คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก
บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดวิธปี ฏิบัติทางบัญชีสาหรับสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
(Assets held for sale) รวมถึงการนาเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลของการดาเนินงานที่ยกเลิก (Discontinued
operations) โดยมีหลักการที่สาคัญ คือ
 วัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่เี ข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย โดยใช้ มูลค่าที่ต่า
กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย (the lower of carrying
amount and fair value less costs to sell) และหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าว และ
 นาเสนอสินทรั พย์ท่เี ข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนาเสนอผลของการดาเนินงานที่ยกเลิกเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขอบเขต
 การจัดประเภทและการนาเสนอ – ให้ ถือปฏิบัติกับสินทรั พย์ท่จี ัดเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทุกชนิด และกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายทุกกลุ่มในกิจการ
 การวัดมูลค่า – ให้ ถือปฏิบัติกับสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่เข้ าเกณฑ์การรั บรู้ทุกชนิดและกลุ่ม
สินทรั พย์ท่ีจาหน่าย ยกเว้ นสินทรั พย์ดังต่อไปนี้ ให้ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ )
o สินทรั พย์ท่ีเกิดจากผลประโยชน์ ของพนั กงาน (มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)
o สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
o สินทรั พ ย์ไม่ หมุ นเวี ยนที่ถือปฏิบัติตามวิ ธีมูลค่ ายุ ติธรรมในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
o สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
o สิทธิตามสัญ ญาภายใต้ สัญ ญาประกัน ภั ยที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 1 – การพิจารณาว่าสินทรัพย์อยู่ในขอบเขตในเรื่องการวัดมูลค่าของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 หรือไม่
กลุ่ มสินทรั พ ย์ท่ีจ าหน่ า ยที่จัดประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ท่ีถือ ไว้ เ พื่ อขาย ประกอบด้ วย ลูกหนี้ การค้ า สินค้ า
คงเหลือ ที่ดินและอาคาร และค่าความนิยม
ดังนั้นสินทรั พย์ท่อี ยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่ถือไว้ เพื่อขายที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 5 ในเรื่องการวัดมูลค่า ได้ แก่ ที่ดินและอาคาร และค่าความนิยม
สาหรับลูกหนี้การค้ า และสินค้ าคงเหลือถือเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน จึงอยู่นอกขอบเขตในเรื่องการวัดมูลค่า
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

คานิยาม
กลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย (Disposal group) หมายถึง กลุ่มของสินทรั พย์ท่ยี กเลิก (โดยการขาย
หรือไม่ใช่การขาย) รวมกันเป็ นกลุ่มในรายการเดียว และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์เหล่านั้นที่
จะโอนไปพร้ อมกับ รายการดั งกล่ าว กลุ่ มสินทรั พย์รวมถึ งค่ าความนิ ยมที่ได้ มาในการรวมธุร กิจถ้ ากลุ่ ม
สินทรัพย์เป็ นหน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ได้ รับปั นส่วนค่าความนิยมตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่
80 ถึง 87 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ หรือเป็ นการดาเนินงาน
ภายในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
การจัดประเภทของสิ น ทรัพย์ไ ม่ ห มุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรัพย์ที่จาหน่ าย) เป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่ถือ ไว้
เพือ่ ขาย หรือสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ จ่ ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ
กิจการต้ องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่ อขายหากมู ลค่ าตามบั ญชี ท่จี ะได้ รับคืนส่วนใหญ่ มาจากการขาย มิใช่ มาจากการใช้ สินทรั พย์น้ันต่อไป
ทั้งนี้จะต้ องเข้ าเงื่อนไข 2 ข้ อดังต่อไปนี้
1. สิ น ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ี จ าหน่ า ย) ต้ อ งมี ไ ว้ เพื่ อ ขายในทั น ที ใ นสภาพปั จ จุ บั น
(Available for immediate sale in its present condition) ซึ่งขึ้นอยู่กับข้ อตกลงที่เป็ นปกติ
และถือปฏิบัติกนั ทั่วไปสาหรับการขายสินทรัพย์เหล่านั้น (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) และ
2. การขายต้ องมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก (Highly probable)1 โดยที่
 ระดั บ การบริ ห ารที่ เ หมาะสมต้ อ งผู ก พั น กั บ แผนการขายสิ น ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่าย)

1

ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก (Highly probable) หมายถึง มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นสูงมากกว่าความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ (Probable) หมายถึง มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นมากกว่าจะไม่เกิดขึ้น
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 ระดับการบริหารที่เหมาะสมต้ องเริ่มดาเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซ้ ือ และเพื่อทาตาม
แผนให้ สมบูรณ์
 กิจการต้ องมีการเสนอขายสินทรัพย์ (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่าย) อย่างจริงจังใน
ราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้ องกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์น้ัน
 การขายดั ง กล่ า วต้ อ งคาดว่ า จะเข้ า เงื่ อ นไขในการรั บ รู้ ร ายการเป็ นการขายที่เ สร็จ
สมบูรณ์ ภายใน 1 ปี นั บตั้ งแต่ วั นที่จัดประเภทสิน ทรั พย์ (กรณีท่ีมีเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ท่ที าให้ ระยะเวลาการขายที่เสร็จสมบูรณ์ขยายเกินกว่ า 1 ปี กิจการยังคง
สามารถจั ดประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ไม่ หมุ น เวี ยนที่ถือ ไว้ เ พื่ อขายได้ หากความล่ าช้ า
ดังกล่ าวเกิดจากเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีอยู่ นอกเหนื อการควบคุ มของกิจการ
และมีหลั กฐานเพี ยงพอที่จะแสดงให้ เห็น ว่ ากิจการยังคงผูกพั นต่อแผนในการขาย
สินทรั พย์ (หรื อกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) ดูเงื่อนไขในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ประกอบ)
 การดาเนินการเพื่อให้ แผนเสร็จสมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ ว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ ท่จี ะมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนอย่างมีนัยสาคัญหรือจะยกเลิกแผนนั้น
ทั้งนี้ความเป็ นไปได้ ของการได้ รับอนุ มัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมายมีข้อกาหนดไว้ ) ต้ องถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินว่าการขายดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก
หรือไม่

