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ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี  มี
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ข้อเสนอแนะภายใน 30 มีนาคม 2556 โดยจัดส่งมาที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เลขที่  133 ถนนสุ ขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
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ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ/เลขานุการฯ 

โทรศัพท ์0-2685-2500 ต่อ 2577 

โทรสาร 0-2685-2514 

 

 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

mailto:Secretary@fap.or.th


ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                หน้า 2/90 

 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 25552) 

เรือ่ง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 36: ‚Impairment of Assets‛ (Bound Volume 

2009)) โดยมีการแก้ไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับ Bound Volume 2012 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1-141 และภาคผนวก ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน  

และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้ 

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด 

บทน า 

บทน า 1.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ และต้องถือปฏบัิติกบั  

1.1 การได้มาซ่ึงค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงวันที่ตกลงรวม

ธุรกจิเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 

1.2   สนิทรัพย์อื่นทั้งหมดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

บทน า 2. (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทน า 3. (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทน า 4. (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

ความถีข่องการทดสอบการดอ้ยค่า 

บทน า 5.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม ก าหนดให้มีการวัดมูล

ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า ข้อก าหนด

ดังกล่าวยังคงมีอยู่ในมาตรฐานฉบับน้ี อย่างไรกด็ี มาตรฐานฉบับน้ีก าหนดให้ 

5.1 วัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอนทุกปีโดยไม่จ าเป็นต้องมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันอาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่  

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยละเอียดคร้ังล่าสุดที่กระท าในงวดบัญชีก่อน 

อาจน ามาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันในงวดบัญชีปัจจุบัน หากเป็นไป

ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

5.2 วัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมจะใช้งานทุกปีโดย 

ไม่จ าเป็นต้องมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์น้ันอาจเกดิการด้อยค่า 

5.3 ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิทุกปี 
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การวดัมูลค่าจากการใช ้

บทน า 6.   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้องค์ประกอบดังต่อไปน้ีจะต้องสะท้อนอยู่ในการค านวณ

มูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์   

6.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์  

6.2 การคาดการณ์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้ในจ านวนหรือช่วงเวลาของกระแส  

เงินสดในอนาคตเหล่านั้น  

6.3 มูลค่าของเงินตามเวลา ซ่ึงสะท้อนโดยอัตราดอกเบ้ียที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด  

ณ เวลาปัจจุบัน  

6.4 ราคาซ่ึงสะท้อนความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในตัวสนิทรัพย์   

6.5 ปัจจัยอื่น เช่น สภาพคล่อง ซ่ึงผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดจะสะท้อนในการวัดมูลค่ากระแส 

เงินสดในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังก าหนดให้องค์ประกอบข้อ 6.2 6.4 และ 6.5 สามารถสะท้อน 

ในรูปของการปรับปรุงกระแสเงินสดในอนาคตหรือการปรับปรุงอตัราคิดลด 

บทน า 7.   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้น าเอาข้อก าหนดส าหรับประมาณการกระแสเงินสดที่ใช้ในการ 

วัดมูลค่าจากการใช้มาจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  

ฉบับเดิม โดยประมาณการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ ข้อสมมติที่สมเหตุผลและมีหลักฐาน

สนับสนุน ซ่ึงแสดงถึงประมาณการที่ ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ  

ซ่ึงจะยังคงอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ อย่างไรกดี็ มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีได้ก าหนดว่าฝ่ายบริหาร 

7.1 ต้องประเมินความสมเหตุผลของข้อสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปัจจุบัน  

โดยการตรวจสอบสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีต

และกระแสเงินสดที่เกดิข้ึนจริง 

7.2 ต้องแน่ใจว่าข้อสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปัจจุบันเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันกับผลลัพธ์ที่ เกิดข้ึนจริงในอดีต และได้ค านึงถึงผลกระทบของเหตุการณ์ 

ที่เกดิข้ึนภายหลังหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นอยู่ขณะที่เกดิกระแสเงินสดขึ้นจริง  

บทน า 8.   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม ก าหนดว่าประมาณการ

กระแสเงินสดที่ใช้ในการวัดมูลค่าจากการใช้ให้อ้างอิงจากงบประมาณหรือประมาณการทาง

การเงินล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ได้น าเอาข้อก าหนดนี้มาใช้ แต่ได้ก าหนดไว้ว่าประมาณการกระแส

เงินสดต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นจากข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

8.1 การปรับโครงสร้างในอนาคตที่กจิการยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน  

8.2 การปรับปรุงหรือเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างานของสนิทรัพย์ 
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บทน า 9.  แนวทางเพ่ิมเติมของการใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แสดง 

ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ี แนวทางในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม ในหัวข้อการประมาณอัตราคิดลด  

เม่ือกจิการไม่สามารถหาอตัราที่ใช้เฉพาะกบัสนิทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาได้จากตลาดโดยตรงได้ย้าย

ไปแสดงในภาคผนวก ก ด้วย 

 

 การระบุหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

บทน า 10.  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ยังคงไว้ 

ซ่ึงข้อก าหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม ในเร่ือง 

ที่ว่ากิจการต้องระบุให้สินทรัพย์ หรือกลุ่มสินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

หากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ันมีผลผลิตที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แม้ว่าจะมีการน า

ผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ในกิจการก็ตาม อย่างไรกด็ี มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

ก าหนดไว้ว่าในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการควรใช้ประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารส าหรับ

ราคาตลาดในอนาคตของสินค้า ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ือที่จะก าหนดมูลค่า

จากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ฉบับเดิมยังก าหนดด้วยว่าเม่ือกจิการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ือที่จะก าหนดมูลค่าจาก

การใช้ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่เกดิจากการใช้สนิค้าน้ัน กจิการควรใช้ประมาณการ

ที่ดีที่สดุของฝ่ายบริหารส าหรับราคาตลาดในอนาคตของสินค้า มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนด

ว่าหากกระแสเงินสดรับที่ได้จากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้รับผลกระทบ

จากราคาโอนภายใน กิจการต้องใช้ประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงเป็นราคาที่ ผู้ซ้ือกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี 

ความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดดังน้ี 

10.1 กระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคตเพ่ือก าหนดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน และ 

10.2 กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตเพ่ือก าหนดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ได้รับผลกระทบจากราคาโอนภายใน 

 

การปันส่วนค่าความนยิมใหห้นว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

บทน า 11.  มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม ก าหนดให้กิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ได้มาจาก

การรวมธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีล่างข้ึนบน/บนลงล่าง (‘bottom-up/top-down’ approach) ซ่ึงจะส่งผล

ให้กิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม

ไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 
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เงินสดที่ เล็กที่สุด ซ่ึงกิจการสามารถปันส่วนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชี ด้วยเกณฑ์ที่ 

สมเหตุผลและอย่างสม ่าเสมอ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีข้อก าหนดเช่นเดียวกันให้กิจการ

ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ได้รับจากการรวมธุรกิจ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการ

ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมดังกล่าวเกี่ยวข้อง 

อย่างไรกต็ามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดอย่างชัดเจนว่า 

11.1 ตั้งแต่วันที่ซ้ือกจิการที่เป็นผู้ซ้ือต้องปันส่วนค่าความนิยมที่เกดิข้ึนจากการรวมธุรกิจให้กับ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาด

ว่าจะได้รับประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนจากผลผนึกของการรวมธุรกจิ ไม่ว่าสนิทรัพย์อื่นหรือหน้ีสิน

อื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกจัดรวมกับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

เหล่านั้นหรือไม่กต็าม 

11.2 สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแต่ละหน่วยหรือแต่ละกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่กจิการได้ปัน

ส่วนค่าความนิยมให้ควร 

11.2.1 เป็นหน่วยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใช้ในการประเมินค่าความนิยมตาม

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการภายใน และ 

11.2.2 ไม่ใหญ่เกินกว่าส่วนงานด าเนินงาน หรือตามที่ ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 12.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดว่า 

12.1 หากการปันส่วนคร้ังแรกของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไม่แล้วเสรจ็ก่อนสิ้น

รอบปีบัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้ น กิจการต้องด าเนินการปันส่วนคร้ังแรกน้ันให้แล้ว

เสรจ็ก่อนสิ้นรอบปีบัญชีแรก หลังปีที่มีการรวมธุรกจิเกดิขึ้น 

12.2 เม่ือกิจการได้จ าหน่ายการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์ซ่ึงได้รับการปันส่วนค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินงาน

น้ันต้อง 

12.2.1 รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของการด าเนินงานน้ันเมื่อมีการค านวณผลก าไรหรือ

ขาดทุนจากการจ าหน่าย และ 

12.2.2 วัดมูลค่าโดยค านวณตามสดัส่วนของมูลค่าของการด าเนินงานที่ถูกจ าหน่ายกับ

มูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

ที่ยังคงเหลืออยู่ นอกจากกิจการจะสามารถแสดงให้เหน็ว่าการค านวณโดยใช้

วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เหน็ถึงมูลค่าของค่าความนิยมของการด าเนินงาน 

ที่จ าหน่ายออกไปได้ดีกว่า 

12.3   เมื่อกิจการปรับโครงสร้างการรายงานใหม่ โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้มีการ

เปล่ียนแปลงในองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด ซ่ึงกิจการได้มีการปันส่วนค่าความนิยมให้ กิจการควรปันส่วนค่าความนิยมใหม่ให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย โดยการปันส่วนให้ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน 
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ของมูลค่าเช่นเดียวกับที่ใช้เม่ือมีการจ าหน่ายการด าเนินงานภายใต้หน่วยสินทรัพย์หรือ 

กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการ

ค านวณโดยใช้วิธอีื่นจะสามารถสะท้อนให้เหน็ถึงมูลค่าของค่าความนิยมของหน่วยสินทรัพย์

หรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ได้ดีกว่า 

 

ช่วงเวลาที่ท าการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 

บทน า 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้ 

13.1 ท าการทดสอบการด้อยค่าเป็นรายปีส าหรับหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม โดยท าการทดสอบการด้อยค่าใน 

ช่วงใดของปีกไ็ด้ แต่จะต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกนัในแต่ละปี 

13.2 ส าหรับหน่วยสนิทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีความแตกต่าง

กนั สามารถทดสอบการด้อยค่าในช่วงเวลาที่ต่างกนัได้ 

อย่างไรกต็าม หากมีค่าความนิยมบางส่วนที่ปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีได้ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วย

สนิทรัพย์ดังกล่าวก่อนสิ้นปีปัจจุบันนั้น 

บทน า 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้อนุญาตให้น าการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ 

หน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม 

ซ่ึงกระท าไว้อย่างละเอียดล่าสุดในงวดก่อน มาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์

หรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์น้ันในงวดปัจจุบันได้ หากเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 

บทน า 15. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม ก าหนดให้กิจการกลับ

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงวดก่อน เมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ดังกล่าวเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะซ่ึงคาดว่าจะไม่เกิดขึ้ นอีกและในงวด

ต่อมาเกิดเหตุการณ์ภายนอกซ่ึงท าให้ผลของเหตุการณ์น้ันหายไป มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้

ก าหนดไม่ให้บันทกึการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

บทน า 16  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดไว้ว่าหากกิจการไม่ได้ท าการปันส่วนค่าความนิยมที่ได้มาจาก

การรวมธุรกิจในระหว่างงวดทั้งหมดให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันสิ้ น  

รอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินของค่าความนิยมที่ไม่ได้รับการปันส่วน 

รวมถึงสาเหตุที่ไม่ได้ท าการปันส่วนค่าความนิยมดังกล่าว 
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บทน า 17  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วย

หรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์แต่ละกลุ่มที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) หากมูลค่า

ตามบัญชีของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ 

ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์น้ันเป็นจ านวนเงินที่มีนัยส าคัญเม่ือ

เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของทั้งกิจการ  ข้อมูลดังกล่าวเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับข้อ

สมมติส าคัญซ่ึงใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วย

สนิทรัพย์ดังกล่าว 

บทน า 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดด้วยว่ากิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหากกิจการปัน

ส่วนมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไปยังหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดหลายหน่วยหรือหลายกลุ่ม และ

จ านวนดังกล่าวที่ได้รับการปันส่วนไปยังหน่วยสนิทรัพย์แต่ละหน่วย หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

แต่ละกลุ่มไม่มีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทยีบกบัยอดคงเหลือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิจการต้องเปิดเผยเพ่ิมเติมหากใน

สถานการณ์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

เหล่าน้ันอยู่ภายใต้ข้อสมมติที่ส าคัญเดียวกัน และมูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความนิยมหรือ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ หรือ

กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทั้งหมดมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของค่า

ความนิยมหรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกจิการ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชี เพ่ือให้กิจการปฏิบัติเพ่ือให้

เกดิความมั่นใจว่ากจิการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์น้ัน มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์จะสงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหากมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์สงูกว่าจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือขายสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวถือว่า

สนิทรัพย์เกดิการด้อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการ 

ด้อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังได้ก าหนดถึงการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการ

เปิดเผยข้อมูล 

 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัการบัญชีส าหรับการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น 

2.1 สนิค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ) 

2.2 สนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

สญัญาก่อสร้าง) 

2.3 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้) 

2.4 สินทรัพย์ที่ เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

2.5 สินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง   การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

2.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ 

40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน) 

2.7 สินทรัพย์ชีวภาพที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

หักต้นทุนในการจ าหน่ายขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)) 

2.8 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดจากสิทธิตามสัญญาของ 

ผู้รับประกันภายใต้สัญญาประกันภัยซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

2.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงถูกจัดประเภท 

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการบัญชีเร่ืองสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่ยกเลิก ที่ถือไว้เพ่ือขาย และการด าเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการรายงานทาง
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การเ งิน ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไ ว้เ พ่ือขาย 

และการด าเนินงานที่ยกเลิก) 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์ที่จัดประเภท

เป็นถือไว้เพ่ือขาย (หรือสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่เลิกใช้ซ่ึงถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์

ถือไว้เพ่ือขาย) เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นได้ก าหนดการรับรู้และการวัดค่าสนิทรัพย์ดังกล่าว

ไว้โดยเฉพาะแล้ว 

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็น 

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 

10 เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน

รวมและและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

25552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

4.3 เงินลงทุนในกจิการร่วมค้าตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  

11 เร่ือง ข้อตกลงร่วม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ส่วนได้เสียใน

การร่วมค้า 

ส าหรับการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นๆ ให้อ้างองิจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5. มาตรฐานฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หรือ 

สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่ายขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรก็

ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาที่ตีใหม่ (ซ่ึง

คือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ประเมินราคาใหม่ หักค่าเสื่อมราคาสะสมในภายหลัง และขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสะสมในภายหลัง) ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เช่น วิธีราคาที่ตีใหม่ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ปรับปรุง 2552)  ข้อ

แตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการจ าหน่าย คือต้นทุนส่วน

เ พ่ิมที่ เกี่ ย ว ข้องกับการจ าห น่ ายสินทรัพ ย์  การก าหนดว่ าสินท รัพ ย์ที่ ตี ร าคา ใหม่ น้ันจะ 

ด้อยค่าหรือไม่ข้ึนอยู่กบัเกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม ดังต่อไปนี้  
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5.1 หากกจิการใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบัมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขายของสนิทรัพย์คือ ต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนโดยตรงจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ัน 

5.1.1 หากต้นทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เป็นจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ มูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์จะมีจ านวนใกล้เคียงหรือสูงกว่าราคาที่ตีใหม่ (ซ่ึงคือมูลค่า

ยุติธรรม) ในกรณีน้ีหลังจากที่ได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดของการตีราคาใหม่ สนิทรัพย์

ที่ตีราคาใหม่ไม่ควรเกิดการด้อยค่าและกิจการไม่จ าเป็นต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนของสนิทรัพย์น้ัน 

5.2       ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

5.3.2 หากต้นทุนในการจ าหน่ายสนิทรัพย์เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้วย

ต้นทุนในการจ าหน่ายขายของสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่จะมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่า

ยุติธรรม ดังน้ัน สนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่จะเกดิการด้อยค่าถ้ามูลค่าจากการใช้ต ่ากว่า

ราคาที่ตีใหม่ (ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม) ในกรณีน้ี หลังจากที่ได้ปฏบัิติตามข้อก าหนด

ของการตีราคาใหม่ กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

เพ่ือระบุว่าสนิทรัพย์น้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่  

5.2 หากกิจการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โดยเกณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาด ราคาที่ตีใหม่ 

(ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม) อาจสูงหรือต ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังน้ัน หลังจากที่ได้

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีเพ่ือระบุว่าสนิทรัพย์น้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

ค านยิาม 

6. ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

ตลาดซ้ือขายคล่อง หมายถงึ ตลาดทีม่ีคุณสมบติัทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

ก) รายการที่ ซ้ือขายในตลาดต้องมีลักษณะ

เหมือนกนั 

ข) ตอ้งมีผูที้เ่ต็มใจซ้ือและขายตลอดเวลา 

ค) ราคาตอ้งเป็นทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน 

มลูค่าตามบัญช ี หมายถงึ ราคาของสินทรัพยที์่ร ับรูใ้นงบดุลหลงัจากหักค่า

เสื่อมราคาสะสม (หรือค่าตัดจ าหน่ายสะสม) 

และค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม 

หน่วยสินทรัพยท์ีก่่อให ้

เกิดเงินสด 

หมายถงึ สินทรพัยก์ลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดว่้าการใช้

กลุ่มสินทรพัยด์งักล่าวอย่างต่อเนื่องจะก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจาก



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                หน้า 14/90 

 

 

กระแสเงินสดรบัที่เกิดจากสินทรพัยอื์่นหรือกลุ่ม

สินทรพัยอื์่น 

สินทรัพยอ์งค์กร หมายถงึ สินทรพัยที์่มีส่วนท าใหห้น่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด

เงินสดทีอ่ยู่ภายใตก้ารพิจารณาและหน่วยสินทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นสามารถก่อให้เกิดกระแส   

เงินสดไดใ้นอนาคต ทั้งนี้ ไม่รวมถงึค่าความนยิม 

ตน้ทุนในการจ าหน่ายขาย หมายถงึ ตน้ทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจ าหน่าย

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึง

ไม่รวมตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

จ านวนทีคิ่ดค่าเสื่อมราคา หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือราคาอื่นที่ใชแ้ทนราคา

ทุนในงบการเงินหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าเสื่อมราคา(หรือค่าตัด

จ าหน่าย) 

หมายถงึ การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์

อย่างมีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน ์
2
 

2
 ในกรณีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเรียกว่า ค่าตัดจ าหน่าย

แทนค าว่าค่าเสื่อมราคา ซึ่งมคีวามหมายเหมอืนกนั 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขาย 

หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือตอ้งจ่าย

ในการโอนหนี้ สินซ่ึงเป็นรายการปกติธุรกิจระหว่าง

ผูม้ีส่วนร่วมในตลาด ณ วนัทีม่ีการวดัค่า  

จ านวนที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือหน่วย

สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดหกัดว้ยตน้ทุนจากการ

ขายสินทรัพย์น ั้ น โดยที่ผู ้ซ้ือกับผู ้ขายสามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของ 

ผูที้่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั ในขณะที่ทั้ งสองฝ่าย 

มีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลีย่น 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถงึ จ านวนมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน หมายถงึ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายขายของ

สินทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือ

มูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยน์ ั้น แลว้แต่จ านวนใด
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จะสูงกว่า 

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาทีก่ิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนจ์าก

สินทรพัย ์ 

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่น

ที่คลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจาก

การใชสิ้นทรพัย ์

มลูค่าจากการใช ้ หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า

จะไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยห์รือหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสด 

การระบุสินทรพัยที์อ่าจเกิดการดอ้ยค่า 

7. กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามย่อหน้าที่ 8 ถึง 17 ค าว่า ‚สินทรัพย์‛ ที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายครอบคลุมถึงสนิทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดส่วนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการจัดโครงสร้างดังต่อไปน้ี 

7.1 กจิการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 18 ถึง 57 ค าว่า 

‚สนิทรัพย์‛ ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย์แต่ละรายการและ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

7.2 กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามที่ก  าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 58 ถึง 108 โดยการรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

แต่ละรายการที่มิใช่ค่าความนิยมให้ปฏิบัติตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 64 และ 

การรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและ 

ค่าความนิยมให้ปฏบัิติตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108 

7.3  กิจการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 109 ถึง 116 ส าหรับการกลับรายการ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์หรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่รับรู้ไปแล้วใน

งวดบัญชีก่อนๆ ค าว่า ‚สินทรัพย์‛ ที่ระบุไว้ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายครอบคลุมถึง

สินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับ

สินทรัพย์แต่ละชนิดจะระบุในย่อหน้าที่ 117 ถึง 121 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะระบุในย่อหน้าที่ 122 ถึง 123 และข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับ

ค่าความนิยมจะระบุในย่อหน้าที่ 124 ถึง 125 
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7.4  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของสินทรัพย์และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่  126 ถึง 133 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับการเปิดเผยส าหรับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ 

ไม่ทราบแน่นอนซ่ึงถูกปันส่วน ส าหรับการทดสอบการด้อยค่าน้ันจะระบุในย่อหน้าที่ 134 ถึง 137 

8. สนิทรัพย์จะเกดิการด้อยค่ากต่็อเม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ย่อหน้าที่ 12-14 ได้ระบุข้อบ่งช้ีบางประการที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจจะเกิดขึ้น 

ถ้ามีข้อบ่งช้ี กจิการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์อย่างเป็นทางการ ยกเว้นกรณี

ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 10 กิจการไม่จ าเป็นต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างเป็นทางการ

หากไม่มีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเกดิขึ้น 

9. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีที่ท  าให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า

หรือไม่ หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งช้ีดังกล่าว กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์น้ัน 

10. กจิการต้องด าเนินการต่อไปนี้  โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกดิขึ้นหรือไม่ 

10.1  กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอน หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งานเป็นประจ าทุกปี โดยท าการเปรียบเทยีบ

มูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การทดสอบการด้อยค่าน้ี กจิการอาจจะจัดท าข้ึน

ในช่วงใดของปีกไ็ด้ แต่ต้องจัดท าขึ้ น ณ เวลาเดียวกันของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เหมือนกัน ณ ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้  อย่างไรกต็าม 

หากกิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างรอบปีปัจจุบัน กิจการต้องท าการทดสอบ

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวก่อนวันสิ้นสดุรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้มา 

10.2 กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกจิเป็นประจ าทุกปี ตามที่

ระบุในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงก่อนพร้อมใช้งานมักมีความไม่แน่นอนที่จะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้อมใช้งาน ดังน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

จึงก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อม

ใช้งานอย่างน้อยปีละคร้ัง 

12. ในการประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงข้อบ่งช้ี

ต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

แหล่งข้อมูลภายนอก 

12.1 มีข้อช้ีบ่งที่สังเกตได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ราคาตลาดของสินทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญใน

ระหว่างงวด โดยจ านวนที่ลดลงน้ันลดลงมากกว่าจ านวนที่คาดไว้ซ่ึงเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไป

หรือจากการใช้งานตามปกติ 
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12.2 มีการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้อย่าง

มีนัยส า คัญ ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดจากการเป ล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ของกิจการหรือของตลาดของสินทรัพย์น้ันทางด้าน เทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ 

หรือกฎหมาย  

12.3 อัตราดอกเบ้ียในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมีการเพ่ิมขึ้ นใน

ระหว่างงวด จนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 

และท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์น้ันลดลงอย่างมีสาระส าคัญ 

12.4 มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการสงูกว่ามูลค่าตลาดของกจิการ 

 

แหล่งข้อมูลภายใน 

12.5  มีหลักฐานแสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์ล้าสมัยหรือช ารุดเสยีหาย 

12.6  มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ ซ่ึง

ส่ง ผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ การ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวรวมถึงการที่สินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสร้าง

ส่วนงานที่มีสินทรัพย์น้ันรวมอยู่ด้วย หรือแผนที่จะจ าหน่ายสินทรัพย์ก่อนก าหนด และการ

ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์จากอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนเป็นอายุ

การให้ประโยชน์ที่ทราบแน่นอน 
(3)

 
(3 )

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

(หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะถูกจ าหน่ายซึ่งถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย)  

ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 25552) เรื่อง สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก  

12.7  มีหลักฐานจากรายงานภายในซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าผลการปฏบัิติงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์

ได้ลดลงหรือจะลดลงกว่าที่คาดไว้ 

เงินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้กิจการทีค่วบคุมร่วมกนั หรือบริษทัร่วม 

12.8 ส าหรับการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ากิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือบริษัทร่วม ผู้ลงทุน

รับรู้เงินปันผลจากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงให้เหน็ดังต่อไปนี้  

12.8.1 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกจิการสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุนในงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง 

หรือ 

12.8.2 เงินปันผลมีจ านวนมากกว่าก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของบริษัทย่อย การร่วมค้า

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั หรือบริษัทร่วมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจ่ายเงินปันผล 

13. ข้อบ่งช้ีที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 มิได้ครอบคลุมทุกประเดน็ กิจการอาจระบุข้อบ่งช้ีอื่นที่แสดงให้เหน็ว่า 

สินทรัพย์อาจมีการด้อยค่าจนท าให้กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน 

หรือในกรณีของค่าความนิยมต้องทดสอบการด้อยค่าตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99  
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14. หลักฐานจากรายงานภายในที่แสดงว่าสนิทรัพย์อาจเกดิการด้อยค่ารวมถึงข้อบ่งช้ีต่อไปนี้  

14.1 กระแสเงินสดจ่ายหรือที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ เพ่ือบ ารุงรักษาสินทรัพย์ หรือ

เพ่ือให้สนิทรัพย์น้ันใช้งานได้มีจ านวนสงูกว่างบประมาณเดิมที่ต้ังไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

14.2  กระแสเงินสดสทุธทิี่ได้รับจริง หรือก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจากสินทรัพย์

มีจ านวนต ่ากว่างบประมาณที่ต้ังไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

14.3  กระแสเงินสดสุทธิที่ประมาณว่าจะได้รับจากสินทรัพย์หรือก าไรจากการด าเนินงานตาม

งบประมาณลดลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยส าคัญ 

14.4  เมื่อรวมผลการด าเนินงานในงวดปัจจุบันกับผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต

ตามงบประมาณแล้ว จะเกิดผลขาดทุนหรือเกิดกระแสเงินสดจ่ายสุทธิเน่ืองจากการใช้

สนิทรัพย์ 

15. ตามที่ได้ระบุในย่อหน้าที่ 10 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าอย่างน้อยปีละคร้ังส าหรับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่ได้ใช้งาน และค่าความนิยม นอกจากที่ระบุ

ในย่อหน้าที่ 10 แล้ว กิจการต้องน าแนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญมาใช้ในการระบุว่ากิจการ

จะต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่จ าเป็น 

ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนใหม่ หากการค านวณคร้ังก่อนแสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีเหตุการณ์ใดมากระทบ

