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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound 

volume 2017 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ 

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

 

วตัถุประสงค ์ 
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกิจการ 

ในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  และการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าว 

ประเด็นหลักในทางบัญชีส าหรับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  ได้แก่ การรับรู้รายการ

สินทรัพย์ การก าหนดมูลค่าตามบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

 

ขอบเขต  
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ยกเวน้

กรณีทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบัอื่นก าหนดหรืออนุญาตใหใ้ชวิ้ธีปฏิบติัทางบญัชีทีแ่ตกต่างไป 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

3.1  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่จัดเป็นประเภทถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไว ้

เพือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) 

3.2  สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร นอกเหนือจากพืชเพ่ือการให้

ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อ

มีการประกาศใช้)) มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

แต่ไม่ถือปฏบัิติกบัผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผลดังกล่าว 

3.3  การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่า 

แหล่งทรพัยากรแร่ (เมื่อมีการประกาศใช้))  

3.4  สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่

สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกนั  
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อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

การพัฒนาหรือรักษาสภาพของสนิทรัพย์ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้วย  

4      มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจก าหนดให้กิจการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธ ี

ซ่ึงแตกต่างไปจากที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการพิจารณารับรู้รายการ

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์การโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน 

ในสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ในกรณีดังกล่าวการปฏิบัติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ น้ันรวมทั้งการคิดค่าเสื่อมราคายังคงต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ี 

5 กิจการที่เลือกใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การบัญ ชี  ฉบับที่  40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์ เพื่ อการลงทุน  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) ต้องปฏบัิติตามวิธรีาคาทุนตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

 

ค านยิาม  
 

6 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

พชืเพือ่การใหผ้ลติผล หมายถงึ พชืทีม่ีชีวิตซ่ึง: 

  1) ใช้ในกระบวนการผลิตห รือเพื่ อจัดหาซ่ึ ง

ผลิตผลทางการเกษตร 

  2) คาดว่าจะใหผ้ลิตผลมากกว่าหนึง่รอบระยะเวลา 

และ 

  3) มีความเป็นไปไดที้่ยากยิ่งที่จะขายเป็นผลิตผล

ทางการเกษตร เวน้แต่เป็นการขายเศษซากที่

เป็นผลพลอยได ้

  (ย่อหนา้ที่ 5ก ถึง 5ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 

ที่  41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมี 

การประกาศใช้) บรรยายอย่างละเอียดถึงค านิยาม

ของพชืเพือ่การใหผ้ลิตผล) 

 

มลูค่าตามบัญชี  

 

หมายถงึ จ านวนเงินของสินทรพัยที์่รบัรูห้ลงัจากหักค่าเสื่อม

ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม

ของสินทรพัย ์
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ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ 

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่

กิจการมอบใหเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่ได้

สินทรพัยน์ ั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้งสินทรพัยน์ ั้น 

หรือในกรณีที่เกี่ยวขอ้ง ให้รวมถึงจ านวนที่แบ่งมา

เป็นราคาทุนของสินทรพัยที์่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรกตามที่

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

อื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  2 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

(เมือ่มีการประกาศใช)้  

 

จ านวนที่ คิ ด ค่ าเสื่ อม

ราคา 

หมายถงึ ราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุน 

หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

 

ค่าเสื่อมราคา หมายถงึ      การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย ์

อย่างมีระบบตลอดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย์

น ั้น 

 

มลูค่าเฉพาะกิจการ  หมายถงึ   มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดว่าจะ

ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

และจากการจ าหน่ายสินทรัพย์น ั้ น เมื่อ ส้ินอายุ 

การใช้ประโยชน์หรือที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมี การโอน

สินทรพัยน์ ั้นเพือ่ช าระหนี้ สิน 

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่

โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผู ้ร่วมตลาด ณ วันที่ว ัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง 

การวัดมลูค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จ านวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์
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ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ หมายถงึ สินทรพัยที์ม่ีตวัตนซ่ึงเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) มี ไว ้เพื่ อ ใช้ประโยชน์ในการผลิต  ในการ

จ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อให้เช่า หรือ

เพือ่ใชใ้นการบริหารงาน และ 

2) คาดว่าจะใชป้ระโยชนม์ากกว่าหนึง่รอบระยะเวลา 

 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน      หมายถงึ    มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรพัย ์

หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น ั้ นแล้วแต่

จ านวนใดจะสูงกว่า 

 

มลูค่าคงเหลอื หมายถงึ จ านวนเงินโดยประมาณที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัใน

ปัจจุบนัจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหกัตน้ทุนที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์น ั้ น 

หากสินทรัพย์น ั้นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น  

ณ วนัส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน ์

 

อายุการใชป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์วใ้ช้ 

หรือ 

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่น              

ที่คลา้ยคลึงกันซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรพัย ์

 

การรบัรูร้ายการ  
 

7  กิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์เป็นสินทรพัยก์็ต่อเมื่อเป็นไป

ตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

7.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

จากรายการนั้น และ 

7.2    กิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

8  รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่ส ารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงจะถูกรับรู้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เมื่อรายการดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสนิค้าคงเหลือ 

9  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดหน่วยในการวัดเพ่ือรับรู้รายการที่เป็น ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้ก าหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วยรายการใดบ้าง 
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ดังน้ัน กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการน าเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้อม

หรือลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะน ารายการที่ไม่มีนัยส าคัญ 

หลายรายการ เช่น เบ้าหลอม เคร่ืองมือ และแม่พิมพ์มาบันทึกรวมเป็นสินทรัพย์รายการเดียว  

แล้วประยุกต์ใช้เกณฑก์ารรับรู้รายการกบัมูลค่ารวม  

10 กิจการประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้

รายการ ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให้ได้มาหรือที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างรายการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเม่ือมีการต่อเติม การเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบ หรือการซ่อมบ ารุงสนิทรัพย์ดังกล่าว  

 

ตน้ทุนเริม่แรก  
 

11 กิจการอาจได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย 

หรือสภาพแวดล้อม การได้มาซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว แม้จะไม่ได้เป็นการเพ่ิม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ของกิจการแต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่กิจการจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้กิจการสามารถได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อื่นของกิจการได้ ดังน้ัน การได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์เพราะท าให้กิจการได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่ากรณีที่กิจการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์อาจติดตั้งเคร่ืองควบคุมระบบการผลิตสารเคมีใหม่เพ่ือ 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในการผลิตและการเก็บรักษาสารเคมีที่ 

เป็นอันตราย ดังน้ันกิจการจึงรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโรงงานคร้ังน้ี

เป็นสินทรัพย์ เน่ืองจากกิจการไม่สามารถผลิตและขายเคมีภัณฑ์ได้โดยปราศจากอุปกรณ์

ดังกล่าว อย่างไรกต็าม ให้กิจการสอบทานมูลค่าตามบัญชีของทั้งสินทรัพย์ที่ติดต้ังใหม่และ

สนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องถึงการด้อยค่าที่อาจเกิดข้ึนตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย 

 

ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 

 

12 ภายใต้หลักการรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 7 กิจการไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นประจ าเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนในการซ่อม

บ ารุงที่เกิดข้ึนเป็นประจ ามีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และอาจ

รวมถึงช้ินส่วนอะไหล่ช้ินเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ค่าซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13 กิจการอาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ

ตามระยะเวลาที่ก  าหนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจ าเป็นต้องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจาก
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ใช้งานไประยะหน่ึง หรืออาจจ าเป็นต้องเปล่ียนแทนเคร่ืองตกแต่งภายในเคร่ืองบิน เช่น เก้าอี้ และ

ห้องครัวอาจต้องเปล่ียนแทนหลายคร้ังตลอดอายุของล าตัวเคร่ืองบิน กจิการอาจได้รับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์บางรายการมาเพ่ือลดความถี่ของการเปล่ียนแทนที่จะเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียน

แทนผนังภายในอาคาร หรือการเปล่ียนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปล่ียนแทนเกิดข้ึนอีก ภายใต้

หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 7 กิจการรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็น

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ันเกิดข้ึน

และเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ กิจการตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน 

ตามหลักการของการตัดรายการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 67 ถึง 72) 

14 กิจการอาจจัดให้มีการตรวจสอบคร้ังใหญ่ตามระยะเวลาที่ก  าหนดเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด 

ที่อาจเกิดข้ึน โดยไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนใดหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้รายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (เช่น กรณีของเคร่ืองบิน) กิจการรับรู้

ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่แต่ละคร้ังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกบักรณีการเปล่ียนแทนหากเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้

รายการ กิจการพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพคร้ังใหญ่ 

ในคร้ังก่อน (ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในคร้ังก่อนจะถูก

บันทึกไว้ในรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่กต็าม ในกรณีจ าเป็น 

กิจการอาจใช้ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจเกิดข้ึน 

ในอนาคตเป็นข้อบ่งช้ีที่ช่วยในการก าหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุนการตรวจสอบสภาพ 

ที่รวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์เม่ือกจิการได้มาหรือก่อสร้างสนิทรัพย์  

 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 
 

15 กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เขา้เงือ่นไขการรบัรูร้ายการเป็น

สินทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน 

 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

 

16 ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 

16.1 ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจ านวนที่

ได้รับคืนจากผู้ขาย 

16.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

16.3 ต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของ

สินทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือ 

เป็นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  ที่มิใช่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการผลิตสนิค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาน้ัน 
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17 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

17.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดข้ึน

โดยตรงจากการก่อสร้างหรือการได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

17.2  ต้นทุนการเตรียมสถานที่ 

17.3  ต้นทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเกบ็รักษา 

17.4  ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ 

17.5 ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหัก 

มูลค่าสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียม 

ความพร้อมของสินทรัพย์ เพ่ื อให้อยู่ ในสถานที่ และสภาพที่ พร้อมจะใช้งานได้  (เช่น  

สนิค้าตัวอย่างที่ผลิตข้ึนในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ 

17.6  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  

18 กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เมื่อมี 

การประกาศใช้) ส าหรับต้นทุนที่เกิดข้ึนจากภาระผูกพันของกิจการในการร้ือ การขนย้าย และ 

การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ซ่ึงเกิดข้ึนจากการที่กิจการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันใน 

การผลิตสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหน่ึงส าหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดข้ึนตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้) หรือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้อง

รับรู้และวัดมูลค่าตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

19 ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

19.1  ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่ 

19.2 ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม

การขาย) 

19.3 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน 

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

19.4  ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

20 การรับรู้ต้นทุนที่เกดิข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะ

สิ้ นสุดเม่ือสินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ 

ฝ่ายบริหาร ดังน้ัน ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการน าสินทรัพย์มาใช้ส าหรับ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ ตัวอย่าง

ของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ 

20.1 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์

ของฝ่ายบริหาร แต่ยังไม่ได้น าสินทรัพย์มาใช้หรือน าสินทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงาน

ในระดับที่ยังไม่เตม็ก าลังการผลิต 
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20.2 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่ เกิดข้ึนระหว่างการสร้าง 

ความต้องการในผลผลิตจากสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

20.3 ต้นทุนในการย้ายสถานที่หรือการจัดโครงสร้างการด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดของ

กจิการ 

21 กิจการอาจด าเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ แต่ไม่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้

งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การด าเนินการเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้ นก่อนหรือระหว่าง

กิจกรรมการก่อสร้างหรือการพัฒนาน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ 

ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารในอนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างจะเร่ิมต้นขึ้ น ทั้งน้ี การจัดให้

สถานที่ดังกล่าวเป็นที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน กิจการจึงรับรู้รายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการด าเนินงานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักในก าไรหรือขาดทุน และรวมถึง 

การจัดประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 

22 กิจการวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่กิจการสร้างข้ึนโดยใช้หลักการเดียวกับการวัดมูลค่าต้นทุน 

ของสินทรัพย์ที่กิจการได้มา หากกิจการผลิตสินทรัพย์ที่คล้ายกันออกขายในการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติ ต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างเองมักเท่ากับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้)) ดังน้ัน ต้นทุน

ของสินทรัพย์จึงไม่รวมก าไรที่เกิดข้ึนภายในกิจการ ในท านองเดียวกัน ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือ

ทรัพยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติในการก่อสร้างสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ให้น ามารวมเป็นราคาทุน

ของสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนใช้เอง การรับรู้ดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

ที่สร้างข้ึนใช้เองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

22ก พืชเพ่ือการให้ผลิตผลให้ใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเช่นเดียวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่กิจการสร้างข้ึนเองก่อนที่รายการดังกล่าวจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม 

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน การอ้างอิงถึง ‘การก่อสร้าง’ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ควรตีความว่าครอบคลุมถึงกจิกรรมที่จ าเป็นเพ่ือเพาะปลูกและดูแลพืชเพ่ือการให้ผลิตผลก่อนที่

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ 

ฝ่ายบริหาร 

 

การวดัมูลค่าของราคาทุน  

 

23 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ 

หากมีการขยายก าหนดการช าระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติ กิจการรับรู้

ผลต่างระหว่างราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจ านวนเงินทั้งหมดที่จ่ายช าระเป็นดอกเบ้ียตลอด

ระยะเวลาการได้รับสินเช่ือน้ัน เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม
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บัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ต้นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

24 กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หน่ึงรายการหรือมากกว่าหน่ึงรายการจาก 

การแลกเปล่ียนกบัรายการสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือแลกเปล่ียนกบัทั้งรายการสนิทรัพย์ที่เป็น

ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปล่ียน 

สินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินอื่น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถประยุกต์ใช้

ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณีที่กล่าวไว้ได้ กิจการวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใด

กรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

24.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลก

ได้อย่างน่าเช่ือถือ  

กจิการวัดมูลค่ารายการสนิทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางน้ี ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ

สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กจิการวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

25 ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากระดับ

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว 

รายการแลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

25.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับจาก

สนิทรัพย์แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

25.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ 

การด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

25.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์  

กจิการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่จ าเป็น 

ต้องค านวณอย่างละเอยีด 

26 กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ

สนิทรัพย์น้ัน หรือ 

26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วง

ของประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม  
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หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

น าไปแลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ 

ชัดเจนกว่า 

27 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้

เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อ

มีการประกาศใช้) 

28 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเน่ืองจากกจิการได้รับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชี

ส าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล (เมื่อมี

การประกาศใช้) 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ  
 

29 กิจการตอ้งเลือกใชน้โยบายการบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 30 หรือ

วิธีการตีราคาใหม่ตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่  31 ทั้ งนี้  กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชี

เดียวกนัส าหรบัทีด่ิน อาคารและอุปกรณทุ์กรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั 

 

วิธีราคาทุน 

 

30 ภายหลังจากการรับรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ กิจการต้องแสดงรายการ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สะสมของสินทรพัย ์ 

 

วิธีการตีราคาใหม่   

 

31 ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรพัย์ หากที่ดิน อาคารและ

อุปกรณน์ั้นสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้งแสดงรายการดงักล่าว

ดว้ยราคาที่ตีใหม่ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม 

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลงั กิจการตอ้งตีราคาสินทรพัยใ์หม่

อย่างสม า่เสมอพอ เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามูลค่าตามบญัชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระส าคญั 

32 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

33     (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

34 ความถี่ในการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่
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ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ กจิการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

มูลค่ายุติ ธรรมของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมี 

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจนท าให้กิจการจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี  อย่างไรก็ตาม 

การตีราคาบ่อยคร้ังไม่จ าเป็นส าหรับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ มูลค่ายุติธรรม

เปล่ียนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าว อาจจ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุก 3 หรือ 5 ปี  

ถือว่าเพียงพอ 

35 เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

เป็นราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วันที่ตีราคาใหม่กิจการต้องถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้   

35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สม ่าเสมอกับการตีราคา

ใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมอาจจะปรับโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ ปรับให้เป็น

สดัส่วนกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่

จะถูกปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม หรือ 

35.2 น าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 39 

และ 40 

36 หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณร์ายการใดรายการหนึง่ใหม่ กิจการตอ้งใช้

วิธีการตีราคาใหม่กบัรายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณทุ์กรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั

กบัรายการทีเ่ลือกตีราคาใหม่ดว้ย 

37 ประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์ 

การใช้งานที่คล้ายคลึงกันต่อการด าเนินงานของกิจการ ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ได้แก่ 

37.1 ที่ดิน 

37.2 ที่ดินและอาคาร 

37.3 เคร่ืองจักร 

37.4 เรือ 

37.5 เคร่ืองบิน 

37.6 ยานพาหนะ 

37.7 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

37.8 อุปกรณ์ส านักงาน และ 

37.9 พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 
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38 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ี

เพ่ือมิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพ่ือมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดง

อยู่ในงบการเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรกต็าม กิจการอาจ

ทยอยตีราคาสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ประเภทน้ัน 

จะเสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสนิทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

39 หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นเพิม่ข้ึน กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น  

และรบัรูจ้ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ 

อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ ในก าไรหรือขาดทุนไม่เกิน

จ านวนทีตี่ราคาสินทรพัยด์งักล่าวลดลงในอดีตและเคยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

40 หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ท าใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นลดลง กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งน าส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวน 

ที่ไม่เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์”  

ของสินทรพัยร์ายการเดียวกนันั้น โดยการรบัรูส่้วนที่ลดลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

จะมีผลท าให้บญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์” ที่สะสมอยู่ในส่วนของเจ้าของ

ลดลงตามไปดว้ย 

41 กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่รวมอยู่ในส่วนของ

เจ้าของไปยังก าไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน โดยอาจจะโอนส่วนเกินทุน

ทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังก าไรสะสมเมื่อกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ 

อย่างไรกต็าม ในระหว่างที่กิจการใช้งานสนิทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกนิทุนบางส่วน

ไปยังก าไรสะสม ในกรณีน้ีจ านวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังก าไรสะสม จะเทา่กบัผลต่างระหว่าง

ค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่ค านวณ

จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไรสะสม

ไม่ท าผ่านก าไรหรือขาดทุน 

42 กิจการรับรู้รายการและเปิดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ามี) จากการตีราคาใหม่ ส าหรับ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ค่าเสือ่มราคา  
 

43 กิจการตอ้งคิดค่าเสือ่มราคาส าหรบัส่วนประกอบของรายการทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์แต่ละ

ส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบั

ตน้ทุนทั้งหมดของสินทรพัยน์ ั้น  
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44 กิจการปันส่วนมูลค่าที่ รับ รู้ เร่ิมแรกของรายการที่ เป็นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  ไปยัง

ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญของสินทรัพย์น้ันและคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน เช่น 

กิจการอาจแยกคิดค่าเสื่อมราคาโครงเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็น

เจ้าของเคร่ืองบินน้ันเองหรือเป็นเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าการเงิน ในท านองเดียวกัน หากกจิการ

ได้มาซ่ึงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ผู้อื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน กล่าวคือ

กิจการเป็นผู้ให้เช่า อาจเป็นการเหมาะสมที่กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนของรายการ

ดังกล่าวแยกต่างหากจากรายการอื่น เพ่ือให้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลที่ดีและ

ผลที่ไม่ดีของอายุของสญัญาเช่าเมื่อเทยีบกบัในตลาด 

45 หากส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการใช้ประโยชน์และ 

ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหน่ึงของสินทรัพย์รายการเดียวกัน  

ในกรณีดังกล่าว กจิการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพ่ือคิดค่าเสื่อมราคา  

46 ในกรณีที่กิจการคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบบางส่วนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

แยกจากกัน กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย 

ส่วนที่เหลือประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่มีนัยส าคัญ หากกิจการคาดว่าส่วนประกอบ

ต่างๆ จะมีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน กิจการอาจคิดค่าเสื่อมราคาของ

ส่วนประกอบที่เหลือโดยใช้วิธีการประมาณซ่ึงเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบ 

การใช้ประโยชน์และ/หรืออายุการใช้ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว 

47 กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์รายการหน่ึงแยกจากกัน

แม้ว่าต้นทุนของส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทยีบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์

รายการน้ัน 

48 กิจการตอ้งรบัรูค่้าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้กรณีที่ตอ้ง 

น าค่าเสือ่มราคาดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยร์ายการอื่น 

49 โดยปกติกิจการจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนในแต่ละงวดในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม      

