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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 36: Impairment of Assets (Bound 

volume 2013 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 5 6 12 

80 111 130และ 134 และยกเลิกย่อหน้าที่ 25 ถึง 27 เพ่ิมย่อหน้าที่ 53ก 140ฉ ถึง 140ฌ และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น   
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บทน า 

บทน า 1-18 (บทน าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

วตัถุประสงค ์ 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพ่ือให้กิจการปฏิบัติ

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหาก

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือขายสินทรัพย์

น้ัน ในกรณีดังกล่าวถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ 

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังได้ก าหนดถึงการกลับ

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการเปิดเผยข้อมูล 

 

ขอบเขต  

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ให้ถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับการดอ้ยค่าของสินทรัพยทุ์ก

ประเภทยกเวน้ 

2.1 สินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้า

คงเหลอื (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.2 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 

2557) เรือ่ง สัญญาก่อสรา้ง (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.3 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2557)  เรื่อง 

ภาษีเงินได ้(เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชนข์องพนกังาน (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 

(ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

2.5 สินทรพัยท์างการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง 

การรับรูแ้ละการวัดมลูค่าเคร่ืองมอืทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้อง

อ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณี

ที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบญัชีการเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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2.6 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้) 

2.7 สินทรพัยชี์วภาพที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทุนในการจ าหน่าย (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมือ่มี

การประกาศใช)้) 

2.8 ตน้ทุนการไดม้ารอการตดับญัชีและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดจากสิทธิตามสญัญาของ 

ผูร้บัประกนัภายใตส้ญัญาประกนัภยัซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ 

2.9 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงถูกจัดประเภท  

เป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขายตามมาตรฐานการบญัชีเรื่องสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือ

กลุ่มสินทรพัยที์่จ าหน่าย) ที่ถือไวเ้พือ่ขาย และการด าเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือ

ไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง 

สนิทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี สนิทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์ที่

จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย (หรือสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายซ่ึงถูกจัด

ประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย) เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นได้ก าหนดการรับรู้

และการวัดค่าสนิทรัพย์ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะแล้ว 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็น 

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามค า นิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

4.3 การร่วมค้าตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง 

การร่วมการงาน  

ส าหรับการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นๆ ให้อ้างองิจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5 มาตรฐานฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)หรือ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ สินทรัพย์

ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่าย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไร  
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กต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ที่แสดงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาที่ตีใหม่ 

(ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม) ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เช่น วิธีราคาที่ตีใหม่ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(เมื่อมีการประกาศใช้)การก าหนดว่าสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่น้ันจะด้อยค่าหรือไม่ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ที่

ใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม ดังต่อไปนี้  

5.1 หากต้นทุนจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์เป็นจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของสินทรัพย์จะมีจ านวนใกล้เคียงหรือสูงกว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ีหลังจากที่ได้ปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของการตีราคาใหม่ สนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ไม่ควรเกิดการด้อยค่าและกิจการ

ไม่จ าเป็นต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์น้ัน 

5.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

5.3 หากต้นทุนในการจ าหน่ายสินทรัพย์เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน

ในการจ าหน่ายของสินทรัพย์ที่ ตีราคาใหม่จะมีจ านวนต ่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม ดังน้ัน 

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่จะเกิดการด้อยค่าถ้ามูลค่าจากการใช้ต ่ากว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ี 

หลังจากที่ได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดของการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเพ่ือระบุว่าสนิทรัพย์น้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่  

 

ค านยิาม 
 

6 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ ราคาของสินทรพัยที์่รบัรูห้ลงัจากหกัค่าเสื่อมราคา

สะสม (หรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม) และค่าเผือ่การ

ดอ้ยค่าสะสม 

หน่วยสินทรัพยท์ีก่่อใหเ้กิด

เงินสด 

หมายถงึ สินทรพัยก์ลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดว่้าการใช้

กลุ่มสินทรพัยด์งักล่าวอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจาก

กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรพัยอื์่นหรือกลุ่ม

สินทรพัยอื์่น 

สินทรัพยอ์งค์กร หมายถงึ สินทรพัยที์่มีส่วนท าใหห้น่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสดที่อยู่ภายใตก้ารพิจารณาและหน่วยสินทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นสามารถก่อให้เกิดกระแส   

เงินสดไดใ้นอนาคต ทั้งนี้ ไม่รวมถงึค่าความนยิม 
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ตน้ทุนในการจ าหน่าย หมายถงึ ตน้ทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจ าหน่าย

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึง

ไม่รวมตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

จ านวนทีคิ่ดค่าเสื่อมราคา หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือราคาอื่นที่ใชแ้ทนราคา

ทุนในงบการเงินหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสื่อมราคา(หรือค่าตัด

จ าหน่าย) 

หมายถงึ การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์

อย่างมีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
1
 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เรื่อง การวัด

มลูค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จ านวนมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน หมายถงึ มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายของสินทรพัย์

หรือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่าจาก

การใชข้องสินทรพัยน์ ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้  

1)  ระยะเวลาทีก่ิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนจ์าก

สินทรพัย ์หรือ  

2)  จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่น

ทีค่ลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจาก

การใชสิ้นทรพัย ์

มลูค่าจากการใช ้ หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตทีค่าดว่า

จะไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

 

 

 

 

1 
ในกรณขีองสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนจะเรียกว่า ค่าตดัจ าหน่ายแทนค าว่าค่าเสื่อมราคา ซึ่งมคีวามหมายเหมอืนกนั 
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การระบุสินทรพัยที์อ่าจเกิดการดอ้ยค่า 

7 กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามย่อหน้าที่ 8 ถึง 17 ค าว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุไว้

ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดส่วนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการจัดโครงสร้างดังต่อไปนี้  

7.1 กิจการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 18 ถึง 57  

ค าว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย์แต่ละ

รายการและหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

7.2 กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามที่ก  าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 58 ถึง 108 โดยการรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

แต่ละรายการที่มิใช่ค่าความนิยมให้ปฏิบัติตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 64 และ 

การรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและ 

ค่าความนิยมให้ปฏบัิติตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108 

7.3  กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 109 ถึง 116 ส าหรับการกลับ

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่

รับรู้ไปแล้วในงวดบัญชีก่อนๆ ค าว่า “สนิทรัพย์” ที่ระบุไว้ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมาย

ครอบคลุมถึงสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อก าหนด

เพ่ิมเติมส าหรับสินทรัพย์แต่ละชนิดจะระบุในย่อหน้าที่ 117 ถึง 121 ข้อก าหนดเพ่ิมเติม

ส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะระบุในย่อหน้าที่ 122 ถึง 123 และข้อก าหนด

เพ่ิมเติมส าหรับค่าความนิยมจะระบุในย่อหน้าที่ 124 ถึง 125 

7.4  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของสินทรัพย์และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่  126 ถึง 133 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับการเปิดเผยส าหรับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสดซ่ึงรวมถึงค่าความนิยมหรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ 

ไม่ทราบแน่นอนซ่ึงถูกปันส่วน ส าหรับการทดสอบการด้อยค่าน้ันจะระบุในย่อหน้าที่ 134 

ถึง 137 

8 สนิทรัพย์จะเกดิการด้อยค่ากต่็อเม่ือมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ันสงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืน ย่อหน้าที่ 12 ถึง 14 ได้ระบุข้อบ่งช้ีบางประการที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า

อาจจะเกิดขึ้น ถ้ามีข้อบ่งช้ี กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์อย่างเป็น

ทางการ ยกเว้นกรณีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 10 กิจการไม่จ าเป็นต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนอย่างเป็นทางการหากไม่มีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเกดิขึ้น 

9 ณ วนัส้ินแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีที่ท าใหสิ้นทรพัยอ์าจ

เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณมูลค่าที่คาด

ว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้น 
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10 กิจการตอ้งด าเนนิการต่อไปนี้  โดยไม่ค านงึถงึว่าจะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

10.1  กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่

ทราบแน่นอน หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ยงัไม่พรอ้มใชง้านเป็นประจ าทุกปี โดยท า

การเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน การทดสอบการดอ้ย

ค่านี้  กิจการอาจจะจัดท าข้ึนในช่วงใดของปีก็ได ้แต่ตอ้งจัดท าข้ึน ณ เวลาเดียวกนั

ของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไม่เหมือนกนั 

ณ ช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัได ้ อย่างไรก็ตาม หากกิจการไดม้าซ่ึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ในระหว่างรอบปีปัจจุบนั กิจการตอ้งท าการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนดงักล่าวก่อนวนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีทีไ่ดม้า 

10.2 กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจ า

ทุกปี ตามทีร่ะบุในย่อหนา้ที ่80 ถงึ 99 

11 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงก่อนพร้อมใช้งานมักมีความไม่แน่นอนที่จะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้อมใช้งาน ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

จึงก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่

พร้อมใช้งานอย่างน้อยปีละคร้ัง 

12 ในการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาถึงขอ้

บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

แหล่งขอ้มูลภายนอก 

12.1 มีขอ้บ่งช้ีที่สงัเกตไดว่้ามูลค่าของสินทรพัยล์ดลงอย่างมีนยัส าคญัระหว่างงวด โดย

จ านวนที่ลดลงนั้นมากกว่าจ านวนที่คาดไวซ่ึ้งเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจากการ

ใชง้านตามปกติ 

12.2 มีการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือในอนาคตอนั

ใกล้อย่างมีนัยส าคัญ ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มของกิจการหรือของตลาดของสินทรัพยน์ ั้นทางดา้นเทคโนโลยี 

การตลาด เศรษฐกิจหรือกฎหมาย  

12.3 อัตราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมีการ

เพิม่ข้ึนในระหว่างงวด จนน่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณมูลค่า

จากการใชสิ้นทรพัย ์และท าใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้นลดลง

อย่างมีสาระส าคญั 

12.4 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ 
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แหล่งขอ้มูลภายใน 

12.5  มีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่าสินทรพัยล์า้สมยัหรือช ารุดเสียหาย 

12.6  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเกี่ยวกบัลกัษณะที่กิจการใชห้ รือคาดว่าจะใช้

สินทรพัย ์ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือคาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคตอนัใกล ้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวรวมถึงการที่สินทรพัยไ์ม่ไดใ้ชง้าน แผน   

ที่จะยกเลิกหรือปรบัโครงสรา้งส่วนงานที่มีสินทรพัยน์ ั้นรวมอยู่ดว้ย หรือแผนที่จะ

จ าหน่ายสินทรพัยก่์อนก าหนด และการประเมินอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย์

จากอายุการใหป้ระโยชนที์ไ่ม่ทราบแน่นอนเป็นอายุการใหป้ระโยชนที์ท่ราบแน่นอน
2
 

12.7  มีหลกัฐานจากรายงานภายในซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าผลการปฏิบติังานเชิงเศรษฐกิจของ

สินทรพัยไ์ดล้ดลงหรือจะลดลงกว่าทีค่าดไว ้

เงินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม 

12.8 ส าหรบัการลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม ผูล้งทุนรบัรูเ้งินปันผล

จากการลงทุน และมีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปนี้  

12.8.1 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุนในงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึง

ค่าความนยิมทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ 

12.8.2 เงินปันผลมีจ านวนมากกว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัย่อย 

การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในรอบระยะเวลาทีป่ระกาศจ่ายเงินปันผล 

13 ข้อบ่งช้ีที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 มิได้ครอบคลุมทุกประเดน็ กจิการอาจระบุข้อบ่งช้ีอื่นที่แสดงให้เหน็

ว่าสนิทรัพย์อาจมีการด้อยค่าจนท าให้กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

น้ัน หรือในกรณีของค่าความนิยมต้องทดสอบการด้อยค่าตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99  

14    หลักฐานจากรายงานภายในที่แสดงว่าสนิทรัพย์อาจเกดิการด้อยค่ารวมถึงข้อบ่งช้ีต่อไปน้ี 

14.1 กระแสเงินสดจ่ายหรือที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ เพ่ือบ ารุงรักษาสินทรัพย์ หรือ

เพ่ือให้สนิทรัพย์น้ันใช้งานได้มีจ านวนสงูกว่างบประมาณเดิมที่ต้ังไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

14.2  กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจริง หรือก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจาก

สนิทรัพย์มีจ านวนต ่ากว่างบประมาณที่ต้ังไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

14.3  กระแสเงินสดสุทธิที่ประมาณว่าจะได้รับจากสินทรัพย์หรือก าไรจากการด าเนินงานตาม

งบประมาณลดลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ หรือ 

 

2 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไม่ถอืปฏบิตักิบัสนิทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขการเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือถือเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายซึ่งถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ซึ่งต้องถือปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและ

การด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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14.4  เมื่อรวมผลการด าเนินงานในงวดปัจจุบันกับผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคตตามงบประมาณแล้ว จะเกิดผลขาดทุนหรือเกิดกระแสเงินสดจ่ายสุทธิเน่ืองจาก

การใช้สนิทรัพย์ 

 15 ตามที่ได้ระบุในย่อหน้าที่ 10 กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าอย่างน้อยปีละคร้ังส าหรับสนิทรัพย์ไม่

มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่ได้ใช้งาน และค่าความนิยม นอกจาก

ที่ระบุในย่อหน้าที่ 10 แล้ว กิจการต้องน าแนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญมาใช้ในการระบุว่า

กิจการจะต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่

จ าเป็นต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนใหม่ หากการค านวณคร้ังก่อนแสดงให้เหน็ว่ามูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์น้ันสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีเหตุการณ์ใด

มากระทบต่อผลต่างระหว่างมูลค่าดังกล่าว ในท านองเดียวกัน การวิเคราะห์คร้ังก่อนอาจแสดงให้

เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพยไ์ม่ได้ขึ้นอยู่กบัข้อบ่งช้ีใดที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 

16 จากตัวอย่างในย่อหน้าที่ 15 ถ้าอัตราดอกเบ้ียในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน 

