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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 36: Impairment of Assets (Bound volume 

2017 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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ก การใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้

ข ภาคผนวกนี้ ไม่เกีย่วขอ้ง 

ค    การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

และส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเทา่กัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่าน

โดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่

ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพ่ือให้กิจการปฏิบัติ

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือ 

ขายสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ก าหนดให้กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังได้ก าหนดถึง 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการเปิดเผยข้อมูล 

 

ขอบเขต  
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ต ้องถือปฏิบติักับการบญัชีส าหรับการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์        

ทุกประเภทยกเวน้ 

2.1 สินคา้คงเหลือ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินค้า

คงเหลอื (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.2 สินทรพัยที์่เกิดจากสญัญาก่อสรา้ง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง สัญญาก่อสรา้ง (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.3 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง ภาษีเงินได ้(เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.4 สินทรพัยที์่เกิดจากผลประโยชนข์องพนกังาน (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 

(ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

2.5 สินทรพัยท์างการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39       

เรือ่ง การรับรูแ้ละการวัดมลูค่าเคร่ืองมอืทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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2.6 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่วดัมูลค่าโดยใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐาน      

การบญัชี ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.7 สินทรพัย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร ที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการขาย 

2.8 ตน้ทุนการไดม้ารอการตดับญัชีและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดจากสิทธิตามสญัญา

ของผูร้บัประกนัภายใต้สัญญาประกันภัยซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

2.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรพัยที์่ถอืไวเ้พือ่ขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 

2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สนิทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์

ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือสนิทรัพย์ที่รวมอยู่ในกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่าย

ซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับอื่นมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการรับรู้และการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ดังกล่าวไว้แล้ว 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็น 

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

4.3 การร่วมค้าตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ส าหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นๆ ให้อ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5 มาตรฐานฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ 

สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อ

มีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่แสดง 
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มูลค่าตามบัญชีด้วยราคาที่ตีใหม่ (กล่าวคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วย 

ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลัง) ตามที่ก  าหนดไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (เมื่ อมีการประกาศใช้) และ

มาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  38 (ป รับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่ มีตั วตน  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) ส าหรับผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์กับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายถือว่าเป็นต้นทุนทางตรงส่วนเพ่ิมที่เกิดจาก 

การจ าหน่ายสนิทรัพย์ 

5.1 หากต้นทุนในการจ าหน่ายสนิทรัพย์เป็นจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ต้องใกล้เคียงหรือสูงกว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ีหลังจากที่

กิจการได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ไม่น่าจะ

เกิดการด้อยค่าและกิจการไม่จ าเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์น้ัน 

5.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

5.3 หากต้นทุนในการจ าหน่ายสินทรัพย์เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ต้องต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ดังน้ัน 

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่จะเกิดการด้อยค่าหากมูลค่าจากการใช้ต ่ากว่าราคาที่ตีใหม่  

ในกรณีน้ี หลังจากที่กิจการได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ กิจการ

ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเพ่ือระบุว่าสินทรัพย์น้ันเกิด 

การด้อยค่าหรือไม่  

 

ค านยิาม 
 

6 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ จ านวนเงินที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยห์ลงัจากหักค่าเสื่อม

ราคาสะสม (ค่าตดัจ าหน่าย) และค่าเผือ่การดอ้ยค่า

สะสม 

   

หน่วยสินทรัพยท์ี่ 

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

หมายถงึ กลุ่มของสินทรพัยที์่สามารถระบุไดที้่เล็กที่สุดซ่ึง

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัทีเ่ป็นอิสระอย่างมากจาก

กระแสเงินสดรบัที่เกิดจากสินทรพัยอื์่นหรือกลุ่ม

ของสินทรพัยอื์่น 
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สินทรัพยอ์งค์กร หมายถงึ สินทรัพย์อื่ นนอกจาก ค่ าความนิยม  ที่มี ส่ วน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตไม่ว่าจะเป็น

กระแสเงินสดของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ที่อยู่ภายใต้การพิจารณา และกระแสเงินสดของ

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดอื่น 

   

ตน้ทุนในการจ าหน่าย หมายถงึ ตน้ทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจ าหน่าย

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึง

ไม่รวมตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

   

จ านวนทีคิ่ดค่าเสื่อม

ราคา 

หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจ านวนเงินอื่นที่ใชแ้ทน

ราคาทุนในงบการเงิน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของ

สินทรพัย ์

   

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตัด

จ าหน่าย) 

หมายถงึ การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์

อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ 1 

   

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย์ หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 (ปรับปรุง 

2560) เรื่อ ง  การวัดมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม  (เมื่ อ มี      

การประกาศใช)้)  

   

ผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่า 

หมายถงึ จ านวนเงินของมูลค่าตามบัญชีที่ สูงกว่ามูลค่าที่ 

คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หรือหน่วยสินทรพัย์

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสด 

   

มลูค่าทีค่าดว่า 

จะไดรั้บคืน 

หมายถงึ มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด หักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย หรือ

มูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยน์ ั้น แลว้แต่จ านวนเงินใด

จะสูงกว่า 

                                                             
1
  ในกรณขีองสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนค าว่า “ค่าตัดจ าหน่าย” โดยทั่วไปจะใช้แทนค าว่า “ค่าเสื่อมราคา” ซึ่งค าศัพทท์ั้งสองค ามี

ความหมายเหมอืนกนั 
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อายุการใชป้ระโยชน์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนจ์าก

สินทรพัย ์หรือ 

  2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่น

ที่คลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจาก

การใชสิ้นทรพัย ์

   

มลูค่าจากการใช ้ หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า

จะไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

   

 

การระบุสินทรพัยที์อ่าจเกิดการดอ้ยค่า 

 

7 กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามย่อหน้าที่ 8 ถึง 17 ส าหรับค าว่า “สินทรัพย์” 

ที่ ระบุ ไว้ใน ย่อหน้ าดั งก ล่าวให้ความหมายเทียบเท่ ากับสินทรัพ ย์แต่ละรายการห รือ 

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ส่วนที่ เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

มีการจัดโครงสร้างดังต่อไปน้ี 

7.1 ย่อหน้าที่ 18 ถึง 57 ก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค าว่า 

“สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละ

รายการและหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแต่ละหน่วย 

7.2 ย่อหน้าที่  58 ถึง 108 ก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าโดยการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

แต่ละรายการนอกจากค่าความนิยมให้ปฏิบัติตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 64 

และการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดและค่าความนิยมให้ปฏบัิติตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108 

7.3  ย่อหน้าที่ 109 ถึง 116 ก าหนดเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่รับรู้ไปแล้วในงวดก่อน ส าหรับ

ค าว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุไว้ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์ 

แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ข้อก าหนดเพ่ิมเติม

ส าหรับสินทรัพย์แต่ละรายการก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 117 ถึง 121 ข้อก าหนดเพ่ิมเติม

ส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 122 ถึง 

123 และข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับค่าความนิยมก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 124 ถึง 125 

7.4  ย่อหน้าที่  126 ถึง 133 ก าหนดเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยเกี่ ยวกับผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และ 
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หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี

อายุการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนซ่ึงถูกปันส่วนส าหรับการทดสอบการด้อยค่าน้ัน

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 134 ถึง 137 

8 สนิทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าเม่ือมูลค่าตามบัญชีสงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์น้ัน 

ย่อหน้าที่ 12 ถึง 14 ได้อธิบายถึงข้อบ่งช้ีบางประการที่แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจ

เกิดขึ้ น ส าหรับกรณีที่มีข้อบ่งช้ีใดๆ กิจการต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์อย่างเป็นทางการ ยกเว้นกรณีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้

ก าหนดให้กิจการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างเป็นทางการหากไม่มีข้อบ่งช้ีที่

แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเกดิขึ้น 

9 ณ วนัส้ินแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรพัย์

อาจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณการ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้น 

10 กิจการตอ้งด าเนนิการต่อไปนี้  โดยไม่ค านงึถงึว่าจะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

10.1  กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใชป้ระโยชน ์

ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีย่งัไม่พรอ้มใชง้านเป็นประจ าทุกปี โดย

การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  การทดสอบ 

การดอ้ยค่านี้  กิจการอาจด าเนนิการในช่วงเวลาใดของปีก็ได ้แต่ตอ้งด าเนนิการ ณ 

ช่วงเวลาเดียวกนัของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย  ์

ไม่มีตัวตนที่ ไม่ เหมื อนกัน  ณ  ช่วงเวลาที่ แตกต่างกัน ได้  อ ย่างไรก็ตาม  

หากการบนัทึกบญัชีเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนบนัทึกรบัรูใ้นระหว่างรอบปี

ปัจจุบนั กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนดังกล่าวก่อน 

วนัส้ินสุดรอบปีปัจจุบนั 

10.2 กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ เป็น

ประจ าทุกปี ตามทีก่ าหนดในย่อหนา้ที ่80 ถงึ 99 

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงก่อนพร้อมใช้งานมักมีความไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์       

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้อมใช้งาน ดังน้ัน มาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งานอย่างน้อยปีละคร้ัง 

12 ในการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ กิจการตอ้ง

พจิารณาถงึขอ้บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 
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แหล่งข้อมูลภายนอก 

 

12.1 มีขอ้บ่งช้ีที่สงัเกตไดว่้ามูลค่าของสินทรพัยล์ดลงอย่างมีนยัส าคญัในระหว่างงวด 

โดยมูลค่าที่ลดลงนั้นมากกว่าจ านวนที่คาดไวซ่ึ้งเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจาก

การใชง้านตามปกติ 

12.2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการซ่ึงเกิดข้ึนใน

ระหว่างงวด หรือจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเทคโนโลยี ตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย ที่กิจการด าเนินการอยู่หรือ 

การเปลีย่นแปลงในตลาดของสินทรพัยน์ ั้น 

12.3 อตัราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นเพิม่ข้ึนใน

ระหว่างงวด และการเพิม่ข้ึนดงักล่าวมีแนวโนม้ว่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใช้

ในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์และท าใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สินทรพัยน์ ั้นลดลงอย่างมีสาระส าคญั 

12.4 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ 

 

แหล่งข้อมูลภายใน 

 

12.5 มีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่าสินทรพัยล์า้สมยัหรือช ารุดเสียหายทางกายภาพ 

12.6 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญเกี่ยวกบัขอบเขตหรือลกัษณะที่กิจการใช ้

หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด  

หรือคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล ้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวรวมถึงการที่

สินทรพัย์ไม่ไดใ้ช้งาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสรา้งการด าเนินงานที่มี

สินทรพัยน์ ั้นรวมอยู่ดว้ย หรือแผนที่จะจ าหน่ายสินทรพัยก่์อนก าหนดเวลาที่คาดไว ้

และการประเมินอายุการใช้ประโยชนข์องสินทรพัยจ์ากอายุการใช้ประโยชนที์่ 

ไม่ทราบแน่นอนเป็นอายุการใชป้ระโยชนที์ท่ราบแน่นอน2 

12.7 มีหลักฐานจากรายงานภายในซ่ึงบ่งช้ีว่าผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของ

สินทรพัยไ์ดล้ดลงหรือจะลดลงกว่าทีค่าดไว ้
 

เงินปันผลจากบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม 

 

12.8 ส าหรบัการลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม ผูล้งทุนรบัรูเ้งินปันผล

จากการลงทุน และมีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปนี้  

                                                             
2
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ถือปฏบิัติกบัสนิทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

(หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ซึ่งต้องถือปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ 

การด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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12.8.1 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกว่า 

มูลค่ าตามบัญ ชีของสินทรัพย์สุท ธิของผู ้ได ้รับการลงทุน ใน 

งบการเงินรวมซ่ึงรวมถงึค่าความนยิมทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ 

12.8.2 เงินปันผลมีจ านวนมากกว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัย่อย 

การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในรอบระยะเวลาทีป่ระกาศจ่ายเงินปันผล 

13 ข้อบ่งช้ีที่ระบุในย่อหน้าที่  12 มิได้ครอบคลุมทุกประเด็น กิจการอาจระบุข้อบ่งช้ีอื่นที่แสดง 

ให้เหน็ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าจนท าให้กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์น้ัน หรือในกรณีของค่าความนิยมต้องทดสอบการด้อยค่าตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่  

80 ถึง 99  

14     หลักฐานจากรายงานภายในที่บ่งช้ีว่าสนิทรัพย์อาจเกดิการด้อยค่ารวมถึงข้อบ่งช้ีต่อไปน้ี 

14.1 กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์  หรือจ านวนเงินที่ จ าเป็นต้องจ่าย 

ในภายหลังเพ่ือให้สินทรัพย์น้ันใช้งานได้หรือเพ่ือบ ารุงรักษาสินทรัพย์มีจ านวนสูงกว่า

งบประมาณที่ก าหนดไว้เดิมอย่างมีนัยส าคัญ 

14.2  กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจริง หรือก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจาก

สนิทรัพย์มีจ านวนต ่ากว่างบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

14.3  กระแสเงินสดสุทธิหรือก าไรจากการด าเนินงานตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์

ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน 

อย่างมีนัยส าคัญ หรือ 

14.4  เม่ือรวมผลการด าเนินงานในงวดปัจจุบันกับผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ในอนาคตตามงบประมาณแล้ว เกิดผลขาดทุนจากการด าเนินงานหรือกระแสเงินสด

จ่ายสทุธทิี่เกดิจากสนิทรัพย์ 

15 ตามที่ได้ระบุในย่อหน้าที่ 10 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ    

การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ใช้งาน และค่าความนิยม  

อย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 10 แล้ว กจิการต้องน าแนวคิดเกี่ยวกับ

ความมีสาระส าคัญมาใช้ในการระบุ ว่ากิจการจ าเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่ คาดว่า 

จะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่จ าเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนใหม่ หากการค านวณคร้ังก่อนแสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

น้ันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ และไม่เกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อผลต่าง

