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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนนิงานทีย่กเลิก  

 

 

คําแถลงการณ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  

31 ธั น ว า ค ม  2557 (IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

(Bound volume 2015 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 44ญ 

44ฎ และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่
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วตัถุประสงค ์  1 
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จําหน่าย) เป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขายหรือสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อจ่าย

ใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พือ่ขาย

และการดาํเนินงานทีย่กเลิก  ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข  ทุกย่อหน้ามี

ความสาํคัญเท่ากัน โดยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการที่สาํคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็น   

คร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน และมาตรฐานการรายงาน       

ทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

(ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบาย    

การบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่

ถือไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก กาํหนดถึงการจัดประเภท การวัดมูลค่า และ 

การนาํเสนอข้อมูลของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

บทนาํ 2  (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 3  (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 4   (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 5   (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

หลกัการสําคญัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 6    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

6.1 นาํการจัดประเภท “ถือไว้เพ่ือขาย” มาใช้ 

6.2 แนะนาํแนวคิดเกี่ยวกบักลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย ซ่ึงหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ที่จะยกเลิก 

โดยการขายหรือไม่ใช่การขาย รวมกันเป็นกลุ่มในรายการเดียว รวมทั้งหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัสนิทรัพย์เหล่าน้ันที่จะถูกโอนไปในรายการดังกล่าว 

6.3 กาํหนดให้สินทรัพย์ หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขายแสดงด้วยมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

6.4 กาํหนดให้ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย หรือรวมอยู่ใน

กลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย  

6.5 กาํหนดให้ต้องนาํเสนอข้อมูลสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงสินทรัพย์และ

หน้ีสินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 
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6.6 กาํหนดให้  

6.6.1 จัดประเภทเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การดาํเนินงานเข้าเง่ือนไขของการถือ

ไว้เพ่ือขาย หรือเม่ือกจิการขายการดาํเนินงาน 

6.6.2 แสดงผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

6.6.3 ห้ามปรับปรุงย้อนหลังการจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลิกเม่ือเง่ือนไขของ 

การจัดประเภทไม่เกดิข้ึนจนกระทั่งหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2558)  

เรื่อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ  
 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับ

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงการนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของการดําเนินงานทีย่กเลิก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องการให้ 

1.1 วัดมูลค่าของสนิทรัพย์ที่เข้าเกณฑก์ารจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยใช้มูลค่าที่

ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย และหยุดคิดค่าเสื่อม

ราคาของสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

1.2 นําเสนอสินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นรายการ     

แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนาํเสนอผลของการดาํเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

ขอบเขต 

2 การจัดประเภทและการนาํเสนอตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือ

ปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ที่จัดเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทุกชนิด
1 และกลุ่มสินทรพัยที์จ่าํหน่ายทุกกลุ่มใน

กิจการ การวัดมูลค่าตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้ทุกชนิดและกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย(ตามที่กาํหนดใน 

ย่อหน้าที่  4) ยกเว้นสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่  5 ซ่ึงยังคงต้องวัดมูลค่าตามมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

3 สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ต้องไม่จัดประเภทใหม่เป็นสินทรพัยห์มุนเวียน

จนกว่าสินทรัพย์น้ันจะเข้าเกณฑ์ในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่กาํหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ที่โดยปกติแล้ว         

จะจัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ซ้ือมาสาํหรับขายต่อโดยเฉพาะ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เว้นแต่

สินทรัพย์น้ันเข้าเกณฑ์ที่จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

4 ในบางคร้ังกิจการจาํหน่ายกลุ่มของสินทรัพย์ อาจมีหน้ีสินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในรายการเดียวกัน 

กลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายน้ันอาจเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หน่วยของสินทรพัย์

                                                 
1
สาํหรับสนิทรัพย์ที่จัดประเภทตามการแสดงรายการตามสภาพคล่อง  สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนคอืสนิทรัพย์ที่รวมถงึจาํนวน

ที่คาดว่าจะได้รับคืนเกินกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ 3 ใช้กับการจัดประเภทสินทรัพย์ 