ตลาดอื่นเพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด กิจการไม่จ าเป็นต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์อย่างเป็นทางการในกรณีดังต่อไปนี้   

16.1 การเพ่ิมขึ้ นของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น  

ไม่มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น  

อตัราดอกเบ้ียระยะสั้นที่เพ่ิมข้ึนอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่ออตัราคิดลดที่ใช้ใน

การค านวณมูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์ ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์เหลืออยู่เป็นเวลายาวนาน 

16.2 การเพ่ิมขึ้ นของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น    

มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แต่จากการ

วิเคราะห์มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในคร้ังก่อน แสดงให้เหน็ว่า 

16.2.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระส าคัญ เน่ืองจากกิจการน่าจะ

ได้รับกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ิมขึ้ น (เช่น กิจการสามารถแสดงให้เห็นว่า

สามารถปรับปรุงรายรับเพ่ือชดเชยกับการเพ่ิมขึ้ นของอัตราดอกเบ้ียในตลาด) 

หรือ 

16.2.2 การลดลงในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่ท าให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า

อย่างมีสาระส าคัญ 

17  หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า สาเหตุดังกล่าวอาจเป็นข้อบ่งช้ีให้

กิจการต้องทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อม

ราคา (ค่าตัดจ าหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ันกต็าม 
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การวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดค านิยามของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่า

จากการใช้แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า กิจการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามข้อก าหนดที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 ค าว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้มีความหมาย

ครอบคลุมถึงสนิทรัพย์แต่ละรายการ และหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

19 กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายและมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหน่ึงในสองจ านวนน้ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์  

ซ่ึงแสดงว่าสนิทรัพย์ไม่เกดิการด้อยค่า โดยกจิการไม่จ าเป็นต้องประเมินมูลค่าอกีจ านวนหน่ึง  

20 กจิการอาจก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายได้แม้ว่าสินทรัพย์จะไม่มีการซ้ือขายใน

ตลาดซ้ือขายคล่อง อย่างไรกต็ามในบางคร้ังกจิการอาจไม่สามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการจ าหน่ายได้เน่ืองจากไม่มีเกณฑ์ใดๆ ในการประมาณจ านวนที่เช่ือถือได้จากการขาย

สินทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ที่ ผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ

สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในกรณี

ดังกล่าวกจิการอาจใช้มูลค่าจากการใช้ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ 

21 กจิการอาจใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

หากไม่มีเหตุผลที่ท  าให้เช่ือได้ว่ามูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์น้ันจะสงูกว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การจ าหน่ายอย่างมีสาระส าคัญ กรณีดังกล่าวมักเกดิข้ึนกบัสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ าหน่าย เน่ืองจาก

มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ าหน่าย มักประกอบด้วยเงินสดสุทธิที่จะได้รับจากการ

จ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันเป็นส าคัญ ด้วยเหตุที่กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์

อย่างต่อเน่ืองจนถึงวันจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันน่าจะเป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก 

22  กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนส าหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์

เหล่าน้ันไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ซ่ึงเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก

สนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น ทั้งน้ีในกรณีดังกล่าวกิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพย์ที่พิจารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้าที่ 65 ถึง 

103) นอกจากจะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี้  

22.1 มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน 

หรือ  

22.2 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์สามารถประมาณได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การจ าหน่ายของสินทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่าย 

23 ในบางกรณีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้โดยการ

ประมาณการ การหาค่าเฉล่ียและการค านวณแบบลัด อาจให้ผลใกล้เคียงอย่างสมเหตุสมผลกับ

การค านวณอย่างละเอยีด  
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การวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบ

แน่นอน 

24  ย่อหน้าที่  10 ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจ าทุกปีโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืน โดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์น้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไรกต็าม การ

ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างละเอียดที่ค านวณไว้ล่าสุดในงวดก่อนอาจน ามาใช้ในการ

ทดสอบการด้อยค่าในงวดปัจจุบันได้ ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

24.1  หากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้งานอย่างต่อเน่ือง

ซ่ึงเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น และท าให้ต้องทดสอบการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันพร้อมกับสินทรัพย์อื่นโดยนับรวมเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดน้ันไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญนับจากการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ล่าสดุ 

24.2  การค านวณคร้ังล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ และ 

24.3  จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดข้ึนและสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงนับจากการ

ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสดุ มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การค านวณจะแสดงให้

เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในปัจจุบันต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ 

 

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย 

25– 27 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

28 ต้นทุนในการจ าหน่ายต้องน ามาหักจากราคาขายเพ่ือค านวณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่าย ต้นทุนในการจ าหน่ายต้องไม่รวมต้นทุนที่ได้รับรู้เป็นหน้ีสนิไว้แล้ว ตัวอย่างของต้นทุนใน

การจ าหน่าย ได้แก่ ต้นทุนทางกฎหมาย ค่าอากรแสตมป์และภาษีที่คล้ายคลึงกัน ต้นทุนในการขน

ย้าย และต้นทุนส่วนเพ่ิมโดยตรงที่ท  าให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย อย่างไรกต็าม  

เ งินชดเชยจากการเลิก จ้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดหรือ

การปรับโครงสร้างธุรกิจหลังการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่ถือเป็นต้นทุนส่วนเพ่ิมโดยตรงในการ

จ าหน่ายสนิทรัพย์น้ัน 

29 ในการจ าหน่ายสินทรัพย์บางคร้ัง ผู้ซ้ืออาจต้องรับภาระหน้ีสินที่เกี่ยวข้องด้วย และมูลค่ายุติธรรม 

หักต้นทุนในการจ าหน่ายของสนิทรัพย์น้ันเป็นมูลค่ารวมของทั้งทรัพย์สนิและหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง วิธี

ปฏบัิติทางบัญชีส าหรับกรณีดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 78 
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มูลค่าจากการใช ้

30 องคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ ตอ้งรวมอยู่ในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์

30.1  ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

30.2  การคาดการณเ์กี่ยวกบัความผนัผวนที่อาจเกิดข้ึนกบัจ านวนเงิน หรือจังหวะเวลา

ของกระแสเงินสดในอนาคต 

30.3  มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อัตราดอกเบี้ ยปัจจุบนัในตลาดจากการลงทุนที่

ปราศจากความเสีย่ง 

30.4  ราคาทีไ่ดค้ านงึถงึความไม่แน่นอนทีสื่บเนือ่งมาจากสินทรพัย ์และ 

30.5  ปัจจัยอื่น เช่น สภาพคล่อง ซ่ึงผู ร่้วมตลาดใช้ในการพิจารณากระแสเงินสด 

ในอนาคตทีก่ิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

31    กจิการต้องประมาณมูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ โดยปฏบัิติตามขั้นตอนต่อไปนี้  

31.1 ประมาณกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและจาก

การจ าหน่ายสนิทรัพย์ และ  

31.2  ใช้อตัราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว 

32  กจิการสามารถสะท้อนองค์ประกอบที่ระบุในย่อหน้าที่ 30.2 และ 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก 

ที่จะปรับปรุงกบักระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดกไ็ด้ ไม่ว่ากิจการจะเลือกใช้

วิธใีดเพ่ือสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงที่อาจเกดิข้ึนกบัจ านวนเงินหรือจังหวะ

เวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธ์ที่ได้ต้องสะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดใน

อนาคตที่คาดไว้ ทั้งน้ีกจิการอาจใช้มูลค่าถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ของ

ทุกกรณีได้ แนวทางเพ่ิมเติมในการใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันเพ่ือวัดมูลค่าจากการใช้ของ

สนิทรัพย์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

 

เกณฑใ์นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

33 ในการวดัมูลค่าจากการใช ้กิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี้  

33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐาน

สนบัสนุนซ่ึงแสดงถึงการคาดการณที์่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใตส้ถานการณท์าง

เศรษฐกิจทีจ่ะเป็นอยู่ตลอดอายุการใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์กิจการควร

ใหน้ ้ าหนกักบัหลกัฐานสนบัสนุนทีไ่ดจ้ากภายนอก 

33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศยังบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสุด ซ่ึงไดร้บัการอนุมติัจากฝ่ายบริหาร แต่ตอ้งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด

รับหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสรา้งในอนาคต หรือจากการ

ปรับปรุงหรือท าให้สินทรัพย์น ั้นดี ข้ึน การคาดการณ์ที่อาศัยงบประมาณหรือ

ประมาณการดงักล่าวตอ้งครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมี

เหตุผลสนบัสนุนเพยีงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาทีน่านกว่านั้น 
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33.3 ประมาณกระแสเงินสดหลงัจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการทาง

การเงินล่าสุด โดยปรบักระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการส าหรบัอนาคต

ที่ไกลออกไปดว้ยอตัราการเติบโตที่คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนบัสนุนว่า

กิจการควรใชอ้ตัราการเติบโตที่เพิ่มข้ึน อตัราการเติบโตนี้ ตอ้งไม่สูงกว่าอตัราการ

เติบโตถวัเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้น

ด าเนินงานอยู่ หรือของตลาดซ่ึงสินทรพัยน์ ั้นถูกน าไปใช ้นอกจากมีเหตุผลสนบัสนุน

ว่ากิจการควรใชอ้ตัราการเติบโตทีสู่งกว่า 

34 ฝ่ายบริหารต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ประมาณการกระแสเงินสดใน

ปัจจุบัน โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ

กระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจริง ฝ่ายบริหารต้องม่ันใจว่าข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงิน

สดในปัจจุบันสอดคล้องกับผลที่เกิดข้ึนจริงในอดีต โดยน าผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

ภายหลังหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกดิข้ึนเม่ือกระแสเงินสดเกดิขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้วย 

35  โดยทั่วไปงบประมาณ หรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไว้อย่าง

ชัดเจนและเช่ือถือได้ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีมักไม่สามารถหาได้ ด้วยเหตุดังกล่าวฝ่ายบริหาร

จึงควรประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการล่าสุดส าหรับระยะเวลา 

5 ปี เป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ 

หรือประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีหากฝ่ายบริหารมั่นใจว่าประมาณการน้ันเช่ือถือได้ 

และฝ่ายบริหารต้องสามารถแสดงให้เหน็จากประสบการณ์ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแสเงิน

สดส าหรับระยะเวลาที่เกนิกว่า 5 ปี ได้อย่างแม่นย า 

36   กิจการควรประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยปรับ

ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินด้วยอัตราการ

เติบโตส าหรับปีถัดมา อัตราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอัตราคงที่หรืออัตราที่ลดลง ดังน้ันอัตราการ

เติบโตที่เหมาะสมควรเทา่กบัศูนย์หรือติดลบ นอกจากรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑห์รืออุตสาหกรรม

ที่ก  าหนดข้ึนจากข้อมูลที่เที่ยงธรรมแสดงให้เหน็ว่าอตัราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอตัราที่เพ่ิมข้ึน 

37   สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดท าให้การเติบโตของกจิการถูกจ ากดั ดังน้ัน จึงเป็นการ

ยากที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกว่าอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉล่ียระยะยาว (เป็นต้นว่า 

20 ปี) ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการน้ันด าเนินงานอยู่ หรือของตลาดซ่ึง

สนิทรัพย์น้ันถูกน าไปใช้ 

38  ในการใช้ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กจิการควรพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าว

จัดท าข้ึนโดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเป็นการคาดการณ์ที่ดี

ที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่

เหลืออยู่ของสนิทรัพย์ 
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ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

39 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตอ้งรวมถงึ 

39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรบัจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง 

39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายทีจ่ าเป็นในการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัจากการใช้

สินทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง (ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายเพือ่การเตรียมสินทรพัยใ์หอ้ยู่

ในสภาพพรอ้มที่จะใชง้านได)้ และประมาณการกระแสเงินสดจ่ายดงักล่าวจะตอ้ง

เกีย่วขอ้งโดยตรง หรือสามารถปันส่วนใหก้บัสินทรพัยโ์ดยใชเ้กณฑที์่สมเหตุสมผล

และสม า่เสมอได ้และ 

39.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดร้บั (หรือที่จะตอ้งจ่าย) จากการจ าหน่ายสินทรพัยน์ ั้นเมือ่

ส้ินอายุการใหป้ระโยชน ์

40 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้องมาจากข้อสมมติที่สม ่าเสมอเกี่ยวกับ 

การเพ่ิมข้ึนของราคาอนัเนื่องมาจากอตัราเงินเฟ้อทั่วไป ดังน้ันกิจการต้องประมาณการกระแสเงิน

สดในอนาคตโดยใช้จ านวนที่เป็นตัวเงิน หากกจิการใช้อตัราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพ่ิมขึ้น

ของราคาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไว้แล้ว หากอัตราคิดลดที่ใช้ไม่ได้รวมผลกระทบของการเพ่ิมข้ึน

ของราคาจากอตัราเงินเฟ้อทั่วไป กจิการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้จ านวนที่

แท้จริง (แต่ให้รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง) 

41  ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่กิจการจัดท าข้ึนต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสินทรัพย์ 

ที่เกดิข้ึนเป็นประจ าทุกวันและค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่สามารถปันส่วนให้กับ

สนิทรัพย์ได้อย่างสมเหตุสมผลและสม ่าเสมอเพ่ือท าให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

42  กจิการต้องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนก่อนที่สินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะใช้

งานหรือพร้อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้รวมกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ิมของอาคาร

ระหว่างก่อสร้างหรือโครงการที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ 

43 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องไม่รวมจ านวนต่อไปนี้ เพ่ือป้องกนัการค านวณซ า้ 

43.1 กระแสเงินสดรับจากสนิทรัพย์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอสิระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก

สนิทรัพย์ภายใต้การพิจารณา (เช่น สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทลูกหน้ี) และ 

43.2  กระแสเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันซ่ึงได้รับรู้เป็นหน้ีสินไว้แล้ว (เช่น เจ้าหน้ี 

เงินบ าเหนจ็บ านาญ หรือประมาณการหน้ีสนิ) 

44 กิจการตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปัจจุบนัของสินทรพัย ์และ 