ต่อผลต่างระหว่างมูลค่าดังกล่าว ในท านองเดียวกัน การวิเคราะห์คร้ังก่อนอาจแสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่    

คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัข้อบ่งช้ีใดที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 

16. จากตัวอย่างในย่อหน้าที่ 15 ถ้าอัตราดอกเบ้ียในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน 

ตลาดอื่นเพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด กิจการไม่จ าเป็นต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

อย่างเป็นทางการในกรณีดังต่อไปนี้   

16.1 การเพ่ิมขึ้ นของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น 

ไม่มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น  

อัตราดอกเบ้ียระยะสั้นที่เพ่ิมข้ึนอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่ออัตราคิดลดที่ใช้ใน

การค านวณมูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์ ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์เหลืออยู่เป็นเวลายาวนาน 

16.2 การเพ่ิมขึ้ นของอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมี

ผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แต่จากการวิเคราะห์

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในคร้ังก่อน แสดงให้เหน็ว่า 

16.2.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระส าคัญ เน่ืองจากกิจการน่าจะ

ได้รับกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ิมขึ้น (ตัวอย่างเช่น กิจการสามารถแสดงให้เหน็ว่า

สามารถปรับปรุงรายรับเพ่ือชดเชยกบัการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบี้ ยในตลาด) หรือ 

16.2.2 การลดลงในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่ท าให้เกดิผลขาดทุนจากการด้อยค่าอย่างมี

สาระส าคัญ 
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17.  หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า สาเหตุดังกล่าวอาจเป็นข้อบ่งช้ีให้กิจการ

ต้องทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา  

(ค่าตัดจ าหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า

จะไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ันกต็าม 

การวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

18. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดค านิยามของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการจ าหน่ายขายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการ

ใช้แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า กิจการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อ

หน้าที่ 19 ถึง 57 ค าว่า ‚สินทรัพย์‛ ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้มีความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย์ 

แต่ละรายการ และหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

19. กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายขายและมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหน่ึงในสองจ านวนน้ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซ่ึง

แสดงว่าสนิทรัพย์ไม่เกดิการด้อยค่า โดยกจิการไม่จ าเป็นต้องประเมินมูลค่าอกีจ านวนหน่ึง  

20. กจิการอาจก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายขายได้แม้ว่าสินทรัพย์จะไม่มีการซ้ือขายใน

ตลาดซ้ือขายคล่อง อย่างไรกต็ามในบางคร้ังกิจการอาจไม่สามารถวัดก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการจ าหน่ายขายได้เน่ืองจากไม่มีเกณฑใ์ดๆ ในการประมาณจ านวนที่เช่ือถือได้ส าหรับราคาจากการ

ขายสินทรัพที่จะเกิดข้ึนระหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาด ณ วันที่วัดค่าภายใต้เง่ือนไขตลาดปัจจุปัน

สถานการณ์ที่ผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้

อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั ในกรณีดังกล่าวกจิการอาจใช้มูลค่าจากการใช้

ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ 

21. กจิการอาจใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายขายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

หากไม่มีเหตุผลที่ท  าให้เช่ือได้ว่ามูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์น้ันจะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่ายขายอย่างมีสาระส าคัญ กรณีดังกล่าวมักเกิดข้ึนกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ าหน่าย เน่ืองจาก

มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ าหน่าย มักประกอบด้วยเงินสดสุทธิที่จะได้รับจากการ

จ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันเป็นส าคัญ ด้วยเหตุที่กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงวันจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันน่าจะเป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก 

22.  กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนส าหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์

เหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ซ่ึงเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์

อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น ทั้งน้ีในกรณีดังกล่าวกิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพย์ที่พิจารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้าที่ 65 ถึง 103) นอกจาก 

จะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี้  

22.1 มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายขายของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

น้ัน หรือ 
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22.2 มูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์สามารถประมาณได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่ายขายของสินทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถวัดก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่ายขาย 

23. ในบางกรณี การก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายขายหรือมูลค่าจากการใช้ โดยการ

ประมาณการ การหาค่าเฉล่ียและการค านวณแบบลัด อาจให้ผลใกล้เคียงอย่างสมเหตุสมผลกับการ

ค านวณอย่างละเอยีดตามตัวอย่างที่แสดงในภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

 

การวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบ

แนน่อน 

24.  ย่อหน้าที่ 10 ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ 

ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจ าทุกปีโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดย 

ไม่ต้องค านึงว่าจะมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไรกต็าม การค านวณมูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างละเอียดที่ค านวณไว้ล่าสุดในงวดก่อนอาจน ามาใช้ในการทดสอบการด้อยค่า

ในงวดปัจจุบันได้ ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

24.1  หากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้งานอย่างต่อเน่ืองซ่ึง

เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น และท าให้ต้องทดสอบการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันพร้อมกับสินทรัพย์อื่นโดยนับรวมเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสด สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดน้ันไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญนับจากการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสดุ 

24.2  การค านวณคร้ังล่าสุดได้แสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ 

24.3  จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดข้ึนและสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงนับจากการ

ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสุด มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การค านวณจะแสดงให้

เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในปัจจุบันต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ 

 

 

 

 

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหนา่ยขาย  

25 , 26, 27 ย่อหน้านี้ ไม่ใช้ 

25. ราคาที่ถือเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์คือ ราคาที่ 

ตกลงซ้ือขายซ่ึงเกิดจากการต่อรองอย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ ปรับปรุงด้วย

ต้นทุนส่วนเพ่ิมซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจ าหน่ายสนิทรัพย์  
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26.  กรณีที่ไม่มีการตกลงซ้ือขายแต่สินทรัพย์มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง กิจการต้องค านวณมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายโดยใช้ราคาตลาดของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย ตามปกติ

ราคาที่ควรถือเป็นราคาตลาด คือ ราคาเสนอซ้ือในปัจจุบัน ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือในปัจจุบัน 

กิจการอาจใช้ราคาซ้ือขายล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  

หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนับต้ังแต่วันที่มีการซ้ือขายล่าสุดจนถึงวันที่กิจการท าการประมาณ 

ไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

27. กรณีที่ไม่มีการตกลงซ้ือขายและไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องส าหรับสินทรัพย์ กิจการต้องประมาณมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายจากข้อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้ซ่ึงสะท้อนถึงจ านวนเงินที่กิจการ

สามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หักด้วยต้นทุนใน 

การจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายน้ันผู้ซ้ือกบัผู้ขายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถ

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน กิจการต้องน าผลการ 

ซ้ือขายล่าสุดของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมาพิจารณาในการก าหนด

จ านวนที่กิจการสามารถจะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายต้อง

เป็นราคาที่ไม่ได้เกดิจากการบังคับขาย เว้นแต่ฝ่ายบริหารถูกบังคับให้จ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันทนัที 

28. ต้นทุนในการจ าหน่ายขายต้องน ามาหักในการวัดราคาขายเพ่ือค านวณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่าย ต้นทุนในการจ าหน่ายขายต้องไม่รวมต้นทุนที่ได้รับรู้เป็นหน้ีสินไว้แล้ว ตัวอย่างของต้นทุนใน

การจ าหน่ายขาย ได้แก่ ต้นทุนทางกฎหมาย ค่าอากรแสตมป์และภาษีที่คล้ายคลึงกัน ต้นทุนในการขน

ย้าย และต้นทุนส่วนเพ่ิมโดยตรงที่ท  าให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย อย่างไรกต็าม เงิน

ชดเชยจากการเลิกจ้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) และต้นทุน

ที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดหรือการปรับโครงสร้างธุรกิจหลังการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่ถือเป็นต้นทุน

ส่วนเพ่ิมโดยตรงในการจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ัน 

29. ในการจ าหน่ายสินทรัพย์บางคร้ัง ผู้ซ้ืออาจต้องรับภาระหน้ีสินที่เกี่ยวข้องด้วย และมูลค่ายุติธรรม 

หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์น้ันเป็นมูลค่ารวมของทั้งทรัพย์สินและหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏบัิติ

ทางบัญชีส าหรับกรณีดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 78 

มูลค่าจากการใช ้

30. องคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ ตอ้งรวมอยู่ในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์

30.1  ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

30.2  การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนเงิน หรือจังหวะเวลาของกระแส

เงินสดในอนาคต 

30.3  มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อตัราดอกเบ้ียปัจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง 

30.4  ราคาที่ได้ค านึงถึงความไม่แน่นอนที่สบืเน่ืองมาจากสนิทรัพย์  

30.5  ปัจจัยอื่ น เ ช่น สภาพคล่อง ซ่ึง ผู้ ซ้ือขายในตลาดใช้ในการพิจารณากระแสเงินสด 

ในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์  
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31. กจิการต้องประมาณมูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ โดยปฏบัิติตามขั้นตอนต่อไปนี้  

31.1 ประมาณกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและจากการ

จ าหน่ายสนิทรัพย์  

31.2  ใช้อตัราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว 

32.  กิจการสามารถสะท้อนองค์ประกอบที่ระบุในย่อหน้าที่ 30.2 และ 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก 

ที่จะปรับปรุงกบักระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกบัอตัราคิดลดกไ็ด้ ไม่ว่ากิจการจะเลือกใช้วิธีใด

เพ่ือสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนเงินหรือจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธท์ี่ได้ต้องสะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดไว้ 

ทั้งน้ีกิจการอาจใช้มูลค่าถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ของทุกกรณีได้ แนวทาง

เพ่ิมเติมในการใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันเพ่ือวัดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ได้แสดงไว้ใน

ภาคผนวก ก 

เกณฑใ์นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

33. ในการวดัมูลค่าจากการใช ้กิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี้  

33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน 

ซ่ึงแสดงถึงการคาดการณ์ที่ ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ที่จะเป็นอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ เหลืออยู่ของสินทรัพย์ กิจการควรให้น ้าหนัก 

กบัหลักฐานสนับสนุนที่ได้จากภายนอก 

33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินล่าสุด  

ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร แต่ต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจ่าย 

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือท าให้สินทรัพย์

น้ันดีขึ้น การคาดการณ์ที่อาศัยงบประมาณหรือประมาณการดังกล่าวต้องครอบคลุมระยะเวลา

อย่างมากที่สดุ 5 ปี นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกว่าน้ัน 

33.3 ประมาณกระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสดุ โดย

ปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการส าหรับอนาคตที่ไกลออกไปด้วยอัตราการ

เติบโตที่คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนว่ากิจการควรใช้อัตราการเติบโตที่เพ่ิมข้ึน 

อัตราการเติบโตน้ีต้องไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

หรือประเทศที่กิจการน้ันด าเนินงานอยู่ หรือของตลาดซ่ึงสินทรัพย์น้ันถูกน าไปใช้ นอกจากมี

เหตุผลสนับสนุนว่ากจิการควรใช้อตัราการเติบโตที่สงูกว่า 

34. ฝ่ายบริหารต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ประมาณการกระแสเงินสดในปัจจุบัน 

โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับกระแสเงินสด  

ที่เกิดข้ึนจริง ฝ่ายบริหารต้องม่ันใจว่าข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในปัจจุบัน

สอดคล้องกับผลที่ เกิดข้ึนจริงในอดีต โดยน าผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนภายหลังหรือ

สถานการณ์ที่ไม่ได้เกดิขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกดิขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้วย 
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35.  โดยทั่วไปงบประมาณ หรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน

และเช่ือถือได้ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีมักไม่สามารถหาได้ ด้วยเหตุดังกล่าวฝ่ายบริหารจึงควร

ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการล่าสุดส าหรับระยะเวลา 5 ปี  

เป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ หรือ

ประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีหากฝ่ายบริหารมั่นใจว่าประมาณการน้ันเช่ือถือได้ และ 

ฝ่ายบริหารต้องสามารถแสดงให้เหน็จากประสบการณ์ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดส าหรับ

ระยะเวลาที่เกนิกว่า 5 ปี ได้อย่างแม่นย า 

36.   กจิการควรประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยปรับประมาณ

การกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินด้วยอัตราการเติบโตส าหรับ

ปีถัดมา อัตราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอัตราคงที่หรืออัตราที่ลดลง ดังน้ันอัตราการเติบโตที่เหมาะสม 

ควรเทา่กบัศูนย์หรือติดลบ นอกจากรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑห์รืออุตสาหกรรมที่ก าหนดขึ้นจากข้อมูล

ที่เที่ยงธรรมแสดงให้เหน็ว่าอตัราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอตัราที่เพ่ิมข้ึน 

37.   สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดท าให้การเติบโตของกจิการถูกจ ากัด ดังน้ัน จึงเป็นการยาก

ที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกว่าอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉล่ียระยะยาว (เป็นต้นว่า 20 ปี) 

ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการน้ันด าเนินงานอยู่ หรือของตลาดซ่ึงสินทรัพย์น้ัน 

ถูกน าไปใช้ 

38.   ในการใช้ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจการควรพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าว

จัดท าข้ึนโดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเป็นการคาดการณ์ที่ดีที่สุด

ของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ 

ของสนิทรัพย์ 

 

ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

39. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องรวมถึง 

39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใช้สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ือง 

39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่จ าเป็นในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์

อย่างต่อเน่ือง (ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายเพ่ือการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ

ใช้งานได้) และประมาณการกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรง หรือสามารถ

ปันส่วนให้กบัสนิทรัพย์โดยใช้เกณฑท์ี่สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอได้ 

39.3 กระแสเงินสดสทุธทิี่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจ าหน่ายสนิทรัพย์น้ันเมื่อสิ้นอายุการ

ให้ประโยชน์ 

40. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้องมาจากข้อสมมติที่สม ่าเสมอเกี่ยวกับ 

การเพ่ิมข้ึนของราคาอนัเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดังน้ัน กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตโดยใช้จ านวนที่เป็นตัวเงิน หากกิจการใช้อัตราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของ

ราคาจากอตัราเงินเฟ้อทั่วไปไว้แล้ว หากอัตราคิดลดที่ใช้ไม่ได้รวมผลกระทบของการเพ่ิมขึ้นของราคา
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จากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้จ านวนที่แท้จริง  

(แต่ให้รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง)  

41.  ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่กิจการจัดท าข้ึนต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสินทรัพย์ 

ที่เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวันและค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่สามารถปันส่วนให้กับ

สนิทรัพย์ได้อย่างสมเหตุสมผลและสม ่าเสมอเพ่ือท าให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

42.  กจิการต้องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนก่อนที่สินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะใช้งาน 

หรือพร้อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้รวมกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กจิการต้องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ิมของอาคารระหว่างก่อสร้าง

หรือโครงการที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ 

43. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องไม่รวมจ านวนต่อไปนี้ เพ่ือป้องกนัการค านวณซ า้ 

43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก

สนิทรัพย์ภายใต้การพิจารณา (ตัวอย่างเช่น สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทลูกหน้ี) 

43.2  กระแสเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันซ่ึงได้รับรู้เป็นหน้ีสินไว้แล้ว (ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้ี 

เงินบ าเหนจ็บ านาญ หรือประมาณการหน้ีสนิ) 

44. กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปัจจุบันของ สินทรัพย์ และ 

การประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากรายการ

ต่อไปนี้  

44.1  การปรับโครงสร้างในอนาคตที่ยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน  หรือ 

44.2  รายจ่ายที่จะท าให้สนิทรัพย์มีสภาพดีข้ึนหรือมีประสทิธภิาพเพ่ิมข้ึน 

45. เน่ืองจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณขึ้นจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ ดังน้ัน มูลค่าจาก

การใช้จึงไม่สะท้อนให้เหน็ถึง ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

45.1 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถประหยัดได้ (เช่น ต้นทุน

เกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้าง 

ในอนาคตที่กจิการยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน 

45.2  กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของสินทรัพย์ 

หรือ กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว 

46. การปรับโครงสร้าง หมายถึง แผนงานที่ได้วางไว้และมีการควบคุมโดยฝ่ายบริหารซ่ึงท าให้ขอบเขต 

หรือลักษณะธุรกจิที่กจิการด าเนินอยู่เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ ในการก าหนดว่าเมื่อใดกิจการจึง 

จะมีภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้าง กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

47. เม่ือกิจการได้ตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสร้าง สินทรัพย์บางรายการอาจได้รับผลกระทบจาก 

การปรับโครงสร้างน้ัน ดังน้ัน เม่ือกจิการตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสร้าง กจิการต้อง 
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47.1 ก าหนดมูลค่าจากการใช้โดยประมาณกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่สะท้อนถึงต้นทุน 

ที่ประหยัดได้และประโยชน์อื่นที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง (ซ่ึงอาจก าหนดได้จากงบประมาณ

หรือประมาณการทางการเงินล่าสดุที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร) และ 

47.2 รวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตส าหรับการปรับโครงสร้างไว้ในประมาณการ

หน้ีสินเพ่ือการปรับโครงสร้างตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าจากการใช้ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างในอนาคตได้แสดงไว้ใน

ตัวอย่างประกอบการอธบิายที่ 5 

48. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคต  

ที่คาดว่าจะเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากกระแสเงินสดจ่ายเพ่ือปรับปรุง

หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของสินทรัพย์ จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้ น  

(ดูตัวอย่างประกอบการอธบิายที่ 6) 

49. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้รวมกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่จ าเป็นส าหรับการ

บ ารุงรักษาระดับของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์จากสภาพในปัจจุบันของ

สินทรัพย์ เม่ือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดประกอบด้วยสินทรัพย์ทีมีการให้ประโยชน์

โดยประมาณที่แตกต่างกนั สนิทรัพย์ทุกรายการน้ันมีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกดิเงินสดจะถือว่า การเปล่ียนแทนของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์สั้นกว่าเป็นส่วนหน่ึง

ของการบ ารุงรักษาตามปกติเพ่ือท าให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้   

ในท านองเดียวกัน หากสินทรัพย์รายการหน่ึงมีส่วนประกอบที่มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณที่

แตกต่างกัน การเปล่ียนแทนของส่วนประกอบที่มีอายุการให้ประโยชน์สั้นกว่าจะถือเป็นส่วนหน่ึง 

ของการบ ารุงรักษาสนิทรัพย์เม่ือมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกดิจากสนิทรัพย์น้ัน 

50. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ต้องไม่รวม 

50.1 กระแสเงินสดรับหรือจ่ายจากกจิกรรมจัดหาเงิน  หรือ 

50.2 ภาษีเงินได้ที่รับหรือจ่ายไป 

51.  ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อสมมติ 

ที่ใช้ในการก าหนดอตัราคิดลด มิฉะน้ันแล้ว กิจการอาจน าผลกระทบของข้อสมมติบางประการมารวม

ค านวณซ ้าหรืออาจไม่น ามาค านวณ หากกิจการได้ค านึงถึงผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลา 

โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว กิจการต้องไม่น ากระแสเงินสดรับ  

หรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอีก ในท านองเดียวกัน 

กระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นประมาณการก่อนภาษีเงินได้หากอัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณ 

เป็นอตัราก่อนหักภาษีเงินได้ 



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                หน้า 26/90 

 

 

 

52.  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดร้บั (หรือที่จะตอ้งจ่าย) จากการจ าหน่ายสินทรพัยเ์มือ่ส้ิน

อายุการใหป้ระโยชนต์อ้งเป็นจ านวนเงินซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยใ์น

ราคาทีผู่ซ้ื้อและผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลีย่น และสามารถต่อรองราคากนัได้

อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั จ านวนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่าย

นี้ ตอ้งหกัประมาณการตน้ทุนในการจ าหน่าย 

53.  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นอายุ

การให้ประโยชน์จะต้องก าหนดในลักษณะที่คล้ายกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่ายขายของสนิทรัพย์ ยกเว้นว่าในการประมาณกระแสเงินสดสทุธน้ัิน 

53.1 กิจการใช้ราคาที่อ้างอิงได้ ณ วันที่ท  าประมาณการของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและ

ใช้ในการด าเนินงานภายใต้สภาพการณ์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณาที่มีลักษณะ

คล้ายกนั โดยสนิทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์สิ้นสดุ ณ วันที่ท  าการประมาณการ และ  

53.2  กิจการต้องปรับปรุงราคาดังกล่าวด้วยผลกระทบจากระดับราคาในอนาคตที่เพ่ิมข้ึนจาก 

ภาวะเงินเฟ้อทั่วไป และผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงของระดับราคาในอนาคต 

ที่เฉพาะเจาะจงกบัสนิทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม ถ้ากจิการไม่ได้รวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ

ทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและอัตรา

คิดลด กิจการต้องไม่รวมผลกระทบดังกล่าวในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการ

จ าหน่ายสนิทรัพย์ด้วย 

53 ก   มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้อนข้อสมมุติฐานที่ผู้มีส่วนร่วม

ในตลาดจะน ามาใช้ในการตั้งราคาสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้ามมูลค่าจากการใช้สะท้อนถึง

ผลกระทบของปัจจัยต่างๆช่ึงอาจจะมีลักษณะเฉพาะของกิจการ และไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ

โดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมไม่สะท้อนปัจจัยต่างๆดังต่อไปน้ีช่ึงโดยทั่วไปอาจจะไม่

ปรากฎแก่ผู้ส่วนร่วมในตลาด 

            53ก.1 มูลค่าเพ่ิมจากการจัดกลุ่มสินทรัพย์ (เช่นการจัดกลุ่มเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับสถานที่ที่แตกต่างกนั) 

            53ก.2 การเกดิ synergy……ระหว่างสนิทรัพย์ที่วัดค่าและสนิทรัพย์อื่น 

            53ก.3 สิทธิตามกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางกฎหมายซ่ึงมีลักษณะเฉพาะส าหรับเจ้าของ

สนิทรัพย์ในปัจจุปัน และ 

            53ก.4 ผลประโยนช์ทางภาษี หรือภาระทางภาษีซ่ึงมีลักษณะเฉพาะส าหรับเจ้าของสินทรัพย์

ในปัจจุปัน 

กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

54.  กระแสเงินสดในอนาคตต้องประมาณการเป็นเงินตราในสกุลที่กระแสเงินสดเหล่าน้ันจะเกิดขึ้ น 

และต้องคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมส าหรับเงินในสกุลน้ัน กิจการต้องแปลงค่ามูลค่าปัจจุบัน 

ที่ประมาณข้ึนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนทนัท ีณ วันที่ค านวณมูลค่าจากการใช้ 
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อตัราคิดลด 

55.  อตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีทีส่ะทอ้นถงึการประเมินสถานการณต์ลาดปัจจุบนัของ 

55.1 มูลค่าของเงินตามเวลา และ 

55.2 ความเสีย่งซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยที์่ก าลงัพิจารณาอยู่ ซ่ึงประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตยงัไม่ไดม้ีการปรบัความเสีย่งดงักล่าว 

56. อัตราซ่ึงสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยง 

ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ คือ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการหากได้เลือก

การลงทุนที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่มีจ านวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเท่ากับการลงทุน  

ซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน อัตราดังกล่าวประเมินได้จากอัตราดอกเบ้ียในตลาด  

ณ ปัจจุบันส าหรับสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั หรือจากต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของเงินทุนของกิจการที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงมีสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการบริการและ

ความเสี่ยงคล้ายคลึงกบัสนิทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ อย่างไรกต็าม อัตราคิดลดต้องไม่รวมความเสี่ยง

ที่ได้ปรับปรุงกบัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการค านวณซ า้ 

57.  เม่ือกจิการไม่สามารถหาอตัราที่ใช้เฉพาะกบัสนิทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาได้จากตลาดโดยตรง กิจการต้อง

หาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันเพ่ือประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพ่ิมเติมในการประมาณอัตรา

คิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

58. กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการที่ไม่รวมถึง 

ค่าความนิยม ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 59 ถึง 64 และต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดและค่าความนิยมตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108 

59. กิจการตอ้งบนัทึกลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หเ้ท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหากมูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืนต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้น ส่วนทีล่ดลงคือ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

60. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนทนัที นอกจากว่ามูลค่าตามบญัชี

ของสินทรพัยเ์ป็นราคาทีตี่ใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น (ตวัอย่างเช่น ตามขอ้ก าหนดของ

วิธีราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ ์(เมือ่มกีารประกาศใช)้) กิจการตอ้งน าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ตีราคา

ใหม่ไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยต์ามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น 

61.  กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

อย่างไรกต็าม หากกิจการเคยตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม กิจการต้องน าผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไป

บันทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นได้ภายในขอบเขตที่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันไม่เกินส่วนเกินทุน

ที่เคยบันทกึไว้ส าหรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

ดังกล่าว ท าให้ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาใหม่ของสนิทรัพย์น้ันลดลง 
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62. หากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีป่ระมาณข้ึนมีจ านวนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์กิจการ

ตอ้งรบัรูส่้วนต่างนั้นเป็นหนี้ สินหากมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่นก าหนดไว ้

63. หลงัจากทีก่ิจการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า กิจการตอ้งค านวณค่าเสือ่มราคา (ค่าตดั

จ าหน่าย) ของสินทรพัย ์โดยใชมู้ลค่าตามบญัชีใหม่ของสินทรพัยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ (ถา้ม)ี 

การค านวณค่าเสือ่มราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายตอ้งเป็นการปันส่วนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชนที์เ่หลืออยู่ของสินทรพัย ์

64. หากกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องก าหนดสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้ 

รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ โดยการ

เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีใหม่ของทรัพย์สินกับฐานภาษีของทรัพย์สินน้ัน (ดูตัวอย่างประกอบการ

อธบิายที่ 3) 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดและค่าความนยิม 

65. กิจการต้องก าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด วัดค่ามูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดและค่าความนิยมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

66 ถึง 108 และภาคผนวก ค 

การก าหนดหนว่ยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

66.  หากมีขอ้บ่งช้ีทีแ่สดงว่าสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า กิจการตอ้งประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั

คืนของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สินทรพัยแ์ต่ละรายการได ้กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสดทีม่สิีนทรพัยที์ก่ าลงัพจิารณารวมอยู่ 

67.  กิจการจะไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

67.1 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ไม่สามารถประมาณการได้ว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

หักต้นทุนในการจ าหน่ายขาย (ตัวอย่างเช่น เมื่อกระแสเงินสดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์

อย่างต่อเน่ือง ไม่สามารถประมาณการได้ว่ามีค่าน้อยมากจนไม่น ามาพิจารณา)  

67.2  สินทรัพย์ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่โดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสด 

ที่ได้รับจากสนิทรัพย์อื่นได้ 
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ในกรณีดังกล่าว กิจการสามารถก าหนดมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้

เฉพาะส าหรับหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

ตวัอย่าง 

บริษัทเหมืองแร่เป็นเจ้าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมเหมืองแร่ของบริษัทเอง 

ทางรถไฟดังกล่าวสามารถขายได้เป็นเศษซากเทา่นั้น และทางรถไฟไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสด

ที่เป็นอสิระจากกระแสเงินสดรับของสนิทรัพย์อื่นในเหมือง 

ในกรณีดงักล่าวบริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของทางรถไฟได้ เนือ่งจากมูลค่า