ตัว อย่ า งที่ 2 – การพิ จ ารณาว่ า สิ น ทรัพ ย์มี ไ ว้เ พื่อ ขายในทัน ที ใ นสภาพปั จ จุ บ ัน (Available for
immediate sale in its present condition) หรือไม่
กิจ การมีโรงงานแห่ งหนึ่ งซึ่งมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมาก (Highly probable) ที่จะขาย
โรงงานนี้ให้ กับผู้ซ้ ือรายหนึ่ง อย่างไรก็ดีกิจการต้ องใช้ เวลา 2 เดือนในการย้ ายออกจากโรงงานแห่งเดิมซึ่ง
เป็ นข้ อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบัติกนั ทั่วไปสาหรับการขายโรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว
กรณีดังกล่ าวถือว่ าโรงงานอยู่ ในสภาพที่มีไว้ เพื่ อขายในทันทีในสภาพปั จจุ บัน แล้ ว ดังนั้นจึงสามารถจั ด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายนับตั้งแต่วันที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูง
มากที่จะขายโรงงานนี้ให้ กบั ผู้ซ้ ือ
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ตัว อย่ า งที่ 3 – การพิ จ ารณาว่ า สิ น ทรัพ ย์มี ไ ว้เ พื่อ ขายในทัน ที ใ นสภาพปั จ จุ บ ัน (Available for
immediate sale in its present condition) หรือไม่
กิจการมีโรงงานแห่งหนึ่งซึ่ง ผู้บริหารผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ และสามารถหาผู้ซ้ ือโรงงานได้ แล้ ว
อย่างไรก็ดีกิจการมีข้อตกลงกับผู้ซ้ ือว่ากิจการจะยังคงใช้ โรงงานดังกล่าวต่อไปจนกว่าการก่อสร้ างโรงงาน
แห่งใหม่ของกิจการจะแล้ วเสร็จ นอกจากนี้ตามสัญญาระบุให้ กิจการต่อ เติมโรงงานตามที่ผ้ ูซ้ ือกาหนดก่อน
การโอน อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบันการต่อเติมโรงงานยังไม่แล้ วเสร็จ
กรณีดังกล่าวถือว่าโรงงานไม่ได้ อยู่ในสภาพที่มีไว้ เพื่อขายในทันทีในสภาพปั จจุ บัน โรงงานดังกล่าวจึงไม่
สามารถจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายได้
ตัว อย่ า งที่ 4 – การพิ จ ารณาว่ า สิ น ทรัพ ย์มี ไ ว้เ พื่อ ขายในทัน ที ใ นสภาพปั จ จุ บ ัน (Available for
immediate sale in its present condition) หรือไม่
ต่อเนื่องจากตัวอย่างที่ 3 กิจการได้ ย้ายการผลิตไปยังโรงงานแห่ งใหม่ รวมทั้งต่อเติมโรงงานตามที่ผ้ ูซ้ ื อ
กาหนดเรียบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ดีก่อนการโอนโรงงาน ผู้อาศัยใกล้ เคียงได้ ฟ้องร้ องต่อกิจการในประเด็นการ
ระบายน้าลงสู่แหล่งนา้ สาธารณะ และหน่วยงานกากับ ดูแลมีคาสั่งให้ กิจการปรับปรุงระบบการระบายน้า
ในทันที ทั้งนี้ในสัญญาซื้อขายระบุว่าผู้ซ้ ือจะไม่รับโอนโรงงานจนกว่าผู้ขายจะแก้ ไขปั ญหาต่างๆที่เกี่ยวข้ องที่
เกิดขึ้นก่อนการโอนให้ แล้ วเสร็จ
กรณีดังกล่ าวถือว่ าโรงงานไม่ได้ อยู่ในสภาพที่มีไว้ เพื่อขายในทันทีในสภาพปั จจุ บัน โรงงานดังกล่าวจึงไม่
สามารถจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายได้
ตัว อย่ า งที่ 5 – การพิ จ ารณาว่ า การขายมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ใ นระดับ สู ง มาก (Highly
probable) หรือไม่
วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการตั้งใจจะขายรถยนต์ท่ใี ช้ ในกิจการจานวน 30 คัน ซึ่งเข้ าเงื่อนไขทั้งมีไว้ เพื่อ
ขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน (Available for immediate sale in its present condition) และการขายมี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก (Highly probable) กิจการจึงจัดประเภทรถยนต์ดังกล่าวเป็ น
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขาย ทั้งนี้ราคาขายอาจอ้ างอิงราคารถยนต์ในตลาดรถยนต์มือสองและ
ปรับปรุงด้ วยความแตกต่าง
อย่างไรก็ดีในเดือนสิงหาคม กิจการยัง คงไม่สามารถขายรถยนต์ดังกล่าวได้ และราคารถยนต์มือสองรุ่น
ดังกล่าวได้ ลดลงเป็ นอย่างมากตามสภาพตลาดรถยนต์มือสอง ผู้บริหารไม่ได้ ปรับปรุงราคาเสนอขายแต่
อย่างใด
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กรณีดังกล่าว ณ เดือนสิงหาคม ถือว่าการขายอาจไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก (Highly
probable) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่ ามูลค่ายุติธรรมในปั จจุ บันของรถยนต์มือสองที่อ้างอิงจากราคา
รถยนต์ในตลาดรถยนต์มือสอง
ทั้งนี้การจัดประเภทสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย)ที่กิจการได้ มาโดยมี
แผนที่จะจาหน่ายออกไปในภายหลังเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย ไม่จาเป็ นจะต้ องเข้ าเงื่อนไข
ทุกข้ อก่อนที่จะจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ไม่ หมุนเวี ยนที่ถือไว้ เพื่ อขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 ระบุว่ากิจการต้ องจัดประเภทสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่าย) ดังกล่าว
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ได้ สนิ ทรัพย์น้ันมา ก็ต่อเมื่อ
 เข้ าเกณฑ์ระยะเวลา 1 ปี สาหรับการขายที่ต้องมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก
(Highly probable) และ
 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากที่จะเข้ า เงื่อนไขอื่น ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น
หลังจากที่ได้ สนิ ทรัพย์น้ันมา (ปกติภายใน 3 เดือน)
อย่างไรก็ดีหากเงื่อนไขมีไว้ เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน (Available for immediate sale in its
present condition) และการขายมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ใ นระดั บ สูง มาก (Highly probable)
ครบถ้ ว นหลั ง สิ้น รอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ อ งไม่ จั ดประเภทสิน ทรั พย์ ไม่ หมุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม
สินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) เป็ นสินทรั พย์ ท่ีถือไว้ เพื่ อขายในงบการเงินที่เผยแพร่ อย่ างไรก็ตาม หากเงื่อนไข
ดังกล่าวครบถ้ วนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนการอนุมัติให้ เผยแพร่งบการเงิน กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 คาอธิบายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย)
 คาอธิบายถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ของการขาย หรื อที่นาไปสู่การจาหน่ ายที่คาดไว้ และ
ลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจาหน่าย
 ส่วนงานที่มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
การจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถื อไว้ เพื่ อขาย กรณีบริ ษัทย่อย เงิน ลงทุ นหรื อบางส่วนของเงินลงทุ นใน
บริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า
 กรณีบริษัทย่อย – หากแผนการขายส่งผลให้ กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กิจการ
ต้ องจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด (ไม่ใช่เพียงเฉพาะสัดส่วนที่จะขาย) ของ
บริษัทย่อยเหล่านั้นเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้ เพื่อขาย เมื่อเข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ น
สินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย โดยไม่คานึงว่ากิจการจะยังคงมีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมใน
บริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่
 กรณีเงินลงทุน หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า –
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TFRS 5) หน้ า 5

