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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนนิงานทีย่กเลิก  

คําแถลงการณ ์

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่31 

ธนัวาคม 2554 (IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Bound 

volume 2012 Consolidated without early application)) 
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สารบญั 
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บทนาํ 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่

ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก กาํหนดถึงการจัดประเภท การวัดมูลค่า และการ

นาํเสนอข้อมูลของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

 

บทนาํ 2  บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

 

บทนาํ 3  บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

 

บทนาํ 4   บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง 
 

บทนาํ 5   บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

 

หลกัการสาํคญัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 6   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
6.1 นาํการจดัประเภท “ถอืไว้เพ่ือขาย” มาใช้ 

6.2 แนะนาํแนวคิดเกี่ยวกบักลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ที่จะยกเลิก 

(โดยการขายหรือไม่ใช่การขาย) รวมกันเป็นกลุ่มในรายการเดียว รวมทั้งหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์เหล่าน้ันที่จะถูกโอนไปในรายการดังกล่าว 

6.3 กาํหนดให้สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขายแสดงด้วยมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขาย 

6.4 กาํหนดให้ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย หรือรวมอยู่

ในกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นถอืไว้เพ่ือขาย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ข  ทุกย่อหน้า 

มีความสาํคัญเท่ากัน โดยตัวอักษรหนาดาํถือเป็นหลักการที่สาํคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและ

การใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ  

2552) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และข้อผดิพลาด   
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6.5 กาํหนดให้ต้องนาํเสนอข้อมูลสนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงสนิทรัพย์และ
หน้ีสินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

6.6 กาํหนดให้  

6.6.1 จัดประเภทเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การดาํเนินงานเข้าเง่ือนไขของการถือ

ไว้เพ่ือขาย หรือเม่ือกจิการขายการดาํเนินงาน 

6.6.2 แสดงผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

6.6.3 ห้ามปรับปรุงย้อนหลังการจัดประเภทการดําเนินงานที่ยกเลิกเม่ือเง่ือนไขของ 
การจัดประเภทไม่เกดิขึ้นจนกระทั่งหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไว้

เพือ่ขายและการดาํเนนิงานทีย่กเลิก  
วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับ

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงการนาํเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องการให้ 

1.1 วัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยใช้      

มูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และหยุดคิด

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

1.2 นาํเสนอสนิทรัพย์ที่เข้าเกณฑก์ารจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนาํเสนอผลของการดาํเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 

ขอบเขต 

2. การจัดประเภทและการนาํเสนอตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือ

ปฏบิัติกบัสนิทรัพย์ที่จัดเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกชนิด
1  
และกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกทุกกลุ่มใน

กิจการ การวัดมูลค่าตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกับ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้ ทุกชนิดและกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก (ตามที่กาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 4) ยกเว้นสนิทรัพย์ที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 5 ซ่ึงยังคงต้องวัดมูลค่าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

3. สนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ต้องไม่จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจนกว่าสินทรัพย์น้ัน

จะเข้าเกณฑ์ในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องไม่จัดประเภทสนิทรัพย์ที่โดยปกติแล้วจะจัดเป็นสนิทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที่ ซ้ือมาสาํหรับขายต่อโดยเฉพาะ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เว้นแต่สินทรัพย์น้ัน

เข้าเกณฑ์ที่จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 

 

4. ในบางคร้ังกิจการจาํหน่ายกลุ่มของสินทรัพย์ อาจมีหน้ีสินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในรายการเดียวกัน 

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกน้ันอาจเป็นกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด หน่วยของสนิทรัพย์

                                                 
1
 สาํหรับสินทรัพย์ที่จัดประเภทตามการแสดงรายการตามสภาพคล่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่รวมถึง

จาํนวนที่คาดว่าจะได้รับคืนเกนิกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ 3 ใช้กบัการจัดประเภทสนิทรัพย์

ดังกล่าว 
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ที่ก่อให้เกดิเงินสดเพียงหน่วยเดียว  หรือบางส่วนของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด
2
 กลุ่มที่

ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรัพย์และหน้ีสินใดๆของกิจการซ่ึงรวมทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน หน้ีสิน

หมุนเวียนและสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีการวัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี  หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก ให้นาํข้อกาํหนด

ในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม 

เพ่ือให้กลุ่มสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้จาํนวนที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม  

หักด้วยต้นทุนในการขาย ข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิแต่ละรายการที่อยู่ในกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิกกาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 18 19 และ 23 

 

5. ข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
3
 ไม่นาํมาถือปฏิบัติกับ

สนิทรัพย์ต่อไปน้ี (ไม่ว่าจะเป็นสนิทรัพย์เดี่ยวหรือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) โดย

ข้อกาํหนดของสนิทรัพย์เหล่าน้ีอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

5.1 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

ภาษีเงินได้)      

5.2 สนิทรัพย์ที่เกดิจากผลประโยชน์ของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน)  

5.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้

และวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 
5.4 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือปฏบิัติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

5.5  สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการต้นทุนในการขาย

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

5.6 สทิธิตามสญัญาภายใต้สญัญาประกันภัยที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เม่ือมีการประกาศใช้)  

   

5ก การจัดประเภท การนาํเสนอข้อมูล และการวัดมูลค่าที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกบัสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ซ่ึงจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ซ่ึงจัด

                                                 
2
 อย่างไรกต็าม เม่ือกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์คาดว่าจะเกดิขึ้นโดยหลักมาจากการขายมากกว่าการใช้

อย่างต่อเน่ือง สนิทรัพย์ดังกล่าวกจ็ะขึ้นอยู่กบักระแสเงินสดจากสนิทรัพย์อื่นน้อยลง และกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงเคยเป็น

ส่วนหน่ึงของหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดกจ็ะกลายเป็นหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแยกต่างหาก 

3
 นอกเหนือจากย่อหน้าที่ 18 และ 19 ซ่ึงกาํหนดให้สนิทรัพย์ที่สงสยัว่าจะด้อยค่าให้วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ฉบับอื่นเกี่ยวข้อง 
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ประเภทสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของกจิการ (สนิทรัพย์ที่ถือ

ไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ) 
 

5ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้การเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ใน

การดาํเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นไม่ใช้กับสินทรัพย์

ดังกล่าว (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นกาํหนดให้ 

5ข.1 การเปิดเผยที่เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขายหรือสนิทรัพย์ที่ถอืไว้ในการดาํเนินงานที่ยกเลิก หรือ 

5ข.2 การเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ซ่ึง

ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี และการเปิดเผยเหล่าน้ันไม่ได้รับการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้ออื่น 

การเปิดเผยเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทไว้

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ในการดาํเนินงานที่ยกเลิก อาจจะไม่จาํเป็นที่

จะต้องใช้ข้อกาํหนดทั่วไปตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 15 ถึง 125 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 

การจัดประเภทของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) เป็นสินทรพัยที์่

ถอืไวเ้พือ่ขาย หรือสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 

6. กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) เป็นสินทรพัยที์ ่

ถือไวเ้พื่อขายหากมูลค่าตามบญัชีที่จะไดร้บัคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้

สินทรพัยน์ ั้นต่อไป 

 

7. ในกรณีเช่นน้ี สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะต้องมีไว้เพ่ือขายในทันทีในสภาพ