จากการใชท้างรถไฟไม่สามารถประมาณไดแ้ละอาจแตกต่างจากมูลค่าซาก ดงันัน้ บริษัทจึงประมาณ

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ทางรถไฟดังกล่าวรวมอยู่ดว้ย  

ซึง่กคื็อเหมืองแร่ทัง้หมดนัน่เอง 

68.  ตามค านิยามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หมายถึง สินทรัพย์กลุ่ม 

ที่เลก็ที่สดุที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอสิระจากกระแสเงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น การระบุถึง

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดต้องอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่เลก็ที่สดุที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับ ซ่ึงเป็นอสิระจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

ตวัอย่าง 

บริษัทรถประจ าทางแห่งหน่ึงมีสัญญากับเทศบาลที่จะให้บริการเดินรถประจ า ซ่ึงข้อสัญญาระบุว่า

บริษัทจะต้องให้บริการขั้นต ่า 5 สาย กิจการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้รับจากการ

เดินรถแต่ละสายแยกจากกนัได้ แม้ว่าการเดินรถประจ าทางสายหน่ึงมีผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

เนื่องจากตามสญัญากิจการไม่สามารถทีจ่ะยกเลิกเดินรถสายใดสายหนึ่งได้ ดังนัน้ กลุ่มสินทรัพย์ซึ่ง 

เล็กทีสุ่ดทีก่่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบั ซึง่เป็นอิสระจากสินทรพัยอื์่นหรือกลุ่มสินทรพัยอื์่น คือ กลุ่มของ 

รถประจ าทางทัง้ 5 สายรวมกนั ซึง่หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดคือบริษทัรถประจ าทางทัง้บริษทั 

 

69. กระแสเงินสดรับ คือ กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงได้รับมาจากบุคคลหรือกิจการ

ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุว่ากระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์

ส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่นหรือไม่ กิจการต้อง

พิจารณาปัจจัยหลายประการซ่ึงรวมถึงวิธีการที่ฝ่ายบริหารก ากับดูแลการด าเนินงานของกิจการ เช่น 

การก ากบัดูแลตามสายผลิตภัณฑ ์ตามลักษณะธุรกิจหรือตามแหล่งที่ต้ัง หรือวิธีที่ฝ่ายบริหารใช้ในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์หรือจ าหน่ายสินทรัพย์ของกิจการ แนวทางในการก าหนดหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดได้แสดงไว้ในตัวอย่างประกอบการอธบิายที่ 1  
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70. กิจการตอ้งระบุใหสิ้นทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดหากสินทรพัย์

หรือกลุ่มสินทรพัยน์ ั้นมีผลผลิตที่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั แมว่้าจะมีการน าผลผลิตบางส่วน

หรือทั้งหมดมาใชภ้ายในกิจการ หากราคาโอนภายในมีผลต่อกระแสเงินสดรบัที่ไดจ้ากสินทรพัย์

หรือหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด กิจการตอ้งน าประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุด

ของฝ่ายบริหารส าหรบัผลผลิตนั้นมาใชเ้พือ่ 

70.1 ประมาณกระแสเงินสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตเพือ่ก าหนดมูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยห์รือ

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนั้น และ 

70.2 ประมาณกระแสเงินสดที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตเพือ่ก าหนดมูลค่าจากการใชข้องสินทรพัย์

หรือหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีถู่กกระทบจากราคาโอนภายใน 

71.  แม้ว่ากิจการได้น าผลผลิตที่ได้จากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในหน่วย

สินทรัพย์อื่นภายในกิจการ (ตัวอย่างเช่น สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้องถือว่า

สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่ม

สินทรัพย์อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตน้ีได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ทั้งน้ีเน่ืองจากสินทรัพย์หรือ

กลุ่มสนิทรัพย์น้ันสามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการใช้อย่างต่อเน่ืองโดยกระแสเงินสด

ส่วนใหญ่แยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลที่ได้มา

จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

หรือสินทรัพย์อื่น ที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม่สะท้อนถึงประมาณการ

ราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารที่เป็นราคาที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ 

ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั  

72.  กิจการตอ้งก าหนดหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดส าหรบัสินทรัพยเ์ดียวกนัหรือสินทรพัย์

ประเภทเดียวกนัอย่างสม า่เสมอในแต่ละงวด เวน้แต่กิจการสามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงนั้น

ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

73.  ในกรณีที่กิจการก าหนดว่า สินทรัพย์ที่ก  าลังพิจารณาอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

แตกต่างจากที่ก  าหนดไว้ในงวดก่อน หรือประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ ที่รวมในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดเปล่ียนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 130 หากกิจการมีการรับรู้หรือกลับรายการ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนและมูลค่าตามบญัชีของหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

74.  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 

ในการจ าหน่ายขายหรือมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่จ านวนใดจะสูง

กว่าในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องปฏบัิติ

ตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 โดยใช้ค าว่า ‚หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด‛ แทนค าว่า ‚สนิทรัพย์‛ 
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75.  กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดให้สอดคลอ้งกบัมูลค่าที่

คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

76. มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดต้อง 

76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือที่สามารถปันส่วนได้อย่าง  

สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ซ่ึงจะก่อให้เกดิกระแสเงิน

สดรับในอนาคตในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

76.2  ไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิที่กจิการได้รับรู้แล้ว นอกจากว่ากิจการไม่สามารถก าหนดมูล

ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้หากไม่น าหน้ีสินน้ันมา

พิจารณามูลค่าตามบัญชี 

มูลค่าตามบัญชีต้องค านวณตามที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่าย

ขายและมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดก าหนดข้ึนโดยไม่รวมกระแสเงินสด 

ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และโดยไม่รวมหน้ีสินที่กิจการ

ได้รับรู้ไว้แล้วในงบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 28 และ 43) 

77.   เม่ือกิจการรวมสินทรัพย์ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มเพ่ือประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กิจการต้องรวม

สินทรัพย์ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ไว้ในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะน้ันอาจดูเหมือนว่ากิจการได้รับคืนมูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดเตม็จ านวน ทั้งที่ในความเป็นจริงผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้เกดิขึ้นแล้ว ในบางกรณี 

แม้ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตของหน่วยสินทรัพย์  

ที่ก่อให้เกดิ เงินสด กจิการอาจไม่สามารถปันส่วนสนิทรัพย์น้ันให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ได้อย่าง สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอ ตัวอย่างเช่น ค่าความนิยม หรือสินทรัพย์องค์กร เช่น สินทรัพย์ 

ที่ส านักงานใหญ่ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้อธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวในการ

ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถึง 103 

78.  กิจการอาจจ าเป็นต้องพิจารณาหน้ีสินที่กิจการได้รับรู้แล้ว เพ่ือก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กรณีน้ีอาจเกิดขึ้ นหากกิจการจ าหน่ายหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยผู้ซ้ือต้องรับภาระหน้ีสินดังกล่าว ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่ายขาย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจ าหน่าย) ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

คือ ราคาที่จะขายสินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้รวมทั้งหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง หักต้นทุน

การจ าหน่ายประมาณการราคาขายของสนิทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดสทุธจิากหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือต้องรับภาระหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย กิจการต้องน ามูลค่าตามบัญชีของ

หน้ีสนิไปหักจากทั้งมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดก่อนที่

จะท าการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสด 
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ตวัอย่าง 

กิจการแห่งหน่ึงด าเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศที่มีกฎหมายบังคับว่าเจ้าของต้องบูรณะสถานที่เม่ือ

การท าเหมืองแร่เสรจ็สิ้นลง ต้นทุนการบูรณะรวมถึงการฟ้ืนฟูเหมืองให้กลับสู่สภาพเดิม กิจการต้อง

รับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้ืนฟูทันทีที่กิจการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือท าเหมือง ประมาณ

การดังกล่าวรับรู้เป็นต้นทุนของเหมืองและมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ

เหมืองน้ัน มูลค่าตามบัญชีของประมาณการหน้ีสินในการบูรณะสถานที่ เท่ากับ 500 ล้านบาท 

ซ่ึงเทา่กบัมูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายในการบูรณะสถานที่น้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของเหมือง โดยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ได้แก่ เหมือง

โดยรวม ทั้งน้ีกิจการได้รับค าเสนอที่จะซ้ือเหมืองจากผู้ซ้ือหลายรายในราคาประมาณ 800 ล้านบาท  

ซ่ึงเป็นราคาที่ผู้ซ้ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้นทุนในการจ าหน่ายเหมืองมีค่าน้อยมาก 

จนไม่น ามาพิจารณา มูลค่าจากการใช้ของเหมืองมีจ านวนประมาณ 1,200 ล้านบาท ซ่ึงไม่รวมรายจ่าย

ในการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของเหมืองเทา่กบั 1,000 ล้านบาท 

มลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุในการจ าหน่ายส าหรบัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดเท่ากบั 800 ลา้นบาท 

ซึง่เป็นจ านวนสทุธิจากภาระหน้ีสินในการบูรณะสถานที ่มลูค่าจากการใชข้องหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิด

เงินสดสุทธิจากภาระหน้ีสินในการบูรณะสถานที่ดังกล่าวเท่ากับ 700 ลา้นบาท (1,200 ลา้นบาท  

หักดว้ย 500 ลา้นบาท) มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดสุทธิจากภาระหน้ีสิน

ดงักล่าวเท่ากบั 500 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชี 1,000 ลา้นบาท หักดว้ยมูลค่าตามบญัชีของประมาณ

การหน้ีสินในการบูรณะสถานที ่500 ลา้นบาท) ดงันัน้ มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพย์ 

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดจงึมีจ านวนสงูกวา่มลูค่าตามบญัชีสทุธิของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ 

79.  เพ่ือประโยชน์ในทางปฏบัิติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอาจต้อง

รวมสนิทรัพย์ที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน (เช่น ลูกหน้ีและสินทรัพย์

ทางการเงินอื่น) หรือรวมหน้ีสินที่กิจการได้รับรู้ในงบการเงินแล้ว (เช่น เจ้าหน้ี เงินบ าเหนจ็บ านาญ 

และประมาณการหน้ีสิน) ในกรณีน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะเพ่ิมข้ึน

ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และลดลงด้วยมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิดังกล่าว 

 

ค่าความนยิม 
การปันส่วนค่าความนิยมใหห้น่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

80. เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ตั้งแต่วนัที่ซ้ือกิจการที่เป็นผูซ้ื้อ 

ตอ้งปันส่วน ค่าความนยิมทีเ่กิดข้ึนจากการรวมธุรกิจใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด หรือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนที์่เพิม่ข้ึนจากการรวมธุรกิจ 

ไม่ว่าสินทรพัยอื์่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซ้ือจะถูกปันส่วนกบัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของ
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หน่วยสินทรพัยเ์หล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละหน่วยหรือแต่ละกลุ่มที่

กิจการไดปั้นส่วนค่าความนยิมตอ้ง 

80.1 เป็นหน่วยในระดบัทีเ่ล็กทีสุ่ดทีก่ิจการใชใ้นการประเมินค่าความนิยมในการบริหารภายใน

กิจการ และ 

80.2 ไม่เกินกว่าส่วนงานปฏิบติัการหรือตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นย่อหนา้ 5 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ ก่อนทีม่ีการรวมส่วนงาน aggregation 

81. ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงเกิด

จากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมกิจการ ซ่ึงไม่สามารถระบุได้อย่างอิสระและไม่สามารถรับรู้ใน 

งบการเงินแยกเป็นแต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์

อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น และในหลายกรณีมักจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรัพย์  

ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วยรวมกัน บางคร้ังกิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมอย่างสม

เหตุผลให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้ แต่สามารถปันส่วนให้กับกลุ่มของ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ ดังน้ัน หน่วยที่อยู่ในระดับเลก็ที่สุดที่กิจการใช้ในการพิจารณา 

ค่าความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางคร้ังจะประกอบด้วยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมแต่กิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยที่เล็ก

ที่สดุเหล่าน้ันได้ กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้า 83-99 และภาคผนวก ค ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ส าหรับหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม เช่นเดียวกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม 

82. เม่ือกิจการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 80 แล้ว กิจการจะสามารถทดสอบการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยม ณ ระดับที่สะท้อนลักษณะที่กิจการด าเนินงาน และประเมินค่าความนิยม ดังน้ัน กิจการ

จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดระบบการรายงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้เพ่ือใช้พิจารณาการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยมอกี 

83. หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใช้ในการปันส่วนค่าความนิยมเพ่ือประเมินการด้อยค่าตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับระดับที่กิจการใช้ในการปันส่วนค่าความนิยม 

เพ่ือวัดมูลค่าก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น 

หากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) โดยการปันส่วนค่า 

ความนิยมให้กับหน่วยของกิจการในระดับที่ค่อนข้างเล็กเพ่ือวัดค่าผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียน กจิการไม่จ าเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ระดับเดียวกนั นอกจากกิจการ

ประเมินค่าความนิยม ณ ระดับเดียวกนัในการบริหารงานภายในกจิการ 
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84. หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยงัไม่เสร็จส้ินก่อนส้ินรอบปี

บญัชีทีม่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน กิจการตอ้งด าเนินการปันส่วนครั้งแรกนั้นใหเ้สร็จส้ินก่อนส้ินรอบปี

บญัชีแรกหลงัปีทีม่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน 

85. เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวม

ธุรกจิ ถ้าการบันทกึบัญชีเร่ิมแรกของการรวมธุรกิจต้องใช้ประมาณการในวันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ  

กจิการที่เป็นผู้ซ้ือต้อง : 

85.1 บันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิโดยใช้มูลค่าที่ประมาณการน้ัน และ 

85.2 รับรู้รายการปรับปรุงมูลค่าที่ก  าหนดข้ึนเป็นการช่ัวคราวดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 

การวัดมูลค่า ซ่ึงต้องไม่เกนิ 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกจิ 

ในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกจิให้เสรจ็สิ้น

ก่อนสิ้นงวดบัญชีที่การรวมธุรกจิจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกล่าวให้กจิการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 133 

86. ถา้ค่าความนิยมถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด และกิจการไดจ้ าหน่ายการ

ด าเนินงานที่อยู่ภายใตห้น่วยสินทรพัยน์ ั้นออกไป ค่าความนิยมที่เกีย่วเนือ่งกบัการด าเนินงานนั้น

จะตอ้ง 

86.1   รวมไวใ้นมูลค่าตามบญัชีของการด าเนินงานนั้นในการค านวณผลก าไรหรือขาดทุนจาก

การจ าหน่าย และ 

86.2   วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑมู์ลค่าเปรียบเทียบของการด าเนินงานที่ถูกจ าหน่ายและสดัส่วนของ

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ยงัคงอยู่ นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเ้ห็นว่า

การค านวณโดยใชวิ้ธีอื่นจะสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมของการ

ด าเนนิงานทีจ่ าหน่ายออกไปไดด้ีกว่า 

ตวัอย่าง 

กิจการขายส่วนงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ไปใน

ราคา 100 ล้านบาท แต่กจิการไม่สามารถระบุค่าความนิยมให้กบักลุ่มสนิทรัพย์ที่เลก็กว่าหน่วยสนิทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดน้ันอย่างสมเหตุผลได้ เว้นแต่จะก าหนดข้ึนตามดุลยพินิจของกจิการเอง มูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนตามสดัส่วนของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดส่วนที่เหลืออยู่ เท่ากบั 300 ล้านบาท 

เนื่องจากกิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอย่าง

สมเหตุสมผลได้ หรือไม่สามารถระบุค่าความนิยมให้กับกลุ่มสินทรัพย์ที่เล็กว่าหน่วยสินทรัพย์ 

ทีก่่อใหเ้กิดเงินสด ค่าความนิยมของสว่นงานทีข่ายใหร้ะบุโดยเปรียบเทียบสดัส่วนมูลค่าของส่วนงานทีข่าย

และส่วนงานทีย่งัคงอยู่ ดงันัน้ ค่าความนิยมจ านวนรอ้ยละ 25 จึงปันส่วนไปรวมกบัมูลค่าตามบัญชีของ

การด าเนินงานทีข่ายไป 
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87. ถา้กิจการปรับโครงสร้างการรายงานใหม่ โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงในองคป์ระกอบของหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือ

มากกว่า ซ่ึงกิจการไดม้ีการปันส่วนค่าความนิยมให้แลว้ กิจการควรปันส่วนค่าความนิยมใหม่ให้

สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดที่มีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย โดยการปันส่วน

ใหม่ให้ใชวิ้ธีค านวณตามสดัส่วนของมูลค่าเช่นเดียวกบัที่ใชเ้มื่อมีการจ าหน่ายการด าเนินงาน

ภายใตห้น่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด เวน้แต่กิจการจะสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการค านวณโดย

ใชวิ้ธีอื่นจะสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมของหน่วยสินทรพัยที์่มีการปรบั

โครงสรา้งใหม่ไดด้ีกว่า 

ตวัอย่าง 

กจิการเคยปันส่วนค่าความนิยมให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ก แต่ไม่สามารถปันส่วน     ค่า

ความนิยมดังกล่าวให้แก่กลุ่มของสนิทรัพย์ที่มีขนาดเลก็กว่าหน่วยสนิทรัพย์ ก ได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่

กจิการจะก าหนดข้ึนตามดุลพินิจของกจิการเอง อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษัทที่ก าลัง

จะเกดิข้ึนส่งผลให้หน่วยสนิทรัพย์ ก ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนงาน และไปรวมกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิ

เงินสด ข ค และ ง 

เนือ่งจากกิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมใหก้บักลุ่มของสินทรพัยที์มี่ขนาดเลก็กวา่หน่วยสินทรพัย ์ก 

ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ค่าความนิยมทีปั่นส่วนใหก้ับหน่วยสินทรัพย์ กจะตอ้งถูกปันส่วนใหม่ใหก้ับหน่วย

สินทรัพย์ ข ค และ ง ตามสดัส่วนมูลค่าของสามส่วนงานของ กก่อนทีจ่ะมีการแบ่งส่วนงานและไปรวมกบั

หน่วยสินทรพัย ์ข ค และ ง 

 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดซึง่มีค่าความนิยมรวมอยู่ 

88. ตามที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 81 หากค่าความนิยมมีความเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด 

เงินสดแต่ไม่ไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยน์ ั้น หน่วยสินทรพัยด์งักล่าวตอ้งไดร้ับการทดสอบ

การดอ้ยค่าเมื่อมี ขอ้บ่งช้ีว่าหน่วยสินทรพัยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า โดยการเปรียบเทียบกบัมูลค่า

ตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยซ่ึ์งไม่รวมค่าความนิยมกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วย

สินทรพัยน์ ั้น และใหร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กิดข้ึนตามวิธีการทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่104  

89. หากมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามย่อหน้าที่ 88 ได้รวมสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน และกิจการสามารถ

ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้เพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

น้ันเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเท่าน้ัน ย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานฉบับน้ี

ก าหนดให้กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์น้ันทุกปี 

90. กิจการต้องทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมีการปันส่วนค่า 

ความนิยมให้ปีละครั้ ง และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งช้ีว่าหน่วยสินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า โดย 

การเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย์ ซ่ึงรวมค่าความนิยม กบัมูลค่าที่คาดว่าจะ
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ไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยม์ากกว่ามูลค่า

ตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยใ์หถ้ือว่าหน่วยสินทรพัยแ์ละค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนใหแ้ก่หน่วย

สินทรพัยน์ ั้นไม่เกิดการดอ้ยค่า แต่ถา้หากมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยม์ากกว่ามูลค่าที่คาด

ว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามย่อหนา้ที ่104 

91-95 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

ช่วงเวลาทีท่ าการทดสอบการดอ้ยค่า 

96. การทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปีส าหรบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ค่าความนิยมไดถู้กปัน

ส่วนมาอาจท าไดใ้นช่วงใดของปีก็ได ้แต่จะตอ้งเป็นช่วงเวลาเดียวกนัในแต่ละปี หน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละหน่วยอาจไดร้บัการทดสอบการดอ้ยค่าในช่วงเวลาต่างกนัได ้อย่างไรก็ตาม 

หากค่าความนยิมบางส่วน หรือทั้งหมดทีปั่นส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดไดม้าจาก

การรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยด์งักล่าวก่อน

ส้ินปีปัจจุบนันั้น 

97. หากกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์เ่ป็นองคป์ระกอบของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงิน

สด ซ่ึงไดร้บัการปันส่วนค่าความนิยมในเวลาเดียวกบัการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัย์

ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ดว้ยนั้น กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่เป็นองคป์ระกอบ

ก่อนที่จะทดสอบหน่วยสินทรพัยที์่มีค่าความนิยมรวมอยู่ดว้ย ในท านองเดียวกนั  หากกิจการ

ทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีป่ระกอบเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ไดร้บัการปันส่วนค่าความนิยมในเวลาเดียวกนักับกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่มี

ค่าความนยิมรวมอยู่ กิจการควรทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วยก่อนกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัยที์ม่ีค่าความนยิมรวมอยู่ 

98. ณ เวลาที่มีการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่า 

ความนิยม อาจมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ที่อยู่ภายใต้หน่วยสนิทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้อยค่า  

ในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็นอันดับแรก 

และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าน้ัน ก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ มีค่าความนิยมรวมอยู่ ในท านองเดียวกัน หากมีข้อบ่งช้ีว่าหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการ 

ด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์น้ัน ก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ได้รับ

การปันส่วนค่าความนิยม 

99. การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีไ่ดร้บัการปันส่วนค่า

ความนยิมซ่ึงกระท าไวอ้ย่างละเอียดล่าสุดในงวดก่อน สามารถน ามาใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่า

ของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นในงวดปัจจุบนัได ้หากเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

99.1 สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง 

มีนยัส าคญั จากการค านวณมูลค่าทีจ่ะไดร้บัคืนครั้งล่าสุดนั้น 
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99.2  การค านวณครั้งล่าสุดแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี

ของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นเป็นจ านวนมาก 

99.3 จากการวิเคราะหเ์หตุการณที์่ไดเ้กิดข้ึนและสถานการณที์่เปลีย่นแปลงไปหลงัการค านวณ

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนครั้งล่าสุด มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากที่มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั

คืนในงวดปัจจุบนัจะต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์

 

สินทรพัยอ์งคก์ร 

100. สินทรัพย์องค์กร รวมถึง สินทรัพย์ของหน่วยงานหรือกลุ่มหน่วยงาน เช่น อาคารส านักงานใหญ่ หรือ

ของฝ่ายงานของกิจการ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้างของกิจการจะก าหนดว่า

สินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์องค์กร 

ตามมาตรฐานฉบับน้ีหรือไม่ ลักษณะที่ส าคัญของสินทรัพย์องค์กร คือ สินทรัพย์น้ันไม่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

องค์กรไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดภายใต้การพิจารณา 

101. เน่ืองจากสินทรัพย์องค์กรไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับแยกต่างหาก กิจการจึงไม่สามารถก าหนด  

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์องค์กรแต่ละรายการได้ นอกจากว่า ฝ่ายบริหารตัดสินใจ 

ที่จะจ าหน่ายสินทรัพย์องค์กรน้ัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าสินทรัพย์องค์กรอาจ 

ด้อยค่า กจิการต้องก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสนิทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงสินทรัพย์องค์กรน้ันรวมอยู่ กิจการต้องเปรียบเทียบมูลค่าดังกล่าวกับมูลค่า 

ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และต้องรับรู้ผลต่าง 

ที่เกดิข้ึนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 

102. ในการทดสอบว่าหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเ งินสดเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ กิจการตอ้งระบุ

สินทรพัยอ์งคก์รทุกรายการที่เกีย่วขอ้งกบัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดภายใตก้ารพิจารณา 

ดงันี้  

102.1 หากกิจการสามารถปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รอย่างสมเหตุสมผลและ

อย่างสม า่เสมอ ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัย์น ั้น กิจการตอ้งเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของ

หน่วยสินทรพัยซ่ึ์งรวมสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รที่ถูกปันส่วนใหแ้ก่

หน่วยสินทรพัยน์ ั้นกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน และรบัรูผ้ลต่างที่เกิดข้ึนเป็นผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

102.2 หากกิจการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รใหแ้ก่หน่วยสินทรพัย์

น ั้นได ้อย่างสมเหตุสมผลและอย่างสม า่เสมอ กิจการตอ้ง 

102.2.1 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น ซ่ึงไม่รวมมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน และรบัรูผ้ลต่างที่

เกิดข้ึนเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่104 
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102.2.2 ระบุกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่เล็กที่สุดที่รวมหน่วยสินทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณา ซ่ึงกิจการสามารถปันส่วนมูลค่า 

ตามบญัชีของสินทรพัยอ์งคก์รใหห้น่วยสินทรพัยน์ ั้นไดอ้ย่างสมเหตุสมผลและ 

อย่างสม า่เสมอ 

102.2.3 เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด  

ซ่ึงรวมถึงสัดส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ์งค์กรที่ถูกปันส่วนให ้ 

กบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น และรบัรูผ้ลต่าง

ทีเ่กิดข้ึนเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่104 

103. ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 8 ได้แสดงวิธีการน าข้อก าหนดในมาตรฐานฉบับน้ีไปใช้กับสินทรัพย์

องค์กร 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

104. กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด (ซ่ึงหมายถึง 

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ที่ไดร้ับการปันส่วนค่าความนิยมหรือ

สินทรพัยอ์งคก์ร) หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต า่กว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัย ์หรือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น กิจการตอ้งปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เพือ่ลดมูลค่าตามบญัชี

ของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยต์ามล าดบั ดงันี้  

104.1 อันดบัแรก ลดมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพย ์ 

(กลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) และ 

104.2 จากนั้น ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัย์ หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าวตามสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

แต่ละรายการนั้น 
กิจการตอ้งรบัรูก้ารลดลงของมูลค่าตามบญัชีเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละ

รายการตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่60 
105. ในการปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 104 กิจการตอ้งไม่ลด

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หต้ า่กว่าจ านวนทีสู่งทีสุ่ดของ 

105.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์กัตน้ทุนในการจ าหน่ายขาย (หากสามารถวดัก าหนดได)้ 

105.2 มูลค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์(หากสามารถก าหนดได)้ และ 

105.3 ศูนย ์

มูลค่าของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่ตอ้งถูกปันส่วนให้แก่สินทรพัย์ใดแต่ไม่สามารถท าได้

เนือ่งจากติดเงื่อนไขขา้งตน้ ใหน้ าไปปันส่วนใหแ้ก่สินทรพัยอื์่นที่อยู่ในหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่ม

ของหน่วยสินทรพัยเ์ดียวกนัตามสดัส่วน 
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106. หากในทางปฏบัิติ กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการที่

รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการใช้วิธี 

ปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์

เดียวกนัตามดุลยพินิจของกจิการ เน่ืองจากกจิการได้รับประโยชน์จากการใช้สนิทรัพย์เหล่านั้นร่วมกนั 

107. หากกจิการไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์แต่ละรายการได้ (ดูย่อหน้าที่ 67) 

107.1 กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน

สูงกว่า จ านวนที่มากกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการจ าหน่ายกับ

มูลค่าหลังจากการปันส่วนตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 

107.2 กจิการต้องไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดที่สินทรัพย์น้ันรวมอยู่ไม่มีการด้อยค่าเกิดข้ึน ถึงแม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

หักต้นทุนในการจ าหน่ายขายจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ันกต็าม 

ตวัอย่าง 

กิจการมีเคร่ืองจักรที่ช ารุดแต่ยังคงใช้งานอยู่แม้ว่าจะไม่ดีดังเดิม เคร่ืองจักรมีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขายต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระ เคร่ืองจักรดังกล่าวรวมอยู่

ในสายการผลิต ซ่ึงสามารถระบุได้ว่าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่เลก็ที่สุดซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่

แยกเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสายการผลิตแสดงให้

เหน็ว่าสายการผลิตโดยรวมไม่เกดิการด้อยค่า 

ขอ้สมมติที ่1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้เห็นว่า

ฝ่ายบริหารมิได้มีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรน้ัน 

กิจการไม่สามารถประมาณมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคืนของเครือ่งจกัรเพียงอย่างเดียวได ้เนือ่งจาก 

(1) มลูค่าจากการใชข้องเครือ่งจกัรนัน้อาจแตกต่างจากมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุในการจ าหน่าย 

(2) มลูค่าจากการใชข้องเครือ่งจกัรนัน้ กิจการสามารถก าหนดไดจ้ากหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด

ซึง่เครือ่งจกัรนัน้รวมอยู่ (สายการผลิต) 

เนื่องจากสายการผลิตไม่ไดด้อ้ยค่าลง ดงันัน้ จึงไม่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีกิ่จการตอ้งรับรูส้ าหรับ

เครื่องจกัร อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจ าเป็นตอ้งประเมินอายุการใหป้ระโยชน์ของเครื่องจกัรใหม่ หรือ

เปลีย่นแปลงวธีิคิดค่าเสือ่มราคาใหเ้หมาะสม 

“เนือ่งจากระยะเวลาการคิดค่าเสือ่มราคาทีส่ัน้ลง หรือวิธีการคิดค่าเสือ่มราคาทีเ่ร่งขึ้นอาจสะทอ้นอายุการ

ใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ หรือรูปแบบการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทีกิ่จการไดร้บัไดดี้ขึ้น” 
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ขอ้สมมติที ่2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้เห็นว่า 

ฝ่ายบริหารมีความต้ังใจที่จะเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรโดยจะขายเคร่ืองจักรเก่าในอนาคตอันใกล้ กิจการ

ประมาณว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้อย่างต่อเน่ืองไปจนถึงวันจ าหน่ายเคร่ืองจักรมีค่าน้อยมากจนไม่

น ามาพิจารณา 

มูลค่าจากการใชข้องเครื่องจกัรสามารถประมาณไดใ้กลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่าย 

ดงันัน้ มลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคืนของเครือ่งจกัรจึงสามารถก าหนดได ้และไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงหน่วย

สินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีเ่ป็นของเครือ่งจกัรนัน้ (ไดแ้ก่ สายการผลิต) และเนือ่งจากมลูค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทนุในการจ าหน่ายของเครือ่งจกัรต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ดงันัน้ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของเครือ่งจกัรดงักล่าว 

108. หลงัจากปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่104 และ 105 แลว้  กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีย่งัเหลืออยู่เป็นหนี้ สินหากมาตรฐานฉบบัอื่นก าหนดไว ้

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

109. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงกิจการรับรู้ในงวดก่อนไว้ในย่อหน้าที่ 110-116 

ค าว่า ‚สนิทรัพย์‛ ในย่อหน้าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกดิเงินสด ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับสินทรัพย์แต่ละรายการได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 117-121

ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่  122-123  

และข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับค่าความนิยมได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 124-125 

110. ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีที่แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงหรือไม่ 

หากมีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว กิจการตอ้งประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้น 

111. กิจการตอ้งประเมินว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่ค่าความนยิมที่กิจการรบัรูใ้น

งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงหรือไม่  โดยพจิารณาถงึขอ้บ่งช้ีต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

แหล่งข้อมูลจากภายนอก 

111.1 มีขอ้บ่งช้ีทีส่งัเกตได ้ว่ามูลค่าราคาตลาดของสินทรพัยเ์พิม่ข้ึนอย่างมีนยัส าคญัในระหว่างงวด 

111.2 มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวดหรือ

ในอนาคตอนัใกล ้ผลกระทบดงักล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ของกิจการ หรือของตลาดซ่ึงสินทรพัยน์ ั้นเกีย่วขอ้งอยู่ โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจ

เป็นการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือกฎหมาย  

111.3 อตัราดอกเบี้ ยในตลาด หรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้นลดลง

จนน่าจะมีผลกระทบต่ออตัราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใชข้องสินทรพัย ์ซ่ึง

ส่งผลใหมู้ลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ ั้นเพิม่ข้ึนอย่างมีสาระส าคญั 
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แหล่งข้อมูลภายใน 

111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั เกี่ยวกบัลกัษณะการใช้ หรือคาดว่าจะใชสิ้นทรพัย ์ 

ซ่ึงส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอนัใกล ้การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดข้ึนระหว่างงวด เพือ่ปรบัปรุงหรือเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของสินทรัพย์ หรือการปรับโครงสร้างการด าเนินงานที่กิจการน า

สินทรพัยน์ ั้นไปใช ้

111.5 มีหลกัฐานจากขอ้มูลที่รายงานเป็นการภายใน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าผลการปฏิบติังานเชิง

เศรษฐกิจของสินทรพัยด์ีข้ึนหรือจะดีข้ึนกว่าทีค่าดไว ้

112. ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจลดลงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 111 ส่วนใหญ่

เป็นเร่ืองเดียวกบัข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าอาจเกดิผลขาดทุนการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12  

113. หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่รับรู้ได้

หมดไปหรือลดลง กิจการอาจต้องทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ รวมทั้งวิธีคิด  

ค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจ าหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

การบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์น้ัน แม้ว่ากิจการไม่ได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสนิทรัพย์กต็าม 

114. กิจการตอ้งกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่ค่าความนิยม ที่กิจการรบัรู ้

ในงวดก่อนหากประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนไดเ้ปลี่ยนแปลงไปภาย

หลงัจากทีก่ิจการไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั้งล่าสุดแลว้ ในกรณีนี้ กิจการตอ้งบนัทึกเพิม่

มูลค่าตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(เวน้แต่จะเป็นไปตามย่อหนา้ที ่

117) การเพิม่ข้ึนนี้  คือ การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน่เอง 

115. การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้ นของศักยภาพในการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่ประมาณข้ึนจากการใช้หรือจากการขายสินทรัพย์น้ันภายหลังที่กิจการรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันคร้ังล่าสุด ย่อหน้าที่ 130 ก าหนดให้กิจการต้องระบุถึงการ

เปล่ียนแปลงประมาณการ ที่ส่งผลให้ศักยภาพในการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้ น

ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงประมาณการรวมถึง 

115.1 การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ได้แก่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนอาจก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายขาย เป็นมูลค่าจากการใช้) 

115.2 การเปล่ียนแปลงจ านวนหรือระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือ

การเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด  หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนก าหนดจากมูลค่าจากการใช้ 

115.3 การเปล่ียนแปลงประมาณการของสิ่งที่น ามาพิจารณาในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการจ าหน่ายขาย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

จ าหน่าย 

116. มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดรับในอนาคตเพ่ิมขึ้ นจากระยะเวลาที่ใกล้เข้ามา โดยที่ศักยภาพในการให้ประโยชน์ของ
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สินทรัพย์ไม่เพ่ิมขึ้ น ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าหากผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ลดลงน้ันเป็นเพียงผลมาจากการที่เวลาได้ผ่านไป (บางคร้ังเรียกว่าการปลด

ส่วนลด) แม้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์กต็าม  

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

117. มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพิม่ข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) 

หากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยน์ ั้นในงวดก่อนๆ 

118. ส่วนที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่มากกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร 

จะเป็น (สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์น้ันในงวดก่อนๆ ถือเป็นการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์น้ันในการบันทกึรายการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ 

119. กิจการตอ้งบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ไม่ใช่ค่าความนิยม โดยรบัรู ้

ไปยงัก าไรหรือขาดทุนทันที เวน้แต่กรณีที่สินทรัพยน์ ั้นแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัอื่น (เช่น วิธีราคาที่ใหม่ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้) กิจการตอ้งถือว่าการกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ตี่ราคาใหม่เป็นการตีราคาเพิม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น 

120. กิจการตอ้งรบัรูก้ารกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรบัรูส่้วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยน์ ั้นเพิ่ม อย่างไรก็ตาม หาก

กิจการไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่นั้นไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

ในงวดก่อน กิจการตอ้งรบัรูก้ารกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านั้นไปยงัก าไรหรือขาดทุน

เป็นจ านวนไม่เกินผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีก่ิจการเคยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดก่อนๆ 

121. หลงัจากที่กิจการไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า กิจการตอ้งปรบัปรุงการคิดค่าเสื่อม

ราคาหรือ ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยใ์นงวดอนาคต เพือ่ปันส่วนมูลค่าตามบญัชีที่ปรบัใหม่ของ

สินทรพัย ์หกัดว้ยมูลค่าคงเหลืออย่างมีระบบ ตลอดอายุการใหป้ระโยชนที์เ่หลืออยู่ 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหนว่ยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด 

122. ในการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการ

จะตอ้งปันส่วนมูลค่าที่เพิม่ข้ึนไปยงัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ (ยกเวน้ค่าความนิยม) ที่อยู่ในหน่วย

สินทรัพยน์ ั้น ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์หล่านั้น การเพิ่มข้ึนของมูลค่า 

ตามบญัชีตอ้งถือเสมือนเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ต่ละ

รายการ และใหร้บัรูต้ามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่119 
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123. ในการปันส่วนรายการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงิน

สดตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 122 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ต่ละรายการที่บนัทึกเพิม่นั้น 

จะตอ้งไม่สูงกว่าจ านวนทีต่ า่กว่าของ  

123.1 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์(หากสามารถก าหนดได)้ และ 

123.2 มูลค่าตามบญัชีทีค่วรเป็น (สุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายหรือค่าเสือ่มราคา) หากกิจการไม่เคย

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นงวดก่อนๆ 

มูลค่าที่จะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส่วนที่เหลือจากเงื่อนไขการปันส่วนขา้งตน้  

ใหน้ าไปปันส่วนใหแ้ก่สินทรพัยอื์่นในหน่วยสินทรพัยเ์ดียวกนั (ยกเวน้ค่าความนิยม) ตามสดัส่วน

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิม 

124. กิจการตอ้งไม่กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนยิมทีไ่ดร้บัรูใ้นงวดก่อนๆ  

125.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ให้มีการรับรู้ค่าความ

นิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมในงวดบัญชี

หลังจากงวดที่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมน้ัน มักจะเป็นการเพ่ิมขึ้นของค่าความ

นิยมที่เกดิข้ึนภายในกจิการมากกว่าเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่

เกดิจากการซ้ือกจิการที่รับรู้ไปแล้ว 

การเปิดเผยขอ้มูล 

126. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัสินทรพัยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปนี้  

126.1 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวด และรายการแต่

ละบรรทดัทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมอยู่ 

126.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ ซ่ึงรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวด 

และรายการแต่ละบรรทดัทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงมีผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าทีก่ลบัรายการรวมอยู่ 

126.3 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ที่รบัรูไ้ปยงัก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

126.4 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการของสินทรพัยที์่ตีราคาใหม่ที่รบัรูไ้ปยงั

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

127. สินทรัพย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและการใช้งานคล้ายคลึงกันในการ

ด าเนินงานของกจิการ 

128. กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  126 ร่วมกับข้อมูลอื่นที่ ต้องเปิดเผย 

ตามประเภทของสินทรัพย์ เช่น อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีรวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชี 
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ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างวันต้นงวดและวันสิ้นงวด ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

129. กิจการที่รายงานข้อมูลแยกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้

ส าหรบัทุกส่วนงานทีร่ายงาน 

129.1 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน และที่รบัรูไ้ปยงัก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นระหว่างงวด 

129.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กลบัรายการ และรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน และที่รบัรู ้

ไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างงวด 

130. หากกิจการรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์รวมถึงค่าความนิยม 

หรือหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดในระหว่างงวด กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  ส าหรบั

รายการแต่ละรายการทีม่ีสาระส าคญั 

130.1 เหตุการณแ์ละสถานการณที์่ท าใหก้ิจการตอ้งรบัรู ้ หรือกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

130.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีก่ิจการรบัรู ้หรือกลบัรายการ 

130.3 ส าหรบัสินทรพัยแ์ต่ละรายการ 

130.3.1 ลกัษณะสินทรพัยแ์ต่ละรายการ และ 

130.3.2 ส่วนงานทีสิ่นทรพัยน์ ั้นรวมอยู่ ถา้กิจการมีการรายงานขอ้มูลตามส่วนงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงาน

ด าเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

130.4 ส าหรบัหน่วยของสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

130.4.1 ค าอธิบายลักษณะของหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด (เช่น เป็นสาย 

การ ผลิต โรงงาน การด าเนินงานทางธุรกิจ หน่วยงานทางภูมิศาสตร ์หรือ 

ส่วนงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 

(ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง ส่วนงานด าเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

130.4.2 จ านวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กิจการรบัรู ้ หรือกลบัรายการ โดยแสดง

แยกตามสินทรัพย์แต่ละประเภท และตามส่วนงานที่เสนอรายงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงาน

ด าเนนิงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

130.4.3 ค าอธิบายลกัษณะการรวมสินทรพัยเ์ป็นหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดในงวด

ปัจจุบนัและก่อนหนา้นั้น และเหตุผลที่กิจการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการรวม

สินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว หากกิจการได้

เปลี่ยนแปลงลกัษณะการรวมสินทรพัยที์่รวมอยู่ในหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิด



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                หน้า 45/90 

 

 

เงินสดหลงัจากที่ไดป้ระมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่

ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นในครั้งก่อน 

130.5 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หรือหน่วยของสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดว่าเป็น

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายขาย หรือมูลค่าจากการใช ้

130.6 เกณฑที์ใ่ชใ้นการวดัก าหนดมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายขาย หากมูลค่าที่คาด

ว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการหน่ายขาย (เช่น มูลค่ายุติธรรมวดั

ก าหนดข้ึนโดยใชร้าคาอา้งอิงราคาที่มีการเสนอซ้ือขายจากตลาดซ้ือขายคล่องส าหรบั

สินทรพัยที์่คลา้ยคลึงกนั)กิจการไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที ่13 

130.7 อตัราคิดลดที่ใชใ้นการประมาณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอดีต (ถา้มี) 

หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนเป็นมูลค่าจากการใช ้

131. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วกบัยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่กิจการรบัรูห้รือกลบั

รายการในระหว่างงวด ดงัต่อไปนี้  หากไม่มขีอ้มูลเปิดเผยตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่130 

131.1 ประเภทของสินทรพัยห์ลกัที่เกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือที่กลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

131.2 เหตุการณแ์ละสถานการณที์่ส าคญัที่ท าใหก้ิจการรบัรู ้หรือกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

132. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อสมมติที่ส าคัญ ซ่ึงกิจการใช้ในการก าหนด

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ หรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระหว่างงวด อย่างไร

กต็ามย่อหน้าที่ 134 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เม่ือมีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์น้ันด้วย 

133. ตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่84 หากกิจการไม่ไดท้ าการปันส่วนค่าความนิยมที่ไดม้าจากการรวม

ธุรกิจในระหว่างงวดใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินของค่าความนิยมที่ไม่ไดร้บัการปันส่วน 

รวมถงึสาเหตุทีไ่ม่ไดท้ าการปันส่วนค่าความนยิมดงักล่าว 

ประมาณการท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสด

ที่มีค่าความนยิม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแนน่อนรวมอยู่ 

134. กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  ส าหรบัหน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วย หรือกลุ่มสินทรพัย ์

ที่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละกลุ่ม หากมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมหรือ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มี

อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย์

น ั้นเป็นจ านวนเงินที่มีนยัส าคญัเมือ่เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีม่ีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการ 
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134.1 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัยน์ ั้น 

134.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ที่ปัน

ส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น 

134.3 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์และเกณฑที์่ใช้

ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์

( ว่าเป็นมูลค่าจากการใช ้หรือมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายขาย 

134.4 หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย ์

ก าหนดจากมูลค่าจากการใชจ้ะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้   

134.4.1 ลกัษณะขอ้สมมติที่ส าคญัแต่ละรายการที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการประมาณการ

กระแสเงินสดส าหรบัรอบระยะเวลาทีค่รอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณ

การทางการเงินล่าสุด ข้อสมมติที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อสมมติที่ ส่งผลให้มี

ผลกระทบต่อมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัยมี์ความอ่อนไหวมากทีสุ่ด 

134.4.2 ค าอธิบายถึงแนวทางที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าส าหรบัแต่ละขอ้

สมมติทีส่ าคญัว่ามูลค่าทีก่ าหนดเหล่านั้นสะทอ้นถึงอา้งอิงจากประสบการณใ์น

อดีต หรือพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกหรือไม่ หากไม่ใช่ให้

หรืออธิบายถึงมูลค่าที่ก าหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตหรือ

แหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร  และเพราะเหตุใด 

134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดจากงบประมาณ หรือ

ประมาณการทางการเงินที่ไดร้ับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ซ่ึงน ามาใช้ในการ

ก าหนดมูลค่าจากการใช ้ส าหรบัหน่วยสินทรพัยห์รือของหน่วยสินทรพัย์ หาก

งวดเวลาของประมาณการครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ใหเ้ปิดเผยถึง

เหตุผลที่กิจการเห็นว่าการใชป้ระมาณการที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีนั้นมี

ความเหมาะสม 

134.4.4 อตัราการเติบโตทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกลออกไป

กว่างวดเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด และเหตุผล

ประกอบ หากมีการใชอ้ตัราการเติบโตทีสู่งกว่าอตัราการเติบโตถวัเฉลีย่ระยะยาว

ของผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม หรือประเทศที่กิจการด าเนินงานอยู่ หรือตลาด  

ซ่ึงหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้นใชอ้ยู่ 

134.4.5 อตัราคิดลดทีใ่ชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 

134.5 หากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยเ์ป็นมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่ายขาย ให้เปิดเผยวิธีการที่ใชใ้นการวดัก าหนดมูลค่า

ยุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายขาย  กิจการไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามที่ก าหนดโดย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 และถา้มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

จ าหน่ายกิจการมิไดม้ีการวดัก าหนดมูลค่าดงักล่าวจากราคาตลาดที่อา้งอิงไดส้ าหรบั

หน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดที่คลา้ยคลึงกนั กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม ดงันี้  

134.5.1 ลกัษณะของขอ้สมมติที่ส าคญัแต่ละรายการ ซ่ึงฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนด

มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่ายขาย ข้อสมมติที่ส าคัญ ไดแ้ก่ ข้อ

สมมติที่ส่งมีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือ

กลุ่มของหน่วยสินทรพัยม์ีความอ่อนไหวมากทีสุ่ด 

134.5.2 ค าอธิบายแนวทางที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าส าหรบัแต่ละขอ้สมมติ

ที่ส าคญัว่าสะทอ้นอา้งอิงจากประสบการณใ์นอดีต หรือพิจารณาใหส้อดคลอ้ง

กบัแหล่งขอ้มูลภายนอก หรือไม่ หากไม่ใช่ให้หรืออธิบายว่ามูลค่าที่ก าหนด

แตกต่างจากประสบการณใ์นอดีตหรือแหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเพราะ

เหตุใด  ระดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที ่13 (เมือ่มีการประการศใช)้ ซ่ึงมีการจดัประเภทการวดัมูลค่ายุติธรรม 

(โดยไม่ตอ้งสนใจตน้ทุนในการจ าหน่ายที่ปรากฎ) ถา้มีการเปลี่ยนแปลง

เทคนิคในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการ

เปลีย่นแปลง 

ถา้มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายขายถูกก าหนดโดยวิธีคิดลดประมาณกระแส

เงินสด กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมดงัต่อไปนี้  

134.5.3 ระยะเวลาทีค่รอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.4 อตัราการเติบโตทีใ่ชใ้นการประมาณกระแสเงินสด 

134.5.5 อตัราทีใ่ชใ้นการคิดลดกระแสเงินสด 

134.6 หากมีเหตุผลที่ท าให้เ ชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติที่ส าคัญ ซ่ึง 

ฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่ม 

ของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด ซ่ึงจะส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่า

จะไดร้บัคืน กิจการตอ้งเปิดเผย 

134.6.1 จ านวนผลต่างของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัยน์ ั้นทีสู่งกว่ามูลค่าตามบญัชี 

134.6.2 มูลค่าทีก่ าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติทีส่ าคญั 

134.6.3 จ านวนทีมู่ลค่าทีก่ าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติที่ส าคญัซ่ึงจะตอ้งเปลีย่นแปลงไป 

เพือ่จะท าใหมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัยเ์ท่ากบัมูลค่าตามบญัชี หลงัจากไดร้วมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่

กระทบตวัแปรอื่นๆ ทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนแลว้ 
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135. หากมูลค่าตามบญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนยิม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีม่ีอายุการให้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนถูกปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิด

เงินสดหลายหน่วย และมูลค่าทีปั่นส่วนใหก้บัแต่ละหน่วยไม่มีนยัส าคญัเมือ่เปรียบเทียบกบัมูลค่า

ตามบญัชีของค่าความนิยมหรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน

โดยรวม กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวควบคู่กบัมูลค่าตามบญัชีรวมของค่าความนิยม 

หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัย ์

หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยเ์หล่านั้น นอกจากนี้  หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วย

สินทรพัยเ์หล่านั้น ก าหนดข้ึนโดยใชข้อ้สมมติที่ส าคญัเดียวกนั และมูลค่าตามบญัชีรวมของค่า

ความนิยม หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนใหห้น่วย

สินทรพัยซ่ึ์งมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนก าหนดข้ึนโดยใชข้อ้สมมติที่ส าคญัเดียวกนั ดงักล่าวมี

นยัส าคญัเมือ่เทียบกบัมูลค่าตามบญัชีรวมของค่าความนิยมหรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการ

ใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนของกิจการโดยรวม กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวพรอ้มกบั

ขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

135.1 มูลค่าตามบญัชีรวมของค่าความนิยมที่ปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วย

สินทรพัยน์ ั้น 

135.2 มูลค่าตามบญัชีรวมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีม่ีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนที่ปัน

ส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยน์ ั้น 

135.3 ลกัษณะของขอ้สมมติทีส่ าคญั 

135.4 ค าอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนดมูลค่าส าหรบัขอ้สมมติที่ส าคญัขอ้สมมติ

แต่ละขอ้ว่ามูลค่าทีก่ าหนดอา้งอิงจากประสบการณใ์นอดีต หรือพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบั

แหล่งข้อมูลภายนอก หรือไม่ หากไม่ ให้อธิบายว่ามูลค่าที่ก าหนดแตกต่างจาก

ประสบการณใ์นอดีตและแหล่งขอ้มูลภายนอกอย่างไร และเหตุใดจึงแตกต่าง 

135.5 หากมีเหตุผลที่ท าให้เชื่อไดว่้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติที่ส าคญัท าให้การ

ก าหนดผลรวมของมูลค่าตามบญัชี ของหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย์

มากกว่าผลรวมของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั กิจการตอ้งเปิดเผย 

135.5.1 จ านวนผลต่างที่มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัย ์หรือกลุ่มของ

หน่วยสินทรพัยน์ ั้นสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี 

135.5.2 มูลค่าทีก่ าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติทีส่ าคญั 

135.5.3 จ านวนมูลค่าที่ก าหนดข้ึนส าหรบัขอ้สมมติที่ส าคญัซ่ึงจะตอ้งเปลี่ยนแปลงไป 

เพือ่ทีจ่ะท าใหผ้ลรวมของมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยห์รือกลุ่ม

ของหน่วยสินทรัพย์เท่ากับมูลค่าตามบัญชี หลังจากได้รวมผลจากการ

เปลีย่นแปลงทีก่ระทบตวัแปรอื่นๆ ทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนแลว้  

136. ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจน าผลการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคร้ัง

ล่าสุดของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่จัดท าในงวดบัญชีก่อน  
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มาใช้ในการอ้างอิงในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ใน  

งวดปัจจุบันหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ในกรณีน้ี ข้อมูลซ่ึงต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 134 และ 

135 ส าหรับหน่วยสนิทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลการค านวณมูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืนที่ยกมาจากงวดก่อน 

137. ตัวอย่างประกอบการอธบิายที่ 9 แสดงตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 134 และ 135 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั  

138. ย่อหน้านี้ ยกเลิก 

139. ให้กจิการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

139.1 ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ตกลงรวมธุรกิจ

เป็นวันที่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

139.2 ส าหรับสินทรัพย์อื่น โดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป โดยเร่ิมจากรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

140. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 139 น ามาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ีมาถือปฏิบั ติก่อน วันที่ ที่ ร ะ บุในย่อหน้าที่  139 อย่างไรก็ตาม หากกิจการน ามาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่ที่ก  าหนดไว้ กิจการจะต้องน า  มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน มาถือปฏบัิติพร้อมกนัด้วย 

140ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน แก้ไขถ้อยค าที่ใช้ใน

มาตรฐานการบัญชี นอกจากน้ียังแก้ไขย่อหน้าที่ 61 120 126 และ129 กิจการต้องน าส่วนที่แก้ไข 

มาถือปฏบัิติ ส าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการน า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน มาถือปฏิบัติก่อน 

กจิการต้องถือปฏบัิติส่วนที่แก้ไขส าหรับงบการเงินงวดก่อนหน้าด้วย 

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

ประกาศใช้) แก้ไขย่อหน้าที่ 65 81 85 และ 139 ยกเลิกย่อ หน้าที่ 91 ถึง 95 และ138 และเพ่ิม

ภาคผนวก ค กิจการต้องน าส่วนที่แก้ไขมาถือปฏิบัติ ส าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมต้นในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติก่อน กิจการต้องถือปฏิบัติส่วน 

ที่แก้ไขส าหรับงบการเงินงวดก่อนหน้าด้วย 

140ค. ย่อหน้าที่ 134.5 ได้ถูกแก้ไข โดยกิจการต้องน าส่วนที่แก้ไขมาถือปฏบัิติส าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมต้น 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อน 

วันถือปฏบัิติ หากกจิการปฏบัิติตามมาตรฐานฉบับน้ีส าหรับงวดปีบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 