ในบางคร้ัง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าว

ในการผลิตสนิทรัพย์อื่น ในกรณีน้ี ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุน

ของสินทรัพย์อื่นดังกล่าวและรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นน้ัน เช่น  

ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนแปลงสภาพของ

สินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมี

การประกาศใช้)) ในท านองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม

การพัฒนาถือเป็นส่วนหน่ึงในต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการอาจรับรู้ตามข้อก าหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้)  
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จ านวนทีคิ่ดค่าเสือ่มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคา 

 

50 กิจการตอ้งปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยอ์ย่างมีระบบตลอดอายุการใช้

ประโยชนข์องสินทรพัย ์ 

51    กิจการตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยอ์ย่างนอ้ยที่สุด                

ทุกส้ินรอบปีบญัชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชนข์องสินทรัพย์

แตกต่างไปจากที่ ได้ประมาณไว้ กิจการต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนนั้ นเป็น 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

52 แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป         

ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์น้ันไม่สงูกว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

สนิทรัพย์ไม่ถือเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์  

53 จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นจ านวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ 

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มักเป็นจ านวนที่ ไม่มีนัยส าคัญ ดังน้ัน มูลค่าคงเหลือจึงไม่มี

สาระส าคัญในการค านวณจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคา 

54 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพ่ิมขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์จะมีค่าเทา่กบัศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต ่ากว่า

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ในภายหลัง  

55 การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเร่ิมต้นเมื่ อสินทรัพย์น้ันพร้อมใช้งาน  กล่าวคือ เมื่ อ

สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิด

ค่าเสื่อมราคาจะสิ้ นสุดเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน หรือจัดประเภทสินทรัพย์น้ันเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือรวมไว้ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์

ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) แล้วแต่วันใด 

จะเกิดขึ้ นก่อน ดังน้ัน กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ใช้งาน

สนิทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้งานประจ า เว้นแต่สินทรัพย์น้ันได้คิดค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวน

แล้ว อย่างไรกต็าม หากกิจการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีปริมาณการใช้ค่าเสื่อมราคา 

อาจมีค่าเทา่กบัศูนย์ได้เมื่อไม่มีการผลิต 

56 โดยหลักการแล้ว กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม 

ปัจจัยอื่น เช่น ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนในขณะที่

หยุดใช้งานสินทรัพย์ มักท าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ันลดลง ดังน้ัน  

ในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

56.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากก าลังการผลิตหรือ

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากสนิทรัพย์น้ัน 
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56.2 การช ารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินงาน 

เช่น จ านวนผลัดในการใช้สินทรัพย์และแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รวมทั้ง 

การดูแลและบ ารุงรักษาสนิทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสนิทรัพย์ 

56.3 ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือ 

การปรับปรุงการผลิต หรือเกดิจากการเปล่ียนแปลงความต้องการในสนิค้าหรือบริการ

ซ่ึงเป็นผลผลิตจากสนิทรัพย์น้ัน การลดลงที่คาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคตในราคาขายของ

รายการสินค้าที่มีการผลิตโดยใช้สินทรัพย์น้ันอาจบ่งช้ีถึงความล้าสมัยทางด้านเทคนิค

หรือทางพาณิชย์ของสินทรัพย์น้ันที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะสะท้อนถึงการลดลงของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์น้ัน 

56.4 ข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อจ ากัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้ นสุด 

อายุของสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

57 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์น้ัน กิจการอาจมีนโยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากใช้งาน

สินทรัพย์ไประยะหน่ึงหรือหลังจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ 

แล้วส่วนหน่ึง ดังน้ัน อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการใช้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจซ่ึงต้องอาศัย

ประสบการณ์ของกจิการจากการใช้สนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั 

58 ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันได้และบันทึกแยกจากกันแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน 

ที่ดินจะมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่จ ากัดจึงไม่จ าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เช่น 

เหมืองแร่ที่ท  าบนผิวดิน หรือพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการใช้ประโยชน์ที่จ ากดัจึง

เป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ต้ังของอาคารไม่มีผลกระทบ

ต่อการก าหนดจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร 

59 หากกิจการรวมต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่ดิน 

กิจการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก

ต้นทุนน้ัน ในบางกรณี ที่ ดินอาจมีอายุการใช้ประโยชน์จ ากัดจึงต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา 

ในลักษณะที่สะท้อนให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว 

 

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคา  

 

60 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ใชต้อ้งสะทอ้นรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

61 กิจการตอ้งทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อย่างนอ้ยที่สุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  

และหากกิจการพบว่าลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจาก

สินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั กิจการตอ้งเปลีย่นวิธีการคิดค่าเสือ่มราคาเพือ่

สะทอ้นถึงลกัษณะรูปแบบของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
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ดงักล่าวตอ้งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

62 กิจการสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซ่ึงมีหลายวิธีปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี 

เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคา 

มีจ านวนคงที่ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ัน 

ไม่เปล่ียนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการใช้ประโยชน์

ของสนิทรัพย์ วิธีจ านวนผลผลิตมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่า

จะได้รับจากสินทรัพย์ กิจการเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ให้ใกล้เคียงที่สุดและต้องใช้อย่างสม ่ าเสมอ 

ในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

จากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนไป 

62ก  วิธีคิดค่าเสื่ อมราคาที่อิงจากรายได้ที่ เกิดจากกิจกรรมที่ รวมถึงการใช้สินทรัพย์เป็นวิธีที่ 

ไม่เหมาะสม รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้สินทรัพย์โดยทั่วไปจะสะท้อนถึงปัจจัยอื่น

นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น รายได้จะถูกกระทบโดย

ปัจจัยน าเข้าอื่น และกระบวนการอื่น กิจกรรมการขาย และการเปล่ียนแปลงในปริมาณขายและ

ราคา ราคาซ่ึงเป็นส่วนประกอบของรายได้อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้อซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ ยวข้อง 

กบัวิธกีารที่กจิการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ 

 

การดอ้ยค่า 

 

63 ในการก าหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ ให้กิจการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  (เมื่ อม ี

การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่กิจการใช้ในการทบทวนมูลค่าตาม

บัญชีและการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์รวมถึงเม่ือใดที่กิจการรับรู้หรือกลับ

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

64 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

ค่าชดเชยส าหรบัการดอ้ยค่า 

 
 

65 ค่าชดเชยที่กิจการไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่เกิดการ 

ดอ้ยค่า สูญหาย หรือเลิกใชต้อ้งน ามารวมในก าไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการมีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยนั้น 

66 การด้อยค่าหรือผลขาดทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้อง 

ที่จะได้รับค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือการเปล่ียนแทน 
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ในภายหลัง ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกันและต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน 

ดังต่อไปนี้  

66.1 การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานหรือจ าหน่ายไป ให้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

66.3 ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่า 

สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้น ามารวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยน้ัน และ 

66.4 ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากการบูรณะ การซ้ือ หรือการก่อสร้าง

เพ่ือเปล่ียนแทนสนิทรัพย์เดิม ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

การตดัรายการ  
 

67 กิจการตอ้งตดัรายการมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชี  

เมือ่เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

67.1  กิจการจ าหน่ายสินทรพัย ์หรือ 

67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสิ้นทรพัยห์รือ

การจ าหน่ายสินทรพัย ์

68 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์             

ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น ั้นออกจากบัญชี (ยกเวน้กรณีที่

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญาเช่า (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

ก าหนดเป็นอย่างอื่นในกรณีของการขายและเช่ากลบัคืน) ทั้งนี้  กิจการตอ้งไม่จัดประเภท 

ผลก าไรทีเ่กิดข้ึนจากการตดัรายการเป็นรายไดห้ลกั 

68ก อย่างไรกต็าม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือไว้เพ่ือให้เช่าที่เกิดข้ึน         

เป็นปกติและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ กิจการต้องโอนสินทรัพย์ 

ดั งกล่ าวไปเป็ นส่วนหน่ึ งของสินค้ าคงเหลือด้ วยมูลค่ าตามบัญชี  ณ วันที่ สินทรัพย์ ดั งกล่ าว 

ได้สิ้ นสุดการให้เช่าและถือไว้เพ่ือขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้ 

เป็นรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได  ้(เมื่ อมีการประกาศใช้)  

ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ได้ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการซ่ึงได้โอนไปเป็นสินค้า

คงเหลือ 

69 การจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย            

โดยการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายรายการ



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

20 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และให้ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ในกรณีการจ าหน่ายสนิทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน 

70 ภายใต้หลักการรับรู้รายการที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 7 หากกิจการรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี ให้กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชี 

ของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทน โดยไม่ค านึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ันได้มีการคิด

ค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถก าหนด

มูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนได้ กิจการอาจใช้ต้นทุนในการเปล่ียนแทน 

เป็นตัวบ่งช้ีถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนในขณะที่กิจการได้มาหรือก่อสร้าง

ส่วนประกอบที่ถูกเปล่ียนแทนน้ัน 

71    ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือ ผลต่างระหว่าง 

สิง่ตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์(ถา้มี) กบัมูลค่าตามบญัชีของรายการนั้น 

72 กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากมีการยืดระยะเวลาการช าระเงินออกไป ให้กิจการรับรู้สิ่งตอบแทน 

ที่จะได้รับเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด และให้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

จ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับช าระกับราคาที่เทยีบเท่าราคาเงินสด เป็นดอกเบ้ียรับตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  (เมื่ อมีการประกาศใช้) ซ่ึงสะท้อน 

ให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของลูกหน้ี 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

73 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ทุกขอ้ในงบการเงินส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ต่ละ

ประเภท 

73.1  เกณฑ์การวดัมูลค่าที่ใช้ก าหนดมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สินทรพัย ์

73.2  วิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.3  อายุการใชป้ระโยชนห์รืออตัราค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

73.4 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         

และค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย์)  

ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด และ 

73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบญัชีระหว่างวนัตน้งวดถึงวนัส้ินงวดทีแ่สดงถึง 

73.5.1   มูลค่าของสินทรพัยที์เ่พิม่ข้ึน 

73.5.2  มูลค่าของสินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นที่ถือไวเ้พื่อขายหรือรวมไวใ้นกลุ่ม

สินทรพัยที์่จ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถอืไวเ้พือ่ขายตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่ อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก  (เมื่ อมี 

การประกาศใช)้ และการจ าหน่ายอื่นๆ 

73.5.3 มูลค่าของสินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

73.5.4 การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่        

ตามย่อหนา้ที่ 31 39 และ 40 และจากการรับรูห้รือกลับรายการบัญชี 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ก าหนดไว ้

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.6 การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนด 

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่า 

ของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

73.5.7 ค่าเสือ่มราคา 

73.5.8  ผลต่างสุทธิของอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจาก 

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่กิจการใช้เสนอรายงาน  

รวมถึงการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ ใช้ใน 

การน าเสนองบการเงินของกิจการทีเ่สนอรายงาน และ 

73.5.9 การเปลีย่นแปลงอื่น 

74 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปนี้ ดว้ย 

74.1 จ านวนและข้อจ ากัดที่มีอยู่ในกรรมสิทธ์ิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้เป็น

หลกัประกนัหนี้ สิน 

74.2 จ านวนรายจ่ายทั้ งส้ินที่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณจ์ากการก่อสรา้ง 

74.3 จ านวนเงินภาระผูกพนัตามสญัญาที่ตกลงไวเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

และ 

74.4 จ านวนค่าชดเชยที่ไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที์่

มีการดอ้ยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช ้ซ่ึงรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน (ยกเวน้กรณีที่

ไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวแยกต่างหากแลว้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

75 การเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นเร่ืองที่

ต้องใช้ดุลยพินิจ ดังน้ัน การเปิดเผยวิธีการที่ใช้และอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตรา 

ค่าเสื่อมราคาจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้
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และท าให้สามารถเปรียบเทยีบข้อมูลกับของกิจการอื่นได้ และด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันกิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งน้ี ไม่ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็นส่วน

หน่ึงของต้นทุนของสนิทรัพย์อื่นในระหว่างงวด และ  

75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด 

76 กิจการเปิดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ

ในงวดปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวส าหรับรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์อาจมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการในเร่ืองต่อไปน้ี 

76.1  มูลค่าคงเหลือ 

76.2 ประมาณการต้นทุนในการร้ือ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

76.3  อายุการใช้ประโยชน์ และ 

76.4  วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา 

77 หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์สดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยรายการ

ต่อไปนี้ เพิม่เติมจากรายการที่เปิดเผยตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

77.1  วนัทีม่ีการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ 

77.2  ขอ้เท็จจริงทีว่่าผูป้ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

77.3  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

77.4  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้  

77.5 ส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แต่ละประเภทมีการตีราคาใหม่ให้เปิดเผย 

มูลค่าตามบญัชีทีค่วรจะรบัรูห้ากสินทรพัยน์ ั้นแสดงโดยใชวิ้ธีราคาทุน และ 

77.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซ่ึงกิจการต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 

ของส่วนเกินทุนดงักล่าวในระหว่างงวด และขอ้จ ากดัในการจ่ายส่วนเกินทุนนั้น

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

78 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6  

79 ผู้ใช้งบการเงินอาจพบว่าข้อมูลต่อไปน้ีเกี่ยวข้องกบัความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน 

79.1  มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กจิการหยุดใช้งานเป็นการช่ัวคราว 

79.2 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 
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79.3 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงปลดจากการใช้งานประจ าและยังไม่ได้ 

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5  

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ ถื อไว้ เพ่ื อขายและการด าเนิ นงาน 

ที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

79.4  ในกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระส าคัญ  

ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยจ านวนดังกล่าว 

 

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

80  (ย่อหนา้นี้ ไม่เกีย่วขอ้ง) 

80ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

80ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

80ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

วนัถอืปฏิบติั  
 

81 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

81ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ข (ย่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง) 

81ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

81ช กิจการต้องปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หาก

กิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย 

81ซ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

81ญ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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81ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม  
 

82 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น

อาคารและอุปกรณ ์ 

83 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่ 23 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

ตน้ทุนการกูย้มื 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่ สิ้ น สุด ใน วันที่  31 ธัน วาคม  2559 (IAS 23: Borrowing Costs (Bound volume 2017 

Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

                                                                                       จากย่อหนา้ที ่

หลกัการส าคญั 1 

ขอบเขต 2 

ค านยิาม 5 

การรบัรูร้ายการ 8 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีอ่นุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์ 10 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 16 

การเริม่ตน้การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์       17 

การหยุดพกัการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์ 20 

การส้ินสุดการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์ 22 

การเปิดเผยขอ้มูล 26 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง        27 

วนัถอืปฏิบติั 29 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 

3 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการกูยื้ม ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 30  

ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ 

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง ตน้ทุนการกูย้มื 

 

หลกัการส าคญั 
 

1 ตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรือการผลิตของสินทรพัย ์

ที่เขา้เงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรพัย์น ั้น ตน้ทุนการกูย้ืมอื่นๆ ใหร้บัรูเ้ป็น

ค่าใชจ่้าย 

 

ขอบเขต 
 

2 กิจการตอ้งถอืปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กบัการบญัชีส าหรบัตน้ทุนการกูย้ืม 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงต้นทุนที่เกิดจริงหรือโดยนัยของตราสารประเภททุน

รวมทั้งหุ้นบุริมสทิธทิี่มิได้จัดประเภทเป็นหน้ีสนิ 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้บังคับส าหรับต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาจาก            

การก่อสร้างหรือการผลิต 

4.1  สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม เช่น สินทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือ 

4.2  สนิค้าคงเหลือที่ผลิตเป็นจ านวนมาก โดยมีข้ันตอนการผลิตซ า้ๆ 

 

ค านยิาม 
 

5 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

ตน้ทุนการกูย้มื หมายถงึ ดอกเบี้ ยและตน้ทุนอื่นที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวเนื่อง

จากการกูย้ืมของกิจการ 
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สินทรัพยท์ีเ่ขา้เง่ือนไข หมายถงึ สินทรัพย์ที่ จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน 

ในการเตรียมพรอ้ม เพื่อให้น าสินทรพัยน์ ั้น

มาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือน าไปขาย 

 

6 ต้นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง 

6.1 ดอกเบ้ียที่ค านวณโดยวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง ดังที่ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

6.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

6.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

6.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ เกิดจากสัญญาเช่าการเงินที่ มีการรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

6.5 ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่ เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่น ามา

ปรับปรุงกบัต้นทุนของดอกเบี้ ย 

7 ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ สนิทรัพย์ดังต่อไปนี้ อาจจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

7.1 สนิค้าคงเหลือ 

7.2 โรงงานผลิต 

7.3 โรงผลิตพลังงาน 

7.4 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

7.5 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

7.6 พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

สินทรัพย์ทางการเงินและสินค้าคงเหลือที่ผลิตในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ที่เข้า

เง่ือนไข และสินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายทันท ี

เมื่อได้มา ไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

 

การรบัรูร้ายการ 
 

8 กิจการตอ้งรวมตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรือการผลิต

สินทรพัยที์่เขา้เงือ่นไขเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยน์ ั้น และกิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุน

การกูย้ืมอื่นเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที่ตน้ทุนนั้นเกิดข้ึน 

9 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

ที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน

ของสินทรัพย์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการและกิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

เมื่อกิจการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ กิจการรับรู้ต้นทุนการกู้ยืม 
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ในส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้อในรอบระยะเวลาเดียวกันเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 21  

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีอ่นุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

 

10 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข

เป็นต้นทุนที่สามารถหลีกเล่ียงได้หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ที่เข้าเง่ือนไข ดังน้ันเมื่อกิจการกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข  

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์น้ันเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้ในทนัท ี

11 บางคร้ังอาจเป็นการยากที่จะระบุว่าต้นทุนการกู้ยืมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ 

เข้าเง่ือนไข และอาจเป็นการยากที่จะระบุว่าเงินกู้ใดเป็นเงินกู้ที่สามารถหลีกเล่ียงได้ ตัวอย่าง 

ความยากดังกล่าวเกิดขึ้ น เช่น ในกรณีที่กิจการมีการจัดการด้านการเงินแบบรวมศูนย์ หรือ 

ในกรณีที่กลุ่มกิจการออกตราสารหน้ีหลายชนิดเพ่ือกู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบ้ียที่แตกต่างกัน  

แล้วน าเงินกู้น้ันมาให้กิจการในกลุ่มกู้ด้วยเง่ือนไขที่ต่างกัน และความยุ่งยากดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้

ในกรณีที่เงินกู้ของกิจการเป็นเงินกู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือเงินกู้ที่เกี่ยวพันกับเงินตรา

ต่างประเทศ หรือเมื่อกลุ่มกิจการด าเนินงานภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อสูง และ 

มีความผันผวนในอัตราแลกเปล่ียนสงู กรณีดังกล่าวท าให้ยากที่จะระบุว่าต้นทุนการกู้ยืมจ านวนใด

มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข และเป็นเหตุให้อาศัยดุลยพินิจ 

ในการพิจารณา 

12 ส าหรบัเงินที่กูม้าโดยเฉพาะเพือ่การจัดหาสินทรพัยที์่เขา้เงือ่นไข กิจการตอ้งก าหนดจ านวน

ตน้ทุนการกูย้ืมที่อนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ตามตน้ทุนการกูย้ืมที่เกิดข้ึนจริง

ระหว่างงวดของเงินกูน้ ั้นหกัดว้ยรายไดที้เ่กิดจากการน าเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว 

13 ข้อตกลงการจัดหาเงินส าหรับสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขอาจท าให้กิจการได้รับเงินกู้มาและ 

เกิดต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะน าเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้เป็นรายจ่ายส าหรับ

สินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขน้ัน ในกรณี เช่นน้ี กิจการมักน าเงินกู้ยืมที่ ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็น 

การช่ัวคราวก่อนน าไปเป็นรายจ่ายของสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข ดังน้ันในการก าหนดจ านวนต้นทุน

การกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวดน้ันจะเท่ากับต้นทุนการกู้ยืม 

ที่เกดิข้ึนหักด้วยรายได้จากการลงทุนดังกล่าว 

14  ส าหรบัเงินที่กูม้าเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปและไดน้ ามาใชจ้ัดหาสินทรพัยที์่เขา้เงือ่นไข กิจการ

