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บังคับใช้ 1 มกราคม 2559 



หัวข้อส าคัญ การด้อยค่าสินทรัพย์ 
 ความหมายสินทรัพย์ 

 การรับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า 

 ข้อมูลบ่งชี้การด้อยค่าสินทรัพย์ 

 การพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ 

 การบันทึกบัญชีการด้อยค่า 

 การแสดงรายการในงบการเงิน 



ความหมาย สินทรัพย ์
กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน ให้ค าจ ากัด

ความของสินทรัพย์ 

หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ 
โดยทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรนั้นในอนาคต 



ความหมายสินทรัพย ์
การรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้องเข้า

เงื่อนไข 2 ประการ 

   1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิง 

      เศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกล่าวจะเข้าสู่ 

      กิจการ และ 

   2. รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัด 

      ได้อย่างน่าเชื่อถือ 



การด้อยค่าสินทรัพย ์

เมื่อสินทรัพย์มีความเป็นไปได้ว่าประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิ จที่ ค าดว่ าจะ ได้ รั บจาก

สินทรัพย์ในอนาคตน้อยกว่ามูลค่าที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าขึ้นแล้ว 



การด้อยค่าสินทรัพย ์
ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจที่
คาดว่าจะได้รับ
จากสินทรัพย์

ในอนาคต   

มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์

ที่แสดงใน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน   



สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า 
ได้แก่   
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุน เผื่อขาย/ถือจนครบก าหนด  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า  

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 



การระบุสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า 

สินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า หากมี      

    “ข้อบ่งชี้” ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ประกอบด้วย 

   -ข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายนอกกิจการ และ 

   -ข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายในกิจการ 



ข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายนอกกิจการ 
ข้อบ่งช้ีจากภายนอก ได้แก่ 

 1.  ราคาตลาดของสินทรัพย์ลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 

 2.  มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อกิจการ 

 3.  อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นท าให้อัตราคิดลดสูงขึ้น 

 4.  สินทรัพย์สุทธิแสดงราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาตลาด 



ข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายในกิจการ 
ข้อบ่งช้ีภายใน ได้แก่ 

 1.  มีหลักฐานแสดงว่าสินทรัพย์ล้าสมัย ช ารุดเสียหาย 

 2.  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกี่ยวกับลักษณะ 

        การใช้งานทางส่งผลด้านลบ 

 3.  กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตต่ าลง หรือ  

       กระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคตสูงขึ้นอย่างเป็น 

       สาระส าคัญ 



การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์   
(Impairment Assets) 

 เมื่อกิจการพบข้อบ่งชีท้ี่ท าให้เชื่อมั่นว่าสินทรัพย์เกิดการ
ด้อยค่า  กิจการจะต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรัพย์นั้น เรียกว่า “มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน” Recoverable Amount: RA 

RA หมายถึง  ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 



มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน  
(Recoverable Amount: RA) 

ความหมายค าศัพท์  

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน   หรือ RA 
    (Recoverable Amount: RA) 

 หมายถึง  ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรอืมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 



ราคาขายสุทธิ  (Net Selling Price :NSP) 

ความหมายค าศัพท์  
ราคาขายสุทธิ  (Net Selling Price :NSP) 
 หมายถึง  จ านวนที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุน

จากการจ าหน่ายสินทรัพย์*นั้น โดยผู้ซื้อและผู้ขายเป็นอิสระ
และรอบรู้เต็มใจแลกเปลี่ยน (มีตลาดซื้อง่ายขายคล่อง) 

*ค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายใน
การขนย้าย ค่าอากรแสตมป์ แต่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางภาษีเงิน
ได้ ดอกเบี้ยจ่าย 



มูลค่าจากการใช้  (Value in Use :VIU) 

ความหมายค าศัพท์  
มูลค่าจากการใช้  (Value in Use :VIU) 

 หมายถึง  มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ (มูลค่าคงเหลือ)  ณ วันสิ้นอายุการใช้งาน 



มูลค่าจากการใช้  (Value in Use :VIU) 

การประมาณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 

1.  ประมาณกระแสเงินรับและจ่ายในอนาคตจาก
การใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ ณ วันสิ้นอายุการใช้งาน (มูลค่าคงเหลือ) 

  ใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดที่
ประมาณจากข้อ 1 



ตัวอย่าง การประมาณกระแสเงินสดในอนาคต 
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (VIU) 

