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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36  

เรื่อง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธปีฏบัิติทางบัญชี การพิจารณาการด้อยค่าของสนิทรัพย์ เพ่ือให้มั่นใจว่า

กิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า การกลับรายการผลขาดทุน

จากการด้อยค่าและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

 

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัการบัญชีส าหรับการด้อยค่าของสนิทรัพย์ดังต่อไปนี้ : 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงค่าความนิยม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า 

 

วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชีเพ่ือให้ม่ันใจว่ากิจการจะไม่แสดง

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์น้ัน 

 

ค านยิาม 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด (Cash Generating Unit : CGU) หมายถึง สินทรัพย์กลุ่มที่เลก็ที่สุดที่

สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสนิทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

เป็นอสิระจากกระแสเงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่

เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์หรือหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์น้ัน แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า  

มูลค่าจากการใช ้หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์

หรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

 

 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) (คู่มืออธบิาย TAS 36) หน้า 2 

 

ขั้นตอนการทดสอบการดอ้ยค่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดว่ากิจการจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าในระดบัสินทรพัยร์ายตัวหรือหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการจะไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยแ์ต่ละรายการไดห้ากเป็นไปตาม

เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์รายตัวน่าจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่าย 

และ 

 สนิทรัพย์รายตัวไม่สามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดจากการใช้ได้อย่างเป็นอสิระจากสนิทรัพย์อื่น 

กจิการต้องทดสอบการด้อยค่า

ของค่าความนิยม สนิทรัพย์ไม่

มตีวัตนที่มอีายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และ

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตนที่ยังไม่

พร้อมใช้งานเป็นประจ าทุกปี 

โดยไม่ค านึงว่ามข้ีอบ่งชี้ของการ

ด้อยค่าหรือไม่ 

1. ก าหนดว่ากจิการจะท าการทดสอบการด้อยค่าในระดับสนิทรัพย์

รายตัวหรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด (CGU) 

2. พิจารณาหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) (หากกจิการ

เลือกที่จะไม่ท าการทดสอบการด้อยค่าในระดับสนิทรัพย์รายตัว) 

3. พิจารณาว่าข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกดิขึ้นแล้วหรือไม่ (ให้พิจารณา

ทั้งข้อบ่งช้ีจากแหล่งข้อมูลภายนอกและแหล่งข้อมูลภายใน) 

4. หากมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ถา้มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน < มูลค่าตามบญัชี 

 รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ทดสอบการด้อยค่าใน 

ระดับสนิทรัพย์รายตัว 

ไม่ได้ 

ทดสอบการด้อยค่าในระดับ CGU 
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ตัวอย่าง 

บริษัท ก มีสายการผลิต 2 สายการผลิตซ่ึงถือเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จ านวน 2 หน่วย จาก

งบประมาณที่ผู้บริหารได้พิจารณาเห็นว่าทั้ง 2 สายการผลิตสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทเกินกว่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในแต่ละกลุ่ม ต่อมาผู้บริหารของบริษัท ก ได้รับรายงานว่าเคร่ืองจักร 1 

รายการในสายการผลิตที่ 1 จะเลิกใช้งาน เน่ืองจากมีเคร่ืองจักรใหม่ที่จะมาทดแทนและท าให้การผลิตมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น  ดังน้ันบริษัท ก ควรพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์รายตัว แม้ว่ามูลค่าจากการใช้

ของทั้ง 2 หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด จะสงูกว่ามูลค่าตามบัญชี 

  

2. พิจารณาหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) (หากกิจการเลือกที่จะไม่ท าการประเมินการ

ดอ้ยค่าในระดบัสินทรพัยร์ายตวั) 

พจิารณาหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองจะ

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่น

หรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

 กระแสเงินสดที่เป็นอสิระน้ันเกดิจาก 

o การด าเนินงานที่เป็นอสิระ 

o เกดิจากสญัญาที่เป็นอสิระ 

o ความสามารถที่จะยกเลิกการใช้งานได้อย่างอสิระ 

 กลุ่มสนิทรัพย์น้ันมีผลผลิตที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แม้ว่าผลผลิตที่ได้จะใช้ในหน่วยสินทรัพย์

อื่นภายในกจิการ  โดยอาจมีการปรับปรุงราคาโอนของกระแสเงินสดของแต่ละกลุ่มของสินทรัพย์

ที่มีผลผลิตที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับเพ่ือให้กระแสเงินสดสะท้อนมูลค่ายุติธรรม 

 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดไม่ใหญ่กว่าส่วนงานด าเนินงานก่อนการรวมส่วนงานตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

 กิจการต้องก าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส าหรับสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์

ประเภทเดียวกนัอย่างสม ่าเสมอในแต่ละงวด เว้นแต่กจิการสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงน้ันได้

อย่างสมเหตุสมผลในการระบุหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

 กิจการต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการรวมถึงวิธีการที่ฝ่ายบริหารก ากับดูแลการด าเนินงานของ

กจิการ 

 

ตวัอย่าง 

บริษัท ก ให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยได้รับสัมปทานในการเดินรถจากรัฐบาล ให้เดินรถ