ปัจจุบัน ซ่ึงขึ้นอยู่กบัข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏบิัติกนัทั่วไปสาํหรับการขายสนิทรัพย์เหล่าน้ัน 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) และการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก 

 

8. สาํหรับการขายที่จะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากน้ัน ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม

ต้องผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) และต้องเร่ิมดาํเนินการตาม

แผนเพ่ือหาผู้ซ้ือ และเพ่ือทาํตามแผนให้สมบูรณ์  นอกจากน้ีกจิการต้องมีการเสนอขายสนิทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกบัมูลค่ายุติธรรมใน

ปัจจุบันของสินทรัพย์น้ัน นอกจากน้ีการขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้ รายการ

เป็นการขายที่เสรจ็สมบูรณภ์ายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสนิทรัพย์ เว้นแต่จะเป็นไปตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 และการดาํเนินการเพ่ือให้แผนเสรจ็สมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะ
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เป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงแผนอย่างมีนัยสาํคัญหรือจะยกเลิกแผนน้ัน ความเป็นไปได้ของ

การได้รับอนุมัติจากผู้ถอืหุ้น (หากกฎหมายมีข้อกาํหนดไว้) ต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน

ว่าการขายดังกล่าวมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากหรือไม่ 

 

8ก กจิการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ที่ส่งผลให้กิจการสญูเสียการควบคุมในบริษัทย่อยต้อง

จัดประเภทรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยเหล่าน้ันเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถือไว้

เพ่ือขายเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 ถึง 8 โดยไม่คาํนึงถึงว่ากจิการ          

จะยังคงมีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่ 

 

9. โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทาํให้ระยะเวลาการขายที่เสรจ็สมบูรณ์ขยายเกินกว่า  

1 ปี การขยายระยะเวลาในการขายที่เสรจ็สมบูรณ์น้ันไม่ได้เป็นเหตุให้สินทรัพย์ (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิก) น้ันไม่สามารถจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย หากความล่าช้าน้ันเกดิ

จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกจิการ และมีหลักฐานเพียงพอที่จะ

แสดงให้เหน็ว่ากจิการยังคงยึดถือแผนในการขายสนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) กรณีน้ี

จะเกดิขึ้นเม่ือเข้าเกณฑต์ามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข 

 

10. รายการขายให้รวมถึงการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเม่ือการ

แลกเปล่ียนน้ันมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

 

11. เม่ือกิจการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) โดยมีแผนที่จะจาํหน่าย

ออกไปในภายหลัง กิจการจะจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก)

ดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ได้สนิทรัพย์น้ันมา กต่็อเม่ือเข้าเกณฑร์ะยะเวลา 1 ปี

ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 (นอกจากจะได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 9) และมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากที่เง่ือนไขอื่นในย่อหน้าที่ 7 และ 8 (ซ่ึงยังไม่ได้เป็นไปตามที่กาํหนดใน

วันน้ัน) จะเป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาอนัสั้นหลังจากที่ได้สนิทรัพย์น้ันมา (ปกติ

ภายใน 3 เดือน) 

 

12. หากเงื่อนไขที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และ 8 ครบถ้วนหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องไม่จัด

ประเภทสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบ

การเงินที่เผยแพร่ อย่างไรกต็าม หากเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

แต่ก่อนการอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12ก สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) จะจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่าย

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกต่็อเม่ือกิจการผูกพันในการจ่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) 

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ในกรณีน้ีสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพ่ือการจ่ายในทนัทีในสภาพปัจจุบัน 

และการจ่ายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก สาํหรับการจ่ายที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก การดาํเนินการที่จะทาํให้การจ่ายเสรจ็สมบูรณ์ต้องมีการเร่ิมต้นแล้ว

และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหน่ึงปีนับจากวันที่การจัดประเภทสินทรัพย์ การดาํเนินการที่

จาํเป็นเพ่ือให้การจ่ายเสรจ็สมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงการ

จ่ายอย่างมีนัยสาํคัญหรือจะยกเลิกการจ่ายน้ัน ความเป็นไปได้ของการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

(หากกฎหมายมีข้อกาํหนดไว้) จะต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินว่าการจ่ายดังกล่าวมีความ

เป็นไปค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากหรือไม่ 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่จะท้ิง 

13. กิจการต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะทิ้ งเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่จะเกดิจาก

การใช้งานต่อไป อย่างไรกต็าม หากกลุ่มสินทรัพย์ที่จะทิ้ งน้ันเข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

32.1 ถงึ 32.3 กจิการต้องแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกเป็น

การดําเนินงานที่ยกเลิกตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 33 และ 34 ณ วันที่หยุดใช้สินทรัพย์น้ัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะทิ้ งรวมถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะใช้ไปจนสิ้นสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะถูกปิดไปมากกว่าที่จะถูกขาย 

 

14. กจิการต้องไม่จัดประเภทสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกใช้ช่ัวคราวเป็นสนิทรัพย์ที่จะทิ้ง 

 

 

การวัดมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
การวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์ยกเลิก) 

15. กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขายดว้ยจํานวนที่ตํา่กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทุนในการขาย 

15ก กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจ้าของดว้ยจํานวนที่ตํา่กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชี              

กบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ่าย
4
 

                                                 
4
 ต้นทุนในการจ่ายหมายถงึ ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจ่าย ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
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16. หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ได้มาใหม่เข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (ดูย่อหน้าที่ 11) การปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 15 จะทาํให้

สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ถูกวัดมูลค่าในการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกโดยใช้จาํนวนที่ตํ่ากว่า

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีหากสินทรัพย์น้ันไม่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (เช่น 

ราคาทุน) กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ดังน้ัน หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่

ยกเลิก) ได้มาโดยเป็นส่วนหน่ึงของการรวมกิจการ สินทรัพย์น้ันต้องถูกวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่า

ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย 

 

17. เม่ือคาดว่าการขายจะเกิดขึ้ นเกินกว่าระยะเวลา 1 ปี กิจการต้องวัดต้นทุนในการขายด้วยมูลค่า

ปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการขายที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากระยะเวลาที่ผ่านไปต้องแสดงเป็น

ต้นทุนทางการเงินในกาํไรหรือขาดทุน 

 

18. ทันทีก่อนการจัดประเภทเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ (หรือสนิทรัพย์และหน้ีสนิทั้งหมดในกลุ่ม) 

ต้องวัดมูลค่าให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

19. ในการวัดมูลค่าใหม่ของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินใดๆที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีแต่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมี

การวัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 

 

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลบัรายการ 
20. กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาํหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกหรือในคร้ังต่อๆไปของ

สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เพ่ือให้มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย ทั้งน้ี จนเท่ากบัจาํนวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19  

 

21. กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สนิทรัพย์ แต่ไม่เกนิยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีหรือที่เคยรับรู้ ก่อนหน้าน้ีตามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
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22. กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 

22.1 จนเท่ากบัจาํนวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19 แต่ 

22.2 ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขต

ของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี   ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

หรือที่เคยรับรู้ ก่อนหน้าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

23. ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (หรือผลกาํไรที่เกดิขึ้นในภายหลัง) ที่รับรู้สาํหรับกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกต้อง

