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เรือ่ง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก ําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 36 : Impairment of Assets 

(Bound volume 2015 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 2 130 และ 

134 เพ่ิมย่อหน้าที่ 140ญ ถึง 140ฎ และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น   
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บทนาํ 

บทนาํ 1-18 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

วตัถุประสงค ์ 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพ่ือให้กิจการปฏิบัติ

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหาก

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าจาํนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือขายสินทรัพย์

น้ัน ในกรณีดังกล่าวถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ 

กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังได้กาํหนดถึงการกลับรายการ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการเปิดเผยข้อมูล 

ขอบเขต  

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต ้องถือปฏิบติักับการบญัชีสําหรับการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        

ทุกประเภทยกเวน้ 

2.1 สินคา้คงเหลือ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สินคา้คงเหลอื) 

2.2 สินทรพัยที์เ่กิดจากสญัญาก่อสรา้ง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง สัญญาก่อสรา้ง) 

2.3 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง ภาษีเงินได)้ 

2.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชนข์องพนกังาน (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

2.5 สินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39       

เรือ่ง การรับรูแ้ละการวัดมลูค่าเคร่ืองมอืทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

2.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ว ัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐาน      

การบญัชี ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 

1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้อง

อ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมี

การประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  
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2.7 สินทรพัยชี์วภาพที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

หกัดว้ยตน้ทุนในการขาย (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมือ่มี

การประกาศใช)้) 

2.8 ตน้ทุนการไดม้ารอการตดับญัชีและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดจากสิทธิตามสญัญาของ 

ผูร้บัประกนัภายใตส้ญัญาประกนัภยัซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สัญญาประกันภยั  

2.9 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือ

ไวเ้พือ่ขายตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ) 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สนิทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์ที่

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายซ่ึง 

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นมี

ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการรับรู้และการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ดังกล่าวไว้แล้ว 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็น 

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามคํานิยามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามคํานิยามที่ก ําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

4.3 การร่วมค้าตามคํานิยามที่ก ําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน  

สาํหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นๆ ให้อ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

5 มาตรฐานฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหรือ สินทรัพย์ชีวภาพที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาที่ตีใหม่ 

(กล่าวคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสมที่เกิดข้ึนในภายหลัง) ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

อื่น เช่น วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์กับมูลค่า
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ยุติธรรมของสนิทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยต้นทุนใน   การจาํหน่ายถือว่าเป็นต้นทุนทางตรงส่วนเพ่ิมที่

เกดิจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ 

5.1 หากต้นทุนในการจําหน่ายสินทรัพย์เป็นจํานวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ของสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ต้องใกล้เคียงหรือสงูกว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ีหลังจากที่กิจการได้

ปฏบัิติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ไม่น่าจะเกิดการด้อยค่า

และกจิการไม่จาํเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์น้ัน 

5.2 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

5.3 หากต้นทุนในการจาํหน่ายสินทรัพย์เป็นจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน

ในการจําหน่ายของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ต้องตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ดังน้ัน สินทรัพย์ที่ตี

ราคาใหม่จะเกิดการด้อยค่าหากมูลค่าจากการใช้ตํ่ากว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ี หลังจากที่

กจิการได้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการตีราคาใหม่ กจิการต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเพ่ือระบุว่าสนิทรัพย์น้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่  

คํานยิาม 

6 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ จํานวนเงินที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยห์ลงัจากหกัค่าเสื่อม

ร าค าส ะสม  (ค่ าตัด จํ าห น่ า ย) และ ค่ า เผื่ อ  

การดอ้ยค่าสะสม 

หน่วยสินทรัพยท์ีก่่อใหเ้กิด

เงินสด 

หมายถงึ กลุ่มของสินทรัพยที์่สามารถระบุไดที้่เล็กที่สุดซ่ึง

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัทีเ่ป็นอิสระอย่างมากจาก

กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรพัยอื์่นหรือกลุ่ม

ของสินทรพัยอื์่น 

สินทรัพยอ์งค์กร หมายถงึ สินทรัพย์อื่ นนอกจากค่าความนิยม  ที่ มี ส่ วน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตไม่ว่าจะเป็น

กระแสเงินสดของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ที่อยู่ภายใตก้ารพิจารณา และกระแสเงินสดของ

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดอื่น 

ตน้ทุนในการจาํหน่าย หมายถงึ ตน้ทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจําหน่าย

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึง

ไม่รวมตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
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จาํนวนทีคิ่ดค่าเสื่อมราคา หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจํานวนเงินอื่นที่ใชแ้ทน

ราคาทุนในงบการเงิน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของ

สินทรพัย ์

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตัด

จาํหน่าย) 

หมายถงึ การปันส่วนจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์

อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
 1

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 

2558) เ รื่อง  การวัดมูล ค่ า ยุ ติธรรม  ( เ มื่อ มี  

การประกาศใช)้)  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จํานวนเงินของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาด

ว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หรือหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน หมายถงึ มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหน่วยสินทรัพยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด หกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย หรือ

มูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยน์ ั้น แลว้แต่จํานวนเงิน

ใดจะสูงกว่า 

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้  

1)  ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนจ์าก

สินทรพัย ์หรือ  

2)  จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลกัษณะอื่น

ที่คลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจาก

การใชสิ้นทรพัย ์

มลูค่าจากการใช ้ หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า

จะไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

1 
ในกรณขีองสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนคาํว่า “ค่าตดัจาํหน่าย” โดยทั่วไปจะใช้แทนคาํว่า “ค่าเสื่อมราคา” ซึ่งคาํศัพท ์

ทั้งสองคาํมคีวามหมายเหมอืนกนั 
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การระบุสินทรพัยที์อ่าจเกิดการดอ้ยค่า 

7 กจิการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามย่อหน้าที่ 8 ถึง 17 สาํหรับคาํว่า “สินทรัพย์” ที่

ระบุไว้ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายเทยีบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ส่วนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการจัดโครงสร้าง

ดังต่อไปน้ี 

7.1 ย่อหน้าที่ 18 ถึง 57 กําหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับคําว่า 

“สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ

และหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแต่ละหน่วย 

7.2 ย่อหน้าที่ 58 ถึง 108 กาํหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า

โดยการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์แต่ละรายการนอกจาก

ค่าความนิยมให้ปฏิบัติตามที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่  58 ถึง 64 และการรับรู้และ          

การวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและ          

ค่าความนิยมให้ปฏบัิติตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108 

7.3  ย่อหน้าที่ 109 ถึง 116 กาํหนดเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่รับรู้ไปแล้วในงวดก่อน สาํหรับคําว่า 

“สนิทรัพย์” ที่ระบุไว้ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายเทยีบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ

หรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับสินทรัพย์แต่

ละรายการกาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 117 ถึง 121 ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับหน่วยสนิทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยกาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 122 ถึง 123 และข้อกาํหนดเพ่ิมเติม

สาํหรับค่าความนิยมกาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 124 ถึง 125 

7.4  ย่อหน้าที่ 126 ถึง 133 กาํหนดเกี่ยวกบัข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการด้อยค่า

และการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสด ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ซ่ึงรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน

ซ่ึงถูกปันส่วนสาํหรับการทดสอบการด้อยค่าน้ันกาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 134 ถึง 137 

8 สนิทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าเม่ือมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน 

ย่อหน้าที่ 12 ถึง 14 ได้อธิบายถึงข้อบ่งช้ีบางประการที่แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจ

เกิดข้ึน สาํหรับกรณีที่มีข้อบ่งช้ีใดๆ กิจการต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์อย่างเป็นทางการ ยกเว้นกรณีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้

กาํหนดให้กจิการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างเป็นทางการหากไม่มีข้อบ่งช้ีที่แสดง

ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเกดิข้ึน 

9 ณ วนัส้ินแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรพัย์

อาจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณการ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้น 
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10 กิจการตอ้งดําเนนิการต่อไปนี้  โดยไม่คํานงึถงึว่าจะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

10.1  กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่

ทราบแน่นอน หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ยงัไม่พรอ้มใชง้านเป็นประจําทุกปี โดย   

การเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน การทดสอบการดอ้ย

ค่านี้  กิจการอาจดําเนนิการในช่วงเวลาใดของปีก็ได ้แต่ตอ้งดําเนินการ ณ ช่วงเวลา

เดียวกนัของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไม่

เหมือนกนั ณ ช่วงเวลาที่แตกต่างกนัได  ้ อย่างไรก็ตาม  หากการบนัทึกบญัชี

เริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนบนัทึกรบัรูใ้นระหว่างรอบปีปัจจุบนั กิจการตอ้ง

ทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวก่อนวนัส้ินสุดรอบปีปัจจุบนั 

10.2 กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจํา

ทุกปี ตามทีกํ่าหนดในย่อหนา้ที ่80 ถงึ 99 

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงก่อนพร้อมใช้งานมักมีความไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์       

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้อมใช้งาน ดังน้ัน มาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีจึงกาํหนดให้กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งานอย่างน้อยปีละคร้ัง 

12 ในการประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ กิจการตอ้ง

พจิารณาถงึขอ้บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

แหล่งขอ้มูลภายนอก 

12.1 มีขอ้บ่งช้ีที่สงัเกตไดว่้ามูลค่าของสินทรพัยล์ดลงอย่างมีนยัสําคญัในระหว่างงวด 

โดยมูลค่าที่ลดลงนั้นมากกว่าจํานวนที่คาดไวซ่ึ้งเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจาก

การใชง้านตามปกติ 

12.2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการซ่ึงเกิดข้ึนใน

ระหว่างงวด หรือจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเทคโนโลยี ตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย ที่กิจการดําเนินการอยู่ หรือ  

การเปลีย่นแปลงในตลาดของสินทรพัยน์ ั้น 

12.3 อตัราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นเพิม่ข้ึนใน

ระหว่างงวด และการเพิม่ข้ึนดงักล่าวมีแนวโนม้ว่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใช้

ในการคํานวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์และทําใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สินทรพัยน์ ั้นลดลงอย่างมีสาระสําคญั 

12.4 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ 
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แหล่งขอ้มูลภายใน 

12.5  มีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่าสินทรพัยล์า้สมยัหรือชํารุดเสียหายทางกายภาพ 

12.6  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัเกี่ยวกบัขอบเขตหรือลกัษณะที่กิจการใชห้รือ

คาดว่าจะใชสิ้นทรพัย ์ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือคาดว่า

จะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวรวมถึงการที่สินทรพัยไ์ม่ไดใ้ช้

งาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรบัโครงสรา้งการดําเนินงานที่มีสินทรพัยน์ ั้นรวมอยู่ดว้ย 

หรือแผนที่จะจําหน่ายสินทรพัยก่์อนกําหนดเวลาที่คาดไว ้และการประเมินอายุ   

การใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากอายุการใหป้ระโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอนเป็นอายุ

การใหป้ระโยชนที์ท่ราบแน่นอน
2
 

12.7  มีหลกัฐานจากรายงานภายในซ่ึงบ่งช้ีว่าผลการปฏิบติังานเชิงเศรษฐกิจของสินทรพัย์

ไดล้ดลงหรือจะลดลงกว่าทีค่าดไว ้

เงินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม 

12.8 สําหรบัการลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม ผูล้งทุนรบัรูเ้งินปันผล

จากการลงทุน และมีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปนี้  

12.8.1 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยสุ์ทธิของผูไ้ดร้บัการลงทุนในงบการเงินรวม ซ่ึง

รวมถงึค่าความนยิมทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ 

12.8.2 เงินปันผลมีจํานวนมากกว่ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัย่อย 

การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในรอบระยะเวลาทีป่ระกาศจ่ายเงินปันผล 

 

13 ข้อบ่งช้ีที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 มิได้ครอบคลุมทุกประเด็น กิจการอาจระบุข้อบ่งช้ีอื่นที่แสดง      

ให้เหน็ว่าสนิทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าจนทาํให้กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์น้ัน หรือในกรณีของค่าความนิยมต้องทดสอบการด้อยค่าตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 80 

ถึง 99  

14    หลักฐานจากรายงานภายในที่บ่งช้ีว่าสนิทรัพย์อาจเกดิการด้อยค่ารวมถึงข้อบ่งช้ีต่อไปน้ี 

14.1 กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ หรือจาํนวนเงินที่จาํเป็นต้องจ่ายในภายหลัง

เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันใช้งานได้หรือเพ่ือบาํรุงรักษาสินทรัพย์มีจาํนวนสูงกว่างบประมาณที่

กาํหนดไว้เดิมอย่างมีนัยสาํคัญ 

 

2 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไม่ถอืปฏบิตักิบัสนิทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขาย (หรือถอืเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย) ซึ่งต้อง

ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อ

ไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก  
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14.2  กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจริง หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจาก

สนิทรัพย์มีจาํนวนตํ่ากว่างบประมาณที่กาํหนดไว้อย่างมีนัยสาํคัญ 

14.3  กระแสเงินสดสุทธิหรือกาํไรจากการดาํเนินงานตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์ลดลง

อย่างมีนัยสําคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยสาํคัญ หรือ 

14.4  เม่ือรวมผลการดําเนินงานในงวดปัจจุบันกับผลการดําเนินงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคตตามงบประมาณแล้ว เกดิผลขาดทุนจากการดาํเนินงานหรือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ

ที่เกดิจากสนิทรัพย์ 

15 ตามที่ได้ระบุในย่อหน้าที่ 10 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ    

การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ใช้งาน และค่าความนิยม  

อย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 10 แล้ว กิจการต้องนาํแนวคิดเกี่ยวกับ

ความมีสาระสาํคัญมาใช้ในการระบุว่ากิจการจาํเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของสินทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่จาํเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ใหม่ หากการคาํนวณคร้ังก่อนแสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ันสูงกว่า

มูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสาํคัญ และไม่เกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อผลต่างระหว่างมูลค่า

ดังกล่าว ในทาํนองเดียวกัน การวิเคราะห์คร้ังก่อนอาจแสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของสนิทรัพย์ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัข้อบ่งช้ีใดที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 

16 จากตัวอย่างในย่อหน้าที่ 15 ถ้าอัตราดอกเบ้ียในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน 