ดงักล่าว 
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ทีก่่อใหเ้กิดเงินสดเพียงหน่วยเดียว  หรือบางส่วนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
2 กลุ่ม

ที่ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรัพย์และหน้ีสินใดๆของกิจการซ่ึงรวมทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน หน้ีสิน

หมุนเวียนและสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีการวัดมูลค่าตามที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่  5 ของมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี  หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่า       

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย ให้นํา

ข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์  

ทั้งกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย วัดมูลค่าโดยใช้จํานวนที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี   

กบัมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขาย ข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิแต่ละรายการ

ที่อยู่ในกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 18 19 และ 23 

5 ข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
3
 ไม่นํามาถือปฏิบัติกับ

สินทรัพย์ต่อไปน้ี (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เดี่ยวหรือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) โดย

ข้อกาํหนดของสนิทรัพย์เหล่าน้ีอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

5.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้))      

5.2 สนิทรัพย์ที่เกดิจากผลประโยชน์ของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช้))  

5.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู ้

และการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

5.4 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือปฏบัิติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

5.5  สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

5.6 สิทธิตามสัญญาภายใต้สัญญาประกันภัยที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช้)  

5ก การจัดประเภท การนาํเสนอข้อมูล และการวัดมูลค่าที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) ซ่ึงจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ซ่ึงจัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ (สินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ) 
                                                 
2
 อย่างไรกต็าม เมื่อกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์คาดว่าจะเกดิขึ้นโดยหลักมาจากการขายมากกว่าการใช้

อย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ดังกล่าวกจ็ะขึ้นอยู่กบักระแสเงินสดจากสนิทรัพย์อื่นน้อยลง และกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายซึ่งเคย

เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดกจ็ะกลายเป็นหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแยกต่างหาก 
 

3  นอกเหนือจากย่อหน้าที่ 18 และ 19 ซึ่งกาํหนดให้สนิทรัพย์ที่สงสยัว่าจะด้อยค่าให้วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัอื่นที่เกี่ยวข้อง 



 

7 

5ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ

กลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ใน     

การดาํเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่ใช้กับสินทรัพย์

ดังกล่าว (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาํหนดถึง 

5ข.1 การเปิดเผยอย่างเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่

จาํหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ในการดาํเนินงาน

ที่ยกเลิก หรือ 

5ข.2 การเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย ซ่ึง

ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี และการเปิดเผยเหล่าน้ันไม่ได้รับการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ออื่น 

การเปิดเผยเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) ที่จัดประเภทไว้

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ในการดาํเนินงานที่ยกเลิก อาจจาํเป็นที่จะต้องใช้

ข้อกาํหนดทั่วไปตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 125 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การจดัประเภทของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่าย) เป็นสินทรพัยที์่

ถอืไวเ้พือ่ขาย หรือสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 

6 กิจการตอ้งจดัประเภทสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์จํ่าหน่าย) เป็นสินทรพัยที์่ถือ

ไวเ้พื่อขายหากมูลค่าตามบญัชีที่จะไดร้ับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้

สินทรพัยน์ ั้นต่อไป 

7 ในกรณีเช่นน้ี สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) ต้องมีไว้เพ่ือขายในทนัทใีนสภาพปัจจุบัน 

ซ่ึงข้ึนอยู่กบัข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏบัิติกันทั่วไปสาํหรับการขายสินทรัพย์เหล่าน้ัน (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) และการขายต้องมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก 

8 สาํหรับการขายที่จะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากน้ัน ระดับการบริหารที่เหมาะสม

ต้องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) และต้องเร่ิมดาํเนินการตาม

แผนเพ่ือหาผู้ซ้ือ และเพ่ือทาํตามแผนให้สมบูรณ์  นอกจากน้ีกิจการต้องมีการเสนอขายสินทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมใน

ปัจจุบันของสนิทรัพย์น้ัน นอกจากน้ีการขายดังกล่าวควรคาดว่าจะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการเป็น

การขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์ เว้นแต่จะเป็นไปตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 และการดาํเนินการเพ่ือให้แผนเสร็จสมบูรณ์ควรบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะ

เป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงแผนอย่างมีนัยสาํคัญหรือจะยกเลิกแผนน้ัน ความเป็นไปได้ของ

การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมายมีข้อกาํหนดไว้) ควรถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินว่า

การขายดังกล่าวมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากหรือไม่ 

8ก กจิการซ่ึงผูกพันกบัแผนการขายสินทรัพย์ที่ส่งผลให้กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยต้องจัด

ประเภทรายการสนิทรัพย์และหน้ีสนิของบริษัทย่อยเหล่าน้ันเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถือไว้เพ่ือขาย
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เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 ถึง 8 โดยไม่คาํนึงถึงว่ากิจการจะยังคงมี

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่ 

9 โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทาํให้ระยะเวลาการขายที่เสร็จสมบูรณ์ขยายเกินกว่า  

1 ปี การขยายระยะเวลาในการขายที่เสรจ็สมบูรณ์น้ันไม่ได้เป็นเหตุให้สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์

ที่จําหน่าย) น้ันไม่สามารถจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หากความล่าช้าน้ันเกิดจาก

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดง

ให้เหน็ว่ากิจการยังคงผูกพันต่อแผนในการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) กรณีน้ี  

จะเกดิข้ึนเม่ือเข้าเกณฑต์ามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข 

10 รายการขายให้รวมถึงการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเม่ือ     

การแลกเปล่ียนน้ันมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

11 เม่ือกิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) โดยมีแผนที่จะจําหน่าย

ออกไปในภายหลัง กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย)

ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ได้สินทรัพย์น้ันมา กต่็อเม่ือเข้าเกณฑ์ระยะเวลา 1 ปี

ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 (นอกจากจะได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 9) และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ในระดับสูงมากที่เง่ือนไขอื่นในย่อหน้าที่ 7 และ 8 (ซ่ึงยังไม่ได้เป็นไปตามที่ก ําหนดในวันน้ัน)      

จะเป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่ได้สินทรัพย์น้ันมา (ปกติภายใน 3 

เดือน) 

12 หากเง่ือนไขที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และ 8 ครบถ้วนหลังสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อง          

ไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

ในงบการเงินที่เผยแพร่ อย่างไรกต็าม หากเง่ือนไขดังกล่าวครบถ้วนหลังจากสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน แต่ก่อนการอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

12ก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่าย

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกต่็อเม่ือกิจการผูกพันในการจ่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) 

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ในกรณีน้ีสนิทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพ่ือการจ่ายในทนัทใีนสภาพปัจจุบัน และ

การจ่ายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก สาํหรับการจ่ายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ในระดับสูงมาก การดาํเนินการที่จะทาํให้การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องมีการเร่ิมต้นแล้วและคาดว่า     

จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในหน่ึงปีนับจากวันที่มีการจัดประเภทสินทรัพย์ การดาํเนินการที่จาํเป็นเพ่ือให้ 

การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายอย่างมี

นัยสาํคัญหรือจะยกเลิกการจ่ายน้ัน ความเป็นไปได้ของการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมาย

มีข้อกาํหนดไว้) ควรถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินว่าการจ่ายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ในระดับสงูมากหรือไม่ 
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สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีจ่ะท้ิง 

13 กิจการต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ที่จะทิ้ งเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่จะเกิดจาก

การใช้งานต่อไป อย่างไรกต็าม หากกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายที่จะทิ้ งน้ันเข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ใน   

ย่อหน้าที่ 32.1 ถึง 32.3 กิจการต้องแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุ่มสินทรัพย์ที่

จาํหน่ายเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลิกตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 33 และ 34 ณ วันที่หยุดใช้สินทรัพย์

น้ัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) ที่จะทิ้ งรวมถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ที่จะใช้ไปจนสิ้นสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) ที่จะถูกปิดไปมากกว่าที่จะถูกขาย 

