
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง

การดอยคาของสินทรัพย

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวาง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรงุ 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการดอยคาของสินทรัพยทุกประเภทยกเวน

1.1 สินคาคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ)
1.2 สินทรัพยที่เกิดจากสัญญากอสราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง

สัญญากอสราง)
1.3 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการ

ประกาศใช))
1.4 สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน

พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
1.5 สินทรัพยทางการเงิน ซึ่งรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการ

วัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
1.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช))
1.7 สินทรัพยชีวภาพที่ เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

หักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57 เรื่อง เกษตรกรรม 
(เมื่อมีการประกาศใช))

1.8 ตนทุนการไดมารอการตัดบัญชีและสินทรัพยไมมีตัวตนที่ เกิดจากสิทธิตามสัญญาของ
ผูรับประกันภายใตสัญญาประกันภัยซึ่งรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญา
ประกันภัย (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช))

1.9 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่ อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ซึ่ งถูกจัดประเภท
เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุม
สินทรัพยที่ยกเลิก ที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก)
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คํานิยาม
2. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

ตลาดซื้อขายคลอง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้
1) รายการที่ซื้อขายในตลาดตองมีลักษณะ

เหมือนกัน
2) ตองมีผูที่เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลา
3) ราคาตองเปนที่เปดเผยตอสาธารณชน

วันที่ตกลงรวมธุรกิจ หมายถึง วันที่ขอตกลงที่สําคัญระหวางกิจการที่รวมธุรกิจ
กันบรรลุผล สําหรับบริษัทจดทะเบียนตองมีการ
ประกาศตอสาธารณะชนดวย สําหรับกรณีที่เปน
การครอบงํากิจการแบบปรปกษ  วันแรกที่
ขอตกลงที่สําคัญระหวางกิจการที่รวมธุรกิจกัน
บรรลุผล คือวันที่จํานวนหุนของผูถือหุนในธุรกิจ
ที่ถูกซื้อ ซึ่งยอมรับคําเสนอซื้อของผูซื้อมีมาก
เพียงพอที่จะทําใหผูซื้อสามารถควบคุมผูถูกซื้อ

มูลคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพยที่รับรูในงบดุลหลังจากหักคา
เสื่อมราคาสะสม (หรือคาตัดจําหนายสะสม) 
และคาเผื่อการดอยคาสะสมของสินทรัพย

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หมายถึง สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาการ
ใชกลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะ
กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสวนใหญเปน
อิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย
อื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น

สินทรัพยองคกร หมายถึง สินท รัพยที่ มี ส วนทํ า ให หน วยสิ นทรัพย ที่
กอใหเกิดเงินสดที่อยูภายใตการพิจารณาและ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอื่นสามารถ
กอใหเกิดกระแสเงินสดไดในอนาคต ทั้งนี้ไม
รวมถึงคาความนิยม

ตนทุนในการขาย หมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
จําหนายสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดซึ่งไมรวมตนทุนทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได
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จํานวนที่คิดคาเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพยหรือราคาอื่นที่ใชแทน
ราคาทุนในงบการเงินหักดวยมูลคาคงเหลือ

คาเสื่อมราคา(หรือคาตัดจําหนาย) หมายถึง การปนสวนจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยอย า งมี ร ะบบตลอดอายุ การให
ประโยชน1
1 ในกรณีของสินทรัพยไมมีตัวตนจะเรียกวาคาตัดจําหนาย
แทนคําวาคาเสื่อมราคา ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หมายถึง จํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหักดวยตนทุน
จากการขายสินทรัพยนั้นโดยที่ผูซื้อกับผูขาย
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน

ผลขาดทุนจากการดอยคา หมายถึง จํานวนมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลค ายุติ ธรรมหักต นทุ นในการขายของ
สินทรัพยหรือหนวย สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา

อายุการใหประโยชน หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะใชประโยชน

จากสินทรัพย 
2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะ

อื่นที่คลายคลึงกันซึ่งกิจการคาดวาจะ
ไดรับจากการใชสินทรัพย

มูลคาจากการใช หมายถึง มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพยหรือหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
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การระบุสินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา

3. ณ วันที่เสนองบการเงิน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่ทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม หาก
กิจการพบวามีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น

4. กิจการตองดําเนินการตอไปนี้  โดยไมคํานึงถึงวาจะมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม
4.1 กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือ

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมพรอมใชงานเปนประจําทุกป โดยทําการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน การทดสอบการดอยคานี้ กิจการอาจจะจัดทําขึ้นในชวงใดของปก็ได แต
ตองจัดทําขึ้น ณ เวลาเดียวกันของทุกป กิจการสามารถทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่
ไมเหมือนกัน ณ ชวงเวลาที่แตกตางกันได  อยางไรก็ตาม หากกิจการไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตน
ในระหวางรอบปปจจุบัน กิจการตองทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวกอน
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดมา

4.2 กิจการตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจทุกป ตามที่ระบุในยอหนาที่ 
21 ถึง 40

