
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง 

สินทรัพยไมหมนุเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลกิ  

คําแถลงการณ 

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่ ส้ินสุดในวันที่ 

31 ธันวาคม 2551 (IFRS No.5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

(Bound volume 2009)) 
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สารบัญ 

 ยอหนาที ่

บทนํา    บทนํา1– บทนํา6 

วัตถุประสงค  1 

ขอบเขต 2-5ก 

การจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

 

6-14 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จะทิ้ง 13-14 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จําหนาย) 

ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือถือไวเพื่อจายใหแก

ผูเปนเจาของ 

 

 

15-29 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 15-19 

การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับรายการ 20–25 

การเปล่ียนแปลงแผนในการขาย  26–29 

การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล    30–42 

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิก 31-36ก 

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง 37 

การนําเสนอสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จดัประเภท  

เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 
38-40 

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 41–42 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 43 

วันถือปฏิบัติ  44-44ง 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม 45 

ภาคผนวก  

 ก  คํานิยาม  

 ข  แนวปฏิบัต ิ  

แนวทางปฏิบัต ิ  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ข  

ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนาดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก

และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด   
บทนํา 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนํา 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่

ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก กําหนดถึงการจัดประเภท การวัดมูลคา และการ

นําเสนอขอมูลของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไม

หมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

บทนาํ 2  บทนาํนีไ้มเก่ียวของ 

บทนาํ 3  บทนาํนีไ้มเก่ียวของ 

บทนาํ 4   บทนาํนีไ้มเก่ียวของ 

บทนาํ 5   บทนาํนีไ้มเก่ียวของ 

หลักการสําคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 6   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี ้
6.1 นําการจัดประเภท ‘ถือไวเพ่ือขาย’ มาใช 

6.2 แนะนําแนวคิดเก่ียวกับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึงกลุมของสินทรัพยที่จะยกเลิก 

(โดยการขายหรือไมใชการขาย) รวมกันเปนกลุมในรายการเดียว รวมทั้งหนี้ สินที่

เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยเหลานั้นที่จะถูกโอนไปในรายการดังกลาว 

6.3 กําหนดใหสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายแสดงดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

6.4 กําหนดใหกิจการหยุดคิดคาเส่ือมราคาสินทรัพยที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย หรือ

รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย  

6.5 กําหนดใหกิจการตองนําเสนอขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย รวมถงึ
สินทรัพยและหนี้สินที่รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย     

เปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน  
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6.6 กําหนดให  
6.6.1 จัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การดําเนินงานเขาเงื่อนไขของการ

ถือไวเพ่ือขาย หรือเมื่อกิจการขายการดําเนินงาน 

6.6.2 แสดงผลการดําเนนิงานของการดําเนนิงานที่ยกเลิกแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงนิ 

6.6.3 ไมปรับปรุงยอนหลังการจัดประเภทการดําเนินงานที่ยกเลิกเมื่อเงื่อนไขของ 
การจัดประเภทไมเกิดขึ้นจนกระทั่งหลังส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว

เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีม้ีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบญัชีสําหรับ

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย รวมถึงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลของการดําเนนิงานที่ยกเลิก 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ตองการให 

1.1 วัดมูลคาของสินทรัพยทีเ่ขาเกณฑการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย โดยใชมูล

คาที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายติุธรรมหักตนทนุในการขาย และหยุดคิดคา

เส่ือมราคาของสินทรัพยดังกลาว และ 

1.2 นําเสนอสินทรัพยทีเ่ขาเกณฑการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายเปนรายการแยก

ตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนําเสนอผลของการดําเนินงานที่ยกเลิกเปนรายการ

แยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ขอบเขต 

2. การจัดประเภทและการนําเสนอตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนทุกชนิด
1  
และกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกทุกกลุมใน

กิจการ การวัดมูลคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เขาเกณฑการรับรูทุกชนิดและกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก (ตามที่กําหนดใน 

ยอหนาที่ 4) ยกเวนสินทรัพยที่แสดงไวในยอหนาที่ 5 ซ่ึงยังคงตองวัดมูลคาตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เก่ียวของ 

3. สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ตองไมจัดประเภทใหมเปนสินทรัพยหมุนเวียนจนกวาสินทรัพยนั้น

จะเขาเกณฑในการจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ กิจการตองไมจัดประเภทสินทรัพยที่โดยปกติแลวจะจัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ซ้ือมาสําหรับขายตอโดยเฉพาะ เปนสินทรัพยหมุนเวียน เวนแตสินทรัพยนั้นเขาเกณฑที่จะจัด

ประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

4. ในบางคร้ังกิจการจําหนายกลุมของสินทรัพย อาจมีหนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงในรายการเดียวกัน 

กลุมสินทรัพยที่จําหนายนั้นอาจเปนกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หนวยของ

                                                
1
 สําหรับสินทรัพยท่ีจัดประเภทตามการนําเสนอตามสภาพคลอง  สินทรัพยไมหมุนเวียนคือสินทรัพยท่ีรวมถึงจํานวนท่ี

คาดวาจะไดรับคืนเกินกวา 12 เดือนหลังจากวันท่ีท่ีรายงาน ยอหนาท่ี 3 ใชกับการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาว 
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สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเพียงหนวยเดียว  หรือบางสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
2
 

กลุมที่ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรัพยและหนี้สินใดๆ ของกิจการซ่ึงรวมทั้งสินทรัพยหมุนเวียน 

หนี้สินหมุนเวียนและสินทรัพยที่ไมไดมีการวัดมูลคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5 ของ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้  หากสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อยูในขอบเขตของการวัดมูลคาตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก ใหนําขอกําหนด

ในการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสินทรัพยทั้งกลุม 

เพ่ือใหกลุมสินทรัพยวัดมูลคาโดยใชจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม  

หักดวยตนทุนในการขาย ขอกําหนดในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการที่อยูในกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิกกําหนดไวในยอหนาที่ 18 19 และ 23 

5. ขอกําหนดในการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
3
 ไมนํามาถือปฏิบัติกับ

สินทรัพยตอไปนี้ (ไมวาจะเปนสินทรัพยเด่ียวหรือเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) โดย

ขอกําหนดของสินทรัพยเหลานี้อยูภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของ ดังนี้ 

5.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได      

5.2 สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))  

5.3 สินทรัพยทางการเงินที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู

และการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
5.4 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือปฏิบัติตามวิธีมูลคายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  

5.5  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่วัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมหักประมาณการตนทุนในการขาย

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) 

5.6 สิทธิตามสัญญาภายใตสัญญาประกันภัยที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) 

5ก การจัดประเภท การนําเสนอขอมูล และการวัดมูลคาที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับสินทรัพยที่ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ซ่ึงจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย รวมถึงสินทรัพยที่ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ซ่ึงจัด

ประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือจายใหแกผูเปนเจาของในฐานะที่เปนเจาของ (สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือ

จายใหแกผูเปนเจาของ) 

                                                
2
 อยางไรก็ตาม เม่ือกระแสเงินสดจากสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยคาดวาจะเกิดข้ึนโดยหลักมาจากการขายมากกวาการใช

อยางตอเนื่อง สินทรัพยดังกลาวก็จะข้ึนอยูกับกระแสเงินสดจากสินทรัพยอ่ืนนอยลง และกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกซึ่งเคยเปน

สวนหนึ่งของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดก็จะกลายเปนหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแยกตางหาก 

3
 นอกเหนือจากยอหนาท่ี 18 และ 19 ซึ่งกําหนดใหสินทรัพยท่ีสงสัยวาจะดอยคาใหวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีฉบับอ่ืนเก่ียวของ 
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การจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่

