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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก ําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 36 : Impairment of Assets 

(Bound volume 2016 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

บทนาํ บทนาํ 1 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต  2 

คํานยิาม  6 

การระบุสินทรพัยที์อ่าจเกิดการดอ้ยค่า  7 

การวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน  18 

การวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชน์

ไม่ทราบแน่นอน     

 

24 

มูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย 28   

มูลค่าจากการใช ้ 30   

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   58 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดและค่าความนยิม   65   

การระบุหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด  66 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนและมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสด      

 

74 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด    104 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  109   

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ  117 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด  122      

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิม  124 

การเปิดเผยขอ้มูล 126 

ประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

ภาคผนวก 

ก การใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้

ข ภาคผนวกนี้ ไม่เกีย่วขอ้ง 

ค การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีค่าความนยิม

และส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 
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บทนาํ 
 

บทนาํ 1-18 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้อง

อ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณี

ที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

วตัถุประสงค ์ 
 
1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชี เพ่ือให้กิจการปฏบัิติ

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนของสนิทรัพย์น้ัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือ 

ขายสนิทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวถือว่าสนิทรัพย์เกดิการด้อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

กาํหนดให้ กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังได้กาํหนดถึง 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการเปิดเผยข้อมูล 

 

ขอบเขต  
 
2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรบัการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์        

ทุกประเภทยกเวน้ 

2.1 สินคา้คงเหลือ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สินคา้

คงเหลอื (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.2 สินทรพัยที์่เกิดจากสญัญาก่อสรา้ง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง สัญญาก่อสรา้ง (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.3 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง ภาษีเงินได ้(เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.4 สินทรพัยที์่เกิดจากผลประโยชนข์องพนกังาน (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 

(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

2.5 สินทรพัยท์างการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39       

เรือ่ง การรับรูแ้ละการวัดมลูค่าเคร่ืองมอืทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

2.6 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนที่วดัมูลค่าโดยใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐาน      

การบญัชี ฉบบัที่ 40 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.7 สินทรพัยชี์วภาพที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร ที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมี

การประกาศใช)้ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการขาย 

2.8 ตน้ทุนการไดม้ารอการตัดบญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่เกิดจากสิทธิตาม

สัญญาของผูร้ ับประกันภายใต้สัญญาประกันภัยซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สัญญา

ประกันภยั (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

2.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจําหน่าย) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว ้เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2559) เ รื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

ดาํเนินงานทีย่กเลกิ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือ

สนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์

ที่จําหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) เน่ืองจากมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับอื่นมีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการรับรู้และการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ดังกล่าวไว้แล้ว 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็น 

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามคาํนิยามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามคํานิยามที่ก ําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

4.3 การร่วมค้าตามคาํนิยามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

สาํหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นๆ ให้อ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

5 มาตรฐานฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ 

สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ 

ที่แสดงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาที่ตีใหม่ (กล่าวคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หัก

ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลัง) ตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมี 

การประกาศใช้) สาํหรับผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์กับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายถือว่าเป็นต้นทุนทางตรงส่วนเพ่ิมที่เกิดจาก 

การจาํหน่ายสนิทรัพย์ 
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5.1 หากต้นทุนในการจาํหน่ายสนิทรัพย์เป็นจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ต้องใกล้เคียงหรือสูงกว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ีหลังจากที่

กจิการได้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการตีราคาใหม่ สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ไม่น่าจะ

เกิดการด้อยค่าและกิจการไม่จาํเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์น้ัน 

5.2 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

5.3 หากต้นทุนในการจาํหน่ายสินทรัพย์เป็นจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ต้องตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ดังน้ัน 

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่จะเกิดการด้อยค่าหากมูลค่าจากการใช้ตํ่ากว่าราคาที่ตีใหม่  

ในกรณีน้ี หลังจากที่กิจการได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ กิจการ

ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเพ่ือระบุว่าสินทรัพย์น้ันเกิด

การด้อยค่าหรือไม่  

 

คํานยิาม 
 
6 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ จํานวนเงินที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยห์ลงัจากหักค่าเสื่อม

ราคาสะสม (ค่าตดัจําหน่าย) และค่าเผือ่การดอ้ยค่า

สะสม 

 

หน่วยสินทรัพยท์ี่ 

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

หมายถงึ กลุ่มของสินทรัพยที์่สามารถระบุไดที้่เล็กที่สุดซ่ึง

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัทีเ่ป็นอิสระอย่างมากจาก

กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอื์่นหรือกลุ่ม

ของสินทรพัยอื์่น 

 

สินทรัพยอ์งค์กร หมายถงึ สินทรัพย์อื่ นนอกจากค่าความนิยม  ที่ มี ส่ วน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตไม่ว่าจะเป็น

กระแสเงินสดของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ที่อยู่ภายใตก้ารพิจารณา และกระแสเงินสดของ

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดอื่น 

 

ตน้ทุนในการจาํหน่าย หมายถงึ ตน้ทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจําหน่าย

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึง

ไม่รวมตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
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จาํนวนทีคิ่ดค่าเสื่อม

ราคา 

หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจํานวนเงินอื่นที่ใชแ้ทน

ราคาทุนในงบการเงิน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของ

สินทรพัย ์
 

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตัด

จาํหน่าย) 

หมายถงึ การปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์

อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ 0

1 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 

2559) เ รื่อ ง  การวัดมูล ค่ า ยุ ติธรรม  (เ มื่อ มี      

การประกาศใช)้)  

 

ผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่า 

หมายถงึ จํานวนเงินของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาด

ว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หรือหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 

มลูค่าทีค่าดว่า 

จะไดรั้บคืน 

หมายถงึ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด หกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย หรือ

มูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยน์ ั้น แลว้แต่จํานวนเงิน

ใดจะสูงกว่า 

 

อายุการใหป้ระโยชน์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนจ์าก

สินทรพัย ์หรือ 

  2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลกัษณะอื่น

ที่คลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจาก

การใชสิ้นทรพัย ์

 

มลูค่าจากการใช ้ หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า

จะไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 
                                                             
1  ในกรณขีองสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนคาํว่า “ค่าตดัจาํหน่าย” โดยทั่วไปจะใช้แทนคาํว่า “ค่าเสื่อมราคา” ซึ่งคาํศัพทท์ั้งสองคาํ

มคีวามหมายเหมอืนกนั 
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การระบุสินทรพัยที์อ่าจเกิดการดอ้ยค่า 
 
7 กจิการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามย่อหน้าที่ 8 ถึง 17 สาํหรับคาํว่า “สินทรัพย์”

ที่ ระบุไว้ ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการหรือ 

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ส่วนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

มีการจัดโครงสร้างดังต่อไปน้ี 

7.1 ย่อหน้าที่ 18 ถึง 57 กาํหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สาํหรับคาํว่า 

“สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละ

รายการและหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแต่ละหน่วย 

7.2 ย่อหน้าที่ 58 ถึง 108 กําหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าโดยการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

แต่ละรายการนอกจากค่าความนิยมให้ปฏบัิติตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 64 

และการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดและค่าความนิยมให้ปฏบัิติตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108 

7.3  ย่อหน้าที่ 109 ถึง 116 กาํหนดเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ รับรู้ไปแล้วในงวดก่อน 

สาํหรับคาํว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุไว้ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายเทียบเท่ากับ

สินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย 

ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับสนิทรัพย์แต่ละรายการกาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 117 ถึง 121 

ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยกาํหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 122 ถึง 123 และข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับค่าความนิยมกาํหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 124 ถึง 125 

7.4  ย่อหน้าที่ 126 ถึง 133 กําหนดเกี่ยวกับข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และ 

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดซ่ึงรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี

อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนซ่ึงถูกปันส่วนสาํหรับการทดสอบการด้อยค่าน้ัน

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 134 ถึง 137 

8 สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าเม่ือมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

น้ัน ย่อหน้าที่ 12 ถึง 14 ได้อธิบายถึงข้อบ่งช้ีบางประการที่แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า

อาจเกดิข้ึน สาํหรับกรณีที่มีข้อบ่งช้ีใดๆ กจิการต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์อย่างเป็นทางการ ยกเว้นกรณีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

มิได้กาํหนดให้กจิการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างเป็นทางการหากไม่มีข้อบ่งช้ี

ที่แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเกดิข้ึน 
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9 ณ วนัส้ินแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรพัย์

อาจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณการ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้น 

10 กิจการตอ้งดําเนนิการต่อไปนี้  โดยไม่คํานงึถงึว่าจะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

10.1  กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชน์

ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ยงัไม่พรอ้มใชง้านเป็นประจําทุกปี 

โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน การทดสอบ

การดอ้ยค่านี้  กิจการอาจดําเนินการในช่วงเวลาใดของปีก็ได ้แต่ตอ้งดําเนินการ 

ณ ช่วงเวลาเดียวกนัของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

ไม่มีตัวตนที่ไ ม่เหมือนกัน ณ  ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม  

หากการบนัทึกบญัชีเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนบนัทึกรบัรูใ้นระหว่างรอบปี

ปัจจุบนั กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวก่อน 

วนัส้ินสุดรอบปีปัจจุบนั 

10.2 กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็น

ประจําทุกปี ตามทีกํ่าหนดในย่อหนา้ที ่80 ถงึ 99 

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงก่อนพร้อมใช้งานมักมีความไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์       

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้อมใช้งาน ดังน้ัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงกาํหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งานอย่างน้อยปีละคร้ัง 

12 ในการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ กิจการตอ้ง

พจิารณาถงึขอ้บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 
 

แหล่งขอ้มูลภายนอก 
 

12.1 มีขอ้บ่งช้ีที่สงัเกตไดว่้ามูลค่าของสินทรพัยล์ดลงอย่างมีนยัสําคญัในระหว่างงวด 

โดยมูลค่าที่ลดลงนั้นมากกว่าจํานวนที่คาดไวซ่ึ้งเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือ

จากการใชง้านตามปกติ 

12.2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการซ่ึงเกิดข้ึนใน

ระหว่างงวด หรือจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเทคโนโลยี ตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย ที่กิจการดําเนินการอยู่หรือ 

การเปลีย่นแปลงในตลาดของสินทรพัยน์ ั้น 

12.3 อตัราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นเพิม่ข้ึน

ในระหว่างงวด และการเพิม่ข้ึนดงักล่าวมีแนวโนม้ว่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลด

ทีใ่ชใ้นการคํานวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์และทําใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน

ของสินทรพัยน์ ั้นลดลงอย่างมีสาระสําคญั 
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12.4 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ 
 

แหล่งขอ้มูลภายใน 
 

12.5 มีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่าสินทรพัยล์า้สมยัหรือชํารุดเสียหายทางกายภาพ 

12.6 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัเกี่ยวกบัขอบเขตหรือลกัษณะที่กิจการใช ้

หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด  

หรือคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวรวมถึงการที่

สินทรพัยไ์ม่ไดใ้ชง้าน แผนที่จะยกเลิกหรือปรบัโครงสรา้งการดําเนินงานที่มี

สินทรพัยน์ ั้นรวมอยู่ดว้ย หรือแผนที่จะจําหน่ายสินทรพัยก่์อนกําหนดเวลาที่คาดไว ้

และการประเมินอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากอายุการใหป้ระโยชนที์ ่

ไม่ทราบแน่นอนเป็นอายุการใหป้ระโยชนที์ท่ราบแน่นอน2 

12.7 มีหลกัฐานจากรายงานภายในซ่ึงบ่งช้ีว่าผลการปฏิบติังานเชิงเศรษฐกิจของ

สินทรพัยไ์ดล้ดลงหรือจะลดลงกว่าทีค่าดไว ้
 

เงินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม 

12.8 สําหรับการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ผูล้งทุนรับรู ้

เงินปันผลจากการลงทุน และมีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปนี้  

12.8.1 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกว่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของผู ้ได ้รับการลงทุนใน 

งบการเงินรวมซ่ึงรวมถงึค่าความนยิมทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ 

12.8.2 เ งินปันผลมีจํานวนมากกว่ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ 

บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในรอบระยะเวลาที่ประกาศ

จ่ายเงินปันผล 

13 ข้อบ่งช้ีที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 มิได้ครอบคลุมทุกประเดน็ กิจการอาจระบุข้อบ่งช้ีอื่นที่แสดงให้

เหน็ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าจนทาํให้กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์น้ัน หรือในกรณีของค่าความนิยมต้องทดสอบการด้อยค่าตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่  

80 ถึง 99  

14     หลักฐานจากรายงานภายในที่บ่งช้ีว่าสนิทรัพย์อาจเกดิการด้อยค่ารวมถึงข้อบ่งช้ีต่อไปน้ี 

14.1 กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ หรือจํานวนเงินที่จําเป็นต้องจ่าย 

ในภายหลังเพ่ือให้สนิทรัพย์น้ันใช้งานได้หรือเพ่ือบาํรุงรักษาสินทรัพย์มีจาํนวนสูงกว่า

งบประมาณที่กาํหนดไว้เดิมอย่างมีนัยสาํคัญ 
                                                             
2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไม่ถอืปฏบิตักิบัสนิทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

(หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ซึ่งต้องถือปฏบิัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ

การดาํเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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14.2  กระแสเงินสดสทุธทิี่ได้รับจริง หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานที่เกิดข้ึนจาก

สนิทรัพย์มีจาํนวนตํ่ากว่างบประมาณที่กาํหนดไว้อย่างมีนัยสาํคัญ 

14.3  กระแสเงินสดสุทธิหรือกาํไรจากการดาํเนินงานตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์

ลดลงอย่างมีนัยสาํคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยสาํคัญ หรือ 

14.4  เม่ือรวมผลการดาํเนินงานในงวดปัจจุบันกับผลการดาํเนินงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ในอนาคตตามงบประมาณแล้ว เกดิผลขาดทุนจากการดาํเนินงานหรือกระแสเงินสด

จ่ายสทุธทิี่เกดิจากสนิทรัพย์ 

15 ตามที่ได้ระบุในย่อหน้าที่ 10 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ    

การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ใช้งาน และค่าความนิยม  

อย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 10 แล้ว กิจการต้องนําแนวคิด