5. ในการประเมินวามีขอบงชี้วาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงขอบงชี้ตอไปนี้เปน
อยางนอย
แหลงขอมูลภายนอก
5.1 ราคาตลาดของสินทรัพยลดลงอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวดโดยจํานวนที่ลดลงนั้นสูงกวาจํานวนที่

คาดวาจะลดลงตามเวลาที่ผานไปหรือจากการใชงานตามปกติ
5.2 มีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวดหรือในอนาคตอันใกลอยางมี

นัยสําคัญ ผลกระทบดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของกิจการหรือของ
ตลาดของสินทรัพยนั้นทางดานเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย

5.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนอื่นในตลาดจากการลงทุนมีการเพิ่มขึ้นในระหวางงวด
จนนาจะมีผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย และทําใหมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นลดลงอยางมีสาระสําคัญ

5.4 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของกิจการสูงกวาราคาตลาดของกิจการ

แหลงขอมูลภายใน
5.5 มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสินทรัพยลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย
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5.6 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใชหรือคาดวาจะใชสินทรัพย ซึ่งสง 
ผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวด หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวรวมถึงการที่สินทรัพยไมไดใชงาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสรางสวนงานที่มีสินทรัพย
นั้นรวมอยูดวย หรือแผนที่จะจําหนายสินทรัพยกอนกําหนด และการประเมินอายุการใหประโยชน
ของสินทรัพยจากอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนเปนอายุการใหประโยชนที่ทราบแนนอน (2)

(2) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขการเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือถือเปน             
สวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่จะถูกจําหนายซึ่งถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย) ซึ่งตองถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

5.7 มีหลักฐานจากขอมูลที่รายงานเปนการภายในซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยไดลดลงหรือจะลดลงกวาที่คาดไว

มูลคาจากการใช
6. องคประกอบดังตอไปนี้ตองรวมอยูในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย

6.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
6.2 การคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนเงิน หรือจังหวะเวลาของกระแส 

เงินสดในอนาคต
6.3 มูลคาของเงินตามเวลา โดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง
6.4 ราคาที่ไดคํานึงถึงความไมแนนอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย 
6.5 ปจจัยอื่น เชน การขาดสภาพคลองซึ่งผูซื้อขายในตลาดใชในการพิจารณากระแสเงินสดในอนาคต

ที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

เกณฑในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

7. ในการวัดมูลคาจากการใช กิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้
7.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยขอสมมุติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ซึ่งแสดงถึง

การคาดการณที่ดีที่สุดของฝายบริหารภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจที่จะเปนอยูตลอดอายุการให
ประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย กิจการควรใหน้ําหนักกับหลักฐานสนับสนุนที่ไดจากภายนอก

7.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินลาสุด ซึ่งไดรับการ
อนุมัติจากฝายบริหาร แตตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การปรับโครงสรางในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทําใหสินทรัพยนั้นดีขึ้น การคาดการณที่อาศัย
งบประมาณหรือประมาณการดังกลาวตองครอบคลุมระยะเวลาอยางมากที่สุด 5 ป นอกจากมีเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอวาควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกวานั้น

7.3 ประมาณกระแสเงินสดหลังจากชวงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินลาสุดโดยปรับ
กระแสเงินสดในงบประมาณ หรือประมาณการสําหรับอนาคตที่ไกลออกไปดวยอัตราการเติบโตที่
คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวากิจการควรใชอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น อัตราการ
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เติบโตนี้ตองไมสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่
กิจการน้ันดําเนินงานอยู หรือของตลาด ซึ่งกิจการนําสินทรัพยนั้นไปใช นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวา
กิจการควรใชอัตราการเติบโตที่สูงกวา

สวนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
8. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองรวมถึง

8.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง
8.2 ประมาณการกระแสเงินสดจายที่จําเปนในการกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชสินทรัพยอยาง

ตอเนื่อง (ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจายเพื่อการเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพที่พรอมที่จะใชงานได)
และประมาณการกระแสเงินสดจายดังกลาวจะตองเกี่ยวของโดยตรง หรือสามารถปนสวนใหกับ
สินทรัพยโดยใชเกณฑที่สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอได

8.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยนั้นเมื่อสิ้นอายุการให
ประโยชน

9. กิจการตองประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปจจุบันของสินทรัพย และการประมาณการ
ดังกลาวตองไมรวมกระแสเงินสดรับหรือจายในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากรายการตอไปนี้
9.1 การปรับโครงสรางในอนาคตที่ยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน หรือ
9.2  รายจายที่จะทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

10. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองไมรวม
10.1 กระแสเงินสดรับหรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
10.2 ภาษีเงินไดที่รับหรือจายไป

11. ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยเมื่อสิ้นอายุการให
ประโยชนตองเปนจํานวนเงินซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยในราคาที่ผูซื้อและผูขายมี
ความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่
ไมมีความเกี่ยวของกัน จํานวนที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายนี้ตองหักประมาณการตนทุนในการ
จําหนาย 