โดยสารทั้งหมด 5 เส้นทาง ซ่ึงตามข้อก าหนดของสัมปทาน บริษัท ก จะต้องด าเนินการเดินรถโดยสารทุก

วันและทุกเส้นทาง ซ่ึงถ้าบริษัท ก ขาดการเดินรถ บริษัท ก จะถูกปรับเท่ากับจ านวนรายได้เฉล่ียที่เกิดข้ึน
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เป็นรายวัน  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ก มีผลก าไรจากการเดินรถ 4 เส้นทาง แต่มีสายการ

เดินรถ 1 เส้นทางที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากมีจ านวนผู้โดยสารอาศัยอยู่น้อยตลอด

เส้นทาง  บริษัท ก จะต้องทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่ใช้ในการเดินรถของเส้นทางเดินรถที่มีข้อบ่งช้ี

ของการด้อยค่าหรือไม่ 

แนวค าตอบ แม้ว่าจะมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางที่มีผลขาดทุน อย่าง

ต่อเน่ือง แต่จะเห็นได้ว่าการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกการเดินรถเฉพาะในเส้นทาง

ดังกล่าวได้อย่างอสิระ ดังน้ันหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดของบริษัท ก จึงมีหน่วยเดียวคือ การเดินรถ

โดยสารทั้ง 5 เส้นทาง ไม่สามารถแยกต่างหากได้ 

 

ตวัอย่าง 

โรงงาน ก จ าหน่ายผลผลิตในจ านวนร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมดให้โรงงาน ข ในรูปของวัตถุดิบที่ราคา

โอนซ่ึงโรงงาน ก ได้รับผลก าไรจากราคาโอนดังกล่าว  

ผลผลิตขั้นสดุท้ายจากโรงงาน ข จะถูกขายให้กบับุคคลภายนอก 

ผลผลิตส่วนที่เหลืออกีร้อยละ 40 ของโรงงาน ก จะถูกขายให้กบับุคคลภายนอกในรูปของสนิค้าส าเรจ็รูป 

โรงงาน ก ถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดหรือไม่?   

โรงงาน ข ถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดหรือไม่?   

 

แนวค าตอบ 

โรงงาน ก และ ข ถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดซ่ึงเป็นอสิระจากกนั 

 ทั้งโรงงาน ก และ ข สามารถขายผลผลิตสู่ตลาดภายนอก ซ่ึงถือเป็นการก่อให้เกิดกระแสเงินสด

รับที่เป็นอสิระจากกนั 

 การซ้ือขายด้วยราคาโอนภายในไม่เกี่ยวข้องกบัการประเมินCGU  

 ใช้ราคาตลาดในการจัดท างบประมาณ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่าสินค้าของโรงงาน ก และ ข ต่างก็

มีราคาตลาด 

 

การปันส่วนค่าความนยิมใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจจะต้องถูกปันส่วนไปยังแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนจาก

การรวมธุรกจิ เน่ืองจากค่าความนิยมไม่สามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดได้อย่างอิสระ 

 ต้องปันส่วนค่าความนิยมให้กบั CGU นับแต่วันรวมธุรกจิ 

 หากการปันส่วนคร้ังแรกยังไม่เสรจ็สิ้นก่อนสิ้ นรอบปีบัญชีที่มีการรวมกิจการ ต้องด าเนินการปัน

ส่วนให้เสรจ็สิ้นภายในรอบปีบัญชีถัดจากปีที่มีการรวมธุรกจิ 
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 CGU หรือกลุ่มของ CGU ที่กจิการจะปันส่วนค่าความนิยมต้อง 

o เป็นหน่วยในระดับที่เลก็ที่สดุที่กจิการใช้ในการประเมินค่าความนิยมในการบริหารภายใน

กจิการ และ 

o ไม่ใหญ่กว่าส่วนงาน (ก่อนการรวมส่วนงาน)ตาม TFRS 8 

 เมื่อกิจการจ าหน่ายการด าเนินงานที่อยู่ภายใน CGU ที่มีค่าความนิยมปันส่วนมา ค่าความนิยม

จะต้องรวมไว้ในมูลค่าตามบัญชีของการด าเนินงานน้ันในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการ

จ าหน่ายการด าเนินงาน และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่มีอยู่ในการด าเนินงานน้ันโดยใช้เกณฑ์มูลค่า

เปรียบเทยีบของการด าเนินงานที่ถูกจ าหน่ายและสดัส่วนของ CGU ที่ยังคงเหลืออยู่ 

 หากกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของCGU ซ่ึงได้รับการปันส่วนค่า

ความนิยมในเวลาเดียวกบัการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ด้วย

น้ัน กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบก่อนที่จะทดสอบหน่วย

สนิทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ด้วย ในท านองเดียวกัน หากกิจการทดสอบการด้อยค่าของCGU

ที่ประกอบเป็นกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยมในเวลา

เดียวกันกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการควรทดสอบการด้อยค่าของ

หน่วยสนิทรัพย์แต่ละหน่วยก่อนกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ 