ตลาดอื่นเพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด กิจการไม่จาํเป็นต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์อย่างเป็นทางการในกรณีดังต่อไปน้ี  

16.1 การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น 

ไม่มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น  

อตัราดอกเบ้ียระยะสั้นที่เพ่ิมข้ึนอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่ออตัราคิดลดที่ใช้ใน

การคาํนวณมูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์ ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์เหลืออยู่เป็นเวลายาวนาน 

16.2 การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น    

มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แต่จาก           

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในคร้ังก่อน แสดงให้เหน็ว่า 

16.2.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระสาํคัญ เน่ืองจากมีแนวโน้มว่า

กิจการจะได้รับกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ิมข้ึน (เช่น ในบางกรณี กิจการอาจ

สามารถแสดงให้เหน็ว่ากิจการได้ปรับตัวให้รายได้สามารถชดเชยกับการเพ่ิมข้ึน

ของอตัราดอกเบ้ียในตลาด) หรือ 

16.2.2 การลดลงในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่ทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า

อย่างมีสาระสาํคัญ 
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17  หากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า อาจบ่งช้ีว่ากิจการจาํเป็นต้องทบทวนและปรับปรุง

อายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสนิทรัพย์ วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจาํหน่าย) หรือมูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะไม่มี  

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ัน 

การวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้กาํหนดคํานิยามของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย หรือ

มูลค่าจากการใช้แล้วแต่จํานวนเงินใดจะสูงกว่า กิจการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตาม

ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 สาํหรับคาํว่า “สนิทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้มี

ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด           

แต่ละหน่วย 

19 กิจการอาจไม่จําเป็นต้องกาํหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายและมูลค่าจาก  

การใช้สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหน่ึงในสองจํานวนน้ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ แสดงว่าสินทรัพย์ไม่เกิดการด้อยค่า และกิจการไม่จําเป็นต้องประเมินการมูลค่า        

อกีจาํนวนหน่ึง  

20 กิจการอาจวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายได้แม้ว่าจะไม่มีราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกัน อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังกิจการอาจไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายได้เน่ืองจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน        

การประมาณการราคาที่เช่ือถือได้จากรายการขายสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วม

ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจใช้มูลค่าจาก  

การใช้ของสนิทรัพย์ถือเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ 

21 กิจการอาจใช้มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์หากไม่มีเหตุผลที่ทาํให้เช่ือได้ว่ามูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ันจะสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายอย่างมีสาระสาํคัญ กรณีดังกล่าวมักเกดิข้ึนกบัสนิทรัพย์ที่ถือ

ไว้เพ่ือจาํหน่าย เน่ืองจากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจาํหน่ายประกอบด้วยเงินสด

สทุธทิี่จะได้รับจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์น้ันเป็นสาํคัญ ในขณะที่กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต

จากการใช้สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ืองจนถึงวันจาํหน่ายสนิทรัพย์น้ันน่าจะเป็นจาํนวนเงินที่น้อยมาก 

22  กิจการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสาํหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์

เหล่าน้ันไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก

สนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพย์ที่พิจารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้าที่ 65 ถึง 

103) นอกจากกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

22.1 มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายของสนิทรัพย์สงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

น้ัน หรือ  
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22.2 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์สามารถประมาณการได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจาํหน่ายของสนิทรัพย์น้ัน และกจิการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน

ในการจาํหน่าย 

23 ในบางกรณี การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้โดย   

การประมาณการ การหาค่าเฉล่ียและการคาํนวณแบบลัด อาจให้ผลใกล้เคียงอย่างสมเหตุสมผล

กบัการคาํนวณอย่างละเอยีดตามที่แสดงในมาตรฐานฉบับน้ี  

การวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่

ทราบแนน่อน 

24  ย่อหน้าที่ 10 กาํหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจาํทุกปีโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืน โดยไม่ต้องคาํนึงว่ามีข้อบ่งช้ีใดที่บ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันอาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร

กต็าม การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างละเอียดที่คํานวณไว้ล่าสุดในงวดก่อนอาจ

นาํมาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในงวดปัจจุบันได้ ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไข

ทุกข้อดังต่อไปน้ี 

24.1  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้อย่างต่อเน่ืองซ่ึงไม่ข้ึนอยู่

กับกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น ทาํให้กิจการต้องทดสอบ    

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด  

เงินสด โดยสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

น้ันไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญนับจากการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสดุ 

24.2  การคาํนวณคร้ังล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์อย่างมีนัยสาํคัญ และ 

24.3  จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดข้ึนและสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงนับจาก      

การคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสุด มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การคาํนวณจะ

แสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในปัจจุบันตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ 

มูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหนา่ย 

25– 27 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

28 ต้นทุนในการจําหน่ายในส่วนที่มิได้รับรู้เป็นหน้ีสินต้องนํามาหักในการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจาํหน่าย ตัวอย่างของต้นทุนในการจาํหน่าย ได้แก่ ต้นทุนทางกฎหมาย ค่าอากรแสตมป์

และภาษีที่คล้ายคลึงกัน ต้นทุนในการขนย้ายสินทรัพย์ และต้นทุนส่วนเพ่ิมโดยตรงที่ทาํให้

สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย อย่างไรกต็าม  ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง (ดูมาตรฐาน   

การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดหรือการปรับโครงสร้างธุรกิจหลังการจําหน่ายสินทรัพย์    

ไม่ถือเป็นต้นทุนส่วนเพ่ิมโดยตรงในการจาํหน่ายสนิทรัพย์น้ัน 
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29 ในการจําหน่ายสินทรัพย์บางคร้ัง ผู้ซ้ือต้องรับภาระหน้ีสินที่เกี่ยวข้องด้วย และมูลค่ายุติธรรม 

หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่ายของสนิทรัพย์จะนาํมูลค่าของทั้งสนิทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องมาใช้ 

ย่อหน้าที่ 78 อธบิายเกี่ยวกบัวิธปีฏบัิติสาํหรับกรณีดังกล่าว 

มูลค่าจากการใช ้

30 องคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ ตอ้งรวมอยู่ในการคํานวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์

30.1  การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิ่จการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

30.2  การคาดการณเ์กี่ยวกบัความผนัผวนที่อาจเกิดข้ึนกบัจํานวนเงิน หรือจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสดในอนาคต 

30.3  มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใชอ้ตัราดอกเบี้ ยปัจจุบนัในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก

ความเสีย่ง 

30.4  ราคาทีไ่ดคํ้านงึถงึความไม่แน่นอนทีสื่บเนือ่งมาจากสินทรพัย ์และ 

30.5  ปัจจัยอื่น เช่น การขาดสภาพคล่อง ซ่ึงผูร่้วมตลาดจะสะทอ้นในการกําหนดกระแส   

เงินสดในอนาคตทีกิ่จการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

 31 การประมาณการมูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ต้องปฏบัิติตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

31.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์อย่าง

ต่อเน่ืองและจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ และ  

31.2  ใช้อตัราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว 

32  กิจการสามารถสะท้อนองค์ประกอบที่ระบุในย่อหน้าที่ 30.2 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก 

ที่จะปรับปรุงกบักระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดกไ็ด้ ไม่ว่ากิจการจะเลือกใช้

วิธีใดเพ่ือสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจาํนวนเงินหรือจังหวะ

เวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธ์ที่ได้ต้องสะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดใน

อนาคตที่คาดไว้ กล่าวคือ กจิการอาจใช้มูลค่าถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของผลลัพธท์ี่คาดว่าจะเป็นไปได้

ของทุกกรณีได้ แนวทางเพ่ิมเติมในการใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันเพ่ือวัดมูลค่าจากการใช้ของ

สนิทรัพย์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

เกณฑใ์นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

33 ในการวดัมูลค่าจากการใช ้กิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี้  

33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐาน

สนบัสนุนซ่ึงแสดงถึงการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใตส้ถานการณ์

ทางเศรษฐกิจที่จะเป็นอยู่ตลอดอายุการใหป้ระโยชนที์่เหลืออยู่ของสินทรพัย ์และ

กิจการตอ้งใหน้ํ้ าหนกักบัหลกัฐานสนบัสนุนทีไ่ดจ้ากภายนอก 

33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศยังบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสุด ซ่ึงไดร้บัการอนุมติัจากฝ่ายบริหาร แต่ตอ้งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด

รับหรือจ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือจาก          
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การปรบัปรุงหรือทําใหสิ้นทรพัยน์ ั้นดีข้ึน การประมาณการโดยอาศยังบประมาณ

หรือประมาณการดงักล่าวตอ้งครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมี

เหตุผลสนบัสนุนเพยีงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาทีน่านกว่านั้น 

33.3 ประมาณการกระแสเงินสดหลงัจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการล่าสุด 

โดยการปรบัประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณจ์ากงบประมาณหรือประมาณ

การดว้ยอตัราการเติบโตที่คงที่หรือลดลงสําหรบัปีถดัไป นอกจากมีเหตุผลสนบัสนุน

ว่ากิจการควรใชอ้ตัราการเติบโตที่เพิ่มข้ึน อตัราการเติบโตนี้ ตอ้งไม่สูงกว่าอัตรา   

การเติบโตถวัเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้น

ดําเนินงานอยู่ หรือของตลาดซ่ึงสินทรพัยน์ ั้นถูกนําไปใช ้นอกจากมีเหตุผลสนบัสนุน

ว่ากิจการควรใชอ้ตัราการเติบโตทีสู่งกว่า 

34 ฝ่ายบริหารต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด  

ในปัจจุบัน โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ

กระแสเงินสดที่เกดิข้ึนจริง ฝ่ายบริหารต้องม่ันใจว่าข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ในปัจจุบันสอดคล้องกบัผลที่เกดิข้ึนจริงในอดีต โดยนาํผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลัง

หรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกดิข้ึนเม่ือกระแสเงินสดเกดิข้ึนจริงมาพิจารณาร่วมด้วย 

35  โดยทั่วไปงบประมาณหรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน

และเช่ือถือได้ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีมักไม่สามารถหาได้ ด้วยเหตุดังกล่าวฝ่ายบริหารจึงควร

ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการล่าสุดสาํหรับระยะเวลา 5 ปี 

เป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ หรือ

ประมาณการทางการเงินที่มีระยะเวลาเกนิกว่า 5 ปีหากฝ่ายบริหารม่ันใจว่าประมาณการน้ันเช่ือถือ

ได้ และฝ่ายบริหารต้องสามารถแสดงให้เหน็ว่าจากประสบการณ์ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแส

เงินสดสาํหรับระยะเวลาที่เกนิกว่า 5 ปี ได้อย่างแม่นยาํ 

36   กจิการต้องประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยการปรับ

ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินด้วยอัตรา   

การเติบโตสาํหรับปีถัดไป อัตราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอัตราคงที่หรืออัตราที่ลดลง ดังน้ันอัตรา 

การเติบโตที่เหมาะสมควรเทา่กบัศูนย์หรือติดลบ นอกจากมีข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับรูปแบบวงจร

ของผลิตภัณฑห์รืออุตสาหกรรมที่แสดงให้เหน็ถึงการเพ่ิมข้ึนของอตัราการเติบโต 

37   สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดทาํให้การเติบโตของกิจการถูกจาํกัด ดังน้ัน จึงเป็น 

การยากที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกว่าอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉล่ียระยะยาว       

(เป็นต้นว่า 20 ปี) ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการน้ันดาํเนินงานอยู่ หรือของ

ตลาดซ่ึงสนิทรัพย์น้ันถูกนาํไปใช้ 

38  ในการใช้ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กจิการต้องพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าว

จัดทาํข้ึนโดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเป็นการประมาณการที่ดี

ที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดอายุการให้ประโยชน์         

ที่เหลืออยู่ของสนิทรัพย์ 
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ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

39 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตอ้งรวมถงึ 

39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรบัจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง 

39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่จําเป็นในการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัจากการใช้

สินทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง (ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายเพือ่การเตรียมสินทรพัยใ์หอ้ยู่ใน

สภาพพร้อมที่จะใช้งานได)้ และประมาณการกระแสเงินสดจ่ายดงักล่าวจะต้อง

เกีย่วขอ้งโดยตรง หรือสามารถปันส่วนใหก้บัสินทรพัยโ์ดยใชเ้กณฑที์่สมเหตุสมผลและ

สมํา่เสมอได ้และ 

39.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดร้ับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจําหน่ายสินทรัพย์น ั้น       

เมือ่ส้ินอายุการใหป้ระโยชน ์

40 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้องมาจากข้อสมมติที่สมํ่าเสมอเกี่ยวกับ 

การเพ่ิมข้ึนของราคาอันเน่ืองมาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดังน้ันกิจการต้องประมาณการกระแส  

เงินสดในอนาคตโดยการประเมินระดับราคาที่มีผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ หากกิจการใช้อัตรา

คิดลดที่รวมผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของราคาจากอตัราเงินเฟ้อทั่วไปไว้แล้ว สาํหรับกรณีที่อัตรา

คิดลดที่ใช้ไม่ได้รวมผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของราคาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป กิจการต้อง

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยการประเมินระดับราคาที่ไม่มีผลกระทบของอัตรา     

เงินเฟ้อ (แต่ให้รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต) 

41  การประมาณการกระแสเงินสดจ่ายต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสินทรัพย์ที่เกิดข้ึน     

เป็นประจาํทุกวันและค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่สามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์

โดยใช้เกณฑท์ี่สมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอเพ่ือทาํให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

42  กิจการต้องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนก่อนที่สินทรัพย์น้ัน

พร้อมที่จะใช้งานหรือพร้อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้รวมกระแสเงินสดจ่าย

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กจิการต้องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ิมของ

อาคารระหว่างก่อสร้างหรือโครงการพัฒนาที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ 

43 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องไม่รวมจาํนวนต่อไปน้ีเพ่ือป้องกนัการคาํนวณซํา้ 

43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจาก

กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา (เช่น สินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทลูกหน้ี) และ 

43.2  กระแสเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันซ่ึงได้รับรู้เป็นหน้ีสินไว้แล้ว (เช่น เจ้าหน้ี     