ถือไวเพื่อขาย หรือสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของ 

6. กิจการตองจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก) เปนสินทรัพยท่ี 

ถือไวเพื่อขายหากมูลคาตามบัญชีท่ีจะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใชมาจากการใช

สินทรัพยนั้นตอไป 

7. ในกรณีเชนนี้ สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะตองมีไวเพ่ือขายในทันทีในสภาพ

ปจจุบันซ่ึงขึ้นอยูกับขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสําหรับการขายสินทรัพยเหลานั้น 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) และการขายตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก 

8. สําหรับการขายที่จะมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากนั้น ผูบริหารในระดับที่เหมาะสม

ตองผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) และตองเร่ิมดําเนินการตาม

แผนเพ่ือหาผูซ้ือ และเพ่ือทําตามแผนใหสมบูรณ  นอกจากนี้ กิจการตองมีการเสนอขายสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) อยางจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคลองกับมูลคายุติธรรมใน

ปจจุบันของสินทรัพยนั้น นอกจากนี้ การขายดังกลาวตองคาดวาจะเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการ

เปนการขายที่เสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย เวนแตจะเปนไปตามที่

กําหนดไวในยอหนาที่ 9 และการดําเนินการเพ่ือใหแผนเสร็จสมบูรณตองบงบอกไดวาไมนาจะ

เปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงแผนอยางมีนัยสําคัญหรือจะยกเลิกแผนนั้น ความเปนไปไดของ

การไดรับอนุมัติจากผูถือหุน (หากกฎหมายมีขอกําหนดไว) ตองถือเปนสวนหนึ่งของการประเมิน

วาการขายดังกลาวมีความเปนไปคอนขางแนในระดับสูงมากหรือไม 

8ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพยที่สงผลใหกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยตอง

จัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยเหลานั้นเปนสินทรัพยและหนี้สินที่ถือไว

เพ่ือขายเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่กําหนดไวในยอหนาที่ 6 ถึง 8 โดยไมคํานึงถึงวากิจการ          

จะยังคงมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยดังกลาวหลังการขายหรือไม 

9. โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหระยะเวลาการขายที่เสร็จสมบูรณขยายเกินกวา  

1 ป การขยายระยะเวลาในการขายที่เสร็จสมบูรณนั้นไมไดเปนเหตุใหสินทรัพย (หรือกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิก) นั้น ไมสามารถจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย หากความลาชานั้น

เกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียง

พอที่จะแสดงใหเห็นวากิจการยังคงยึดถือแผนในการขายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเขาเกณฑตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข 

10. รายการขายใหรวมถึงการแลกเปล่ียนสินทรัพยไมหมุนเวียนกับสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเมื่อการ

แลกเปล่ียนนั้นมีเนื้อหาเชิงพาณิชยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) 
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11. เมื่อกิจการไดมาซ่ึงสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) โดยมีแผนที่จะจําหนาย

ออกไปในภายหลัง กิจการจะจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)

ดังกลาว เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย ณ วันที่ไดสินทรัพยนั้นมาก็ตอเมื่อเขาเกณฑระยะเวลา 1 ป

ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 8 (นอกจากจะไดรับยกเวนตามยอหนาที่ 9) และมีความเปนไปได

คอนขางแนในระดับสูงมากที่เงื่อนไขอ่ืนในยอหนาที่ 7 และ 8 (ซ่ึงยังไมไดเปนไปตามที่กําหนดใน

วันนั้น) จะเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวภายในระยะเวลาอันส้ันหลังจากที่ไดสินทรัพยนั้นมา 

(ปกติภายใน 3 เดือน) 

12. หากเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 และ 8 ครบถวนหลังส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการ ตองไมจัด

ประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายในงบ

การเงินที่เผยแพร อยางไรก็ตาม หากเงื่อนไขดังกลาวครบถวนหลังจากส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

แตกอนการอนุมัติใหเผยแพรงบการเงิน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 

41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

12ก สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือจาย

ใหแกผูเปนเจาของก็ตอเมื่อกิจการผูกพันในการจายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

ใหแกผูเปนเจาของ ในกรณีนี้สินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพ่ือการจายในทันทีในสภาพปจจุบัน 

และการจายมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก สําหรับการจายที่มีความเปนไปได

คอนขางแนในระดับสูงมาก การดําเนินการที่จะทําใหการจายเสร็จสมบูรณตองมีการเร่ิมตนแลว

และคาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งปนับจากวันที่การจัดประเภทสินทรัพย การดําเนินการที่

จําเปนเพ่ือใหการจายเสร็จสมบูรณตองบงบอกไดวาไมนาจะเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงการ

จายอยางมีนัยสําคัญหรือจะยกเลิกการจายนั้น ความเปนไปไดของการไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 

(หากกฎหมายมีขอกําหนดไว) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินวาการจายดังกลาวมีความ

เปนไปคอนขางแนในระดับสูงมากหรือไม 

สินทรพัยไมหมุนเวียนที่จะทิ้ง 

13. กิจการตองไมจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทิ้งเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย เนื่องจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่จะไดรับคืนสวนใหญจะเกิดจาก

การใชงานตอไป อยางไรก็ตาม หากกลุมสินทรัพยที่จะทิ้งนั้นเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 

32.1 ถึง 32.3 กิจการตองแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกเปน

การดําเนินงานที่ยกเลิกตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 และ 34 ณ วันที่หยุดใชสินทรัพยนั้น

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทิ้งรวมถึงสินทรัพยไมหมุนเวียน  

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะใชไปจนส้ินสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรัพยไมหมุนเวียน 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะถูกปดไปมากกวาที่จะถูกขาย 

14. กิจการตองไมจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกใชช่ัวคราวเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง 
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การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

15. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก) ท่ีจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม 

หักตนทุนในการขาย 

15ก กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก) ท่ีจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชี              

กับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจาย
4
 

16. หากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่ไดมาใหมเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (ดูยอหนาที่ 11) การปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 15 จะทําใหสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ถูกวัดมูลคาในการรับรูเมื่อเร่ิมแรกโดยใชจํานวนที่ตํ่ากวาระหวาง

มู ลค าตามบั ญชี หากสิ นทรั พย นั้ นไม ถู กจั ดประเภทเป น สิ นทรั พย ที่ ถื อไว เ พ่ื อขาย  

(เชน ราคาทุน) กับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ดังนั้น หากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพย        

ที่ยกเลิก) ไดมาโดยเปนสวนหนึ่งของการรวมกิจการ สินทรัพยนั้นตองถูกวัดมูลคาโดยใชมูลคา

ยุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย 

17. เมื่อคาดวาการขายจะเกิดขึ้นเกินกวาระยะเวลา 1 ป กิจการตองวัดตนทุนในการขายดวยมูลคา

ปจจุบัน มูลคาปจจุบันของตนทุนในการขายที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไปตองแสดงเปน

ตนทุนทางการเงินในกําไรหรือขาดทุน 

18. กิจการตองวัดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย (หรือสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดในกลุม) ตามที่

กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของในทันทีกอนที่จะจัดประเภทสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายในคร้ังแรก  

19. ในการวัดมูลคาใหมของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกในภายหลัง มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ

หนี้สินใดๆ ที่ไมไดอยูในขอบเขตของขอกําหนดในการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้แตรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

ตองมีการวัดมูลคาใหมใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของกอนที่จะ 

มีการวัดมูลคาใหมของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

                                                
4
 ตนทุนในการจายหมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการจาย ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 
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การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับรายการ 

20. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในคร้ังแรกหรือในคร้ังตอๆ  ไปของสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เพ่ือใหมูลคาของสินทรัพยเทากับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ

ขาย ทั้งนี้ จนเทากับจํานวนที่ไมเคยรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 19  

21. กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย แต

ไม เ กินยอดผลขาดทุนจากก ารด อยค าสะสมที่ เ คย รับ รู ตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้หรือที่เคยรับรูกอนหนานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

22. กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

22.1 จนเทากับจํานวนที่ไมเคยรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 19 แต 

22.2 ไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อยูในขอบเขต

ของการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้   ทั้งนี้ ไมวาจะเปน 

ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

หรือที่เคยรับรูกอนหนานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

การดอยคาของสินทรัพย 

23. ผลขาดทุนจากการดอยคา (หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรูสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกตอง

นําไปลด (หรือเพ่ิม) มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมหมุนเวียนในกลุมที่อยูในขอบเขตของการวัด

มูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามลําดับของการปนสวนที่กําหนดไวในยอ

หนาที่ 104.1 และ 104.2 และยอหนาที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

24. ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเคยรับรูในวันที่ขาย

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ขอกําหนดที่เก่ียวของกับการตัดรายการ

แสดงไวใน 

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

อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) และ 

24.2 ยอหนาที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง

สินทรัพยไมมีตัวตน 

25. กิจการตองไมบันทึกคาเส่ือมราคา (หรือคาตัดจําหนาย) ของสินทรัพยไมหมุนเวียนระหวาง 

ที่สินทรัพยนั้นถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย หรือระหวางที่สินทรัพยนั้นเปนสวนหนึ่ง

ของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ ถือไว เพ่ือขาย สวนดอกเบี้ยและ 

คาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหนี้สินซ่ึงอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพย 

ที่ถือไวเพ่ือขายนั้นตองยังคงรับรูตอไป 
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การเปล่ียนแปลงแผนการขาย 

26. หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

แตภายหลังไมเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 อีกตอไป กิจการตองเลิกจัดประเภท

สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

27. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ ถือไวเพ่ือขาย  

(หรือเลิกรวมเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย)  

โดยใชจํานวนที่ตํ่ากวาระหวาง 

27.1 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กอนจะถูกจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและปรับปรุงดวยคาเส่ือมราคา คาตัดจําหนาย หรือการตีราคาใหม

ที่ควรจะรับรูหากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นไมไดถูกจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย กับ 

27.2 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ตัดสินใจเลิกขายในเวลาตอมา
5
 

28. กิจการตองรวมการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเปนสินทรัพย

ที่ถือไวเพ่ือขายในกําไรหรือขาดทุน
6
 จากการดําเนินงานตอเนื่อง ในงวดที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข           

ที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 อีกตอไป กิจการตองแสดงรายการปรับปรุงดังกลาวในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จในสวนเดียวกันกับการแสดงผลกําไรหรือขาดทุน (ถามี) ที่รับรูตามที่กําหนดไวใน

ยอหนาที่ 37 

29. หากกิจการยายสินทรัพยหรือหนี้สินใดออกจากกลุมสินทรัพยที่จําหนายที่จัดประเภทเปนสินทรัพย

ที่ถือไวเพ่ือขาย สินทรัพยและหนี้สินที่เหลืออยูในกลุมสินทรัพยที่จําหนายซ่ึงจะขายนี้จะตองมี 

การวัดมูลคาเปนกลุมตอไปก็ตอเมื่อกลุมนั้นเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 มิฉะนั้น 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เหลืออยูในกลุมซ่ึงแตละรายการยังคงเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตองวัดมูลคาสินทรัพยแตละรายการโดยใชจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคา

ตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายในวันนั้น  กิจการตองเลิกจัดประเภทสินทรัพยไม

หมุนเวียนที่ไมเขาเงื่อนไข เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 26 

 

 

                                                
5
 หากสินทรัพยไมหมุนเวียนเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

ดังกลาวคือมูลคาตามบัญชีหลังจากหักขาดทุนจากการดอยคาซึ่งเกิดข้ึนจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

6
 ยกเวน กรณีท่ีสินทรัพยเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ หรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเคยตีราคาใหมตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งการปรับปรุงตองถือเปนการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
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การนําเสนอและการเปดเผยขอมูล    

30. กิจการตองนําเสนอและเปดเผยขอมูลท่ีทําใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลทางการเงิน

ของการดําเนินงานที่ยกเลิกและการเลิกใชสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย 

ท่ียกเลิก) 

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิก 

31. สวนประกอบของกิจการ ประกอบดวยการดําเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกไดอยาง

ชัดเจน (ทั้งในดานการดําเนินงานและดานวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน) จากสวน 

ที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหนึ่ง สวนประกอบของกิจการจะเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด 

เงินสดหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในขณะที่มีไวสําหรับดําเนินงาน 

32. การดําเนินงานที่ยกเลิก หมายถึง สวนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไวเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย และ 

32.1 เปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรที่แยกตางหาก 

32.2 เปนสวนหนึ่งของแผนรวมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรที่แยก

ตางหาก หรือ 

32.3 เปนบริษัทยอยที่ซ้ือมาเพ่ือขายตอ 

33. กิจการตองเปดเผย 

33.1 จํานวนเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงประกอบดวยยอดรวมของ 

33.1.1 กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.1.2 ผลกําไรหรือขาดทุนหลังหักจากภาษีที่รับรูในการวัดมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย หรือในการจําหนายสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยซ่ึงเปน 

สวนหนึ่งของการดําเนินงานที่ยกเลิก 

33.2 การวิเคราะหจํานวนเงินในขอ 33.1 โดยแสดงเปน 

33.2.1 รายได คาใชจาย และผลกําไรหรือขาดทุนกอนหักภาษีของการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิก 

33.2.2 ภาษีเงินไดที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

33.2.3 ผลกําไรหรือขาดทุนที่ รับรูในการวัดมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรมหักตนทุน 

ในการขาย หรือในการจําหนายสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงเปน 

สวนหนึ่งของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.2.4 ภาษีเงินไดที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

การวิเคราะหดังกลาวอาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ หากกิจการนําเสนอการวิเคราะหในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการตอง
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นําเสนอไวในสวนที่ระบุวาเก่ียวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึง แยกตางหาก

จากการดําเนินงานตอเนื่อง การวิเคราะหนี้ไมจําเปนตองทําสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก

ที่เปนบริษัทยอยที่ซ้ือมาใหมซ่ึงเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย

ต้ังแตตอนซ้ือมา (ดูยอหนาที่ 11)    

33.3 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินของ 

การดําเนินงานที่ยกเลิก การเปดเผยเหลานี้อาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หรือในงบการเงิน การเปดเผยนี้ไมจําเปนตองทําสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่เปน

บริษัทยอยที่ซ้ือมาใหมซ่ึงเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายต้ังแต 

ตอนซ้ือมา (ดูยอหนาที่ 11) 

33.4 จํานวนของกําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องและจากการดําเนินงานที่ยกเลิกซ่ึงปนให 

แกเจาของบริษัทใหญ การเปดเผยเหลานี้อาจเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หรือแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

33ก หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่อธิบายไวใน

ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

สวนที่ระบุวาเก่ียวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิกจะนําเสนอในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น 

34. กิจการตองนําเสนอการเปดเผยขอมูลใหมตามยอหนาที่ 33 สําหรับงบการเงินงวดกอน เพ่ือเปดเผยขอมูล

ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานที่ไดยกเลิกไปในวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สําหรับงวดที่นําเสนอคร้ังลาสุด 
35. กิจการตองจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปจจุบันของจํานวนเงินที่เคยนําเสนอในการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการจําหนายการดําเนินงานในงวดกอน แยกตางหากในสวนของ

การดําเนินงานที่ยกเลิก กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวนของการปรับปรุงดังกลาว 

สถานการณที่อาจทําใหเกิดการปรับปรุงเหลานี้รวมถึงตัวอยางตอไปนี้ 
35.1 การแกปญหาความไมแนนอนที่เกิดจากขอตกลงในรายการยกเลิกการดําเนินงาน เชน  

การไดขอยุติเก่ียวกับการปรับปรุงราคาซ้ือและการรับประกันกับผูซ้ือ 

35.2 การแกปญหาความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงานของ

สวนประกอบของกิจการกอนการจําหนาย เชน ภาระผูกพันที่ผูขายยังคงตองรับผิดชอบ

ตอสภาพแวดลอมและการรับประกันสินคาของผูขาย 

35.3 มีการจายชําระภาระผูกพันของแผนผลประโยชนของพนักงานโดยที่การจายชําระนั้น

เก่ียวของโดยตรงกับรายการที่ยกเลิก 

36. หากกิจการเลิกจัดประเภทสวนประกอบของกิจการเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย กิจการตอง 

จัดประเภทผลการดําเนินงานของสวนประกอบดังกลาวที่เคยนาํเสนอในการดําเนนิงานทีย่กเลิกตาม

ยอหนาที่ 33 ถึง 35 ใหม ผลการดําเนินงานดังกลาวตองรวมอยูในกําไรจากการดําเนนิงานตอเนือ่ง

สําหรับทุกงวดที่นําเสนอ กิจการตองอธิบายวาจํานวนสําหรับเงินงวดกอนเปนการนําเสนอใหม 
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36ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพยที่สงผลใหกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย  

ตองเปดเผยขอมูลกําหนดไวในยอหนาที่ 33 ถึง 36 เมื่อบริษัทยอยดังกลาวเปนกลุมที่ยกเลิก 

ซ่ึงเปนไปตามคํานิยามของการดําเนินงานที่ยกเลิกตามขอกําหนดในยอหนาที่ 32 

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เก่ียวของกับการดําเนนิงานตอเนื่อง 
37. ผลกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย 

ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายที่ไมเปนไปตามคํานิยามของการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิกตองรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง 

การแสดงรายการสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

38. กิจการตองแสดงรายการสินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและ

สินทรัพยของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย แยกตางหากจาก

สินทรัพยอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย

ตองนําเสนอแยกตางหากจากหนี้สินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยและหนี้สินเหลานี้ 

ตองไมนํามาหักกลบกันและนําเสนอเปนจํานวนเดียว กิจการตองเปดเผยประเภทของสินทรัพยและ

หนี้สินที่สําคัญซ่ึงถูกจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือ          

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เวนแตจะไดรับยกเวนตามยอหนาที่ 39 กิจการตองนําเสนอรายได             

หรือคาใชจายสะสมที่รับรูโดยตรงในสวนของเจาของที่เก่ียวของกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายแยกตางหาก 
39. กิจการไมตองเปดเผยประเภทของสินทรัพยและหนี้สินที่สําคัญหากกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกเปน

บริษัทยอยที่ซ้ือมาใหม ซ่ึงเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายจากการซื้อ (ดูยอหนาที่ 11)  

40. กิจการตองไมจัดประเภทใหมหรือนําเสนอใหมสําหรับจํานวนเงินที่ไดนําเสนอเปนสินทรัพย               

ไมหมุนเวียน หรือเปนสินทรัพยและหนี้สินของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่ไดจัดประเภทเปนถือไว  

เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับงวดกอน เพ่ือสะทอนถึงการจัดประเภทในงบแสดงฐานะ

การเงินสําหรับงวดที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 

41. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพยไมหมุนเวียน 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายหรือเมื่อมีการขาย

สินทรัพยดังกลาว 

41.1 คําอธิบายของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

41.2 คําอธิบายถึงขอเท็จจริงและสถานการณของการขาย หรือที่นําไปสูการจําหนายที่คาดไว และ

ลักษณะและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนาย 
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41.3 ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรูตามยอหนาที่ 20 ถึง 22 และหัวขอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่

รวมผลกําไรหรือขาดทุนนั้นไว (หากไมไดนําเสนอแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 

41.4 สวนงานที่มีสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) (ถามี) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 

42. หากเปนไปตามยอหนาที่ 26 หรือยอหนาที่ 29 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปล่ียนแปลงแผนในการ

ขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กิจการตองเปดเผยคําอธิบายขอเท็จจริง

และสถานการณที่นําไปสูการตัดสินใจดังกลาวและผลของการตัดสินใจที่มีตอผลการดําเนินงาน

สําหรับงวดนั้นและงวดกอนที่มีการนําเสนอ 

การถือปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 

43. กิจการตองใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปเมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่

ยกเลิกหลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช กิจการอาจปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสินทรัพยไมหมุนเวียนทุกประเภท (หรือ

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ ถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิกกอนวันที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใชหากกิจการทราบมูลคาและขอมูลอ่ืนที่ตองนํามาใชในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้เมื่อเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวเปนคร้ังแรก 

วันถือปฏิบัติ 

44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี              

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ   

หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมกอนวันที่  

1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

44ก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ปรับปรุงคําศัพท            

ซ่ึงใชกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่ 3 และ 38 และเพ่ิม                

ยอหนาที่ 33ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการตองถือปฏิบัติสําหรับการ

ปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 แตหากกิจการไดถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการ เงินกอนวันที่มีผลบังคับใช 

การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นดวย 

44ข การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่ 33.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
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กิจการตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2554 แตหากกิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)       
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กอนวันที่มีผลบังคับใช การเปล่ียนแปลงดังกลาว

จะมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นดวย การเปล่ียนแปลงดังกลาวตองใชวิธีปรับยอนหลังดวย 
44ค มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดเพ่ิมขอความในยอหนาที่ 8ก และ 36ก กิจการตองถือ

ปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหนําไปปฏิบัติกอนเวลาที่มีผลบังคับใช 

อยางไรก็ตาม กิจการตองไมถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมกอน

วันที่ 1 มกราคม 2554 เวนแตกิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แตหากกิจการไดถือปฏิบัติตามการปรับปรุง

ดังกลาวกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยเกี่ยวกับขอเท็จจริงดังกลาวดวย กิจการ

ตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวดวยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปนับจากวันที่กิจการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใชเปนคร้ังแรก ซ่ึงขึ้นอยู กับแนวปฏิบัติในชวง

เปล่ียนแปลงในยอหนาที่ 45 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

44ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดเพ่ิมขอความในยอหนาที่ 5ก 12ก และ 15ก เมื่อกิจการ

ถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จําหนาย) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพย           

ที่ถือไวเพ่ือจายใหแกผูเปนเจาของ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

กิจการตองใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมอนุญาตใหใชวิธี

ปรับยอนหลังสําหรับเร่ืองดังกลาว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหนําเร่ือง

ดังกลาวไปปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชโดยกิจการตองเปดเผยเกี่ยวกับขอเท็จจริงดังกลาว               

และตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ดวย 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม  

45. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
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ภาคผนวก ก 

คํานิยาม 

ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด  สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ 