 หากกิจการปรับโครงสร้างการรายงานใหม่ และมีผลกระทบต่อองค์ประกอบของ CGU กิจการ

ควรปันส่วนค่าความนิยมใหม่ให้สอดคล้องกับ CGU ที่จัดใหม่ด้วย โดยใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน

ของมูลค่าเช่นเดียวกนักบัที่ใช้เม่ือมีการจ าหน่าย 

 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับปันส่วนค่าความนิยม ต้องถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น

ประจ าทุกปี 
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สรุปการพจิารณาระดบัส าหรบัการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

 

3. พจิารณาว่าขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนแลว้หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ราคาตลาดของสนิทรัพย์ลดลงอย่างมี

นัยส าคัญ 

• มีการเปล่ียนแปลงที่มีผลทางลบต่อกจิการ

อย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกบัเทคโนโลยี 

การตลาด เศรษฐกจิ หรือกฎหมาย 

• อตัราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออตัรา

ผลตอบแทนอื่นในตลาดมีการเพ่ิมขึ้นจน

น่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลด 

• มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สทุธิของ

กจิการสงูกว่าราคาตลาดของกจิการ 

แหล่งขอ้มูลภายนอก 

• มีหลักฐานแสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์ล้าสมัย

หรือช ารุดเสยีหาย 

• มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้งานของ

สนิทรัพย์ที่มีผลท าให้มูลค่าจากการใช้ลดลง 

• สนิทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน 

• มีแผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสร้างส่วน

งานที่สนิทรัพย์น้ันรวมอยู่ 

• มีแผนที่จะจ าหน่ายสนิทรัพย์ก่อนก าหนด

กว่าที่คาดไว้ 

• มีหลักฐานจากรายงานภายในแสดงให้เหน็

ว่าผลการปฏบัิติงานเชิงเศรษฐกจิของ

สนิทรัพย์ลดลงหรือจะลดลงกว่าที่คาดไว้ 

แหล่งขอ้มูลภายใน 
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ตวัอย่าง ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า  

บริษัท ก เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ด าเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ต่อมามีบริษัท A ซ่ึงเป็นบริษัทค้าปลีก

ข้ามชาติที่มีช่ือเสียง ตัดสินใจมาลงทุนเปิดสาขาในประเทศไทย โดยผู้บริหารของบริษัท ก ทราบว่าบริษัท 

A จะเปิดร้านค้าปลีกครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมทั้งสาขาทั้งหมดของบริษัท A ตั้งอยู่ใกล้กับที่ต้ังของ

สาขาของบริษัท ก   

จากกรณีดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัท ก ซ่ึงผู้บริหารของบริษัท 

ก ควรทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

ตวัอย่าง ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การเปลีย่นรูปแบบการใชสิ้นทรพัย ์

บริษัท ก มีสายการผลิตที่ใช้ผลิตสินค้า ข ซ่ึงมีความต้องการซ้ือจากผู้บริโภคลดลง เน่ืองจากรสนิยมของ

ผู้บริโภคเปล่ียนไป ซ่ึงผู้บริหารของบริษัท ก ไม่ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ของสายการผลิตดังกล่าว 

เน่ืองจากมีแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิตดังกล่าวไปผลิตสินค้า ค แทน บริษัท ก ไม่ต้องทดสอบการด้อย

ค่าของสนิทรัพย์สายการผลิตดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 

จากกรณีดังกล่าว แม้ว่า จะมีการปรับปรุงสินทรัพย์เพ่ือใช้ผลิตสินค้าชนิดใหม่แทน อย่างไรกต็ามผู้บริหาร

ควรทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์ดังกล่าว เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้งานของสินทรัพย์ 

รวมทั้งรสนิยมของผู้บริโภคกเ็ปล่ียนแปลงไป ซ่ึงรูปแบบของกระแสเงินสดที่เปล่ียนแปลงไป อาจท าให้

มูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์ ต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์  

 

ตวัอย่าง ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การเปลีย่นรูปแบบการใชสิ้นทรพัย ์

บริษัท ก เป็นผู้ส่งวัตถุดิบรายส าคัญให้แก่บริษัท ข ในการผลิตรถยนต์ โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม  ในเดือนเมษายน บริษัท ข ประกาศปิดกิจการในยุโรป  ซ่ึงมีผลท าให้มีข้อบ่งช้ีของการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัท ก ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าน้ีบริษัท ก จะต้องทดสอบการด้อยค่าส าหรับงบ

การเงินสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม หรือไม่ 

ถ้าผู้บริหารของบริษัท ก ไม่ได้มีเหตุสงสัย หรือมีข้อมูลว่าบริษัท ข จะมีการปิดตัวลงก่อนวันที่ 31 มีนาคม 

25X1  การทดสอบการด้อยค่าควรจะทดสอบในรอบระยะเวลาบัญชีบัญชี 25X2 แต่ถ้าผู้บริหารของ

บริษัท ก มีเหตุสงสยั หรือมีข้อมูลว่าบริษัท ข จะมีการปิดตัวลงก่อนวันที่ 31 มีนาคม 25X1  การทดสอบ

