เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๘/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการ
บัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชีพ บั ญ ชี ที่ ๓๒/๒๕๕๖ เรื่อ ง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๕ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๕) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบั บที่ 5 เรื่ อง สินทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ยนที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนิ นงาน
ที่ยกเลิก ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31
ธันวาคม 2555 (IFRS 5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Bound
volume 2013 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่
28 และภาคผนวก ก เพิ่ มย่ อหน้ า ที่ 44ฉ ถึง 44ฌ และปรั บปรุง การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การจั ด ประเภทของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อกลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์ที่
จาหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ่ าย
ให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

บทนา 1
1
2

6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ะทิ้ ง

13

การวัดมู ลค่าสินทรัพย์ไม่หมุ นเวีย น (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย)
ทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

15

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ าหน่าย)
การรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับรายการ
การเปลีย่ นแปลงแผนการขาย

15
20
26

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล

30

การแสดงรายการการดาเนินงานทีย่ กเลิก
ผลกาไรหรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
การแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ าหน่าย
ทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม

31
37

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
ภาคผนวก
ก คานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ

43
44
45

38
41

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขาย
และการดาเนินงานทีย่ กเลิก ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ทุกย่อหน้ ามี
ความสาคัญเท่ากัน โดยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการที่สาคัญ คาที่ปรากฏครั้งแรกในภาคผนวก ก เป็ น
ตัว อั ก ษรเอน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ต้ องอ่านโดยคานึ งถึงข้ อกาหนดของ กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการ
ใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนา 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที ่
ถื อ ไว้เ พื่อ ขายและการด าเนิ น งานที ่ย กเลิ ก กาหนดถึ ง การจั ด ประเภท การวั ด มู ล ค่ า และ
การนาเสนอข้ อมูลของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
บทนา 2 (บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนา 3 (บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนา 4 (บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนา 5 (บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

หลักการสาคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนา 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
6.1 นาการจัดประเภท “ถือไว้ เพื่อขาย” มาใช้
6.2 แนะนาแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย ซึ่งหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ท่จี ะยกเลิก
โดยการขายหรือไม่ใช่การขาย รวมกันเป็ นกลุ่มในรายการเดียว รวมทั้งหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับสินทรัพย์เหล่านั้นที่จะถูกโอนไปในรายการดังกล่าว
6.3 กาหนดให้ สินทรัพย์ หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อ
ขายแสดงด้ วยมูลค่าที่ต่ากว่ าระหว่ างมู ลค่ าตามบั ญชี กับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการ
ขาย
6.4 กาหนดให้ ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ท่จี ัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย หรือรวมอยู่ใน
กลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย
6.5 กาหนดให้ ต้องนาเสนอข้ อมูลสินทรั พย์ท่จี ัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่ อขาย รวมถึงสินทรัพย์และ
หนี้สินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่ อขายเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน

3

6.6 กาหนดให้
6.6.1 จัดประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การดาเนินงานเข้ าเงื่อนไขของการถือ
ไว้ เพื่อขาย หรือเมื่อกิจการขายการดาเนินงาน
6.6.2 แสดงผลการดาเนินงานของการดาเนินงานที่ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
6.6.3 ห้ ามปรับปรุงย้ อนหลังการจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิกเมื่อเงื่อนไขของ
การจัดประเภทไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ะก าหนดวิ ธี ป ฏิบั ติท างบั ญ ชี สาหรั บ
สินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย รวมถึงการนาเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลของการดาเนิ นงานทีย่ กเลิก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการให้
1.1 วัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่เี ข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย โดยใช้ มูลค่าที่
ต่ากว่าระหว่ างมูลค่าตามบัญชีกับ มูลค่ ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และหยุดคิดค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์ดังกล่าว และ
1.2 นาเสนอสินทรั พย์ท่ีเข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนาเสนอผลของการดาเนินงานที่ยกเลิกเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขอบเขต
2

3

4

1

การจัดประเภทและการนาเสนอตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ให้ ถือ
1
ปฏิบัติกบั สินทรัพย์ท่จี ัดเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกชนิด และกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ าหน่ายทุกกลุ่มใน
กิจการ การวัดมูลค่าตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับ
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวี ยนที่เข้ าเกณฑ์การรั บรู้ ทุกชนิดและกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย(ตามที่กาหนดใน
ย่ อหน้ า ที่ 4) ยกเว้ นสินทรั พย์ ท่ีแสดงไว้ ในย่ อหน้ าที่ 5 ซึ่งยังคงต้ องวั ดมูลค่า ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
สินทรั พย์ท่จี ัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ต้ องไม่จัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
จนกว่าสินทรัพย์น้ันจะเข้ าเกณฑ์ในการจัดประเภทเป็ น สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กิจ การต้ อ งไม่ จั ดประเภทสิน ทรั พ ย์ ท่ีโดยปกติ แ ล้ ว จะ
จั ดเป็ นสินทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ยนที่ซ้ ื อมาสาหรั บขายต่ อโดยเฉพาะ เป็ นสินทรั พย์หมุ นเวี ยน เว้ นแต่
สินทรั พย์น้ันเข้ าเกณฑ์ท่ีจะจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในบางครั้งกิจการจาหน่ ายกลุ่มของสินทรั พย์ อาจมีหนี้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงในรายการเดียวกัน
กลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายนั้นอาจเป็ นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด หน่วยของสินทรัพย์