อัตราคิดลด
12. อัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดปจจุบันของ

12.1 มูลคาของเงินตามเวลา และ
12.2 ความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ซึ่งประมาณการกระแสเงินสด          

ในอนาคตยังไมไดมีการปรับความเสี่ยงดังกลาว
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การรับรูและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา
13. กิจการตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น สวนที่ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการดอยคา

14. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที นอกจากวามูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยเปนราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น (ตัวอยางเชน ตามขอกําหนดของ           
วิธีราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองนําผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมไปลด          
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

15. หากผลขาดทุนจากการดอยคาที่ประมาณขึ้นมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองรับรู
สวนตางนั้นเปนหนี้สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดไว

16. หลังจากที่กิจการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายของ
สินทรัพย โดยใชมูลคาตามบัญชีใหมของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ การคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคา
ตัดจําหนายตองเปนการปนสวนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย

การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

17. หากมีขอบงชี้ที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ  
สินทรัพยแตละรายการ หากกิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการ
ได กิจการตองกําหนดวาสินทรัพยที่กําลังพิจารณารวมอยูในหนวยสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดใด

18. กิจการตองระบุใหสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหากสินทรัพยหรือกลุม
สินทรัพยนั้นมีผลผลิตที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับแมวาจะมีการนําผลผลิตบางสวนหรือทั้งหมดมาใช
ภายในกิจการ หากราคาโอนภายในมีผลตอกระแสเงินสดรับที่ไดจากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด กิจการตองนําประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝายบริหารสําหรับผลผลิต
นั้นมาใชเพื่อ
18.1 ประมาณกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ
18.2 ประมาณกระแสเงินสดที่จะตองจายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน

19. หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสําหรับสินทรัพยเดียวกันหรือสินทรัพยประเภทเดียวกันตองกําหนดขึ้น
อยางสม่ําเสมอในแตละงวด เวนแตกิจการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางสมเหตุสมผล
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มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
20. กิจการตองกําหนดมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดใหสอดคลองกับมูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

คาความนิยม
การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

21. เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมตั้งแตวันที่ซื้อ กิจการที่เปนผูซื้อตองปนสวน 
คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด  หรือกลุมของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ ไมวาสินทรัพยอื่นหรือ
หนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกปนสวนกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลานั้นหรือไมก็
ตาม  สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือแตละกลุมที่กิจการไดปนสวนคาความนิยมตอง
21.1 เปนหนวยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใชในการประเมินคาความนิยมในการบริหารภายในกิจการ 

และ
21.2 ไมใหญกวาสวนงานหลัก หรือสวนงานรองที่กิจการใชในการรายงานขอมูลจําแนกตามสวนงานตาม

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง สวนงานปฎิบัติการ (เมื่อมีการประกาศใช)

22. คาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจแสดงถึงจํานวนเงินที่ผูซื้อจายไป โดยคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพย ซึ่งไมสามารถระบุไดเปนแตละรายการและรับรูในงบการเงินแยกจากกันได  คาความ
นิยมไมกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมของสินทรัพยอื่น และในหลายกรณีมักจะ
กอใหเกิดกระแสเงินสดจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหลายหนวยรวมกัน  บางครั้งกิจการอาจไมสามารถ
ปนสวนคาความนิยมอยางสมเหตุสมผลใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยได แตสามารถ          
ปนสวนใหกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดได  ดังนั้น หนวยที่อยูในระดับเล็กที่สุดที่กิจการใชใน
การพิจารณาคาความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ  บางครั้งจะประกอบดวยหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดจํานวนมากที่เกี่ยวของกับคาความนิยมแตกิจการไมสามารถปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยที่เล็กที่สุด
เหลานั้นได กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา 24-40 สําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับ
การปนสวนคาความนิยม เชนเดียวกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีไดรับการปนสวนคาความนิยม

23.  เมื่อกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 21 แลว กิจการจะสามารถทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ณ 
ระดับที่สะทอนลักษณะที่กิจการดําเนินงาน และประเมินคาความนิยม ดังนั้น กิจการจึงไมจําเปนตองกําหนด
ระบบการรายงานนอกเหนือจากท่ีระบุไวเพื่อใชพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมอีก
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24. หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ใชในการปนสวนคาความนิยมเพื่อประเมินการดอยคาตามมาตรฐานการ      
บัญฉบับนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับระดับที่กิจการใชในการปนสวนคาความนิยม เพื่อวัดมูลคากําไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) ตัวอยางเชน หากกิจการตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  (เมื่อมีการประกาศใช) โดยการปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยของกิจการใน
ระดับที่คอนขางเล็กเพื่อวัดคาผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กิจการไมจําเปนตองทดสอบการดอยคา
ของคาความนิยมที่ระดับเดียวกัน  นอกจากกิจการประเมินคาความนิยม ณ ระดับเดียวกันในการบริหารงาน
ภายในกิจการ