ให้เปิดเผยถึงข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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140ง. ต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือบริษัทร่วม (ได้มีการแก้ไขใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินคร้ังแรก 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ) ได้เพ่ิมเติมย่อหน้าที่ 12.8 โดยกิจการต้องน าการแก้ไขดังกล่าวมาถือปฏิบัติส าหรับรอบ

ระยะเวลาที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถปฏบัิติตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีก่อนวันถือปฏบัิติ หากกจิการถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 4 และ 38ก. ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดก่อนหน้า 

กจิการต้องถือปฏบัิติตามย่อหน้า 12.8 ในงวดเดียวกนั 

140จ   มีการแก้ไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2555 โดยมีการแก้ไขย่อหน้า 80 ข กิจการต้องน า

การแก้ไขมาปรับไปข้างหน้ารอบระยะเวลาส าหรับปีเร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พศ 2557 ถ้า

กจิการน าการแก้ไขมาปฎิบัติใช้ส าหรับงวดเวลาก่อนหน้านิ้กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว  

140ฉ   ย่อหน้านี้ ยกเลิก  

140ช   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (เมื่อมีการประกาศใช้) มีการแก้ไขย่อหน้าที่ 2.5 และ 5 

และยกเลิกย่อหน้า 140จ กิจการต้องน าการแก้ไขเหล่าน้ีมาปฎิบัติใช้เมื่อมีการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาปฎิบัติใช้ 

140ฉ   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 และ 11 (  เมื่อมีการประกาศใช้) แก้ไขย่อหน้า 4 แก้ไข

หัวข้อก่อนย่อหน้า 12ซ และย่อหน้า 12ซ กิจการต้องน าการแก้ไขมาปฎิบัติใช้เมื่อมีการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 และ 11  มาปฎิบัติใช้ 

140ช  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (เมื่อมีการประกาศใช้) แก้ไขย่อหน้า  5,6, 

12,20,28,78,105,111,130 และ 134.  ยกเลิกย่อหน้า 25 ถึง 27   และเพ่ิมเติมย่อหน้า 53ก 

กจิการต้องน าการแก้ไขมาปฎิบัติใช้เมื่อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มาปฎิบัติใช้  

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

141. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

การใชเ้ทคนคิมูลค่าปัจจุบนัในการวดัมูลค่าจากการใช ้

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานฉบับน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงแนวทางในการใช้เทคนิคมูลค่า

ปัจจุบันในการวัดมูลค่าจากการใช้ ค าว่า ‚สินทรัพย์‛ ในภาคผนวกน้ี ให้มีความหมายครอบคลุมถึงกลุ่มของ

สนิทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

 

องคป์ระกอบของการวดัมูลค่าปัจจุบนั 

ก1 ความแตกต่างทางเศรษฐกจิระหว่างสนิทรัพย์สามารถระบุได้โดยใช้องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ร่วมกนั 

(ก) ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีที่ ซับซ้อนข้ึน อาจใช้กลุ่มกระแสเงินสด 

ในอนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

(ข) การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด 

เหล่านั้น 

(ค) มูลค่าของเงินตามเวลา ที่อ้างองิจากอตัราดอกเบ้ียที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด ณ ปัจจุบัน 

(ง) ราคาที่ได้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่สบืเน่ืองมาจากสนิทรัพย์ 
(จ) ปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) แต่เป็นปัจจัย ที่ผู้มีส่วน

ร่วมในตลาดมักจะพิจารณาในการก าหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สนิทรัพย์  

ก2 ภาคผนวกน้ีได้เปรียบเทยีบวิธีการค านวณมูลค่าปัจจุบันที่กิจการสามารถน ามาใช้ในการประมาณมูลค่า

จากการใช้ของสินทรัพย์ 2 วิธี โดยจะเลือกใช้วิธีใดน้ัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน การค านวณตาม

วิธดีั้งเดิม (Traditional approach) ได้รวมผลจากปัจจัย (ข)–(จ) ที่กล่าวข้างต้นในอตัราคิดลดที่ใช้ และ

วิธกีารค านวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์ (Expected Cash Flow approach) ได้มีการรวมปัจจัย (ข) (ง) 

และ (จ) ในการค านวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์หลังปรับด้วยความเสี่ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใด

สะท้อนการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดใน

อนาคต ผลการค านวณที่ได้ควรสะท้อนมูลค่าปัจจุบันที่คาดการณ์ของกระแสเงินสดในอนาคต เช่น การ

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักผลลัพธท์ี่อาจเกดิข้ึนทั้งหมดแล้ว 

หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

ก3 เทคนิคที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบ้ียในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปตาม

สถานการณ์ที่แวดล้อมสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา อย่างไรกต็าม กิจการสามารถใช้หลักเกณฑ์

ต่อไปนี้ ในการวัดมูลค่าปัจจุบันของสนิทรัพย์ในกรณีทั่วไปได้ 
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(ก) อัตราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดกระแสเงินสดควรสะท้อนถึงข้อสมมติที่สอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้ 

กับกระแสเงินสดที่คาดการณ์ มิฉะน้ัน อาจเกิดความซ า้ซ้อนหรือละเลยผลกระทบของข้อสมมติ

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กจิการอาจใช้อตัราคิดลดร้อยละ 12 กบักระแสเงินสดตามสญัญาที่จะได้รับ

จากลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม อัตราดังกล่าวสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการผิดนัดช าระหน้ีใน

อนาคตจากเงินให้กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าว กจิการต้องไม่ใช้อัตรา ร้อยละ 12 ซ่ึงเป็นอัตรา

เดียวกันน้ีในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณ์เน่ืองจากกระแสเงินสดดังกล่าวได้สะท้อนข้อ

สมมติเกี่ยวกบัการผิดนัดช าระดังกล่าวแล้ว 

(ข) กระแสเงินสดที่คาดการณ์และอัตราคิดลดควรปราศจากความล าเอียง ตลอดจนปราศจากการน า
ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์มาร่วมพิจารณา ตัวอย่างเช่น การปรับประมาณการกระแสเงินสด

สทุธใิห้ต ่าลงโดยเจตนาเพ่ือเพ่ิมก าไรในอนาคตของสนิทรัพย์ ถือว่ามีความล าเอยีงในการวัดมูลค่า 

(ค) กระแสเงินสดที่คาดการณ์ หรืออัตราคิดลดควรสะท้อนให้เห็นขอบเขตผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้
มากกว่าการใช้มูลค่าต ่าสดุหรือ มูลค่าสงูสดุ ที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุเพียงมูลค่าเดียว 

การวดัมูลค่าปัจจุบนัโดยวิธีดั้งเดิม (Traditional Approach) และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ ์

(Expected Cash Flow Approach)  

วิธีดั้งเดิม 

ก4 การน ามูลค่าปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการบันทกึบัญชีโดยดั้งเดิมแล้วจะใช้ประมาณการกระแสเงินสด

เพียงชุดเดียว และอัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซ่ึงถือเป็นอัตราที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

การค านวณตามวิธด้ัีงเดิมจะมีข้อสมมติว่าอตัราคิดลดอตัราเดียวที่ใช้น้ันสามารถสะท้อนการคาดการณ์

กระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงส่วนเพ่ิมที่เหมาะสมได้ในทุกกรณี ดังน้ัน วิธีด้ังเดิมจะให้

ความส าคัญกบัการเลือกอตัราคิดลดเป็นอย่างมาก 

ก5 ในบางสถานการณ์ กิจการสามารถน าวิธีดั้งเดิมมาใช้ได้โดยง่าย เช่น การที่มีสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน

อยู่ในตลาด หรือในกรณีที่สนิทรัพย์มีกระแสเงินสดที่อ้างอิงจากสัญญา เกณฑ์ที่น ามาใช้ในการก าหนด

มูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กบัลักษณะของสนิทรัพย์น้ัน เช่น หุ้นกู้ อตัราดอกเบี้ ย 12% 

ก6 อย่างไรกด็ี วิธีด้ังเดิมอาจไม่เหมาะสมในบางกรณีที่ต้องวัดมูลค่าแบบซับซ้อน เช่น การวัดมูลค่าของ

สนิทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สนิทางการเงินซ่ึงไม่มีตลาดส าหรับสินทรัพย์น้ัน หรือไม่มีสินทรัพย์ที่คล้ายคลึง

กันในตลาด ในการหาอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กิจการต้องวิเคราะห์

สินทรัพย์ที่ต้องการพิจารณาน้ันพร้อมกับสินทรัพย์อื่นในตลาดอย่างน้อย 2 รายการ ซ่ึงมีอัตรา

ดอกเบ้ียที่ระบุได้อัตราคิดลดกระแสเงินสดจะต้องอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียที่สามารถระบุได้จาก

สินทรัพย์ดังกล่าวที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคล้ายคลึงกับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ภายใต้การ

พิจารณา ดังน้ันในการวัดค่ากจิการต้องกระท าการ ดังน้ี 

ก(6.1) ระบุกลุ่มของกระแสเงินสดที่ต้องการคิดลด 

ก(6.2) ระบุสนิทรัพย์อื่นในตลาด ซ่ึงมีลักษณะกระแสเงินสดคล้ายคลึงกบัสนิทรัพย์ภายใต้การพิจารณา 



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                หน้า 53/90 

 

 

ก(6.3) เปรียบเทยีบกลุ่มของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทั้งสอง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีลักษณะที่คล้ายกัน

เช่น ทั้งสองกลุ่มเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาเหมือนกัน หรือ กลุ่มแรกเป็นกระแสเงินสด

ตามสญัญา ส่วนอกีกลุ่มเป็นกระแสเงินสดจากการประมาณการ 

ก(6.4) ประเมินว่ามีองค์ประกอบใดที่มีอยู่ในสินทรัพย์หน่ึง แต่ไม่ได้อยู่ในอีกสินทรัพย์หน่ึง 

บ้างหรือไม่ เช่น สนิทรัพย์แรกมีสภาพคล่องน้อยกว่าสนิทรัพย์ที่สอง 

ก(6.5) ประเมินว่ากลุ่มกระแสเงินสดของสินทรัพย์แต่ละรายการจะมีรูปแบบการเปล่ียนแปลง

คล้ายคลึงกนัหรือไม่ หากภาวะเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงไป  

 

วิธีกระแสเงินสดทีค่าดการณ ์

ก7 ในบางสถานการณ์ วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีด้ังเดิม เน่ืองจาก 

วิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์จะใช้ข้อมูลกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดมาพิจารณาแทนที่จะ

ใช้กระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพียงกลุ่มเดียว ตัวอย่างเช่น กระแสเงินสดอาจเป็น  

100 ล้านบาท 200 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาท ด้วยความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% 

ตามล าดับ กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 220 ล้านบาท ดังน้ันวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ 

จึงแตกต่างจากวิธีด้ังเดิม โดยเน้นที่การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่ก าลังพิจารณาโดยตรงและการระบุ 

ข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธด้ัีงเดิม 

ก8 ในการค านวณโดยวิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์กจิการสามารถใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันมาประกอบเมื่อ

ช่วงเวลาที่จะได้รับกระแสเงินสดไม่แน่นอน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้รับกระแสเงินสดจ านวน 

1,000 ล้านบาท ในหน่ึงปี หรือในสองปี หรือในสามปี ด้วยความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% 

ตามล าดับ ตัวอย่างข้างล่างน้ีแสดงวิธกีารค านวณมูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับในสถานการณ์ดังกล่าว 

(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 มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับจ านวน 892.36 ล้านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ถ้าค านวณโดยวิธีด้ังเดิม

โดยใช้ประมาณการที่ดีที่สุดจ านวน 902.73 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%) ในการค านวณมูลค่า

ปัจจุบันตามวิธด้ัีงเดิมที่ใช้ในตัวอย่างน้ี กจิการจ าเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะเวลาที่อาจเป็นไปได้

ของกระแสเงินสดที่น ามาใช้ ซ่ึงมิได้สะท้อนความเป็นไปได้ของจังหวะเวลาอื่น ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราคิดลดที่

ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันตามวิธดีั้งเดิมไม่สามารถสะท้อนความไม่แน่นอนของจังหวะเวลาได้ 

ก10 การน าความน่าจะเป็นมาใช้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้มีผู้วิจารณ์

วิธกีระแสเงินสดที่คาดการณ์ ว่าการก าหนดความน่าจะเป็นให้กับประมาณการ ซ่ึงค านวณข้ึนมาโดยใช้

ดุลยพินิจของผู้ค านวณน้ันท าให้ข้อมูลเกิดความแม่นย ามากขึ้ นจริงหรือไม่ แต่การประยุกต์วิธีการ

ค านวณแบบด้ังเดิมที่เหมาะสม (ตามที่กล่าวใน ก6) กต้็องการการประมาณการและดุลยพินิจของ 

ผู้ค านวณเช่นกนั แต่วิธดีั้งเดิมไม่มีการแสดงการค านวณในเร่ืองดังกล่าวให้ชัดเจนเหมือนวิธีกระแสเงิน

สดที่คาดการณ์ 

ก11 ประมาณการหลายประเภทที่จัดท าข้ึนในทางปฏบัิติในปัจจุบัน ได้รวมส่วนประกอบของกระแสเงินสด

ที่คาดการณ์แล้วอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากน้ี บ่อยคร้ังที่นักบัญชีจ าเป็นต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วย

ข้อมูลที่มีอยู่จ ากัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึน เช่น นักบัญชีอาจต้องเผชิญ

กบัสถานการณ์ดังน้ี 

ก11.1 เม่ือจ านวนเงินที่ประมาณข้ึนมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ไม่มี

จ านวนใดในช่วงดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่าจ านวนอื่น แต่จากข้อมูลที่มีอยู่จ ากัด

ดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเทา่กบั 150 ล้านบาท [(50 + 250)/2] 

ก11.2 เม่ือจ านวนเงินที่ประมาณข้ึนมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท โดยที่

จ านวนที่ เป็นไปได้มากที่สุดคือ 100 ล้านบาท แต่ไม่สามารถก าหนดความน่าจะเป็น 

ของแต่ละจ านวนได้ จากข้อมูลที่มีอยู่จ ากัดดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดหวังจะเท่ากับ  

133.33 ล้านบาท [(50+100+250)/3] 

ก11.3 จ านวนที่ประมาณไว้ได้แก่ 50 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 10%) 250 ล้านบาท (ความน่า 

จะเป็น 30%) หรือ 100 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%) จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัด

ดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดการณ์โดยประมาณคือ 140 ล้านบาท [(50x0.10)+(250x0.30) 

+(100x0.60)] 

ในแต่ละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะให้ค่าประมาณที่ดีกว่าการใช้จ านวนที่น้อยที่สุด 

จ านวนที่มากที่สดุ หรือจ านวนที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุ เพียงจ านวนเดียว 

ก12 กิจการควรพิจารณาถึงต้นทุนที่ต้องเสียไป และประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกใช้วิธีกระแสเงินสดที่

คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลจ านวนมาก ซ่ึงน ามาค านวณกระแสเงินสดได้  

หลายสถานการณ์ หรือในบางคร้ังกิจการอาจสามารถจัดท าประมาณการทางการเงินที่ระบุความผันแปร

ของกระแสเงินสดได้เพียงคร่าวๆ ยกเว้นจะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน กิจการควรพิจารณาความสมดุล

ระหว่างต้นทุนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากบัการเพ่ิมขึ้นของความน่าเช่ือถือในการวัดมูลค่า 
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ก13 มีผู้ให้ความเหน็ว่า เทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่เหมาะสมหากจะน าไปใช้ในการวัดสินทรัพย์

รายการเดียว หรือสินทรัพย์ที่ข้อมูลกระแสเงินสดที่เป็นไปได้มีอยู่จ ากัด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่มี

กระแสเงินสดที่เป็นไปได้ 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจ านวน 10 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 90% และ 

1,000 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 10% ในกรณีดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดการณ์ที่ค านวณได้จะ

เท่ากับ 109 ล้านบาท ซ่ึงผู้ให้ความเหน็วิจารณ์ว่ามูลค่าดังกล่าวไม่เป็นตัวแทนที่ดีของจ านวนกระแส

เงินสดที่จะได้รับ 

ก14 ค าวิจารณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งด้านวัตถุประสงค์ในการวัดค่า หากวัตถุประสงค์ คือ  

การรวบรวมต้นทุนที่จะเกดิข้ึน กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจจะไม่เป็นตัวแทนที่เที่ยงธรรมของต้นทุน

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึน อย่างไรกต็าม มาตรฐานฉบับน้ีให้ความส าคัญกับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่น่าจะเป็น 10 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นกระแส

เงินสดที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการวัดมูลค่า 10 ล้านบาทไม่ได้รวมความไม่แน่นอน

ของกระแสเงินสดในการวัดค่าสินทรัพย์ แต่กลับถูกรายงานเสมือนกระแสเงินสดที่มีความชัดเจน

แน่นอน ในกรณีทั่วไป ไม่มีกจิการใดที่จะขายสนิทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวในราคา 10 ล้านบาท 

อตัราคิดลด 

ก15 ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์กต็าม อัตราดอกเบ้ียที่ใช้ในการคิดลด

กระแสเงินสดต้องไม่รวมความเสี่ยง ซ่ึงได้ปรับในประมาณการกระแสเงินสดแล้ว เพ่ือหลีกเล่ียง 

การซ า้ซ้อนของผลกระทบของข้อสมมติบางประการ 

ก16 หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้ กิจการสามารถใช้อัตรา

โดยประมาณแทนอตัราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้องประเมินสภาพตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกบั 

(ก) มูลค่าของเงินตามเวลาส าหรับระยะเวลาจนสิ้นสดุอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ และ 

(ข) ปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้า ก1 ของมาตรฐานฉบับน้ี โดยจะต้องระวังมิให้ปัจจัย

ดังกล่าวส่งผลให้ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด 

ก17 ในการประมาณการ กจิการอาจเร่ิมจากการพิจารณาอตัราต่างๆ ดังต่อไปนี้  

(ก) ต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของเงินทุนของกจิการ ซ่ึงอาจก าหนดโดยใช้เทคนิค เช่น แบบจ าลอง

การตีราคาสนิทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model) 

(ข) อตัราดอกเบี้ ยของการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกจิการ 

(ค) อตัราดอกเบี้ ยของการกู้ยืมอื่นๆ ในตลาด 

ก18 อย่างไรกต็าม อตัราเหล่านี้ จะต้องถูกปรับปรุง 

(ก) เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถึงแนวทางที่ตลาดใช้ในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระแส

เงินสดที่คาดการณ์ของสนิทรัพย์น้ัน 

(ข) เพ่ือแยกความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่คาดการณ์ของสินทรัพย์ หรือความเสี่ยง 

ที่ได้รวมอยู่ในกระแสเงินสดที่คาดการณ์แล้ว 

ทั้งน้ี ควรพิจารณาความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน และความเสี่ยง 

ด้านราคา ประกอบด้วย 
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ก19 อตัราคิดลดต้องเป็นอสิระจากโครงสร้างเงินทุนของกจิการ และวิธกีารที่กจิการจัดหาเงิน เพ่ือใช้ในการ

ซ้ือสินทรัพย์ เน่ืองจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ในอนาคตไม่ข้ึนอยู่กับวิธีการที่

กจิการจัดหาเงินมาซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

ก20 ย่อหน้าที่ 55 ของมาตรฐานฉบับน้ี ก าหนดให้อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนภาษี ดังน้ัน หากเกณฑ ์

ที่ใช้ในการประมาณการอตัราคิดลดเป็นอตัราหลังภาษีจะต้องปรับให้เป็นอตัราก่อนภาษี  

ก21 โดยปกติ กิจการจะใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส าหรับการประมาณการมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 

อย่างไรกต็าม กิจการควรใช้อัตราคิดลดหลายอัตราส าหรับช่วงเวลาที่ต่างกัน หากมูลค่าจากการใช้

อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา หรือต่อโครงสร้างของอตัราดอกเบ้ีย 

 

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวกน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

 

ภาคผนวก ค 

การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรัพยท์ีก่่อใหเ้กิดเงินสดทีม่ค่ีาความนิยมและส่วนไดเ้สีย

ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ค1 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวม

ธุรกิจ ผู้ซ้ือวัดมูลค่าและรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ด้วยจ านวนตามข้อ 1 ที่มากกว่าจ านวนตามข้อ 

2 ดังต่อไปน้ี 

(1) ผลรวมของ: 

(ก) มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอน ซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงโดยทั่วไปหมายถึงมูลค่า

ความยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

(ข) มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการผู้ถูกซ้ือ ซ่ึงวัดมูลค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)  

(ค) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ ของส่วนได้เสียในทุนของกิจการที่ถูกซ้ือที่ถือโดยผู้ซ้ือก่อน 

วันที่ซ้ือ ในกรณีของการรวมธุรกจิที่บรรลุผลเป็นขั้นๆ 

(2) จ านวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันที่ซ้ือ ที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา ถือว่าการวัดมูลค่า

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เมื่อมีการประกาศใช้)  
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การปันส่วนค่าความนยิม 

ค2 ย่อหน้าที่ 80 ของมาตรฐานฉบับน้ีก าหนดให้กิจการที่เป็นผู้ซ้ือต้องปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจาก

การรวมธุรกจิให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกจิ โดยไม่ค านึงว่าสนิทรัพย์อื่นหรือหน้ีสนิอื่นของกจิการที่ถูก

ซ้ือจะถูกปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์เหล่าน้ันหรือไม่ แต่สามารถเป็นไป

ได้ที่ประโยชน์จากการรวมธุรกจิบางส่วนจะถูกปันส่วนไปให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ส่วน

ได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมไม่มส่ีวนได้เสยี 

 

การทดสอบการดอ้ยค่า 

ค3  การทดสอบการด้อยค่าต้องเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสด กบัมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน  

ค4 หากกิจการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่ระบุได้

สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซ้ือ แทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นเน่ืองมาจากส่วนได้

เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะรวมอยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังน้ันกิจการต้องเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีของ 

ค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่เกดิข้ึนเน่ืองมาจากส่วนได้เสียที่

ไม่มอี านาจควบคุมด้วยมูลค่าตามบัญชีที่ถูกปรับปรุงน้ีจะน าไปเปรียบเทยีบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนของหน่วยสนิทรัพย์ดังกล่าวในการพิจารณาว่าหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ันด้อยค่าหรือไม่ 

 

การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค5 ย่อหน้า 104 ของมาตรฐานฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้ น 

โดยไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ก่อน จากน้ันผลขาดทุน

ที่เหลือจึงน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวตามสัดส่วนของ

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการน้ัน 

ค6 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมถือเป็น

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องถูกปันส่วนให้กับบริษัทแม่และ 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยเกณฑเ์ดียวกนักบัการปันส่วนก าไรหรือขาดทุนจากบริษัทย่อย 

ค7 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนงานของบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม เป็น

ส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่กว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยมต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดทั้งส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมและส่วนที่มิใช่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องถูกปัน

ส่วนไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เงินสดตามเกณฑด์ังน้ี 
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(ก) จ านวนที่ไม่เกินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดย

เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนน้ันก่อนเกิด

การด้อยค่า และ 

(ข) จ านวนที่ไม่เกินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

โดยเทยีบกบัมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วน

น้ันก่อนเกิดการด้อยค่า การด้อยค่าจะถูกปันส่วนให้กับสินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดแต่ละส่วน ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการในส่วนน้ัน 

ส าหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ให้กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับบริษัทใหญ่

และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยเกณฑเ์ดียวกนักบัการปันส่วนก าไรหรือขาดทุนจากบริษัทย่อย 

ค8 หากกิจการไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดข้ึนเน่ืองจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ที่เกี่ยวข้องกบัค่าความนิยมซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (ดูภาคผนวก ค4) กิจการ

ต้องไม่รับรู้การด้อยค่าดังกล่าวเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ในกรณีดังกล่าว ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่สามารถปันส่วนไปยังบริษัทใหญ่เท่าน้ันที่จะรับรู้

เป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ค9 ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 7 แสดงถึงกรณีของการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ซ่ึงบริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

 

ตวัอย่าง 

ตัวอย่างน้ีท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเทา่นั้นและไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

ตวัอย่างในภาคผนวกน้ีมีขอ้สมมติวา่กิจการทีเ่กีย่วขอ้งไม่มีรายการอื่นนอกจากรายการทีร่ะบุตามตวัอย่าง 

ตวัอย่างที ่1 การก าหนดหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

วัตถุประสงค์ของตัวอย่างน้ี เพ่ือ 

1. ให้แนวทางในการก าหนดหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดในสถานการณ์ต่างๆ และ 

2. เน้นถึงปัจจัยบางปัจจัยที่กิจการอาจใช้ในการพิจารณาก าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มี

สนิทรัพย์ที่พิจารณารวมอยู่ 

ตวัอย่าง ก) กลุ่มรา้นขายปลีกทีม่ีเจา้ของเดียวกนั 

ร้านลูกอยู่ในกลุ่มของร้านขายปลีกแม่ สินค้าทั้งหมดของร้านลูกซ้ือผ่านแผนกจัดซ้ือของร้านแม่ 

นโยบายเกี่ยวกับการต้ังราคา การตลาด การโฆษณาและบุคลากร ก าหนดและตัดสินใจโดยร้านแม่ ยกเว้น 

การจ้างพนักงานเกบ็เงินและพนักงานขายของ นอกจากน้ีร้านแม่เป็นเจ้าของร้านอื่นๆ อีก 5 ร้านในละแวกอื่น

ในจังหวัดเดียวกับร้านลูก และเป็นเจ้าของร้านในจังหวัดอื่นอีก 20 ร้าน ร้านทุกร้านด าเนินการเหมือนกับ 

ร้านลูก ร้านแม่ซ้ือร้านลูกและร้านค้าขายปลีกอื่นๆ อีก 4 ร้านมาเมื่อ 5 ปีก่อน โดยมีการบันทกึค่าความนิยม

จากการซ้ือคร้ังน้ัน 
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การพจิารณาหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดของรา้นลูก 

การวิเคราะห ์

ในการก าหนดหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดของร้านลูกควรพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้  

1. รายงานภายในของฝ่ายบริหารที่จัดไว้เพ่ือประเมินผลการปฏบัิติงาน โดยพิจารณาแต่ละร้านแยก

จากกนั  

2. ธุรกจิด าเนินงานบนผลก าไรเป็นแต่ละร้านหรือบนผลก าไรรวมของทุกร้านในแต่ละจังหวัด 

ร้านค้าทั้งหมดของร้านแม่ต้ังอยู่ในละแวกที่ต่างกันและอาจมีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน ดังน้ัน แม้ว่าร้านลูก

จะด าเนินงานภายใต้การดูแลของร้านแม่ แต่กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของร้านลูกไม่ขึ้นอยู่กบักระแสเงินสดรับ

ของร้านอื่นๆ ที่ร้านแม่เป็นเจ้าของ จึงน่าจะถือได้ว่าร้านลูก คือ หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

หากหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของร้านลูกถือเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดภายในร้านแม่ ซ่ึงเป็นระดับ 

ที่ร้านแม่ใช้ในการประเมินค่าความนิยมในการบริหารงานภายใน ร้านแม่ต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 90 แต่หากร้านแม่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชี

ของค่าความนิยมและไม่ได้ท าการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับของร้านลูกในการบริหารงานภายใน ร้านแม่

ต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 88 ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

ตวัอย่าง ข) โรงงานทีด่ าเนนิงานในขั้นการผลิตระหว่างทางของกระบวนการผลิต 

วัตถุดิบที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าส าเรจ็รูปของโรงงาน ก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือจากโรงงาน ข 

ซ่ึงอยู่ภายใต้กิจการเดียวกัน โรงงาน ข ขายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงงาน ก ในราคาโอน ซ่ึงเป็นราคาที่รวมก าไร

ทั้งหมดแล้ว โรงงาน ก ขายสินค้าส าเร็จรูปให้ลูกค้าภายนอกกิจการ 80% และโรงงาน ข ขายผลิตภัณฑ์ให้

โรงงาน ก 60% ส่วนที่เหลือ 40% ขายให้กบัลูกค้าภายนอกกจิการ 

 

การพจิารณาหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดของโรงงาน ก และโรงงาน ข 

กรณีที่ 1 โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ซ่ึงราคาโอนภายในสูง

กว่าราคาตลาด 

กรณีที่ 2 ไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องส าหรับผลิตภัณฑท์ี่โรงงาน ข ขายให้โรงงาน ก 

การวิเคราะหก์รณีที ่1 

โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑ์ในตลาดซ้ือขายคล่อง และกระแสเงินสดรับไม่ขึ้นอยู่กับกระแสเงิน

สดรับจากโรงงาน ก ดังน้ัน จึงอาจถือได้ว่าโรงงาน ข คือ หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด แม้ว่า

โรงงาน ก จะน าผลิตภัณฑบ์างส่วนไปใช้ (ดูย่อหน้าที่ 70) 

ในขณะเดียวกัน โรงงาน ก ถือเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดด้วย เน่ืองจากโรงงาน ก ขาย 

80% ของสนิค้าส าเรจ็รูปให้กบัลูกค้าภายนอกกจิการ ดังน้ัน จึงพิจารณาได้ว่ากระแสเงินสดรับเป็นอสิระ 

เน่ืองจากราคาโอนภายในมิได้สะท้อนถึงราคาตลาดของผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ข ดังน้ัน ในการ

ประเมินมูลค่าจากการใช้ของทั้งโรงงาน ข และโรงงาน ก กิจการต้องปรับปรุงงบประมาณและประมาณการ 

ทางการเงินเพ่ือให้ได้ประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดส าหรับราคาสินค้าของโรงงาน ข ซ่ึงกิจการ

น ามาใช้เป็นการภายใน (ดูย่อหน้าที่ 70) 
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การวิเคราะหก์รณีที ่2 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละโรงงานไม่น่าที่จะประเมินแยกโดยอิสระจากมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของอกีโรงงานได้ เน่ืองจาก 

(1) ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโรงงาน ข ถูกน าไปใช้ภายใน และไม่สามารถขายในตลาดซ้ือขายคล่อง 

กระแสเงินสดรับของโรงงาน ข จึงขึ้นอยู่กบัความต้องการผลิตภัณฑข์องโรงงาน ก ดังน้ัน กระแสเงินสดรับส่วน

ใหญ่ของโรงงาน ข จึงไม่สามารถแยกโดยอสิระจากกระแสเงินสดรับของโรงงาน ก ได้ 

(2) ทั้งสองโรงงานถูกบริหารงานร่วมกนั 

จากเหตุผลดังกล่าว โรงงาน ข และโรงงาน ก รวมกัน น่าที่จะถือว่าเป็นกลุ่มที่เลก็ที่สุดที่สามารถระบุ

ได้ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่เป็นอสิระ 

ตวัอย่าง ค) บริษทัทีม่ีผลิตภณัฑช์นดิเดียว 

บริษัท แม่ จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียว และเป็นเจ้าของโรงงาน 1 2 และ 3 ซ่ึงตั้งอยู่

ต่างจังหวัด โรงงาน 1 ผลิตช้ินส่วนซ่ึงจะน าไปประกอบในโรงงาน 2 หรือ 3 ซ่ึงโรงงาน 2 และโรงงาน 3 มิได้ใช้

ก าลังการผลิตร่วมอย่างเต็มที่  บริษัท แม่ จ ากัด ขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน 2 หรือโรงงาน 3  

ทั่วราชอาณาจักร เช่น ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 2 อาจขายในจังหวัดที่โรงงาน 3 ตั้งอยู่หากโรงงาน 2 สามารถ

จัดส่งได้รวดเรว็กว่า ดังน้ัน ระดับการใช้ก าลังการผลิตของโรงงาน 2 และ 3 ขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งการขายระหว่าง

โรงงานทั้งสอง 

 

การพจิารณาหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดของโรงงาน 1 2 และ 3  

กรณีที่ 1 เมื่อผลิตภัณฑจ์ากโรงงาน 1 มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

กรณีที่ 2 เมื่อผลิตภัณฑจ์ากโรงงาน 1 ไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

การวิเคราะหก์รณีที ่1 เมือ่ผลิตภณัฑจ์ากโรงงาน 1 มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั 

โรงงาน 1 น่าจะถือว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกต่างหาก เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ 

จากโรงงาน 1 มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ (ดูตัวอย่างประกอบการอธบิายที่ 1 ข้อ ข กรณีที่ 1) 

แม้ว่าผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 2 และ 3 จะมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แต่กระแสเงินสดที่โรงงาน 2 

และ 3 ได้รับขึ้ นอยู่กับส่วนแบ่งการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสอง กระแสเงินสดที่โรงงาน 2 และ 3 ได้รับจึง 

ไม่สามารถที่จะแยกพิจารณาจากกันได้ ดังน้ัน โรงงาน 2 และ 3 รวมกันน่าจะถือว่าเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด 

ที่สามารถระบุได้ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับซ่ึงมีความเป็นอสิระ 

ในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ของโรงงาน 1 และ 2 ร่วมกับ 3 บริษัท แม่ จ ากัด ต้องปรับปรุง

งบประมาณและประมาณการทางการเงิน เพ่ือให้ได้ประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์

จากโรงงาน 1 (ดูย่อหน้าที่ 70) 

การวิเคราะหก์รณีที ่2 เมือ่ผลิตภณัฑจ์ากโรงงาน 1 ไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละโรงงานไม่น่าที่จะประเมินแยกจากกนัได้ เน่ืองจาก 

(1) ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 1 ไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ดังน้ัน กระแสเงินสดที่โรงงาน 1 

จะได้รับขึ้นอยู่กบัการขายผลิตภัณฑส์ าเรจ็รูป ซ่ึงโรงงาน 2 และ 3 ผลิต 
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(2) แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่โรงงาน 2 และ 3 ผลิตจะมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับกต็าม กระแสเงินสดที่ 

โรงงาน 2 และ 3 จะได้รับขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสอง ดังน้ัน กระแสเงินสดที่ โรงงาน 2 

และ 3 จะได้รับจึงไม่น่าที่จะแยกพิจารณาจากกนัได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว โรงงาน 1 2 และ 3 รวมกัน (หรือบริษัท แม่ จ ากัด โดยรวม) ถือว่าเป็นกลุ่มที่

เลก็ที่สดุของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับซ่ึงมีความเป็นอสิระ 

ตวัอย่าง ง) ชื่อนติยสาร 

ส านักพิมพ์แห่งหน่ึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ช่ือของนิตยสาร 30 ช่ือ ซ่ึงกิจการซ้ือมา 10 ช่ือและตั้งขึ้นเอง 

20 ช่ือ กจิการบันทกึจ านวนเงินที่จ่ายซ้ือช่ือนิตยสารเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และบันทกึรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

การต้ังช่ือนิตยสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการคงไว้ซ่ึงลิขสิทธิ์เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกิด กิจการสามารถระบุ

กระแสเงินสดที่ได้รับจากการขายตรงและค่าโฆษณาส าหรับนิตยสารแต่ละช่ือได้ การด าเนินงานของนิตยสาร 

แต่ละช่ือแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ระดับของรายได้ค่าโฆษณาของนิตยสารแต่ละช่ือขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของนิตยสาร

น้ันๆ ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะเลิกใช้ช่ือนิตยสารเก่าก่อนที่ช่ือน้ันจะหมดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

และเปล่ียนแทนโดยใช้ช่ือใหม่ส าหรับกลุ่มลูกค้าเดิม 

 

การพจิารณาหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดของนติยสารแต่ละช่ือ 

การวิเคราะห ์

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของนิตยสารแต่ละช่ือน่าที่จะประเมินแยกจากกันได้ แม้ว่าระดับของรายได้

ค่าโฆษณาของนิตยสารแต่ละช่ือจะได้รับผลกระทบจากนิตยสารช่ืออื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน แต่กระแส

เงินสดที่ได้รับจากการขายตรงและค่าโฆษณาสามารถระบุได้ส าหรับนิตยสารแต่ละช่ือ และแม้ว่านิตยสารต่างๆ 

จะจัดประเภทตามกลุ่มลูกค้า แต่การตัดสนิใจที่จะเลิกใช้ช่ือของนิตยสารจะพิจารณาแต่ละช่ือโดยแยกจากกนั 

ดังน้ัน นิตยสารแต่ละช่ือน่าจะถือว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกจากกัน เน่ืองจาก

สามารถก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับ ซ่ึงมีความเป็นอสิระจากกระแสเงินสดรับจากช่ือนิตยสารอื่น  

ตวัอย่าง จ) อาคารทีก่ิจการใชเ้องบางส่วนและใหเ้ช่าบางส่วน 

บริษัท แม่ จ ากัด ซ่ึงท าธุรกิจด้านการผลิต เป็นเจ้าของอาคารส านักงานใหญ่ ซ่ึงเดิมมีไว้ใช้เอง ต่อมา

ภายหลังได้มีการลดขนาดของกิจการลง บริษัท แม่ จ ากัด จึงให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารส านักงานใหญ่

คร่ึงหน่ึง ซ่ึงมีสญัญาให้เช่าเป็นเวลา 5 ปี  

 

การพจิารณาหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดของอาคาร 

การวิเคราะห ์

การใช้อาคารส านักงานใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้สนับสนุนกิจกรรมการผลิตและถือว่าเป็น

สนิทรัพย์องค์กร ดังน้ัน อาคารส านักงานใหญ่ทั้งอาคารไม่สามารถที่จะก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับที่มีความเป็น

อิสระจากกระแสเงินสดรับจากกิจการโดยรวม จึงน่าจะถือว่าอาคารส านักงานใหญ่เป็นส่วนหน่ึงของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด ซ่ึงกค็ือบริษัท แม่ จ ากดั โดยรวม 
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อาคารส านักงานใหญ่ไม่ได้ถือไว้เพ่ือการลงทุน ดังน้ัน กิจการไม่ควรที่จะก าหนดมูลค่าจากการใช้ของ

อาคารน้ันโดยการประมาณค่าเช่าในตลาดในอนาคต 

 

ตวัอย่างที ่2 การค านวณมูลค่าจากการใชแ้ละการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ผลกระทบจากภาษีไม่ไดน้ ามารวมในการพิจารณาในตวัอย่างน้ี 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.20x0 บริษัท ผู้ลงทุน จ ากดั ซ้ือบริษัท แม่ จ ากดั ด้วยจ านวนเงิน 10 ล้านบาท บริษัท แม่ จ ากดั 

มีโรงงานผลิตอยู่ ใน 3 ประเทศ 

ตารางที ่1 ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธ.ค. 20x0 

(หน่วย : พนับาท) 

 การปันส่วนราคาซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ ค่าความนิยม 
(1)

 

  ที่สามารถระบุได้   

 ________________ _____________________ ____________ 

กจิกรรมในประเทศที่ 1  3,000 2,000   1,000 

กจิกรรมในประเทศที่ 2  2,000 1,500     500 

กจิกรรมในประเทศที่ 3  5,000 3,500   1,500 

รวม  10,000 7,000   3,000 

  
(1)

 กจิกรรมในแต่ละประเทศถือว่าเป็นระดับที่เลก็ที่สุดที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินค่าความนิยมเป็นการภายใน ค่า

ความนิยมค านวณขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาซื้ อของกจิกรรมในแต่ละประเทศซึ่งระบุไว้ในสญัญาซื้ อขาย และมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรัพย์ที่ระบุได้ 

เน่ืองจากค่าความนิยมถูกปันส่วนให้กบักจิกรรมของโรงงานแต่ละประเทศ บริษัท ผู้ลงทุน จ ากัด ต้อง

ทดสอบการด้อยค่าของแต่ละกิจกรรมอย่างน้อยปีละคร้ัง หรือบ่อยคร้ังกว่าน้ัน หากมีข้อบ่งช้ีว่ากิจกรรม

ดังกล่าวอาจเกดิการด้อยค่า (ดูย่อหน้าที่ 90)  

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่าที่สงูกว่าของมูลค่าจากการใช้และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนขาย) ของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด เน่ืองจากมูลค่าจากการใช้ซ่ึงกจิการค านวณข้ึน ณ วันสิ้นปี 20x0 และ 20x1

มีมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแต่ละหน่วยสงูกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงถือได้ว่ากิจกรรม

ของโรงงานแต่ละประเทศและค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กจิกรรมดังกล่าวไม่เกดิการด้อยค่า 

ณ ต้นปี พ.ศ. 20x2 รัฐบาลออกกฎหมายห้ามส่งออกสินค้าที่ผลิตจากโรงงานประเทศที่ 1 ท าให้

บริษัท ผู้ลงทุน จ ากดั จะต้องลดก าลังการผลิตของโรงงานดังกล่าวลง 40% ในอนาคตอนัใกล้ 

กฎหมายห้ามส่งออกที่มีนัยส าคัญ ซ่ึงจะท าให้ก าลังการผลิตลดลงดังกล่าวท าให้บริษัท ผู้ลงทุน จ ากัด 

ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของการด าเนินงานของโรงงานประเทศที่ 1 ณ ต้นปี 20x2 

บริษัท ผู้ลงทุน จ ากัด คิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 12 ปี ส าหรับสินทรัพย์ที่ระบุ

ได้ของโรงงานในประเทศที่ 1 และคาดว่าไม่มีมูลค่าคงเหลือ 
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ในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานประเทศที่ 1 

บริษัท ผู้ลงทุน จ ากดั ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  (ดูตารางที่ 2) 

ก) จัดเตรียมข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดที่ได้จากงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสดุส าหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 20x2 - 20x6) ซ่ึงได้รับอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร 

ข) ประมาณกระแสเงินสดส าหรับระยะเวลาหลังจากน้ัน (ปี พ.ศ. 20x7-20y2) โดยใช้อัตราการ

เติบโตที่ลดลง กิจการประมาณอัตราการเติบโตของปี พ.ศ. 20x7 ไว้ที่ ร้อยละ 3 ซ่ึงอัตราน้ีต ่า

กว่าอตัราการเติบโตระยะยาวโดยเฉล่ียส าหรับตลาดที่รองรับสนิค้าที่ผลิตโดยโรงงานที่ 1 

ค) เลือกอัตราคิดลด เท่ากับ 15% ซ่ึงเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนให้เห็นถึงการประเมิน

สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าปัจจุบันของเงินและความเสี่ยง ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของโรงงาน

ประเทศที่ 1  

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 เท่ากับ 

1,360,000 บาท  

บริษัท ผู้ลงทุน จ ากดั เปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 (ดูตารางที่ 3) 

เน่ืองจากมูลค่าตามบัญชีสงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนประมาณ 1,473,000 บาท บริษัท ผู้ลงทุน 

จ ากดัจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 1,473,000 บาท ในก าไรหรือขาดทุนทนัที โดยบริษัท ผู้ลงทุน 

จ ากัด ต้องลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ให้

เหลือศูนย์ก่อนที่จะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้อื่นๆ ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดใน

โรงงานในประเทศที่ 1น้ัน (ดูย่อหน้าที่ 104) 

ผลกระทบจากภาษีเงินได้ค านวณขึ้นและบันทกึแยกต่างหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง 

ภาษีเงินได้ (ดูตัวอย่างประกอบการอธบิายที่ 3 ข้อ ก) 

ตารางที ่2 การค านวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1   

เมื่อต้นปี 20x2 

(หน่วย : พนับาท) 

 

ปี (พ.ศ) 

อตัราการ

เติบโต 

ระยะยาว 

 

กระแสเงินสดใน

อนาคต 

 

ตวัคูณเพือ่หามูลค่าปัจจุบนั 

ณ อตัราคิดลด 15% 

 

กระแสเงินสด    

ในอนาคตทีคิ่ดลด 

20x2 (n=1)  230
(1)

 0.86957 200 

20x3  253
(1)

 0.75614 191 

20x4  273
(1)

 0.65752 180 
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20x5  290
(1)

 0.57175 166 

20x6  304
(1)

 0.49718 151 

20x7 3 % 313
(2)

 0.43233 135 

20x8 - 2 % 307
(2)

 0.37594 115 

20x9 - 6 % 289
(2)

 0.32690 94 

20y0 - 15 % 245
(2)

 0.28426 70 

20y1 - 25 % 184
(2)

 0.24719 45 

20y2 - 67 % 61
(2)

 0.21494 13 

มูลค่าจากการใช้    1,360 

 
(1) 

จากการประมาณการกระแสเงินสดสทุธทิี่ดีที่สดุของฝ่ายบริหาร (หลังจากที่ก  าลังการผลิตลดลง 40%) 
(2)

 จากการพยากรณ์โดยอ้างองิกระแสเงินสดรับของปีก่อน โดยใช้อตัราการเติบโตที่ลดลง 
(3)

 ตัวคูณเพ่ือหามูลค่าปัจจุบันค านวณมาจากสตูร k = 1/(1+a)n เมื่อ a = อตัราคิดลด และ n = จ านวนปี

ที่คิดลด 

 

ตารางที่ 3 การค านวณและการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของ

โรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 20x2 

ต้นปี 20x2     ค่าความนิยม         สนิทรัพย์ที่         (หน่วย: พันบาท) 

  ระบุได้ รวม 

 ___________ _________ _______ 

ราคาทุน  1,000    2,000 3,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม   

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

มูลค่าตามบัญชี 1,000 1,833 2,833 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (1,000) (473)   (1,473) 

มูลค่าตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการด้อยค่า            0  1,360    1,360 
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ตวัอย่างที ่3 ผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ตวัอย่าง ก) ผลกระทบจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

จากข้อมูลของบริษัท ผู้ลงทุน จ ากดั ในตัวอย่างประกอบการอธบิายที่ 2 มีข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ณ ต้นปี 20x2 ฐานภาษีของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานใน

ประเทศที่ 1 เท่ากับ 900,000 บาท กิจการไม่สามารถน าผลขาดทุนจากการด้อยค่าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายทาง

ภาษี อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเทา่กบั 40%  

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1  

ท าให้ผลแตกต่างช่ัวคราวด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่าน้ันลดลง หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลดลงเช่นกนั  

(หน่วย : พันบาท) 

ตน้ปี 20x2 สินทรพัยที์ร่ะบุไดก่้อน

ผลขาดทนุจากการ

ดอ้ยค่า 

ผลขาดทนุจาก

การดอ้ยค่า 

สินทรพัยที์ร่ะบุได ้

หลงัหกัผลขาดทนุ

จากการดอ้ยค่า 

มูลค่าตามบัญชี (ตัวอย่างประกอบการ

อธบิายที่ 2) 

1,833 (473) 1,360 

ฐานภาษี 900 - 900 

ผลแตกต่างช่ัวคราวทางภาษี 933 (473) 460 

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่อตัราภาษี 40% 373 (189) 184 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ จะไม่มีการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมเมื่อเร่ิมแรก ดังน้ัน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจึงไม่ท าให้ 

เกดิรายการปรับปรุงเกี่ยวกบัภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ตวัอย่าง ข) การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีก่่อใหเ้กิดสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

บริษัท เก่ง จ ากัด มีสินทรัพย์ที่ระบุได้ ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี 1,000,000 บาท และมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืน 650,000 บาท ฐานภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 800,000 บาทและอัตราภาษีเท่ากับ 30% กิจการ

ไม่สามารถน าผลขาดทุนจากการด้อยค่าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ผลกระทบของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

แสดงได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 ก่อนการด้อยค่า ผลกระทบของ

การด้อยค่า 

หลังการด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชี  1,000 (350) 650 

ฐานภาษี 800 - 800 
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ผลแตกต่างช่ัวคราวทางภาษี 

 

200 (350) (150) 

หน้ีสนิ(สนิทรัพย์)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  

ที่อตัราภาษี 30% 

 

60 

 

(105) 

 

(45) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ก าหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีไม่เกิน

จ านวนที่มีความเป็นไปได้ว่ากิจการจะมีก าไรสุทธิทางภาษีซ่ึงกิจการสามารถน าผลแตกต่างช่ัวคราวน้ีไปใช้

ประโยชน์ทางภาษีได้ 

 

ตวัอย่างที ่4 การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

จากตัวอย่างที่ 2 มีข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี ในตัวอย่างน้ีไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบทางภาษี 

ในปี พ.ศ. 20x3 รัฐบาลดังกล่าวยังคงบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในประเทศที่ 1 ปรากฏว่าผลกระทบ
จากกฎหมายห้ามส่งออกไม่ได้เลวร้ายเทา่ที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้ต้ังแต่แรกเร่ิม ท าให้ฝ่ายบริหารประมาณว่า

การผลิตจะเพ่ิมขึ้น 30% การเปล่ียนแปลงที่น่าพอใจเช่นน้ีท าให้บริษัท ผู้ลงทุน จ ากัด จ าเป็นต้องประเมินมูล

ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์สทุธขิองโรงงานที่ 1 ใหม่ (ดูย่อหน้าที่ 110 ถึง 111) โดยหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกดิเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ยังคงเป็นการด าเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1   

การค านวณที่คล้ายคลึงกบัตัวอย่างประกอบการอธบิายที่ 2 แสดงให้เหน็ว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ของการด าเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ในปัจจุบัน คือ 1,910,000 บาท  

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

บริษัท ผู้ลงทุน จ ากัด เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ดังต่อไปนี้  

ตารางที ่1 การค านวณมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดของโรงงานที่ 1 สิ้นปี 20x3 

(หน่วย : พันบาท) 

 ค่าความนิยม สนิทรัพย์ที่ รวม  

  ระบุได้ 

         ___________ _________ _______ 

 

ต้นปี 20x2 (ตัวอย่างที่ 2) 

ราคาทุน 1,000 2,000 3,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม - (167) (167) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (1,000) (473) (1,473)  

มูลค่าตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการด้อยค่า     0 1,360 1,360 
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สิ้นปี 20x3 

ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพ่ิมข้ึน (2 ปี) 
(1)

  -   (247) (247)  

มูลค่าตามบัญชี                                                   0 1,113 1,113 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน   1,910 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่สงูกว่ามูลค่าตามบัญชี              797 

 
(1) 

หลังจากที่บริษัท ผู้ลงทุน จ ากดั รับรู้ รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นปี 20x2 บริษัท ผู้ลงทุน จ ากดัปรับปรุงค่า

เสื่อมราคาส าหรับสนิทรัพย์ที่ระบุได้ของโรงงานในประเทศที่ 1 จาก 166,700 บาทต่อปี ไปเป็น 123,600 บาทต่อปี 

ซึ่งค านวณจากมูลค่าตามบญัชีที่ได้รับการปรับปรงุ และอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ (11 ปี)  

บริษัท ผู้ลงทุน จ ากัด ต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซ่ึงรับรู้ในปี 20x2 ตามย่อหน้าที่ 

114 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงที่น่าพอใจเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรัพย์สทุธขิองโรงงานในประเทศที่ 1 ภายหลังที่บริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว 

ตามย่อหน้าที่ 122 และ 123 บริษัท ผู้ลงทุน จ ากัด เพ่ิมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของ

โรงงานในประเทศที่ 1 จ านวน 387,000 บาท (ดูตารางที่ 3) ซ่ึงไม่เกนิจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืน (1,910,000 บาท) กบัราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรัพย์ที่ระบุได้ (1,500,000 บาท) 

(ดูตารางที่ 2) กจิการรับรู้การเพ่ิมขึ้นดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนทนัท ี

ตามย่อหน้าที่ 124 บริษัท ผู้ลงทุน จ ากดั ไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ตารางที่ 2 การก าหนดราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ ของโรงงานในประเทศที่ 1 

ณ วันสิ้นปี 20x3 

(หน่วย : พันบาท) 

ณ วันสิ้นปี 20x3 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ 

  _______________ 

ราคาทุน 2,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (166.7 x 3 ปี) (500) 

ราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม 1,500 

มูลค่าตามบัญชี (ตารางที่ 1) 1,113 

ผลต่าง    387 

ตารางที ่3 มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ของโรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันสิ้นปี 20x3 

(หน่วย : พันบาท) 

 ค่าความนิยม สนิทรัพย์        รวม 

  ที่ระบุได้ 

 ___________ _________ _______ 

ราคาทุน 1,000 2,000 3,000 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม -   (414) (414) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม   (1,000)  (473) (1,473) 
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มูลค่าตามบัญชี         - 1,113 1,113 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า                       0                  387              387 

มูลค่าตามบัญชีหลังการกลับรายการผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่า                                                            0 1,500 1,500  

 

ตวัอย่างที ่5 การปฏิบติัส าหรบัการปรบัโครงสรา้งในอนาคต 

ผลกระทบจากภาษีไม่ไดน้ ามารวมในการพิจารณาในตวัอย่างน้ี 

ณ วันสิ้ นปี 20x0 บริษัท ก จ ากัด ทดสอบการด้อยค่าของโรงงาน ซ่ึงเป็นหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสด สินทรัพย์ของโรงงานแสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซ่ึงโรงงานมีมูลค่าตาม

บัญชีเป็นจ านวน 3,000,000 บาท และมีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 10 ปี 

กิจการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงาน (ได้แก่ จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าการใช้และ

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) โดยค านวณจากมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงค านวณด้วยอัตราคิดลดก่อนหักภาษี

ที่ 14%) 

ฝ่ายบริหารอนุมัติงบประมาณที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้  

(1) ณ วันสิ้ นปี 20x3 จะมีการปรับโครงสร้างโรงงาน ซ่ึงใช้เงินจ านวนประมาณ 100,000 บาท 

เน่ืองจากบริษัท ก จ ากดั ยังมิได้ตกลงผูกพันที่จะปรับโครงสร้าง จึงยังไม่มีการรับรู้ประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างในอนาคต 

(2) กิจการจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากการปรับโครงสร้างน้ี ในรูปของกระแสเงินสดจ่าย 

ในอนาคตที่ลดลง 

ณ วันสิ้ นปี 20x2 บริษัท ก จ ากัด มีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง ซ่ึงได้ประมาณค่าใช้จ่ายไว้เป็น