เงินบาํเหนจ็บาํนาญ หรือประมาณการหน้ีสนิ) 

44 กิจการตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปัจจุบนัของสินทรพัย ์และ 

การประมาณการดงักล่าวตอ้งไม่รวมกระแสเงินสดรบัหรือจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

จากรายการต่อไปนี้  

44.1  การปรบัโครงสรา้งในอนาคตทีย่งัไม่ตกลงผูกพนัเป็นทีแ่น่นอน หรือ 

44.2  การปรบัปรุงหรือทําใหสิ้นทรพัยน์ ั้นดีข้ึน 
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45 เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณการจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ ดังน้ัน มูลค่า

จากการใช้จึงไม่สะท้อนให้เหน็ถึง ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

45.1 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถประหยัดได้ (เช่น ต้นทุน

เกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้าง 

ในอนาคตที่กจิการยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน หรือ 

45.2  กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือปรับปรุงหรือทาํให้สินทรัพย์น้ันดีข้ึนหรือกระแสเงินสดรับ

ในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว 

46 การปรับโครงสร้าง หมายถึง แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารซ่ึงทาํให้

เกิดเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญกับขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการหรือลักษณะ       

การดาํเนินธุรกิจ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน ให้แนวปฏบัิติที่สร้างความชัดเจนว่าเม่ือใดจึงจะ

ถือว่ากจิการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง 

47 เม่ือกิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง สินทรัพย์บางรายการอาจได้รับผลกระทบจาก 

การปรับโครงสร้างน้ัน ดังน้ันเม่ือกจิการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้างกจิการต้อง 

47.1 กาํหนดมูลค่าจากการใช้โดยการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่สะท้อนถึง

ต้นทุนที่ประหยัดได้และผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง (ซ่ึงกําหนดจาก

งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสดุที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร) และ 

47.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตสาํหรับการปรับโครงสร้างและนาํไปรวมอยู่ใน

ประมาณการหน้ีสนิจากการปรับโครงสร้างตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจ

เกดิข้ึน  
48 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับใน

อนาคตที่คาดว่าจะเกดิจากการเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจ่าย

เพ่ือปรับปรุงหรือทาํให้สนิทรัพย์ดีข้ึน จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะเกดิข้ึน  
49 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้รวมกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่จาํเป็นสาํหรับการรักษา

ระดับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดจากสินทรัพย์ในสภาพปัจจุบัน เม่ือหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดประกอบด้วยสนิทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่าง

กนัและสนิทรัพย์ทุกรายการน้ันมีความจาํเป็นต่อการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์  

ที่ก่อให้เกดิเงินสดจะถือว่า การเปล่ียนแทนของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์สั้นกว่าเป็นส่วน

หน่ึงของการบํารุงรักษาตามปกติเพ่ือทาํให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ันอยู่ในสภาพที่   

ใช้งานได้  ในทาํนองเดียวกัน หากสินทรัพย์รายการหน่ึงมีส่วนประกอบที่มีอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณที่แตกต่างกัน การเปล่ียนแทนของส่วนประกอบที่มีอายุการให้ประโยชน์สั้นกว่าจะ 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบํารุงรักษาสินทรัพย์เม่ือมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่  

เกดิจากสนิทรัพย์น้ัน 
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50 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตอ้งไม่รวม 

50.1 กระแสเงินสดรบัหรือจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน หรือ 

50.2 ภาษีเงินไดที้ร่บัหรือจ่ายไป 

51  ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องสอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้ใน   

การกาํหนดอตัราคิดลด มิฉะน้ัน กจิการอาจนาํผลกระทบของข้อสมมติบางประการมารวมคาํนวณ

ซํ้าหรืออาจไม่นํามาคํานวณ หากกิจการได้คาํนึงถึงผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาโดย   

การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว กิจการต้องไม่นาํกระแสเงินสดรับหรือจ่าย

จากกจิกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ในทาํนองเดียวกัน กระแส 

เงินสดในอนาคตต้องเป็นประมาณการก่อนหักภาษีเงินได้เน่ืองจากอัตราคิดลดที่ใช้ในการคาํนวณ

เป็นอตัราก่อนหักภาษีเงินได้ 

52 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิทีจ่ะไดร้บั (หรือที่จะตอ้งจ่าย) จากการจําหน่ายสินทรพัยเ์มือ่

ส้ินสุดอายุการให้ประโยชนต์อ้งเป็นจํานวนเงินซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจากการจําหน่าย

สินทรพัยใ์นราคาที่ผูซ้ื้อและผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั จํานวนที่คาดว่าจะ

ไดร้บัจากการจําหน่ายนี้ ตอ้งหกัประมาณการตน้ทุนในการจําหน่าย 

53  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจําหน่ายสินทรัพย์เม่ือ

สิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์จะต้องกาํหนดในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย เว้นแต่ในการประมาณกระแสเงินสดสทุธน้ัิน 

53.1 กจิการใช้ราคาที่อ้างองิได้ ณ วันที่ทาํการประมาณการสนิทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ซ่ึงสิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์ และนําไปใช้ในการดําเนินงานภายใต้สภาพการณ์ที่

คล้ายคลึงกนั   

53.2  กิจการต้องปรับปรุงราคาดังกล่าวด้วยผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาใน

อนาคตเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อทั่วไป และผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของระดับ

ราคาในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการไม่ได้รวม

ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจาก    

การใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและอัตราคิดลด กิจการต้องไม่รวมผลกระทบดังกล่าวใน

การประมาณการกระแสเงินสดสทุธจิากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ด้วย 

53ก  มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้อนถึงข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะ

นาํมาใช้เม่ือมีการกาํหนดราคาสนิทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม มูลค่าจากการใช้สะท้อนถึงผลกระทบ

จากปัจจัยต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลเฉพาะเจาะจงต่อกิจการและไม่ได้ส่งผลกับกิจการอื่นทั่วไป เช่น 

มูลค่ายุติธรรมไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยเหล่าน้ี ซ่ึงโดยทั่วไปปัจจัยเหล่าน้ีไม่ได้มีไว้สาํหรับผู้ร่วมตลาด 

53ก.1   มูลค่าส่วนเพ่ิมที่ได้มาจากการรวมกลุ่มของสินทรัพย์ (เช่น การสร้างกลุ่มการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงมีสถานที่ต้ังแตกต่างกนั)  

53ก.2   การผนึกกาํลังร่วมกนัระหว่างสนิทรัพย์ที่มีการวัดมูลค่ากบัสนิทรัพย์อื่น 
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53ก.3   สิทธิทางกฎหมายหรือข้อจาํกัดทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสาํหรับเจ้าของสินทรัพย์ใน

ปัจจุบัน และ 

53ก.4   ประโยชน์ทางภาษี หรือภาระทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงสาํหรับเจ้าของสนิทรัพย์ในปัจจุบัน 

กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

54  กระแสเงินสดในอนาคตต้องประมาณการในสกุลเงินที่กระแสเงินสดเหล่าน้ันจะเกิดข้ึน 

และต้องคิดลดด้วยอตัราคิดลดที่เหมาะสมสาํหรับสกุลเงินน้ัน กจิการต้องแปลงค่ามูลค่าปัจจุบันที่

ประมาณการข้ึนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันที่คาํนวณมูลค่าจากการใช้ 

อตัราคิดลด 

55  อตัราคิดลด (อตัรา) ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีเงินไดที้่สะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์

ตลาดในปัจจุบนัของ 

55.1 มูลค่าของเงินตามเวลา และ 

55.2 ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของสินทรพัย ์ซ่ึงการประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตยงัไม่ไดน้าํความเสีย่งดงักล่าวมาพจิารณาปรบัปรุงประมาณการ 

56 อัตราที่สะท้อนการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยง 

ที่เฉพาะเจาะจงของสนิทรัพย์ คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการหากได้เลือกการลงทุนที่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที่มีจาํนวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทยีบเท่ากับกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับจากสินทรัพย์น้ัน อัตราดังกล่าวประเมินได้จากอัตราในตลาดปัจจุบันสาํหรับสินทรัพย์ที่

คล้ายคลึงกัน หรือจากต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของเงินทุนของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ซ่ึงมีสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการบริการและความเสี่ยงที่

คล้ายคลึงกับสินทรัพย์ที่กาํลังพิจารณาอยู่ อย่างไรกต็าม อัตราคิดลดที่ใช้ในการวัดมูลค่าจาก   

การใช้ต้องไม่นําความเสี่ยงมาพิจารณาปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ทั้งน้ี      

เพ่ือป้องกนัการคาํนวณซํา้ 

57  เม่ือกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์ได้จากตลาดโดยตรง กิจการต้อง   

หาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันเพ่ือประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพ่ิมเติมในการประมาณ

การอตัราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

58 กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการที่ไม่รวมถึง 

ค่าความนิยม ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 59 ถึง 64 และต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

65 ถึง 108 
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59 กิจการตอ้งบนัทึกลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หเ้ท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ก็ต่อเมือ่

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนตํา่กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์น ั้น มูลค่าส่วนที่ลดลงคือ         

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

60 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกําไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรพัยเ์ป็นราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น (ตวัอย่างเช่น 

วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ)์ กิจการตอ้งนําผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์่ตีราคาใหม่ไปลด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยต์ามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัอื่น 

61  กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีการตีราคาใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรกต็าม กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในกรณีที่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไม่เกินกว่าจาํนวนส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ที่บันทึกไว้สาํหรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์     

ที่ตีราคาใหม่ดังกล่าวต้องนาํไปลดส่วนเกนิทุนจากการตีราคาใหม่ของสนิทรัพย์น้ัน 

62 กรณีที่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ประมาณการข้ึนมีจํานวนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยที์่เกี่ยวข้อง กิจการตอ้งรับรู ้ส่วนต่างนั้นเป็นหนี้ สินหากมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินฉบบัอื่นกําหนดไว ้

63 หลงัจากที่กิจการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า กิจการตอ้งปรบัปรุงการคํานวณค่าเสื่อม

ราคา (ค่าตดัจําหน่าย) ของสินทรพัยสํ์าหรบังวดเวลาในอนาคต โดยใชมู้ลค่าตามบญัชีที่

ปรบัปรุงใหม่ของสินทรพัยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) และนํามาปันส่วนอย่างเป็นระบบ

ตลอดอายุการใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์

64 หากกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องระบุสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได้ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ของสินทรัพย์กับฐานภาษี 

ของสนิทรัพย์น้ัน  

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดและค่าความนยิม 

65 กิจการต้องระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและกําหนดมูลค่าตามบัญชี รวมทั้งรับรู้        

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามข้อกาํหนด 

ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค 

การระบุหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

66  หากมีข้อบ่งช้ีใดที่แสดงว่าสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า กิจการตอ้งประมาณการมูลค่า        

ทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ กรณีที่กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่า 

ทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยแ์ต่ละรายการได ้กิจการตอ้งกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั
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คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณารวมอยู่ (หน่วย

สินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) 

67 กิจการจะไม่สามารถกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้หากเป็นไป

ตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

67.1 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ไม่สามารถประมาณการได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายของสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น เม่ือกระแสเงินสดในอนาคต

จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองไม่สามารถประมาณการได้เป็นจาํนวนเงินที่น้อยมาก) 

และ  

67.2  สนิทรัพย์ไม่สามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ 

ที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นได้ 

ในกรณีดังกล่าวกจิการสามารถกาํหนดมูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้

เฉพาะสาํหรับหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

 

ตวัอย่าง 

บริษัทเหมืองแร่เป็นเจ้าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมเหมืองแร่ของบริษัทเอง 

ทางรถไฟส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถนาํไปขายเป็นเศษซากได้เท่าน้ัน และไม่สามารถก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที่เป็นอสิระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นในเหมืองแร่ 

ในกรณีดังกล่าวบริษัทไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของทางรถไฟได ้

เนือ่งจากมูลค่าจากการใชท้างรถไฟไม่สามารถกาํหนดไดแ้ละอาจแตกต่างจากมูลค่าซาก ดงันัน้ 

บริษัทจึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  

ทีท่างรถไฟดงักล่าวรวมอยู่ดว้ย กล่าวคือเหมืองแร่โดยรวม 

 

68  ตามคาํนิยามที่ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หมายถึง กลุ่มของ

สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เลก็ที่สุดซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแส

เงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ต้องอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไม่สามารถกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์        

แต่ละรายการได้ กิจการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มสินทรัพย์ที่เล็กที่สุด        

ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่น

หรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 
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69 กระแสเงินสดรับ คือกระแสเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ได้รับมาจากบุคคลหรือกิจการ

ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุว่ากระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ซ่ึงเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น

หรือไม่ กิจการต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการซ่ึงรวมถึงวิธีการที่ ฝ่ายบริหารติดตามผล        

การดําเนินงานของกิจการ (เช่น สายการผลิต  ลักษณะของธุรกิจ  สถานที่ต้ัง เขตพ้ืนที่ หรือ

ภูมิภาคแต่ละแห่ง) หรือวิธีที่ ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์และ         

การดาํเนินงานของกจิการอย่างต่อเน่ือง หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์และการยกเลิกการดาํเนินงาน

ของกจิการ 

70 กิจการตอ้งระบุใหสิ้นทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดหาก

สินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยน์ ั้นผลิตผลผลิตที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั แมว่้าจะมีการนํา

ผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชภ้ายในกิจการ หากราคาโอนภายในส่งผลต่อกระแสเงินสด

รบัที่เกิดจากสินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการตอ้งนําประมาณการที่ดี

ที่สุดของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัราคาในอนาคตสําหรบัผลผลิตนั้น ที่เป็นราคาที่สามารถต่อรอง

ราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั มาใชเ้พือ่ 

70.1 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้บัในอนาคตเพื่อกําหนดมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด และ 

70.2 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลค่าจากการใช ้  

ของสินทรพัยอื์่นหรือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นที่ไดร้บัผลกระทบจาก

ราคาโอนภายใน 

71  แม้ว่ากจิการได้นาํผลผลิตที่ได้จากสนิทรัพย์หรือกลุ่มสนิทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในหน่วย