ระหว่างมูลค่าดังกล่าว ในท านองเดียวกัน การวิเคราะห์คร้ังก่อนอาจแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่ 

คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัข้อบ่งช้ีใดที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 

16 จากตัวอย่างในย่อหน้าที่ 15 ถ้าอัตราดอกเบ้ียในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

ในตลาดอื่นเพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด กิจการไม่จ าเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของสนิทรัพย์อย่างเป็นทางการในกรณีดังต่อไปนี้   

16.1 การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น

ไม่ มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพ ย์ 
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ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบ้ียระยะสั้นที่เพ่ิมข้ึนอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 

ต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซ่ึงมีอายุการใช้ประโยชน์

เหลืออยู่เป็นเวลายาวนาน 

16.2 การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น 

มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แต่จาก           

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในคร้ังก่อน แสดงให้เหน็ว่า 

16.2.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระส าคัญ เน่ืองจาก 

มีแนวโน้มว่ากิจการจะได้รับกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ิมขึ้ น  (เช่น  

ในบางกรณี กิจการอาจสามารถแสดงให้เห็นว่ากิจการได้ปรับตัวให้

รายได้สามารถชดเชยกบัการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบี้ ยในตลาด) หรือ 

16.2.2 การลดลงในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่ท าให้เกิดผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าอย่างมีสาระส าคัญ 

17  หากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า อาจบ่งช้ีว่ากิจการจ าเป็นต้องทบทวนและปรับปรุง

อายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจ าหน่าย) หรือมูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะไม่มี

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

 

การวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

 

18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดค านิยามของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย หรือ

มูลค่าจากการใช้แล้วแต่จ านวนเงินใดจะสูงกว่า กิจการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 ส าหรับค าว่า “สินทรัพย”์ ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้

มีความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

หน่วย 

19 กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายและมูลค่า  

จากการใช้สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหน่ึงในสองจ านวนน้ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ แสดงว่าสนิทรัพย์ไม่เกิดการด้อยค่าและกิจการไม่จ าเป็นต้องประเมินมูลค่าอกีจ านวนหน่ึง  

20 กิจการอาจวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายได้แม้ว่าจะไม่มีราคาเสนอซ้ือขาย 

ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกัน อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังกิจการอาจไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายได้เน่ืองจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ ใช้ 

ในการประมาณการราคาที่เช่ือถือได้จากรายการขายสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจใช้มูลค่า

จากการใช้ของสนิทรัพย์ถือเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ 
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21 กิจการอาจใช้มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์หากไม่มีเหตุผลที่ท  าให้เช่ือได้ว่ามูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์น้ันจะสงูกว่ามูลค่ายุติธรรม

หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายอย่างมีสาระส าคัญ  กรณี ดั งกล่าวมักเกิดขึ้ นกับสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือจ าหน่าย เน่ืองจากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ าหน่ายประกอบด้วย 

เงินสดสุทธิที่จะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์น้ันเป็นส าคัญ ในขณะที่กระแสเงินสดที่จะได้รับ 

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองจนถึงวันจ าหน่ายสินทรัพย์น้ันน่าจะเป็นจ านวนเงิน 

ที่น้อยมาก 

22 กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนส าหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์

เหล่าน้ันไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก

สินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพย์ที่พิจารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้าที่ 65 ถึง 

103) นอกจากกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี้  

22.1 มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์น้ัน หรือ  

22.2 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์สามารถประมาณการได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม

หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย 

23 ในบางกรณี การก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้โดย   

การประมาณการ การหาค่าเฉล่ียและการค านวณแบบลัด อาจให้ผลใกล้เคียงอย่างสมเหตุสมผล

กบัการค านวณอย่างละเอยีดตามที่แสดงในมาตรฐานฉบับน้ี  

 

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน ์

ไม่ทราบแน่นอน 

 

24 ย่อหน้าที่  10 ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุ 

การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจ าทุกปีโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยไม่ต้องค านึงว่ามีข้อบ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันอาจเกิดการด้อยค่า

หรือไม่ อย่างไรกต็าม การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างละเอียดที่ค านวณไว้ล่าสุด 

ในงวดก่อนอาจน ามาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในงวดปัจจุบันได้  

ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

24.1  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้อย่างต่อเน่ืองซ่ึง 

ไม่ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น ท าให้กิจการต้อง

ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วย

สินทรัพ ย์ที่ ก่อให้ เกิด เงินสด น้ันไม่ ได้ เป ล่ียนแปลงอย่างมี นัยส าคัญ นับจาก 

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสดุ 
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24.2  การค านวณคร้ังล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่า 

ตามบัญชีของสนิทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ และ 

24.3  จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดข้ึนและสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงนับจาก      

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสดุ มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การค านวณจะ

แสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในปัจจุบันต ่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ 

 

มูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย 

 

25– 27 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

28 ต้นทุนในการจ าหน่ายในส่วนที่มิได้รับรู้เป็นหน้ีสินต้องน ามาหักในการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจ าหน่าย ตั วอย่างของต้นทุนในการจ าหน่าย ได้แก่  ต้นทุนทางกฎหมาย  

ค่าอากรแสตมป์และภาษีที่คล้ายคลึงกัน ต้นทุนในการขนย้ายสินทรัพย์ และต้นทุนส่วนเพ่ิม 

โดยตรงที่ท  าให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย อย่างไรกต็าม ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง  

(ดูมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่  19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดหรือการปรับโครงสร้างธุรกิจ

หลังการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่ถือเป็นต้นทุนส่วนเพ่ิมโดยตรงในการจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ัน 

29 ในการจ าหน่ายสินทรัพย์บางคร้ัง ผู้ซ้ือต้องรับภาระหน้ีสินที่เกี่ยวข้องด้วย และมูลค่ายุติธรรม 

หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์จะน ามูลค่าของทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง 

มาใช้ ย่อหน้าที่ 78 อธบิายเกี่ยวกบัวิธปีฏบัิติส าหรับกรณีดังกล่าว 

 

มูลค่าจากการใช ้

 

30 องคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ ตอ้งรวมอยู่ในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์

30.1  การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

30.2  การคาดการณเ์กี่ยวกบัความผนัผวนที่อาจเกิดข้ึนกบัจ านวนเงิน หรือจังหวะเวลา

ของกระแสเงินสดในอนาคต 

30.3  มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อัตราดอกเบี้ ยปัจจุบนัในตลาดจากการลงทุน 

ทีป่ราศจากความเสีย่ง 

30.4  ราคาทีไ่ดค้ านงึถงึความไม่แน่นอนทีสื่บเนือ่งมาจากสินทรพัย ์และ 

30.5  ปัจจัยอื่น เช่น การขาดสภาพคล่อง ซ่ึงผูร่้วมตลาดจะสะทอ้นในการก าหนดกระแส

เงินสดในอนาคตทีก่ิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

31 การประมาณการมูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ต้องปฏบัิติตามขั้นตอนต่อไปนี้  

31.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์อย่าง

ต่อเน่ืองและจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ และ  

31.2  ใช้อตัราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว 
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32  กิจการสามารถสะท้อนองค์ประกอบที่ระบุในย่อหน้าที่ 30.2 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก 

ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได้ ไม่ว่ากิจการ 

จะเลือกใช้วิธีใดเพ่ือสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนเงิน

หรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธ์ที่ได้ต้องสะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดไว้ กล่าวคือ กิจการอาจใช้มูลค่าถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะเป็นไปได้ของทุกกรณีได้ แนวทางเพ่ิมเติมในการใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันเพ่ือวัด

มูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

 

เกณฑใ์นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

 

33 ในการวดัมูลค่าจากการใช ้กิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี้  

33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยขอ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐาน

สนบัสนุนซ่ึงแสดงถึงการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใตส้ถานการณ์

ทางเศรษฐกิจที่จะเป็นอยู่ตลอดอายุการใชป้ระโยชนที์่เหลืออยู่ของสินทรพัย ์และ

กิจการตอ้งใหน้ ้ าหนกักบัหลกัฐานสนบัสนุนทีไ่ดจ้ากภายนอก 

33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศยังบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสุด ซ่ึงไดร้บัการอนุมติัจากฝ่ายบริหาร แต่ตอ้งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด

รับหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสรา้งในอนาคต หรือจากการปรับปรุง 

หรือท าใหสิ้นทรพัยน์ ั้นดีข้ึน การประมาณการโดยอาศยังบประมาณหรือประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมีเหตุผลสนบัสนุน

เพยีงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาทีน่านกว่านั้น 

33.3 ประมาณการกระแสเงินสดหลงัจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการ

ล่าสุด โดยการปรบัประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณจ์ากงบประมาณหรือ

ประมาณการดว้ยอตัราการเติบโตทีค่งทีห่รือลดลงส าหรบัปีถดัไป นอกจากมีเหตุผล

สนบัสนุนว่ากิจการควรใชอ้ตัราการเติบโตที่เพิ่มข้ึน อตัราการเติบโตนี้ ตอ้งไม่สูง

กว่าอัตราการเติบโตถวัเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศ 

ที่กิจการนั้นด าเนินงานอยู่ หรือของตลาดซ่ึงสินทรพัยน์ ั้นถูกน าไปใช้ นอกจาก 

มีเหตุผลสนบัสนุนว่ากิจการควรใชอ้ตัราการเติบโตทีสู่งกว่า 

34 ฝ่ายบริหารต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 

ในปัจจุบัน โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ

กระแสเงินสดที่ เกิด ข้ึนจริง ฝ่ายบริหารต้องมั่ นใจว่าข้อสมมติที่ ใช้ในการประมาณการ 

กระแสเงินสดในปัจจุบันสอดคล้องกับผลที่เกิดข้ึนจริงในอดีต โดยน าผลกระทบจากเหตุการณ์ที่

เกดิขึ้นภายหลังหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกดิข้ึนเม่ือกระแสเงินสดเกดิขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้วย 

35  โดยทั่วไปงบประมาณหรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไว้อย่าง

ชัดเจนและเช่ือถือได้ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีมักไม่สามารถหาได้ ด้วยเหตุดังกล่าวฝ่ายบริหาร
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จึงควรประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ  หรือประมาณการล่าสุดส าหรับ

ระยะเวลา 5 ปี เป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัย

งบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีหากฝ่ายบริหารมั่นใจว่า

ประมาณการน้ันเช่ือถือได้ และฝ่ายบริหารต้องสามารถแสดงให้เห็น ว่าจากประสบการณ์ 

ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดส าหรับระยะเวลาที่เกนิกว่า 5 ปี ได้อย่างแม่นย า 

36  กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดย 

การปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินด้วย

อัตราการเติบโตส าหรับปีถัดไป อัตราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอัตราคงที่หรืออัตราที่ลดลง ดังน้ัน

อัตราการเติบโตที่เหมาะสมควรเท่ากับศูนย์หรือติดลบ นอกจากมีข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับ

รูปแบบวงจรของผลิตภัณฑห์รืออุตสาหกรรมที่แสดงให้เหน็ถึงการเพ่ิมข้ึนของอตัราการเติบโต 

37  สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดท าให้การเติบโตของกิจการถูกจ ากัด ดังน้ัน จึงเป็น 

การยากที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกว่าอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉล่ียระยะยาว       

(เป็นต้นว่า 20 ปี) ของผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กจิการน้ันด าเนินงานอยู่ หรือของ

ตลาดซ่ึงสนิทรัพย์น้ันถูกน าไปใช้ 

38  ในการใช้ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน  กิจการต้องพิจารณาว่าข้อมูล

ดังกล่าวจัดท าข้ึนโดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเป็น 

การประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดอายุ

การใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสนิทรัพย์ 

 

ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

 

39 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตอ้งรวมถงึ 

39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรบัจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง 

39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่จ าเป็นในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรบัจาก 

การใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง (ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายเพื่อการเตรียม

สินทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใชง้านได)้ และประมาณการกระแสเงินสดจ่าย

ดงักล่าวจะตอ้งเกีย่วขอ้งโดยตรง หรือสามารถปันส่วนใหก้บัสินทรพัยโ์ดยใชเ้กณฑ์

ทีส่มเหตุสมผลและสม า่เสมอได ้และ 

39.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดร้บั (หรือที่จะตอ้งจ่าย) จากการจ าหน่ายสินทรพัยน์ ั้น       

เมือ่ส้ินอายุการใชป้ระโยชน ์

 40 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้องมาจากข้อสมมติที่สม ่าเสมอเกี่ยวกับ 

การเพ่ิมขึ้ นของราคาอันเน่ืองมาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดังน้ันกิจการต้องประมาณการ 

กระแสเงินสดในอนาคตโดยการประเมินระดับราคาที่ มีผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ  

หากกิจการใช้อัตราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของราคาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไว้แล้ว 

ส าหรับกรณีที่อัตราคิดลดที่ใช้ไม่ได้รวมผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของราคาจากอัตราเงินเฟ้อ
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ทั่วไป กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยการประเมินระดับราคาที่ไม่มี

ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ (แต่ให้รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระดับราคา 

ที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต) 

41  การประมาณการกระแสเงินสดจ่ายต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสินทรัพย์ที่เกิดข้ึน 

เป็นประจ าทุกวันและค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ เกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่สามารถปันส่วนให้กับ

สนิทรัพย์โดยใช้เกณฑท์ี่สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอเพ่ือท าให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

42  กิจการต้องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนก่อนที่สินทรัพย์น้ัน

พร้อมที่จะใช้งานหรือพร้อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้รวมกระแสเงินสดจ่าย

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ิม

ของอาคารระหว่างก่อสร้างหรือโครงการพัฒนาที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ ์

43 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องไม่รวมจ านวนต่อไปนี้ เพ่ือป้องกนัการค านวณซ า้ 

43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจาก

กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา (เช่น สินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทลูกหน้ี) และ 