สาหรับสินทรัพย์ท่จี ัดประเภทตามการแสดงรายการตามสภาพคล่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ท่รี วมถึงจานวน
ที่คาดว่ าจะได้ รับคืนเกินกว่ า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน ย่ อหน้ าที่ 3 ใช้ กับการจัดประเภทสินทรัพย์
ดังกล่าว
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ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดเพียงหน่วยเดียว หรือบางส่วนของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด กลุ่ม
ที่ยกเลิ กอาจรวมไปถึงสินทรั พย์และหนี้สินใดๆของกิจการซึ่งรวมทั้งสินทรั พย์หมุนเวียน หนี้สิน
หมุ น เวี ย นและสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารวั ด มู ล ค่ า ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 5 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ หากสินทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย ให้ นาข้ อกาหนด
ในการวั ด มู ลค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มาถือ ปฏิบั ติกับ สิน ทรั พย์ท้ังกลุ่ ม
เพื่ อให้ กลุ่มสินทรั พย์ท่ีจาหน่าย วั ดมูลค่ าโดยใช้ จานวนที่ต่ ากว่ าระหว่ างมู ลค่ าตามบั ญชีกับมูลค่ า
ยุติธรรม หักต้ นทุนในการขาย ข้ อกาหนดในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการที่อยู่ใน
กลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 18 19 และ 23
3
5 ข้ อ กาหนดในการวั ดมู ลค่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ ไม่น ามาถือปฏิบัติกับ
สินทรั พย์ต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะเป็ นสินทรั พย์เดี่ยวหรือเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ าย) โดย
ข้ อกาหนดของสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
5.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบั ญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
5.2 สินทรัพย์ท่เี กิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
5.3 สินทรั พย์ทางการเงิ นที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู ้
และการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือปฏิบัติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.6 สิทธิตามสัญญาภายใต้ สัญญาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5ก การจัดประเภท การนาเสนอข้ อมูล และการวัดมูลค่าที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ท่ไี ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ าย) ซึ่งจัดประเภทเป็ น
สินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย รวมถึงสินทรั พย์ท่ีไม่ หมุ นเวียน (หรื อกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) ซึ่งจัด
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อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแสเงินสดจากสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยหลักมาจากการขายมากกว่าการใช้
อย่ างต่อเนื่อง สินทรัพย์ดังกล่าวก็จะขึ้นอยู่กบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์อ่นื น้ อยลง และกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายซึ่งเคย
เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดก็จะกลายเป็ นหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแยกต่างหาก
นอกเหนือจากย่อหน้ าที่ 18 และ 19 ซึ่งกาหนดให้ สนิ ทรัพย์ท่สี งสัยว่าจะด้ อยค่าให้ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของในฐานะที่เป็ นเจ้ าของกิจการ (สินทรัพย์ท่ี
ถือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ)
5ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ไม่หมุ นเวียน (หรื อ
กลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือสินทรั พย์ท่ีถือไว้ ในการ
ดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก การเปิ ดเผยในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่นไม่ใช้ กับสินทรั พย์
ดังกล่าว (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาหนดถึง
5ข.1 การเปิ ดเผยอย่ างเฉพาะเจาะจงที่เ กี่ยวกับ สิน ทรั พย์ ไม่ หมุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่ มสินทรั พ ย์ ท่ี
จาหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ ในการดาเนินงาน
ที่ยกเลิก หรือ
5ข.2 การเปิ ดเผยเกี่ยวกับ การวั ดมู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน ที่อ ยู่ ในกลุ่ มสิน ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ย
ซึ่งไม่ได้ อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ และการเปิ ดเผยเหล่ า นั้ นไม่ ไ ด้ รั บ การเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้ ออื่น
การเปิ ดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ที่จัดประเภทไว้
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ ในการดาเนินงานที่ยกเลิก อาจจาเป็ นที่จะต้ องใช้
ข้ อกาหนดทั่วไปตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 125 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพือ่ ขาย หรือสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ จ่ ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
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กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ าหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เ พื่อ ขายหากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ที่จ ะได้ร ับ คื น ส่ ว นใหญ่ ม าจากการขาย มิ ใ ช่ ม าจากการใช้
สินทรัพย์น้นั ต่อไป
ในกรณีเช่นนี้ สินทรัพย์ (หรือ กลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ าย) ต้ องมีไว้ เพื่อขายในทันทีในสภาพปั จจุ บัน
ซึ่งขึ้นอยู่กบั ข้ อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสาหรับการขายสินทรัพย์เหล่านั้น (หรือกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่าย) และการขายต้ องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
สาหรั บการขายที่จะมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากนั้น ระดับการบริ หารที่เหมาะสม
ต้ องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือ กลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ าย) และต้ องเริ่มดาเนินการตาม
แผนเพื่อหาผู้ซ้ ือ และเพื่อทาตามแผนให้ สมบูรณ์ นอกจากนี้กิจการต้ องมีการเสนอขายสินทรัพย์
(หรือกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่าย) อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้ องกับมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบันของสินทรัพย์น้ัน นอกจากนี้การขายดังกล่าวต้ องคาดว่าจะเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็ น
การขายที่เสร็จสมบู ร ณ์ภายใน 1 ปี นับ ตั้งแต่ วั น ที่จั ดประเภทสินทรั พย์ เว้ นแต่ จะเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 9 และการดาเนินการเพื่ อให้ แผนเสร็จสมบูรณ์ต้องบ่ งบอกได้ ว่าไม่น่าจะ
เป็ นไปได้ ท่จี ะมีการเปลี่ยนแปลงแผนอย่างมีนัยสาคัญหรือ จะยกเลิกแผนนั้น ความเป็ นไปได้ ของ
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การได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมายมีข้อกาหนดไว้ ) ต้ องถือเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินว่า
การขายดังกล่าวมีความเป็ นไปค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่
กิจการซึ่งผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ท่สี ่งผลให้ กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยต้ องจัด
ประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษัทย่อยเหล่านั้นเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้ เพื่อขาย
เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 ถึง 8 โดยไม่คานึงถึงว่ากิจการจะยังคงมี
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่
โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีทาให้ ระยะเวลาการขายที่เสร็จสมบูรณ์ขยายเกินกว่ า
1 ปี การขยายระยะเวลาในการขายที่เสร็จสมบูรณ์น้ันไม่ได้ เป็ นเหตุให้ สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่จาหน่ า ย) นั้ น ไม่ สามารถจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย หากความล่ าช้ านั้ น เกิดจาก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดง
ให้ เห็นว่ากิจการยังคงผูกพันต่อแผนในการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) กรณีน้ ีจะ
เกิดขึ้นเมื่อเข้ าเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข
รายการขายให้ ร วมถึ ง การแลกเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ย นกั บ สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่น เมื่ อ
การแลกเปลี่ยนนั้นมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
เมื่อกิจการได้ มาซึ่ งสินทรั พย์ไม่หมุ นเวียน (หรื อ กลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) โดยมีแผนที่จะจ าหน่ าย
ออกไปในภายหลั ง กิจการต้ องจั ดประเภทสินทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ย น (หรื อกลุ่ มสินทรั พย์ ท่ีจ าหน่ าย)
ดังกล่ าวเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย ณ วั นที่ได้ สินทรั พย์ น้ั นมา ก็ต่อเมื่อเข้ าเกณฑ์ระยะเวลา 1 ปี
ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 (นอกจากจะได้ รับยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 9) และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ าง
แน่ในระดับสูงมากที่เงื่อนไขอื่นในย่อหน้ าที่ 7 และ 8 (ซึ่งยังไม่ได้ เป็ นไปตามที่กาหนดในวันนั้น) จะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่ได้ สนิ ทรัพย์น้ันมา (ปกติภายใน 3 เดือน)
หากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 และ 8 ครบถ้ วนหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องไม่จัด
ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อ กลุ่ มสินทรั พย์ท่จี าหน่ าย) เป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายใน
งบการเงินที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม หากเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้ วนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
แต่ก่อนการอนุ มัติให้ เผยแพร่ งบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ า ที่
41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ าย) จะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจ่าย
ให้ แ ก่ผ้ ู เป็ นเจ้ า ของก็ต่อ เมื่อ กิจการผู กพั น ในการจ่ า ยสิน ทรั พย์ (หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ย)
ให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ ในกรณีน้ ีสนิ ทรัพย์ดังกล่าวจะต้ องมีไว้ เพื่อการจ่ายในทันทีในสภาพปั จจุบัน และ
การจ่ายมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก สาหรับการจ่ายที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ในระดับสูงมาก การดาเนินการที่จะทาให้ การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องมีการเริ่มต้ นแล้ วและคาดว่าจะ
เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่ งปี นับจากวั นที่มีการจัดประเภทสินทรัพย์ การดาเนินการที่จาเป็ นเพื่ อให้
การจ่ า ยเสร็จสมบู ร ณ์ต้องบ่ งบอกได้ ว่า ไม่ น่า จะเป็ นไปได้ ท่ีจ ะมี การเปลี่ ยนแปลงการจ่ ายอย่ างมี
นัยสาคัญหรือจะยกเลิกการจ่ายนั้น ความเป็ นไปได้ ของการได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมาย
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มีข้ อ ก าหนดไว้ ) จะต้ อ งถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการประเมิ น ว่ า การจ่ า ยดั งกล่ า วมีค วามเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ะทิ้ ง
13 กิจ การต้ อ งไม่ จั ด ประเภทสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่ มสิ น ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ย) ที่จ ะทิ้ง เป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่จี ะได้ รับคืนส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การใช้ งานต่อไป อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จะทิ้งนั้นเข้ าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในย่อ
หน้ า ที่ 32.1 ถึ ง 32.3 กิจ การต้ อ งแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุ่ มสิน ทรั พ ย์ ท่ี
จาหน่ายเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิกตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 33 และ 34 ณ วันที่หยุดใช้ สินทรัพย์
นั้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ กลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) ที่จะทิ้งรวมถึงสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน
(หรือกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ าย) ที่จะใช้ ไปจนสิ้นสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ที่จะถูกปิ ดไปมากกว่าที่จะถูกขาย
14 กิจการต้ องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกใช้ ช่ัวคราวเป็ นสินทรัพย์ท่จี ะทิ้ง