สนิทรัพย์อื่นภายในกจิการ (เช่น สนิค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้องถือว่าสินทรัพย์

หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่มสินทรัพย์

อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตน้ีได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ทั้งน้ีเน่ืองจากสินทรัพย์หรือกลุ่ม

สินทรัพย์น้ันสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิด

จากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลที่ประมาณการโดยอาศัย

ตวัอย่าง 

บริษัทเดินรถประจาํทางแห่งหน่ึงให้บริการภายใต้สญัญาที่ทาํกบัเทศบาล ซ่ึงกาํหนดให้บริษัทต้อง

ให้บริการข้ันตํ่า 5 เส้นทาง กจิการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้รับจากการเดินรถ

แต่ละเส้นทางแยกจากกนัได้ และการเดินรถเส้นทางหน่ึงมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

เนื่องจากขอักําหนดตามสญัญา กิจการไม่สามารถทีจ่ะยกเลิกเดินรถเสน้ทางใดเสน้ทางหนึง่ได ้

ดงันัน้ ระดบัทีเ่ล็กทีสุ่ดของกระแสเงินสดรับทีส่ามารถระบุได ้ซึง่เป็นอิสระอย่างมากจากกระแส

เงินสดรบัทีเ่กิดจากสินทรพัยอื์่นหรือกลุ่มสินทรพัยอื์่น คือ กระแสเงินสดรบัทีเ่กิดจากการเดินรถ

ทัง้ 5 เสน้ทางรวมกนั ดงันัน้ หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดคือบริษัทเดินรถประจําทางทัง้

บริษทั 
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งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน หรือ

เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์อื่นหรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดอื่นที่ได้รับผลกระทบจากราคาโอน

ภายใน หากราคาโอนภายในไม่สะท้อนถึงประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคา     

ในอนาคตที่ เป็นราคาที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มี        

ความเกี่ยวข้องกนั  

72  กิจการตอ้งระบุหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดสําหรบัสินทรพัยเ์ดียวกนัหรือสินทรพัย์

ประเภทเดียวกนัในแต่ละงวดใหมี้ความสอดคลอ้งกนั เวน้แต่กิจการสามารถอธิบายเกีย่วกบั

การเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

73  ในกรณีที่กิจการกาํหนดว่า สินทรัพย์ที่กาํลังพิจารณาอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

แตกต่างจากที่กาํหนดไว้ในงวดก่อนหรือประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ ที่รวมในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสดเปล่ียนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 130 หากกิจการรับรู้หรือกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนและมูลค่าตามบญัชีของหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

74  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดคือ มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์น้ัน 

แล้วแต่จํานวนเงินใดจะสูงกว่า ในการกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 โดยใช้คาํว่า “หน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสด” แทนคาํว่า “สนิทรัพย์” 

75  กิจการตอ้งกําหนดมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดโดยใชเ้กณฑ์ที่

สอดคลอ้งกบัวิธีการทีใ่ชกํ้าหนดมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงิน

สดนั้น 

76 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดต้อง 

76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือที่สามารถปันส่วนโดยใช้

เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน และ 

76.2  ไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิใดที่กจิการได้รับรู้แล้ว เว้นแต่กิจการไม่สามารถกาํหนด

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดได้หากไม่นาํหน้ีสินน้ันมา

ใช้ในการพิจารณา 

มูลค่าตามบัญชีต้องคาํนวณตามที่ได้กาํหนดไว้ข้างต้นเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนใน  

การจําหน่ายและมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกาํหนดข้ึนโดยไม่รวม

กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

และโดยไม่รวมหน้ีสนิที่กจิการได้รับรู้ไว้แล้ว (ดูย่อหน้าที่ 28 และ 43) 
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77  เม่ือกจิการรวมสนิทรัพย์ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มเพ่ือประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กิจการต้องนาํ

สินทรัพย์ทุกรายการที่ก่อให้เกิดหรือนาํไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวข้องรวมไว้ใน

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะน้ันอาจดูเหมือนว่ากิจการได้รับคืนมูลค่าของ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเตม็จาํนวน ทั้งที่ในความเป็นจริงผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้

เกิดข้ึนแล้ว ในบางกรณี แม้ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนทาํให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ประมาณการข้ึน แต่กจิการอาจไม่สามารถปันส่วนสนิทรัพย์น้ัน

ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสมํ่าเสมอ ตัวอย่างเช่น 

ค่าความนิยมหรือสนิทรัพย์องค์กร เช่น สนิทรัพย์ของสาํนักงานใหญ่ มาตรฐานฉบับน้ีได้อธบิายวิธี

ปฏบัิติเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ดังกล่าวในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถึง 103 

78  กจิการอาจจาํเป็นต้องพิจารณาหน้ีสนิที่กจิการได้รับรู้ไว้แล้วเพ่ือกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กรณีน้ีอาจเกิดข้ึนหากกิจการจําหน่ายหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยผู้ซ้ือต้องรับภาระหน้ีสินดังกล่าว ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนใน  

การจําหน่าย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจําหน่าย) ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด    

เงินสด คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดสทุธจิากหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือต้องรับภาระหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย ในการเปรียบเทยีบระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องนาํ

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินไปหักในการกาํหนดทั้งมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

ตวัอย่าง 

บริษัทแห่งหน่ึงดาํเนินธุรกจิเหมืองแร่ในประเทศที่มีกฎหมายกาํหนดว่าเจ้าของกิจการต้องบูรณะ

สถานที่เม่ือการทาํเหมืองแร่เสรจ็สิ้นลง ต้นทุนการบูรณะรวมถึงการฟ้ืนฟูเหมืองให้กลับสู่สภาพ

เดิม กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิจากการฟ้ืนฟูทนัททีี่กิจการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือ

เร่ิมต้นทาํเหมืองแร่ ประมาณการดังกล่าวรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของเหมืองแร่และ  

มีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของเหมืองแร่น้ัน มูลค่าตามบัญชีของประมาณ

การหน้ีสินในการบูรณะสถานที่ เท่ากับ 500 ล้านบาทซ่ึงเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน  

การบูรณะสถานที่น้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของเหมืองแร่ โดยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ เหมือง

แร่โดยรวม ทั้งน้ีกิจการได้รับข้อเสนอที่จะซ้ือเหมืองจากผู้เสนอซ้ือหลายรายในราคาประมาณ 

800 ล้านบาท ซ่ึงเป็นราคาที่ผู้ซ้ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้นทุนในการจาํหน่าย

เหมืองแร่เป็นจาํนวนเงินที่น้อยมาก มูลค่าจากการใช้ของเหมืองแร่ คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

1,200 ล้านบาท ซ่ึงไม่รวมต้นทุนการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของเหมืองแร่ เท่ากับ 

1,000 ล้านบาท 
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มลูค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทนุในการจาํหน่ายสาํหรบัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดเท่ากบั 800 

ลา้นบาท ซึง่เป็นจาํนวนสุทธิจากตน้ทุนการบูรณะสถานที ่มูลค่าจากการใชข้องหน่วยสินทรพัย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสดสทุธิจากภาระหน้ีสินในการบูรณะสถานทีด่งักล่าวเท่ากบั 700 ลา้นบาท (1,200 

ลา้นบาท หักดว้ย 500 ลา้นบาท) มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดสุทธิจาก

ภาระหน้ีสินดงักล่าวเท่ากบั 500 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชี 1,000 ลา้นบาท หักดว้ยมูลค่าตาม

บญัชีของประมาณการหน้ีสินในการบูรณะสถานที ่500 ลา้นบาท) ดงันัน้ มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับ

คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจึงมีจํานวนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของหน่วย

สินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ 

79  เพ่ือประโยชน์ในทางปฏบัิติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอาจ

ต้องรวมสนิทรัพย์ที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน (เช่น ลูกหน้ีและ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือรวมหน้ีสินที่กิจการได้รับรู้แล้ว (เช่น เจ้าหน้ี เงินบาํเหนจ็บาํนาญ 

และประมาณการหน้ีสินอื่น) ในกรณีน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด    

จะเพ่ิมข้ึนด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และลดลงด้วยมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิดังกล่าว 

ค่าความนยิม 

การปันส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

80 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ตั้งแต่วนัที่ไดม้า กิจการตอ้ง 

ปันส่วน ค่าความนยิมทีเ่กิดข้ึนจากการรวมธุรกิจใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนที์่เพิม่ข้ึนจากการรวม

ธุรกิจ ไม่ว่าสินทรพัยอื์่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนกบัหน่วยสินทรพัยห์รือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์หล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละหน่วยหรือ 

แต่ละกลุ่มทีไ่ดร้บัการปันส่วนค่าความนยิมตอ้ง 

80.1 เป็นหน่วยในระดบัที่เล็กที่สุดภายในกิจการที่ใชใ้นการประเมินค่าความนิยมเพื่อ

ประโยชนใ์นการบริหารภายในกิจการ และ 

80.2 ไม่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนงานดําเนินงานตามที่ไดกํ้าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 5 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงาน

ดาํเนินงาน ก่อนการรวมธุรกิจ 

81 ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึง

เกิดจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมกิจการ ซ่ึงไม่สามารถระบุและไม่สามารถรับรู้แยกเป็น 

แต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่ม

ของสินทรัพย์อื่น และในหลายกรณีมักจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดหลายหน่วย บางคร้ังกิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมอย่างสมเหตุผลให้กับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้ แต่สามารถปันส่วนให้กับกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ ดังน้ัน หน่วยในระดับเลก็ที่สุดของกิจการที่ใช้ในการประเมินค่า
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ความนิยมเพ่ือประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ บางคร้ังจะประกอบด้วยหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดจาํนวนมากที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยม แต่กิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความ

นิยมให้กับหน่วยที่เลก็ที่สุดเหล่าน้ันได้ กิจการต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 83 ถึง 99 

และภาคผนวก ค สาํหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม

เช่นเดียวกบักลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม 

82 เม่ือกิจการปฏิบัติตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 80 กิจการจะสามารถทดสอบการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยมในระดับที่สะท้อนวิธกีารที่กจิการบริหารการดาํเนินงาน ซ่ึงค่าความนิยมเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้อง ดังน้ัน กิจการจึงไม่จําเป็นต้องพัฒนาระบบการรายงานเพ่ิมเติมเพ่ือใช้พิจารณา       

การด้อยค่าของค่าความนิยม 

83 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใช้ในการปันส่วนค่าความนิยมเพ่ือทดสอบการด้อยค่าอาจไม่

สอดคล้องกับระดับที่กิจการใช้ในการปันส่วนค่าความนิยม เพ่ือวัดมูลค่ากาํไรหรือขาดทุนที่เป็น

เงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ เช่น หากกิจการต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดย การปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยของกิจการในระดับที่

ค่อนข้างเล็กเพ่ือวัดมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการไม่จําเป็นต้อง

ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ระดับเดียวกัน เว้นแต่กิจการประเมินค่าความนิยม ณ 

ระดับเดียวกนัเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานภายในกจิการ 

84 หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนยิมทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจไม่สามารถดําเนินการเสร็จ

ส้ินก่อนส้ินรอบปีบญัชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน กิจการตอ้งดําเนินการปันส่วนครั้งแรกนั้นให้

เสร็จส้ินก่อนส้ินรอบปีบญัชีแรกทีเ่ริม่ตน้หลงัวนัทีมี่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน 

85 เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวม

ธุรกิจ ถ้าการบันทึกบัญชีเร่ิมแรกของการรวมธุรกิจจาํเป็นต้องใช้ประมาณการ ณ วันสิ้นงวดที่มี

การรวมธุรกจิ  กจิการที่เป็นผู้ซ้ือต้อง : 

85.1 บันทกึบัญชีสาํหรับการรวมธุรกจิโดยใช้มูลค่าที่ประมาณการน้ัน และ 

85.2 รับรู้รายการปรับปรุงที่มีต่อมูลค่าที่ประมาณการ ซ่ึงเป็นผลของการบันทกึบัญชีเร่ิมแรก

ภายในรอบระยะเวลาที่มีการวัดมูลค่า ซ่ึงต้องไม่เกนิ 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกจิ 

ในสถานการณ์ดังกล่าว การปันส่วนคร้ังแรกของค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจอาจไม่

สามารถดาํเนินการให้เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ นรอบปีบัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน ในกรณีดังกล่าวให้

กจิการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 133 

86 หากค่าความนิยมไดปั้นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดและกิจการไดย้กเลิก   

การดําเนินงานที่อ ยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์น ั้ นออกไป ค่าความนิยมที่ เ กี่ยวข้องกับ           

การดําเนนิงานทีย่กเลิกนั้นตอ้ง 

86.1   รวมไวใ้นมูลค่าตามบญัชีของการดําเนินงานนั้นในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุน

จากการยกเลิกการดําเนนิงาน และ 
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86.2   วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑมู์ลค่าเปรียบเทียบของการดําเนินงานที่ยกเลิกและสดัส่วนของ

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีย่งัคงอยู่ เวน้แต่กิจการจะสามารถแสดงใหเ้ห็นว่า

การคํานวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยม          

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานทีย่กเลิกไดดี้กว่า 

ตวัอย่าง 

กิจการได้ขายการดําเนินงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่า  

ความนิยมรวมอยู่ ในราคา 100 ล้านบาท แต่ค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับที่เลก็กว่า

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน เว้นแต่จะกาํหนดข้ึนตามดุลยพินิจของกิจการ มูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืนตามสดัส่วนของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ยังคงอยู่ เทา่กบั 300 ล้านบาท 

เนือ่งจากค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าวไม่สามารถระบุ

หรือเชือ่มโยงกบักลุ่มสินทรัพย์ทีอ่ยู่ในระดบัทีเ่ล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ได ้

โดยไม่ใชด้ลุยพินิจของกิจการ ค่าความนิยมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานทีย่กเลิกใหว้ดัมลูค่าโดย

ใชเ้กณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดําเนินงานที่ยกเลิกและสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสดทีย่งัคงอยู่ ดงันัน้ ค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์ก่่อใหเ้กิดเงิน

สด จาํนวนรอ้ยละ 25 จะนําไปรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชีของการดาํเนินงานทีข่ายไป 

87 หากกิจการปรับโครงสรา้งการรายงานใหม่ โดยการปรับโครงสรา้งดงักล่าวส่งผลให้มี      

การเปลี่ยนแปลงในองคป์ระกอบของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

หรือหลายหน่วย ซ่ึงกิจการไดปั้นส่วนค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ดงักล่าวแลว้ กิจการตอ้งปันส่วนค่าความนยิมใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสดทีมี่การเปลีย่นแปลง โดยการปันส่วนใหม่ใหใ้ชวิ้ธีคํานวณตามวิธีมูลค่าเปรียบเทียบใน

ลกัษณะที่คลา้ยคลึงกบัวิธีที่ใชเ้มือ่กิจการยกเลิกการดําเนินงานที่อยู่ภายใตห้น่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด เวน้แต่กิจการจะสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการคํานวณโดยใชวิ้ธีอื่นจะสามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึมูลค่าของค่าความนิยมที่เกีย่วขอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์่มีการปรบัโครงสรา้ง

ใหม่ไดดี้กว่า 

ตวัอย่าง 

กิจการได้ปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ก. แต่ค่าความนิยมที่  

ปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงกบักลุ่มสนิทรัพย์ที่อยู่ในระดับที่เลก็

กว่าหน่วยสินทรัพย์ ก. ได้ เ ว้นแต่จะกําหนดข้ึนตามดุลพินิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม  

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการรายงานของกิจการส่งผลให้หน่วยสินทรัพย์ ก. ถูกแบ่งออกและ

นาํไปรวมกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดอื่น ได้แก่ หน่วยสนิทรัพย์ ข. ค. และ ง. 