43.2  กระแสเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันซ่ึงได้รับรู้เป็นหน้ีสินไว้แล้ว (เช่น เจ้าหน้ี     

เงินบ าเหนจ็บ านาญ หรือประมาณการหน้ีสนิ) 

44 กิจการตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปัจจุบนัของสินทรพัย ์และ 

การประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตที่คาดว่า  

จะเกิดข้ึนจากรายการต่อไปนี้  

44.1  การปรบัโครงสรา้งในอนาคตทีย่งัไม่ตกลงผูกพนัเป็นที่แน่นอน หรือ 

44.2  การปรบัปรุงหรือท าใหสิ้นทรพัยน์ ั้นดีข้ึน 

45 เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณการจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ ดังน้ัน 

มูลค่าจากการใช้จึงไม่สะท้อนให้เหน็ถึง ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

45.1 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตหรือต้นทุนที่ เกี่ ยวข้อง ซ่ึงสามารถประหยัด ได้  

(เช่น ต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก 

การปรับโครงสร้างในอนาคตที่กจิการยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน หรือ 

45.2  กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือป รับปรุงห รือท าให้สินทรัพ ย์ น้ันดีขึ้ นห รือ 

กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว 

46 การปรับโครงสร้าง หมายถึง แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงท าให้เกิดเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญกับขอบเขตในการด าเนินธุรกิจของกิจการหรือ

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้แนวปฏิบัติ 

ที่สร้างความชัดเจนว่าเม่ือใดจึงจะถือว่ากจิการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง 

47 เมื่ อกิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง สินทรัพย์บางรายการอาจได้รับผลกระทบจาก 

การปรับโครงสร้างน้ัน ดังน้ันเมื่อกจิการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้างกจิการต้อง 
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47.1 ก าหนดมูลค่าจากการใช้โดยการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต 

ที่สะท้อนถึงต้นทุนที่ประหยัดได้และผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง  

(ซ่ึงก าหนดจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่าย

บริหาร) และ 

47.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตส าหรับการปรับโครงสร้างและน าไปรวมอยู่

ในประมาณการหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และ

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

48 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับ  

ในอนาคตที่ คาดว่าจะเกิดจากการเพ่ิม ข้ึนของประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข้องกับ 

กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือปรับปรุงหรือท าให้สินทรัพย์ดีขึ้ น จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว 

จะเกดิขึ้น  

49 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้รวมกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่จ าเป็นส าหรับ 

การรักษาระดับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดจากสินทรัพย์ในสภาพปัจจุบัน  

เม่ือหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ มีอายุการใช้ประโยชน์

โดยประมาณที่แตกต่างกันและสินทรัพย์ทุกรายการน้ันมีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะถือว่าการเปล่ียนแทนของสินทรัพย์ที่ มี 

อายุการใช้ประโยชน์สั้นกว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบ ารุงรักษาตามปกติเพ่ือท าให้หน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ในท านองเดียวกัน หากสินทรัพย์รายการหน่ึง 

มีส่วนประกอบที่ มีอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่างกัน การเปล่ียนแทนของ

ส่วนประกอบที่มีอายุการใช้ประโยชน์สั้นกว่าจะถือเป็นส่วนหน่ึงของการบ ารุงรักษาสินทรัพย์ 

เม่ือมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกดิจากสนิทรัพย์น้ัน 

50 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตอ้งไม่รวม 

50.1 กระแสเงินสดรบัหรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ 

50.2 ภาษีเงินไดที้ร่บัหรือจ่ายไป 

51  ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องสอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้ 

ในการก าหนดอัตราคิดลด มิฉะน้ัน กิจการอาจน าผลกระทบของข้อสมมติบางประการมารวม

ค านวณซ า้หรืออาจไม่น ามาค านวณ หากกิจการได้ค านึงถึงผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลา

โดยการคิ ดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว กิ จการต้ องไม่น ากระแสเงินสดรับ 

หรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ในท านอง

เดียวกัน กระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นประมาณการก่อนหักภาษีเงินได้เน่ืองจากอัตรา 

คิดลดที่ใช้ในการค านวณเป็นอตัราก่อนหักภาษีเงินได้ 

52 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดร้บั (หรือที่จะตอ้งจ่าย) จากการจ าหน่ายสินทรพัย์

เมื่อส้ินสุดอายุการใช้ประโยชน์ต้องเป็นจ านวนเงินซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่าย 
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สินทรพัยใ์นราคาที่ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู ้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน จ านวนที่คาดว่า 

จะไดร้บัจากการจ าหน่ายนี้ ตอ้งหกัประมาณการตน้ทุนในการจ าหน่าย 

53  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์เมื่อ

สิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์จะต้องก าหนดในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย เว้นแต่ในการประมาณกระแสเงินสดสทุธน้ัิน 

53.1 กจิการใช้ราคาที่อ้างองิได้ ณ วันที่ท  าการประมาณการสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ซ่ึงสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์ และน าไปใช้ในการด าเนินงานภายใต้สภาพการณ์ 

ที่คล้ายคลึงกนั   

53.2  กิจการต้องปรับปรุงราคาดังกล่าวด้วยผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้ นของระดับราคา 

ในอนาคตเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อทั่วไป และผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงของ

ระดับราคาในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการไม่ได้

รวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจาก

การใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและอัตราคิดลด กิจการต้องไม่รวมผลกระทบดังกล่าว 

ในการประมาณการกระแสเงินสดสทุธจิากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ด้วย 

53ก  มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้อนถึงข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะ

น ามาใช้เมื่ อมีการก าหนดราคาสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม มูลค่าจากการใช้สะท้อนถึง

ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลเฉพาะเจาะจงต่อกิจการและไม่ได้ส่งผลกับกิจการอื่น

ทั่วไป เช่น มูลค่ายุติธรรมไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยเหล่าน้ี ซ่ึงโดยทั่วไปปัจจัยเหล่าน้ีไม่ได้มีไว้

ส าหรับผู้ร่วมตลาด 

53ก.1   มูลค่าส่วนเพ่ิมที่ได้มาจากการรวมกลุ่มของสินทรัพย์ (เช่น การสร้างกลุ่มการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงมีสถานที่ตั้งแตกต่างกนั)  

53ก.2   การผนึกก าลังร่วมกนัระหว่างสนิทรัพย์ที่มีการวัดมูลค่ากบัสนิทรัพย์อื่น 

53ก.3   สิทธิทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงส าหรับเจ้าของสินทรัพย์ 

ในปัจจุบัน และ 

53ก.4   ประโยชน์ทางภาษี หรือภาระทางภาษีที่ เฉพาะเจาะจงส าหรับเจ้าของสินทรัพย์ 

ในปัจจุบัน 

 

กระแสเงินสดในอนาคตทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

54  กระแสเงินสดในอนาคตต้องประมาณการในสกุลเงินที่กระแสเงินสดเหล่าน้ันจะเกิดขึ้ น 

และต้องคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมส าหรับสกุลเงินน้ัน กิจการต้องแปลงค่ามูลค่าปัจจุบัน

ที่ประมาณการข้ึนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่ค านวณมูลค่าจากการใช้ 
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อตัราคิดลด 

 

55  อตัราคิดลด (อตัรา) ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีเงินไดที้่สะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์

ตลาดในปัจจุบนัของ 

55.1 มูลค่าของเงินตามเวลา และ 

55.2 ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของสินทรพัย์ ซ่ึงการประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตยงัไม่ไดน้ าความเสีย่งดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรุงประมาณการ 

56 อัตราที่สะท้อนการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยง 

ที่ เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์ คือผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนต้องการหากได้เลือกการลงทุน 

ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่มีจ านวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเท่ากับกระแสเงินสด 

ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน อัตราดังกล่าวประเมินได้จากอัตราในตลาดปัจจุบัน

ส าหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือจากต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของเงินทุนของกิจการที่ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงมีสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการบริการ

และความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกับสินทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ อย่างไรก็ตาม อัตราคิดลดที่ ใช้ 

ในการวัดมูลค่าจากการใช้ต้องไม่น าความเสี่ยงมาพิจารณาปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคต ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัการค านวณซ า้ 

57 เม่ือกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์ได้จากตลาดโดยตรง กิจการต้อง   

หาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันเพ่ือประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพ่ิมเติมในการประมาณการ

อตัราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

58 กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการที่ไม่รวมถึง 

ค่าความนิยม ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 59 ถึง 64 และต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามที่ก  าหนดไว้ 

ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108 

59 กิจการตอ้งบนัทึกลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์ห้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน  

ก็ต่อเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์น ั้น มูลค่าส่วนที่

ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

60 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรพัยเ์ป็นราคาทีตี่ใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น (ตวัอย่างเช่น 

วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ทีด่ิน อาคาร

และอุปกรณ์  (เมื่อมีการประกาศใช้)) กิจการต้องน าผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตามข้อก าหนด 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 
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61  กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่ไม่มีการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม กิจการต้องรับ รู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพ ย์ที่ ตี ราคาใหม่ 

ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นในกรณีที่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไม่เกินกว่าจ านวน 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่บันทึกไว้ส าหรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน ผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ดังกล่าวต้องน าไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่

ของสนิทรัพย์น้ัน 

62 กรณีที่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ประมาณการข้ึนมีจ านวนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยที์่เกี่ยวข้อง กิจการต้องรบัรูส่้วนต่างนั้นเป็นหนี้ สินหากมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินฉบบัอื่นก าหนดไว ้

63 หลงัจากที่กิจการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า กิจการตอ้งปรบัปรุงการค านวณค่าเสื่อม

ราคา (ค่าตดัจ าหน่าย) ของสินทรพัยส์ าหรบังวดเวลาในอนาคต โดยใชมู้ลค่าตามบญัชี 

ทีป่รบัปรุงใหม่ของสินทรพัยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) และน ามาปันส่วนอย่างเป็นระบบ

ตลอดอายุการใชป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์

64 หากกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องระบุสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยการเปรียบเทยีบมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ของ

สนิทรัพยก์บัฐานภาษีของสนิทรัพยน้ั์น  

 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดและค่าความนยิม 
 

65 กิจการต้องระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและก าหนดมูลค่าตามบัญชี รวมทั้งรับรู้        

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพ ย์ที่ ก่ อให้ เกิด เงินสดและค่าความนิยม 

ตามข้อก าหนด ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค 

 

การระบุหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 

66  หากมีขอ้บ่งช้ีใดที่แสดงว่าสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า กิจการตอ้งประมาณการมูลค่า        

ทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ กรณีที่กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่า 

ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรัพยแ์ต่ละรายการได้ กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่า 

จะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรพัยที์่ก าลงัพิจารณารวมอยู่ 

(หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) 

67 กจิการจะไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้หากเป็นไป

ตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

67.1 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ไม่สามารถประมาณการได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น เมื่อกระแสเงินสดในอนาคต
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จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองไม่สามารถประมาณการได้เป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก) 

และ  

67.2  สินทรัพย์ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสด

รับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นได้ 

ในกรณีดังกล่าวกิจการสามารถก าหนดมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ได้เฉพาะส าหรับหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

 

ตวัอย่าง 

บริษัทเหมืองแร่เป็นเจ้าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมเหมืองแร่ของบริษัท

เอง ทางรถไฟส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถน าไปขายเป็นเศษซากได้เท่าน้ัน และไม่สามารถ

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นใน

เหมืองแร่ 

ในกรณีดังกล่าวบริษัทไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของทางรถไฟได ้

เนื่องจากมูลค่าจากการใชท้างรถไฟไม่สามารถก าหนดไดแ้ละอาจแตกต่างจากมูลค่าซาก 

ดังนั้น บริษัทจึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสดทีท่างรถไฟดงักล่าวรวมอยู่ดว้ย กล่าวคือเหมืองแร่โดยรวม 

  

68  ตามค านิยามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด หมายถึง กลุ่มของ

สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เลก็ที่สุดซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแส

เงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสดต้องอาศัยดุลยพินิจ หากกจิการไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

แต่ละรายการได้ กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มสินทรัพย์ที่เล็กที่สุด 

ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่น

หรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

 

ตวัอย่าง 

บริษัทเดินรถประจ าทางแห่งหน่ึงให้บริการภายใต้สญัญาที่ท  ากับเทศบาล ซ่ึงก าหนดให้บริษัทต้อง

ให้บริการขั้นต ่า 5 เส้นทาง กจิการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้รับจากการเดินรถ

แต่ละเส้นทางแยกจากกนัได้ และการเดินรถเส้นทางหน่ึงมีผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

เนื่องจากขอ้ก าหนดตามสญัญา กิจการไม่สามารถทีจ่ะยกเลิกเดินรถเสน้ทางใดเสน้ทางหนึ่งได ้

ดังนั้น ระดับที่เล็กที่สุดของกระแสเงินสดรับที่สามารถระบุได้ ซึ่งเป็นอิสระอย่างมากจาก 

กระแสเงินสดรับทีเ่กิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น คือ กระแสเงินสดรับทีเ่กิดจาก 

การเดินรถทัง้ 5 เสน้ทางรวมกัน ดังนั้น หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดคือบริษัทเดินรถ

ประจ าทางทัง้บริษทั 
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69  กระแสเงินสดรับ คือกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับมาจากบุคคลหรือกิจการ

ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุว่ากระแสเงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์หรือกลุ่มสนิทรัพย์

ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่นหรือไม่ 

กจิการต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการซ่ึงรวมถึงวิธีการที่ฝ่ายบริหารติดตามผลการด าเนินงานของ

กิจการ (เช่น สายการผลิต  ลักษณะของธุรกิจ  สถานที่ต้ัง เขตพ้ืนที่ หรือภมิูภาคแต่ละแห่ง) หรือ

วิธีที่ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์และการด าเนินงานของกิจการอย่าง