การวัดมู ลค่ าสิ นทรัพย์ไม่ หมุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ าหน่าย)
15 กิจการต้องวัดมู ลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ กลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ น
สิ น ทรัพ ย์ที่ ถื อ ไว้เ พื่อ ขายด้ว ยจ านวนที่ ต า่ กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก ับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
หักต้นทุนในการขาย
15ก กิจการต้องวัดมู ลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ น
สิ น ทรัพ ย์ที่ถือ ไว้เ พื่อ จ่ า ยให้แ ก่ ผู เ้ ป็ นเจ้า ของด้ว ยจ านวนที่ต า่ กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี
4
กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ่ าย
16 หากสิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ย) ที่ไ ด้ ม าใหม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขในการจั ด ประเภทเป็ น
สิน ทรั พ ย์ท่ีถือ ไว้ เ พื่ อ ขาย (ดู ย่อ หน้ า ที่ 11) การปฏิบั ติตามข้ อก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 15 จะทาให้
สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ถูกวัดมูลค่าในการรับรู้เมื่อเริ่มแรกโดยใช้ จานวนที่ต่ากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีหากสินทรัพย์น้ันไม่ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (เช่น ราคา
ทุน) กับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ดังนั้น หากสินทรัพย์ (หรือ กลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย)
ได้ มาโดยเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมกิจการ สินทรัพย์น้ันต้ องถูกวัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมหัก
ต้ นทุนในการขาย