การประมาณการดงักล่าวตอ้งไม่รวมกระแสเงินสดรบัหรือจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

จากรายการต่อไปนี้  

44.1  การปรบัโครงสรา้งในอนาคตทีย่งัไม่ตกลงผูกพนัเป็นที่แน่นอน  หรือ 

44.2  รายจ่ายทีจ่ะท าใหสิ้นทรพัยม์ีสภาพดีข้ึนหรือมีประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 
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45 เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณขึ้นจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ ดังน้ัน มูลค่า

จากการใช้จึงไม่สะท้อนให้เหน็ถึง ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

45.1 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถประหยัดได้ (เช่น ต้นทุน

เกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการปรับโครงสร้าง 

ในอนาคตที่กจิการยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน 

45.2  กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ

สินทรัพย์หรือกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากกระแสเงินสดจ่าย

ดังกล่าว 

46 การปรับโครงสร้าง หมายถึง แผนงานที่ได้วางไว้และมีการควบคุมโดยฝ่ายบริหารซ่ึงท าให้ขอบเขต 

หรือลักษณะธุรกิจที่กิจการด าเนินอยู่เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ ในการก าหนดว่าเมื่อใด

กจิการจึงจะมีภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้าง กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น 

(เมื่อมีการประกาศใช้)  

47 เม่ือกิจการได้ตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสร้าง สินทรัพย์บางรายการอาจได้รับผลกระทบจาก 

การปรับโครงสร้างน้ัน ดังน้ันเมื่อกจิการตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสร้างกจิการต้อง 

47.1 ก าหนดมูลค่าจากการใช้โดยประมาณกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่สะท้อนถึง

ต้นทุนที่ประหยัดได้และประโยชน์อื่นที่เกดิจากการปรับโครงสร้าง (ซ่ึงอาจก าหนดได้จาก

งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสดุที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร) และ 

47.2 รวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตส าหรับการปรับโครงสร้างไว้ในประมาณ

การหน้ีสินเพ่ือการปรับโครงสร้างตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่

อาจเกดิขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

48 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับใน

อนาคตที่คาดว่าจะเกดิจากการเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากกระแสเงินสดจ่ายเพ่ือ

ปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของสินทรัพย์ จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะ

เกดิขึ้น  

49 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้รวมกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่จ าเป็นส าหรับการ

บ ารุงรักษาระดับของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์จากสภาพในปัจจุบัน

ของสินทรัพย์ เม่ือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีการให้ประโยชน์

โดยประมาณที่แตกต่างกนั สนิทรัพย์ทุกรายการน้ันมีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดจะถือว่า การเปล่ียนแทนของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์สั้นกว่า

เป็นส่วนหน่ึงของการบ ารุงรักษาตามปกติเพ่ือท าให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ันอยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้  ในท านองเดียวกัน หากสินทรัพย์รายการหน่ึงมีส่วนประกอบที่มีอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่างกัน การเปล่ียนแทนของส่วนประกอบที่มีอายุการให้ประโยชน์ 
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สั้นกว่าจะถือเป็นส่วนหน่ึงของการบ ารุงรักษาสินทรัพย์เมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตที่เกดิจากสนิทรัพย์น้ัน 

50 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตอ้งไม่รวม 

50.1 กระแสเงินสดรบัหรือจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน หรือ 

50.2 ภาษีเงินไดที้ร่บัหรือจ่ายไป 

51  ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ      

ข้อสมมติที่ใช้ในการก าหนดอัตราคิดลด มิฉะน้ันแล้ว กิจการอาจน าผลกระทบของข้อสมมติบาง

ประการมารวมค านวณซ า้หรืออาจไม่น ามาค านวณ หากกจิการได้ค านึงถึงผลกระทบของมูลค่าของ

เงินตามเวลาโดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว กิจการต้องไม่น ากระแส  

เงินสดรับหรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอีก      

ในท านองเดียวกนั กระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นประมาณการก่อนภาษีเงินได้หากอัตราคิดลด

ที่ใช้ในการค านวณเป็นอตัราก่อนหักภาษีเงินได้ 

52 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิทีจ่ะไดร้บั (หรือที่จะตอ้งจ่าย) จากการจ าหน่ายสินทรพัยเ์มือ่

ส้ินอายุการให้ประโยชนต์้องเป็นจ านวนเงินซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้ับจากการจ าหน่าย

สินทรพัยใ์นราคาที่ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั จ านวนที่คาดว่าจะ

ไดร้บัจากการจ าหน่ายนี้ ตอ้งหกัประมาณการตน้ทุนในการจ าหน่าย 

53  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้น

อายุการให้ประโยชน์จะต้องก าหนดในลักษณะที่คล้ายกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การจ าหน่ายของสนิทรัพย์ ยกเว้นว่าในการประมาณกระแสเงินสดสทุธน้ัิน 

53.1 กจิการใช้ราคาที่อ้างองิได้ ณ วันที่ท  าประมาณการของสนิทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

และใช้ในการด าเนินงานภายใต้สภาพการณ์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณาที่

มีลักษณะคล้ายกัน โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์สิ้นสุด ณ วันที่ท  าการ

ประมาณการ   

53.2  กจิการต้องปรับปรุงราคาดังกล่าวด้วยผลกระทบจากระดับราคาในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนจาก 

ภาวะเงินเฟ้อทั่วไป และผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงของระดับราคาในอนาคต 

ที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการไม่ได้รวมผลกระทบจากภาวะ

เงินเฟ้อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่าง

ต่อเน่ืองและอัตราคิดลด กิจการต้องไม่รวมผลกระทบดังกล่าวในการประมาณการ

กระแสเงินสดสทุธจิากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ด้วย 

53ก  มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้อนถึงข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะ

น ามาใช้เมื่อมีการก าหนดราคาสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้ามมูลค่าจากการใช้สะท้อนถึงปัจจัยซ่ึง

เฉพาะเจาะจงของกิจการและไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้กับกิจการทั่วไป เช่น มูลค่ายุติธรรมไม่ได้สะท้อนถึง

ปัจจัยเหล่านี้หากว่าโดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้มีไว้ส าหรับผู้ร่วมตลาด 
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53ก.1   มูลค่าเพ่ิมของสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมกลุ่มสินทรัพย์ (เช่น การสร้างกลุ่มการลงทุน

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงมีสถานที่แตกต่างกนั)  

53ก.2   การผนึกก าลังร่วมกนัระหว่างสนิทรัพย์ที่มีการวัดค่ากบัสนิทรัพย์อื่น 

53ก.3   สทิธทิางกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางกฎหมายซ่ึงเฉพาะเจาะจงส าหรับเจ้าของสินทรัพย์ใน

ปัจจุบัน และ 

53ก.4   ประโยชน์ทางภาษี หรือภาระทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงส าหรับเจ้าของสนิทรัพย์ในปัจจุบัน  

 

กระแสเงินสดในอนาคตทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

54  กระแสเงินสดในอนาคตต้องประมาณการเป็นเงินตราในสกุลที่กระแสเงินสดเหล่าน้ันจะเกิดขึ้ น 

และต้องคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมส าหรับเงินในสกุลน้ัน กิจการต้องแปลงค่ามูลค่า

ปัจจุบันที่ประมาณข้ึนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนทนัท ีณ วันที่ค านวณมูลค่าจากการใช้ 

อตัราคิดลด 

55  อตัราคิดลด (อตัรา) ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีที่สะทอ้นถึงการประเมินสถานการณต์ลาด

ปัจจุบนัของ 

55.1 มูลค่าของเงินตามเวลา และ 

55.2 ความเสี่ยงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยที์่ก าลงัพิจารณาอยู่ ซ่ึงประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตยงัไม่ไดม้ีการปรบัความเสีย่งดงักล่าว 

56 อตัราซ่ึงสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยง 

ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการหากได้

เลือกการลงทุนที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่มีจ านวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเท่ากับการ

ลงทุนซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน อัตราดังกล่าวประเมินได้จากอัตราดอกเบ้ียใน

ตลาด ณ ปัจจุบันส าหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือจากต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของเงินทุน

ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงมีสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีศักยภาพใน

การบริการและความเสี่ยงคล้ายคลึงกบัสนิทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ อย่างไรกต็ามอตัราคิดลดต้อง

ไม่รวมความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการ

ค านวณซ า้ 

57  เม่ือกจิการไม่สามารถหาอตัราที่ใช้เฉพาะกบัสนิทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาได้จากตลาดโดยตรง กจิการ

ต้องหาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันเพ่ือประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพ่ิมเติมในการ

ประมาณอตัราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 
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การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

58 กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการที่ไม่รวมถึง 

ค่าความนิยม ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 59 ถึง 64 และต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

65 ถึง 108 

59 กิจการตอ้งบนัทึกลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หเ้ท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหากมูลค่า

ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้น ส่วนที่ลดลงคือผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

60 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนทนัที นอกจากว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรพัยเ์ป็นราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น (ตวัอย่างเช่น ตาม

ขอ้ก าหนดของวิธีราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมีการประกาศใช)้ กิจการตอ้งน าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยต์ามขอ้ก าหนดของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น 

61  กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

อย่างไรกต็าม หากกจิการเคยตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิม กิจการต้องน าผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไป

บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้ภายในขอบเขตที่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไม่เกิน

ส่วนเกินทุนที่เคยบันทึกไว้ส าหรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ดังกล่าว ท าให้ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาใหม่ของสนิทรัพย์น้ันลดลง 

62 หากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ประมาณข้ึนมีจ านวนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนต่างนั้นเป็นหนี้ สินหากมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่นก าหนดไว ้

63 หลังจากที่กิจการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคา  

(ค่าตดัจ าหน่าย) ของสินทรพัย ์โดยใช้มูลค่าตามบญัชีใหม่ของสินทรัพยห์ักดว้ยมูลค่า

คงเหลือ (ถา้มี) การค านวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายตอ้งเป็นการปันส่วนอย่างมี

ระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์

64 หากกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องก าหนดสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยการเปรียบเทยีบมูลค่าตามบัญชีใหม่ของทรัพย์สินกับฐาน

ภาษีของทรัพย์สนินั้น  
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หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดและค่าความนยิม 

65 กจิการต้องก าหนดหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด วัดค่ามูลค่าตามบัญชีและรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อ

หน้าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค 

การก าหนดหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

66  หากมีขอ้บ่งช้ีที่แสดงว่าสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า กิจการตอ้งประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั

คืนของสินทรพัยแ์ต่ละรายการได ้กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วย

สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีสินทรพัยที์่ก าลงัพิจารณารวมอยู่(หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสด) 

67 กิจการจะไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้หากเป็นไป

ตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

67.1 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ไม่สามารถประมาณการได้ว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

หักต้นทุนในการจ าหน่าย (ตัวอย่างเช่น เมื่อกระแสเงินสดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์

อย่างต่อเน่ืองไม่สามารถประมาณการได้ว่ามีค่าน้อยมากจนไม่น ามาพิจารณา) และ  

67.2  สนิทรัพย์ไม่สามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่โดยส่วนใหญ่เป็นอสิระจากกระแสเงินสด 

ที่ได้รับจากสนิทรัพย์อื่นได้ 

ในกรณีดังกล่าวกจิการสามารถก าหนดมูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้

เฉพาะส าหรับหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

 

ตวัอย่าง 

บริษัทเหมืองแร่เป็นเจ้าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมเหมืองแร่ของบริษัทเอง 

ทางรถไฟดังกล่าวสามารถขายได้เป็นเศษซากเท่าน้ัน และทางรถไฟไม่สามารถก่อให้เกิดกระแส

เงินสดที่เป็นอสิระจากกระแสเงินสดรับของสนิทรัพย์อื่นในเหมือง 

ในกรณีดงักล่าวบริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของทางรถไฟได ้เนือ่งจาก

มลูค่าจากการใชท้างรถไฟไม่สามารถประมาณไดแ้ละอาจแตกต่างจากมลูค่าซาก ดงันัน้ บริษัทจึง

ประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดทีท่างรถไฟดังกล่าว

รวมอยู่ดว้ย ซึง่กคื็อเหมืองแร่ทัง้หมดนัน่เอง 

 

68  ตามค านิยามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หมายถึง สนิทรัพย์

กลุ่มที่เลก็ที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองจะก่อให้เกิดกระแส

เงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่ม

สินทรัพย์อื่น การระบุถึงหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต้องอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไม่

สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้องก าหนดมูลค่า
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ที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มสินทรัพย์ที่เลก็ที่สุดที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเป็นอิสระจาก

สนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 กระแสเงินสดรับ คือกระแสเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดซ่ึงได้รับมาจากบุคคลหรือกิจการ

ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุว่ากระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์หรือกลุ่ม

สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่นหรือไม่ 

กิจการต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการซ่ึงรวมถึงวิธีการที่ฝ่ายบริหารก ากับดูแลการด าเนินงาน

ของกจิการ เช่น การก ากับดูแลตามสายผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะธุรกิจหรือตามแหล่งที่ต้ังหรือวิธีที่

ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์หรือจ าหน่ายสินทรัพย์และการด าเนินงาน

ของกจิการ  

70 กิจการตอ้งระบุใหสิ้นทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดหาก

สินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยน์ ั้นมีผลผลิตที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั แมว่้าจะมีการน า

ผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชภ้ายในกิจการ หากราคาโอนภายในมีผลต่อกระแสเงินสด

รบัที่ไดจ้ากสินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการตอ้งน าประมาณการราคา

ตลาดในอนาคตทีด่ีทีสุ่ดของฝ่ายบริหารส าหรบัผลผลิตนั้นมาใชเ้พือ่ 

70.1 ประมาณกระแสเงินสดที่จะไดร้ับในอนาคตเพื่อก าหนดมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนั้น และ 

70.2 ประมาณกระแสเงินสดที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตเพื่อก าหนดมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีถู่กกระทบจากราคาโอนภายใน 

71  แม้ว่ากจิการได้น าผลผลิตที่ได้จากสนิทรัพย์หรือกลุ่มสนิทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในหน่วย