นาํไปลด (หรือเพ่ิม) มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของการวัด

มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามลําดับของการปันส่วนที่กาํหนดไว้ใน      

ย่อหน้าที่ 104.1 และ 104.2 และย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

24. ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เคยรับรู้ ในวันที่ขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดรายการ

แสดงไว้ใน 

24.1  ย่อหน้าที่ 67 ถึง 72 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคาร และอปุกรณ ์และ 

24.2 ย่อหน้าที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

25. กิจการต้องไม่บันทึกค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจําหน่าย) ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนระหว่าง 

ที่สินทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หรือระหว่างที่สินทรัพย์น้ันเป็นส่วน

หน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ส่วนดอกเบี้ ยและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้ีสินซ่ึงอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถอืไว้เพ่ือขายน้ันต้องยังคงรับรู้ ต่อไป 

 

 

การเปลีย่นแปลงแผนการขาย 

26. หากกจิการจัดประเภทของสนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

แต่ภายหลังไม่เข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 อกีต่อไป กจิการต้องเลิกจัดประเภท

สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) น้ันเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 
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27. กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

(หรือเลิกรวมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย)  

โดยใช้มูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่าง 

27.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ก่อนจะถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาํหน่าย หรือการตีราคา

ใหม่ที่ควรจะรับรู้  หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) น้ันไม่ได้ถูกจัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย กบั 

27.2 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ตัดสนิใจเลิกขายในเวลาต่อมา
5
 

 

28. กจิการต้องรวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์

ที่ถือไว้เพ่ือขายในกาํไรหรือขาดทุน
6
 จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง ในงวดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข           

ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 อกีต่อไป กจิการต้องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าวในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ในส่วนเดียวกนักบัการแสดงผลกาํไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) ที่รับรู้ตามที่กาํหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 37 

 

29. หากกจิการย้ายสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิใดออกจากกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์และหน้ีสินที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจะขายน้ีจะต้องมี 

การวัดมูลค่าเป็นกลุ่มต่อไปกต่็อเม่ือกลุ่มน้ันเข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 มิฉะน้ัน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เหลืออยู่ในกลุ่มซ่ึงแต่ละรายการยังคงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์แต่ละรายการโดยใช้จาํนวนที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในวันน้ัน  กิจการต้องเลิกจัดประเภทสินทรัพย์  

ไม่หมุนเวียนที่ไม่เข้าเง่ือนไข เป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขายตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 26 

 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล    
30. กิจการตอ้งแสดงและเปิดเผยขอ้มูลทีทํ่าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลทางการเงินของ

การดําเนินงานที่ยกเลิกและการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย ์

ทีย่กเลิก) 

 

                                                 
5
 หากสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์

ดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีหลังจากหักขาดทุนจากการด้อยค่าซ่ึงเกิดขึ้ นจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

6
 ยกเว้น กรณีที่สนิทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เคยตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงการปรับปรุงต้องถอืเป็นการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 
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การแสดงรายการการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

31. ส่วนประกอบของกิจการ ประกอบด้วยการดาํเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่าง

ชัดเจน (ทั้งในด้านการดาํเนินงานและด้านวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน) จากส่วน 

ที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหน่ึง ส่วนประกอบของกิจการจะเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดในขณะที่มีไว้สาํหรับดาํเนินงาน 

 

32. การดาํเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้วย ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้เป็น

สนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย และ 

32.1 เป็นสายงานธุรกจิที่สาํคัญหรือพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก 

32.2 เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกนัที่จะยกเลิกสายงานธุรกจิที่สาํคัญหรือเขตภมิูศาสตร์ที่แยก 

ต่างหาก หรือ 

32.3 เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายต่อ 

 

33. กจิการต้องเปิดเผย 

33.1 จาํนวนเงินในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซ่ึงประกอบด้วยยอดรวมของ 

33.1.1 กาํไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีของการดาํเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.1.2 ผลกาํไรหรือขาดทุนหลังหักจากภาษีที่รับรู้ ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย หรือในการจําหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ซ่ึงเป็น 

ส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

33.2 การวิเคราะห์จาํนวนเงินในข้อ 33.1 โดยแสดงเป็น 

33.2.1 รายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกําไรหรือขาดทุนก่อนหักภาษีของการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิก 

33.2.2 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้  

33.2.3 ผลกําไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 

ในการขาย หรือในการจําหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงเป็น 

ส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.2.4 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้  

การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจนาํเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ หากกิจการนําเสนอการวิเคราะห์ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการต้อง

นาํเสนอไว้ในส่วนที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึง แยกต่างหาก

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง การวิเคราะห์น้ีไม่จาํเป็นต้องทาํสาํหรับกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก

ที่เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ซ่ึงเข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

ตั้งแต่ตอนซ้ือมา (ดูย่อหน้าที่ 11)    
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33.3 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินของ 

การดาํเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจนาํเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หรือในงบการเงิน การเปิดเผยน้ีไม่จาํเป็นต้องทาํสาํหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่เป็น

บริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ซ่ึงเข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตั้งแต่ 

ตอนซ้ือมา (ดูย่อหน้าที่ 11) 

33.4 จาํนวนของกาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองและจากการดาํเนินงานที่ยกเลิกซ่ึงปันให้ 

แก่เจ้าของบริษัทใหญ่ การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หรือแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

33ก หากกจิการแสดงส่วนประกอบของกาํไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกาํไรขาดทุนตามที่อธิบายไว้ในย่อ

หน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนที่

ระบุไว้น้ันจะเกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานที่ยกเลิกจะนําเสนอในงบกาํไรหรือขาดทุนเฉพาะกาํไร

ขาดทุน 

 

34. กจิการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลใหม่ตามย่อหน้าที่ 33 สาํหรับงบการเงินงวดก่อน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานที่ได้ยกเลิกไปในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสาํหรับงวดที่นาํเสนอคร้ังล่าสดุ 

 

35. กจิการต้องจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปัจจุบันของจาํนวนเงินที่เคยนาํเสนอในการดาํเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจาํหน่ายการดาํเนินงานในงวดก่อนแยกต่างหากในส่วนของ

การดําเนินงานที่ยกเลิก กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและจํานวนของการปรับปรุงดังกล่าว 

สถานการณท์ี่อาจทาํให้เกดิการปรับปรงุเหล่าน้ีรวมถงึตัวอย่างต่อไปน้ี 
35.1 การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดจากข้อตกลงในรายการยกเลิกการดาํเนินงาน เช่น  

การได้ข้อยุติเกี่ยวกบัการปรับปรงุราคาซ้ือและการรับประกนักบัผู้ซ้ือ 

35.2 การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาํเนินงานของ

ส่วนประกอบของกิจการก่อนการจาํหน่าย เช่น ภาระผูกพันที่ผู้ขายยังคงต้องรับผิดชอบ

ต่อสภาพแวดล้อมและการรับประกนัสนิค้าของผู้ขาย 

35.3 มีการจ่ายชําระภาระผูกพันของแผนผลประโยชน์ของพนักงานโดยที่การจ่ายชําระน้ัน

เกี่ยวข้องโดยตรงกบัรายการที่ยกเลิก 

 

