
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 1/92 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง 

การดอยคาของสินทรัพย 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  

ฉบับท่ี 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศ ท่ีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 36: “Impairment of Assets” (Bound Volume 

2009))  
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สารบัญ 

 ยอหนาท่ี 

บทนํา บทนํา1–บทนํา18  

วัตถุประสงค  1 

ขอบเขต  2–5 

คํานิยาม  6 

การระบุสินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา  7–17 

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  18-57 

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน     

24 

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 25-29  

มูลคาจากการใช 30-57  

เกณฑในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  33-38 

สวนประกอบของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  39-53 

กระแสเงินสดในอนาคตที่เปนเงินตราตางประเทศ  54 

อัตราคิดลด  55–57 

การรับรูรายการและการวัดมูลคาของผลขาดทุนจากการดอยคา   58–64 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยม   65-108  

การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด  66-73 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและ มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด

เงินสด      

74–103 

คาความนิยม  80-99 

การปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 80-87 

การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมีคาความ

นิยมรวมอยู  
88-90  

ชวงเวลาท่ีทําการทดสอบการดอยคา  96-99  

สินทรัพยองคกร  100-103 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด    104–108 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา  109-125  

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ  117-121 
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด  122-123  

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม  124-125 

การเปดเผยขอมูล 126–137 

ประมาณการที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให

ประโยชนที่ไมทราบแนนอนรวมอยู 

 

 

134-137 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงและวันถือปฏิบัติ  139–140ง 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม  141 

ภาคผนวก 
ก การใชเทคนิคมูลคาปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใช 

ข ภาคผนวกน้ีไมเก่ียวของ 

ค การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมี 

คาความนิยมและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาท่ี 1-141 และภาคผนวก ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน  

และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให 

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอผิดพลาด 

บทนํา 

บทนํา 1.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  

การดอยคาของสินทรัพย และตองถือปฏิบัติกับ  

1.1 การไดมาซึ่งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงวันท่ีตกลงรวม

ธุรกิจเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 

1.2   สินทรัพยอ่ืนทั้งหมดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554

ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 

บทนํา 2. (บทนํานี้ไมเก่ียวของ) 

บทนํา 3. (บทนํานี้ไมเก่ียวของ) 

บทนํา 4. (บทนํานี้ไมเก่ียวของ) 

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

ความถ่ีของการทดสอบการดอยคา 

บทนํา 5.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดใหมีการวัดมูล

คาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา ขอกําหนด

ดังกลาวยังคงมีอยูในมาตรฐานฉบับนี้ อยางไรก็ดี มาตรฐานฉบับนี้กําหนดให 

5.1 วัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบ

แนนอนทุกปโดยไมจําเปนตองมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคาหรือไม  

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยละเอียดครั้งลาสุดที่กระทําในงวดบัญชีกอน 

อาจนํามาใชในการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดบัญชีปจจุบัน หากเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

5.2 วัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมพรอมจะใชงานทุกปโดย 

ไมจําเปนตองมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา 
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5.3 ทดสอบการดอยคาของคาความนิยมจากการรวมธุรกิจทุกป 

การวัดมูลคาจากการใช 

บทนํา 6.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหองคประกอบดังตอไปนี้จะตองสะทอนอยูในการคํานวณ

มูลคาจากการใชของสินทรัพย   

6.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย  

6.2 การคาดการณเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่เปนไปไดในจํานวนหรือชวงเวลาของกระแส  

เงินสดในอนาคตเหลานั้น  

6.3 มูลคาของเงินตามเวลา ซ่ึงสะทอนโดยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด  

ณ เวลาปจจุบัน  

6.4 ราคาซึ่งสะทอนความไมแนนอนท่ีมีอยูในตัวสินทรัพย   

6.5 ปจจัยอ่ืน เชน สภาพคลอง ซึ่งผูท่ีมีสวนรวมในตลาดจะสะทอนในการวัดมูลคากระแส 

เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดใหองคประกอบขอ 6.2 6.4 และ 6.5 สามารถสะทอน 

ในรูปของการปรับปรุงกระแสเงินสดในอนาคตหรือการปรับปรุงอัตราคิดลด 

บทนํา 7.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดนําเอาขอกําหนดสําหรับประมาณการกระแสเงินสดท่ีใชในการ 

วัดมูลคาจากการใชมาจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย  

ฉบับเดิม โดยประมาณการดังกลาวจะตองอยูภายใตขอสมมติท่ีสมเหตุผลและมีหลักฐาน

สนับสนุน ซึ่งแสดงถึงประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝายบริหารเก่ียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ  

ซ่ึงจะยังคงอยูตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพย อยางไรก็ดี มาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ไดกําหนดวาฝายบริหาร 

7.1 ตองประเมินความสมเหตุผลของขอสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปจจุบัน  

โดยการตรวจสอบสาเหตุของความแตกตางระหวางประมาณการกระแสเงินสดในอดีต

และกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นจริง 

7.2 ตองแนใจวาขอสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปจจุบันเปนไปในแนวทาง

เดียวกันกับผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต และไดคํานึงถึงผลกระทบของเหตุการณ 

ท่ีเกิดขึ้นภายหลังหรือสถานการณท่ีไมไดเปนอยูขณะท่ีเกิดกระแสเงินสดขึ้นจริง  

บทนํา 8.   มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดวาประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีใชในการวัดมูลคาจากการใชใหอางอิงจากงบประมาณหรือประมาณการทาง

การเงินลาสุดท่ีไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ไดนําเอาขอกําหนดนี้มาใช แตไดกําหนดไววาประมาณการกระแส
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เงินสดตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือประมาณการกระแสเงินสดจายท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นจากขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

8.1 การปรับโครงสรางในอนาคตท่ีกิจการยังไมตกลงผูกพันเปนท่ีแนนอน  

8.2 การปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย 

บทนํา 9.  แนวทางเพ่ิมเติมของการใชเทคนิคมูลคาปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใชสินทรัพยแสดง 

ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้ แนวทางในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม ในหัวขอการประมาณอัตราคิดลด  

เมื่อกิจการไมสามารถหาอัตราท่ีใชเฉพาะกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาไดจากตลาดโดยตรงไดยาย

ไปแสดงในภาคผนวก ก ดวย 

การระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

บทนํา 10.  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ยังคงไว 

ซ่ึงขอกําหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม ในเร่ือง 

ท่ีวากิจการตองระบุใหสินทรัพย หรือกลุมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

หากสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยนั้นมีผลผลิตท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ แมวาจะมีการนํา

ผลผลิตบางสวนหรือท้ังหมดมาใชในกิจการก็ตาม อยางไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

กําหนดไววาในสถานการณดังกลาว กิจการควรใชประมาณการท่ีดีที่สุดของฝายบริหารสําหรับ

ราคาตลาดในอนาคตของสินคา ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อท่ีจะกําหนดมูลคา

จากการใชของหนวยสินทรัพย มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับเดิมยังกําหนดดวยวาเม่ือกิจการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อที่จะกําหนดมูลคาจาก 

การใชของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีเกิดจากการใชสินคานั้น กิจการควรใชประมาณการ

ท่ีดีท่ีสุดของฝายบริหารสําหรับราคาตลาดในอนาคตของสินคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนด

วาหากกระแสเงินสดรับท่ีไดจากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดไดรับผลกระทบ

จากราคาโอนภายใน กิจการตองใชประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีท่ีสุดของฝายบริหาร 

ซ่ึงเปนราคาท่ีผูซ้ือกับผูขายสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมี 

ความเกี่ยวของกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดดังนี้ 

10.1 กระแสเงินสดท่ีไดรับในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ 

10.2 กระแสเงินสดท่ีจะตองจายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีไดรับผลกระทบจากราคาโอนภายใน 
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การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

บทนํา 11.  มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กําหนดใหกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมท่ีไดมาจาก

การรวมธุรกิจ ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สดท่ีเก่ียวของ โดยใชวิธีลางขึ้นบน/บนลงลาง (‘bottom-up/top-down’ approach) ซึ่งจะสงผล

ใหกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมโดยการปนสวนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม

ไปยังหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน

สดท่ีเล็กท่ีสุด ซ่ึงกิจการสามารถปนสวนตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีดวยเกณฑท่ีสมเหตุผล

และอยางสมํ่าเสมอ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีขอกําหนดเชนเดียวกันใหกิจการทดสอบการดอย

คาของคาความนิยมท่ีไดรับจากการรวมธุรกิจ โดยถือเปนสวนหนึ่งของการทดสอบการดอยคา

ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีคาความนิยมดังกลาวเก่ียวของ อยางไรก็ตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดอยางชัดเจนวา 

11.1 ตั้งแตวันที่ซื้อกิจการท่ีเปนผูซ้ือตองปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ

ใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนที่เพ่ิมขึ้นจากผลผนึกของการรวมธุรกิจ ไมวาสินทรัพยอ่ืนหรือ

หนี้ สินอื่นของกิจการท่ีถูกซื้อจะถูกจัดรวมกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย

สินทรัพยเหลานั้นหรือไมก็ตาม 

11.2 สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือแตละกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกิจการได

ปนสวนคาความนิยมใหควร 

11.2.1 เปนหนวยในระดับที่เล็กท่ีสุดท่ีกิจการใชในการประเมินคาความนิยมตาม

วัตถุประสงคของการบริหารจัดการภายใน และ 

11.2.2 ไมใหญเกินกวาสวนงานดําเนินงาน หรือตามท่ีไดกําหนดไวในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เ ร่ือง สวนงานดําเนินงาน (เม่ือมีการ

ประกาศใช) 

บทนํา 12.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวา 

12.1 หากการปนสวนครั้งแรกของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจยังไมแลวเสร็จกอนส้ิน

รอบปบัญชีท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองดําเนินการปนสวนครั้งแรกนั้นใหแลว

เสร็จกอนสิ้นรอบปบัญชีแรก หลังปท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น 

12.2 เมื่อกิจการไดจําหนายการดําเนินงานท่ีอยูภายใตหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย

สินทรัพยซึ่งไดรับการปนสวนคาความนิยม คาความนิยมท่ีเก่ียวเนื่องกับการดําเนินงาน

นั้นตอง 

12.2.1 รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของการดําเนินงานนั้นเม่ือมีการคํานวณผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหนาย และ 
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12.2.2 วัดมูลคาโดยคํานวณตามสัดสวนของมูลคาของการดําเนินงานท่ีถูกจําหนายกับ

มูลคาของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

ท่ียังคงเหลืออยู นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณโดยใช

วิธีอ่ืนจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของการดําเนินงาน 

ท่ีจําหนายออกไปไดดีกวา 

12.3   เมื่อกิจการปรับโครงสรางการรายงานใหม โดยการปรับโครงสรางดังกลาวสงผลใหมีการ

เปล่ียนแปลงในองคประกอบของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสด ซึ่งกิจการไดมีการปนสวนคาความนิยมให กิจการควรปนสวนคาความนิยมใหมให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวนใหใชวิธีคํานวณตามสัดสวน 

ของมูลคาเชนเดียวกับท่ีใชเม่ือมีการจําหนายการดําเนินงานภายใตหนวยสินทรัพยหรือ 

กลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด เวนแตกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการ

คํานวณโดยใชวิธีอ่ืนจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของหนวย

สินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีมีการปรับโครงสรางใหมไดดีกวา 

ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม 

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให 

13.1 ทําการทดสอบการดอยคาเปนรายปสําหรับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย

ท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีไดรับการปนสวนคาความนิยม โดยทําการทดสอบการดอยคาใน 

ชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป 

13.2 สําหรับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่มีความแตกตาง

กัน สามารถทดสอบการดอยคาในชวงเวลาท่ีตางกันได 

อยางไรก็ตาม หากมีคาความนิยมบางสวนท่ีปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจในระหวางปปจจุบัน มาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ไดกําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย

สินทรัพยดังกลาวกอนส้ินปปจจุบันนั้น 

บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดอนุญาตใหนําการคํานวณมูลคาท่ีคาดว าจะได รับคืนของ 

หนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีไดรับการปนสวนคาความนิยม 

ซ่ึงกระทําไวอยางละเอียดลาสุดในงวดกอน มาใชในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพย

หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 

บทนํา 15. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดใหกิจการกลับ

รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมในงวดกอน เมื่อผลขาดทุนจากการดอยคา

ดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุการณภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะซ่ึงคาดวาจะไมเกิดขึ้นอีก  และในงวด

ตอมาเกิดเหตุการณภายนอกซ่ึงทําใหผลของเหตุการณนั้นหายไป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได

กําหนดไมใหบันทึกการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 

การเปดเผยขอมูล 

บทนํา 16  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดไววาหากกิจการไมไดทําการปนสวนคาความนิยมท่ีไดมาจาก

การรวมธุรกิจในระหวางงวดท้ังหมดให กับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเ กิดเงินสด ณ วันส้ิน  

รอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของคาความนิยมท่ีไมไดรับการปนสวน 

รวมถึงสาเหตุท่ีไมไดทําการปนสวนคาความนิยมดังกลาว 

บทนํา 17  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับหนวยสินทรัพยแตละหนวย

หรือกลุมของหนวยสินทรัพยแตละกลุมท่ีกอใหเกิดเงินสด (กลุมของหนวยสินทรัพย) หากมูลคา

ตามบัญชีของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนท่ี 

ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นเปนจํานวนเงินท่ีมีนัยสําคัญเม่ือ

เปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีท้ังหมดของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอนของท้ังกิจการ  ขอมูลดังกลาวเปนเรื่องที่เก่ียวของอยางมากกับขอ

สมมติสําคัญซึ่งใชในการวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย

สินทรัพยดังกลาว 

บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดดวยวากิจการตองเปดเผยขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงหากกิจการปน

สวนมูลคาตามบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอนไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหลายหนวยหรือหลายกลุม 

และจํานวนดังกลาวท่ีไดรับการปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยแตละหนวย หรือกลุมของหนวย

สินทรัพยแตละกลุมไมมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือท้ังหมดของคาความนิยม 

หรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน กิจการตองเปดเผยเพ่ิมเติม

หากในสถานการณดังกลาว มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย

สินทรัพยเหลานั้นอยูภายใตขอสมมติท่ีสําคัญเดียวกัน และมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยม

หรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนท่ีปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย 

หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท้ังหมดมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีท้ังหมดของ

คาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพ่ือใหกิจการปฏิบัติเพ่ือให

เกิดความมั่นใจวากิจการจะไมแสดงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยนั้น มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยสูงกวาจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับคืนจากการใชหรือขายสินทรัพยนั้น ในกรณีดังกลาวถือวา

สินทรัพยเกิดการดอยคา และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการ 

ดอยคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไดกําหนดถึงการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาและการ

เปดเผยขอมูล 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการดอยคาของสินทรัพยทุกประเภท

ยกเวน 

2.1 สินคาคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ) 

2.2 สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญากอสราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สัญญากอสราง) 

2.3 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได) 

2.4 สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง 

ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

2.5 สินทรัพยทางการเงิน ซ่ึงรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เรื่อง   

การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

2.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม (ดูมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน) 

2.7 สินทรัพยชีวภาพที่เก่ียวของกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

หักตนทุนในการขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช)) 

2.8 ตนทุนการไดมารอการตัดบัญชีและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดจากสิทธิตามสัญญาของ 

ผูรับประกันภายใตสัญญาประกันภัยซ่ึงรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)) 

2.9 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก ซ่ึงถูกจัดประเภท 

เปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการบัญชีเร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุม
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สินทรัพยท่ียกเลิก ท่ีถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 

และการดําเนินงานท่ียกเลิก) 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญากอสราง สินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยท่ีเกิดจากผลประโยชนของพนักงานหรือสินทรัพยที่จัดประเภท

เปนถือไวเพ่ือขาย (หรือสินทรัพยท่ีรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีเลิกใชซึ่งถูกจัดประเภทไวเปนสินทรัพย

ถือไวเพ่ือขาย) เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนไดกําหนดการรับรูและการวัดคาสินทรัพย

ดังกลาวไวโดยเฉพาะแลว 

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินท่ีจัดประเภทเปน 

4.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามคํานิยามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง งบการเงินรวมและและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทรวมตามคํานิยามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 

4.3 เงินลงทุนในกิจการรวมคาตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 

สําหรับการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินประเภทอ่ืนๆ ใหอางอิงจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน  

5. มาตรฐานฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินซ่ึงรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 39 เ ร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)หรือ 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หรือ สินทรัพยชีวภาพท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม

ทางการเกษตรท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 

เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช) อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ

สินทรัพยท่ีแสดงมูลคาตามบัญชีดวยราคาที่ตีใหม (ซึ่งคือมูลคายุติธรรม) ตามที่กําหนดไวใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน เชน วิธีราคาท่ีตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) การกําหนดวาสินทรัพยที่ตีราคาใหมนั้นจะ 

ดอยคาหรือไมขึ้นอยูกับเกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคายุติธรรม ดังตอไปนี้ 

5.1 หากกิจการใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมกับมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขายของสินทรัพยคือ ตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้นโดยตรงจากการจําหนายสินทรัพยนั้น 

5.1.1 หากตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยเปนจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญ มูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนของสินทรัพยจะมีจํานวนใกลเคียงหรือสูงกวาราคาท่ีตีใหม (ซ่ึงคือมูลคา
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ยุติธรรม) ในกรณีนี้หลังจากท่ีไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคาใหม 

สินทรัพยท่ีตีราคาใหมไมควรเกิดการดอยคาและกิจการไมจําเปนตองประเมินมูล

คาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น 

5.1.2 หากตนทุนในการจําหนายสินทรัพยเปนจํานวนท่ีมีนัยสําคัญ มูลคายุติธรรมหักดวย

ตนทุนในการขายของสินทรัพยท่ีตีราคาใหมจะมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ดังนั้น 

สินทรัพยท่ีตีราคาใหมจะเกิดการดอยคาถามูลคาจากการใชต่ํากวาราคาท่ีตีใหม  

(ซ่ึงคือมูลคายุติธรรม) ในกรณีนี้ หลังจากท่ีไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคา

ใหม กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพ่ือระบุวา

สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม  

5.2 หากกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโดยเกณฑอ่ืนท่ีไมใชราคาตลาด ราคาท่ีตีใหม 

(ซ่ึงคือมูลคายุติธรรม) อาจสูงหรือต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ดังนั้น หลังจากท่ีได

ปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคาใหม กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้เพ่ือระบุวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม 

คํานิยาม 

6. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

ตลาดซ้ือขายคลอง หมายถึง ตลาดท่ีมีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปน้ี 

ก) รายการที่ ซ้ือขายในตลาดตองมีลักษณะ

เหมือนกัน 

ข) ตองมีผูท่ีเต็มใจซ้ือและขายตลอดเวลา 
ค) ราคาตองเปนท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 

มูลคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพยท่ีรับรูในงบดุลหลังจากหักคา

เสื่อมราคาสะสม (หรือคาตัดจําหนายสะสม) 

และคาเผ่ือการดอยคาสะสม 

หนวยสินทรัพย ท่ีกอให 

เกิดเงินสด 

หมายถึง สินทรัพยกลุมท่ีเล็กที่สุดท่ีสามารถระบุไดวาการใช

กลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิด

กระแสเงินสดรับ ซ่ึงโดยสวนใหญเปนอิสระจาก

กระแสเงินสดรับท่ีเกิดจากสินทรัพยอ่ืนหรือกลุม

สินทรัพยอื่น 
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สินทรัพยองคกร หมายถึง สินทรัพยท่ีมีสวนทําใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด

เงินสดท่ีอยูภายใตการพิจารณาและหนวยสินทรัพย

ท่ีกอใหเกิดเงินสดอ่ืนสามารถกอใหเกิดกระแส  

เงินสดไดในอนาคต ท้ังนี้ไมรวมถึงคาความนิยม 

ตนทุนในการขาย หมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนาย

สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซ่ึง

ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

จํานวนท่ีคิดคาเส่ือมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพยหรือราคาอ่ืนท่ีใชแทนราคา

ทุนในงบการเงินหักดวยมูลคาคงเหลือ 

คาเส่ือมราคา(หรือคาตัด

จําหนาย) 

หมายถึง การปนสวนจํานวนท่ีคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย

อยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน 
1
 

1
 ในกรณีของสินทรัพยไมมีตัวตนจะเรียกวา คาตัดจําหนาย

แทนคําวาคาเสื่อมราคา ซ่ึงมีความหมายเหมือนกัน 

มูลคายุติธรรมหักตนทุน

ในการขาย 

หมายถึง จํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดหักดวยตนทุนจากการ

ขายสินทรัพยนั้น โดยท่ีผู ซ้ือกับผูขายสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ 

ผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝาย 

มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน 

ผลขาดทุนจากการดอย

คา 

หมายถึง จํานวนมูลคาตามบัญชีท่ีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนของสินทรัพย  หรือหนวยสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสด 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืน 

หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย

หรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจาก

การใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

อายุการใหประโยชน หมายถึง กรณีใดกรณีหน่ึง ตอไปนี้ 

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะใชประโยชนจาก

สินทรัพย  

2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอ่ืน

ท่ีคลายคลึงกันซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับจาก

การใชสินทรัพย 
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มูลคาจากการใช หมายถึง มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวา

จะไดรับจากการใชสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสด 

การระบุสินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา 

7. กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามยอหนาท่ี 8 ถึง 17 คําวา “สินทรัพย” ที่ระบุไวใน 

ยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสดสวนท่ีเหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการจัดโครงสรางดังตอไปนี้ 

7.1 กิจการตองวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตามขอกําหนดท่ีระบุไวในยอหนาที่ 18 ถึง 57 คําวา 

“สินทรัพย” ท่ีระบุในยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพยแตละรายการและ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

7.2 กิจการตองรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยตามที่กําหนดไวใน 

ยอหนาที่ 58 ถึง 108 โดยการรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 

แตละรายการท่ีมิใชคาความนิยมใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 58 ถึง 64 และ 

การรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและ 

คาความนิยมใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 65 ถึง 108 

7.3  กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 109 ถึง 116 สําหรับการกลับรายการ

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่รับรูไปแลวใน

งวดบัญชีกอนๆ คําวา “สินทรัพย” ท่ีระบุไวในยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึง

สินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับ

สินทรัพยแตละชนิดจะระบุในยอหนาท่ี 117 ถึง 121 ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดจะระบุในยอหนาท่ี 122 ถึง 123 และขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับ

คาความนิยมจะระบุในยอหนาท่ี 124 ถึง 125 

7.4  กิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับผลขาดทุนจาก 

การดอยคาของสินทรัพยและหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตามขอกําหนดที่ระบุไวใน 

ยอหนาท่ี 126 ถึง 133 ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับการเปดเผยสําหรับหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดซึ่งรวมถึงคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนท่ี 

ไมทราบแนนอนซ่ึงถูกปนสวน สําหรับการทดสอบการดอยคานั้นจะระบุในยอหนาท่ี 134 ถึง 137 

8. สินทรัพยจะเกิดการดอยคาก็ตอเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

ยอหนาท่ี 12-14 ไดระบุขอบงชี้บางประการท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจจะเกิดขึ้น 

ถามีขอบงชี้ กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยอยางเปนทางการ ยกเวนกรณี 
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ท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 10 กิจการไมจําเปนตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอยางเปนทางการ

หากไมมีขอบงชี้ท่ีแสดงวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเกิดขึ้น 

9. ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงช้ีท่ีทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอย

คาหรือไม หากกิจการพบวามีขอบงช้ีดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยน้ัน 

10. กิจการตองดําเนินการตอไปน้ี โดยไมคํานึงถึงวาจะมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม 

10.1  กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบ

แนนอน หรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมพรอมใชงานเปนประจําทุกป โดยทําการ

เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน การทดสอบการดอยคาน้ี 

กิจการอาจจะจัดทําขึ้นในชวงใดของปก็ได แตตองจัดทําขึ้น ณ เวลาเดียวกันของทุกป 

กิจการสามารถทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไมเหมือนกัน ณ ชวงเวลาท่ี

แตกตางกันได  อยางไรก็ตาม หากกิจการไดมาซ่ึงสินทรัพยไมมีตัวตนในระหวางรอบป

ปจจุบัน กิจการตองทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวกอนวัน

ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดมา 

10.2 กิจการตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจเปนประจําทุกป 

ตามท่ีระบุในยอหนาท่ี 80 ถึง 99 

11. สินทรัพยไมมีตัวตนในชวงกอนพรอมใชงานมักมีความไมแนนอนท่ีจะมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตเกินกวามูลคาตามบัญชี มากกวาชวงหลังพรอมใชงาน ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

จึงกําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ียังไมพรอม

ใชงานอยางนอยปละครั้ง 

12. ในการประเมินวามีขอบงช้ีวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงขอบงช้ี

ตอไปน้ีเปนอยางนอย 

แหลงขอมูลภายนอก 

12.1 ราคาตลาดของสินทรัพยลดลงอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวด โดยจํานวนท่ีลดลงน้ัน

ลดลงมากกวาจํานวนท่ีคาดไวซึ่งเปนผลจากเวลาท่ีผานไปหรือจากการใชงานตามปกติ 

12.2 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวดหรือในอนาคตอันใกล

อยางมีนัยสําคัญ ผลกระทบดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

ของกิจการหรือของตลาดของสินทรัพยนั้นทางดานเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ 

หรือกฎหมาย  
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12.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอ่ืนมีการเพิ่มขึ้นใน

ระหวางงวด จนนาจะมีผลกระทบตออัตราคิดลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาจากการใช

สินทรัพย และทําใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ันลดลงอยางมีสาระสําคัญ 

12.4 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของกิจการสูงกวามูลคาตลาดของกิจการ 

แหลงขอมูลภายใน 

12.5  มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสินทรัพยลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย 

12.6  มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเก่ียวกับลักษณะที่กิจการใชหรือคาดวาจะใชสินทรัพย 

ซ่ึงสง ผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวด หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวรวมถึงการท่ีสินทรัพยไมไดใชงาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับ

โครงสรางสวนงานท่ีมีสินทรัพยนั้นรวมอยูดวย หรือแผนท่ีจะจําหนายสินทรัพยกอน

กําหนด และการประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยจากอายุการใหประโยชนท่ีไม

ทราบแนนอนเปนอายุการใหประโยชนท่ีทราบแนนอน 
(2)

 

(2)
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินทรัพยที่เขาเง่ือนไขการเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย  

(หรือถือเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยท่ีจะถูกจําหนายซึ่งถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย)  

ซึ่งตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย 

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก  

12.7  มีหลักฐานจากรายงานภายในซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพยไดลดลงหรือจะลดลงกวาท่ีคาดไว 

เงินปนผลจากบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม 

12.8 สําหรับการลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม ผูลงทุนรับรูเงิน

ปนผลจากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงใหเห็นดังตอไปน้ี 

12.8.1 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกวามูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยสุทธิของผูถูกลงทุนในงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงคาความ

นิยมท่ีเก่ียวของ หรือ 

12.8.2 เงินปนผลมีจํานวนมากกวากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทยอย กิจการท่ี

ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจายเงินปนผล 

13. ขอบงชี้ท่ีระบุในยอหนาท่ี 12 มิไดครอบคลุมทุกประเด็น กิจการอาจระบุขอบงช้ีอ่ืนที่แสดงใหเห็นวา 

สินทรัพยอาจมีการดอยคาจนทําใหกิจการตองประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น 

หรือในกรณีของคาความนิยมตองทดสอบการดอยคาตามท่ีระบุในยอหนาที่ 80 ถึง 99  
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14. หลักฐานจากรายงานภายในท่ีแสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคารวมถึงขอบงช้ีตอไปนี้ 

14.1 กระแสเงินสดจายหรือท่ีตองจายเพื่อใหไดมาซ่ึงสินทรัพย เพ่ือบํารุงรักษาสินทรัพย หรือ

เพ่ือใหสินทรัพยนั้นใชงานไดมีจํานวนสูงกวางบประมาณเดิมท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ 

14.2  กระแสเงินสดสุทธิท่ีไดรับจริง หรือกําไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจากสินทรัพย

มีจํานวนต่ํากวางบประมาณท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ 

14.3  กระแสเงินสดสุทธิท่ีประมาณวาจะไดรับจากสินทรัพยหรือกําไรจากการดําเนินงานตาม

งบประมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณท่ีเกิดจากสินทรัพยเพ่ิมขึ้น

อยางมีนัยสําคัญ 

14.4  เม่ือรวมผลการดําเนินงานในงวดปจจุบันกับผลการดําเนินงานท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

ตามงบประมาณแลว จะเกิดผลขาดทุนหรือเกิดกระแสเงินสดจายสุทธิเนื่องจากการใช

สินทรัพย 

15. ตามท่ีไดระบุในยอหนาท่ี 10 กิจการตองทดสอบการดอยคาอยางนอยปละครั้งสําหรับสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือท่ียังไมไดใชงาน และคาความนิยม นอกจากท่ีระบุ

ในยอหนาท่ี 10 แลว กิจการตองนําแนวคิดเก่ียวกับความมีสาระสําคัญมาใชในการระบุวากิจการ

จะตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหรือไม ตัวอยางเชน กิจการไมจําเปน 

ตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหม หากการคํานวณคร้ังกอนแสดงใหเห็นวามูลคาท่ีคาดวา 

จะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ และไมมีเหตุการณใดมากระทบ

ตอผลตางระหวางมูลคาดังกลาว ในทํานองเดียวกัน การวิเคราะหคร้ังกอนอาจแสดงใหเห็นวามูลคาท่ี    

คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมไดขึ้นอยูกับขอบงชี้ใดที่ระบุในยอหนาท่ี 12 

16. จากตัวอยางในยอหนาท่ี 15 ถาอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน 

ตลาดอื่นเพ่ิมขึ้นในระหวางงวด กิจการไมจําเปนตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย 

อยางเปนทางการในกรณีดังตอไปนี้  

16.1 การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอ่ืน 

ไมมีผลกระทบตออัตราคิดลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย ตัวอยางเชน  

อัตราดอกเบี้ยระยะส้ันที่เพ่ิมขึ้นอาจไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตออัตราคิดลดที่ใชใน

การคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย ซ่ึงมีอายุการใหประโยชนเหลืออยูเปนเวลายาวนาน 

16.2 การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมี

ผลกระทบตออัตราคิดลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย แตจากการวิเคราะห

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในคร้ังกอน แสดงใหเห็นวา 

16.2.1 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนไมนาจะลดลงอยางมีสาระสําคัญ เนื่องจากกิจการนาจะ

ไดรับกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ้น (ตัวอยางเชน กิจการสามารถแสดงใหเห็นวา

สามารถปรับปรุงรายรับเพ่ือชดเชยกับการเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ 
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16.2.2 การลดลงในมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนไมทําใหเกิดผลขาดทุนจากการดอยคาอยางมี

สาระสําคัญ 

17.  หากมีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา สาเหตุดังกลาวอาจเปนขอบงชี้ใหกิจการ

ตองทบทวนและปรับปรุงอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพย วิธีการคิดคาเส่ือมราคา  

(คาตัดจําหนาย) หรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของ แมวา

จะไมมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นก็ตาม 

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดคํานิยามของมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชแลวแต

จํานวนใดจะสูงกวา กิจการตองวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตามขอกําหนดท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 19 

ถึง  57 คําวา “สินทรัพย” ท่ีระบุในยอหนาดังกลาวให มีความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย 

แตละรายการ และหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

19. กิจการอาจไมจําเปนตองกําหนดท้ังมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายและมูลคาจากการใชสินทรัพย

เสมอไป หากมูลคาใดมูลคาหนึ่งในสองจํานวนนี้สูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ซึ่งแสดงวา

สินทรัพยไมเกิดการดอยคา โดยกิจการไมจําเปนตองประเมินมูลคาอีกจํานวนหนึ่ง  

20. กิจการอาจกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายไดแมวาสินทรัพยจะไมมีการซ้ือขายในตลาดซื้อ

ขายคลอง อยางไรก็ตามในบางคร้ังกิจการอาจไมสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

ไดเนื่องจากไมมีเกณฑใดๆ ในการประมาณจํานวนท่ีเช่ือถือไดจากการขายสินทรัพยภายใตสถานการณ 

ท่ีผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง 

เปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน ในกรณีดังกลาวกิจการอาจใชมูลคาจากการใชใน

การกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย 

21. กิจการอาจใชมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเปนมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหาก 

ไมมีเหตุผลท่ีทําใหเช่ือไดวามูลคาจากการใชสินทรัพยนั้นจะสูงกวามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

อยางมีสาระสําคัญ กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นกับสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือจําหนาย เนื่องจากมูลคาจากการใช

ของสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือจําหนาย มักประกอบดวยเงินสดสุทธิท่ีจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยนั้น

เปนสําคัญ ดวยเหตุที่กระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องจนถึงวัน

จําหนายสินทรัพยนั้นนาจะเปนจํานวนเงินทีน่อยมาก 

22.  กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสําหรับสินทรัพยแตละรายการ นอกจากสินทรัพย

เหลานั้นไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชซึ่งเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย

อ่ืนหรือกลุมสินทรัพยอ่ืน ท้ังนี้ในกรณีดังกลาวกิจการตองกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวย
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สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพยท่ีพิจารณารวมอยู (ตามยอหนาท่ี 65 ถึง 103) นอกจาก 

จะเปนกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

22.1 มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น  

22.2 มูลคาจากการใชของสินทรัพยสามารถประมาณไดใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ

ขายของสินทรัพยนั้น และกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

23. ในบางกรณี การกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายหรือมูลคาจากการใช โดยการประมาณการ 

การหาคาเฉล่ียและการคํานวณแบบลัด อาจใหผลใกลเคียงอยางสมเหตุสมผลกับการคํานวณ 

อยางละเอียดตามตัวอยางท่ีแสดงในภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ

แนนอน 

24.  ยอหนาท่ี 10 กําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชน 

ไมทราบแนนอนเปนประจําทุกปโดยเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดย 

ไมตองคํานึงวาจะมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม อยางไรก็ตาม การคํานวณมูลคา 

ท่ีคาดวาจะไดรับคืนอยางละเอียดท่ีคํานวณไวลาสุดในงวดกอนอาจนํามาใชในการทดสอบการดอยคา

ในงวดปจจุบันได ถาเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 

24.1  หากสินทรัพยไมมีตัวตนไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชงานอยางตอเนื่องซึ่ง

เปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น และทําใหตองทดสอบการดอยคาของ

สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นพรอมกับสินทรัพยอื่นโดยนับรวมเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสด สินทรัพยและหนี้สินที่เปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน

สดนั้นไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญนับจากการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนลาสุด 

24.2  การคํานวณคร้ังลาสุดไดแสดงใหเห็นวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 

24.3  จากการวิเคราะหเหตุการณท่ีไดเกิดขึ้นและสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงนับจากการ

คํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนลาสุด มีความเปนไปไดนอยมากท่ีการคํานวณจะแสดงให

เห็นวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนในปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย 

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

25. ราคาท่ีถือเปนหลักฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยคือ ราคาท่ี 

ตกลงซื้อขายซ่ึงเกิดจากการตอรองอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมเกี่ยวของกันท่ี ปรับปรุงดวย

ตนทุนสวนเพิ่มซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย  

26.  กรณีท่ีไมมีการตกลงซื้อขายแตสินทรัพยมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคลอง กิจการตองคํานวณมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขายโดยใชราคาตลาดของสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย ตามปกติ
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ราคาท่ีควรถือเปนราคาตลาด คือ ราคาเสนอซ้ือในปจจุบัน ในกรณีท่ีไมมีราคาเสนอซ้ือในปจจุบัน 

กิจการอาจใชราคาซื้อขายลาสุดเปนเกณฑในการประมาณมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย  

หากสถานการณทางเศรษฐกิจนับตั้งแตวันท่ีมีการซ้ือขายลาสุดจนถึงวันท่ีกิจการทําการประมาณ 

ไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

27. กรณีท่ีไมมีการตกลงซื้อขายและไมมีตลาดซ้ือขายคลองสําหรับสินทรัพย กิจการตองประมาณมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขายจากขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถหาไดซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการ

สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน หักดวยตนทุนใน 

การจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน กิจการตองนําผลการ 

ซ้ือขายลาสุดของสินทรัพยท่ีคลายคลึงกันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมาพิจารณาในการกําหนด

จํานวนท่ีกิจการสามารถจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพย มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายตอง

เปนราคาท่ีไมไดเกิดจากการบังคับขาย เวนแตฝายบริหารถูกบังคับใหจําหนายสินทรัพยนั้นทันที 

28. ตนทุนในการขายตองนํามาหักจากราคาขายเพื่อคํานวณมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ตนทุน 

ในการขายตองไมรวมตนทุนท่ีไดรับรูเปนหนี้สินไวแลว ตัวอยางของตนทุนในการขาย ไดแก ตนทุน

ทางกฎหมาย คาอากรแสตมปและภาษีท่ีคลายคลึงกัน ตนทุนในการขนยาย และตนทุนสวนเพ่ิมโดย

ตรงท่ีทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมท่ีจะขาย อยางไรก็ตาม เงินชดเชยจากการเลิกจาง 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน) และตนทุนท่ีเก่ียวของกับการ 

ลดขนาดหรือการปรับโครงสรางธุรกิจหลังการจําหนายสินทรัพยไมถือเปนตนทุนสวนเพ่ิมโดยตรง 

ในการจําหนายสินทรัพยนั้น 

29. ในการจําหนายสินทรัพยบางคร้ัง ผูซ้ืออาจตองรับภาระหนี้สินที่เก่ียวของดวย และมูลคายุติธรรม 

หักตนทุนในการขายของสินทรัพยนั้นเปนมูลคารวมของท้ังทรัพยสินและหนี้สินที่เก่ียวของ วิธีปฏิบัติ

ทางบัญชีสําหรับกรณีดังกลาวไดกําหนดไวในยอหนาท่ี 78 

มูลคาจากการใช 

30. องคประกอบดังตอไปน้ีตองรวมอยูในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย 

30.1  ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

30.2  การคาดการณเก่ียวกับความผันผวนท่ีอาจเกิดขึ้นกับจํานวนเงิน หรือจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสดในอนาคต 

30.3  มูลคาของเงินตามเวลา โดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบันในตลาดจากการลงทุนท่ีปราศจาก

ความเสี่ยง 

30.4  ราคาที่ไดคํานึงถึงความไมแนนอนท่ีสืบเน่ืองมาจากสินทรัพย  
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30.5  ปจจัยอ่ืน เชน สภาพคลอง ซ่ึงผู ซ้ือขายในตลาดใชในการพิจารณากระแสเงินสด 

ในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย  

31. กิจการตองประมาณมูลคาจากการใชของสินทรัพย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 

31.1 ประมาณกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องและจากการ

จําหนายสินทรัพย  

31.2  ใชอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดดังกลาว 

32.  กิจการสามารถสะทอนองคประกอบที่ระบุในยอหนาที่ 30.2 และ 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก 

ท่ีจะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได ไมวากิจการจะเลือกใชวิธีใด

เพ่ือสะทอนถึงการคาดการณเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นกับจํานวนเงินหรือจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธท่ีไดตองสะทอนถึงมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดไว 

ท้ังนี้กิจการอาจใชมูลคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลลัพธท่ีคาดวาจะเปนไปไดของทุกกรณีได แนวทาง

เพ่ิมเติมในการใชเทคนิคการคิดมูลคาปจจุบันเพ่ือวัดมูลคาจากการใชของสินทรัพยไดแสดงไวใน

ภาคผนวก ก 

เกณฑในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

33. ในการวัดมูลคาจากการใช กิจการตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน 

ซ่ึงแสดงถึงการคาดการณท่ีดีที่สุดของฝายบริหารภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจ 

ท่ีจะเปนอยูตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพย กิจการควรใหนํ้าหนัก 

กับหลักฐานสนับสนุนที่ไดจากภายนอก 

33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินลาสุด  

ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร แตตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจาย 

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทําให

สินทรัพยน้ันดีขึ้น การคาดการณท่ีอาศัยงบประมาณหรือประมาณการดังกลาวตอง

ครอบคลุมระยะเวลาอยางมากท่ีสุด 5 ป นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอวา 

ควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกวาน้ัน 

33.3 ประมาณกระแสเงินสดหลังจากชวงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน

ลาสุด โดยปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการสําหรับอนาคตที่ไกลออกไป

ดวยอัตราการเติบโตท่ีคงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวากิจการควรใชอัตรา 

การเติบโตท่ีเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตนี้ตองไมสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของ
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ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดําเนินงานอยู หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย

น้ันถูกนําไปใช นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวากิจการควรใชอัตราการเติบโตที่สูงกวา 

34. ฝายบริหารตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติที่ใชประมาณการกระแสเงินสดในปจจุบัน 

โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกตางระหวางประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับกระแสเงินสด 

ท่ีเกิดขึ้นจริง ฝายบริหารตองมั่นใจวาขอสมมติที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดในปจจุบัน

สอดคลองกับผลที่เ กิดขึ้นจริงในอดีต โดยนําผลกระทบจากเหตุการณที่ เกิดขึ้นภายหลังหรือ

สถานการณท่ีไมไดเกิดขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณารวมดวย 

35.  โดยท่ัวไปงบประมาณ หรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีรายละเอียดระบุไวอยางชัดเจน

และเช่ือถือไดซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 5 ปมักไมสามารถหาได ดวยเหตุดังกลาวฝายบริหารจึงควร

ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการลาสุดสําหรับระยะเวลา 5 ป  

เปนอยางมาก ฝายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ หรือ

ประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกวา 5 ปหากฝายบริหารม่ันใจวาประมาณการนั้นเช่ือถือได และ 

ฝายบริหารตองสามารถแสดงใหเห็นจากประสบการณในอดีตสามารถคาดการณกระแสเงินสดสําหรับ

ระยะเวลาที่เกินกวา 5 ป ไดอยางแมนยํา 

36.   กิจการควรประมาณการกระแสเงินสดไปจนส้ินสุดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย โดยปรับประมาณ

การกระแสเงินสดท่ีคาดการณจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินดวยอัตราการเติบโตสําหรับ 

ปถัดมา อัตราการเติบโตที่ใชตองเปนอัตราคงที่หรืออัตราท่ีลดลง ดังนั้นอัตราการเติบโตท่ีเหมาะสม 

ควรเทากับศูนยหรือติดลบ นอกจากรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมท่ีกําหนดขึ้นจากขอมูล

ท่ีเท่ียงธรรมแสดงใหเห็นวาอัตราการเติบโตที่ใชตองเปนอัตราท่ีเพ่ิมขึ้น 

37.   สภาพตลาดท่ีดีจะมีคูแขงขันเขามาในตลาดทําใหการเติบโตของกิจการถูกจํากัด ดังนั้น จึงเปนการยาก 

ท่ีอัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกวาอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉล่ียระยะยาว (เปนตนวา 20 ป) 

ของผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีกิจการนั้นดําเนินงานอยู หรือของตลาดซ่ึงสินทรัพยนั้น 

ถูกนําไปใช 

38.   ในการใชขอมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจการควรพิจารณาวาขอมูลดังกลาว

จัดทําขึ้นโดยอาศัยขอสมมติท่ีสมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเปนการคาดการณท่ีดีที่สุด

ของฝายบริหารภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเปนอยู ตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยู 

ของสินทรัพย 

สวนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

39. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองรวมถึง 

39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง 
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39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจายท่ีจําเปนในการกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใช

สินทรัพยอยางตอเน่ือง (ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจายเพื่อการเตรียมสินทรัพยใหอยูใน

สภาพพรอมท่ีจะใชงานได) และประมาณการกระแสเงินสดจายดังกลาวจะตองเกี่ยวของ

โดยตรง หรือสามารถปนสวนใหกับสินทรัพยโดยใชเกณฑท่ีสมเหตุสมผลและสม่ําเสมอได 

39.3 กระแสเงินสดสุทธิท่ีจะไดรับ (หรือท่ีจะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยนั้นเมื่อส้ิน

อายุการใหประโยชน 

40. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดตองมาจากขอสมมติท่ีสมํ่าเสมอเก่ียวกับ 

การเพ่ิมขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟอท่ัวไป ดังนั้น กิจการตองประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตโดยใชจํานวนท่ีเปนตัวเงิน หากกิจการใชอัตราคิดลดท่ีรวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของ

ราคาจากอัตราเงินเฟอทั่วไปไวแลว หากอัตราคิดลดที่ใชไมไดรวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคา

จากอัตราเงินเฟอท่ัวไป กิจการตองประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชจํานวนที่แทจริง  

(แตใหรวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง)  

41.  ประมาณการกระแสเงินสดจายที่กิจการจัดทําขึ้นตองรวมถึงคาใชจายในการดูแลรักษาสินทรัพย 

ท่ีเกิดขึ้นเปนประจําทุกวันและคาใชจายในอนาคตที่เก่ียวของโดยตรงหรือท่ีสามารถปนสวนใหกับ

สินทรัพยไดอยางสมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอเพื่อทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพท่ีใชงานได 

42.  กิจการตองรวมประมาณการกระแสเงินสดจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นกอนที่สินทรัพยนั้นพรอมที่จะใชงาน 

หรือพรอมท่ีจะขาย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมิไดรวมกระแสเงินสดจายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น

ดังกลาว ตัวอยางเชน กิจการตองรวมกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายเพ่ิมของอาคารระหวาง

กอสรางหรือโครงการท่ียังไมเสร็จสมบูรณ 

43. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองไมรวมจํานวนตอไปนี้เพ่ือปองกันการคํานวณซ้ํา 

43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย ซึ่งโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับท่ีเกิดจาก

สินทรัพยภายใตการพิจารณา (ตัวอยางเชน สินทรัพยทางการเงินประเภทลูกหนี้) 

43.2  กระแสเงินสดจายท่ีเก่ียวของกับภาระผูกพันซึ่งไดรับรูเปนหนี้สินไวแลว (ตัวอยางเชน เจาหนี้ 

เงินบําเหน็จบํานาญ หรือประมาณการหนี้สิน) 

44. กิจการตองประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปจจุบันของสินทรัพย และ 

การประมาณการดังกลาวตองไมรวมกระแสเงินสดรับหรือจายในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก

รายการตอไปน้ี 

44.1  การปรับโครงสรางในอนาคตที่ยังไมตกลงผูกพันเปนท่ีแนนอน  หรือ 

44.2  รายจายท่ีจะทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

45. เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตไดประมาณขึ้นจากสภาพในปจจุบันของสินทรัพย ดังนั้น มูลคาจาก

การใชจึงไมสะทอนใหเห็นถึง ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
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45.1 กระแสเงินสดจายในอนาคต หรือตนทุนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถประหยัดได (เชน ตนทุน

เก่ียวกับพนักงานท่ีลดลง) หรือผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสราง 

ในอนาคตท่ีกิจการยังไมตกลงผูกพันเปนท่ีแนนอน 

45.2  กระแสเงินสดจายในอนาคตเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย 

หรือ กระแสเงินสดรับในอนาคตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจายดังกลาว 

46. การปรับโครงสราง หมายถึง แผนงานที่ไดวางไวและมีการควบคุมโดยฝายบริหารซึ่งทําใหขอบเขต 

หรือลักษณะธุรกิจท่ีกิจการดําเนินอยูเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ในการกําหนดวาเมื่อใดกิจการจึง 

จะมีภาระผูกพันจากการปรับโครงสราง กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 

(ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น  

47. เม่ือกิจการไดตกลงและผูกพันท่ีจะปรับโครงสราง สินทรัพยบางรายการอาจไดรับผลกระทบจาก 

การปรับโครงสรางนั้น ดังนั้น เม่ือกิจการตกลงและผูกพันท่ีจะปรับโครงสราง กิจการตอง 

47.1 กําหนดมูลคาจากการใชโดยประมาณกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตท่ีสะทอนถึงตนทุน 

ท่ีประหยัดไดและประโยชนอื่นท่ีเกิดจากการปรับโครงสราง (ซึ่งอาจกําหนดไดจากงบประมาณ 

หรือประมาณการทางการเงินลาสุดท่ีไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร) และ 

47.2 รวมประมาณการกระแสเงินสดจายในอนาคตสําหรับการปรับโครงสรางไวในประมาณการ

หนี้สินเพ่ือการปรับโครงสรางตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น  

ตัวอยางการคํานวณมูลคาจากการใชซ่ึงไดรับผลกระทบจากการปรับโครงสรางในอนาคตไดแสดงไวใน

ตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 5 

48. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคต 

ท่ีคาดวาจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจากกระแสเงินสดจายเพ่ือปรับปรุง

หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย จนกวากระแสเงินสดจายดังกลาวจะเกิดขึ้น  

(ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 6) 

49. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตใหรวมกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีจําเปนสําหรับการ

บํารุงรักษาระดับของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยจากสภาพในปจจุบัน

ของสินทรัพย เมื่อหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดประกอบดวยสินทรัพยทีมีการใหประโยชน

โดยประมาณท่ีแตกตางกัน สินทรัพยทุกรายการนั้นมีความจําเปนตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของหนวยสินทรัพย

ท่ีกอใหเกิดเงินสดจะถือวา การเปล่ียนแทนของสินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนส้ันกวาเปนสวนหนึ่ง

ของการบํารุงรักษาตามปกติเพ่ือทําใหหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้นอยูในสภาพที่ใชงานได   

ในทํานองเดียวกัน หากสินทรัพยรายการหนึ่งมีสวนประกอบท่ีมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณท่ี
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แตกตางกัน การเปล่ียนแทนของสวนประกอบท่ีมีอายุการใหประโยชนส้ันกวาจะถือเปนสวนหนึ่ง 

ของการบํารุงรักษาสินทรัพยเมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสินทรัพยนั้น 

50. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตองไมรวม 

50.1 กระแสเงินสดรับหรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงิน  หรือ 

50.2 ภาษีเงินไดท่ีรับหรือจายไป 

51.  ขอสมมติท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอสมมติ 

ท่ีใชในการกําหนดอัตราคิดลด มิฉะนั้นแลว กิจการอาจนําผลกระทบของขอสมมติบางประการมารวม

คํานวณซํ้าหรืออาจไมนํามาคํานวณ หากกิจการไดคํานึงถึงผลกระทบของมูลคาของเงินตามเวลา 

โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลว กิจการตองไมนํากระแสเงินสดรับ 

หรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอีก ในทํานองเดียวกัน 

กระแสเงินสดในอนาคตตองเปนประมาณการกอนภาษีเงินไดหากอัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณ 

เปนอัตรากอนหักภาษีเงินได 

52.  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยเมื่อส้ิน

อายุการใหประโยชนตองเปนจํานวนเงินซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยใน

ราคาที่ผูซ้ือและผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันได

อยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน จํานวนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนาย 

น้ีตองหักประมาณการตนทุนในการจําหนาย 

53.  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยเม่ือส้ินอายุ

การใหประโยชนจะตองกําหนดในลักษณะท่ีคลายกับการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

ของสินทรัพย ยกเวนวาในการประมาณกระแสเงินสดสุทธินั้น 

53.1 กิจการใชราคาที่อางอิงได ณ วันท่ีทําประมาณการของสินทรัพยท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันและ

ใชในการดําเนินงานภายใตสภาพการณเชนเดียวกับสินทรัพยภายใตการพิจารณาท่ีมีลักษณะ

คลายกัน โดยสินทรัพยดังกลาวมีอายุการใหประโยชนส้ินสุด ณ วันท่ีทําการประมาณการ และ  

53.2  กิจการตองปรับปรุงราคาดังกลาวดวยผลกระทบจากระดับราคาในอนาคตท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 

ภาวะเงินเฟอท่ัวไป และผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับราคาในอนาคต 

ท่ีเฉพาะเจาะจงกับสินทรัพยนั้น อยางไรก็ตาม ถากิจการไมไดรวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ

ท่ัวไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องและอัตรา

คิดลด กิจการตองไมรวมผลกระทบดังกลาวในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการ

จําหนายสินทรัพยดวย 
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กระแสเงินสดในอนาคตที่เปนเงินตราตางประเทศ 

54.  กระแสเงินสดในอนาคตตองประมาณการเปนเงินตราในสกุลท่ีกระแสเงินสดเหลานั้นจะเกิดขึ้น 

และตองคิดลดดวยอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมสําหรับเงินในสกุลนั้น กิจการตองแปลงคามูลคาปจจุบัน 

ท่ีประมาณขึ้นโดยใชอัตราแลกเปล่ียนทันที ณ วันท่ีคํานวณมูลคาจากการใช 

อัตราคิดลด 

55.  อัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดปจจุบันของ 

55.1 มูลคาของเงินตามเวลา และ 

55.2 ความเสี่ยงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ซึ่งประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตยังไมไดมีการปรับความเสี่ยงดังกลาว 

56. อัตราซึ่งสะทอนถึงการประเมินมูลคาของเงินตามเวลาในสถานการณตลาดปจจุบันและความเส่ียง 

ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู คือ ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนตองการหากไดเลือก

การลงทุนท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดที่มีจํานวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเทากับการลงทุน  

ซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้น อัตราดังกลาวประเมินไดจากอัตราดอกเบี้ยในตลาด  

ณ ปจจุบันสําหรับสินทรัพยที่คลายคลึงกัน หรือจากตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของกิจการท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซ่ึงมีสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยท่ีมีศักยภาพในการบริการและ

ความเส่ียงคลายคลึงกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู อยางไรก็ตาม อัตราคิดลดตองไมรวมความเส่ียง

ท่ีไดปรับปรุงกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลว ทั้งนี้เพ่ือปองกันการคํานวณซํ้า 

57.  เม่ือกิจการไมสามารถหาอัตราที่ใชเฉพาะกับสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาไดจากตลาดโดยตรง กิจการตอง 

หาตลาดท่ีมีสถานการณใกลเคียงกันเพ่ือประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพ่ิมเติมในการประมาณอัตรา

คิดลดในสถานการณตางๆ ไดแสดงไวในภาคผนวก ก 

การรับรูรายการและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา 

58. กิจการตองรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการท่ีไมรวมถึงคา 

ความนิยม ตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 59 ถึง 64 และตองรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอย

คาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและคาความนิยมตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 65 ถึง 108 

59. กิจการตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น สวนที่ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการดอยคา 

60. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในกําไรหรือขาดทุนทันที นอกจากวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยเปนราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน (ตัวอยางเชน ตามขอกําหนดของ

วิธีราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและ
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อุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองนําผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคา

ใหมไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน 

61.  กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมมีการตีราคาใหมในกําไรหรือขาดทุน 

อยางไรก็ตาม หากกิจการเคยตีราคาสินทรัพยเพ่ิม กิจการตองนําผลขาดทุนจากการดอยคานั้นไป

บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไดภายในขอบเขตท่ีผลขาดทุนจากการดอยคานั้นไมเกินสวนเกิน

ทุนท่ีเคยบันทึกไวสําหรับสินทรัพยรายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีตีราคา

ใหมดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมของสินทรัพยนั้นลดลง 

62. หากผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีประมาณขึ้นมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการ

ตองรับรูสวนตางน้ันเปนหน้ีสินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนกําหนดไว 

63. หลังจากท่ีกิจการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองคํานวณคาเส่ือมราคา (คาตัด

จําหนาย) ของสินทรัพย โดยใชมูลคาตามบัญชีใหมของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ (ถามี) 

การคํานวณคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนายตองเปนการปนสวนอยางมีระบบตลอดอายุ 

การใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพย 

64. หากกิจการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองกําหนดสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินได 

รอตัดบัญชีท่ีเกี่ยวของตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได โดยการ

เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีใหมของทรัพยสินกับฐานภาษีของทรัพยสินนั้น (ดูตัวอยางประกอบการ

อธิบายท่ี 3) 

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยม 

65. กิจการตองกําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด วัดคามูลคาตามบัญชี และรับรูผลขาดทุนจาก

การดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและคาความนิยมตามขอกําหนดท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 

66 ถึง 108 และภาคผนวก ค 

การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

66.  หากมีขอบงช้ีที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กิจการตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืนของสินทรัพยแตละรายการ หากกิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยแตละรายการได กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณารวมอยู 

67.  กิจการจะไมสามารถกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการไดหากเปนไปตาม

เง่ือนไขทุกขอดังตอไปนี้ 
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67.1 มูลคาจากการใชของสินทรัพยไมสามารถประมาณการไดวาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

หักตนทุนในการขาย (ตัวอยางเชน เม่ือกระแสเงินสดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยาง

ตอเนื่อง ไมสามารถประมาณการไดวามีคานอยมากจนไมนํามาพิจารณา)  

67.2  สินทรัพยไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับท่ีโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสด 

ท่ีไดรับจากสินทรัพยอื่นได 

ในกรณีดังกลาว กิจการสามารถกําหนดมูลคาจากการใชสินทรัพย หรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนได

เฉพาะสําหรับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด  

ตัวอยาง 

บริษัทเหมืองแรเปนเจาของทางรถไฟสวนบุคคลท่ีใชสนับสนุนกิจกรรมเหมืองแรของบริษัทเอง 

ทางรถไฟดังกลาวสามารถขายไดเปนเศษซากเทานั้น และทางรถไฟไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสด

ท่ีเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับของสินทรัพยอ่ืนในเหมือง 

ในกรณีดังกลาวบริษัทไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทางรถไฟได เนื่องจากมูลคา

จากการใชทางรถไฟไมสามารถประมาณไดและอาจแตกตางจากมูลคาซาก ดังนั้น บริษัทจึงประมาณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีทางรถไฟดังกลาวรวมอยูดวย  

ซ่ึงก็คือเหมืองแรท้ังหมดนั่นเอง 

68.  ตามคํานิยามท่ีไดกําหนดไวในยอหนาท่ี 6 หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หมายถึง สินทรัพยกลุม 

ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุไดวาการใชกลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ 

ซ่ึงโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับท่ีเกิดจากสินทรัพยอ่ืนหรือกลุมสินทรัพยอ่ืน การระบุ

ถึงหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตองอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไมสามารถกําหนดมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการได กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุม

สินทรัพยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเปนอิสระจากสินทรัพยอ่ืนหรือกลุมสินทรัพยอ่ืน 

ตัวอยาง 

บริษัทรถประจําทางแหงหนึ่งมีสัญญากับเทศบาลท่ีจะใหบริการเดินรถประจํา ซ่ึงขอสัญญาระบุวา

บริษัทจะตองใหบริการขั้นต่ํา 5 สาย กิจการสามารถระบุสินทรัพยและกระแสเงินสดท่ีไดรับจากการ

เดินรถแตละสายแยกจากกันได แมวาการเดินรถประจําทางสายหนึ่งมีผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญ 

เนื่องจากตามสัญญากิจการไมสามารถท่ีจะยกเลิกเดินรถสายใดสายหนึ่งได ดังนั้น กลุมสินทรัพยซึ่ง 

เล็กที่สุดท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอ่ืน คือ กลุมของ 

รถประจําทางท้ัง 5 สายรวมกัน ซ่ึงหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดคือบริษัทรถประจําทางทั้งบริษัท 

69. กระแสเงินสดรับ คือ กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดซึ่งไดรับมาจากบุคคลหรือกิจการ

ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุวากระแสเงินสดท่ีไดรับจากสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพย
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สวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยอ่ืนหรือกลุมสินทรัพยอ่ืนหรือไม กิจการตอง

พิจารณาปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงวิธีการท่ีฝายบริหารกํากับดูแลการดําเนินงานของกิจการ เชน 

การกํากับดูแลตามสายผลิตภัณฑ ตามลักษณะธุรกิจหรือตามแหลงท่ีตั้ง หรือวิธีท่ีฝายบริหารใชในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการใชสินทรัพยหรือจําหนายสินทรัพยของกิจการ แนวทางในการกําหนดหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดไดแสดงไวในตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 1  

70. กิจการตองระบุใหสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดหากสินทรัพย

หรือกลุมสินทรัพยน้ันมีผลผลิตท่ีมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ แมวาจะมีการนําผลผลิตบางสวน

หรือท้ังหมดมาใชภายในกิจการ หากราคาโอนภายในมีผลตอกระแสเงินสดรับท่ีไดจากสินทรัพย

หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองนําประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุด

ของฝายบริหารสําหรับผลผลิตน้ันมาใชเพื่อ 

70.1 ประมาณกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพย

หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดน้ัน และ 

70.2 ประมาณกระแสเงินสดท่ีจะตองจายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพย

หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีถูกกระทบจากราคาโอนภายใน 

71.  แมวากิจการไดนําผลผลิตที่ไดจากสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยท้ังหมด หรือบางสวนไปใชในหนวย

สินทรัพยอื่นภายในกิจการ (ตัวอยางเชน สินคาที่อยูระหวางกระบวนการผลิต) กิจการตองถือวา

สินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยดังกลาวเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแยกตางหากจากกลุม

สินทรัพยอ่ืนหากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ไดในตลาดซื้อขายคลอง ท้ังนี้เนื่องจากสินทรัพยหรือ

กลุมสินทรัพยนั้นสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดท่ีจะไดรับจากการใชอยางตอเนื่องโดยกระแสเงินสด

สวนใหญแยกเปนอิสระจากสินทรัพยอ่ืนหรือกลุมของสินทรัพยอื่น กิจการตองปรับปรุงขอมูลท่ีไดมา

จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินท่ีมีความเกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

หรือสินทรัพยอื่น ที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไมสะทอนถึงประมาณการ

ราคาตลาดในอนาคตท่ีดีที่สุดของฝายบริหารท่ีเปนราคาท่ีสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ 

ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน  

72.  กิจการตองกําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสําหรับสินทรัพยเดียวกันหรือสินทรัพย

ประเภทเดียวกันอยางสม่ําเสมอในแตละงวด เวนแตกิจการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงน้ัน

ไดอยางสมเหตุสมผล 

73.  ในกรณีที่กิจการกําหนดวา สินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยูภายใตหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

แตกตางจากท่ีกําหนดไวในงวดกอน หรือประเภทของสินทรัพยตางๆ ที่รวมในหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดเปล่ียนแปลงไปจากงวดกอน กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนวยสินทรัพย 
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ท่ีกอใหเกิดเงินสดตามขอกําหนดท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 130 หากกิจการมีการรับรูหรือกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้น 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

74.  มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด คือ มูลคายุติธรรมหักตนทุน 

ในการขายหรือมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  

ในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด กิจการตองปฏิบัติตาม

ยอหนาท่ี 19 ถึง 57 โดยใชคําวา “หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด” แทนคําวา “สินทรัพย” 

75.  กิจการตองกําหนดมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดใหสอดคลองกับมูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น 

76. มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตอง 

76.1 รวมมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเฉพาะท่ีเกี่ยวของโดยตรง หรือท่ีสามารถปนสวนไดอยาง  

สมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซ่ึงจะกอใหเกิดกระแส

เงินสดรับในอนาคตในการกําหนดมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้น 

76.2  ไมรวมมูลคาตามบัญชีของหนี้สินท่ีกิจการไดรับรูแลว นอกจากวากิจการไมสามารถกําหนดมูล

คาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดหากไมนําหนี้สินนั้นมา

พิจารณามูลคาตามบัญชี 

มูลคาตามบัญชีตองคํานวณตามที่ไดกําหนดไวขางตนเนื่องจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

และมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดกําหนดขึ้นโดยไมรวมกระแสเงินสด 

ของสินทรัพยท่ีไมใชสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และโดยไมรวมหนี้สินท่ีกิจการ

ไดรับรูไวแลวในงบการเงิน (ดูยอหนาท่ี 28 และ 43) 

77.   เม่ือกิจการรวมสินทรัพยไวดวยกันเปนกลุมเพ่ือประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กิจการตองรวม

สินทรัพยทุกรายการท่ีเก่ียวของกับการกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชไวในหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะนั้นอาจดูเหมือนวากิจการไดรับคืนมูลคาของหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดเต็มจํานวน ท้ังท่ีในความเปนจริงผลขาดทุนจากการดอยคาไดเกิดขึ้นแลว ในบางกรณี 

แมวาสินทรัพยบางรายการมีสวนในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตของหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิด เงินสด กิจการอาจไมสามารถปนสวนสินทรัพยนั้นใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สดไดอยาง สมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอ ตัวอยางเชน คาความนิยม หรือสินทรัพยองคกร เชน สินทรัพย 

ท่ีสํานักงานใหญ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดอธิบายวิธีปฏิบัติเก่ียวกับสินทรัพยดังกลาวในการ

ทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดไวในยอหนาท่ี 80 ถึง 103 
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78.  กิจการอาจจําเปนตองพิจารณาหนี้สินที่กิจการไดรับรูแลว เพ่ือกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

ของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด กรณีนี้อาจเกิดขึ้นหากกิจการจําหนายหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสด โดยผูซ้ือตองรับภาระหนี้สินดังกลาว ดังนั้น มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

(หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจําหนาย) ของหนวยสินทรัพยท่ีกอให เกิดเงินสด 

คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพยทุกรายการท่ีระบุอยูในหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสุทธิ

จากหนี้สินท่ีผูซ้ือตองรับภาระหักดวยตนทุนในการจําหนาย กิจการตองนํามูลคาตามบัญชีของหนี้สิน

ไปหักจากทั้งมูลคาตามบัญชี และมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดกอนท่ีจะทํา

การเปรียบเทียบระหวางมูลคาตามบัญชี และมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสด 

ตัวอยาง 

กิจการแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจเหมืองแรในประเทศท่ีมีกฎหมายบังคับวาเจาของตองบูรณะสถานท่ีเม่ือ

การทําเหมืองแรเสร็จส้ินลง ตนทุนการบูรณะรวมถึงการฟนฟูเหมืองใหกลับสูสภาพเดิม กิจการตอง

รับรูประมาณการหนี้สินจากการฟนฟูทันทีท่ีกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือทําเหมือง ประมาณ

การดังกลาวรับรูเปนตนทุนของเหมืองและมีการคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของ

เหมืองนั้น มูลคาตามบัญชีของประมาณการหนี้ สินในการบูรณะสถานท่ีเทากับ 500 ลานบาท 

ซ่ึงเทากับมูลคาปจจุบันของรายจายในการบูรณะสถานท่ีนั้น 

กิจการตองทดสอบการดอยคาของเหมือง โดยหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ไดแก เหมือง

โดยรวม ท้ังนี้กิจการไดรับคําเสนอท่ีจะซ้ือเหมืองจากผูซ้ือหลายรายในราคาประมาณ 800 ลานบาท  

ซ่ึงเปนราคาที่ผูซ้ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานท่ี ตนทุนในการจําหนายเหมืองมีคานอยมาก 

จนไมนํามาพิจารณา มูลคาจากการใชของเหมืองมีจํานวนประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งไมรวมรายจาย

ในการบูรณะสถานท่ี มูลคาตามบัญชีของเหมืองเทากับ 1,000 ลานบาท 

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายสําหรับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดเทากับ 800 ลานบาท 

ซ่ึงเปนจํานวนสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานท่ี มูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานท่ีดังกลาวเทากับ 700 ลานบาท (1,200 ลานบาท  

หักดวย 500 ลานบาท) มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สิน

ดังกลาวเทากับ 500 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี 1,000 ลานบาท หักดวยมูลคาตามบัญชีของประมาณ

การหนี้สินในการบูรณะสถานที่ 500 ลานบาท) ดังนั้น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดจึงมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้น 

79.  เพ่ือประโยชนในทางปฏิบัติ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดอาจตอง

รวมสินทรัพยท่ีไมถือเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้น (เชน ลูกหนี้และสินทรัพย

ทางการเงินอ่ืน) หรือรวมหนี้สินท่ีกิจการไดรับรูในงบการเงินแลว (เชน เจาหนี้ เงินบําเหน็จบํานาญ 
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และประมาณการหนี้สิน) ในกรณีนี้ มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดจะเพ่ิมขึ้น

ดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและลดลงดวยมูลคาตามบัญชีของหนี้สินดังกลาว 

คาความนิยม 

การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

80. เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ต้ังแตวันที่ซ้ือกิจการที่เปนผูซ้ือ 

ตองปนสวน คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือ

กลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนท่ีเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ 

ไมวาสินทรัพยอ่ืนหรือหนี้สินอ่ืนของกิจการท่ีถูกซ้ือจะถูกปนสวนกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ

หนวยสินทรัพยเหลาน้ันหรือไมก็ตาม สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือแตละกลุมท่ี

กิจการไดปนสวนคาความนิยมตอง 

80.1 เปนหนวยในระดับท่ีเล็กท่ีสุดท่ีกิจการใชในการประเมินคาความนิยมในการบริหารภายใน

กิจการ และ 

80.2 ไมเกินกวาสวนงานปฏิบัติการหรือตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 

81. คาความนิยมท่ีรับรูจากการรวมธุรกิจคือสินทรัพยท่ีแสดงถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเกิด

จากสินทรัพยอื่นท่ีไดมาจากการรวมกิจการ ซึ่งไมสามารถระบุไดอยางอิสระและไมสามารถรับรูใน 

งบการเงินแยกเปนแตละรายการได คาความนิยมไมกอใหเกิดกระแสเงินสดท่ีเปนอิสระจากสินทรัพย

อ่ืนหรือกลุมของสินทรัพยอื่น และในหลายกรณีมักจะกอใหเกิดกระแสเงินสดจากหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดหลายหนวยรวมกัน บางครั้งกิจการอาจไมสามารถปนสวนคาความนิยมอยางสม

เหตุผลใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละหนวยได แตสามารถปนสวนใหกับกลุมของ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดได ดังนั้น หนวยท่ีอยูในระดับเล็กที่สุดท่ีกิจการใชในการพิจารณา 

คาความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบดวยหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

จํานวนมากท่ีเกี่ยวของกับคาความนิยมแตกิจการไมสามารถปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยท่ีเล็ก

ท่ีสุดเหลานั้นได กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา 83-99 และภาคผนวก ค ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย สําหรับหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม เชนเดียวกับกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสดท่ีไดรับการปนสวนคาความนยิม 

82. เม่ือกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 80 แลว กิจการจะสามารถทดสอบการดอยคาของ 

คาความนิยม ณ ระดับที่สะทอนลักษณะท่ีกิจการดําเนินงาน และประเมินคาความนิยม ดังนั้น กิจการ

จึงไมจําเปนตองกําหนดระบบการรายงานนอกเหนือจากท่ีระบุไวเพ่ือใชพิจารณาการดอยคาของ 

คาความนิยมอีก 
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83. หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีใชในการปนสวนคาความนิยมเพ่ือประเมินการดอยคาตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับระดับท่ีกิจการใชในการปนสวนคาความนิยม 

เพ่ือวัดมูลคากําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ตัวอยางเชน 

หากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) โดยการปนสวนคา 

ความนิยมใหกับหนวยของกิจการในระดับท่ีคอนขางเล็กเพื่อวัดคาผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียน กิจการไมจําเปนตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่ระดับเดียวกัน นอกจากกิจการ

ประเมินคาความนิยม ณ ระดับเดียวกันในการบริหารงานภายในกิจการ 

84. หากการปนสวนคร้ังแรกของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจยังไมเสร็จส้ินกอนส้ินรอบป

บัญชีท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองดําเนินการปนสวนคร้ังแรกน้ันใหเสร็จส้ินกอนส้ินรอบป

บัญชีแรกหลังปที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น 

85. เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม

ธุรกิจ ถาการบันทึกบัญชีเร่ิมแรกของการรวมธุรกิจตองใชประมาณการในวันส้ินงวดที่มีการรวมธุรกิจ  

กิจการท่ีเปนผูซื้อตอง : 

85.1 บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยใชมูลคาท่ีประมาณการนั้น และ 

85.2 รับรูรายการปรับปรุงมูลคาท่ีกําหนดขึ้นเปนการช่ัวคราวดังกลาวภายในชวงระยะเวลา 

การวัดมูลคา ซ่ึงตองไมเกิน 12 เดือน นับจากวันท่ีรวมธุรกิจ 

ในสถานการณดังกลาว กิจการอาจไมสามารถปนสวนคาความนิยมท่ีรับรูจากการรวมธุรกิจใหเสร็จส้ิน

กอนส้ินงวดบัญชีท่ีการรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกลาวใหกิจการเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนด

ไวในยอหนาท่ี 133 

86. ถาคาความนิยมถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด และกิจการไดจําหนายการ

ดําเนินงานท่ีอยูภายใตหนวยสินทรัพยนั้นออกไป คาความนิยมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงานน้ัน

จะตอง 

86.1   รวมไวในมูลคาตามบัญชีของการดําเนินงานน้ันในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจาก

การจําหนาย และ 

86.2   วัดมูลคาโดยใชเกณฑมูลคาเปรียบเทียบของการดําเนินงานท่ีถูกจําหนายและสัดสวนของ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ียังคงอยู นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวา

การคํานวณโดยใชวิธีอ่ืนจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของการ

ดําเนินงานท่ีจําหนายออกไปไดดีกวา 
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ตัวอยาง 

กิจการขายสวนงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมีคาความนิยมรวมอยู 

ไปในราคา 100 ลานบาท แตกิจการไมสามารถระบุคาความนิยมใหกับกลุมสินทรัพยที่เล็กกวา

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้นอยางสมเหตุผลได เวนแตจะกําหนดขึ้นตามดุลยพินิจของ

กิจการเอง มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตามสัดสวนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสวนที่

เหลืออยู เทากับ 300 ลานบาท 

เนื่องจากกิจการไมสามารถปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดอยาง

สมเหตุสมผลได หรือไมสามารถระบุคาความนิยมใหกับกลุมสินทรัพยที่เล็กวาหนวยสินทรัพย 

ที่กอใหเกิดเงินสด คาความนิยมของสวนงานท่ีขายใหระบุโดยเปรียบเทียบสัดสวนมูลคาของสวน

งานท่ีขายและสวนงานท่ียังคงอยู ดังนั้น คาความนิยมจํานวนรอยละ 25 จึงปนสวนไปรวมกับมูลคา

ตามบัญชีของการดําเนินงานท่ีขายไป 

87. ถากิจการปรับโครงสรางการรายงานใหม โดยการปรับโครงสรางดังกลาวสงผลใหมีการ

เปลี่ยนแปลงในองคประกอบของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดหนวยใดหนวยหน่ึงหรือ

มากกวา ซ่ึงกิจการไดมีการปนสวนคาความนิยมใหแลว กิจการควรปนสวนคาความนิยมใหมให

สอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวน

ใหมใหใชวิธีคํานวณตามสัดสวนของมูลคาเชนเดียวกับท่ีใชเมื่อมีการจําหนายการดําเนินงาน

ภายใตหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด เวนแตกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณ

โดยใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของหนวยสินทรัพยท่ีมีการปรับ

โครงสรางใหมไดดีกวา 

ตัวอยาง 

กิจการเคยปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ก แตไมสามารถปนสวน  

คาความนิยมดังกลาวใหแกกลุมของสินทรัพย ท่ีมีขนาดเล็กกวาหนวยสินทรัพย ก ไดอยาง

สมเหตุสมผล เวนแตกิจการจะกําหนดขึ้นตามดุลพินิจของกิจการเอง อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลง

โครงสรางของบริษัทที่กําลังจะเกิดขึ้นสงผลใหหนวยสินทรัพย ก ถูกแบงออกเปนสามสวนงาน และ 

ไปรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ข ค และ ง 

เนื่องจากกิจการไมสามารถปนสวนคาความนิยมใหกับกลุมของสินทรัพยท่ีมีขนาดเล็กกวาหนวย

สินทรัพย ก ไดอยางสมเหตุสมผล คาความนิยมท่ีปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย กจะตองถูกปนสวน

ใหมใหกับหนวยสินทรัพย ข ค และ ง ตามสัดสวนมูลคาของสามสวนงานของ กกอนท่ีจะมีการแบง

สวนงานและไปรวมกับหนวยสินทรัพย ข ค และ ง 
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การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดซึ่งมีคาความนิยมรวมอยู 

88. ตามท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 81 หากคาความนิยมมีความเก่ียวของกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด 

เงินสดแตไมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยน้ัน หนวยสินทรัพยดังกลาวตองไดรับการทดสอบ

การดอยคาเมื่อมี ขอบงช้ีวาหนวยสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา โดยการเปรียบเทียบกับมูลคา

ตามบัญชีของหนวยสินทรัพยซ่ึงไมรวมคาความนิยมกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวย

สินทรัพยน้ัน และใหรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเกิดขึ้นตามวิธีการท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 104  

89. หากมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามยอหนาที่ 88 ไดรวมสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือที่ยังไมพรอมท่ีจะใชงาน และกิจการสามารถ

ทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวไดเพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพยไมมีตัวตน

นั้นเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดเทานั้น ยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานฉบับนี้

กําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยนั้นทุกป 

90. กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ซึ่งมีการปนสวนคา 

ความนิยมใหปละคร้ัง และเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงช้ีวาหนวยสินทรัพยเกิดการดอยคา โดย 

การเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย ซึ่งรวมคาความนิยม กับมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนของหนวยสินทรัพยน้ัน หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยมากกวามูลคา

ตามบัญชีของหนวยสินทรัพยใหถือวาหนวยสินทรัพยและคาความนิยมที่ถูกปนสวนใหแกหนวย

สินทรัพยน้ันไมเกิดการดอยคา แตถาหากมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยมากกวามูลคาท่ีคาด

วาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาตามยอหนาท่ี 104 

91-95 (ยอหนานี้ไมใช) 

ชวงเวลาท่ีทําการทดสอบการดอยคา 

96. การทดสอบการดอยคาประจําปสําหรับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีคาความนิยมไดถูกปน

สวนมาอาจทําไดในชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป หนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยอาจไดรับการทดสอบการดอยคาในชวงเวลาตางกันได อยางไรก็ตาม 

หากคาความนิยมบางสวน หรือท้ังหมดท่ีปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดไดมาจาก

การรวมธุรกิจในระหวางปปจจุบัน กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยดังกลาวกอน

ส้ินปปจจุบันน้ัน 

97. หากกิจการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยท่ีเปนองคประกอบของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สด ซ่ึงไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกับการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพย

ท่ีมีคาความนิยมรวมอยูดวยน้ัน กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยท่ีเปนองคประกอบ

กอนท่ีจะทดสอบหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูดวย ในทํานองเดียวกัน หากกิจการ

ทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีประกอบเปนกลุมของหนวยสินทรัพยท่ี
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กอใหเกิดเงินสดท่ีไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกันกับกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีมี

คาความนิยมรวมอยู กิจการควรทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยแตละหนวยกอนกลุมของ

หนวยสินทรัพยท่ีมีคาความนิยมรวมอยู 

98. ณ เวลาท่ีมีการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีไดรับการปนสวนคา 

ความนิยม อาจมีขอบงช้ีวาสินทรัพยที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยท่ีมีคาความนิยมรวมอยูเกิดการดอยคา  

ในสถานการณดังกลาว กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการกอนเปนอันดับแรก 

และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเหลานั้น กอนท่ีจะทดสอบการดอยคาของหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีมีคาความนิยมรวมอยู ในทํานองเดียวกัน หากมีขอบงช้ีวาหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีอยูภายใตกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีมีคาความนิยมรวมอยูเกิดการ 

ดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและรับรูผลขาดทุนจาก

การดอยคาของหนวยสินทรัพยนั้น กอนท่ีจะทดสอบการดอยคาของกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีไดรับ

การปนสวนคาความนิยม 

99. การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีไดรับการปนสวนคา

ความนิยมซ่ึงกระทําไวอยางละเอียดลาสุดในงวดกอน สามารถนํามาใชในการทดสอบการดอยคา

ของหนวยสินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเขาเง่ือนไขทุกขอดังตอไปน้ี 

99.1 สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยไมเปลี่ยนแปลงอยาง 

มีนัยสําคัญ จากการคํานวณมูลคาท่ีจะไดรับคืนคร้ังลาสุดน้ัน 

99.2  การคํานวณครั้งลาสุดแสดงใหเห็นวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชี

ของหนวยสินทรัพยน้ันเปนจํานวนมาก 

99.3 จากการวิเคราะหเหตุการณท่ีไดเกิดขึ้นและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังการคํานวณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนครั้งลาสุด มีความเปนไปไดนอยมากท่ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืนในงวดปจจุบันจะตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย 

สินทรัพยองคกร 

100. สินทรัพยองคกร รวมถึง สินทรัพยของหนวยงานหรือกลุมหนวยงาน เชน อาคารสํานักงานใหญ หรือ

ของฝายงานของกิจการ อุปกรณประมวลผลขอมูล หรือศูนยวิจัย โครงสรางของกิจการจะกําหนดวา

สินทรัพยที่รวมอยูในหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยองคกร 

ตามมาตรฐานฉบับนี้หรือไม ลักษณะท่ีสําคัญของสินทรัพยองคกร คือ สินทรัพยนั้นไมกอใหเกิด

กระแสเงินสดรับท่ีเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

องคกรไมมีความเก่ียวของโดยตรงกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา 
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101. เนื่องจากสินทรัพยองคกรไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับแยกตางหาก กิจการจึงไมสามารถกําหนด 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยองคกรแตละรายการได นอกจากวา ฝายบริหารตัดสินใจ 