14 กจิการต้องไม่จัดประเภทสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกใช้ช่ัวคราวเป็นสนิทรัพย์ที่จะทิ้ง 

 

การวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่าย) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

การวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์จํ่าหน่าย) 

15 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่าย) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว ้เพื่อขายดว้ยจํานวนที่ตํา่กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกับมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทุนในการขาย 

15ก กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่าย) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว ้เพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของดว้ยจํานวนที่ตํา่กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชี              

กบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ่าย
4
 

16 หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ที่ได้มาใหม่เข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (ดูย่อหน้าที่ 11) การปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 15 จะทาํให้

สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) ถูกวัดมูลค่าในการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกโดยใช้จาํนวนที่ตํ่ากว่า

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีหากสินทรัพย์น้ันไม่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (เช่น ราคา

ทุน) กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ดังน้ัน หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) 

ได้มาโดยเป็นส่วนหน่ึงของการรวมกิจการ สินทรัพย์น้ันต้องถูกวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย 

17 เม่ือคาดว่าการขายจะเกิดข้ึนเกินกว่าระยะเวลา 1 ปี กิจการต้องวัดต้นทุนในการขายด้วยมูลค่า

ปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการขายที่เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากระยะเวลาที่ผ่านไปต้องแสดงเป็น

ต้นทุนทางการเงินในกาํไรหรือขาดทุน 

                                                 
4 ต้นทุนในการจ่าย หมายถงึ ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจ่ายไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
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18 ทนัทกี่อนการจัดประเภทเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดในกลุ่ม) ต้องวัด

มูลค่าให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

19 ในการวัดมูลค่าใหม่ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินใดๆที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีแต่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมี  

การวัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย 

 

การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและการกลบัรายการ 

20 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาํหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกหรือในคร้ังต่อๆไปของ

สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) เพ่ือให้มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย ทั้งน้ี จนเทา่กบัจาํนวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19 

21 กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรจากการเพ่ิมข้ึนในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพย์ แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีหรือที่เคยรับรู้ก่อนหน้าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

22 กจิการต้องรับรู้ผลกาํไรจากการเพ่ิมข้ึนในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จาํหน่าย 

22.1 จนเทา่กบัจาํนวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19 แต่ 

22.2 ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขตของ

การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือที่เคยรับรู้ก่อน

หน้าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

23 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (หรือผลกาํไรที่เกิดข้ึนในภายหลัง) ที่รับรู้สาํหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายต้อง

นําไปลด (หรือเพ่ิม) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของ 

การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ตามลาํดับของการปันส่วนที่กาํหนดไว้ใน      

ย่อหน้าที่ 104.1 และ 104.2 และย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

24 ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เคยรับรู้ในวันที่ขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดรายการ

แสดงไว้ใน 

24.1  ย่อหน้าที่ 67 ถึง 72 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) และ 
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24.2 ย่อหน้าที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

25 กิจการต้องไม่บันทึกค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจําหน่าย) ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนระหว่าง 

ที่สนิทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หรือระหว่างที่สินทรัพย์น้ันเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ส่วนดอกเบ้ียและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้ีสินซ่ึงอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขายน้ันต้องยังคงรับรู้ต่อไป 

 

การเปลีย่นแปลงแผนการขาย 

26 หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

แต่ภายหลังไม่เข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 อีกต่อไป กิจการต้องเลิกจัดประเภท

สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) น้ันเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

27 กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

(หรือเลิกรวมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย)  

โดยใช้มูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่าง 

27.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ก่อนจะถูกจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาํหน่าย หรือการตีราคาใหม่ที่

ควรจะรับรู้ หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) น้ันไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

27.2 มลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน ณ วันที่ตัดสนิใจเลิกขายในเวลาต่อมา
5
 

28 กิจการต้องรวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในกาํไรหรือขาดทุน
6
 จากการดําเนินงานต่อเน่ือง ในงวดที่ไม่เป็นไป    

ตามเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 อีกต่อไป กิจการต้องปรับปรุงงบการเงินสาํหรับงวด

หลังจากที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายด้วยเช่นกัน หากกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายหรือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นบริษัทย่อย การดาํเนินงาน

ร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม กิจการต้องแสดงรายการ

                                                 
5  หากสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนืของสนิทรัพย์

ดงักล่าวคอืมูลค่าตามบญัชีหลังจากหักขาดทุนจากการปันส่วนการด้อยค่าซึ่งเกดิขึ้นจากหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงิน

สดตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
6
  ยกเว้น กรณีที่สินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เคยตีราคาใหม่ตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐาน      

การบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน (เมื่อมกีารประกาศใช้) ซึ่งการปรับปรงุต้องถอืเป็น

การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย์ 
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ปรับปรุงดังกล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในส่วนเดียวกันกับการแสดงผลกาํไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) 

ที่รับรู้ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 37 

29 หากกจิการย้ายสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิใดออกจากกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์และหน้ีสินที่ เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจะขายน้ีจะต้องมี 

การวัดมูลค่าเป็นกลุ่มต่อไปกต่็อเม่ือกลุ่มน้ันเข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 มิฉะน้ัน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เหลืออยู่ในกลุ่มซ่ึงแต่ละรายการยังคงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการโดยใช้จาํนวนที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในวันน้ัน  กิจการต้องเลิกจัดประเภทสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ไม่เข้าเง่ือนไข เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 26 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล   

30 กิจการตอ้งแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มูลที่ทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลกระทบ

ทางการเงินของการดําเนินงานที่ยกเลิกและการเลิกใช้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สินทรพัยที์จํ่าหน่าย) 

 

การแสดงรายการการดําเนนิงานทีย่กเลิก 

31 ส่วนประกอบของกิจการ ประกอบด้วยการดาํเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่าง

ชัดเจน (ทั้งในด้านการดาํเนินงานและด้านวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน) จากส่วน 

ที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหน่ึง ส่วนประกอบของกิจการจะเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดในขณะที่มีไว้สาํหรับดาํเนินงาน 

32 การดาํเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้วย ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้เป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

32.1 เป็นสายงานธุรกจิที่สาํคัญหรือพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก 

32.2 เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตร์ใน      

การดาํเนินงานที่แยกต่างหาก หรือ 

32.3 เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายต่อ 

33 กจิการต้องเปิดเผย 

33.1 จาํนวนเงินในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซ่ึงประกอบด้วยยอดรวมของ 

33.1.1 กาํไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีของการดาํเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.1.2 กาํไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีที่รับรู้ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขาย หรือในการจาํหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

33.2 การวิเคราะห์จาํนวนเงินในข้อ 33.1 โดยแสดงเป็น 
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33.2.1 รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกําไรหรือขาดทุนก่อนหักภาษีของการดํา เ นินงาน 

ที่ยกเลิก 

33.2.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.8 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

และ 

33.2.3 ผลกําไรหรือขาดทุนที่ รับ รู้ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 

ในการขาย หรือในการจําหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายซ่ึงเป็น 

ส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานที่ยกเลิก  

การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจนาํเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ หากกิจการนาํเสนอการวิเคราะห์ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ กิจการต้องนาํเสนอ

ไว้ในส่วนที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึง แยกต่างหากจาก      

การดาํเนินงานต่อเน่ือง การวิเคราะห์น้ีไม่จาํเป็นต้องทาํสาํหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายที่

เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ซ่ึงเข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

ตั้งแต่ตอนซ้ือมา (ดูย่อหน้าที่ 11)    

33.3 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินของ 

การดาํเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจนาํเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หรือในงบการเงิน การเปิดเผยน้ีไม่จําเป็นต้องทาํสาํหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายที่เป็น

บริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ซ่ึงเข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้ังแต่ 

ตอนซ้ือมา (ดูย่อหน้าที่ 11) 