36. หากกิจการเลิกจัดประเภทส่วนประกอบของกิจการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กิจการต้อง 

จัดประเภทผลการดาํเนินงานของส่วนประกอบดังกล่าวที่เคยนาํเสนอในการดาํเนินงานที่ยกเลิกตาม

ย่อหน้าที่ 33 ถงึ 35 ใหม่ ผลการดาํเนินงานดังกล่าวต้องรวมอยู่ในกาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง

สาํหรับทุกงวดที่นาํเสนอ กจิการต้องอธบิายว่าจาํนวนสาํหรับเงินงวดก่อนเป็นการนาํเสนอใหม่ 
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36ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ที่ส่งผลให้กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย  

ต้องเปิดเผยข้อมูลกาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 33 ถึง 36 เม่ือบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ยกเลิก 

ซ่ึงเป็นไปตามคาํนิยามของการดาํเนินงานที่ยกเลิกตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 32 

 

ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่อเนือ่ง 
37. ผลกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของการดาํเนินงาน 

ที่ยกเลิกต้องรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

การแสดงรายการสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์ยกเลิกท่ีจัดประเภทเป็น

สินทรพัยท่ี์ถอืไวเ้พือ่ขาย 

38. กิจการต้องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและ

สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยกต่างหากจาก

สนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสินในกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือ

ขายต้องนาํเสนอแยกต่างหากจากหน้ีสินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ี

ต้องไม่นาํมาหักกลบกนัและนาํเสนอเป็นจาํนวนเดียว กจิการต้องเปิดเผยประเภทของสนิทรัพย์และ

หน้ีสนิที่สาํคัญซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 39 กจิการต้องนาํเสนอรายได้             

หรือค่าใช้จ่ายสะสมที่รับรู้ โดยตรงในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขายแยกต่างหาก 
 

39. กจิการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่สาํคัญหากกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก

เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ ซ่ึงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายจากการซ้ือ (ดูย่อ

หน้าที่ 11)  

 

40. กิจการต้องไม่จัดประเภทใหม่หรือแสดงใหม่สําหรับจํานวนเงินที่ได้นําเสนอเป็นสินทรัพย์               

ไม่หมุนเวียน หรือเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่ได้จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์

ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับงวดก่อน เพ่ือสะท้อนถึงการจัดประเภทในงบแสดง

ฐานะการเงินสาํหรับงวดที่นาํเสนอคร้ังล่าสดุ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม 

41. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือเม่ือมีการขาย

สนิทรัพย์ดังกล่าว 

41.1 คาํอธบิายของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) 
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41.2 คาํอธบิายถงึข้อเทจ็จริงและสถานการณข์องการขาย หรือที่นาํไปสู่การจาํหน่ายที่คาดไว้ และ

ลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจาํหน่าย 

41.3 ผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 20 ถึง 22 และหัวข้อในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่

รวมผลกาํไรหรือขาดทุนน้ันไว้ (หากไม่ได้นาํเสนอแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

41.4 ส่วนงานที่มีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน  

 

42. หากเป็นไปตามย่อหน้าที่ 26 หรือย่อหน้าที่ 29 ในงวดที่กจิการตัดสนิใจเปล่ียนแปลงแผนการขาย

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) กจิการต้องเปิดเผยคาํอธบิายข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่นาํไปสู่การตัดสนิใจดังกล่าวและผลของการตัดสนิใจที่มีต่อผลการดาํเนินงานสาํหรับ

งวดน้ันและงวดก่อนที่มีการนาํเสนอ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
43. กจิการต้องใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปเม่ือกจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นการดําเนินงานที่

ยกเลิกหลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ กิจการอาจปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกประเภท (หรือ

กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและการ

ดาํเนินงานที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลิกก่อนวันที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้หากกจิการทราบมูลค่าและข้อมูลอื่นที่ต้องนาํมาใช้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีเม่ือเข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้เป็นคร้ังแรก 

 

วนัถอืปฏิบติั 

44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี              

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ   

หากกจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถอืปฏบิตัิสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

44ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

44ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 

44ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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44ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

44จ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้เพ่ิมข้อความในย่อหน้าที่ 5ข กิจการต้องถือปฏิบัติ

สาํหรับการปรับปรงุดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติโดยกิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม  

45. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด  สินทรัพย์กลุ่มที่เลก็ที่สุดที่สามารถระบุได้ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่น

หรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

  

ส่วนประกอบของกิจการ  การดาํเนินงานหรือกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน (ทั้งใน

ด้านการดําเนินงานและสําหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานทาง

การเงิน) จากส่วนที่เหลือของกจิการ  

  

ตน้ทุนในการขาย  
 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจาํหน่ายสนิทรัพย์ (หรือกลุ่ม

สินทรพัยที์ย่กเลิก) ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  

สินทรพัยห์มุนเวียน  

 

สนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจสาํหรับขายหรือใช้ภายในรอบ
ระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติของกจิการ 

(ข) มีวัตถุประสงค์หลัก ถอืไว้เพ่ือค้า 

(ค) คาดว่าจะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือนตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน หรือ 

(ง) สนิทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือรายการที่เทยีบเท่าเงินสด (ตามคาํนิยาม ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงิน

สด) และที่ไม่มีข้อจาํกดัในการแลกเปล่ียนหรือการใช้ในการชาํระ

หน้ีสนิอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  

การดําเนนิงานทีย่กเลิก  ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่

ถอืไว้เพ่ือขาย และ 
(ก) เป็นสายงานธุรกจิที่สาํคัญหรือเขตภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก 

(ข) เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกิจที่สาํคัญหรือเขต
ภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก หรือ 

(ค) เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ 
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กลุ่มสินทรพัยที์ย่กเลิก  กลุ่มของสินทรัพย์ที่ยกเลิก (โดยการขายหรือไม่ใช่การขาย) รวมกัน

เป็นกลุ่มในรายการเดียว และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์

เหล่าน้ันที่จะถูกโอนไปพร้อมกบัรายการดังกล่าว กลุ่มสนิทรัพย์รวมถึง

ค่าความนิยมที่ได้มาในการรวมธุรกิจถ้ากลุ่มสินทรัพย์เป็นหน่วย

สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ได้รับปันส่วนค่าความนิยมตามที่กาํหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถงึ 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ หรือเป็นการดาํเนินงานภายใน

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

  

มูลค่ายติุธรรม  

 

จาํนวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสนิทรัพย์กนัในขณะที่ทั้ง

สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรอง

ราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั  

  

ขอ้ผูกพนัในการซ้ือทีแ่น่นอน  ข้อตกลงกบัผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนัซ่ึงผูกพันทั้งสองฝ่ายและมักมีผล

บังคับตามกฎหมาย ซ่ึง (ก) กาํหนดข้อตกลงที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด 

รวมถึงราคาและระยะเวลาของรายการ และ (ข) รวมถึงมีบทลงโทษ

หากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันซ่ึงมากเพียงพอ ที่ทาํให้การปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

  

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมาก  

มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิขึ้นสงูมากกว่าความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ 

  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรพัยห์มุนเวียน 

  

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่  มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิขึ้นมากกว่าที่จะไม่เกดิขึ้น 