เนื่องจากค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชือ่มโยงกับกลุ่ม

สินทรัพย์ที่อยู่ ในระดับที่เล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ ก . ได้ ค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับ  
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หน่วยสินทรัพย์ ก. จะตอ้งปันส่วนใหม่ใหก้บัหน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.  โดยใชเ้กณฑม์ูลค่า

เปรียบเทียบของสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ ก. ทีจ่ะนําไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิด  

เงินสดอื่น ก่อนทีส่ดัส่วนดงักล่าวจะนําไปรวมกบัหน่วยสินทรพัย ์ข. ค. และ ง. 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดซึง่มีค่าความนิยมรวมอยู่ 

88 ตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 81 หากค่าความนิยมมีความเกี่ยวข้องกบัหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด แต่ไม่ไดปั้นส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยน์ ั้น หน่วยสินทรพัยด์งักล่าวตอ้งไดร้บั

การทดสอบการด้อยค่าเ มื่อ มีข้อ บ่ง ช้ี ว่าหน่วยสินทรัพย์อาจเ กิดการด้อยค่า  โดย              

การเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยซ่ึ์งไม่รวมค่าความนิยมกบัมูลค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น และใหร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เกิดข้ึนตามวิธีการ

ทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

89 หากมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 88 ได้รวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน และ

กิจการสามารถทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้เพียงวิธีเดียว โดยถือว่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ 

10 ของมาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดให้กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ทุกปี 

90 กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมีการปันส่วน       

ค่าความนยิมใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวทุกปีและเมือ่ใดก็ตามทีมี่ขอ้บ่งช้ีว่าหน่วยสินทรพัย์

อาจเกิดการดอ้ยค่า โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ ซ่ึงรวม          

ค่าความนิยม กบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น หากมูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้ับคืน  ของหน่วยสินทรพัยสู์งกว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยใ์ห้ถือว่าหน่วย

สินทรพัยแ์ละค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยน์ ั้นไม่เกิดการดอ้ยค่า แต่ถา้มูลค่า

ตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยสู์งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์กิจการ

ตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

91-95 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

ช่วงเวลาทีท่าํการทดสอบการดอ้ยค่า  

96 การทดสอบการดอ้ยค่าประจําปีสําหรบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วน   

ค่าความนิยมให้กบัหน่วยสินทรัพยด์งักล่าวอาจดําเนินการในช่วงใดของปีก็ได  ้แต่ตอ้ง

ดําเนินการทดสอบในช่วงเวลาเดียวกนัของแต่ละปี หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด        

แต่ละหน่วยอาจไดร้บัการทดสอบการดอ้ยค่าในช่วงเวลาที่ต่างกนั อย่างไรก็ตาม หากค่า

ความนิยมบางส่วนหรือทั้งหมดที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดไดม้าจาก  

การรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยด์งักล่าว

ก่อนส้ินปีปัจจุบนันั้น 
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97 หากกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้กบัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวในช่วงเวลา

เดียวกบัการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการตอ้ง

ทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่เป็นองคป์ระกอบก่อนที่จะทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วย

สินทรพัยที์่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ในทํานองเดียวกนั หากกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของ

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีป่ระกอบเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึง

มีการปันส่วนค่าความนิยมให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวในช่วงเวลาเดียวกนักบั   

การทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการตอ้ง

ทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วยก่อนที่จะทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัยที์มี่ค่าความนยิมรวมอยู่ 

98 ณ เวลาที่มีการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วน         

ค่าความนิยมให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ดังกล่าว อาจมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่

มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้อยค่า ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของ

สินทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็นลําดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

เหล่าน้ัน ก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

รวมอยู่ ในทาํนองเดียวกนั หากมีข้อบ่งช้ีว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้กลุ่มของ

หน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นลาํดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์

น้ันก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้กับ

กลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ดังกล่าว 

99 การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วน

ค่าความนิยมใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวที่คํานวณไวอ้ย่างละเอียดล่าสุดในงวดก่อน อาจ

นํามาใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นในงวดปัจจุบนัได ้หากเขา้เงือ่นไข

ทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

99.1 สินทรัพย์และหนี้ สินที่เ ป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง      

อย่างมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การคํานวณมูลค่าทีจ่ะไดร้บัคืนครั้งล่าสุด 

99.2  การคํานวณครั้งล่าสุดแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนสูงกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นเป็นจํานวนมาก และ 

99.3 จากการวิเคราะหเ์หตุการณที์่ไดเ้กิดข้ึนและสถานการณที์่เปลีย่นแปลงไปนบัตั้งแต่

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนครั้ งล่าสุด มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากที ่      

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนในงวดปัจจุบนัจะตํา่กว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรพัย ์
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สินทรพัยอ์งคก์ร 

100 สินทรัพย์องค์กรรวมถึงสินทรัพย์ของหน่วยงานหรือกลุ่มหน่วยงาน เช่น อาคารสาํนักงานใหญ่ 

หรืออาคารของส่วนงานของกจิการ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้างของกิจการ

จะกาํหนดว่าสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นไปตามคํานิยามของ

สินทรัพย์องค์กรตามมาตรฐานฉบับน้ีหรือไม่ ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์องค์กร คือ สินทรัพย์

น้ันไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น และมูลค่า  

ตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ภายใต้การพิจารณา 

101 เน่ืองจากสนิทรัพย์องค์กรไม่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับแยกต่างหาก กิจการจึงไม่สามารถกาํหนด 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์องค์กรแต่ละรายการได้ เว้นแต่ฝ่ายบริหารตัดสินใจที่จะ

จาํหน่ายสนิทรัพย์องค์กรน้ัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าสินทรัพย์องค์กรอาจเกิด

การด้อยค่า กิจการต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของ     

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมีสินทรัพย์องค์กรรวมอยู่ กิจการต้องเปรียบเทียบมูลค่า

ดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  

และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธกีารที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 104 

102 ในการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด  กิจการตอ้งระบุสินทรพัย์

องคก์รทุกรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดภายใตก้ารพจิารณา ดงันี้  

102.1 หากกิจการสามารถปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์องค์กรให้กับหน่วย

สินทรพัยน์ ั้น โดยใชเ้กณฑที์่สมเหตุสมผลและสมํา่เสมอ  กิจการตอ้งเปรียบเทียบ

มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์ร่วมสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

องคก์รที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยน์ ั้นกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน และรบัรู ้ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

102.2 หากกิจการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรให้กับ         

หน่วยสินทรพัยน์ ั้นโดยใชเ้กณฑที์ส่มเหตุสมผลและสมํา่เสมอ กิจการตอ้ง 

102.2.1 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์ซ่ึงไม่รวมมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์องค์กร  กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ        

หน่วยสินทรพัย ์และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามวิธีการที่ระบุไว ้

ในย่อหนา้ที ่104 

102.2.2 ระบุกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ซ่ึงรวม      

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดภายใตก้ารพิจารณาและสดัส่วนของ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์องค์กรที่สามารถปันส่วนให้กับหน่วย

สินทรพัยน์ ั้นโดยใชเ้กณฑที์อ่ย่างสมเหตุสมผลและสมํา่เสมอ และ 

102.2.3 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด 

เงินสดซ่ึงรวมสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรที ่

มีการปันส่วนให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น กบัมูลค่าที่คาดว่าจะ
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ได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ และรับรู ้ผลขาดทุนจาก         

การดอ้ยค่าตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

103 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

104 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด (ซ่ึงหมายถึง 

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมหรือ

สินทรพัยอ์งคก์รใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าว) หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนตํา่กว่ามูลค่า

ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) นั้น กิจการต้องปันส่วน         

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เพือ่ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัย ์

(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ตามลําดบั ดงันี้  

104.1 ลําดบัแรก ลดมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ และ 

104.2 ลําดบัถดัไป ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ดงักล่าวตามสดัส่วนของมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยแ์ต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

กิจการตอ้งรบัรูก้ารลดลงของมูลค่าตามบญัชีเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่

ละรายการตามทีกํ่าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่60 

105 ในการปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 104 กิจการตอ้งไม่ลด

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หตํ้า่กว่าจํานวนทีสู่งทีสุ่ดของ 

105.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย (หากสามารถวดัมูลค่าได)้ 

105.2 มูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์(หากสามารถกําหนดได)้ และ 

105.3 ศูนย ์

จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ตอ้งปันส่วนใหแ้ก่สินทรพัย ์ใหน้ําไปปันส่วนตามสดัส่วน

ใหก้บัสินทรพัยอื์่นทีร่วมอยู่ในหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์

106 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละ

รายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ มาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการใช้

วิธกีารปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กบัสนิทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่ในหน่วย

สนิทรัพย์เดียวกนัโดยใช้ดุลยพินิจของกจิการ เน่ืองจากกิจการได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์

ทั้งหมดที่รวมอยู่ในหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดร่วมกนั 

107 หากกิจการไม่สามารถกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้         

(ดูย่อหน้าที่ 67) 

107.1 กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

น้ันสูงกว่า จํานวนเงินที่มากกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน   
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การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีหลังจากที่มีการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าตาม   

ย่อหน้าที่ 104 และ 105 และ 

107.2 กจิการต้องไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์หากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดที่สินทรัพย์น้ันรวมอยู่ไม่เกิดการด้อยค่า แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วย

ต้นทุนในการจาํหน่ายจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ันกต็าม 

ตวัอย่าง 

กจิการมีเคร่ืองจักรที่ชาํรุดเสยีหายแต่ยังคงใช้งานอยู่แม้ว่าจะไม่ดีเช่นเดิม เคร่ืองจักรมีมูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจาํหน่ายตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระ เคร่ืองจักร

ดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซ่ึงสามารถระบุได้ว่าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่เลก็ที่สุดซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสด

ที่เป็นอสิระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับจากสนิทรัพย์อื่น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสายการผลิตแสดง

ให้เหน็ว่าสายการผลิตโดยรวมไม่เกดิการด้อยค่า 

ขอ้สมมติที่ 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้เห็นว่า  

ฝ่ายบริหารมิได้มีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรน้ัน 

กิจการไม่สามารถประมาณการมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคืนของเครือ่งจกัรเพียงอย่างเดียวได ้เนือ่งจาก 

(1) มลูค่าจากการใชข้องเครือ่งจกัรนัน้อาจแตกต่างจากมลูค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทนุในการจาํหน่าย และ 

(2) มลูค่าจากการใชข้องเครือ่งจกัรนัน้ กิจการสามารถกาํหนดไดเ้ฉพาะหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด

ซึง่มีเครือ่งจกัรนัน้รวมอยู่ (สายการผลิต) 

เนื่องจากสายการผลิตไม่เกิดการดอ้ยค่า ดังนัน้ กิจการจึงไม่ตอ้งรับรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีส่ําหรับ

เครือ่งจกัร อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจาํเป็นตอ้งประเมินระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคาของเครือ่งจกัรใหม่ 

หรือเปลีย่นแปลงวิธีคิดค่าเสือ่มราคาของเครื่องจกัรเนื่องจากระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคาทีส่ัน้ลง หรือ

วิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีเ่ร่งข้ึนจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอายุการใหป้ระโยชน์ของเครื่องจกัรทีเ่หลืออยู่ หรือ

รูปแบบการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทีกิ่จการคาดวา่จะไดร้บัไดดี้ข้ึน 

ขอ้สมมติที่ 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้เหน็ว่าฝ่าย

บริหารมีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรโดยจะขายเคร่ืองจักรเก่าในอนาคตอันใกล้ กิจการประมาณ

การว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้เคร่ืองจักรอย่างต่อเน่ืองจนถึงวันจําหน่ายเคร่ืองจักรเป็นจํานวนเงิน  

ที่น้อยมาก 

มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจักรสามารถประมาณการไดใ้กลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยต้นทุนใน  

การจําหน่าย ดังนัน้ มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของเครื่องจกัรจึงสามารถกําหนดได ้และไม่จําเป็นตอ้ง

พิจารณาถึงหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีมี่เครือ่งจกัรนัน้รวมอยู่ (กล่าวคือ สายการผลิต) นอกจากน้ี 

กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครือ่งจกัรดงักล่าว เนือ่งจากมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนใน

การจาํหน่ายของเครือ่งจกัรต่ํากวา่มลูค่าตามบญัชีของเครือ่งจกัร  

108 หลงัจากปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่104 และ 105 แลว้ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีย่งัคงอยู่เป็นหนี้ สินหากมาตรฐานฉบบัอื่นกําหนดไว ้
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

