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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5  

เรือ่ง 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนนิงานทีย่กเลิก 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 

ธัน วาคม  2561 (IFRS 5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Bound 

volume 2019 Consolidated without early application)) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พื่อขายและการด าเนินงาน 

ทีย่กเลิก ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 

โดยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการที่ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่าน

โดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ 

ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5  

 เรือ่ง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของการด าเนินงานทีย่กเลิก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องการให้ 

1.1 วัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยใช้

มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทนุในการขาย และหยุด

คิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

1.2 น าเสนอสินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นรายการ     

แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และน าเสนอผลของการด าเนินงานที่ยกเลิกเป็น

รายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 

ขอบเขต 
 

2 การจัดประเภทและการน าเสนอตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่จัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกชนิด
1 และกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย 

ทุกกลุ่มในกิจการ การวัดมูลค่าตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้ทุกชนิดและกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย 

(ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4) ยกเว้นสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 5 ซ่ึงยังคงต้องวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

                                                 
1
  ส าหรับสินทรัพย์ที่จัดประเภทตามการแสดงรายการตามสภาพคล่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่รวมถึง

จ านวนที่คาดว่าจะได้รับคนืเกนิกว่า 12 เดอืนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ 3 ใช้กบัการจัดประเภทสนิทรัพย์ 

ดงักล่าว 
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3 สินทรัพย์ที่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพ ย์ไม่หมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  1  

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ต้องไม่จัดประเภทใหม่เป็นสินทรพัยห์มุนเวียนจนกว่าสินทรัพย์น้ัน

จะเข้าเกณฑ์ในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ที่โดยปกติแล้วจะจัดเป็น

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ซ้ือมาส าหรับขายต่อโดยเฉพาะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเว้นแต่สินทรัพย์

น้ันเข้าเกณฑ์ที่จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

4 ในบางคร้ังกิจการจ าหน่ายกลุ่มของสินทรัพย์ อาจมีหน้ีสินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในรายการเดียวกัน 

กลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่ายน้ันอาจเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด หน่วยสินทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพียงหน่วยเดียวหรือบางส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด2
  

กลุ่มที่ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรัพย์และหน้ีสินใดๆ ของกิจการซ่ึงรวมทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน 

หน้ีสินหมุนเวียนและสินทรัพย์ที่ ไม่ได้มีการวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  5 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขตของ 

การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่าย ให้น าข้อก าหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายวัดมูลค่าโดยใช้จ านวนที่ 

ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ข้อก าหนดในการวัดมูลค่า

สินทรัพ ย์และหน้ีสินแต่ละรายการที่ อ ยู่ ในก ลุ่มสินทรัพ ย์ที่ จะจ าหน่าย ก าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 18 19 และ 23 

5 ข้อก าหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี3 ไม่น ามาถือปฏิบัติกับ

สนิทรัพย์ต่อไปน้ี (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เด่ียวหรือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) 

โดยข้อก าหนดของสนิทรัพย์เหล่านี้อยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

5.1 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได)้      

5.2 สินทรัพย์ที่ เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19  

เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน)  

5.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

                                                 
2
 อย่างไรกต็าม เมื่อกระแสเงินสดจากสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์คาดว่าจะเกิดขึ้ นโดยหลักมาจากการขายมากกว่า 

การใช้อย่างต่อเนื่อง สนิทรัพย์ดังกล่าวกจ็ะขึ้นอยู่กบักระแสเงินสดจากสนิทรัพย์อื่นน้อยลง และกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่าย

ซึ่ งเคยเป็นส่วนหนึ่ งของหน่วยสินทรัพย์ ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดก็จะกลายเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้ เกิดเงินสด 

แยกต่างหาก 
3
 นอกเหนือจากย่อหน้าที่ 18 และ 19 ซึ่งก าหนดให้สนิทรัพย์ที่สงสยัว่าจะด้อยค่าให้วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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5.4 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือปฏบัิติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

5.5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม  

5.6 สิทธิตามสัญญาภายใต้สัญญาประกันภัยที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั  

5ก การจัดประเภท การน าเสนอข้อมูล และการวัดมูลค่าที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย)  

ซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่าย) ซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็น

เจ้าของกจิการ (สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ) 

5ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสนิทรัพย์ที่ถือไว้

ในการด าเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่ใช้กับ

สินทรัพย์ดังกล่าว (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่นก าหนดถึง 

5ข.1 การเปิดเผยอย่างเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่าย) ที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ใน 

การด าเนินงานที่ยกเลิก หรือ 

5ข.2 การเปิดเผยเกี่ ยวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ อยู่ ในกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่าย ซ่ึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี และการเปิดเผยเหล่าน้ันไม่ได้รับการเปิดเผยไว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ออื่น 

การเปิดเผยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่จัด

ประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ในการด าเนินงานที่ยกเลิก  

อาจจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อก าหนดทั่วไปตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 125 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

 

การจัดประเภทของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่าย) เป็นสินทรพัย์

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย หรือสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 
 

6 กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่าย) เป็นสินทรพัย ์

ที่ถือไวเ้พื่อขายหากมูลค่าตามบญัชีที่จะไดร้บัคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย  มิใช่มาจาก 

การใชสิ้นทรพัยน์ ั้นต่อไป 
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7 ในกรณีเช่นน้ี สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ต้องมีไว้เพ่ือขายในทันทีในสภาพ

ปัจจุบัน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏบัิติกันทั่วไปส าหรับการขายสินทรัพย์เหล่าน้ัน 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) และการขายต้องมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก 

8 ส าหรับการขายที่จะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากน้ัน ระดับการบริหารที่เหมาะสม

ต้องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) และต้องเร่ิมด าเนินการ

ตามแผนเพ่ือหาผู้ซ้ือ และเพ่ือท าตามแผนให้สมบูรณ์  นอกจากน้ีกิจการต้องมีการเสนอขาย

สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับ

มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์น้ัน นอกจากน้ีการขายดังกล่าวควรคาดว่าจะเข้าเง่ือนไข

ในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์ 

เว้นแต่จะเป็นไปตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 และการด าเนินการเพ่ือให้แผนเสร็จสมบูรณ์ 

ควรบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงแผนอย่างมีนัยส าคัญหรือจะยกเลิก

แผนน้ัน ความเป็นไปได้ของการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น(หากกฎหมายมีข้อก าหนดไว้) ควรถือ

เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินว่าการขายดังกล่าวมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก

หรือไม่ 

8ก กจิการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ที่ส่งผลให้กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยต้อง

จัดประเภทรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยเหล่าน้ันเป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน  

ที่ถือไว้เพ่ือขายเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 ถึง 8 โดยไม่ค านึงถึงว่า

กจิการจะยังคงมีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่ 

9 โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท  าให้ระยะเวลาการขายที่เสรจ็สมบูรณ์ขยายเกินกว่า  

1 ปี การขยายระยะเวลาในการขายที่เสร็จสมบูรณ์น้ันไม่ได้เป็นเหตุให้สินทรัพย์ (หรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) น้ันไม่สามารถจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หากความล่าช้าน้ัน

เกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียง

พอที่จะแสดงให้เห็นว่ากิจการยังคงผูกพันต่อแผนในการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่าย) กรณีน้ี จะเกดิข้ึนเม่ือเข้าเกณฑต์ามที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข 

10 รายการขายให้รวมถึงการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเม่ือ     

การแลกเปล่ียนน้ันมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์  

11 เมื่อกิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) โดยมีแผนที่จะ

จ าหน่ายออกไปในภายหลัง กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่าย) ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ได้สินทรัพย์น้ันมา ก็ต่อเมื่ อ

เข้าเกณฑ์ระยะเวลา 1 ปีตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 (นอกจากจะได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 9) 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่เง่ือนไขอื่นในย่อหน้าที่ 7 และ 8 (ซ่ึงยังไม่ได้

เป็นไปตามที่ก  าหนดในวันน้ัน) จะเป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่ได้

สนิทรัพย์น้ันมา (ปกติภายใน 3 เดือน) 
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12 หากเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และ 8 ครบถ้วนหลังสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อง          

ไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขายในงบการเงินที่เผยแพร่ อย่างไรกต็าม หากเง่ือนไขดังกล่าวครบถ้วนหลังจากสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน แต่ก่อนการอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

12ก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกต่็อเมื่อกิจการผูกพันในการจ่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะ

จ าหน่าย) ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ในกรณี น้ีสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพ่ือการจ่ายในทันท ี

ในสภาพปัจจุบัน และการจ่ายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก ส าหรับการจ่ายที่มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก การด าเนินการที่จะท าให้การจ่ายเสรจ็สมบูรณ์ต้องมี

การเริ่มต้นแล้วและคาดว่าจะเสร ็จสมบูรณ ์ภายในหนึ่งปีนับจากวันที ่ม ีการจัดประเภท

สินทรัพย์ การด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้การจ่ายเสรจ็สมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้

ที่จะมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายอย่างมีนัยส าคัญหรือจะยกเลิกการจ่ายน้ัน ความเป็นไปได้ของ 

การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  (หากกฎหมายมี ข้อก าหนดไว้) ควรถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การประเมินว่าการจ่ายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากหรือไม่ 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีจ่ะท้ิง 

 

13 กิจการต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่จะทิ้งเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่จะเกิด

จากการใช้งานต่อไป อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จะทิ้ งน้ันเข้าเง่ือนไข 

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32.1 ถึง 32.3 กิจการต้องแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของ

กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิกตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 33 และ 34 

ณ วันที่หยุดใช้สินทรัพย์น้ัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่จะทิ้ ง

รวมถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่จะใช้ไปจนสิ้ นสุดอายุ 

ทางเศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่จะถูกปิดไป

มากกว่าที่จะถูกขาย 

14 กจิการต้องไม่จัดประเภทสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกใช้ช่ัวคราวเป็นสนิทรัพย์ที่จะทิ้ง 
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การวดัมูลค่าของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่าย) ที่จัดประเภท

เป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 

การวดัมูลค่าของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์จ่ะจ าหน่าย) 

 

15 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่าย) ที่จัดประเภท

เป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขายดว้ยจ านวนที่ต า่กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทุนในการขาย 

15ก กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่าย) ที่จัดประเภท

เป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของดว้ยจ านวนที่ต า่กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชี

กบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ่าย4 

16 หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่ได้มาใหม่เข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (ดูย่อหน้าที่ 11) การปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 15 จะท าให้

สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ถูกวัดมูลค่าในการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกโดยใช้จ านวน 

ที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีหากสินทรัพย์น้ันไม่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

(เช่น ราคาทุน) กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ดังน้ัน หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ได้มาโดยเป็นส่วนหน่ึงของการรวมกิจการ สินทรัพย์น้ันต้องถูก 

วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

17 เมื่อคาดว่าการขายจะเกิดขึ้ นเกินกว่าระยะเวลา 1 ปี กิจการต้องวัดต้นทุนในการขายด้วยมูลค่า

ปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการขายที่เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากระยะเวลาที่ผ่านไปต้องแสดงเป็น

ต้นทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 

18 ทันทีก่อนการจัดประเภทเมื่ อเร่ิมแรกของสินทรัพย์  (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ จะจ าหน่าย)  

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือสนิทรัพย์และหน้ีสนิทั้งหมดใน

กลุ่ม) ต้องวัดมูลค่าให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

19 ในการวัดมูลค่าใหม่ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่ายในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อก าหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี แต่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่ ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย ต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการวัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์

ที่จะจ าหน่าย 

 

 

 

                                                 
4 ต้นทุนในการจ่าย หมายถงึ ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจ่ายไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
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การรบัรูร้ายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและการกลบัรายการ 

 

20 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกหรือในคร้ังต่อๆไป 

ของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) เพ่ือให้มูลค่าของสนิทรัพย์เทา่กับมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขาย ทั้งน้ี จนเทา่กบัจ านวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19 

21 กิจการต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพย์ แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีหรือที่เคยรับรู้ก่อนหน้าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่า

