เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๒/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๓ (๕/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ลําดับที่ ๒.๒๑ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่31
ธันวาคม 2554 (IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Bound
volume 2012 Consolidated without early application))
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สารบัญ
ย่อหน้าที่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก)
เป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายหรือสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ จ่ ายให้แก่
ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

บทนํา1– บทนํา6
1
2-5ข

6-14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะทิ้ ง

13-14

การวัด มู ล ค่ าสิ น ทรัพย์ไ ม่ หมุ นเวี ยน (หรื อ กลุ่มสิ น ทรัพย์ที่ยกเลิ ก )
ทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

15-29

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก)
การรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับรายการ
การเปลีย่ นแปลงแผนการขาย

15-19
20–25
26–29

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล

30–42

การแสดงรายการการดําเนินงานที่ยกเลิก
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกีย่ วข้องกับการดําเนินงานต่อเนือ่ ง
การแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก
ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถอื ไว้เพือ่ ขาย
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม

31-36ก
37

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
ภาคผนวก
ก คํานิยาม
ข แนวปฏิบตั ิ
แนวทางปฏิบตั ิ

43
44-44จ
45
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38-40
41–42

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ข ทุกย่อหน้ า
มีความสําคัญเท่ากัน โดยตัวอักษรหนาดําถือเป็ นหลักการที่สาํ คัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและ
การใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก กําหนดถึงการจัดประเภท การวัดมูลค่ า และการ
นําเสนอข้ อมูลของสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
บทนํา 2 บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง
บทนํา 3 บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง
บทนํา 4 บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง
บทนํา 5 บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง

หลักการสําคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
6.1 นําการจัดประเภท “ถือไว้ เพื่อขาย” มาใช้
6.2 แนะนําแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก ซึ่งหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ท่จี ะยกเลิก
(โดยการขายหรื อ ไม่ ใ ช่ ก ารขาย) รวมกัน เป็ นกลุ่ ม ในรายการเดี ย ว รวมทั้ง หนี้ สิน ที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์เหล่านั้นที่จะถูกโอนไปในรายการดังกล่าว
6.3 กําหนดให้ สนิ ทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อ
ขายแสดงด้ วยมูลค่ าที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ ายุติธรรมหักต้ นทุนในการ
ขาย
6.4 กําหนดให้ ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ท่จี ัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย หรือรวมอยู่
ในกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย
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6.5 กําหนดให้ ต้องนําเสนอข้ อมูลสินทรัพย์ท่จี ัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย รวมถึงสินทรัพย์และ
หนี้สินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขายเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
6.6 กําหนดให้
6.6.1 จัดประเภทเป็ นการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การดําเนินงานเข้ าเงื่อนไขของการถือ
ไว้ เพื่อขาย หรือเมื่อกิจการขายการดําเนินงาน
6.6.2 แสดงผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
6.6.3 ห้ ามปรั บปรุงย้ อนหลั งการจัดประเภทการดําเนินงานที่ยกเลิกเมื่อเงื่อนไขของ
การจัดประเภทไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้
เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรั บ
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย รวมถึงการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลของการดําเนินงานที่ยกเลิก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการให้
1.1 วัด มู ลค่ าของสิน ทรั พย์ท่ีเข้ าเกณฑ์การจัด ประเภทเป็ นสิน ทรั พย์ ท่ีถือ ไว้ เพื่ อขาย โดยใช้
มูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย และหยุดคิด
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าว และ
1.2 นําเสนอสินทรัพย์ท่เี ข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนําเสนอผลของการดําเนินงานที่ยกเลิกเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขอบเขต
2.

การจัดประเภทและการนําเสนอตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือ
ปฏิบัติกบั สินทรัพย์ท่จี ัดเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกชนิด1 และกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกทุกกลุ่มใน
กิจการ การวัดมูลค่าตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับ
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่เข้ าเกณฑ์การรับรู้ทุกชนิดและกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก (ตามที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 4) ยกเว้ นสินทรัพย์ท่แี สดงไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 ซึ่งยังคงต้ องวัดมูลค่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

3.

สินทรัพย์ท่จี ัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ต้ องไม่จัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนจนกว่าสินทรัพย์น้ัน
จะเข้ าเกณฑ์ในการจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ท่โี ดยปกติแล้ วจะจัดเป็ นสินทรัพย์
ไม่ หมุ น เวียนที่ซ้ ื อมาสํา หรั บ ขายต่ อ โดยเฉพาะ เป็ นสิน ทรั พย์ หมุ น เวียน เว้ น แต่ สิน ทรั พย์ น้ั น
เข้ าเกณฑ์ท่จี ะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้

4.

ในบางครั้งกิจการจําหน่ ายกลุ่มของสินทรัพย์ อาจมีหนี้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงในรายการเดียวกัน
กลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกนั้นอาจเป็ นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด หน่วยของสินทรัพย์

1

สําหรับสินทรัพย์ท่จี ัดประเภทตามการแสดงรายการตามสภาพคล่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ท่ีรวมถึง
จํานวนที่คาดว่าจะได้ รับคืนเกินกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้ าที่ 3 ใช้ กบั การจัดประเภทสินทรัพย์
ดังกล่าว

5

ที่ก่อให้ เกิดเงินสดเพียงหน่วยเดียว หรือบางส่วนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด2 กลุ่มที่
ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรัพย์และหนี้สินใดๆของกิจการซึ่งรวมทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สิน
หมุนเวียนและสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ มีการวัดมูลค่าตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 5 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ หากสินทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่อยู่ ในขอบเขตของการวัดมูลค่ าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก ให้ นาํ ข้ อกําหนด
ในการวัดมูลค่ าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ท้ังกลุ่ม
เพื่ อให้ กลุ่มสินทรัพย์วัดมูลค่ าโดยใช้ จาํ นวนที่ต่ าํ กว่ าระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีกับมูลค่ ายุ ติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการขาย ข้ อกําหนดในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ แต่ละรายการที่อยู่ในกลุ่ม
สินทรัพย์ท่ยี กเลิกกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 18 19 และ 23
5.

ข้ อกําหนดในการวัดมูลค่ าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้3 ไม่ นาํ มาถือปฏิบัติกับ
สินทรัพย์ต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะเป็ นสินทรัพย์เดี่ยวหรือเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) โดย
ข้ อกําหนดของสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
5.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
ภาษีเงินได้ )
5.2 สินทรัพย์ท่เี กิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)
5.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้
และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือปฏิบัติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
5.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการต้ นทุนในการขาย
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.6 สิทธิตามสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )

5ก

การจัดประเภท การนําเสนอข้ อมูล และการวัดมูลค่าที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ท่ไี ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ซึ่งจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อขาย รวมถึงสินทรัพย์ท่ีไม่ หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) ซึ่งจัด

2

อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแสเงินสดจากสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยหลักมาจากการขายมากกว่าการใช้
อย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ดังกล่าวก็จะขึ้นอยู่กบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์อ่นื น้ อยลง และกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกซึ่งเคยเป็ น
ส่วนหนึ่งของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดก็จะกลายเป็ นหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแยกต่างหาก
3
นอกเหนือจากย่อหน้ าที่ 18 และ 19 ซึ่งกําหนดให้ สนิ ทรัพย์ท่สี งสัยว่าจะด้ อยค่าให้ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ฉบับอื่นเกี่ยวข้ อง

6

ประเภทสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของในฐานะที่เป็ นเจ้ าของกิจการ (สินทรัพย์ท่ถี ือ
ไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ)
5ข

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ การเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่ หมุ นเวียน
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ ใน
การดําเนินงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นไม่ ใช้ กับสินทรัพย์
ดังกล่าว (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นกําหนดให้
5ข.1 การเปิ ดเผยที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขายหรือสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ ในการดําเนินงานที่ยกเลิก หรือ
5ข.2 การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก ซึ่ง
ไม่ได้ อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ และการเปิ ดเผยเหล่านั้นไม่ได้ รับการเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ ออื่น
การเปิ ดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่จัดประเภทไว้
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ ในการดําเนินงานที่ยกเลิก อาจจะไม่จาํ เป็ นที่
จะต้ องใช้ ข้อกําหนดทั่วไปตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 ถึง 125 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

การจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็ นสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพือ่ ขาย หรือสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ จ่ ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
6.

กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็ นสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพื่อขายหากมู ลค่าตามบัญชีที่จะได้รบั คืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่ มาจากการใช้
สินทรัพย์น้นั ต่อไป

7.

ในกรณี เช่ น นี้ สิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ท่ีย กเลิ ก) จะต้ อ งมีไ ว้ เ พื่ อ ขายในทัน ทีใ นสภาพ
ปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กบั ข้ อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบัติกนั ทั่วไปสําหรับการขายสินทรัพย์เหล่านั้น
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) และการขายต้ องมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก

8.

สําหรับการขายที่จะมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากนั้น ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม
ต้ องผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) และต้ องเริ่มดําเนินการตาม
แผนเพื่อหาผู้ซ้ ือ และเพื่อทําตามแผนให้ สมบูรณ์ นอกจากนี้กจิ การต้ องมีการเสนอขายสินทรัพย์
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้ องกับมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบันของสินทรัพย์น้ัน นอกจากนี้การขายดังกล่าวต้ องคาดว่าจะเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการ
เป็ นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์ เว้ นแต่จะเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 9 และการดําเนินการเพื่อให้ แผนเสร็จสมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ ว่าไม่ น่าจะ

7

เป็ นไปได้ ท่จี ะมีการเปลี่ยนแปลงแผนอย่างมีนัยสําคัญหรือจะยกเลิกแผนนั้น ความเป็ นไปได้ ของ
การได้ รับอนุมัติจากผู้ถอื หุ้น (หากกฎหมายมีข้อกําหนดไว้ ) ต้ องถือเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ว่าการขายดังกล่าวมีความเป็ นไปค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่
8ก

กิจการซึ่งผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ท่สี ่งผลให้ กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยต้ อง
จัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเหล่ านั้นเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้
เพื่อขายเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 ถึง 8 โดยไม่คาํ นึงถึงว่ากิจการ
จะยังคงมีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่

9.

โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ที าํ ให้ ระยะเวลาการขายที่เสร็จสมบูรณ์ขยายเกินกว่า
1 ปี การขยายระยะเวลาในการขายที่เสร็จสมบูรณ์น้ันไม่ ได้ เป็ นเหตุให้ สินทรัพย์ (หรือกลุ่ม
สินทรัพย์ท่ยี กเลิก) นั้นไม่สามารถจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย หากความล่าช้ านั้นเกิด
จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียงพอที่จะ
แสดงให้ เห็นว่ากิจการยังคงยึดถือแผนในการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) กรณีน้ ี
จะเกิดขึ้นเมื่อเข้ าเกณฑ์ตามที่กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ข

10.

รายการขายให้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเมื่อการ
แลกเปลี่ยนนั้นมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11.

เมื่อกิจการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) โดยมีแผนที่จะจําหน่าย
ออกไปในภายหลัง กิจการจะจัดประเภทสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก)
ดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ได้ สนิ ทรัพย์น้ันมา ก็ต่อเมื่อเข้ าเกณฑ์ระยะเวลา 1 ปี
ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 (นอกจากจะได้ รับยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 9) และมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากที่เงื่อนไขอื่นในย่อหน้ าที่ 7 และ 8 (ซึ่งยังไม่ได้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดใน
วันนั้น) จะเป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่ได้ สนิ ทรัพย์น้ันมา (ปกติ
ภายใน 3 เดือน)

12.

หากเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 และ 8 ครบถ้ วนหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องไม่จัด
ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายในงบ
การเงินที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม หากเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้ วนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
แต่ก่อนการอนุ มัติให้ เผยแพร่ งบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่
41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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12ก

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) จะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจ่าย
ให้ แก่ผ้ ู เป็ นเจ้ าของก็ต่อเมื่อกิจการผู กพั นในการจ่ ายสินทรั พย์ (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่ียกเลิ ก)
ให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ ในกรณีน้ ีสินทรัพย์ดังกล่ าวจะต้ องมีไว้ เพื่อการจ่ายในทันทีในสภาพปั จจุ บัน
และการจ่ ายมีความเป็ นไปได้ ค่ อนข้ างแน่ ในระดับสูงมาก สํา หรั บ การจ่ า ยที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก การดําเนินการที่จะทําให้ การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องมีการเริ่มต้ นแล้ ว
และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปี นับจากวันที่การจัดประเภทสินทรัพย์ การดําเนินการที่
จําเป็ นเพื่อให้ การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ ว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ ท่จี ะมีการเปลี่ยนแปลงการ
จ่ ายอย่ างมีนัยสําคัญหรือจะยกเลิกการจ่ ายนั้น ความเป็ นไปได้ ของการได้ รับอนุ มัติจากผู้ถือหุ้ น
(หากกฎหมายมีข้อกําหนดไว้ ) จะต้ องถือเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินว่าการจ่ายดังกล่าวมีความ
เป็ นไปค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะทิ้ ง
13.

กิจ การต้ อ งไม่ จั ด ประเภทสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีย กเลิ ก ) ที่จ ะทิ้ง เป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่จี ะได้ รับคืนส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การใช้ งานต่ อไป อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะทิ้งนั้นเข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่
32.1 ถึง 32.3 กิจการต้ องแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกเป็ น
การดํา เนิ น งานที่ย กเลิ ก ตามที่ก าํ หนดในย่ อ หน้ า ที่ 33 และ 34 ณ วั น ที่ห ยุ ด ใช้ สิน ทรั พ ย์ น้ั น
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีย กเลิ ก ) ที่จ ะทิ้ง รวมถึ ง สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่จะใช้ ไปจนสิ้นสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่จะถูกปิ ดไปมากกว่าที่จะถูกขาย

14.

กิจการต้ องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกใช้ ช่ัวคราวเป็ นสินทรัพย์ท่จี ะทิ้ง

การวัด มู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์ที่ ย กเลิ ก ) ที่ จั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก)
15.

กิจการต้องวัดมู ลค่ าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็ น
สิ น ทรัพ ย์ที่ ถื อ ไว้เ พื่อ ขายด้ว ยจํ า นวนที่ตํ า่ กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก บั มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
หักต้นทุนในการขาย
15ก กิจการต้องวัดมู ลค่ าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือ ไว้เ พื่อจ่ ายให้แก่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของด้วยจํ านวนที่ตํ า่ กว่ าระหว่ างมู ลค่ าตามบัญ ชี
กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ่ าย4
4

ต้ นทุนในการจ่ายหมายถึง ต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจ่าย ไม่รวมต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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16.

หากสิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีย กเลิ ก ) ที่ไ ด้ ม าใหม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขในการจั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (ดูย่อหน้ าที่ 11) การปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 15 จะทําให้
สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ถูกวัดมูลค่าในการรับรู้เมื่อเริ่มแรกโดยใช้ จาํ นวนที่ต่าํ กว่า
ระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีหากสินทรั พย์น้ันไม่ ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อขาย (เช่ น
ราคาทุน) กับมูลค่ ายุ ติธรรมหั กต้ นทุนในการขาย ดังนั้น หากสินทรัพย์ (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่ี
ยกเลิก) ได้ มาโดยเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมกิจการ สินทรัพย์น้ันต้ องถูกวัดมูลค่ าโดยใช้ มูลค่ า
ยุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการขาย

17.