  

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน  จํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนใน  

การขายและมูลค่าจากการใช ้

  

มูลค่าจากการใช ้

 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากการใช้

สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและจากการเลิกใช้เม่ือสิ้นสดุอายุใช้งาน 
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ภาคผนวก ข 

แนวปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การขยายระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการขายใหเ้สร็จสมบูรณ ์

ข1 ตามที่ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขายให้เสรจ็สมบูรณ์ไม่ได้เป็น

สาเหตุที่ทาํให้ไม่สามารถจัดประเภทสนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขายหากความล่าช้าน้ันเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

กิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เหน็ว่า กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ข้อยกเว้นสาํหรับข้อกาํหนด 1 ปี ตามย่อหน้าที่ 8 ต้องนาํมาถือ

ปฏบิัติเม่ือมีเหตุการณห์รือสถานการณด์ังต่อไปน้ีเกดิขึ้น 

(ก) ในวันที่กจิการตัดสนิใจปฏบิัติตามแผนที่จะขายสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์

ที่ยกเลิก) กจิการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้อื่น (ซ่ึงไม่ใช่ผู้ซ้ือ) จะบังคับใช้เง่ือนไขใน

การโอนสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะทาํให้ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขาย

ให้เสรจ็สมบูรณน้ั์นต้องขยายออกไป และ 

(ก.1) การกระทําที่จําเป็นเพ่ือตอบสนองต่อเง่ือนไขเหล่าน้ันไม่สามารถเกิดขึ้ นได้ 

จนกระทั่ง หลังจากได้ทาํข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอน และ 

(ก.2)  ข้อผูกพันแน่นอนในการซ้ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะ

เกดิขึ้นภายใน 1 ปี 

(ข) กิจการได้รับข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนและเป็นผลให้ผู้ซ้ือหรือผู้อื่นบังคับใช้เง่ือนไข

อย่างที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนในการโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่

ยกเลิก) ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่จะขยายระยะเวลาที่

ต้องใช้ในการขายให้เสรจ็สมบูรณ ์และ 

(ข.1)  การกระทาํที่จาํเป็นเพ่ือตอบสนองต่อเง่ือนไขได้เกดิขึ้นแล้วอย่างทนัเวลา และ 
(ข.2)   คาดว่าปัจจัยที่ก่อให้เกดิความล่าช้าจะเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น   

(ค) ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปีแรก สถานการณ์ที่เคยคาดว่าไม่น่าจะเกดิขึ้นได้เกดิขึ้น และ

เป็นผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่เคยจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขายยังไม่ได้ถูกขายออกไปเม่ือสิ้นงวด และ 

(ค.1) ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปีแรก กจิการได้กระทาํการที่จาํเป็นเพ่ือตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ ์

(ค.2)  สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย

คล่องในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณทีี่มีสถานการณเ์ปล่ียนแปลง และ 

(ค.3)  เข้าเง่ือนไขตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และ 8 
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แนวทางปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนนิงานทีย่กเลิก  

แนวทางปฏิบติัน้ีใชป้ระกอบแต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง

2555) 

การมีไวเ้พือ่ขายในทนัที (ย่อหนา้ที ่7) 
การเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) 

ต้องมีไว้เพ่ือขายในทนัทใีนสภาพปัจจุบัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏบิัติกันทั่วไปสาํหรับ

การขายสนิทรัพย์เหล่าน้ัน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) (ย่อหน้าที่ 7) สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะมีไว้เพ่ือขายในทันที หาก ณ ปัจจุบันกิจการมีความตั้งใจและความสามารถใน     

การโอนสนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) แก่ผู้ซ้ือในสภาพปัจจุบัน ตัวอย่างที่ 1 ถึง 3 แสดงถึง

สถานการณท์ี่อาจจะหรืออาจจะไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 

 

ตวัอย่างที ่1 

กจิการผูกพันกบัแผนการขายอาคารสาํนักงานใหญ่และเร่ิมมีการดาํเนินการหาผู้ซ้ือ 

1.1 กิจการมีความตั้ งใจที่จะโอนอาคารดังกล่าวให้กับผู้ซ้ือภายหลังจากออกไปจากอาคารแล้ว 

ระยะเวลาที่จาํเป็นต้องใช้ในการออกไปจากอาคารเป็นข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏบิัติกนัทั่วไป

สาํหรับการขายสนิทรัพย์เหล่าน้ัน รายการน้ีจะเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 ในวันที่มีการผูกพันตาม

แผนการขาย 

1.2 กิจการจะยังคงใช้อาคารดังกล่าวจนกระทั่งการก่อสร้างอาคารสาํนักงานแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ ์

กิจการไม่มีความตั้งใจที่จะโอนอาคารปัจจุบันให้กับผู้ซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากก่อสร้างอาคาร

สาํนักงานแห่งใหม่เสรจ็สมบูรณ์ (และจะออกไปจากอาคารปัจจุบัน) การชะลอในระยะเวลาของ

การโอนอาคารปัจจุบันโดยกิจการ (ผู้ขาย) แสดงให้เห็นว่าอาคารไม่ได้มีไว้เพ่ือขายในทันท ี

รายการน้ีจะไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารสาํนักงานแห่งใหม่เสรจ็

สมบูรณ์ แม้ว่าข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนสาํหรับการโอนอาคารปัจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้ น

ก่อนกต็าม 
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ตวัอย่างที ่2 

กจิการผูกพันตามแผนการขายเคร่ืองจักรอตุสาหกรรมในการผลิตและเร่ิมมีการดาํเนินการหาผู้ซ้ือ ในวันที่

มีการผูกพันตามแผนการขาย กจิการมีสนิค้าค้างส่งสาํหรับคาํสั่งซ้ือของลูกค้าที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ ์

2.1 กจิการมีความตั้งใจที่จะขายเคร่ืองจักรดังกล่าวพร้อมกบัการดาํเนินงาน คาํสั่งซ้ือของลูกค้าที่ยังไม่

เสรจ็สมบูรณ์ในวันที่ขายจะโอนให้กบัผู้ซ้ือ การโอนคาํสั่งซ้ือของลูกค้าที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ในวันที่

ขายจะไม่มีผลกระทบต่อจังหวะเวลาการโอนเคร่ืองจักร รายการน้ีจะเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 

ในวันที่มีการผูกพันตามแผนการขาย 

2.2 กจิการมีความตั้งใจที่จะขายเคร่ืองจักรดังกล่าว แต่ไม่รวมถงึการดาํเนินงาน กจิการไม่มีความตั้งใจ

ที่จะโอนเคร่ืองจักรให้กับผู้ซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากหยุดดาํเนินงานทั้งหมดของเคร่ืองจักรและ

จัดส่งสนิค้าที่ค้างส่งสาํหรับคาํสั่งซ้ือของลูกค้าที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ การชะลอจังหวะเวลาการโอน

เคร่ืองจักรโดยกิจการ (ผู้ขาย) แสดงให้เหน็ว่าเคร่ืองจักรไม่ได้มีไว้เพ่ือขายในทนัท ีรายการน้ีจะ

ไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 จนกระทั่งการดําเนินงานของเคร่ืองจักรจะถูกยกเลิก แม้ว่า        