ของสินทรพัย ์ 

22 กิจการต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

กลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่าย 

22.1 จนเทา่กบัจ านวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19 แต่ 

22.2 ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขต

ของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

หรือที่เคยรับรู้ก่อนหน้าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์  

23 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (หรือผลก าไรที่เกิดข้ึนในภายหลัง) ที่รับรู้ส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่ายต้องน าไปลด (หรือเพ่ิม) มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ใน

ขอบเขตของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตามล าดับของการปันส่วน 

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104.1 และ 104.2 และย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

24 ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เคยรับรู้ในวันที่ขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องกับการ 

ตัดรายการแสดงไว้ใน 

24.1  ย่อหน้าที่  67 ถึง 72 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 เร่ือง ที่ ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และ 

24.2 ย่อหน้าที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

25 กิจการต้องไม่บันทึกค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจ าหน่าย) ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนระหว่าง 

ที่สินทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หรือระหว่างที่สินทรัพย์น้ัน 

เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ส่วนดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับหน้ีสินซ่ึงอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย 

ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายน้ันต้องยังคงรับรู้ต่อไป 
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การเปลีย่นแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 

 

26 หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย์  (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ จะจ าหน่าย) เป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย หรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ แต่ภายหลังไม่เข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ 

ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 (ส าหรับที่ถือไว้เพ่ือขาย) หรือย่อหน้าที่ 12ก (ส าหรับที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่

ผู้ เป็น เจ้าของ) อีกต่อไป  กิจการต้องเลิก จัดประเภทสินทรัพ ย์  (หรือก ลุ่มสินทรัพ ย์ 

ที่จะจ าหน่าย) น้ันเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ ผู้เป็นเจ้าของ 

(ตามล าดับ) ในกรณี ดังกล่าวกิจการต้องถือปฏิบัติตามแนวทางในย่อหน้าที่  27 ถึง 29  

เพ่ือการบันทกึบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลงน้ัน ยกเว้นเม่ือเป็นไปตามย่อหน้าที่ 26ก 

26ก หากกิจการจัดประเภทใหม่ส าหรับสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) โดยตรงจาก 

ถือไว้เพ่ือขายเป็นถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ หรือจัดประเภทใหม่โดยตรงจากถือไว้ 

เพ่ือจ่ายให้แก่ ผู้เป็นเจ้าของเป็นถือไว้เพ่ือขาย การจัดประเภทใหม่ดังกล่าวจะพิจารณาเป็น 

การต่อเน่ืองของแผนการจ าหน่ายเร่ิมแรก ในกรณีดังกล่าวกจิการต้องด าเนินการดังน้ี 

26ก.1 ต้องไม่ปฏิบัติตามแนวทางในย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 ส าหรับการบันทึกการเปล่ียนแปลงน้ี 

โดยกิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของการจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ 

และการวัดมูลค่าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซ่ึงใช้ถือปฏิบัติส าหรับ

วิธกีารจ าหน่ายใหม่ 

26ก.2 ต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) โดยปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดของย่อหน้าที่  15 (หากจัดประเภทใหม่เป็นถือไว้เพ่ื อขาย) หรือ 

ย่อหน้าที่ 15ก (หากจัดประเภทใหม่เป็นถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ) และรับรู้

การลดลงหรือการเพ่ิมขึ้ นของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือต้นทุน 

ในการจ่ายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) โดยปฏิบัติ

ตามแนวทางในย่อหน้าที่ 20 ถึง 25 

26ก.3 ต้องไม่เปล่ียนแปลงวันที่ จัดประเภทตามย่อหน้าที่  8 และ 12ก กรณีน้ีไม่ได้เป็น 

การห้ามการขยายระยะเวลาที่จ าเป็นที่จะท าให้การขายหรือการจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

เสรจ็สมบูรณ์ หากเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 

27 กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่เลิกจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ (หรือเลิกรวมเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่าย

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ) โดยใช้มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่าง 

27.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ก่อนจะถูกจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ และปรับปรุงด้วย

ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย หรือการตีราคาใหม่ที่ควรจะรับรู้ หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) น้ันไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้

เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ และ 
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27.2 มลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคืน ณ วันที่ตัดสนิใจเลิกขายหรือเลิกจ่ายในเวลาต่อมา5 

28 กิจการต้องรวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ในก าไรหรือ

ขาดทุน6 จากการด าเนินงานต่อเน่ือง ในงวดที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 

9 หรือ ย่อหน้าที่ 12ก ตามล าดับอีกต่อไป กิจการต้องปรับปรุงงบการเงินส าหรับงวดหลังจากที่จัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของด้วยเช่นกัน หากกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

หรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเป็นบริษัทย่อย การด าเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม 

หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม กจิการต้องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าวในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จในส่วนเดียวกันกับการแสดงผลก าไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) ที่รับรู้ตามที่ก  าหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 37 

29 หากกิจการย้ายสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดออกจากกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์และหน้ีสินที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจะขายน้ี

จะต้องมีการวัดมูลค่าเป็นกลุ่มต่อไปกต่็อเมื่อกลุ่มน้ันเข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 

หากกิจการย้ายสินทรัพย์ หรือหน้ีสินบางรายการออกจากกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์

ที่ยกเลิกซ่ึงจะจ าหน่ายน้ีจะต้องวัดมูลค่าเป็นกลุ่มต่อไป กต่็อเม่ือกลุ่มน้ันเข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 12ก มิฉะน้ัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เหลืออยู่ในกลุ่มซ่ึงแต่ละรายการยังคงเข้า

เง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ) ต้องวัด

มูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการโดยใช้จ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม 

หักต้นทุนในการขาย (หรือต้นทุนในการจ่าย) ในวันน้ันกิจการต้องเลิกจัดประเภทสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  26 

กิจการต้องยกเลิกการจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้ 

เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 26 

 

 

 

 

                                                 
5
   หากสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

ดงักล่าวคือมูลค่าตามบญัชีหลังจากหักขาดทุนจากการปันส่วนการด้อยค่าซึ่งเกดิขึ้นจากหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  
6  ยกเว้น กรณีที่สนิทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เคยตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที่ 16 เร่ือง ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 เรื่อง สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ซึ่งการปรับปรุง

ต้องถอืเป็นการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย์ 
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การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 
 

30 กิจการต้องแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้ผู ใ้ช้งบการเงินสามารถประเมิน 

ผลกระทบทางการเงินของการด าเนินงานที่ยกเลิกและการเลิกใชสิ้นทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  

(หรือกลุ่มสินทรพัยที์จ่ะจ าหน่าย) 

 

การแสดงรายการการด าเนนิงานทีย่กเลิก 

 

31 ส่วนประกอบของกิจการ ประกอบด้วยการด าเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้ 

อย่างชัดเจน (ทั้งในด้านการด าเนินงานและด้านวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน)  

จากส่วนที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหน่ึง ส่วนประกอบของกิจการจะเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดในขณะที่มีไว้ส าหรับด าเนินงาน 

32 การด าเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้วย ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิก ที่จัดประเภทไว้เป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

32.1 เป็นสายงานธุรกจิที่ส าคัญหรือพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก 

32.2 เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่ส าคัญ หรือเขตภูมิศาสตร์ใน      

การด าเนินงานที่แยกต่างหาก หรือ 

32.3 เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายต่อ 

33 กจิการต้องเปิดเผย 

33.1 จ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซ่ึงประกอบด้วยยอดรวมของ 

33.1.1 ก าไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีของการด าเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.1.2 ผลก าไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีที่รับรู้ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือในการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานที่ยกเลิก 

33.2 การวิเคราะห์จ านวนเงินในข้อ 33.1 โดยแสดงเป็น 

33.2.1 รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรหรือขาดทุนก่อนหักภาษีของการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิก 

33.2.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  81.8 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ และ 

33.2.3 ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 

ในการขาย หรือในการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานที่ยกเลิก  

การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจน าเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ หากกิจการน าเสนอการวิเคราะห์ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ กิจการ