33.4 จาํนวนของกาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองและจากการดาํเนินงานที่ยกเลิกซ่ึงปันส่วนให้ 

แก่เจ้าของของบริษัทใหญ่ การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หรือแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

33ก หากกจิการแสดงรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากตามที่อธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานที่ยกเลิกจะนาํเสนอในงบกาํไรขาดทุนที่

แสดงแยกต่างหากน้ัน 

34 กิจการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลใหม่ตามย่อหน้าที่ 33 สาํหรับงบการเงินงวดก่อน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานที่ได้ยกเลิกไปในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสาํหรับงวดที่นาํเสนอคร้ังล่าสดุ 

35 กิจการต้องจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปัจจุบันของจาํนวนเงินที่เคยนาํเสนอในการดาํเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจาํหน่ายการดาํเนินงานที่ยกเลิกในงวดก่อนแยกต่างหากในส่วน

ของการดําเนินงานที่ยกเลิก กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและจํานวนของการปรับปรุงดังกล่าว 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจทาํให้เกดิการปรับปรุงเหล่าน้ีรวมถึงตัวอย่างต่อไปน้ี 

35.1 การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดจากข้อตกลงในการยกเลิกการดําเนินงาน เช่น  

การได้ข้อยุติเกี่ยวกบัการปรับปรุงราคาซ้ือและการรับประกนักบัผู้ซ้ือ 
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35.2 การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนจากและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาํเนินงานของ

ส่วนประกอบของกิจการก่อนการจาํหน่าย เช่น ภาระผูกพันที่ผู้ขายยังคงต้องรับผิดชอบ

ต่อสภาพแวดล้อมและการรับประกนัสนิค้าของผู้ขาย 

35.3 มีการจ่ายชาํระภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานโดยที่การจ่ายชาํระน้ัน

เกี่ยวข้องโดยตรงกบัรายการที่ยกเลิก 

36 หากกิจการเลิกจัดประเภทส่วนประกอบของกิจการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กิจการต้อง 

จัดประเภทผลการดาํเนินงานของส่วนประกอบดังกล่าวที่เคยนาํเสนอในการดาํเนินงานที่ยกเลิกตาม  

ย่อหน้าที่ 33 ถึง 35 ใหม่ ผลการดาํเนินงานดังกล่าวต้องรวมอยู่ในกาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง

สาํหรับทุกงวดที่นาํเสนอ กจิการต้องอธบิายว่าจาํนวนสาํหรับเงินงวดก่อนเป็นการนาํเสนอใหม่ 

36ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ที่ ส่งผลให้กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย  

ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 33 ถึง 36 เม่ือบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นกลุ่มสินทรัพย์

ที่จาํหน่ายที่ยกเลิกซ่ึงเป็นไปตามคาํนิยามของการดาํเนินงานที่ยกเลิกตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 32 

 

ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานต่อเนือ่ง 

37 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) 

ที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ ถือไ ว้ เ พ่ือขายที่ ไ ม่ เ ป็นไปตามคํานิยามของการดํา เ นินงาน 

ที่ยกเลิกต้องรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 

การแสดงรายการสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่ายที่จัดประเภท

เป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

38 กิจการต้องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและ

สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยกต่างหากจาก

สนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือ

ขายต้องนาํเสนอแยกต่างหากจากหน้ีสนิอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน สนิทรัพย์และหน้ีสนิเหล่าน้ีต้อง

ไม่นํามาหักกลบกันและนําเสนอเป็นจํานวนเดียว กิจการต้องเปิดเผยประเภทของสินทรัพย์และ

หน้ีสินที่สาํคัญซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 39 กิจการต้องนาํเสนอ

รายได้ หรือค่าใช้จ่ายสะสมที่รับรู้โดยตรงไปยังกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหาก 

39 กิจการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่สาํคัญหากกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย

เป็นบริษัทย่อยที่ ซ้ือมาใหม่ ซ่ึงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายจากการซ้ือ        

(ดูย่อหน้าที่ 11)  