ประมาณกระแสเงินรับรับ/จ่าย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
กระแสเงินสดรับจากการขายผลผลิตที่ได้จากสินทรัพย์ 100 80 70 
กระแสเงินสดจ่ายในการผลิต (40) (35) (30) 
กระแสเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 10 
กระแสเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายสินทรพัย์ (2) 

รวม 60 45 48 



มูลค่าตามบัญชี (Book Value: BV) 

 ความหมายค าศัพท์  
มูลค่าตามบัญช ี(Book Value: BV) 

  หมายถึง  ราคาของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ 



 NSP 
ก าหนด BV 

VIU 
 ก าหนด RA 

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 

เปรียบเทียบ  BV กับ  RA 

ทบทวนและปรับปรุงอายุการใช้งานที่เหลือ/วิธีการคิดค่า
เสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือ(อาจจะเร็วหรอือัตราสูงไป) 

วันสิ้นงวด 

BV มากกว่า RA 

มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า 
อย่างมีนัยส าคัญ 

จบ 
ไม่ม ี

มี มูลค่าที่สูงกว่า 

ใช ่

ไม่ใช่ 

ข้อบ่งชี้... 



การด้อยค่าสินทรัพย ์

RA 
-NSP  

-VIU 

เลือกที่สูงกว่า 

BV 
ราคาทุน-สินทรัพย์ 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ราคาตามบัญช ี



การบันทึกบัญชี 
1)  สินทรัพย์ด้อยค่า 

    -รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนทันที  
 Dr.ขาดทุนจากการด้อยค่า               xx 

  Cr.ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมสินทรัพย์-  xx 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment Assets) 



การบันทึกบัญช ี

2)   (ต่อมา) สินทรัพย์ไม่ด้อยค่า  

     –แต่เคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 

 –รับรู้เป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนทันที ได้ไม่เกิน                     

        ราคาตามบัญชีที่ควรจะเป็น 

Dr. ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-สินทรัพย์   xx 

 Cr. ก าไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า-  xx 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment Assets) 



 ตัวอย่าง 
 กิจการมีอุปกรณ์โรงงาน ราคาทุน 3,000,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี ไม่

มีมูลค่าคงเหลือ กิจการใช้งานมาแล้ว 6 ปี ราคาตามบัญชีสิ้นปีที่ 6  เป็น
เงิน1,200,000 บาท ได้มีการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ ผลปรากฏดังนี้.- 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะเกิดจากการใช้งาน    1,000,000 บาท 

มีผู้ติดต่อขอซื้ออุปกรณ์โรงงานทั้งหมดในราคา              1,100,000 บาท 

   การบันทึกบัญช ี
 Dr. ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์             100,000  

  Cr. ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-อุปกรณ์โรงงาน              100,000 



ตัวอย่าง การด้อยค่าสินทรัพย์ 
กรณี ราคาขาย

สุทธ ิ
(NSP) 

มูลค่าจาก
การใช้ 
(VIU) 

มูลค่าที่
คาดว่าจะ
ได้รับคืน 

(RA) 

ราคาตาม
บัญชี 
(BV) 

 
ค าอธิบาย 

1 950 1,100 1,100 1,000 

2 950 980 980 1,000 

3 970 925 970 1,000 

4 800 900 900 1,000   

สินทรัพย์ไม่ด้อยค่า แม้ราคา 
ขายสุทธิจะน้อยกว่าราคาตามบัญชี 

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 20บาท 
เนื่องจากราคาตามบัญชีลดลง 

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 30บาท 
เนื่องจากราคาตามบัญชีลดลง 
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 100 บาท  

และราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ลดลง 

เหลือ 900 บาท 



ตัวอย่าง การด้อยค่าสินทรัพย์ 

 ตัวอย่างที่ 2 
 สินทรัพย์มีราคาตามบัญช ี100,000 บาท โดยมีราคาทุน 150,000 บาท และ

ค่าเสื่อมราคาสะสม 50,000 บาท  

 สินทรัพย์มีราคาขายสทุธิของสนิทรัพย์เท่ากับ 75,000 บาท และ 

 กิจการประมาณมูลค่าจากการใช้ได้เท่ากับ 80,000 บาท  

 ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากจ านวนที่สูงกว่า 80,000 บาท  

ค าถาม  สินทรัพย์ด้อยค่าหรือไม่ ถ้าด้อยค่ามีจ านวนเท่าใด ? 