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

o ส่วนที่จะขาย - กิจการต้ องจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายสาหรั บ เงินลงทุน
หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า ที่เข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และให้ หยุดบันทึกบัญชีตามวิธสี ่วนได้ เสียสาหรับเงินลงทุนส่วน
ดังกล่าว
o ส่ว นที่ไม่ ได้ ต้ังใจจะขาย - สาหรั บ ส่ว นของเงิ นลงทุ นในบริ ษัทร่ วม หรื อ การร่ วมค้ า ที่
เหลือซึ่งไม่ได้ รับการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย ให้ บันทึกบัญชีตามวิธีส่วน
ได้ เสียจนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่ถือไว้ เพื่อขายได้ รับการจาหน่ายออกไปจริง
o ภายหลั งจากที่จาหน่ ายเงินลงทุนออกไปแล้ วให้ กิจการบันทึกบัญชีสาหรั บเงินลงทุ นที่
เหลืออยู่ ดังนี้
 กรณีท่ไี ม่ได้ เป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าอีกต่อไป ให้ บันทึกตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
 กรณีท่ีเงินลงทุนที่เหลื ออยู่ ยังคงถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม หรื อการร่ วมค้ า
กิจการต้ องใช้ วิธสี ่วนได้ เสียสาหรับเงินลงทุนดังกล่าว
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่ มสินทรั พย์ท่จี าหน่ าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อจ่ ายให้ แก่
ผู้เป็ นเจ้ าของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) จะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจ่าย
ให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของก็ต่อเมื่อกิจการผูกพันในการจ่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ให้ แก่ผ้ ูเป็ น
เจ้ าของ ในกรณีน้ ีสนิ ทรัพย์ดังกล่าวจะต้ อง
- มีไว้ เพื่อการจ่ายในทันทีในสภาพปัจจุบัน และ
- การจ่ายมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก โดยที่
o การดาเนินการที่จะทาให้ การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องมีการเริ่มต้ นแล้ ว
o การดาเนินการดังกล่าวคาดว่ าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปี นับจากวันที่มีการจัด
ประเภทสินทรัพย์
o การดาเนิ นการที่จ าเป็ นเพื่ อให้ การจ่ า ยเสร็จสมบู รณ์ ต้องบ่ งบอกได้ ว่ าไม่ น่ าจะ
เป็ นไปได้ ท่จี ะมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายอย่างมีนัยสาคัญหรือจะยกเลิกการจ่ายนั้น
o ความเป็ นไปได้ ของการได้ รับอนุ มัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมายมีข้อกาหนดไว้ )
จะต้ อ งถื อ เป็ นส่วนหนึ่ งของการประเมิ น ว่ า การจ่ า ยดั งกล่ า วมีค วามเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่
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การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพือ่ ขาย
กิจการต้ องวัดมูลค่า
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่ อ ขายด้ ว ยจ านวนที่ต่ า กว่ า ระหว่ า งมู ลค่ า ตามบั ญ ชี กั บ มู ล ค่ า ยุ ติธรรม 2 หั กต้ น ทุ น ใน
การขาย3 และ
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของด้ วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี กับมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการจ่าย4
ทั้งนี้ ทัน ทีก่ อนการจั ดประเภทเมื่ อเริ่ มแรกของสินทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พ ย์ท่ีจ าหน่ า ย) เป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดในกลุ่ม) ต้ องวัด
มูลค่าให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
หลังจากที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายแล้ ว กิจการต้ องไม่บันทึกค่าเสื่อมราคา (หรือค่า
ตัดจาหน่าย) ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนระหว่างที่สินทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
หรือระหว่างที่สนิ ทรัพย์น้ันเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
อย่างไรก็ดี ดอกเบี้ยและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สินซึ่งอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายนั้นยังคงต้ องรับรู้ต่อไป
ตัวอย่างที่ 6 - การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
ตัวอย่างที่ 6.1
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 อุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชี 480,000 บาท อายุการให้ ประโยชน์คงเหลือ 4 ปี
ไม่มีมูลค่าคงเหลือ คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธเี ส้ นตรง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 กิจการจัดประเภทอุปกรณ์ดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
ณ วันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เท่ากับ 450,000 บาท ต้ นทุนในการขายเท่ากับ 10,000 บาท
มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 = 480,000 - (480,000*6/48) = 420,000 บาท
และมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 = 450,000 – 10,000 = 440,000 บาท