ข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนสาํหรับการโอนอาคารปัจจุบันในอนาคตจะเกดิขึ้นก่อนกต็าม 

 

 

ตวัอย่างที ่3 

กจิการเข้ายึดอสังหาริมทรัพย์ที่จาํนองไว้กับกิจการ ประกอบด้วยที่ดินและอาคาร ซ่ึงกจิการมีความตั้งใจ         

ที่จะขายอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
3.1 กิจการไม่มีความตั้งใจที่จะโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากเสร็จสิ้ นการ

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว การชะลอในระยะเวลาของการโอน

อสังหาริมทรัพย์โดยกิจการ (ผู้ขาย) แสดงให้เหน็ว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีไว้เพ่ือขายในทันท ี

รายการน้ีจะไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 จนกระทั่งการปรับปรงุอสงัหาริมทรัพย์จะเสรจ็สมบูรณ ์

3.2 ภายหลังจากการปรับปรุงเสรจ็สมบูรณ์และอสังหาริมทรัพย์ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขาย แต่ก่อนข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนจะเกิดขึ้ น กิจการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้าง

ความเสยีหายต่อสภาพแวดล้อมและถูกบงัคับให้แก้ไขความเสยีหาย กจิการยังคงมีความตั้งใจที่จะ

ขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรกต็ามกิจการไม่มีความสามารถในการโอนอสังหาริมทรัพย์

ให้กบัผู้ซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากการแก้ไขความเสยีหายเสรจ็สมบูรณ์ การชะลอในระยะเวลาของ

การโอนอสงัหาริมทรัพย์โดยบุคคลอื่นก่อนข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนจะเกดิขึ้นแสดงให้เหน็ว่า

อสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีไว้เ พ่ือขายในทันที รายการน้ีจะไม่เข้าเ ง่ือนไขตามย่อหน้าที่  7              

ได้อีกต่อไป กิจการต้องยกเลิกการจัดประเภทอสงัหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 26  
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การขายทีค่าดว่าจะเสร็จสมบูรณภ์ายในหนึง่ปี (ย่อหนา้ที ่8) 

ตวัอย่างที ่4 

การเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย การขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก (ย่อหน้าที่ 7) และการโอนสนิทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ต้องคาดว่าจะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้ รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์

ภายใน 1 ปี (ย่อหน้าที่ 8) ตัวอย่างของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าว ได้แก่ 

4.1 กิจการที่เป็นบริษัทผู้ให้เช่าเชิงพาณิชย์และเชิงเงินทุน ถือครองอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือขายหรือให้เช่า 

ซ่ึงกจิการเพ่ิงจะหยุดการให้เช่า และยังไม่มีการกาํหนดอย่างท้ายสดุว่ารูปแบบรายการในอนาคต 

(ขายหรือให้เช่า) จะเป็นอย่างไร 

4.2 กจิการเข้าผูกพันกบัแผนการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่กจิการใช้อยู่ และการโอนของอสงัหาริมทรัพย์

จะรับรู้ เป็นการขายและให้เช่ากลับคืน 

 

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัเงือ่นไขตามย่อหนา้ที ่8 

ข้อยกเว้นสาํหรับข้อกาํหนด 1 ปีตามย่อหน้าที่ 8 ให้ถือปฏบิัติในสถานการณ์ที่จาํกดัสาํหรับระยะเวลาที่

กาํหนดให้การขายที่เสรจ็สมบูรณข์องสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) จะถูกขยายเกนิ

กว่า 1 ปี โดยเกดิจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกจิการและเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่กาํหนดไว้ (ย่อหน้าที่ 9 และภาคผนวก ข1) ตัวอย่างที่ 5 – 7 แสดงถงึสถานการณด์ังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่5 

กจิการอยู่ในอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่เข้าผูกพันตามแผนการขายกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่ม

สนิทรัพย์สาํคัญของการดาํเนินงานที่อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแล การขายกลุ่มสนิทรัพย์ดังกล่าวจาํเป็นต้อง

ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกาํกบัดูแลซ่ึงอาจทาํให้ระยะเวลาที่กาํหนดให้การขายเสรจ็สมบูรณ์จะถูกขยาย

เกนิกว่า 1 ปี การดาํเนินการที่จาํเป็นเพ่ือให้ได้รับการอนุมัติจะยังไม่สามารถเร่ิมต้นได้จนกระทั่งภายหลังที่

ทราบผู้ซ้ือและเกดิข้อผูกพันการซ้ือที่แน่นอนกับผู้ซ้ือแล้ว อย่างไรกด็ี มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อยู่ใน

ระดับสงูมากที่ข้อผูกพันการซ้ือที่แน่นอนน้ันจะเกดิขึ้นภายใน 1 ปี ในสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไข

ภายใต้ภาคผนวก ข1 (ก) สาํหรับเร่ืองการยกเว้นเร่ืองข้อกาํหนด 1 ปี ในย่อหน้าที่ 8 

 

ตวัอย่างที ่6 

กจิการเข้าผูกพันตามแผนการขายเคร่ืองจักรอตุสาหกรรมในการผลิตในสภาพปัจจุบันและจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หลังจากกิจการได้รับข้อผูกพันการซ้ือที่แน่นอนจากผู้ซ้ือแล้ว การตรวจสอบ

สภาพของเคร่ืองจักรโดยผู้ซ้ือทาํให้พบความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เดิมไม่เคยทราบมาก่อน ผู้ซ้ือ

เรียกร้องให้กจิการทาํการปรับปรงุสภาพแวดล้อมที่เสยีหายให้ดีขึ้น ซ่ึงอาจทาํให้ระยะเวลาที่กาํหนดให้การ

ขายเสรจ็สมบูรณเ์กนิกว่า 1 ปี อย่างไรกด็ี กจิการได้เร่ิมแก้ไขซ่อมแซมและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
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ระดับสูงมากที่การแก้ไขซ่อมแซมจะเกิดขึ้ นในระดับที่น่าพอใจ ในสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไข

ภายใต้ภาคผนวก ข1 (ข) สาํหรับข้อยกเว้นเร่ืองข้อกาํหนด 1 ปี ในย่อหน้าที่ 8 

 

ตวัอย่างที ่7 

กจิการเข้าผูกพันตามแผนการขายสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย  

7.1 ในระหว่าง 1 ปีแรกของงวดเร่ิมต้น เง่ือนไขทางตลาดที่เคยเป็นอยู่ ณ วันที่มีการจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขายเม่ือเร่ิมแรกกลับแย่ลง ส่งผลให้สนิทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถขายได้ในวัน

สิ้ นงวด ในระหว่างงวดน้ันกิจการได้ชักชวนผู้ซ้ืออย่างสมํ่าเสมอ แต่ไม่มีคําเสนอซ้ืออย่าง

สมเหตุสมผล ทาํให้กจิการต้องตอบสนองโดยการปรับลดราคาขาย สนิทรัพย์ยังคงมีการเสนอขาย

อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผล ซ่ึงสะท้อนการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขทางตลาด และเป็นไป

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 7 และ 8 สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไขตามภาคผนวก ข1(ค) 

ที่ยกเว้นข้อกาํหนด 1 ปี ในย่อหน้าที่ 8  ณ สิ้นงวด 1 ปีแรกของงวดเร่ิมต้น สนิทรัพย์ดังกล่าว