25.หากการปนสวนครั้งแรกของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไมเสร็จสิ้นกอนสิ้นรอบปบัญชีที่มีการ
รวมธุรกิจเกิดขึ้น  กิจการตองดําเนินการปนสวนคร้ังแรกน้ันใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นรอบปบัญชีแรกหลังปที่มีการ
รวมธุรกิจเกิดขึ้น

26. เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ ถาการบันทึกบัญชี
เริ่มแรกของการรวมธุรกิจตองใชประมาณการในวันสิ้นงวดท่ีมีการรวมธุรกิจ  กิจการที่เปนผูซื้อตอง :
26.1 บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยใชมูลคาที่ประมาณการนั้น และ
26.2 รับรูรายการปรับปรุงมูลคาที่กําหนดขึ้นเปนการชั่วคราวดังกลาวภายใน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในสถานการณดังกลาว กิจการอาจไมสามารถปนสวนคาความนิยมที่ไดมาจากการรวมธุรกิจใหเสร็จสิ้นกอนสิ้น
งวดบัญชีที่การรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกลาวใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 58

27. ถาคาความนิยมถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และกิจการไดจําหนายการดําเนินงานที่
อยูภายใตหนวยสินทรัพยนั้นออกไป  คาความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานนั้นจะตอง
27.1  รวมไวในมูลคาตามบัญชีของการดําเนินงานนั้นในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจากการ

จําหนาย และ
27.2  วัดมูลคาโดยใชเกณฑมูลคาเปรียบเทียบของการดําเนินงานที่ถูกจําหนายและสัดสวนของหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังคงอยู  นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณโดย
ใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของการดําเนินงานที่จําหนายออกไป
ไดดีกวา

28. ถากิจการปรับโครงสรางการรายงานใหม โดยการปรับโครงสรางดังกลาวสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงใน
องคประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหนึ่งหนวยหรือมากกวา ซึ่งกิจการไดมีการปนสวน        
คาความนิยมให กิจการควรปนสวนคาความนิยมใหมใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวนใหใชวิธีคํานวณตามสัดสวนของมูลคาเชนเดียวกับที่ใชเมื่อมี
การจําหนายการดําเนินงานภายใตหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เวนแตกิจการจะสามารถแสดงใหเห็น
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วาการคํานวณโดยใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของหนวยสินทรัพยที่มีการ
ปรับโครงสรางใหมไดดีกวา

การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งมีคาความนิยมรวมอยู

29. ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 22 หากคาความนิยมมีความเกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแต
ไมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยนั้น หนวยสินทรัพยดังกลาวตองไดรับการทดสอบการดอยคาเมื่อมี 
ขอบงชี้วาหนวยสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา โดยการเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย
ซึ่งไมรวมคาความนิยมกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยนั้น และใหรับรูผลขาดทุนจาก  
การดอยคาที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่ระบุไวในยอหนาที่ 42

30. หากมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามยอหนาที่ 29ไดรวมสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ
การใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือที่ยังไมพรอมที่จะใชงาน และกิจการสามารถทดสอบการดอยคาของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวไดเพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเปนสวนหนึ่งของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเทานั้น ยอหนาที่ 4 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคา
ของหนวยสินทรัพยนั้นทุกป

31. กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งมีการปนสวนคาความนิยมใหป
ละครั้ง และเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้วาหนวยสินทรัพยเกิดการดอยคา โดยการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี
ของหนวยสินทรัพย ซึ่งรวมคาความนิยม กับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยนั้น หากมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยมากกวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยใหถือวาหนวยสินทรัพย
และคาความนิยมที่ถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยนั้นไมเกิดการดอยคา แตถาหากมูลคาตามบัญชีของ
หนวยสินทรัพยมากกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาตามยอหนาที่ 42

สวนของผูถือหุนสวนนอย
32. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ คาความนิยมที่ถูกรับรูจากการรวม

ธุรกิจแสดงถึงคาความนิยมที่บริษัทใหญไดมาจากการถือหุนของบริษัทใหญมากกวาที่จะแสดงใหเห็นถึงจํานวน
คาความนิยมที่ถูกควบคุมโดยบริษัทใหญซึ่งเปนผลจากการรวมธุรกิจ ดังนั้น จึงไมตองรับรูคาความนิยมสวนที่
เปนของผูถือหุนสวนนอยไวในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ เมื่อเปนเชนนี้ หากมีสวนของผูถือหุนสวนนอยใน
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาความนิยมถูกปนสวนไว มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยนั้นจะ
ประกอบดวย
32.1 สินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ทั้งสวนที่เปนของบริษัทใหญและของ

ผูถือหุนสวนนอย
32.2 คาความนิยมเฉพาะที่เปนของบริษัทใหญ
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อยางไรก็ตาม  มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนบางสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่กําหนดขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะเปนคาความนิยมของผูถือหุนสวนนอย