2

3

4

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพื่อโอนหนี้สนิ ในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ างผู้ร่วม
ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
ต้ นทุนในการขาย หมายถึง ต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจาหน่ ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ จี าหน่ าย) ไม่ รวมต้ นทุน
ทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้ นทุนในการจ่าย หมายถึง ต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจ่าย ไม่รวมต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังนั้นกิจการจะวัดมูลค่าอุปกรณ์ท่เี ป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1
ด้ วยมูลค่า 420,000 บาท (มูลค่าตามบัญชีต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย)
ทั้งนี้จะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ท่เี ป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายดังกล่าวในวันที่ 30
มิถุนายน 25x1
ตัวอย่างที่ 6.2
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการจัดประเภทกลุ่มของสินทรัพย์ท่จี าหน่ายเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
กลุ่มของสินทรัพย์ท่จี าหน่ายประกอบด้ วยลูกหนี้การค้ า สินค้ าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และหนี้สิน
ผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ สทุ ธิ
ทันทีท่กี จิ การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย กิจการต้ องหยุดการรับรู้ค่าเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ์ อย่างไรก็ดี กิจการยังคงต้ องรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี้การค้ า (เช่น หนี้สงสัย
จะสูญ) สินค้ าคงเหลือ (เช่น ขาดทุนจากการวัดมูลค่าให้ เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ) และหนี้สินผลประโยชน์
ที่ก าหนดไว้ สุทธิ (เช่ น ต้ น ทุ นบริ การปั จ จุ บั น ก าไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์
ประกันภัย) ต่อไป จนกว่าจะมีการขายกลุ่มของสินทรัพย์ดังกล่าว
กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสาหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกหรือในครั้งต่อๆไปของ
สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) เพื่อให้ มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการ
ขาย ทั้งนี้ ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่า (หรื อผลกาไรที่เ กิดขึ้น ในภายหลั ง) ที่รั บรู้ สาหรั บกลุ่ มสิน ทรั พย์ ท่ี
จาหน่ายต้ องนาไปลด (หรือเพิ่ม) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของ
การวั ดมู ลค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ตามล าดั บ ของการปั น ส่ ว นที่ก าหนดไว้ ใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ดังนี้
 ลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปั นส่วนให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด (กลุ่ม
ของหน่วยสินทรัพย์) และ
 ลดมู ลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์อ่ ืนๆ ที่รวมอยู่ ในหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสด (หรื อกลุ่ ม
ของหน่วยสินทรัพย์) ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการนั้น
 กรณีก ารกลั บรายการผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่ อให้ เกิดเงินสด กิจการ
จะต้ องปั นส่วนมูลค่าที่เพิ่ มขึ้นไปยังสินทรั พย์แต่ละรายการ (ยกเว้ นค่าความนิยม) ที่อยู่ในหน่ วย
สินทรั พย์น้ัน ตามสัดส่วนของมู ลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์เหล่ านั้น การเพิ่ มขึ้นของมูลค่าตาม
บัญชีต้องถือเสมือนเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
อย่างไรก็ดี กิจการต้ องไม่นาข้ อกาหนดอื่นๆในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ นอกจากประเด็นเรื่องลาดับการปันส่วนขาดทุนจากการด้ อยค่าดังกล่าว มาใช้ กับการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เช่น
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ไม่มีข้อกาหนด
ที่ห้ามลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จนต่ากว่าจานวนที่สูงที่สุดของ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักต้ นทุนในการจาหน่าย มูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์ และศูนย์ หรือ
 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ ไม่มีข้อกาหนดว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรั พย์ ที่ไม่ใช่ ค่าความนิยม ที่เพิ่ มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ต้ องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีท่คี วรเป็ น (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่
เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ันในงวดก่อนๆ เป็ นต้ น
ตัวอย่างที่ 7 – การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่ายเป็ น
สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
กิจการมีแผนที่จะขายกลุ่มของสินทรัพย์ โดยได้ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมี
ดังนี้ (ทั้งนี้ สมมติว่า ราคาทุน ของสิน ทรั พ ย์ทุกประเภทตั้งแต่ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดล่ า สุดไม่
เปลี่ยนแปลงจนถึงวันที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย)

บาท
1,000,000
2,000,000

มูลค่าตามบัญชีท่มี ีการวัดมูลค่า
ใหม่ทนั ทีก่อนการจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
บาท
900,000
1,800,000

6,000,000

5,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000
16,000,000

3,000,000
14,700,000

มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานงวดล่าสุด
ลูกหนี้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ ดิ น อ า ค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
(แสดงด้ วยวิธรี าคาทุน)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(แสดงด้ วยวิธรี าคาทุน)
ค่าความนิยม
รวม

กิจการต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายจานวน 1,300,000 บาท (16,000,000 – 14,700,000) ทันทีก่อนการจัด
ประเภทเมื่อเริ่ มแรกของสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย ทั้งนี้เพื่ อให้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์เท่ากับ 10,000,000 บาท ดังนั้นกิจการต้ องรับรู้ผล
ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์เท่า กับ 4,700,000 บาท (14,700,000 – 10,000,000) ตาม
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อกาหนดในการวัดมูลค่ากลุ่มสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายที่ต้องวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
ดังนั้นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าจานวน 4,700,000 บาท จะถูกปั นส่วนไปยังสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ดังนี้

ลูกหนี้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ ดิ น อ า ค า ร แ ล ะ
อุ ป กรณ์ (แสดงด้ ว ย
วิธรี าคาทุน)
อสัง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ
การลงทุน (แสดงด้ วย
วิธรี าคาทุน)
ค่าความนิยม
รวม

มูลค่าตามบัญชีท่มี ีการวัดมูลค่า
ใหม่ทนั ทีก่อนการจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
บาท
900,000
1,800,000

การปันส่วนผล
ขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า
บาท
-

มูลค่าตามบัญชีหลังจาก
การปันส่วนผลขาดทุน
จากการด้ อยค่า
บาท
900,000
1,800,000

5,500,000

(1,038,888.89)

4,461,111.11

3,500,000

(611,111.11)

2,838,888.89

3,000,000
14,700,000

(3,000,000)
(4,700,000)