ค าตอบ  สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าจ านวน 20,000 บาท 
           (100,000-80,000=20,000)  



ตัวอย่าง การด้อยค่า 
 กิจการมีโรงงานราคาทุน 580,000 บาท และค่าเสื่อมราคาสะสม 350,000 บาท  

 มีผู้สนใจเสนอราคาขอซื้อโรงงานมีราคาขายสุทธิ 200,000 บาท  

 กิจการได้ประมาณกระแสเงินสดปัจจุบันจากการใช้ 210,000 บาท  

แสดงการค านวณการด้อยค่า 

    ราคาทุนโรงงาน Cost Value                    580,000 บาท 

    หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม                                    350,000 บาท   

    โรงงานราคาตามบัญช ี Book Value                    230,000 บาท  

    โรงงานมีราคาขายสุทธิ NSP  200,000 บาท  

    มูลค่าจากการใช้โรงงาน VIU  210,000 บาท  

โรงงานเกิดการด้อยค่า  เท่าใด ? โรงงานเกิดการด้อยค่า =20,000 บาท 

เลือกค่าที่สูงกว่า 
=210,000 บาท 



ตัวอย่าง การด้อยค่า (ต่อ) 

การบันทึกบัญช ี
Dr.ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์     20,000 

 Cr.ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-โรงงาน            20,000 

บันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ 



ตัวอย่าง การด้อยค่าสินทรัพย์ 
 วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 บริษัทมีที่ดินราคา 10 ล้านบาท โรงงานที่ใช้ผลิตสินค้ามีราคา

ตามบัญชี 30 ล้านบาท และเครื่องจักรในโรงงานมีราคาตามบัญชี 60 ล้านบาท 
เนื่องจากสินค้าที่ผลิตออกจากโรงงานนี้เป็นสินค้าล้าสมัยง่าย ท าให้กิจการขายสินค้าไม่ได้
และเครื่องจักรไม่สามารถผลิตสินค้าประเภทอื่นได้จึงต้องลดก าลังการผลิตลง 70%   
การประเมินราคาสินทรัพย์ของกิจการมีดังนี้ 

  1. ที่ดินมีราคาขายสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย 8  ล้านบาท (NSP) 

  2. โรงงานมีราคาขาย 22 ล้านบาท มีค่านายหน้าในการขาย 2 ล้านบาท(NSP) 

  3. เครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานมีราคาขายรวม 52 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการ 

     ขาย 2 ล้านบาท (NSP) 

 กิจการประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายสินค้าตลอดอายุการใช้
งาน คิดเป็นค่าปัจจุบันได้ 90 ล้านบาท (VIU) 



ตัวอย่าง การด้อยค่าสินทรัพย์ 
สินทรัพย์ (หน่วย:ล้านบาท) 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม 

ราคาตามบัญชี (BV) 10 30 60 100 
ราคาขายสุทธ ิ(NSP) 8 20 50 78 
มูลค่าจากการใช้ (VIU) 90 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (RA) 90 
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์ (10) 
สัดส่วนที่ใช้ปันส่วน (ราคาตามบัญชี) 10% 30% 60% 
การค านวณขาดทุนจากการด้อยค่า 10*10% 10*30% 10*60% 
จ านวนการปันส่วนขาดทุนจากการด้อยค่า 1 3 6 10 



ตัวอย่าง การด้อยค่า (ต่อ) 

การบันทึกบัญช ี
Dr.ขาดทุนจากการด้อยค่า  10,000,000 

 Cr. ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ที่ดิน               1,000,000 

          ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-โรงงาน           3,000,000 

          ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-เครื่องจักร        6,000,000 

บันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ 



ตัวอย่าง การด้อยค่าสินทรัพย์ 

 ตัวอย่างที่ 9  

 จากตัวอย่างที่ 8 หากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าซึ่งผลิตจากโรงงาน
แห่งนี้ตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว
เท่ากับ 105 ล้านบาท การทดสอบว่าหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดด้อยค่าหรือไม่ ค านวณดังนี้ 

 



การทดสอบว่าหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด 
ด้อยค่าหรือไม่   

สินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์ รวม 

ราคาตามบัญชี Book Value 10 30 60 100 

ราคาขายสุทธิ Net Selling Price 8 20 50 78 

มูลค่าจากการใช้ Value in Use 105 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน RA 105 

ขาดทุนจากการด้อยค่า  Loss   0 

ค าตอบ หน่วยสินทรัพย์ฯ ไม่มีการด้อยค่า และ 
          ไม่มีการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 



การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหนว่ยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงิน

สด ที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม หรือสินทรัพย์องค์กร กิจการต้อง
ปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพือ่ลดมูลค่าตามบัญชีของหนว่ย
สินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย)์ ตามล าดับ ดังนี้ 

 1. อันดับแรก ลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กับ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด(กลุ่มสินทรพัย)์ และ 

 2. จากนั้น ให้ลดมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆที่รวมอยู่ในหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด(หรือกลุ่มหน่วยสินทรัพย)์ดังกล่าวตาม
สัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการนัน้ 

 



การปันส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
 การปันส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ให้ต่ ากว่าจ านวนที่สูงที่สุดของ  

 (1) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการจ าหน่าย  

         (หากสามารถวัดมูลค่าได้)  

 (2) มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (หากสามารถก าหนดได)้ และ 

 (3) ศูนย์  

 ในกรณีข้างต้นกิจการไม่สามารถน าขาดทุนนั้นไปลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ได้  

 กิจการต้องปันส่วนขาดทุนดังกล่าวให้กับสินทรัพย์อื่นที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์
เดียวกันตามสัดส่วนของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการนั้น 

 



ตัวอย่างที่ 10  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีข้อบ่งชี้
ว่าสินทรัพย์อาจด้อยค่า มีดังนี้ 

สินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม 

ราคาทุน Cost Value 100 420 880 1,400 

ค่าเสื่อมราคาสะสม Accul. Depreciation ___ 120 280  400 

ราคาตามบัญช ีBook Value 100 300 600 1,000 

ราคาขายสุทธิ Net Selling Price 95 280 510 885 

มูลค่าจากการใช้ Value in Use   940 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน RA  (60) 

ขาดทุนจากการด้อยค่า Loss 

สัดส่วนที่ใช้ในการปันส่วน (ตามราคาตามบัญช)ี 10% 30% 60% 

จ านวนการปันส่วนขาดทุนจากการด้อยค่า (6) (18) (36) (60) 

ราคาตามบัญชีหลังการปันส่วน 94 282 564 940 



ตัวอย่าง  
การปันส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์

 แต่การปันส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ข้างต้น   
ท าให้ราคาตามบัญชหีลังการปันส่วนของที่ดิน (94 ล้านบาท) ต่ ากว่า
ราคาขายสทุธิ (95 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงสดุใน 3 จ านวนที่
ก าหนดไว้ ดังนั้น กิจการต้องน ารายการขาดทุนทีเ่กินไป 1 ล้านบาทนั้น 
ไปปันส่วนให้กับสินทรัพย์อื่นที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์เดียวกัน 
(อาคารและอุปกรณ์) ตามสัดส่วนของราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่
ละรายการ ดังนี้ 

 



ตัวอย่าง การปันส่วนการด้อยค่า 

สินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม 

สัดส่วนที่ใช้ในการปันส่วน 33% 67% 

จ านวนการปันส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าใหม่ (5) (18.33) (36.67) (60) 

ราคาตามบัญชีหลังการปันส่วนใหม่ 95 281.67 563.33 940 



การบันทึกบัญชี การปันส่วนขาดทุนขาดการด้อยค่า 

25xx 
ธ.ค.31  

 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

 
60,000,000 

 
- 

        ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ที่ดิน 5,000,000 - 
        ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-อาคาร 18,333,333 - 
        ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-อุปกรณ์ 36,666,667 - 
บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

สมุดรายวันทั่วไป 



การกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า 

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชีท้ี่แสดง
ให้เห็นว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีก่ิจการได้รับรู้
ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าว กิจการ
ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์นั้น  

 ข้อบงชี้ดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลจากแหล่งภายนอกหรือภายในกิจการซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ที่ตรงขา้มกับข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า
สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า 

 



ตัวอย่างข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายนอก  
ข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่ 

 1. ราคาตลาดของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญในระหว่างงวด 

 2.  มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวดหรือใน
อนาคตอันใกล้อย่างเป็นสาระส าคัญ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยีการตลาด เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในตลาดของสินทรัพย์นั้น เช่น สินค้าที่ผลิตขายดีมากขึ้นเรื่อยๆ 
จนกระทั่งปัจจุบันกิจการต้องเพ่ิมก าลังการผลิตโดยเพ่ิมชั่วโมงการผลิต 

 3.  อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนอื่นในตลาดจากการลงทุนของ
งวดนั้นลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจาก 
การใช้สินทรัพย์ และท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ 

 