ซ่ึงโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอ่ืน

หรือกลุมสินทรัพยอ่ืน 

สวนประกอบของกิจการ  การดําเนินงานหรือกระแสเงินสดที่สามารถแยกไดอยางชัดเจน (ทั้งใน

ดานการดําเนินงานและสําหรับวัตถุประสงคของการรายงานทาง

การเงิน) จากสวนที่เหลือของกิจการ  

ตนทุนในการขาย  
 

ตนทุนสวนเพ่ิมที่เก่ียวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย (หรือกลุม

สินทรัพยท่ียกเลิก) ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

สินทรัพยหมนุเวียน  

 

สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

(ก) คาดวาจะไดรับประโยชนหรือต้ังใจสําหรับขายหรือใชภายในรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ 

(ข) มีวัตถุประสงคหลัก ถือไวเพ่ือคา 

(ค) คาดวาจะใชประโยชนภายใน 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน หรือ 

(ง) สินทรัพยที่เปนเปนเงินสดหรือรายการที่เทียบเทาเงินสด (ตามคํานิยาม 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแส

เงินสด) และที่ไมมีขอจํากัดในการแลกเปล่ียนหรือการใชในการชําระ

หนี้สินอยางนอย 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การดําเนินงานที่ยกเลิก  สวนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไวเปนสินทรัพยที่

ถือไวเพ่ือขาย และ 
(ก) เปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรที่แยกตางหาก 

(ข) เปนสวนหนึ่งของแผนรวมกันที่จะยกเลิกธุรกิจที่สําคัญหรือเขต
ภูมิศาสตรที่แยกตางหาก หรือ 

(ค) เปนบริษัทยอยที่ซ้ือมาเพ่ือขายตอ 

กลุมสินทรัพยท่ียกเลิก  กลุมของสินทรัพยที่ยกเลิก (โดยการขายหรือไมใชการขาย) รวมกัน

เปนกลุมในรายการเดียว และหนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพย

เหลานั้นที่จะถูกโอนไปพรอมกับรายการดังกลาว กลุมสินทรัพยรวมถึง

คาความนิยมที่ไดมาในการรวมธุรกิจถากลุมสินทรัพยเปนหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่ไดรับปนสวนคาความนิยมตามที่กําหนด
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ไวในยอหนาที่ 80 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย หรือเปนการดําเนินงานภายใน

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

มูลคายุติธรรม  

 

จํานวนที่สินทรัพยสามารถแลกเปล่ียน หรือจํานวนที่ใชชําระหนี้สินใน

ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ

สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ

เก่ียวของกัน 

ขอผูกพันในการซื้อที่แนนอน  ขอตกลงกับผูที่ไมมีความเกี่ยวของกันซ่ึงผูกพันทั้งสองฝายและมักมีผล

บังคับตามกฎหมาย ซ่ึง (ก) กําหนดขอตกลงที่มีนัยสําคัญทั้งหมด 

รวมถึงราคาและระยะเวลาของรายการ และ (ข) รวมถึงมีบทลงโทษ

หากไมปฏิบัติตามขอผูกพันซ่ึงมากเพียงพอ ที่ทําใหการปฏิบัติตามขอ

ผูกพันมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก 

ความเปนไปไดคอนขางแนใน

ระดับสงูมาก  

มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นสูงมากกวาความเปนไปไดคอนขางแน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  สินทรัพยที่ไมเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยหมุนเวียน 

มีความเปนไปไดคอนขางแน  มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นมากกวาที่จะไมเกิดขึ้น 

มูลคาทีค่าดวาจะไดรับคืน  จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนใน  

การขายและมูลคาจากการใช 

มูลคาจากการใช 

 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเกิดจากการใช

สินทรัพยอยางตอเนื่องและจากการเลิกใชเมื่อส้ินสุดอายุใชงาน 
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ภาคผนวก ข 

แนวปฏิบัต ิ

ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การขยายระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณ 

ข1 ตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณไมไดเปน

สาเหตุที่ทําใหไมสามารถจัดประเภทสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไว

เพ่ือขายหากความลาชานั้นเกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ

กิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวา กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ขอยกเวนสําหรับขอกําหนด 1 ปตามยอหนาที่ 8 ตองนํามาถือ

ปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น 

(ก) ในวันที่กิจการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่จะขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย

ที่ยกเลิก) กิจการคาดหวังอยางสมเหตุสมผลวาผูอ่ืน (ซ่ึงไมใชผูซ้ือ) จะบังคับใชเงื่อนไขใน

การโอนสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทําใหระยะเวลาที่ตองใชในการขาย

ใหเสร็จสมบูรณนั้นตองขยายออกไป และ 

(ก.1) การกระทําที่จําเปนเพ่ือตอบสนองตอเงื่อนไขเหลานั้นไมสามารถเกิดขึ้นได 

จนกระทั่ง หลังจากไดทําขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอน และ 

(ก.2)  ขอผูกพันแนนอนในการซ้ือมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะ

เกิดขึ้นภายใน 1 ป 

(ข) กิจการไดรับขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนและเปนผลใหผูซ้ือหรือผูอ่ืนบังคับใชเงื่อนไข

อยางที่ไมไดคาดการณมากอนในการโอนสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่

ยกเลิก) ซ่ึงกอนหนานี้ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายที่จะขยายระยะเวลาที่

ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณ และ 

(ข.1)  การกระทําที่จําเปนเพ่ือตอบสนองตอเงื่อนไขไดเกิดขึ้นแลวอยางทันเวลา และ 
(ข.2)   คาดวาปจจัยที่กอใหเกิดความลาชาจะเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น   

(ค) ในระหวางรอบระยะเวลา 1 ปแรก สถานการณที่เคยคาดวาไมนาจะเกิดขึ้นไดเกิดขึ้น และ

เปนผลใหสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เคยจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายยังไมไดถูกขายออกไปเมื่อส้ินงวด และ 

(ค.1) ในระหวางรอบระยะเวลา 1 ปแรก กิจการไดกระทําการที่จําเปนเพ่ือตอบสนองตอ

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ 

(ค.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขาย

คลองในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีที่มีสถานการณเปล่ียนแปลง และ 

(ค.3)  เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 และ 8 
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แนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบแตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง

2550) 

การมีไวเพื่อขายในทันที (ยอหนาที่ 7) 

การเขาเงื่อนไขการจัดประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

ตองมีไวเพ่ือขายในทันทีในสภาพปจจุบันซ่ึงขึ้นอยูกับขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสําหรับการ

ขายสินทรัพยเหลานั้น (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) (ยอหนาที่ 7) สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิก) จะมีไวเพ่ือขายในทันที หาก ณ ปจจุบันกิจการมีความต้ังใจและความสามารถใน     

การโอนสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) แกผูซ้ือในสภาพปจจุบัน ตัวอยางที่ 1 ถึง 3 

แสดงถึงสถานการณที่อาจจะหรืออาจจะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 

ตัวอยางที่ 1 

กิจการผูกพันกับแผนการขายอาคารสํานักงานใหญและเร่ิมมีการดําเนินการหาผูซ้ือ 

1.1 กิจการมีความต้ังใจที่จะโอนอาคารดังกลาวใหกับผู ซ้ือภายหลังจากออกไปจากอาคารแลว 

ระยะเวลาที่จําเปนตองใชในการออกไปจากอาคารเปนขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไป

สําหรับการขายสินทรัพยเหลานั้น รายการนี้จะเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 ในวันที่มีการผูกพันตาม

แผนการขาย 

1.2 กิจการจะยังคงใชอาคารดังกลาวจนกระทั่งการกอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมเสร็จสมบูรณ 

กิจการไมมีความต้ังใจที่จะโอนอาคารปจจุบันใหกับผูซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากกอสรางอาคาร

สํานักงานแหงใหมเสร็จสมบูรณ (และจะออกไปจากอาคารปจจุบัน) การชะลอในระยะเวลาของ

การโอนอาคารปจจุบันโดยกิจการ (ผูขาย) แสดงใหเห็นวาอาคารไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที 

รายการนี้จะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 จนกระทั่งการกอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมเสร็จ

สมบูรณ แมวาขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนสําหรับการโอนอาคารปจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้น

กอนก็ตาม 

ตัวอยางที่ 2 

กิจการผูกพันตามแผนการขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตและเร่ิมมีการดําเนินการหาผูซ้ือ ในวันที่

มีการผูกพันตามแผนการขาย กิจการมีสินคาคางสงสําหรับคําส่ังซ้ือของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณ 

2.1 กิจการมีความต้ังใจที่จะขายเคร่ืองจักรดังกลาวพรอมกับการดําเนินงาน คําส่ังซ้ือของลูกคาที่ยังไม

เสร็จสมบูรณในวันที่ขายจะโอนใหกับผูซ้ือ การโอนคําส่ังซ้ือของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณในวันที่
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ขายจะไมมีผลกระทบตอจังหวะเวลาการโอนเคร่ืองจักร รายการนี้จะเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 

ในวันที่มีการผูกพันตามแผนการขาย 

2.2 กิจการมีความต้ังใจที่จะขายเคร่ืองจักรดังกลาว แตไมรวมถึงการดําเนินงาน กิจการไมมีความต้ังใจ

ที่จะโอนเคร่ืองจักรใหกับผูซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากหยุดดําเนินงานทั้งหมดของเคร่ืองจักรและ

จัดสงสินคาที่คางสงสําหรับคําส่ังซ้ือของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณ การชะลอจังหวะเวลาการโอน

เคร่ืองจักรโดยกิจการ (ผูขาย) แสดงใหเห็นวาเคร่ืองจักรไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที รายการนี้จะ

ไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 จนกระทั่งการดําเนินงานของเคร่ืองจักรจะถูกยกเลิก แมวา        

ขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนสําหรับการโอนอาคารปจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้นกอนก็ตาม 

ตัวอยางที่ 3 

กิจการเขายึดอสังหาริมทรัพยที่จํานองไวกับกิจการ ประกอบดวยที่ดินและอาคาร ซ่ึงกิจการมีความต้ังใจ         

ที่จะขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
3.1 กิจการไมมีความต้ังใจที่จะโอนอสังหาริมทรัพยใหแกผูซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากเสร็จส้ินการ

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมราคาขายของอสังหาริมทรัพยดังกลาว การชะลอในระยะเวลาของการโอน

อสังหาริมทรัพยโดยกิจการ (ผูขาย) แสดงใหเห็นวาอสังหาริมทรัพยไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที 

รายการนี้จะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 จนกระทั่งการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยจะเสร็จสมบูรณ 

3.2 ภายหลังจากการปรับปรุงเสร็จสมบูรณและอสังหาริมทรัพยถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไว

เพ่ือขาย แตกอนขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนจะเกิดขึ้น กิจการถูกรองเรียนเก่ียวกับการสราง

ความเสียหายตอสภาพแวดลอมและถูกบังคับใหแกไขความเสียหาย กิจการยังคงมีความต้ังใจทีจ่ะ

ขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว อยางไรก็ตามกิจการไมมีความสามารถในการโอนอสังหาริมทรัพย

ใหกับผูซ้ือจนกระทั่งภายหลังการจากการแกไขความเสียหายเสร็จสมบูรณ การชะลอในระยะเวลา

ของการโอนอสังหาริมทรัพยโดยบุคคลอ่ืนกอนขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนจะเกิดขึ้นแสดงให

เห็นวาอสังหาริมทรัพยไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที รายการนี้จะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7              

ไดอีกตอไป กิจการตองยกเลิกการจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตาม

ขอกําหนดในยอหนาที่ 26  

การขายที่คาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งป (ยอหนาที่ 8) 

ตัวอยางที่ 4 

การเขาเงื่อนไขการจัดประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย การขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิก) ตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก (ยอหนาที่ 7) และการโอนสินทรัพย

ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ตองคาดวาจะเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการเปนการขายที่เสร็จ

สมบูรณภายใน 1 ป (ยอหนาที่ 8) ตัวอยางของรายการที่ไมเขาเงื่อนไขดังกลาว ไดแก 
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4.1 กิจการที่เปนบริษัทผูใหเชาเชิงพาณิชยและเชิงเงินทุน ถือครองอุปกรณที่มีไวเพ่ือขายหรือใหเชา 

ซ่ึงกิจการเพ่ิงจะหยุดการใหเชา และยังไมมีการกําหนดอยางทายสุดวารูปแบบรายการในอนาคต 

(ขายหรือใหเชา) จะเปนอยางไร 

4.2 กิจการเขาผูกพันกับแผนการขายอสังหาริมทรัพยที่กิจการใชอยู และการโอนของอสังหาริมทรัพย

จะรับรูเปนการขายและใหเชากลับคืน 

ขอยกเวนสําหรับเงื่อนไขตามยอหนาที่ 8 

ขอยกเวนสําหรับขอกําหนด 1 ปตามยอหนาที่ 8 ใหถือปฏิบัติในสถานการณที่จํากัดสําหรับระยะเวลาที่

กําหนดใหการขายที่เสร็จสมบูรณของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะถูกขยายเกนิ

กวา 1 ป โดยเกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการและเปนไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไว (ยอหนาที่ 9 และภาคผนวก ข-1) ตัวอยางที่ 5 – 7 แสดงถึงสถานการณดังกลาว 

ตัวอยางที่ 5 

กิจการอยูในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาที่เขาผูกพันตามแผนการขายกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงถือวาเปนกลุม

สินทรัพยสําคัญของการดําเนินงานที่อยูภายใตการกํากับดูแล การขายกลุมสินทรัพยดังกลาวจําเปนตอง

ไดรับอนุมัติจากหนวยงานกํากับดูแลซ่ึงอาจทําใหระยะเวลาที่กําหนดใหการขายเสร็จสมบูรณจะถูกขยาย

เกินกวา 1 ป การดําเนินการที่จําเปนเพ่ือใหไดรับการอนุมัติจะยังไมสามารถเร่ิมตนไดจนกระทั่งภายหลังที่

ทราบผูซ้ือและเกิดขอผูกพันการซ้ือที่แนนอนกับผูซ้ือแลว อยางไรก็ดีมีความเปนไปไดคอนขางแนอยูใน

ระดับสูงมากที่ขอผูกพันการซ้ือที่แนนอนนั้นจะเกิดขึ้นภายใน 1 ป ในสถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไข

ภายใตภาคผนวก ข1 (ก) สําหรับเร่ืองการยกเวนเร่ืองขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8 

ตัวอยางที่ 6 

กิจการเขาผูกพันตามแผนการขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตในสภาพปจจุบันและจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย หลังจากกิจการไดรับขอผูกพันการซ้ือที่แนนอนจากผูซ้ือแลว การตรวจสอบ

สภาพของเคร่ืองจักรโดยผูซ้ือทําใหพบความเสียหายตอส่ิงแวดลอมที่เดิมไมเคยทราบมากอน ผูซ้ือ

เรียกรองใหกิจการทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เสียหายใหดีขึ้น ซ่ึงอาจทําใหระยะเวลาที่กําหนดใหการ

ขายเสร็จสมบูรณเกินกวา 1 ป อยางไรก็ดี กิจการไดเร่ิมแกไขซอมแซมและมีความเปนไดคอนขางแนใน