จ านวน 100,000 บาท และบริษัทได้ตั้งประมาณการหน้ีสนิตามจ านวนดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตของโรงงานที่สะท้อนอยู่ในงบประมาณล่าสุดที่อนุมัติโดยฝ่ายบริหารปรากฏดังรายการที่แสดงไว้ใน 

ตารางที่ 3) และอตัราคิดลดในปัจจุบันน้ันเป็นอตัราเดิม ณ เหมือนกบัที่เคยประมาณไว้ ณ วันสิ้นปี 20x0   

ณ วันสิ้นปี 20x3 รายจ่ายในการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้ นและมีการจ่ายจริงมีจ านวน 100,000 บาท 

อน่ึงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงงานที่สะท้อนอยู่ในงบประมาณล่าสุดที่อนุมัติโดยฝ่ายบริหาร

และอตัราคิดลดในปัจจุบันน้ันเป็นอตัราเดิม เหมือนกบัที่ได้เคยประมาณการไว้ ณ วันสิ้นปี 20x2 

ตารางที ่1 การค านวณมูลค่าจากการใช้ของโรงงาน ณ วันสิ้นปี 20x0   

(หน่วย: พันบาท) 

 ปี พ.ศ                       กระแสเงินสดในอนาคต                มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 

                                               (อตัราคิดลด 14%) 

                            

 20x1  300      263 

 20x2      280 215  
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 20x3 420
(1)

 283 

 20x4 520
(2)

 308 

 20x5 350
(2)

 182 

 20x6 420
(2)

 191 

 20x7 480
(2)

 192 

 20x8 480
(2)

 168 

 20x9 460
(2)

 141 

 20x10                            400
(2)  

                                   108 

มูลค่าจากการใช้  2,051  

    
(1)

  ม่รวมต้นทุนการปรับโครงสร้างที่ประมาณไว้ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร 
(2)

  ไม่รวมผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างในอนาคตที่ประมาณไว้ในงบประมาณของฝ่าย บริหาร  

 

เน่ืองจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงาน (มูลค่าจากการใช้) ต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ดังน้ัน บริษัท ก 

จ ากดั ต้องบันทกึผลขาดทุนจากการด้อยค่าของโรงงาน 

ตารางที ่2 การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นปี 20x0   

(หน่วย : พันบาท) 

  โรงงาน  

  ________ 

มูลค่าตามบัญชีก่อนผลขาดทุนจากการด้อยค่า 3,000  

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 1) 2,051 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า  (949) 

มูลค่าตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการด้อยค่า 2,051 

 

ณ วันสิ้นปี 20x1   

ไม่มเีหตุการณ์ที่เกิดข้ึนซ่ึงก าหนดให้กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนใหม่ ดังน้ันกิจการ

จึงไม่จ าเป็นต้องค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ณ วันสิ้นปี 20x2   

กิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง ดังน้ัน ในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ของโรงงาน กิจการจึงน า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างมาพิจารณาในการประมาณการกระแสเงินสดซ่ึงส่งผลให้

กระแสเงินสดในอนาคตที่ประมาณไว้ซ่ึงใช้ในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ ณ วันสิ้นปี 20x0 เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน  

ณ วันสิ้นปี 20x2 กิจการจึงค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงานใหม่ ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

110 และ 111 

ตารางที ่3 การค านวณมูลค่าจากการใช้ของโรงงาน ณ วันสิ้นปี 20x2 

(หน่วย : พันบาท) 
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       ปี พ.ศ.           กระแสเงินสดในอนาคต  มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต  

                                                     (อตัราคิดลด 14%)   

 20x3  420
(1)

 368 

 20x4 570
(2)

 439 

 20x5 380
(2)

 256 

 20x6 450
(2)

 266 

 20x7 510
(2)

 265 

 20x8 510
(2)

 232 

 25x9 480
(2)

 192 

 20x10 410
(2)

                                   144 

    มูลค่าจากการใช้  2,162  

  
(1)
 ไม่รวมรายจ่ายในการปรับโครงสร้างที่ประมาณไว้ เนื่องจากได้มกีารรับรู้หนี้สนิไว้แล้ว 

(2)
 รวมประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้าง ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงาน (มูลค่าจากการใช้) สงูกว่ามูลค่าตามบัญชี (ดูตารางที่ 4) ดังน้ัน 

บริษัท ก จ ากดั ต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ซ่ึงได้บันทกึไว้ ณ วันสิ้นปี 20x0 

ตารางที ่4 การค านวณการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นปี 20x2 

(หน่วย: พันบาท) 

    โรงงาน 

   

มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 20x0 (ตารางที่ 2)    2,051 

ณ วันสิ้นปี 20x2 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (ส าหรับปี 20x1 และ 20x2 ดูตารางที่ 5)    (410) 

มูลค่าตามบัญชีก่อนการกลับรายการ       1,641 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 3)                        2,162 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า                                                   521 

มูลค่าตามบัญชีหลังการกลับรายการ         2,162 

มูลค่าตามบัญชีราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)                             2,400
(1) 

(1)
การกลับรายการมิได้ท าให้มูลค่าตามบัญชีของโรงงาน (2,162,000 บาท) สงูกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็นหาก

ค านวณจากราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม (2,400,000 บาท) ดังนั้น กจิการสามารถรับรู้การกลับรายการผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าได้ทั้งจ านวน 

 

 

ณ วนัส้ินปี 20x3 



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                หน้า 71/90 

 

 

รายการจ่ายค่าปรับโครงสร้างท าให้เกิดกระแสเงินสดจ่าย จ านวน 100,000 บาท แม้ว่าจะเกิดกระแสเงินสด

จ่าย แต่ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้ ณ วันสิ้นปี 20x2 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง ดังน้ันจึงไม่มีการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงาน ณ วันสิ้นปี 20x3  

ตารางที ่5 สรุปมูลค่าตามบัญชีของโรงงาน 

                      (หน่วย: พันบาท) 

ณ วันสิ้นปี ราคาทุนเดิมหักค่า

เสื่อมราคาสะสม 

มูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน 

ค่าเสื่อมราคาที่

ปรับปรุง 

ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชี

หลังการด้อยค่า 

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

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

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

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

* ไม่จ าเป็นต้องค านวณเนื่องจากไม่มข้ีอบ่งชี้ ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

ตวัอย่างที ่6 การปฏบัิติเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที่จะเกดิข้ึน 

ผลกระทบจากภาษีไม่ไดน้ ามารวมในการพิจารณาในตวัอย่างน้ี 

ณ วันสิ้ นปี 20x0 บริษัท ข จ ากัด ทดสอบการด้อยค่าของเคร่ืองจักรเคร่ืองหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสด กิจการแสดงเคร่ืองจักรดังกล่าวไว้ด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีมูลค่าตาม

บัญชีเทา่กบั 150 ล้านบาท อายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่เทา่กบั 10 ปี 

กิจการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองจักร (ได้แก่ จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้และมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) โดยค านวณจากมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงค านวณด้วยอตัราคิดลดก่อนหักภาษี 14% 

ฝ่ายบริหารอนุมัติงบประมาณดังน้ี 

(1) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นโดยประมาณเพ่ือรักษาระดับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเคร่ืองจักรที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้น จากเคร่ืองจักร ณ สภาพปัจจุบัน 

(2) ในปี 20x4 กิจการจะมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 25,000,000 บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

ของเคร่ืองจักรในการเพ่ิมก าลังผลิต 

ณ วันสิ้นปี 20x4 ได้เกดิรายจ่ายฝ่ายทุนดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองจักร

ที่สะท้อนอยู่ในงบประมาณล่าสดุที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงไว้ในตารางที่ 3 อัตราคิดลดในปัจจุบัน

เทา่กบัที่ได้ประมาณไว้ ณ วันสิ้นปี 20x0 

 

 

 

 

ณ วนัส้ินปี 20x0 
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ตารางที ่1 การค านวณมูลค่าจากการใช้ของเคร่ืองจักร ณ วันสิ้นปี 20x0 

(หน่วย: พันบาท) 

 ปี                 กระแสเงินสดในอนาคต            มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 

                                                                                                     (อตัราคิดลด 14%)         

20x1       22,165
(1)

      19,443 

20x2       21,450
(1)

       16,505 

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

       13,871 

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

    14,639 

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

    13,153 

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

    11,310 

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

        9,640 

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

        8,951 

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

                                       7,452 

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

                                                  6,164 

          มูลค่าจากการใช้                    121,128  

    
(1)

 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาระดบัผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่จะได้รับจากเคร่ืองจักร ณ สภาพปัจจุบนั 
(2)

 ไม่รวมประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร 
(3)

 ไม่รวมผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรงุเคร่ืองจักร ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่าจากการใช้) ต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักร ท าให้บริษัท ข 

จ ากดั รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองจักร 

 

ตารางที ่2 การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นปี 20x0 

(หน่วย: พันบาท) 

  เคร่ืองจักร  

มูลค่าตามบัญชีก่อนผลขาดทุนจากการด้อยค่า 150,000 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 1) 121,128 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (28,872) 

มูลค่าตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการด้อยค่า 121,128 

ปี 20x1 - 20x3  

ไม่มีข้อบ่งช้ีที่ท  าให้บริษัทต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองจักรใหม่ บริษัทจึงไม่จ าเป็นต้อง

ค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
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ณ วนัส้ินปี 20x4 

ได้มีรายจ่ายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร เกิดขึ้ น ดังน้ัน ในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ 

ของเคร่ืองจักร กจิการจะน าผลประโยชน์ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงเคร่ืองจักรมาพิจารณาใน

การประมาณการกระแสเงินสด ซ่ึงส่งผลให้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใช้ในการก าหนดมูลค่า 

จากการใช้ ณ วันสิ้นปี 20x0 เพ่ิมขึ้ น ด้วยเหตุน้ี กิจการจึงค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองจักร  

ณ วันสิ้นปี 20x4 ใหม่ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 110 และ 111 

 

ตารางที ่3 การค านวณมูลค่าจากการใช้ของเคร่ืองจักร ณ วันสิ้นงวด 20x4 

(หน่วย: พันบาท) 

                          

ปี  
 

กระแสเงินสดในอนาคต
(1) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดใน

อนาคต อตัราคิดลดร้อยละ 14
 

25x5
 

30,321                                             
 

                   26,597
 

25x6
 

32,750
 

25,200
 

25x7
 

31,721
 

21,411
 

25x8
 

31,950
 

18,917
 

25x9
 

33,100
 

17,191
 

25x10
 

27,999                              
 

12,756
 

มูลค่าจากการใช้                                                                            122,072 

(1)
 รวมประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการซ่อมเคร่ืองจักรซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองจักร (มูลค่าจากการใช้) สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีและราคาทุนเดิม

หักค่าเสื่อมราคาสะสมของเคร่ืองจักร (ดูตารางที่ 4) ดังน้ัน บริษัท ข จ ากัด จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของเคร่ืองจักรที่เคยรับรู้ ณ วันสิ้นปี 20x0 ท าให้ยอดคงเหลือในบัญชีเคร่ืองจักรแสดงไว้ด้วยราคา

ทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมของเคร่ืองจักร 
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ตารางที ่4 การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ต้องกลับรายการ ณ วันสิ้นงวด 20x4 

(หน่วย : พันบาท) 

เคร่ืองจักร 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 20x0 (ตารางที่ 2)  121,128   

ณ วันสิ้นปี 20x4 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (ปี 20x1-20x4 ดูตารางที่ 5)  (48,452) 

รายจ่ายฝ่ายทุนเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพเคร่ืองจักร    25,000  

มูลค่าตามบัญชีก่อนการกลับรายการ    97,676  

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 3)  122,072  

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า         17,324  

มูลค่าตามบัญชีหลังการกลับรายการ  115,000  

 

มูลค่าตามบัญชีที่ค านวณจากราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)                   115,000
 (1)

 
(1) 

มูลค่าจากการใช้ของเคร่ืองจักรสงูกว่ามูลค่าตามบญัชีที่ควรจะเป็นซึ่งค านวณจากราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

ท าให้กจิการบนัทกึการกลับรายการได้จ ากดัเพียงจ านวนเท่าที่จะไม่ท าให้มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรสงูกว่ามูลค่า

ตามบญัชีที่ค านวณจากราคาทุนเดมิหักค่าเสื่อมราคาสะสม   

 

ตารางที ่5 สรุปมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักร 

(หน่วย : พันบาท) 

ปี ราคาทุนเดิม

หักค่าเสื่อม

ราคาสะสม 

มูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืน 

ค่าเสื่อมราคาที่

ปรับปรุงแล้ว 

ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่า 

มูลค่าตาม

บัญชีหลังการ

ด้อยค่า 

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

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

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

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

20x4 90,000  (12,113)   

รายจ่ายฝ่ายทุน 25,000  -   

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

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

* ไม่จ าเป็นต้องค านวณเนื่องจากไม่มข้ีอบ่งชี้ ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
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ตวัอย่างที ่7 การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยม และส่วนได้เสยีที่

ไม่มีอ านาจควบคุม  

ตวัอย่างน้ีไม่ไดค้ านึงถึงผลกระทบทางภาษี 

ตัวอย่าง ก) ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่วัดมูลค่าเร่ิมแรกตามสดัส่วนของสนิทรัพย์ที่ระบุได้สทุธ ิ 

ผลกระทบจากภาษีไม่ไดน้ ามารวมในการพิจารณาในตวัอย่างน้ี 

ทีม่า 

ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 บริษัทใหญ่ได้มาซ่ึงส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย จ านวน 

80% เป็นจ านวนเงิน 2,100,000 บาท ณ วันดังกล่าว บริษัทย่อยมีสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ซ่ึงมีราคายุติธรรม 

1,500,000 บาท บริษัทใหญ่เลือกวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้เสียใน

สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อยจ านวน 300,000 บาท (20% ของ 1,500,000 บาท) ค่าความนิยม

จ านวน 900,000 บาท ค านวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่โอนให้เน่ืองจากการรวมธุรกิจและส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม (2,100,000 บาท + 300,000 บาท) กบัสนิทรัพย์สทุธทิี่ระบุได้ (1,500,000 บาท)  

สนิทรัพย์ของบริษัทย่อยทั้งหมด เป็นกลุ่มของสนิทรัพย์ที่เลก็ที่สดุที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์ หรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น ดังน้ัน จึงถือว่าบริษัทย่อย

เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ด้วยเหตุที่ว่ากิจการคาดว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยอื่น

ของบริษัทใหญ่จะได้รับประโยชน์จากจากผลผนึกที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ดังน้ันจึงมีการปันส่วนค่าความนิยม

จ านวน 500,000 บาท ที่เกี่ยวข้องกับผลผนึกดังกล่าวไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในกิจการ

ของบริษัทใหญ่และเน่ืองจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ประกอบข้ึนเป็นบริษัทย่อยน้ันได้รวมเอาค่า

ความนิยมไว้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีด้วย ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี หรือมี

ความถี่มากกว่าน้ัน หากมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเกิดการด้อยค่า (ดูย่อหน้าที่ 90 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552)) 

ณ วันสิ้นปี 20x3 บริษัทใหญ่ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ของบริษัทย่อยได้เท่ากับ 1,000,000 บาท และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยซ่ึงไม่รวม 

ค่าความนิยมเทา่กบั 1,350,000 บาท 

 

การทดสอบการดอ้ยค่าของบริษทัย่อย(หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) 

ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนเน่ืองมาจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจในการควบคุมรวมอยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนของบริษัทย่อยเป็นจ านวน 1,000,000 บาท แต่กจิการมิได้รับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินรวมของ

บริษัทใหญ่ ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้า ค4 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กิจการต้องเพ่ิมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยเพ่ือให้รวม   

ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนเน่ืองมาจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจในการควบคุมด้วย ก่อนที่จะน าไปเปรียบเทยีบกับ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจ านวน 1,000,000 บาท ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนเน่ืองมาจากส่วนได้เสียของบริษัท

ใหญ่ 80% ในบริษัทย่อย ณ วันที่ซ้ือ มีค่าเท่ากับ 400,000 บาท หลังจากการปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่
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ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยอื่นภายในบริษัทใหญ่จ านวน 500,000 บาท ดังน้ันค่าความนิยมที่เกิดข้ึนเน่ืองมาจาก

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 20% ในบริษัทย่อย ณ วันที่ซ้ือ จึงมีค่าเทา่กบั 100,000 บาท  

 ตารางที ่1 การทดสอบการด้อยค่าของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 20x3 

(หน่วย : พันบาท) 

ณ วันสิ้นปี 20x3 ค่าความนิยมของ

บริษัทย่อย 

สนิทรัพย์สทุธทิี่ระบุได้       รวม 

มูลค่าตามบัญชี 400 1,350                    1,750 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ยังไม่รับรู้ 100 - 100 

มูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว 500 1,350                    1,850 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน        1,000 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า         850     
 

  

การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ตามย่อหน้าที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) บริษัทใหญ่ต้องปันส่วนผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 850,000 บาท ให้กับสินทรัพย์ในหน่วยโดยน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่า

ความนิยมเป็นอนัดับแรก 

ดังน้ัน กิจการจึงปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 500,000 บาท จากทั้งหมดจ านวน 

850,000 บาท ให้กับค่าความนิยม เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้า ค6 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ หากบริษัทย่อยซ่ึงถูกกิจการอื่นควบคุม 

อยู่บางส่วนน้ันเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ให้กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่า 

ความนิยมไปยังส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยเกณฑ์เดียวกันกับการ 

ปันส่วนก าไรหรือขาดทุน ในตัวอย่างน้ี กิจการปันส่วนก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์ที่สัมพันธ์กับส่วนได้เสียของ

เจ้าของ เน่ืองจากกิจการรับรู้ค่าความนิยมเพียงไม่เกินขอบเขตของส่วนได้เสียของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

คือ 80% ของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่จึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมเพียง 80% หรือ 

400,000 บาท 

กจิการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เหลืออยู่จ านวน 350,000 บาท โดยน าไปลดมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ที่ระบุได้ของบริษัทย่อย 
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ตารางที ่2 การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 20x3 

(หน่วย : พันบาท) 

 ณ วันสิ้นปี 20x3   ค่าความนิยม สนิทรัพย์สทุธทิี่ระบุได้       รวม 

  

 มูลค่าตามบัญชี    400  1,350   1,750 

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า                      (400)   (350)               (750)           

 มูลค่าตามบัญชีหลังรายการผลขาดทุนจาก 

 การด้อยค่า      -       1,000   1,000       

 

ตวัอย่าง ข) ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีว่ดัมูลค่าเริม่แรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและบริษทัย่อย 

ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นหน่วยของสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีเ่ป็นอิสระ  

ผลกระทบจากภาษีไม่ไดน้ ามารวมในการพิจารณาในตวัอย่างน้ี 

บริษัทใหญ่ได้มาซ่ึงส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย 80% เป็นจ านวนเงิน 2,100,000 

บาท ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 ณ วันดังกล่าวบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 

1,500,000 บาท บริษัทใหญ่เลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมด้วยมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ

จ านวน 350,000 บาท ค่าความนิยมจ านวน 950,000 บาท คือผลต่างระหว่างจ านวนรวมของสิ่งตอบแทนที่

จ่ายช าระทั้งหมดและจ านวนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (2,100,000 บาท + 350,000 บาท) และ

ของสนิทรัพย์ที่ระบุได้สทุธ ิ(1,500,000 บาท) 

สินทรัพย์ของบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่เลก็ที่สุดที่สามารถก่อให้เกิดเงินสดรับ ซ่ึงมี

ความเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น ดังน้ันจึงถือว่า

บริษัทย่อยเป็นหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด เน่ืองจากหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นของบริษัท

ใหญ่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจจ านวน 500,000 บาท 

ได้ถูกปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญ่ และเน่ืองจากมูลค่าตามบัญชีของ

บริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมค่าความนิยมไว้ด้วย จึงจ าเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าทุกปี และทดสอบการด้อยค่า

เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าอาจจะเกดิการด้อยค่า (ดูย่อหน้าที่ 90) 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของบริษทัย่อย(หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด) 

ณ วันสิ้นปี 20X3 บริษัทใหญ่ระบุว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

(บริษัทย่อย) เทา่กบั 1,650,000 บาท มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สทุธขิองบริษัทย่อยที่ไม่รวมค่าความนิยม

เทา่กบั 1,350,000 บาท 

ตารางที ่ 1 การทดสอบการดอ้ยค่าของบริษทัย่อย ณ วนัส้ินปี 20X3 

(หน่วย : พันบาท) 

ณ วนัสิ้นปี 20X3 ค่าความนิยม  สินทรพัยที์ร่ะบุไดส้ทุธิ  รวม 

 บาท  บาท  บาท 

มูลค่าตามบัญชี 450  1,350  1,800 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน     1,650 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า        150 

 

การปันส่วนรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ตามย่อหน้าที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 150,000 บาท จะถูกปันส่วนไปยังสินทรัพย์ในหน่วย

สนิทรัพย์ดังกล่าว โดยน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมก่อน 

ดังน้ัน รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งหมดจ านวน 150,000 บาทส าหรับหน่วยสินทรัพย์

ดังกล่าวจะถูกปันส่วนให้กับค่าความนิยม ตามย่อหน้าที่ ค6 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ถ้าบริษัทย่อยที่ เป็นหน่วยของสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดและเป็นบริษัทย่อยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมบางส่วน รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนให้กบัส่วนได้เสยีที่มีอ านาจควบคุมและส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมโดยใช้เกณฑ์

การปันส่วนเดียวกนักบัการปันส่วนก าไรหรือขาดทุน 

 

ตวัอย่าง ค) ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ว ัดมูลค่าเริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและบริษทัย่อย 

ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นส่วนหนึง่ของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

ผลกระทบจากภาษีไม่ไดน้ ามารวมในการพิจารณาในตวัอย่างน้ี 

สมมติว่ากรณีของการรวมธุรกิจตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าแรกของตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 7 

ข้อ ข น้ัน สนิทรัพย์ของบริษัทย่อยจะสามารถก่อให้เกดิกระแสของเงินสดไหลเข้าสู่กจิการร่วมกับสินทรัพย์หรือ

กลุ่มของสินทรัพย์อื่นของบริษัทใหญ่ ดังน้ันแทนที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส าหรับ

วัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทย่อยจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ที่ใหญ่ข้ึน (‚หน่วยสินทรัพย์ ฮ‛) ส่วนหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญ่กค็าดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ผลผนึกที่เกิดจากการรวมธุรกิจด้วยเช่นกัน ดังน้ันกิจการจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ  
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ผลผนึกจากการรวมธุรกิจจ านวน 500,000 บาทไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นๆ ค่าความนิยม

ของ หน่วยสนิทรัพย์ ฮ ที่เกี่ยวข้องกบัการรวมธุรกจิก่อนหน้าน้ีมีจ านวนเทา่กบั 800,000 บาท 

เน่ืองจากหน่วยสินทรัพย์ ฮ ได้รวมค่าความนิยมไว้ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการ ทั้งจากบริษัทย่อย

และจากการรวมธุรกจิก่อนหน้านี้  ซ่ึงหน่วยสนิทรัพย์ ฮ จ าเป็นต้องมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี หรือมีความถี่

มากกว่าน้ันเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าอาจจะเกิดการด้อยค่า (ดูย่อหน้าที่ 90 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552))  

 

ทดสอบการดอ้ยค่าของบริษทัย่อย 

ณ วันสิ้นปี 20X3 บริษัทใหญ่ระบุมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดของ

หน่วยสนิทรัพย์ ฮ เทา่กบั 3,300,000 บาท มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สทุธิของ หน่วยสนิทรัพย์ ฮ ที่ไม่รวม

ค่าความนิยมเทา่กบั 2,250,000 บาท 

ตารางที่ 3 การทดสอบการด้อยค่าของ หน่วยสนิทรัพย์ ฮ ณ วันสิ้นปี 20X3 

(หน่วย : พันบาท) 

ณ วนัสิ้นปี 20X3 ค่าความนิยม  สินทรพัยที์ร่ะบุไดส้ทุธิ  รวม 

มูลค่าตามบัญชี 1,250  2,250  3,500 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน     3,300 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า       200 

 

การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ตามย่อหน้าที่ 104 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ กิจการจะปันส่วนรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 200,000 บาท จะถูกปันส่วนไปยัง

สนิทรัพย์ในหน่วยสนิทรัพย์น้ันๆ โดยน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมก่อน ดังน้ันรายการผลขาดทุน

จากการด้อยค่าทั้งหมดจ านวน 200,000 บาท ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ ฮ  

จะถูกปันส่วนให้ค่าความนิยมเต็มจ านวน จากย่อหน้าที่  ค7 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ หากบริษัทย่อยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมเป็น

บางส่วนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ใหญ่กว่า กจิการจะปันส่วนรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าไปยังส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ ฮ ก่อนแล้วจึงปันส่วนให้กับ 

ส่วนได้เสยีที่มีอ านาจควบคุมและไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกกจิการอื่นควบคุมเป็นบางส่วน 

บริษัทใหญ่ปันส่วนรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าไปยังส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ตามเกณฑมู์ลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องของหน่วยสนิทรัพย์น้ันก่อนเกดิการด้อยค่า ในตัวอย่างน้ี

บริษัทย่อยจะได้รับปันส่วนการด้อยค่าในอตัราร้อยละ 36 (450/1,250) จากน้ันกิจการจะปันส่วนผลขาดทุน
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จากการด้อยค่าให้กบัส่วนได้เสยีที่มีอ านาจควบคุมและส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ

การปันส่วนก าไรหรือขาดทุน 

 

ตวัอย่างที ่8 การปันส่วนสินทรพัยอ์งคก์ร  

ผลกระทบจากภาษีไม่ไดน้ ามารวมในการพิจารณาในตวัอย่างน้ี 

บริษัทใหญ่มีหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 3 หน่วย คือ 1 2 และ 3 มูลค่าตามบัญชีของหน่วย

สนิทรัพย์ดังกล่าวมิได้รวมค่าความนิยม เน่ืองจากมีสถานการณ์บ่งช้ีให้เหน็ว่ามีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

ที่มีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท ดังน้ันบริษัทใหญ่จึงทดสอบการด้อยค่าของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสด ณ วันสิ้ นปี 20X0 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 100,000 บาท 

150,000 บาท และ 200,000 บาทตามล าดับ 

การด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการดูแลโดยส านักงานใหญ่โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของ

ส านักงานใหญ่เท่ากับ 200,000 บาท ประกอบด้วยอาคารส านักงานใหญ่ 150,000 บาท และศูนย์วิจัย 

50,000 บาท มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยเป็นเคร่ืองบ่งช้ีที่สมเหตุผลถึง

สดัส่วนของอาคารส านักงานใหญ่ที่ใช้ส าหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย กิจการไม่สามารถ

ปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของศูนย์วิจัยตามเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

หน่วยได้ 

หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณคงเหลือ 10 ปี ส่วนหน่วยสินทรัพย์ที่ 2  

และ 3 รวมถึงสินทรัพย์ของส านักงานใหญ่มีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 20 ปี กิจการคิดค่าเสื่อมราคา

สนิทรัพย์ของส านักงานใหญ่ตามวิธเีส้นตรง 

กิจการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ได้แก่ จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้และมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) โดยองิมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงค านวณด้วยอตัราคิดลดก่อนหักภาษีที่ 15%  