เมื่อคาดว่ าการขายจะเกิดขึ้นเกินกว่ าระยะเวลา 1 ปี กิจการต้ องวัดต้ นทุนในการขายด้ วยมูลค่ า
ปัจจุบัน มูลค่าปั จจุ บันของต้ นทุนในการขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านไปต้ องแสดงเป็ น
ต้ นทุนทางการเงินในกําไรหรือขาดทุน

18.

ทัน ทีก่ อ นการจั ด ประเภทเมื่ อ เริ่ ม แรกของสิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีย กเลิ ก ) เป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือสินทรัพย์และหนี้สนิ ทั้งหมดในกลุ่ม)
ต้ องวัดมูลค่าให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

19.

ในการวัดมูลค่ าใหม่ ของกลุ่มสินทรั พย์ท่ียกเลิกในภายหลั ง มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรั พย์และ
หนี้สินใดๆที่ไม่ ได้ อยู่ ในขอบเขตของข้ อกําหนดในการวัดมูลค่ าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้แต่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ต้ องมีการวัดมูลค่าใหม่ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องก่อนที่จะมี
การวัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก

การรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการกลับรายการ
20.

กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสําหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกหรือในครั้งต่อๆไปของ
สินทรั พย์ (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่ียกเลิ ก) เพื่ อให้ มูลค่ าของสิน ทรั พย์เท่า กับมู ลค่ ายุ ติธรรมหั ก
ต้ นทุนในการขาย ทั้งนี้ จนเท่ากับจํานวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 19

21.

กิจการต้ องรับรู้ผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลค่ ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของ
สินทรัพย์ แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้หรือที่เคยรับรู้ก่อนหน้ านี้ตามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
การด้ อยค่าของสินทรัพย์

10

22.

กิจการต้ องรับรู้ผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลค่ ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของ
กลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก
22.1 จนเท่ากับจํานวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 แต่
22.2 ไม่ เกินยอดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขต
ของการวั ด มู ล ค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ทั้ง นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
หรือที่เคยรับรู้ก่อนหน้ านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
การด้ อยค่าของสินทรัพย์

23.

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรู้สาํ หรับกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกต้ อง
นําไปลด (หรือเพิ่ม) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของการวัด
มู ลค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ตามลํา ดั บ ของการปั น ส่ ว นที่ก าํ หนดไว้ ใ น
ย่อหน้ าที่ 104.1 และ 104.2 และย่อหน้ าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์

24.

ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้ องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เคยรับรู้ในวันที่ขาย
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดรายการ
แสดงไว้ ใน
24.1 ย่อหน้ าที่ 67 ถึง 72 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ และ
24.2 ย่อหน้ าที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

25.

กิจการต้ องไม่ บัน ทึกค่ า เสื่อมราคา (หรื อค่ า ตัดจําหน่ า ย) ของสินทรั พย์ไ ม่ หมุ นเวียนระหว่ า ง
ที่สินทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อขาย หรือระหว่ างที่สินทรัพย์น้ันเป็ นส่วน
หนึ่ งของกลุ่ มสิน ทรั พย์ท่ียกเลิ กที่จัดประเภทเป็ นสิน ทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย ส่ วนดอกเบี้ ยและ
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สินซึ่งอยู่ ในกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ถอื ไว้ เพื่อขายนั้นต้ องยังคงรับรู้ต่อไป

การเปลีย่ นแปลงแผนการขาย
26.

หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
แต่ภายหลังไม่เข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 9 อีกต่อไป กิจการต้ องเลิกจัดประเภท
สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) นั้นเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย
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27.

กิจ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่เ ลิ ก จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ีถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย
(หรือเลิกรวมเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย)
โดยใช้ มูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่าง
27.1 มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ก่อนจะถูกจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายและปรับปรุงด้ วยค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่ าย หรือการตีราคา
ใหม่ ท่คี วรจะรับรู้ หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) นั้นไม่ ได้ ถูกจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย กับ
27.2 มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน ณ วันที่ตัดสินใจเลิกขายในเวลาต่อมา5

28.

กิจการต้ องรวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ถือไว้ เพื่อขายในกําไรหรือขาดทุน6 จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง ในงวดที่ไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 9 อีกต่อไป กิจการต้ องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนเดียวกันกับการแสดงผลกําไรหรือขาดทุน (ถ้ ามี) ที่รับรู้ตามที่กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 37

29.

หากกิจการย้ ายสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ใดออกจากกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถือ ไว้ เ พื่ อ ขาย สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่เ หลื อ อยู่ ใ นกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีย กเลิ ก ซึ่ ง จะขายนี้ จะต้ อ งมี
การวัดมูลค่าเป็ นกลุ่มต่อไปก็ต่อเมื่อกลุ่มนั้นเข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 9 มิฉะนั้น
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียนที่เหลืออยู่ ในกลุ่มซึ่งแต่ ละรายการยังคงเข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการโดยใช้ จาํ นวนที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายในวันนั้น กิจการต้ องเลิกจัดประเภทสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่เข้ าเงื่อนไข เป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขายตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 26

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
30.

5

6

กิจการต้องแสดงและเปิ ดเผยข้อมูลทีท่ ําให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินผลทางการเงินของ
การดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก และการเลิ ก ใช้สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์
ทีย่ กเลิก)

หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
ดังกล่ าวคือมูลค่ าตามบัญชี หลังจากหั กขาดทุนจากการด้ อยค่ าซึ่งเกิดขึ้นจากหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ยกเว้ น กรณีท่สี นิ ทรัพย์เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เคยตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งการปรับปรุงต้ องถือเป็ นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
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การแสดงรายการการดําเนินงานที่ยกเลิก
31.

ส่วนประกอบของกิจการ ประกอบด้ วยการดําเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้ อย่ าง
ชัดเจน (ทั้งในด้ านการดําเนินงานและด้ านวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน) จากส่วน
ที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหนึ่ง ส่วนประกอบของกิจการจะเป็ นหน่ วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้ เกิด
เงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดในขณะที่มีไว้ สาํ หรับดําเนินงาน

32.

การดําเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้ วย ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้ เป็ น
สินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย และ
32.1 เป็ นสายงานธุรกิจที่สาํ คัญหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ท่แี ยกต่างหาก
32.2 เป็ นส่วนหนึ่งของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สาํ คัญหรือเขตภูมิศาสตร์ท่แี ยก
ต่างหาก หรือ
32.3 เป็ นบริษัทย่อยที่ซ้ ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ

33.