ตัวอย่างข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายใน   

 ข้อบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลภายใน ได้แก่ 

 1.  มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลักษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้
สินทรัพย์ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวดหรือ
ในอนาคตอันใกล้อย่างเป็นสาระส าคัญ   

 2.  มีหลักฐานจากข้อมูลที่รายงานเป็นการภายในซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผลการปฏิบัติเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดีขึ้นหรือจะดี
ขึ้นกว่าที่คาดไว้ 

 



การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

 กิจการต้องบันทึกกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสินทรัพย์เป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนทันที  

 โดยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับ
บัญชีต้องไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีที่ควรเป็นหากกิจการ
ไม่เคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในงวด
ก่อนๆ  

 



ตัวอย่างที่ 11 
 กิจการมีที่ดินราคาทุน 120 ล้านบาท  

 ในปี 25x5 มีข้อบ่งชี้ว่าที่ดินนี้อาจเกิดการด้อยค่า (ราคาตลาดของที่ดิน
ลดลงเกินกว่าที่ควรเปน็) กิจการจึงได้มีการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน
นี้ โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากที่ดินเท่ากับ 90 ล้านบาท  

 ต่อมาในปี 25x8 มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เหน็ว่าการด้อยค่าที่เคยมีได้หมดไป 
โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจ านวน 130 ล้านบาท  

 ในการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้น
จะต้องไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีที่ควรเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูข้าดทุน
จากการด้อยค่าในงวดก่อน (120 ล้านบาท)   

 



การบันทึกบัญชี มีดังนี้ 

25x5  
ธ.ค.31 

 
 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

 
 

30,000,000 

 
 
- 

        ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม-ที่ดิน 30,000,000 - 
บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์จาก 120 
ล้านบาทเป็น 90 ล้านบาท 

25x8 
ธ.ค.31 

        
ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม-ที่ดิน 

 
30,000,000 

 
- 

       ก าไรจากการกลับบัญชีรายการ 
       ขาดทุนจากการด้อยค่า 

30,000,000 - 

บันทึกการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า 

สมุดรายวันทั่วไป 



ตัวอย่างที่ 12  
 เมื่อสองปีที่แล้ว สินทรัพย์ราคาตามบัญชี 100,000 บาท ได้ถูกบันทึก

ด้อยค่าลง 25,000 บาท เหลือ 75,000 บาท และมีอายุการใช้งาน
เหลืออยู่ 10 ปี ในปัจจุบันสินทรัพย์นี้มีราคาตามบัญชี 60,000 บาท 
(75,000 บาท หักค่าเสื่อมราคาสะสม 2 ปี  ปีละ 7,500 บาท) และ
ราคาตามบัญชีที่ควรเป็นหากไม่เคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เท่ากับ 80,000 บาท (100,000 บาท หักค่าเสื่อม ราคาสะสม 2 ปี 
จ านวน 20,000 บาท) 

กรณีที่ 1 หากในปีปัจจุบัน ประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนเปลี่ยนแปลงไปเป็น 71,000 บาท ดังนั้น จะมีการกลับรายการ
ขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์เพือ่เพิ่มราคาตามบัญชีให้เท่ากับ 
71,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนที่ต่ ากว่า 80,000 บาท  



การบันทึกบัญช ี

25xx 
ธ.ค.31  

 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม 

 
11,000 

 
- 

        ก าไรจากการกลับบัญชีรายการ 
        ขาดทุนจากการด้อยค่า 

11,000 - 

บันทึกการกลับบัญชีรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

สมุดรายวันทั่วไป 



ตัวอย่าง (ต่อ) 

กรณีที่ 2 หากในปัจจุบัน ประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนเปลี่ยนแปลงไปเป็น 85,000 บาท การกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวน 25,000 
บาท เพื่อเพิ่มราคาตามบัญชีให้เท่ากับ 85,000 บาท จะท าให้
ราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาที่ควรเป็นหากไม่เคยรับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่ามาก่อน ดังนั้น การกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะท าได้เพียง 20,000 บาทเท่านั้น   

 



การบันทึกบัญช ี

สมุดรายวันทั่วไป 
25xx 
ธ.ค.31  

 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม- 

 
20,000 

 
- 

        ก าไรจากการกลับบัญชีรายการ 
        ขาดทุนจากการด้อยค่า 

20,000 - 

บันทึกการกลับบัญชีรายการขาดทุนจาก  
การด้อยค่า 



การรับรู้การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม ่

 หากสินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตี
ราคาใหม่ต้องบันทึกโดยตรงไปยังบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ซึ่งแสดงภายใต้ส่วนของเจ้าของ  