ท่ีจะจําหนายสินทรัพยองคกรนั้น ดวยเหตุผลดังกลาว หากมีขอบงช้ีท่ีแสดงวาสินทรัพยองคกรอาจ 

ดอยคา กิจการตองกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสด ซ่ึงสินทรัพยองคกรนั้นรวมอยู กิจการตองเปรียบเทียบมูลคาดังกลาวกับมูลคา 

ตามบัญชีของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด และตองรับรูผลตาง 

ท่ีเกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 104 

102. ในการทดสอบวาหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองระบุ

สินทรัพยองคกรทุกรายการที่เกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา 

ดังน้ี 

102.1 หากกิจการสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรอยางสมเหตุสมผลและ

อยางสม่ําเสมอ ใหแกหนวยสินทรัพยน้ัน กิจการตองเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของ

หนวยสินทรัพยซ่ึงรวมสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรท่ีถูกปนสวนใหแก

หนวยสินทรัพยน้ันกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลตางท่ีเกิดขึ้นเปนผลขาดทุน

จากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104 

102.2 หากกิจการไมสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรใหแกหนวยสินทรัพย

น้ันได อยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ กิจการตอง 

102.2.1 เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยน้ัน ซ่ึงไมรวมมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยองคกรกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลตางท่ี

เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 104 

102.2.2 ระบุกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่เล็กท่ีสุดที่รวมหนวยสินทรัพย

ท่ีกอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา ซ่ึงกิจการสามารถปนสวนมูลคา 

ตามบัญชีของสินทรัพยองคกรใหหนวยสินทรัพยน้ันไดอยางสมเหตุสมผลและ 

อยางสม่ําเสมอ 

102.2.3 เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด  

ซ่ึงรวมถึงสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรท่ีถูกปนสวนให  

กับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพยน้ัน และรับรูผลตาง

ท่ีเกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104 
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103. ตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 8 ไดแสดงวิธีการนําขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ไปใชกับสินทรัพย

องคกร 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

104. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (ซ่ึงหมายถึง 

กลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีเล็กท่ีสุด ท่ีไดรับการปนสวนคาความนิยมหรือ

สินทรัพยองคกร) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย หรือ

กลุมของหนวยสินทรัพยนั้น กิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา เพื่อลดมูลคาตามบัญชี

ของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยตามลําดับ ดังนี้ 

104.1 อันดับแรก ลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เคยปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย  

(กลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) และ 

104.2 จากน้ัน ลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอ่ืนๆ ท่ีรวมอยูในหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดดังกลาวตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

แตละรายการนั้น 

กิจการตองรับรูการลดลงของมูลคาตามบัญชีเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละ

รายการตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 60 

105. ในการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 104 กิจการตองไมลด

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหตํ่ากวาจํานวนที่สูงท่ีสุดของ 

105.1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย (หากสามารถกําหนดได) 

105.2 มูลคาจากการใชสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ 

105.3 ศูนย 

มูลคาของผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีตองถูกปนสวนใหแกสินทรัพยใดแตไมสามารถทําได

เน่ืองจากติดเงื่อนไขขางตน ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอ่ืนท่ีอยูในหนวยสินทรัพยหรือกลุม

ของหนวยสินทรัพยเดียวกันตามสัดสวน 

106. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการท่ี
รวมอยูในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดได มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการใชวิธี 

ปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับสินทรัพย (ยกเวนคาความนิยม) ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพย

เดียวกันตามดุลยพินิจของกิจการ เนื่องจากกิจการไดรับประโยชนจากการใชสินทรัพยเหลานั้นรวมกัน 
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107. หากกิจการไมสามารถกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการได (ดูยอหนาท่ี 67) 

107.1 กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
สูงกวา จํานวนท่ีมากกวาระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการจําหนายกับ

มูลคาหลังจากการปนสวนตามยอหนาท่ี 104 และ 105 

107.2 กิจการตองไมรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดท่ีสินทรัพยนั้นรวมอยูไมมีการดอยคาเกิดขึ้น ถึงแมวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

หักตนทุนในการขายจะนอยกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นก็ตาม 

ตัวอยาง 

กิจการมีเครื่องจักรท่ีชํารุดแตยังคงใชงานอยูแมวาจะไมดีดังเดิม เคร่ืองจักรมีมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน

การขายต่ํากวามูลคาตามบัญชี และไมไดกอใหเกิดกระแสเงินสดรับท่ีเปนอิสระ เคร่ืองจักรดังกลาวรวมอยู

ในสายการผลิต ซ่ึงสามารถระบุไดวาเปนกลุมสินทรัพยที่เล็กท่ีสุดซึ่งกอใหเกิดกระแสเงินสดซ่ึงสวนใหญ

แยกเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยอ่ืน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสายการผลิตแสดงให

เห็นวาสายการผลิตโดยรวมไมเกิดการดอยคา 

ขอสมมติท่ี 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารแสดงใหเห็นวา

ฝายบริหารมิไดมีความตั้งใจที่จะเปล่ียนแทนเครื่องจักรนั้น 
กิจการไมสามารถประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเคร่ืองจักรเพียงอยางเดียวได เนื่องจาก 
(1) มูลคาจากการใชของเคร่ืองจักรนั้นอาจแตกตางจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย 
(2) มูลคาจากการใชของเคร่ืองจักรนั้น กิจการสามารถกําหนดไดจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ซึ่งเคร่ืองจักรนั้นรวมอยู (สายการผลิต) 
เนื่องจากสายการผลิตไมไดดอยคาลง ดังนั้น จึงไมมีผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีกิจการตองรับรูสําหรับ

เครื่องจักร อยางไรก็ตาม กิจการอาจจําเปนตองประเมินอายุการใหประโยชนของเครื่องจักรใหม หรือ

เปลี่ยนแปลงวิธีคิดคาเส่ือมราคาใหเหมาะสม 
“เนื่องจากระยะเวลาการคิดคาเส่ือมราคาท่ีสั้นลง หรือวิธีการคิดคาเส่ือมราคาท่ีเรงขึ้นอาจสะทอนอายุการ

ใหประโยชนท่ีเหลืออยู หรือรูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีกิจการไดรับไดดีขึ้น” 

ขอสมมติท่ี 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารแสดงใหเห็นวา 

ฝายบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเปลี่ยนแทนเคร่ืองจักรโดยจะขายเคร่ืองจักรเกาในอนาคตอันใกล กิจการ

ประมาณวากระแสเงินสดรับจากการใชอยางตอเนื่องไปจนถึงวันจําหนายเคร่ืองจักรมีคานอยมากจนไม

นํามาพิจารณา 
มูลคาจากการใชของเคร่ืองจักรสามารถประมาณไดใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย 

ดังนั้น มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเคร่ืองจักรจึงสามารถกําหนดได และไมจําเปนตองพิจารณาถึงหนวย
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สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีเปนของเคร่ืองจักรนั้น (ไดแก สายการผลิต) และเนื่องจากมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการจําหนายของเคร่ืองจักรต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของเคร่ืองจักรดังกลาว 

108. หลังจากปฏิบัติตามยอหนาท่ี 104 และ 105 แลว  กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา

ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังเหลืออยูเปนหน้ีสินหากมาตรฐานฉบับอื่นกําหนดไว 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 

109. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ซ่ึงกิจการรับรูในงวดกอนไวในยอหนาที่ 110-116 

คําวา “สินทรัพย” ในยอหนาดังกลาวมีความหมายรวมถึง สินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพย

ท่ีกอใหเกิดเงินสด ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับสินทรัพยแตละรายการไดระบุไวในยอหนาที่ 117-121

ขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดระบุไวในยอหนาที่ 122-123  

และขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับคาความนิยมไดระบุไวในยอหนาท่ี 124-125 

110. ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชคาความนิยมท่ีกิจการไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม 

หากมีขอบงช้ีดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน 

111. กิจการตองประเมินวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชคาความนิยมท่ีกิจการรับรู

ในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม  โดยพิจารณาถึงขอบงชี้ตอไปน้ีเปนอยางนอย 

แหลงขอมูลจากภายนอก 

111.1 ราคาตลาดของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวด 

111.2 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญท่ีสงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวดหรือ
ในอนาคตอันใกล ผลกระทบดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ของกิจการ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพยน้ันเก่ียวของอยู โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจ

เปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือกฎหมาย  

111.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้นลดลง

จนนาจะมีผลกระทบตออัตราคิดลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาจากการใชของสินทรัพย ซึ่ง

สงผลใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ันเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ 

แหลงขอมูลภายใน 

111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ เก่ียวกับลักษณะการใช หรือคาดวาจะใชสินทรัพย  

ซ่ึงสงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวด หรือในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลง
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ดังกลาวรวมถึงรายจายฝายทุนท่ีเกิดขึ้นระหวางงวด เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของสินทรัพย หรือการปรับโครงสรางการดําเนินงานท่ีกิจการนํา

สินทรัพยน้ันไปใช 

111.5 มีหลักฐานจากขอมูลที่รายงานเปนการภายใน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานเชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพยดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกวาท่ีคาดไว 

112. ขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจลดลงตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 111 สวนใหญ

เปนเร่ืองเดียวกับขอบงช้ีที่แสดงใหเห็นวาอาจเกิดผลขาดทุนการดอยคาตามท่ีระบุไวในยอหนาที่ 12  

113. หากมีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม ท่ีรับรูได

หมดไปหรือลดลง กิจการอาจตองทบทวนและปรับปรุงอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยู รวมทั้งวิธีคิด  

คาเสื่อมราคา (หรือคาตัดจําหนาย) หรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน  

การบัญชีฉบับอื่นท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยนั้น แมวากิจการไมไดกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพยก็ตาม 

114. กิจการตองกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม ที่กิจการ

รับรูในงวดกอนหากประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภาย

หลังจากท่ีกิจการไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุดแลว ในกรณีน้ีกิจการตองบันทึกเพิ่ม

มูลคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (เวนแตจะเปนไปตามยอหนาท่ี 

117) การเพิ่มขึ้นน้ี คือ การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาน่ันเอง 

115. การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา แสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของศักยภาพในการให

ประโยชนของสินทรัพยท่ีประมาณขึ้นจากการใชหรือจากการขายสินทรัพยนั้นภายหลังท่ีกิจการรับรูผล

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นคร้ังลาสุด ยอหนาท่ี 130 กําหนดใหกิจการตองระบุถึงการ

เปล่ียนแปลงประมาณการ ที่สงผลใหศักยภาพในการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยเพ่ิมขึ้น

ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรวมถึง 

115.1 การเปล่ียนแปลงเกณฑท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ไดแก มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืนอาจกําหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เปนมูลคาจากการใช) 

115.2 การเปล่ียนแปลงจํานวนหรือระยะเวลาท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือ

การเปล่ียนแปลงอัตราคิดลด  หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนกําหนดจากมูลคาจากการใช 

115.3 การเปล่ียนแปลงประมาณการของส่ิงท่ีนํามาพิจารณาในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขาย หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนกําหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย 

116. มูลคาจากการใชของสินทรัพยอาจสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น เนื่องจากมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดรับในอนาคตเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาท่ีใกลเขามา โดยท่ีศักยภาพในการใหประโยชนของ

สินทรัพยไมเพ่ิมขึ้น ในกรณีดังกลาว กิจการตองไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาหากผล
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ขาดทุนจากการดอยคาที่ลดลงนั้นเปนเพียงผลมาจากการท่ีเวลาไดผานไป (บางครั้งเรียกวาการปลด

สวนลด) แมวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจะสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตาม  

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ 

117. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ท่ีไมใชคาความนิยม ท่ีเพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก

การดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเส่ือมราคา) 

หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดกอนๆ 

118. สวนท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีไมใชคาความนิยมที่มากกวามูลคาตามบัญชีท่ีควร 

จะเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเส่ือมราคา) หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพยนั้นในงวดกอนๆ ถือเปนการตีราคาใหม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยนั้นในการบันทึกรายการตีราคาสินทรัพยใหม 

119. กิจการตองบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม โดยรับรู

ไปยังกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตกรณีท่ีสินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหมตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับอ่ืน (เชน วิธีราคาที่ใหม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองถือวาการกลับรายการผลขาดทุนจาก

การดอยคาของสินทรัพยท่ีตีราคาใหมเปนการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน 

120. กิจการตองรับรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีตีราคาใหมในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยนั้นเพิ่ม อยางไรก็ตาม หาก

กิจการไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีตีราคาใหมนั้นไปยังกําไรหรือขาดทุน 

ในงวดกอน กิจการตองรับรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาน้ันไปยังกําไรหรือขาดทุน

เปนจํานวนไมเกินผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีกิจการเคยรับรูเปนคาใชจายในงวดกอนๆ 

121. หลังจากท่ีกิจการไดกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองปรับปรุงการคิดคาเสื่อม

ราคาหรือ คาตัดจําหนายของสินทรัพยในงวดอนาคต เพื่อปนสวนมูลคาตามบัญชีท่ีปรับใหมของ

สินทรัพย หักดวยมูลคาคงเหลืออยางมีระบบ ตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยู 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

122. ในการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด กิจการ

จะตองปนสวนมูลคาท่ีเพิ่มขึ้นไปยังสินทรัพยแตละรายการ (ยกเวนคาความนิยม) ท่ีอยูในหนวย

สินทรัพยน้ัน ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลาน้ัน การเพิ่มขึ้นของมูลคา 

ตามบัญชีตองถือเสมือนเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละ

รายการ และใหรับรูตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 119 
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123. ในการปนสวนรายการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สดตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 122 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการที่บันทึกเพิ่มน้ัน 

จะตองไมสูงกวาจํานวนที่ตํ่ากวาของ  

123.1 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ 

123.2 มูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเส่ือมราคา) หากกิจการไมเคย

รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ 

มูลคาท่ีจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาสวนท่ีเหลือจากเง่ือนไขการปนสวนขางตน  

ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอ่ืนในหนวยสินทรัพยเดียวกัน (ยกเวนคาความนิยม) ตามสัดสวน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลาน้ัน 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 

124. กิจการตองไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมท่ีไดรับรูในงวดกอนๆ  

125.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน ไมใหมีการรับรูคาความ

นิยมท่ีเกิดขึ้นภายในกิจการ การเพิ่มขึ้นของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมในงวดบัญชี

หลังจากงวดท่ีรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมนั้น มักจะเปนการเพิ่มขึ้นของคาความ

นิยมท่ีเกิดขึ้นภายในกิจการมากกวาเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมท่ี

เกิดจากการซื้อกิจการท่ีรับรูไปแลว 

การเปดเผยขอมูล 

126. กิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปน้ี 

126.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด และรายการแต

ละบรรทัดท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดอยคารวมอยู 

126.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีกลับรายการ ซ่ึงรับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด 

และรายการแตละบรรทัดท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุนจากการ

ดอยคาที่กลับรายการรวมอยู 

126.3 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีตีราคาใหมท่ีรับรูไปยังกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในระหวางงวด 

126.4 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีกลับรายการของสินทรัพยท่ีตีราคาใหมท่ีรับรูไปยัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด 

127. สินทรัพยแตละประเภท หมายถึง กลุมของสินทรัพยท่ีมีลักษณะและการใชงานคลายคลึงกันในการ

ดําเนินงานของกิจการ 
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128. กิจการอาจเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 126 รวมกับขอมูลอ่ืนที่ตองเปดเผย 

ตามประเภทของสินทรัพย เชน อาจเปดเผยขอมูลเหลานี้รวมอยูในการกระทบยอดมูลคาตามบัญชี 

ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณระหวางวันตนงวดและวันสิ้นงวด ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เม่ือมีการประกาศใช) 

129. กิจการที่รายงานขอมูลแยกตามสวนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)ตองเปดเผยขอมูลตอไปน้ี

สําหรับทุกสวนงานท่ีรายงาน 

129.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน และที่รับรูไปยังกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนระหวางงวด 

129.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีกลับรายการ และรับรูในกําไรหรือขาดทุน และท่ีรับรู

ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหวางงวด 

130. หากกิจการรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย รวมถึงคาความนิยม 

หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ี สําหรับ

รายการแตละรายการที่มีสาระสําคัญ 

130.1 เหตุการณและสถานการณท่ีทําใหกิจการตองรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ดอยคา 

130.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีกิจการรับรู หรือกลับรายการ 
130.3 สําหรับสินทรัพยแตละรายการ 

130.3.1 ลักษณะสินทรัพยแตละรายการ และ 
130.3.2 สวนงานที่สินทรัพยน้ันรวมอยู ถากิจการมีการรายงานขอมูลตามสวนงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนงาน

ดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 

130.4 สําหรับหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

130.4.1 คําอธิบายลักษณะของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (เชน เปนสาย 

การ ผลิต โรงงาน การดําเนินงานทางธุรกิจ หนวยงานทางภูมิศาสตร หรือ 

สวนงานท่ีเสนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช))  

130.4.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรู หรือกลับรายการ โดยแสดง
แยกตามสินทรัพยแตละประเภท และตามสวนงานท่ีเสนอรายงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนงาน

ดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 
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130.4.3 คําอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดในงวด
ปจจุบันและกอนหนาน้ัน และเหตุผลท่ีกิจการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรวม

สินทรัพยเปนหนวยสินทรัพย ท่ีกอใหเกิดเ งินสดดังกลาว หากกิจการได

เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพยท่ีรวมอยูในหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสดหลังจากท่ีไดประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดนั้นในคร้ังกอน 

130.5 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดวาเปน
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หรือมูลคาจากการใช 

130.6 เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืนเปนมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย (เชน มูลคายุติธรรมกําหนดขึ้นโดยใชราคา

อางอิงจากตลาดซื้อขายคลอง) 

130.7 อัตราคิดลดท่ีใชในการประมาณมูลคาจากการใชสินทรัพยทั้งในปจจุบันและอดีต (ถามี) 

หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเปนมูลคาจากการใช 

131. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีกิจการรับรูหรือกลับ

รายการในระหวางงวด ดังตอไปน้ี หากไมมีขอมูลเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 130 

131.1 ประเภทของสินทรัพยหลักท่ีเกิดผลขาดทุนจากการดอยคาหรือท่ีกลับรายการผลขาดทุน
จากการดอยคา 

131.2 เหตุการณและสถานการณที่สําคัญที่ทําใหกิจการรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ดอยคา 

132. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอสมมติที่สําคัญ ซ่ึงกิจการใชในการกําหนด

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด อยางไร

ก็ตามยอหนาท่ี 134 กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประมาณการท่ีใชในการวัดมูลคา 

ท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เมื่อมีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยนั้นดวย 

133. ตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 84 หากกิจการไมไดทําการปนสวนคาความนิยมท่ีไดมาจากการรวม

ธุรกิจในระหวางงวดใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ณ วันส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของคาความนิยมท่ีไมไดรับการปนสวน 

รวมถึงสาเหตุท่ีไมไดทําการปนสวนคาความนิยมดังกลาว 
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ประมาณการที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

ที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยู 

134. กิจการจะตองเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ี สําหรับหนวยสินทรัพยแตละหนวย หรือกลุมสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละกลุม หากมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมหรือ สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมี

อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย

น้ันเปนจํานวนเงินท่ีมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีท้ังหมดของคาความนิยมหรือ

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการ 

134.1 มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวย

สินทรัพยน้ัน 

134.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ท่ีปน

สวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น 

134.3  เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยวาเปนมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

134.4 หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยของสินทรัพย 
กําหนดจากมูลคาจากการใชจะตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  

134.4.1 ลักษณะขอสมมติท่ีสําคัญท่ีฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสด

สําหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทาง

การเงินลาสุด ขอสมมติท่ีสําคัญ ไดแก ขอสมมติที่มีผลกระทบตอมูลคาท่ีคาด

วาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากท่ีสุด 

134.4.2 แนวทางที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญวามูลคา
ท่ีกําหนดอางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับ

แหลงขอมูลภายนอกหรือไม หรืออธิบายถึงมูลคาท่ีกําหนดแตกตางจาก

ประสบการณในอดีตหรือแหลงขอมูลภายนอกอยางไร  และเพราะเหตุใด 

134.4.3 งวดเวลาท่ีครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดจากงบประมาณ หรือ

ประมาณการทางการเงินที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร ซึ่งนํามาใชในการ

กําหนดมูลคาจากการใช สําหรับหนวยสินทรัพยหรือของหนวยสินทรัพย หาก

งวดเวลาของประมาณการครอบคลุมระยะเวลาเกินกวา 5 ป ใหเปดเผยถึง

เหตุผลท่ีกิจการเห็นวาการใชประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกวา 5 ปน้ันมี

ความเหมาะสม 

134.4.4 อัตราการเติบโตท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกลออกไป

กวางวดเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินลาสุด และเหตุผล

ประกอบ หากมีการใชอัตราการเติบโตที่สูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะ
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ยาวของผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม หรือประเทศที่กิจการดําเนินงานอยู หรือตลาด  

ซ่ึงหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยน้ันใชอยู 

134.4.5 อัตราคิดลดท่ีใชในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 

134.5 หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเปนมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย ใหเปดเผยวิธีการท่ีใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหัก

ตนทุนในการขาย และถากิจการมิไดกําหนดมูลคาดังกลาวจากราคาตลาดที่อางอิงได

สําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด กิจการตองเปดเผย

ขอมูลเพิ่มเติม ดังน้ี 

134.5.1 ลักษณะของขอสมมติท่ีสําคัญ ซึ่งฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขาย ขอสมมติท่ีสําคัญ ไดแก ขอสมมติท่ีมีผลกระทบตอ 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย 

มากที่สุด 

134.5.2 แนวทางท่ีฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติท่ีสําคัญวาอางอิง
จากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับแหลงขอมูลภายนอก 

หรือไม หรืออธิบายวามูลคาท่ีกําหนดแตกตางจากประสบการณในอดีตหรือ

แหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเพราะเหตุใด 

ถามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายถูกกําหนดโดยวิธีคิดลดประมาณกระแสเงินสด 

กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 

134.5.3 ระยะเวลาที่ครอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.4 อัตราการเติบโตท่ีใชในการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.5 อัตราท่ีใชในการคิดลดกระแสเงินสด 

134.6 หากมีเหตุผลท่ีทําใหเ ช่ือไดวาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ ท่ีสําคัญ ซ่ึง 

ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุม 

ของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ซ่ึงจะสงผลใหมูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวา

จะไดรับคืน กิจการตองเปดเผย 

134.6.1 จํานวนผลตางของมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุม
ของหนวยสินทรัพยน้ันที่สูงกวามูลคาตามบัญชี 

134.6.2 มูลคาท่ีกําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติท่ีสําคัญ 

134.6.3 จํานวนท่ีมูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติท่ีสําคัญซ่ึงจะตองเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อจะทําใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย

สินทรัพยเทากับมูลคาตามบัญชี หลังจากไดรวมผลจากการเปลี่ยนแปลงท่ี

กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนแลว 
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135. หากมูลคาตามบัญชีบางสวนหรือท้ังหมดของคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอนถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสดหลายหนวย และมูลคาท่ีปนสวนใหกับแตละหนวยไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา

ตามบัญชีของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน

โดยรวม กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวควบคูกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยม 

หรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนท่ีปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย 

หรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลาน้ัน นอกจากนี้ หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวย

สินทรัพยเหลาน้ัน กําหนดขึ้นโดยใชขอสมมติท่ีสําคัญเดียวกัน และมูลคาตามบัญชีรวมของคา

ความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนท่ีปนสวนใหหนวย

สินทรัพยซึ่งมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนกําหนดขึ้นโดยใชขอสมมติท่ีสําคัญเดียวกัน ดังกลาวมี

นัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการ

ใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการโดยรวม กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวพรอมกับ

ขอมูลดังตอไปน้ี 

135.1 มูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยน้ัน 

135.2 มูลคาตามบัญชีรวมของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนท่ี

ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยน้ัน 

135.3 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ 

135.4 คําอธิบายวิธีการท่ีฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติท่ีสําคัญขอสมมติ

แตละขอวามูลคาที่กําหนดอางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับ

แหลงขอมูลภายนอก หรือไม หากไม ใหอธิบายวามูลคาที่กําหนดแตกตางจาก

ประสบการณในอดีตและแหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง 

135.5 หากมีเหตุผลท่ีทําใหเช่ือไดวาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติท่ีสําคัญทําใหการ

กําหนดผลรวมของมูลคาตามบัญชี ของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย

มากกวาผลรวมของมูลคาที่คาดวาจะไดรับ กิจการตองเปดเผย 

135.5.1 จํานวนผลตางที่มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยน้ันสูงกวามูลคาตามบัญชี 

135.5.2 มูลคาท่ีกําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติท่ีสําคัญ 

135.5.3 จํานวนมูลคาท่ีกําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติท่ีสําคัญซ่ึงจะตองเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อท่ีจะทําใหผลรวมของมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุม

ของหนวยสินทรัพยเทา กับมูลคาตามบัญชี หลังจากไดรวมผลจากการ

เปลี่ยนแปลงที่กระทบตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีใชในการวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนแลว  
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136. ตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 24 หรือ 99 กิจการอาจนําผลการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนครั้ง

ลาสุดของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ท่ีจัดทําในงวดบัญชีกอน  

มาใชในการอางอิงในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยใน 

งวดปจจุบันหากเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนด ในกรณีนี้ ขอมูลซ่ึงตองเปดเผยตามยอหนาท่ี 134 และ 

135 สําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยดังกลาว ไดแก ขอมูลการคํานวณมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนท่ียกมาจากงวดกอน 

137. ตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 9 แสดงตัวอยางการเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 134 และ 135 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงและวันถือปฏิบัติ  

138. (ยอหนานี้ไมใช) 

139. ใหกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

139.1 สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจ
เปนวันท่ีในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

139.2 สําหรับสินทรัพยอื่น โดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดยเร่ิมจากรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

140. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการท่ีกําหนดไวในยอหนาที่ 139 นํามาตรฐานการบัญชีฉบับ

นี้มาถือปฏิบัติกอนวันท่ีที่ระบุในยอหนา ท่ี 139 อยางไรก็ตาม หากกิจการใดนํามาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกอนวันท่ีท่ีกําหนดไว กิจการจะตองนํา มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช) และ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน มาถือปฏิบัติพรอมกันดวย 

140ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน แกไขถอยคําที่ใชใน

มาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ยังแกไขยอหนาท่ี 61 120 126 และ129 กิจการตองนําสวนท่ีแกไข 

มาถือปฏิบัติ สําหรับรอบระยะเวลาท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการนํา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน มาถือปฏิบัติกอน 

กิจการตองถือปฏิบัติสวนท่ีแกไขสําหรับงบการเงินงวดกอนหนาดวย 

140ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ

ประกาศใช) แกไขยอหนาท่ี 65 81 85 และ 139 ยกเลิกยอ หนาท่ี 91 ถึง 95 และ138 และเพ่ิม

ภาคผนวก ค กิจการตองนําสวนท่ีแกไขมาถือปฏิบัติ สําหรับรอบระยะเวลาที่เ ร่ิมตนในหรือหลัง 

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช) มาถือปฏิบัติกอน กิจการตองถือปฏิบัติสวน 