เกี่ยวกับความมีสาระสาํคัญมาใช้ในการระบุว่ากิจการจาํเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนของสนิทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กจิการไม่จาํเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนใหม่ หากการคํานวณคร้ังก่อนแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์น้ันสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสาํคัญ และไม่เกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อ

ผลต่างระหว่างมูลค่าดังกล่าว ในทาํนองเดียวกัน การวิเคราะห์คร้ังก่อนอาจแสดงให้เหน็ว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัข้อบ่งช้ีใดที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 

16 จากตัวอย่างในย่อหน้าที่ 15 ถ้าอัตราดอกเบ้ียในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ในตลาดอื่นเพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด กจิการไม่จาํเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของสนิทรัพย์อย่างเป็นทางการในกรณีดังต่อไปน้ี  

16.1 การเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น

ไม่มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 

ตัวอย่างเช่นอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นที่เพ่ิมข้ึนอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่อ

อัตราคิดลดที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์

เหลืออยู่เป็นเวลายาวนาน 

16.2 การเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น

มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แต่จาก           

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในคร้ังก่อน แสดงให้เหน็ว่า 

16.2.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระสาํคัญ เน่ืองจาก 

มีแนวโน้มว่ากิจการจะได้ รับกระแสเ งินสดในอนาคตเ พ่ิม ข้ึน  

(เช่น ในบางกรณี กิจการอาจสามารถแสดงให้เหน็ว่ากิจการได้ปรับตัว

ให้รายได้สามารถชดเชยกับการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด) 

หรือ 

16.2.2 การลดลงในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่ทาํให้เกิดผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าอย่างมีสาระสาํคัญ 
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17  หากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า อาจบ่งช้ีว่ากิจการจําเป็นต้องทบทวนและ

ปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจาํหน่าย) 

หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

แม้ว่าจะไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

 

การวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 
 
18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้กาํหนดคาํนิยามของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย 

หรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จาํนวนเงินใดจะสูงกว่า กิจการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 สาํหรับคาํว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้า

ดังกล่าวให้มีความหมายเทยีบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดแต่ละหน่วย 

19 กจิการอาจไม่จาํเป็นต้องกาํหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายและมูลค่าจาก 

การใช้สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหน่ึงในสองจํานวนน้ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ แสดงว่าสินทรัพย์ไม่เกิดการด้อยค่า และกิจการไม่จําเป็นต้องประเมินมูลค่า        

อกีจาํนวนหน่ึง  

20 กิจการอาจวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายได้แม้ว่าจะไม่มีราคาเสนอซ้ือขาย 

ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสนิทรัพย์อย่างเดียวกนั อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังกิจการอาจไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายได้เน่ืองจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ 

ในการประมาณการราคาที่เช่ือถือได้จากรายการขายสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจใช้

มูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ถือเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ 

21 กิจการอาจใช้มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์หากไม่มีเหตุผลที่ทาํให้เช่ือได้ว่ามูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ันจะสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายอย่างมีสาระสาํคัญ กรณีดังกล่าวมักเกิดข้ึนกับสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือจําหน่าย เน่ืองจากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจาํหน่ายประกอบด้วย 

เงินสดสุทธิที่จะได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์น้ันเป็นสาํคัญ ในขณะที่กระแสเงินสดที่จะได้รับ 

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองจนถึงวันจาํหน่ายสินทรัพย์น้ันน่าจะเป็นจาํนวนเงิน 

ที่น้อยมาก 

22 กจิการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสาํหรับสนิทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์

เหล่าน้ันไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก

สนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพย์ที่พิจารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้าที่ 65 

ถึง 103) นอกจากกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
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22.1 มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์น้ัน หรือ  

22.2 มูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์สามารถประมาณการได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหัก

ด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายของสนิทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมหัก

ด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย 

23 ในบางกรณี การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้โดย   

การประมาณการ  การหา ค่า เฉ ล่ียและการคํานวณแบบลัด  อาจใ ห้ผลใก ล้ เ คียง 

อย่างสมเหตุสมผลกบัการคาํนวณอย่างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐานฉบับน้ี  

 

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน ์

ไม่ทราบแน่นอน 
 
24 ย่อหน้าที่ 10 กําหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ 

การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจาํทุกปีโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยไม่ต้องคาํนึงว่ามีข้อบ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันอาจเกิดการด้อยค่า

หรือไม่ อย่างไรกต็าม การคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างละเอียดที่คาํนวณไว้ล่าสุด 

ในงวดก่อนอาจนํามาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในงวดปัจจุบันได้  

ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

24.1  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้อย่างต่อเน่ืองซ่ึง 

ไม่ข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น ทาํให้กิจการ

ต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วย

สินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดน้ันไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสํา คัญนับจาก 

การคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสดุ 

24.2  การคํานวณคร้ังล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่า 

ตามบัญชีของสนิทรัพย์อย่างมีนัยสาํคัญ และ 

24.3  จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดข้ึนและสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงนับจาก      

การคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสุด มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การคาํนวณ

จะแสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในปัจจุบันตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ 

มูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย 
 
25– 27 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

28 ต้นทุนในการจาํหน่ายในส่วนที่มิได้รับรู้เป็นหน้ีสินต้องนาํมาหักในการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจําหน่าย ตัวอย่างของต้นทุนในการจําหน่าย ได้แก่ ต้นทุนทางกฎหมาย  

ค่าอากรแสตมป์และภาษีที่คล้ายคลึงกัน ต้นทุนในการขนย้ายสินทรัพย์ และต้นทุนส่วนเพ่ิม
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โดยตรงที่ทาํให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย อย่างไรกต็าม ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

(เม่ือมีการประกาศใช้)) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดหรือการปรับโครงสร้างธุรกิจ

หลังการจาํหน่ายสนิทรัพย์ไม่ถือเป็นต้นทุนส่วนเพ่ิมโดยตรงในการจาํหน่ายสนิทรัพย์น้ัน 

29 ในการจาํหน่ายสินทรัพย์บางคร้ัง ผู้ซ้ือต้องรับภาระหน้ีสินที่เกี่ยวข้องด้วย และมูลค่ายุติธรรม 

หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพย์จะนาํมูลค่าของทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

มาใช้ ย่อหน้าที่ 78 อธบิายเกี่ยวกบัวิธปีฏบัิติสาํหรับกรณีดังกล่าว 

 

มูลค่าจากการใช ้
 
30 องคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ ตอ้งรวมอยู่ในการคํานวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์

30.1  การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิ่จการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

30.2  การคาดการณเ์กีย่วกบัความผนัผวนทีอ่าจเกิดข้ึนกบัจํานวนเงิน หรือจังหวะเวลา

ของกระแสเงินสดในอนาคต 

30.3  มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใชอ้ัตราดอกเบี้ ยปัจจุบนัในตลาดจากการลงทุน 

ทีป่ราศจากความเสีย่ง 

30.4  ราคาทีไ่ดคํ้านงึถงึความไม่แน่นอนทีสื่บเนือ่งมาจากสินทรพัย ์และ 

30.5  ปัจจัยอื่น เช่น การขาดสภาพคล่อง ซ่ึงผูร่้วมตลาดจะสะทอ้นในการกําหนด

กระแสเงินสดในอนาคตทีกิ่จการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

31 การประมาณการมูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ต้องปฏบัิติตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

31.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์อย่าง

ต่อเน่ืองและจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ และ  

31.2  ใช้อตัราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว 

32  กิจการสามารถสะท้อนองค์ประกอบที่ระบุในย่อหน้าที่ 30.2 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก 

ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได้ ไม่ว่ากิจการ 

จะเลือกใช้วิธใีดเพ่ือสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจาํนวนเงิน

หรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธ์ที่ได้ต้องสะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดไว้ กล่าวคือ กจิการอาจใช้มูลค่าถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของผลลัพธ์

ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ของทุกกรณีได้ แนวทางเพ่ิมเติมในการใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบัน

เพ่ือวัดมูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

เกณฑใ์นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
 
33 ในการวดัมูลค่าจากการใช ้กิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี้  

33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศยัขอ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐาน

สนับสนุนซ่ึงแสดงถึงการประมาณการที่ ดี ที่ สุดของฝ่ายบริหารภายใต้
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สถานการณท์างเศรษฐกิจที่จะเป็นอยู่ตลอดอายุการใหป้ระโยชนที์่เหลืออยู่ของ

สินทรพัย ์และกิจการตอ้งใหน้ํ้ าหนกักบัหลกัฐานสนบัสนุนทีไ่ดจ้ากภายนอก 

33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศยังบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสุด ซ่ึงไดร้บัการอนุมติัจากฝ่ายบริหาร แต่ตอ้งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด

รบัหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปรบัโครงสรา้งในอนาคต หรือจากการปรบัปรุง 

หรือทําให้สินทรัพย์น ั้นดี ข้ึน การประมาณการโดยอาศัยงบประมาณหรือ

ประมาณการดงักล่าวตอ้งครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมี

เหตุผลสนบัสนุนเพยีงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาทีน่านกว่านั้น 

33.3 ประมาณการกระแสเงินสดหลงัจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการ

ล่าสุด โดยการปรบัประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณจ์ากงบประมาณหรือ

ประมาณการดว้ยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลงสําหรบัปีถดัไป นอกจากมี

เหตุผลสนบัสนุนว่ากิจการควรใชอ้ตัราการเติบโตที่เพิ่มข้ึน อตัราการเติบโตนี้  

ตอ้งไม่สูงกว่าอตัราการเติบโตถวัเฉลีย่ระยะยาวของผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมหรือ

ประเทศที่กิจการนั้นดําเนินงานอยู่ หรือของตลาดซ่ึงสินทรพัยน์ ั้นถูกนําไปใช ้

นอกจากมีเหตุผลสนบัสนุนว่ากิจการควรใชอ้ตัราการเติบโตทีสู่งกว่า 

34 ฝ่ายบริหารต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 

ในปัจจุบัน โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีต

กับกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจริง ฝ่ายบริหารต้องม่ันใจว่าข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการ 

กระแสเงินสดในปัจจุบันสอดคล้องกับผลที่เกิดข้ึนจริงในอดีต โดยนาํผลกระทบจากเหตุการณ์

ที่เกดิข้ึนภายหลังหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดข้ึนเม่ือกระแสเงินสดเกดิข้ึนจริงมาพิจารณาร่วมด้วย 

35  โดยทั่วไปงบประมาณหรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไว้อย่าง

ชัดเจนและเช่ือถือได้ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีมักไม่สามารถหาได้ ด้วยเหตุดังกล่าวฝ่าย

บริหารจึงควรประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการล่าสุดสาํหรับ

ระยะเวลา 5 ปี เป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัย

งบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีหากฝ่ายบริหารม่ันใจว่า

ประมาณการน้ันเช่ือถือได้ และฝ่ายบริหารต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าจากประสบการณ์ 

ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดสาํหรับระยะเวลาที่เกนิกว่า 5 ปี ได้อย่างแม่นยาํ 

36  กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดย 

การปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน

ด้วยอัตราการเติบโตสาํหรับปีถัดไป อัตราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอัตราคงที่หรืออัตราที่ลดลง 

ดังน้ันอัตราการเติบโตที่เหมาะสมควรเท่ากับศูนย์หรือติดลบ นอกจากมีข้อมูลที่เที่ยงตรง

เกี่ยวกับรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของอัตรา 

การเติบโต 

37  สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดทาํให้การเติบโตของกิจการถูกจาํกัด ดังน้ัน จึงเป็น 

การยากที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกว่าอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉล่ียระยะยาว       
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(เป็นต้นว่า 20 ปี) ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการน้ันดาํเนินงานอยู่ หรือ

ของตลาดซ่ึงสนิทรัพย์น้ันถูกนาํไปใช้ 

38  ในการใช้ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจการต้องพิจารณาว่าข้อมูล

ดังกล่าวจัดทําข้ึนโดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเป็น 

การประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดอายุ

การให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสนิทรัพย์ 

 

ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
 
39 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตอ้งรวมถงึ 

39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรบัจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง 

39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่จําเป็นในการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัจาก

การใช้สินทรัพยอ์ย่างต่อเนื่อง (ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายเพื่อการเตรียม

สินทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใชง้านได)้ และประมาณการกระแสเงินสด

จ่ายดงักล่าวจะตอ้งเกีย่วขอ้งโดยตรง หรือสามารถปันส่วนใหก้บัสินทรพัยโ์ดยใช้

เกณฑที์ส่มเหตุสมผลและสมํา่เสมอได ้และ 

39.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดร้บั (หรือที่จะตอ้งจ่าย) จากการจําหน่ายสินทรพัยน์ ั้น       

เมือ่ส้ินอายุการใหป้ระโยชน ์

 40 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้องมาจากข้อสมมติที่สมํ่าเสมอเกี่ยวกับ 

การเพ่ิมข้ึนของราคาอันเน่ืองมาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดังน้ันกิจการต้องประมาณการ 

กระแสเงินสดในอนาคตโดยการประเมินระดับราคาที่ มีผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ  

หากกจิการใช้อตัราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของราคาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไว้แล้ว 

สาํหรับกรณีที่อัตราคิดลดที่ใช้ไม่ได้รวมผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของราคาจากอัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไป กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยการประเมินระดับราคาที่ไม่มี

ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ (แต่ให้รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระดับราคา 

ที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต) 

41  การประมาณการกระแสเงินสดจ่ายต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนเป็น

ประจาํทุกวันและค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่สามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์

โดยใช้เกณฑท์ี่สมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอเพ่ือทาํให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

42  กจิการต้องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนก่อนที่สินทรัพย์น้ัน

พร้อมที่จะใช้งานหรือพร้อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้รวมกระแสเงินสด

จ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย

เพ่ิมของอาคารระหว่างก่อสร้างหรือโครงการพัฒนาที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ 

43 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องไม่รวมจาํนวนต่อไปน้ีเพ่ือป้องกนัการคาํนวณซํา้ 
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43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมาก

จากกระแสเงินสดรับที่ เกิดจากสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา (เช่น สินทรัพย์ 

ทางการเงินประเภทลูกหน้ี) และ 

43.2  กระแสเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกบัภาระผูกพันซ่ึงได้รับรู้เป็นหน้ีสนิไว้แล้ว (เช่น เจ้าหน้ี     

เงินบาํเหนจ็บาํนาญ หรือประมาณการหน้ีสนิ) 