กิจการต้ องเปิ ดเผย
33.1 จํานวนเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งประกอบด้ วยยอดรวมของ
33.1.1 กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
33.1.2 ผลกําไรหรือขาดทุนหลังหักจากภาษีท่รี ับรู้ในการวัดมูลค่าให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม
หั กต้ นทุ นในการขาย หรื อในการจําหน่ ายสินทรั พย์หรื อกลุ่มสิน ทรั พย์ซ่ึงเป็ น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานที่ยกเลิก
33.2 การวิเคราะห์จาํ นวนเงินในข้ อ 33.1 โดยแสดงเป็ น
33.2.1 รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ก่ อ นหั ก ภาษี ข องการดํา เนิ น งาน
ที่ยกเลิก
33.2.2 ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้
33.2.3 ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่รั บ รู้ ใ นการวั ด มู ล ค่ า ให้ เป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น
ในการขาย หรื อ ในการจํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีย กเลิ ก ซึ่ ง เป็ น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
33.2.4 ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้
การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็จ หากกิจ การนํา เสนอการวิ เ คราะห์ ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ กิจ การต้ อ ง
นําเสนอไว้ ในส่วนที่ระบุว่าเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งหมายถึง แยกต่างหาก
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง การวิเคราะห์น้ ีไม่จาํ เป็ นต้ องทําสําหรับกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก
ที่เป็ นบริษัทย่อยที่ซ้ ือมาใหม่ซ่ึงเข้ าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ตั้งแต่ตอนซื้อมา (ดูย่อหน้ าที่ 11)
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33.3 กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมการดํา เนิ น งาน การลงทุ น และการจั ด หาเงิ น ของ
การดําเนินงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยเหล่านี้อาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือในงบการเงิน การเปิ ดเผยนี้ไม่ จาํ เป็ นต้ องทําสําหรั บกลุ่มสินทรั พย์ท่ียกเลิกที่เป็ น
บริษัทย่อยที่ซ้ ือมาใหม่ซ่ึงเข้ าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตั้งแต่
ตอนซื้อมา (ดูย่อหน้ าที่ 11)
33.4 จํานวนของกําไรจากการดําเนินงานต่ อเนื่องและจากการดําเนินงานที่ยกเลิกซึ่งปั นให้
แก่เจ้ าของบริษัทใหญ่ การเปิ ดเผยเหล่ านี้อาจเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
33ก หากกิจการแสดงส่วนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่อธิบายไว้ ในย่อ
หน้ าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ส่วนที่
ระบุไว้ น้ันจะเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานที่ยกเลิกจะนําเสนอในงบกําไรหรือขาดทุนเฉพาะกําไร
ขาดทุน
34. กิจการต้ องแสดงการเปิ ดเผยข้ อมูลใหม่ตามย่อหน้ าที่ 33 สําหรับงบการเงินงวดก่อน เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานที่ได้ ยกเลิกไปในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสําหรับงวดที่นาํ เสนอครั้งล่าสุด
35. กิจการต้ องจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปั จจุบันของจํานวนเงินที่เคยนําเสนอในการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก ซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจําหน่ ายการดําเนินงานในงวดก่อนแยกต่ างหากในส่วนของ
การดํา เนิ น งานที่ย กเลิ ก กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยลั ก ษณะและจํา นวนของการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า ว
สถานการณ์ท่อี าจทําให้ เกิดการปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้
35.1 การแก้ ปัญหาความไม่ แน่ นอนที่เกิดจากข้ อตกลงในรายการยกเลิกการดําเนินงาน เช่ น
การได้ ข้อยุติเกี่ยวกับการปรับปรุงราคาซื้อและการรับประกันกับผู้ซ้ ือ
35.2 การแก้ ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการดําเนินงานของ
ส่วนประกอบของกิจการก่อนการจําหน่าย เช่น ภาระผูกพันที่ผ้ ูขายยังคงต้ องรับผิดชอบ
ต่อสภาพแวดล้ อมและการรับประกันสินค้ าของผู้ขาย
35.3 มีการจ่ ายชําระภาระผู กพั นของแผนผลประโยชน์ของพนั กงานโดยที่การจ่ ายชําระนั้ น
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับรายการที่ยกเลิก
36.

หากกิจการเลิ กจั ดประเภทส่ วนประกอบของกิจการเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย กิจการต้ อง
จัดประเภทผลการดําเนินงานของส่วนประกอบดังกล่าวที่เคยนําเสนอในการดําเนินงานที่ยกเลิกตาม
ย่อหน้ าที่ 33 ถึง 35 ใหม่ ผลการดําเนินงานดังกล่าวต้ องรวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
สําหรับทุกงวดที่นาํ เสนอ กิจการต้ องอธิบายว่าจํานวนสําหรับเงินงวดก่อนเป็ นการนําเสนอใหม่
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36ก กิจการซึ่ งผู กพั น กับแผนการขายสิน ทรั พย์ท่ีส่งผลให้ กิจการสูญ เสียการควบคุ ม ในบริ ษั ทย่ อย
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลกําหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 33 ถึง 36
เมื่อบริ ษั ทย่ อยดั งกล่ าวเป็ นกลุ่ มที่ยกเลิ ก
ซึ่งเป็ นไปตามคํานิยามของการดําเนินงานที่ยกเลิกตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 32

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานต่อเนือ่ ง
37.

ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการวั ด มู ล ค่ า ใหม่ ข องสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์
ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายที่ไม่เป็ นไปตามคํานิยามของการดําเนินงาน
ที่ยกเลิกต้ องรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

การแสดงรายการสินทรัพย์ไม่ หมุ น เวี ยนหรื อกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถอื ไว้เพือ่ ขาย
38. กิจการต้ องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่อขายและ
สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย แยกต่างหากจาก
สินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินในกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อ
ขายต้ องนําเสนอแยกต่างหากจากหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินเหล่ านี้
ต้ องไม่นาํ มาหักกลบกันและนําเสนอเป็ นจํานวนเดียว กิจการต้ องเปิ ดเผยประเภทของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ที่สาํ คัญซึ่งถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 39 กิจการต้ องนําเสนอรายได้
หรือค่ าใช้ จ่ายสะสมที่รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน (หรือกลุ่ม
สินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขายแยกต่างหาก
39. กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญหากกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก
เป็ นบริษัทย่อยที่ซ้ ือมาใหม่ ซึ่งเข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายจากการซื้อ (ดูย่อ
หน้ าที่ 11)
40. กิ จ การต้ อ งไม่ จั ด ประเภทใหม่ ห รื อ แสดงใหม่ ส ํา หรั บ จํา นวนเงิ น ที่ไ ด้ นํา เสนอเป็ นสิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน หรือเป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่ได้ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ถือไว้ เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับงวดก่อน เพื่อสะท้ อนถึงการจัดประเภทในงบแสดง
ฐานะการเงินสําหรับงวดที่นาํ เสนอครั้งล่าสุด

การเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม
41. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พย์ ท่ียกเลิ ก) ถู กจัด ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีถื อ ไว้ เ พื่ อขายหรื อเมื่ อมี การขาย
สินทรัพย์ดังกล่าว
41.1 คําอธิบายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก)
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41.2 คําอธิบายถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ของการขาย หรือที่นาํ ไปสู่การจําหน่ายที่คาดไว้ และ

ลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจําหน่าย
41.3 ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 20 ถึง 22 และหัวข้ อในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่
รวมผลกําไรหรือขาดทุนนั้นไว้ (หากไม่ได้ นาํ เสนอแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
41.4 ส่วนงานที่มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
42. หากเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 26 หรือย่อหน้ าที่ 29 ในงวดที่กจิ การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแผนการขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) กิจการต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายข้ อเท็จจริงและ
สถานการณ์ท่นี าํ ไปสู่การตัดสินใจดังกล่าวและผลของการตัดสินใจที่มีต่อผลการดําเนินงานสําหรับ
งวดนั้นและงวดก่อนที่มีการนําเสนอ

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
43. กิจการต้ องใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปเมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่เข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ น
สินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายและการดําเนินงานที่เข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานที่
ยกเลิกหลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กิจการอาจปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกประเภท (หรือ
กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีย กเลิ ก ) ที่เ ข้ า เงื่ อ นไขการจั ด ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและการ
ดําเนินงานที่เข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานที่ยกเลิกก่อนวันที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ หากกิจการทราบมูลค่าและข้ อมูลอื่นที่ต้องนํามาใช้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เมื่อเข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ เป็ นครั้งแรก

วันถือปฏิบตั ิ
44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบตั ิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
44ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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44ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44จ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ เพิ่ มข้ อความในย่ อหน้ าที่ 5ข กิจการต้ องถือปฏิบัติ
สําหรับการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มต้ นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อนุ ญาตให้ ถือปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติ โดยกิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
45. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ ท่กี ่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ืน
หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื
ส่วนประกอบของกิจการ

การดําเนินงานหรือกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้ อย่างชัดเจน (ทั้งใน
ด้ า นการดํา เนิ น งานและสํา หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการรายงานทาง
การเงิน) จากส่วนที่เหลือของกิจการ