ท่ีแกไขสําหรับงบการเงินงวดกอนหนาดวย 
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140ค. ยอหนาท่ี 134.5 ไดถูกแกไข โดยกิจการตองนําสวนท่ีแกไขมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมตน 

ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอน 

วันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้สําหรับงวดปบัญชีท่ีเริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 

ใหเปดเผยถึงขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

140ง. ตนทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม (ไดมีการแกไขใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรก 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ) ไดเพ่ิมเติมยอหนาที่ 12.8 โดยกิจการตองนําการแกไขดังกลาวมาถือปฏิบัติสําหรับรอบ

ระยะเวลาที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามยอหนาท่ี 4 และ 38ก. ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดกอนหนา 

กิจการตองถือปฏิบัติตามยอหนา 12.8 ในงวดเดียวกัน 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

141. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคา

ของสินทรัพย 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

การใชเทคนิคมูลคาปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใช 

ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงแนวทางในการใชเทคนิคมูลคา

ปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใช คําวา “สินทรัพย” ในภาคผนวกนี้ ใหมีความหมายครอบคลุมถึงกลุมของ

สินทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

องคประกอบของการวัดมูลคาปจจุบัน 

ก1 ความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางสินทรัพยสามารถระบุไดโดยใชองคประกอบดังตอไปนี้รวมกัน 

(ก) ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  หรือในกรณีท่ีซับซอนขึ้น อาจใชกลุมกระแสเงินสด 

ในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

(ข) การคาดการณเกี่ยวกับความผันผวนท่ีอาจเกิดขึ้นกับจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด 

เหลานั้น 

(ค) มูลคาของเงินตามเวลา ท่ีอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีปราศจากความเส่ียงในตลาด ณ ปจจุบัน 

(ง) ราคาที่ไดสะทอนถึงความไมแนนอนท่ีสืบเนื่องมาจากสินทรัพย 
(จ) ปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจไมสามารถระบุได (เชน การขาดสภาพคลอง) แตเปนปจจัย ที่ผูมี

สวนรวมในตลาดมักจะพิจารณาในการกําหนดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ

จากสินทรัพย  

ก2 ภาคผนวกนี้ไดเปรียบเทียบวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันท่ีกิจการสามารถนํามาใชในการประมาณมูลคา

จากการใชของสินทรัพย 2 วิธี โดยจะเลือกใชวิธีใดนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณที่เกิดขึ้น การคํานวณตาม 

วิธีดั้งเดิม (Traditional approach) ไดรวมผลจากปจจัย (ข)–(จ) ท่ีกลาวขางตนในอัตราคิดลดที่ใช และ

วิธีการคํานวณกระแสเงินสดท่ีคาดการณ (Expected Cash Flow approach) ไดมีการรวมปจจัย (ข) (ง) 

และ (จ) ในการคํานวณกระแสเงินสดท่ีคาดการณหลังปรับดวยความเส่ียง ไมวากิจการจะใชวิธีใด

สะทอนการคาดการณการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดใน

อนาคต ผลการคํานวณท่ีไดควรสะทอนมูลคาปจจุบันท่ีคาดการณของกระแสเงินสดในอนาคต เชน 

การถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกัผลลัพธท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังหมดแลว 

หลักเกณฑทั่วไป 

ก3 เทคนิคที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปตาม

สถานการณท่ีแวดลอมสินทรัพยภายใตการพิจารณา อยางไรก็ตาม กิจการสามารถใชหลักเกณฑ

ตอไปนี้ในการวัดมูลคาปจจุบันของสินทรัพยในกรณีทั่วไปได 
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(ก) อัตราดอกเบี้ยท่ีใชคิดลดกระแสเงินสดควรสะทอนถึงขอสมมติที่สอดคลองกับขอสมมติท่ีใช 
กับกระแสเงินสดท่ีคาดการณ มิฉะนั้น อาจเกิดความซํ้าซอนหรือละเลยผลกระทบของขอสมมติ

ดังกลาว ตัวอยางเชน กิจการอาจใชอัตราคิดลดรอยละ 12 กับกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีจะไดรับ

จากลูกหนี้เงินใหกูยืม อัตราดังกลาวสะทอนถึงการคาดการณเก่ียวกับการผิดนัดชําระหนี้ใน

อนาคตจากเงินใหกูยืมท่ีมีลักษณะเฉพาะดังกลาว กิจการตองไมใชอัตรา รอยละ 12 ซ่ึงเปนอัตรา

เดียวกันนี้ในการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดการณเนื่องจากกระแสเงินสดดังกลาวไดสะทอนขอ

สมมติเกี่ยวกับการผิดนัดชําระดังกลาวแลว 

(ข) กระแสเงินสดท่ีคาดการณและอัตราคิดลดควรปราศจากความลําเอียง ตลอดจนปราศจากการนํา
ปจจัยท่ีไมเก่ียวของกับสินทรัพยมารวมพิจารณา ตัวอยางเชน การปรับประมาณการกระแสเงินสด

สุทธิใหต่ําลงโดยเจตนาเพ่ือเพ่ิมกําไรในอนาคตของสินทรัพย ถือวามีความลําเอียงในการวัดมูลคา 

(ค) กระแสเงินสดท่ีคาดการณ หรืออัตราคิดลดควรสะทอนใหเห็นขอบเขตผลลัพธท่ีเปนไปได
มากกวาการใชมูลคาต่ําสุดหรือ มูลคาสูงสุด ท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุดเพียงมูลคาเดียว 

การวัดมูลคาปจจุบันโดยวิธีด้ังเดิม (Traditional Approach) และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ 

(Expected Cash Flow Approach)  

วิธีด้ังเดิม 

ก4 การนํามูลคาปจจุบันมาประยุกตใชในการบันทึกบัญชีโดยดั้งเดิมแลวจะใชประมาณการกระแสเงินสด

เพียงชุดเดียว และอัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซ่ึงถือเปนอัตราท่ีสะทอนความเส่ียงไดอยางเหมาะสม 

การคํานวณตามวิธีดั้งเดิมจะมีขอสมมติวาอัตราคิดลดอัตราเดียวท่ีใชนั้นสามารถสะทอนการคาดการณ

กระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงสวนเพิ่มท่ีเหมาะสมไดในทุกกรณี ดังนั้น วิธีดั้งเดิมจะให

ความสําคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเปนอยางมาก 

ก5 ในบางสถานการณ กิจการสามารถนําวิธีดั้งเดิมมาใชไดโดยงาย เชน การที่มีสินทรัพยที่คลายคลึงกัน

อยูในตลาด หรือในกรณีที่สินทรัพยมีกระแสเงินสดท่ีอางอิงจากสัญญา เกณฑท่ีนํามาใชในการกําหนด

มูลคาปจจุบันจะขึ้นอยูกับลักษณะของสินทรัพยนั้น เชน หุนกู อัตราดอกเบี้ย 12% 

ก6 อยางไรก็ดี วิธีดั้งเดิมอาจไมเหมาะสมในบางกรณีท่ีตองวัดมูลคาแบบซับซอน เชน การวัดมูลคาของ

สินทรัพยท่ีไมใชทรัพยสินทางการเงินซึ่งไมมีตลาดสําหรับสินทรัพยนั้น หรือไมมีสินทรัพยท่ีคลายคลึง

กันในตลาด ในการหาอัตราผลตอบแทนท่ีสะทอนความเส่ียงไดอยางเหมาะสม กิจการตองวิเคราะห

สินทรัพยที่ตองการพิจารณานั้นพรอมกับสินทรัพยอื่นในตลาดอยางนอย 2 รายการ ซ่ึงมีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีระบุไดอัตราคิดลดกระแสเงินสดจะตองอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่สามารถระบุไดจาก

สินทรัพยดังกลาวท่ีมีลักษณะของกระแสเงินสดคลายคลึงกับกระแสเงินสดของสินทรัพยภายใตการ

พิจารณา ดังนั้นในการวัดคากิจการตองกระทําการ ดังนี้ 
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ก(6.1) ระบุกลุมของกระแสเงินสดท่ีตองการคิดลด 

ก(6.2) ระบุสินทรัพยอ่ืนในตลาด ซ่ึงมีลักษณะกระแสเงินสดคลายคลึงกับสินทรัพยภายใตการพิจารณา 
ก(6.3) เปรียบเทียบกลุมของกระแสเงินสดของสินทรัพยท้ังสอง เพ่ือใหม่ันใจวามีลักษณะท่ีคลายกัน

เชน ท้ังสองกลุมเปนกระแสเงินสดตามสัญญาเหมือนกัน หรือ กลุมแรกเปนกระแสเงินสด

ตามสัญญา สวนอีกกลุมเปนกระแสเงินสดจากการประมาณการ 

ก(6.4) ประเมินวามีองคประกอบใดท่ีมีอยูในสินทรัพยหนึ่ง แตไมไดอยูในอีกสินทรัพยหนึ่ง 

บางหรือไม เชน สินทรัพยแรกมีสภาพคลองนอยกวาสินทรัพยท่ีสอง 

ก(6.5) ประเมินวากลุมกระแสเงินสดของสินทรัพยแตละรายการจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง

คลายคลึงกันหรอืไม หากภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป  

วิธีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ 

ก7 ในบางสถานการณ วิธีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีดั้งเดิม เนื่องจาก 

วิธีกระแสเงินสดท่ีคาดการณจะใชขอมูลกระแสเงินสดท่ีมีความเปนไปไดท้ังหมดมาพิจารณาแทนท่ีจะ

ใชกระแสเงินสดท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุดเพียงกลุมเดียว ตัวอยางเชน กระแสเงินสดอาจเปน  

100 ลานบาท 200 ลานบาท หรือ 300 ลานบาท ดวยความนาจะเปน 10% 60% และ 30% 

ตามลําดับ กระแสเงินสดท่ีคาดการณจะเทากับ 220 ลานบาท ดังนั้นวิธีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ 

จึงแตกตางจากวิธีดั้งเดิม โดยเนนท่ีการวิเคราะหกระแสเงินสดท่ีกําลังพิจารณาโดยตรงและการระบุ 

ขอสมมติในการวัดคาท่ีชัดเจนกวาวิธีดั้งเดิม 

ก8 ในการคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณกิจการสามารถใชเทคนิคมูลคาปจจุบันมาประกอบเม่ือ

ชวงเวลาท่ีจะไดรับกระแสเงินสดไมแนนอน ตัวอยางเชน กิจการอาจไดรับกระแสเงินสดจํานวน 

1,000 ลานบาท ในหนึ่งป หรือในสองป หรือในสามป ดวยความนาจะเปน 10% 60% และ 30% 

ตามลําดับ ตัวอยางขางลางนี้แสดงวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันท่ีคาดวาจะไดรับในสถานการณดังกลาว 

(หนวย: ลานบาท) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท  

ในระยะเวลา 1 ป  ที่อัตราคิดลด 5%

 

952.38 

 

ความนาจะเปน 10.00% 95.24 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท  

ในระยะเวลา 2 ป  ที่อัตราคิดลด 5.25%

 

902.73 

 

ความนาจะเปน 60.00% 541.64 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท  

ในระยะเวลา 3 ป  ที่อัตราคิดลด 5.5% 

 

851.61 

 

ความนาจะเปน 30.00% 255.48 

มูลคาปจจุบันท่ีคาดวาจะไดรับ  892.36 
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ก9 มูลคาปจจุบันท่ีคาดวาจะไดรับจํานวน 892.36 ลานบาท แตกตางจากผลท่ีไดถาคํานวณโดยวิธีดั้งเดิม

โดยใชประมาณการท่ีดีที่สุดจํานวน 902.73 ลานบาท (ความนาจะเปน 60%) ในการคํานวณมูลคา

ปจจุบันตามวิธีดั้งเดิมท่ีใชในตัวอยางนี้ กิจการจําเปนตองตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะเวลาที่อาจเปนไปได

ของกระแสเงินสดท่ีนํามาใช ซ่ึงมิไดสะทอนความเปนไปไดของจังหวะเวลาอ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากอัตราคิด

ลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันตามวิธีดั้งเดิมไมสามารถสะทอนความไมแนนอนของจังหวะเวลา

ได 

ก10 การนําความนาจะเปนมาใช เปนองคประกอบท่ีสําคัญของวิธีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ แมมีผูวิจารณ

วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ วาการกําหนดความนาจะเปนใหกับประมาณการ ซ่ึงคํานวณขึ้นมาโดยใช

ดุลยพินิจของผูคํานวณนั้นทําใหขอมูลเกิดความแมนยํามากขึ้นจริงหรือไม แตการประยุกตวิธีการ

คํานวณแบบดั้งเดิมที่เหมาะสม (ตามท่ีกลาวใน ก6) ก็ตองการการประมาณการและดุลยพินิจของ 

ผูคํานวณเชนกัน แตวิธีดั้งเดิมไมมีการแสดงการคํานวณในเรื่องดังกลาวใหชัดเจนเหมือนวิธีกระแสเงิน

สดท่ีคาดการณ 

ก11 ประมาณการหลายประเภทที่จัดทําขึ้นในทางปฏิบัติในปจจุบัน ไดรวมสวนประกอบของกระแสเงินสด

ท่ีคาดการณแลวอยางไมเปนทางการ นอกจากนี้ บอยครั้งท่ีนักบัญชีจําเปนตองวัดมูลคาสินทรัพยดวย

ขอมูลท่ีมีอยูจํากัดเก่ียวกับความนาจะเปนของกระแสเงินสดท่ีอาจเกิดขึ้น เชน นักบัญชีอาจตองเผชิญ

กับสถานการณดังนี้ 

ก11.1 เม่ือจํานวนเงินท่ีประมาณขึ้นมีมูลคาอยูระหวาง 50 ลานบาท และ 250 ลานบาท ไมมี

จํานวนใดในชวงดังกลาวท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นมากกวาจํานวนอ่ืน แตจากขอมูลท่ีมีอยูจํากัด

ดังกลาว กระแสเงินสดท่ีคาดการณ จะเทากับ 150 ลานบาท [(50 + 250)/2] 

ก11.2 เม่ือจํานวนเงินท่ีประมาณขึ้นมีมลูคาอยูระหวาง 50 ลานบาท และ 250 ลานบาท โดยท่ี

จํานวนท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดคือ 100 ลานบาท แตไมสามารถกําหนดความนาจะเปน 

ของแตละจํานวนได จากขอมูลท่ีมีอยูจํากัดดังกลาว กระแสเงินสดท่ีคาดหวังจะเทากับ  

133.33 ลานบาท [(50+100+250)/3] 

ก11.3 จํานวนท่ีประมาณไวไดแก 50 ลานบาท (ความนาจะเปน 10%) 250 ลานบาท (ความนา 

จะเปน 30%) หรือ 100 ลานบาท (ความนาจะเปน 60%) จากขอมูลท่ีมีอยูอยางจํากัด

ดังกลาว กระแสเงินสดท่ีคาดการณโดยประมาณคือ 140 ลานบาท [(50x0.10)+(250x0.30) 

+(100x0.60)] 

ในแตละกรณีประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดการณจะใหคาประมาณท่ีดีกวาการใชจํานวนที่นอยที่สุด 

จํานวนท่ีมากท่ีสุด หรือจํานวนท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุด เพียงจํานวนเดียว 

ก12 กิจการควรพิจารณาถึงตนทุนท่ีตองเสียไป และประโยชนท่ีจะไดรับในการเลือกใชวิธีกระแสเงินสดท่ี

คาดการณ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเขาถึงขอมูลจํานวนมาก ซ่ึงนํามาคํานวณกระแสเงินสดได 
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หลายสถานการณ หรือในบางคร้ังกิจการอาจสามารถจัดทําประมาณการทางการเงินท่ีระบุความผันแปร

ของกระแสเงินสดไดเพียงคราวๆ ยกเวนจะยอมเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น กิจการควรพิจารณาความสมดุล

ระหวางตนทุนเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติมมากับการเพ่ิมขึ้นของความนาเช่ือถือในการวัดมูลคา 

ก13 มีผูใหความเห็นวา เทคนิคกระแสเงินสดท่ีคาดการณไมเหมาะสมหากจะนําไปใชในการวัดสินทรัพย

รายการเดียว หรือสินทรัพยที่ขอมูลกระแสเงินสดท่ีเปนไปไดมีอยูจํากัด ตัวอยางเชน สินทรัพยท่ีมี

กระแสเงินสดท่ีเปนไปได 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจํานวน 10 ลานบาท ที่ความนาจะเปน 90% และ 

1,000 ลานบาท ท่ีความนาจะเปน 10% ในกรณีดังกลาว กระแสเงินสดท่ีคาดการณที่คํานวณไดจะ

เทากับ 109 ลานบาท ซึ่งผูใหความเห็นวิจารณวามูลคาดังกลาวไมเปนตัวแทนท่ีดีของจํานวนกระแส

เงินสดท่ีจะไดรับ 

ก14 คําวิจารณขางตนแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงดานวัตถุประสงคในการวัดคา หากวัตถุประสงค คือ  

การรวบรวมตนทุนท่ีจะเกิดขึ้น กระแสเงินสดท่ีคาดการณอาจจะไมเปนตัวแทนท่ีเท่ียงธรรมของตนทุน

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้ใหความสําคัญกับการวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ของสินทรัพย มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมนาจะเปน 10 ลานบาท แมวาจะเปนกระแส

เงินสดท่ีมีความเปนไปไดสูงท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากการวัดมูลคา 10 ลานบาทไมไดรวมความไมแนนอน

ของกระแสเงินสดในการวัดคาสินทรัพย แตกลับถูกรายงานเสมือนกระแสเงินสดท่ีมีความชัดเจน

แนนอน ในกรณีท่ัวไป ไมมีกิจการใดท่ีจะขายสินทรัพยท่ีมีลักษณะดังกลาวในราคา 10 ลานบาท 

อัตราคิดลด 
ก15 ไมวากิจการจะใชวิธีใดในการวัดมูลคาจากการใชของสินทรัพยก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคิดลด

กระแสเงินสดตองไมรวมความเส่ียง ซ่ึงไดปรับในประมาณการกระแสเงินสดแลว เพ่ือหลีกเล่ียง 

การซํ้าซอนของผลกระทบของขอสมมติบางประการ 

ก16 หากกิจการไมสามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพยในตลาดได กิจการสามารถใชอัตรา

โดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกลาวได โดยจะตองประเมินสภาพตลาดในปจจุบันเก่ียวกับ 

(ก) มูลคาของเงินตามเวลาสําหรับระยะเวลาจนส้ินสุดอายุการใชประโยชนของสินทรัพย และ 
(ข) ปจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในยอหนา ก1 ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยจะตองระวังมิใหปจจัย

ดังกลาวสงผลใหตองปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด 

ก17 ในการประมาณการ กิจการอาจเร่ิมจากการพิจารณาอัตราตางๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักของเ งินทุนของกิจการ ซ่ึงอาจกําหนดโดยใชเทคนิค  เชน 

แบบจําลองการตีราคาสินทรัพยประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model) 

(ข) อัตราดอกเบี้ยของการกูยืมสวนเพ่ิมของกิจการ 

(ค) อัตราดอกเบี้ยของการกูยืมอื่นๆ ในตลาด 
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ก18 อยางไรก็ตาม อัตราเหลานี้จะตองถูกปรับปรุง 

(ก) เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงแนวทางท่ีตลาดใชในการประเมินความเส่ียงเฉพาะที่เก่ียวของกับกระแส

เงินสดท่ีคาดการณของสินทรัพยนั้น 

(ข) เพ่ือแยกความเส่ียงท่ีไมเก่ียวของกับกระแสเงินสดที่คาดการณของสินทรัพย หรือความเส่ียง 

ท่ีไดรวมอยูในกระแสเงินสดท่ีคาดการณแลว 

ท้ังนี้ ควรพิจารณาความเส่ียงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียง 

ดานราคา ประกอบดวย 

ก19 อัตราคิดลดตองเปนอิสระจากโครงสรางเงินทุนของกิจการ และวิธีการที่กิจการจัดหาเงิน เพ่ือใชในการ

ซ้ือสินทรัพย เนื่องจากกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยในอนาคตไมขึ้นอยูกับวิธีการท่ี

กิจการจัดหาเงินมาซ้ือสินทรัพยนั้น 

ก20 ยอหนาที่ 55 ของมาตรฐานฉบับนี้ กําหนดใหอัตราคิดลดที่ใชเปนอัตรากอนภาษี ดังนั้น หากเกณฑ 

ท่ีใชในการประมาณการอัตราคิดลดเปนอัตราหลังภาษีจะตองปรับใหเปนอัตรากอนภาษี  

ก21 โดยปกติ กิจการจะใชอัตราคิดลดอัตราเดียวสําหรับการประมาณการมูลคาจากการใชของสินทรัพย 

อยางไรก็ตาม กิจการควรใชอัตราคิดลดหลายอัตราสําหรับชวงเวลาท่ีตางกัน หากมูลคาจากการใช

ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแตละชวงเวลา หรือตอโครงสรางของอัตราดอกเบี้ย 

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวกนี้ไมเก่ียวของ 

ภาคผนวก ค 

การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมและสวนได

เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

ค1 เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม

ธุรกิจ ผูซื้อวัดมูลคาและรับรูคาความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ดวยจํานวนตามขอ 1 ท่ีมากกวาจํานวนตามขอ 

2 ดังตอไปนี้ 

(1) ผลรวมของ: 
(ก) มูลคาของส่ิงตอบแทนท่ีโอน ซ่ึงวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช) ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายถึงมูลคา

ความยุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ 
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(ข) มูลคาของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในกิจการผูถูกซ้ือ ซ่ึงวัดมูลคาตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ

ประกาศใช)  

(ค) มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ของสวนไดเสียในทุนของกิจการท่ีถูกซ้ือท่ีถือโดยผูซ้ือกอน 

วันท่ีซื้อ ในกรณีของการรวมธุรกิจท่ีบรรลุผลเปนขั้นๆ 

(2) จํานวนสุทธิของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันท่ีซื้อ ที่สามารถระบุไดที่ไดรับมา ถือวาการวัดมูลคา

เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

(เม่ือมีการประกาศใช)  

การปนสวนคาความนิยม 

ค2 ยอหนาท่ี 80 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการท่ีเปนผูซ้ือตองปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจาก

การรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ โดยไมคํานึงวาสินทรัพยอ่ืนหรือหนี้สินอ่ืนของกิจการท่ี

ถูกซ้ือจะถูกปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลานั้นหรือไม แตสามารถ

เปนไปไดท่ีประโยชนจากการรวมธุรกิจบางสวนจะถูกปนสวนไปใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ท่ีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมไมมีสวนไดเสีย 

การทดสอบการดอยคา 

ค3  การทดสอบการดอยคาตองเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด 

เงินสด กับมูลคาตามบัญชีของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น  

ค4 หากกิจการวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามสัดสวนของสวนไดเสียในสินทรัพยท่ีระบุได

สุทธิของบริษัทยอย ณ วันท่ีซ้ือ แทนการใชมูลคายุติธรรม คาความนิยมท่ีเกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนได

เสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะรวมอยูในมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ท่ีเก่ียวของ แตไมถูกรับรูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ ดังนั้นกิจการตองเพ่ิมมูลคาตามบัญชีของ 

คาความนิยมท่ีถูกปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยโดยรวมคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสีย

ท่ีไมมีอํานาจควบคุมดวยมูลคาตามบัญชีที่ถูกปรับปรุงนี้จะนําไปเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืนของหนวยสินทรัพยดังกลาวในการพิจารณาวาหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้นดอยคาหรือไม 

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา 

ค5 ยอหนา 104 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้น 

โดยไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเคยปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยกอน จากนั้นผลขาดทุน
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ท่ีเหลือจึงนําไปลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอ่ืนๆ ท่ีอยูในหนวยสินทรัพยดังกลาวตามสัดสวนของ

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการนั้น 

ค6 หากบริษัทยอยหรือบางสวนของบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวยสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมถือเปน

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการดอยคาตองถูกปนสวนใหกับบริษัทแมและ 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทยอย 

ค7 หากบริษัทยอยหรือบางสวนงานของบริษัทยอย ซ่ึงประกอบดวยสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม เปน

สวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมีขนาดใหญกวา ผลขาดทุนจากการดอยคาของ 

คาความนิยมตองถูกปนสวนไปยังสวนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท้ังสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุมและสวนท่ีมิใชสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม ผลขาดทุนจากการดอยคาตองถูกปน

สวนไปยังสวนตางๆ ของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเงินสดตามเกณฑดังนี้ 

(ก) จํานวนที่ไมเกินการดอยคาท่ีเก่ียวของกับคาความนิยมในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด โดย

เทียบกับมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมในหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสวนนั้นกอนเกิด

การดอยคา และ 

(ข) จํานวนที่ไมเกินการดอยคาท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยท่ีระบุไดในหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

โดยเทียบกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีระบุไดสุทธิในหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสวน

นั้นกอนเกิดการดอยคา การดอยคาจะถูกปนสวนใหกับสินทรัพยของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสดแตละสวน ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการในสวนนั้น 

สําหรับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ใหกิจการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับบริษัทใหญ

และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทยอย 

ค8 หากกิจการไมไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

ท่ีเก่ียวของกับคาความนิยมซึ่งยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ (ดูภาคผนวก ค4) กิจการ

ตองไมรับรูการดอยคาดังกลาวเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม ในกรณีดังกลาว ผล

ขาดทุนจากการดอยคาท่ีเก่ียวของกับคาความนิยมที่สามารถปนสวนไปยังบริษัทใหญเทานั้นท่ีจะรับรู

เปนผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 

ค9 ตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 7 แสดงถึงกรณีของการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดท่ีมีคาความนิยมรวมอยู ซ่ึงบริษัทไมไดเปนผูถือหุนท้ังหมด 
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ตัวอยาง 

ตัวอยางนี้ทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  

ตัวอยางในภาคผนวกนี้มีขอสมมติวากิจการที่เกี่ยวของไมมีรายการอ่ืนนอกจากรายการที่ระบุตามตัวอยาง 

ตัวอยางที่ 1 การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

วัตถุประสงคของตัวอยางนี้ เพ่ือ 

1. ใหแนวทางในการกําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดในสถานการณตางๆ และ 

2. เนนถึงปจจัยบางปจจัยท่ีกิจการอาจใชในการพิจารณากําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมี

สินทรัพยท่ีพิจารณารวมอยู 

ตัวอยาง ก) กลุมรานขายปลีกท่ีมีเจาของเดียวกัน 

รานลูกอยูในกลุมของรานขายปลีกแม สินคาท้ังหมดของรานลูกซ้ือผานแผนกจัดซื้อของรานแม 

นโยบายเกี่ยวกับการตั้งราคา การตลาด การโฆษณาและบุคลากร กําหนดและตัดสินใจโดยรานแม ยกเวน 

การจางพนักงานเก็บเงินและพนักงานขายของ นอกจากนี้รานแมเปนเจาของรานอ่ืนๆ อีก 5 รานในละแวกอ่ืน

ในจังหวัดเดียวกับรานลูก และเปนเจาของรานในจังหวัดอ่ืนอีก 20 ราน รานทุกรานดําเนินการเหมือนกับ 

รานลูก รานแมซ้ือรานลูกและรานคาขายปลีกอ่ืนๆ อีก 4 รานมาเม่ือ 5 ปกอน โดยมีการบันทึกคาความนิยม