 การรับรู้การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่เป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนต้องมีจ านวน
ไม่เกินรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการเคยรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดก่อนๆ 

 



ตัวอย่างที่ 13 
 กิจการมีที่ดินราคาทุน 100 ล้านบาท  

 ในปี 25x1 ได้มีการตีราคาเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านบาท  

 ในปี 25x5 มีข้อบ่งชี้ว่าที่ดินนี้อาจเกิดการด้อยค่า (ราคาตลาด
ของที่ดินลดลงเกินกว่าที่ควรเป็น) กิจการจึงได้มีการประเมินการ
ด้อยค่าของท่ีดินนี้ โดยมูลค่าคาดว่าจะได้รับคืนจากที่ดินเท่ากับ 
90 ล้านบาท  

 ต่อมาในปี 25x8 มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าการด้อยค่าที่เคยมีได้
หมดไป โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีจ านวน 110 ล้านบาท 



การบันทึกบัญช ี

25x1 
ธ.ค.31 

 
ที่ดิน 

 
20,000,000 

 
- 

         ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
บันทึกการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 

20,000,000 - 

25x5 
ธ.ค.31 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 
20,000,000 

 
- 

         ที่ดิน 20,000,000 - 
บันทึกการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่โดยตรงไป 
ยังบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 10,000,000 - 
          ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม- 
บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ ส่วนที่เกินจาก
การกลับบัญช ี

10,000,000 - 

สมุดรายวันทั่วไป 



การบันทึกบัญช ี

สมุดรายวันทั่วไป 
25x8 
ธ.ค.31  

 
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 

 
10,000,000 

 
- 

        ก าไรจากการกลับบัญชีรายการ 
        ขาดทุนจากการด้อยค่า 
บันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไม่ 
เกินรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดก่อน 

10,000,000 - 

25x8 
ธ.ค.31 

  
ที่ดิน 

 
10,000,000 

 
- 

        ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 10,000,000 - 
บันทึกการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ส่วนที่เหลือไปยังบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย ์



สินทรัพย์รอการจ าหน่าย 
สินทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพื่อรอการจ าหน่าย   

 - แสดงด้วยราคามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ 

 - อาจจะบันทึกเพิ่มราคา / ลดราคา 

 - ถ้าเพิ่มจะต้องไม่เกินราคาตามบัญชีก่อนการด้อยค่า 

   และรับรู้เป็นก าไรในงบก าไรขาดทุนทันที 

 - ถ้าลดจะต้องรับรู้การด้อยค่า 

   และรับรู้เป็นขาดทุนในงบก าไรขาดทุนทันที 



การเปิดเผยข้อมูล 
 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์แต่ละประเภท (กลุ่ม

ของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการ) ดังต่อไปนี้ 

 จ านวนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
และที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของในระหว่างงวด 

 จ านวนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับบัญชีทั้งที่รับรู้ใน
งบก าไรขาดทุนและรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของใน
ระหว่างงวด 

 



การเปิดเผยข้อมูล 
ประกอบด้วย 8 รายการ ดังนี้ 

 1. เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ท าให้กิจการต้องรับรู้หรือกลับบัญชี 

       รายการขาดทุนจากการด้อยค่า  

 2. จ านวนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการรับรู้หรือกลับ 

        บัญชี 

 3.  ลักษณะสินทรัพย์แต่ละรายการและหน่วยงานที่เสนอรายงาน 

        ซึ่งสินทรัพย์นั้นรวมอยู่ 

 4. ลักษณะของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เช่น สายการผลิต  

       โรงงาน ฝ่ายงาน 

 



การเปิดเผยข้อมูล 

 5. สินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หากมี
การเปลี่ยนแปลงในภายหลัง กิจการต้องอธิบายถึงลักษณะการรวม
สินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในปัจจุบันและอดีต 
และเหตุผลที่กิจการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพย์เป็น
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดรับ 

 6. มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดว่าเป็นราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ 

 



การเปิดเผยข้อมูล 
  7.  เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาขายสุทธิหากมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนเป็นราคาขายสุทธิ เช่น ราคาขายสุทธิก าหนดขึ้นโดยใช้
ราคาอ้างอิงจากตลาดซื้อขายคล่อง 

 8. อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ทั้งใน
ปัจจุบันและอดีตหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นมูลค่าจากการ
ใช้  



The End 

Impairment Assets No 36 