10,000,000

การวัดมูลค่าใหม่ของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายในภายหลัง
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์และหนี้สินใดๆที่ไม่ได้ อยู่ในขอบเขตของข้ อกาหนดในการวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 แต่รวมอยู่ในกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ ายที่ถูกจั ด
ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีถื อ ไว้ เ พื่ อขาย ต้ องมีก ารวั ดมู ล ค่ า ใหม่ ให้ สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องก่อนที่จะมีการวัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
ของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย
 ต้ องรับรู้ผลกาไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์
แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่เคยรั บรู้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 5 หรื อที่เคยรั บรู้ ก่อนหน้ านี้ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของ
สินทรัพย์
 กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่าย
o จนเท่ากับจานวนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินใดๆที่
ไม่ได้ อยู่ในขอบเขตของข้ อกาหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 ใหม่ แต่
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

o ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขตของ
การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 หรือที่เคย
รับรู้ก่อนหน้ านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ตัวอย่างที่ 8 – การรับรู ผ้ ลกาไรจากการเพิ่มขึ้ นในภายหลังของมู ลค่ ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของกลุ่มสินทรัพย์
ต่อเนื่องจากตัวอย่างที่ 7 กิจการได้ วัดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์ใหม่ในภายหลัง
โดยมี มูล ค่ า เท่า กับ 14,000,000 ซึ่ ง มีมู ลค่ า เพิ่ มขึ้ นจากมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมหั กต้ น ทุ น ในการขายของกลุ่ ม
สินทรัพย์ท่ปี ระเมินครั้งล่าสุด 4,000,000 บาท
การปันส่วนกาไรที่
มูลค่าตามบัญชีหลังจาก เพิ่มขึ้นในภายหลังของ มูลค่าตามบัญชีหลังจาก
การปันส่วนผลขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมหัก
การปันส่วนกาไรที่เพิ่มขึ้น
จากการด้ อยค่า
ต้ นทุนในการขายของ
ในภายหลัง
สินทรัพย์
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้ า
900,000
50,000
950,000
สินค้ าคงเหลือ
1,800,000
100,000
1,900,000
ที่ ดิ น อ า ค า ร แ ล ะ
อุ ป กรณ์ (แสดงด้ ว ย
4,461,111
2,444,444
6,905,555
วิธรี าคาทุน)
อสัง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ
การลงทุน (แสดงด้ วย
2,838,889
1,555,556
4,394,445
วิธรี าคาทุน)
ค่าความนิยม
รวม
10,000,000
4,150,000
14,150,000
ทั้งนี้ ผลก าไรจากการเพิ่ มขึ้นในภายหลั งของมูลค่ า ยุติธรรมหั กต้ น ทุ น ในการขายของสินทรั พย์ จานวน
4,150,000 บาท ประกอบด้ ว ย ก าไรจากการวั ด มู ล ค่ า ใหม่ ข องสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ได้ แก่ ลูกหนี้การค้ า และสินค้ าคงเหลือ) จานวน 150,000
บาท และกาไรจากการวัดมู ลค่าใหม่ ของสินทรั พย์ท่อี ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 จานวน 4,000,000 บาท ซึ่งกิจการสามารถรับรู้ผลกาไรดังกล่าวได้ ท้งั จานวน 4,150,000 บาท
เนื่องจาก
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ไม่น้อยกว่ากาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 ที่ 150,000 บาท และ
 เป็ นจ านวนที่ไ ม่ เ กิน ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า สะสมที่เ คยรั บ รู้ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 5 ที่ 4,700,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงแผนการขาย
หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
หรือถือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ แต่ภายหลังไม่เข้ าเงื่อนไขของการเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือ
ถือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของอีกต่อไป
 กิจการต้ องเลิกจัดประเภทสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่อขายหรือถือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ
 ต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือถือ
ไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ(หรือเลิกรวมเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย) โดยใช้ มูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
o มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ย) ก่อ นจะถู ก จั ด
ประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายหรื อถือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของและ
ปรับปรุงด้ วยค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย หรือการตีราคาใหม่ท่คี วรจะรับรู้ หาก
สิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ี จ าหน่ า ย) นั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือถือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ และ
o มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รั บคืน ณ วั น ที่ตัดสินใจเลิ กขายหรื อเลิกจ่ ายในเวลาต่ อมา
(หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นส่วนหนึ่งของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
มูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์ดังกล่ าวคือมูลค่ าตามบั ญชี หลังจากหั ก
ขาดทุนจากการปั นส่วนการด้ อยค่าซึ่งเกิดขึ้นจากหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงิน
สดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์)
 กิจการต้ องรวมการปรั บปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของในกาไร
หรื อ ขาดทุ น จากการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งในงวดที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขของการเป็ น
สินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายหรื อเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อจ่ ายให้ แก่ผ้ ู เป็ นเจ้ าของอีกต่อไป
โดยกิจการต้ องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนเดียวกัน
กับการแสดงผลกาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ
กลุ่มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายที่ไม่ เป็ นไปตามคา
นิยามของการดาเนินงานที่ยกเลิก
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 9 – การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีเ่ ลิกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 อุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 1,000,000 บาท เหลืออายุการให้ ประโยชน์
10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ คิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้ วิธีเส้ นตรง และกิจการจัดประเภทอุปกรณ์ดังกล่าวเป็ น
สินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขายในวั นเดียวกัน ทั้งนี้ มูลค่ ายุ ติธรรมหักต้ นทุนในการขายเท่ากับ 900,000 บาท
กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าทันที 100,000 บาท เพื่อให้ อุปกรณ์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายแสดงด้ วยมูลค่าที่
ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี (1,000,000 บาท) และมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย (900,000 บาท)
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ นายน 25x1 มี การเปลี่ ยนแปลงแผนการขาย ท าให้ อุ ปกรณ์ ดั งกล่ าวไม่ เ ข้ าเงื่ อนไขของ
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายอีกต่อไป ณ วันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายเท่ากับ 900,000 บาท
มูลค่าจากการใช้ เท่ากับ 1,200,000 บาท โดยต้ องวั ดมู ลค่ าโดยใช้ มูลค่ าที่ต่ ากว่ าระหว่ าง 950,000 บาท
(มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ก่อนจะได้ รับการจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายและปรั บปรุงด้ วยค่า
เสื่อมราคา หากอุ ปกรณ์ น้ันไม่ได้ รั บการจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถื อไว้ เพื่ อขาย) กับ 1,200,000 บาท
(มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน)
ดังนั้ นต้ องวั ดมู ลค่ าอุปกรณ์ดังกล่ าว ณ วั นที่ 30 มิถุนายน 25x1 ที่มูลค่ า 950,000 บาท และต้ องรั บรู้
กาไรจากการปรั บปรุงมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ท่เี ลิกจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายเป็ นเงิน
จานวน 50,000 บาท ในกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีของบริษัทแสดงรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทุกรายการเป็ นบรรทัด
แยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน ดังนั้นกิจการจะแสดงยอดขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไร
ขาดทุนสาหรับปี 25x1 จานวน 50,000 บาท
 กิจการต้ องปรับปรุงงบการเงินสาหรับงวดหลังจากที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
หากกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ ายหรือสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถือไว้ เพื่อขายเป็ นบริษัทย่อย การดาเนินงานร่ วมกัน การร่วมค้ า บริษัทร่ วม หรือส่วนได้
เสียในการร่ วมค้ าหรื อบริ ษัทร่ วม โดยกิจการต้ องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่ าวในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนเดียวกันกับการแสดงผลกาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ใหม่ ข องสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ี จ าหน่ า ย) ที่ จั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายที่ไม่เป็ นไปตามคานิยามของการดาเนินงานที่ยกเลิกกล่าวคือต้ อง
รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
 หากกิจการย้ ายสินทรัพย์หรือหนี้สิน ใดออกจากกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ น
สินทรั พ ย์ท่ีถือ ไว้ เพื่ อขายหรื อถือไว้ เพื่ อจ่ า ยให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ สินทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ที่
เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่ยี กเลิกซึ่งจะขายนี้จะต้ อง
o เมื่อกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายเข้ าเงื่อนไขของการเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายหรือ
ถือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ – ต้ องวัดมูลค่าเป็ นกลุ่มต่อไป
o เมื่อกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายไม่เข้ าเงื่อนไขของการเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 สิน ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ยนที่เ หลื อ อยู่ ในกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ยซึ่ งแต่ ล ะ
รายการที่ยังคงเข้ าเงื่อนไขการจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย
หรื อถือไว้ เพื่ อจ่ ายให้ แ ก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ – ต้ องวัดมูลค่ าสินทรั พย์ แต่ละ
รายการโดยใช้ จานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการขาย(หรือต้ นทุนในการจ่าย)ในวันนั้น
 สินทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ยนที่ไม่ เข้ าเงื่อ นไขเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย –
ต้ องเลิกจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถือไว้ เพื่อขาย
 หากกิจการจัดประเภทใหม่โดยตรงจากสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายเป็ นถือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ู
เป็ นเจ้ าของ หรือจากที่ถือไว้ เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของเป็ นถือไว้ เพื่อขาย การจัดประเภท
ใหม่ดังกล่าวจะพิจารณาเป็ นการต่อเนื่องของแผนการจาหน่ายเริ่มแรก กิจการต้ อง
o ไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการขาย เช่น ไม่ต้องวัดมูลค่า
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ หมุ น เวี ย นที่เ ลิ ก จั ด ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย โดยใช้
มูลค่าที่ต่ากว่ าระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ก่อนจะได้ รับการจัดประเภท
เป็ นสินทรั พย์ ท่ีถือ ไว้ เ พื่ อขายและปรั บ ปรุ งด้ วยค่ าเสื่อมราคาหากสิน ทรั พ ย์น้ั น
ไม่ได้ รับการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
คืน ณ วันที่ตัดสินใจเลิกขายในเวลาต่อมา
o หากจัดประเภทใหม่เป็ นถือไว้ เพื่อขาย ต้ องวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
o หากจั ด ประเภทใหม่ เป็ นถือไว้ เพื่ อจ่ า ยให้ แ ก่ผ้ ู เ ป็ นเจ้ า ของ ต้ องวั ดมู ล ค่ า ด้ ว ย
จานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจ่าย
o ต้ องวัดมูลค่าและรั บรู้การลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนใน
การขายหรือต้ นทุนในการจ่ ายของสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่จี ะ
จาหน่าย
o ไม่ เปลี่ยนแปลงวั นที่เคยจัดประเภทไว้ เป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย หรื อถือไว้
เพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล สิ นทรัพย์ไ ม่ หมุ นเวี ยนหรื อกลุ่ มสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายที่จัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
 ต้ องแสดงรายการสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายและสินทรั พย์
ของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย แยกต่างหากจากสินทรัพย์
อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
 ต้ องแสดงรายการหนี้สินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย แยก
ต่างหากจากหนี้สนิ อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่นามาหักกลบกับสินทรัพย์
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ต้ อ งไม่จั ดประเภทใหม่ หรื อแสดงรายการใหม่ สาหรั บจานวนเงิ นที่ได้ นาเสนอเป็ นสินทรั พย์ ไม่
หมุนเวียน หรือเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่ได้ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ถือไว้ เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดก่อน
ตัวอย่างที่ 10 – การแสดงรายการกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ าหน่ายทีจ่ ัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 กิจการจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย โดย
มูลค่าตามบัญชีแต่ละรายการหลังจากจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายเป็ นดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้ วยวิธรี าคาทุน)
2,000,000 บาท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (แสดงด้ วยวิธรี าคาทุน) 1,000,000 บาท
หนี้สนิ
1,500,000 บาท
การแสดงรายการในงบแสดงฐานการเงิน สามารถแสดงได้ ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
xxx
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
xxx
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
xxx
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
xxx
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

