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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5  

เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนนิงานทีย่กเลิก 

 

บทน า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดวิธปีฏบัิติทางบัญชีส าหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

(Assets held for sale) รวมถึงการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของการด าเนินงานที่ยกเลิก (Discontinued 

operations) โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ 

 วัดมูลค่าของสนิทรัพย์ที่เข้าเกณฑก์ารจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยใช้มูลค่าที่ต ่า

กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (the lower of carrying 

amount and fair value less costs to sell) และหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

 น าเสนอสินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และน าเสนอผลของการด าเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 

ขอบเขต 

 การจัดประเภทและการน าเสนอ – ให้ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ที่จัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทุกชนิด และกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายทุกกลุ่มในกจิการ 

 การวัดมูลค่า – ให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้ทุกชนิดและกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จ าหน่าย ยกเว้นสินทรัพย์ดังต่อไปน้ี ให้วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง 

o สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้) 

o สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) 

o สนิทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

o สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือปฏิบัติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

o สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

o สิทธิตามสัญญาภายใต้สัญญาประกันภัยที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย 
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ตวัอย่างที ่1 – การพจิารณาว่าสินทรพัยอ์ยู่ในขอบเขตในเรื่องการวดัมูลค่าของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที ่5  หรือไม่ 

กลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ประกอบด้วย ลูกหน้ีการค้า สินค้า

คงเหลือ ที่ดินและอาคาร และค่าความนิยม  

ดังน้ันสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่ถือไว้เพ่ือขายที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 5  ในเร่ืองการวัดมูลค่า ได้แก่ ที่ดินและอาคาร และค่าความนิยม 

ส าหรับลูกหน้ีการค้า และสนิค้าคงเหลือถือเป็นสนิทรัพย์หมุนเวียน จึงอยู่นอกขอบเขตในเร่ืองการวัดมูลค่า

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5   

 

ค านยิาม 

กลุ่มสินทรพัยที์่จ าหน่าย (Disposal group) หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่ยกเลิก (โดยการขาย

หรือไม่ใช่การขาย) รวมกันเป็นกลุ่มในรายการเดียว และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์เหล่าน้ันที่

จะโอนไปพร้อมกับรายการดังกล่าว กลุ่มสินทรัพย์รวมถึงค่าความนิยมที่ได้มาในการรวมธุรกิจถ้ากลุ่ม

สินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับปันส่วนค่าความนิยมตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

80 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือเป็นการด าเนินงาน

ภายในหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

 

การจัดประเภทของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์่จ าหน่าย) เป็นสินทรพัยที์่ถือไว ้

เพือ่ขาย หรือสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 

กจิการต้องจัดประเภทสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์น้ันต่อไป 

ทั้งน้ีจะต้องเข้าเงื่อนไข 2 ข้อดังต่อไปนี้  

1. สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ต้องมีไว้เพ่ือขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน 

(Available for immediate sale in its present condition) ซ่ึงข้ึนอยู่กับข้อตกลงที่เป็นปกติ

และถือปฏบัิติกนัทั่วไปส าหรับการขายสนิทรัพย์เหล่าน้ัน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่าย) และ 

2. การขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก (Highly probable)
1
 โดยที่ 

 ระดับการบริหารที่ เหมาะสมต้องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จ าหน่าย) 

                                                           
1
 ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก (Highly probable) หมายถึง มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิขึ้นสงูมากกว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (Probable)  หมายถึง  มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิขึ้นมากกว่าจะไม่เกดิขึ้น 
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 ระดับการบริหารที่เหมาะสมต้องเร่ิมด าเนินการตามแผนเพ่ือหาผู้ซ้ือ และเพ่ือท าตาม

แผนให้สมบูรณ์ 

 กิจการต้องมีการเสนอขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) อย่างจริงจังใน

ราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสนิทรัพย์น้ัน 

 การขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จ

สมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์ (กรณีที่มีเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ท  าให้ระยะเวลาการขายที่เสรจ็สมบูรณ์ขยายเกินกว่า 1 ปี กิจการยังคง

สามารถจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายได้ หากความล่าช้า

ดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ 

และมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ากิจการยังคงผูกพันต่อแผนในการขาย

สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ดูเง่ือนไขในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  ประกอบ) 

 การด าเนินการเพ่ือให้แผนเสรจ็สมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการ

เปล่ียนแปลงแผนอย่างมีนัยส าคัญหรือจะยกเลิกแผนน้ัน 

 

ทั้งน้ีความเป็นไปได้ของการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมายมีข้อก าหนดไว้) ต้องถือ

เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินว่าการขายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก

หรือไม่ 

 