ต้นทุนในการขาย

ต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจําหน่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่ม
สินทรัพย์ทีย่ กเลิก) ไม่รวมต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
(ก) คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์ หรื อตั้งใจสําหรั บขายหรื อใช้ ภายในรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
(ข) มีวัตถุประสงค์หลัก ถือไว้ เพื่อค้ า
(ค) คาดว่าจะใช้ ประโยชน์ภายใน 12 เดือนตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน หรือ
(ง) สินทรัพย์ท่เี ป็ นเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสด (ตามคํานิยาม ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงิน
สด) และที่ไม่มีข้อจํากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ ในการชําระ
หนี้สนิ อย่างน้ อย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การดําเนินงานทีย่ กเลิก

ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้ เป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถือไว้ เพื่อขาย และ
(ก) เป็ นสายงานธุรกิจที่สาํ คัญหรือเขตภูมิศาสตร์ท่แ
ี ยกต่างหาก
(ข) เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของแผนร่ ว มกัน ที่จ ะยกเลิ ก ธุ ร กิ จ ที่ส าํ คั ญ หรื อ เขต
ภูมิศาสตร์ท่แี ยกต่างหาก หรือ
(ค) เป็ นบริษัทย่อยที่ซ้ ือมาเพื่อขายต่อ
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กลุ่มสินทรัพย์ทีย่ กเลิก

กลุ่มของสินทรัพย์ท่ียกเลิก (โดยการขายหรือไม่ ใช่ การขาย) รวมกัน
เป็ นกลุ่มในรายการเดียว และหนี้ สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์
เหล่านั้นที่จะถูกโอนไปพร้ อมกับรายการดังกล่ าว กลุ่มสินทรัพย์รวมถึง
ค่ า ความนิ ย มที่ ไ ด้ ม าในการรวมธุ ร กิ จ ถ้ า กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ นหน่ ว ย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้ รับปันส่วนค่าความนิยมตามที่กาํ หนด
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 80 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ หรือเป็ นการดําเนินงานภายใน
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด

มูลค่ายุติธรรม

จํานวนเงินที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กนั ในขณะที่ท้งั
สองฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรอง
ราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกัน

ข้อผูกพันในการซื้ อทีแ่ น่นอน

ข้ อตกลงกับผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกันซึ่งผูกพันทั้งสองฝ่ ายและมักมีผล
บั ง คั บ ตามกฎหมาย ซึ่ ง (ก) กํา หนดข้ อ ตกลงที่มี นั ย สํา คั ญ ทั้ง หมด
รวมถึงราคาและระยะเวลาของรายการ และ (ข) รวมถึงมีบทลงโทษ
หากไม่ปฏิบัติตามข้ อผูกพันซึ่งมากเพียงพอ ที่ทาํ ให้ การปฏิบัติตามข้ อ
ผูกพันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก

ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดับสูงมาก

มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นสูงมากกว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์หมุนเวียน

มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะไม่เกิดขึ้น

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

จํา นวนที่สูง กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ หั ก ต้น ทุ น ใน
การขายและมูลค่าจากการใช้

มูลค่าจากการใช้

มูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดจากการใช้
สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและจากการเลิกใช้ เมื่อสิ้นสุดอายุใช้ งาน
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ภาคผนวก ข
แนวปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การขยายระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการขายให้เสร็จสมบูรณ์
ข1

ตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการขายให้ เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ เป็ น
สาเหตุท่ที าํ ให้ ไม่สามารถจัดประเภทสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่อขายหากความล่ าช้ านั้นเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอยู่ นอกเหนือการควบคุมของ
กิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้ เห็นว่า กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย์
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ข้ อยกเว้ นสําหรับข้ อกําหนด 1 ปี ตามย่อหน้ าที่ 8 ต้ องนํามาถือ
ปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(ก) ในวันที่กจิ การตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่จะขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่ยกเลิก) กิจการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้อ่นื (ซึ่งไม่ใช่ผ้ ูซ้ ือ) จะบังคับใช้ เงื่อนไขใน
การโอนสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ที่จะทําให้ ระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการขาย
ให้ เสร็จสมบูรณ์น้ันต้ องขยายออกไป และ
(ก.1) การกระทํา ที่จํา เป็ นเพื่ อ ตอบสนองต่ อ เงื่ อ นไขเหล่ า นั้ น ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ นได้
จนกระทั่ง หลังจากได้ ทาํ ข้ อผูกพันในการซื้อที่แน่นอน และ
(ก.2) ข้ อผู กพันแน่ นอนในการซื้อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากกว่ าจะ
เกิดขึ้นภายใน 1 ปี
(ข) กิจการได้ รับข้ อผูกพันในการซื้อที่แน่ นอนและเป็ นผลให้ ผ้ ูซ้ ือหรือผู้อ่ ืนบังคับใช้ เงื่อนไข
อย่ างที่ไม่ ได้ คาดการณ์มาก่อนในการโอนสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ี
ยกเลิก) ซึ่งก่อนหน้ านี้ได้ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อขายที่จะขยายระยะเวลาที่
ต้ องใช้ ในการขายให้ เสร็จสมบูรณ์ และ
(ข.1) การกระทําที่จาํ เป็ นเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขได้ เกิดขึ้นแล้ วอย่างทันเวลา และ
(ข.2) คาดว่าปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความล่าช้ าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ นึ
(ค) ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปี แรก สถานการณ์ท่เี คยคาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้น และ
เป็ นผลให้ สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่ียกเลิก) ที่เคยจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขายยังไม่ได้ ถูกขายออกไปเมื่อสิ้นงวด และ
(ค.1) ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปี แรก กิจการได้ กระทําการที่จาํ เป็ นเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
(ค.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
คล่องในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีท่มี ีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และ
(ค.3) เข้ าเงื่อนไขตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 และ 8
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แนวทางปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
แนวทางปฏิบตั ิน้ ีใช้ประกอบแต่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 5 (ปรับปรุง
2555)

การมีไว้เพือ่ ขายในทันที (ย่อหน้าที่ 7)
การเข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก)
ต้ องมีไว้ เพื่อขายในทันทีในสภาพปั จจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้ อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสําหรับ
การขายสินทรัพย์เหล่านั้น (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) (ย่อหน้ าที่ 7) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม
สินทรั พย์ท่ียกเลิก) จะมีไว้ เพื่ อขายในทันที หาก ณ ปั จจุ บันกิจการมีความตั้งใจและความสามารถใน
การโอนสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) แก่ผ้ ูซ้ ือในสภาพปั จจุบัน ตัวอย่างที่ 1 ถึง 3 แสดงถึง
สถานการณ์ท่อี าจจะหรืออาจจะไม่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 7