ต่อเน่ือง หรือการจ าหน่ายสนิทรัพย์และการยกเลิกการด าเนินงานของกจิการ 

70 กิจการต้องระบุให้สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

หากสินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยน์ ั้นผลิตผลผลิตที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั แมว่้าจะมี 

การน าผลผลิตบางส่วนหรือทั้ งหมดมาใช้ภายในกิจการ หากราคาโอนภายในส่งผลต่อ 

กระแสเงินสดรบัที่เกิดจากสินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการตอ้งน า

ประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัราคาในอนาคตส าหรบัผลผลิตนั้น ที่เป็นราคา 

ทีส่ามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั มาใชเ้พือ่ 

70.1 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้บัในอนาคตเพื่อก าหนดมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด และ 

70.2 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตเพื่อก าหนดมูลค่าจากการใช้   

ของสินทรพัยอื์่นหรือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดอื่นที่ไดร้บัผลกระทบจาก

ราคาโอนภายใน 

71  แม้ว่ากิจการได้น าผลผลิตที่ได้จากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ 

ในหน่วยสนิทรัพย์อื่นภายในกจิการ (เช่น สนิค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กจิการต้องถือว่า

สนิทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่ม

สินทรัพย์อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตน้ีได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ทั้งน้ีเน่ืองจากสินทรัพย์

หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ันสามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ

ที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลที่ประมาณการโดย

อาศัยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน 

หรือเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อื่นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นที่ได้รับผลกระทบจาก

ราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม่สะท้อนถึงประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ

ราคาในอนาคตที่เป็นราคาที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกนั  

72  กิจการตอ้งระบุหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดส าหรบัสินทรพัยเ์ดียวกนัหรือสินทรพัย์

ประเภทเดียวกนัในแต่ละงวดใหม้ีความสอดคลอ้งกนั เวน้แต่กิจการสามารถอธิบายเกีย่วกบั

การเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

73  ในกรณีที่กิจการก าหนดว่า สินทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสดแตกต่างจากที่ก  าหนดไว้ในงวดก่อนหรือประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ ที่รวมในหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเปล่ียนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
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หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 130 หากกิจการรับรู้หรือ

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนและมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 

74  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดคือ มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์น้ัน 

แล้วแต่จ านวนเงินใดจะสูงกว่า ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 โดยใช้ค าว่า “หน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสด” แทนค าว่า “สนิทรัพย์” 

75  กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดโดยใช้เกณฑ ์

ที่สอดคลอ้งกบัวิธีการที่ใชก้ าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสดนั้น 

76 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดต้อง 

76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือที่สามารถปันส่วนโดย

ใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน และ 

76.2  ไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินใดที่กิจการได้รับรู้แล้ว เว้นแต่กิจการไม่สามารถ

ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้หากไม่น า

หน้ีสนินั้นมาใช้ในการพิจารณา 

มูลค่าตามบัญชีต้องค านวณตามที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน 

ในการจ าหน่ายและมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดก าหนดขึ้ นโดย 

ไม่รวมกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกบัสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดและโดยไม่รวมหน้ีสนิที่กจิการได้รับรู้ไว้แล้ว (ดูย่อหน้าที่ 28 และ 43) 

77  เม่ือกจิการรวมสินทรัพย์ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มเพ่ือประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กจิการต้องน า

สนิทรัพย์ทุกรายการที่ก่อให้เกดิหรือน าไปใช้เพ่ือก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวข้องรวมไว้ใน

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะน้ันอาจดูเหมือนว่ากิจการได้รับคืนมูลค่าของ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเตม็จ านวน ทั้งที่ในความเป็นจริงผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้

เกิดขึ้นแล้ว ในบางกรณี แม้ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนท าให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตของ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ประมาณการข้ึน แต่กิจการอาจไม่สามารถปันส่วนสินทรัพย์

น้ันให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดโดยใช้เกณฑ์ที่ สมเหตุสมผลและสม ่ าเสมอ 

ตัวอย่างเช่น ค่าความนิยมหรือสินทรัพย์องค์กร เช่น สินทรัพย์ของส านักงานใหญ่ มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีได้อธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวในการทดสอบการด้อยค่าของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถึง 103 
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78  กจิการอาจจ าเป็นต้องพิจารณาหน้ีสนิที่กิจการได้รับรู้ไว้แล้วเพ่ือก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กรณีน้ีอาจเกิดข้ึนหากกิจการจ าหน่ายหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสด โดยผู้ซ้ือต้องรับภาระหน้ีสินดังกล่าว ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนใน 

การจ าหน่าย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจ าหน่าย) ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากหน้ีสินที่ ผู้ ซ้ือต้องรับภาระหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย ในการ

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องน ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินไปหักในการก าหนดทั้งมูลค่า 

ตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

 

ตวัอย่าง 

บริษัทแห่งหน่ึงด าเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศที่ มีกฎหมายก าหนดว่าเจ้าของกิจการ 

ต้องบูรณะสถานที่เม่ือการท าเหมืองแร่เสรจ็สิ้นลง ต้นทุนการบูรณะรวมถึงการฟ้ืนฟูเหมืองให้

กลับสู่สภาพเดิม กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้ืนฟูทนัททีี่กิจการเปล่ียนแปลง

สภาพพ้ืนที่เพ่ือเร่ิมต้นท าเหมืองแร่ ประมาณการดังกล่าวรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของ

เหมืองแร่และมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของเหมืองแร่น้ัน มูลค่าตาม

บัญชีของประมาณการหน้ีสินในการบูรณะสถานที่ เท่ากับ 500 ล้านบาทซ่ึงเท่ากับมูลค่า

ปัจจุบันของต้นทุนการบูรณะสถานที่น้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของเหมืองแร่ โดยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ 

เหมืองแร่โดยรวม ทั้งน้ีกิจการได้รับข้อเสนอที่จะซ้ือเหมืองจากผู้เสนอซ้ือหลายรายในราคา

ประมาณ 800 ล้านบาท ซ่ึงเป็นราคาที่ผู้ซ้ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้นทุนใน

การจ าหน่ายเหมืองแร่เป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก  มูลค่าจากการใช้ของเหมืองแร่ คิดเป็น

จ านวนเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท ซ่ึงไม่รวมต้นทุนการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของ

เหมืองแร่ เทา่กบั 1,000 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายส าหรับหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดเท่ากบั 

800 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนสุทธิจากตน้ทุนการบูรณะสถานที่ มูลค่าจากการใชข้องหน่วย

สินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดสุทธิจากภาระหน้ีสินในการบูรณะสถานทีด่งักล่าวเท่ากบั 700 ลา้น

บาท (1,200 ล ้านบาท หักด้วย 500 ลา้นบาท) มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสดสุทธิจากภาระหน้ีสินดงักล่าวเท่ากบั 500 ลา้นบาท (มูลค่าตามบัญชี 1,000 

ลา้นบาท หักดว้ยมูลค่าตามบญัชีของประมาณการหน้ีสินในการบูรณะสถานที่ 500 ลา้นบาท) 

ดังนัน้ มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจึงมีจ านวนสูงกว่า 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ 
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79  เพ่ือประโยชน์ในทางปฏิบัติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

อาจต้องรวมสินทรัพย์ที่ ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน  

(เช่น ลูกหน้ีและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือรวมหน้ีสินที่กิจการได้รับรู้แล้ว (เช่น เจ้าหน้ี 

เงินบ าเหนจ็บ านาญ และประมาณการหน้ีสินอื่น) ในกรณีน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะเพ่ิมข้ึนด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และลดลงด้วยมูลค่าตามบัญชี 

ของหน้ีสนิดังกล่าว 

 

ค่าความนยิม 

 

การปันส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 

80 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ตั้งแต่วนัที่ไดม้า กิจการตอ้ง 

ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจให้กบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด 

หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนที์่เพิ่มข้ึนจาก 

การรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรพัยอื์่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนกบัหน่วย

สินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์หล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

แต่ละหน่วยหรือแต่ละกลุ่มทีไ่ดร้บัการปันส่วนค่าความนยิมตอ้ง 

80.1 เป็นหน่วยในระดับที่เล็กที่สุดภายในกิจการที่ใช้ในการประเมินค่าความนิยม 

เพือ่ประโยชนใ์นการบริหารภายในกิจการ และ 

80.2 ไม่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนงานด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ใน ย่อหน้าที่  5  

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงาน

ด าเนินงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ ก่อนการรวมธุรกิจ 

81 ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

ซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมกิจการ ซ่ึงไม่สามารถระบุและไม่สามารถรับรู้ 

แยกเป็นแต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่น

หรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น และในหลายกรณีมักจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วย บางคร้ังกิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมอย่าง 

สมเหตุสมผลให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้ แต่สามารถปันส่วนให้กับ

กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ ดังน้ัน หน่วยในระดับเลก็ที่สุดของกิจการที่ใช้ใน

การประเมินค่าความนิยมเพ่ือประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ บางคร้ังจะประกอบด้วย

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยม แต่กิจการไม่สามารถ

ปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยที่เล็กที่สุดเหล่าน้ันได้ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดใน 

ย่อหน้าที่  83 ถึง 99 และภาคผนวก ค ส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ ได้รับ 

การปันส่วนค่าความนิยมเช่นเดียวกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ ได้รับ 

การปันส่วนค่าความนิยม 
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82 เม่ือกิจการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  80 กิจการจะสามารถทดสอบการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยมในระดับที่สะท้อนวิธีการที่กิจการบริหารการด าเนินงาน ซ่ึงค่าความนิยม 

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังน้ัน กิจการจึงไม่จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการรายงานเพ่ิมเติมเพ่ือใช้

พิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม 

83 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใช้ในการปันส่วนค่าความนิยมเพ่ือทดสอบการด้อยค่า 

อาจไม่สอดคล้องกับระดับที่กิจการใช้ในการปันส่วนค่าความนิยม เพ่ือวัดมูลค่าก าไรหรือขาดทุน

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้) เช่น หาก

กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยการปันส่วน 

ค่าความนิยมให้กับหน่วยของกิจการในระดับที่ค่อนข้างเล็กเพ่ือวัดมูลค่าผลก าไรหรือขาดทุน 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการไม่จ าเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ระดับ

เดียวกัน เว้นแต่กิจการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน

ภายในกจิการ 

84 หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจไม่สามารถด าเนินการ

เสร็จส้ินก่อนส้ินรอบปีบญัชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน กิจการตอ้งด าเนินการปันส่วนครั้งแรกนั้น

ใหเ้สร็จส้ินก่อนส้ินรอบปีบญัชีแรกทีเ่ริม่ตน้หลงัวนัทีม่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน 

85 เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ถ้าการบันทึกบัญชีเร่ิมแรกของการรวมธุรกิจจ าเป็นต้องใช้ประมาณการ 

ณ วันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกจิ กจิการที่เป็นผู้ซ้ือต้อง  

85.1 บันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิโดยใช้มูลค่าที่ประมาณการน้ัน และ 

85.2 รับรู้รายการปรับปรุงที่มีต่อมูลค่าที่ประมาณการ ซ่ึงเป็นผลของการบันทกึบัญชีเร่ิมแรก

ภายในรอบระยะเวลาที่มีการวัดมูลค่า ซ่ึงต้องไม่เกนิ 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกจิ 

ในสถานการณ์ดังกล่าว การปันส่วนคร้ังแรกของค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจอาจไม่

สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน ในกรณีดังกล่าวให้

กจิการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 133 

86 หากค่าความนิยมไดปั้นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดและกิจการไดย้กเลิก  

การด าเนินงานที่อ ยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์น ั้ น ออกไป ค่าความนิยมที่ เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนนิงานทีย่กเลิกนั้นตอ้ง 

86.1   รวมไวใ้นมูลค่าตามบญัชีของการด าเนนิงานนั้นในการค านวณผลก าไรหรือขาดทุน

จากการยกเลิกการด าเนนิงาน และ 
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86.2   วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑมู์ลค่าเปรียบเทียบของการด าเนินงานที่ยกเลิกและสดัส่วน

ของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ยงัคงอยู่ เวน้แต่กิจการจะสามารถแสดงให้

เห็นว่าการค านวณโดยใชวิ้ธีอื่นจะสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยม 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานทีย่กเลิกไดด้ีกว่า 

 

ตวัอย่าง 

กิจการได้ขายการด าเนินงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ มี 

ค่าความนิยมรวมอยู่ ในราคา 100 ล้านบาท แต่ค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับที่เลก็กว่า

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน เว้นแต่จะก าหนดขึ้ นตามดุลยพินิจของกิจการ มูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ยังคงอยู่ เท่ากับ 300 

ล้านบาท 

เนื่องจากค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าวไม่สามารถ

ระบุหรือเชือ่มโยงกบักลุ่มสินทรัพยที์อ่ยู่ในระดบัทีเ่ล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสด

นัน้ไดโ้ดยไม่ใชดุ้ลยพินิจของกิจการ ค่าความนิยมทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินงานทีย่กเลิกให ้

วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการด าเนินงานทีย่กเลิกและสดัส่วนของหน่วย

สินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดทีย่งัคงอยู่  ดังนัน้ ค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้ับหน่วยสินทรัพย์ 

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสด จ านวนรอ้ยละ 25 จะน าไปรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของการด าเนินงาน 

ทีข่ายไป 

 

87 หากกิจการปรบัโครงสรา้งการรายงานใหม่ โดยการปรบัโครงสรา้งดังกล่าวส่งผลให้มี      

การเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึง่

หรือหลายหน่วย ซ่ึงกิจการไดปั้นส่วนค่าความนิยมให้กบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ดังกล่าวแลว้ กิจการต้องปันส่วนค่าความนิยมใหม่ให้สอดคลอ้งกับหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการปันส่วนใหม่ให้ใชวิ้ธีค านวณตามวิธีมูลค่า

เปรียบเทียบในลกัษณะที่คลา้ยคลึงกบัวิธีที่ใชเ้มื่อกิจการยกเลิกการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด เวน้แต่กิจการจะสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการค านวณโดย

ใชวิ้ธีอื่นจะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกีย่วขอ้งกบัหน่วยสินทรพัย ์

ทีม่ีการปรบัโครงสรา้งใหม่ไดด้ีกว่า 
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ตวัอย่าง 

กิจการได้ปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ก. แต่ค่าความนิยมที่     

ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับ

ที่เลก็กว่าหน่วยสินทรัพย์ ก. ได้ เว้นแต่จะก าหนดขึ้นตามดุลยพินิจของกิจการ อย่างไรกต็าม             

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการรายงานของกจิการส่งผลให้หน่วยสนิทรัพย์ ก. ถูกแบ่งออกและ

น าไปรวมกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดอื่น ได้แก่ หน่วยสนิทรัพย์ ข. ค. และ ง. 