109 มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงกิจการรับรู้ในงวดก่อนไว้ในย่อหน้าที่ 110 ถึง 

116 คาํว่า “สนิทรัพย์” ในย่อหน้าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สนิทรัพย์แต่ละรายการหรือ  หน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับสนิทรัพย์แต่ละรายการได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

117 ถึง 121ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

122 ถึง 123 และข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับค่าความนิยมได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 124 ถึง 125 

110 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดที่แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่ค่าความนยิมทีกิ่จการไดร้บัรูใ้นงวดก่อนอาจไม่จําเป็นตอ้งมี

อยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั

คืนของสินทรพัยน์ ั้น 

111 ในการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีใดทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่
ค่าความนยิมทีกิ่จการรบัรูใ้นงวดก่อนอาจไม่จําเป็นตอ้งมีอยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ กิจการตอ้ง

พจิารณาถงึขอ้บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

แหล่งขอ้มูลจากภายนอก 

111.1 มีขอ้ช้ีบ่งทีส่งัเกตไดว่้ามูลค่าของสินทรพัยเ์พิม่ข้ึนอย่างมีนยัสําคญัในระหว่างงวด  

111.2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการเกิดข้ึนใน

ระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็น          

การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือ

กฎหมาย ทีกิ่จการดําเนนิการ หรืออาจเป็นการเปลีย่นแปลงในตลาดของสินทรพัยน์ ั้น  

111.3 อตัราดอกเบี้ ยในตลาด หรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้น

ลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใชใ้นการคํานวณมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย์ ซ่ึ งส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น ั้ นเพิ่ม ข้ึน          

อย่างมีสาระสําคญั 

แหล่งขอ้มูลภายใน 

111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคัญ เกี่ยวกบัลกัษณะการใช้ หรือคาดว่าจะใช้

สินทรพัย ์ซ่ึงส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอนัใกล ้

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนที่เกิดข้ึนในระหว่างงวด เพือ่ปรบัปรุงหรือ   

ทําใหสิ้นทรพัยน์ ั้นดีข้ึน หรือปรบัโครงสรา้งการดําเนินงานที่กิจการนําสินทรพัยน์ ั้น

ไปใช ้

111.5 มีหลักฐานจากข้อมูลที่รายงานเป็นการภายใน ซ่ึงบ่งช้ีว่าผลการปฏิบัติงาน         

เชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยดี์ข้ึนหรือจะดีข้ึนกว่าทีค่าดไว ้
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112 ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจลดลงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 111     

ส่วนใหญ่เป็นข้อบ่งช้ีเช่นเดียวกันกับข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าอาจเกิดผลขาดทุนการด้อยค่าตามที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12  

113 หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่รับรู้

ไปแล้ว อาจไม่จาํเป็นต้องมีอยู่หรืออาจลดลง อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่ากิจการอาจจาํเป็นต้องทบทวนและ

ปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ รวมทั้งวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจาํหน่าย) หรือ

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

สนิทรัพย์น้ัน แม้ว่ากจิการไม่ได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์กต็าม 

114 กิจการตอ้งกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่ค่าความนิยม ที่รบัรูใ้น

งวดก่อนๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงของประมาณการที่ใชกํ้าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน

นบัตั้งแต่วนัทีกิ่จการไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั้งล่าสุด ในกรณีนี้  กิจการตอ้งบนัทึก

เพิม่มูลค่าตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(เวน้แต่จะเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดที่ระบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 117) การเพิม่ข้ึนดงักล่าว คือ การกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

115 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประมาณการ
ความสามารถในการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจากการใช้หรือจากการขายสินทรัพย์น้ัน

นับต้ังแต่วันที่กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันคร้ังล่าสุด ย่อหน้าที่ 130 

กําหนดให้กิจการต้องระบุถึงการเปล่ียนแปลงของประมาณการที่ ส่งผลให้ประมาณการ

ความสามารถในการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์เพ่ิมข้ึน ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงของประมาณ

การรวมถึง 

115.1 การเปล่ียนแปลงเกณฑท์ี่ใช้กาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (กล่าวคือ มูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนกาํหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย หรือมูลค่าจาก  

การใช้) 

115.2 การเปล่ียนแปลงจํานวนเงินหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงอัตราคิดลด  หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกาํหนดจาก

มูลค่าจากการใช้ หรือ 

115.3 การเปล่ียนแปลงของประมาณการเกี่ยวกับส่วนประกอบที่นาํมาพิจารณาในการกาํหนด

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกาํหนดจาก

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย 

116 มูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดรับในอนาคตเพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาที่ใกล้เข้ามา อย่างไรกต็าม ความสามารถใน

การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ได้เพ่ิมข้ึน ดังน้ัน กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจาก   

การด้อยค่าหากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ลดลงน้ันเป็นเพียงผลจากการที่เวลาได้ผ่านไป 

(บางคร้ังเรียกว่า “การผ่อนคลาย” ของส่วนลด) แม้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะสูงกว่ามูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์กต็าม 
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

117 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพิม่ข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีที่กําหนดไว  ้(สุทธิจากค่าตดัจําหน่ายหรือ     

ค่าเสือ่มราคา) โดยไม่รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยน์ ั้นในปีก่อนๆ 

118 การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมส่วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่
กาํหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจาํหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์น้ันในงวดก่อน ถือเป็นการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน   

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์น้ันในการบันทกึรายการสาํหรับการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ดังกล่าว 

119 กิจการตอ้งบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยม โดย

รบัรูไ้ปยงักําไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่กรณีทีสิ่นทรพัยน์ ั้นแสดงดว้ยราคาทีตี่ใหม่ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัอื่น (เช่น วิธีการตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ)์ กิจการตอ้งถือว่าการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์่ตีราคาใหม่เป็นการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการรายงาน       

ทางการเงินฉบบัอื่น 

120 กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์น้ันเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม      

หากกจิการได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่น้ันไปยังกาํไรหรือขาดทุน

ในงวดก่อน กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไปยังกาํไรหรือขาดทุน

เป็นจาํนวนไม่เกนิผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กจิการเคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อน 

121 หลงัจากทีกิ่จการไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า กิจการตอ้งปรบัปรุงค่าเสื่อมราคา 
(ค่าตดัจําหน่าย) ของสินทรพัยสํ์าหรบังวดเวลาในอนาคต โดยใชมู้ลค่าตามบญัชีที่ปรบัปรุง

ใหม่ของสินทรพัยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) และนํามาปันส่วนอย่างเป็นระบบตลอดอายุ

การใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

122 ในการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการ

จะตอ้งปันส่วนมูลค่าที่เพิม่ข้ึนไปยงัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ (ยกเวน้ค่าความนิยม) ที่รวมอยู่

ในหน่วยสินทรพัยน์ ั้น ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยด์งักล่าว การเพิม่ข้ึนของ

มูลค่าตามบญัชีตอ้งถือเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละ

รายการ และใหร้บัรูต้ามวิธีการทีกํ่าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่119 

123 ในการปันส่วนการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด   

เงินสดตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 122 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ต่ละรายการตอ้งไม่

เพิม่ข้ึนเกินกว่าจํานวนทีตํ่า่กว่าระหว่าง  

123.1 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หากสามารถกําหนดได)้ และ 
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123.2 มูลค่าตามบญัชีที่กําหนดไว ้(สุทธิจากค่าตดัจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อนๆ 

จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ ซ่ึงตอ้งปันส่วนให้แก่สินทรพัย ์ให้นําไป    

ปันส่วนตามสดัส่วนใหก้บัสินทรพัยอื์่นทีร่วมอยู่ในหน่วยสินทรพัย ์(ยกเวน้ค่าความนยิม) 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 

124 กิจการตอ้งไม่กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิมทีไ่ดร้บัรูใ้นงวดก่อน  

125  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ไม่ให้มีการรับรู้ค่าความนิยมที่เกดิข้ึนภายในกจิการ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

ค่าความนิยมในงวดบัญชีหลังจากงวดที่ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมน้ัน      

อาจเป็นการเพ่ิมข้ึนของค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการมากกว่าเป็นการกลับรายการ        

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกดิจากการซ้ือกจิการที่รับรู้ไปแล้ว 

การเปิดเผยขอ้มูล 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัสินทรพัยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปนี้  
126.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนในระหว่างงวด และ

รายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุนจาก     

การดอ้ยค่ารวมอยู่ 

126.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ ซ่ึงรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนในระหว่าง

งวด และรายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าทีก่ลบัรายการรวมอยู่ 

126.3 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

126.4 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ที่รบัรูใ้น

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

127 สินทรัพย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและการใช้งานคล้ายคลึงกันใน  

การดาํเนินงานของกจิการ 

128  กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 126 ร่วมกับข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผย 

สาํหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีรวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่า 

ตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างวันต้นงวดและวันสิ้ นงวด ตามที่ก ําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

129  กิจการที่รายงานขอ้มูลจําแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ส่วนงานดําเนนิงาน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ สําหรบัแต่ละส่วนงาน

ทีร่ายงาน 



 

37 

 

129.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน และที่ร ับรูใ้นกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

129.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ ที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน และที่

รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

130  กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลสําหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ (รวมถึงค่าความนิยม) หรือ        

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีการรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          

ในระหว่างงวด ดงัต่อไปนี้  

130.1 เหตุการณแ์ละสถานการณที์่ทําใหกิ้จการตอ้งรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

130.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีร่บัรู ้หรือกลบัรายการ 

130.3 สําหรบัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

130.3.1 ลกัษณะสินทรพัยแ์ต่ละรายการ และ 
130.3.2 ส่วนงานที่รายงานซ่ึงมีสินทรพัยน์ ั้นรวมอยู่ หากกิจการรายงานขอ้มูล

จําแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ส่วนงานดําเนนิงาน  

130.4   สําหรบัหน่วยของสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

130.4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสด (เช่น เป็น            

สายการผลิต โรงงาน การดําเนินงานทางธุรกิจ หน่วยงานทางภูมิศาสตร ์

หรือส่วนงานที่รายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ส่วนงานดําเนนิงาน)  

130.4.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรู ้หรือกลบัรายการ โดยแสดง
จําแนกตามสินทรพัยแ์ต่ละประเภท และตามส่วนงานที่รายงาน หาก

กิจการรายงานขอ้มูลจําแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ส่วนงานดําเนนิงาน และ 

130.4.3 คําอธิบายลกัษณะการรวมสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงลกัษณะการรวม

สินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าว หากกิจการได้

เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสดนบัตั้งแต่วนัทีป่ระมาณการมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของ

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดครั้งก่อน 

130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด) และ

เปิดเผยข้อมูลว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพย์ (หน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด) เป็นมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย หรือมูลค่าจาก

การใช ้
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130.6  หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

130.6.1 การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์(หน่วยของสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด 

เงินสด) ทั้งหมดไดร้บัการจัดใหอ้ยู่ในลําดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดบั

ใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช)้) โดยไม่คํานึงว่า 

“ตน้ทุนในการจําหน่าย” จะสามารถสงัเกตไดห้รือไม่ 

130.6.2 รายละเอียดของเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม
หกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่ายสําหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมที่ไดร้บัการจัด

ใหอ้ยู่ในระดบั 2 และระดบั 3 ของลําดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม หากมี

การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่า กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว พรอ้มทั้งเหตุผลของการเปลีย่นแปลง 

และ 

130.6.3 ขอ้สมมติที่สําคญัแต่ละขอ้ที่ฝ่ายบริหารใชเ้ป็นพื้ นฐานในการกําหนด

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายสําหรับการวัดมูลค่า

ยุติธรรมที่ไดร้บัการจัดใหอ้ยู่ในระดบั 2 และระดบั 3 ของลําดบัชั้นของ

มูลค่ายุติธรรม ขอ้สมมติที่สําคญัคือขอ้สมมติที่ส่งผลใหมู้ลค่าที่คาดว่า

จะไดร้ับคืนของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) 

อ่อนไหวมากที่สุด นอกจากนี้  กิจการตอ้งเปิดเผยอัตราคิดลดที่ใชใ้น   

การวดัมูลค่าในงวดปัจจุบนัและการวัดมูลค่าในงวดก่อน หากมูลค่า

ยุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจําหน่ายวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคมูลค่า

ปัจจุบนั 

130.7 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 

(ถา้มี) หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่าจากการใช ้

131  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วกบัยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูแ้ละยอดรวม

ของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการในระหว่างงวด ดงัต่อไปนี้  หากไม่มีขอ้มูลที่ตอ้ง

เปิดเผยตามทีกํ่าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่130 

131.1 ประเภทของสินทรพัยที์่สําคญัซ่ึงเกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและประเภทของ

สินทรพัยที์สํ่าคญัซ่ึงมีการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

131.2 เหตุการณแ์ละสถานการณที์่สําคญัที่ทําใหกิ้จการตอ้งรบัรูแ้ละกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

132  มาตรฐานฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อสมมติที่กิจการใช้ในการกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์ (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ในระหว่างงวด อย่างไรก็ตาม       

ย่อหน้าที่ 134 กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่า      
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ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ในกรณีที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์น้ัน 

133  ตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 84 หากกิจการไม่ไดทํ้าการปันส่วนค่าความนิยมที่ไดม้าจาก    

การรวมธุรกิจในระหว่างงวดใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนเงินของค่าความนิยมที่ไม่ได ้    

ปันส่วน รวมถงึสาเหตุทีไ่ม่ไดปั้นส่วนค่าความนยิมดงักล่าว 

ประมาณการที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด 

เงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชนไ์ม่ทราบ

แนน่อนรวมอยู่ 

134 กิจการต้องเ ปิดเผยข้อ มูลตามข้อ กําหนดในย่อหน้า ที่  134.1 ถึง  134.6 สํ าหรับ          

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด     

เงินสดแต่ละกลุ่ม) หากมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมหรือ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุ

การใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย(์กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์

เป็นจํานวนเงินทีมี่นยัสําคญัเมือ่เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีมี่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ 

134.1 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรพัย(์หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์  

134.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน    

ทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

134.3 เกณฑที์่ใชใ้นการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรัพย์) (เป็นมูลค่าจากการใช้ หรือมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนใน          