จากการซื้อคร้ังนั้น 

การพิจารณาหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของรานลูก 

การวิเคราะห 
ในการกําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของรานลูกควรพิจารณาเร่ืองตอไปนี้ 

1. รายงานภายในของฝายบริหารที่จัดไวเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาแตละรานแยก

จากกัน  

2. ธุรกิจดําเนินงานบนผลกําไรเปนแตละรานหรือบนผลกําไรรวมของทุกรานในแตละจังหวัด 

รานคาท้ังหมดของรานแมตั้งอยูในละแวกที่ตางกันและอาจมีกลุมลูกคาที่ตางกัน ดังนั้น แมวารานลูก

จะดําเนินงานภายใตการดูแลของรานแม แตกระแสเงินสดรับสวนใหญของรานลูกไมขึ้นอยูกับกระแสเงินสด

รับของรานอ่ืนๆ ท่ีรานแมเปนเจาของ จึงนาจะถือไดวารานลูก คือ หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด  

หากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของรานลกูถือเปนหนวยที่เล็กท่ีสุดภายในรานแม ซึ่งเปนระดับ 

ท่ีรานแมใชในการประเมินคาความนิยมในการบริหารงานภายใน รานแมตองทดสอบการดอยคาของหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 90 แตหากรานแมไมมีขอมูลเก่ียวกับมูลคาตามบัญชี
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ของคาความนิยมและไมไดทําการประเมินคาความนิยม ณ ระดับของรานลูกในการบริหารงานภายใน รานแม

ตองปฏิบัติตามยอหนาท่ี 88 ในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

ตัวอยาง ข) โรงงานท่ีดําเนินงานในขั้นการผลิตระหวางทางของกระบวนการผลิต 

วัตถุดิบท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูปของโรงงาน ก คือ ผลิตภัณฑท่ีซื้อจากโรงงาน ข 

ซ่ึงอยูภายใตกิจการเดียวกัน โรงงาน ข ขายผลิตภัณฑใหกับโรงงาน ก ในราคาโอน ซึ่งเปนราคาที่รวมกําไร

ท้ังหมดแลว โรงงาน ก ขายสินคาสําเร็จรูปใหลูกคาภายนอกกิจการ 80% และโรงงาน ข ขายผลิตภัณฑให

โรงงาน ก 60% สวนท่ีเหลือ 40% ขายใหกับลูกคาภายนอกกิจการ 

การพิจารณาหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงาน ก และโรงงาน ข 

กรณีที่ 1 โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑดังกลาวไดในตลาดซื้อขายคลอง ซ่ึงราคาโอนภายในสูง

กวาราคาตลาด 

กรณีที่ 2 ไมมีตลาดซ้ือขายคลองสําหรับผลิตภัณฑที่โรงงาน ข ขายใหโรงงาน ก 

การวิเคราะหกรณีท่ี 1 

โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑในตลาดซ้ือขายคลอง และกระแสเงินสดรับไมขึ้นอยูกับกระแสเงิน

สดรับจากโรงงาน ก ดังนั้น จึงอาจถือไดวาโรงงาน ข คือ หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด แมวา

โรงงาน ก จะนําผลิตภัณฑบางสวนไปใช (ดูยอหนาท่ี 70) 

ในขณะเดียวกัน โรงงาน ก ถือเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดวย เนื่องจากโรงงาน ก ขาย 

80% ของสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคาภายนอกกิจการ ดังนั้น จึงพิจารณาไดวากระแสเงินสดรับเปนอิสระ 

เนื่องจากราคาโอนภายในมิไดสะทอนถึงราคาตลาดของผลิตภัณฑจากโรงงาน ข ดังนั้น ในการ

ประเมินมูลคาจากการใชของทั้งโรงงาน ข และโรงงาน ก กิจการตองปรับปรุงงบประมาณและประมาณการ 

ทางการเงินเพ่ือใหไดประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีท่ีสุดสําหรับราคาสินคาของโรงงาน ข ซ่ึงกิจการ

นํามาใชเปนการภายใน (ดูยอหนาท่ี 70) 

การวิเคราะหกรณีท่ี 2 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของแตละโรงงานไมนาที่จะประเมินแยกโดยอิสระจากมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนของอีกโรงงานได เนื่องจาก 

(1) ผลิตภัณฑสวนใหญของโรงงาน ข ถูกนําไปใชภายใน และไมสามารถขายในตลาดซื้อขายคลอง 

กระแสเงินสดรับของโรงงาน ข จึงขึ้นอยูกับความตองการผลิตภัณฑของโรงงาน ก ดังนั้น กระแสเงินสดรับ

สวนใหญของโรงงาน ข จึงไมสามารถแยกโดยอิสระจากกระแสเงินสดรับของโรงงาน ก ได 

(2) ท้ังสองโรงงานถูกบริหารงานรวมกัน 
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จากเหตุผลดังกลาว โรงงาน ข และโรงงาน ก รวมกัน นาที่จะถือวาเปนกลุมท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุ

ไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับท่ีเปนอิสระ 

ตัวอยาง ค) บริษัทท่ีมีผลิตภัณฑชนิดเดียว 

บริษัท แม จํากัด ผลิตผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียว และเปนเจาของโรงงาน 1 2 และ 3 ซึ่งตั้งอยู

ตางจังหวัด โรงงาน 1 ผลิตช้ินสวนซ่ึงจะนําไปประกอบในโรงงาน 2 หรือ 3 ซ่ึงโรงงาน 2 และโรงงาน 3 มิได

ใชกําลังการผลิตรวมอยางเต็มที่ บริษัท แม จํากัด ขายผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงาน 2 หรือโรงงาน 3  

ท่ัวราชอาณาจักร เชน ผลิตภัณฑจากโรงงาน 2 อาจขายในจังหวัดที่โรงงาน 3 ตั้งอยูหากโรงงาน 2 สามารถ

จัดสงไดรวดเร็วกวา ดังนั้น ระดับการใชกําลังการผลิตของโรงงาน 2 และ 3 ขึ้นอยูกับสวนแบงการขายระหวาง

โรงงานท้ังสอง 

การพิจารณาหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงาน 1 2 และ 3  

กรณีที่ 1 เม่ือผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ 

กรณีที่ 2 เม่ือผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ 

การวิเคราะหกรณีท่ี 1 เมื่อผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 มีตลาดซ้ือขายคลองรองรบั 

โรงงาน 1 นาจะถือวาเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแยกตางหาก เนื่องจากผลิตภัณฑ 

จากโรงงาน 1 มีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ (ดูตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 1 ขอ ข กรณีท่ี 1) 

แมวาผลิตภัณฑจากโรงงาน 2 และ 3 จะมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ แตกระแสเงินสดท่ีโรงงาน 2 

และ 3 ไดรับขึ้นอยูกับสวนแบงการผลิตระหวางโรงงานท้ังสอง กระแสเงินสดท่ีโรงงาน 2 และ 3 ไดรับจึง 

ไมสามารถที่จะแยกพิจารณาจากกันได ดังนั้น โรงงาน 2 และ 3 รวมกันนาจะถือวาเปนกลุมท่ีเล็กที่สุด 

ท่ีสามารถระบุไดของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดรับซ่ึงมีความเปนอิสระ 

ในการกําหนดมูลคาจากการใชของโรงงาน 1 และ 2 รวมกับ 3 บริษัท แม จํากัด ตองปรับปรุง

งบประมาณและประมาณการทางการเงิน เพ่ือใหไดประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ

จากโรงงาน 1 (ดูยอหนาท่ี 70) 

การวิเคราะหกรณีท่ี 2 เมื่อผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของแตละโรงงานไมนาท่ีจะประเมินแยกจากกันได เนื่องจาก 

(1) ผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ดังนั้น กระแสเงินสดท่ีโรงงาน 1 

จะไดรับขึ้นอยูกับการขายผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซึ่งโรงงาน 2 และ 3 ผลิต 

(2) แมวาผลิตภัณฑท่ีโรงงาน 2 และ 3 ผลิตจะมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับก็ตาม กระแสเงินสดท่ี 

โรงงาน 2 และ 3 จะไดรับขึ้นอยูกับสวนแบงการผลิตระหวางโรงงานท้ังสอง ดังนั้น กระแสเงินสดท่ี โรงงาน 2 

และ 3 จะไดรับจึงไมนาท่ีจะแยกพิจารณาจากกันได 
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จากเหตุผลดังกลาว โรงงาน 1 2 และ 3 รวมกัน (หรือบริษัท แม จํากัด โดยรวม) ถือวาเปนกลุมท่ี

เล็กท่ีสุดของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดรับซึ่งมีความเปนอิสระ 

ตัวอยาง ง) ช่ือนิตยสาร 

สํานักพิมพแหงหนึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิชื่อของนิตยสาร 30 ช่ือ ซ่ึงกิจการซื้อมา 10 ชื่อและตั้งขึ้นเอง 

20 ชื่อ กิจการบันทึกจํานวนเงินท่ีจายซื้อช่ือนิตยสารเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และบันทึกรายจายท่ีเก่ียวของกับ

การตั้งช่ือนิตยสารและคาใชจายท่ีเก่ียวของในการคงไวซึ่งลิขสิทธิ์เปนคาใชจายทันทีท่ีเกิด กิจการสามารถระบุ

กระแสเงินสดที่ไดรับจากการขายตรงและคาโฆษณาสําหรับนิตยสารแตละช่ือได การดําเนินงานของนิตยสาร 

แตละชื่อแบงตามกลุมลูกคา ระดับของรายไดคาโฆษณาของนิตยสารแตละช่ือขึ้นอยูกับกลุมลูกคาของนิตยสาร

นั้นๆ ฝายบริหารมีนโยบายท่ีจะเลิกใชช่ือนิตยสารเกากอนท่ีชื่อนั้นจะหมดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

และเปล่ียนแทนโดยใชชื่อใหมสําหรับกลุมลูกคาเดิม 

การพิจารณาหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของนิตยสารแตละช่ือ 

การวิเคราะห 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของนิตยสารแตละช่ือนาท่ีจะประเมินแยกจากกันได แมวาระดับของรายได

คาโฆษณาของนิตยสารแตละชื่อจะไดรับผลกระทบจากนิตยสารช่ืออ่ืนๆ ท่ีอยูในกลุมลูกคาเดียวกัน แตกระแส

เงินสดท่ีไดรับจากการขายตรงและคาโฆษณาสามารถระบุไดสําหรับนิตยสารแตละช่ือ และแมวานิตยสารตางๆ 

จะจัดประเภทตามกลุมลูกคา แตการตัดสินใจที่จะเลิกใชชื่อของนิตยสารจะพิจารณาแตละช่ือโดยแยกจากกัน 

ดังนั้น นิตยสารแตละช่ือนาจะถือวาเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแยกจากกัน เนื่องจาก

สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งมีความเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากชื่อนิตยสารอ่ืน  

ตัวอยาง จ) อาคารที่กิจการใชเองบางสวนและใหเชาบางสวน 

บริษัท แม จํากัด ซึ่งทําธุรกิจดานการผลิต เปนเจาของอาคารสํานักงานใหญ ซ่ึงเดิมมีไวใชเอง ตอมา

ภายหลังไดมีการลดขนาดของกิจการลง บริษัท แม จํากัด จึงใหบุคคลภายนอกเชาอาคารสํานักงานใหญ

ครึ่งหนึ่ง ซ่ึงมีสัญญาใหเชาเปนเวลา 5 ป  

การพิจารณาหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของอาคาร 

การวิเคราะห 

การใชอาคารสํานักงานใหญมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชสนับสนุนกิจกรรมการผลิตและถือวาเปน

สินทรัพยองคกร ดังนั้น อาคารสํานักงานใหญท้ังอาคารไมสามารถท่ีจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่มีความเปน

อิสระจากกระแสเงินสดรับจากกิจการโดยรวม จึงนาจะถือวาอาคารสํานักงานใหญเปนสวนหนึ่งของหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ซ่ึงก็คือบริษัท แม จํากัด โดยรวม 
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อาคารสํานักงานใหญไมไดถือไวเพ่ือการลงทุน ดังนั้น กิจการไมควรท่ีจะกําหนดมูลคาจากการใชของ

อาคารนั้นโดยการประมาณคาเชาในตลาดในอนาคต 

ตัวอยางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชและการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา 

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.20x0 บริษัท ผูลงทุน จํากัด ซ้ือบริษัท แม จํากัด ดวยจํานวนเงิน 10 ลานบาท บริษัท แม จํากัด 

มีโรงงานผลิตอยู ใน 3 ประเทศ 

ตารางที่ 1 ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 20x0 

(หนวย : พันบาท) 

 การปนสวนราคาซ้ือ มูลคายุติธรรมของสินทรัพย คาความนิยม 
(1)

 

  ท่ีสามารถระบุได   

 ________________ _____________________ ____________ 

กิจกรรมในประเทศที่ 1  3,000 2,000   1,000 

กิจกรรมในประเทศที่ 2  2,000 1,500     500 

กิจกรรมในประเทศที่ 3  5,000 3,500   1,500 

รวม  10,000 7,000   3,000 
  

(1)
 กิจกรรมในแตละประเทศถือวาเปนระดับที่เล็กท่ีสุดท่ีฝายบริหารใชในการประเมินคาความนิยมเปนการภายใน คา 

ความนิยมคํานวณขึ้นจากผลตางระหวางราคาซ้ือของกิจกรรมในแตละประเทศซ่ึงระบุไวในสัญญาซ้ือขาย และมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีระบุได 

เนื่องจากคาความนิยมถูกปนสวนใหกับกิจกรรมของโรงงานแตละประเทศ บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตอง

ทดสอบการดอยคาของแตละกิจกรรมอยางนอยปละคร้ัง หรือบอยคร้ังกวานั้น หากมีขอบงชี้วากิจกรรม

ดังกลาวอาจเกิดการดอยคา (ดูยอหนาท่ี 90)  

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (มูลคาท่ีสูงกวาของมูลคาจากการใชและมูลคายุติธรรมหักตนทุนขาย) ของ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด เนื่องจากมูลคาจากการใชซ่ึงกิจการคํานวณขึ้น ณ วันส้ินป 20x0 และ 20x1 

มีมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละหนวยสูงกวามูลคาตามบัญชี จึงถือไดวา

กิจกรรมของโรงงานแตละประเทศและคาความนิยมท่ีปนสวนใหกิจกรรมดังกลาวไมเกิดการดอยคา 

ณ ตนป พ.ศ. 20x2 รัฐบาลออกกฎหมายหามสงออกสินคาท่ีผลิตจากโรงงานประเทศท่ี 1 ทําให

บริษัท ผูลงทุน จํากัด จะตองลดกําลังการผลิตของโรงงานดังกลาวลง 40% ในอนาคตอันใกล 

กฎหมายหามสงออกท่ีมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะทําใหกําลังการผลิตลดลงดังกลาวทําใหบริษัท ผูลงทุน จํากัด 

ตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของการดําเนินงานของโรงงานประเทศท่ี 1 ณ ตนป 20x2 
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บริษัท ผูลงทุน จํากัด คิดคาเส่ือมราคาดวยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลา 12 ป สําหรับสินทรัพยท่ีระบุ

ไดของโรงงานในประเทศท่ี 1 และคาดวาไมมีมูลคาคงเหลือ 

ในการกําหนดมูลคาจากการใชสําหรับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงานประเทศท่ี 1 

บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตองดําเนินการดังตอไปนี้ (ดูตารางท่ี 2) 

ก) จัดเตรียมขอมูลประมาณการกระแสเงินสดท่ีไดจากงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน

ลาสุดสําหรับระยะเวลา 5 ปขางหนา (พ.ศ. 20x2 - 20x6) ซ่ึงไดรับอนุมัติโดยฝายบริหาร 

ข) ประมาณกระแสเงินสดสําหรับระยะเวลาหลังจากนั้น (ป พ.ศ. 20x7-20y2) โดยใชอัตราการ

เติบโตท่ีลดลง กิจการประมาณอัตราการเติบโตของป พ.ศ. 20x7 ไวที่ รอยละ 3 ซึ่งอัตรานี้ต่ํา

กวาอัตราการเติบโตระยะยาวโดยเฉล่ียสําหรับตลาดท่ีรองรับสินคาที่ผลิตโดยโรงงานท่ี 1 

ค) เลือกอัตราคิดลด เทากับ 15% ซึ่งเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนใหเห็นถึงการประเมิน

สถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาปจจุบันของเงินและความเสี่ยง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของโรงงาน

ประเทศท่ี 1  

การรับรูรายการและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศท่ี 1 เทากับ 

1,360,000 บาท  

บริษัท ผูลงทุน จํากัด เปรียบเทียบมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 (ดูตารางท่ี 3) 

เนื่องจากมูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนประมาณ 1,473,000 บาท บริษัท ผูลงทุน 

จํากัดจึงรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 1,473,000 บาท ในกําไรหรือขาดทุนทันที โดยบริษัท ผูลงทุน 

จํากัด ตองลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ให

เหลือศูนยกอนท่ีจะลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีระบุไดอื่นๆ ในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดใน

โรงงานในประเทศที่ 1นั้น (ดูยอหนาท่ี 104) 

ผลกระทบจากภาษีเงินไดคํานวณขึ้นและบันทึกแยกตางหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง 

ภาษีเงินได (ดูตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 3 ขอ ก) 
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ตารางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1   

เม่ือตนป 20x2 

(หนวย : พันบาท) 

 

ป (พ.ศ) 

อัตราการ

เติบโต 

ระยะยาว 

 

กระแสเงินสดใน

อนาคต 

 

ตัวคูณเพื่อหามูลคาปจจุบัน 

ณ อัตราคิดลด 15% 

 

กระแสเงินสด    

ในอนาคตที่คิดลด 

20x2 (n=1)  230
(1)

 0.86957 200 

20x3  253
(1)

 0.75614 191 

20x4  273
(1)

 0.65752 180 

20x5  290
(1)

 0.57175 166 

20x6  304
(1)

 0.49718 151 

20x7 3 % 313
(2)

 0.43233 135 

20x8 - 2 % 307
(2)

 0.37594 115 

20x9 - 6 % 289
(2)

 0.32690 94 

20y0 - 15 % 245
(2)

 0.28426 70 

20y1 - 25 % 184
(2)

 0.24719 45 

20y2 - 67 % 61
(2)

 0.21494 13 

มูลคาจากการใช    1,360 

 

(1) 
จากการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่ดีท่ีสุดของฝายบริหาร (หลังจากที่กําลังการผลิตลดลง 40%) 

(2)
 จากการพยากรณโดยอางอิงกระแสเงินสดรับของปกอน โดยใชอัตราการเติบโตท่ีลดลง 

(3)
 ตัวคูณเพื่อหามูลคาปจจุบันคํานวณมาจากสูตร k = 1/(1+a)n เม่ือ a = อัตราคิดลด และ n = จํานวนป 

ท่ีคิดลด 
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ตารางที่ 3 การคํานวณและการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของ

โรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันท่ี 1 มกราคม 20x2 

ตนป 20x2     คาความนิยม         สินทรัพยท่ี         (หนวย: พันบาท) 

  ระบุได รวม 

 ___________ _________ _______ 

ราคาทุน  1,000    2,000 3,000 

คาเสื่อมราคาสะสม   

(ป พ.ศ. 20x1)                -          (167)               (167) 

มูลคาตามบัญชี 1,000 1,833 2,833 

ผลขาดทุนจากการดอยคา (1,000) (473)   (1,473) 

มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา            0  1,360    1,360 

 

ตัวอยางที่ 3 ผลกระทบจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ตัวอยาง ก) ผลกระทบจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา 

จากขอมูลของบริษัท ผูลงทุน จํากัด ในตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 2 มีขอมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ณ ตนป 20x2 ฐานภาษีของสินทรัพยท่ีระบุไดของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงานใน

ประเทศท่ี 1 เทากับ 900,000 บาท กิจการไมสามารถนําผลขาดทุนจากการดอยคาไปรวมเปนคาใชจายทาง

ภาษี อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 40%  

การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศท่ี 1  

ทําใหผลแตกตางช่ัวคราวดานภาษีท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยเหลานั้นลดลง หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ลดลงเชนกัน  

(หนวย : พันบาท) 

ตนป 20x2 สินทรัพยท่ีระบุไดกอน

ผลขาดทุนจากการ

ดอยคา 

ผลขาดทุนจาก

การดอยคา 

สินทรัพยท่ีระบุได

หลังหักผลขาดทุน

จากการดอยคา 

มูลคาตามบัญชี (ตัวอยางประกอบการ

อธิบายท่ี 2) 

1,833 (473) 1,360 

ฐานภาษี 900 - 900 

ผลแตกตางชั่วคราวทางภาษี 933 (473) 460 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ท่ีอัตราภาษี 40% 373 (189) 184 
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ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได จะไมมีการรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในสวน 

ท่ีเก่ียวของกับคาความนิยมเม่ือเริ่มแรก ดังนั้น ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจึงไมทําให 

เกิดรายการปรับปรุงเก่ียวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ตัวอยาง ข) การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

บริษัท เกง จํากัด มีสินทรัพยที่ระบุได ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชี 1,000,000 บาท และมูลคาท่ีคาดวา 

จะไดรับคืน 650,000 บาท ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 800,000 บาทและอัตราภาษีเทากับ 30% กิจการ

ไมสามารถนําผลขาดทุนจากการดอยคาไปรวมเปนคาใชจายทางภาษี ผลกระทบของผลขาดทุนจากการดอยคา

แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 กอนการดอยคา ผลกระทบของ

การดอยคา 

หลังการดอยคา 

มูลคาตามบัญชี  1,000 (350) 650 

ฐานภาษี 800 - 800 

ผลแตกตางชั่วคราวทางภาษี 

 
200 (350) (150) 

หนี้สิน(สินทรัพย)ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

ท่ีอัตราภาษี 30% 
 

60 

 

(105) 

 

(45) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได กําหนดใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไมเกิน

จํานวนที่มีความเปนไปไดวากิจการจะมีกําไรสุทธิทางภาษีซึ่งกิจการสามารถนําผลแตกตางชั่วคราวนี้ไปใช

ประโยชนทางภาษีได 

 

ตัวอยางที่ 4 การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 

จากตัวอยางท่ี 2 มีขอมูลเพ่ิมเติมดังนี้ ในตัวอยางนี้ไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี 

ในป พ.ศ. 20x3 รัฐบาลดังกลาวยังคงบริหารราชการแผนดินอยูในประเทศท่ี 1 ปรากฏวาผลกระทบ

จากกฎหมายหามสงออกไมไดเลวรายเทาที่ฝายบริหารคาดการณไวตั้งแตแรกเริ่ม ทําใหฝายบริหารประมาณวา

การผลิตจะเพ่ิมขึ้น 30% การเปลี่ยนแปลงท่ีนาพอใจเชนนี้ทําใหบริษัท ผูลงทุน จํากัด จําเปนตองประเมิน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยสุทธิของโรงงานท่ี 1 ใหม (ดูยอหนาที่ 110 ถึง 111) โดยหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ยังคงเปนการดําเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1   
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การคํานวณที่คลายคลึงกับตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 2 แสดงใหเห็นวา มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ของการดําเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ในปจจุบัน คือ 1,910,000 บาท  

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา  

บริษัท ผูลงทุน จํากัด เปรียบเทียบมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีสุทธิของหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของโรงงานท่ี 1 ส้ินป 20x3 

(หนวย : พันบาท) 

 คาความนิยม สินทรัพยที่ รวม  

  ระบุได 

         ___________ _________ _______ 

 

ตนป 20x2 (ตัวอยางท่ี 2) 

ราคาทุน 1,000 2,000 3,000 

คาเสื่อมราคาสะสม - (167) (167) 

ผลขาดทุนจากการดอยคา (1,000) (473) (1,473)  

มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา     0 1,360 1,360 

 

ส้ินป 20x3 

คาเสื่อมราคาสะสมท่ีเพ่ิมขึ้น (2 ป) 
(1)

  -   (247) (247)  

มูลคาตามบัญชี                                                   0 1,113 1,113 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน   1,910 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชี              797 

 
(1) 

หลังจากที่บริษัท ผูลงทุน จํากัด รับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ตนป 20x2 บริษัท ผูลงทุน จํากัดปรับปรุงคา

เส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีระบุไดของโรงงานในประเทศท่ี 1 จาก 166,700 บาทตอป ไปเปน 123,600 บาทตอป 

ซ่ึงคํานวณจากมูลคาตามบัญชีท่ีไดรับการปรับปรุง และอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยู (11 ป)  

บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตองกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาซ่ึงรับรูในป 20x2 ตามยอหนาท่ี 

114 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีนาพอใจเก่ียวกับประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยสุทธิของโรงงานในประเทศท่ี 1 ภายหลังที่บริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาแลว 
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ตามยอหนาท่ี 122 และ 123 บริษัท ผูลงทุน จํากัด เพ่ิมมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ระบุไดของ

โรงงานในประเทศที่ 1 จํานวน 387,000 บาท (ดูตารางท่ี 3) ซึ่งไมเกินจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืน (1,910,000 บาท) กับราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยที่ระบุได (1,500,000 บาท) 

(ดูตารางท่ี 2) กิจการรับรูการเพ่ิมขึ้นดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนทันที 

ตามยอหนาท่ี 124 บริษัท ผูลงทุน จํากัด ไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 

ตารางที่ 2 การกําหนดราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยท่ีระบุได ของโรงงานในประเทศที่ 1 

ณ วันสิ้นป 20x3 

(หนวย : พันบาท) 

ณ วันสิ้นป 20x3 สินทรัพยท่ีระบุได 
  _______________ 

ราคาทุน 2,000 

คาเสื่อมราคาสะสม (166.7 x 3 ป) (500) 

ราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม 1,500 

มูลคาตามบัญชี (ตารางท่ี 1) 1,113 

ผลตาง    387 

ตารางที่ 3 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของโรงงานในประเทศท่ี 1 ณ วันส้ินป 20x3 

(หนวย : พันบาท) 

 คาความนิยม สินทรัพย        รวม 

  ท่ีระบุได 
 ___________ _________ _______ 

ราคาทุน 1,000 2,000 3,000 

คาตัดจําหนายสะสม -   (414) (414) 

ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม   (1,000)  (473) (1,473) 

มูลคาตามบัญชี         - 1,113 1,113 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา                       0                  387              387 

มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการผลขาดทุนจาก 

การดอยคา                                                            0 1,500 1,500  
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ตัวอยางที่ 5 การปฏิบัติสําหรับการปรับโครงสรางในอนาคต 

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้ 

ณ  วันส้ินป 20x0 บริษัท ก  จํา กัด ทดสอบการดอยคาของโรงงาน  ซ่ึง เปนหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสด สินทรัพยของโรงงานแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม ซ่ึงโรงงานมีมูลคาตาม

บัญชีเปนจํานวน 3,000,000 บาท และมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 10 ป 

กิจการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (ไดแก จํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคาการใชและ

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยคํานวณจากมูลคาจากการใช ซ่ึงคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษี

ท่ี 14%) 

ฝายบริหารอนุมัติงบประมาณท่ีมีขอมูลดังตอไปนี้ 

(1) ณ วันส้ินป 20x3 จะมีการปรับโครงสรางโรงงาน ซึ่งใชเงินจํานวนประมาณ 100,000 บาท 

เนื่องจากบริษัท ก จํากัด ยังมิไดตกลงผูกพันท่ีจะปรับโครงสราง จึงยังไมมีการรับรูประมาณการหนี้สิน