4

ต้ นทุนในการจ่าย หมายถึง ต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจ่ายไม่รวมต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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17 เมื่อ คาดว่ า การขายจะเกิดขึ้ นเกินกว่ าระยะเวลา 1 ปี กิจการต้ องวั ดต้ นทุน ในการขายด้ วยมู ลค่ า
ปั จจุ บัน มู ลค่ าปั จจุ บันของต้ นทุนในการขายที่เพิ่ มขึ้นเนื่ องจากระยะเวลาที่ผ่านไปต้ องแสดงเป็ น
ต้ นทุนทางการเงินในกาไรหรือขาดทุน
18 ทันทีก่อนการจัดประเภทเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ (หรือ กลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถือไว้ เพื่ อขาย มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ (หรื อสินทรั พย์และหนี้สินทั้งหมดในกลุ่ม) ต้ องวั ด
มูลค่าให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
19 ในการวัดมู ลค่ าใหม่ของกลุ่ มสินทรั พย์ ท่ีจาหน่ า ยในภายหลั ง มู ลค่ า ตามบัญ ชี ของสิน ทรั พย์แ ละ
หนี้ สิน ใดๆที่ไม่ ได้ อ ยู่ ในขอบเขตของข้ อ ก าหนดในการวั ด มู ลค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้แต่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ ายที่ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย
ต้ องมีการวัดมูลค่าใหม่ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องก่อนที่จะมีการ
วัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย

การรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับรายการ
20 กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสาหรั บการลดมูลค่าในครั้งแรกหรือในครั้งต่อๆไปของ
สิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ มสินทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ย) เพื่ อให้ มูลค่ า ของสิน ทรั พย์เท่า กับ มู ลค่ ายุ ติธรรมหั ก
ต้ นทุนในการขาย ทั้งนี้ จนเท่ากับจานวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 19
21 กิจ การต้ องรั บ รู้ ผลกาไรจากการเพิ่ มขึ้น ในภายหลั งของมู ลค่ ายุ ติธรรมหักต้ น ทุน ในการขายของ
สิน ทรั พ ย์ แต่ ไม่ เ กิน ยอดผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า สะสมที่เ คยรั บ รู้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้หรื อที่เคยรั บรู้ก่อนหน้ านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
22 กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่าย
22.1 จนเท่ากับจานวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 แต่
22.2 ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขตของ
การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือที่เคยรับรู้ก่อน
หน้ านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
23 ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (หรือผลกาไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรู้สาหรับกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายต้ อง
น าไปลด (หรื อ เพิ่ ม ) มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นในกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของ
การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ตามลาดับของการปั นส่วนที่กาหนดไว้ ใน
ย่ อหน้ าที่ 104.1 และ 104.2 และย่ อ หน้ าที่ 122 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุ ง
2557) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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24 ในวั นที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้ องรั บรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่ยังไม่เคยรั บรู้ ในวั นที่ขาย
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อ กลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดรายการ
แสดงไว้ ใน
24.1 ย่ อ หน้ า ที่ 67 ถึ ง 72 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ที่ดิ น
อาคารและอุปกรณ์(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
24.2 ย่ อ หน้ าที่ 112 ถึ ง 117 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
25 กิจ การต้ อ งไม่ บั น ทึก ค่ า เสื่อ มราคา (หรื อ ค่ า ตั ดจ าหน่ า ย) ของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นระหว่ า ง
ที่สนิ ทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย หรือระหว่างที่สินทรัพย์น้ันเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย ส่วนดอกเบี้ยและค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สินซึ่งอยู่ในกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อ
ขายนั้นต้ องยังคงรับรู้ต่อไป