ตอ้งก าหนดจ านวนตน้ทุนการกูย้ืมที่อนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัยโ์ดยการคูณ

รายจ่ายของสินทรพัยน์ ั้นดว้ยอตัราการตั้ งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ซ่ึงตอ้งเป็นอตัรา 

ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวกบัการกูย้ืมของกิจการที่มียอดคงเหลือ 

ในระหว่างงวดที่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืมของเงินที่กูม้าโดยเฉพาะ จ านวนตน้ทุนการกูย้ืม 

ที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรพัยใ์นงวดนั้นตอ้งไม่เกินจ านวนตน้ทุนการกูย้ืมทั้งส้ินที่เกิดข้ึน

ในงวดเดียวกนั 
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15 ในบางสถานการณ์ การรวมเงินกู้ยืมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเข้าด้วยกันเป็นการเหมาะสม 

ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก แต่ในบางสถานการณ์การใช้เงินกู้ยืมของ

บริษัทย่อยแต่ละบริษัทในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักจะเป็นการเหมาะสมกว่า 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

 

16  เม่ือมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไว้ของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กิจการจะลดมูลค่าหรือตัดจ าหน่ายมูลค่าตามบัญชีลงตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้กลับเพ่ิมขึ้นด้วย

จ านวนที่เคยลดค่าหรือตัดจ าหน่ายออกไปแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

ดังกล่าว 

 

 การเริม่ตน้การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

 

17  กิจการต้องรวมต้นทุนการกู ้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  

ณ วนัเริ่มตน้การรวมตน้ทุน วนัเริ่มตน้ส าหรบัการรวมตน้ทุนกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

หมายถงึวนัแรกทีเ่ขา้เกณฑทุ์กขอ้ดงัต่อไปนี้  

17.1 รายจ่ายเกีย่วกบัสินทรพัยน์ ั้นไดเ้กิดข้ึน 

17.2 ตน้ทุนการกูย้ืมไดเ้กิดข้ึน และ 

17.3 สินทรัพย์อยู่ระหว่างการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพยน์ ั้นให้อยู่ 

ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพรอ้มทีจ่ะขาย 

18 รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายที่ เกิดจากการจ่ายโดยเงินสด  

โดยการโอนสินทรัพย์อื่น หรือโดยการรับโอนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย รายจ่ายดังกล่าวหักด้วย 

การรับเงินค่าความคืบหน้าของงานและเงินอุดหนุนที่ได้รับที่เกี่ยวกับสินทรัพย์น้ัน (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล (เมื่อมีการประกาศใช้)) ตามปกติ มูลค่า

ตามบัญชีถัวเฉล่ียของช่วงเวลาหน่ึงของสินทรัพย์น้ันจะถือเป็นรายจ่ายโดยประมาณที่เช่ือถือได้ 

เพ่ือใช้คูณกับอัตราการตั้งขึ้ นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญชี 

ในที่น้ีเป็นราคาที่รวมต้นทุนการกู้ยืมที่ได้น ามาบันทกึเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ก่อนหน้านี้ แล้ว 

19  การด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์

หรือพร้อมที่จะขาย มิได้รวมเฉพาะการก่อสร้างเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการด าเนินการด้านเทคนิค

และการบริหารก่อนที่จะเร่ิมการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะเร่ิมการก่อสร้าง 

อย่างไรกต็าม การด าเนินการน้ีไม่รวมถึงการมีสินทรัพย์ไว้ในครอบครองโดยไม่มีการผลิตหรือ

พัฒนาเพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมที่ เกิดในระหว่าง 

การพัฒนาที่ดินที่เข้าเง่ือนไขให้ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในขณะที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับ
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การพัฒนาที่ดินเท่าน้ัน อย่างไรกต็าม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดข้ึนจากที่ดินที่ ซ้ือมาเพ่ือก่อสร้าง

อาคาร แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการพัฒนาไม่สามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน 

 

การหยุดพกัการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

 

20 การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ที่เขา้เงื่อนไขตอ้งหยุดพกัในระหว่างที่ 

การด าเนนิการพฒันาสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไขหยุดชะงกัลงเป็นเวลาต่อเนือ่ง 

21 กิจการอาจมีต้นทุนการกู้ยืมเกิดข้ึนในช่วงเวลาที่การด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือเตรียมสินทรัพย์ 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเน่ือง 

ต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ันที่เป็นต้นทุนของการถือครองเพ่ือด าเนินการให้

สนิทรัพย์ที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ จึงไม่เข้าเง่ือนไขที่จะน ามารวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ อย่างไร

กต็ามแต่หากงานทางด้านเทคนิคและการบริหารที่ส าคัญยังคงด าเนินอยู่ กิจการสามารถรวม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ันเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในกรณีที่เกิดการล่าช้า

ช่ัวคราวโดยเฉพาะการล่าช้าน้ันเป็นสิ่งจ าเป็นของกระบวนการที่ท  าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพ 

พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย กิจการสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่เกิด

การล่าช้าน้ันเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย์ได้ในช่วงเวลาที่รอให้ระดับน า้ลดเพ่ือท าการก่อสร้างสะพาน หากว่าระดับน ้าที่ข้ึนสูง 

ถือเป็นเร่ืองที่เกดิข้ึนตามปกติระหว่างการก่อสร้างของภมิูภาคแถบน้ัน 

 

การส้ินสุดการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

 

22 การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัยต์อ้งส้ินสุดลงเมือ่การด าเนินการส่วนใหญ่ 

ทีจ่ าเป็นในการเตรียมสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือ

พรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

23 ตามปกติ สินทรัพย์จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายเม่ือการก่อสร้าง 

เสร็จสิ้ นลงแม้ว่างานประจ าด้านการบริหารจะยังคงด าเนินต่อไป  ในกรณีงานที่เหลืออยู่เป็น 

การปรับปรุงเพียงเล็กน้อยให้ถือว่าการด าเนินการที่ ส าคัญน้ันได้เสร็จสิ้ นลงแล้ว เช่น การตกแต่ง 

สินทรัพย์ตามความต้องการของผู้ซ้ือหรือผู้ใช้เป็นงานเพียงอย่างเดียวที่ ยังค้างอยู่ ให้ถือว่า

สนิทรัพย์น้ันได้เสรจ็สิ้นลงแล้ว 

24  ส าหรบัสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไขทีส่รา้งเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถใชง้านไดข้ณะทีสิ่นทรพัย์

ส่วนอื่นยงัอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง  กิจการตอ้งหยุดรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของ

สินทรพัยส่์วนที่สรา้งเสร็จหากการด าเนินการส่วนใหญ่ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรพัย์

บางส่วนใหพ้รอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพรอ้มทีจ่ะขายของสินทรพัยส่์วนนั้นเสร็จส้ินลง 

25  ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขที่สามารถใช้งานได้บางส่วน ขณะที่การก่อสร้างส่วนอื่นยังคง

ด าเนินต่อไป ได้แก่ แหล่งรวมธุรกิจซ่ึงประกอบด้วยอาคารหลายหลังโดยอาคารแต่ละหลังสามารถ

ใช้งานได้โดยเอกเทศ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขที่ ต้องท าให้เสร็จก่อนที่ ส่วนใด 
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ส่วนหน่ึงจะใช้งานได้ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงมีกระบวนการผลิตที่ท  าตามล าดับหลายข้ันตอน 

การผลิตแต่ละขั้นเกดิขึ้นในส่วนต่างๆ ของโรงงานซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนั เช่น โรงผลิตเหลก็ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

26  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

26.1 จ านวนตน้ทุนการกูย้ืมทีร่วมเป็นราคาทุนของสินทรพัยใ์นระหว่างงวด และ 

26.2 อตัราการตั้ งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรพัยที์่ใชค้ านวณจ านวนตน้ทุนการกูย้ืมที่

อนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

27  หากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ท าใหก้ิจการตอ้งเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

กิจการตอ้งถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กบัตน้ทุนการกูย้ืมที่เกีย่วขอ้งกบัสินทรพัยที์่

เข้าเงื่อนไขที่มีวนัเริ่มตน้การรวมเป็นต้นทุนในหรือหลงัวนัที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้้

ก าหนดใหถ้อืปฏิบติั 

28 อย่างไรก็ตาม กิจการอาจระบุวนัที่ที่จะถือปฏิบติัก่อนวนัที่มาตรฐานฉบบันี้ ก าหนดใหถ้ือปฏิบติั 

และถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบันี้ กบัตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไข

ทุกรายการทีมี่วนัเริม่ตน้การรวมเป็นตน้ทุนในหรือหลงัวนัทีที่จ่ะถอืปฏิบติัก่อนดงักล่าว 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

29 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้ งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่ มี 

ผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

29ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

29ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

30 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุน

การกูยื้ม 
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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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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 

   

หน่วยสินทรัพยท์ี ่

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 มีหลักฐานจากรายงานภายในซ่ึงบ่งช้ี ว่าผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของ

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 น้ันไม่ได้ 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 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

14 

 

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

ของอาคารระหว่างก่อสร้างหรือโครงการพัฒนาที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ 

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 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

26 

 

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  



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

30 

 

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)้ 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

32 

 

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 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

34 

 

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 (เมือ่มกีารประกาศใช)้ 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

52 

 

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)  

 

 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 38: Intangible Assets (Bound volume 2017 Consolidated 

without early application))     

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วยย่อหน้าที่  

1 ถึง 133 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากันและมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนด

ของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ 

ในการเลือกและการใช้น โยบายการบัญ ชี  ให้ กิ จการถื อปฏิ บั ติ ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรฐานฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้โดยเฉพาะ รวมทั้ง

ก าหนดวิธีการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเฉพาะ 

 

ขอบเขต  
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติัส าหรบัการบนัทึกบญัชีเกีย่วกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ยกเวน้ 

2.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีก่ าหนดไวใ้นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอื่น  

2.2 สินทรพัยท์างการเงินตามค านิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่107 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน  

2.3 การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าของการส ารวจและการประเมินค่าสินทรพัย์  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การส ารวจ 

และการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (เมือ่มีการประกาศใช)้) และ 

2.4 รายจ่ายในการพัฒนา และ ขุดแร่ น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่

สามารถสรา้งข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกนั  

3 หากมาตรฐานฉบับอื่นได้ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใดไว้

โดยเฉพาะ กจิการต้องน ามาตรฐานฉบับน้ันมาถือปฏบัิติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่าง

ของรายการที่ไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติมีดังต่อไปนี้  
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3.1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญา

ก่อสรา้ง (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.3 สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

3.4 สินทรัพย์ที่ เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.5 สินทรัพย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่ ระบุไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

3.6 ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.7 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกิดจากสิทธิตามสัญญา

ประกันภัยของผู้รับประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่  4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่ อมีการประกาศใช้) ซ่ึงมาตรฐาน 

ดังกล่าวก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะส าหรับต้นทุนการได้มารอ 

การตัดบัญชี แต่ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดังกล่าว ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

3.8 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ ไม่หมุนเวียนซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ ถือไว้เพ่ือขาย  

(หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) 

ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) 

4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือ

แผ่นฟิล์ม ในการระบุว่าสินทรัพย์ที่ มีองค์ประกอบทั้งที่ มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือว่าเป็น

สนิทรัพย์ที่มีตัวตน ซ่ึงควรปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ทีดิ่น 

อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงปฏิบัติตามมาตรฐาน
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การบัญชีฉบับน้ี กิจการอาศัยดุลยพินิจในการประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยส าคัญมากกว่ากัน 

เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้ 

โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ให้ถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง 

ของเคร่ืองมือและถือว่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ถือ

หลักปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้างต้น ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ถือว่าเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายจ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา การฝึกอบรม  

การเร่ิมด าเนินงานใหม่ และการวิจัยและพัฒนา ส าหรับกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา 

ถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ดังน้ัน แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจท าให้เกิดสินทรัพย์ 

ที่มีตัวตน เช่น ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ แต่องค์ประกอบทางกายภาพของสินทรัพย์น้ันถือว่า 

มีความส าคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน กล่าวคือ ความรู้ที่ท  าให้เกิดเป็นสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนน้ัน 

6 ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินอาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน

หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เร่ิมแรก ให้ผู้เช่าน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

มาถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สญัญาเช่าการเงิน ส าหรับสิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาต

ให้ใช้รายการต่างๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทศัน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สทิธิบัตร และลิขสทิธิ์ 

ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 

(เมื่อมีการประกาศใช้) และให้ถืออยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

7 ขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่นอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี 

บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนท าให้เกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการบัญชี 

ที่แตกต่างไป เช่น รายจ่ายในการส ารวจ พัฒนาและขุดเจาะน ้ามัน ก๊าซธรรมชาติและแหล่ง

ทรัพยากรแร่ในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังน้ัน กิจการ

จึงไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม กิจการในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือผู้รับประกันภัยต้องน ามาตรฐานการบัญชี 

ฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์) และรายจ่ายอื่นๆ  

ที่เกดิข้ึน (เช่น ต้นทุนในการเร่ิมด าเนินงานใหม่)  

 

ค านยิาม 
 

8 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

การตัดจ าหน่าย หมายถงึ การปันส่วนจ านวนเงินที่ คิดค่าตัดจ าหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างเป็นระบบตลอดอายุ 

การใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้น 

   



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   7 
 

สินทรัพย ์ หมายถงึ ทรพัยากรทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) 

  

2)  

 

อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซึ่งเป็น

ผลมาจากเหตุการณใ์นอดีต และ   

ก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต

แก่กิจการ        

   

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ จ านวนเงินของสินทรพัยที์่รบัรูใ้นงบแสดงฐานะ

การเงิน หลังจากหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ      

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์

   

ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่

กิจการจ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ

แทนอื่นที่กิจการมอบให ้เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์

ณ เวลาที่ได้สินทรัพย์น ั้ นมาหรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้ง

สินทรัพยน์ ั้น หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องให้รวมถึง

จ านวนที่ถือว่าเป็นของสินทรพัย์เมื่อมีการรับรู ้

เมื่ อ เ ริ่ม แ รกต าม ที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัอื่น เช่น มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 

2560) เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อ 

มีการประกาศใช)้  

   

จ านวนทีคิ่ดค่าตดัจ าหน่าย หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจ านวนเงินอื่นที่ใชแ้ทน

ราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

   

การพฒันา หมายถงึ การน าผลของการวิจัยหรือความรู ้อื่นมาใช้ใน

แผนงานหรือการออกแบบเพื่อการผลิตสิ่งใหม่

หรือสิ่งที่ดี ข้ึนกว่าเดิมอย่างมากก่อนที่จะเริ่ม 

การผลิตหรือการใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ ว่าสิ่งนั้ น 

จะเป็นวัต ถุดิ บ  ช้ิ นส่ วนอุปกรณ์  ผลิ ตภัณฑ ์

กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 
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มลูค่าเฉพาะกิจการ หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่า

จะไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง และ

จากการจ าหน่ายสินทรัพย์น ั้ นเมื่อส้ินสุดอายุ 

การใช้ประโยชนห์รือกิจการคาดว่าจะเกิดข้ึน

เมือ่มีการโอนเพือ่ช าระหนี้ สิน 

   

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรพัย์ หรือจะ

จ่ายเพือ่โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดู

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้)  

   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์

หมายถงึ จ านวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

   

สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน หมายถงึ สินทรพัยที์่ไม่เป็นตวัเงินที่สามารถระบุไดแ้ละ

ไม่มลีกัษณะทางกายภาพ 

   

สินทรัพยท์ีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ เงินสดที่ถอืครองและสินทรพัยที์่กิจการจะไดร้บั

เป็นจ านวนเงินที่ก าหนดไวแ้น่นอน หรือจ านวนเงิน

ทีส่ามารถทราบได ้

   

การวิจัย หมายถงึ การส ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพือ่ให้

ไดม้าซ่ึงความรูแ้ละความเขา้ใจใหม่ทางดา้น

วิทยาศาสตรห์รือทางดา้นเทคนคิ 

   

มลูค่าคงเหลอื 

ของสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

หมายถงึ ประมาณการจ านวนเงินที่กิจการจะไดร้ับใน

ปัจจุบนัจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหัก

ประมาณการต้นทุนจากการจ าหน่าย หาก

สินทรัพย์ มีอายุการใช้ประโยชน์และอยู่ใน

สภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันส้ินอายุการใช้

ประโยชน ์
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อายุการใชป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1)  ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์ว ้

ใช ้หรือ 

2)  จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยใน

ลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการ 

คาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

   

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

9 กิจการมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกิดหน้ีสินเพ่ือการได้มา การพัฒนา การรักษาระดับหรือ

ยกระดับทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค 

การออกแบบและการน าระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปัญญา 

ความรู้ทางการตลาด และเคร่ืองหมายการค้า (ซ่ึงรวมถึงช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์และช่ือสิ่งพิมพ์) 

ตัวอย่างของรายการข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ 

รายช่ือลูกค้า สิทธิในการให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตท าการประมง โควตา  

การน าเข้าสินค้า สิทธิที่จะใช้ช่ือและด าเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกับผู้ขายสินค้า 

ความจงรักภักดีต่อสนิค้า ส่วนแบ่งตลาด และสทิธทิางการตลาด 

10 รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 9 อาจไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ทุกรายการ กล่าวคือ รายการที่จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ต้องสามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการ

ต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือก่อให้เกิดซ่ึงรายการน้ันเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากรายการน้ันเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 68) 

 

สามารถระบุได ้

 

11 ค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก าหนดให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุ ได้เพ่ือแยก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยมได้ ค่าความนิยมที่ รับรู้จากการรวมธุรกิจถือเป็น

สินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ เกิดข้ึนจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจาก 

การรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตดังกล่าวอาจเกิดจากการผนวกกันระหว่างสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้หลายๆ รายการ 

ที่ได้มาหรือเกดิจากสนิทรัพย์เหล่าน้ัน ซ่ึงแต่ละรายการไม่เข้าเกณฑท์ี่จะรับรู้ในงบการเงิน  
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12 สินทรพัยส์ามารถระบุได ้ในกรณีที ่

12.1 สินทรพัยน์ ั้นสามารถแยกเป็นเอกเทศได ้กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งออกจาก

กิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได ้ไม่ว่าจะโดย

เอกเทศ หรือโดยรวมกนัตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง ถือว่าเป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สิน 

ทีส่ามารถระบุได ้โดยไม่ค านงึว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ 

12.2 สินทรพัยน์ ั้นเกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่ค านึงถึงว่า

สิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิและ

ภาระผูกพนัอื่นหรือไม่ 

 

การควบคุม 

 

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการหากกิจการมีอ านาจที่จะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน และสามารถจ ากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง

ประโยชน์ดังกล่าว โดยปกติ ความสามารถของกิจการที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ กรณีที่ไม่มีสิทธิ 

ทางกฎหมายจะเป็นการยากที่จะแสดงให้เห็นถึงการควบคุม อย่างไรก็ตาม ความสามารถ 

ในการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมายไม่ใช่เกณฑ์ที่จ าเป็นเพียงอย่างเดียวส าหรับการควบคุม ทั้งน้ี

เพราะกจิการอาจสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตในลักษณะอื่นได้ 

14 ความรู้ทางการตลาดและความรู้ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่าน้ันได้ เช่น ถ้าความรู้น้ันได้รับการคุ้มครอง

สิทธิทางกฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาต

ให้ท าได้) หรือโดยหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่ต้องรักษาความรู้น้ันเป็นความลับ 

15 กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีทักษะและกิจการอาจสามารถระบุถึงทักษะของพนักงานที่เพ่ิมข้ึน 

จากการฝึกอบรม ซ่ึงท าให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการอาจคาดว่า

พนักงานเหล่านั้นจะใช้ทกัษะเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ต่อไป อย่างไรกต็าม กิจการมัก

ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอส าหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากกลุ่ม

พนักงานที่มีทักษะหรือจากการฝึกอบรมพนักงานเหล่าน้ีให้เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน ในท านองเดียวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษ 