44 กิจการตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปัจจุบนัของสินทรพัย ์และ 

การประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตที่คาดว่า 

จะเกิดข้ึนจากรายการต่อไปนี้  

44.1  การปรบัโครงสรา้งในอนาคตทีย่งัไม่ตกลงผูกพนัเป็นทีแ่น่นอน หรือ 

44.2  การปรบัปรุงหรือทําใหสิ้นทรพัยน์ ั้นดีข้ึน 

45 เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณการจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ ดังน้ัน 

มูลค่าจากการใช้จึงไม่สะท้อนให้เหน็ถึง ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

45.1 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตหรือต้นทุนที่ เกี่ ยวข้อง ซ่ึงสามารถประหยัดได้  

(เช่น ต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก 

การปรับโครงสร้างในอนาคตที่กจิการยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน หรือ 

45.2  กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือปรับปรุงหรือทําให้สินทรัพย์น้ันดี ข้ึนหรือ 

กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว 

46 การปรับโครงสร้าง หมายถึง แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารซ่ึง

ทาํให้เกิดเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญกับขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการหรือ

ลักษณะการดาํเนินธุรกจิ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) ให้แนวปฏบัิติที่

สร้างความชัดเจนว่าเม่ือใดจึงจะถือว่ากจิการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง 

47 เม่ือกิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง สินทรัพย์บางรายการอาจได้รับผลกระทบจาก 

การปรับโครงสร้างน้ัน ดังน้ันเม่ือกจิการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้างกจิการต้อง 

47.1 กาํหนดมูลค่าจากการใช้โดยการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต 

ที่สะท้อนถึงต้นทุนที่ประหยัดได้และผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง  

(ซ่ึงกาํหนดจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่าย

บริหาร) และ 

47.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตสาํหรับการปรับโครงสร้างและนาํไปรวมอยู่

ในประมาณการหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และ

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 
48 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับ 

ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับ 
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กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือปรับปรุงหรือทาํให้สินทรัพย์ดีข้ึน จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว 

จะเกดิข้ึน  
49 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้รวมกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่จําเป็นสาํหรับ 

การรักษาระดับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดจากสินทรัพย์ในสภาพปัจจุบัน  

เม่ือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ มีอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณที่แตกต่างกันและสินทรัพย์ทุกรายการน้ันมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดจะถือว่า การเปล่ียนแทนของสินทรัพย์ที่มีอายุ

การให้ประโยชน์สั้นกว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบาํรุงรักษาตามปกติเพ่ือทาํให้หน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดน้ันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ในทาํนองเดียวกัน หากสินทรัพย์รายการหน่ึงมี

ส่วนประกอบที่ มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่างกัน การเปล่ียนแทนของ

ส่วนประกอบที่มีอายุการให้ประโยชน์สั้นกว่าจะ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบาํรุงรักษาสินทรัพย์

เม่ือมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกดิจากสนิทรัพย์น้ัน 

50 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตอ้งไม่รวม 

50.1 กระแสเงินสดรบัหรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ 

50.2 ภาษีเงินไดที้ร่บัหรือจ่ายไป 

51  ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องสอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้ 

ในการกาํหนดอัตราคิดลด มิฉะน้ัน กิจการอาจนาํผลกระทบของข้อสมมติบางประการมารวม

คาํนวณซํา้หรืออาจไม่นาํมาคาํนวณ หากกิจการได้คาํนึงถึงผลกระทบของมูลค่าของเงินตาม

เวลาโดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว กิจการต้องไม่นํากระแสเงินสดรับ 

หรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ในทาํนอง

เดียวกัน กระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นประมาณการก่อนหักภาษีเงินได้เน่ืองจากอัตรา 

คิดลดที่ใช้ในการคาํนวณเป็นอตัราก่อนหักภาษีเงินได้ 

52 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดร้บั (หรือที่จะตอ้งจ่าย) จากการจําหน่ายสินทรพัย์

เมื่อส้ินสุดอายุการให้ประโยชนต์อ้งเป็นจํานวนเงินซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้ับจากการจําหน่าย 

สินทรพัยใ์นราคาทีผู่ซ้ื้อและผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลีย่น และสามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้่ไม่มีความเกีย่วขอ้งกนั จํานวนที่คาดว่าจะไดร้บั

จากการจําหน่ายนี้ ตอ้งหกัประมาณการตน้ทุนในการจําหน่าย 

53  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจาํหน่ายสินทรัพย์เม่ือ

สิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์จะต้องกาํหนดในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย เว้นแต่ในการประมาณกระแสเงินสดสทุธน้ัิน 

53.1 กจิการใช้ราคาที่อ้างองิได้ ณ วันที่ทาํการประมาณการสนิทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กันซ่ึงสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ และนาํไปใช้ในการดาํเนินงานภายใต้สภาพการณ์ 

ที่คล้ายคลึงกนั   



 

20 
 

53.2  กิจการต้องปรับปรุงราคาดังกล่าวด้วยผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของระดับราคา 

ในอนาคตเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อทั่วไป และผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ

ระดับราคาในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการไม่ได้

รวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและอัตราคิดลด กิจการต้องไม่รวมผลกระทบ

ดังกล่าวในการประมาณการกระแสเงินสดสทุธจิากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ด้วย 

53ก  มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้อนถึงข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาด

จะนํามาใช้เม่ือมีการกาํหนดราคาสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม มูลค่าจากการใช้สะท้อนถึง

ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลเฉพาะเจาะจงต่อกิจการและไม่ได้ส่งผลกับกิจการอื่น

ทั่วไป เช่น มูลค่ายุติธรรมไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยเหล่าน้ี ซ่ึงโดยทั่วไปปัจจัยเหล่าน้ีไม่ได้มีไว้

สาํหรับผู้ร่วมตลาด 

53ก.1   มูลค่าส่วนเพ่ิมที่ได้มาจากการรวมกลุ่มของสินทรัพย์ (เช่น การสร้างกลุ่มการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงมีสถานที่ตั้งแตกต่างกนั)  

53ก.2   การผนึกกาํลังร่วมกนัระหว่างสนิทรัพย์ที่มีการวัดมูลค่ากบัสนิทรัพย์อื่น 

53ก.3   สทิธทิางกฎหมายหรือข้อจาํกัดทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสาํหรับเจ้าของสินทรัพย์

ในปัจจุบัน และ 

53ก.4   ประโยชน์ทางภาษี หรือภาระทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงสําหรับเจ้าของสินทรัพย์ 

ในปัจจุบัน 

 

กระแสเงินสดในอนาคตทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
54  กระแสเงินสดในอนาคตต้องประมาณการในสกุลเงินที่กระแสเงินสดเหล่าน้ันจะเกิดข้ึน 

และต้องคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมสาํหรับสกุลเงินน้ัน กิจการต้องแปลงค่ามูลค่า

ปัจจุบันที่ประมาณการข้ึนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่คาํนวณมูลค่าจากการใช้ 

 

อตัราคิดลด 
 

55  อัตราคิดลด (อัตรา) ต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ที่สะท้อนถึงการประเมิน

สถานการณต์ลาดในปัจจุบนัของ 

55.1 มูลค่าของเงินตามเวลา และ 

55.2 ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของสินทรพัย ์ซ่ึงการประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตยงัไม่ไดน้าํความเสีย่งดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรุงประมาณการ 

56 อตัราที่สะท้อนการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยง 

ที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์ คือผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนต้องการหากได้เลือกการลงทุน 

ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่มีจํานวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเท่ากับกระแสเงินสด 

ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน อัตราดังกล่าวประเมินได้จากอัตราในตลาดปัจจุบัน
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สาํหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือจากต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของเงินทุนของกิจการ 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงมีสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่ มี ศักยภาพ 

ในการบริการและความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกับสินทรัพย์ที่กาํลังพิจารณาอยู่ อย่างไรกต็าม อัตรา

คิดลดที่ใช้ในการวัดมูลค่าจากการใช้ต้องไม่นําความเสี่ยงมาพิจารณาปรับปรุงประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคต ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัการคาํนวณซํา้ 

57 เม่ือกจิการไม่สามารถหาอตัราที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์ได้จากตลาดโดยตรง กิจการต้อง   

หาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกนัเพ่ือประมาณอตัราคิดลด แนวทางเพ่ิมเติมในการประมาณการ

อตัราคิดลดในสถานการณต่์างๆ ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
58 กจิการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการที่ไม่รวมถึง 

ค่าความนิยม ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 59 ถึง 64 และต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามที่ก ําหนดไว้ 

ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108 

59 กิจการตอ้งบนัทึกลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน  

ก็ต่อเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนตํา่กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้น มูลค่าส่วนที่

ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

60 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกําไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพย์เ ป็นราคาที่ ตีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

(ตวัอย่างเช่น วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมีการประกาศใช)้) กิจการตอ้งนําผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยต์าม

ขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 

61  กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีการตีราคาใหม่ในกาํไรหรือ

ขาดทุน อย่างไรกต็าม กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ 

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในกรณีที่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไม่เกินกว่าจาํนวนส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่บันทึกไว้สําหรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ดังกล่าวต้องนาํไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ของ

สนิทรัพย์น้ัน 

62 กรณีที่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ประมาณการข้ึนมีจํานวนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยที์่เกี่ยวขอ้ง กิจการตอ้งรบัรูส่้วนต่างนั้นเป็นหนี้ สินหากมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินฉบบัอื่นกําหนดไว ้

63 หลงัจากที่กิจการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า กิจการตอ้งปรบัปรุงการคํานวณค่าเสื่อม

ราคา (ค่าตดัจําหน่าย) ของสินทรพัยสํ์าหรบังวดเวลาในอนาคต โดยใชมู้ลค่าตามบญัชี 
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ที่ปรบัปรุงใหม่ของสินทรพัยห์ักดว้ยมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) และนํามาปันส่วนอย่างเป็น

ระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์

64 หากกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องระบุสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) โดยการเปรียบเทยีบมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

ของสนิทรัพย์กบัฐานภาษีของสนิทรัพย์น้ัน  

 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดและค่าความนยิม 
 
65 กิจการต้องระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและกาํหนดมูลค่าตามบัญชี รวมทั้งรับรู้        

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม 

ตามข้อกาํหนด ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค 

 

การระบุหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 
 
66  หากมีขอ้บ่งช้ีใดที่แสดงว่าสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า กิจการตอ้งประมาณการมูลค่า        

ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ กรณีที่กิจการไม่สามารถประมาณการ

มูลค่า ที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยแ์ต่ละรายการได  ้กิจการตอ้งกําหนดมูลค่า 

ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีสินทรพัยที์่กําลงัพิจารณา

รวมอยู่ (หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) 

67 กิจการจะไม่สามารถกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้หาก

เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

67.1 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ไม่สามารถประมาณการได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น เม่ือกระแสเงินสดในอนาคต

จากการใช้สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ืองไม่สามารถประมาณการได้เป็นจาํนวนเงินที่น้อยมาก) 

และ  

67.2  สนิทรัพย์ไม่สามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่เป็นอสิระอย่างมากจากกระแสเงินสด

รับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นได้ 

ในกรณีดังกล่าวกิจการสามารถกาํหนดมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนได้เฉพาะสาํหรับหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

ตวัอย่าง 

บริษัทเหมืองแร่เป็นเจ้าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมเหมืองแร่ของบริษัท

เอง ทางรถไฟส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถนาํไปขายเป็นเศษซากได้เท่าน้ัน และไม่สามารถ

ก่อให้เกดิกระแสเงินสดที่เป็นอสิระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นใน

เหมืองแร่ 



 

23 
 

ในกรณีดงักล่าวบริษัทไม่สามารถประมาณการมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืนของทางรถไฟได ้

เนื่องจากมูลค่าจากการใชท้างรถไฟไม่สามารถกําหนดไดแ้ละอาจแตกต่างจากมูลค่าซาก 

ดังนัน้ บริษัทจึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิด 

เงินสดทีท่างรถไฟดงักล่าวรวมอยู่ดว้ย กล่าวคือเหมืองแร่โดยรวม 

 

68  ตามคาํนิยามที่ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หมายถึง กลุ่ม

ของสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เลก็ที่สุดซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระอย่างมากจาก

กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดต้องอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไม่สามารถกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของสนิทรัพย์แต่ละรายการได้ กจิการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มสินทรัพย์

ที่เลก็ที่สุด ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก

สนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 กระแสเงินสดรับ คือกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับมาจากบุคคลหรือ

กิจการภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุว่ากระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์หรือ

กลุ่มสินทรัพย์ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่ม

สินทรัพย์อื่นหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการซ่ึงรวมถึงวิธีการที่ฝ่ายบริหาร

ติดตามผลการดาํเนินงานของกจิการ (เช่น สายการผลิต  ลักษณะของธุรกิจ  สถานที่ตั้ง เขตพ้ืนที่ 

หรือภูมิภาคแต่ละแห่ง) หรือวิธีที่ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์และ

การดาํเนินงานของกจิการอย่างต่อเน่ือง หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์และการยกเลิกการดาํเนินงาน

ของกจิการ 

70 กิจการตอ้งระบุใหสิ้นทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดหาก

สินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยน์ ั้นผลิตผลผลิตที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั แมว่้าจะมีการนํา

ผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชภ้ายในกิจการ หากราคาโอนภายในส่งผลต่อกระแสเงินสดรบั

ตวัอย่าง 

บริษัทเดินรถประจาํทางแห่งหน่ึงให้บริการภายใต้สัญญาที่ทาํกับเทศบาล ซ่ึงกาํหนดให้บริษัท

ต้องให้บริการข้ันตํ่า 5 เส้นทาง กิจการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้รับจาก

การเดินรถแต่ละเส้นทางแยกจากกนัได้ และการเดินรถเส้นทางหน่ึงมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

เนือ่งจากขอักําหนดตามสญัญา กิจการไม่สามารถทีจ่ะยกเลิกเดินรถเสน้ทางใดเสน้ทางหนึง่

ได ้ดงันัน้ ระดบัทีเ่ลก็ทีสุ่ดของกระแสเงินสดรบัทีส่ามารถระบุได ้ซึง่เป็นอิสระอย่างมากจาก 