ระดับสูงมากที่การแกไขซอมแซมจะเกิดขึ้นในระดับที่นาพอใจ ในสถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไข

ภายใตภาคผนวก ข1 (ข) สําหรับขอยกเวนเร่ืองขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8 

ตัวอยางที่ 7 

กิจการเขาผูกพันตามแผนการขายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย  

7.1 ในระหวาง 1 ปแรกของงวดเร่ิมตน เงื่อนไขทางตลาดที่เคยเปนอยู ณ วันที่มีการจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายเมื่อเร่ิมแรกกลับแยลง สงผลใหสินทรัพยดังกลาวไมสามารถขายไดในวัน

ส้ินงวด ในระหวางงวดนั้นกิจการไดชักชวนผู ซ้ืออยางสม่ําเสมอ แตไมมีคําเสนอซ้ืออยาง

สมเหตุสมผล ทําใหกิจการตองตอบสนองโดยการปรับลดราคาขาย สินทรัพยยังคงมีการเสนอขาย
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อยางจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผล ซ่ึงสะทอนการเปล่ียนแปลงของเงื่อนไขทางตลาด และเปนไป

ตามขอกําหนดในยอหนาที่ 7 และ 8 สถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไขตามภาคผนวก ข1(ค) 

ที่ยกเวนขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8  ณ ส้ินงวด 1 ปแรกของงวดเร่ิมตน สินทรัพยดังกลายังคง

ตองจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

7.2 ใน 1 ปถัดไปของงวดเร่ิมตน เงื่อนไขทางตลาดยังคงแยลงอยางตอเนื่อง และกิจการไมสามารถ

ขายสินทรัพยนั้นไดในวันส้ินงวด  กิจการเชื่อวาเงื่อนไขทางตลาดจะปรับตัวดีขึ้นและไมมีการปรับ

ลดราคาของสินทรัพยอีก สินทรัพยยังคงจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายแตดวยราคาที่เกินกวา

มูลคายุติธรรมในปจจุบัน ในสถานการณดังกลาว การไมไดลดราคาสินทรัพยแสดงใหเห็นวา

สินทรัพยไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 นอกจากนี้ยอหนาที่ 8 กําหนดให

สินทรัพยตองตีราคาดวยราคาที่เหมาะสมกับมูลคายุติธรรมในปจจุบัน ดังนั้นจึงไมถือวาเขาเงื่อนไข

ตามภาคผนวก ข1(ค) สําหรับขอยกเวนเร่ืองขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8  สินทรัพยดังกลาวจะถูกจัด

ประเภทใหมเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือใชงานตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 26   

การกําหนดวาสินทรัพยไมหมุนเวียนใดเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง 
ยอหนาที่ 13 และ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดวาเมื่อสินทรัพยถูกปฏิบัติเปน

สินทรัพยที่จะทิ้ง ตัวอยางที่ 8 แสดงใหเห็นวาเมื่อใดสินทรัพยเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง 

ตัวอยางที่ 8 

กิจการหยุดการใชโรงงานเพื่อการผลิตสินคาเนื่องจากความตองการสินคาลดลง อยางไรก็ดีโรงงานถูก

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และคาดวาจะใชดําเนินการผลิตอีกคร้ังเมื่อความตองการสินคา

กลับมา โรงงานดังกลาวจึงไมถือวาเปนกลุมสินทรัพยที่จะทิ้ง 

การแสดงการดําเนินงานที่ยกเลิกที่จะทิ้ง 

ยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หามจัดประเภทสินทรัพยที่จะทิ้งเปนถือไวเพ่ือขาย 

อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยที่จะทิ้งเปนสายงานหลักของธุรกิจหรือพ้ืนที่หลักทางภูมิศาสตรของการ

ดําเนินงาน สินทรัพยเหลานั้นจะรายงานไวในการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่สินทรัพยดังกลาวจะถูกทิ้ง 

ตัวอยางที่ 9 แสดงถึงการแสดงรายการตามขอกําหนดดังกลาว 

ตัวอยางที่ 9 

ในเดือนตุลาคม 25X5 กิจการตัดสินใจที่จะยกเลิกการผลิตฝายทั้งหมด ซ่ึงเปนสายงานหลักของธุรกิจ 

การผลิตฝายจะหยุดดําเนินงานทั้งหมดในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ในงบการเงินสําหรับ 

ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของการผลิตฝายจะแสดงเปนการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสดของการผลิตฝายจะแสดงเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก และกิจการทําการเปดเผยขอมูลตาม                

ยอหนาที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
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การปนสวนของผลขาดทุนจากการดอยคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

ยอหนาที่ 23 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดใหผลขาดทุนจากการดอยคา               
(หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรูสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกตองนําไปลด (หรือเพ่ิม) มูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยไมหมุนเวียนในกลุมที่อยูในขอบเขตของการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ตามลําดับของการปนสวนที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104 และยอหนาที่ 122 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ตัวอยางที่ 10 แสดงถึงการปนสวนของ

ผลขาดทุนจากการดอยคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

ตัวอยางที่ 10 

กิจการวางแผนจะจําหนายกลุมของสินทรัพย (เปนสินทรัพยที่จะขาย) สินทรัพยดังกลาวมีรูปแบบเปน

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก และมีการวัดมูลคาดังตอไปนี้ 

 มูลคาตามบญัชี ณ วันรอบ

ระยะเวลารายงานกอนการ

จัดประเภทเปนสินทรัพยท่ี

ถือไวเพื่อขาย 

มูลคาตามบญัชีท่ีมีการ

วัดมูลคาใหมทันทีกอน

การจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย  

                           บาท                       บาท 

สินคาคงเหลือ 2,400 2,200 

สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย 1,800 1,500 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (แสดงดวยราคาทุน) 5,700 5,700 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (แสดงดวยราคาที่ตีใหม) 4,600 4,000 

คาความนิยม 1,500 1,500 

รวม 16,000 14,900 

กิจการรับรูขาดทุนจํานวน 1,100บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทันทีกอนการจัดประเภทเปน

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงถือไวเพ่ือขาย 

กิจการประมาณวามูลคายุติรรมหักตนทุนในการขายของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกมีจํานวน 13,000 บาท 

เนื่องจากกิจการมีการวัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงถือไวเพ่ือขายดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวาง

มูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กิจการรับรูขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 1,900 

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

เพ่ือขาย 

ผลขาดทุนจากการดอยคาจะปนสวนไปยังสินทรัพยไมหมุนเวียน ซ่ึงการวัดมูลคาเปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้นจะไมมีการปนสวนการดอยคาไปยังสินคาคงเหลือและ

สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย ผลขาดทุนจะปนสวนไปยังสินทรัพยอ่ืนๆ ตามลําดับของการปนสวนที่
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กําหนดไวในยอหนาที่ 104 และ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคา

ของสินทรัพย 

การปนสวนสามารถแสดงไดดังนี้ 

  มูลคาตามบญัชีท่ีมีการ

วัดมูลคาใหมทันทีกอน

การจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

การปนสวนผล

ขาดทุนจาก  

การดอยคา 

 

 

มูลคาตามบญัชี 

หลังจากการปนสวน 

ผลขาดทุนจากการ

ดอยคา 

 บาท บาท บาท 

สินคาคงเหลือ 2,200 - 2,200 

สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย 1,500 - 1,500 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

(แสดงดวยราคาทุน) 

 

5,700 

 

(235) 

 

5,465 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

(แสดงดวยราคาที่ตีใหม) 

 

4,000 

 

(165) 

 