สนิทรัพย์อื่นภายในกจิการ (เช่น สนิค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้องถือว่าสินทรัพย์

หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่มสินทรัพย์

อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตน้ีได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ทั้งน้ีเน่ืองจากสินทรัพย์หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์น้ันสามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการใช้อย่างต่อเน่ืองโดยกระแสเงินสด

ส่วนใหญ่แยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลที่

ตัวย่าง 

บริษัทรถประจ าทางแห่งหน่ึงมีสัญญากับเทศบาลที่จะให้บริการเดินรถประจ า ซ่ึงข้อสัญญาระบุว่า

บริษัทจะต้องให้บริการข้ันต ่า 5 สาย กิจการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้รับจาก

การเดินรถแต่ละสายแยกจากกันได้ แม้ว่าการเดินรถประจ าทางสายหน่ึงมีผลขาดทุนอย่างมี

นัยส าคัญ 

เนือ่งจากตามสญัญากิจการไม่สามารถทีจ่ะยกเลิกเดินรถสายใดสายหนึง่ได ้ดงันัน้ กลุ่มสินทรพัย์

ซึง่เลก็ทีสุ่ดทีก่่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบั ซึง่เป็นอิสระจากสินทรพยั์อื่นหรือกลุ่มสินทรพัยอื์่น คือ 

กลุ่มของรถประจ าทางทัง้ 5 สายรวมกนั ซึง่หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดคือบริษัทรถประจ า

ทางทัง้บริษทั 
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ได้มาจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเ งินที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม่

สะท้อนถึงประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารที่เป็นราคาที่สามารถต่อรอง

ราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั  

72  กิจการตอ้งก าหนดหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดส าหรบัสินทรพัยเ์ดียวกนัหรือสินทรพัย์

ประเภทเดียวกนัอย่างสม า่เสมอในแต่ละงวด เวน้แต่กิจการสามารถอธิบายการเปลีย่นแปลง

นั้นไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

73  ในกรณีที่กิจการก าหนดว่า สินทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

แตกต่างจากที่ก  าหนดไว้ในงวดก่อนหรือประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ ที่รวมในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสดเปล่ียนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสดตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 130 หากกจิการมีการรับรู้หรือกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนและมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

74  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดคือ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 

ในการจ าหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่จ านวนใดจะสูง

กว่า ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกิจการต้อง

ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 โดยใช้ค าว่า “หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด” แทนค าว่า 

“สนิทรัพย์” 

75  กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดใหส้อดคลอ้งกบั   

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

76 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดต้อง 

76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือที่สามารถปันส่วนได้

อย่างสมเหตุสมผลและสม ่าเสมอให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงจะก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับในอนาคตในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดน้ัน และ 

76.2  ไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่กิจการได้รับรู้แล้ว นอกจากว่ากิจการไม่สามารถ

ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้หากไม่น า

หน้ีสนินั้นมาพิจารณามูลค่าตามบัญชี 

มูลค่าตามบัญชีต้องค านวณตามที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่ายและมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดก าหนดข้ึนโดยไม่รวมกระแส

เงินสดของสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและโดยไม่รวมหน้ีสินที่

กจิการได้รับรู้ไว้แล้วในงบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 28 และ 43) 

77  เม่ือกจิการรวมสนิทรัพย์ไว้ด้วยกนัเป็นกลุ่มเพ่ือประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กจิการต้องรวม

สนิทรัพย์ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ไว้ในหน่วยสินทรัพย์ 
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ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะน้ันอาจดูเหมือนว่ากิจการได้รับคืนมูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดเตม็จ านวน ทั้งที่ในความเป็นจริงผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้เกิดขึ้นแล้ว ในบาง

กรณี แม้ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการอาจไม่สามารถปันส่วนสินทรัพย์น้ันให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดได้อย่างสมเหตุสมผลและสม ่าเสมอ ตัวอย่างเช่น ค่าความนิยมหรือสินทรัพย์

องค์กร เช่น สินทรัพย์ที่ส านักงานใหญ่ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้อธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

สินทรัพย์ดังกล่าวในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดไว้ในย่อหน้าที่ 

80 ถึง 103 

78  กิจการอาจจ าเป็นต้องพิจารณาหน้ีสินที่กิจการได้รับรู้แล้วเพ่ือก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กรณีน้ีอาจเกิดขึ้ นหากกิจการจ าหน่ายหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยผู้ซ้ือต้องรับภาระหน้ีสินดังกล่าว ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่าย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจ าหน่าย) ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

สทุธจิากหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือต้องรับภาระหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย กจิการต้องน ามูลค่าตามบัญชีของ

หน้ีสินไปหักจากทั้งมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ก่อนที่จะท าการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

ตวัอย่าง 

กจิการแห่งหน่ึงด าเนินธุรกจิเหมืองแร่ในประเทศที่มีกฎหมายบังคับว่าเจ้าของต้องบูรณะสถานที่

เมื่อการท าเหมืองแร่เสร็จสิ้ นลง ต้นทุนการบูรณะรวมถึงการฟ้ืนฟูเหมืองให้กลับสู่สภาพเดิม 

กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้ืนฟูทนัทีที่กิจการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือท า

เหมือง ประมาณการดังกล่าวรับรู้เป็นต้นทุนของเหมืองและมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการ

ให้ประโยชน์ของเหมืองน้ัน มูลค่าตามบัญชีของประมาณการหน้ีสินในการบูรณะสถานที่เท่ากับ 

500 ล้านบาทซ่ึงเทา่กบัมูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายในการบูรณะสถานที่น้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของเหมือง โดยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ได้แก่ เหมือง

โดยรวม ทั้งน้ีกิจการได้รับค าเสนอที่จะซ้ือเหมืองจากผู้ซ้ือหลายรายในราคาประมาณ 800 ล้าน

บาท ซ่ึงเป็นราคาที่ผู้ซ้ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้นทุนในการจ าหน่ายเหมืองมีค่า

น้อยมากจนไม่น ามาพิจารณา มูลค่าจากการใช้ของเหมืองมีจ านวนประมาณ 1,200 ล้านบาท ซ่ึง

ไม่รวมรายจ่ายในการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของเหมืองเทา่กบั 1,000 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่ายส าหรับหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดเท่ากับ 800 

ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนสุทธิจากภาระหน้ีสินในการบูรณะสถานที ่มูลค่าจากการใชข้องหน่วย

สินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดสุทธิจากภาระหน้ีสินในการบูรณะสถานทีด่งักล่าวเท่ากบั 700 ลา้น

บาท (1,200 ลา้นบาท หักดว้ย 500 ลา้นบาท) มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิด

เงินสดสุทธิจากภาระหน้ีสินดังกล่าวเท่ากับ 500 ลา้นบาท (มูลค่าตามบัญชี 1,000 ลา้นบาท    
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หักดว้ยมูลค่าตามบัญชีของประมาณการหน้ีสินในการบูรณะสถานที่ 500 ลา้นบาท) ดังนั้น      

มลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดจงึมีจ านวนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี

สทุธิของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ 

79  เพ่ือประโยชน์ในทางปฏบัิติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอาจ

ต้องรวมสนิทรัพย์ที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน (เช่น ลูกหน้ีและ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือรวมหน้ีสินที่กิจการได้รับรู้ในงบการเงินแล้ว (เช่น เจ้าหน้ี        

เงินบ าเหนจ็บ านาญ และประมาณการหน้ีสินอื่น) ในกรณีน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดจะเพ่ิมขึ้ นด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และลดลงด้วยมูลค่าตามบัญชีของ

หน้ีสนิดังกล่าว 

 

ค่าความนยิม 

การปันส่วนค่าความนิยมใหห้น่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

80 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนยิม ตั้งแต่วนัทีซ้ื่อ กิจการทีเ่ป็นผูซ้ื้อ 

ตอ้งปันส่วน ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนที์่เพิม่ข้ึนจากการ

รวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรพัยอื์่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนกบัหน่วยสินทรพัย์

หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์หล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละหน่วย

หรือแต่ละกลุ่มทีก่ิจการไดปั้นส่วนค่าความนยิมตอ้ง 

80.1 เป็นหน่วยในระดบัที่เล็กที่สุดที่กิจการใชใ้นการประเมินค่าความนิยมในการบริหาร

ภายในกิจการ และ 

80.2 ไม่เกินกว่าส่วนงานด าเนินงานตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 5 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน (เมือ่มี

การประกาศใช)้ ก่อนการรวมส่วนงาน 

81 ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึง

เกิดจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมกิจการ ซ่ึงไม่สามารถระบุได้อย่างอิสระและไม่สามารถ

รับรู้ในงบการเงินแยกเป็นแต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระ

จากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น และในหลายกรณีมักจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดจาก

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วยรวมกัน บางคร้ังกิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่า

ความนิยมอย่างสมเหตุผลให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้ แต่สามารถ   

ปันส่วนให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ ดังน้ัน หน่วยที่อยู่ในระดับเลก็ที่สุดที่

กจิการใช้ในการพิจารณาค่าความนิยม ในการบริหารภายในกจิการ บางคร้ังจะประกอบด้วยหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกบัค่าความนิยมแต่กจิการไม่สามารถปันส่วนค่า

ความนิยมให้กบัหน่วยที่เลก็ที่สดุเหล่าน้ันได้ กิจการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 83 ถึง
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99 และภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) ส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วน  

ค่าความนิยมเช่นเดียวกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความ

นิยม 

82 เม่ือกิจการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 80 แล้ว กิจการจะสามารถทดสอบการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยม ณ ระดับที่สะท้อนลักษณะที่กิจการด าเนินงานและประเมินค่าความนิยม ดังน้ัน 

กิจการจึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดระบบการรายงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้เพ่ือใช้พิจารณาการด้อย

ค่าของค่าความนิยมอกี 

83 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใช้ในการปันส่วนค่าความนิยมเพ่ือประเมินการด้อยค่าตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกบัระดับที่กจิการใช้ในการปันส่วนค่าความนิยม 

เพ่ือวัดมูลค่าก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมี

การประกาศใช้) เช่น หากกจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) โดยการปันส่วนค่าความนิยมให้กบัหน่วยของกจิการในระดับที่ค่อนข้างเลก็เพ่ือวัดค่า

ผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน กิจการไม่จ าเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความ

นิยมที่ระดับเดียวกัน นอกจากกิจการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับเดียวกันในการบริหารงาน

ภายในกจิการ 

84 หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนยิมทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจยงัไม่เสร็จส้ินก่อนส้ินรอบปี

บญัชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน กิจการตอ้งด าเนินการปันส่วนครั้งแรกนั้นใหเ้สร็จส้ินก่อนส้ิน

รอบปีบญัชีแรกหลงัปีทีม่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน 

85 เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวม

ธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ถ้าการบันทกึบัญชีเร่ิมแรกของการรวมธุรกิจต้องใช้ประมาณการใน

วันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกจิ  กจิการที่เป็นผู้ซ้ือต้อง : 

85.1 บันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิโดยใช้มูลค่าที่ประมาณการน้ัน และ 

85.2 รับรู้รายการปรับปรุงมูลค่าที่ก  าหนดข้ึนเป็นการช่ัวคราวดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 

การวัดมูลค่า ซ่ึงต้องไม่เกนิ 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกจิ 

ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจให้ 

เสรจ็สิ้นก่อนสิ้นงวดบัญชีที่การรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกล่าวให้กิจการเปิดเผยข้อมูล

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 133 

86 ถา้ค่าความนยิมถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดและกิจการไดจ้ าหน่ายการ

ด าเนนิงานทีอ่ยู่ภายใตห้น่วยสินทรพัยน์ ั้นออกไป ค่าความนิยมที่เกีย่วเนือ่งกบัการด าเนินงาน

นั้นจะตอ้ง 

86.1   รวมไวใ้นมูลค่าตามบญัชีของการด าเนินงานนั้นในการค านวณผลก าไรหรือขาดทุน

จากการจ าหน่าย และ 
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86.2   วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑมู์ลค่าเปรียบเทียบของการด าเนินงานที่ถูกจ าหน่ายและสดัส่วน

ของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ยงัคงอยู่ นอกจากกิจการจะสามารถแสดงให้

เห็นว่าการค านวณโดยใชวิ้ธีอื่นจะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยม

ของการด าเนนิงานทีจ่ าหน่ายออกไปไดด้ีกว่า 

ตวัอย่าง 

กจิการขายส่วนงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ 

ไปในราคา 100 ล้านบาท แต่กิจการไม่สามารถระบุค่าความนิยมให้กับกลุ่มสินทรัพย์ที่เลก็กว่า

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ันอย่างสมเหตุผลได้ เว้นแต่จะก าหนดข้ึนตามดุลยพินิจของ

กิจการเอง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนที่

เหลืออยู่ เทา่กบั 300 ล้านบาท 

เนื่องจากกิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดอย่าง

สมเหตุสมผลได ้หรือไม่สามารถระบุค่าความนิยมใหก้บักลุ่มสินทรัพยที์เ่ล็กว่าหน่วยสินทรัพย์ 

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสด ค่าความนิยมของส่วนงานทีข่ายใหร้ะบุโดยเปรียบเทียบสดัส่วนมูลค่าของส่วน

งานทีข่ายและส่วนงานทีย่ังคงอยู่  ดงันัน้ ค่าความนิยมจ านวนรอ้ยละ 25 จึงปันส่วนไปรวมกับ

มลูค่าตามบญัชีของการด าเนินงานทีข่ายไป 

 

87 ถา้กิจการปรบัโครงสรา้งการรายงานใหม่ โดยการปรบัโครงสรา้งดงักล่าวส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงในองคป์ระกอบของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึง่หรือ

มากกว่า ซ่ึงกิจการไดม้ีการปันส่วนค่าความนยิมใหแ้ลว้ กิจการควรปันส่วนค่าความนิยมใหม่

ใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย โดยการ

ปันส่วนใหม่ใหใ้ชวิ้ธีค านวณตามสดัส่วนของมูลค่าเช่นเดียวกบัที่ใชเ้มื่อมีการจ าหน่ายการ

ด าเนนิงานภายใตห้น่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด เวน้แต่กิจการจะสามารถแสดงใหเ้ห็นว่า

การค านวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมของหน่วย

สินทรพัยที์ม่ีการปรบัโครงสรา้งใหม่ไดด้ีกว่า 

ตวัอย่าง 

กจิการเคยปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ก แต่ไม่สามารถปันส่วน

ค่าความนิยมดังกล่าวให้แก่กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีขนาดเล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ ก ได้อย่าง

สมเหตุสมผล เ ว้นแต่กิจการจะก าหนดขึ้ นตามดุลพินิจของกิจการเอง อย่างไรก็ตาม              

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษัทที่ก  าลังจะเกดิข้ึนส่งผลให้หน่วยสนิทรัพย์ ก ถูกแบ่งออกเป็น

สามส่วนงาน และไปรวมกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ข ค และ ง 

เนือ่งจากกิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมใหก้บักลุ่มของสินทรพัยที์มี่ขนาดเลก็กว่าหน่วย

สินทรัพย์ ก ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้ับหน่วยสินทรัพย์ ก จะตอ้งถูก   

ปันส่วนใหม่ใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์ข ค และ ง ตามสดัส่วนมลูค่าของสามส่วนงานของ ก ก่อนทีจ่ะ

มีการแบ่งส่วนงานและไปรวมกบัหน่วยสินทรพัย ์ข ค และ ง 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดซึง่มีค่าความนิยมรวมอยู่ 

88 ตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 81 หากค่าความนิยมมีความเกี่ยวข้องกบัหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด แต่ไม่ไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยน์ ั้น หน่วยสินทรพัยด์งักล่าวตอ้ง

ไดร้บัการทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าหน่วยสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า โดยการ

เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยซ่ึ์งไม่รวมค่าความนิยมกบัมูลค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น และใหร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เกิดข้ึนตามวิธีการ

ทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

89 หากมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามย่อหน้าที่ 88 ได้รวมสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน และกิจการสามารถ

ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้เพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเท่าน้ัน ย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐาน

ฉบับน้ีก าหนดให้กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์น้ันทุกปี 

90 กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมีการปันส่วนค่า  

ความนิยมให้ปีละครั้งและเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้บ่งช้ีว่าหน่วยสินทรพัยเ์กิดการดอ้ยค่า โดย 

การเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์ซ่ึงรวมค่าความนิยม กบัมูลค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยม์ากกว่า

มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยใ์หถ้ือว่าหน่วยสินทรพัยแ์ละค่าความนิยมที่ถูกปันส่วน

ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยน์ ั้นไม่เกิดการดอ้ยค่า แต่ถา้หากมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย์

มากกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าตามย่อหนา้ที ่104 

91-95 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

ช่วงเวลาทีท่ าการทดสอบการดอ้ยค่า  

96 การทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปีส าหรบัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีค่่าความนิยมไดถู้ก

ปันส่วนมาอาจท าไดใ้นช่วงใดของปีก็ได ้แต่จะตอ้งเป็นช่วงเวลาเดียวกนัในแต่ละปี หน่วย

สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละหน่วยอาจไดร้บัการทดสอบการดอ้ยค่าในช่วงเวลาต่างกนั

ได ้อย่างไรก็ตามหากค่าความนิยมบางส่วนหรือทั้งหมดที่ปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสดไดม้าจากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่า

ของหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวก่อนส้ินปีปัจจุบนันั้น 

97 หากกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของหน่วย สินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงไดร้บัการปันส่วนค่าความนิยมในเวลาเดียวกบัการทดสอบการดอ้ยค่า

ของหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความนิยมรวมอยู่ดว้ยนั้น กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยที์่เป็นองคป์ระกอบก่อนที่จะทดสอบหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความนิยมรวมอยู่ดว้ย ใน

ท านองเดียวกนั หากกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่

ประกอบเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ไดร้บัการปันส่วนค่าความนิยมใน
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เวลาเดียวกนักบักลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์ม่ีค่าความนยิมรวมอยู่ กิจการควรทดสอบการดอ้ย

ค่าของหน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วยก่อนกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์ม่ีค่าความนยิมรวมอยู่ 

98 ณ เวลาที่มีการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วน 

ค่าความนิยม อาจมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ที่อยู่ภายใต้หน่วยสนิทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการ

ด้อยค่าในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็น

อนัดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าน้ัน ก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่า

ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ในท านองเดียวกัน หากมีข้อบ่งช้ีว่า

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่อยู่ภายใต้กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิด

การด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์น้ันก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม 

99 การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่ไดร้บัการ 

ปันส่วนค่าความนิยมซ่ึงกระท าไวอ้ย่างละเอียดล่าสุดในงวดก่อน สามารถน ามาใชใ้นการ

ทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นในงวดปัจจุบนัได ้หากเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

99.1 สินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรพัยไ์ม่เปลี่ยนแปลงอย่าง 

มีนยัส าคญัจากการค านวณมูลค่าทีจ่ะไดร้บัคืนครั้งล่าสุดนั้น 

99.2  การค านวณครั้งล่าสุดแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนสูงกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นเป็นจ านวนมาก และ 

99.3 จากการวิเคราะหเ์หตุการณที์่ไดเ้กิดข้ึนและสถานการณที์่เปลี่ยนแปลงไปหลงัการ

ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนครั้งล่าสุด มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากที่มูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืนในงวดปัจจุบนัจะต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์

 

สินทรพัยอ์งคก์ร 

100 สินทรัพย์องค์กรรวมถึงสินทรัพย์ของหน่วยงานหรือกลุ่มหน่วยงาน เช่น อาคารส านักงานใหญ่ 

หรือของฝ่ายงานของกิจการ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้างของกิจการจะ

ก าหนดว่าสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นไปตามค านิยามของ

สนิทรัพย์องค์กรตามมาตรฐานฉบับน้ีหรือไม่ ลักษณะที่ส าคัญของสินทรัพย์องค์กร คือ สินทรัพย์

น้ันไม่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่เป็นอสิระจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น และมูลค่าตาม

บัญชีของสนิทรัพย์องค์กรไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้

การพิจารณา 

101 เน่ืองจากสนิทรัพย์องค์กรไม่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับแยกต่างหาก กิจการจึงไม่สามารถก าหนด 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์องค์กรแต่ละรายการได้ นอกจากว่า ฝ่ายบริหารตัดสินใจ 

ที่จะจ าหน่ายสนิทรัพย์องค์กรน้ัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าสนิทรัพย์องค์กรอาจ 

ด้อยค่า กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ซ่ึงสนิทรัพย์องค์กรน้ันรวมอยู่ กิจการต้องเปรียบเทยีบมูลค่าดังกล่าว
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กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และต้อง

รับรู้ผลต่างที่เกดิข้ึนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 

102 ในการทดสอบว่าหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ กิจการตอ้งระบุ

สินทรัพยอ์งคก์รทุกรายการที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยสินทรัพยที์่ ก่อให้เกิดเงินสดภายใตก้าร

พจิารณา ดงันี้  

102.1 หากกิจการสามารถปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รอย่างสมเหตุสมผล

และอย่างสม า่เสมอ ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยน์ ั้น กิจการตอ้งเปรียบเทียบมูลค่าตาม

บญัชีของหน่วยสินทรพัยซ่ึ์งรวมสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งค์กรที่

ถูกปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยน์ ั้นกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน และรบัรูผ้ลต่างที่

เกิดข้ึนเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

102.2 หากกิจการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รให้แก่หน่วย

สินทรพัยน์ ั้นได ้อย่างสมเหตุสมผลและอย่างสม า่เสมอ กิจการตอ้ง 

102.2.1 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น ซ่ึงไม่รวมมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน และรบัรู ้

ผลต่างที่เกิดข้ึนเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามที่ก าหนดไวใ้น     

ย่อหนา้ที ่104 

102.2.2 ระบุกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่เล็กที่สุดที่รวมหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณา ซ่ึงกิจการสามารถ 

ปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รให้หน่วยสินทรพัยน์ ั้นได้

อย่างสมเหตุสมผลและอย่างสม า่เสมอ และ 

102.2.3 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด 

เงินสดซ่ึงรวมถึงสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รที่ถูก 

ปันส่วนใหก้บัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น 

และรบัรูผ้ลต่างที่เกิดข้ึนเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามที่ก าหนดไว้

ในย่อหนา้ที ่104 

103 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

104 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด (ซ่ึงหมายถึง 

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่เล็กที่สุด ที่ไดร้บัการปันส่วนค่าความนิยมหรือ

สินทรพัยอ์งคก์ร) หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์

(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ นั้น กิจการตอ้งปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เพื่อลด

มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ตามล าดบั ดงันี้  

104.1 อนัดบัแรก ลดมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย์

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสด(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ และ 
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104.2 จากนั้น ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ดงักล่าวตามสดัส่วนของมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยแ์ต่ละรายการนั้น 

กิจการตอ้งรบัรูก้ารลดลงของมูลค่าตามบญัชีเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่

ละรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่60 

105 ในการปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 104 กิจการตอ้งไม่ลด

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หต้ า่กว่าจ านวนทีสู่งทีสุ่ดของ 

105.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์กัตน้ทุนในการจ าหน่าย (หากสามารถวดัมูลค่าได)้ 

105.2 มูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์(หากสามารถก าหนดได)้ และ 

105.3 ศูนย ์

มูลค่าของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ตอ้งถูกปันส่วนใหแ้ก่สินทรพัยใ์ดแต่ไม่สามารถท าได้

เนื่องจากติดเงื่อนไขขา้งตน้ ใหน้ าไปปันส่วนใหแ้ก่สินทรพัยอื์่นที่อยู่ในหน่วยสินทรพัยห์รือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์ดียวกนัตามสดัส่วน 

106 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละ

รายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้

กจิการใช้วิธปัีนส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่ใน

หน่วยสินทรัพย์เดียวกันตามดุลยพินิจของกิจการ เน่ืองจากกิจการได้รับประโยชน์จากการใช้

สนิทรัพย์เหล่านั้นร่วมกนั 

107 หากกิจการไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ (ดูย่อ

หน้าที่ 67) 

107.1   กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์น้ันสูงกว่า จ านวนที่มากกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนใน

การจ าหน่ายกบัมูลค่าหลังจากการปันส่วนตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 

107.2 กิจการต้องไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หากหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันรวมอยู่ไม่มีการด้อยค่าเกิดข้ึน ถึงแม้ว่ามูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์หักต้นทุนในการจ าหน่ายจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ันกต็าม 

 

ตวัอย่าง 

กิจการมีเคร่ืองจักรที่ช ารุดแต่ยังคงใช้งานอยู่แม้ว่าจะไม่ดีดังเดิม เคร่ืองจักรมีมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการจ าหน่ายต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระ 

เคร่ืองจักรดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซ่ึงสามารถระบุได้ว่าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่เลก็ที่สุดซ่ึง

ก่อให้เกดิกระแสเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่แยกเป็นอสิระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่น มูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของสายการผลิตแสดงให้เหน็ว่าสายการผลิตโดยรวมไม่เกดิการด้อยค่า 

ขอ้สมมติที่ 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้
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เหน็ว่าฝ่ายบริหารมิได้มีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรน้ัน 

กิจการไม่สามารถประมาณมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคืนของเครือ่งจกัรเพียงอย่างเดียวได ้เนือ่งจาก 

(1) มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจกัรนัน้อาจแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ

จ าหน่าย และ 

(2) มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจักรนั้น กิจการสามารถก าหนดไดจ้ากหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสดซึง่เครือ่งจกัรนัน้รวมอยู่ (สายการผลิต) 

เนือ่งจากสายการผลิตไม่ไดด้อ้ยค่าลง ดงันัน้ จึงไม่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีกิ่จการตอ้งรบัรู ้

ส าหรับเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจ าเป็นต้องประเมินอายุการให้ประโยชน์ของ

เครือ่งจกัรใหม่ หรือเปลีย่นแปลงวธีิคิดค่าเสือ่มราคาใหเ้หมาะสม 

“เนื่องจากระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาที่สัน้ลง หรือวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เร่งขึ้นอาจ

สะทอ้นอายกุารใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ หรือรูปแบบการใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีกิ่จการไดร้บั

ไดดี้ขึ้น” 

ขอ้สมมติที่ 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้

เหน็ว่าฝ่ายบริหารมีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรโดยจะขายเคร่ืองจักรเก่าในอนาคตอัน

ใกล้ กจิการประมาณว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้อย่างต่อเน่ืองไปจนถึงวันจ าหน่ายเคร่ืองจักร

มีค่าน้อยมากจนไม่น ามาพิจารณา 

มูลค่าจากการใชข้องเครือ่งจกัรสามารถประมาณไดใ้กลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ

จ าหน่าย ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของเครื่องจักรจึงสามารถก าหนดได้ และไม่

จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เป็นของเครื่องจักรนั้น (ไดแ้ก่ 

สายการผลิต) และเนือ่งจากมลูค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่ายของเครือ่งจกัรต ่ากว่ามูลค่า

ตามบญัชี ดงันัน้ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเครือ่งจกัรดงักล่าว 

108 หลงัจากปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่104 และ 105 แลว้ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีย่งัเหลืออยู่เป็นหนี้ สินหากมาตรฐานฉบบัอื่นก าหนดไว ้

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

109 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดวิธีปฏบัิติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสนิทรัพย์หรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ซ่ึงกจิการรับรู้ในงวดก่อนไว้ในย่อหน้าที่ 110 

ถึง 116 ค าว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์แต่ละรายการหรือ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับสินทรัพย์แต่ละรายการได้ระบุไว้ใน

ย่อหน้าที่ 117 ถึง 121ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ระบุไว้ใน

ย่อหน้าที่ 122 ถึง 123 และข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับค่าความนิยมได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 124 

ถึง 125 



 

33 

 