กระแสเงินสดรบัทีเ่กิดจากสินทรพัยอื์่นหรือกลุ่มสินทรพัยอื์่น คือ กระแสเงินสดรบัทีเ่กิดจาก 

การเดินรถทัง้ 5 เสน้ทางรวมกนั ดงันัน้ หน่วยสินทรัพยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดคือบริษัทเดินรถ

ประจาํทางทัง้บริษทั 
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ที่เกิดจากสินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการตอ้งนําประมาณการที่ดี

ที่สุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกบัราคาในอนาคตสําหรับผลผลิตนั้น ที่เป็นราคาที่สามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั มาใชเ้พือ่ 

70.1 ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตเพือ่กําหนดมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด และ 

70.2 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตเพือ่กําหนดมูลค่าจากการใช ้  

ของสินทรพัยอื์่นหรือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดอื่นที่ไดร้บัผลกระทบจาก

ราคาโอนภายใน 

71  แม้ว่ากิจการได้นําผลผลิตที่ได้จากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ 

ในหน่วยสนิทรัพย์อื่นภายในกจิการ (เช่น สนิค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้องถือ

ว่าสนิทรัพย์หรือกลุ่มสนิทรัพย์ดังกล่าวเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกต่างหากจาก

กลุ่มสินทรัพย์อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตน้ีได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ันสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระอย่างมากจาก

กระแสเงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลที่

ประมาณการโดยอาศัยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน หรือเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อื่นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่น

ที่ได้รับผลกระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม่สะท้อนถึงประมาณการที่ดีที่สุด

ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกบัราคาในอนาคตที่เป็นราคาที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ

ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั  

72  กิจการตอ้งระบุหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดสําหรบัสินทรพัยเ์ดียวกนัหรือสินทรพัย์

ประเภทเดียวกนัในแต่ละงวดให้มีความสอดคลอ้งกนั เวน้แต่กิจการสามารถอธิบาย

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

73  ในกรณีที่กิจการกาํหนดว่า สินทรัพย์ที่กาํลังพิจารณาอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสดแตกต่างจากที่กาํหนดไว้ในงวดก่อนหรือประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ ที่รวมในหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเปล่ียนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 130 หากกิจการรับรู้

หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนและมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 
 
74  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดคือ มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์น้ัน 

แล้วแต่จาํนวนเงินใดจะสูงกว่า ในการกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 โดยใช้คาํว่า “หน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสด” แทนคาํว่า “สนิทรัพย์” 
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75  กิจการตอ้งกําหนดมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดโดยใชเ้กณฑ ์

ทีส่อดคลอ้งกบัวิธีการทีใ่ชกํ้าหนดมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสดนั้น 

76 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดต้อง 

76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือที่สามารถปันส่วนโดย

ใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน และ 

76.2  ไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินใดที่กิจการได้รับรู้แล้ว เว้นแต่กิจการไม่สามารถ

กาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้หากไม่นํา

หน้ีสนิน้ันมาใช้ในการพิจารณา 

มูลค่าตามบัญชีต้องคาํนวณตามที่ได้กาํหนดไว้ข้างต้นเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน 

ในการจําหน่ายและมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกาํหนดข้ึนโดย 

ไม่รวมกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดและโดยไม่รวมหน้ีสนิที่กจิการได้รับรู้ไว้แล้ว (ดูย่อหน้าที่ 28 และ 43) 

77  เม่ือกจิการรวมสนิทรัพย์ไว้ด้วยกนัเป็นกลุ่มเพ่ือประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กิจการต้อง

นาํสนิทรัพย์ทุกรายการที่ก่อให้เกิดหรือนาํไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวข้องรวม

ไว้ในหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะน้ันอาจดูเหมือนว่ากิจการได้รับคืนมูลค่า

ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดเตม็จาํนวน ทั้งที่ในความเป็นจริงผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ได้เกิดข้ึนแล้ว ในบางกรณี แม้ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนทาํให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคต

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ประมาณการข้ึน แต่กิจการอาจไม่สามารถปันส่วน

สนิทรัพย์น้ันให้กบัหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอ 

ตัวอย่างเช่น ค่าความนิยมหรือสินทรัพย์องค์กร เช่น สินทรัพย์ของสาํนักงานใหญ่ มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีได้อธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวในการทดสอบการด้อยค่าของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถึง 103 

78  กจิการอาจจาํเป็นต้องพิจารณาหน้ีสนิที่กจิการได้รับรู้ไว้แล้วเพ่ือกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กรณีน้ีอาจเกิดข้ึนหากกิจการจําหน่ายหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด โดยผู้ซ้ือต้องรับภาระหน้ีสินดังกล่าว ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจาํหน่าย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจําหน่าย) ของหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากหน้ีสินที่ผู้ซ้ือต้องรับภาระหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย 

ในการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องนํามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินไปหักในการกาํหนดทั้งมูลค่า 

ตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 
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ตวัอย่าง 

บริษัทแห่งหน่ึงดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศที่มีกฎหมายกาํหนดว่าเจ้าของกิจการ 

ต้องบูรณะสถานที่เม่ือการทาํเหมืองแร่เสรจ็สิ้นลง ต้นทุนการบูรณะรวมถึงการฟ้ืนฟูเหมือง

ให้กลับสู่สภาพเดิม กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้ืนฟูทันทีที่กิจการ

เปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือเร่ิมต้นทาํเหมืองแร่ ประมาณการดังกล่าวรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนของเหมืองแร่และมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของเหมืองแร่น้ัน 

มูลค่าตามบัญชีของประมาณการหน้ีสินในการบูรณะสถานที่เท่ากับ 500 ล้านบาทซ่ึงเท่ากับ

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนการบูรณะสถานที่น้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของเหมืองแร่ โดยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ 

เหมืองแร่โดยรวม ทั้งน้ีกิจการได้รับข้อเสนอที่จะซ้ือเหมืองจากผู้เสนอซ้ือหลายรายในราคา

ประมาณ 800 ล้านบาท ซ่ึงเป็นราคาที่ผู้ซ้ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้นทุนใน

การจําหน่ายเหมืองแร่เป็นจํานวนเงินที่น้อยมาก มูลค่าจากการใช้ของเหมืองแร่ คิดเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท ซ่ึงไม่รวมต้นทุนการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของ

เหมืองแร่ เทา่กบั 1,000 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่ายสาํหรบัหน่วยสินทรพัย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดเท่ากบั 

800 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจํานวนสุทธิจากตน้ทุนการบูรณะสถานที ่มูลค่าจากการใชข้องหน่วย

สินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดสุทธิจากภาระหน้ีสินในการบูรณะสถานทีด่ังกล่าวเท่ากับ 700 

ลา้นบาท (1,200 ลา้นบาท หักดว้ย 500 ลา้นบาท) มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสดสุทธิจากภาระหน้ีสินดงักล่าวเท่ากบั 500 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชี 1,000 

ลา้นบาท หกัดว้ยมลูค่าตามบญัชีของประมาณการหน้ีสินในการบูรณะสถานที ่500 ลา้นบาท) 

ดงันัน้ มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดจึงมีจํานวนสูงกว่า

มลูค่าตามบญัชีสทุธิของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ 

 

79  เพ่ือประโยชน์ในทางปฏิบัติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

อาจต้องรวมสินทรัพย์ที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน  

(เช่น ลูกหน้ีและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือรวมหน้ีสินที่กิจการได้รับรู้แล้ว (เช่น เจ้าหน้ี 

เงินบําเหน็จบํานาญ และประมาณการหน้ีสินอื่น) ในกรณีน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะเพ่ิมข้ึนด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และลดลงด้วยมูลค่า

ตามบัญชีของหน้ีสนิดังกล่าว 
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ค่าความนยิม 
 

การปันส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 
 

80 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนยิม ตั้งแต่วนัทีไ่ดม้า กิจการตอ้ง 

ปันส่วน ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนที์่เพิม่ข้ึนจาก

การรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรพัยอื์่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนกบัหน่วย

สินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์หล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

แต่ละหน่วยหรือแต่ละกลุ่มทีไ่ดร้บัการปันส่วนค่าความนยิมตอ้ง 

80.1 เป็นหน่วยในระดบัที่เล็กที่สุดภายในกิจการที่ใชใ้นการประเมินค่าความนิยมเพือ่

ประโยชนใ์นการบริหารภายในกิจการ และ 

80.2 ไม่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนงานดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในย่อหนา้ที่ 5  

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงาน

ดาํเนินงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ ก่อนการรวมธุรกิจ 

81 ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมกิจการ ซ่ึงไม่สามารถระบุและไม่สามารถรับรู้ 

แยกเป็นแต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่น

หรือกลุ่มของสนิทรัพย์อื่น และในหลายกรณีมักจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วย บางคร้ังกิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมอย่าง 

สมเหตุสมผลให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแต่ละหน่วยได้ แต่สามารถปันส่วนให้กับ

กลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดได้ ดังน้ัน หน่วยในระดับเลก็ที่สุดของกิจการที่ใช้ใน

การประเมินค่าความนิยมเพ่ือประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ บางคร้ังจะประกอบด้วย

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดจาํนวนมากที่เกี่ยวข้องกบัค่าความนิยม แต่กจิการไม่สามารถ

ปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยที่เลก็ที่สุดเหล่าน้ันได้ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 83 ถึง 99 และภาคผนวก ค สาํหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับ 

การปันส่วนค่าความนิยมเช่นเดียวกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับ 

การปันส่วนค่าความนิยม 

82 เม่ือกิจการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 80 กิจการจะสามารถทดสอบการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยมในระดับที่สะท้อนวิธีการที่กิจการบริหารการดําเนินงาน ซ่ึงค่าความนิยม 

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังน้ัน กิจการจึงไม่จาํเป็นต้องพัฒนาระบบการรายงานเพ่ิมเติมเพ่ือใช้

พิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม 

83 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใช้ในการปันส่วนค่าความนิยมเพ่ือทดสอบการด้อยค่า 

อาจไม่สอดคล้องกับระดับที่กิจการใช้ในการปันส่วนค่าความนิยม เพ่ือวัดมูลค่ากาํไรหรือ

ขาดทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เม่ือมี 
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การประกาศใช้) เช่นหากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เม่ือมี

การประกาศใช้) โดยการปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยของกิจการในระดับที่ค่อนข้างเลก็

เพ่ือวัดมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการไม่จําเป็นต้องทดสอบ 

การด้อยค่าของค่าความนิยมที่ระดับเดียวกัน เว้นแต่กิจการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับ

เดียวกนัเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานภายในกจิการ 

84 หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจไม่สามารถดําเนินการ

เสร็จส้ินก่อนส้ินรอบปีบญัชีทีมี่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กิจการตอ้งดําเนนิการปันส่วนครั้งแรกนั้น

ใหเ้สร็จส้ินก่อนส้ินรอบปีบญัชีแรกทีเ่ริม่ตน้หลงัวนัทีมี่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน 

85 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ถ้าการบันทึกบัญชีเร่ิมแรกของการรวมธุรกิจ

จาํเป็นต้องใช้ประมาณการ ณ วันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกจิ  กจิการที่เป็นผู้ซ้ือต้อง  

85.1 บันทกึบัญชีสาํหรับการรวมธุรกจิโดยใช้มูลค่าที่ประมาณการน้ัน และ 

85.2 รับรู้รายการปรับปรุงที่มีต่อมูลค่าที่ประมาณการ ซ่ึงเป็นผลของการบันทึกบัญชี

เร่ิมแรกภายในรอบระยะเวลาที่มีการวัดมูลค่า ซ่ึงต้องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่

รวมธุรกจิ 

ในสถานการณ์ดังกล่าว การปันส่วนคร้ังแรกของค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจอาจไม่

สามารถดาํเนินการให้เสรจ็สิ้นก่อนสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน ในกรณีดังกล่าวให้

กจิการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 133 

86 หากค่าความนิยมไดปั้นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดและกิจการไดย้กเลิก  

การดําเนินงานที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์น ั้นออกไป ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ 

การดําเนนิงานทีย่กเลิกนั้นตอ้ง 

86.1   รวมไวใ้นมูลค่าตามบญัชีของการดําเนินงานนั้นในการคํานวณผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการยกเลิกการดําเนนิงาน และ 

86.2   วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑมู์ลค่าเปรียบเทียบของการดําเนินงานทีย่กเลิกและสดัส่วน

ของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ยงัคงอยู่ เวน้แต่กิจการจะสามารถแสดง

ใหเ้ห็นว่าการคํานวณโดยใชวิ้ธีอื่นจะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมูลค่าของค่าความนิยม

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานทีย่กเลิกไดดี้กว่า 
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ตวัอย่าง 

กิจการได้ขายการดําเนินงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ มี 

ค่าความนิยมรวมอยู่ ในราคา 100 ล้านบาท แต่ค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับที่เลก็กว่า

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน เว้นแต่จะกาํหนดข้ึนตามดุลยพินิจของกิจการ มูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ยังคงอยู่ เท่ากับ 300 

ล้านบาท 

เนือ่งจากค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าวไม่สามารถ

ระบุหรือเชือ่มโยงกบักลุ่มสินทรพัยที์อ่ยู่ในระดบัทีเ่ลก็กว่าหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด

นัน้ไดโ้ดยไม่ใชด้ลุยพินิจของกิจการ ค่าความนิยมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานทีย่กเลิกใหว้ดั

มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดําเนินงานที่ยกเลิกและสัดส่วนของหน่วย

สินทรพัย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดทีย่งัคงอยู่ ดงันัน้ ค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด จาํนวนรอ้ยละ 25 จะนําไปรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของการดําเนินงานที่

ขายไป 

 

87 หากกิจการปรบัโครงสรา้งการรายงานใหม่ โดยการปรบัโครงสรา้งดงักล่าวส่งผลให้มี      

การเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึง่

หรือหลายหน่วย ซ่ึงกิจการไดปั้นส่วนค่าความนยิมใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ดงักล่าวแลว้ กิจการตอ้งปันส่วนค่าความนิยมใหม่ให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการปันส่วนใหม่ใหใ้ชวิ้ธีคํานวณตามวิธีมูลค่า

เปรียบเทียบในลกัษณะทีค่ลา้ยคลึงกบัวิธีทีใ่ชเ้มือ่กิจการยกเลิกการดําเนินงานที่อยู่ภายใต้

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด เวน้แต่กิจการจะสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการคํานวณ

โดยใชวิ้ธีอื่นจะสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วย

สินทรพัยที์มี่การปรบัโครงสรา้งใหม่ไดดี้กว่า 

 

ตวัอย่าง 

กจิการได้ปันส่วนค่าความนิยมให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ก. แต่ค่าความนิยมที่     

ปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับ

ที่เลก็กว่าหน่วยสินทรัพย์ ก. ได้ เว้นแต่จะกาํหนดข้ึนตามดุลพินิจของกิจการ อย่างไรกต็าม             

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการรายงานของกิจการส่งผลให้หน่วยสินทรัพย์ ก. ถูกแบ่งออก

และนาํไปรวมกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดอื่น ได้แก่ หน่วยสนิทรัพย์ ข. ค. และ ง. 