การด้อยค่าควรที่จะท าการทดสอบการด้อยค่าและรับรู้ผลขาดทุน (ถ้ามี) ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 25X1 
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4. พจิารณามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง การพจิารณามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

บริษัท ก เป็นผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ผู้บริหารของบริษัท ก ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เน่ืองจากมีข้อ

บ่งช้ีของการด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่พิจารณามีมูลค่าตามบัญชี 300 ล้านบาท มูลค่าจากการใช้ 

250 ล้านบาท  ผู้บริหารของบริษัท ก ไม่มีแผนที่จะขายสินทรัพย์ดังกล่าว แม้ว่าผู้บริหารจะมีข้อมูลว่า 

สนิทรัพย์ที่พิจารณาการด้อยค่าดังกล่าวสามารถขายได้ในราคา 320 ล้านบาท ผู้บริหารสามารถรับรู้ค่าเผื่อ

การด้อยค่าด้วยมูลค่าจากการใช้ได้หรือไม่ 

เน่ืองจากสินทรัพย์ดังกล่าวสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี แม้ว่าผู้บริหารจะไม่มีแผนที่จะ

ขายกต็าม แต่สนิทรัพย์ดังกล่าวมีราคาตลาดที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีรองรับอยู่บริษัท ก จึงไม่ควรที่จะรับรู้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

  

จ านวนที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ 

หรือ CGU โดยที่ผู้ซ้ือผู้ขายสามารถ

ต่อรองกนัได้อย่างเป็นอสิระหักต้นทุน

ในการจ าหน่าย 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจาก

การใช้สนิทรัพย์ หรือ CGU น้ัน 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คนืของสนิทรัพย์ 

ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

จ านวนทีสู่งกว่า 

มูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย มูลค่าจากการใช ้

มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัย ์
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ตวัอย่าง การทดสอบการดอ้ยค่าควรท าในระดบัสินทรพัยร์ายตวัถา้สามารถท าได ้

บริษัท ก มีเคร่ืองจักร A ซ่ึงเป็นสินทรัพย์เคร่ืองหน่ึงในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) 

ผู้บริหารของบริษัท ก ตัดสินใจเลิกใช้งานเคร่ืองจักร A ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีเหลืออยู่ เม่ือพิจารณามูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของ CGU ที่มีเคร่ืองจักร A  พบว่าสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของกลุ่มสินทรัพย์ใน CGU น้ี  

ผู้บริหารของบริษัท ก ควรรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ เคร่ืองจักร A แม้ว่ากลุ่ม CGU ของสินทรัพย์

ดังกล่าวจะมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสงูกว่ามูลค่าตามบัญชี  

 

ตวัอย่าง อาคารส านกังานควรแยกพจิารณาการทดสอบดอ้ยค่า  

บริษัท ก มีอาคารส านักงาน ซ่ึงผู้บริหารของบริษัท ก พิจารณาการด้อยค่าโดยรวมอาคารส านักงานเป็น

ส่วนหน่ึงของ CGU A เน่ืองจากอาคารส านักงานไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างอสิระ   

ผู้บริหารของบริษัท ก ต้องพิจารณาการด้อยค่าของอาคารส านักงาน แยกต่างหากจาก CGU A ถ้ามูลค่า

ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายของอาคารสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของอาคารส านักงาน เน่ืองจาก

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายของอาคารได้ แสดงว่าอาคารไม่เกิดการด้อยค่า และบริษัท ก 

ไม่จ าเป็นต้องประเมินมูลค่าจากการใช้แต่ถ้ามูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายของอาคารต ่ากว่า

มูลค่าตามบัญชีของอาคารส านักงาน ผู้บริหารของบริษัท ก จะต้องทดสอบการด้อยค่าของ CGU A (ซ่ึง

รวมอาคารส านักงาน) ด้วยเน่ืองจากอาคารส านักงานไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างอิสระท าให้ไม่

สามารถประเมินมูลค่าจากการใช้ของอาคารส านักงานได้ 

 

 

 

 

 

  



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) (คู่มืออธบิาย TAS 36) หน้า 10 

 

มูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย 

 

ตวัอย่าง 

บริษัท ก ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ของกจิการได้ในราคา 150,000 บาท  

 

บริษัทได้ประมาณการต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังน้ี                        บาท 

ค่าธรรมเนียมในการจ้างผู้เช่ียวชาญในการประเมินราคา  3,000 

ภาษีการโอน       2,000  

ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     9,000  

ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางอากาศ     4,000 

เงินชดเชยจ่ายให้กบัวิศวกร**     8,000 

 

** สมมติว่าตามกฎหมายระบุให้กิจการต้องจ่ายชดเชยให้กับลูกจ้างอย่างน้อยสามเดือนจากการเลิกจ้าง 

ทั้งน้ีวิศวกรคนดังกล่าวมีหน้าที่ในการดูแลสนิทรัพย์ของกจิการ 
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แนวค าตอบ 

เงินได้หากมีการขายสนิทรัพย์(มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์)  150,000 

ค่าธรรมเนียมในการจ้างผู้เช่ียวชาญในการประเมินราคา     (3,000) 