การระบุสินทรพัยอ์งคก์ร 

ในขั้นแรกบริษัทใหญ่ต้องระบุสินทรัพย์องค์กรทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงินสดแต่ละหน่วยเพ่ือให้เป็นไปตามตามย่อหน้าที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ สนิทรัพย์องค์กรในที่น้ีคือ อาคารส านักงานใหญ่และศูนย์วิจัย 

จากน้ัน บริษัทใหญ่ต้องพิจารณาถึงวิธกีารที่จะด าเนินการกบัสนิทรัพย์องค์กร ดังน้ี 

(1) กิจการสามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของอาคารส านักงานใหญ่ไปให้หน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดที่ก าลังพิจารณา ได้อย่างสมเหตุผลและสม ่าเสมอ  

(2) กจิการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของศูนย์วิจัยไปให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่

ก าลังพิจารณา ได้อย่างสมเหตุผลและสม ่าเสมอ  

การปันส่วนสินทรพัยอ์งคก์ร 

กิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของอาคารส านักงานใหญ่ให้กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย แต่ต้องใช้เกณฑ์การปันส่วนแบบถ่วงน า้หนักเน่ืองจากอายุการให้ประโยชน์ 
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ที่เหลืออยู่ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยที่ 1 คือ 10 ปี หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

หน่วยที่ 2 และ 3 มีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 20 ปี  

ตารางที ่1 วิธกีารค านวณในการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของอาคารส านักงานใหญ่โดยการถ่วงน า้หนัก 

(หน่วย : พันบาท) 

             หน่วยสนิทรัพย์ 

สิ้นปี 20X0 1  2  3   รวม   

มูลค่าตามบัญชี 100 150 200 450 

อายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ 10 ปี 20 ปี 20 ปี 

ปัจจัยถ่วงน า้หนักตามอายุการให้ประโยชน์ 1 2 2 

มูลค่าตามบัญชีหลังถ่วงน า้หนัก 100 300 400 800 

สดัส่วนที่ใช้ปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของอาคาร  

ส านักงานใหญ่ 12% 38% 50% 100% 

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

มูลค่าตามบัญชีของอาคารส านักงานใหญ่ที่ปันส่วน 

(ตามสดัส่วนข้างต้น)     19          56          75      150 

มูลค่าตามบัญชีหลังการปันส่วนอาคารส านักงานใหญ่ 119 206 275 600 

การก าหนดมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนและการค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ย่อหน้าที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ก าหนดให้กิจการต้องท าการเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับ

มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซ่ึงได้รวมมูลค่าตามบัญชีของอาคารส านักงานใหญ่ที่ได้ปันส่วนมาเป็น

อันดับแรกได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว จากน้ันย่อหน้าที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ได้ก าหนดให้เปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยรวม

ของบริษัทใหญ่ (ซ่ึงเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่เล็กที่สุดที่รวมศูนย์วิจัย) กับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ ซ่ึง

รวมทั้งมูลค่าตามบัญชีของอาคารส านักงานใหญ่และศูนย์วิจัย 
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ตารางที ่2 การค านวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสนิทรัพย์ 1, 2, 3, และบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นปี 20X0 

(หน่วย: พันบาท) 

  

  

 1  2  3  บริษัท

ใหญ่ 

ปี กระแส

เงินสดใน

อนาคต 

คิดลดที่

อตัรา

15%  

กระแส

เงินสดใน

อนาคต 

คิดลดที่

อตัรา

15%  

กระแสเงิน

สดใน

อนาคต 

คิดลดที่

อตัรา

15%  

กระแสเงิน

สดใน

อนาคต 

คิดลดที่

อตัรา

15%  

1 18 16 9 8 10 9 39 34  

2 31 23 16 12 20 15 72 54  

3 37 24 24 16 34 22 105 69  

4 42 24 29 17 44 25 128 73  

5 47 24 32 16 51 25 143 71  

6 52 22 33 14 56 24 155 67  

7 55 21 34 13 60 22 162 61  

8 55 18 35 11 63 21 166 54  

9 53 15 35 10 65 18 167 48  

10 48 12 35 9 66 16 169 42  

11   36 8 66 14 132 28  

12   35 7 66 12 131 25  

13   35 6 66 11 131 21  

14   33 5 65 9 128 18  

15   30 4 62 8 122 15  

16   26 3 60 6 115 12  

17   22 2 57 5 108 10  

18   18 1 51 4 97 8  

19   14 1 43 3 85 6  

20             10          1 35          2 71           4 
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มูลค่าจากการใช้     199  164  271  720
(1)

 

(1)
 สมมตว่ิาศูนย์วิจัยก่อให้เกดิกระแสเงินสดที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตส าหรับบริษัทโดยรวม ดงันั้น ผลรวมของมูลค่าจากการใช้

ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยจึงต ่ากว่ามูลค่าจากการใช้ของกิจการโดยรวม กระแสเงินสดที่

เพ่ิมขึ้นไม่ได้มาจากอาคารส านักงานใหญ่  

 

 

ตารางที ่3 การทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรพัยที์ ่1 2 และ 3 

(หน่วย: พันบาท) 

หน่วยสนิทรัพย์ 

ณ วันสิ้นปี 20X0                                                                               1            2         3     

มูลค่าตามบัญชีหลังการปันส่วนอาคารส านักงานใหญ่ (ตารางที่ 1)  119  206  275   

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 2)  199  164  271   

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า                                                  0  (42)     (4)  

 

ขั้นต่อไปคือ การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

หน่วยและอาคารส านักงานใหญ่ 

ตารางที ่4 การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดของหน่วยที่ 2 และ ที่ 3 

(หน่วย : พันบาท) 

  หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด  

           2            3   

                                             ____  ____ 

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

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

                                                          (42)            (4)  

 

   

เน่ืองจากบริษัทใหญ่ไม่สามารถปันส่วนศูนย์วิจัยได้อย่างสมเหตุผลและสม ่าเสมอไปให้กับหน่วย

สินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 บริษัทใหญ่จึงเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เลก็ที่สุดซ่ึงสามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของศูนย์วิจัยสามารถไปให้ได้

(กล่าวคือ บริษัทใหญ่โดยรวม) 
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ตารางที่ 5 การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เลก็ที่สุดซ่ึงสามารถปันส่วนมูลค่า

ตามบัญชีของศูนย์วิจัยไปได้ (บริษัทใหญ่โดยรวม) 

         (หน่วย: พันบาท) 

  หน่วยสนิทรัพย์ 

   1 2 3 อาคาร ศูนย์ บริษัท 

      ส านักงาน วิจัย ใหญ่ 

      ใหญ่   

   ____ ____ ____ ________ ____ ______ 

ณ วันสิ้นปี 20X0  

 

มูลค่าตามบัญชี  100 150 200 150 50 650 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

  ซ่ึงได้มาจากการทดสอบในขั้นแรก            -  (30) (3) (13)      -  (46) 

มูลค่าตามบัญชีหลังการทดสอบ                                 

  การด้อยค่าในขั้นแรก  100 120 197 137     50 604 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  

  (ตารางที่ 2)        720 

       

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ส าหรับหน่วยสนิทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่ใหญ่ข้ึน            0 

  

 

จากการทดสอบ  ไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ต้องบันทึกเพ่ิมจากการทดสอบการด้อยค่าของ

บริษัทใหญ่โดยรวม บริษัทต้องบันทึกเพียงผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 46,000 บาท จากการทดสอบ

การด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 ในข้ันแรกเทา่น้ัน 
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ตวัอย่างที ่9 การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสดทีม่ีค่าความนยิม  

  หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีม่ีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ 

 

 ตัวอย่างน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงตัวอย่างวิธีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 134 และ 

135 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย ์

บริษัทใหญ่ซ่ึงด าเนินกิจการด้านการผลิตระดับนานาชาติ ซ่ึงใช้การแบ่งส่วนงานตามสภาพภมูิศาสตร์

ในการรายงานข้อมูลตามส่วนงาน โดยแยกส่วนงานออกเป็น ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ในการทดสอบ

การด้อยค่า บริษัทใหญ่ได้ปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 3 หน่วย และอีก 1 

กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงได้แก่ หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ในยุโรป หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 

ในอเมริกาเหนือ และกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก ในเอเชีย หน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วยและกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์ดังกล่าวถือเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใหญ่ใช้ในการประเมินค่าความนิยมในการ

บริหารงานภายใน 

บริษัทใหญ่ซ้ือหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ซ่ึงเป็นด าเนินการด้านการผลิตในส่วนงานอเมริกาเหนือ ในเดือน

ธันวาคม 20X2 หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 มีลักษณะการด าเนินงานไม่เหมือนกับส่วนงานอื่นในอเมริกาเหนือของ

บริษัทใหญ่ กล่าวคือ หน่วยสนิทรัพย์ที่ 3 มีก าไรข้ันต้นและอัตราการเติบโตที่สูง และมีความได้เปรียบจากการ

ที่มีสทิธบัิตรคุ้มครองผลิตภัณฑ์หลักเป็นเวลา 10 ปี ซ่ึงหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 เพ่ิงจะได้รับอนุญาตตามสิทธิบัตร

ดังกล่าวก่อนที่บริษัทใหญ่ จะเข้าซ้ือหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ได้ไม่นาน ในการบันทึกการซ้ือหน่วยสินทรัพย์ที่  

3 บริษัทใหญ่ รับรู้ค่าความนิยมจ านวน 3,000,000 บาทและรับรู้ช่ือทางการค้า จ านวน 1,000,000 บาท 

ฝ่ายบริหารของบริษัทใหญ่ มีความเห็นว่าช่ือทางการค้าดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน 

นอกเหนือจากค่าความนิยมและช่ือทางการค้า บริษัทใหญ่ ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่มีอายุการให้ประโยชน์

ไม่ทราบแน่นอน 

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

ที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 2 3 และ กลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ ก เป็นดังน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

  ค่าความนิยม สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ 

การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

หน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 350  

หน่วยสนิทรัพย์ที่ 2 450  

หน่วยสนิทรัพย์ที่ 3 3,000 1,000 

กลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ ก 1,200  

รวม 5,000 1,000 
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ในระหว่างปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 20X3 บริษัทใหญ่ ไม่พบว่ามีข้อบ่งช้ีว่าเกิดการด้อยค่าของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่าที่สงูกว่าระหว่าง

มูลค่าจากการใช้กบัมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย) ของหน่วยสนิทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

เหล่าน้ี ค านวณจากมูลค่าจากการใช้ บริษัทใหญ่ พบว่าการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนน้ีจะได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของข้อสมมติดังต่อไปน้ีมากที่สดุ 

หน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 และ 2 หน่วยสนิทรัพย์ที่ 3 กลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ ก 

ก าไรขั้นต้นในระหว่างงวด

งบประมาณ (4 ปี) 

อตัราดอกเบี้ ยพันธบัตรรัฐบาลของ

สหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 5 ปี 

ใน(ระหว่างงวดงบประมาณ 5 ปี) 

ก าไรขั้นต้นในระหว่างงวด

(งบประมาณ 5 ปี) 

ราคาวัตถุดิบที่สงูข้ึนในภาวะเงิน

เฟ้อในระหว่างงวดที่จัดท า

งบประมาณ 

ราคาวัตถุดิบที่สงูข้ึนในภาวะเงิน

เฟ้อในระหว่างงวดงบประมาณ 

อตัราแลกเปล่ียนของเงินเยน

ญ่ีปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในระหว่างงวดงบประมาณ 

ส่วนแบ่งตลาดในระหว่างงวด

งบประมาณ 

ส่วนแบ่งตลาดในระหว่างงวด

งบประมาณ 

ส่วนแบ่งตลาดในระหว่างงวด

งบประมาณ 

อตัราการเจริญเติบโตที่ใช้ในการ

พยากรณ์กระแสเงินสดนอกงวด

งบประมาณ 

อตัราการเจริญเติบโตที่ใช้ในการ

พยากรณ์กระแสเงินสดนอกงวด

งบประมาณ 

อตัราการเจริญเติบโตที่ใช้ในการ

พยากรณ์กระแสเงินสดนอกงวด

งบประมาณ 

 

บริษัทใหญ่ ประมาณก าไรข้ันต้นในระหว่างงวดงบประมาณของหน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 และกลุ่ม

ของหน่วยสินทรัพย์ ก จากก าไรข้ันต้นเฉล่ียจากงวดก่อนที่จะเร่ิมงวดงบประมาณ และปรับเพ่ิมข้ึน 5% ต่อปี 

ส าหรับการคาดการณ์ว่าหน่วยสนิทรัพย์จะมีการด าเนินงานที่มีประสทิธภิาพมากข้ึน หน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 และ 2 

ผลิตสนิค้าที่มีความเกี่ยวเน่ืองกนัและควบคุมการด าเนินงานโดยบริษัทใหญ่ เพ่ือให้ได้ระดับก าไรที่เทา่กนั 

บริษัทใหญ่ ได้ประมาณส่วนแบ่งตลาดในระหว่างงวดงบประมาณจากส่วนแบ่งตลาดเฉล่ียก่อนที่จะเร่ิม

งวดงบประมาณ และปรับส่วนแบ่งตลาดในแต่ละปีด้วยอตัราการขยายหรือหดตัวที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยบริษัท 

ใหญ่ คาดการณ์ว่า 

(ก) ส่วนแบ่งตลาดของหน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 และ 2 จะแตกต่างกัน แต่จะมีอัตราการเติบโตในระหว่าง

งวดงบประมาณเทา่ๆ กนั คือ 3% ต่อปี ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเน่ือง 

(ข) ส่วนแบ่งตลาดของหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 จะเพ่ิมข้ึนในระหว่างงวดงบประมาณในอัตรา 6% ต่อปี 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และผลประโยชน์จากการมีสิทธิบัตรคุ้มครอง

ผลิตภัณฑห์ลักเป็นเวลา 10 ปี 
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(ค) ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก จะไม่เปล่ียนแปลงในระหว่างงวดงบประมาณ  

ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง และการคาดการณ์ว่าจะมีคู่แข่ง

ขันเพ่ิมข้ึนในเวลาเดียวกนั 

หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ซ้ือวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายรายเดียวกันในแถบยุโรป ในขณะที่หน่วย

สินทรัพย์ที่ 3 ซ้ือวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายหลายรายในแถบอเมริกาเหนือ และราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมข้ึนจากภาวะ 

เงินเฟ้อในช่วงงวดงบประมาณที่บริษัทแม่ประมาณข้ึนน้ันมีความสอดคล้องกบัการพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค

ซ่ึงจัดท าโดยหน่วยงานภาครัฐในประเทศแถบยุโรป และอเมริกาเหนือที่หน่วยสนิทรัพย์ดังกล่าวต้ังอยู่ 

บริษัทใหญ่ ประมาณว่า ในระหว่างงวดงบประมาณ อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี ของ

สหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นเช่นเดียวกับช่วงเร่ิมต้นงวดงบประมาณ และอัตราแลกเปล่ียนของเงินเยนญ่ีปุ่นและ

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะสอดคล้องกบัอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าโดยเฉล่ียของตลาดตลอดงวดงบประมาณ 

บริษัทใหญ่ ใช้อตัราการเติบโตคงที่ในการประมาณการกระแสเงินสดที่เกินกว่างวดงบประมาณส าหรับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 และกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก อัตราการเติบโตที่บริษัทใหญ่ ประมาณขึ้ นน้ัน

สอดคล้องกบัอตัราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของตลาดที่หน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 2 และ กลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ 

ก ด าเนินธุรกจิอยู่ ในขณะที่อตัราการเติบโตของหน่วยสนิทรัพย์ที่ 3 ที่บริษัทใหญ่ ประมาณขึ้นสูงกว่าอัตราการ

เติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของตลาดที่หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ด าเนินธุรกิจอยู่ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทใหญ่ เหน็ว่า

เป็นอัตราที่สมเหตุผลทั้งน้ีเพราะผลิตภัณฑ์หลักของหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรเป็น

ระยะเวลา 10 ปี  

บริษัทใหญ่ ได้เปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ ร่วมกบัข้อมูลอื่นๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปี

สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 20X3 

 

การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนยิม และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีม่ีอายุการใหป้ระโยชนที์ไ่ม่ 

ทราบแน่นอน 

บริษัท ปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 3 หน่วย (2 หน่วยในยุโรป 

ได้แก่ หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 และ 1 หน่วยในอเมริกาเหนือ ได้แก่ หน่วยสินทรัพย์ที่ 3) และกลุ่มของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 1 กลุ่มในเอเชีย เพ่ือทดสอบการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่

ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 และกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก มีนัยส าคัญต่อมูลค่าตามบัญชีของค่าความ

นิยมโดยรวมของบริษัท แต่มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ไม่มี

นัยส าคัญเม่ือเทียบกับค่าความนิยมโดยรวม อย่างไรกต็าม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 

และ 2 ค านวณขึ้ นโดยใช้ข้อสมมติที่ส าคัญบางประการร่วมกัน โดยที่จ านวนมูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความ

นิยมที่ปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรัพย์ทั้งสองหน่วยดังกล่าวมีจ านวนเงินที่มีนัยส าคัญต่อค่าความนิยมโดยรวม 

กลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์ก 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก ก าหนดข้ึนจากมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงค านวณ 

โดยใช้ประมาณการทางการเงินที่อ้างอิงจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารของบริษัท และใช้อัตรา 

คิดลดเทา่กบั 8.4% กระแสเงินสดที่อยู่นอกระยะเวลาในงบประมาณ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ประมาณการ
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โดยใช้อัตราการเติบโตอย่างคงที่ที่ 6.3% ซ่ึงเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวในตลาด 

ที่กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ต้ังอยู่ ฝ่ายบริหารเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงอย่างสมเหตุสมผลในข้อสมมติที่ส าคัญ 

ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะไม่ท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนลดต ่าลงกว่ามูลค่าตามบัญชี 

หน่วยสินทรพัยที์ ่3 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ก าหนดข้ึนจากมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงค านวณโดยใช้

ประมาณการทางการเงินที่อ้างอิงจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารของบริษัท และใช้อัตราคิดลด

เทา่กบั 9.2% กระแสเงินสดที่อยู่นอกระยะเวลาในงบประมาณซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีประมาณการโดยใช้

อตัราการเติบโต 12% ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของตลาดที่หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ต้ังอยู่

ซ่ึงเทา่กบั 4% อย่างไรกต็าม ฝ่ายบริหารเช่ือว่า อตัราการเติบโตที่ใช้สมเหตุสมผลเน่ืองจากหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 

ได้รับประโยชน์จากการที่ผลิตภัณฑ์หลักได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรเป็นเวลา 10 ปี ต้ังแต่เดือนธันวาคม 

20X2 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารยังเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงอย่างสมเหตุสมผลที่เป็นไปได้ในข้อสมมติที่ส าคัญที่ใช้

ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะไม่ท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนลดต ่าลงกว่ามูลค่าตามบัญชี 

หน่วยสินทรพัยที์ ่1 และ 2 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ก าหนดข้ึนจากมูลค่าจากการใช้ หน่วย

สนิทรัพย์ทั้งสองมีผลิตภัณฑท์ี่เกี่ยวข้องกนั และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ก าหนดข้ึนโดยใช้

ข้อสมมติที่ส าคัญบางประการร่วมกนั การค านวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ทั้งสองใช้ประมาณการที่

อ้างอิงจากงบประมาณซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี และได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแล้ว อัตราคิดลดที่ใช้

เทา่กบั 7.9% กระแสเงินสดที่เกินกว่าช่วงงบประมาณประมาณการโดยใช้อัตราการเติบโตอย่างคงที่ที่ 5% ซ่ึง

ไม่เกนิอตัราการเติบโตถัวเฉล่ียระยะยาวของตลาดที่หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ด าเนินธุรกิจอยู่ กระแสเงินสด

ที่ก  าหนดไว้ในระหว่างงวดงบประมาณของหน่วยสินทรัพย์ทั้งสองประมาณข้ึนโดยใช้อัตราก าไรข้ันต้นเดียวกัน 

และข้อสมมติเกี่ยวกบัราคาของวัตถุดิบในภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงที่อย่าง

สมเหตุสมผลที่เป็นไปได้ในข้อสมมติที่ส าคัญที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะไม่ท าให้มูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนรวมของหน่วยสนิทรัพย์ทั้งสองลดต ่าลงกว่ามูลค่าตามบัญชี 

 กลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์ก หน่วยสินทรพัยท่ี์ 3 
หน่วยสินทรพัยท่ี์ 1  

และ 2 โดยรวม 

มูลค่าตามบัญชีของค่า

ความนิยม 

120,000  บาท 

 

3,000,000  บาท 

 

800,000 บาท 

 

มูลค่าตามบัญชีของช่ือทาง

การค้าซึ่งมีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

- 1,000,000  บาท - 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใช ้
(1)
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 กลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์ก หน่วยสินทรพัยท่ี์ 3 
หน่วยสินทรพัยท่ี์ 1  

และ 2 โดยรวม 

 ข้อสมมติที่ส  าคัญ 

 

 

 

 อตัราก าไรขั้นต้นในงวด

งบประมาณ 

 

 

 อตัราดอกเบี้ย

พันธบตัรรัฐบาลที่มี

อายุ 5 ปี ของสหรัฐ 

อเมริกาในงวด

งบประมาณ 

 อตัราก าไรขั้นต้นใน

งวดงบประมาณ 

 

 

 เกณฑท์ี่ใช้ในการ

ก าหนดค่าให้กบัข้อ

สมมติที่ส  าคัญ 

 ก าไรข้ันต้นเฉล่ียของงวด

ก่อนช่วงงบประมาณปรับ

เพ่ิมด้วยการปรับปรุง

ประสทิธภิาพในการ

ด าเนินงานที่คาดไว้ 

 ผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลที่มี

อายุ 5 ปี ของ

สหรัฐอเมริกา ณ ปี

เร่ิมต้นของงวด

งบประมาณ 

 ก าไรข้ันต้นเฉล่ียของ

งวดก่อนช่วง

งบประมาณปรับเพ่ิม

ตามการปรับปรุง

ประสทิธภิาพในการ

ด าเนินงานที่คาดไว้ 

  มูลค่าที่ก าหนดขึ้นส าหรับ

ข้อสมมติสะท้อน

ประสบการณใ์นอดีต  

เว้นแต่การปรับปรุง

ประสทิธภิาพในการ

ด าเนินงาน โดยฝ่าย

บริหารเช่ือว่าการเพ่ิม

ประสทิธภิาพในอตัรา 5% 

มีความสมเหตุสมผลแล้ว  

 มูลค่าที่ก าหนดขึ้น

ส าหรับข้อสมมติที่

ส  าคัญมีความ

สอดคล้องกบั

แหล่งข้อมูลภายนอก 

 

 มูลค่าที่ก าหนดขึ้น

ส าหรับข้อสมมติสะท้อน

ประสบการณใ์นอดีต  

เว้นแต่การปรับปรุง 

ประสทิธ ิภาพในการ

ด าเนินงาน โดยฝ่าย

บริหารเช่ือว่าการเพ่ิม

ประสทิธภิาพในอตัรา 

5% ต่อปีมีความ

สมเหตุสมผลแล้ว 

 ข้อสมมติที่ส  าคัญ 

 

 อตัราแลกเปล่ียนของเงิน

เยนญ่ีปุ่นและดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาในระหว่าง

งวดงบ ประมาณ 

 ราคาวัตถุดิบในภาวะ

เงินเฟ้อ 

 

 ราคาวัตถุดิบในภาวะ

เงินเฟ้อ 

 

 เกณฑท์ี่ใช้ในการ

ก าหนดค่าให้กบัข้อ

สมมติที่ส  าคัญ 

 

 

 

 อตัราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าของตลาดโดย

เฉล่ียตลอดช่วง

ปีงบประมาณ 

 

 การประมาณการดัชนี

ราคาผู้บริโภคใน

ระหว่างงวดงบประมาณ

ของประเทศในกลุ่ม

อเมริกาเหนือซึ่งเป็น

แหล่งวัตถุดิบของ

หน่วยสนิทรัพย์ 

 การประมาณการดัชนี

ราคาผู้บริโภคใน

ระหว่างงวด

งบประมาณของ

ประเทศในกลุ่มยุโรป

ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ

ของหน่วยสนิทรัพย์ 
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 กลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์ก หน่วยสินทรพัยท่ี์ 3 
หน่วยสินทรพัยท่ี์ 1  

และ 2 โดยรวม 

 

 

 

 มูลค่าที่ระบุในข้อสมมติ

ที่ส  าคัญมีความ

สอดคล้องกบัแหล่ง 

ข้อมูลภายนอก 

 มูลค่าที่ระบุในข้อ

สมมติที่ส  าคัญมีความ

สอดคล้องกบั

แหล่งข้อมูลภายนอก 

 มูลค่าที่ระบุในข้อ

สมมติที่ส  าคัญมีความ

สอดคล้องกบั

แหล่งข้อมูลภายนอก 

 ข้อสมมติที่ส  าคัญ  ส่วนแบ่งตลาดโดย 

ประมาณ 

 ส่วนแบ่งตลาดโดย 

ประมาณ 

 

 เกณฑท์ี่ใช้ในการ

ก าหนดค่าให้กบั

ข้อสมมติที่ส  าคัญ 

 

 

 

 ส่วนแบ่งตลาดเฉล่ีย

ก่อนที่จะเร่ิมปีงบ 

ประมาณ 

 มูลค่าที่ระบุในข้อสมมติ

ที่ส  าคัญเป็นผลสะท้อน

ประสบการณใ์นอดีต 

และไม่มีการเปล่ียน 

แปลงของส่วนแบ่งตลาด 

เน่ืองจากมีการพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

อย่างต่อเนื่อง และมีการ

คาดการณว่์าจะมีคู่แข่ง

ขันเพ่ิมขึ้นในเวลา

เดียวกนั 

 ส่วนแบ่งตลาดเฉล่ีย

ก่อนที่จะเร่ิม

ปีงบประมาณ ปรับ

เพ่ิมขึ้นแต่ละปีด้วย

อตัราการเติบโตที่

คาดการณใ์นแต่ละปี 

 ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการ

เติบโตของส่วนแบ่ง

ตลาดในอตัรา 6% ต่อ

ปีมีความสมเหตุสมผล

เนื่องจากมีการเพ่ิม

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

และผลประโยชน์จาก

การมีสทิธบิัตร

คุ้มครองผลิตภัณฑ์

หลักเป็นเวลา 10 ปี 

และการคาดการว่าจะ

ได้รับประโยชน์เพ่ิม

จากการด าเนินงานของ

หน่วยสนิทรัพย์ที่ 3 

ร่วมกบัส่วนงานอื่นๆ 

ในอเมริกาเหนือของ

บริษัท แม่ 

 

(1)
 ข้อสมมติที่ส  าคัญของหน่วยสนิทรัพย์ที่ 1 และ 2 ที่แสดงในตารางจะเป็นข้อสมมติเฉพาะที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของทั้งสองหน่วยสนิทรัพย์เท่านั้น 

 