เนื่องจากค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้ับหน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชือ่มโยงกับ

กลุ่มสินทรัพย์ทีอ่ยู่ในระดับทีเ่ล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ ก. ได ้ค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้ับ           

หน่วยสินทรัพย์ ก. จะตอ้งปันส่วนใหม่ใหก้ับหน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง. โดยใชเ้กณฑ์
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ตวัอย่าง 

มูลค่าเปรียบเทียบของสดัส่วนของหน่วยสินทรัพย์ ก. ทีจ่ะนําไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสดอื่น ก่อนทีส่ดัส่วนดงักล่าวจะนําไปรวมกบัหน่วยสินทรพัย ์ข. ค. และ ง. 

 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดซึง่มีค่าความนิยมรวมอยู่ 
 

88 ตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 81 หากค่าความนิยมมีความเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยสินทรพัย ์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด แต่ไม่ไดปั้นส่วนให้แก่หน่วยสินทรพัยน์ ั้น หน่วยสินทรพัยด์งักล่าว 

ตอ้งไดร้บัการทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าหน่วยสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า  

โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยซ่ึ์งไม่รวมค่าความนิยมกบัมูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น และใหร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เกิดข้ึน

ตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

89 หากมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 88 ได้รวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน และ

กิจการสามารถทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้เพียงวิธีเดียว โดยถือว่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด นอกจากน้ี  

ย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วย

สนิทรัพย์ทุกปี 

90 กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด ซ่ึงมีการปันส่วน       

ค่าความนิยมให้กบัหน่วยสินทรัพยด์งักล่าวทุกปีและเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้บ่งช้ีว่าหน่วย

สินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์ 

ซ่ึงรวมค่าความนิยม กบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น หากมูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืน  ของหน่วยสินทรพัยสู์งกว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยใ์หถ้ือว่า

หน่วยสินทรพัยแ์ละค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยน์ ั้นไม่เกิดการดอ้ยค่า  

แต่ถา้มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยสู์งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วย

สินทรพัย ์กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

91-95 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

ช่วงเวลาทีท่าํการทดสอบการดอ้ยค่า  
 

96 การทดสอบการดอ้ยค่าประจําปีสําหรบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วน   

ค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวอาจดําเนินการในช่วงใดของปีก็ได ้แต่ตอ้ง

ดําเนินการทดสอบในช่วงเวลาเดียวกนัของแต่ละปี หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด        

แต่ละหน่วยอาจไดร้บัการทดสอบการดอ้ยค่าในช่วงเวลาที่ต่างกนั อย่างไรก็ตาม หากค่า

ความนยิมบางส่วนหรือทั้งหมดทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดไดม้าจาก  
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การรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัย์

ดงักล่าวก่อนส้ินปีปัจจุบนันั้น 

97 หากกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย ์

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวในช่วงเวลา

เดียวกบัการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการตอ้ง

ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่า 

ของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ในทํานองเดียวกนั หากกิจการทดสอบ 

การดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ประกอบเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์

ที่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมใหก้บักลุ่มของหน่วยสินทรพัยด์งักล่าว 

ในช่วงเวลาเดียวกนักบัการทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความ

นิยมรวมอยู่ กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วยก่อนที่จะ

ทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์มี่ค่าความนยิมรวมอยู่ 

98 ณ เวลาที่มีการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วน         

ค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว อาจมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้หน่วย

สินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้อยค่า ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้องทดสอบ

การด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็นลาํดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์เหล่าน้ัน ก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มี

ค่าความนิยมรวมอยู่ ในทาํนองเดียวกัน หากมีข้อบ่งช้ีว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่

อยู่ภายใต้กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้อยค่า กิจการต้องทดสอบ

การด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นลําดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์น้ันก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ซ่ึง

มีการปันส่วนค่าความนิยมให้กบักลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ดังกล่าว 

99 การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมี 

การปันส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวที่คํานวณไวอ้ย่างละเอียดล่าสุดใน

งวดก่อน อาจนํามาใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นในงวดปัจจุบนัได ้

หากเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

99.1 สินทรัพยแ์ละหนี้ สินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพยไ์ม่เปลี่ยนแปลง      

อย่างมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การคํานวณมูลค่าทีจ่ะไดร้บัคืนครั้งล่าสุด 

99.2  การคํานวณครั้งล่าสุดแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนสูงกว่ามูลค่า

ตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นเป็นจํานวนมาก และ 

99.3 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ไดเ้กิดข้ึนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นบัตั้ งแต่การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนครั้ งล่าสุด มีความเป็นไปได ้

นอ้ยมากที่มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนในงวดปัจจุบนัจะตํา่กว่ามูลค่าตามบญัชี

ของหน่วยสินทรพัย ์
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สินทรพัยอ์งคก์ร 
 

100 สนิทรัพย์องค์กรรวมถึงสินทรัพย์ของหน่วยงานหรือกลุ่มหน่วยงาน เช่น อาคารสาํนักงานใหญ่ 

หรืออาคารของส่วนงานของกิจการ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้างของ

กจิการจะกาํหนดว่าสนิทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดเป็นไปตามคาํนิยาม

ของสินทรัพย์องค์กรตามมาตรฐานฉบับน้ีหรือไม่ ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์องค์กร คือ 

สินทรัพย์น้ันไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น 

และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสดภายใต้การพิจารณา 

101 เน่ืองจากสินทรัพย์องค์กรไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับแยกต่างหาก กิจการจึงไม่สามารถ

กาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์องค์กรแต่ละรายการได้ เว้นแต่ฝ่ายบริหาร

ตัดสินใจที่จะจําหน่ายสินทรัพย์องค์กรน้ัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่า

สินทรัพย์องค์กรอาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย

สนิทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ซ่ึงมีสินทรัพย์องค์กรรวมอยู่ กิจการ

ต้องเปรียบเทียบมูลค่าดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการที่ ระบุไว้ 

ในย่อหน้าที่ 104 

102 ในการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการตอ้งระบุสินทรพัย์

องคก์รทุกรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดภายใตก้ารพิจารณา 

ดงันี้  

102.1 หากกิจการสามารถปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รให้กบัหน่วย

สินทรพัยน์ ั้น โดยใชเ้กณฑที์ส่มเหตุสมผลและสมํา่เสมอ กิจการตอ้งเปรียบเทียบ

มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่รวมสัดส่วนของมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยอ์งคก์รที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยน์ ั้นกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน 

และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

102.2 หากกิจการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรให้กับ 

หน่วยสินทรพัยน์ ั้นโดยใชเ้กณฑที์ส่มเหตุสมผลและสมํา่เสมอ กิจการตอ้ง 

102.2.1 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์ซ่ึงไม่รวมมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์ร กบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ        

หน่วยสินทรพัย ์และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการที่

ระบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

102.2.2 ระบุกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ซ่ึงรวม      

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดภายใตก้ารพิจารณาและสดัส่วน

ของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์งค์กรที่สามารถปันส่วนให้กบั
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หน่วยสินทรพัยน์ ั้นโดยใชเ้กณฑที์่อย่างสมเหตุสมผลและสมํา่เสมอ 

และ 

102.2.3 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด 

เงินสดซ่ึงรวมสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กร 

ที่มีการปันส่วนใหก้บักลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น กบัมูลค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์และรับรูผ้ลขาดทุนจาก         

การดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

103 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 
104 กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสด  

(ซ่ึงหมายถึงกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ซ่ึงมีการปันส่วน 

ค่าความนิยมหรือสินทรพัยอ์งคก์รใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าว) หากมูลค่าที่คาดว่า 

จะไดร้บัคืนตํา่กว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ นั้น 

กิจการตอ้งปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เพื่อลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่

รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ตามลําดบั ดงันี้  

104.1 ลําดบัแรก ลดมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ และ 

104.2 ลําดบัถดัไป ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ดงักล่าวตามสดัส่วนของมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยแ์ต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด 

เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

กิจการตอ้งรบัรูก้ารลดลงของมูลค่าตามบญัชีเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

แต่ละรายการตามทีกํ่าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่60 

105 ในการปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่104 กิจการตอ้งไม่

ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หตํ้า่กว่าจํานวนทีสู่งทีสุ่ดของ 

105.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักดว้ยต้นทุนในการจําหน่าย (หากสามารถ 

วดัมูลค่าได)้ 

105.2 มูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์(หากสามารถกําหนดได)้ และ 

105.3 ศูนย ์

จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ตอ้งปันส่วนให้แก่สินทรพัย  ์ให้นําไปปันส่วนตาม

สดัส่วนใหก้บัสินทรพัยอื์่นทีร่วมอยู่ในหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์

106 หากในทางปฏบัิติ กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่

ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ มาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการ
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ใช้วิธกีารปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กบัสนิทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่ใน

หน่วยสนิทรัพย์เดียวกนัโดยใช้ดุลยพินิจของกจิการ เน่ืองจากกิจการได้รับประโยชน์จากการใช้

สนิทรัพย์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดร่วมกนั 

107 หากกิจการไม่สามารถกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้         

(ดูย่อหน้าที่ 67) 

107.1 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์น้ันสงูกว่า จาํนวนเงินที่มากกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หักด้วย

ต้นทุนในการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีหลังจากที่มีการปันส่วนผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 และ 

107.2 กิจการต้องไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หากหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันรวมอยู่ไม่เกิดการด้อยค่า แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน 

กต็าม 

 

ตวัอย่าง 

กจิการมีเคร่ืองจักรที่ชาํรุดเสยีหายแต่ยังคงใช้งานอยู่แม้ว่าจะไม่ดีเช่นเดิม เคร่ืองจักรมีมูลค่า

ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ก่อให้เกิดกระแส 

เงินสดรับที่เป็นอิสระ เคร่ืองจักรดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซ่ึงสามารถระบุได้ว่าเป็น

กลุ่มสนิทรัพย์ที่เลก็ที่สดุซ่ึงก่อให้เกดิกระแสเงินสดที่เป็นอสิระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ

จากสินทรัพย์อื่น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสายการผลิตแสดงให้เหน็ว่าสายการผลิต

โดยรวมไม่เกิดการด้อยค่า 

ขอ้สมมติที ่1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดง

ให้เหน็ว่า ฝ่ายบริหารมิได้มีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรน้ัน 

กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืนของเครื่องจกัรเพียงอย่างเดียวได ้

เนือ่งจาก 

(1) มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจกัรนัน้อาจแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุน 

ในการจาํหน่าย และ 

(2) มูลค่าจากการใชข้องเครือ่งจกัรนัน้ กิจการสามารถกําหนดไดเ้ฉพาะหน่วยสินทรพัย์

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดซึง่มีเครือ่งจกัรนัน้รวมอยู่ (สายการผลิต) 

เนื่องจากสายการผลิตไม่เกิดการดอ้ยค่า ดังนั้น กิจการจึงไม่ต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ทีส่าํหรบัเครือ่งจกัร อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจาํเป็นตอ้งประเมินระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ม

ราคาของเครื่องจกัรใหม่ หรือเปลีย่นแปลงวิธีคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจกัรเนื่องจาก

ระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคาทีส่ัน้ลง หรือวิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีเ่ร่งข้ึนจะสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงอายกุารใหป้ระโยชนข์องเครือ่งจกัรทีเ่หลืออยู่ หรือรูปแบบการใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่

กิจการคาดวา่จะไดร้บัไดดี้ข้ึน 
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ขอ้สมมติที ่2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดง

ให้เห็นว่าฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรโดยจะขายเคร่ืองจักรเก่าใน

อนาคตอันใกล้ กิจการประมาณการว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้เคร่ืองจักรอย่างต่อเน่ือง

จนถึงวันจาํหน่ายเคร่ืองจักรเป็นจาํนวนเงินที่น้อยมาก 

มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจกัรสามารถประมาณการไดใ้กลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมหักดว้ย

ตน้ทนุในการจาํหน่าย ดงันัน้ มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของเครือ่งจกัรจึงสามารถกําหนดได ้

และไม่จําเป็นตอ้งพิจารณาถึงหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดทีมี่เครื่องจกัรนัน้รวมอยู่ 

(กล่าวคือ สายการผลิต) นอกจากน้ี กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเครือ่งจกัร

ดงักล่าว เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่ายของเครื่องจกัรต่ํากว่ามูลค่า

ตามบญัชีของเครือ่งจกัร 

 

108 หลังจากปฏิบัติตามย่อหน้า ที่  104 และ  105 แล้ว  กิจการต้องรับ รู ้ผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ยงัคงอยู่เป็นหนี้ สินหากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัอื่นกําหนดไว ้

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
109 มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงกิจการรับรู้ในงวดก่อนไว้ในย่อหน้าที่ 

110 ถึง 116 คําว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์แต่ละ

รายการหรือ  หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับสินทรัพย์แต่ละ

รายการได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 117 ถึง 121 ข้อกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 122 ถึง 123 และข้อกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับ 

ค่าความนิยมได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 124 ถึง 125 

110 ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีใดที่แสดงให้เห็นว่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการไดร้บัรูใ้นงวดก่อน 

อาจไม่จําเป็นตอ้งมีอยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณการ

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้น 

111 ในการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดที่แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการรบัรูใ้นงวดก่อนอาจไม่จําเป็นตอ้งมีอยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ 

กิจการตอ้งพจิารณาถงึขอ้บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

แหล่งขอ้มูลภายนอก 
 

111.1 มีขอ้ช้ีบ่งที่สงัเกตไดว่้ามูลค่าของสินทรพัยเ์พิ่มข้ึนอย่างมีนยัสําคญัในระหว่าง