ภาษีการโอน          (2,000) 

ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        (9,000) 

ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางอากาศ       (4,000) 

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย     132,000  

 

 TAS 36 ย่อหน้าที่ 28 ระบุว่าต้นทุนในการจ าหน่ายไม่ให้รวมต้นทุนที่ไม่ถือเป็นต้นทุนส่วนเพ่ิมโดยตรง

ในการจ าหน่ายสนิทรัพย์ เช่น เงินชดเชยการเลิกจ้าง 

มูลค่าจากการใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประมาณการกระแสเงินสด 

 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประมาณ 

 

การประมาณการกระแสเงินสดจะท าโดยงบประมาณซ่ึงเป็นการประมาณการล่าสุดที่ได้รับการพิจารณา

และอนุมัติจากฝ่ายบริหารของกิจการ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมีเหตุผล

สนับสนุนเพียงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกว่าน้ันซ่ึงเป็นประมาณการกระแสเงินสดจาก

ประมาณการกระแสเงินสด 

• ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณ 

• ระยะเวลาในการประมาณครอบคลุมอายุการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่เหลือ 

• ส่วนประกอบของกระแสเงินสด 
– การใช้งานอย่างต่อเน่ือง 
– กระแสเงินสดสทุธจิากการจ าหน่าย

สนิทรัพย์ 

• กระแสเงินสดส าหรับTerminal value 

• กระแสเงินสดที่ไม่เกี่ยวข้อง 
– การปรับปรุงสนิทรัพย์ / การปรับโครงสร้าง

ในอนาคต 
– กจิกรรมจัดหาเงิน 
– ภาษีเงินได้ 

• มูลค่าของเงินตามเวลา 

• ความเสี่ยง 

• โครงสร้างของทุน 

• ภาษีเงินได้ 

คิดลดกระแสเงินสด 
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สนิทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันทดสอบการด้อยค่า โดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน

ซ่ึงแสดงถึงการคาดการณ์ที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเป็นอยู่ 

 

 ระยะเวลาในการประมาณ 

 

ประมาณการกระแสเงินสดจะต้องประมาณตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ 

โดยปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการส าหรับอนาคตที่ไกลออกไปด้วยอัตราการ

เติบโตที่คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนว่ากิจการควรใช้อัตราการเติบโตที่เพ่ิมข้ึน 

อตัราการเติบโตน้ีต้องไม่สงูกว่าอตัราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรมหรือ

ประเทศที่กิจการน้ันด าเนินงานอยู่ หรือของตลาดซ่ึงสินทรัพย์น้ันถูกน าไปใช้ นอกจากมีเหตุผล

สนับสนุนว่ากิจการควรใช้อัตราการเติบโตที่สูงกว่า  กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตจากสภาพในปัจจุบันของสนิทรัพย์ และการประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสด

รับหรือจ่ายที่จากการปรับโครงสร้างในอนาคตที่ยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน หรือกระแสเงิน

สดจ่ายในอนาคตที่จะท าให้สนิทรัพย์มีสภาพดีขึ้นหรือมีประสทิธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 ส่วนประกอบของกระแสเงินสด 

 

ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตจากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างต่อเน่ือง

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลือของสินทรัพย์และกระแสเงินสดสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์

เมื่อสนิทรัพย์น้ันสิ้นอายุการให้ประโยชน์ 

 

 กระแสเงินสดส าหรบัTerminal Value 

 

Terminal value คือ การประมาณการกระแสเงินสดจากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการใน

อนาคตหลังจากปีสดุท้ายของการประมาณการ 

 

โดยปกติธุรกิจ การประมาณการกระแสเงินสดที่อาศัยงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ

จากฝ่ายบริหารของกิจการจะครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี ซ่ึงกิจการจะต้องประมาณ

กระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตจากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองตลอดอายุการ

ให้ประโยชน์ที่เหลือของสินทรัพย์ ดังน้ัน ณ สิ้นปีที่ 5 กิจการจะต้องมีการคิดกระแสเงินสดสุทธิ

ส าหรับ Terminal value โดยอยู่บนสมมติฐานที่ว่าอัตราการเติบโตของกิจการจะไม่สามารถด ารง

อยู่ในระดับสงูได้ตลอดไป ทั้งน้ีเม่ือเวลาผ่านไประยะหน่ึง อัตราการเติบโตของกิจการมักมีอัตราที่

ใกล้เคียงกบัอตัราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ (stable growth) นอกจากน้ีเน่ืองจากข้อเทจ็จริง

ที่ ว่าในทางปฏิบัติไม่สามารถที่จะหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่อาศัยจาก

งบประมาณตลอดไปจนถึงวันที่สนิทรัพย์น้ันสิ้นอายุการให้ประโยชน์ การประเมินมูลค่ากระแสเงิน

สดจากการด าเนินงานต่อเน่ืองในอนาคตจึงต้องมีการก าหนดปีที่บริษัทจะมีอัตราการเติบโตที่อยู่ที่
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ระดับคงที่เท่ากับอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเพ่ือใช้เป็นปีที่มีค่า Terminal Value ในการ