การเปลีย่ นแปลงแผนการขาย
26 หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
แต่ ภายหลั งไม่ เข้ าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 7 ถึง 9 อีกต่อไป กิจการต้ องเลิ กจัดประเภท
สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) นั้นเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
27 กิ จ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ เ ลิ ก จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้ เพื่ อ ขาย
(หรือเลิกรวมเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย)
โดยใช้ มูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
27.1 มูลค่ าตามบัญ ชีของสิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ มสินทรั พย์ ท่ีจาหน่ า ย) ก่อนจะถู ก จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายและปรับปรุงด้ วยค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย หรือการตีราคาใหม่ท่ี
ควรจะรั บ รู้ หากสิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ย) นั้ น ไม่ ไ ด้ ถู กจั ดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และ
5
27.2 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ณ วันที่ตัดสินใจเลิกขายในเวลาต่อมา

5

หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
ดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีหลังจากหักขาดทุนจากการปันส่วนการด้ อยค่าซึ่งเกิดขึ้นจากหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงิน
สดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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28 กิจ การต้ อ งรวมการปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่เ ลิ ก จั ด ประเภทเป็ น
6
สินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายในกาไรหรื อขาดทุน จากการดาเนินงานต่อเนื่อง ในงวดที่ไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 9 อีกต่อไป กิจการต้ องปรับปรุงงบการเงินสาหรับงวดหลังจากที่
จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายด้ วยเช่ นกัน หากกลุ่ มสินทรั พย์ท่จี าหน่ ายหรื อสินทรั พย์ไม่
หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายเป็ นบริษัทย่อย การดาเนินงานร่วมกัน การร่วม
ค้ า บริษัทร่วม หรือส่วนได้ เสียในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วม กิจการต้ องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าว
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนเดียวกันกับการแสดงผลกาไรหรื อขาดทุ น (ถ้ ามี) ที่รับรู้ ตามที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 37
29 หากกิจการย้ ายสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ใดออกจากกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ใ นกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ย กเลิ ก ซึ่ ง จะขายนี้ จะต้ อ งมี
การวัดมูลค่าเป็ นกลุ่มต่อไปก็ต่อเมื่อกลุ่มนั้นเข้ า เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 7 ถึง 9 มิฉะนั้น
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ หมุ น เวี ย นที่เ หลื อ อยู่ ในกลุ่ มซึ่ งแต่ ละรายการยังคงเข้ า เงื่ อนไขการจั ดประเภทเป็ น
สินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการโดยใช้ จานวนที่ต่ากว่ าระหว่ างมูลค่า
ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายในวันนั้น กิจการต้ องเลิกจัดประเภทสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ไม่เข้ าเงื่อนไข เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 26

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
30 กิจการต้องแสดงรายการและเปิ ดเผยข้อมูลที่ทาให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบ
ทางการเงิ นของการด าเนิน งานที่ย กเลิ ก และการเลิ ก ใช้สิ น ทรัพย์ไ ม่ ห มุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ทีจ่ าหน่าย)

การแสดงรายการการดาเนินงานทีย่ กเลิก
31 ส่วนประกอบของกิจการ ประกอบด้ ว ยการดาเนิ น งานและกระแสเงิน สดที่สามารถแยกได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน (ทั้งในด้ า นการดาเนิน งานและด้ า นวั ตถุ ประสงค์ของการรายงานทางการเงิน) จากส่วน
ที่เ หลื อของกิจ การ หรื อ อีก นั ยหนึ่ ง ส่ว นประกอบของกิจการจะเป็ นหน่ ว ยสิน ทรั พย์ ท่ีก่ อให้ เ กิด
เงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดในขณะที่มีไว้ สาหรับดาเนินงาน
32 การดาเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้ วย ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรื อที่จัดประเภทไว้ เป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และ
32.1 เป็ นสายงานธุรกิจที่สาคัญหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ท่แี ยกต่างหาก
6

ยกเว้ น กรณีท่ีสิน ทรัพ ย์ เป็ นที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ หรื อ สิน ทรัพ ย์ ไ ม่ มีตัวตนที่เ คยตีร าคาใหม่ ต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งการปรับปรุงต้ องถือเป็ นการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