33. ดังนั้น ในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งมีคาความนิยมรวมอยูดวยกรณี
ที่บริษัทใหญไมไดถือหุนทั้งหมด  บริษัทใหญจะตองปรับมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
นั้นโดยประมาณกอนที่จะนําไปเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับของหนวยสินทรัพยนั้น โดยการคํานวณ
มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยใหรวมถึงสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  
หลังจากนั้นจึงนํามูลคาตามบัญชีที่คํานวณขึ้นเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับของหนวยสินทรัพยเพื่อ
พิจารณากําหนดวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดังกลาวเกิดการดอยคาหรือไม หากมีการดอยคาเกิดขึ้น 
กิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาตามยอหนาที่ 42 กอนเพื่อไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
ที่ปนสวนใหหนวยสินทรัพยนั้นเปนอันดับแรก

34. อยางไรก็ตาม เนื่องจากคาความนิยมถูกรับรูเฉพาะสวนที่บริษัทใหญจะไดรับประโยชนจากการถือหุนเทานั้น 
ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกี่ยวของกับคาความนิยมจึงตองคํานวณแยกตามสัดสวนเปนของบริษัทใหญ          
สวนหนึ่งและสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยอีกสวนหนึ่ง  และกิจการจะรับรูเฉพาะผลขาดทุนจากการดอยคา
สวนแรกเทานั้น

35. ในกรณีที่ผลขาดทุนจากการดอยคาทั้งหมดที่เกี่ยวของกับคาความนิยมมีจํานวนต่ํากวาจํานวนผลตางของมูลคา
ตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คํานวณขึ้นโดยประมาณที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของหนวยสินทรัพยนั้น ยอหนาที่ 42  ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการนําจํานวนเงินสวนเกิน       
ที่เหลืออยูไปปนสวนใหกับสินทรัพยอื่นที่รวมอยูในหนวยสินทรัพยเดียวกันตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยแตละรายการนั้น

36. ตัวอยางที่ 11 ในภาคผนวก แสดงแนวทางในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มี
คาความนิยมรวมอยูดวย กรณีที่บริษัทใหญไมไดถือหุนทั้งหมด

ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคา
37. การทดสอบการดอยคาประจําปสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาความนิยมไดถูกปนสวนมา

อาจทําไดในชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
แตละหนวยอาจไดรับการทดสอบการดอยคาในชวงเวลาตางกันได อยางไรก็ตาม หากคาความนิยม
บางสวน หรือทั้งหมดที่ปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดมาจากการรวมธุรกิจในระหวางป
ปจจุบัน กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยดังกลาวกอนสิ้นปปจจุบันนั้น
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38. หากกิจการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เปนองคประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
ซึ่งไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกับการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่มีคาความ
นิยมรวมอยูดวยนั้น  กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เปนองคประกอบกอนที่จะทดสอบหนวย
สินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูดวย  ในทํานองเดียวกัน หากกิจการทดสอบการดอยคาของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ประกอบเปนกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวน
คาความนิยมในเวลาเดียวกันกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยู กิจการควรทดสอบการ
ดอยคาของหนวยสินทรัพยแตละหนวยกอนกลุมของหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยู

39. ณ เวลาที่มีการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม อาจมี
ขอบงชี้วาสินทรัพยที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูเกิดการดอยคา ในสถานการณดังกลาว 
กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการกอนเปนอันดับแรก และรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยเหลานั้น กอนที่จะทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความ
นิยมรวมอยู ในทํานองเดียวกัน หากมีขอบงชี้วาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่อยูภายใตกลุมของหนวย
สินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดและรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับหนวยสินทรัพยนั้น กอนที่จะทดสอบการดอยคาของกลุมของ
หนวยสินทรัพยท่ีไดรับการปนสวนคาความนิยม

40. การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความ
นิยมซึ่งกระทําไวอยางละเอียดลาสุดในงวดกอน สามารถนํามาใชในการทดสอบการดอยคาของหนวย
สินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
40.1 สินทรัพยและหนี้สินที่เปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

จากการคํานวณมูลคาที่จะไดรับคืนครั้งลาสุดนั้น
40.2 การคํานวณครั้งลาสุดแสดงใหเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชีของหนวย

สินทรัพยนั้นเปนจํานวนมาก
40.3 จากการวิเคราะหเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการคํานวณมูลคาที่

คาดวาจะไดรับคืนครั้งลาสุด  มีความเปนไปไดนอยมากที่มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในงวดปจจุบัน
จะต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย

41. ในการทดสอบวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเกิดการดอยคาหรือไม  กิจการตองระบุสินทรัพยองคกร
ทุกรายการที่เกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา หากกิจการ
41.1 สามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรอยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ ใหแก

หนวยสินทรัพยนั้น กิจการตองเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยซึ่งรวมสัดสวนของ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรที่ถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยนั้นกับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน และรับรูผลตางที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42 

http://www.kiatchai.com

http://www.kiatchai.com


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

14

41.2 ไมสามารถปนส วนมูลค าตามบัญชีของสินทรัพยองคกรใหแกหนวยสินทรัพยนั้นได                   
อยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ กิจการตอง
41.2.1 เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยนั้น ซึ่งไมรวมมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยองคกรกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลตางที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุน
จากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42