110 ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่ค่าความนยิมทีก่ิจการไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงหรือไม่ 

หากมีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้น 

111 กิจการตอ้งประเมินว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการ

รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงหรือไม่  โดยพจิารณาถงึขอ้บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

แหล่งขอ้มูลจากภายนอก 

111.1 มีขอ้ช้ีบ่งทีส่งัเกตไดว่้ามูลค่าของสินทรพัยเ์พิม่ข้ึนอย่างมีนยัส าคญัในระหว่างงวด  

111.2 มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัทีส่่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด

หรือในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มของกิจการ หรือของตลาดซ่ึงสินทรพัยน์ ั้นเกี่ยวขอ้งอยู่ โดยการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจเป็นการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ

หรือกฎหมาย  

111.3 อตัราดอกเบี้ ยในตลาด หรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้น

ลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรพัย ์ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้นเพิ่มข้ึนอย่างมี

สาระส าคญั 

แหล่งขอ้มูลภายใน 

111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญ เกี่ยวกบัลกัษณะการใช้ หรือคาดว่าจะใช้

สินทรพัย ์ซ่ึงส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอนัใกล ้

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดข้ึนระหว่างงวด เพือ่ปรบัปรุง

หรือเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของสินทรพัย ์หรือการปรบัโครงสรา้งการ

ด าเนนิงานทีก่ิจการน าสินทรพัยน์ ั้นไปใช ้

111.5 มีหลกัฐานจากขอ้มูลที่รายงานเป็นการภายใน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าผลการปฏิบติังาน

เชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยด์ีข้ึนหรือจะดีข้ึนกว่าทีค่าดไว ้

112 ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจลดลงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 111 ส่วน

ใหญ่เป็นเร่ืองเดียวกับข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าอาจเกิดผลขาดทุนการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ในย่อ

หน้าที่ 12  

113 หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่รับรู้

ได้หมดไปหรือลดลง กิจการอาจต้องทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ รวมทั้ง

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจ าหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์น้ัน แม้ว่ากิจการไม่ได้กลับรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสนิทรัพย์กต็าม 

114 กิจการตอ้งกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่ค่าความนิยม ที่กิจการ

รบัรูใ้นงวดก่อนหากประมาณการที่ใชก้ าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนไดเ้ปลี่ยนแปลงไป
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ภายหลงัจากที่กิจการไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั้งล่าสุดแลว้ ในกรณีนี้ กิจการตอ้ง

บนัทึกเพิ่มมูลค่าตามบญัชีให้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(เวน้แต่จะ

เป็นไปตามย่อหนา้ที่ 117) การเพิ่มข้ึนนี้  คือ การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

นัน่เอง 

115 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้ นของศักยภาพในการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ประมาณข้ึนจากการใช้หรือจากการขายสินทรัพย์น้ันภายหลังที่กิจการ

รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันคร้ังล่าสุด ย่อหน้าที่ 130 ก าหนดให้กิจการต้อง

ระบุถึงการเปล่ียนแปลงประมาณการ ที่ส่งผลให้ศักยภาพในการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สนิทรัพย์เพ่ิมข้ึน ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงประมาณการรวมถึง 

115.1 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ได้แก่ มูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนอาจก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่าย หรือมูลค่าจากการใช้) 

115.2 การเปล่ียนแปลงจ านวนหรือระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

หรือการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด  หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนก าหนดจากมูลค่าจาก

การใช้ หรือ 

115.3 การเปล่ียนแปลงประมาณการของสิ่งที่น ามาพิจารณาในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการจ าหน่าย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการจ าหน่าย 

116 มูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดรับในอนาคตเพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาที่ใกล้เข้ามา โดยที่ศักยภาพในการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่เพ่ิมขึ้น ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าหากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ลดลงน้ันเป็นเพียงผลมาจากการที่ เวลาได้ผ่านไป 

(บางคร้ังเรียกว่าการปลดส่วนลด) แม้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์กต็าม 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

117 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพิม่ข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีค่วรเป็น (สุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเสื่อม

ราคา) หากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยน์ ั้นในงวดก่อนๆ 

118 ส่วนที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่มากกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร 

จะเป็น (สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ 

ด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันในงวดก่อนๆ ถือเป็นการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์น้ันในการบันทกึรายการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ 

119 กิจการตอ้งบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยม โดย

รบัรูไ้ปยงัก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่กรณีทีสิ่นทรพัยน์ ั้นแสดงดว้ยราคาทีตี่ใหม่ตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัอื่น (เช่น วิธีราคาที่ใหม่ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2557) 
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เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมีการประกาศใช)้) กิจการตอ้งถือว่าการกลบัรายการผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่เป็นการตีราคาเพิม่ตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัอื่น 

120 กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์น้ันเพ่ิม อย่างไรกต็าม หาก

กิจการได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่น้ันไปยังก าไรหรือขาดทุนใน

งวดก่อน กจิการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไปยังก าไรหรือขาดทุนเป็น

จ านวนไม่เกนิผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กจิการเคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนๆ 

121 หลงัจากที่กิจการไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า กิจการตอ้งปรบัปรุงการคิด      

ค่าเสื่อมราคาหรือ ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยใ์นงวดอนาคต เพือ่ปันส่วนมูลค่าตามบญัชีที่

ปรบัใหม่ของสินทรพัย ์หักดว้ยมูลค่าคงเหลืออย่างมีระบบ ตลอดอายุการให้ประโยชนที์่

เหลืออยู่ 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

122 ในการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการ

จะตอ้งปันส่วนมูลค่าที่เพิ่มข้ึนไปยงัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ (ยกเวน้ค่าความนิยม) ที่อยู่ใน

หน่วยสินทรพัยน์ ั้น ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น การเพิม่ข้ึนของ

มูลค่าตามบญัชีตอ้งถือเสมือนเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

แต่ละรายการ และใหร้บัรูต้ามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่119 

123 ในการปันส่วนรายการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสดตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 122 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ต่ละรายการที่บนัทึก

เพิม่นั้น จะตอ้งไม่สูงกว่าจ านวนทีต่ า่กว่าของ  

123.1 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หากสามารถก าหนดได)้ และ 

123.2 มูลค่าตามบญัชีทีค่วรเป็น (สุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการ

ไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อนๆ 

มูลค่าที่จะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส่วนที่เหลือจากเงื่อนไขการปันส่วนขา้งตน้  

ใหน้ าไปปันส่วนใหแ้ก่สินทรพัยอื์่นในหน่วยสินทรพัยเ์ดียวกนั (ยกเวน้ค่าความนิยม) ตาม

สดัส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 

124 กิจการตอ้งไม่กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิมทีไ่ดร้บัรูใ้นงวดก่อนๆ  

125  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) ไม่ให้มีการรับรู้ค่าความนิยมที่เกดิข้ึนภายในกจิการ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของค่าความนิยมในงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความ
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นิยมน้ัน มักจะเป็นการเพ่ิมข้ึนของค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการมากกว่าเป็นการกลับ

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกดิจากการซ้ือกจิการที่รับรู้ไปแล้ว 

การเปิดเผยขอ้มูล 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัสินทรพัยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปนี้  

126.1 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีร่บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวด และรายการ

แต่ละบรรทดัที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

รวมอยู่ 

126.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีก่ลบัรายการ ซ่ึงรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวด 

และรายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าทีก่ลบัรายการรวมอยู่ 

126.3 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ตี่ราคาใหม่ทีร่บัรูไ้ปยงัก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

126.4 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ที่รบัรูไ้ป

ยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

127 สนิทรัพย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสนิทรัพย์ที่มีลักษณะและการใช้งานคล้ายคลึงกนัในการ

ด าเนินงานของกจิการ 

128  กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 126 ร่วมกับข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผย 

ตามประเภทของสินทรัพย์ เช่น อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีรวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่าตาม

บัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างวันต้นงวดและวันสิ้นงวด ตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมกีารประกาศใช้) 

 

129  กิจการที่รายงานขอ้มูลแยกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)้ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ต่อไปนี้ ส าหรบัทุกส่วนงานทีร่ายงาน 

129.1 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน และที่รบัรูไ้ปยงัก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

129.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ และรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน และที่

รบัรูไ้ปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

130  หากกิจการรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์รวมถึงค่าความ

นิยม หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระหว่างงวด กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดงัต่อไปนี้  ส าหรบัรายการแต่ละรายการทีม่ีสาระส าคญั 

130.1 เหตุการณแ์ละสถานการณที์่ท าใหก้ิจการตอ้งรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 
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130.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีก่ิจการรบัรู ้หรือกลบัรายการ 

130.3 ส าหรบัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

130.3.1 ลกัษณะสินทรพัยแ์ต่ละรายการ และ 

130.3.2 ส่วนงานที่สินทรพัยน์ ั้นรวมอยู่ ถา้กิจการมีการรายงานขอ้มูลตามส่วน

งานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง ส่วนงานด าเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้   

130.4   ส าหรบัหน่วยของสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

130.4.1 ค าอธิบายลกัษณะของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด (เช่น เป็นสาย 

การผลิต โรงงาน การด าเนินงานทางธุรกิจ หน่วยงานทางภูมิศาสตร ์หรือ

ส่วนงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง ส่วนงานด าเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

130.4.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กิจการรบัรู ้หรือกลบัรายการ โดย

แสดงแยกตามสินทรพัยแ์ต่ละประเภท และตามส่วนงานที่เสนอรายงาน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2557) 

เรือ่ง ส่วนงานด าเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และ 

130.4.3 ค าอธิบายลกัษณะการรวมสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ในงวดปัจจุบนัและก่อนหนา้นั้น และเหตุผลที่กิจการเปลีย่นแปลงลกัษณะ

การรวมสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว หาก

กิจการได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วย

สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดหลงัจากที่ไดป้ระมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั

คืนของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนั้นในครั้งก่อน 

130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หรือหน่วยของสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย หรือมูลค่าจากการใช ้

130.6  หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย ใหร้ะบุ

เกณฑใ์นการวดัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่าย (เช่น มูลค่ายุติธรรมวดั

โดยอา้งอิงราคาที่เสนอในตลาดซ้ือขายคล่องส าหรบัสินทรพัยที์่เหมือนกนั) กิจการ

ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

13 เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

130.7 อตัราคิดลดที่ใชใ้นการประมาณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัยท์ั้งในปัจจุบนัและอดีต 

(ถา้มี) หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่าจากการใช ้

131  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบัยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กิจการรบัรูห้รือ

กลบัรายการในระหว่างงวด ดงัต่อไปนี้  หากไม่มีขอ้มูลเปิดเผยตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่130 

131.1 ประเภทของสินทรพัยห์ลกัที่เกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือที่กลบัรายการผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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131.2 เหตุการณแ์ละสถานการณที์่ส าคญัที่ท าใหก้ิจการรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

132  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อสมมติที่ส าคัญ ซ่ึงกิจการใช้ในการก าหนด

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระหว่างงวด 

อย่างไรกต็ามย่อหน้าที่ 134 ก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ในการ

วัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เม่ือมีค่าความนิยม หรือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วย

สนิทรัพย์น้ันด้วย 

133  ตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่84 หากกิจการไม่ไดท้ าการปันส่วนค่าความนิยมที่ไดม้าจากการ

รวมธุรกิจในระหว่างงวดใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินของค่าความนิยมที่ไม่ไดร้บั

การปันส่วน รวมถงึสาเหตุทีไ่ม่ไดท้ าการปันส่วนค่าความนยิมดงักล่าว 

 

ประมาณการทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่

มีค่าความนยิม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีม่ีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ 

134  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 134.1 ถึง 134.6 ส าหรบัหน่วย

สินทรพัยแ์ต่ละหน่วย (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละกลุ่ม หาก

มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมหรือ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบ

แน่นอน ที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นเป็นจ านวนเงินที่มี

นยัส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนทีม่ีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ 

134.1 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรพัย์(หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัยน์ ั้น)  

134.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ที่

ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น) 

134.3 มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ และ

เกณฑที์่ใชใ้นการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย(์หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์ว่าเป็นมูลค่าจากการใช ้หรือมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย 

134.4 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วยของ

สินทรพัย)์ ก าหนดจากมูลค่าจากการใชจ้ะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

134.4.1 ขอ้สมมติแต่ละขอ้ที่ส าคญัที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการประมาณการกระแส 

เงินสดส าหรบัรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณ

การทางการเงินล่าสุด ขอ้สมมติที่ส าคญั ไดแ้ก่ ขอ้สมมติที่มีผลกระทบ
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ต่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัยม์ากทีสุ่ด 

134.4.2 ค าอธิบายแนวทางที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าส าหรบัขอ้สมมติ

แต่ละขอ้ทีส่ าคญั ว่ามูลค่าที่ก าหนดสะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีต หรือ

พิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกหรือไม่ และหากไม่ใช่ให้

อธิบายว่ามูลค่าที่ก าหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตหรือ

แหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด 

134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสด ซ่ึงจัดท าข้ึนจาก

งบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินที่ไดร้บัอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงหากงวดเวลาของประมาณการครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ให้

เปิดเผยค าอธิบายถึงเหตุผลที่กิจการเห็นว่าการใช้ประมาณการที่มี

ระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีนั้นมีความเหมาะสม 

134.4.4 อตัราการเติบโตที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกล

ออกไปกว่างวดเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด 

และเหตุผลประกอบ หากมีการใชอ้ตัราการเติบโตทีสู่งกว่าอตัราการเติบโต

ถวัเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือประเทศที่กิจการ

ด าเนินงานอยู่ หรือตลาดซ่ึงหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย์

น ั้นใชอ้ยู่ 

134.4.5 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 

134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

เป็นมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย ใหเ้ปิดเผยเทคนิคในการก าหนดมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่ายที่น ามาใช ้ทั้งนี้ ไม่เป็นขอ้ก าหนดใหก้ิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 เรื่อง การวดัมูลค่า

ยุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้ หากกิจการมิไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