ยังคงต้องจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 

7.2 ใน 1 ปีถัดไปของงวดเร่ิมต้น เง่ือนไขทางตลาดยังคงแย่ลงอย่างต่อเน่ือง และกิจการไม่สามารถ

ขายสนิทรัพย์น้ันได้ในวันสิ้นงวด  กจิการเช่ือว่าเง่ือนไขทางตลาดจะปรับตัวดีขึ้นและไม่มีการปรับ

ลดราคาของสินทรัพย์อีก สินทรัพย์ยังคงจัดเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแต่ด้วยราคาที่เกินกว่า

มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน ในสถานการณ์ดังกล่าวการไม่ได้ลดราคาสินทรัพย์แสดงให้เห็นว่า

สนิทรัพย์ไม่ได้มีไว้เพ่ือขายในทนัท ีตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 นอกจากน้ีย่อหน้าที่ 8 กาํหนดให้

สนิทรัพย์ต้องตีราคาด้วยราคาที่เหมาะสมกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน ดังน้ันจึงไม่ถือว่าเข้าเง่ือนไข

ตามภาคผนวก ข1(ค) สาํหรับข้อยกเว้นเร่ืองข้อกาํหนด 1 ปี ในย่อหน้าที่ 8  สนิทรัพย์ดังกล่าวจะถูก

จัดประเภทใหม่เป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือใช้งานตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 26   

 

 

การกาํหนดว่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนใดเป็นสินทรพัยที์จ่ะท้ิง 
ย่อหน้าที่ 13 และ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดว่าเม่ือสนิทรัพย์ถูกปฏบิัติเป็น

สนิทรัพย์ที่จะทิ้ง ตัวอย่างที่ 8 แสดงให้เหน็ว่าเม่ือใดสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ที่จะทิ้ง 

 

ตวัอย่างที ่8 

กจิการหยุดการใช้โรงงานเพ่ือการผลิตสินค้าเน่ืองจากความต้องการสินค้าลดลง อย่างไรกด็ีโรงงานถูก

บาํรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และคาดว่าจะใช้ดาํเนินการผลิตอีกคร้ังเม่ือความต้องการสินค้า

กลับมา โรงงานดังกล่าวจึงไม่ถอืว่าเป็นกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะทิ้ง 
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การแสดงการดาํเนนิงานทีย่กเลิกทีจ่ะท้ิง 

ย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ห้ามจัดประเภทสนิทรัพย์ที่จะทิ้งเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขาย อย่างไรกต็าม หากสนิทรัพย์ที่จะทิ้ งเป็นสายงานหลักของธุรกิจหรือพ้ืนที่หลักทางภมิูศาสตร์ของ

การดาํเนินงาน สินทรัพย์เหล่าน้ันจะรายงานไว้ในการดาํเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่สนิทรัพย์ดังกล่าวจะถูก

ทิ้ง ตัวอย่างที่ 9 แสดงถงึการแสดงรายการตามข้อกาํหนดดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่9 

ในเดือนตุลาคม 25X5 กจิการตัดสนิใจที่จะยกเลิกการผลิตฝ้ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นสายงานหลักของธุรกิจ 

การผลิตฝ้ายจะหยุดดาํเนินงานทั้งหมดในระหว่างปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X6 ในงบการเงินสาํหรับ 

ปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X5 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของการผลิตฝ้ายจะแสดงเป็นการ

ดาํเนินงานที่ยกเลิก ในงบการเงินสาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25X6 ผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสดของการผลิตฝ้ายจะแสดงเป็นการดําเนินงานที่ยกเลิก และกิจการทาํการเปิดเผยข้อมูลตาม                

ย่อหน้าที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การปันส่วนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของกลุ่มสินทรพัยที์ย่กเลิก 

ย่อหน้าที่ 23 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า               
(หรือผลกาํไรที่เกดิขึ้นในภายหลัง) ที่รับรู้สาํหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกต้องนาํไปลด (หรือเพ่ิม) มูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีตามลาํดับของการปันส่วนที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 และย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ตัวอย่างที่ 10 แสดงถึงการปันส่วนของ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 

  

ตวัอย่างที ่10 

กิจการวางแผนจะจาํหน่ายกลุ่มของสินทรัพย์ (เป็นสินทรัพย์ที่จะขาย) สินทรัพย์ดังกล่าวมีรูปแบบเป็น

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก และมีการวัดมูลค่าดังต่อไปน้ี 

 มูลค่าตามบญัชี ณ วนัรอบ

ระยะเวลารายงานก่อนการ

จดัประเภทเป็นสินทรพัยที์่

ถอืไวเ้พือ่ขาย 

มูลค่าตามบญัชีทีมี่การ

วดัมูลค่าใหม่ทนัทีก่อน

การจดัประเภทเป็น

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย  

                           บาท                       บาท 

สนิค้าคงเหลือ 2,400 2,200 

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือขาย 1,800 1,500 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(แสดงด้วยราคาทุน) 5,700 5,700 
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ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(แสดงด้วยราคาที่ตใีหม่) 4,600 4,000 

ค่าความนิยม 1,500 1,500 

รวม 16,000 14,900 

 

กจิการรับรู้ขาดทุนจาํนวน 1,100บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทนัทก่ีอนการจัดประเภทเป็น

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงถอืไว้เพ่ือขาย 
 

กจิการประมาณว่ามูลค่ายุติรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกมีจาํนวน 13,000 บาท 

เน่ืองจากกิจการมีการวัดมูลค่าของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงถือไว้เพ่ือขายด้วยจาํนวนที่ตํ่ากว่าระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กิจการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจาํนวน 1,900 

บาท (14,900 บาท – 13,000 บาท) เม่ือกลุ่มสนิทรัพย์ดังกล่าวจัดประเภทคร้ังแรกเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้

เพ่ือขาย 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะปันส่วนไปยังสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซ่ึงการวัดมูลค่าเป็นไปตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ดังน้ันจะไม่มีการปันส่วนการด้อยค่าไปยังสินค้าคงเหลือและ

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือขาย ผลขาดทุนจะปันส่วนไปยังสนิทรัพย์อื่นๆตามลาํดับของการปันส่วนที่กาํหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 104 และ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ 

 

การปันส่วนสามารถแสดงได้ดังน้ี 
  มูลค่าตามบญัชีทีมี่การ

วดัมูลค่าใหม่ทนัทีก่อน

การจดัประเภทเป็น

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

การปันส่วนผล

ขาดทุนจาก  

การดอ้ยค่า 

 

 

มูลค่าตามบญัชี 

หลงัจากการปันส่วน 

ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 บาท บาท บาท 

สนิค้าคงเหลือ 2,200 - 2,200 

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือขาย 1,500 - 1,500 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

(แสดงด้วยราคาทุน) 

 

5,700 

 

(235) 

 

5,465 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

(แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่) 

 

4,000 

 

(165) 

 

3,835 

ค่าความนิยม 1,500 (1,500) - 

รวม 14,900 (1,900) 13,000 
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อนัดับแรก ผลขาดทุนจากการด้อยค่านาํไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมก่อน จากน้ันผลขาดทุนที่

คงเหลือจะปันส่วนไปยังสนิทรัพย์อื่นๆตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการน้ัน 