ด้านเทคนิคอาจไม่เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้นแต่กจิการจะได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดไว้ นอกจากน้ี 

ความสามารถดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดอื่นของค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

16 กิจการอาจมีส่วนแบ่งตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะด าเนินการค้ากับกิจการต่อไป เน่ืองจาก

กิจการได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการ

ของกิจการ อย่างไรกต็าม กิจการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุมอื่น

เพ่ือให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่มีการควบคุม 
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ที่เพียงพอส าหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์และความจงรักภักดี

ของลูกค้า (เช่น กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้า)  

ให้เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรก็ตาม การไม่มีสิทธิทางกฎหมาย 

ในการคุ้มครองความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่มีรายการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า (ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกจิการ) แม้จะไม่ได้ท าเป็นสญัญา กรณีน้ีถือว่ามีหลักฐานว่า กิจการ

สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 

และมีหลักฐานว่าความสมัพันธ์กบัลูกค้าดังกล่าวสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ ดังน้ัน ความสัมพันธ์

กบัลูกค้าดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

 

17 ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่กจิการจะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้จาก

การขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่นที่เกิดข้ึนจากการใช้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่น ามาใช้กับกระบวนการผลิตอาจ

ลดต้นทุนการผลิตในอนาคตมากกว่าท าให้รายได้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 
 

18 การรับรู้รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า

รายการน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

18.1 เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้าที่ 8 ถึง 17) และ  

18.2 เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 21 ถึง 23) 

ข้อก าหนดน้ี ให้ถือปฏบัิติกับต้นทุนเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ขึ้ นภายในกิจการ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส่วน หรือ

บ ารุงรักษาสนิทรัพย์น้ัน 

19 ย่อหน้าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และ 

ย่อหน้าที่  33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ย่อหน้าที่  44 

เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

ย่อหน้าที่ 45 ถึง 47 เกี่ยวกบัการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับ

วิธีปฏบัิติกับค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ ย่อหน้าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้รายการ

และวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สร้างข้ึนภายในกจิการ 

20 ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปจะไม่มีการต่อเติมสินทรัพย์น้ัน หรือการเปล่ียนแทน 

ส่วนหน่ึงส่วนใดของสินทรัพย์น้ัน ดังน้ัน รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพ่ือคงไว้

ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมากกว่าที่จะเป็นรายจ่าย 

ที่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ี โดยทั่วไป จะเป็นการยากที่จะถือว่ารายจ่ายที่
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เกิดขึ้ นภายหลังเป็นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้โดยตรง แต่จะถือว่าเป็นรายจ่ายของ

กิจการโดยรวมมากกว่า ดังน้ัน จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังการรับรู้เร่ิมแรก

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาหรือรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึน

ภายในกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  63 รายจ่ายที่ เกิดข้ึนภายหลังส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ  

ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

จากภายนอกกิจการหรือกิจการสร้างขึ้ นเองภายใน) ให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้ น ทั้งน้ี

เน่ืองจากรายจ่ายเหล่าน้ีไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนจากรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาธุรกจิโดยรวม 

21 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนได ้ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเกณฑทุ์กขอ้ต่อไปนี้  

21.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ทีจ่ะเกิดจากสินทรพัยน์ ั้น และ 

21.2 ราคาทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

22 กิจการตอ้งประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยใชข้อ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐานสนบัสนุน ขอ้สมมติ

ดงักล่าวตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ 

ทีจ่ะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

23 กิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่รับรู้เร่ิมแรก โดยให้

ความส าคัญกบัหลักฐานจากภายนอกมากกว่า 

24 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าแยกต่างหาก 

 

25 โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แยกต่างหากจะสะท้อนถึง  

ความคาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ 

ในสินทรัพย์ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมี 

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่จะได้รับ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

แยกต่างหาก ย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ 

26 นอกจากน้ี โดยปกติ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ย่อมสามารถ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะกรณีที่สิ่งตอบแทนในการจ่ายซ้ืออยู่ในรูปของเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอื่น 

27 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

27.1 ราคาซ้ือรวมภาษีน าเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ และ

จ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย และ 
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27.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค์ 

28 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

28.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดข้ึน

โดยตรงจากการท าให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

28.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อม 

ใช้งาน และ 

28.3 ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

29 ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

29.1 ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย) 

29.2 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน 

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

29.3 ต้นทุนในการบริหารและต้นทุนในการผลิตทั่วไปอื่น 

30 การรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสิ้ นสุด 

เม่ือสินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน 

ต้นทุนที่ เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จึงไม่รวมเป็น 

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

มูลค่าตามบัญชีของรายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 

30.1 ต้นทุนที่ เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตาม 

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร แม้ว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวจะยังไม่ได้น ามาใช้งานกต็าม และ 

30.2 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่ความต้องการ

ผลผลิตจากสนิทรัพย์อยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

31  การด าเนินงานบางอย่างเกิดข้ึนโดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ได้

จ าเป็นในการท าให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

การด าเนินงานที่ไม่ส าคัญเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้ นในช่วงก่อนหรือในระหว่างการพัฒนาสินทรัพย์น้ัน 

เน่ืองจากการด าเนินงานที่ไม่ส าคัญดังกล่าวไม่ได้จ าเป็นในการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อม 

ที่จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก 

การด าเนินงานที่ไม่ส าคัญดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง 

32 หากมีการขยายก าหนดการช าระเงินค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือ

ตามปกติ กิจการต้องก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์น้ันให้เท่ากับราคาที่ เทียบเท่าราคาเงินสด  

และบันทึกผลต่างระหว่างจ านวนเงินน้ีกับจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายช าระ เป็นดอกเบ้ียจ่าย 

ตลอดอายุของการได้ รับสินเช่ือ เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า 
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ตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อม ี

การประกาศใช้) ก าหนดว่ากรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้มาจากการรวมธุรกิจ ราคาทุนของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

จะสะท้อนถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ซ้ือ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กิจการคาดว่า 

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงกิจการคาดว่า

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่จะ

ได้รับ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้

รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ หากสินทรัพย์ที่ได้มาจาก 

การรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มาจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การวัดมูลค่า 

ในเร่ืองการวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือตามย่อหน้าที่ 21.2 เสมอ 

34 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

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

ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกต่างหากจากค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ไม่ว่าผู้ขายได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนน้ันก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจหรือไม่ หมายความว่า ผู้ซ้ือรับรู้โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่

ระหว่างด าเนินการของผู้ขายเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หากโครงการดังกล่าว

เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งน้ี  โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการของผู้ขายจะเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตามข้อก าหนด

ทุกข้อดังต่อไปนี้  

34.1 เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ และ 

34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็นเอกเทศได้หรือเกิดจากสิทธิตามสัญญา

หรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

 

35  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิ

ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กิจการน าประมาณการมาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยก าหนดเป็นช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ซ่ึงมีความน่าจะเป็น



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   15 
 

ที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวได้น าไปรวมในการ วัดมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์แล้ว  

36  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิอาจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เฉพาะเมื่อรวมกับ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่สามารถระบุได้เท่าน้ัน ในกรณีดังกล่าวผู้ซ้ือต้องรับรู้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้น ามารวมกบัรายการที่เกี่ยวข้อง 

37  ผู้ซ้ืออาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงประกอบกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์ 

แต่ละรายการมีอายุการใช้ประโยชน์ที่ ใกล้เคียงกัน เช่น ค าว่า “ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ  

“ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” มักน ามาใช้แทนเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ อย่างไรกต็าม 

“ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” ถือเป็นค าศัพท์ด้านการตลาดโดยทั่วไป  

ซ่ึงน ามาใช้เพ่ือหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ ซ่ึงประกอบกัน เช่น เคร่ืองหมายการค้า (หรือ

เคร่ืองหมายการค้าประเภทการบริการ) และช่ือทางการค้า สูตร ส่วนผสม และความเช่ียวชาญ 

ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  

38 – 41 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการไดม้าซ่ึงโครงการวิจยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 

42 รายจ่ายในการวิจยัและพฒันาซ่ึง 

42.1 เกีย่วขอ้งกบัโครงการวิจัยหรือพฒันาที่อยู่ระหว่างด าเนนิการซ่ึงไดม้าแยกต่างหาก

หรือไดม้าจากการรวมธุรกิจและรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และ 

42.2 เกิดข้ึนหลงัจากการไดม้าซ่ึงโครงการ  

การบนัทึกบญัชีของรายการดงักล่าวตอ้งใหถ้อืปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54 ถงึ 62 

43 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 54 ถึง 62 ก าหนดว่ารายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังของโครงการวิจัยหรือ

พัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ว่าจะได้มาแยกต่างหากหรือได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงได้รับรู้

เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วจะต้อง  

43.1 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกดิขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย  

43.2 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกิดขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การรับรู้รายการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 และ 

43.3 บันทึกเพ่ิมในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ที่ได้มาหากรายจ่ายในการพัฒนาน้ันเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

 

44 ในบางกรณี กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่าย 

สิ่งตอบแทนใดๆ หรือจ่ายสิ่งตอบแทนในจ านวนที่น้อยมาก  ในกรณีน้ีอาจเกิดขึ้ นเมื่อรัฐบาล 

โอนหรือจัดสรรสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้กบักจิการ เช่น สทิธใินการน าเคร่ืองบินลงจอดที่ทา่อากาศยาน 
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สิทธิในการด าเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ใบอนุญาตหรือโควต้าน าเข้า หรือสิทธิที่จะใช้

ทรัพยากรที่มีข้อจ ากัดอื่น ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจาก

รฐับาล (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุน

เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หากกิจการเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ก  าหนดไว้ (วิธีที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้)) บวกกับรายจ่าย

โดยตรงที่เกดิข้ึนในการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการแลกเปลีย่น 

 

45 กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงรายการจากการแลกเปล่ียนกับ

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการอื่น หรือจากการแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปล่ียน

สินทรัพย์ที่ ไม่ เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ ไม่ เป็นตัวเงินอื่ น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถใช้ 

ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณีตามที่กล่าวไว้ได้ กิจการวัดมูลค่าต้นทุนของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่กรณีใดกรณี

หน่ึงดังต่อไปน้ี 

45.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

45.2  มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถือ  

กจิการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามวิธกีารน้ี แม้ว่ากจิการจะไม่สามารถเลิกรับรู้รายการ

สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

46 ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากจ านวน

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว 

รายการแลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หากเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้  

46.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่

ได้รับแตกต่างจากรูปแบบของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

46.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ 

การด าเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

46.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 46.1 หรือ 46.2 มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่มีการแลกเปล่ียน 
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เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ 

กจิการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกจิการในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่จ าเป็น 

ต้องค านวณอย่างละเอยีด 

47 ย่อหน้าที่ 21.2 ก าหนดเง่ือนไขส าหรับการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าราคาทุนของสินทรัพย์

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จะถือว่าสามารถ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

47.1  การเปล่ียนแปลงในขอบเขตของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลไม่มีนัยส าคัญ

ส าหรับสนิทรัพย์น้ัน หรือ 

47.2  กิจการสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการต่างๆ ที่อยู่ภายในขอบเขต

ของการวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถน ามาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม 

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสนิทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

ที่น าไปแลกเปล่ียน เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน

มากกว่า  

 

ค่าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายใน 

 

48 กิจการตอ้งไม่รบัรูค่้าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในเป็นสินทรพัย ์

49 ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

แต่รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการมักช้ีแจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนท าให้เกิดค่าความนิยมขึ้ น

ภายในกิจการ อย่างไรกต็าม ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการต้องไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ 

เน่ืองจากรายจ่ายที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็น

เอกเทศได้ หรือไม่ได้เป็นรายจ่ายที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) ภายใต้

การควบคุมของกจิการซ่ึงสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

50 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึงอาจสะท้อนให้เหน็ถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ

กจิการ อย่างไรกต็าม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่

ภายใต้การควบคุมของกจิการ  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

 

51 ในบางคร้ัง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายในเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

หรือไม่น้ันท าได้ยาก เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองดังต่อไปนี้  
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51.1 กิจการไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด และ  

51.2 การก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในบางกรณี กิจการไม่สามารถ

แยกต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายในออกจากต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือคงไว้ซ่ึง

ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในหรือท าให้ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในน้ันดีขึ้ นกว่าเดิม 

หรือไม่สามารถแยกออกจากต้นทุนที่เกดิจากการด าเนินงานประจ าวันได้  

ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดให้กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดและแนวปฏบัิติ 

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 52 ถึง 67 กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในทุกรายการ เพ่ิมเติม

จากข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

52 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ 

กจิการจ าแนกขั้นตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ดังต่อไปนี้  

52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ 

52.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

ค าว่า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้างกว่าค าว่า “การวิจัย” 

และ “การพัฒนา” ตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

53  หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาส าหรับโครงการภายใน

ของกิจการที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็น

รายจ่ายที่เกดิในข้ันตอนการวิจัยเทา่น้ัน 

 

ขั้นตอนการวิจยั 

 

54 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แต่ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมือ่รายจ่ายนั้นเกิดข้ึน 

55 ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

น้ันได้เกิดขึ้ น ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังน้ัน กิจการรับรู้

รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทนัท ี

56 ตัวอย่างของกจิกรรมการวิจัย ได้แก่ 

56.1  กจิกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ 

56.2  การสืบค้น การประเมินผล และการคัดเลือกขั้ นสุดท้าย เพ่ือน าผลการวิจัยหรือ 

ความรู้อื่นมาใช้ 

56.3  การค้นหาทางเลือกส าหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือ 

การบริการ และ 

56.4  การประดิษฐ์ การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ายของทางเลือก 

ที่เป็นไปได้ส าหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่ 

หรือที่ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 
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ขั้นตอนการพฒันา 

 

57 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการพฒันา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพฒันาของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก็ต่อเมื่อกิจการสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

57.1 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ ์

เพือ่น ามาใชง้านหรือขาย 

57.2 กิจการมีความตั้ งใจที่จะท าให้สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์และน ามาใชง้าน 

หรือขาย 

57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ะน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชง้านหรือขาย 

57.4 กิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการที่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้  กิจการตอ้งสามารถแสดงให้เห็นว่าสินทรพัย  ์

ไม่มีตวัตนหรือผลผลิตจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดรองรบั หรือหากกิจการน า

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไปใช้งานเป็นการภายใน กิจการตอ้งสามารถแสดงให้เห็นถึง

ประโยชนที์จ่ะไดร้บัจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้น 

57.5 กิจการมีทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นอย่างเพียงพอที่จะ

น ามาใชใ้นการพฒันาใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ ์และน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมาใชง้านหรือ

ขาย 

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวดัมูลค่าของรายจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ทีเ่กิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

58 ในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กจิการสามารถระบุสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและ

สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์น้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ี เน่ืองจากข้ันตอนการพัฒนาของโครงการเป็นข้ันตอนที่ก้าวหน้า

มากกว่าขั้นตอนการวิจัย 

59 ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนา ได้แก่ 

59.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบต้นแบบและแบบจ าลองก่อนการผลิตหรือ

ก่อนการน าไปใช้งาน 

59.2 การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ 

59.3 การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของโรงงานน าร่อง ซ่ึงไม่ใช่ขนาดที่จะ

สามารถท าการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และ 

59.4 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ ส าหรับทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว ส าหรับ

วัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ปรับปรุง

ให้ดีขึ้น 

60 กจิการประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์โดยใช้ข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมี 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   20 
 

การประกาศใช้) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตได้อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเฉพาะเมื่อต้องใช้ร่วมกับ

สินทรัพย์อื่น กิจการต้องน าแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่ก าหนดไว้ 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมี 

การประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

61 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากิจการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์ 

หรือท าให้กิจการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ได้แก่ แผนธุรกิจ 

ที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จ าเป็น และกิจการมีความสามารถที่จะ

จัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา

แหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจ านงที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานจากผู้ให้กู้ 

62 ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการสามารถวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึน

ภายในได้อย่างน่าเช่ือถือ เช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์หรือ

ใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

63 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายการที่กิจการก่อใหเ้กิดข้ึนภายใน เช่น ยี่หอ้ของผลิตภณัฑ ์หวัหนงัสือ 

ชื่อสิง่พมิพ ์รายชื่อลูกคา้ และรายการอื่นทีค่ลา้ยคลึงกนัเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

64 รายจ่ายส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่น 

ที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกออกจากต้นทุน 

ในการพัฒนาธุรกจิโดยรวม ดังน้ัน กจิการต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

 

65 ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน คือ ผลรวม

ของรายจ่ายที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็นคร้ังแรก ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 71 ไม่อนุญาต

ให้กจิการน ารายจ่ายที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว กลับมาบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดข้ึนภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่ เกี่ยวข้องโดยตรง 

ทุกรายการที่จ าเป็นในการสร้าง ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์

ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่  

66.1 ต้นทุนส าหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.2 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกดิจาก

การก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธิทางกฎหมาย และ 

66.4 ค่าตัดจ าหน่ายของสิทธบัิตรและใบอนุญาตที่น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการรับรู้รายการที่สามารถน าดอกเบ้ียมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

67 ตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ถือเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

67.1 รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่าย

ดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้สามารถน ามาใช้งานได้ 

67.2 ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก 

ที่เกดิข้ึนก่อนที่สนิทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และ 

67.3 รายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือน าสนิทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงาน 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที่ 65  

กิจการก าลังพัฒนากระบวนการผลิตใหม่  ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 1,000 บาท โดย

รายจ่ายจ านวน 900 บาทเกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ายจ านวน 100 บาท 

เกิดข้ึนในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 กิจการสามารถแสดงให้

เหน็ว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของความรู้และทักษะที่รวมอยู่ใน

กระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือท าให้กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณ์

ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท 

ณ วนัสิ้นปี 25x5 กิจการรับรูร้ายจ่ายทีเ่กิดขึ้นส าหรับกระบวนการผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดว้ยราคาทุน 100 บาท (รายจ่ายที่เกิดขึ้ นนับตั้งแต่วันที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรูร้ายการ 

กล่าวคือ ณ วนัที ่1 ธันวาคม 25x5) รายจ่ายจ านวน 900 บาททีเ่กิดขึ้นก่อนวนัที่ 1 ธันวาคม 

25x5 รับรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรูร้ายการ

จนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ

กระบวนการผลิตทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างปี 25x6 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 2,000 บาท ณ วันสิ้นปี 25x6 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

จากความรู้และทกัษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือท า

ให้กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณ์ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 1,900 บาท 

ณ วนัส้ินปี 25x6 ราคาทุนของกระบวนการผลิตเท่ากบั 2,100 บาท (ประกอบดว้ยรายจ่ายที่

รับรูเ้มื่อส้ินปี 25x5 จ านวน 100 บาท และรายจ่ายที่รับรูใ้นปี 25x6 จ านวน 2,000 บาท) 

กิจการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์จ านวน 200 บาท เพื่อปรบัมูลค่าตามบญัชี

ของกระบวนการผลิตก่อนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (2,100 บาท) ใหเ้ป็น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (1,900 บาท) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ีจะ 

กลบัรายการในงวดถดัไปหากเป็นไปตามเงือ่นไขของการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 
 

68 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายส าหรบัรายการที่ไม่มีตัวตนเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดข้ึน เวน้แต่จะ

เป็นไปตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

68.1 รายจ่ายดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ (ดูย่อหนา้ที ่18 ถงึ 67) หรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

68.2 กิจการไดม้าซ่ึงรายการดงักล่าวจากการรวมธุรกิจ และไม่สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์

ไม่มีตัวตน ในกรณีนี้  กิจการรับรูร้ายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม  

ณ วนัที่ซ้ือ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง 

การรวมธุรกิจ (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

69 ในบางกรณี  กิจการก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

แต่ไม่สามารถรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่นได้  ในกรณีของ

สินค้า กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน  

ในกรณีของบริการ กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการน้ัน เช่น 

รายจ่ายในการวิจัยให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 54) เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเป็น

ส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจ ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  

69.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการด าเนินงาน (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน) 

เว้นแต่รายจ่ายน้ันได้รวมอยู่ในราคาทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ ดิน 

อาคารและอุปกรณ์  (เมื่ อมีการประกาศใช้) ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานอาจ

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ งกิจการ เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและ

ค่าใช้จ่ายด้านเลขานุการที่เกิดข้ึนในการจัดต้ังกิจการให้เป็นนิติบุคคล รายจ่ายใน 

การเปิดโรงงานหรือธุรกิจใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินงาน) หรือ รายจ่าย

ส าหรับเร่ิมการด าเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ 

(กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน)  

69.2 รายจ่ายในกจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ 

69.3 รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงการสั่งซ้ือสินค้า 

ทางไปรษณีย์) 

69.4 รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 

การย้ายสถานที่หรือจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 69ก กจิการมีสิทธใินการเข้าถึงสินค้าเมื่อกิจการเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ในท านองเดียวกัน กิจการ

มีสิทธิในการเข้าถึงสนิค้าเมื่อสินค้าดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้นตามเง่ือนไขของสัญญาจ้าง และกจิการ

สามารถได้รับมอบสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน ส าหรับการบริการ กิจการ
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ได้รับบริการเมื่อมีการให้บริการดังกล่าวแก่กิจการตามสัญญา และมิใช่เมื่อกิจการใช้บริการน้ัน

เพ่ือให้บริการอื่น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้แก่ลูกค้า 

70 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  68 มิได้ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการจ่าย 

ค่าสินค้าล่วงหน้าน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้กิจการได้ รับสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน  

ในท านองเดียวกัน ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกจิการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสนิทรัพย์

เมื่อการจ่ายค่าบริการล่วงหน้านั้นเป็นการจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับบริการเหล่านั้น 

 

ค่าใชจ่้ายในอดีตทีต่อ้งไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

 

71 กิจการต้องไม่รับรู ้รายจ่ายเกี่ยวกับรายการ ที่ ไม่มีตัวตนซ่ึงได้รับรู ้เมื่อเริ่มแรกเป็น 

ค่าใชจ่้ายแลว้ เป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในภายหลงั 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 
 

72 กิจการตอ้งเลือกใชวิ้ธีราคาทุนตามย่อหนา้ที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ที่ 75 

เป็นนโยบายการบญัชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ สินทรพัยอื์่น 

ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนัตอ้งใช้วิธีการตีราคาใหม่เช่นเดียวกนั เวน้แต่จะไม่มี

ตลาดทีม่ีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยเ์หล่านั้น 

73 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้

งานที่คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่ จัดอยู่ใน

ประเภทเดียวกันมีการตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะ

สินทรัพย์บางรายการและการรายงานจ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง

ราคาทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ต่างๆ  

 

 วิธีราคาทุน 

 

74 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

วิธีการตีราคาใหม่ 

 

75 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่ 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยอา้งอิงกบัตลาดที่มีสภาพคล่อง 

นอกจากนี้  การตีราคาใหม่ต้องปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของ 
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สินทรพัย ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยน์ ั้น  

76 วิธกีารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้กจิการ 

76.1 น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็นสนิทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ 

76.2 รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนที่ไม่ใช่ราคาทุน 

77 วิธกีารตีราคาใหม่จะน ามาถือปฏบัิติหลังจากที่กิจการได้รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วย

ราคาทุน อย่างไรก็ตาม หากกิจการรับรู้ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงบางส่วนเป็น

สินทรัพย์ เน่ืองจากสินทรัพย์น้ันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไป

ระยะหน่ึง (ดูย่อหน้าที่  65) วิธีการตีราคาใหม่อาจน ามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ทั้งรายการ ทั้งน้ี วิธีการตีราคาใหม่อาจน ามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจาก 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกจิการได้รับรู้ไว้ด้วยมูลค่าที่ก  าหนดไว้ (ดูย่อหน้าที่ 44) 

78 โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางคร้ัง ตลาดที่มี

สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ตลาดที่มีสภาพคล่องอาจ

มีอยู่ในบางประเทศส าหรับใบอนุญาตประกอบการรถแทก็ซ่ี ใบอนุญาตประกอบการประมง 

หรือโควต้าการผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอิสระ อย่างไรกต็าม 

ตลาดที่มีสภาพคล่องไม่มีส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธใินการเผยแพร่ดนตรี

และภาพยนตร์ สทิธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัว 

แม้ว่าจะมีการซ้ือขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ แต่ข้อตกลงที่ท  าข้ึนเป็นการเจรจา 

ต่อรองระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายแต่ละราย และการซ้ือขายดังกล่าวเกิดขึ้ นไม่บ่อยคร้ัง ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวราคาที่จ่ายซ้ือสินทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เพียงพอส าหรับ

การวัดมูลค่ายุติธรรมให้กับรายการอื่น นอกจากน้ีราคาที่ ซ้ือขายกันมักไม่เป็นที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

79 ความถี่ของการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 

การตีราคาใหม่ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี 

อย่างมีสาระส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกคร้ังหน่ึง มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยส าคัญจนท าให้จ าเป็นต้องมี

การตีราคาสินทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีความผันผวน

อย่างไม่มีนัยส าคัญกจิการไม่จ าเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ใหม่บ่อยคร้ัง 

80 เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวให้ปรับปรุงเป็น

ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

80.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมในลักษณะที่สอดคล้องกับ 

การตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม อาจปรับปรุงโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ 

ปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าตัดจ าหน่ายสะสม ณ 

วันที่ตีราคาใหม่ต้องปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัด
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จ าหน่ายสะสม กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม หรือ 

80.2 น าค่าตัดจ าหน่ายสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงค่าตัดจ าหน่ายสะสมให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า 

ตามบัญชีที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงซ่ึงให้ถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 85 และ 86 

81 หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกบัสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่ตีราคาใหม่ เนือ่งจากสินทรพัยร์ายการนั้นไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรบั กิจการ

ต้องแสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์น ั้นดว้ยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

82 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวดัมูลค่าโดยการอา้งอิง

กบัตลาดที่มีสภาพคล่องไดอี้กต่อไป มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งเท่ากบั

ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ครั้ งล่าสุดที่มีการอ้างอิงกับตลาดที่มีสภาพคล่องหัก 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

83 ข้อเทจ็จริงที่ว่าไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องมารองรับส าหรับการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ 

อกีต่อไป อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันอาจเกิดการด้อยค่าและกิจการจ าเป็นต้องท า 

การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  36 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)  

84 หากกจิการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงกับตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา กจิการต้องใช้วิธกีารตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว 

85 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิม่ข้ึนเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้ง

รบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึนดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

และแสดงจ านวนที่เพิม่ข้ึนสะสมในส่วนของเจา้ของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ ั้นไดตี้ราคาใหม่และกิจการไดร้บัรูมู้ลค่าตามบญัชี

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงวดก่อนแลว้ ส่วนที่เพิม่จากการตีราคาใหม่นี้

ต ้องรับรู ้ในก าไรหรือขาดทุนเพื่อกลับรายการในจ านวนที่ ไม่เกินมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนที่ลดลงของสินทรพัยร์ายการเดียวกนัที่ไดร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

ในงวดก่อน 

86 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้ง

รบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนที่ 

ไม่เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตทีม่ีอยู่ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ของ

สินทรพัยน์ ั้น โดยการรบัรูส่้วนที่ลดลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีผลท าใหจ้ านวนที่สะสม

ไวใ้นส่วนของเจา้ของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ลดลง  
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87 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ที่รวมอยู่ในส่วนของเจ้าของอาจโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง

เม่ือส่วนเกนิทุนน้ันเป็นรายการที่เกิดข้ึนจริง โดยส่วนเกนิทุนทั้งจ านวนอาจเกดิขึ้นจริงเมื่อกิจการ

จ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม ส่วนเกินทุนบางส่วนอาจเกิดขึ้ นจริงเมื่อกิจการใช้

สินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวจ านวนของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้ นจริงจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าตัด

จ าหน่ายที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่กับค่าตัดจ าหน่ายที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของ

สินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไรสะสมต้องไม่โอนผ่านก าไร

หรือขาดทุน 

 

อายุการใชป้ระโยชน ์
 

88 กิจการตอ้งประเมินว่าอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ 

และถา้สามารถทราบไดแ้น่นอน อายุการใชป้ระโยชนจ์ะก าหนดจากระยะเวลาหรือจ านวน

การผลิตหรือหน่วยวดัอื่นๆ ทีค่ลา้ยคลึงกนั กิจการตอ้งพจิารณาว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีอายุ

การใชป้ระโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอน เมือ่ผลจากการวิเคราะหปั์จจยัที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด ไม่พบ

ขอบเขตที่สามารถคาดคะเนไดเ้กี่ยวกบัระยะเวลาที่สินทรพัยด์งักล่าวจะสามารถก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดสุทธิใหก้บักิจการ 

89 การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการตัดจ าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 97 ถึง 106) แต่ไม่ตัด

จ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 107 ถึง 110) 

90 หลายปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง 

90.1 การน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา 

ฝ่ายบริหารอื่นสามารถบริหารสนิทรัพย์น้ันได้อย่างมีประสทิธภิาพหรือไม่ 

90.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณการ

อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่น ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะ

เดียวกนั 

90.3 ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่นๆ 

90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลง

ในความต้องการของตลาดส าหรับสนิค้าหรือบริการที่เป็นผลิตผลจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

90.5 การโต้ตอบจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

90.6 ระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษาที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความตั้งใจ

ของกจิการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว 

90.7 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมายหรือขอบเขตอื่น

เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น วันครบก าหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

และ 
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90.8 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ นอยู่กับอายุการใช้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์อื่นของกจิการ หรือไม่ 

91 “อายุการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน” มิได้หมายถึงอายุการใช้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด อายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษา 

ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตที่จ าเป็นเพ่ือให้สินทรัพย์คงไว้ซ่ึงมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้

ประเมินไว้ ณ เวลาที่มีประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ รวมถึงความสามารถและ

ความตั้งใจของกิจการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ว่าอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้องไม่ข้ึนกบัรายจ่ายในอนาคตที่ได้วางแผน

ไว้ที่เกินกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพ่ือด ารงให้สนิทรัพย์มีผลการปฏบัิติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม

ที่เคยประเมินไว้ 

92 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนอื่นหลายรายการจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเร็วข้ึน ดังน้ัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีอายุการใช้ประโยชน์ที่สั้น การคาดการณ์ในการลดลง

ของราคาขายของสินค้าที่ผลิตได้โดยใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สามารถเป็นข้อบ่งช้ีในเร่ือง 

การคาดการณ์ของความล้าสมัยของเทคโนโลยีและความล้าสมัยเชิงพาณิชย์ ซ่ึงสะท้อนการลดลง

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่ฝังอยู่ในสนิทรัพย์ดังกล่าว 

93 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ

ทราบได้แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้กิจการต้องประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่

กิจการจะน ามากล่าวอ้างเพ่ือก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้นลงกว่า

ความเป็นจริง 

94 อายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น

ตอ้งไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได ้ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนใ์นสินทรพัยน์ ั้น หากสิทธิตามสญัญาหรือ

สิทธิทางกฎหมายอื่นนั้นมีระยะเวลาที่จ ากดัแต่สามารถต่ออายุได ้อายุการใชป้ระโยชนข์อง

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลกัฐานสนบัสนุนไดว่้า

กิจการสามารถต่ออายุใหม่โดยไม่มีตน้ทุนทีมี่นยัส าคญั ส าหรบัอายุการใชป้ระโยชนข์องสิทธิที่

ไดก้ลบัมาใหม่ที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสญัญาที่

เหลืออยู่ของสิทธิทีไ่ดร้บัตามสญัญาและตอ้งไม่รวมระยะเวลาทีต่่ออายุใหม่ 

95 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ออายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกิจก าหนดระยะเวลาที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมายอาจจ ากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถ

ควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน ในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ 

กิจการก าหนดจากระยะเวลาที่ก  าหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่

ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   28 
 

96 ปัจจัยที่บ่งช้ีว่ากิจการจะสามารถต่ออายุสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่เกิด

ต้นทุนที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ 

96.1 มีหลักฐาน ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ์ ที่แสดงให้เห็นว่าสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิ 

ทางกฎหมายอื่นจะได้รับการต่ออายุ กรณีที่การต่ออายุน้ันขึ้นอยู่กบัความเหน็ชอบของ

บุคคลที่สาม หลักฐานดังกล่าวต้องรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามจะให้ 

ความเหน็ชอบด้วย 

96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการจะสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

การต่ออายุ และ 

96.3 ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากการต่ออายุน้ัน 

หากต้นทุนในการต่ออายุมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ 

คาดว่ากิจการจะได้รับจากต่ออายุน้ัน ต้นทุนในการต่ออายุน้ีถือเป็นต้นทุนในการได้มาซ่ึง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 
 

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 

 

97 กิจการตอ้งปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน กิจการ

ตอ้งเริ่มตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ ั้นพรอ้มที่ให้ประโยชนไ์ด้ กล่าวคือ 

เมือ่สินทรพัยอ์ยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 

กิจการตอ้งหยุดการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัใดวนัหนึง่ที่เกิดข้ึนก่อนระหว่าง

วนัที่กิจการจัดประเภทสินทรพัยด์งักล่าวเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย) ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) กับวันที่กิจการเลิกรับรู ้

สินทรพัยน์ ั้น วิธีการตดัจ าหน่ายทีใ่ชต้อ้งสะทอ้นถงึรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถก าหนดรูปแบบดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการ

ตอ้งใช้วิธีเสน้ตรงในการตัดจ าหน่าย ค่าตัดจ าหน่ายในแต่ละงวดต้องรบัรูใ้นก าไรหรือ

ขาดทุน เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ หรือมาตรฐานฉบบัอื่นจะอนุญาตหรือก าหนดให้

กิจการน าค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่นๆ 

98 วิธีการตัดจ าหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม

เกณฑ์ที่เป็นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันมีหลายวิธีการ วิธีการดังกล่าว

รวมถึงวิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต กิจการเลือกใช้วิธีการตัดจ าหน่าย
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ตามรูปแบบที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ

ใช้วิธีการตัดจ าหน่ายน้ันอย่างสม ่าเสมอในทุกงวด เว้นแต่รูปแบบที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไป 

98ก มีข้อสันนิษฐานว่าวิธีการตัดจ าหน่ายที่อ้างอิงจากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมซ่ึงรวมการใช้สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่รวมการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักจะ

สะท้อนปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เช่ือมโยงโดยตรงกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนน้ัน ตัวอย่างเช่น รายได้ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยน าเข้าอื่นและกระบวนการอื่น 

กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการขาย การเปล่ียนแปลงในปริมาณขายและราคา ราคาซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบของรายได้อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวิธีที่กิจการ

ใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์น้ัน ข้อสนันิษฐานน้ีไม่สามารถน ามาใช้ได้ในบางสถานการณ์ที่จ ากดั 

98ก.1 ในกรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงถึงการวัดมูลค่าของรายได้ ตามที่อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 98ค หรือ 

98ก.2 เมื่อพิสูจน์ได้ว่ารายได้และการได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี

ความสมัพันธก์นัอย่างมาก 

98ข  ในการเลือกวิธีการตัดจ าหน่ายให้เหมาะสมตามที่กล่าวในย่อหน้า 98 กิจการสามารถก าหนด

ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรกซ่ึงมีอยู่เป็นปกติในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน 

ตัวอย่างเช่น สัญญาซ่ึงก าหนดให้สิทธิกิจการในการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อาจมีการก าหนดไว้

ล่วงหน้าของจ านวนปี (ระยะเวลา) จ านวนหน่วยการผลิต หรือจ านวนคงที่ของยอดรายได้ที่จะ

เกิดขึ้น การระบุปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรกจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการระบุ

เกณฑ์ของการตัดจ าหน่ายที่เหมาะสม แต่เกณฑ์อื่นอาจน ามาปฏิบัติใช้ได้หากเกณฑ์ดังกล่าว

สะท้อนรูปแบบของการได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิได้ใกล้เคียงกว่า 

98ค ในสถานการณ์ที่ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรกที่มีอ านาจเหนือกว่า ซ่ึงมีอยู่

เป็นปกติวิสัยในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเร่ืองของการบรรลุผลส าเร็จในรายได้  รายได้ที่เกิดข้ึน

สามารถน ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดจ าหน่าย ตัวอย่างเช่น กิจการได้มาซ่ึงสัมปทานการส ารวจและ

สกัดแร่ทองค าจากเหมืองทองค า การหมดอายุของสญัญาอาจข้ึนอยู่กับจ านวนคงที่ของรายได้รวมที่

เกิดจากการสกัดแร่ (เช่น สัญญาอาจอนุญาตให้สกัดแร่ทองค าจากเหมืองแร่จนกระทั่งยอดรวม

ของรายได้จากการขายทองค าครบ 2 พันล้านบาท) และไม่ได้ขึ้นกับระยะเวลาหรือปริมาณทองที่

ขุดได้ ตัวอย่างอื่น เช่น สิทธิในการด าเนินงานทางด่วนสามารถข้ึนอยู่กับจ านวนรายได้คงที่ที่เกิด

จากการเกบ็ค่าทางด่วน (ตัวอย่างเช่น สัญญาอนุญาตให้การด าเนินงานทางด่วนได้จนกระทั่ง

ยอดเงินที่ได้จากการเกบ็ค่าทางด่วนมียอดครบ 100 ล้านบาท) ในกรณีการก่อให้เกิดขึ้ นของ

รายได้ถือเป็นปัจจัยที่จ ากัดที่มีอ านาจเหนือกว่าในสัญญาส าหรับการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การก่อให้เกิดขึ้นของรายได้ดังกล่าวอาจเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะมาใช้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

เน่ืองจากสัญญามีการระบุจ านวนคงที่ของยอดรายได้ที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงจะน ามาใช้ในการพิจารณา 

การตัดจ าหน่าย 
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99 โดยปกติกิจการรับรู้ค่าตัดจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตสินทรัพย์อื่น  

ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจ าหน่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์อื่น และน าไปรวมเป็น

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ใน

กระบวนการผลิตต้องน าไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

 

มูลค่าคงเหลือ 

 

100 กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอนใหเ้ป็นศูนย ์เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

100.1 มีขอ้ผูกมดัว่าบุคคลทีส่ามจะซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่ส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน ์

หรือ 

100.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั (ตามที่นิยามในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้) และเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถก าหนดโดยอา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่องนั้น และ 

100.2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่องนั้ นจะมีอ ยู่ 

เมือ่ส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

101 จ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้อง

ก าหนดหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากบัศูนย์บ่งช้ีว่ากิจการคาดว่าจะจ าหน่าย

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

102 กิจการต้องประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคา ณ วันที่ประมาณการ ส าหรับการขายสินทรัพย์ 

ที่คล้ายคลึงกันซ่ึงสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์  และมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่กิจการคาดว่าจะน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ 

ในอนาคต กิจการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกงวดปีบัญชี 

กิจการต้องบันทึกการเปล่ียนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

103 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเท่ากับศูนย์จนกว่า

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ในภายหลังลดลงต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี  
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การทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 

 

104 กิจการตอ้งทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่

อายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนอย่างนอ้ยทุกงวดปีบญัชี กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หากอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยที์่

คาดไวแ้ตกต่างจากที่ประมาณการไวใ้นอดีต ในท านองเดียวกนั กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

วิธีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่ เปลี่ยนไป  

หากรูปแบบของการใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไป 

กิจการตอ้งถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้  

105 ในระหว่างอายุของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการอาจเหน็ว่าอายุการใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้น้ัน

ไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจบ่งช้ีว่าระยะเวลาใน

การตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง 

106 เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอาจเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเห็นว่าการตัดจ าหน่ายด้วยวิธียอดคงเหลือ

ลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้นตรง อีกตัวอย่างหน่ึงคือในกรณีที่การใช้สิทธิที่ได้รับจากใบอนุญาต

จ าเป็นต้องเล่ือนเวลาออกไปเน่ืองจากต้องรอให้ส่วนประกอบอื่นของแผนธุรกิจด าเนินการก่อน  

ในกรณีดังกล่าว กจิการอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์จนกว่างวดเวลาต่อมา 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
 

107 กิจการตอ้งไม่ตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

108 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอนโดยการเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