ตัวอย่างที่ 1
กิจการผูกพันกับแผนการขายอาคารสํานักงานใหญ่และเริ่มมีการดําเนินการหาผู้ซ้ ือ
1.1 กิจ การมี ค วามตั้ ง ใจที่จ ะโอนอาคารดั ง กล่ า วให้ กับ ผู้ ซ้ ื อภายหลั ง จากออกไปจากอาคารแล้ ว
ระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้ องใช้ ในการออกไปจากอาคารเป็ นข้ อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบัติกนั ทั่วไป
สําหรับการขายสินทรัพย์เหล่านั้น รายการนี้จะเข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 7 ในวันที่มีการผูกพันตาม
แผนการขาย
1.2 กิจการจะยังคงใช้ อาคารดังกล่ าวจนกระทั่งการก่อสร้ างอาคารสํานักงานแห่ งใหม่ เสร็จสมบูรณ์
กิจการไม่ มีความตั้งใจที่จะโอนอาคารปั จจุ บันให้ กับผู้ซ้ ือจนกระทั่งภายหลังจากก่อสร้ างอาคาร
สํานักงานแห่ งใหม่เสร็จสมบูรณ์ (และจะออกไปจากอาคารปั จจุ บัน) การชะลอในระยะเวลาของ
การโอนอาคารปั จ จุ บั น โดยกิจ การ (ผู้ ขาย) แสดงให้ เห็น ว่ า อาคารไม่ ไ ด้ มีไ ว้ เพื่ อ ขายในทัน ที
รายการนี้จะไม่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 7 จนกระทั่งการก่อสร้ างอาคารสํานักงานแห่ งใหม่เสร็จ
สมบูรณ์ แม้ ว่าข้ อผูกพันในการซื้อที่แน่ นอนสําหรับการโอนอาคารปั จจุ บันในอนาคตจะเกิดขึ้น
ก่อนก็ตาม
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ตัวอย่างที่ 2
กิจการผูกพันตามแผนการขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตและเริ่มมีการดําเนินการหาผู้ซ้ ือ ในวันที่
มีการผูกพันตามแผนการขาย กิจการมีสนิ ค้ าค้ างส่งสําหรับคําสั่งซื้อของลูกค้ าที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
2.1 กิจการมีความตั้งใจที่จะขายเครื่องจักรดังกล่าวพร้ อมกับการดําเนินงาน คําสั่งซื้อของลูกค้ าที่ยังไม่
เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ขายจะโอนให้ กบั ผู้ซ้ ือ การโอนคําสั่งซื้อของลูกค้ าที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในวันที่
ขายจะไม่มีผลกระทบต่อจังหวะเวลาการโอนเครื่องจักร รายการนี้จะเข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 7
ในวันที่มีการผูกพันตามแผนการขาย
2.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะขายเครื่องจักรดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการดําเนินงาน กิจการไม่มีความตั้งใจ
ที่จะโอนเครื่องจักรให้ กับผู้ซ้ ือจนกระทั่งภายหลังจากหยุดดําเนินงานทั้งหมดของเครื่องจักรและ
จัดส่งสินค้ าที่ค้างส่งสําหรับคําสั่งซื้อของลูกค้ าที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การชะลอจังหวะเวลาการโอน
เครื่องจักรโดยกิจการ (ผู้ขาย) แสดงให้ เห็นว่าเครื่องจักรไม่ได้ มีไว้ เพื่อขายในทันที รายการนี้จะ
ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขตามย่ อ หน้ า ที่ 7 จนกระทั่ง การดํา เนิ น งานของเครื่ อ งจั ก รจะถู ก ยกเลิ ก แม้ ว่ า
ข้ อผูกพันในการซื้อที่แน่นอนสําหรับการโอนอาคารปัจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้นก่อนก็ตาม

ตัวอย่างที่ 3
กิจการเข้ ายึดอสังหาริมทรัพย์ท่จี าํ นองไว้ กับกิจการ ประกอบด้ วยที่ดินและอาคาร ซึ่งกิจการมีความตั้งใจ
ที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
3.1 กิจการไม่ มีความตั้งใจที่จะโอนอสังหาริ มทรั พย์ให้ แก่ผ้ ู ซ้ ือจนกระทั่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปรั บ ปรุงเพื่ อ เพิ่ มราคาขายของอสัง หาริ มทรั พย์ ดังกล่ า ว การชะลอในระยะเวลาของการโอน
อสังหาริมทรัพย์โดยกิจการ (ผู้ขาย) แสดงให้ เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ มีไว้ เพื่อขายในทันที
รายการนี้จะไม่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 7 จนกระทั่งการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์
3.2 ภายหลังจากการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์และอสังหาริมทรัพย์ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้
เพื่อขาย แต่ ก่อนข้ อผูกพันในการซื้อที่แน่ นอนจะเกิดขึ้น กิจการถูกร้ องเรียนเกี่ยวกับการสร้ าง
ความเสียหายต่อสภาพแวดล้ อมและถูกบังคับให้ แก้ ไขความเสียหาย กิจการยังคงมีความตั้งใจที่จะ
ขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกิจการไม่มีความสามารถในการโอนอสังหาริมทรัพย์
ให้ กบั ผู้ซ้ ือจนกระทั่งภายหลังจากการแก้ ไขความเสียหายเสร็จสมบูรณ์ การชะลอในระยะเวลาของ
การโอนอสังหาริมทรัพย์โดยบุคคลอื่นก่อนข้ อผูกพันในการซื้อที่แน่นอนจะเกิดขึ้นแสดงให้ เห็นว่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ ไ ด้ มี ไ ว้ เพื่ อ ขายในทั น ที รายการนี้ จะไม่ เ ข้ าเงื่ อ นไขตามย่ อ หน้ าที่ 7
ได้ อีกต่อไป กิจการต้ องยกเลิกการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตาม
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 26
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การขายทีค่ าดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึง่ ปี (ย่อหน้าที่ 8)
ตัวอย่างที่ 4
การเข้ า เงื่ อ นไขการจั ด ประเภทสิน ทรั พ ย์ ท่ีถือ ไว้ เ พื่ อ ขาย การขายสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ท่ยี กเลิก) ต้ องมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก (ย่อหน้ าที่ 7) และการโอนสินทรัพย์
(หรือกลุ่มสินทรั พย์ท่ียกเลิก) ต้ องคาดว่ าจะเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็ นการขายที่เสร็จสมบูรณ์
ภายใน 1 ปี (ย่อหน้ าที่ 8) ตัวอย่างของรายการที่ไม่เข้ าเงื่อนไขดังกล่าว ได้ แก่
4.1 กิจการที่เป็ นบริษัทผู้ให้ เช่ าเชิงพาณิชย์และเชิงเงินทุน ถือครองอุปกรณ์ท่มี ีไว้ เพื่อขายหรือให้ เช่ า
ซึ่งกิจการเพิ่งจะหยุดการให้ เช่า และยังไม่มีการกําหนดอย่างท้ ายสุดว่ารูปแบบรายการในอนาคต
(ขายหรือให้ เช่า) จะเป็ นอย่างไร
4.2 กิจการเข้ าผูกพันกับแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ท่กี จิ การใช้ อยู่ และการโอนของอสังหาริมทรัพย์
จะรับรู้เป็ นการขายและให้ เช่ากลับคืน

ข้อยกเว้นสําหรับเงือ่ นไขตามย่อหน้าที่ 8
ข้ อยกเว้ นสําหรับข้ อกําหนด 1 ปี ตามย่อหน้ าที่ 8 ให้ ถือปฏิบัติในสถานการณ์ท่จี าํ กัดสําหรับระยะเวลาที่
กําหนดให้ การขายที่เสร็จสมบูรณ์ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก) จะถูกขยายเกิน
กว่า 1 ปี โดยเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการและเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ (ย่อหน้ าที่ 9 และภาคผนวก ข1) ตัวอย่างที่ 5 – 7 แสดงถึงสถานการณ์ดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 5
กิจการอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ าที่เข้ าผูกพันตามแผนการขายกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก ซึ่งถือว่าเป็ นกลุ่ม
สินทรัพย์สาํ คัญของการดําเนินงานที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแล การขายกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวจําเป็ นต้ อง
ได้ รับอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลซึ่งอาจทําให้ ระยะเวลาที่กาํ หนดให้ การขายเสร็จสมบูรณ์จะถูกขยาย
เกินกว่า 1 ปี การดําเนินการที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ได้ รับการอนุมัติจะยังไม่สามารถเริ่มต้ นได้ จนกระทั่งภายหลังที่
ทราบผู้ซ้ ือและเกิดข้ อผูกพันการซื้อที่แน่นอนกับผู้ซ้ ือแล้ ว อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อยู่ใน
ระดับสูงมากที่ข้อผูกพันการซื้อที่แน่นอนนั้นจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปี ในสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้ าเงื่อนไข
ภายใต้ ภาคผนวก ข1 (ก) สําหรับเรื่องการยกเว้ นเรื่องข้ อกําหนด 1 ปี ในย่อหน้ าที่ 8