25x2

25x1

x
3,000,000
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

1,500,000
x

x
x

x
x
x

x
x
x

ส่วนของผู้ถือหุ้น
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

xxx
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

x
x
x

x
x
x

 ต้ องเปิ ดเผยประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่สาคัญซึ่งได้ รับการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่ อ ขายแยกต่ า งหากในงบแสดงฐานะการเงิ น หรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แต่ ไ ม่
จาเป็ นต้ อ งเปิ ดเผยประเภทของสินทรั พย์ และหนี้ สิน ที่สาคัญ หากกลุ่ มสิน ทรั พ ย์ท่ีจาหน่ า ยเป็ น
บริษัทย่อยที่ซ้ ือมาใหม่ ซึ่งเข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายจากการซื้อ
 ต้ องนาเสนอรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายสะสมที่รับรู้โดยตรงไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
แยกต่างหาก
 ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อ
กลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ าย) ได้ รับการจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขายหรื อเมื่อมีการขาย
สินทรัพย์ดังกล่าว
o คาอธิบายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่าย)
o คาอธิบายถึงข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ของการขาย หรื อที่นาไปสู่การจาหน่ ายที่คาดไว้
และลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจาหน่าย
o ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่รั บ รู้ ท่ีเ กิ ดจากการรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า และการกลั บ
รายการ และหัวข้ อในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมผลกาไรหรือขาดทุนนั้นไว้ (หากไม่ได้
นาเสนอแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
o ส่วนงานที่มีสินทรั พ ย์ไม่ หมุ นเวี ยน (หรื อกลุ่ มสิน ทรั พย์ท่ีจ าหน่ าย) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแผนการขายสินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่ี
จาหน่ า ย) กิจการต้ อ งเปิ ดเผยคาอธิบ ายของข้ อ เท็จ จริ งและสถานการณ์ ท่ีนาไปสู่การตัดสิน ใจ
ดั ง กล่ า วและผลของการตั ด สิ น ใจที่ มี ต่ อ ผลการด าเนิ น งานส าหรั บ งวดนั้ น และงวดก่ อ นที่ มี
การนาเสนอ
การแสดงรายการการดาเนินงานทีย่ กเลิก
การดาเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้ วย ส่วนประกอบของกิจการ5ที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้ เป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และ