108.1 เป็นประจ าทุกปี และ 

108.2 เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกดิการด้อยค่า 

 

การทบทวนการประเมินอายุการใชป้ระโยชน ์

 

109 ในแต่ละงวดปี กิจการตอ้งทบทวนอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไม่ไดม้ี  

การตดัจ าหน่าย เพื่อพิจารณาว่าเหตุการณห์รือสถานการณ์ต่างๆ ยงัคงสนบัสนุนว่าอายุ   

การใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้นไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณห์รือสถานการณต่์างๆ 

ไม่สนบัสนุนว่าสินทรพัยด์งักล่าวมีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน กิจการตอ้งบนัทึก

การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
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ที่อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบ

ไดแ้น่นอน โดยถือเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้  

110 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) การที่กิจการประเมินอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ 

จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุ 

การใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนเป็นข้อบ่งช้ีอย่างหน่ึงว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า ดังน้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ที่

ก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่ อมีการประกาศใช้)) กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ส่วนของมูลค่าตามบัญชี 

ที่สงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

มูลค่าตามบญัชีทีจ่ะไดร้บัคืน – ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

111 ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอธิบายว่ากิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

เมื่อใด และอย่างไร วิธีการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่กิจการ

ต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

การเลิกใชแ้ละการจ าหน่าย  
 

112 กิจการตอ้งเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตน เมือ่ 

112.1 กิจการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หรือ  

112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการน าสินทรพัยน์ ั้น

มาใชป้ระโยชนห์รือจ าหน่าย 

113 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ถา้มี) 

กบัมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนนั้นเป็นผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการเลิกรับรู ้

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในก าไรหรือขาดทุน เมื่อเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เวน้แต่มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช)้ ก าหนดไว้

เป็นอย่างอื่นส าหรบัการขายและเช่ากลบัคืน) ส าหรบัผลก าไรจากการเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนตอ้งไม่จดัประเภทเป็นรายได ้

114 การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้ นได้ในหลายวิธีการ (เช่น การขาย การท าสัญญาเช่าการเงิน  

หรือการบริจาค) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการต้องใช้เกณฑ์ตาม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับ

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับการจ าหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและ

เช่ากลับคืน 

115 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้า 21 กิจการรับรู้ต้นทุนการเปล่ียนแทนบางส่วน

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน  และเลิกรับรู้ 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนออก กรณีที่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติในการก าหนด 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน กิจการอาจใช้ต้นทุนการเปล่ียนแทนก าหนดเป็นต้นทุน

ของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนภายในกจิการ 

115ก ในกรณีของการได้สิทธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกิจ หากสิทธิดังกล่าวได้มีการออกใหม่ (ขาย) 

ให้กับบุคคลที่สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต้องน าไปใช้ในการก าหนด 

ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการออกสทิธใิหม่ 

116 กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ค้างรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม หากมีการค้างช าระสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่าย กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับเร่ิมแรก

ด้วยราคาที่เทยีบเท่าราคาเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ก  าหนดไว้ของสิ่งตอบแทนกับราคาที่เทยีบเท่า

ราคาเงินสด ให้รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ 

117 กิจการต้องไม่หยุดการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

เมื่อสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้ใช้อีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กิจการได้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

เตม็จ านวนแล้วหรือได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือสินทรัพย์

ดังกล่าวรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ จะจ าหน่ายที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย)  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป 

 

118 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงินส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท 

โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายในกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนประเภทอื่น 

118.1 อายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบ

แน่นอนหากเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน  

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัอายุการใชป้ระโยชนห์รืออตัราการตดัจ าหน่ายทีใ่ช ้

118.2 วิธีการตดัจ าหน่ายส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอน 
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118.3 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสม (รวมทั้ง

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย)์ ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 

118.4 รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงไดร้วมค่าตดัจ าหน่าย

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไว ้

118.5 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี  ณ วนัต้นงวดกับมูลค่าตามบัญชี  

ณ วนัส้ินงวดทีแ่สดงถงึรายการต่อไปนี้  

118.5.1 จ านวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มข้ึน  โดยแยกแสดง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดจากการพัฒนาข้ึนภายในกิจการ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าแยกต่างหาก และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

118.5.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถอืไวเ้พือ่ขายหรือ

รวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือ

ไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ

การด าเนนิงานทีย่กเลิก (เมือ่มีการประกาศใช)้ และการจ าหน่ายอื่น  

118.5.3 จ านวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงในระหว่าง

งวดที่ เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่  ตามที่ก าหนดไว้ใน 

ย่ อหน้าที่  75 และ 85 ถึ ง 86 และที่ เกิ ดจากผลขาดทุ นจาก 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยซ่ึ์งรบัรูห้รือกลบัรายการในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่รบัรูใ้นก าไรหรือ

ขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมือ่มกีารประกาศใช)้ 

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่กลบัรายการ

ในก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.6 ค่าตดัจ าหน่ายทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด 

118.5.7 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงิน

ใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน และการแปลงค่าผลการ

ด าเนินงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินของ

กิจการ และ 

118.5.8 การเปลีย่นแปลงอื่นของมูลค่าตามบญัชีในระหว่างงวด 
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119 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและประโยชน์ 

การใช้งานที่คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้

ตามตัวอย่างต่อไปนี้   

119.1 ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ ์

119.2 หัวหนังสอืและช่ือสิ่งพิมพ์ 

119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

119.4 ใบอนุญาต และสทิธทิี่จะใช้ช่ือและด าเนินธุรกจิ 

119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการด าเนินงานและ  

การให้บริการ 

119.6 สตูรอาหาร สตูรอื่น แบบจ าลอง การออกแบบ และต้นแบบ และ 

119.7 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 

ประเภทของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึนได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมน้ันท าให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น 

120 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่

ก  าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118.5.3 ถึง 118.5.5 

121 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ

อย่างมีสาระส าคัญในงวดปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในงวดต่อไป  

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเกดิจากการเปล่ียนแปลงของรายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

121.1 การประเมินอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

121.2 วิธกีารตัดจ าหน่าย หรือ  

121.3 มูลค่าคงเหลือ 

122 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

122.1 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน

และเหตุผลสนับสนุนการประเมิน ว่าอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

ในการให้เหตุผล กิจการต้องอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยส าคัญ 

ในการก าหนดว่าสินทรพัยม์อีายุการใชป้ระโยชนที์ไ่ม่ทราบแน่นอน 

122.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตัดจ าหน่ายที่เหลืออยู่

ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรายการที่มีสาระส าคญัต่องบการเงินของกิจการ 

122.3  ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาลและรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหนา้ที ่44) 
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122.3.1 มูลค่ายุติธรรมทีร่บัรูเ้ริม่แรกของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

122.3.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น และ 

122.3.3 สินทรพัยเ์หล่านั้นวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีราคาทุนหรือ

วิธีการตีราคาใหม่ 

122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีขอ้จ ากดัในเรือ่งสิทธิ และ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีน่ าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

122.5 จ านวนเงินทีก่ิจการมีขอ้ผูกมดัตามสญัญาส าหรบัการไดม้าซ่ึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

123 กรณีที่กิจการอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยส าคัญในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี

อายุการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน กจิการพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 90 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีว่ดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีการตีราคาใหม่ 

 

124 หากกิจการบนัทึกสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้

ต่อไปนี้  

124.1 แสดงขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

124.1.1 วนัทีตี่ราคาใหม่ 

124.1.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีตี่ราคาใหม่ และ  

124.1.3 มูลค่าตามบญัชีซ่ึงมีการรบัรูต้ามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มี

การตีราคาใหม่ ซ่ึงมีการวดัมูลค่าหลงัจากการรบัรูร้ายการโดยใช ้

วิธีราคาทุนตามย่อหนา้ที ่74 และ 

124.2 จ านวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกบัสินทรพัย์ไม่มีตวัตน  

ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวดโดยแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด 

และขอ้จ ากดัในการน าส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปันใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

124.3 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

125 ในการเปิดเผยข้อมูล กิจการอาจจ าเป็นต้องน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึน อย่างไรกต็าม กิจการต้องไม่น าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกัน

เป็นประเภทเดียวกัน หากการรวมน้ันจะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจ านวน เงินที่ 

วัดมูลค่าด้วยทั้งวิธรีาคาทุนและวิธีการตีราคาใหม่ 

 

รายจ่ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันา 

 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนรวมของรายจ่ายเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันาซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ในระหว่างงวด 
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127  รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรม

การวิจัยและพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 67 ส าหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ายที่

ต้องน ามารวมเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลตามที่ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 126) 

 

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น 

 

128 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

128.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ตัดจ าหน่ายเตม็จ านวนแล้ว แต่กิจการยังใช้

ประโยชน์อยู่ และ 

128.2 ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยส าคัญภายใต้การควบคุมของ 

กิจการ แต่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์เน่ืองจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรือเน่ืองจากกิจการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนก่อนที่มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 
 

129 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

130 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

130ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

130ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130จ  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

130ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การแลกเปลีย่นสินทรพัยที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

 

131  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   38 
 

การปฏิบติัก่อนวนัทีม่ีผลบงัคบัใช ้

 

132 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

133 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 





มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

1 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่  40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 40: Investment Property (Bound 

volume 2017 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

2 

สารบญั 

                   จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต        2 

ค านยิาม         5 

การจัดประเภทอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน

หรืออสงัหาริมทรพัยที์ม่ีไวใ้ชง้าน 

 

6 

การรบัรูร้ายการ        16 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ      20 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ     30 

นโยบายการบญัชี       30 

วิธีมูลค่ายุติธรรม          33 

วิธีราคาทุน         56 

การโอน           57 

การจ าหน่าย           66 

การเปิดเผยขอ้มูล          74 

วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน         74 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง     80 

วิธีมูลค่ายุติธรรม      80 

วิธีราคาทุน        83 

การรวมธุรกิจ 84ก 

วนัถอืปฏิบติั                 85  

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

3 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย                 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 86 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติใน

การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมี

การประกาศใช้)  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับอสังหาริมทรัพย์  

เพ่ือการลงทุนและก าหนดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบัการรบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึง การวัดมูลค่าของส่วนได้เสียของอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือการลงทุนที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินในงบการเงินของผู้เช่า และการวัดมูลค่า        

ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงินของผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงรายการทุกรายการดังต่อไปนี้  

3.1 การจ าแนกสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 

3.2 การรับรู้รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.3 การวัดมูลค่าของส่วนได้เสียอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานใน

งบการเงินของผู้เช่า 

3.4 การวัดมูลค่าของเงินลงทุนสทุธิในสญัญาเช่าการเงินในงบการเงินของผู้ให้เช่า 

3.5 การบัญชีส าหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และ  

3.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าด าเนินงาน 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัรายการทุกรายการดังต่อไปนี้  
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4.1 สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมีการประกาศใช้)) และ 

4.2 สัมปทานเหมืองแร่และทรัพยากรแร่ เช่น น ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่

สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกนั 

 

ค านยิาม 
 

5 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ จ านวนเงินของสินทรัพย์ที่ร ับรูใ้นงบแสดงฐานะ

การเงิน 

   

ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่น            

ที่กิจการมอบใหเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่

ไดสิ้นทรพัยน์ ั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้งสินทรพัย์

น ั้น หรือหากเป็นไปได ้ใหร้วมถึงจ านวนที่แบ่งมาเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ร ับรู ้เมื่อเริ่มแรกตามที่

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

อื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 

(ปรับปรุง2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์(เมือ่มกีารประกาศใช)้  

   

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย์ หรือจะจ่าย 

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 (ปรับปรุง 

2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้)  

   

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่ 

การลงทุน 

หมายถงึ อสังหาริมทรพัย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของ

อาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร)  

ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผูเ้ช่าภายใตส้ญัญา

เช่าการเงิน) เพือ่หาประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่า หรือ            
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จากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรพัย ์หรือทั้งสอง

อย่าง ทั้งนี้ ไม่ไดม้ีไวเ้พือ่ 

1)  ใช้ ในก ารผลิ ต ห รื อจั ด ห าสิ นค้ าห รื อ

ให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของ

กิจการ หรือ 

2)  ขายตามลักษณ ะการป ระกอบ ธุรกิ จ

ตามปกติ 

   

อสังหาริมทรัพยท์ี่มไีว ้

ใชง้าน 

หมายถงึ อสงัหาริมทรพัยที์่ถือครอง (โดยเจ้าของ หรือโดย 

ผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน) เพื่อใชใ้นการผลิต

ห รื อจั ดห าสิ นค้ าห รื อ ให้ บ ริ ก าร  ห รื อ ใช้ ใน 

การบริหารงานของกิจการ 

   

การจดัประเภทอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนหรืออสงัหาริมทรพัยที์่มี

ไวใ้ชง้าน 
 

6 ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผูเ้ช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานอาจจัดประเภท 

และบนัทึกบญัชีเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนได ้ ถา้หากว่าอสงัหาริมทรพัยน์ ั้นเป็นไป

ตามค านิยามของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน และผูเ้ช่าใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรมตามที่ระบุ         

ในย่อหน้าที่  33 ถึง 55 ในการรับรู ้สินทรัพย์นี้  ทางเลือกในการจัดประเภทนี้ มีไว ้เพื่อ            

การพิจารณาอสังหาริมทรพัยแ์ต่ละรายการไป อย่างไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภท           

ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ เกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์            

เพือ่การลงทุนแลว้ อสงัหาริมทรพัยทุ์กประเภทที่จัดประเภทเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน  

ต้องบนัทึกโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกล่าว กิจการ               

ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ ถูกจัดประเภทเหล่านั้ นตามที่ก าหนดไว้                

ในย่อหนา้ที ่74 ถงึ 78 

7 กิจการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไว้เพ่ือประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้น

ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ดังน้ันอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจึงก่อให้เกิดกระแส

เงินสดที่ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอิสระจากสินทรัพย์ประเภทอื่ นๆ  ของกิจการ ซ่ึงท าให้

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต่างจากอสังหาริมทรัพย์ที่ มีไว้ใช้งาน ในขณะที่กระแสเงินสด                   

จากการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของกิจการไม่ได้มาจาก

เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน แต่ยังมาจากสินทรัพย์อื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการด้วย 

ทั้งน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  (เมื่ อมี             

การประกาศใช้) ใช้ปฏบัิติกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน 

8  ตัวอย่างของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมีดังต่อไปนี้  
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8.1 ที่ดินที่กิจการถือครองไว้เพ่ือหวังก าไรจากการเพ่ิมมูลค่าของที่ดินน้ันในระยะยาว 

มากกว่าถือครองไว้เพ่ือขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของ

กจิการ 

8.2 ที่ดินที่กิจการถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต  

(ถ้ากิจการยังมิได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินน้ันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือเพ่ือขาย          

ในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ให้ถือว่าที่ดินน้ันถือไว้      

เพ่ือหาประโยชน์จากการเพ่ิมมูลค่าของที่ดิน)  

8.3 อาคารที่กจิการเป็นเจ้าของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใต้สญัญาเช่าการเงิน) 

และให้เช่าต่อด้วยสัญญาเช่าด าเนินงาน (ไม่ว่าจะเป็นหน่ึงสัญญาหรือมากกว่าหน่ึง

สญัญา)   

8.4 อาคารที่ยังไม่มีผู้เช่าซ่ึงกิจการถือครองเพ่ือให้เช่าต่อภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานไม่ว่า          

จะเป็นหน่ึงสญัญาหรือมากกว่าหน่ึงสญัญาเช่า 

8.5 อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพ่ือใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 

การลงทุนในอนาคต 

9 ตัวอย่างต่อไปน้ี ไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ื อการลงทุน ดั งน้ัน จึงไม่รวมอยู่ในขอบเขตของ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

9.1 อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหรืออยู่

ในขั้นตอนการก่อสร้างหรือพัฒนาเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้)) เช่น อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการ

ได้มาเพ่ือจะจ าหน่ายในอนาคตอนัใกล้ หรือเพ่ือน ามาพัฒนาและขายต่อ 

9.2 อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือพัฒนาให้บุคคลอื่น (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

9.3 อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่กิจการ 

ถือครองเพ่ือใช้ภายในกิจการในอนาคต อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการถือครองเพ่ือการพัฒนา 

ในอนาคตและน ามาใช้ภายในกิจการในเวลาต่อมา อสังหาริมทรัพย์ที่ ใช้ประโยชน์ 

โดยพนักงาน (ไม่ว่าพนักงานจะจ่ายค่าเช่าในอัตราตลาดหรือไม่กต็าม) และอสังหาริมทรัพย์

ที่มีไว้ใช้งานรอการจ าหน่าย 

9.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

9.5 อสงัหาริมทรัพย์ที่ให้กจิการอื่นเช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 

10 อสังหาริมทรัพย์บางอย่างประกอบด้วยส่วนที่กิจการถือไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือ 

จากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และส่วนที่กิจการถือครองเพ่ือใช้ในการผลิตหรือจัดหา

สินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของกิจการ ถ้าแต่ละส่วนสามารถแยกขาย (หรือ

แยกให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) กจิการต้องบันทกึส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ถ้าไม่สามารถ

แยกส่วนขายได้ กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้ต่อเมื่อ
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สดัส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ที่กจิการถือไว้เพ่ือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือ

ใช้ในการบริหารงานของกจิการน้ันไม่มีนัยส าคัญ 

11 ในบางกรณี กิจการให้บริการเสริมอื่นๆ แก่ผู้ครอบครองสนิทรัพย์ของกจิการ กจิการจัดประเภท

อสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้หากบริการเสริมน้ันเป็นส่วนประกอบ 

ที่ ไม่ มี นั ยส าคัญในการจัดการโดยรวม เช่น การที่ เจ้ าของอาคารส านั กงานจัดให้ มี ยามรักษา 

ความปลอดภัยและการบริการบ ารุงรักษาให้แก่ผู้เช่าที่ใช้อาคารส านักงานน้ัน 

12 ในกรณีอื่นๆ ซ่ึงการบริการที่ให้ถือเป็นส่วนที่มีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการเป็นเจ้าของและ

เป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม บริการต่างๆ ที่ให้กบัแขกที่เข้าพักถือเป็นองค์ประกอบที่มีนัยส าคัญ      

ของการจัดการในภาพรวม ดังน้ัน โรงแรมที่บริหารโดยเจ้าของถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน

ไม่ใช่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

13 ในบางกรณีอาจเป็นการยากที่จะระบุว่าบริการเสริมน้ันมีนัยส าคัญมากจนท าให้อสังหาริมทรัพย์

ขาดคุณสมบัติในการเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เช่น ในบางคร้ังเจ้าของโรงแรมอาจโอน 

ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่ สามภายใต้สัญญาการจัดการ เง่ือนไขของสัญญาการจัดการน้ี 

อาจเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบ ในด้านหน่ึง เจ้าของกิจการอาจเป็นเพียงนักลงทุนประเภทรอรับ

ผลตอบแทน แต่อกีด้านหน่ึง เจ้าของน้ันอาจต้องการโอนภาระงานประจ าวันให้แก่ผู้อื่น ในขณะที่

ยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการด าเนินงาน 

ของโรงแรม 

14 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

หรือไม่ กิจการต้องก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างสม ่าเสมอ โดยให้สอดคล้อง

กับค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และแนวทางที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  7 ถึง 13  

ย่อหน้าที่ 75.3 ระบุให้กิจการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพย์น้ันท า

ได้ยาก 

14ก กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดว่าการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นการได้มา  

ซ่ึงสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการควร

อ้างอิงไปยังมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

(เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ือพิจารณาว่าเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่ ค าอธิบายในย่อหน้าที่ 7 ถึง 14 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ 

ที่มีไว้ใช้งานหรืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แต่ไม่ได้ก าหนดว่าการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์

เป็นการรวมธุรกิจตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือไม่ การพิจารณาว่ารายการดังกล่าวน้ันเป็นไปตามค านิยาม

ของการรวมธุรกิจตามที่ได้ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และรวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามที่ระบุใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ต้องถือปฏบัิติตามแต่ละมาตรฐานการบัญชีแยกต่างหากจากกัน 
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15 ในบางกรณี กิจการอาจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าและถูกใช้งานโดยบริษัทใหญ่ หรือ