เก่ียวกับคาใชจายในการปรับโครงสรางในอนาคต 

(2) กิจการจะไดรับประโยชนในอนาคตจากการปรับโครงสรางนี้ ในรูปของกระแสเงินสดจาย 

ในอนาคตท่ีลดลง 

ณ วันส้ินป 20x2 บริษัท ก จํากัด มีขอผูกมัดที่จะปรับโครงสราง ซึ่งไดประมาณคาใชจายไวเปน

จํานวน 100,000 บาท และบริษัทไดตั้งประมาณการหนี้สินตามจํานวนดังกลาว ประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตของโรงงานท่ีสะทอนอยูในงบประมาณลาสุดท่ีอนุมัติโดยฝายบริหารปรากฏดังรายการท่ีแสดงไวใน 

ตารางท่ี 3) และอัตราคิดลดในปจจุบันนั้นเปนอัตราเดิม ณ เหมือนกับท่ีเคยประมาณไว ณ วันสิ้นป 20x0   

ณ วันสิ้นป 20x3 รายจายในการปรับโครงสรางท่ีเกิดขึ้นและมีการจายจริงมีจํานวน 100,000 บาท 

อนึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงงานท่ีสะทอนอยูในงบประมาณลาสุดท่ีอนุมัติโดยฝายบริหาร

และอัตราคิดลดในปจจุบันนั้นเปนอัตราเดิม เหมือนกับท่ีไดเคยประมาณการไว ณ วันสิ้นป 20x2 

ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาจากการใชของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x0   

(หนวย: พันบาท) 

 ป พ.ศ                       กระแสเงินสดในอนาคต                มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 

                                                  (อัตราคิดลด 14%) 
                            

 20x1  300      263 

 20x2      280 215  

 20x3 420
(1)

 283 

 20x4 520
(2)

 308 
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 20x5 350
(2)

 182 

 20x6 420
(2)

 191 

 20x7 480
(2)

 192 

 20x8 480
(2)

 168 

 20x9 460
(2)

 141 

 20x10                            400
(2)  

                                   108 

มูลคาจากการใช  2,051  
    

(1)
  ไมรวมตนทุนการปรับโครงสรางท่ีประมาณไวในงบประมาณของฝายบริหาร 

(2)
  ไมรวมผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางในอนาคตท่ีประมาณไวในงบประมาณของฝาย บริหาร  

 

เนื่องจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (มูลคาจากการใช) ต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น บริษัท ก 

จํากัด ตองบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของโรงงาน 

 

ตารางที่ 2 การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นป 20x0   

(หนวย : พันบาท) 

  โรงงาน  

  ________ 

มูลคาตามบัญชีกอนผลขาดทุนจากการดอยคา 3,000  

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ตารางท่ี 1) 2,051 

ผลขาดทุนจากการดอยคา  (949) 

มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา 2,051 

 

ณ วันสิ้นป 20x1   

ไมมีเหตุการณท่ีเกิดขึ้นซ่ึงกําหนดใหกิจการตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหม ดังนั้นกิจการ

จึงไมจําเปนตองคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

ณ วันสิ้นป 20x2   

กิจการมีขอผูกมัดท่ีจะปรับโครงสราง ดังนั้น ในการกําหนดมูลคาจากการใชของโรงงาน กิจการจึงนํา

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางมาพิจารณาในการประมาณการกระแสเงินสดซ่ึงสงผลให

กระแสเงินสดในอนาคตที่ประมาณไวซ่ึงใชในการกําหนดมูลคาจากการใช ณ วันส้ินป 20x0 เพ่ิมขึ้น ดังนั้น  

ณ วันสิ้นป 20x2 กิจการจึงคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของโรงงานใหม ตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 

110 และ 111 
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ตารางที่ 3 การคํานวณมูลคาจากการใชของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x2 

(หนวย : พันบาท) 

       ป พ.ศ.           กระแสเงินสดในอนาคต  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต  

                                                     (อัตราคิดลด 14%)   

 20x3  420
(1)

 368 

 20x4 570
(2)

 439 

 20x5 380
(2)

 256 

 20x6 450
(2)

 266 

 20x7 510
(2)

 265 

 20x8 510
(2)

 232 

 25x9 480
(2)

 192 

 20x10 410
(2)

                                   144 

    มูลคาจากการใช  2,162  

  

(1)
 ไมรวมรายจายในการปรับโครงสรางที่ประมาณไว เนื่องจากไดมีการรับรูหนี้สินไวแลว 

(2)
 รวมประมาณการผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสราง ซ่ึงรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (มูลคาจากการใช) สูงกวามูลคาตามบัญชี (ดูตารางท่ี 4) ดังนั้น 

บริษัท ก จํากัด ตองกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ซ่ึงไดบันทึกไว ณ วันส้ินป 20x0 

ตารางที่ 4 การคํานวณการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันส้ินป 20x2 

(หนวย: พันบาท) 

    โรงงาน 
   

มูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินป 20x0 (ตารางท่ี 2)    2,051 

ณ วันสิ้นป 20x2 

คาเสื่อมราคาสะสม (สําหรับป 20x1 และ 20x2 ดูตารางท่ี 5)    (410) 

มูลคาตามบัญชีกอนการกลับรายการ       1,641 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ตารางท่ี 3)                        2,162 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา                                                   521 

มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการ         2,162 

มูลคาตามบัญชีราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม (ตารางท่ี 5)                             2,400
(1) 

(1)
การกลับรายการมิไดทําใหมูลคาตามบัญชีของโรงงาน (2,162,000 บาท) สูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรเปนหาก 

คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม (2,400,000 บาท) ดังนั้น กิจการสามารถรับรูการกลับรายการผล

ขาดทุนจากการดอยคาไดท้ังจํานวน 
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ณ วันส้ินป 20x3 

รายการจายคาปรับโครงสรางทําใหเกิดกระแสเงินสดจาย จํานวน 100,000 บาท แมวาจะเกิดกระแสเงินสด

จาย แตประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการใชในการคํานวณมูลคาจากการใช ณ วันส้ินป 20x2 

ไมมีการเปล่ียนแปลง ดังนั้นจึงไมมีการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน ณ วันส้ินป 20x3  

ตารางที่ 5 สรุปมูลคาตามบัญชีของโรงงาน 

                      (หนวย: พันบาท) 

ณ วันสิ้นป ราคาทุนเดิมหักคา

เส่ือมราคาสะสม 

มูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืน 

คาเส่ือมราคาท่ี

ปรับปรุง 

ผลขาดทุนจาก

การดอยคา 

มูลคาตามบัญชี

หลังการดอยคา 

25x5 3,000 2,051 0 (949) 2,051 

25x6 2,700 * (205) 0 1,846 

25x7 2,400 2,162 (205) 521 2,162 

25x8 2,100 * (270) 0 1,892 

* ไมจําเปนตองคํานวณเนื่องจากไมมีขอบงชี้วาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

ตัวอยางท่ี 6 การปฏิบัติเก่ียวกับรายจายฝายทุนที่จะเกิดขึ้น 

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้ 

ณ วันส้ินป 20x0 บริษัท ข จํากัด ทดสอบการดอยคาของเคร่ืองจักรเคร่ืองหนึ่ง ซ่ึงเปนหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสด กิจการแสดงเคร่ืองจักรดังกลาวไวดวยราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม และมีมูลคาตาม

บัญชีเทากับ 150 ลานบาท อายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูเทากับ 10 ป 

กิจการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเคร่ืองจักร (ไดแก จํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคาจากการใชและมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยคํานวณจากมูลคาจากการใช ซ่ึงคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษี 14% 

ฝายบริหารอนุมัติงบประมาณดังนี้ 

(1) คาใชจายท่ีจําเปนโดยประมาณเพื่อรักษาระดับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจของเครื่องจักรที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น จากเครื่องจักร ณ สภาพปจจุบัน 

(2) ในป 20x4 กิจการจะมีรายจายฝายทุนจํานวน 25,000,000 บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

ของเคร่ืองจักรในการเพ่ิมกําลังผลิต 

ณ วันสิ้นป 20x4 ไดเกิดรายจายฝายทุนดังกลาว ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องจักร

ท่ีสะทอนอยูในงบประมาณลาสุดท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารแสดงไวในตารางท่ี 3 อัตราคิดลดในปจจุบัน

เทากับท่ีไดประมาณไว ณ วันส้ินป 20x0 
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ณ วันส้ินป 20x0 

ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาจากการใชของเคร่ืองจักร ณ วันส้ินป 20x0 

(หนวย: พันบาท) 

 ป                 กระแสเงินสดในอนาคต            มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 

                                                                                                     (อัตราคิดลด 14%)         

20x1       22,165
(1)

      19,443 

20x2       21,450
(1)

       16,505 

20x3       20,550
(1), (2)

       13,871 

20x4       24,725
(1),(3)

    14,639 

20x5       25,325
(1) ,(3)

    13,153 

20x6       24,825
(1) ,(3)

    11,310 

20x7       24,123
(1) ,(3)

        9,640 

20x8       25,533
(1) ,(3)

        8,951 

  20x9                      24,234
(1) ,(3)

                                       7,452 

20x10                      22,850
(1) ,(3)

                                                  6,164 

          มูลคาจากการใช                    121,128  
    

(1)
 รวมประมาณการคาใชจายท่ีจําเปนในการรักษาระดับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับจากเคร่ืองจักร ณ สภาพปจจุบัน 

(2)
 ไมรวมประมาณการรายจายฝายทุน ซึ่งรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร 

(3)
 ไมรวมผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงเครื่องจักร ซ่ึงรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (มูลคาจากการใช) ต่ํากวามูลคาตามบัญชีของเครื่องจักร ทําใหบริษัท ข 

จํากัด รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเคร่ืองจักร 

ตารางที่ 2 การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นป 20x0 

(หนวย: พันบาท) 

  เครื่องจักร  

มูลคาตามบัญชีกอนผลขาดทุนจากการดอยคา 150,000 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ตารางท่ี 1) 121,128 

ผลขาดทุนจากการดอยคา (28,872) 

มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา 121,128 

ป 20x1 - 20x3  

ไมมีขอบงชี้ท่ีทําใหบริษัทตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเคร่ืองจักรใหม บริษัทจึงไมจําเปนตอง

คํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
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ณ วันส้ินป 20x4 

ไดมีรายจายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเกิดขึ้น ดังนั้น  ในการกําหนดมูลคาจากการใช 

ของเคร่ืองจักร กิจการจะนําผลประโยชนในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงเคร่ืองจักรมาพิจารณาใน

การประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งสงผลใหประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีใชในการกําหนดมูลคา 

จากการใช ณ วันส้ินป 20x0 เพ่ิมขึ้น ดวยเหตุนี้ กิจการจึงคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเคร่ืองจักร  

ณ วันสิ้นป 20x4 ใหม ตามท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 110 และ 111 

ตารางที่ 3 การคํานวณมูลคาจากการใชของเคร่ืองจักร ณ วันส้ินงวด 20x4 

(หนวย: พันบาท) 

                          

ป  
 

กระแสเงินสดในอนาคต
(1) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดใน

อนาคต อัตราคิดลดรอยละ 14
 

25x5
 

30,321                     26,597
 

25x6
 

32,750
 

25,200
 

25x7
 

31,721
 

21,411
 

25x8
 

31,950
 

18,917
 

25x9
 

33,100
 

17,191
 

25x10
 

27,999  12,756
 

มูลคาจากการใช                          122,072 

(1)
 รวมประมาณการผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการซอมเคร่ืองจักรซ่ึงรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักร (มูลคาจากการใช) สูงกวามูลคาตามบัญชีและราคาทุนเดิม

หักคาเส่ือมราคาสะสมของเครื่องจักร (ดูตารางท่ี 4) ดังนั้น บริษัท ข จํากัด จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของเครื่องจักรท่ีเคยรับรู ณ วันส้ินป 20x0 ทําใหยอดคงเหลือในบัญชีเคร่ืองจักรแสดงไวดวยราคา

ทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสมของเคร่ืองจักร 
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ตารางที่ 4 การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีตองกลับรายการ ณ วันส้ินงวด 20x4 

(หนวย : พันบาท) 

เคร่ืองจักร 

มูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินป 20x0 (ตารางท่ี 2)  121,128   

ณ วันสิ้นป 20x4 

คาเสื่อมราคาสะสม (ป 20x1-20x4 ดูตารางที่ 5)  (48,452) 

รายจายฝายทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักร    25,000  

มูลคาตามบัญชีกอนการกลับรายการ    97,676  

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ตารางท่ี 3)  122,072  

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา         

17,324  

มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการ  115,000  

 

มูลคาตามบัญชีท่ีคํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม (ตารางท่ี 5)                   115,000
 (1)

 

(1) 
มูลคาจากการใชของเคร่ืองจักรสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนซึ่งคํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม 

ทําใหกิจการบันทึกการกลับรายการไดจํากัดเพียงจํานวนเทาท่ีจะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของเคร่ืองจักรสูงกวามูลคา

ตามบัญชีทีค่ํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสม   

ตารางที่ 5 สรุปมูลคาตามบัญชีของเคร่ืองจักร 

(หนวย : พันบาท) 

ป  ราคาทุนเดิม

หักคาเส่ือม

ราคาสะสม 

มูลคาท่ีคาด

วาจะไดรับคืน 

คาเสื่อมราคาท่ี

ปรับปรุงแลว 

ผลขาดทุนจาก

การดอยคา 

มูลคาตาม

บัญชีหลังการ

ดอยคา 

20x0 150,000 121,128 0 (28,872) 121,128  

20x1 135,000 * (12,113) 0 109,015  

20x2 120,000 * (12,113) 0 96,902 

20x3 105,000 * (12,113) 0 84,789 

20x4 90,000  (12,113)   

รายจายฝายทุน 25,000  -   

 115,000 122,072 (12,133) 17,324 115,000  

20x5 95,833 * (19,167) 0 95,833 

* ไมจําเปนตองคํานวณเนื่องจากไมมีขอบงชี้วาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
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ตัวอยางท่ี 7 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีมีคาความนิยม และสวนไดเสียที่

ไมมีอํานาจควบคุม  

ตัวอยางนี้ไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี 

ตัวอยาง ก) สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีวัดมูลคาเร่ิมแรกตามสัดสวนของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ  

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้ 

ท่ีมา 

ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 บริษัทใหญไดมาซึ่งสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย จํานวน 

80% เปนจํานวนเงิน 2,100,000 บาท ณ วันดังกลาว บริษัทยอยมีสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ซ่ึงมีราคายุติธรรม 

1,500,000 บาท บริษัทใหญเลือกวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามสัดสวนของสวนไดเสียใน

สินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของบริษัทยอยจํานวน 300,000 บาท (20% ของ 1,500,000 บาท) คาความนิยม

จํานวน 900,000 บาท คํานวณจากผลตางระหวางส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหเนื่องจากการรวมธุรกิจและสวนไดเสีย

ท่ีไมมีอํานาจควบคุม (2,100,000 บาท + 300,000 บาท) กับสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได (1,500,000 บาท)  

สินทรัพยของบริษัทยอยท้ังหมด เปนกลุมของสินทรัพยท่ีเล็กที่สุดท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งสวน

ใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย หรือกลุมของสินทรัพยอ่ืน ดังนั้น จึงถือวาบริษัทยอย

เปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ดวยเหตุท่ีวากิจการคาดวาหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดหนวยอ่ืน

ของบริษัทใหญจะไดรับประโยชนจากจากผลผนึกท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการปนสวนคาความนิยม

จํานวน 500,000 บาท ท่ีเกี่ยวของกับผลผนึกดังกลาวไปยังหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดภายในกิจการ

ของบริษัทใหญและเนื่องจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีประกอบขึ้นเปนบริษัทยอยนั้นไดรวมเอาคา

ความนิยมไวเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการทดสอบการดอยคาทุกป หรือมี

ความถี่มากกวานั้น หากมีขอบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคา (ดูยอหนาท่ี 90 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 

(ปรับปรุง 2552)) 

ณ วันสิ้นป 20x3 บริษัทใหญกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ของบริษัทยอยไดเทากับ 1,000,000 บาท และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยซ่ึงไมรวม 

คาความนิยมเทากับ 1,350,000 บาท 

การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย(หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) 

คาความนิยมท่ีเกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจในการควบคุมรวมอยูในมูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนของบริษัทยอยเปนจํานวน 1,000,000 บาท แตกิจการมิไดรับรูรายการดังกลาวในงบการเงินรวม

ของบริษัทใหญ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามยอหนา ค4 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย กิจการตองเพ่ิมมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยเพ่ือใหรวม   
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คาความนิยมท่ีเกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจในการควบคุมดวย กอนท่ีจะนําไปเปรียบเทียบกับ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจํานวน 1,000,000 บาท คาความนิยมท่ีเกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียของบริษัท

ใหญ 80% ในบริษัทยอย ณ วันท่ีซ้ือ มีคาเทากับ 400,000 บาท หลังจากการปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดหนวยอื่นภายในบริษัทใหญจํานวน 500,000 บาท ดังนั้นคาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 20% ในบริษัทยอย ณ วันท่ีซื้อ จึงมีคาเทากับ 100,000 บาท  

 ตารางที่ 1 การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20x3 

(หนวย : พันบาท) 

ณ วันส้ินป 20x3 คาความนิยมของ

บริษัทยอย 

สินทรัพยสุทธิท่ีระบุได       รวม 

มูลคาตามบัญชี 400 1,350  1,750 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ียังไมรับรู 100 - 100 

มูลคาตามบัญชีท่ีปรับปรุงแลว 500 1,350  1,850 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน    1,000 

ผลขาดทุนจากการดอยคา         850  

  

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา 

ตามยอหนาที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) บริษัทใหญตองปนสวนผล

ขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 850,000 บาท ใหกับสินทรัพยในหนวยโดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคา

ความนิยมเปนอันดับแรก 

ดังนั้น กิจการจึงปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 500,000 บาท จากท้ังหมดจํานวน 

850,000 บาท ใหกับคาความนิยม เพ่ือใหเปนไปตามยอหนา ค6 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย หากบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอ่ืนควบคุม 

อยูบางสวนนั้นเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ใหกิจการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของคา 

ความนิยมไปยังสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการ 

ปนสวนกําไรหรือขาดทุน ในตัวอยางนี้ กิจการปนสวนกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑท่ีสัมพันธกับสวนไดเสียของ

เจาของ เนื่องจากกิจการรับรูคาความนิยมเพียงไมเกินขอบเขตของสวนไดเสียของเจาของของบริษัทใหญ 

คือ 80% ของบริษัทยอย บริษัทใหญจึงรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมเพียง 80% หรือ 

400,000 บาท 

กิจการจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเหลืออยูจํานวน 350,000 บาท โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยท่ีระบุไดของบริษัทยอย 
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ตารางที่ 2 การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20x3 

(หนวย : พันบาท) 

 ณ วันสิ้นป 20x3   คาความนิยม สินทรัพยสุทธิที่ระบุได       รวม 

  

 มูลคาตามบัญชี    400  1,350   1,750 

 ผลขาดทุนจากการดอยคา                      (400)   (350)               (750)           

 มูลคาตามบัญชีหลังรายการผลขาดทุนจาก 

 การดอยคา      -       1,000   1,000       

 

ตัวอยาง ข) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมท่ีวัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและบริษัทยอย 

ท่ีเก่ียวของเปนหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีเปนอิสระ  

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้ 

บริษัทใหญไดมาซ่ึงสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย 80% เปนจํานวนเงิน 2,100,000 บาท 

ในวันท่ี 1 มกราคม 20x3 ณ วันดังกลาวบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีระบุไดสุทธิซึ่งมีมูลคายุติธรรมจํานวน 

1,500,000 บาท บริษัทใหญเลือกท่ีจะวัดมูลคาของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมดวยมูลคายุติธรรม เทากับ

จํานวน 350,000 บาท คาความนิยมจํานวน 950,000 บาท คือผลตางระหวางจํานวนรวมของส่ิงตอบแทนท่ี

จายชําระท้ังหมดและจํานวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (2,100,000 บาท + 350,000 บาท) และ

ของสินทรัพยท่ีระบุไดสุทธิ (1,500,000 บาท) 

สินทรัพยของบริษัทยอยท้ังหมดเปนกลุมของสินทรัพยท่ีเล็กที่สุดท่ีสามารถกอใหเกิดเงินสดรับ ซ่ึงมี

ความเปนอิสระอยางมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยอ่ืน ดังนั้นจึงถือวา

บริษัทยอยเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด เนื่องจากหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดอ่ืนของ

บริษัทใหญคาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ คาความนิยมซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจจํานวน 500,000 บาท 

ไดถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดอ่ืนของบริษัทใหญ และเนื่องจากมูลคาตามบัญชีของ

บริษัทยอยดังกลาวไดรวมคาความนิยมไวดวย จึงจําเปนตองทดสอบการดอยคาทุกป และทดสอบการดอยคา

เม่ือมีขอบงช้ีวาอาจจะเกิดการดอยคา (ดูยอหนาท่ี 90) 

การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย(หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) 

ณ วันสิ้นป 20X3 บริษัทใหญระบุวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

(บริษัทยอย) เทากับ 1,650,000 บาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไมรวมคาความนิยม

เทากับ 1,350,000 บาท 
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ตารางที่  1 การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันส้ินป 20X3 

(หนวย : พันบาท) 

ณ วันสิ้นป 20X3 คาความนิยม  สินทรัพยท่ีระบุไดสุทธิ  รวม 

 บาท  บาท  บาท 

มูลคาตามบัญชี 450  1,350  1,800 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน     1,650 

ผลขาดทุนจากการดอยคา        150 

การปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 

ตามยอหนาท่ี 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของ

สินทรัพย รายการผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 150,000 บาท จะถูกปนสวนไปยังสินทรัพยในหนวย

สินทรัพยดังกลาว โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน 

ดังนั้น รายการผลขาดทุนจากการดอยคาท้ังหมดจํานวน 150,000 บาทสําหรับหนวยสินทรัพย

ดังกลาวจะถูกปนสวนใหกับคาความนิยม ตามยอหนาที่ ค6 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ถาบริษัทยอยท่ีเปนหนวยของสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดและเปนบริษัทยอยที่ถูกกิจการอ่ืนควบคุมบางสวน รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ 

คาความนิยมจะถูกปนสวนใหกับสวนไดเสียท่ีมีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเกณฑ

การปนสวนเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุน 

ตัวอยาง ค) สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมและบริษัทยอย 

ท่ีเก่ียวของเปนสวนหน่ึงของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้ 

สมมติวากรณีของการรวมธุรกิจตามท่ีไดอธิบายไวในยอหนาแรกของตัวอยางประกอบการอธิบายท่ี 7 

ขอ ข นั้น สินทรัพยของบริษัทยอยจะสามารถกอใหเกิดกระแสของเงินสดไหลเขาสูกิจการรวมกับสินทรัพยหรือ

กลุมของสินทรัพยอื่นของบริษัทใหญ ดังนั้นแทนท่ีบริษัทยอยจะเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสําหรับ

วัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทยอยจะกลายเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ท่ีใหญขึ้น (“หนวยสินทรัพย ฮ”) สวนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญก็คาดวาจะไดรับ

ประโยชนผลผนึกท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจดวยเชนกัน ดังนั้นกิจการจะปนสวนคาความนิยมท่ีเก่ียวของกับ  

ผลผนึกจากการรวมธุรกิจจํานวน 500,000 บาทไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอื่นๆ คาความนิยม

ของ หนวยสินทรัพย ฮ ท่ีเก่ียวของกับการรวมธุรกิจกอนหนานี้มีจํานวนเทากับ 800,000 บาท 
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เนื่องจากหนวยสินทรัพย ฮ ไดรวมคาความนิยมไวในมูลคาตามบัญชีของกิจการ ท้ังจากบริษัทยอย

และจากการรวมธุรกิจกอนหนานี้ ซ่ึงหนวยสินทรัพย ฮ จําเปนตองมีการทดสอบการดอยคาทุกป หรือมีความถ่ี

มากกวานั้นเ ม่ือมีขอบงช้ีวาอาจจะเกิดการดอยคา (ดูยอหนาท่ี 90 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 

(ปรับปรุง 2552))  

ทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย 

ณ วันส้ินป 20X3 บริษัทใหญระบุมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ของหนวยสินทรัพย ฮ เทากับ 3,300,000 บาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของ หนวยสินทรัพย ฮ  

ท่ีไมรวมคาความนิยมเทากับ 2,250,000 บาท 

ตารางท่ี 3 การทดสอบการดอยคาของ หนวยสินทรัพย ฮ ณ วันส้ินป 20X3 

(หนวย : พันบาท) 

ณ วันสิ้นป 20X3 คาความนิยม  สินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ  รวม 

มูลคาตามบัญชี 1,250  2,250  3,500 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน     3,300 

ผลขาดทุนจากการดอยคา       200 

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา 

ตามยอหนาท่ี 104 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของ

สินทรัพย กิจการจะปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 200,000 บาท จะถูกปนสวนไปยัง

สินทรัพยในหนวยสินทรัพยนั้นๆ โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน ดังนั้นรายการผลขาดทุน

จากการดอยคาท้ังหมดจํานวน 200,000 บาท ของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของหนวยสินทรัพย ฮ  

จะถูกปนสวนใหคาความนิยมเต็มจํานวน จากยอหนาท่ี ค7 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย หากบริษัทยอยท่ีถูกกิจการอ่ืนควบคุมเปน

บางสวนเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่ใหญกวา กิจการจะปนสวนรายการผลขาดทุนจาก

การดอยคาไปยังสวนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดของหนวยสินทรัพย ฮ กอนแลวจึงปนสวนใหกับ 

สวนไดเสียท่ีมีอํานาจควบคุมและไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยที่ถูกกิจการอ่ืนควบคุมเปนบางสวน 

บริษัทใหญปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาไปยังสวนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด

ตามเกณฑมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเก่ียวของของหนวยสินทรัพยนั้นกอนเกิดการดอยคา ในตัวอยางนี้

บริษัทยอยจะไดรับปนสวนการดอยคาในอัตรารอยละ 36 (450/1,250) จากนั้นกิจการจะปนสวนผลขาดทุน
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จากการดอยคาใหกับสวนไดเสียท่ีมีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเกณฑเดียวกันกับ

การปนสวนกําไรหรือขาดทุน 

ตัวอยางที่ 8 การปนสวนสินทรัพยองคกร  

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้ 

บริษัทใหญมีหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 3 หนวย คือ 1 2 และ 3 มูลคาตามบัญชีของหนวย

สินทรัพยดังกลาวมิไดรวมคาความนิยม เนื่องจากมีสถานการณบงช้ีใหเห็นวามีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

ท่ีมีผลกระทบในทางลบตอบริษัท ดังนั้นบริษัทใหญจึงทดสอบการดอยคาของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด

เงินสด ณ วันส้ินป 20X0 มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ี 1 2 และ 3 มีคาเทากับ 100,000 บาท 

150,000 บาท และ 200,000 บาทตามลําดับ 

การดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการดูแลโดยสํานักงานใหญโดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของ

สํานักงานใหญเทากับ 200,000 บาท ประกอบดวยอาคารสํานักงานใหญ 150,000 บาท และศูนยวิจัย 

50,000 บาท มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละหนวยเปนเคร่ืองบงช้ีท่ีสมเหตุผลถึง