5

ประกอบด้ วยการดาเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้ อย่างชัดเจน (ทั้งในด้ านการดาเนินงานและด้ านวัตถุประสงค์ของการรายงาน
ทางการเงิน) จากส่วนที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหนึ่ง ส่วนประกอบของกิจการจะเป็ นหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดในขณะที่มไี ว้ สาหรับดาเนินงาน
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 เป็ นสายงานธุรกิจที่สาคัญหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ท่แี ยกต่างหาก
 เป็ นส่วนหนึ่งของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สาคัญหรือเขตภูมิศาสตร์ในการดาเนินงาน
ที่แยกต่างหาก หรือ
 เป็ นบริษัทย่อยที่ซ้ ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ

1.

2.

3.

4.

5.

กิจการต้ องเปิ ดเผย
จานวนเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งประกอบด้ วยยอดรวมของ
1.1 กาไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีของการดาเนินงานที่ยกเลิก และ
1.2 กาไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีท่รี ับรู้ในการวัดมูลค่าให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนใน
การขาย หรือในการจาหน่ ายสินทรั พย์หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ายซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
การวิเคราะห์จานวนเงินในข้ อ 1. โดยแสดงเป็ น
2.1 รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกาไรหรือขาดทุนก่อนหักภาษีของการดาเนินงานที่ยกเลิก
2.2 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ท่ีเกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และ
2.3 ผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในการวัดมูลค่าให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย หรือใน
การจาหน่ า ยสิน ทรั พ ย์ หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ น งานที่
ยกเลิก
การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจนาเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน กิ จ กรรมลงทุ น และกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น ของการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยเหล่ านี้อาจนาเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อในงบ
การเงิน
จ านวนของก าไรจากการดาเนิ น งานต่ อเนื่ องและจากการดาเนิ น งานที่ยกเลิ ก ซึ่ งปั น ส่ ว นให้ แ ก่
เจ้ าของของบริษัทใหญ่ การเปิ ดเผยเหล่านี้อาจเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือแสดง
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กิจการต้ องแสดงการเปิ ดเผยข้ อมูลใหม่สาหรับงบการเงินงวดก่อน สาหรับข้ อ 1.-4. เพื่อเปิ ดเผย
ข้ อมู ลที่เ กี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานที่ได้ ยกเลิ กไปในวั นสิ้นรอบระยะเวลารายงานสาหรั บงวดที่
นาเสนอครั้งล่าสุด
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 11 – การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
กระแสเงินสดสาหรับสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย และการดาเนินงานทีย่ กเลิก
ตัวอย่างที่ 11.1
ในปี 25x2 บริษัท ก. จัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่ายดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขการดาเนินงานที่ยกเลิก
ดังนั้น บริษัท ก. จะต้ อง
- แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย แยก
ต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2
- แสดงรายการหนี้สนิ ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขายแยกต่างหากจาก
หนี้สนิ อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่นามาหักกลบกับสินทรัพย์
- แสดงจานวนเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่
ยกเลิก ทั้งปี 25x1 และ 25x2
ตัวอย่างที่ 11.2
ในปี 25x2 บริษัท ข. จัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย กลุ่มสินทรัพย์
ดังกล่าวเข้ านิยามการเป็ นส่วนประกอบของกิจการ (เป็ นหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด) อย่างไรก็ดี
กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้ านิยามของการดาเนินงานที่ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้ เป็ นสายงานธุรกิจที่สาคัญ
ที่แยกต่างหาก
ดังนั้น บริษัท ข. จะต้ อง
- แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย แยก
ต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2
- แสดงรายการหนี้สนิ ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขายแยกต่างหากจาก
หนี้สนิ อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่นามาหักกลบกับสินทรัพย์
- ไม่แสดงจานวนเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่อขาย ทั้งปี 25x1 และ 25x2
ตัวอย่างที่ 11.3
ในปี 25x2 บริษัท ค. จัดประเภทกลุ่มของสินทรัพย์กลุ่มหนึ่งเป็ นกลุ่มของสินทรัพย์ท่ยี กเลิก ซึ่งไม่เข้ า
นิยามของสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย แต่กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเข้ านิยามของการดาเนินงานที่ยกเลิก
ดังนั้น บริษัท ค. จะต้ อง
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- ไม่แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุ่มของสินทรัพย์ท่ยี กเลิกแยกต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ทั้งปี 25x1 และ 25x2
- ไม่แสดงรายการหนี้สนิ ในกลุ่มของสินทรัพย์ท่ยี กเลิกแยกต่างหากจากหนี้สนิ อื่นในงบแสดงฐานะ
การเงิน ทั้งปี 25x1 และ 25x2
- แสดงจานวนเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่
ยกเลิก ทั้งปี 25x1 และ 25x2
ตัวอย่างที่ 11.4
ในปี 25x2 บริษัท ง. จัดประเภทกลุ่มของสินทรัพย์กลุ่มหนึ่งเป็ นกลุ่มของสินทรัพย์ท่ยี กเลิก ซึ่งไม่เข้ า
นิยามของสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย รวมทั้งกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้ านิยามของการดาเนินงานที่
ยกเลิก เนื่องจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเข้ าไม่เข้ านิยามการเป็ นส่วนประกอบของกิจการ (ไม่ได้ เป็ น
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด)
ดังนั้น บริษัท ง. จะต้ อง
- ไม่แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุ่มของสินทรัพย์ท่ยี กเลิก แยกต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ทั้งปี 25x1 และ 25x2
- ไม่แสดงรายการหนี้สนิ ในกลุ่มของสินทรัพย์ท่ยี กเลิก แยกต่างหากจากหนี้สนิ อื่นในงบแสดงฐานะ
การเงิน ทั้งปี 25x1 และ 25x2
- ไม่แสดงจานวนเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มของ
สินทรัพย์ท่ยี กเลิก ทั้งปี 25x1 และ 25x2
6. หากกิจการเลิกจัดประเภทส่วนประกอบของกิจการเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย กิจการต้ องจัด
ประเภทผลการดาเนินงานของส่วนประกอบดังกล่าวที่เคยนาเสนอในการดาเนินงานที่ยกเลิกใหม่
ผลการดาเนินงานดังกล่าวต้ องรวมอยู่ในกาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่องสาหรับทุกงวดที่นาเสนอ
กิจการต้ องอธิบายว่าจานวนสาหรับเงินงวดก่อนเป็ นการนาเสนอใหม่
ตัวอย่างที่ 12 - การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกรณีกิจการ
เปลีย่ นแปลงแผนการขายสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายทีเ่ ป็ นการดาเนินงานทีย่ กเลิก
ในปี 25x2 บริษัท ก. จัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และกลุ่มสินทรัพย์
ที่จาหน่ายดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขการดาเนินงานที่ยกเลิก
ดังนั้น ในปี 25x2 บริษัท ก. จะต้ อง
- แสดงรายการสินทรั พย์ของกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย แยก
ต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2
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- แสดงรายการหนี้สินในกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขายแยกต่างหากจากหนี้สิน
อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่นามาหักกลบกับสินทรัพย์
- แสดงจานวนเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก ทั้งปี 25x1 และ
25x2
ต้ น ปี 25x3 บริ ษั ท ก. เปลี่ ย นแปลงแผนการขายกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว โดยเปลี่ ย นเป็ นการใช้ ก ลุ่ ม
สินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อการดาเนินงานต่อไป ดังนั้นจึงไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย และการดาเนินงาน
ที่ยกเลิกอีกต่อไป
ดังนั้น ในปี 25x3 บริษัท ก. จะต้ อง
- แสดงรายการสินทรั พย์ของกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย แยก
ต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2
- แสดงรายการหนี้สินในกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขายแยกต่างหากจากหนี้สิน
อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่นามาหักกลบกับสินทรัพย์
(ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 ที่ระบุ ว่า ต้ องไม่จัดประเภทใหม่หรื อ
แสดงใหม่สาหรับจานวนเงินที่ได้ นาเสนอเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรือเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่ได้ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดก่อน)
- ไม่ แ สดงจานวนเงิน ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การดาเนิ น งานที่ยกเลิ ก โดยผลการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ยกเลิกที่ไม่เข้ าเงื่อนไข ต้ องรวมอยู่ในกาไรจากการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง ทั้งปี 25x2 และ 25x3
- รวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อ
ขายในกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่อง ในปี 25x3 (ไม่ต้องปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 25x2)