3,835 

คาความนิยม 1,500 (1,500) - 

รวม 14,900 (1,900) 13,000 

 

อันดับแรก ผลขาดทุนจากการดอยคานําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน จากนั้นผลขาดทุนที่

คงเหลือจะปนสวนไปยังสินทรัพยอ่ืนๆ ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการนั้น 

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ยอหนาที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยจํานวนเงินในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิกและการวิเคราะหจํานวนเงินดังกลาวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินหรือในสวนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แยกจากการดําเนินงานตอเนื่อง ตัวอยางที่ 11 แสดง

ถึงการเปดเผยตามกําหนดดังกลาว 
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ตัวอยางที่ 11 

กลุมบริษัท กขค-งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
(แสดงการจัดประเภทคาใชจายตามหนาที่ของคาใชจาย)  

 25X2 

พันบาท 

 25X1 

พันบาท 

การดําเนินงานตอเนื่อง    

รายได X  X 

ตนทุนขาย (X)  (X) 

กําไรขั้นตน X  X 

รายไดอ่ืน X  X 

คาใชจายในการขาย (X)  (X) 

คาใชจายในการบริหาร (X)  (X) 

คาใชจายอ่ืน (X)  (X) 

ตนทุนทางการเงิน (X)  (X) 

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม X  X 

กําไรกอนภาษี X  X 

คาใชจายภาษีเงินได (X)  (X) 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง X  X 

    

การดําเนินงานที่ยกเลิก    

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก* X  X 

กําไรสําหรับงวด X  X 

การแบงปนกําไร    

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ    

      กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง X  X 

      กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก X  X 

      กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของบริษัทใหญ X  X 

   สวนที่เปนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม    

      กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง X  X 

      กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก X  X 

      กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม X  X 

 X  X 

*การวิเคราะหกําหนดใหแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การนําเสนอการสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

ยอหนาที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองแสดงรายการสินทรัพยไม

หมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและสินทรัพยของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภท

เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย แยกตางหากจากสินทรัพยอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินในกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายตองนําเสนอแยกตางหากจากหนี้สินอ่ืนในงบแสดงฐานะ

การเงิน สินทรัพยและหนี้สินเหลานี้ตองไมนํามาหักกลบกันและนําเสนอเปนจํานวนเดียว ตัวอยางที่ 12 

แสดงถึงการเปดเผยตามขอกําหนดดังกลาว 

ตัวอยางที่ 12 

ณ ส้ินป 25X5 กิจการตัดสินใจจําหนายบางสวนของสินทรัพยของกิจการ (และมีความสัมพันธโดยตรงกับ

หนี้สินของกิจการ) สินทรัพยกลุมที่จะจําหนายดังกลาวซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 7 และ 8 จะ

ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

  มูลคาตามบัญชีหลังจากจัดประเภทเปนสินทรัพย 

ที่ถือไวเพ่ือขาย 

กลุมสินทรัพยทีจ่ําหนาย 1 

บาท 

กลุมสินทรัพยที่จําหนาย 2 

บาท 

สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย 1,400* - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 4,900 1,700 

หนี้สิน (2,400) (900) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิของกลุมสินทรัพยท่ีจําหนาย 3,900 800 

* จํานวน 400 บาทที่เก่ียวของกับสินทรัพยที่รับรูในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเปนยอดสะสมใน

สวนของเจาของ 
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การนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยที่

ถือไวเพ่ือขายสามารถแสดงไดดังนี้ 

 25X5  25X4 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

กกก X  X 

ขขข X  X 

 X  X 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 8,000  - 

 X  X 

    

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

คคค X  X 

งงง X  X 

จจจ X  X 

 X  X 

รวมสินทรัพย X  X 

    

หนี้สินและสวนของเจาของ    

หนี้สินหมุนเวียน    

ซซซ X  X 

ฌฌฌ X  X 

ญญญ X  X 

 X  X 

หนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียน 

ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

 

3,300 

  

- 

 X  X 

    

หนี้สินไมหมุนเวียน    

ดดด X  X 

ตตต X  X 

ถถถ X  X 

 X  X 

รวมหนี้สิน X  X 
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 25X5  25X4 

สวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ    

ฉฉฉ X  X 

ชชช X  X 

จํานวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสะสมในสวนของเจาของที่

เก่ียวของกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 

 

400 

  

- 

 X  X 

สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม X  X 

รวมสวนของเจาของ X  X 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ X  X 

 

กิจการไมตองปรับปรุงงบการเงินยอนหลังสําหรับการแสดงรายการสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพย                 

ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย  งบแสดงฐานะการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ              

ในงวดกอนจึงไมจําเปนตองปรับปรุงการแสดงรายการใหม 

การวัดมูลคาและการแสดงรายการของบริษัทยอยที่ถูกซ้ือโดยมีเจตนาที่จะการขายบริษัท

นั้นออกไปอีกและจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

บริษัทยอยที่ถูกซ้ือมาโดยผูซ้ือมีเจตนาที่จะขายบริษัทนั้นออกไปอีกไมไดรับยกเวนจากการจัดทํางบการเงนิ

รวมในงบการเงินของผูซ้ือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ดีหากเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 11 จะแสดงรายการเปนกลุมสินทรัพยที่

ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย ตัวอยางที่ 13 แสดงรายละเอียดของขอกําหนดดังกลาว 

ตัวอยางที่ 13 

กิจการ ก ซ้ือกิจการ ฮ ซ่ึงเปนบริษัทโฮลด้ิงที่มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ ย1 และ ย2 เฉพาะ ย2 ที่ถูกซ้ือมา

โดยมีเจตนาที่จะขายออกไปอีกและเปนไปตามขอกําหนดที่จะจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 32.3 ย2 ถือเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก 

ประมาณการมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ ย2 คือ 135 บาท กิจการ ก มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีตอ ย2 

ดังนี้ 
• เมื่อเร่ิมแรก กิจการ ก วัดมูลคาหนี้สินที่ระบุไดของ ย2 ดวยมูลคายุติธรรม ซ่ึงประมาณวาเทากับ    

40 บาท 

• เมื่อเร่ิมแรก กิจการ ก วัดมูลคาสินทรัพยที่ซ้ือมาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ ย2    

(135 บาท) บวกดวยมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่ระบุได (40 บาท) ซ่ึงประมาณวาเทากับ 175 บาท 

• ณ ส้ินงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก ทบทวนการวัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกดวยดวยจํานวนที่ตํ่ากวา

ระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ประมาณวาเทากับ 130 บาท  หนี้สินที่ทบทวน



มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) หนา 30/30 
 

 

การวัดมูลคาเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของ ประมาณวา

เทากับ 35 บาท  ดังนั้นสินทรัพยรวมวัดมูลคาไดเทากับ 130 บาท + 35 บาท หรือเทากับ 165 บาท 

• ณ ส้ินงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก แสดงสินทรัพยและหนี้สินสวนดังกลาวแยกจากสินทรัพยและ

หนี้สินอ่ืนในงบการเงินรวมตามที่แสดงในตัวอยางที่ 12 การนําเสนอการสินทรัพยไมหมุนเวียน

หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย และ 

• ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการ ก แสดงกําไรหลังภาษีเงินไดหรือขาดทุนของ ย2 และแสดงกําไร

หรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดที่รับรูภายหลังจากการทบทวนมูลคาของ ย2 ซ่ึงเทากับการทบทวนการ

วัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกจาก 135 บาท เปน 130 บาท 

กิจการไมตองทําการวิเคราะหตอไปสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน หรือสําหรับการเปล่ียนแปลงในมูลคา

ของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 