เนือ่งจากค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชือ่มโยงกบักลุ่ม

สินทรัพย์ที่อยู่ ในระดับที่เล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์  ก. ได้ ค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับ           

หน่วยสินทรพัย ์ก. จะตอ้งปันส่วนใหม่ใหก้บัหน่วยสินทรพัย์ ข. ค. และ ง. โดยใชเ้กณฑม์ูลค่า

เปรียบเทียบของสดัส่วนของหน่วยสินทรพัย์ ก. ทีจ่ะน าไปรวมกบัหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิด

เงินสดอ่ืน ก่อนทีส่ดัส่วนดงักล่าวจะน าไปรวมกบัหน่วยสินทรพัย ์ข. ค. และ ง. 

 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดซึง่มีค่าความนิยมรวมอยู่ 

 

88 ตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่  81 หากค่าความนิยมมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย  ์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด แต่ไม่ไดปั้นส่วนให้แก่หน่วยสินทรพัยน์ ั้น หน่วยสินทรัพยด์ังกล่าว 

ต้องไดร้ับการทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าหน่วยสินทรัพย์อาจเกิดการดอ้ยค่า  

โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยซ่ึ์งไม่รวมค่าความนิยมกบัมูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น และใหร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เกิดข้ึน

ตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 104 

89 หากมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 88 ได้รวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน และ

กิจการสามารถทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้เพียงวิธีเดียว โดยถือว่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด นอกจากน้ี  

ย่อหน้าที่  10 ของมาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วย

สนิทรัพย์ทุกปี 

90 กิจการต้องทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมีการปันส่วน       

ค่าความนิยมให้กบัหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวทุกปีและเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งช้ีว่าหน่วย

สินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์ 

ซ่ึงรวมค่าความนิยม กบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น หากมูลค่าที่ 

คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยสู์งกว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยใ์หถ้ือว่า

หน่วยสินทรพัยแ์ละค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรพัยน์ ั้นไม่เกิดการดอ้ยค่า  

แต่ถา้มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วย

สินทรพัย ์กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 
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91-95 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

ช่วงเวลาทีท่ าการทดสอบการดอ้ยค่า 

 

96 การทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปีส าหรบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วน   

ค่าความนิยมให้กบัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวอาจด าเนินการในช่วงใดของปีก็ได้ แต่ตอ้ง

ด าเนินการทดสอบในช่วงเวลาเดียวกนัของแต่ละปี หน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด        

แต่ละหน่วยอาจไดร้บัการทดสอบการดอ้ยค่าในช่วงเวลาที่ต่างกนั อย่างไรก็ตาม หาก 

ค่าความนิยมบางส่วนหรือทั้งหมดที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดไดม้า

จากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัย์

ดงักล่าวก่อนส้ินปีปัจจุบนันั้น 

97 หากกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของหน่วย สินทรัพย ์

ที่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวในช่วงเวลา

เดียวกบัการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความนิยมรวมอยู่  กิจการตอ้ง

ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ เป็นองค์ประกอบก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่า 

ของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่  ในท านองเดียวกัน หากกิจการทดสอบ 

การดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ประกอบเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรพัย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรพัยด์งักล่าว 

ในช่วงเวลาเดียวกนักบัการทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความนิยม

รวมอยู่ กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วยก่อนที่จะทดสอบ 

การดอ้ยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์ม่ีค่าความนยิมรวมอยู่ 

98 ณ เวลาที่มีการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วน         

ค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว อาจมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์

ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้อยค่า ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้องทดสอบการด้อยค่า

ของสินทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็นล าดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

เหล่าน้ัน ก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

รวมอยู่ ในท านองเดียวกัน หากมีข้อบ่งช้ีว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้กลุ่ม

ของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของ

หน่วยสินทรัพ ย์ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดเป็นล าดับแรกและรับ รู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ของหน่วยสินทรัพย์น้ันก่อนที่ จะทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ซ่ึงมี 

การปันส่วนค่าความนิยมให้กบักลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ดังกล่าว 

99 การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมี 

การปันส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวที่ค านวณไวอ้ย่างละเอียดล่าสุดใน

งวดก่อน อาจน ามาใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นในงวดปัจจุบนัได้ 

หากเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  
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99.1 สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ไม่เปลี่ย นแปลง      

อย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การค านวณมูลค่าทีจ่ะไดร้บัคืนครั้งล่าสุด 

99.2  การค านวณครั้งล่าสุดแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนสูงกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นเป็นจ านวนมาก และ 

99.3 จากการวิเคราะหเ์หตุการณที์่ไดเ้กิดข้ึนและสถานการณที์่เปลีย่นแปลงไปนบัตั้งแต่

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนครั้ งล่าสุด มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากที ่

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนในงวดปัจจุบนัจะต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรพัย ์

 

สินทรพัยอ์งคก์ร 

 

100 สินทรัพย์องค์กรรวมถึงสินทรัพย์ของหน่วยงานหรือกลุ่มหน่วยงาน เช่น อาคารส านักงานใหญ่ 

หรืออาคารของส่วนงานของกิจการ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้างของ

กิจการจะก าหนดว่าสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นไปตามค านิยาม

ของสินทรัพย์องค์กรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีหรือไม่ ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์องค์กร 

คือ สนิทรัพย์น้ันไม่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น 

และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสดภายใต้การพิจารณา 

101 เน่ืองจากสินทรัพย์องค์กรไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับแยกต่างหาก กิจการจึงไม่สามารถ

ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์องค์กรแต่ละรายการได้ เว้นแต่ฝ่ายบริหาร

ตัดสินใจที่จะจ าหน่ายสินทรัพย์องค์กรน้ัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าสนิทรัพย์

องค์กรอาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ 

หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมีสินทรัพย์องค์กรรวมอยู่ กิจการต้อง

เปรียบเทียบมูลค่าดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์  หรือกลุ่มของหน่วย 

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และรับ รู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการที่ ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 104 

102 ในการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการตอ้งระบุสินทรพัย์

องคก์รทุกรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดภายใตก้ารพจิารณา ดงันี้  

102.1 หากกิจการสามารถปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์องค์กรให้กบัหน่วย

สินทรพัยน์ ั้น โดยใชเ้กณฑที์่สมเหตุสมผลและสม า่เสมอ กิจการตอ้งเปรียบเทียบ

มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์ร่วมสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

องคก์รที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยน์ ั้นกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน และรบัรู ้

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 104 

102.2 หากกิจการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กร ให้กับ 

หน่วยสินทรพัยน์ ั้นโดยใชเ้กณฑที์ส่มเหตุสมผลและสม า่เสมอ กิจการตอ้ง 
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102.2.1 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย์ ซ่ึงไม่รวมมูลค่า 

ตามบญัชีของสินทรพัยอ์งค์กร กบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ        

หน่วยสินทรพัย ์และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการที่ระบุ

ไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

102.2.2 ระบุกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ซ่ึงรวม      

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดภายใตก้ารพิจารณาและสดัส่วนของ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์งค์กรที่สามารถปันส่วนให้กบัหน่วย

สินทรพัยน์ ั้นโดยใชเ้กณฑที์ส่มเหตุสมผลและสม า่เสมอ และ 

102.2.3 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด 

เงินสดซ่ึงรวมสัดส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์องค์กรที่มี 

การปันส่วนให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น กบัมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ และรับรู ้ผลขาดทุนจาก         

การดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 104 

103 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

 

104 กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสด  

(ซ่ึงหมายถึงกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด  ซ่ึงมีการปันส่วน 

ค่าความนิยมหรือสินทรพัยอ์งค์กรให้กบัหน่วยสินทรพัยด์ังกล่าว) หากมูลค่าที่คาดว่า 

จะไดร้บัคืนต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ นั้น 

กิจการตอ้งปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เพือ่ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่รวมอยู่

ในหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ตามล าดบั ดงันี้  

104.1 ล าดบัแรก ลดมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ และ 

104.2 ล าดบัถดัไป ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ดงักล่าวตามสดัส่วนของมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิด 

เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

กิจการตอ้งรบัรูก้ารลดลงของมูลค่าตามบญัชีเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

แต่ละรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 60 

105 ในการปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 104 กิจการตอ้งไม่ลด

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หต้ า่กว่าจ านวนทีสู่งทีสุ่ดของ 

105.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย (หากสามารถ 

วดัมูลค่าได)้ 
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105.2 มูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์(หากสามารถก าหนดได)้ และ 

105.3 ศูนย ์

จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ตอ้งปันส่วนใหแ้ก่สินทรพัย ์ใหน้ าไปปันส่วนตามสดัส่วน

ใหก้บัสินทรพัยอื์่นทีร่วมอยู่ในหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์

106 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละ

รายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้

กิจการใช้วิธีการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม)  

ที่รวมการใช้สนิทรัพย์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดร่วมกนั 

107 หากกิจการไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้         

(ดูย่อหน้าที่ 67) 

107.1 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์น้ันสูงกว่า จ านวนเงินที่มากกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วย

ต้นทุนในการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีหลังจากที่ มีการปันส่วนผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 และ 

107.2 กิจการต้องไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หากหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันรวมอยู่ไม่เกิดการด้อยค่า แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน 

กต็าม 

 

ตวัอย่าง 

กิจการมีเคร่ืองจักรที่ช ารุดเสียหายแต่ยังคงใช้งานอยู่แม้ว่าจะไม่ดีเช่นเดิม เคร่ืองจักรมีมูลค่า

ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ก่อให้เกิดกระแส 

เงินสดรับที่เป็นอิสระ เคร่ืองจักรดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซ่ึงสามารถระบุได้ว่าเป็นกลุ่ม

สินทรัพย์ที่เลก็ที่สุดซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับจาก

สินทรัพย์อื่น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสายการผลิตแสดงให้เหน็ว่าสายการผลิต

โดยรวมไม่เกิดการด้อยค่า 

ขอ้สมมติที่ 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้

เหน็ว่า ฝ่ายบริหารมิได้มีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรน้ัน 

กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืนของเครื่องจกัรเพียงอย่างเดียวได ้

เนือ่งจาก 

(1) มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจกัรนั้นอาจแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยต้นทุน 

ในการจ าหน่าย และ 

(2) มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจกัรนัน้ กิจการสามารถก าหนดไดเ้ฉพาะหน่วยสินทรัพย ์

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดซึง่มีเครือ่งจกัรนัน้รวมอยู่ (สายการผลิต) 

เนื่องจากสายการผลิตไม่เกิดการด้อยค่า ดังนั้น กิจการจึงไม่ต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
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ส าหรับเครื่องจกัร อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจ าเป็นตอ้งประเมินระยะเวลาการคิดค่าเสื่อม 

ราคาของเครื่องจักรใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรเนื่องจาก

ระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคาทีส่ัน้ลง หรือวิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีเ่ร่งขึ้นจะสะทอ้นใหเ้ห็น 

ถึงอายุการใชป้ระโยชน์ของเครื่องจกัรทีเ่หลืออยู่ หรือรูปแบบการใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ทีกิ่จการคาดวา่จะไดร้บัไดดี้ขึ้น 

ขอ้สมมติที่ 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดง 

ให้เห็นว่าฝ่ายบริหารมีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรโดยจะขายเคร่ืองจักรเก่า 

ในอนาคตอันใกล้ กิจการประมาณการว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้เคร่ืองจักรอย่างต่อเน่ือง

จนถึงวันจ าหน่ายเคร่ืองจักรเป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก 

มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจกัรสามารถประมาณการไดใ้กลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมหักดว้ย

ตน้ทุนในการจ าหน่าย ดงันัน้ มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืนของเครื่องจกัรจึงสามารถก าหนดได ้

และไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีเครื่องจกัรนั้นรวมอยู่ 

(กล่าวคือ สายการผลิต) นอกจากน้ี กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครือ่งจกัร

ดังกล่าว เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายของเครื่องจกัรต ่ากว่ามูลค่า 

ตามบญัชีของเครือ่งจกัร 

 

108 หลงัจากปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 104 และ 105 แลว้ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่ยงัคงอยู่เป็นหนี้ สินหากมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัอื่นก าหนดไว ้

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

109 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดวิธีปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงกิจการรับรู้ในงวดก่อน 

ไว้ในย่อหน้าที่ 110 ถึง 116 ค าว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์

แต่ละรายการหรือ  หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับสินทรัพย์ 

แต่ละรายการได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 117 ถึง 121 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 122 ถึง 123 และข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับค่าความนิยม

ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 124 ถึง 125 

110 ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งช้ี ใดที่แสดงให้เห็นว่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการไดร้ับรูใ้นงวดก่อน 

อาจไม่จ าเป็นตอ้งมีอยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณการ

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้น 
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111 ในการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการรบัรูใ้นงวดก่อนอาจไม่จ าเป็นตอ้งมีอยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ 

กิจการตอ้งพจิารณาถงึขอ้บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

 

แหล่งข้อมูลภายนอก 

 