12

32.2 เป็ นส่วนหนึ่งของแผนร่ วมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สาคัญหรื อเขตภูมิศาสตร์ ในการ
ดาเนินงานที่แยกต่างหาก หรือ
32.3 เป็ นบริษัทย่อยที่ซ้ ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ
33 กิจการต้ องเปิ ดเผย
33.1 จานวนเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งประกอบด้ วยยอดรวมของ
33.1.1 กาไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีของการดาเนินงานที่ยกเลิก และ
33.1.2 กาไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีท่รี ั บรู้ในการวัดมูลค่าให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการขาย หรือในการจาหน่ายสินทรัพย์หรือ กลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานที่ยกเลิก
33.2 การวิเคราะห์จานวนเงินในข้ อ 33.1 โดยแสดงเป็ น
33.2.1 รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และก าไรหรื อ ขาดทุ น ก่ อ นหั ก ภาษี ข องการด าเนิ น งาน
ที่ยกเลิก
33.2.2 ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 81.8 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และ
33.2.3 ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ในการวั ด มู ล ค่ า ให้ เป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น
ในการขาย หรื อ ในการจ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ยซึ่ ง เป็ น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินงานที่ยกเลิก
การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจนาเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ หากกิจการนาเสนอการวิเคราะห์ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ กิจการต้ องนาเสนอ
ไว้ ในส่วนที่ระบุว่า เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ยกเลิ ก ซึ่งหมายถึง แยกต่ างหากจากการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง การวิเคราะห์น้ ีไม่จาเป็ นต้ องทาสาหรับ กลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ ายที่เป็ น
บริษัทย่อยที่ซ้ ือมาใหม่ซ่ึงเข้ าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตั้งแต่
ตอนซื้อมา (ดูย่อหน้ าที่ 11)
33.3 กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมการด าเนิ น งาน การลงทุ น และการจั ด หาเงิ น ของ
การดาเนินงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยเหล่ านี้อาจนาเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรื อในงบการเงิน การเปิ ดเผยนี้ไม่จาเป็ นต้ องทาสาหรั บ กลุ่ มสิน ทรั พย์ ท่ีจาหน่ ายที่เป็ น
บริษัทย่อยที่ซ้ ือมาใหม่ซ่ึงเข้ าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายตั้งแต่
ตอนซื้อมา (ดูย่อหน้ าที่ 11)
33.4 จานวนของกาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่องและจากการดาเนินงานที่ยกเลิกซึ่งปั นส่วนให้
แก่เจ้ าของของบริษัทใหญ่ การเปิ ดเผยเหล่านี้อาจเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
33ก หากกิจการแสดงรายการกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากตามที่อธิบายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
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34
35

36

36ก

(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ยกเลิกจะนาเสนอในงบกาไรขาดทุนที่
แสดงแยกต่างหากนั้น
กิจการต้ องแสดงการเปิ ดเผยข้ อมูลใหม่ตามย่อหน้ าที่ 33 สาหรับงบการเงินงวดก่อน เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ได้ ยกเลิกไปในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสาหรับงวดที่นาเสนอครั้งล่าสุด
กิจการต้ องจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปั จจุ บันของจานวนเงินที่เคยนาเสนอในการดาเนินงาน
ที่ยกเลิก ซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจาหน่ายการดาเนินงานที่ยกเลิกในงวดก่อนแยกต่างหากในส่วน
ของการดาเนิ น งานที่ยกเลิ ก กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยลั ก ษณะและจ านวนของการปรั บ ปรุ ง ดั งกล่ า ว
ตัวอย่างสถานการณ์ท่อี าจทาให้ เกิดการปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้
35.1 การแก้ ปั ญ หาความไม่ แ น่ น อนที่เ กิ ด จากข้ อ ตกลงในการยกเลิ ก การด าเนิ น งาน เช่ น
การได้ ข้อยุติเกี่ยวกับการปรับปรุงราคาซื้อและการรับประกันกับผู้ซ้ ือ
35.2 การแก้ ปัญหาความไม่แน่ นอนที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการดาเนินงานของ
ส่วนประกอบของกิจการก่อนการจาหน่าย เช่น ภาระผูกพั นที่ผ้ ูขายยังคงต้ องรับผิดชอบ
ต่อสภาพแวดล้ อมและการรับประกันสินค้ าของผู้ขาย
35.3 มีการจ่ายชาระภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานโดยที่การจ่ายชาระนั้น
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับรายการที่ยกเลิก
หากกิ จ การเลิ ก จั ด ประเภทส่ วนประกอบของกิ จ การเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ีถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย กิ จ การต้ อ ง
จัดประเภทผลการดาเนินงานของส่วนประกอบดังกล่ าวที่เคยนาเสนอในการดาเนินงานที่ยกเลิกตาม
ย่อหน้ าที่ 33 ถึง 35 ใหม่ ผลการดาเนินงานดังกล่าวต้ องรวมอยู่ในกาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
สาหรับทุกงวดที่นาเสนอ กิจการต้ องอธิบายว่าจานวนสาหรับเงินงวดก่อนเป็ นการนาเสนอใหม่
กิจ การซึ่ ง ผู ก พั น กับ แผนการขายสิ น ทรั พ ย์ ท่ีส่ ง ผลให้ กิ จ การสู ญ เสี ย การควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ย
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 33 ถึง 36 เมื่อบริษัทย่อยดังกล่าวเป็ นกลุ่มสินทรัพย์
ที่จาหน่ายที่ยกเลิกซึ่งเป็ นไปตามคานิยามของการดาเนินงานที่ยกเลิกตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 32

ผลกาไรหรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
37

ผลกาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย)
ที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้ เพื่ อขายที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามค านิ ย ามของการด าเนิ น งาน
ที่ยกเลิกต้ องรวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

การแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนหรือ กลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่ายที่จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
38

กิจ การต้ อ งแสดงรายการสิน ทรั พ ย์ ไม่ หมุ นเวี ยนที่จั ดประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีถือ ไว้ เพื่ อ ขายและ
สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย แยกต่างหากจาก
สินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อ
ขายต้ องนาเสนอแยกต่างหากจากหนี้สนิ อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ เหล่านี้ต้อง
ไม่นามาหั กกลบกันและนาเสนอเป็ นจานวนเดียว กิจการต้ องเปิ ดเผยประเภทของสินทรั พย์และ
14