ค านวณกระแสเงินสดคิดลดการค านวณ Terminal value มีหลายวิธ ีซ่ึงมีตัวอย่างสตูรการค านวณดังน้ี 

 

                 
 ประมาณการกระแสเงินสด    

   
 

t   =  ณ ปีที่ประมาณการปีสดุท้าย  

k  =  อตัราคิดลด  

g  =  ประมาณการอตัราการเติบโตของกระแสเงินสด 

 

 ขอ้สมมติฐานในการจดัท ากระแสเงินสด 

 

ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อ

สมมติที่ใช้ในการก าหนดอัตราคิดลด มิฉะน้ันแล้ว กิจการอาจน าผลกระทบของข้อสมมติบาง

ประการมารวมค านวณหรืออาจไม่น ามารวมค านวณ หากกิจการได้ค านึงถึงผลกระทบของมูลค่า

ของเงินตามเวลาโดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว  

 

 กิจการต้องไม่น ากระแสเงินสดรับหรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตอกี  

 กระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นประมาณการก่อนภาษีเงินได้หากอัตราคิดลดที่ใช้ในการ

ค านวณเป็นอตัราก่อนหักภาษีเงินได้ 

 

คิดลดกระแสเงินสด 

 

อัตราคิดลด (อัตรา) ต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดปัจจุบันของ

มูลค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ซ่ึงประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตยังไม่ได้มีการปรับความเสี่ยงดังกล่าว 

อัตราซ่ึงสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยงที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของสนิทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการหากได้เลือกการลงทุนที่

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่มีจ านวน จังหวะเวลา และความเสี่ยงเทยีบเท่ากับการลงทุนซ่ึงกิจการคาดว่าจะ

ได้รับจากสนิทรัพย์น้ัน 

อัตราคิดลดต้องไม่รวมความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว ทั้งน้ีเพ่ือ

ป้องกนัการค านวณซ า้ 

กิจการควรใช้อัตราคิดลดหลายอัตราส าหรับช่วงเวลาที่ต่างกัน หากมูลค่าจากการใช้อ่อนไหวต่อการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาหรือต่อโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ ย 
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อตัราคิดลด ตวัอย่างขอ้ควรพจิารณา ปรบัอตัราคิดลดดว้ย

ความเสีย่งอื่น 

WACC ของกิจการที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ์

• ต้องเป็นกิจการที่มีสินทรัพย์หรือ

กลุ่มของสินทรัพย์ที่ มีศักยภาพใน

การบริการและความเสี่ยงคล้ายคลึง

กบัสนิทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ 

• ความเสี่ยงของภมิูภาค 

(เช่น สถานการณ์ทาง

การเมือง) 

• ความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเป ล่ียน  ( เ ช่น  มี

รายการ ซ้ือ/ขาย เป็น

สกุลเงินต่างประเทศ) 

• ลักษณะของสินทรัพย์ 

(เช่น ธุรกิจการสื่อสาร

จะ มีการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีสงู) 

• ความเสี่ ยงทาง ด้าน

ราคา (เช่น คู่แข่ง) 

WACC ของกจิการ • โดยปกติ WACC มักเป็นอัตรา

หลังภาษี 

• ประมาณการกระแสเงินสดควรมี

การปรับปรุงส าหรับผลกระทบของ

ภาษี 

อตัราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพ่ิม • ควรมีการปรับปรุงอัตราคิดลดให้

สะท้อนถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่

ก  าลังพิจารณาอยู่ 

อัตราดอกเบ้ียของการกู้ยืมอื่นๆ

ในตลาด 

• ควรมีการปรับปรุงอัตราคิดลดให้

สะท้อนถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่

ก  าลังพิจารณาอยู่ 
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ตวัอย่าง การคิดลดกระแสเงินสด 

Growth ของ Terminal Value = รอ้ยละ4.8548 

 

ประมาณการ 

  2558 2559 2560 2561 2562 

ก าไรก่อน ดอกเบี้ ยและภาษี (EBIT)      1,500       1,575       1,654       1,736   1,823  

ค่าเสือ่มราคา         100          100          100          100    100  

ก าไรก่อนดอกเบี้ ย ภาษี และค่าเสือ่มราคา (EBITDA)      1,600       1,675       1,754       1,836   1,923  

บวก การเปลีย่นแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ           50  -        20            30  -        10  -     10  

หกั ค่าใชจ่้ายในการเปลีย่นแทน           10            10          120            10       10  

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนภาษี      1,640       1,645       1,664       1,816   1,903  

อตัราคิดลด (อตัราก่อนภาษี WACC) 8%         

อตัราคิดลด (อตัรา WACC ก่อนภาษี)     0.926      0.857      0.794     0.735    0.681  

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด      1,519       1,410       1,321       1,335    1,295  

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด      6,880          

มูลค่าปัจจุบนัของ Terminal value   43,178          

มูลค่าจากการใช ้   50,058          

 

ก าไรก่อนดอกเบี้ ยภาษีและค่าเสือ่มราคา (EBITDA)  