ตัวอย่างที่ 13 - การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกรณีกิจการ
เปลีย่ นแปลงแผนการขายสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายทีไ่ ม่ได้เป็ นการดาเนินงานทีย่ กเลิก
ในปี 25x2 บริ ษัท ข. จัดประเภทกลุ่ มสินทรั พย์ท่จี าหน่ ายเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย อย่างไรก็ดีกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่ายดังกล่าวไม่เข้ าเงื่อนไขการดาเนินงานที่ยกเลิก
ดังนั้น ในปี 25x2 บริษัท ข. จะต้ อง
- แสดงรายการสินทรั พย์ของกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย แยก
ต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2
- แสดงรายการหนี้สินในกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขายแยกต่างหากจากหนี้สิน
อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่นามาหักกลบกับสินทรัพย์
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ต้ น ปี 25x3 บริ ษั ท ข. เปลี่ ย นแปลงแผนการขายกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว โดยเปลี่ ย นเป็ นการใช้ ก ลุ่ ม
สินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อการดาเนินงานต่อไป ดังนั้นจึงไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ดังนั้น ในปี 25x3 บริษัท ข. จะต้ อง
- แสดงรายการสินทรั พย์ของกลุ่ มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย แยก
ต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2
- แสดงรายการหนี้สินในกลุ่มสินทรั พย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขายแยกต่างหากจากหนี้สิน
อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่นามาหักกลบกับสินทรัพย์
(ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 ที่ระบุ ว่า ต้ องไม่จัดประเภทใหม่หรื อ
แสดงใหม่สาหรับจานวนเงินที่ได้ นาเสนอเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรือเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่ได้ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดก่อน)
- รวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อ
ขายในกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่อง ในปี 25x3 (ไม่ต้องปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 25x2)
ตัวอย่างที่ 14 - การแสดงรายการในงบการเงินกรณีกิจการเปลี่ยนแปลงแผนการขายสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพือ่ ขายทีเ่ ป็ นบางส่วนของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ในปี 25x2 บริ ษัท ค. จัดประเภทบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม (10% จาก 40% ของจานวนหุ้ น
สามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริ ษัทร่ วม) เป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย อย่างไรก็ดีบางส่วนของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมดังกล่าวไม่เข้ าเงื่อนไขการดาเนินงานที่ยกเลิก
ดังนั้น ในปี 25x2 บริ ษัท ค. จะต้ องแสดงรายการบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมที่จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย แยกต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และเลิกใช้
วิธสี ่วนได้ เสียกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ต้ นปี 25x3 บริษัท ค. เปลี่ยนแปลงแผนการขายบางส่วนของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเปลี่ยนเป็ นการถือเงิน
ลงทุนส่วนนั้นต่อไป จึงไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ดังนั้น ในปี 25x3 บริษัท ค. จะต้ องปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลังตั้งแต่ปี 25x2 โดยให้ รับรู้เงินลงทุนส่วน
10% ดังกล่ า วตามวิ ธีส่วนได้ เสียย้ อ นหลั งไปเสมือนหนึ่ งเงินลงทุ น นั้น ไม่เคยได้ รั บการจั ดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายมาก่อน

**********
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