40 กิจการต้องไม่จัดประเภทใหม่หรือแสดงใหม่สําหรับจํานวนเงินที่ได้นําเสนอเป็นสินทรัพย์               

ไม่หมุนเวียน หรือเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายที่ได้จัดประเภทเป็น
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สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับงวดก่อน เพ่ือสะท้อนถึงการจัดประเภทใน

งบแสดงฐานะการเงินสาํหรับงวดที่นาํเสนอคร้ังล่าสดุ 
 

การเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม 

41 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือเม่ือมีการขาย

สนิทรัพย์ดังกล่าว 

41.1 คาํอธบิายของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) 

41.2 คาํอธิบายถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของการขาย หรือที่นาํไปสู่การจาํหน่ายที่คาดไว้ และ

ลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจาํหน่าย 

41.3 ผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 20 ถึง 22 และหัวข้อในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่

รวมผลกาํไรหรือขาดทุนน้ันไว้ (หากไม่ได้นาํเสนอแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

41.4 ส่วนงานที่มีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

42 หากเป็นไปตามย่อหน้าที่ 26 หรือย่อหน้าที่ 29 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปล่ียนแปลงแผนการขาย

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) กิจการต้องเปิดเผยคาํอธิบายของข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่นําไปสู่การตัดสินใจดังกล่าวและผลของการตัดสินใจที่มีต่อผลการดาํเนินงาน

สาํหรับงวดน้ันและงวดก่อนที่มีการนาํเสนอ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

43 กิจการต้องใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปเม่ือกิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือ

ปฏบัิติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) ที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลิก

หลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ กจิการอาจปฏบัิติตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกประเภท (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จาํหน่าย) ที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่

เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานที่ยกเลิกก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้หากกิจการทราบมูลค่าและข้อมูลอื่นที่ต้องนาํมาใช้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีเม่ือเข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้เป็นคร้ังแรก 

 

วนัถอืปฏิบติั 

44 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ   

หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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44ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ญ-44ฎ (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม  

45 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 
 

 

สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ที่ก่อให้เกิดกระแส 

เงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิด

จากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

 

ส่วนประกอบของกิจการ  

 

 
 

การดาํเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน 

(ทั้ งในด้านการดํา เ นินงานและสําหรับวัตถุประสงค์ของ        

การรายงานทางการเงิน) จากส่วนที่เหลือของกจิการ  

 

ตน้ทุนในการขาย  
 

 

 

 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจําหน่ายสินทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่าย) ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

สินทรพัยห์มุนเวียน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือตั้งใจสาํหรับขายหรือใช้

ภายในรอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติของกจิการ 

(ข) ถือสนิทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ถือไว้เพ่ือค้า 

(ค) คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใน 12 เดือน

หลังจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ 

(ง) สินทรัพย์ที่ เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด       

(ตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

และที่ ไม่มีข้อจํากัดในการแลกเปล่ียนหรือการใช้ใน     

การชาํระหน้ีสนิอย่างน้อย 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

การดําเนินงานทีย่กเลิก  

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่ จัดประเภทไว้เป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

(ก) เป็นสายงานธุรกิจที่สาํคัญหรือเขตภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก 

(ข) เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกิจที่สาํคัญ

หรือเขตภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก หรือ 

(ค) เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ 



 

18 

กลุ่มสินทรพัยที์จํ่าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มของสนิทรัพย์ที่ยกเลิก (โดยการขายหรือไม่ใช่การขาย) รวมกัน

เป็นกลุ่มในรายการเดียว และหน้ีสินที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ

สินทรัพย์เหล่าน้ันที่จะถูกโอนไปพร้อมกับรายการดังกล่าว กลุ่ม

สินทรัพย์รวมถึงค่าความนิยมที่ได้มาในการรวมธุรกิจถ้ากลุ่ม

สินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ได้รับปันส่วน  

ค่าความนิยมตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถึง 87 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย์(เม่ือมีการประกาศใช้) หรือเป็นการดาํเนินงานภายใน