การจําหน่าย) 

134.4 หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย(์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

กําหนดจากมูลค่าจากการใช ้จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

134.4.1 ขอ้สมมติทีสํ่าคญัแต่ละขอ้ทีฝ่่ายบริหารใชใ้นการประมาณการกระแสเงิน
สดสําหรบัรอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสุด ขอ้สมมติที่สําคญั คือขอ้สมมติที่ส่งผลใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั

คืนของสินทรัพย  ์(หน่วยของสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด) อ่อนไหว   

มากทีสุ่ด 

134.4.2 คําอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการกําหนดมูลค่าสําหรบัขอ้สมมติที่
สําคญัแต่ละขอ้ ว่ามูลค่าที่กําหนดสะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีต หรือ

สอดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกหรือไม่ หากมูลค่าทีกํ่าหนดไม่สะทอ้น

ถึงประสบการณ์ในอดีตหรือไม่สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก      
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ให้อธิบายว่ามูลค่าที่กําหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตหรือ

แหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด 

134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศยังบประมาณ 

หรือประมาณการทางการเงินที่ไดร้บัอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ซ่ึงหากงวด

เวลาของประมาณการที่นํามาใชก้บัหน่วยสินทรพัย(์หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัย)์ครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ใหเ้ปิดเผยคําอธิบายถึง

เหตุผลทีกิ่จการใชป้ระมาณการทีมี่ระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี 

134.4.4 อัตราการเติบโตที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่

ยาวนานกว่ารอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสุด และให้เหตุผลกรณีที่มีการใช้อัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตรา       

การเติบโตถวัเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม หรือประเทศที่

กิจการดําเนินงานอยู่ หรือตลาดของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัยน์ ั้น 

134.4.5 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

เป็นมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย ใหเ้ปิดเผยเทคนิคการประเมินมูล

ค่าที่ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย แต่ไม่มีขอ้กําหนดให้

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้ สําหรบักรณี

ที่กิจการไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจําหน่ายโดยใชร้าคาเสนอซ้ือ

ขายสําหรบัหน่วยสินทรพัย(์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ที่เหมือนกนั กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูล ดงันี้  

134.5.1 คําอธิบายขอ้สมมติที่สําคญัแต่ละขอ้ ซ่ึงฝ่ายบริหารใชใ้นการกําหนด

มูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจําหน่าย ข้อสมมติที่สําคัญ คือ      

ขอ้สมมติทีส่่งผลใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หน่วยของ

สินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) อ่อนไหวมากทีสุ่ด 

134.5.2 คําอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการกําหนดมูลค่าสําหรบัขอ้สมมติ   

ที่สําคญัแต่ละขอ้ว่าสะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีต หรือสอดคลอ้งกบั

แหล่งข้อมูลภายนอก หรือไม่ หากมูลค่าที่ กําหนดไม่สะท้อนถึง

ประสบการณ์ในอดีตหรือไม่สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก           

ให้อธิบายว่ามูลค่าที่กําหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตหรือ

แหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด  

(ก)  การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสด) ทั้ งหมดไดร้ับการจัดให้อยู่ในลําดบัชั้ นของ
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มูลค่ายุติธรรมระดบัใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มี

การประกาศใช)้) โดยไม่คํานึงว่า “ตน้ทุนในการจําหน่าย” จะ

สามารถสงัเกตไดห้รือไม่ 

(ข)   หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่า กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว พรอ้มทั้งเหตุผล

ของการเปลี่ยนแปลงหากกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุน

ในการจําหน่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณกระแสเงินสดที่มีการคิดลด 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงัต่อไปนี้  

134.5.3 ระยะเวลาทีค่รอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.4 อตัราการเติบโตทีใ่ชใ้นการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.5 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

134.6 หากมีเหตุผลที่ทําใหเ้ชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติที่สําคญั ซ่ึง 

ฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย ์     

(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย)์ ซ่ึงจะส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย ์  

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูล ดงัต่อไปนี้  

134.6.1 จํานวนของมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย(์กลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์ทีสู่งกว่ามูลค่าตามบญัชี 

134.6.2 มูลค่าทีกํ่าหนดข้ึนสําหรบัขอ้สมมติทีสํ่าคญั 

134.6.3 จํานวนของมูลค่าที่ กําหนดข้ึนสําหรับข้อสมมติที่ สําคัญซ่ึงจะต้อง

เปลี่ยนแปลงไป หลงัจากรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร

อื่นๆ ที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน เพื่อใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย(์กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์เท่ากบัมูลค่าตาม

บญัชี  

135 หากมูลค่าตามบญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุ

การใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนไดปั้นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด(กลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์หลายหน่วย และมูลค่าที่ปันส่วนใหก้บัแต่ละหน่วยสินทรพัย(์กลุ่มของหน่วย

สินทรพัย)์ไม่มีนยัสําคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้เท็จจริงดงักล่าวควบคู่กบัผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์(กลุ่มของ

หน่วยสินทรพัย)์เหล่านั้น นอกจากนี้  หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์เหล่านั้น กําหนดข้ึนโดยใชข้อ้สมมติที่สําคญัเช่นเดียวกนั และ
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ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวมีนยัสําคญัเมือ่เปรียบเทียบ

กบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชน์

ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวควบคู่กบัขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

135.1 ผลรวมของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย ์    

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

135.2 ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีมี่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบ

แน่นอนทีปั่นส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย(์กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ 

135.3 คําอธิบายเกีย่วกบัขอ้สมมติทีสํ่าคญั 

135.4 คําอธิบายวิธีการทีฝ่่ายบริหารใชใ้นการกําหนดมูลค่าสําหรบัขอ้สมมติที่สําคญัแต่ละ

ข้อว่าสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือสอดคลอ้งกับแหล่งข้อมูลภายนอก 

หรือไม่ หากมูลค่าที่กําหนดไม่สะทอ้นถึงประสบการณใ์นอดีตหรือไม่สอดคลอ้งกบั

แหล่งขอ้มูลภายนอก ใหอ้ธิบายว่ามูลค่าทีกํ่าหนดแตกต่างจากประสบการณใ์นอดีต

หรือแหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด  

135.5 หากมีเหตุผลทีทํ่าใหเ้ชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมติที่สําคญัส่งผลให้

ผลรวมของมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย(์กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์มากกว่า

ผลรวมของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั กิจการตอ้งเปิดเผย 

135.5.1 จํานวนผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย ์    

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ทีสู่งกว่าผลรวมของมูลค่าตามบญัชี 

135.5.2 มูลค่าทีกํ่าหนดข้ึนสําหรบัขอ้สมมติทีสํ่าคญั 

135.5.3 จํานวนของมูลค่าที่ กํ าหนดข้ึนสําหรับข้อสมมติที่ สํ าคัญซ่ึงจะต้อง

เปลีย่นแปลงไป หลงัจากรวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของตวัแปร

อื่นๆ ที่ใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน เพือ่ใหผ้ลรวมของมูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย(์กลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์เท่ากบั

ผลรวมของมูลค่าตามบญัชี  

136 ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนาํผลการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

อย่างละเอยีดคร้ังล่าสดุของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ที่จัดทาํ

ในงวดก่อนมาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)ในงวด

ปัจจุบันหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่กาํหนด ในกรณีน้ี ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

134 และ 135 สาํหรับหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ

การคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่นาํมาจากงวดก่อน 

137 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั  

138 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 



 

43 

 

139 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

140 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฉ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

140ญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มี        

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 130 และ 134 และหัวข้อที่อยู่ก่อนย่อหน้าที่ 138 กิจการต้องถือปฏบัิติ

ตามการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

ไม่ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวในงวดที่กิจการยังไม่ถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงาน    

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

(รวมถึงงวดที่เปรียบเทยีบ) 

140ฎ-140ฐ  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

141 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใ ช้แทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  36 (ปรับปรุง  2557)           

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

การใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานฉบับน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใหแ้นวทางในการใชเ้ทคนิค

มูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้คําว่า “สินทรพัย”์ ในภาคผนวกน้ี ใหมี้ความหมายครอบคลุม

ถึงกลุ่มของสินทรพัยที์เ่ป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

องคป์ระกอบของการวดัมูลค่าปัจจุบนั 

ก1    ความแตกต่างทางเศรษฐกจิระหว่างสนิทรัพย์สามารถระบุได้โดยใช้องค์ประกอบดังต่อไปน้ีร่วมกนั 

(ก) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีที่ซับซ้อนข้ึน อาจใช้กลุ่มกระแส    

เงินสดในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

(ข) การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจํานวนเงินหรือจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสด เหล่าน้ัน 

(ค) มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง 

(ง) ราคาที่ได้คาํนึงถึงความไม่แน่นอนที่สบืเน่ืองมาจากสนิทรัพย์ และ 

(จ) ปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) แต่เป็นปัจจัยที่ 

ผู้ร่วมตลาดมักจะสะท้อนให้เหน็ในการกาํหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับจากสนิทรัพย์ 

ก2 ภาคผนวกน้ีได้เปรียบเทียบวิธีการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันที่กิจการสามารถนาํมาใช้ในการประมาณ

มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 2 วิธี โดยการพิจารณาเลือกใช้วิธีใดน้ัน ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่

เกดิข้ึน การคาํนวณตามวิธีด้ังเดิม (Traditional approach) ได้นาํผลจากปัจจัย (ข) ถึง (จ) ที่กล่าว

ไว้ในย่อหน้า ก1 มารวมอยู่ในอัตราคิดลดที่ใช้ ในขณะที่วิธีการคาํนวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์

(Expected Cash Flow approach) ได้นําผลจากปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) มาใช้ในการคํานวณ

กระแสเงินสดที่คาดการณ์หลังปรับด้วยความเสี่ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดสะท้อนการคาดการณ์

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต      

ผลการคาํนวณต้องสะท้อนมูลค่าปัจจุบันที่คาดไว้ของกระแสเงินสดในอนาคต กล่าวคือ การถัวเฉล่ีย

ถ่วงนํา้หนักของผลลัพธท์ั้งหมดที่อาจเกดิข้ึน 

หลกัการทัว่ไป 

ก3 เทคนิคที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด และอตัราดอกเบ้ียในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปตาม

สถานการณ์ที่แวดล้อมสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา อย่างไรกต็าม กิจการสามารถนาํหลักการ

ทั่วไปต่อไปน้ีมาใช้กบัเทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ 
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(ก) อตัราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดกระแสเงินสดต้องสะท้อนถึงข้อสมมติที่สอดคล้องกบัข้อสมมติที่ใช้ 

กับประมาณการกระแสเงินสด มิฉะน้ันอาจเกิดความซํ้าซ้อนหรือละเลยผลกระทบของ    

ข้อสมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12 กับกระแสเงินสดตาม

สญัญาที่จะได้รับจากเงินให้กู้ยืม อัตราดังกล่าวสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอนาคตจากเงินให้กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะ ในขณะที่กจิการต้องไม่ใช้อัตราร้อยละ 

12 ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกันน้ีในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณ์ เน่ืองจากกระแสเงินสด

ดังกล่าวได้สะท้อนข้อสมมติเกี่ยวกบัการผิดนัดชาํระดังกล่าวแล้ว 

(ข) ประมาณการกระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้องปราศจากความลาํเอียง ตลอดจนปราศจาก  

การนาํปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์มาร่วมพิจารณา ตัวอย่างเช่น การแสดงประมาณการ

กระแสเงินสดสุทธิให้ตํ่าลงโดยเจตนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตของ

สนิทรัพย์อย่างชัดเจน ถือว่ามีความลาํเอยีงในการวัดมูลค่า 

(ค) ประมาณการกระแสเงินสด หรืออตัราคิดลดต้องสะท้อนให้เหน็ขอบเขตผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

มากกว่าการใช้มูลค่าตํ่าสดุหรือมูลค่าสงูสดุที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุเพียงมูลค่าเดียว 

การวดัมูลค่าปัจจุบนัโดยวิธีดั้งเดิม และวิธีกระแสเงินสดที่ 

วิธีดั้งเดิม 

ก4 การนํามูลค่าปัจจุบันมาใช้ในการบันทกึบัญชีโดยดั้งเดิมแล้วจะใช้ประมาณการกระแสเงินสด  

เพียงชุดเดียวและใช้อัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซ่ึงถือเป็นอัตราที่สะท้อนความเสี่ ยง              

ได้อย่างเหมาะสม การคํานวณตามวิธีด้ังเดิมจะมีข้อสมมติว่าอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ใช้น้ัน

สามารถสะท้อนถึงการคาดการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงส่วนเพ่ิม

ที่เหมาะสม ดังน้ันวิธด้ัีงเดิมจะให้ความสาํคัญกบัการเลือกอตัราคิดลดเป็นอย่างมาก 

ก5 ในบางสถานการณ์ กจิการสามารถนาํวิธด้ัีงเดิมมาใช้ได้โดยง่าย เช่น กรณีที่มีสินทรัพย์ที่คล้ายคลึง

กันอยู่ในตลาด สาํหรับกรณีสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดอ้างอิงตามสัญญาซ่ึงกาํหนดให้พิจารณา

เทยีบเทา่กบัหุ้นกู้ที่มีอตัราดอกเบ้ีย 12% เกณฑท์ี่นาํมาใช้ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบันจะข้ึนอยู่กับ

วิธกีารที่ผู้ร่วมตลาดอธบิายสนิทรัพย์น้ัน  

ก6 อย่างไรกต็าม วิธด้ัีงเดิมอาจไม่เหมาะสมสาํหรับบางกรณีที่มีการวัดมูลค่าแบบซับซ้อน เช่น การวัด

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่มีตลาดสําหรับสินทรัพย์น้ัน หรือไม่มี

สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน ในการหาอัตราที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กิจการต้อง

วิเคราะห์สินทรัพย์ที่ต้องการพิจารณาน้ันพร้อมกับสินทรัพย์อื่นที่มีอยู่ในตลาดอย่างน้อย 2 

รายการ ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียที่ระบุได้ อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสมต้องอ้างอิงจากอัตรา