 ประมาณการก าไรก่อนดอกเบ้ียภาษีและค่าเสื่อมราคา จะต้องเป็นประมาณการก าไร

ที่เกิดจากการใช้งานกลุ่มของสินทรัพย์ที่พิจารณาการด้อยค่าอย่างต่อเน่ืองเท่าน้ัน 

และพิจารณาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ เหลืออยู่ของสินทรัพย์ แต่โดยปกติ 

ประมาณการที่ ดีที่สุดที่ใช้ในการทดสอบการด้อยค่าจะไม่เกิน 5 ปี โดยจะคิด 

Terminal value ณ สิ้นปีที่ 5  

 ประมาณการรายได้จะต้องประมาณการจากสภาพตลาดในปัจจุบัน อัตราการเติบโต

ในตลาดโดยต้องพิจารณาควบคู่ไปกับปริมาณการผลิตของสินทรัพย์ที่พิจารณาการ

ด้อยค่า และไม่รวมก าลังการผลิตที่เกดิจากการลงทุนในอนาคต 

 ประมาณการราคาขายหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ต้องพิจารณาจากราคาของ

สนิค้าในปัจจุบัน ประกอบกบัสภาวการณ์แข่งขันที่เกดิข้ึนในปัจจุบัน ไม่รวมค่าใช้จ่าย

ในการปรับโครงสร้าง ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน 

 ส าหรับกระแสเงินสดจ่ายที่เป็นรายจ่ายทางอ้อม เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนกลาง ให้

ใช้เกณฑก์ารปันส่วนค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล 

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนภาษีต้องรวมรายจ่ายที่ช่วยท าให้CGU ที่ก  าลัง

ทดสอบการด้อยค่าสามารถด าเนินการตามปกติและอย่างต่อเน่ืองได้ เช่น ค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแทนอะไหล่และอุปกรณ์ 

 ในกรณีที่CGU ที่ทดสอบการด้อยค่ามีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างหรือยังไม่พร้อมใช้

งานจะต้องประมาณกระแสเงินสดจ่ายที่ท  าให้สนิทรัพย์ดังกล่าวพร้อมใช้งานด้วย 
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การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

 

 
 

กิจการต้องบันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหาก

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ส่วนที่ลดลงคือผลขาดทุน

จากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน 

ในกรณีที่กิจการใช้วิธีตีราคาใหม่ กิจการต้องน าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตี

ราคาใหม่ไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ อย่างไรกต็าม หากกิจการเคยตีราคา

สินทรัพย์เพ่ิม กิจการต้องน าผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไปบันทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื่นได้ไม่เกนิส่วนเกนิทุนที่เคยบันทกึไว้ส าหรับสนิทรัพย์รายการเดียวกนั  

หลังจากที่กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ โดยใช้มูลค่าตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี)ตลอดอายุ

การให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสนิทรัพย์ 
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การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดและค่าความนยิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันที่ 1: ลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ก่อน 

ข้ันที่ 2: ลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์อื่นที่รวมอยู่ในหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิ

เงินสดตามสดัส่วนมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการ 

จ าเป็นต้องพิจารณาข้อจ ากดั

ของการปันส่วนผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าด้วย 

กจิการต้องไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ให้ต ่ากว่า: 

•  มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย 

•  มูลค่าจากการใช้ 

•  ศูนย ์

แล้วแต่มูลค่าใดจะมากกว่า 
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ตวัอย่าง การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

สนิทรัพย์ 

มูลค่าตาม 

บัญชี 

มูลค่าจาก 

การใช้ 

มูลค่า 

ยุติธรรมหัก

ด้วยต้นทุน

ในการ

จ าหน่าย 

ลดค่าความ

นิยม 

ปันส่วนตาม

มูลค่าของ

สนิทรัพย์ 

จ านวน

สงูสดุที่

ลดมูลค่า

ได้ 

ปันส่วนจาก

การด้อยค่า

ของ

สนิทรัพย์ 

มูลค่าตาม 

บัญชีหัก

ค่าเผ่ือ

การด้อย

ค่าสะสม 

ปันส่วน

การด้อย

ค่าที่

เหลือ 

รวมผล

ขาดทุนจาก

การด้อยค่า 

           ก 5,000 

 

4,500 

 

(1,000) 500 (500) 

  

(500) 

ข 4,500 

 

1,000 

 

(900) 3,500 (900) 3,600 (300) (1,200) 

ค 3,000 

 

2,000 

 

(600) 1,000 (600) 2,400 (200) (800) 

ค่าความนิยม 2,500 

  

(2,500) 

     

(2,500) 

รวม 15,000 10,000 7,500 (2,500) (2,500) 5,000 (2,000) 6,000 (500) (5,000) 

           มูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนของ 

CGU 10,000 

         
           มูลค่ารวมของ 

ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าปัน

ส่วน (5,000) 

  

(2,500)     (2,000)   (500) (5,000) 

 

บริษัท กขค จ ากดั มี CGU ก ข และ ค ซ่ึงได้มาจากการรวมธุรกิจซ่ึงมีสินทรัพย์สุทธิรวมที่จะ

ทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์จ านวน15,000 ล้านบาทซ่ึงรวมค่าความนิยมจ านวน 2,500 