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

 

มูลค่ายุติธรรม  

 

 

 

 

 

มูลค่ายุติธรรมหมายถึงราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ

จะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง   

ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมี

การประกาศใช้)) 

 

ขอ้ผูกพนัในการซ้ือทีแ่น่นอน  

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงกับผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันซ่ึงผูกพันทั้งสองฝ่ายและมัก

มีผลบังคับตามกฎหมาย ซ่ึง (ก) กาํหนดข้อตกลงที่มีนัยสาํคัญ

ทั้งหมด รวมถึงราคาและระยะเวลาของรายการ และ (ข) รวมถึงมี

บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันซ่ึงมากเพียงพอ ที่ทาํให้  

การปฏิบัติตามข้อผูกพันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน

ระดบัสูงมาก 

 

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมาก  
 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด ข้ึนสูงมากกว่าความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  
 

สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรพัยห์มุนเวียน 

 

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่  
 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึนมากกว่าที่จะไม่เกดิข้ึน 

 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

 

 

จาํนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักตน้ทุน

ในการขายและมูลค่าจากการใช ้

 

มูลค่าจากการใช ้ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากการใช้

สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและจากการเลิกใช้เม่ือสิ้นสดุอายุใช้งาน 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

การขยายระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการขายใหเ้สร็จสมบูรณ ์

ข1 ตามที่ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขายให้เสรจ็สมบูรณ์ไม่ได้เป็น

สาเหตุที่ทาํให้ไม่สามารถจัดประเภทสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือ

ไว้เพ่ือขายหากความล่าช้าน้ันเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

กิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เหน็ว่า กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) ข้อยกเว้นสาํหรับข้อกาํหนด 1 ปี ตามย่อหน้าที่ 8 ต้องนาํมาถือ

ปฏบัิติเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังต่อไปน้ีเกดิข้ึน 

ข1.1 ในวันที่กจิการตัดสนิใจปฏบัิติตามแผนที่จะขายสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์

ที่จาํหน่าย) กจิการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้อื่น (ซ่ึงไม่ใช่ผู้ซ้ือ) จะบังคับใช้เง่ือนไข

ในการโอนสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ที่จะทาํให้ระยะเวลาที่ต้องใช้ใน   

การขายให้เสรจ็สมบูรณ์น้ันต้องขยายออกไป และ 

ข1.1.1 การกระทําที่จําเป็นเพ่ือตอบสนองต่อเง่ือนไขเหล่าน้ันไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

จนกระทั่ง หลังจากได้ทาํขอ้ผกูพนัในการซ้ือทีแ่น่นอน และ 

ข1.1.2 ข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่า      

จะเกดิข้ึนภายใน 1 ปี 

ข1.2 กิจการได้รับข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนและเป็นผลให้ผู้ซ้ือหรือผู้อื่นบังคับใช้เง่ือนไข

อย่างที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนในการโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่

จาํหน่าย) ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่จะขยายระยะเวลาที่

ต้องใช้ในการขายให้เสรจ็สมบูรณ์ และ 

ข1.2.1 การกระทาํที่จาํเป็นเพ่ือตอบสนองต่อเง่ือนไขได้เกดิข้ึนแล้วอย่างทนัเวลา และ 

ข1.2.2 คาดว่าปัจจัยที่ก่อให้เกดิความล่าช้าจะเปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึน   

ข1.3 ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปีแรก สถานการณ์ที่เคยคาดว่าไม่น่าจะเกิดข้ึนได้เกิดข้ึน และ

เป็นผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) ที่เคยจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายยังไม่ได้ถูกขายออกไปเม่ือสิ้นงวด และ 

ข1.3.1 ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปีแรก กจิการได้กระทาํการที่จาํเป็นเพ่ือตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

ข1.3.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาํหน่าย) มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือ

ขายคล่องในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีที่มีสถานการณ์เปล่ียนแปลง และ 

ข1.3.3 เข้าเง่ือนไขตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และ 8 
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