ต้องน าเสนอไว้ในส่วนที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึง  

แยกต่างหากจากการด าเนินงานต่อเน่ือง การวิเคราะห์น้ีไม่จ าเป็นต้องท าส าหรับกลุ่ม
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สินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ซ่ึงเข้าเง่ือนไขในการจัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้ังแต่ตอนซ้ือมา (ดูย่อหน้าที่ 11)    

33.3 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินของ 

การด าเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจน าเสนอในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินหรือในงบการเงิน การเปิดเผยน้ีไม่จ าเป็นต้องท าส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่จะ

จ าหน่ายที่เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ซ่ึงเข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขายต้ังแต่ตอนซ้ือมา (ดูย่อหน้าที่ 11) 

33.4 จ านวนของก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองและจากการด าเนินงานที่ยกเลิกซ่ึง 

ปันส่วนให้แก่เจ้าของของบริษัทใหญ่ การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หรือแสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

33ก หากกิจการแสดงรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากตามที่อธิบายไว้

ในย่อหน้าที่ 10ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนที่เกี่ยวข้อง

กบัการด าเนินงานที่ยกเลิกจะน าเสนอในงบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากน้ัน 

34 กิจการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลใหม่ตามย่อหน้าที่ 33 ส าหรับงบการเงินงวดก่อน เพ่ือเปิดเผย 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ ได้ยกเลิกไปในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานส าหรับงวด 

ที่น าเสนอคร้ังล่าสดุ 

35 กิจการต้องจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปัจจุบันของจ านวนเงินที่เคยน าเสนอในการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ าหน่ายการด าเนินงานที่ยกเลิกในงวดก่อนแยกต่างหาก 

ในส่วนของการด าเนินงานที่ยกเลิก กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและจ านวนของการปรับปรุง

ดังกล่าว ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจท าให้เกดิการปรับปรุงเหล่านี้ รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้  

35.1 การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดจากข้อตกลงในการยกเลิกการด าเนินงาน เช่น  

การได้ข้อยุติเกี่ยวกบัการปรับปรุงราคาซ้ือและการรับประกนักบัผู้ซ้ือ 

35.2 การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกดิข้ึนจากและเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการด าเนินงานของ

ส่วนประกอบของกิจการก่อนการจ าหน่าย เช่น ภาระผูกพันที่ ผู้ขายยังคงต้อง

รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและการรับประกนัสนิค้าของผู้ขาย 

35.3 มีการจ่ายช าระภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานโดยที่การจ่าย 

ช าระน้ันเกี่ยวข้องโดยตรงกบัรายการที่ยกเลิก 

36 หากกิจการเลิกจัดประเภทส่วนประกอบของกิจการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กิจการต้อง 

จัดประเภทผลการด าเนินงานของส่วนประกอบดังกล่าวที่ เคยน าเสนอในการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิกตามย่อหน้าที่  33 ถึง 35 ใหม่ ผลการด าเนินงานดังกล่าวต้องรวมอยู่ในก าไรจาก 

การด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับทุกงวดที่น าเสนอ กิจการต้องอธิบายว่าจ านวนส าหรับเงินงวดก่อน

เป็นการน าเสนอใหม่ 

36ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ที่ส่งผลให้กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย  

ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  33 ถึง 36 เมื่ อบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น 
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กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่ยกเลิกซ่ึงเป็นไปตามค านิยามของการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 32 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 

 

37 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่ไม่เป็นไปตามค านิยามของการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิกต้องรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

การแสดงรายการของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่ายที่จัดประเภท

เป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

38 กิจการต้องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและ

สินทรัพ ย์ของก ลุ่มสินทรัพ ย์ที่ จะจ าหน่ายที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพ ย์ที่ ถือไว้เพ่ื อขาย  

แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย 

ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายต้องน าเสนอแยกต่างหากจากหน้ีสินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ีต้องไม่น ามาหักกลบกันและน าเสนอเป็นจ านวนเดียว กิจการต้อง

เปิดเผยประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ส าคัญซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่จะได้รับ

ยกเว้นตามย่อหน้าที่ 39 กจิการต้องน าเสนอรายได้ หรือค่าใช้จ่ายสะสมที่รับรู้โดยตรงไปยังก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย)  

ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหาก 

39 กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ส าคัญหากกลุ่มสินทรัพย์ที่จะ

จ าหน่ายเป็นบริษัทย่อยที่ ซ้ือมาใหม่ ซ่ึงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

จากการซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 11)  

40 กิจการต้องไม่จัดประเภทใหม่หรือแสดงใหม่ส าหรับจ านวนเงินที่ได้น าเสนอเป็นสินทรัพย์               

ไม่หมุนเวียน หรือเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่ได้จัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับงวดก่อน เพ่ือสะท้อนถึงการจัดประเภท

ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับงวดที่น าเสนอคร้ังล่าสดุ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม 

 

41 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่ สินทรัพ ย์ 

ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือ

เมื่อมีการขายสนิทรัพย์ดังกล่าว 

41.1 ค าอธบิายของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) 
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41.2 ค าอธิบายถึงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของการขาย หรือที่น าไปสู่การจ าหน่าย 

ที่คาดไว้ และลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ าหน่าย 

41.3 ผลก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ตามย่อหน้าที่  20 ถึง 22 และหัวข้อในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จที่รวมผลก าไรหรือขาดทุนน้ันไว้ (หากไม่ได้น าเสนอแยกต่างหากในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็) 

41.4 ส่วนงานที่ รายงานมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ จะจ าหน่าย) ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน  

42 หากเป็นไปตามย่อหน้าที่  26 หรือย่อหน้าที่ 29 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปล่ียนแปลงแผน 

การขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบาย

ของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่น าไปสู่การตัดสินใจดังกล่าวและผลของการตัดสินใจที่มีต่อ 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดน้ันและงวดก่อนที่มีการน าเสนอ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

43 กิจการต้องใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปเม่ือกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่เข้าเง่ือนไขการ 

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็น 

การด าเนินงานที่ยกเลิกหลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 

กิจการอาจปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนทุกประเภท (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิกก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้หากกิจการทราบ

มูลค่าและข้อมูลอื่นที่ต้องน ามาใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเมื่อเข้าเง่ือนไข 

ที่ก  าหนดไว้เป็นคร้ังแรก 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

44 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือ

ปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มี 

ผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

44ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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44ฉ (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

44ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ญ (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

44ฎ  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ท าให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 5 และตัดย่อหน้าที่ 44ฉ และ 44ญ กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าว

เม่ือกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

44ฏ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฐ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม 
 

45 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด 

 

หมายถึง สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ที่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแส

เงินสดรับที่เกดิจากสนิทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

 

ส่วนประกอบของกิจการ  

 

 

หมายถึง การด าเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่าง

ชัดเจน (ทั้งในด้านการด าเนินงานและส าหรับวัตถุประสงค์

ของการรายงานทางการเงิน) จากส่วนที่เหลือของกจิการ 

  

ตน้ทุนในการขาย  

 

 

หมายถึง ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ าหน่าย

สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่าย) ไม่รวม

ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

สินทรพัยห์มุนเวียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายถึง สนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือตั้งใจส าหรับขาย

หรือใช้ภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงาน

ตามปกติของกจิการ 

(ข) ถือสนิทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ถือไว้เพ่ือค้า 

(ค) คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใน 12 

เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ 

(ง) สินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด       

(ตามค านิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง 

งบกระแสเงินสด) และที่ ไม่ มี ข้อจ ากั ดในการ

แลกเปล่ียนหรือการใช้ในการช าระหน้ีสินอย่างน้อย 

12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน 

 

การด าเนินงานทีย่กเลิก  

 

 

 

 

หมายถึง ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

(ก) เป็นสายงานธุรกิจที่ส าคัญหรือเขตภูมิศาสตร์ที่แยก

ต่างหาก 

(ข) เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกิจที่



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 62/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562    19 

 ส าคัญหรือเขตภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก หรือ 

(ค) เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ 

 

กลุ่มสินทรพัยที์จ่ะจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่ ยกเลิก (โดยการขายหรือไม่ใช่ 

การขาย) รวมกันเป็นกลุ่มในรายการเดียว และหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์เหล่าน้ันที่จะถูกโอนไป