41.2.2 ระบุกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอให เกิดเงินสดที่ เล็กที่สุดที่รวมหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา ซึ่งกิจการสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยองคกรใหหนวยสินทรัพยนั้นไดอยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ

41.2.3 เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งรวมถึง
สัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรที่ถูกปนสวนให กับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น และรับรูผลตางที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการ
ดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42

     ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
42. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (ซึ่งหมายถึงกลุมของ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ที่ไดรับการปนสวนคาความนิยมหรือสินทรัพยองคกร) หาก
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น  
กิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา เพื่อลดมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยตามลําดับ ดังนี้
42.1 อันดับแรก ลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เคยปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย (กลุมของ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) และ
42.2 จากนั้น ลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดังกลาวตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการน้ัน
กิจการตองรับรูการลดลงของมูลคาตามบัญชีเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 14

43 ในการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42 กิจการตองไมลดมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยใหต่ํากวาจํานวนที่สูงที่สุดของ
43.1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย (หากสามารถกําหนดได)
43.2 มูลคาจากการใชสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
43.3 ศูนย
มูลคาของผลขาดทุนจากการดอยคาที่ตองถูกปนสวนใหแกสินทรัพยใดแตไมสามารถทําไดเนื่องจากติดเงื่อนไข
ขางตน ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอื่นที่อยูในหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเดียวกันตามสัดสวน
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44. หลังจากปฏิบัติตามยอหนาที่ 42 และ 43 แลว กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังเหลืออยูเปนหนี้สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดไว

การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา
45. ณ วันที่ในงบดุล  กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่

ไมใชคาความนิยมที่กิจการไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม  หากมีขอบงชี้ดังกลาว กิจการ
ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น

46. กิจการตองประเมินวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการรับรูในงวดกอน
ไดหมดไปหรือลดลงหรือไม  โดยพิจารณาถึงขอบงชี้ตอไปนี้เปนอยางนอย

แหลงขอมูลจากภายนอก

46.1 ราคาตลาดของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวด
46.2 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญที่สงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวดหรือ            

ในอนาคตอันใกล ผลกระทบดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของกิจการ 
หรือของตลาด ซึ่งกิจการไดนําสินทรัพยนั้นไปใช โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย 

46.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนอื่นในตลาดจากการลงทุนของงวดนั้นลดลงจนนาจะ
มีผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชของสินทรัพย ซึ่งสงผลใหมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ

แหลงขอมูลภายใน

46.4 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ เกี่ยวกับลักษณะการใช หรือคาดวาจะใชสินทรัพย ซึ่งสงผล
กระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวด หรือในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลงดังกลาวรวมถึง
รายจายฝายทุนที่เกิดขึ้นระหวางงวด เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สินทรัพย หรือการปรับโครงสรางการดําเนินงานที่กิจการนําสินทรัพยนั้นไปใช  

46.5 มีหลักฐานจากขอมูลที่รายงานเปนการภายใน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกวาที่คาดไว

47 กิจการตองกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม ที่กิจการรับรูในงวดกอน  
หากประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กิจการไดรับรู     
ผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุดแลว  ในกรณีนี้ กิจการตองบันทึกเพิ่มมูลคาตามบัญชีใหเทากับมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (เวนแตจะเปนไปตามยอหนาที่ 48)  การเพิ่มขึ้นนี้ คือ การกลับบัญชี
ผลขาดทุนจากการดอยคานั่นเอง
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     การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ
48. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ที่ไมใชคาความนิยม ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา

ตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกิจการไมเคย
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยน้ันในงวดกอนๆ

49. กิจการตองบันทึกกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม โดยรับรูไปยัง
กําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตกรณีที่สินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 
(เชน วิธีตีราคาใหม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
(เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองถือวาการกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหม
เปนการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

50. หลังจากที่กิจการไดกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา  กิจการตองปรับปรุงการคิดคาเสื่อมราคาหรือ     
คาตัดจําหนายของสินทรัพยในงวดอนาคต เพื่อปนสวนมูลคาตามบัญชีที่ปรับใหมของสินทรัพย หักดวย
มูลคาคงเหลืออยางมีระบบ ตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู

     การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
51. ในการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการจะตองปนสวน     

มูลคาที่เพิ่มขึ้นไปยังสินทรัพยแตละรายการ (ยกเวนคาความนิยม) ที่อยูในหนวยสินทรัพยนั้น ตามสัดสวน
ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น การเพิ่มขึ้นของมูลคาตามบัญชีตองถือเสมือนเปนการกลับบัญชี
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ และใหรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 49

52. ในการปนสวนรายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามที่
กําหนดไวในยอหนาที่ 51 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการที่บันทึกเพิ่มนั้น จะตองไมสูงกวา
จํานวนที่ต่ํากวาของ 
52.1 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย  (หากสามารถกําหนดได) และ
52.2 มูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกิจการไมเคยรับรูผล

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ   
มูลคาที่จะกลับผลขาดทุนจากการดอยคาสวนที่เหลือที่ตองปนสวนใหกับสินทรัพยใดแตไมสามารถทําได
เนื่องจากติดเงื่อนไขขางตน ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอื่นในหนวยสินทรัพยเดียวกัน (ยกเวนคาความ
นิยม) ตามสัดสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น

     การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
53. กิจการตองไมกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมที่ไดรับรูในงวดกอนๆ
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การเปดเผยขอมูล
54 กิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้

54.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด และรายการแตละบรรทัดที่
แสดงในกําไรหรือขาดทุน ที่มีผลขาดทุนจากการดอยคารวมอยู

54.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับบัญชี ซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด และรายการ
แตละบรรทัดที่แสดงในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับบัญชีรวมอยู

54.3 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมที่รับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของใน
ระหวางงวด

54.4 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับบัญชีของสินทรัพยที่ตีราคาใหมที่รับรูโดยตรงไปยังสวน
ของเจาของในระหวางงวด

55. กิจการที่รายงานขอมูลตามสวนงานตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สวนงานปฎิบัติการ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) จะตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับสวนงานที่มีการเสนอขอมูลตามรูปแบบหลัก
55.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน และที่รับรูโดยตรงไปยังสวนของ

เจาของในระหวางงวด
55.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับบัญชี และรับรูในกําไรหรือขาดทุน และที่รับรูโดยตรงไปยัง

สวนของเจาของในระหวางงวด

56. หากกิจการรับรู หรือกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ รวมถึงคาความนิยม 
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด ซึ่งรายการดังกลาวมีนัยสําคัญตองบการเงินโดยรวม
ของกิจการ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
56.1 เหตุการณและสถานการณที่ทําใหกิจการตองรับรู หรือกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา
56.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรู หรือกลับบัญชี
56.3 สําหรับสินทรัพยแตละรายการ

56.3.1 ลักษณะสินทรัพยแตละรายการ และ
56.3.2 สวนงานที่สินทรัพยนั้นรวมอยู ตามรูปแบบหลักที่เสนอรายงาน ถากิจการมีการรายงาน

ขอมูลตามสวนงานตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สวนงานปฎิบัติการ   (เมื่อมีการ
ประกาศใช)

56.4 สําหรับหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
56.4.1 คําอธิบายลักษณะของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (เชน  เปนสายการผลิต โรงงาน

การดําเนินงานทางธุรกิจ หนวยงานทางภูมิศาสตร หรือสวนงานที่เสนอรายงาน) 
56.4.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรู หรือกลับบัญชี โดยแสดงแยกตาม

สินทรัพยแตละประเภท และตามสวนงานที่เสนอรายงานตามรูปแบบหลัก
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56.4.3 คําอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในงวดปจจุบัน
และกอนหนานั้น และเหตุผลที่กิจการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพยเปนหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดังกลาว หากกิจการไดเปลี่ยนแปลงลักษณะการรวม
สินทรัพยที่รวมอยูในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหลังจากที่ไดประมาณมูลคาที่ 
คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นในครั้งกอน

56.5 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดวาเปนมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย หรือมูลคาจากการใช

56.6 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเปนมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย (เชน มูลคายุติธรรมกําหนดขึ้นโดยใชราคาอางอิงจากตลาดซื้อขายคลอง)

56.7 อัตราคิดลดที่ใชในการประมาณมูลคาจากการใชสินทรัพยทั้งในปจจุบันและอดีตหากมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนเปนมูลคาจากการใช

57. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรูหรือกลับบัญชี
ในระหวางงวด ดังตอไปนี้ หากไมมีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 56
57.1 ประเภทของสินทรัพยหลักที่เกิดผลขาดทุนจากการดอยคาหรือที่กลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา 
57.2 เหตุการณและสถานการณที่สําคัญที่ทําใหกิจการรับรู หรือกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา 

58. ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 25 หากกิจการไมไดทําการปนสวนคาความนิยมที่ไดมาจากการรวมธุรกิจใน
ระหวางงวดใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ณ วันที่รายงาน กิจการ
ตองเปดเผยจํานวนเงินของคาความนิยมที่ไมไดรับการปนสวน รวมถึงสาเหตุที่ไมไดทําการปนสวนคา
ความนิยมดังกลาว 

ประมาณการที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด      
เงินสด ที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอนรวมอยู

59. กิจการจะตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ สําหรับหนวยสินทรัพยแตละหนวย หรือกลุมสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดแตละกลุม หากมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมหรือ สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชน
ไมทราบแนนอน ที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นเปนจํานวนเงินที่มี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนรวมของมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 
59.1 มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
59.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ที่ปนสวนใหกับ

หนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
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59.3 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
วาเปนมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

59.4 หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยของสินทรัพย กําหนดจาก
มูลคาจากการใช จะตองเปดเผยดังตอไปนี้ 
59.4.1 ลักษณะขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสดสําหรับ

รอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินลาสุด 
ขอสมมติที่สําคัญ ไดแก ขอสมมติที่มีผลกระทบตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
หนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากที่สุด

59.4.2 คําอธิบายที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติแตละขอวามูลคาที่
กําหนดอางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับแหลงขอมูล
ภายนอกหรือไม ใหอธิบายวามูลคาที่กําหนดแตกตางจากประสบการณในอดีตและ
แหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง

59.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดจากงบประมาณ หรือประมาณการ
ทางการเงินที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร ซึ่งนํามาใชในการกําหนดมูลคาจากการใช 
โดยหากประมาณการสําหรับหนวยสินทรัพยหรือของหนวยสินทรัพยใดครอบคลุม
ระยะเวลาเกินกวา 5 ป ใหเปดเผยเหตุผลไวดวย

59.4.4 อัตราการเติบโตที่ใชในการปรับประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่เกินกวา
งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินลาสุด และเหตุผลประกอบ หากมีการใช
อัตราการเติบโตที่ สู งกวาอัตราการเติบโตถัว เฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม หรือประเทศที่กิจการดําเนินงานอยู หรือตลาด ซึ่งหนวยสินทรัพยหรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยนั้นใชอยู

59.4.5 อัตราคิดลดที่ใชในการคิดลดกระแสเงินสด
59.5 หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเปนมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขาย ใหเปดเผยวิธีการที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย  และ
ถากิจการมิไดกําหนดมูลคาดังกลาวจากราคาตลาดที่อางอิงไดสําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
59.5.1 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ ซึ่งฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุน

ในการขาย ขอสมมติที่สําคัญ ไดแก ขอสมมติที่มีผลกระทบตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากที่สุด

59.5.2 คําอธิบายวิธีการที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติแตละขอ วา
อางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับแหลงขอมูลภายนอก 
หรือไม ใหอธิบายวามูลคาที่กําหนดแตกตางจากประสบการณในอดีตและแหลงขอมูล
ภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง
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59.6 หากมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติที่สําคัญ ซึ่งฝายบริหารใชใน
การกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด ซึ่งจะสงผลใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี กิจการตองเปดเผย
59.6.1 จํานวนผลตางของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวย

สินทรัพยนั้นที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
59.6.2  มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
59.6.3 จํานวนที่มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติฐานที่สําคัญซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อจะทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยเทากับมูลคาตามบัญชี หลังจากไดรวมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตัว
แปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว 

60. หากมูลคาตามบัญชีบางสวนหรือทั้งหมดของคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หลายหนวย และมูลคาที่ปนสวนใหกับแตละหนวยไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนโดยรวม กิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาวควบคูกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลานั้น   นอกจากนี้ 
หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยเหลานั้น กําหนดขึ้นโดยใชขอสมมติที่สําคัญเดียวกัน 
และมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอนที่ปนสวนใหหนวยสินทรัพยซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกําหนดขึ้นโดยใชขอสมมติที่สําคัญ
เดียวกัน ดังกลาวมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการโดยรวม กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวพรอมกับ
ขอมูลดังตอไปนี้
60.1 มูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
60.2 มูลคาตามบัญชีรวมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวน

ใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
60.3 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ
60.4 คําอธิบายวิธีการที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญขอสมมุติแตละขอวา

มูลคาที่กําหนดอางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับแหลงขอมูลภายนอก 
หรือไม หากไม ใหอธิบายวามูลคาที่กําหนดแตกตางจากประสบการณในอดีตและแหลงขอมูล
ภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง

60.5 หากมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติที่สําคัญทําใหการกําหนด
ผลรวมของมูลคาตามบัญชี ของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากกวาผลรวมของ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับ กิจการตองเปดเผย
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60.5.1 จํานวนผลตางทีข่องมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวย
สินทรัพยนั้นที่สูงกวามูลคาตามบัญชี

60.5.2  มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
60.5.3 จํานวนมูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติฐานที่สําคัญซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อที่จะทําใหผลรวมของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยเทากับมูลคาตามบัญชี หลังจากไดรวมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่
กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ 

61. หากกิจการเลือกที่จะนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ มา
ถือปฏิบัติกอนตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 26 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กิจการตองนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยเริ่มตนจากวันเริ่มปฏิบัติเดียวกันนั้น

62. หากกิจการไมไดเลือกที่จะนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ มา
ถือปฏิบัติกอนตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 61 ใหกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
62.1 สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจเปน

วันที่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552
62.2 สําหรับสินทรัพยอื่น โดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดยเริ่มจากรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2552

63. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการที่กําหนดไวในยอหนาที่ 62 นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติกอนวันที่ที่ระบุในยอหนาที่ 62 อยางไรก็ตาม หากกิจการใดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกอนวันที่ที่กําหนดไว กิจการจะตองนํา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การ
รวมธุรกิจ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาถือปฏิบัติพรอมกันดวย 
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