บริษัทย่อยอื่นของกิจการ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน           

ในงบการเงินรวมของกจิการเหล่านั้น ทั้งน้ีเพราะสินทรัพย์เหล่าน้ันจัดเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่มีไว้

ใช้งานในภาพรวมของกลุ่มกิจการ อย่างไรกต็าม หากมองเฉพาะกิจการที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนถ้าอสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็นไปตาม 

ค านิยามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 ดังน้ัน ผู้ให้เช่าจึงบันทกึอสงัหาริมทรัพย์น้ัน เป็นอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกจิการได้ 

 

การรบัรูร้ายการ 
 

16 กิจการตอ้งรบัรูอ้สังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นสินทรพัย์ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ

ต่อไปนี้  

16.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต            

จากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน และ  

16.2 สามารถวดัราคาทุนของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

17 ภายใต้หลักการรับรู้รายการ กิจการต้องประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

ณ เวลาที่ ต้นทุนเกิดข้ึน ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงต้นทุนที่ เกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกที่ท  าให้กิจการ               

ได้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมา และต้นทุนที่เกิดข้ึนภายหลังเพ่ือต่อเติม เปล่ียนแทน 

(บางส่วน) หรือให้บริการแก่อสงัหาริมทรัพย์ 

18  ภายใต้หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่  16 กิจการต้องไม่รับรู้ต้นทุนค่าบริการที่ เกิดข้ึน

ประจ าวันเป็นมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แต่รับรู้ต้นทุนเหล่าน้ีในก าไร

หรือขาดทุนในงวดที่เกดิข้ึน ต้นทุนค่าบริการที่เกดิขึ้นประจ าวันหลักๆ คือค่าแรงงาน และต้นทุน

ที่ ใช้หมดไปและอาจรวมถึงต้นทุนค่าช้ินส่วนช้ินเล็กๆ ด้วยวัตถุประสงค์ของรายจ่ายเหล่าน้ี 

บ่อยคร้ังมักเป็นเร่ืองของการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ 

19 ช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอาจได้มาโดยการเปล่ียนแทน เช่น การเปล่ียนผนัง

ภายในเพ่ือทดแทนผนังเดิม ภายใต้หลักการรับรู้รายการ กิจการต้องรับรู้ต้นทุนของการเปล่ียนแทน

ส่วนของอสังหาริมทรัพย์ เพ่ื อการลงทุนรวมอยู่ในมูลค่ าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือการลงทุนน้ัน ณ เวลาที่ต้นทุนน้ันเกิดข้ึนหากเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการ และกิจการต้อง 

ตัดรายการช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนด้วยมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนน้ันตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง

กบัการตัดรายการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 
 

20 กิจการตอ้งวดัมูลค่าเมือ่เริ่มแรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนดว้ยราคาทุน ซ่ึงรวมถึง

ตน้ทุนในการท ารายการ 
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21 ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ได้มาโดยการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือ และรายจ่าย

โดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ตัวอย่างของรายจ่ายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหา

สินทรัพย์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพส าหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์ 

และต้นทุนในการท ารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

22 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

23 ต้นทุนของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้  

23.1 ต้นทุนก่อนการด าเนินงาน (ยกเว้นรายจ่ายที่จ าเป็นเพ่ือท าให้อสงัหาริมทรัพย์น้ันอยู่ใน

สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร) 

23.2 ขาดทุนจากการด าเนินงานที่เกิดข้ึนก่อนที่อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะมีผู้เข้า

ครอบครองในระดับที่วางแผนไว้ หรือ 

23.3 จ านวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดข้ึน              

ในการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

24 หากกิจการซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยการผ่อนช าระ กิจการต้องบันทึกราคาทุน              

ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่าที่ เทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่างระหว่างราคา

เทียบเท่าเงินสดและจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระทั้งหมดให้รับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของ 

การได้สนิเช่ือ 

25 ตน้ทุนเมื่อเริ่มแรกของส่วนไดเ้สียในอสงัหาริมทรพัยที์่ถือไวภ้ายใตส้ญัญาเช่าที่จัดประเภท          

เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ส าหรับสัญญาเช่าการเงิน              

ในย่อหนา้ที่ 20 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญาเช่า (เมื่อมี

การประกาศใช)้ นัน่คือสินทรพัยต์อ้งรบัรูด้ว้ยมูลค่าที่ต า่กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรพัยแ์ละมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า และรบัรู ้

จ านวนทีเ่ท่ากนันั้นเป็นหนี้ สินตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้เดียวกนั 

26 เงินส่วนเกินใดๆ ที่ จ่ายตามสัญญาเช่า ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินข้ันต ่ าที่ ต้องจ่าย             

ตามสัญญาเช่าส าหรับวัตถุประสงค์น้ี ดังน้ันจึงให้รวมจ านวนดังกล่าวในราคาทุนของสินทรัพย์  

แต่ให้แยกออกจากหน้ีสิน หากส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าถูกจัดประเภท             

เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รายการที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม คือ ส่วนได้เสีย ไม่ใช่          

ตัวอสังหาริมทรัพย์ แนวทางในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์          

ได้ก าหนดไว้ในส่วนของวิธีมูลค่ายุติธรรมในย่อหน้าที่  33 ถึง 35 40 41 48 50 และ 52                  

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมื่อมีการประกาศใช้) แนวทางน้ียังใช้กับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมเมื่อใช้มูลค่าดังกล่าวเป็น 

ราคาทุนในการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก 

27 กิจการอาจได้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหน่ึงรายการ หรือมากกว่าหน่ึงรายการจาก 

การแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการหน่ึงหรือหลายรายการ หรือสินทรัพย์ซ่ึง

ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ค าอธิบายต่อไปน้ีอ้างอิงถึง 

การแลกเปล่ียนระหว่างสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์อื่น และยังใช้ได้กบัการแลกเปล่ียน
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ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงในประโยคข้างต้นด้วย ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต้อง 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่เป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

27.1 การแลกเปล่ียนน้ันไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

27.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ ได้ รับ และสินทรัพย์ที่ ให้ ไปใน 

การแลกเปล่ียนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยวิธีดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตัดรายการ

สินทรัพย์ที่ใช้แลกเปล่ียนได้ทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันไม่สามารถวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมได้ 

ให้วัดราคาทุนของสนิทรัพย์ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่ให้ไปในการแลกเปล่ียน 

28 ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากขอบเขต

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว 

รายการแลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

28.1  ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับจาก

สนิทรัพย์แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

28.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการ

ด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

28.3  ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม        

ของสนิทรัพย์ที่แลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ 

กิจการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการ 

ไม่จ าเป็นต้องค านวณอย่างละเอยีด 

29  ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะถือว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

29.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผล           

ของสนิทรัพย์น้ัน หรือ 

29.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของประมาณ

การได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม  

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐาน

สนับสนุนที่ชัดเจนกว่า 
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การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 
 

นโยบายการบญัชี 

 

30 ยกเวน้ที่ไดก้ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 32ก และ 34 กิจการตอ้งใชน้โยบายการบญัชี โดยสามารถ

เลือกใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรมตามย่อหนา้ที่ 33 ถึง 55 หรือวิธีราคาทุนตามย่อหนา้ที่ 56 และ

ตอ้งใชน้โยบายการบญัชีนั้นกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนทั้งหมดของกิจการ 

31 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ระบุว่ากิจการจะเปล่ียนแปลงนโยบาย             

การบัญชีโดยสมัครใจก็ต่อเม่ือการเปล่ียนแปลงน้ันท าให้ ข้อมูลที่ แสดงในงบการเงินน่าเช่ือถือ 

และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้ นเกี่ ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่ น หรือ 

สถานการณ์ของสถานะทางการเงิน ผลประกอบการทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกิจการ ทั้งน้ี

มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การเปล่ียนแปลงจากวิธีมูลค่ายุติธรรมเป็นวิธีราคาทุนจะท าให้ข้อมูล 

ที่น าเสนอมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม 

32 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ทุกกิจการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์             

เพ่ือการลงทุน ไม่ว่าจะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า (หากกิจการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม) 

หรือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูล (หากกิจการเลือกใช้วิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุน  

(แต่ไม่ได้ก าหนด) ให้กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้ 

การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้องและ

ประสบการณ์ในการตีราคาในท าเลพ้ืนที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน          

ที่เกี่ยวข้อง  

32ก กิจการอาจ 

32ก.1  เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนส าหรบัอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน

ทั้งหมดที่น าไปเป็นหลกัประกนัหนี้ สินซ่ึงท าใหก้ารจ่ายคืนหนี้ สินนั้นข้ึนตรงกบัมูลค่า

ยุติธรรมหรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ระบุไว ้ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุนดงักล่าว และ 

32ก.2  เลือกใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรม หรือวิธีราคาทุนส าหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ทีเ่หลือทั้งหมด ซ่ึงอาจแตกต่างจากวิธีทีเ่ลือกใชใ้นขอ้ 32ก.1 

32ข บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการซ่ึงออก 

หน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนบางส่วนถือโดยผู้ลงทุนตามสัญญา และหน่วยลงทุนที่เหลือถือโดย

กิจการ ย่อหน้าที่ 32ก ไม่อนุญาตให้กิจการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ถือโดยกองทุนดังกล่าว

ด้วยราคาทุนบางส่วนและมูลค่ายุติธรรมบางส่วน 

32ค หากกิจการเลือกวิธีที่แตกต่างกันส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสองประเภทตามที่ได้

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32ก การขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนระหว่างกลุ่มสินทรัพย์ซ่ึงใช้วิธี

ที่แตกต่างกันต้องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปล่ียนแปลงสะสมของมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

12 

ในก าไรหรือขาดทุน หากเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจากกลุ่มที่ใช้วิธีมูลค่า

ยุติธรรมมายังกลุ่มที่ใช้วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ขาย ถือเป็นราคาทุน

ของอสงัหาริมทรัพย์น้ัน 

 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

 

33 หลงัจากรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกแลว้ กิจการที่เลือกใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรมตอ้งวดัมูลค่าของ 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้ งหมดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ก าหนดไว ้           

ในย่อหนา้ที ่53 

34 เมื่อส่วนไดเ้สียในอสงัหาริมทรพัยข์องผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงานถูกจัดเป็นอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การลงทุนตามย่อหนา้ที่ 6 กิจการไม่สามารถเลือกนโยบายการบญัชีตามย่อหนา้ที่ 30 

ไดอี้กต่อไป แต่ตอ้งใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น 

35 กิจการต้องรับรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนในก าไรหรือขาดทุนในงวดทีเ่กิดข้ึน 

36–39  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้)  

40 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องแน่ใจ

ว่ามูลค่ายุติธรรมน้ันสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน  และข้อสมมติอื่ นซ่ึง 

ผู้ ร่วมตลาดน ามาใช้ในการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนภายใต้สถานการณ์ 

ตลาดปัจจุบัน 

41 ย่อหน้าที่ 25 ได้ระบุหลักเกณฑใ์นการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของราคาทุนของส่วนได้เสยีในอสงัหาริมทรัพย์

ที่เช่า ย่อหน้าที่ 33 ก าหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าใหม่ให้เป็น

มูลค่ายุติธรรม (ถ้าจ าเป็น) ในสัญญาเช่าที่มีการเจรจาต่อรองที่อัตราตลาด มูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนได้เสยีในอสงัหาริมทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่ได้สนิทรัพย์มาสทุธิด้วยค่าเช่าทั้งสิ้นที่คาดไว้ (รวมทั้ง

รายจ่ายอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับหน้ีสินที่ รับ รู้) ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ มูลค่ายุติธรรมต้องไม่

เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าในทางบัญชี สินทรัพย์ที่เช่าและหน้ีสินจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ

ด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าข้ันต ่ าตามย่อหน้าที่  20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ดังน้ัน การวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ 

ที่เช่าจากราคาทุนที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 25 เป็นมูลค่ายุติธรรมตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 33 

ต้องไม่ท าให้เกิดผลก าไรหรือผลขาดทุนเร่ิมแรก ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมน้ีมีการวัดมูลค่า ณ เวลา 

ที่ต่างกันไป กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้ นเมื่อการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้ นภายหลังจาก 

การรับรู้เมื่อเร่ิมแรก 

42–47  (ย่อหน้าเหล่านี้ ไม่ใช้)  

48     ในกรณียกเว้นซ่ึงมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่เมื่อกิจการเร่ิมได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

(หรือเม่ืออสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิมได้เปล่ียนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหลังจาก
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ที่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์) โดยหลักฐานน้ันช้ีชัดว่าความผันแปร

ในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลน้ันกว้างมาก และเป็นการยากที่จะประมาณ 

ความน่าจะเป็นของประมาณการดังกล่าว จนท าให้ประโยชน์ในการใช้ตัวเลขของการวัดมูลค่า

ยุติธรรมเพียงค่าเดียว น้ันมี น้อยมาก กรณี เช่น น้ีอาจเป็นข้อบ่งช้ี ว่ามูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์น้ันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือและอย่างต่อเน่ือง (ดูย่อหน้าที่ 53) 

49 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

50 ในการก าหนดมูลค่าตามบัญชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนภายใต้วิธมูีลค่ายุติธรรม กิจการ

ต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ถูกรับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินแล้วซ า้อกี เช่น 

50.1 อุปกรณ์ เช่น ลิฟต์ หรือเคร่ืองปรับอากาศมักเป็นส่วนควบของอาคาร และโดยทั่วไป            

จะรวมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมากกว่าจะแยกรับรู้

ต่างหากเป็นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

50.2 หากให้เช่าส านักงานที่ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้ว โดยทั่วไปมูลค่ายุติธรรมของ

ส านักงานจะรวมมูลค่ายุติธรรมของเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้วเน่ืองจากรายได้ค่าเช่าได้รวมถึง         

การใช้เฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวด้วย เมื่อเฟอร์นิเจอร์ได้รวมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนแล้ว กิจการต้องไม่รับรู้รายการเฟอร์นิเจอร์เป็น

สนิทรัพย์ที่แยกต่างหาก  

50.3 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต้องไม่รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

หรือรายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานค้างรับ เน่ืองจากกิจการรับรู้รายการดังกล่าว            

เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิแยกต่างหาก 

50.4 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ถือครองภายใต้สัญญาเช่าสะท้อน

ถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับหรือจะต้องจ่าย (รวมถึงค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนซ่ึงกจิการ

ต้องจ่ายในอนาคต) ดังน้ันหากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เป็นมูลค่าสุทธิจาก

จ านวนเงินทั้ งหมดที่คาดว่าจะต้องจ่าย จึงจ าเป็นที่จะต้องบวกกลับหน้ีสินจาก 

สัญญาเช่าที่ได้รับรู้เพ่ือให้ได้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ภายใต้วิธมูีลค่ายุติธรรม 

51 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

52 ในบางกรณี กิจการคาดได้ว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่จะต้องจ่ายซ่ึงเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (นอกเหนือจากรายจ่ายที่เกี่ยวกับหน้ีสินที่รับรู้แล้ว) สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของ 

เงินสดที่จะได้รับในอนาคต กจิการต้องใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ในการพิจารณาว่าควรรับรู้รายการหน้ีสินหรือไม่ และหากต้องรับรู้รายการหน้ีสินจะวัดมูลค่า

หน้ีสนิอย่างไร 
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กรณีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

 

53 ข้อสันนิษฐานที่ สามารถโต้แย้งได้อย่างหนึ่งคือกิจการจะสามารถวัดมูลค่ายุ ติธรรม                      

ของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนไดอ้ย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณียกเวน้ 

ซ่ึงมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า เมื่อกิจการเริ่มไดอ้สังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมา (หรือเมื่อ

อสงัหาริมทรพัยที์่มีอยู่เดิมไดเ้ปลี่ยนสภาพเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนหลงัจากที่ได ้

มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการใชง้านของสินทรพัย)์ กิจการไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรม              

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดอ้ย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ  กรณีนี้ จะเกิดข้ึนได ้          

ก็ต่อเมื่อรายการซ้ือขายทางการตลาดที่เทียบเคียงไดไ้ม่เกิดข้ึนบ่อย (เช่น มีรายการเกิดข้ึน 

นอ้ยและราคาเสนอซ้ือไม่เป็นปัจจุบนัหรือราคาของรายการซ้ือขายที่สามารถสงัเกตไดบ้่งช้ี

ว่าผู ้ขายถูกบังคับขาย) และการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอื่น (เช่น การประมาณการโดยใช ้

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไม่สามารถจัดท าได ้หากกิจการก าหนดว่ามูลค่ายุติธรรม

ของอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสรา้งนั้นไม่สามารถวดั มูลค่า             

ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ แต่กิจการคาดว่าจะสามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ              

เมื่อการก่อสรา้งนั้นเสร็จส้ิน กิจการต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่              

ในระหว่างการก่อสรา้งนั้นดว้ยวิธีราคาทุน จนกระทัง่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่าง

น่าเชื่อถือ หรือเมื่อการก่อสรา้งเสร็จส้ิน (แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน) หากกิจการ

ก าหนดว่ามูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน (นอกเหนอืจากอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง) ไม่สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถือและ

ต่อเนือ่ง กิจการตอ้งวดัมูลค่าอสงัหาริมทรพัยโ์ดยใชวิ้ธีราคาทุนที่ก าหนดใหถ้ือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมี                 

การประกาศใช)้ โดยสมมติใหมู้ลค่าคงเหลือของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนเท่ากบัศูนย์  

กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ จนกว่าจะมีการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนนั้น 

53ก  เม่ือใดที่กิจการเร่ิมสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่อยู่ในระหว่าง 

การก่อสร้างที่แต่ก่อนกจิการวัดมูลค่าที่ราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อการก่อสร้างเสรจ็สิ้นให้ถือ

ว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดมูลค่า 

ได้อย่างน่าเช่ือถือตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 53 กิจการต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุนตามแนวทางที่ก  าหนดให้ถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

53ข  ข้อสันนิษฐานที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือน้ันจะสามารถโต้แย้งได้ในการรับรู้เร่ิมแรกเท่าน้ัน การที่กิจการ

วัดมูลค่ายุติธรรมของรายการใดรายการหน่ึงของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่อยู่ในระหว่าง 
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การก่อสร้างได้ อาจไม่สามารถสรุปได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่สร้าง

เสรจ็สิ้นแล้วไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

54 ในกรณียกเว้นตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 53 กิจการต้องใช้วิธรีาคาทุนในการวัดมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามแนวทางที่ก  าหนดให้ถือปฏบัิติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) แล้ว กจิการยังคงต้อง

วัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอื่นด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ในกรณีดังกล่าว แม้ว่ากิจการอาจใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนหน่ึงรายการ กิจการยังคงต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมส าหรับอสังหาริมทรัพย์รายการ

ที่เหลืออื่นๆ ต่อไป 

55 หากกิจการใชวิ้ธีวดัมูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมแลว้ กิจการตอ้ง

ใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าอย่างต่อเนือ่งจนกว่าจะมีการจ าหน่าย (หรือจนกระทัง่

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนนั้นกลายมาเป็นอสงัหาริมทรพัย์ที่มีไวใ้ชง้าน หรือกิจการเริ่ม

พฒันาอสงัหาริมทรพัยน์ ั้นเพื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติในภายหลงั) 

แมว่้ารายการในตลาดทีเ่ทียบเคียงกนัไดจ้ะเกิดข้ึนนอ้ยลงหรือหาราคาตลาดไดย้ากข้ึนก็ตาม 

 

วิธีราคาทุน 

 

56 หลงัจากการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก กิจการทีเ่ลือกใชวิ้ธีราคาทุนตอ้งวดัมูลค่าของอสงัหาริมทรพัย์

เพื่อการลงทุนทั้ งหมดดว้ยแนวทางที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมีการประกาศใช)้ เวน้แต่เป็นอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การลงทุนทีเ่ขา้เงือ่นไขการจัดประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่ือไวเ้พือ่ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม

สินทรพัยที์่จ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่ือไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงาน

ทีย่กเลกิ (เมือ่มีการประกาศใช)้ อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีเ่ขา้เงือ่นไขการจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพยที์่จ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็น 

ถือไวเ้พื่อขาย) ตอ้งวดัมูลค่าตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

(เมือ่มกีารประกาศใช)้ 

 

การโอน 
 

57 การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนไปยังบัญชี อื่ นๆ หรือโอนจากบัญชี อื่ นๆ มาเป็น 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะท าได้ก็ ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของ

อสงัหาริมทรพัยน์ ั้นโดยมีหลกัฐานขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  
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57.1 เริ่มมีการใชง้านอสงัหาริมทรพัยภ์ายในกิจการเอง ท าใหม้ีการโอนจากอสงัหาริมทรพัย ์           

เพือ่การลงทุนไปเป็นอสงัหาริมทรพัยที์ม่ีไวใ้ชง้าน 

57.2 เริ่มมีการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่มีไวข้าย ท าใหม้ีการโอนจากอสงัหาริมทรพัย ์

เพือ่การลงทุนไปเป็นสินคา้คงเหลือ 

57.3 ส้ิ นสุ ดการใช้ งานอสั งหาริมทรัพย์ภายในกิ จการเอง ท าให้ มี การโอนจาก 

อสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้านไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน หรือ 

57.4 เริ่มสญัญาเช่าแบบด าเนินงานกบักิจการอื่น ท าใหม้ีการโอนจากสินคา้คงเหลือไป

เป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน  

57.5  (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

58 ย่อหน้าที่ 57.2 ก าหนดให้กิจการโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไปเป็นสินค้าคงเหลือ            

กต่็อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงลักษณะการใช้งานโดยมีหลักฐานของการเร่ิมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือขายเม่ือกิจการตัดสินใจที่จะจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยไม่มีการพัฒนา 

กิจการต้องถือว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจนกว่าจะมีการ 

ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน) และต้องไม่จัด

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือ ในท านองเดียวกัน หากกิจการมีการพัฒนา

อสังหาริมทรัพ ย์เพ่ือการลงทุนที่ มีอ ยู่ใน ปัจจุบันใหม่  โดยมี วัตถุประสงค์ที่ จะใช้เป็น

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต่อในอนาคต  กิจการต้องถือว่าสินทรัพย์น้ันยังคงเป็น

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและต้องไม่โอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นอสังหาริมทรัพย์             

ที่มีไว้ใช้งานในระหว่างที่มีการพัฒนาใหม่ 

59 ย่อหน้าที่  60 ถึง 65 ใช้กับการรับรู้รายการและวัดมูลค่าในกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีมูลค่า

ยุติธรรมส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หากกิจการเลือกใช้วิธีราคาทุน การโอนระหว่าง

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานและสินค้าคงเหลือจะไม่ท าให้มูลค่า

ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงและจะไม่ท าให้ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้

ในการวัดมูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลเปล่ียนแปลง 

60 ในการโอนจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีบ่นัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรมไปเป็นอสงัหาริมทรพัย์

ที่มีไวใ้ชง้านหรือสินคา้คงเหลือ ตอ้งใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที่มีการเปลีย่นแปลงการใชง้านเป็น

ราคาทุนของอสังหาริมทรพัยที์่จะบนัทึกตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่2 

(ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สินคา้คงเหลือ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

61 หากอสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้านไดเ้ปลี่ยนมาเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนซ่ึงบนัทึก

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) 

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมีการประกาศใช)้ จนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชง้าน 

กิจการตอ้งปฏิบติักบัผลต่างทีเ่กิดข้ึน ณ วนันั้น ระหว่างมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรพัย์

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ กบัมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีการเดียวกบัการตีราคาใหม่ตามที่ก าหนด
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ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมือ่มี

การประกาศใช)้ 

62 กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า           

ของสินทรัพย์จนถึงวันที่อสงัหาริมทรัพย์น้ันได้เปล่ียนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน กิจการ

ต้องปฏบัิติต่อผลต่างที่เกิดข้ึน ณ วันน้ันระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)   

กบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้ันด้วยวิธกีารเดียวกันกับการตีราคาใหม่ตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

กล่าวคือ 

62.1 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลดลงให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม               

หากสินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้ นและมียอดคงค้างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงต้องรับรู้ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น และต้องน าไปลดส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ  

62.2 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เพ่ิมข้ึน ให้รับรู้ดังน้ี 

62.2.1 หากมูลค่าตามบัญชีที่เพ่ิมข้ึนเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า            

ของสินทรัพย์ที่เคยบันทกึไว้ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับ

งวด จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดต้องไม่เกินกว่าจ านวนที่ 

ท าให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น 

(สุทธิจากค่าเสื่อมราคา) หากไม่เคยมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพยม์าก่อน 

62.2.2 ส่วนที่เพ่ิมข้ึนที่คงเหลือจากข้อ 62.2.1 ให้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

และเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ หากมี 

การจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในเวลาต่อมา ให้โอนส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไรสะสม การโอนส่วนเกนิทุนจากการตีราคา

สนิทรัพย์จะไม่ท าผ่านก าไรหรือขาดทุน 

63 การโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนที่จะบนัทึกดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย ์ณ วนัที่โอน กบั

มูลค่าตามบญัชีก่อนการโอนในก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวด 

64 วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่จะบันทึกด้วย 

มูลค่ายุติธรรมถือว่ามีความสม ่าเสมอกบัวิธปีฏบัิติในการขายสนิค้าคงเหลือ 

65 เมื่อกิจการเสร็จส้ินการก่อสรา้งหรือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนที่สรา้งข้ึนเอง            

ที่จะบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย ์

ณ วนัเสร็จส้ิน กบัมูลค่าตามบญัชีก่อนหนา้นั้นในก าไรหรือขาดทุนส าหรบังวด 
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การจ าหน่าย 
 

66 กิจการตอ้งตดัรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน)  

เมื่อกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่า 

จะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจ าหน่ายอีก  

67 การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรือการท าสัญญาเช่าการเงิน             

ในการก าหนดวันที่ถือเป็นวันจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน กิจการต้องใช้เกณฑ์ตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ในการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและพิจารณาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกล่าว นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ใช้ได้กับการจ าหน่ายโดยการท าสัญญาเช่าการเงิน และการขายและ 

เช่ากลับคืน 

68 ตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 16 หากกิจการรับรู้ต้นทุนของการเปล่ียนแทนส่วนของ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชี

ของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนออก ในกรณีที่กิจการบันทกึบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้ 

วิธีราคาทุน ส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนอาจไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกต่างหาก หากในทางปฏิบัติ

กิจการไม่สามารถหามูลค่าตามบัญชีเฉพาะของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน กิจการอาจใช้ต้นทุนของ 

การเปล่ียนแทนเป็นตัวบ่งช้ีถึงต้นทุนของส่วนที่ ถูกเปล่ียนแทน ณ เวลาที่กิจการได้มาหรือ 

สร้างสินทรัพย์น้ัน ตามวิธีมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน                

อาจสะท้อนถึงการลดมูลค่าของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนน้ันแล้ว ในกรณีอื่นๆ อาจเป็นไปได้ยาก            

ที่จะประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมที่ควรลดลงเน่ืองจากส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนเป็นเท่าใด กรณีที่ยาก 

ในการปฏิบัติ  ทางเลือกหน่ึงส าหรับการลดลงของมูลค่ายุติธรรมอันเน่ืองมาจากช้ินส่วน 

ที่ถูกเปล่ียนแทน คือให้รวมต้นทุนของการเปล่ียนแทนไว้ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

จากน้ันจึงท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ตามที่ก  าหนดไว้ส าหรับกรณีการต่อเติมที่ไม่

เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแทน 

69 ผลก าไรหรือขาดทุนทีเ่กิดจากการเลิกใชห้รือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน ตอ้งพจิารณา

จากผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ไดร้บัสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้น

และตอ้งรบัรูก้ าไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใชห้รือจ าหน่ายสินทรพัยน์ ั้น (เวน้แต่มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญาเช่า (เมือ่มีการประกาศใช)้ ไดก้ าหนดเกี่ยวกบั

การขายและเช่ากลบัคืนไวเ้ป็นอย่างอื่น) 

70 กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเม่ือเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยให้มีการผ่อนช าระ

เป็นงวด ให้รับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่าง

ระหว่างจ านวนที่จะได้รับกับมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบ้ียโดยใช้ 
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วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

71 กิจการต้องปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับอื่นๆ ที่ เหมาะสมส าหรับหน้ีสินที่กิจการยังคงมีพันธะผูกพันอยู่หลังจากที่ ได้จ าหน่าย

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไปแล้ว 

72 ค่าชดเชยที่ไดร้บัจากบุคคลที่สามส าหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่ดอ้ยค่า สูญเสีย 

หรือยกเลิก ตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเมือ่กิจการมีสิทธิทีจ่ะไดร้บัค่าชดเชยนั้น  

73 การด้อยค่าหรือผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน การขอเงินคืนหรือการจ่ายเงิน

ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือที่เกิดข้ึนภายหลังหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพ่ือเปล่ียนแทน 

เป็นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกจิที่ไม่เกี่ยวข้องกนั และต้องบันทกึบัญชีแยกจากกนัดังต่อไปนี้   

73.1 การด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

73.2 การเลิกใช้หรือการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รับรู้ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

66 ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

73.3 ค่าชดเชยจากบุคคลที่สามส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ด้อยค่า สูญเสีย  

หรือยกเลิก ให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือกจิการมีสทิธทิี่จะได้รับค่าชดเชยน้ัน  

73.4 ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ฟ้ืนฟู ซ้ือ หรือก่อสร้างเพ่ือเปล่ียนแทน ให้ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 

20 ถึง 29 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน 

 

74 การเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีก าหนดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่า กิจการซ่ึงครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตาม 

วิธีสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานต้องเปิดเผยข้อมูลด้านผู้เช่าส าหรับสัญญาเช่า

การเงิน และด้านผู้ให้เช่าส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงาน 

75 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้  

75.1 กิจการใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน 

75.2 หากกิจการใช้วิธี มูลค่ายุ ติธรรม กิจการจัดประเภทและบันทึกส่วนได้เสีย              

ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ  

การลงทุนหรือไม่ และในสถานการณใ์ด 
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75.3 หากการจัดประเภทท าไดย้าก (ดูย่อหนา้ที่ 14) เกณฑ์ที่กิจการใชใ้นการแยก

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ออกจากอสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้าน และเกณฑ ์              

ในการแยกออกจากอสงัหาริมทรพัยที์่มีไวเ้พือ่ขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ

ตามปกติ  

75.4 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้  

75.5 ระดบัที่มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (ซ่ึงไดม้ีการวดัมูลค่า

หรือเปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงิน) ได้มีการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระซ่ึงมี

คุณสมบติัของผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณใ์นท าเลที่ตั้งและประเภทของ

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น หากไม่มีการประเมินดงักล่าว

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงไวด้ว้ย 

75.6 จ านวนทีไ่ดร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรบั 

75.6.1 รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

75.6.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง (รวมทั้ งค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุง 

รักษา) ที่ เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซ่ึงก่อให้เกิดรายได  ้

ค่าเช่าส าหรบังวด  

75.6.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง (รวมทั้ งค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา)  

ที่เกิดจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงไม่ไดก่้อให้เกิดรายไดค่้าเช่า

ส าหรบังวด และ 

75.6.4 การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนจาก         

การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนจากกลุ่มที่ใชวิ้ธีราคาทุนมายงั 

กลุ่มทีใ่ชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหนา้ที ่32ค) 

75.7 ขอ้จ ากดัที่มีและจ านวนที่มีขอ้จ ากดัในการรบัรูอ้สงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนหรือ              

การโอนรายไดแ้ละเงินทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่าย 

75.8 ภาระผูกพันตามสัญญาในการซ้ือ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การลงทุนหรือในการซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือท าใหด้ีข้ึน 

 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 

 

76 นอกเหนือจากการเปิดเผยตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที่ 75 แลว้ กิจการที่ใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรม

ตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที่ 33 ถึง 55 ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี

ของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัตน้งวดกบัวนัส้ินงวดโดยแสดงถึงรายการดงัต่อไปนี้  

76.1 ส่วนเพิ่มโดยแสดงแยกกนัระหว่างส่วนเพิ่มที่เกิดจากการซ้ือ และส่วนเพิ่มที่เป็น

ผลมาจากการรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์

76.2 ส่วนเพิม่ที่เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ 
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76.3 สินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขาย หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัยที์่จ าหน่ายซ่ึง 

จัดประเภทเป็นถือไวเ้พือ่ขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 

2560) เรื่อง สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ และการจ าหน่ายอื่นๆ 

76.4  ผลก าไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรบัมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายุติธรรม 

76.5 ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินไปเป็นสกุลเงิน              

ที่น าเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงาน

ในต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินของหน่วยงานทีเ่สนอรายงาน 

76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินคา้คงเหลือหรืออสงัหาริมทรพัยที์ม่ีไวใ้ชง้าน และ 

76.7 การเปลีย่นแปลงอื่นๆ 

77 เมื่อการวดัมูลค่าที่ไดส้ าหรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนมีการปรบัปรุงอย่างมีนยัส าคญั

เพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของงบการเงิน เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการนบัซ ้ าสินทรพัยห์รือ

หนี้ สินที่ไดร้บัรูแ้ลว้เป็นสินทรพัยแ์ละหนี้ สินต่างหากตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 50 

กิจการตอ้งเปิดเผยการกระทบยอดระหว่างการวดัมูลค่าที่ไดก้บัการวดัมูลค่าทีป่รบัปรุงแลว้

ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวมของภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าที่รบัรูซ่ึ้งมี

การบวกกลบัและยอดปรบัปรุงที่มีนยัส าคญัอื่นๆ 

78 ในกรณียกเวน้ที่อา้งถึงในย่อหนา้ที่ 53 เมื่อกิจการวดัมูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน           

โดยใชร้าคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมีการประกาศใช)้ การกระทบยอดที่ระบุในย่อหนา้ที่ 76 ตอ้งเปิดเผย

จ านวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นแยกต่างหากจากอสังหาริมทรัพย์ 

เพือ่การลงทุนอื่น นอกจากนี้ กิจการตอ้งเปิดเผยทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

78.1 รายละเอียดของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

78.2 ค าอธิบายถงึสาเหตุทีไ่ม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

78.3 ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมที่มีความเป็นไปไดสู้ง (หากสามารถหาได)้ 

และ 

78.4 เมือ่มีการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีไ่ม่ไดบ้นัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

78.4.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่ากิจการไดจ้ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่ไม่ได้

บนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

78.4.2 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัทีจ่ าหน่าย และ 

78.4.3 จ านวนผลก าไรหรือขาดทุนทีไ่ดร้บัรู ้
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วิธีราคาทุน 

 

79 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที่  75 แลว้ กิจการที่ใช้วิธีราคาทุนตาม             

ย่อหนา้ที ่56 ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

79.1 วิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

79.2 อายุการใชป้ระโยชนห์รืออตัราค่าเสือ่มราคาทีใ่ช ้

79.3 มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมกบั         

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยส์ะสม) ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด 

79.4 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ  

วนัตน้งวดกบัวนัส้ินงวดโดยแสดงถึงรายการดงัต่อไปนี้  

79.4.1 ส่วนเพิ่มโดยแสดงแยกกนัระหว่างส่วนเพิ่มที่เป็นผลมาจากการซ้ือ กบั

ส่วนเพิ่มที่เป็นผลมาจากการรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นตน้ทุนของ

สินทรพัย ์

79.4.2 ส่วนเพิม่ทีเ่ป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ 

79.4.3 สินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขาย หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัย ์

ที่จ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขายตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

ที่ถือไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)้ และ

การจ าหน่ายอื่นๆ 

79.4.4 ค่าเสือ่มราคา 

79.4.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่รบัรูแ้ละจ านวนผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่กลบัรายการในระหว่างงวดตามขอ้ก าหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้  

79.4.6 ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินไป

เป็นสกุลเงินที่น าเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่า 

งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินของหน่วยงาน 

ทีเ่สนอรายงาน 

79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินคา้คงเหลือหรืออสงัหาริมทรพัยที์่มีไวใ้ชง้าน 

และ 

79.4.8 การเปลีย่นแปลงอื่นๆ 

79.5 มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน ในกรณียกเวน้ตามที่ก าหนดไว ้             

ในย่อหนา้ที่ 53 เมื่อกิจการไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรพัย ์

เพือ่การลงทุนไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

79.5.1 รายละเอียดของอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
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79.5.2 ค าอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

และ 

79.5.3 ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมที่มีความเป็นไปไดสู้ง (หากสามารถ 

หาได)้ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

วิธีมูลค่ายุติธรรม 
 

  

80 กิจการที่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีฉบบันี้ เป็นครั้งแรก โดยไดเ้ลือกจัดประเภทและบนัทึก

บญัชีส่วนไดเ้สียในอสงัหาริมทรพัยบ์างรายการหรือทุกรายการตามสญัญาเช่าด าเนินงาน

เป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ตอ้งรบัรูผ้ลกระทบของการเลือกนั้นเป็นการปรบัปรุง            

ในก าไรสะสมยกมาส าหรบังวดทีก่ิจการไดเ้ลือกวิธีการบญัชีนี้ เป็นครั้งแรก นอกจากนี้  

80.1 หากกิจการได้เคยเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะเปิดเผยใน 

งบการเงินหรือที่ใดก็ตาม) มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนใน

งวดก่อนหนา้นั้น (ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้) กิจการอาจปฏิบติัดงันี้  

80.1.1 ปรับปรุงก าไรสะสมยกมาต้นงวดในงวดแรกที่สุดที่ไดม้ีการเปิดเผย

มูลค่ายุติธรรมนั้นต่อสาธารณะ และ 

80.1.2 ท าการปรบัปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบส าหรบังวดดงักล่าว และ 

80.2 หากกิจการไม่เคยเปิดเผยขอ้มูลตามย่อหนา้ที่ 80.1 ต่อสาธารณะ กิจการตอ้งไม่

ปรบัปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงนี้ ไว ้

81 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธีปฏบัิติที่แตกต่างจากข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทยีบเว้นแต่จะท าไม่ได้ในทางปฏบัิติ 

82 เมื่อกจิการเร่ิมปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก การปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด

ให้รวมถึงการจัดประเภทใหม่ของส่วนเกนิทุนจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วย 

 

วิธีราคาทุน 

 

83 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้) ส าหรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนนโยบายการบัญชี เมื่อกิจการเร่ิมใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก

และเลือกใช้วิธีราคาทุน โดยให้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และให้รวมถึง            

การจัดประเภทใหม่ของส่วนเกนิทุนจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพ่ิมด้วย 
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84 ขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกบัการวดัมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การลงทุนทีไ่ดม้าโดยการแลกเปลีย่นสินทรพัย ์ใหถ้อืเป็นการเปลีย่นทนัทีเฉพาะรายการ             

ในอนาคต 

 

การรวมธุรกิจ 

 

84ก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 40 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

ไดม้ีการเพิ่มย่อหนา้ที่ 14ก และเพิ่มหัวข้อก่อนย่อหนา้ที่  6 กิจการต้องถือปฏิบติัตาม              

การปรบัปรุงดงักล่าวโดยใชวิ้ธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป ส าหรบัการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การลงทุนตั้งแต่วนัตน้งวดของงวดแรกสุดที่ถือปฏิบติัตามการปรบัปรุงดงักล่าว ดงันั้น 

กิจการตอ้งไม่ปรบัปรุงการบญัชีส าหรบัการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนในงวดก่อน 

อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเลือกถือปฏิบติัการปรบัปรุงส าหรบัการไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรพัย์

เพื่อการลงทุนแต่ละรายการที่เกิดข้ึนก่อนวนัตน้งวดของงวดประจ าปีแรกสุดที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีข้อมูลที่ต้องใช ้

ในการถอืปฏิบติัตามการปรบัปรุงดงักล่าวส าหรบัรายการทีเ่กิดข้ึนก่อนหนา้เหล่านั้น 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

85 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ 

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

85ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

85ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

85ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

85ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
  

86 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การลงทนุ 
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(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