หนี้สินที่สาคัญซึ่งถูกจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 39 กิจการต้ องนาเสนอ
รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายสะสมที่รับรู้โดยตรงไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายแยกต่างหาก
39 กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่สาคัญหากกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย
เป็ นบริ ษัทย่ อยที่ซ้ ื อมาใหม่ ซึ่ งเข้ าเงื่ อนไขการจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถือไว้ เพื่ อขายจากการซื้ อ
(ดูย่อหน้ าที่ 11)
40 กิ จ การต้ อ งไม่ จั ด ประเภทใหม่ ห รื อ แสดงใหม่ ส าหรั บ จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ น าเสนอเป็ นสิ น ทรั พ ย์
ไม่ ห มุ น เวี ย น หรื อ เป็ นสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ยที่ ไ ด้ จั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดก่อน เพื่อสะท้ อนถึงการจัดประเภทใน
งบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดที่นาเสนอครั้งล่าสุด

การเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม
41 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน
(หรื อกลุ่ มสิน ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ย) ถู กจั ดประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ท่ีถื อไว้ เ พื่ อ ขายหรื อ เมื่ อมี ก ารขาย
สินทรัพย์ดังกล่าว
41.1 คาอธิบายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย)
41.2 คาอธิบายถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ของการขาย หรือที่นาไปสู่การจาหน่ายที่คาดไว้ และ
ลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจาหน่าย
41.3 ผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 20 ถึง 22 และหัวข้ อในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จที่
รวมผลกาไรหรือขาดทุนนั้นไว้ (หากไม่ได้ นาเสนอแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
41.4 ส่วนงานที่มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
42 หากเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 26 หรือย่อหน้ าที่ 29 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแผนการขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) กิจการต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายของข้ อเท็จจริง
และสถานการณ์ท่ีนาไปสู่การตัดสินใจดังกล่ าวและผลของการตัดสินใจที่มีต่อผลการดาเนิ นงาน
สาหรับงวดนั้นและงวดก่อนที่มีการนาเสนอ

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
43 กิจการต้ องใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปเมื่อกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ กลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่าย) ที่เข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่เข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิก
หลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กิจการอาจปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กับ สิน ทรั พย์ ไม่ ห มุ น เวี ยนทุ กประเภท (หรื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ที่เข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่
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เข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิกก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ หากกิจการทราบมูลค่าและข้ อมูลอื่นที่ต้องนามาใช้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้เมื่อเข้ าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ เป็ นครั้งแรก

วันถือปฏิบตั ิ
44 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
44ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44จ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ได้ เ พิ่ มข้ อ ความในย่ อ หน้ า ที่ 5ข กิจการต้ องถือปฏิบั ติ
สาหรับการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มต้ นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ อนุ ญ าตให้ ถือปฏิบั ติก่อนวัน ถือปฏิบั ติโดยกิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
44ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ช มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11 เรื่ อ ง การร่ ว มการงาน ท าให้ เ กิด การปรั บ ปรุ ง
ย่อหน้ าที่ 28 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถือปฏิบัติ
44ซ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงคานิยามในภาคผนวก ก ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
44ฌ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
45 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด

ส่วนประกอบของกิจการ

ต้นทุนในการขาย

สินทรัพย์หมุนเวียน

การดาเนินงานทีย่ กเลิก

สิน ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม ที่เ ล็ก ที่สุ ดที่ส ามารถระบุ ได้ ท่ีก่อให้ เกิดกระแส
เงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรั บที่เกิด
จากสินทรัพย์อ่นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื
การดาเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้ อย่างชัดเจน
(ทั้ง ในด้ า นการด าเนิ น งานและส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
รายงานทางการเงิน) จากส่วนที่เหลือของกิจการ
ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ที่เ กี่ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การจ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย) ไม่รวมต้ นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
(ก) คาดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ ตั้ ง ใจส าหรั บ ขายหรื อ ใช้
ภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติของกิจการ
(ข) มีวัตถุประสงค์หลักคือถือไว้ เพื่อค้ า
(ค) คาดว่าจะใช้ ประโยชน์ ภายใน 12 เดือนตั้งแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน หรือ
(ง) สินทรั พย์ท่ เี ป็ นเงินสดหรื อรายการที่เทียบเท่าเงินสด (ตาม
คานิ ยาม ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 7 (ปรั บปรุ ง
2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) )
และที่ไม่ มีข้อจ ากัดในการแลกเปลี่ ยนหรื อการใช้ ในการ
ช าระหนี้ สิ น อย่ า งน้ อย 12 เดื อ นนั บ จากวั น สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ส่ ว นประกอบของกิ จ การที่ ย กเลิ ก หรื อ ที่จั ด ประเภทไว้ เ ป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และ
(ก) เป็ นสายงานธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ หรื อ เขตภู มิ ศ าสตร์ ท่ ี แ ยก
ต่างหาก
(ข) เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของแผนร่ ว มกัน ที่จ ะยกเลิ ก ธุ ร กิจ ที่สาคั ญ
หรือเขตภูมิศาสตร์ท่แี ยกต่างหาก หรือ
(ค) เป็ นบริษัทย่อยที่ซ้ ือมาเพื่อขายต่อ
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กลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ าหน่าย