111.1 มีขอ้ช้ีบ่งทีส่งัเกตไดว่้ามูลค่าของสินทรพัยเ์พิม่ข้ึนอย่างมีนยัส าคญัในระหว่างงวด  

111.2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการเกิดข้ึน 

ในระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็น 

การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือ

กฎหมาย ที่กิจการด าเนินการ หรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในตลาดของ 

สินทรพัยน์ ั้น  

111.3 อัตราดอกเบี้ ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของ 

งวดนั้นลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณมูลค่าจาก 

การใช้ของสินทรัพย์ ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น ั้น 

เพิม่ข้ึนอย่างมีสาระส าคญั 

 

แหล่งข้อมูลภายใน 

 

111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เกี่ยวกับลักษณะการใช้ หรือคาดว่าจะใช้

สินทรพัย ์ซ่ึงส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอนัใกล ้ 

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนที่เกิดข้ึนในระหว่างงวด เพื่อปรบัปรุงหรือ 

ท าใหสิ้นทรพัยน์ ั้นดีข้ึน หรือปรบัโครงสรา้งการด าเนินงานที่กิจการน าสินทรพัยน์ ั้น 

ไปใช ้

111.5 มีหลักฐานจากข้อมูลที่รายงานเป็นการภายใน ซ่ึงบ่งช้ีว่าผลการปฏิบัติงาน         

เชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยด์ีข้ึนหรือจะดีข้ึนกว่าทีค่าดไว ้

112 ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจลดลงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  111     

ส่วนใหญ่เป็นข้อบ่งช้ีเช่นเดียวกันกับข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าอาจเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12  

113 หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม  

ที่รับรู้ไปแล้ว อาจไม่จ าเป็นต้องมีอยู่หรืออาจลดลง อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่ากิจการอาจจ าเป็นต้อง

ทบทวนและปรับปรุงอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ รวมทั้งวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา (หรือ 

ค่าตัดจ าหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์น้ัน แม้ว่ากิจการไม่ได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสนิทรัพย์กต็าม 
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114 กิจการต้องกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม  

ที่รบัรูใ้นงวดก่อนๆ หากมีการเปลีย่นแปลงของประมาณการที่ใชก้ าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนนบัตั้งแต่วนัที่กิจการไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั้งล่าสุด ในกรณีนี้  กิจการ

ตอ้งบนัทึกเพิม่มูลค่าตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย์ (เวน้แต่จะ

เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 117) การเพิม่ข้ึนดงักล่าว คือ การกลบัรายการ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

115 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้ นของประมาณการ

ความสามารถในการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจากการใช้หรือจากการขายสินทรัพย์น้ัน

นับตั้งแต่วันที่กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันคร้ังล่าสุด ย่อหน้าที่ 130 

ก าหนดให้กิจการต้องระบุถึงการเปล่ียนแปลงของประมาณการที่ ส่งผลให้ประมาณการ

ความสามารถในการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้ น ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงของ

ประมาณการรวมถึง 

115.1 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (กล่าวคือ มูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืนก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย หรือ

มูลค่าจากการใช้) 

115.2 การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงอัตราคิดลด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนก าหนด

จากมูลค่าจากการใช้ หรือ 

115.3 การเปล่ียนแปลงของประมาณการเกี่ยวกับส่วนประกอบที่น ามาพิจารณาในการก าหนด

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนก าหนดจาก

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย 

116 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  เน่ืองจากมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคตเพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาที่ ใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตาม 

ความสามารถในการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ได้เพ่ิมขึ้ น ดังน้ัน กิจการต้องไม่กลับรายการ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ลดลงน้ันเป็นเพียงผลจากการที่เวลา

ได้ผ่านไป (บางคร้ังเรียกว่า “การผ่อนคลาย” ของส่วนลด) แม้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

จะสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์กต็าม 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

 

117 มูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่ เพิ่ม ข้ึนจากการกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่ สูงกว่ามูลค่าตามบัญ ชีที่ ก าหนดไว้ (สุท ธิจาก 

ค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยน์ ั้น 

ในปีก่อนๆ 
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118 การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมส่วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 

ที่ก าหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์น้ันในงวดก่อน  ถือเป็นการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์น้ันในการบันทึกรายการส าหรับการตีราคา 

สนิทรัพย์ใหม่ดังกล่าว 

119 กิจการตอ้งบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยม 

โดยรับรูไ้ปยังก าไรหรือขาดทุนทันที เวน้แต่กรณีที่สินทรัพย์น ั้นแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น (เช่น วิธีการตีราคาใหม่ ตามมาตรฐาน 

การบัญ ชี  ฉบับ ที่  16 (ปรับป รุง 2560) เรื่อง ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  (เมื่อมี 

การประกาศใช)้) กิจการตอ้งถือว่าการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

ทีตี่ราคาใหม่เป็นการตีราคาเพิม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 

120 กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์น้ันเพ่ิมขึ้ น อย่างไรกต็าม      

หากกิจการได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่น้ันไปยังก าไรหรือขาดทุน

ในงวดก่อน กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไปยังก าไรหรือขาดทุน

เป็นจ านวนไม่เกนิผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กจิการเคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อน 

121 หลังจากที่กิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องปรับปรุง 

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตดัจ าหน่าย) ของสินทรพัยส์ าหรบังวดเวลาในอนาคต โดยใชมู้ลค่า 

ตามบญัชีที่ปรบัปรุงใหม่ของสินทรพัยห์ักดว้ยมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) และน ามาปันส่วน 

อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใชป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

 

122 ในการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการ

จะตอ้งปันส่วนมูลค่าที่เพิม่ข้ึนไปยงัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ (ยกเวน้ค่าความนิยม) ทีร่วมอยู่

ในหน่วยสินทรพัยน์ ั้น ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ดงักล่าว การเพิ่มข้ึน 

ของมูลค่าตามบญัชีตอ้งถือเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

แต่ละรายการ และใหร้บัรูต้ามวิธีการทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่119 

123 ในการปันส่วนการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด   

เงินสดตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่  122 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ 

ตอ้งไม่เพิม่ข้ึนเกินกว่าจ านวนทีต่ า่กว่าระหว่าง  

123.1 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หากสามารถก าหนดได)้ และ 

123.2 มูลค่าตามบญัชีที่ก าหนดไว ้(สุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อนๆ 
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จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ ซ่ึงตอ้งปันส่วนให้แก่สินทรพัย ์ให้น าไป  

ปันส่วนตามสดัส่วนใหก้บัสินทรพัยอื์่นทีร่วมอยู่ในหน่วยสินทรพัย ์(ยกเวน้ค่าความนยิม) 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 

 

124 กิจการตอ้งไม่กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิมทีไ่ดร้บัรูใ้นงวดก่อน  

125  มาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  38 (ป รับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่ มีตั วตน  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) ไม่ให้มีการรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่ 

คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมในงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

ค่าความนิยมน้ัน อาจเป็นการเพ่ิมข้ึนของค่าความนิยมที่ เกิดข้ึนภายในกิจการมากกว่า 

เป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ เกิดจากการซ้ือกิจการ 

ที่รับรู้ไปแล้ว 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัสินทรพัยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปนี้  

126.1 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวด และ

รายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุนจาก     

การดอ้ยค่ารวมอยู่ 

126.2 จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการ ซ่ึงรับรู ้ในก าไรหรือขาดทุน 

ในระหว่างงวด และรายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ซ่ึงมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีก่ลบัรายการรวมอยู่ 

126.3 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

126.4 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการของสินทรพัยที์ตี่ราคาใหม่ทีร่บัรูใ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

127 สินทรัพย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและการใช้งานคล้ายคลึงกัน 

ในการด าเนินงานของกจิการ 

128  กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  126 ร่วมกับข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผย 

ส าหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีรวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่า 

ตามบัญชีของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างวันต้นงวดและวันสิ้ นงวด ตามที่ก  าหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมี 

การประกาศใช้) 
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129  กิจการที่รายงานข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ส่วนงานด าเนินงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ ตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลต่อไปนี้ ส าหรบัแต่ละส่วนงานทีร่ายงาน 

129.1 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน และที่รบัรูใ้นก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

129.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ ที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน และ 

ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

130  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรพัยแ์ต่ละรายการ (รวมถึงค่าความนิยม) หรือ        

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีการรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          

ในระหว่างงวด ดงัต่อไปนี้  

130.1 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ท าให้กิจการตอ้งรบัรู ้ หรือกลบัรายการผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

130.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีร่บัรู ้หรือกลบัรายการ 

130.3 ส าหรบัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

130.3.1 ลกัษณะสินทรพัยแ์ต่ละรายการ และ 

130.3.2 ส่วนงานที่รายงานซ่ึงมีสินทรพัยน์ ั้นรวมอยู่ หากกิจการรายงานขอ้มูล

จ าแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ส่วนงานด าเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

130.4 ส าหรบัหน่วยของสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

130.4.1 ค าอธิบายเกี่ ยวกับหน่ วยสิ นทรัพย์ ที่ ก่ อให้ เกิ ด เงินสด  (เช่ น  

เป็นสายการผลิต โรงงาน การด าเนินงานทางธุรกิจ หน่วยงานทาง

ภูมิ ศาสตร์ หรือส่ วนงานที่ รายงานตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้)  

130.4.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรู ้หรือกลบัรายการ โดยแสดง

จ าแนกตามสินทรัพย์แต่ละประเภท และตามส่วนงานที่รายงาน  

หากกิจการรายงานข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงาน

ด าเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และ 

130.4.3 ค าอธิบายลกัษณะการรวมสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด

เงินสดในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน และเหตุผลที่เปลีย่นแปลงลกัษณะ

การรวมสินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว  

หากกิจการได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพย์ที่รวมอยู่ 

ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนบัตั้ งแต่วันที่ประมาณการ 
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มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

ครั้งก่อน 

130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด) และ

เปิดเผยข้อมูลว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย์ (หน่วยสินทรพัย์ที ่

ก่อให้เกิดเงินสด) เป็นมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย หรือมูลค่า 

จากการใช ้

130.6 หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

130.6.1 การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์(หน่วยของสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสด) ทั้ งหมดไดร้บัการจัดให้อยู่ในล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดบัใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 

2560) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช)้) โดย 

ไม่ค านงึว่า “ตน้ทุนในการจ าหน่าย” จะสามารถสงัเกตไดห้รือไม่ 

130.6.2 รายละเอียดของเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม

หักดว้ยต้นทุนในการจ าหน่ายส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมที่ไดร้ับ 

การจัดใหอ้ยู่ในระดบั 2 และระดบั 3 ของล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่า กิจการตอ้งเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ งเหตุผลของ 

การเปลีย่นแปลง และ 

130.6.3 ขอ้สมมติที่ส าคญัแต่ละขอ้ที่ฝ่ายบริหารใชเ้ป็นพื้ นฐานในการก าหนด

มูลค่ายุติธรรมหักดว้ยต้นทุนในการจ าหน่ายส าหรบัการวัดมูลค่า

ยุติธรรมที่ไดร้บัการจัดใหอ้ยู่ในระดบั 2 และระดบั 3 ของล าดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรม ขอ้สมมติที่ส าคญัคือขอ้สมมติที่ส่งผลใหมู้ลค่า 

ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย์ (หน่วยของสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสด) อ่อนไหวมากที่สุด นอกจากนี้ กิจการต้องเปิดเผยอัตรา 

คิดลดที่ใชใ้นการวดัมูลค่าในงวดปัจจุบนัและการวดัมูลค่าในงวดก่อน  

หากมูล ค่ ายุ ติ ธ รรมหักด้วยต้น ทุนในการจ าห น่ายวัด มูล ค่ า 

โดยใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนั 

130.7 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ทั้ งในงวดปัจจุบนัและ 

งวดก่อน (ถา้มี) หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่าจากการใช ้

131  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้และ 

ยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการในระหว่างงวด ดงัต่อไปนี้  หากไม่มี

ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่130 
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131.1 ประเภทของสินทรพัยที์่ส าคญัซ่ึงเกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและประเภทของ

สินทรพัยที์ส่ าคญัซ่ึงมีการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

131.2 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ส าคัญที่ท าให้กิจการต้องรับรู ้และกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

132  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อสมมติที่กิจการใช้ในการก าหนดมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ (หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ในระหว่างงวด อย่างไรกต็าม 

ย่อหน้าที่ 134 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่ 

คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ในกรณีที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์น้ัน 

133  ตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 84 หากกิจการไม่ไดท้ าการปันส่วนค่าความนิยมที่ไดม้าจาก    

การรวมธุรกิจในระหว่างงวดให้กบัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วย 

สินทรพัย)์ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินของค่าความนิยม 

ทีไ่ม่ไดปั้นส่วน รวมถงึสาเหตุทีไ่ม่ไดปั้นส่วนค่าความนยิมดงักล่าว 

 

ประมาณการที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ทีม่ีค่าความนยิม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีม่ีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ 

 

134 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  134.1 ถึง 134.6 ส าหรับหน่วย

สินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด 

แต่ละกลุ่ม) หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ 

การใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์  

เป็นจ านวนเงินที่มีนยัส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยม 

หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีม่ีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ 

134.1 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย์ (หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์  

134.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน    

ทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

134.3 เกณฑที์่ใชใ้นการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่ม

ของหน่วยสินทรัพย์) (เป็นมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน 

ในการจ าหน่าย) 

134.4 หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

ก าหนดจากมูลค่าจากการใช ้จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

134.4.1 ข้อสมมติที่ส าคัญแต่ละข้อที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการ 

กระแสเงินสดส าหรบัรอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการ

ทางการเงินล่าสุด ขอ้สมมติที่ส าคญั คือขอ้สมมติที่ส่งผลให้มูลค่า 
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ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย์ (หน่วยของสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสด) อ่อนไหวมากทีสุ่ด 