ตัวอย่างที่ 6
กิจการเข้ าผูกพันตามแผนการขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตในสภาพปัจจุบันและจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อขาย หลังจากกิจการได้ รับข้ อผูกพันการซื้อที่แน่ นอนจากผู้ซ้ ือแล้ ว การตรวจสอบ
สภาพของเครื่องจักรโดยผู้ซ้ ือทําให้ พบความเสียหายต่อสิ่งแวดล้ อมที่เดิมไม่ เคยทราบมาก่อน ผู้ซ้ ือ
เรียกร้ องให้ กจิ การทําการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมที่เสียหายให้ ดีข้ นึ ซึ่งอาจทําให้ ระยะเวลาที่กาํ หนดให้ การ
ขายเสร็จสมบูรณ์เกินกว่า 1 ปี อย่างไรก็ดี กิจการได้ เริ่มแก้ ไขซ่อมแซมและมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ใน
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ระดับสูงมากที่การแก้ ไขซ่ อมแซมจะเกิดขึ้นในระดับที่น่าพอใจ ในสถานการณ์ดังกล่ าวถือว่าเข้ าเงื่อนไข
ภายใต้ ภาคผนวก ข1 (ข) สําหรับข้ อยกเว้ นเรื่องข้ อกําหนด 1 ปี ในย่อหน้ าที่ 8

ตัวอย่างที่ 7
กิจการเข้ าผูกพันตามแผนการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย
7.1 ในระหว่าง 1 ปี แรกของงวดเริ่มต้ น เงื่อนไขทางตลาดที่เคยเป็ นอยู่ ณ วันที่มีการจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขายเมื่อเริ่มแรกกลับแย่ลง ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถขายได้ ในวัน
สิ้น งวด ในระหว่ า งงวดนั้ น กิ จ การได้ ชั ก ชวนผู้ ซ้ ื ออย่ า งสมํ่า เสมอ แต่ ไ ม่ มี คํา เสนอซื้ ออย่ า ง
สมเหตุสมผล ทําให้ กจิ การต้ องตอบสนองโดยการปรับลดราคาขาย สินทรัพย์ยังคงมีการเสนอขาย
อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขทางตลาด และเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 7 และ 8 สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้ าเงื่อนไขตามภาคผนวก ข1(ค)
ที่ยกเว้ นข้ อกําหนด 1 ปี ในย่อหน้ าที่ 8 ณ สิ้นงวด 1 ปี แรกของงวดเริ่มต้ น สินทรัพย์ดังกล่าว
ยังคงต้ องจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย
7.2 ใน 1 ปี ถัดไปของงวดเริ่มต้ น เงื่อนไขทางตลาดยังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่อง และกิจการไม่ สามารถ
ขายสินทรัพย์น้ันได้ ในวันสิ้นงวด กิจการเชื่อว่าเงื่อนไขทางตลาดจะปรับตัวดีข้ นึ และไม่มีการปรับ
ลดราคาของสินทรัพย์อีก สินทรัพย์ยังคงจัดเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายแต่ ด้วยราคาที่เกินกว่า
มูลค่ า ยุ ติธรรมในปั จ จุ บัน ในสถานการณ์ดังกล่ าวการไม่ ไ ด้ ลดราคาสิน ทรั พย์แสดงให้ เห็น ว่ า
สินทรัพย์ไม่ได้ มีไว้ เพื่อขายในทันที ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 นอกจากนี้ย่อหน้ าที่ 8 กําหนดให้
สินทรัพย์ต้องตีราคาด้ วยราคาที่เหมาะสมกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุ บัน ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเข้ าเงื่อนไข
ตามภาคผนวก ข1(ค) สําหรับข้ อยกเว้ นเรื่องข้ อกําหนด 1 ปี ในย่อหน้ าที่ 8 สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูก
จัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อใช้ งานตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 26

การกําหนดว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใดเป็ นสินทรัพย์ทีจ่ ะทิ้ ง
ย่อหน้ าที่ 13 และ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดว่าเมื่อสินทรัพย์ถูกปฏิบัติเป็ น
สินทรัพย์ท่จี ะทิ้ง ตัวอย่างที่ 8 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อใดสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ท่จี ะทิ้ง

ตัวอย่างที่ 8
กิจการหยุดการใช้ โรงงานเพื่อการผลิตสินค้ าเนื่องจากความต้ องการสินค้ าลดลง อย่างไรก็ดีโรงงานถูก
บํารุงรักษาให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน และคาดว่ าจะใช้ ดาํ เนินการผลิตอีกครั้งเมื่อความต้ องการสินค้ า
กลับมา โรงงานดังกล่าวจึงไม่ถอื ว่าเป็ นกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะทิ้ง
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การแสดงการดําเนินงานทีย่ กเลิกทีจ่ ะทิ้ ง
ย่อหน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ห้ ามจัดประเภทสินทรัพย์ท่จี ะทิ้งเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่อขาย อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์ท่จี ะทิ้งเป็ นสายงานหลักของธุรกิจหรือพื้นที่หลักทางภูมิศาสตร์ของ
การดําเนินงาน สินทรัพย์เหล่านั้นจะรายงานไว้ ในการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่สนิ ทรัพย์ดังกล่าวจะถูก
ทิ้ง ตัวอย่างที่ 9 แสดงถึงการแสดงรายการตามข้ อกําหนดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 9
ในเดือนตุลาคม 25X5 กิจการตัดสินใจที่จะยกเลิกการผลิตฝ้ ายทั้งหมด ซึ่งเป็ นสายงานหลักของธุรกิจ
การผลิตฝ้ ายจะหยุดดําเนินงานทั้งหมดในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ในงบการเงินสําหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของการผลิตฝ้ ายจะแสดงเป็ นการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก ในงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงิ น สดของการผลิ ต ฝ้ ายจะแสดงเป็ นการดํา เนิ น งานที่ย กเลิ ก และกิจ การทํา การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
ย่อหน้ าที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การปั นส่วนของผลขาดทุนจากการด้อยค่าของกลุ่มสินทรัพย์ทีย่ กเลิก
ย่ อหน้ าที่ 23
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาํ หนดให้ ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า
(หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรู้สาํ หรับกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกต้ องนําไปลด (หรือเพิ่ม) มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ตามลําดับของการปันส่วนที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 104 และย่อหน้ าที่ 122 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ตัวอย่างที่ 10 แสดงถึงการปันส่วนของ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก

ตัวอย่างที่ 10
กิจการวางแผนจะจําหน่ ายกลุ่มของสินทรัพย์ (เป็ นสินทรัพย์ท่จี ะขาย) สินทรัพย์ดังกล่ าวมีรูปแบบเป็ น
กลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก และมีการวัดมูลค่าดังต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชี ณ วันรอบ มูลค่าตามบัญชีทีม่ ีการ
ระยะเวลารายงานก่อนการ วัดมูลค่าใหม่ทนั ทีก่อน
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ การจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
ถือไว้เพือ่ ขาย
บาท
2,400
1,800
5,700

สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้ วยราคาทุน)
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บาท
2,200
1,500
5,700

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้ วยราคาที่ตใี หม่)
ค่าความนิยม
รวม

4,600
1,500
16,000

4,000
1,500
14,900

กิจการรับรู้ขาดทุนจํานวน 1,100บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทันทีก่อนการจัดประเภทเป็ น
กลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกซึ่งถือไว้ เพื่อขาย
กิจการประมาณว่ามูลค่ายุติรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกมีจาํ นวน 13,000 บาท
เนื่องจากกิจการมีการวัดมูลค่ าของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึ่งถือไว้ เพื่อขายด้ วยจํานวนที่ต่าํ กว่ าระหว่ าง
มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย กิจการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าจํานวน 1,900
บาท (14,900 บาท – 13,000 บาท) เมื่อกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวจัดประเภทครั้งแรกเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้
เพื่อขาย
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าจะปันส่วนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งการวัดมูลค่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้นจะไม่ มีการปั นส่วนการด้ อยค่ าไปยังสินค้ าคงเหลือและ
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ผลขาดทุนจะปันส่วนไปยังสินทรัพย์อ่นื ๆตามลําดับของการปันส่วนที่กาํ หนด
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 104 และ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของ
สินทรัพย์
การปันส่วนสามารถแสดงได้ ดังนี้

สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(แสดงด้ วยราคาทุน)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(แสดงด้ วยราคาที่ตีใหม่)
ค่าความนิยม
รวม

มูลค่าตามบัญชีทีม่ ีการ
วัดมูลค่าใหม่ทนั ทีก่อน
การจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

การปั นส่วนผล
ขาดทุนจาก
การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชี
หลังจากการปั นส่วน
ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า

บาท
2,200
1,500

บาท
-

บาท
2,200
1,500

5,700

(235)

5,465

4,000
1,500
14,900

(165)
(1,500)
(1,900)

3,835
13,000
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อันดับแรก ผลขาดทุนจากการด้ อยค่านําไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมก่อน จากนั้นผลขาดทุนที่
คงเหลือจะปันส่วนไปยังสินทรัพย์อ่นื ๆตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการนั้น

การนําเสนอการดําเนินงานทีย่ กเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ย่อหน้ าที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การเปิ ดเผยจํานวนเงินในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิกและการวิเคราะห์จาํ นวนเงินดังกล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหรือในส่วนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แยกจากการดําเนินงานต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ 11 แสดง
ถึงการเปิ ดเผยตามกําหนดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 11
กลุ่มบริษทั กขค-งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X8
(แสดงการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าทีข่ องค่าใช้จ่าย)

การดําเนินงานต่อเนือ่ ง
รายได้
ต้ นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้ อ่นื
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม
กําไรก่อนภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
การดําเนินงานทีย่ กเลิก
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก*
กําไรสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
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25X8
พันบาท

25X7
พันบาท

X
(X)
X
X
(X)
(X)
(X)
(X)
X
X
(X)
X

X
(X)
X
X
(X)
(X)
(X)
(X)
X
X
(X)
X

X
X

X
X

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับงวดส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับงวดส่วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

*การวิเคราะห์กาํ หนดให้ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การนําเสนอสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพือ่ ขาย
ย่อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กจิ การต้ องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายและสินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภท
เป็ นสิน ทรั พย์ ท่ีถือ ไว้ เพื่ อ ขาย แยกต่ า งหากจากสิน ทรั พย์อ่ืน ในงบแสดงฐานะการเงิ น หนี้ สิน ในกลุ่ ม
สินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายต้ องนําเสนอแยกต่างหากจากหนี้สนิ อื่นในงบ
แสดงฐานะการเงิน สินทรั พย์และหนี้ สินเหล่ านี้ต้องไม่ นํามาหั กกลบกันและนําเสนอเป็ นจํานวนเดียว
ตัวอย่างที่ 12 แสดงถึงการเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 12
ณ สิ้นปี 25X8 กิจการตัดสินใจจําหน่ายบางส่วนของสินทรัพย์ของกิจการ (และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
หนี้สนิ ของกิจการ) สินทรัพย์กลุ่มที่จะจําหน่ายดังกล่าวซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 7 และ 8 จะ
ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีหลังจากจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ถอื ไว้ เพื่อขาย
กลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก 1 กลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก 2
บาท
บาท
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย
1,400*
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
4,900
1,700
หนี้สนิ
(2,400)
(900)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิของกลุ่มสินทรัพย์ทีย่ กเลิก
3,900
800
* จํานวน 400 บาทที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่รี ับรู้ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเป็ นยอดสะสมใน
ส่วนของเจ้ าของ
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การนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถือไว้ เพื่อขายสามารถแสดงได้ ดังนี้
25X8

25X7

X
X
X
8,000
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

3,300
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
กกก
ขขข
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
คคค
งงง
จจจ
รวมสินทรัพย์

หนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ
หนี้สนิ หมุนเวียน
ซซซ
ฌฌฌ
ญญญ
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ดดด
ตตต
ถถถ
รวมหนี้สนิ
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ส่วนของเจ้ าของที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ฉฉฉ
ชชช
จํานวนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสะสมในส่วนของเจ้ าของที่
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย

25X8

25X7

X
X

X
X

400
X
X
ส่วนของผู้ถอื หุ้นที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
X
X
รวมส่วนของเจ้ าของ
X
X
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ
X
X
กิจ การไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น ย้ อ นหลั ง สํา หรั บ การแสดงรายการสิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์
ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อขาย งบแสดงฐานะการเงินที่นาํ มาแสดงเปรียบเทียบ
ในงวดก่อนจึงไม่จาํ เป็ นต้ องปรับปรุงการแสดงรายการใหม่

การวัดมู ลค่าและการแสดงรายการของบริษทั ย่อยที่ถูกซื้ อโดยมีเจตนาที่จะขายบริษทั นั้น
ออกไปอีกและจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
บริษัทย่อยที่ถูกซื้อมาโดยผู้ซ้ ือมีเจตนาที่จะขายบริษัทนั้นออกไปอีกไม่ได้ รับยกเว้ นจากการจัดทํางบการเงิน
รวมในงบการเงินของผู้ซ้ ือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ดีหากเข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 11 จะแสดงรายการเป็ นกลุ่มสินทรัพย์ท่ี
ยกเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย ตัวอย่างที่ 13 แสดงรายละเอียดของข้ อกําหนดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 13
กิจการ ก ซื้อกิจการ ฮ ซึ่งเป็ นบริษัทโฮลดิ้งที่มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ ย1 และ ย2 เฉพาะ ย2 ที่ถูกซื้อมา
โดยมีเจตนาที่จะขายออกไปอีกและเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่จะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 32.3 ย2 ถือเป็ นการดําเนินงานที่ยกเลิก
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของ ย2 คือ 135 บาท กิจการ ก มีวิธปี ฏิบัติทางบัญชีต่อ ย2
ดังนี้
 เมื่อเริ่มแรก กิจการ ก วัดมูลค่าหนี้สินที่ระบุได้ ของ ย2 ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งประมาณว่าเท่ากับ
40 บาท
 เมื่อเริ่ มแรก กิจการ ก วั ดมู ลค่ าสินทรั พย์ ท่ีซ้ ื อมาด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมหั กต้ นทุ นในการขายของ ย2
(135 บาท) บวกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ที่ระบุได้ (40 บาท) ซึ่งประมาณว่าเท่ากับ 175 บาท
 ณ สิ้นงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก ทบทวนการวัดมูลค่ าของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกด้ วยจํานวนที่ต่ าํ กว่ า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ประมาณว่าเท่ากับ 130 บาท หนี้สนิ ที่ทบทวน
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การวัดมูลค่าเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ประมาณว่า
เท่ากับ 35 บาท ดังนั้นสินทรัพย์รวมวัดมูลค่าได้ เท่ากับ 130 บาท + 35 บาท หรือเท่ากับ 165 บาท
 ณ สิ้นงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ส่วนดังกล่าวแยกจากสินทรัพย์และหนี้สนิ
อื่นในงบการเงินรวมตามที่แสดงในตัวอย่ างที่ 12 การนําเสนอสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนหรือกลุ่ม
สินทรัพย์ท่ยี กเลิกที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย และ
 ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการ ก แสดงกําไรหลังภาษีเงินได้ หรือขาดทุนของ ย2 และแสดงกําไรหรือ
ขาดทุนหลังภาษีเงินได้ ท่รี ับรู้ภายหลังจากการทบทวนมูลค่าของ ย2 ซึ่งเท่ากับการทบทวนการวัดมูลค่า
ของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกจาก 135 บาท เป็ น 130 บาท
กิจการไม่ต้องทําการวิเคราะห์ต่อไปสําหรับสินทรัพย์และหนี้สิน หรือสําหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิก
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