งวด  
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111.2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการเกิดข้ึน 

ในระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล ้โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจเป็น 

การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือ

กฎหมาย ที่ กิจการดําเนินการ หรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในตลาดของ 

สินทรพัยน์ ั้น  

111.3 อตัราดอกเบี้ ยในตลาด หรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวด

นั้นลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใชใ้นการคํานวณมูลค่าจากการใช้

ของสินทรพัย ์ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้นเพิ่มข้ึน

อย่างมีสาระสําคญั 
 

แหล่งขอ้มูลภายใน 
 

111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคัญ เกี่ยวกบัลกัษณะการใช  ้หรือคาดว่าจะใช้

สินทรพัย ์ซ่ึงส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอนัใกล ้ 

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนที่เกิดข้ึนในระหว่างงวด เพือ่ปรบัปรุงหรือ

ทําใหสิ้นทรพัยน์ ั้นดีข้ึน หรือปรบัโครงสรา้งการดําเนินงานที่กิจการนําสินทรพัยน์ ั้น

ไปใช ้

111.5 มีหลกัฐานจากข้อมูลที่รายงานเป็นการภายใน ซ่ึงบ่งช้ีว่าผลการปฏิบติังาน         

เชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยดี์ข้ึนหรือจะดีข้ึนกว่าทีค่าดไว ้

112 ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจลดลงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 111     

ส่วนใหญ่เป็นข้อบ่งช้ีเช่นเดียวกันกับข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าอาจเกิดผลขาดทุนการด้อยค่า

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12  

113 หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม  

ที่รับรู้ไปแล้ว อาจไม่จาํเป็นต้องมีอยู่หรืออาจลดลง อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่ากิจการอาจจาํเป็นต้อง

ทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่ เหลืออยู่ รวมทั้งวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา  

(หรือค่าตัดจาํหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์น้ัน แม้ว่ากิจการไม่ได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสนิทรัพย์กต็าม 

114 กิจการตอ้งกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยม  

ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนๆ หากมีการเปลีย่นแปลงของประมาณการที่ใชกํ้าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้ับคืนนบัตั้ งแต่วันที่กิจการไดร้ับรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั้ งล่าสุด ในกรณีนี้  

กิจการตอ้งบนัทึกเพิม่มูลค่าตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

(เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้กําหนดที่ระบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 117) การเพิ่มข้ึนดงักล่าว คือ  

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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115 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประมาณการ

ความสามารถในการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจากการใช้หรือจากการขายสินทรัพย์น้ัน

นับต้ังแต่วันที่กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันคร้ังล่าสุด ย่อหน้าที่ 130 

กําหนดให้กิจการต้องระบุถึงการเปล่ียนแปลงของประมาณการที่ ส่งผลให้ประมาณการ

ความสามารถในการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงของ

ประมาณการรวมถึง 

115.1 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (กล่าวคือ มูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืนกาํหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย หรือ

มูลค่าจากการใช้) 

115.2 การเปล่ียนแปลงจํานวนเงินหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด  หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกาํหนด

จากมูลค่าจากการใช้ หรือ 

115.3 การเปล่ียนแปลงของประมาณการเกี่ยวกับส่วนประกอบที่นาํมาพิจารณาในการกาํหนด

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกาํหนด

จากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย 

116 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน เน่ืองจากมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคตเพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาที่ใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตาม 

ความสามารถในการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่ได้เพ่ิมข้ึน ดังน้ัน กิจการต้องไม่กลับรายการ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ลดลงน้ันเป็นเพียงผลจากการที่เวลา

ได้ผ่านไป (บางคร้ังเรียกว่า “การผ่อนคลาย” ของส่วนลด) แม้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

จะสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์กต็าม 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 
 
117 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพิ่มข้ึนจากการกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ กําหนดไว้ (สุทธิจาก 

ค่าตดัจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยน์ ั้น

ในปีก่อนๆ 

118 การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมส่วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 

ที่กาํหนดไว้ (สทุธจิากค่าตัดจาํหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์น้ันในงวดก่อน ถือเป็นการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์น้ันในการบันทึกรายการสําหรับการตีราคา

สนิทรัพย์ใหม่ดังกล่าว 

119 กิจการตอ้งบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความ

นยิม โดยรบัรูไ้ปยงักําไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่กรณีที่สินทรพัยน์ ั้นแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ 
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น (เช่น วิธีการตีราคาใหม่ ตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เ รื่อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมี 

การประกาศใช้)) กิจการตอ้งถือว่าการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยที์ตี่ราคาใหม่เป็นการตีราคาเพิม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 

120 กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์น้ันเพ่ิมข้ึน อย่างไรกต็าม      

หากกิจการได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่น้ันไปยังกาํไรหรือ

ขาดทุนในงวดก่อน กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไปยังกาํไร

หรือขาดทุนเป็นจํานวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการเคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

ในงวดก่อน 

121 หลังจากที่กิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องปรับปรุง 

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตดัจําหน่าย) ของสินทรพัยสํ์าหรบังวดเวลาในอนาคต โดยใชมู้ลค่า

ตามบญัชีที่ปรบัปรุงใหม่ของสินทรพัยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) และนํามาปันส่วน

อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 
122 ในการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด 

กิจการจะตอ้งปันส่วนมูลค่าที่เพิม่ข้ึนไปยงัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ (ยกเวน้ค่าความนิยม) 

ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัยน์ ั้น ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยด์งักล่าว  

การเพิม่ข้ึนของมูลค่าตามบญัชีตอ้งถอืเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยแ์ต่ละรายการ และใหร้บัรูต้ามวิธีการทีกํ่าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่119 

123 ในการปันส่วนการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด   

เงินสดตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 122 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ต่ละรายการตอ้ง

ไม่เพิม่ข้ึนเกินกว่าจํานวนทีตํ่า่กว่าระหว่าง  

123.1 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หากสามารถกําหนดได)้ และ 

123.2 มูลค่าตามบญัชีทีกํ่าหนดไว ้(สุทธิจากค่าตดัจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อนๆ 

จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ ซ่ึงตอ้งปันส่วนใหแ้ก่สินทรพัย ์ใหน้ําไป  

ปันส่วนตามสดัส่วนใหก้บัสินทรพัยอื์่นทีร่วมอยู่ในหน่วยสินทรพัย ์(ยกเวน้ค่าความนยิม) 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 

124 กิจการตอ้งไม่กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่ไดร้บัรูใ้นงวด

ก่อน  
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125  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมี 

การประกาศใช้) ไม่ให้มีการรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมในงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของค่าความนิยมน้ัน อาจเป็นการเพ่ิมข้ึนของค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการมากกว่า 

เป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือกิจการที่รับรู้

ไปแล้ว 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัสินทรพัยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปนี้  

126.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนในระหว่างงวด และ

รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุนจาก     

การดอ้ยค่ารวมอยู่ 

126.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลับรายการ ซ่ึงรับรู ้ในกําไรหรือขาดทุน 

ในระหว่างงวด และรายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ซ่ึงมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีก่ลบัรายการรวมอยู่ 

126.3 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์่ตีราคาใหม่ที่ร ับรูใ้นกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

126.4 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ที่รบัรู ้

ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

127 สินทรัพย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและการใช้งานคล้ายคลึงกัน 

ในการดาํเนินงานของกจิการ 

128  กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 126 ร่วมกับข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผย 

สาํหรับสนิทรัพย์แต่ละประเภท เช่น อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีรวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่า 

ตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างวันต้นงวดและวันสิ้ นงวด ตามที่ก ําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

129  กิจการที่รายงานข้อมูลจําแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เ รื่อง ส่วนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ สําหรบัแต่ละส่วนงานทีร่ายงาน 

129.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน และที่รบัรูใ้นกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

129.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ ที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน และ 

ทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 
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130  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ (รวมถึงค่าความนิยม) หรือ        

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดที่มีการรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          

ในระหว่างงวด ดงัต่อไปนี้  

130.1 เหตุการณแ์ละสถานการณที์่ทําใหกิ้จการตอ้งรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

130.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีร่บัรู ้หรือกลบัรายการ 

130.3 สําหรบัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

130.3.1 ลกัษณะสินทรพัยแ์ต่ละรายการ และ 

130.3.2 ส่วนงานที่รายงานซ่ึงมีสินทรัพยน์ ั้นรวมอยู่ หากกิจการรายงาน

ขอ้มูลจําแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ 

130.4 สําหรบัหน่วยของสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

130.4.1 คํ า อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กับ ห น่ ว ย สิ นท รั พ ย์ ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด เ งิ น สด  

(เช่น เป็นสายการผลิต โรงงาน การดําเนินงานทางธุรกิจ หน่วยงาน

ทางภูมิศาสตร์ หรือส่วนงานที่รายงานตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้)  

130.4.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ร ับรู ้ หรือกลับรายการ โดย

แสดงจําแนกตามสินทรัพย์แต่ละประเภท และตามส่วนงานที่

รายงาน หากกิจการรายงานข้อมูลจําแนกตามส่วนงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2559) 

เรือ่ง ส่วนงานดําเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และ 

130.4.3 คําอธิบายลกัษณะการรวมสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสดในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง

ลกัษณะการรวมสินทรัพยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด

ดงักล่าว หากกิจการไดเ้ปลี่ยนแปลงลกัษณะการรวมสินทรัพย ์

ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เ กิดเ งินสดนับตั้ งแต่วันที่

ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย ์

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดครั้งก่อน 

130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด) 

และเปิดเผยขอ้มูลว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หน่วยสินทรพัย ์

ก่อใหเ้กิดเงินสด) เป็นมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย หรือมูลค่า

จากการใช ้
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130.6 หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

130.6.1 การวัดมูลค่ายุ ติธรรมของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย ์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ทั้ งหมดไดร้ับการจัดให้อยู่ในลําดบัชั้ นของ

มูลค่ายุติธรรมระดับใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี

การประกาศใช้)) โดยไม่คํานึงว่า “ต้นทุนในการจําหน่าย”  

จะสามารถสงัเกตไดห้รือไม่ 

130.6.2 รายละเอียดของเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่ายสําหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ที่ไดร้บัการจัดใหอ้ยู่ในระดบั 2 และระดบั 3 ของลําดบัชั้นของมูลค่า

ยุติธรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่า กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ ง

เหตุผลของการเปลีย่นแปลง และ 

130.6.3 ข้อสมมติที่ สํ าคัญแต่ละข้อ ที่ ฝ่ ายบริหารใช้เ ป็นพื้ นฐานใน 

การกําหนดมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจําหน่ายสําหรับ 

การวดัมูลค่ายุติธรรมที่ไดร้บัการจัดใหอ้ยู่ในระดบั 2 และระดบั 3 

ของลําดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ขอ้สมมติที่สําคญัคือขอ้สมมติที่

ส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (หน่วยของ

สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด) อ่อนไหวมากที่สุด นอกจากนี้  กิจการ

ตอ้งเปิดเผยอตัราคิดลดที่ใชใ้น การวดัมูลค่าในงวดปัจจุบนัและ 

การวัดมูลค่าในงวดก่อน หากมูลค่ายุ ติธรรมหักด้วยต้นทุน 

ในการจําหน่ายวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนั 

130.7 อัตราคิดลดที่ใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ทั้งในงวดปัจจุบนัและ 

งวดก่อน (ถา้มี) หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่าจากการใช ้

131  กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกบัยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ร ับรูแ้ละ 

ยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการในระหว่างงวด ดงัต่อไปนี้  หากไม่มี

ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผยตามทีกํ่าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่130 

131.1 ประเภทของสินทรพัยที์สํ่าคญัซ่ึงเกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและประเภทของ

สินทรพัยที์สํ่าคญัซ่ึงมีการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

131.2 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่สําคัญที่ทําให้กิจการต้องรับรู ้และกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

132  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อสมมติที่กิจการใช้ในการกาํหนดมูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ในระหว่างงวด 
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อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 134 กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ใน

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ในกรณีที่มีค่าความนิยม 

หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

หน่วยสนิทรัพย์น้ัน 

133  ตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่84 หากกิจการไม่ไดทํ้าการปันส่วนค่าความนิยมที่ไดม้าจาก    

การรวมธุรกิจในระหว่างงวดให้กบัหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์) ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยจํานวนเงินของค่า 

ความนยิมทีไ่ม่ไดปั้นส่วน รวมถงึสาเหตุทีไ่ม่ไดปั้นส่วนค่าความนยิมดงักล่าว 

 

ประมาณการที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด เงิน

สดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน

รวมอยู่ 
 
134 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดในย่อหนา้ที่ 134.1 ถึง 134.6 สําหรับหน่วย

สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละหน่วย (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

แต่ละกลุ่ม) หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมหรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอาย ุ

การใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์  

เป็นจํานวนเงินที่มีนยัสําคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยม

หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีมี่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ 

134.1 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์  

134.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีมี่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน    

ทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

134.3 เกณฑที์่ใชใ้นการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่ม

ของหน่วยสินทรัพย)์ (เป็นมูลค่าจากการใช ้หรือมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุน 

ในการจําหน่าย) 

134.4 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัย)์ กําหนดจากมูลค่าจากการใช ้จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

134.4.1 ข้อสมมติที่สําคัญแต่ละข้อที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการ

กระแสเ งินสดสําหรับรอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือ 

ประมาณการทางการเงินล่าสุด ขอ้สมมติที่สําคญั คือขอ้สมมติที่

ส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (หน่วยของ

สินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) อ่อนไหวมากทีสุ่ด 

134.4.2 คําอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนดมูลค่าสําหรับ 

ข้อสมมติ ที่ สํ าคัญแต่ละข้อ  ว่ า มูล ค่ า ที่ กํ าหนดสะท้อนถึ ง



 

43 
 

ประสบการณ์ในอดีต หรือสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก

หรือไม่ หากมูลค่าที่กําหนดไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต

หรือไม่สอดคลอ้งกับแหล่งข้อมูลภายนอก ให้อธิบายว่ามูลค่า 

ที่ กําหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตหรือแหล่งข้อมูล

ภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด 

134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัย

งบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินที่ไดร้บัอนุมติัจากฝ่าย

บริหาร ซ่ึงหากงวดเวลาของประมาณการที่นํามาใช้กับหน่วย

สินทรัพย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ครอบคลุมระยะเวลา 

เกินกว่า 5 ปี ใหเ้ปิดเผยคําอธิบายถึงเหตุผลที่กิจการใชป้ระมาณการ

ทีมี่ระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี 

134.4.4 อตัราการเติบโตที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่

ยาวนานกว่ารอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการ 

ทางการเงินล่าสุด และใหเ้หตุผลกรณีที่มีการใชอ้ัตราการเติบโตที ่

สูงกว่าอตัราการเติบโตถวัเฉลีย่ระยะยาวของผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม 

หรือประเทศที่กิจการดําเนินงานอยู่ หรือตลาดของหน่วยสินทรพัย์

หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น 

134.4.5 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัย)์ เป็นมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย ใหเ้ปิดเผยเทคนิค

การประเมินมูลค่าทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย แต่

ไม่มีข้อกําหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี

การประกาศใช้) สําหรบักรณีที่กิจการไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุน 

ในการจําหน่ายโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายสําหรบัหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์ ทีเ่หมือนกนั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงันี้  

134.5.1 คําอธิบายข้อสมมติที่สําคัญแต่ละข้อ ซ่ึงฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนด 

มูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย ขอ้สมมติที่สําคญั คือ 

ขอ้สมมติทีส่่งผลใหมู้ลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หน่วย

ของสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) อ่อนไหวมากทีสุ่ด 

134.5.2 คําอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการกําหนดมูลค่าสําหรบัข้อ

สมมติที่สําคัญแต่ละข้อว่าสะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีต หรือ

สอดคลอ้งกบัแหล่งข้อมูลภายนอกหรือไม่ หากมูลค่าที่กําหนด 

ไม่สะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีตหรือไม่สอดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูล
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ภายนอกให้อธิบายว่ามูลค่าที่กําหนดแตกต่างจากประสบการณ ์

ในอดีตหรือแหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด  

(ก)   การวัดมูลค่ายุ ติธรรมของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย ์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ทั้ งหมดไดร้ับการจัดให้อยู่ในลําดบัชั้ นของ

มูลค่ายุติธรรมระดับใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี

การประกาศใช้)) โดยไม่คํานึงว่า “ต้นทุนในการจําหน่าย”  

จะสามารถสงัเกตไดห้รือไม่ 

(ข)    หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่า กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทั้งเหตุผล

ของการเปลีย่นแปลง 

หากกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณ 

เงินสดทีมี่การคิดลด กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงัต่อไปนี้  

134.5.3 ระยะเวลาทีค่รอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.4 อตัราการเติบโตทีใ่ชใ้นการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.5 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

134.6 หากมีเหตุผลที่ทําใหเ้ชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติที่สําคญั ซ่ึง 

ฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพย ์     

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ซ่ึงจะส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์  

(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน กิจการต้อง

เปิดเผยขอ้มูล ดงัต่อไปนี้  

134.6.1 จํานวนของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์ ทีสู่งกว่ามูลค่าตามบญัชี 

134.6.2 มูลค่าทีกํ่าหนดข้ึนสําหรบัขอ้สมมติทีสํ่าคญั 

134.6.3 จํานวนของมูลค่าที่กําหนดข้ึนสําหรบัขอ้สมมติที่สําคญัซ่ึงจะตอ้ง

เปลี่ยนแปลงไป หลังจากรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของตวัแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน เพื่อให้

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพย  ์(กลุ่มของหน่วย

สินทรพัย)์ เท่ากบัมูลค่าตามบญัชี  

135 หากมูลค่าตามบญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มี

อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนไดปั้นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด  

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ หลายหน่วย และมูลค่าที่ปันส่วนใหก้บัแต่ละหน่วยสินทรพัย ์

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ไม่มีนยัสําคญัเมือ่เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของ

ค่าความนยิมหรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ 
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กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่กบัผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของค่า 

ความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วน

ใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ เหล่านั้น นอกจากนี้  หากมูลค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ เหล่านั้น กําหนดข้ึนโดยใช ้

ขอ้สมมติที่สําคญัเช่นเดียวกนั และผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม หรือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กับหน่วย

สินทรพัยด์งักล่าวมีนยัสําคญัเมือ่เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยม

หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวควบคู่กบัขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

135.1 ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรพัย ์    

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

135.2 ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน ์

ไม่ทราบแน่นอนทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

135.3 คําอธิบายเกีย่วกบัขอ้สมมติทีสํ่าคญั 

135.4 คําอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการกําหนดมูลค่าสําหรบัขอ้สมมติที่สําคญั

แต่ละข้อว่าสะท้อนถึงประสบการณใ์นอดีต หรือสอดคลอ้งกับแหล่งข้อมูล

ภายนอก หรือไม่ หากมูลค่าที่กําหนดไม่สะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีตหรือ 

ไม่สอดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก ใหอ้ธิบายว่ามูลค่าที่กําหนดแตกต่างจาก

ประสบการณใ์นอดีตหรือแหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด  

135.5 หากมีเหตุผลที่ทําให้เชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สําคัญ

ส่งผลให้ผลรวมของมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วย

สินทรพัย)์ มากกว่าผลรวมของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั กิจการตอ้งเปิดเผย 

135.5.1 จํานวนผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์    

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ทีสู่งกว่าผลรวมของมูลค่าตามบญัชี 

135.5.2 มูลค่าทีกํ่าหนดข้ึนสําหรบัขอ้สมมติทีสํ่าคญั 

135.5.3 จํานวนของมูลค่าที่กําหนดข้ึนสําหรับข้อสมมติที่สําคัญซ่ึงจะต้อง

เปลี่ยนแปลงไป หลังจากรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของตวัแปรอื่นๆ ที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน เพือ่ให้

ผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์ เท่ากบัผลรวมของมูลค่าตามบญัชี  

136 ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนาํผลการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

อย่างละเอียดคร้ังล่าสุดของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)  

ที่จัดทาํในงวดก่อนมาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์) ในงวดปัจจุบันหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่กาํหนด ในกรณีน้ี ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย



 

46 
 

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 134 และ 135 สาํหรับหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) 

ดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกบัการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่นาํมาจากงวดก่อน 

137 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั  
 

138 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

139 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน 

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

140 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฉ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฎ-140ฐ  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 
141 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2558)           

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
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ภาคผนวก ก 

การใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้

 
ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานฉบับน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใหแ้นวทางในการใชเ้ทคนิค

มูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้คําว่า “สินทรพัย”์ ในภาคผนวกน้ี ใหมี้ความหมายครอบคลุม

ถึงกลุ่มของสินทรพัยที์เ่ป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 

องคป์ระกอบของการวดัมูลค่าปัจจุบนั 
 
ก1     ความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างสินทรัพย์สามารถระบุได้โดยใช้องค์ประกอบดังต่อไปน้ี

ร่วมกนั 

(ก) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีที่ซับซ้อนข้ึน อาจใช้กลุ่ม

กระแสเงินสดในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

(ข) การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจาํนวนเงินหรือจังหวะเวลา

ของกระแสเงินสด เหล่าน้ัน 

(ค) มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่

ปราศจากความเสี่ยง 

(ง) ราคาที่ได้คาํนึงถึงความไม่แน่นอนที่สบืเน่ืองมาจากสนิทรัพย์ และ 

(จ) ปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) แต่เป็น

ปัจจัยที่ผู้ร่วมตลาดมักจะสะท้อนให้เห็นในการกาํหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่

กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

ก2 ภาคผนวกน้ีได้เปรียบเทียบวิธีการคํานวณมูลค่าปัจจุบันที่กิจการสามารถนํามาใช้ใน 

การประมาณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 2 วิธี โดยการพิจารณาเลือกใช้วิธีใดน้ัน ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ที่เกิดข้ึน การคาํนวณตามวิธีดั้งเดิม (Traditional approach) ได้นําผลจากปัจจัย 

(ข) ถึง (จ) ที่กล่าวไว้ในย่อหน้า ก1 มารวมอยู่ในอัตราคิดลดที่ใช้ ในขณะที่วิธีการคาํนวณ

กระแสเงินสดที่คาดการณ์ (Expected Cash Flow approach) ได้นาํผลจากปัจจัย (ข) (ง) และ 

(จ) มาใช้ในการคาํนวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์หลังปรับด้วยความเสี่ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธี

ใดสะท้อนการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับจาํนวนและจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสดในอนาคต ผลการคาํนวณต้องสะท้อนมูลค่าปัจจุบันที่คาดไว้ของกระแสเงินสด 

ในอนาคต กล่าวคือ การถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของผลลัพธท์ั้งหมดที่อาจเกดิข้ึน 
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หลกัการทัว่ไป 
 
ก3 เทคนิคที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบ้ียในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไป

ตามสถานการณ์ที่แวดล้อมสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา อย่างไรกต็าม กิจการสามารถนํา

หลักการทั่วไปต่อไปน้ีมาใช้กบัเทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ 

(ก) อัตราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดกระแสเงินสดต้องสะท้อนถึงข้อสมมติที่สอดคล้องกับ 

ข้อสมมติที่ใช้กบัประมาณการกระแสเงินสด มิฉะน้ันอาจเกดิความซํา้ซ้อนหรือละเลย

ผลกระทบของข้อสมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12 

กับกระแสเงินสดตามสัญญาที่จะได้รับจากเงินให้กู้ยืม อัตราดังกล่าวสะท้อนถึง 

การคาดการณ์ เกี่ ยวกับการ ผิดนัดชําระหน้ีในอนาคตจากเ งินใ ห้ กู้ ยืมที่ มี

ลักษณะเฉพาะ ในขณะที่กิจการต้องไม่ใช้อัตราร้อยละ 12 ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกันน้ี 

ในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณ์ เน่ืองจากกระแสเงินสดดังกล่าวได้สะท้อน 

ข้อสมมติเกี่ยวกบัการผิดนัดชาํระดังกล่าวแล้ว 

(ข) ประมาณการกระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้องปราศจากความลําเอียง ตลอดจน

ปราศจาก  การนําปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์มาร่วมพิจารณา ตัวอย่างเช่น  

การแสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิให้ตํ่าลงโดยเจตนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

ในการทาํกาํไรในอนาคตของสินทรัพย์อย่างชัดเจน ถือว่ามีความลําเอียงในการวัด

มูลค่า 

(ค) ประมาณการกระแสเงินสด หรืออัตราคิดลดต้องสะท้อนให้เห็นขอบเขตผลลัพธ ์

ที่เป็นไปได้มากกว่าการใช้มูลค่าตํ่าสุดหรือมูลค่าสูงสุดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด

เพียงมูลค่าเดียว 

 

การวดัมูลค่าปัจจุบนัโดยวิธีดั้งเดิม และวิธีกระแสเงินสดทีค่าดการณ ์
 

วิธีดั้งเดิม 
 

ก4 การนาํมูลค่าปัจจุบันมาใช้ในการบันทกึบัญชีโดยดั้งเดิมแล้วจะใช้ประมาณการกระแสเงินสด  

เพียงชุดเดียวและใช้อัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซ่ึงถือเป็นอัตราที่สะท้อนความเสี่ยง              

ได้อย่างเหมาะสม การคาํนวณตามวิธีดั้งเดิมจะมีข้อสมมติว่าอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ใช้น้ัน

สามารถสะท้อนถึงการคาดการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยง 

ส่วนเพ่ิมที่เหมาะสม ดังน้ันวิธด้ัีงเดิมจะให้ความสาํคัญกบัการเลือกอตัราคิดลดเป็นอย่างมาก 

ก5 ในบางสถานการณ์ กิจการสามารถนําวิธีด้ังเดิมมาใช้ได้โดยง่าย เช่น กรณีที่มีสินทรัพย์ 

ที่คล้ายคลึงกันอยู่ในตลาด สําหรับกรณีสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดอ้างอิงตามสัญญาซ่ึง

กาํหนดให้พิจารณาเทียบเท่ากับหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบ้ีย 12% เกณฑ์ที่นาํมาใช้ในการกาํหนด

มูลค่าปัจจุบันจะข้ึนอยู่กบัวิธกีารที่ผู้ร่วมตลาดอธบิายสนิทรัพย์น้ัน  
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ก6 อย่างไรกต็าม วิธีด้ังเดิมอาจไม่เหมาะสมสาํหรับบางกรณีที่มีการวัดมูลค่าแบบซับซ้อน เช่น  

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่มีตลาดสาํหรับสินทรัพย์น้ัน 

หรือไม่มีสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั ในการหาอตัราที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กิจการ

ต้องวิเคราะห์สินทรัพย์ที่ต้องการพิจารณาน้ันพร้อมกับสินทรัพย์อื่นที่มีอยู่ในตลาดอย่างน้อย  

2 รายการ ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียที่ระบุได้ อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสมต้องอ้างอิงจาก

อัตราดอกเบ้ียที่สามารถระบุได้จากสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคล้ายคลึงกับ

กระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่วัดมูลค่า ดังน้ันในการวัดมูลค่ากจิการต้องดาํเนินการ ดังน้ี 

(ก) ระบุชุดกระแสเงินสดที่ต้องคาํนวณคิดลด 

(ข) ระบุสนิทรัพย์อื่นในตลาด ซ่ึงมีลักษณะของกระแสเงินสดที่คล้ายคลึงกนั 

(ค) เปรียบเทยีบชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสองรายการ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกนั เช่น ชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสองรายการเป็นกระแสเงินสด

ตามสัญญาเช่นเดียวกัน หรือ ชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการหน่ึงเป็น 

กระแสเงินสดตามสัญญา ส่วนชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการอื่นเป็น

ประมาณการกระแสเงินสด 

(ง) ประเมินว่ามีองค์ประกอบที่มีอยู่ในสินทรัพย์รายการหน่ึง แต่ไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์

รายการอื่นหรือไม่ เช่น สินทรัพย์รายการหน่ึงมีสภาพคล่องน้อยกว่าสินทรัพย์

รายการอื่น และ 

(จ) ประเมินว่าชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสองรายการมีลักษณะการเปล่ียนแปลง

ตามสภาวะเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนัหรือไม่  

 

วิธีกระแสเงินสดทีค่าดการณ ์
 

ก7 ในบางสถานการณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์เป็นวิธีการวัดมูลค่าที่มีประสิทธิผลมากกว่า 