134.4.2 ค าอธิบายวิธีการที่ ฝ่ายบริหารใช้ในการก าหนดมูลค่าส าหรับ 

ขอ้สมมติที่ส าคญัแต่ละขอ้ ว่ามูลค่าที่ก าหนดสะทอ้นถึงประสบการณ์

ในอดีต หรือสอดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกหรือไม่ หากมูลค่า 

ที่ก าหนดไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีตหรือไม่สอดคลอ้งกับ

แหล่งข้อมูลภายนอก ให้อธิบายว่ามูลค่าที่ก าหนดแตกต่างจาก

ประสบการณ์ในอดีตหรือแหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะ 

เหตุใด 

134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัย

งบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินที่ไดร้ับอนุมัติจากฝ่าย

บริหาร ซ่ึงหากงวดเวลาของประมาณการที่น ามาใชก้บัหน่วยสินทรพัย ์

(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี  

ใหเ้ปิดเผยค าอธิบายถึงเหตุผลที่กิจการใชป้ระมาณการที่มีระยะเวลา

เกินกว่า 5 ปี 

134.4.4 อตัราการเติบโตที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่

ยาวนานกว่ารอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการ 

ทางการเงินล่าสุด และให้เหตุผลกรณีที่มีการใช้อัตราการเติบโตที่ 

สูงกว่าอตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม 

หรือประเทศที่กิจการด าเนินงานอยู่ หรือตลาดของหน่วยสินทรพัยห์รือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น 

134.4.5 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

เป็นมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย ใหเ้ปิดเผยเทคนิคการประเมิน

มูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุ ติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย แต่ไม่มี

ขอ้ก าหนดให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

ส าหรบักรณีที่กิจการไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายโดย 

ใช้ราคาเสนอซ้ือขายส าหรบัหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)  

ทีเ่หมือนกนั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงันี้  

134.5.1 ค าอธิบายข้อสมมติที่ส าคัญแต่ละข้อ ซ่ึงฝ่ายบริหารใช้ในการก าหนด 

มูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย ขอ้สมมติที่ส าคญั คือ 

ขอ้สมมติที่ส่งผลใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย์ (หน่วย

ของสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) อ่อนไหวมากทีสุ่ด 
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134.5.2 ค าอธิบายวิธีการทีฝ่่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าส าหรบัขอ้สมมติ

ทีส่ าคญัแต่ละขอ้ว่าสะทอ้นถงึประสบการณใ์นอดีต หรือสอดคลอ้งกบั

แหล่งข้อมูลภายนอกหรือไม่  หากมูลค่าที่ก าหนดไม่สะท้อนถึง

ประสบการณ์ในอดีตหรือไม่สอดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกให้

อธิบายว่ามูลค่าที่ก าหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตหรือ

แหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด  

(ก)   การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์(หน่วยของสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสด) ทั้ งหมดไดร้บัการจัดให้อยู่ในล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดบัใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 

2560) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้) โดยไม่

ค านงึว่า “ตน้ทุนในการจ าหน่าย” จะสามารถสงัเกตไดห้รือไม่ 

(ข)    หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่า กิจการต้อง

เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว พรอ้มทั้งเหตุผลของ

การเปลีย่นแปลง 

หากกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณ

การกระแสเงินสดทีม่ีการคิดลด กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงัต่อไปนี้  

134.5.3 ระยะเวลาทีค่รอบคลุมการประมาณการกระแสเงินสด 

134.5.4 อตัราการเติบโตทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

134.5.5 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

134.6 หากมีเหตุผลที่ท าใหเ้ชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติที่ส าคญั ซ่ึง 

ฝ่ายบริหารใช้ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์      

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย์) ซ่ึงจะส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์  

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูล ดงัต่อไปนี้  

134.6.1 จ านวนของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย์ (กลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์ ทีสู่งกว่ามูลค่าตามบญัชี 

134.6.2 มูลค่าทีก่ าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติทีส่ าคญั 

134.6.3 จ านวนของมูลค่าที่ก าหนดข้ึนส าหรับข้อสมมติที่ส าคัญซ่ึงจะตอ้ง

เปลี่ยนแปลงไป  หลังจากรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของตวัแปรอื่นๆ ที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน เพือ่ใหมู้ลค่า

ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

เท่ากบัมูลค่าตามบญัชี  

135 หากมูลค่าตามบญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุ

การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนได้ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
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(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ หลายหน่วย และมูลค่าที่ปันส่วนให้กบัแต่ละหน่วยสินทรพัย ์

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ไม่มีนยัส าคญัเมือ่เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่า

ความนิยมหรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวควบคู่กบัผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของค่าความ

นยิม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนใหก้บัหน่วย

สินทรพัย ์(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ เหล่านั้น นอกจากนี้  หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน

ของหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ เหล่านั้น ก าหนดข้ึนโดยใชข้อ้สมมติที่ส าคญั

เช่นเดียวกนั และผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มี

อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวมีนยัส าคญัเมื่อ

เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุ

การใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวควบคู่

กบัขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

135.1 ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพย์     

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

135.2 ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน ์

ไม่ทราบแน่นอนทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

135.3 ค าอธิบายเกีย่วกบัขอ้สมมติทีส่ าคญั 

135.4 ค าอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าส าหรบัขอ้สมมติที่ส าคัญ 

แต่ละขอ้ว่าสะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีต หรือสอดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก 

หรือไม่ หากมูลค่าที่ก าหนดไม่สะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีตหรือไม่สอดคลอ้ง 

กบัแหล่งขอ้มูลภายนอก ใหอ้ธิบายว่ามูลค่าที่ก าหนดแตกต่างจากประสบการณ  ์

ในอดีตหรือแหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด  

135.5 หากมีเหตุผลที่ท าใหเ้ชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติที่ส าคญัส่งผล

ให้ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรพัย์) 

มากกว่าผลรวมของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั กิจการตอ้งเปิดเผย 

135.5.1 จ านวนผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรัพย ์    

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ทีสู่งกว่าผลรวมของมูลค่าตามบญัชี 

135.5.2 มูลค่าทีก่ าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติทีส่ าคญั 

135.5.3 จ านวนของมูลค่าที่ก าหนดข้ึนส าหรับข้อสมมติที่ส าคัญซ่ึงจะต้อง

เปลี่ยนแปลงไป หลังจากรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน เพื่อให้

ผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์ เท่ากบัผลรวมของมูลค่าตามบญัชี  
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136 ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจน าผลการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

อย่างละเอียดคร้ังล่าสุดของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)  

ที่ จัดท าในงวดก่อนมาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วย

สนิทรัพย์) ในงวดปัจจุบันหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ในกรณีน้ี ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 134 และ 135 ส าหรับหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์) ดังกล่าว 

ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกบัการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่น ามาจากงวดก่อน 

137 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั  
 

138 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

139 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

140 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฉ  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

140ช (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

140ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฎ-140ฐ  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

141 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่า

ของสินทรพัย ์
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ภาคผนวก ก 

การใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใหแ้นวทางในการใช ้

เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวดัมูลค่าจากการใช ้ ค าว่า “สินทรัพย์” ในภาคผนวกน้ี ให้มีความหมาย

ครอบคลมุถึงกลุ่มของสินทรพัยที์เ่ป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 

องคป์ระกอบของการวดัมูลค่าปัจจุบนั 

 

ก1     ความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างสินทรัพย์สามารถระบุได้โดยใช้องค์ประกอบดังต่อไปน้ี

ร่วมกนั 

(ก) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีที่ซับซ้อนข้ึน อาจใช้กลุ่มกระแส

เงินสดในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

(ข) การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนเงินหรือจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสดเหล่าน้ัน 

(ค) มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อตัราดอกเบ้ียปัจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง 

(ง) ราคาที่ได้ค านึงถึงความไม่แน่นอนที่สบืเน่ืองมาจากสนิทรัพย์ และ 

(จ) ปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) แต่เป็น

ปัจจัยที่ ผู้ร่วมตลาดมักจะสะท้อนให้เห็นในการก าหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่

กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

ก2 ภาคผนวกน้ี ได้ เปรียบเทียบ วิธีการค านวณมูลค่าปัจจุ บันที่ กิจการสามารถน ามาใช้ใน 

การประมาณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 2 วิธี โดยการพิจารณาเลือกใช้วิธีใดน้ัน ขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์ที่เกิดข้ึน การค านวณตามวิธีดั้งเดิม (Traditional approach) ได้น าผลจากปัจจัย (ข) 

ถึง (จ) ที่กล่าวไว้ในย่อหน้า ก1 มารวมอยู่ในอัตราคิดลดที่ใช้ ในขณะที่วิธีการค านวณกระแสเงินสด

ที่คาดการณ์ (Expected cash flow approach) ได้น าผลจากปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) มาใช้ใน 

การค านวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์หลังปรับด้วยความเสี่ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดสะท้อน 

การคาดการณ์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด

ในอนาคต ผลการค านวณต้องสะท้อนมูลค่าปัจจุบันที่คาดไว้ของกระแสเงินสดในอนาคต  

กล่าวคือ การถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผลลัพธท์ั้งหมดที่อาจเกดิข้ึน 
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หลกัการทัว่ไป 

 

ก3 เทคนิคที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และอัตราดอกเบ้ียในอนาคตจะ

เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา อย่างไรกต็าม กิจการ

สามารถน าหลักการทั่วไปต่อไปนี้มาใช้กบัเทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ 

(ก) อัตราดอกเบ้ียที่ ใช้คิดลดกระแสเงินสดต้องสะท้อนถึงข้อสมมติที่สอดคล้องกับ 

ข้อสมมติที่ใช้กับประมาณการกระแสเงินสด มิฉะน้ันอาจเกิดความซ า้ซ้อนหรือละเลย

ผลกระทบของข้อสมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12 กับ

กระแสเงินสดตามสัญญาที่ จะได้ รับจากเงินให้ กู้ ยืม อัตราดังกล่าวสะท้อนถึง 

การคาดการณ์เกี่ยวกับการผิดนัดช าระหน้ีในอนาคตจากเงินให้กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะ 

ในขณะที่กิจการต้องไม่ใช้อัตราร้อยละ 12 ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกันน้ีในการคิดลด 

กระแสเงินสดที่คาดการณ์  เน่ืองจากกระแสเงินสดดังกล่าวได้สะท้อนข้อสมมติ 

เกี่ยวกบัการผิดนัดช าระดังกล่าวแล้ว 

(ข) ประมาณการกระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้องปราศจากความล าเอียง ตลอดจน

ปราศจากการน าปัจจัยที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับสินทรัพย์มาร่วมพิจารณา ตัวอย่างเช่น  

การแสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิให้ต ่าลงโดยเจตนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

ในการท าก าไรในอนาคตของสนิทรัพย์อย่างชัดเจน ถือว่ามีความล าเอยีงในการวัดมูลค่า 

(ค) ประมาณการกระแสเงินสด หรืออัตราคิดลดต้องสะท้อนให้เห็นขอบเขตผลลัพธ์ 

ที่เป็นไปได้มากกว่าการใช้มูลค่าต ่าสุดหรือมูลค่าสูงสุดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด

เพียงมูลค่าเดียว 

 

การวดัมูลค่าปัจจุบนัโดยวิธีดั้งเดิม และวิธีกระแสเงินสดทีค่าดการณ ์

 

วิธีดั้งเดิม 

 

ก4 การน ามูลค่าปัจจุบันมาใช้ในการบันทกึบัญชีโดยดั้งเดิมแล้วจะใช้ประมาณการกระแสเงินสด  

เพียงชุดเดียวและใช้อัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซ่ึงถือเป็นอัตราที่สะท้อนความเสี่ ยง              

ได้อย่างเหมาะสม การค านวณตามวิธีด้ังเดิมจะมีข้อสมมติว่าอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ใช้น้ัน

สามารถสะท้อนถึงการคาดการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยง 

ส่วนเพ่ิมที่เหมาะสม ดังน้ันวิธดีั้งเดิมจะให้ความส าคัญกบัการเลือกอตัราคิดลดเป็นอย่างมาก 

ก5 ในบางสถานการณ์  กิจการสามารถน าวิธีดั้ งเดิมมาใช้ได้โดยง่าย เช่น กรณีที่ มีสินทรัพย์ 

ที่คล้ายคลึงกันอยู่ในตลาด ส าหรับกรณีสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดอ้างอิงตามสัญญาซ่ึง

ก าหนดให้พิจารณาเทียบเท่ากับหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบ้ีย 12% เกณฑ์ที่น ามาใช้ในการก าหนด

มูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กบัวิธกีารที่ผู้ร่วมตลาดอธบิายสนิทรัพย์น้ัน  

ก6 อย่างไรกต็าม วิธีดั้งเดิมอาจไม่เหมาะสมส าหรับบางกรณีที่มีการวัดมูลค่าแบบซับซ้อน เช่น  

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่มีตลาดส าหรับสินทรัพย์น้ัน หรือไม่
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มีสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน ในการหาอัตราที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กิจการต้อง

วิเคราะห์สินทรัพย์ที่ ต้องการพิจารณาน้ันพร้อมกับสินทรัพย์อื่นที่ มีอยู่ในตลาดอย่างน้อย  

2 รายการ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียที่ระบุได้ อตัราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสมต้องอ้างองิจากอตัรา

ดอกเบ้ียที่สามารถระบุได้จากสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคล้ายคลึงกับกระแสเงินสด

ของสนิทรัพย์ที่วัดมูลค่า ดังน้ันในการวัดมูลค่ากจิการต้องด าเนินการ ดังน้ี 

(ก) ระบุชุดกระแสเงินสดที่ต้องค านวณคิดลด 

(ข) ระบุสนิทรัพย์อื่นในตลาด ซ่ึงมีลักษณะของกระแสเงินสดที่คล้ายคลึงกนั 

(ค) เปรียบเทยีบชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสองรายการ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีลักษณะที่

คล้ายคลึงกนั เช่น ชุดกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทั้งสองรายการเป็นกระแสเงินสดตาม