สัดสวนของอาคารสํานักงานใหญที่ใชสําหรับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละหนวย กิจการไมสามารถ

ปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยตามเกณฑท่ีสมเหตุสมผลไปยังหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละ

หนวยได 

หนวยสินทรัพยท่ี 1 มีอายุการใหประโยชนโดยประมาณคงเหลือ 10 ป สวนหนวยสินทรัพยท่ี 2  

และ 3 รวมถึงสินทรัพยของสํานักงานใหญมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 20 ป กิจการคิดคาเส่ือมราคา

สินทรัพยของสํานักงานใหญตามวิธีเสนตรง 

กิจการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ไดแก จํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคาจากการใชและมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยอิงมูลคาจากการใช ซ่ึงคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษีที่ 15%  

การระบุสินทรัพยองคกร 

ในขั้นแรกบริษัทใหญตองระบุสินทรัพยองคกรทุกรายการท่ีเก่ียวของกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสดแตละหนวยเพ่ือใหเปนไปตามตามยอหนาท่ี 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  

เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย สินทรัพยองคกรในท่ีนี้คือ อาคารสํานักงานใหญและศูนยวิจัย 

จากนั้น บริษัทใหญตองพิจารณาถึงวิธีการท่ีจะดําเนินการกับสินทรัพยองคกร ดังนี้ 

(1) กิจการสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญไปใหหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดท่ีกําลังพิจารณา ไดอยางสมเหตุผลและสมํ่าเสมอ  

(2) กิจการไมสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยไปใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ี

กําลังพิจารณา ไดอยางสมเหตุผลและสมํ่าเสมอ  
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การปนสวนสินทรัพยองคกร 

กิจการปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญใหกับมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย 

ท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละหนวย แตตองใชเกณฑการปนสวนแบบถวงน้ําหนักเนื่องจากอายุการใหประโยชน 

ท่ีเหลืออยูของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดหนวยท่ี 1 คือ 10 ป หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

หนวยท่ี 2 และ 3 มีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 20 ป  

ตารางที่ 1 วิธีการคํานวณในการปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญโดยการถวงน้ําหนัก 

(หนวย : พันบาท) 

             หนวยสินทรัพย 

ส้ินป 20X0 1  2  3   รวม   

มูลคาตามบัญชี 100 150 200 450 

อายุการใหประโยชนที่เหลืออยู 10 ป 20 ป 20 ป 

ปจจัยถวงน้ําหนักตามอายุการใหประโยชน 1 2 2 

มูลคาตามบัญชีหลังถวงน้ําหนัก 100 300 400 800 

สัดสวนที่ใชปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคาร  

สํานักงานใหญ 12% 38% 50% 100% 

 (100/800)  (300/800)   (400/800)  

มูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญท่ีปนสวน 

(ตามสัดสวนขางตน)     19          56          75      150 

มูลคาตามบัญชีหลังการปนสวนอาคารสํานักงานใหญ 119 206 275 600 

การกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา 

ยอหนาท่ี 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

กําหนดใหกิจการตองทําการเปรียบเทียบมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดกับ

มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยซ่ึงไดรวมมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญท่ีไดปนสวนมาเปน

อันดับแรกไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาแลว จากนั้นยอหนาท่ี 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ไดกําหนดใหเปรียบเทียบมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยรวม

ของบริษัทใหญ (ซึ่งเปนหนวยสินทรัพยท่ีเล็กที่สุดท่ีรวมศูนยวิจัย) กับมูลคาตามบัญชีของบริษัทใหญ ซึ่ง

รวมท้ังมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญและศูนยวิจัย 
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ตารางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพย 1, 2, 3, และบริษัทใหญ ณ วันสิ้นป 20X0 

(หนวย: พันบาท) 

    
  1  2  3  บริษัท

ใหญ 

กระแส

เงินสดใน

อนาคต 

คิดลดที่

อัตรา

15%  

กระแส

เงินสดใน

อนาคต 

คิดลดท่ี

อัตรา

15%  

กระแส

เงินสดใน

อนาคต 

คิดลดที่

อัตรา

15%  

กระแส

เงินสดใน

อนาคต 

คิดลดท่ี

อัตรา

15%  

1 18 16 9 8 10 9 39 34  

2 31 23 16 12 20 15 72 54  

3 37 24 24 16 34 22 105 69  

4 42 24 29 17 44 25 128 73  

5 47 24 32 16 51 25 143 71  

6 52 22 33 14 56 24 155 67  

7 55 21 34 13 60 22 162 61  

8 55 18 35 11 63 21 166 54  

9 53 15 35 10 65 18 167 48  

10 48 12 35 9 66 16 169 42  

11   36 8 66 14 132 28  

12   35 7 66 12 131 25  

13   35 6 66 11 131 21  

14   33 5 65 9 128 18  

15   30 4 62 8 122 15  

16   26 3 60 6 115 12  

17   22 2 57 5 108 10  

18   18 1 51 4 97 8  

19   14 1 43 3 85 6  

20    10  1 35  2 71  4 

มูลคาจากการใช   199  164  271  720
(1)

 

(1)
 สมมติวาศูนยวิจัยกอใหเกิดกระแสเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตสําหรับบริษัทโดยรวม ดังนั้น ผลรวมของมูลคาจากการใช

ของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละหนวยจึงต่ํากวามูลคาจากการใชของกิจการโดยรวม กระแสเงินสดท่ีเพิ่มขึ้น

ไมไดมาจากอาคารสํานักงานใหญ  
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ตารางที่ 3 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ี 1 2 และ 3 

(หนวย: พันบาท) 

หนวยสินทรัพย 

ณ วันสิ้นป 20X0                                                                               1            2         3     

มูลคาตามบัญชีหลังการปนสวนอาคารสํานักงานใหญ (ตารางท่ี 1)  119  206  275   

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ตารางท่ี 2)  199  164  271   

ผลขาดทุนจากการดอยคา                                                  0  (42)     (4)  

 

ขั้นตอไปคือ การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละ

หนวยและอาคารสํานักงานใหญ 

ตารางที่ 4 การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของหนวยท่ี 2 และ ท่ี 3 

(หนวย : พันบาท) 

  หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด  

           2            3   
                                             ____  ____ 

ใหอาคารสํานักงานใหญ  (12)      (42 x 56/206)        (1)   (4 x 75/275) 

ใหสินทรัพยในหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด  (30)      (42 x 150/206)     (3)   (4 x 200/275) 

                                                          (42)            (4)  
 
   

เนื่องจากบริษัทใหญไมสามารถปนสวนศูนยวิจัยไดอยางสมเหตุผลและสมํ่าเสมอไปใหกับหนวย

สินทรัพยท่ี 1 2 และ 3 บริษัทใหญจึงเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของกลุมของ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีเล็กที่สุดซึ่งสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยสามารถไปใหได

(กลาวคือ บริษัทใหญโดยรวม) 
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ตารางที่ 5 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีเล็กที่สุดซ่ึงสามารถปนสวนมูลคา

ตามบัญชีของศูนยวิจัยไปได (บริษัทใหญโดยรวม) 

         (หนวย: พันบาท) 

  หนวยสินทรัพย 

   1 2 3 อาคาร ศูนย บริษัท 

      สํานักงาน วิจัย ใหญ 

      ใหญ   
   ____ ____ ____ ________ ____ ______ 

ณ วันส้ินป 20X0  

 

มูลคาตามบัญชี  100 150 200 150 50 650 

ผลขาดทุนจากการดอยคา 

  ซ่ึงไดมาจากการทดสอบในขั้นแรก            -  (30) (3) (13)      -  (46) 

มูลคาตามบัญชีหลังการทดสอบ                                 

  การดอยคาในขั้นแรก  100 120 197 137     50 604 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

  (ตารางท่ี 2)        720 
       

ผลขาดทุนจากการดอยคา 

สําหรับหนวยสินทรัพย 

ที่กอใหเกิดเงินสดท่ีใหญขึ้น            0 

  

 

จากการทดสอบ  ไมมีผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีตองบันทึกเพ่ิมจากการทดสอบการดอยคาของ

บริษัทใหญโดยรวม บริษัทตองบันทึกเพียงผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 46,000 บาท จากการทดสอบ

การดอยคาของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3 ในขั้นแรกเทานั้น 

ตัวอยางที่ 9 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยม 

หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยู 

ตัวอยางนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงตัวอยางวิธีการเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดในยอหนาท่ี 134 และ 135 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทใหญซ่ึงดําเนินกิจการดานการผลิตระดับนานาชาติ ซ่ึงใชการแบงสวนงานตามสภาพภูมิศาสตร

ในการรายงานขอมูลตามสวนงาน โดยแยกสวนงานออกเปน ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ในการทดสอบ
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การดอยคา บริษัทใหญไดปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 3 หนวย และอีก 1 

กลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ซ่ึงไดแก หนวยสินทรัพยท่ี 1 และ 2 ในยุโรป หนวยสินทรัพยท่ี 3 

ในอเมริกาเหนือ และกลุมของหนวยสินทรัพย ก ในเอเชีย หนวยสินทรัพยแตละหนวยและกลุมของหนวย

สินทรัพยดังกลาวถือเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีฝายบริหารของบริษัทใหญใชในการประเมินคาความนิยมในการ

บริหารงานภายใน 

บริษัทใหญซ้ือหนวยสินทรัพยท่ี 3 ซ่ึงเปนดําเนินการดานการผลิตในสวนงานอเมริกาเหนือ ในเดือน

ธันวาคม 20X2 หนวยสินทรัพยท่ี 3 มีลักษณะการดําเนินงานไมเหมือนกับสวนงานอ่ืนในอเมริกาเหนือของ

บริษัทใหญ กลาวคือ หนวยสินทรัพยท่ี 3 มีกําไรขั้นตนและอัตราการเติบโตที่สูง และมีความไดเปรียบจากการ

ท่ีมีสิทธิบัตรคุมครองผลิตภัณฑหลักเปนเวลา 10 ป ซึ่งหนวยสินทรัพยท่ี 3 เพ่ิงจะไดรับอนุญาตตามสิทธิบัตร

ดังกลาวกอนท่ีบริษัทใหญ จะเขาซ้ือหนวยสินทรัพยท่ี 3 ไดไมนาน ในการบันทึกการซ้ือหนวยสินทรัพยท่ี  

3 บริษัทใหญ รับรูคาความนิยมจํานวน 3,000,000 บาทและรับรูช่ือทางการคา จํานวน 1,000,000 บาท 

ฝายบริหารของบริษัทใหญ มีความเห็นวาชื่อทางการคาดังกลาวมีอายุการใหประโยชนท่ีไมทราบแนนอน 

นอกเหนือจากคาความนิยมและช่ือทางการคา บริษัทใหญ ไมมีสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนที่มีอายุการใหประโยชน

ไมทราบแนนอน 

มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน  

ท่ีปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่ 1 2 3 และ กลุมของหนวยสินทรัพย ก เปนดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 

  
  คาความนิยม สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุ 

การใหประโยชนไมทราบแนนอน 
หนวยสินทรัพยท่ี 1  350  

หนวยสินทรัพยท่ี 2 450  

หนวยสินทรัพยท่ี 3 3,000 1,000 

กลุมของหนวยสินทรัพย ก 1,200  

รวม 5,000 1,000 

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 20X3 บริษัทใหญ ไมพบวามีขอบงช้ีวาเกิดการดอยคาของหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพย 

ไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนท่ีไมทราบแนนอนรวมอยู มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (มูลคาท่ีสูงกวาระหวาง

มูลคาจากการใชกับมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย) ของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย

เหลานี้ คํานวณจากมูลคาจากการใช บริษัทใหญ พบวาการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนนี้จะไดรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของขอสมมติดังตอไปนี้มากท่ีสุด 
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หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 หนวยสินทรัพยท่ี 3 กลุมของหนวยสินทรัพย ก 

กําไรขั้นตนในระหวางงวด

งบประมาณ (4 ป) 

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของ

สหรัฐอเมริกาท่ีมีอายุ 5 ป 

ใน(ระหวางงวดงบประมาณ 5 ป) 

กําไรขั้นตนในระหวางงวด

(งบประมาณ 5 ป) 

ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในภาวะเงิน

เฟอในระหวางงวดท่ีจัดทํา

งบประมาณ 

ราคาวัตถุดิบท่ีสูงข้ึนในภาวะเงิน

เฟอในระหวางงวดงบประมาณ 

อัตราแลกเปล่ียนของเงินเยน

ญี่ปุนและดอลลารสหรัฐอเมริกา

ในระหวางงวดงบประมาณ 

สวนแบงตลาดในระหวางงวด

งบประมาณ 

สวนแบงตลาดในระหวางงวด

งบประมาณ 

สวนแบงตลาดในระหวางงวด

งบประมาณ 

อัตราการเจริญเติบโตท่ีใชในการ

พยากรณกระแสเงินสดนอกงวด

งบประมาณ 

อัตราการเจริญเติบโตท่ีใชในการ

พยากรณกระแสเงินสดนอกงวด

งบประมาณ 

อัตราการเจริญเติบโตท่ีใชในการ

พยากรณกระแสเงินสดนอกงวด

งบประมาณ 

 

บริษัทใหญ ประมาณกําไรขั้นตนในระหวางงวดงบประมาณของหนวยสินทรัพยท่ี 1 2 และ 3 และกลุม

ของหนวยสินทรัพย ก จากกําไรขั้นตนเฉล่ียจากงวดกอนท่ีจะเร่ิมงวดงบประมาณ และปรับเพ่ิมขึ้น 5% ตอป 

สําหรับการคาดการณวาหนวยสินทรัพยจะมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 

ผลิตสินคาท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันและควบคุมการดําเนินงานโดยบริษัทใหญ เพ่ือใหไดระดับกําไรที่เทากัน 

บริษัทใหญ ไดประมาณสวนแบงตลาดในระหวางงวดงบประมาณจากสวนแบงตลาดเฉล่ียกอนท่ีจะเริ่ม

งวดงบประมาณ และปรับสวนแบงตลาดในแตละปดวยอัตราการขยายหรือหดตัวท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น โดยบริษัท  

ใหญ คาดการณวา 

(ก) สวนแบงตลาดของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 จะแตกตางกัน แตจะมีอัตราการเติบโตในระหวาง

งวดงบประมาณเทาๆ กัน คือ 3% ตอป ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยาง

ตอเนื่อง 

(ข) สวนแบงตลาดของหนวยสินทรัพยที่ 3 จะเพ่ิมขึ้นในระหวางงวดงบประมาณในอัตรา 6% ตอป 

ซ่ึงเปนผลมาจากการเพิ่มคาใชจายในการโฆษณา และผลประโยชนจากการมีสิทธิบัตรคุมครอง

ผลิตภัณฑหลักเปนเวลา 10 ป 

(ค) สวนแบงตลาดของกลุมของหนวยสินทรัพย ก จะไมเปล่ียนแปลงในระหวางงวดงบประมาณ  

ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง และการคาดการณวาจะมีคูแขง

ขันเพ่ิมขึ้นในเวลาเดียวกัน 
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หนวยสินทรัพยท่ี 1 และ 2 ซ้ือวัตถุดิบจากผูจําหนายรายเดียวกันในแถบยุโรป ในขณะท่ีหนวย

สินทรัพยท่ี 3 ซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลายรายในแถบอเมริกาเหนือ และราคาวัตถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้นจากภาวะ 

เงินเฟอในชวงงวดงบประมาณท่ีบริษัทแมประมาณขึ้นนั้นมีความสอดคลองกับการพยากรณดัชนีราคาผูบริโภค 

ซ่ึงจัดทําโดยหนวยงานภาครัฐในประเทศแถบยุโรป และอเมริกาเหนือท่ีหนวยสินทรัพยดังกลาวตั้งอยู 

บริษัทใหญ ประมาณวา ในระหวางงวดงบประมาณ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุ 5 ป ของ

สหรัฐอเมริกาจะยังคงเปนเชนเดียวกับชวงเร่ิมตนงวดงบประมาณ และอัตราแลกเปล่ียนของเงินเยนญี่ปุนและ

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจะสอดคลองกับอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาโดยเฉล่ียของตลาดตลอดงวดงบประมาณ 

บริษัทใหญ ใชอัตราการเติบโตคงท่ีในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีเกินกวางวดงบประมาณสําหรับ

หนวยสินทรัพยท่ี 1 2 และ 3 และกลุมของหนวยสินทรัพย ก อัตราการเติบโตที่บริษัทใหญ ประมาณขึ้นนั้น

สอดคลองกับอัตราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของตลาดท่ีหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ กลุมของหนวยสินทรัพย  

ก ดําเนินธุรกิจอยู ในขณะที่อัตราการเติบโตของหนวยสินทรัพยท่ี 3 ท่ีบริษัทใหญ ประมาณขึ้นสูงกวาอัตรา

การเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยท่ี 3 ดําเนินธุรกิจอยู ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทใหญ เห็นวา

เปนอัตราที่สมเหตุผลท้ังนี้เพราะผลิตภัณฑหลักของหนวยสินทรัพยท่ี 3 ไดรับการคุมครองจากสิทธิบัตรเปน

ระยะเวลา 10 ป  

บริษัทใหญ ไดเปดเผยรายการดังตอไปนี้รวมกับขอมูลอื่นๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 20X3 

การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนท่ีไม

ทราบแนนอน 

บริษัท ปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 3 หนวย (2 หนวยในยุโรป 

ไดแก หนวยสินทรัพยท่ี 1 และ 2 และ 1 หนวยในอเมริกาเหนือ ไดแก หนวยสินทรัพยที่ 3) และกลุมของ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 1 กลุมในเอเชีย เพ่ือทดสอบการดอยคา มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม

ท่ีปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่ 3 และกลุมของหนวยสินทรัพย ก มีนัยสําคัญตอมูลคาตามบัญชีของคาความ

นิยมโดยรวมของบริษัท แตมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยท่ี 1 และ 2 ไมมี

นัยสําคัญเม่ือเทียบกับคาความนิยมโดยรวม อยางไรก็ตาม มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ี 1 

และ 2 คํานวณขึ้นโดยใชขอสมมติท่ีสําคัญบางประการรวมกัน โดยท่ีจํานวนมูลคาตามบัญชีรวมของคาความ

นิยมท่ีปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยท้ังสองหนวยดังกลาวมีจํานวนเงินท่ีมีนัยสําคัญตอคาความนิยมโดยรวม 

กลุมของหนวยสินทรัพย ก 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพย ก กําหนดขึ้นจากมูลคาจากการใช ซ่ึงคํานวณ 

โดยใชประมาณการทางการเงินที่อางอิงจากงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากฝายบริหารของบริษัท และใชอัตรา 

คิดลดเทากับ 8.4% กระแสเงินสดท่ีอยูนอกระยะเวลาในงบประมาณ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ประมาณการ
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โดยใชอัตราการเติบโตอยางคงที่ท่ี 6.3% ซึ่งเปนอัตราท่ีไมสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวในตลาด 

ท่ีกลุมของหนวยสินทรัพยตั้งอยู ฝายบริหารเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงอยางสมเหตุสมผลในขอสมมติท่ีสําคัญ 

ท่ีใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี 

หนวยสินทรัพยท่ี 3 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่ 3 กําหนดขึ้นจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณโดยใช

ประมาณการทางการเงินที่อางอิงจากงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากฝายบริหารของบริษัท และใชอัตราคิดลด

เทากับ 9.2% กระแสเงินสดท่ีอยูนอกระยะเวลาในงบประมาณซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ปประมาณการโดยใช

อัตราการเติบโต 12% ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 3 ตั้งอยู

ซ่ึงเทากับ 4% อยางไรก็ตาม ฝายบริหารเช่ือวา อัตราการเติบโตท่ีใชสมเหตุสมผลเนื่องจากหนวยสินทรัพยท่ี 3 

ไดรับประโยชนจากการท่ีผลิตภัณฑหลักไดรับการคุมครองจากสิทธิบัตรเปนเวลา 10 ป ตั้งแตเดือนธันวาคม 

20X2 นอกจากนี้ ฝายบริหารยังเชื่อวาการเปล่ียนแปลงอยางสมเหตุสมผลท่ีเปนไปไดในขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใช

ในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี 

หนวยสินทรัพยท่ี 1 และ 2 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 กําหนดขึ้นจากมูลคาจากการใช หนวย

สินทรัพยท้ังสองมีผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกัน และมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยกําหนดขึ้นโดยใช

ขอสมมติท่ีสําคัญบางประการรวมกัน การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยท้ังสองใชประมาณการท่ี

อางอิงจากงบประมาณซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 4 ป และไดรับอนุมัติจากฝายบริหารแลว อัตราคิดลดท่ีใช

เทากับ 7.9% กระแสเงินสดท่ีเกินกวาชวงงบประมาณประมาณการโดยใชอัตราการเติบโตอยางคงท่ีท่ี 5% ซึ่ง

ไมเกินอัตราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยท่ี 1 และ 2 ดําเนินธุรกิจอยู กระแสเงินสด

ท่ีกําหนดไวในระหวางงวดงบประมาณของหนวยสินทรัพยท้ังสองประมาณขึ้นโดยใชอัตรากําไรขั้นตนเดียวกัน 

และขอสมมติเกี่ยวกับราคาของวัตถุดิบในภาวะเงินเฟอเชนเดียวกัน ฝายบริหารเช่ือวาการเปล่ียนแปลงที่อยาง

สมเหตุสมผลท่ีเปนไปไดในขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับคืนรวมของหนวยสินทรัพยท้ังสองลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี 

 กลุมของหนวยสินทรัพย ก  หนวยสินทรัพยที่ 3 
หนวยสินทรัพยที่ 1  

และ 2 โดยรวม 

มูลคาตามบัญชีของคา

ความนิยม 

120,000  บาท 

 

3,000,000  บาท 

 

800,000 บาท 

 

มูลคาตามบัญชีของชื่อทาง

การคาซ่ึงมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน 

- 1,000,000  บาท - 
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 กลุมของหนวยสินทรัพย ก  หนวยสินทรัพยที่ 3 
หนวยสินทรัพยที่ 1  

และ 2 โดยรวม 

ขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใช 
(1)

 

• ขอสมมติที่สําคัญ 

 

 

 

• อัตรากําไรขั้นตนในงวด
งบประมาณ 

 

 

• อัตราดอกเบ้ีย
พันธบัตรรัฐบาลที่มี

อายุ 5 ป ของสหรัฐ 

อเมริกาในงวด

งบประมาณ 

• อัตรากําไรขั้นตนใน
งวดงบประมาณ 

 

 

• เกณฑที่ใชในการ
กําหนดคาใหกับขอ

สมมติที่สําคัญ 

• กําไรขั้นตนเฉล่ียของงวด
กอนชวงงบประมาณปรับ

เพ่ิมดวยการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานที่คาดไว 

• ผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มี

อายุ 5 ป ของ

สหรัฐอเมริกา ณ ป

เริ่มตนของงวด

งบประมาณ 

• กําไรขั้นตนเฉล่ียของ
งวดกอนชวง

งบประมาณปรับเพ่ิม

ตามการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานที่คาดไว 

•  • มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับ
ขอสมมติสะทอน

ประสบการณในอดีต  

เวนแตการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน โดยฝาย

บริหารเชื่อวาการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในอัตรา 5% 

มีความสมเหตุสมผลแลว  

• มูลคาที่กําหนดขึ้น
สําหรับขอสมมติที่

สําคัญมีความ

สอดคลองกับ

แหลงขอมูลภายนอก 

 

• มูลคาที่กําหนดขึ้น
สําหรับขอสมมติสะทอน

ประสบการณในอดีต  

เวนแตการปรับปรุง 

ประสิทธิ ภาพในการ

ดําเนินงาน โดยฝาย

บริหารเชื่อวาการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในอัตรา 

5% ตอปมีความ

สมเหตุสมผลแลว 

• ขอสมมติที่สําคัญ 

 

• อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินเยนญ่ีปุนและ

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

ในระหวางงวดงบ 

• ราคาวัตถุดิบในภาวะ

เงินเฟอ 

 

• ราคาวัตถุดิบในภาวะ

เงินเฟอ 

 

• เกณฑที่ใชในการ
กําหนดคาใหกับขอ

สมมติที่สําคัญ 

• อัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาของตลาดโดย

เฉล่ียตลอดชวง

ปงบประมาณ 

• การประมาณการดัชนี
ราคาผูบริโภคใน

ระหวางงวดงบประมาณ

ของประเทศในกลุม

อเมริกาเหนือซ่ึงเปน

แหลงวัตถุดิบของ

หนวยสินทรัพย 

• การประมาณการดัชนี
ราคาผูบริโภคใน

ระหวางงวด

งบประมาณของ

ประเทศในกลุมยุโรป

ซ่ึงเปนแหลงวัตถุดิบ

ของหนวยสินทรัพย 
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 กลุมของหนวยสินทรัพย ก  หนวยสินทรัพยที่ 3 
หนวยสินทรัพยที่ 1  

และ 2 โดยรวม 

 

 

 

 

• มูลคาที่ระบุในขอสมมติ

ที่สําคัญมีความ

สอดคลองกับแหลง 

ขอมูลภายนอก 

• มูลคาที่ระบุในขอ

สมมติที่สําคัญมีความ

สอดคลองกับ

แหลงขอมูลภายนอก 

• มูลคาที่ระบุในขอ

สมมติที่สําคัญมีความ

สอดคลองกับ

แหลงขอมูลภายนอก 

• ขอสมมติที่สําคัญ • สวนแบงตลาดโดย 

ประมาณ 

• สวนแบงตลาดโดย 

ประมาณ 

 

• เกณฑที่ใชในการ

กําหนดคาใหกับ

ขอสมมติที่สําคัญ 

 

 

 

• สวนแบงตลาดเฉลี่ย

กอนที่จะเริ่มปงบ 

ประมาณ 

• มูลคาที่ระบุในขอสมมติ

ที่สําคัญเปนผลสะทอน

ประสบการณในอดีต 

และไมมีการเปล่ียน 

แปลงของสวนแบงตลาด 

เนื่องจากมีการพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ

อยางตอเนื่อง และมีการ

คาดการณวาจะมีคูแขง

ขันเพ่ิมขึ้นในเวลา

เดียวกัน 

• สวนแบงตลาดเฉล่ีย

กอนที่จะเริ่ม

ปงบประมาณ ปรับ

เพิ่มขึ้นแตละปดวย

อัตราการเติบโตที่

คาดการณในแตละป 

• ฝายบริหารเชื่อวาการ

เติบโตของสวนแบง

ตลาดในอัตรา 6% ตอ

ปมีความสมเหตุสมผล

เนื่องจากมีการเพ่ิม

คาใชจายในการโฆษณา

และผลประโยชนจาก

การมีสิทธิบัตร

คุมครองผลิตภัณฑ

หลักเปนเวลา 10 ป 

และการคาดการวาจะ

ไดรับประโยชนเพ่ิม

จากการดําเนินงานของ

หนวยสินทรัพยที่ 3 

รวมกับสวนงานอื่นๆ 

ในอเมริกาเหนือของ

บริษัท แม 

 

(1)
 ขอสมมติที่สําคัญของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ที่แสดงในตารางจะเปนขอสมมติเฉพาะที่ใชในการคํานวณมูลคา

ที่คาดวาจะไดรับคืนของทั้งสองหนวยสินทรัพยเทานั้น 

 