วิธีดั้งเดิม เน่ืองจากวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะใช้ข้อมูลกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้

ทั้งหมดมาพิจารณาแทนที่จะใช้กระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพียงชุดเดียว 

ตัวอย่างเช่น กระแสเงินสดอาจเป็น 100 ล้านบาท 200 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาท ด้วย

ความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% ตามลาํดับ กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 220 

ล้านบาท ดังน้ัน วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์จึงแตกต่างจากวิธีดั้ งเดิม โดยมุ่งเน้นที่ 

การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่กาํลังพิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจน

กว่าวิธด้ัีงเดิม 

ก8 การคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์กิจการสามารถใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันมา

ประกอบเม่ือช่วงเวลาที่จะได้รับกระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน เช่น กิจการอาจได้รับ 

กระแสเงินสดจํานวน 1,000 ล้านบาท ในระยะเวลาหน่ึงปีหรือในระยะเวลาสองปีหรือ 

ในระยะเวลาสามปีด้วยความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% ตามลําดับ ตัวอย่างข้างล่างน้ี

แสดงวิธกีารคาํนวณมูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับในสถานการณ์ดังกล่าว 
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(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 

 

ความน่าจะเป็น 30.00% 255.48 

มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับ  892.36 

 

ก9 มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับจาํนวน 892.36 ล้านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ถ้าคาํนวณโดย

วิธีดั้ งเดิมโดยใช้ประมาณการที่ดีที่สุดจํานวน 902.73 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%)  

การคาํนวณมูลค่าปัจจุบันโดยวิธีดั้งเดิมที่ใช้ในตัวอย่างน้ี กิจการจาํเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ

ช่วงเวลาที่คาดว่าอาจได้รับกระแสเงินสดและนํามาใช้ในการคํานวณ โดยมิได้สะท้อน 

ความเป็นไปได้ของช่วงเวลาอื่น ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราคิดลดที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันโดย

วิธดีั้งเดิมไม่สามารถสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของช่วงเวลาได้ 

ก10 การนาํความน่าจะเป็นมาใช้ เป็นองค์ประกอบที่สาํคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้ว่า

จะมีข้อสงสยัว่าวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์โดยกาํหนดความน่าจะเป็นให้กับประมาณการ ซ่ึง

คาํนวณข้ึนมาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้คาํนวณน้ันจะทาํให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยาํมากข้ึนจริงหรือไม่ 

แต่การนําวิธีการคํานวณแบบดั้ งเดิมที่ เหมาะสม (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก6) มาใช้ 

กจ็าํเป็นต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจของผู้คาํนวณเช่นเดียวกัน และวิธีดั้งเดิมมิได้มี

ความชัดเจนในการคาํนวณเหมือนกบัวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ ์

ก11 ประมาณการหลายประเภทที่ จัดทาํข้ึนในทางปฏิบัติในปัจจุบันได้รวมองค์ประกอบของ       

กระแสเงินสดที่คาดการณ์แล้วอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากน้ีบ่อยคร้ังที่นักบัญชีจาํเป็นต้อง     

วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยข้อมูลที่มีอยู่จํากัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่อาจ

เกดิข้ึน เช่น นักบัญชีอาจต้องเผชิญกบัสถานการณ์ดังน้ี 

(ก) เม่ือจาํนวนเงินที่ประมาณการ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท 

และไม่มีจาํนวนเงินใดที่อยู่ในช่วงของประมาณการดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า

จํานวนเงินอื่น จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจํากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสด 

ที่คาดการณ์จะเทา่กบั 150 ล้านบาท [(50 + 250)/2] 

(ข) เม่ือจาํนวนเงินที่ประมาณ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท โดยที่

จํานวนเงินที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ 100 ล้านบาท แต่ไม่สามารถกาํหนด 
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ความน่าจะเป็นของแต่ละจาํนวนได้ จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจาํกัดดังกล่าว ประมาณ

การกระแสเงินสดที่คาดการณจ์ะเทา่กบั 133.33 ล้านบาท [(50 + 100 + 250)/3] 

(ค) เม่ือจํานวนเงินที่ประมาณการ เท่ากับ 50 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 10%)  

250 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 30%) หรือ 100 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%) 

จากข้อมูลที่ มีอยู่อย่างจํากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์  

จะเทา่กบั 140 ล้านบาท [(50 x 0.10) + (250 x 0.30) + (100 x 0.60)] 

ในแต่ละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะให้ประมาณการของมูลค่าจากการใช้       

ที่ดีกว่าการใช้จาํนวนเงินที่น้อยที่สุด จาํนวนเงินที่มากที่สุดหรือจาํนวนเงินที่มีความเป็นไปได้   

มากที่สดุเพียงค่าเดียว 

ก12 กจิการควรพิจารณาถึงต้นทุนที่ต้องเสยีไปและประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกใช้วิธีกระแสเงินสด

ที่คาดการณ์ ในบางกรณีกจิการอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลจาํนวนมากซ่ึงนาํมาคาํนวณกระแสเงินสด

ได้หลายสถานการณ์ หรือในบางกรณีกิจการอาจสามารถจัดทาํประมาณการทางการเงินที่ระบุ         

ความผันแปรของกระแสเงินสดได้เพียงคร่าวๆ เว้นแต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ดังน้ัน กิจการจําเป็นต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างต้นทุนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับ 

การเพ่ิมข้ึนของความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่นาํมาใช้ในการวัดมูลค่า 

ก13 มีผู้ให้ความเหน็ว่าเทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่เหมาะสมสาํหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์

รายการเดียว หรือสินทรัพย์ที่ ข้อมูลกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึนมีอยู่จํากัด ตัวอย่างเช่น 

สินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึน 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจํานวน 10 ล้านบาท  

ที่ความน่าจะเป็น 90% และ 1,000 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 10% ในกรณีดังกล่าว 

กระแสเงินสดที่คาดการณ์  จะเท่ากับ 109 ล้านบาท ซ่ึงผู้ให้ความเห็นว่าผลที่ได้ดังกล่าว 

ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของจาํนวนเงินที่อาจต้องจ่ายในท้ายที่สดุ 

ก14 ความเห็นข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า  

หากวัตถุประสงค์ คือ การรวบรวมต้นทุนที่จะเกดิข้ึน กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจไม่สามารถ

เป็นตัวแทนที่เที่ยงธรรมของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน อย่างไรกต็าม มาตรฐานฉบับน้ีให้

ความสาํคัญกับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์ในตัวอย่างน้ีไม่น่าจะเป็น 10 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้

สงูที่สดุ ทั้งน้ีเน่ืองจากการวัดมูลค่า 10 ล้านบาท ไม่ได้รวมความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด

ในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ โดยกระแสเงินสดที่มีความไม่แน่นอนได้แสดงให้เหน็เสมือนว่า

เป็นกระแสเงินสดที่มีความชัดเจนแน่นอน และโดยทั่วไปไม่มีกิจการใดที่จะขายสินทรัพย์ที่มี

ลักษณะดังกล่าวในราคา 10 ล้านบาท 

 

อตัราคิดลด 

ก15 ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์กต็าม อัตราดอกเบ้ียที่นาํมาใช้

ในการคิดลดกระแสเงินสดต้องไม่รวมความเสี่ ยงซ่ึงได้ปรับปรุงอยู่ในประมาณการ 

กระแสเงินสดแล้วเพ่ือหลีกเล่ียงการซํา้ซ้อนกบัผลกระทบของข้อสมมติบางประการ 
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ก16 หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้โดยตรง กิจการสามารถ

ใช้อตัราโดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้องประเมินสภาพตลาดให้มากที่สุด

เทา่ที่จะทาํได้เกี่ยวกบั 

(ก) มูลค่าของเงินตามเวลาสาํหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

และ 

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

ต้องไม่ส่งผลให้ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด 

ก17 ในการประมาณการ กจิการอาจเร่ิมจากการพิจารณาอตัราต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของเงินทุนของกิจการซ่ึงอาจกาํหนดโดยใช้เทคนิค เช่น 

แบบจาํลองการตีราคาสนิทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model) 

(ข) อตัราดอกเบ้ียจากการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกจิการ 

(ค) อตัราดอกเบ้ียจากการกู้ยืมในตลาดอื่นๆ 

ก18   อย่างไรกต็าม อตัราเหล่าน้ีจะต้องถูกปรับปรุง 

(ก) เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถึงวิธีการที่ตลาดใช้ในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

กบัประมาณการกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ และ 

(ข) เพ่ือแยกความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือ      

ความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ว 

ทั้งน้ี กิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้าน

อตัราแลกเปล่ียนและความเสี่ยงด้านราคา ควบคู่กนัไปด้วย 

ก19 อตัราคิดลดต้องเป็นอสิระจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการและวิธีการที่กิจการจัดหาเงินเพ่ือใช้

ในการซ้ือสินทรัพย์ เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่ได้

ข้ึนอยู่กบัวิธกีารที่กจิการจัดหาเงินมาซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

ก20 ย่อหน้าที่ 55 ของมาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ 

ดังน้ัน หากเกณฑท์ี่ใช้ในการประมาณการอัตราคิดลดเป็นอัตราหลังหักภาษีเงินได้จะต้องปรับ

ให้เป็นอตัราก่อนหักภาษีเงินได้  

ก21 โดยปกติ กิจการจะใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสาํหรับการประมาณการมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม กิจการต้องใช้อัตราคิดลดหลายอัตราสาํหรับช่วงเวลาในอนาคตที่

ต่างกัน หากมูลค่าจากการใช้มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละ

ช่วงเวลาหรือ  ต่อโครงสร้างของอตัราดอกเบ้ีย 
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ภาคผนวก ข 

 

(ภาคผนวกน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก ค 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมและ 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การดอ้ยค่า 

ของสินทรพัย ์ 
 

ค1     เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าและรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ 

ด้วยส่วนของมูลค่าตามข้อ (ก) ที่มากกว่าข้อ (ข) ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผลรวมของ: 

(1) สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559 ) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ซ่ึ งโดยทั่ วไป  กําหนดให้ วัดมูลค่าสิ่ งตอบแทนดั งกล่าวด้วยมูลค่า 

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

(2) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

(3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ ของส่วนได้เสียในในส่วนของเจ้าของของ 

ผู้ถูกซ้ือที่ผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

(ข) มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา

ซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง การรวมธุรกจิ (เม่ือมีการประกาศใช้)   

 

การปันส่วนค่าความนยิม 
 

ค2 ย่อหน้าที่ 80 ของมาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการที่เป็นผู้ซ้ือต้องปันส่วนค่าความนิยมที่

เกดิข้ึนจากการรวมธุรกจิให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อื่น

หรือหน้ีสินอื่นของกิจการที่ ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์เหล่าน้ันหรือไม่กต็าม จึงมีความเป็นไปได้ที่ประโยชน์จากการรวมธุรกิจบางส่วน 

จะถูกปันส่วนไปให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมไม่มี

ส่วนได้เสยี 
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การทดสอบการดอ้ยค่า 
 

ค3  สาํหรับการทดสอบการด้อยค่า กิจการต้องเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด กบัมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน  

ค4 หากกิจการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่

ระบุได้สทุธขิองบริษัทย่อย ณ วันที่ซ้ือ แทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่ถือว่าเป็นของ      

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจะรวมอยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังน้ันกิจการต้องเพ่ิม

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่ถือ

ว่าเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้วจะนําไป

เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาว่า         

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

 

การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค5 ย่อหน้าที่ 104 ของมาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ที่เกิดข้ึนโดยไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ก่อน 

จากน้ัน ผลขาดทุนที่ เหลือจึงนําไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในหน่วย

สนิทรัพย์ดังกล่าวตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วย

สนิทรัพย์น้ัน 

ค6 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม       

ที่ถือว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องปันส่วนให้กับ

บริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมด้วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปันส่วนกาํไรหรือ

ขาดทุนจากบริษัทย่อย 

ค7 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่   

เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ มีขนาดใหญ่กว่า ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของค่าความนิยมต้องปันส่วนให้กับส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

ทั้งในส่วนที่เป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนที่มิใช่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องถูกปันส่วนให้กับส่วนต่างๆ ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เงินสด

ตามเกณฑด์ังน้ี 

(ก) จํานวนเงินที่ไม่เกินการด้อยค่าที่ เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเทยีบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกดิเงินสดส่วนน้ันก่อนเกดิการด้อยค่า และ 

(ข) จาํนวนเงินที่ไม่เกินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเทยีบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิในหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนน้ันก่อนเกิดการด้อยค่า การด้อยค่าดังกล่าว 
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จะปันส่วนให้กับสินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละส่วน 

ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการในส่วนน้ัน 

สาํหรับส่วนที่เป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ให้กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ให้กบับริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมด้วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปันส่วนกาํไร

หรือขาดทุนจากบริษัทย่อย 

ค8 หากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ถือว่าเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ     

ค่าความนิยมไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (ดูย่อหน้าที่ ค4) กิจการต้องไม่รับรู้      

การด้อยค่าดังกล่าวเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ในกรณีดังกล่าว  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับบริษัทใหญ่เท่าน้ันที่จะ

รับรู้เป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ค9 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

 


	
	เรื่อง
	การด้อยค่าของสินทรัพย์
	สารบัญ
	จากย่อหน้าที่
	บทนำ
	บทนำ 1
	วัตถุประสงค์
	1

	วัตถุประสงค์
	ขอบเขต
	คำนิยาม
	การระบุสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า
	การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
	การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่นอน

	มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย
	มูลค่าจากการใช้
	เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
	33.3 ประมาณการกระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการล่าสุด โดยการปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการด้วยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลงสำหรับปีถัดไป นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนว่ากิจการควรใช้อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น อัต...
	ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
	กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
	การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
	หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม
	การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
	มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
	ค่าความนิยม
	86.2   วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดำเนินงานที่ยกเลิกและสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ยังคงอยู่ เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการคำนวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับการดำเน...
	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
	การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
	การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
	การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
	การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
	การเปิดเผยข้อมูล
	ประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่
	การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
	การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
	การใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าจากการใช้
	องค์ประกอบของการวัดมูลค่าปัจจุบัน
	หลักการทั่วไป
	การวัดมูลค่าปัจจุบันโดยวิธีดั้งเดิม และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์