ล้านบาทที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ  

 

จากการทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์ดังกล่าวกลุ่มของ CGU ก ข และ ค มีมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนจ านวน 10,000 ล้านบาท (เป็นจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจ าหน่ายกับมูลค่าจากการใช้) ตามรายละเอียดในตารางข้างต้น จึงท าให้มีผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีการปันส่วนผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าดังน้ี  

1. ปันส่วนให้กบัค่าความนิยมได้ทั้งจ านวน คือ 2,500 ล้านบาท 

2. ปันส่วนผลขาดทุนที่เหลือ 2,500 ล้านบาทตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ของ CGU ก ข และ ค แต่ปันส่วนได้ไม่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการ

จ าหน่าย เช่น  CGU ก มีมูลค่าตามบัญชี จ านวน 5,000 ล้านบาท จากมูลค่ารวมของ 

CGU ก ข และ ค จ านวน 12,500 ล้านบาท ซ่ึงปันส่วนตามสัดส่วนแล้วจะปันส่วนผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าได้ 1,000 ล้านบาท ((5,000/12,500)*2,500) แต่มูลค่า

ยุติธรรมหักค่าใช้จ่ายในการขาย 4,500 ล้านบาท ดังน้ันปันส่วนได้ไม่เกนิ 500 ล้านบาท  

ซ่ึงการปันส่วนในรอบน้ีจะปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้อีก 2,000 ล้านบาทตาม

ตารางข้างต้น 
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3. ปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เหลือ 500 ล้านบาทตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชี

(สทุธจิากการด้อยค่าที่ปันส่วน)จ านวน 6,000 ล้านบาท ของสินทรัพย์ของCGU ข และ 

ค (CGU ก ปันได้สูงสุดแล้ว) แต่ปันได้ไม่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการ

จ าหน่าย เช่น CGU ข มีมูลค่าตามบัญชี จ านวน 3,600 ล้านบาท จากมูลค่ารวมของ 

CGU ข และ ค จ านวน 6,000 ล้านบาท ซ่ึงปันตามสัดส่วนแล้วจะเกิดผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าได้ 300 ล้านบาท ((3,600/6,000)*500) แต่มูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจ าหน่าย 1,000 ล้านบาท ดังน้ันปันได้ไม่เกนิ 3,500 ล้านบาท  
 

ซ่ึงการปันส่วนในรอบน้ีจะปันผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้อีก 500 ล้านบาทตามตาราง

ข้างต้น 

รวมแล้ว ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 5,000 ล้านบาท ได้ถูกปันส่วนเป็นผลขาดทุนของ  

- ค่าความนิยม จ านวน 2,500 ล้านบาท (ไม่สามารถกลับรายการได้) 

- CGU ก จ านวน 500 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีคงเหลือของสินทรัพย์ CGU ก ที่ไม่ได้

ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 4,500 ล้านบาท ต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป) 

- CGU ข จ านวน 1,200 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีคงเหลือของสินทรัพย์ CGU ข ที่

ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 3,300 ล้านบาท ต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป) 

- CGU ค จ านวน 800 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีคงเหลือของสินทรัพย์ CGU ค ที่ไม่ได้

ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 2,200 ล้านบาท ต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป) 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องมีข้อบ่งช้ีว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ัน ได้

หมดไปแล้ว 

กจิการต้องปันส่วนมูลค่าที่เพ่ิมข้ึนไปยังสนิทรัพย์แต่ละรายการที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์น้ันตาม

สัดส่วนมูลค่าตามบัญชี โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่บันทึกเพ่ิมน้ันต้อง

ไม่สงูกว่าจ านวนที่ต ่ากว่าของ: 

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ 

 มูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา)  หากกิจการ

ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ในงวดก่อนๆ 

ทั้งน้ีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่านิยมไม่สามารถกลับรายการได้ 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยหากกิจการรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซ่ึงรายการ

ดังกล่าวมีนัยส าคัญต่องบการเงิน 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) (คู่มืออธบิาย TAS 36) หน้า 20 

 

 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ท  าให้กิจการต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่า 

 จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กจิการรับรู้หรือกลับรายการ 

 ลักษณะสนิทรัพย์แต่ละรายการและส่วนงานที่สนิทรัพย์น้ันรวมอยู่ 

 ค าอธิบายลักษณะของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และเหตุผลหากกิจการ

เปล่ียนแปลงลักษณะการรวมสนิทรัพย์เป็นหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว 

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

ว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่าย หรือมูลค่าจากการใช้ 

 ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยส าหรับสนิทรัพย์แต่ละประเภท: 

o จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการกลับรายการที่รับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุนในระหว่างงวด 

o จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการกลับรายการโดยใช้วิธีการตีราคาใหม่ 

(Revalue Model) ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในระหว่างงวด 

 เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมหรือ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ 

 เปิดเผยจ านวนของผลขาดทุนและการกลับรายการตามส่วนงานภายใต้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ืองส่วนงานด าเนินงาน 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

ใช้วิธปีรับย้อนหลัง 

 

 

 

*************** 