ดอกเบ้ียที่สามารถระบุได้จากสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคล้ายคลึงกับกระแส    

เงินสดของสนิทรัพย์ที่วัดมูลค่า ดังน้ันในการวัดมูลค่ากจิการต้องดาํเนินการ ดังน้ี 

(ก) ระบุชุดกระแสเงินสดที่ต้องคาํนวณคิดลด 

(ข) ระบุสนิทรัพย์อื่นในตลาด ซ่ึงมีลักษณะของกระแสเงินสดที่คล้ายคลึงกนั 
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(ค) เปรียบเทียบชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสองรายการ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีลักษณะที่

คล้ายคลึงกันเช่น ชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสองรายการเป็นกระแสเงินสดตาม

สัญญาเช่นเดียวกัน หรือ ชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการหน่ึงเป็นกระแสเงินสด

ตามสญัญา ส่วนชุดกระแสเงินสดของสนิทรัพย์รายการอื่นเป็นประมาณการกระแสเงินสด 

(ง) ประเมินว่ามีองค์ประกอบที่มีอยู่ในสนิทรัพย์รายการหน่ึง แต่ไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์รายการ

อื่นหรือไม่ เช่น สนิทรัพย์รายการหน่ึงมีสภาพคล่องน้อยกว่าสนิทรัพย์รายการอื่น 

(จ) ประเมินว่าชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสองรายการมีลักษณะการเปล่ียนแปลงตาม

สภาวะเศรษฐกจิ ที่คล้ายคลึงกนัหรือไม่  

วิธีกระแสเงินสดทีค่าดการณ ์

ก7 ในบางสถานการณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์เป็นวิธีการวัดมูลค่าที่มีประสิทธิผลมากกว่าวิธี

ด้ังเดิม เน่ืองจากวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์จะใช้ข้อมูลกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด

มาพิจารณาแทนที่จะใช้กระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพียงชุดเดียว ตัวอย่างเช่น 

กระแสเงินสดอาจเป็น 100 ล้านบาท 200 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาท ด้วยความน่าจะเป็น 

10% 60% และ 30% ตามลาํดับ กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 220 ล้านบาท ดังน้ัน วิธี

กระแสเงินสดที่คาดการณ์จึงแตกต่างจากวิธด้ัีงเดิม โดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่กาํลัง

พิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธด้ัีงเดิม 

ก8 การคาํนวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์กิจการสามารถใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันมาประกอบ

เม่ือช่วงเวลาที่จะได้รับกระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน เช่น กจิการอาจได้รับกระแสเงินสดจาํนวน 

1,000 ล้านบาท ในระยะเวลาหน่ึงปีหรือในระยะเวลาสองปีหรือในระยะเวลาสามปี ด้วย       

ความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% ตามลําดับ ตัวอย่างข้างล่างน้ีแสดงวิธีการคํานวณ       

มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับในสถานการณ์ดังกล่าว 

(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 
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ก9 มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับจาํนวน 892.36 ล้านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ถ้าคาํนวณโดยวิธี

ด้ังเดิมโดยใช้ประมาณการที่ดีที่สดุจาํนวน 902.73 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%) การคาํนวณ

มูลค่าปัจจุบันโดยวิธด้ัีงเดิมที่ใช้ในตัวอย่างน้ี กจิการจาํเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คาดว่า

อาจได้รับกระแสเงินสดและนาํมาใช้ในการคาํนวณ โดยมิได้สะท้อนความเป็นไปได้ของช่วงเวลา

อื่น ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราคิดลดที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันโดยวิธีด้ังเดิมไม่สามารถสะท้อนถึง

ความไม่แน่นอนของช่วงเวลาได้ 

ก10 การนาํความน่าจะเป็นมาใช้ เป็นองค์ประกอบที่สาํคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้ว่าจะมี

ข้อสงสยัว่าวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์โดยกาํหนดความน่าจะเป็นให้กับประมาณการ ซ่ึงคาํนวณ

ข้ึนมาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้คาํนวณน้ันจะทาํให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยาํมากข้ึนจริงหรือไม่ แต่การนาํ

วิธีการคํานวณแบบด้ังเดิมที่เหมาะสม (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ก6) มาใช้ก็จําเป็นต้องใช้      

การประมาณการและดุลยพินิจของผู้คํานวณเช่นเดียวกัน และวิธีด้ังเดิมมิได้มีความชัดเจน       

ในการคาํนวณเหมือนกบัวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์ 

ก11 ประมาณการหลายประเภทที่ จัดทํา ข้ึนในทางปฏิบัติในปัจจุบันได้รวมองค์ประกอบของ       

กระแสเงินสดที่คาดการณ์แล้วอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากน้ีบ่อยคร้ังที่นักบัญชีจําเป็นต้อง     

วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยข้อมูลที่มีอยู่จาํกัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึน 

เช่น     นักบัญชีอาจต้องเผชิญกบัสถานการณ์ดังน้ี 

(ก) เม่ือจาํนวนเงินที่ประมาณการ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท และไม่มี

จาํนวนเงินใดที่อยู่ในช่วงของประมาณการดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่าจาํนวนเงินอื่น 

จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจาํกดัดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเท่ากับ 150 

ล้านบาท [(50 + 250)/2] 

(ข) เม่ือจาํนวนเงินที่ประมาณ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท โดยที่จาํนวน

เงินที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุคือ 100 ล้านบาท แต่ไม่สามารถกาํหนด ความน่าจะเป็นของ

แต่ละจาํนวนได้ จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจาํกดัดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์

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

(ค) เม่ือจํานวนเงินที่ประมาณการ เท่ากับ 50 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 10%) 250 ล้านบาท 

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

จํากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเท่ากับ 140 ล้านบาท 

(50x0.10) + (250x0.30) + (100x0.60)] 

ในแต่ละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะให้ประมาณการของมูลค่าจากการใช้       

ที่ดีกว่าการใช้จํานวนเงินที่น้อยที่สุด จํานวนเงินที่มากที่สุดหรือจํานวนเงินที่มีความเป็นไปได้   

มากที่สดุเพียงค่าเดียว 

ก12 กิจการควรพิจารณาถึงต้นทุนที่ต้องเสียไปและประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกใช้วิธีกระแสเงินสดที่

คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลจาํนวนมากซ่ึงนาํมาคาํนวณกระแสเงินสดได้ 

หลายสถานการณ์ หรือในบางกรณีกิจการอาจสามารถจัดทําประมาณการทางการเงินที่ระบุ         

ความผันแปรของกระแสเงินสดได้เพียงคร่าวๆ เว้นแต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ดังน้ัน 
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กิจการจําเป็นต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างต้นทุนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับการเพ่ิมข้ึนของ

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่นาํมาใช้ในการวัดมูลค่า 

ก13 มีผู้ให้ความเห็นว่าเทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่เหมาะสมสาํหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์

รายการเดียว หรือสนิทรัพย์ที่ข้อมูลกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึนมีอยู่จาํกัด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่

มีกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึน 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจาํนวน 10 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 

90% และ 1,000 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 10% ในกรณีดังกล่าวกระแสเงินสดที่คาดการณ์  

จะเทา่กบั 109 ล้านบาท ซ่ึงผู้ให้ความเหน็ว่าผลที่ได้ดังกล่าวไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของจาํนวน

เงินที่อาจต้องจ่ายในท้ายที่สดุ 

ก14 ความเห็นข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า หาก

วัตถุประสงค์ คือ การรวบรวมต้นทุนที่จะเกิดข้ึน กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจไม่สามารถเป็น  

ตัวแทนที่เที่ยงธรรมของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน อย่างไรกต็าม มาตรฐานฉบับน้ีให้ความสาํคัญ

กับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ใน

ตัวอย่างน้ีไม่น่าจะเป็น 10 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด ทั้งน้ี

เน่ืองจากการวัดมูลค่า 10 ล้านบาทไม่ได้รวมความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในการวัดมูลค่า

ของสนิทรัพย์ โดยกระแสเงินสดที่มีความไม่แน่นอนได้แสดงให้เหน็เสมือนว่าเป็นกระแสเงินสดที่

มีความชัดเจนแน่นอน และโดยทั่วไปไม่มีกิจการใดที่จะขายสินทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวในราคา 

10 ล้านบาท 

อตัราคิดลด 

ก15 ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์กต็าม อัตราดอกเบ้ียที่นาํมาใช้ใน

การคิดลดกระแสเงินสดต้องไม่รวมความเสี่ยงซ่ึงได้ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ว  

เพ่ือหลีกเล่ียงการซํา้ซ้อนกบัผลกระทบของข้อสมมติบางประการ 

ก16 หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้โดยตรง กิจการสามารถใช้

อัตราโดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้องประเมินสภาพตลาดให้มากที่สุดเท่าที่

จะทาํได้เกี่ยวกบั 

(ก) มูลค่าของเงินตามเวลาสาํหรับระยะเวลาจนสิ้นสดุอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ และ 

(ข) ปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้าที่ ก1 ของมาตรฐานฉบับน้ี โดยปัจจัย   ดังกล่าวต้อง

ไม่ส่งผลให้ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด 

ก17 ในการประมาณการ กจิการอาจเร่ิมจากการพิจารณาอตัราต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของเงินทุนของกิจการซ่ึงอาจกําหนดโดยใช้เทคนิค เช่น 

แบบจาํลองการตีราคาสนิทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model) 

(ข) อตัราดอกเบ้ียจากการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกจิการ 

(ค) อตัราดอกเบ้ียจากการกู้ยืมในตลาดอื่นๆ 
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ก18  อย่างไรกต็าม อตัราเหล่าน้ีจะต้องถูกปรับปรุง 

(ก) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่ตลาดใช้ในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

ประมาณการกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ และ 

(ข) เพ่ือแยกความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือ      

ความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ว 

ทั้งน้ี กิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนและความเสี่ยงด้านราคา ควบคู่กนัไปด้วย 

ก19 อตัราคิดลดต้องเป็นอสิระจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการและวิธีการที่กิจการจัดหาเงินเพ่ือใช้ใน

การซ้ือสินทรัพย์ เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

วิธกีารที่กจิการจัดหาเงินมาซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

ก20 ย่อหน้าที่ 55 ของมาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ ดังน้ัน 

หากเกณฑ์ที่ใช้ในการประมาณการอัตราคิดลดเป็นอัตราหลังหักภาษีเงินได้จะต้องปรับให้เป็น

อตัราก่อนหักภาษีเงินได้  

ก21 โดยปกติ กิจการจะใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสําหรับการประมาณการมูลค่าจากการใช้ของ

สนิทรัพย์ อย่างไรกต็าม กิจการต้องใช้อัตราคิดลดหลายอัตราสาํหรับช่วงเวลาในอนาคตที่ต่างกัน 

หากมูลค่าจากการใช้มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาหรือ  

ต่อโครงสร้างของอตัราดอกเบ้ีย 
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ภาคผนวก ข 

(ภาคผนวกน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ภาคผนวก ค 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมและ 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์ 

 

ค1    เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  

การรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าและรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ด้วยส่วนของมูลค่าตามข้อ (ก) ที่

มากกว่าข้อ (ข) ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผลรวมของ: 

(1) สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2558 ) เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงโดยทั่วไป กาํหนดให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ดังกล่าวด้วยมูลค่าความยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

(2) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน   

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกจิ และ 

(3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ของส่วนได้เสียในในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือที่ผู้ซ้ือ  

ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

(ข) มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาซ่ึง    

วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวม

ธุรกจิ   

การปันส่วนค่าความนยิม 

ค2 ย่อหน้าที่ 80 ของมาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการที่เป็นผู้ซ้ือต้องปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดข้ึน

จากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือ

หน้ีสินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

เหล่าน้ันหรือไม่กต็าม จึงมีความเป็นไปได้ที่ประโยชน์จากการรวมธุรกิจบางส่วนจะถูกปันส่วนไป

ให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมไม่มีส่วนได้เสยี 
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การทดสอบการดอ้ยค่า 

ค3  สาํหรับการทดสอบการด้อยค่า กจิการต้องเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกดิเงินสด กบัมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน  

ค4 หากกจิการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่ระบุ

ได้สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ ซ้ือ แทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่ถือว่าเป็นของ      

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจะรวมอยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังน้ันกิจการต้องเพ่ิม

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่ถือว่า

เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุม ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้วจะนําไป

เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาว่า         

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค5 ย่อหน้าที่ 104 ของมาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่

เกิดข้ึนโดยไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ก่อน จากน้ัน   

ผลขาดทุนที่เหลือจึงนาํไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว

ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสนิทรัพย์น้ัน 

ค6 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม       

ที่ถือว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องปันส่วนให้กับบริษัท

ใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมด้วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปันส่วนกาํไรหรือขาดทุน      

จากบริษัทย่อย 

ค7 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่   

เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่กว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของค่าความนิยมต้องปันส่วนให้กับส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดทั้งในส่วนที่เป็น

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนที่มิใช่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลขาดทุนจาก   

การด้อยค่าต้องถูกปันส่วนให้กบัส่วนต่างๆ ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เงินสดตามเกณฑดั์งน้ี 

(ก) จาํนวนเงินที่ไม่เกินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสด โดยเทยีบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ส่วนน้ันก่อนเกดิการด้อยค่า และ 

(ข) จํานวนเงินที่ไม่เกินการด้อยค่าที่ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ในหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสด โดยเทยีบกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิในหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนน้ันก่อนเกิดการด้อยค่า การด้อยค่าดังกล่าวจะปันส่วนให้กับ

สินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละส่วนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์แต่ละรายการในส่วนน้ัน 
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สาํหรับส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ให้กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ให้กบับริษัทใหญ่และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมด้วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปันส่วนกาํไรหรือ

ขาดทุนจากบริษัทย่อย 

ค8 หากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ถือว่าเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ     

ค่าความนิยมไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (ดูย่อหน้าที่ ค4) กิจการต้องไม่รับรู้      

การด้อยค่าดังกล่าวเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ในกรณีดังกล่าว ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าที่ เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับบริษัทใหญ่เท่าน้ันที่จะรับรู้เป็น        

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ค9 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

 