จ าหน่ายโดยใชร้าคาทีเ่สนอส าหรบัหน่วยสินทรพัย(์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ที่

เหมือนกนั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงันี้  

134.5.1 ค าอธิบายขอ้สมมติแต่ละขอ้ที่ส าคญั ซ่ึงฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนด

มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่าย ขอ้สมมติที่ส าคญั ไดแ้ก่ ขอ้

สมมติที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย์

หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยม์ากทีสุ่ด 

134.5.2 ค าอธิบายแนวทางที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าส าหรบัขอ้สมมติ

แต่ละขอ้ที่ส าคญัว่าสะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีต หรือพิจารณาให้

สอดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก หรือไม่ หากไม่ใช่ใหอ้ธิบายว่ามูลค่า
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ที่ก าหนดแตกต่างจากประสบการณใ์นอดีตหรือแหล่งขอ้มูลภายนอก

อย่างไร และเพราะเหตุใด  

(ก)   ระดบัชั้นของการวดัมูลค่ายุติธรรม(ดูมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้) ซ่ึงมีการจัดประเภทไวใ้นภาพรวมทั้งหมด (โดยไม่

ตอ้งพจิารณาถงึตน้ทุนการจ าหน่ายซ่ึงสามารถสงัเกตได)้  

(ข)   หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่า ใหเ้ปิดเผย

การเปลีย่นแปลงนั้นและเหตุผลประกอบ 

ถา้มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายถูกก าหนดโดยวิธีคิดลดประมาณกระแส

เงินสด กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมดงัต่อไปนี้  

134.5.3 ระยะเวลาทีค่รอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.4 อตัราการเติบโตทีใ่ชใ้นการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.5 อตัราทีใ่ชใ้นการคิดลดกระแสเงินสด 

134.6 หากมีเหตุผลที่ท าใหเ้ชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติที่ส าคญั ซ่ึง 

ฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่ม 

ของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด ซ่ึงจะส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืน กิจการตอ้งเปิดเผย 

134.6.1 จ านวนผลต่างของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์หรือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นทีสู่งกว่ามูลค่าตามบญัชี 

134.6.2 มูลค่าทีก่ าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติทีส่ าคญั 

134.6.3 จ านวนที่ มูลค่าที่ก าหนดข้ึนส าหรับข้อสมมติที่ส าคัญซ่ึงจะต้อง

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วย

สินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์ท่ากบัมูลค่าตามบญัชี หลงัจากได้

รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตวัแปรอื่นๆ ที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืนแลว้ 

135 หากมูลค่าตามบญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุ

การใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนถูกปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วย และมูลค่าที่ปันส่วนให้กบัแต่ละหน่วยไม่มีนยัส าคัญเมื่อ

เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมหรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนโดยรวม กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวควบคู่กบัมูลค่า

ตามบญัชีรวมของค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบ

แน่นอนทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์หล่านั้น นอกจากนี้  หาก

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยเ์หล่านั้น ก าหนดข้ึนโดยใชข้อ้สมมติที่ส าคญั

เดียวกนั และมูลค่าตามบญัชีรวมของค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้
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ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนทีปั่นส่วนใหห้น่วยสินทรพัยซ่ึ์งมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนก าหนดข้ึน

โดยใชข้อ้สมมติทีส่ าคญัเดียวกนั ดงักล่าวมีนยัส าคญัเมือ่เทียบกบัมูลค่าตามบญัชีรวมของค่า

ความนิยมหรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ

โดยรวม กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวพรอ้มกบัขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

135.1 มูลค่าตามบญัชีรวมของค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัยน์ ั้น 

135.2 มูลค่าตามบญัชีรวมของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชนไ์ม่ทราบ

แน่นอนทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น 

135.3 ลกัษณะของขอ้สมมติทีส่ าคญั 

135.4 ค าอธิบายวิธีการทีฝ่่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าส าหรบัขอ้สมมติทีส่ าคญัขอ้สมมติ

แต่ละขอ้ว่ามูลค่าที่ก าหนดอา้งอิงจากประสบการณใ์นอดีต หรือพิจารณาใหส้อดคลอ้ง

กบัแหล่งขอ้มูลภายนอกหรือไม่ หากไม่ ให้อธิบายว่ามูลค่าที่ก าหนดแตกต่างจาก

ประสบการณใ์นอดีตและแหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเหตุใดจึงแตกต่าง 

135.5 หากมีเหตุผลที่ท าใหเ้ชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติที่ส าคญัท าให้

การก าหนดผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัยม์ากกว่าผลรวมของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั กิจการตอ้งเปิดเผย 

135.5.1 จ านวนผลต่างที่มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่ม

ของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี 

135.5.2 มูลค่าทีก่ าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติทีส่ าคญั 

135.5.3 จ านวนมูลค่าทีก่ าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติที่ส าคญัซ่ึงจะตอ้งเปลีย่นแปลงไป 

เพือ่ทีจ่ะท าใหผ้ลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์ท่ากบัมูลค่าตามบญัชี หลงัจากไดร้วมผลจาก

การเปลี่ยนแปลงที่กระทบตวัแปรอื่นๆ ที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนแลว้  

136 ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจน าผลการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

คร้ังล่าสุดของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ที่จัดท าในงวด

บัญชีก่อนมาใช้ในการอ้างอิงในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วย

สนิทรัพย์)ในงวดปัจจุบันหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ในกรณีน้ี ข้อมูลซ่ึงต้องเปิดเผยตามย่อ

หน้าที่ 134 และ 135 ส าหรับหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าว ได้แก่ 

ข้อมูลการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่ยกมาจากงวดก่อน 

137 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั  

138  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

139 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

140 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140จ   (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฉ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ซ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 หัวข้อของย่อ

หน้าที่ 12.8 และย่อหน้าที่ 12.8 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตามการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน มาถือปฏบัิติ  

140ฌ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 เ ร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) ท าให้เกดิการปรับปรุงย่อหน้าที่ 5 6 12 20 22 28 78 105 111 130 และ 134  

และยกเลิกย่อหน้าที่ 25 ถึง 27 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 53ก ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการ

ต้องถือปฏบัิติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

141 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การ

ดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

การใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานฉบบัน้ี โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่แสดงแนวทางในการใชเ้ทคนิค

มูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้ค าว่า “สินทรพัย”์ ในภาคผนวกน้ี ใหมี้ความหมายครอบคลุม

ถึงกลุ่มของสินทรพัยที์เ่ป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 

องคป์ระกอบของการวดัมูลค่าปัจจุบนั 

ก1    ความแตกต่างทางเศรษฐกจิระหว่างสนิทรัพย์สามารถระบุได้โดยใช้องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ร่วมกนั 

(ก) ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีที่ซับซ้อนข้ึน อาจใช้กลุ่มกระแสเงินสด 

ในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

(ข) การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนและจังหวะเวลาของกระแส

เงินสด เหล่าน้ัน 

(ค) มูลค่าของเงินตามเวลา ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด ณ 

ปัจจุบัน 

(ง) ราคาที่ได้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่สบืเน่ืองมาจากสนิทรัพย์ และ 

(จ) ปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) แต่เป็นปัจจัยที่ 

ผู้ร่วมตลาดมักจะพิจารณาในการก าหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ

จากสนิทรัพย์ 

ก2 ภาคผนวกน้ีได้เปรียบเทียบวิธีการค านวณมูลค่าปัจจุบันที่กิจการสามารถน ามาใช้ในการประมาณ

มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 2 วิธี โดยจะเลือกใช้วิธีใดน้ัน ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน การ

ค านวณตามวิธีดั้งเดิม (Traditional approach) ได้รวมผลจากปัจจัย (ข) ถึง (จ) ที่กล่าวข้างต้นใน

อัตราคิดลดที่ใช้ และวิธีการค านวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์ (Expected Cash Flow approach) 

ได้มีการรวมปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในการค านวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์หลังปรับด้วยความ

เสี่ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดสะท้อนการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนและ

จังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลการค านวณที่ได้ควรสะท้อนมูลค่าปัจจุบันที่คาดการณ์

ของกระแสเงินสดในอนาคต เช่น การถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักผลลัพธท์ี่อาจเกดิข้ึนทั้งหมดแล้ว 
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หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

ก3 เทคนิคที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด และอตัราดอกเบ้ียในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปตาม

สถานการณ์ที่แวดล้อมสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา อย่างไรกต็ามกิจการสามารถใช้หลักเกณฑ์

ต่อไปนี้ ในการวัดมูลค่าปัจจุบันของสนิทรัพย์ในกรณีทั่วไปได้ 

(ก) อตัราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดกระแสเงินสดควรสะท้อนถึงข้อสมมติที่สอดคล้องกบัข้อสมมติที่ใช้ 

กับกระแสเงินสดที่คาดการณ์ มิฉะน้ันอาจเกิดความซ า้ซ้อนหรือละเลยผลกระทบของข้อ

สมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12 กับกระแสเงินสดตาม

สญัญาที่จะได้รับจากลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม อัตราดังกล่าวสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการ

ผิดนัดช าระหน้ีในอนาคตจากเงินให้กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องไม่ใช้อัตรา 

ร้อยละ 12 ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกันน้ีในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณ์เน่ืองจากกระแส

เงินสดดังกล่าวได้สะท้อนข้อสมมติเกี่ยวกบัการผิดนัดช าระดังกล่าวแล้ว 

(ข) กระแสเงินสดที่คาดการณ์และอัตราคิดลดควรปราศจากความล าเอียง ตลอดจนปราศจากการ

น าปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์มาร่วมพิจารณา ตัวอย่างเช่น การปรับประมาณการกระแส

เงินสดสุทธิให้ต ่าลงโดยเจตนาเพ่ือเพ่ิมก าไรในอนาคตของสินทรัพย์ ถือว่ามีความล าเอียงใน

การวัดมูลค่า 

(ค) กระแสเงินสดที่คาดการณ์ หรืออัตราคิดลดควรสะท้อนให้เหน็ขอบเขตผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

มากกว่าการใช้มูลค่าต ่าสดุหรือมูลค่าสงูสดุที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุเพียงมูลค่าเดียว 

 

การวดัมูลค่าปัจจุบนัโดยวิธีดั้งเดิม และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ ์ 

วิธีดั้งเดิม 

ก4 การน ามูลค่าปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการบันทกึบัญชีโดยดั้งเดิมแล้วจะใช้ประมาณการกระแส

เงินสดเพียงชุดเดียวและอตัราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซ่ึงถือเป็นอัตราที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่าง

เหมาะสม การค านวณตามวิธีด้ังเดิมจะมีข้อสมมติว่าอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ใช้น้ันสามารถ

สะท้อนการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงส่วนเพ่ิมที่เหมาะสมได้ในทุกกรณี 

ดังน้ันวิธดีั้งเดิมจะให้ความส าคัญกบัการเลือกอตัราคิดลดเป็นอย่างมาก 

ก5 ในบางสถานการณ์ กิจการสามารถน าวิธีด้ังเดิมมาใช้ได้โดยง่าย เช่น การที่มีสินทรัพย์ที่คล้ายคลึง

กันอยู่ในตลาดหรือในกรณีที่สินทรัพย์มีกระแสเงินสดที่อ้างอิงจากสัญญา เกณฑ์ที่น ามาใช้ในการ

ก าหนดมูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กบัลักษณะของสนิทรัพย์น้ัน เช่น หุ้นกู้ อตัราดอกเบี้ ย 12% 

ก6 อย่างไรกดี็ วิธีด้ังเดิมอาจไม่เหมาะสมในบางกรณีที่ต้องวัดมูลค่าแบบซับซ้อน เช่น การวัดมูลค่า

ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงินซ่ึงไม่มีตลาดส าหรับสินทรัพย์น้ัน หรือไม่มีสินทรัพย์ที่

คล้ายคลึงกันในตลาด ในการหาอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กิจการ

ต้องวิเคราะห์สนิทรัพย์ที่ต้องการพิจารณาน้ันพร้อมกับสินทรัพย์อื่นในตลาดอย่างน้อย 2 รายการ 

ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียที่ระบุได้อัตราคิดลดกระแสเงินสดจะต้องอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียที่สามารถ
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ระบุได้จากสินทรัพย์ดังกล่าวที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคล้ายคลึงกับกระแสเงินสดของ

สนิทรัพย์ภายใต้การพิจารณา ดังน้ันในการวัดค่ากจิการต้องกระท าการ ดังน้ี 

(ก) ระบุกลุ่มของกระแสเงินสดที่ต้องการคิดลด 

(ข) ระบุสินทรัพย์อื่นในตลาด ซ่ึงมีลักษณะกระแสเงินสดคล้ายคลึงกับสินทรัพย์ภายใต้การ

พิจารณา 

(ค) เปรียบเทียบกลุ่มของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสอง เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีลักษณะที่

คล้ายกันเช่น ทั้งสองกลุ่มเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาเหมือนกัน หรือ กลุ่มแรกเป็น

กระแสเงินสดตามสญัญา ส่วนอกีกลุ่มเป็นกระแสเงินสดจากการประมาณการ 

(ง) ประเมินว่ามีองค์ประกอบใดที่มีอยู่ในสินทรัพย์หน่ึง แต่ไม่ได้อยู่ในอีกสินทรัพย์หน่ึง 

บ้างหรือไม่ เช่น สนิทรัพย์แรกมีสภาพคล่องน้อยกว่าสนิทรัพย์ที่สอง 

(จ) ประเมินว่ากลุ่มกระแสเงินสดของสินทรัพย์แต่ละรายการจะมีรูปแบบการเปล่ียนแปลง

คล้ายคลึงกนัหรือไม่ หากภาวะเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงไป  

 

วิธีกระแสเงินสดทีค่าดการณ ์

ก7 ในบางสถานการณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์เป็นวิธีที่ มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีดั้ งเดิม 

เน่ืองจากวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะใช้ข้อมูลกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดมา

พิจารณาแทนที่จะใช้กระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพียงกลุ่มเดียว ตัวอย่างเช่น 