กลุ่ มของสิน ทรั พ ย์ ท่ียกเลิ ก (โดยการขายหรื อ ไม่ ใช่ ก ารขาย)
รวมกันเป็ นกลุ่มในรายการเดียว และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
กับสินทรั พย์เหล่ านั้ นที่จะถู กโอนไปพร้ อมกับรายการดังกล่ า ว
กลุ่ มสินทรั พ ย์ร วมถึงค่ าความนิ ยมที่ได้ มาในการรวมธุร กิจ ถ้ า
กลุ่มสินทรัพย์เป็ นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้ รับปั น
ส่วนค่าความนิยมตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 80 ถึง 87 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อย
ค่าของสินทรัพย์(เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือเป็ นการดาเนินงาน
ภายในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด

มูลค่ายุติธรรม

ข้อผูกพันในการซื้ อทีแ่ น่นอน

มูลค่ า ยุติ ธรรมหมายถึง ราคาที่จ ะได้ รั บ จากการขายสิน ทรั พ ย์
หรื อ จะจ่ า ยเพื่ อ โอนหนี้ สิน ในรายการที่เ กิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ))
ข้ อตกลงกับผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกันซึ่งผูกพั นทั้งสองฝ่ ายและ
มั ก มี ผ ลบั ง คั บ ตามกฎหมาย ซึ่ ง (ก) ก าหนดข้ อตกลงที่ มี
นัยสาคัญทั้งหมด รวมถึงราคาและระยะเวลาของรายการ และ
(ข) รวมถึ ง มี บ ทลงโทษหากไม่ ป ฏิบั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น ซึ่ ง มาก
เพี ย งพอ ที่ท าให้ ก ารปฏิบั ติ ตามข้ อ ผู ก พั น มี ค วามเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก

ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดับสูงมาก

มี ค วามเป็ นไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นสู ง มากกว่ า ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์หมุนเวียน

มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะไม่เกิดขึ้น

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

จานวนที่สูงกว่ าระหว่ างมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุน
ในการขายและมูลค่าจากการใช้

มูลค่าจากการใช้

มูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดจาก
การใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและจากการเลิกใช้ เมื่อสิ้นสุดอายุ
ใช้ งาน
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การขยายระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการขายให้เสร็จสมบู รณ์
ข1

ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการขายให้ เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ เป็ น
สาเหตุท่ที าให้ ไม่สามารถจัดประเภทสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือ
ไว้ เพื่ อขายหากความล่ าช้ านั้นเกิดจากเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กิจการและมีหลักฐานเพี ยงพอที่จะแสดงให้ เห็นว่า กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย์
(หรือกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่าย) ข้ อยกเว้ นสาหรับข้ อกาหนด 1 ปี ตามย่อหน้ าที่ 8 ต้ องนามาถือ
ปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(ก) ในวันที่กจิ การตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่จะขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่จาหน่าย) กิจการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้อ่นื (ซึ่งไม่ใช่ผ้ ูซ้ ือ) จะบังคับใช้ เงื่อนไข
ในการโอนสินทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พ ย์ ท่ีจาหน่ า ย) ที่จ ะทาให้ ร ะยะเวลาที่ต้อ งใช้ ใน
การขายให้ เสร็จสมบูรณ์น้ันต้ องขยายออกไป และ
(ก.1) การกระท าที่ จ าเป็ นเพื่ อ ตอบสนองต่ อ เงื่ อ นไขเหล่ า นั้ น ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ นได้
จนกระทั่ง หลังจากได้ ทาข้อผูกพันในการซื้อทีแ่ น่นอน และ
(ก.2) ข้ อผูกพั น ในการซื้อที่แน่นอนมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากว่ าจะ
เกิดขึ้นภายใน 1 ปี
(ข) กิจการได้ รับข้ อผูกพั นในการซื้อที่แน่ นอนและเป็ นผลให้ ผ้ ู ซ้ ื อหรื อผู้อ่ืนบังคับใช้ เงื่อนไข
อย่ างที่ไม่ ได้ คาดการณ์มาก่อนในการโอนสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่ มสินทรั พย์ท่ี
จาหน่าย) ซึ่งก่อนหน้ านี้ได้ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายที่จะขยายระยะเวลาที่
ต้ องใช้ ในการขายให้ เสร็จสมบูรณ์ และ
(ข.1) การกระทาที่จาเป็ นเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขได้ เกิดขึ้นแล้ วอย่างทันเวลา และ
(ข.2) คาดว่าปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความล่าช้ าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ นึ
(ค) ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปี แรก สถานการณ์ท่เี คยคาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้น และ
เป็ นผลให้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อ กลุ่มสินทรั พย์ ท่ีจาหน่ าย) ที่เคยจั ดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายยังไม่ได้ ถูกขายออกไปเมื่อสิ้นงวด และ
(ค.1) ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปี แรก กิจการได้ กระทาการที่จาเป็ นเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
(ค.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ กลุ่มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายคล่องในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีท่มี ีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และ
(ค.3) เข้ าเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 และ 8
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