 

 

การนาํเสนอการดาํเนนิงานทีย่กเลิกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ย่อหน้าที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการเปิดเผยจาํนวนเงินในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรับการดาํเนินงานที่ยกเลิกและการวิเคราะห์จาํนวนเงินดังกล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินหรือในส่วนของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่แยกจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง ตัวอย่างที่ 11 แสดง

ถงึการเปิดเผยตามกาํหนดดังกล่าว 

 

 

ตวัอย่างที ่11 

กลุ่มบริษทั กขค-งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X8 
(แสดงการจดัประเภทค่าใชจ่้ายตามหนา้ทีข่องค่าใชจ่้าย)  

 25X8 

พนับาท 

 25X7 

พนับาท 

การดําเนนิงานต่อเนือ่ง    

รายได้ X  X 

ต้นทุนขาย (X)  (X) 

กาํไรขั้นต้น X  X 

รายได้อื่น X  X 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (X)  (X) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (X)  (X) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (X)  (X) 

ต้นทุนทางการเงิน (X)  (X) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม X  X 

กาํไรก่อนภาษี X  X 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (X)  (X) 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง X  X 

    

การดําเนนิงานทีย่กเลิก    

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก* X  X 

กาํไรสาํหรับงวด X  X 

การแบ่งปันกาํไร    

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่    
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      กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง X  X 

      กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก X  X 

      กาํไรสาํหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ X  X 

   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุม    

      กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง X  X 

      กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก X  X 

      กาํไรสาํหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุม X  X 

 X  X 

 

*การวิเคราะห์กาํหนดให้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การนาํเสนอสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่

ถอืไวเ้พือ่ขาย 

ย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการต้องแสดงรายการสนิทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและสนิทรัพย์ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสินในกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องนาํเสนอแยกต่างหากจากหน้ีสนิอื่นในงบ

แสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ีต้องไม่นํามาหักกลบกันและนําเสนอเป็นจํานวนเดียว 

ตัวอย่างที่ 12 แสดงถงึการเปิดเผยตามข้อกาํหนดดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่12 

ณ สิ้นปี 25X8 กจิการตัดสนิใจจาํหน่ายบางส่วนของสนิทรัพย์ของกจิการ (และมีความสมัพันธโ์ดยตรงกบั

หน้ีสนิของกจิการ) สนิทรัพย์กลุ่มที่จะจาํหน่ายดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 7 และ 8 จะ

ถูกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
  มูลค่าตามบญัชีหลังจากจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ 

ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 1 

บาท 

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 2 

บาท 

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือขาย 1,400* - 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 4,900 1,700 

หน้ีสนิ (2,400) (900) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของกลุ่มสินทรพัยที์ย่กเลิก 3,900 800 

* จาํนวน 400 บาทที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่รับรู้ ในรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและเป็นยอดสะสมใน

ส่วนของเจ้าของ 
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การนาํเสนอในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่

ถอืไว้เพ่ือขายสามารถแสดงได้ดังน้ี 

 

 25X8  25X7 

สนิทรัพย์    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

กกก X  X 

ขขข X  X 

 X  X 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 8,000  - 

 X  X 

    

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

คคค X  X 

งงง X  X 

จจจ X  X 

 X  X 

รวมสนิทรัพย์ X  X 

    

หน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ    

หน้ีสนิหมุนเวียน    

ซซซ X  X 

ฌฌฌ X  X 

ญญญ X  X 

 X  X 

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 

 

3,300 

  

- 

 X  X 

    

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน    

ดดด X  X 

ตตต X  X 

ถถถ X  X 

 X  X 

รวมหน้ีสนิ X  X 
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 25X8  25X7 

ส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่    

ฉฉฉ X  X 

ชชช X  X 

จาํนวนที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็และสะสมในส่วนของเจ้าของที่

เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขาย 

 

400 

  

- 

 X  X 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุม X  X 

รวมส่วนของเจ้าของ X  X 

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ X  X 

กิจการไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสําหรับการแสดงรายการสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์                 

ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  งบแสดงฐานะการเงินที่นาํมาแสดงเปรียบเทียบ              

ในงวดก่อนจึงไม่จาํเป็นต้องปรับปรงุการแสดงรายการใหม่ 

 

การวดัมูลค่าและการแสดงรายการของบริษทัย่อยที่ถูกซ้ือโดยมีเจตนาที่จะขายบริษทันั้น

ออกไปอีกและจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

บริษัทย่อยที่ถูกซ้ือมาโดยผู้ซ้ือมีเจตนาที่จะขายบริษัทน้ันออกไปอกีไม่ได้รับยกเว้นจากการจัดทาํงบการเงิน

รวมในงบการเงินของผู้ซ้ือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ อย่างไรกด็ีหากเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 11 จะแสดงรายการเป็นกลุ่มสนิทรัพย์ที่

ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย ตัวอย่างที่ 13 แสดงรายละเอยีดของข้อกาํหนดดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่13 

กจิการ ก ซ้ือกจิการ ฮ ซ่ึงเป็นบริษัทโฮลดิ้ งที่มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ ย1 และ ย2 เฉพาะ ย2 ที่ถูกซ้ือมา

โดยมีเจตนาที่จะขายออกไปอีกและเป็นไปตามข้อกาํหนดที่จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32.3 ย2 ถอืเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ ย2 คือ 135 บาท กจิการ ก มีวิธปีฏบิัติทางบัญชีต่อ ย2 

ดังน้ี 

 เม่ือเร่ิมแรก กจิการ ก วัดมูลค่าหน้ีสินที่ระบุได้ของ ย2 ด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงประมาณว่าเท่ากับ    

40 บาท 

 เม่ือเร่ิมแรก กิจการ ก วัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ ซ้ือมาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ ย2    

(135 บาท) บวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิที่ระบุได้ (40 บาท) ซ่ึงประมาณว่าเท่ากบั 175 บาท 

 ณ สิ้นงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก ทบทวนการวัดมูลค่าของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกด้วยจาํนวนที่ตํ่ากว่า

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ประมาณว่าเท่ากบั 130 บาท  หน้ีสนิที่ทบทวน
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การวัดมูลค่าเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ประมาณว่า

เท่ากบั 35 บาท  ดังน้ันสนิทรัพย์รวมวัดมูลค่าได้เท่ากบั 130 บาท + 35 บาท หรือเท่ากบั 165 บาท 

 ณ สิ้นงวดที่เสนอรายงาน กจิการ ก แสดงสนิทรัพย์และหน้ีสนิส่วนดังกล่าวแยกจากสนิทรัพย์และหน้ีสนิ

อื่นในงบการเงินรวมตามที่แสดงในตัวอย่างที่ 12 การนําเสนอสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย และ 

 ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ กจิการ ก แสดงกาํไรหลังภาษีเงินได้หรือขาดทุนของ ย2 และแสดงกาํไรหรือ

ขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู้ภายหลังจากการทบทวนมูลค่าของ ย2 ซ่ึงเท่ากบัการทบทวนการวัดมูลค่า

ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกจาก 135 บาท เป็น 130 บาท 

กจิการไม่ต้องทาํการวิเคราะห์ต่อไปสาํหรับสินทรัพย์และหน้ีสิน หรือสาํหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 

 