กระแสเงินสดอาจเป็น 100 ล้านบาท 200 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาท ด้วยความน่าจะเป็น 

10% 60% และ 30% ตามล าดับ กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 220 ล้านบาท ดังน้ันวิธี

กระแสเงินสดที่คาดการณ์จึงแตกต่างจากวิธีด้ังเดิม โดยเน้นที่การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่ก  าลัง

พิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธด้ัีงเดิม 

ก8 ในการค านวณโดยวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์กจิการสามารถใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันมาประกอบ

เม่ือช่วงเวลาที่จะได้รับกระแสเงินสดไม่แน่นอน เช่น กิจการอาจได้รับกระแสเงินสดจ านวน 

1,000 ล้านบาท ในหน่ึงปีหรือในสองปีหรือในสามปีด้วยความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% 

ตามล าดับ ตัวอย่างข้างล่างน้ีแสดงวิธีการค านวณมูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับในสถานการณ์

ดังกล่าว 

(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท  

ในระยะเวลา 1 ปี  ที่อตัราคิดลด 5% 

 

952.38 

 

ความน่าจะเป็น 10.00% 95.24 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท  

ในระยะเวลา 2 ปี  ที่อตัราคิดลด 5.25% 

 

902.73 

 

ความน่าจะเป็น 60.00% 541.64 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท  

ในระยะเวลา 3 ปี  ที่อตัราคิดลด 5.5% 

 

851.61 
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ความน่าจะเป็น 30.00% 255.48 

มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับ  892.36 

 

ก9 มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับจ านวน 892.36 ล้านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ถ้าค านวณโดยวิธี

ดั้งเดิมโดยใช้ประมาณการที่ดีที่สุดจ านวน 902.73 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%) ในการ

ค านวณมูลค่าปัจจุบันตามวิธีด้ังเดิมที่ใช้ในตัวอย่างน้ี กิจการจ าเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะ

เวลาที่อาจเป็นไปได้ของกระแสเงินสดที่น ามาใช้ ซ่ึงมิได้สะท้อนความเป็นไปได้ของจังหวะเวลาอื่น 

ทั้งน้ีเน่ืองจากอัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันตามวิธีด้ังเดิมไม่สามารถสะท้อนความ

ไม่แน่นอนของจังหวะเวลาได้ 

ก10 การน าความน่าจะเป็นมาใช้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้มีผู้

วิจารณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ว่าการก าหนดความน่าจะเป็นให้กับประมาณการ ซ่ึงค านวณ

ขึ้ นมาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้ค านวณน้ันท าให้ข้อมูลเกิดความแม่นย ามากขึ้ นจริงหรือไม่ แต่การ

ประยุกต์วิธีการค านวณแบบด้ังเดิมที่ เหมาะสม (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  ก6) ก็ต้องการ        

การประมาณการและดุลยพินิจของผู้ค านวณเช่นกัน แต่วิธีดั้งเดิมไม่มีการแสดงการค านวณใน

เร่ืองดังกล่าวให้ชัดเจนเหมือนวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์ 

ก11 ประมาณการหลายประเภทที่จัดท าข้ึนในทางปฏบัิติในปัจจุบันได้รวมส่วนประกอบของกระแสเงิน

สดที่คาดการณ์แล้วอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากน้ีบ่อยคร้ังที่นักบัญชีจ าเป็นต้องวัดมูลค่า

สินทรัพย์ด้วยข้อมูลที่มีอยู่จ ากัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึน เช่น     

นักบัญชีอาจต้องเผชิญกบัสถานการณ์ดังน้ี 

(ก) เม่ือจ านวนเงินที่ประมาณข้ึนมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ไม่มี

จ านวนใดในช่วงดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าจ านวนอื่น แต่จากข้อมูลที่มีอยู่จ ากัด

ดังกล่าวกระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเทา่กบั 150 ล้านบาท [(50 + 250)/2] 

(ข) เม่ือจ านวนเงินที่ประมาณข้ึนมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท โดยที่

จ านวนที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ 100 ล้านบาท แต่ไม่สามารถก าหนดความน่าจะเป็น 

ของแต่ละจ านวนได้ จากข้อมูลที่มีอยู่จ ากัดดังกล่าวกระแสเงินสดที่คาดหวังจะเท่ากับ  

133.33 ล้านบาท [(50+100+250)/3] 

(ค) จ านวนที่ประมาณไว้ได้แก่ 50 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 10%) 250 ล้านบาท (ความน่า 

จะเป็น 30%) หรือ 100 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%) จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัด

ดังกล่าวกระแสเงินสดที่คาดการณ์โดยประมาณคือ 140 ล้านบาท (50x0.10) + 

(250x0.30) + (100x0.60)] 

ในแต่ละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะให้ค่าประมาณที่ดีกว่าการใช้จ านวนที่น้อย

ที่สดุ จ านวนที่มากที่สดุหรือจ านวนที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุเพียงจ านวนดียว 

ก12 กิจการควรพิจารณาถึงต้นทุนที่ต้องเสียไปและประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกใช้วิธีกระแสเงินสดที่

คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลจ านวนมากซ่ึงน ามาค านวณกระแสเงินสดได้ 
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หลายสถานการณ์ หรือในบางคร้ังกิจการอาจสามารถจัดท าประมาณการทางการเงินที่ระบุความ     

ผันแปรของกระแสเงินสดได้เพียงคร่าวๆ ยกเว้นจะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน กิจการควรพิจารณา

ความสมดุลระหว่างต้นทุนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากับการเพ่ิมขึ้ นของความน่าเช่ือถือในการวัด

มูลค่า 

ก13 มีผู้ให้ความเห็นว่าเทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่เหมาะสมหากจะน าไปใช้ในการวัด

สินทรัพย์รายการเดียว หรือสินทรัพย์ที่ข้อมูลกระแสเงินสดที่เป็นไปได้มีอยู่จ ากัด ตัวอย่างเช่น 

สินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจ านวน 10 ล้านบาท ที่ความ

น่าจะเป็น 90% และ 1,000 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 10% ในกรณีดังกล่าวกระแสเงินสดที่

คาดการณ์ที่ค านวณได้จะเท่ากับ 109 ล้านบาท ซ่ึงผู้ให้ความเหน็วิจารณ์ว่ามูลค่าดังกล่าวไม่เป็น

ตัวแทนที่ดีของจ านวนกระแสเงินสดที่จะได้รับ 

ก14 ค าวิจารณ์ข้างต้นแสดงให้เหน็ถึงความขัดแย้งด้านวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า หากวัตถุประสงค์ 

คือ การรวบรวมต้นทุนที่จะเกิดข้ึน กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจจะไม่เป็นตัวแทนที่เที่ยงธรรม

ของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น อย่างไรกต็ามมาตรฐานฉบับน้ีให้ความส าคัญกับการวัดมูลค่าที่  

คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ไม่น่าจะเป็น 10 ล้านบาท 

แม้ว่าจะเป็นกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการวัดมูลค่า 10 ล้านบาท

ไม่ได้รวมความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในการวัดมูลค่าสินทรัพย์แต่กลับถูกรายงานเสมือน

กระแสเงินสดที่มีความชัดเจนแน่นอน ในกรณีทั่วไปไม่มีกิจการใดที่จะขายสินทรัพย์ที่มีลักษณะ

ดังกล่าวในราคา 10 ล้านบาท 

 

อตัราคิดลด 

ก15 ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์กต็าม อัตราดอกเบ้ียที่ใช้ในการ 

คิดลดกระแสเงินสดต้องไม่รวมความเสี่ยงซ่ึงได้ปรับในประมาณการกระแสเงินสดแล้ว  

เพ่ือหลีกเล่ียงการซ า้ซ้อนของผลกระทบของข้อสมมติบางประการ 

ก16 หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้ กิจการสามารถใช้อัตรา

โดยประมาณแทนอตัราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้องประเมินสภาพตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกบั 

(ก) มูลค่าของเงินตามเวลาส าหรับระยะเวลาจนสิ้นสดุอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ และ 

(ข) ปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้าที่ ก1 ของมาตรฐานฉบับน้ี โดยจะต้องระวังมิให้ปัจจัย   

ดังกล่าวส่งผลให้ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด 

ก17  ในการประมาณการ กจิการอาจเร่ิมจากการพิจารณาอตัราต่างๆ ดังต่อไปนี้  

(ก) ต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของเงินทุนของกิจการซ่ึงอาจก าหนดโดยใช้เทคนิค เช่น 

แบบจ าลองการตีราคาสนิทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model) 

(ข) อตัราดอกเบี้ ยของการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกจิการ 

(ค) อตัราดอกเบี้ ยของการกู้ยืมอื่นๆ ในตลาด 
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ก18  อย่างไรกต็ามอตัราเหล่านี้ จะต้องถูกปรับปรุง 

(ก) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ตลาดใช้ในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

กระแสเงินสดที่คาดการณ์ของสนิทรัพย์น้ัน 

(ข) เพ่ือแยกความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่ประมาณการของสินทรัพย์หรือความ

เสี่ยงที่ได้ปรับปรุงอยู่ในกระแสเงินสดที่ประมาณการแล้ว 

ทั้งน้ีควรพิจารณาความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนและความเสี่ยง 

ด้านราคาประกอบด้วย 

ก19 อตัราคิดลดต้องเป็นอสิระจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการและวิธีการที่กิจการจัดหาเงินเพ่ือใช้ใน

การซ้ือสินทรัพย์ เน่ืองจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ในอนาคตไม่ข้ึนอยู่กับ

วิธกีารที่กจิการจัดหาเงินมาซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

ก20 ย่อหน้าที่ 55 ของมาตรฐานฉบับน้ีก าหนดให้อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนภาษี ดังน้ัน หาก

เกณฑท์ี่ใช้ในการประมาณการอตัราคิดลดเป็นอตัราหลังภาษีจะต้องปรับให้เป็นอตัราก่อนภาษี  

ก21 โดยปกติกจิการจะใช้อตัราคิดลดอัตราเดียวส าหรับการประมาณการมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 

อย่างไรกต็ามกจิการควรใช้อตัราคิดลดหลายอัตราส าหรับช่วงเวลาที่ต่างกัน หากมูลค่าจากการใช้

อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาหรือต่อโครงสร้างของอตัราดอกเบี้ ย 
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ภาคผนวก ข 

(ภาคผนวกนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ภาคผนวก ค 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมและ 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

ค1    เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวม

ธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ผู้ซ้ือวัดมูลค่าและรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ด้วยจ านวนตามข้อ 1 

ที่มากกว่าจ านวนตามข้อ 2 ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผลรวมของ: 

(1) มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557 ) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงโดยทั่วไป

หมายถึงมูลค่าความยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

(2) มูลค่าของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการผู้ถูกซ้ือซ่ึงวัดมูลค่าตาม

มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เมื่อมีการประกาศใช้)  

(3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ของส่วนได้เสยีในทุนของกจิการที่ถูกซ้ือที่ถือโดยผู้ซ้ือก่อน 

วันที่ซ้ือ ในกรณีของการรวมธุรกจิที่บรรลุผลเป็นขั้นๆ 

(ข) จ านวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันที่ ซ้ือ ที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมาถือว่าการ 

วัดมูลค่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การปันส่วนค่าความนยิม 

ค2 ย่อหน้าที่ 80 ของมาตรฐานฉบับน้ีก าหนดให้กิจการที่เป็นผู้ซ้ือต้องปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดข้ึน

จากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ โดยไม่ค านึงว่าสินทรัพย์อื่นหรือ

หน้ีสินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

เหล่านั้นหรือไม่ แต่สามารถเป็นไปได้ที่ประโยชน์จากการรวมธุรกจิบางส่วนจะถูกปันส่วนไปให้กับ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมไม่มีส่วนได้เสยี 
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การทดสอบการดอ้ยค่า 

ค3  การทดสอบการด้อยค่าต้องเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสด กบัมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน  

ค4 หากกจิการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่ระบุ

ได้สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซ้ือ แทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นเน่ืองมาจาก

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะรวมอยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังน้ันกิจการต้องเพ่ิม

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่เกิดข้ึน

เน่ืองมาจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยมูลค่าตามบัญชีที่ ถูกปรับปรุงน้ีจะน าไป

เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวในการพิจารณาว่าหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ันด้อยค่าหรือไม่ 

 

การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค5 ย่อหน้าที่ 104 ของมาตรฐานฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่

เกดิขึ้นโดยไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ก่อน จากน้ัน

ผลขาดทุนที่เหลือจึงน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว

ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการน้ัน 

ค6 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมถือ

เป็นหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องถูกปันส่วนให้กับบริษัทแม่และ

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยเกณฑเ์ดียวกนักบัการปันส่วนก าไรหรือขาดทุนจากบริษัทย่อย 

ค7 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนงานของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่กว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของค่าความนิยมต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดทั้งส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนที่มิใช่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้อง

ถูกปันส่วนไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เงินสดตามเกณฑด์ังน้ี 

(ก) จ านวนที่ไม่เกนิการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกบัค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

โดยเทยีบกบัมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนน้ัน

ก่อนเกดิการด้อยค่า และ 

(ข) จ านวนที่ไม่เกินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิในหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดส่วนน้ันก่อนเกิดการด้อยค่า การด้อยค่าจะถูกปันส่วนให้กับสินทรัพย์ของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแต่ละส่วนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่

ละรายการในส่วนน้ัน 
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ส าหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมให้กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับบริษัท

ใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยเกณฑ์เดียวกันกับการปันส่วนก าไรหรือขาดทุนจาก

บริษัทย่อย 

ค8 หากกจิการไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดข้ึนเน่ืองจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (ดูย่อหน้าที่ ค4) 

กิจการต้องไม่รับรู้การด้อยค่าดังกล่าวเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ในกรณี

ดังกล่าวผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่สามารถปันส่วนไปยังบริษัทใหญ่

เทา่น้ันที่จะรับรู้เป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ค9 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

 

 

 

 

 