สญัญาเช่นเดียวกัน หรือชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการหน่ึงเป็นกระแสเงินสด

ตามสญัญา ส่วนชุดกระแสเงินสดของสนิทรัพย์รายการอื่นเป็นประมาณการกระแสเงินสด 

(ง) ประเมินว่ามีองค์ประกอบที่มีอยู่ในสินทรัพย์รายการหน่ึง แต่ไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์

รายการอื่นหรือไม่ เช่น สินทรัพย์รายการหน่ึงมีสภาพคล่องน้อยกว่าสินทรัพย์รายการ

อื่น และ 

(จ) ประเมินว่าชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสองรายการมีลักษณะการเปล่ียนแปลง

ตามสภาวะเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนัหรือไม่  

 

วิธีกระแสเงินสดทีค่าดการณ ์

 

ก7 ในบางสถานการณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์เป็นวิธีการวัดมูลค่าที่มีประสิทธิผลมากกว่า 

วิธีดั้งเดิม เน่ืองจากวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะใช้ข้อมูลกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้

ทั้ งหมดมาพิจารณาแทนที่จะใช้กระแสเงินสดที่ มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพียงชุดเดียว 

ตัวอย่างเช่น กระแสเงินสดอาจเป็น 100 ล้านบาท 200 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาท ด้วยความ

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

ดังน้ัน วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์จึงแตกต่างจากวิธีด้ังเดิม โดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ 

กระแสเงินสดที่ก  าลังพิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธด้ัีงเดิม 

ก8 การค านวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์กิจการสามารถใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันมาประกอบ

เม่ือช่วงเวลาที่จะได้รับกระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน เช่น กิจการอาจได้รับกระแสเงินสด

จ านวน 1,000 ล้านบาท ในระยะเวลาหน่ึงปีหรือในระยะเวลาสองปีหรือในระยะเวลาสามปี 

ด้วยความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% ตามล าดับ ตัวอย่างข้างล่างน้ีแสดงวิธีการค านวณ

มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับในสถานการณ์ดังกล่าว 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี   

ที่อตัราคิดลด 5% 

 

952.38 

 

ความน่าจะเป็น 10.00% 95.24 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 ปี   

ที่อตัราคิดลด 5.25% 

 

902.73 

 

ความน่าจะเป็น 60.00% 541.64 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี   

ที่อตัราคิดลด 5.5% 

 

851.61 

 

ความน่าจะเป็น 30.00% 255.48 

มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับ  892.36 

 

ก9 มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับจ านวน 892.36 ล้านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ถ้าค านวณโดยวิธี

ดั้ งเดิมโดยใช้ประมาณการที่ ดีที่ สุดจ านวน 902.73 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%)  

การค านวณมูลค่าปัจจุบันโดยวิธีด้ังเดิมที่ใช้ในตัวอย่างน้ี กิจการจ าเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ

ช่วงเวลาที่คาดว่าอาจได้ รับกระแสเงินสดและน ามาใช้ในการค านวณ โดยมิได้สะท้อน 

ความเป็นไปได้ของช่วงเวลาอื่น ทั้งน้ีเน่ืองจากอัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบัน 

โดยวิธดีั้งเดิมไม่สามารถสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของช่วงเวลาได้ 

ก10 การน าความน่าจะเป็นมาใช้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้ว่าจะ

มีข้อสงสัยว่าวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์โดยก าหนดความน่าจะเป็นให้กับประมาณการ ซ่ึง

ค านวณขึ้นมาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้ค านวณน้ันจะท าให้ข้อมูลถูกต้องแม่นย ามากขึ้นจริงหรือไม่ 

แต่การน าวิธีการค านวณแบบด้ังเดิมที่ เหมาะสม (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  ก6) มาใช้ 

กจ็ าเป็นต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจของผู้ค านวณเช่นเดียวกัน และวิธีดั้งเดิมมิได้มี

ความชัดเจนในการค านวณเหมือนกบัวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์ 

ก11 ประมาณการหลายประเภทที่ จัดท าข้ึนในทางปฏิบัติในปัจจุบันได้รวมองค์ประกอบของ       

กระแสเงินสดที่คาดการณ์แล้วอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากน้ีบ่อยคร้ังที่นักบัญชีจ าเป็นต้อง     

วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยข้อมูลที่มีอยู่จ ากัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น 

เช่น นักบัญชีอาจต้องเผชิญกบัสถานการณ์ดังน้ี 

(ก) เม่ือจ านวนเงินที่ประมาณการ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท และ

ไม่มีจ านวนเงินใดที่อยู่ในช่วงของประมาณการดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า

จ านวนเงินอื่น จากข้อมูลที่ มีอยู่อย่างจ ากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสด 

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

(ข) เม่ือจ านวนเงินที่ประมาณ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท โดยที่

จ านวนเงินที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ 100 ล้านบาท แต่ไม่สามารถก าหนด  
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ความน่าจะเป็นของแต่ละจ านวนได้ จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัดดังกล่าว ประมาณการ

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

(ค) เมื่ อจ านวนเงินที่ ประมาณการ เท่ ากับ  50 ล้ านบาท (ความน่ าจะเป็น  10%)  

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

ข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเท่ากับ 

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

ในแต่ละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะให้ประมาณการของมูลค่าจากการใช้       

ที่ดีกว่าการใช้จ านวนเงินที่น้อยที่สุด จ านวนเงินที่มากที่สุด หรือจ านวนเงินที่มีความเป็นไปได้   

มากที่สดุเพียงค่าเดียว 

ก12 กจิการควรพิจารณาถึงต้นทุนที่ต้องเสยีไปและประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกใช้วิธีกระแสเงินสด 

ที่คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลจ านวนมากซ่ึงน ามาค านวณกระแสเงินสด

ได้หลายสถานการณ์ หรือในบางกรณีกิจการอาจสามารถจัดท าประมาณการทางการเงินที่ระบุ         

ความผันแปรของกระแสเงินสดได้เพียงคร่าวๆ เว้นแต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้ นจ านวนมาก 

ดังน้ัน กิจการจ าเป็นต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างต้นทุนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับ 

การเพ่ิมข้ึนของความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่า 

ก13 มีผู้ให้ความเห็นว่าเทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่เหมาะสมส าหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์

รายการเดียว หรือสินทรัพย์ที่ข้อมูลกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้นมีอยู่จ ากดั ตัวอย่างเช่น สนิทรัพย์

ที่มีกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจ านวน 10 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 

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

จะเท่ากับ 109 ล้านบาท ซ่ึงผู้ให้ความเห็นว่าผลที่ได้ดังกล่าวไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของ

จ านวนเงินที่อาจต้องจ่ายในท้ายที่สดุ 

ก14 ความเห็น ข้างต้นแสดงให้ เห็นถึ งความขัดแย้ง เกี่ ยวกับ วัตถุประสงค์ ในการวัด มูลค่า  

หากวัตถุประสงค์ คือ การรวบรวมต้นทุนที่จะเกิดข้ึน กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจไม่สามารถ

เป็นตัวแทนที่เที่ยงธรรมของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ให้ความส าคัญกับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์ในตัวอย่างน้ีไม่น่าจะเป็น 10 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้สูง

ที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการวัดมูลค่า 10 ล้านบาท ไม่ได้รวมความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดใน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ โดยกระแสเงินสดที่มีความไม่แน่นอนได้แสดงให้เหน็เสมือนว่าเป็น

กระแสเงินสดที่มีความชัดเจนแน่นอน และโดยทั่วไปไม่มีกิจการใดที่จะขายสนิทรัพย์ที่มีลักษณะ

ดังกล่าวในราคา 10 ล้านบาท 
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อตัราคิดลด 

 

ก15 ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์กต็าม อัตราดอกเบ้ียที่น ามาใช้ 

ในการคิดลดกระแสเงินสดต้องไม่รวมความเสี่ ยงซ่ึงได้ป รับปรุงอ ยู่ในประมาณการ 

กระแสเงินสดแล้วเพ่ือหลีกเล่ียงการซ า้ซ้อนกบัผลกระทบของข้อสมมติบางประการ 

ก16 หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้โดยตรง กิจการสามารถใช้

อตัราโดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้องประเมินสภาพตลาดให้มากที่สดุเท่าที่

จะท าได้เกี่ยวกบั 

(ก) มูลค่าของเงินตามเวลาส าหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

และ 

(ข) ปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้าที่ ก1 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยปัจจัย

ดังกล่าวต้องไม่ส่งผลให้ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด 

ก17 ในการประมาณการ กจิการอาจเร่ิมจากการพิจารณาอตัราต่างๆ ดังต่อไปนี้  

(ก) ต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของเงินทุนของกิจการซ่ึงอาจก าหนดโดยใช้เทคนิค เช่น 

แบบจ าลองการตีราคาสนิทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model) 

(ข) อตัราดอกเบี้ ยจากการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกจิการ 

(ค) อตัราดอกเบี้ ยจากการกู้ยืมในตลาดอื่นๆ 

ก18   อย่างไรกต็าม อตัราเหล่านี้ จะต้องถูกปรับปรุง 

(ก) เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถึงวิธีการที่ตลาดใช้ในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

ประมาณการกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ และ 

(ข) เพ่ือแยกความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือ      

ความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ว 

ทั้งน้ี กิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนและความเสี่ยงด้านราคา ควบคู่กนัไปด้วย 

ก19 อตัราคิดลดต้องเป็นอสิระจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการและวิธกีารที่กจิการจัดหาเงินเพ่ือใช้ใน

การซ้ือสินทรัพย์ เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

วิธกีารที่กจิการจัดหาเงินมาซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

ก20 ย่อหน้าที่  55 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้อัตราคิดลดที่ ใช้เป็นอัตราก่อน 

หักภาษีเงินได้ ดังน้ัน หากเกณฑ์ที่ใช้ในการประมาณการอตัราคิดลดเป็นอตัราหลังหักภาษีเงินได้

จะต้องปรับให้เป็นอตัราก่อนหักภาษีเงินได้  

ก21 โดยปกติ กิจการจะใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส าหรับการประมาณการมูลค่าจากการใช้ของ

สนิทรัพย์ อย่างไรกต็าม กจิการต้องใช้อตัราคิดลดหลายอตัราส าหรับช่วงเวลาในอนาคตที่ต่างกัน 

หากมูลค่าจากการใช้มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาหรือ  

ต่อโครงสร้างของอตัราดอกเบี้ ย 
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ภาคผนวก ข 
 

(ภาคผนวกน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก ค 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมและ 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  

 

ค1     เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้) ผู้ ซ้ือต้องวัดมูลค่าและรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ ซ้ือ  

ด้วยส่วนของมูลค่าตามข้อ (ก) ที่มากกว่าข้อ (ข) ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผลรวมของ: 

(1) สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึง

โดยทั่วไป ก าหนดให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือ 

(2) ส่วนได้เสียที่ ไม่ มีอ านาจควบคุมในผู้ ถูกซ้ือซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อ

มีการประกาศใช้) และ 

(3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือ 

ที่ผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิที่ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

(ข) มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา 

ซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ (เมื่อมีการประกาศใช้)   

 

การปันส่วนค่าความนยิม 

 

ค2 ย่อหน้าที่ 80 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการที่เป็นผู้ซ้ือต้องปันส่วนค่าความนิยม 

ที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือ

หน้ีสินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

เหล่าน้ันหรือไม่กต็าม จึงมีความเป็นไปได้ที่ประโยชน์จากการรวมธุรกิจบางส่วนจะถูกปันส่วน 

ไปให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมไม่มีส่วนได้เสยี 
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การทดสอบการดอ้ยค่า 

 

ค3  ส าหรับการทดสอบการด้อยค่า กิจการต้องเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด กบัมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน  

ค4 หากกิจการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่

ระบุได้สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซ้ือ แทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่ถือว่าเป็นของ      

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะรวมอยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังน้ันกิจการต้องเพ่ิม

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่ถือว่า

เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุม ดังน้ันมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้วจะน าไป

เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาว่า         

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

 

การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ค5 ย่อหน้าที่  104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องปันส่วนผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าที่ เกิดขึ้ น โดยไปลดมูลค่าตามบัญ ชีของค่าความนิยมที่ ปัน ส่วนให้กับ 

หน่วยสินทรัพย์ก่อน จากน้ันผลขาดทุนที่เหลือจึงน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ  

ที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการ 

ที่รวมอยู่ในหน่วยสนิทรัพย์น้ัน 

ค6 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม       

ที่ถือว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องปันส่วนให้กับ 

บริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปันส่วนก าไรหรือ 

ขาดทุนจากบริษัทย่อย 

ค7 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ที่ เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ มีขนาดใหญ่กว่า ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของค่าความนิยมต้องปันส่วนให้กับส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

ทั้งในส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนที่มิใช่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องถูกปันส่วนให้กับส่วนต่างๆ ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เงินสด

ตามเกณฑด์ังน้ี 

(ก) จ านวนเงินที่ ไม่ เกินการด้อยค่าที่ เกี่ ยวข้องกับค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสดส่วนนั้นก่อนเกดิการด้อยค่า และ 

(ข) จ านวนเงินที่ไม่เกินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิในหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดส่วนน้ันก่อนเกิดการด้อยค่า การด้อยค่าดังกล่าวจะปันส่วน
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ให้กับสินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละส่วนตามสัดส่วนของมูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการในส่วนน้ัน 

ส าหรับส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ให้กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ให้กับบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปันส่วนก าไร

หรือขาดทุนจากบริษัทย่อย 

ค8 หากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ถือว่าเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ     

ค่าความนิยมไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (ดูย่อหน้าที่ ค4) กิจการต้องไม่รับรู้      

การด้อยค่าดังกล่าวเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ในกรณีดังกล่าว  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับบริษัทใหญ่เท่าน้ันที่จะรับรู้

เป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ค9 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

 

 