พร้อมกับรายการดั งกล่ าว กลุ่มสินทรัพ ย์รวมถึ ง 

ค่าความนิยมที่ได้มาในการรวมธุรกิจถ้ากลุ่มสินทรัพย์เป็น

หน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดที่ ได้ รับปันส่วน   

ค่าความนิยมตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถึง 87 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ หรือเป็นการด าเนินงานภายในหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

 

มูลค่ายุติธรรม  

 

 

 

 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขาย

สินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึน

ในสภาพปกติระหว่างผู้ ร่วมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การ

วัดมูลค่ายุติธรรม) 

 

อผูกพนัในการซ้ือทีแ่น่นอน  

 

 

 

 

หมายถึง ข้อตกลงกับผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันซ่ึงผูกพันทั้งสอง

ฝ่ายและมักมีผลบังคับตามกฎหมาย ซ่ึง (ก) ก าหนด

ข้อตกลงที่มีนัยส าคัญทั้งหมด รวมถึงราคาและระยะเวลา

ของรายการ และ (ข) รวมถึงมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ

ตามข้อผูกพันซ่ึงมากเพียงพอ ที่ท  าให้การปฏิบัติตาม 

ข้อผูกพันมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

 

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมาก  

หมายถึง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนสูงมากกว่าความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  หมายถึง สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรพัยห์มุนเวียน 

 

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่  หมายถึง มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึนมากกว่าที่จะไม่เกดิข้ึน 

 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน หมายถึง จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
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 หักตน้ทุนในการขายและมูลค่าจากการใช ้

 

มูลค่าจากการใช ้ หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิด

จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและจากการเลิกใช้เมื่อ

สิ้นสดุอายุใช้งาน 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

การขยายระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการขายใหเ้สร็จสมบูรณ ์
 

ข1 ตามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขายให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้

เป็นสาเหตุที่ท  าให้ไม่สามารถจัดประเภทสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) เป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหากความล่าช้าน้ันเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของกิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า กิจการยังคงยึดถือใน

แผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ข้อยกเว้นส าหรับข้อก าหนด 1 ปี  

ตามย่อหน้าที่ 8 ต้องน ามาถือปฏบัิติเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

ข1.1 ในวันที่กิจการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่จะขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) กิจการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้อื่น (ซ่ึงไม่ใช่ผู้ซ้ือ)  

จะบังคับใช้เง่ือนไขในการโอนสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่จะท าให้

ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขายให้เสรจ็สมบูรณ์น้ันต้องขยายออกไป และ 

ข1.1.1 การกระท าที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองต่อเง่ือนไขเหล่าน้ันไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

จนกระทั่ง หลังจากได้ท าขอ้ผกูพนัในการซ้ือทีแ่น่นอน และ 

ข1.1.2 ข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูง

มากกว่าจะเกดิขึ้นภายใน 1 ปี 

ข1.2 กจิการได้รับข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนและเป็นผลให้ผู้ซ้ือหรือผู้อื่นบังคับใช้เง่ือนไข

อย่างที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนในการโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่จะจ าหน่าย) ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่จะขยาย

ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขายให้เสรจ็สมบูรณ์ และ 

ข1.2.1  การกระท าที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองต่อเง่ือนไขได้เกดิข้ึนแล้วอย่างทนัเวลา และ 

ข1.2.2  คาดว่าปัจจัยที่ก่อให้เกดิความล่าช้าจะเปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึน   

ข1.3 ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปีแรก สถานการณ์ที่เคยคาดว่าไม่น่าจะเกิดข้ึนได้เกิดข้ึน 

และเป็นผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ที่ เคย 

จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายยังไม่ได้ถูกขายออกไปเม่ือสิ้นงวด และ 

ข1.3.1 ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปีแรก กิจการได้กระท าการที่จ าเป็นเพ่ือ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

ข1.3.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) มีการซ้ือขายใน 

ตลาดซ้ือขายคล่องในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีที่มีสถานการณ์เปล่ียนแปลง 

และ 

ข1.3.3 เข้าเง่ือนไขตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และ 8 