ตัวอย่างที่ 2 – การพิจารณาว่าสินทรัพย์มี ไว ้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน (Available for 

immediate sale in its present condition) หรือไม่ 

กิจการมีโรงงานแห่งหน่ึงซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (Highly probable) ที่จะขาย

โรงงานน้ีให้กับผู้ซ้ือรายหน่ึง อย่างไรกด็ีกิจการต้องใช้เวลา 2 เดือนในการย้ายออกจากโรงงานแห่งเดิมซ่ึง

เป็นข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏบัิติกนัทั่วไปส าหรับการขายโรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

กรณีดังกล่าวถือว่าโรงงานอยู่ในสภาพที่มีไว้เพ่ือขายในทันทีในสภาพปัจจุบันแล้ว ดังน้ันจึงสามารถจัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายนับต้ังแต่วันที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูง

มากที่จะขายโรงงานน้ีให้กบัผู้ซ้ือ 
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ตัวอย่างที่ 3 – การพิจารณาว่าสินทรัพย์มี ไว ้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน (Available for 

immediate sale in its present condition) หรือไม่ 

กิจการมีโรงงานแห่งหน่ึงซ่ึงผู้บริหารผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ และสามารถหาผู้ซ้ือโรงงานได้แล้ว  

อย่างไรกด็ีกิจการมีข้อตกลงกับผู้ซ้ือว่ากิจการจะยังคงใช้โรงงานดังกล่าวต่อไปจนกว่าการก่อสร้างโรงงาน

แห่งใหม่ของกจิการจะแล้วเสรจ็ นอกจากน้ีตามสัญญาระบุให้กิจการต่อเติมโรงงานตามที่ผู้ซ้ือก าหนดก่อน

การโอน อย่างไรกด็ี ณ ปัจจุบันการต่อเติมโรงงานยังไม่แล้วเสรจ็  

กรณีดังกล่าวถือว่าโรงงานไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีไว้เพ่ือขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน โรงงานดังกล่าวจึงไม่

สามารถจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายได้  

 

ตัวอย่างที่ 4 – การพิจารณาว่าสินทรัพย์มี ไว ้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน (Available for 

immediate sale in its present condition) หรือไม่ 

ต่อเน่ืองจากตัวอย่างที่ 3 กิจการได้ย้ายการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ รวมทั้งต่อเติมโรงงานตามที่ผู้ซ้ือ

ก าหนดเรียบร้อยแล้ว อย่างไรกด็ีก่อนการโอนโรงงาน ผู้อาศัยใกล้เคียงได้ฟ้องร้องต่อกจิการในประเดน็การ

ระบายน ้าลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ และหน่วยงานก ากับดูแลมีค าสั่งให้กิจการปรับปรุงระบบการระบายน ้า

ในทนัท ีทั้งน้ีในสญัญาซ้ือขายระบุว่าผู้ซ้ือจะไม่รับโอนโรงงานจนกว่าผู้ขายจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องที่

เกดิขึ้นก่อนการโอนให้แล้วเสรจ็ 

กรณีดังกล่าวถือว่าโรงงานไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีไว้เพ่ือขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน โรงงานดังกล่าวจึงไม่

สามารถจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายได้ 

 

ตัวอย่างที่ 5 – การพิจารณาว่าการขายมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (Highly 

probable) หรือไม่ 

วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการตั้งใจจะขายรถยนต์ที่ใช้ในกิจการจ านวน 30 คัน ซ่ึงเข้าเง่ือนไขทั้งมีไว้เพ่ือ

ขายในทนัทใีนสภาพปัจจุบัน (Available for immediate sale in its present condition) และการขายมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (Highly probable) กิจการจึงจัดประเภทรถยนต์ดังกล่าวเป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย ทั้งน้ีราคาขายอาจอ้างอิงราคารถยนต์ในตลาดรถยนต์มือสองและ

ปรับปรุงด้วยความแตกต่าง 

อย่างไรกด็ีในเดือนสิงหาคม กิจการยังคงไม่สามารถขายรถยนต์ดังกล่าวได้ และราคารถยนต์มือสองรุ่น

ดังกล่าวได้ลดลงเป็นอย่างมากตามสภาพตลาดรถยนต์มือสอง ผู้บริหารไม่ได้ปรับปรุงราคาเสนอขายแต่

อย่างใด 
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กรณีดังกล่าว ณ เดือนสิงหาคม ถือว่าการขายอาจไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (Highly 

probable) เน่ืองจากราคาเสนอขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของรถยนต์มือสองที่อ้างอิงจากราคา

รถยนต์ในตลาดรถยนต์มือสอง 

 ทั้งน้ีการจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย)ที่กิจการได้มาโดยมี

แผนที่จะจ าหน่ายออกไปในภายหลังเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย ไม่จ าเป็นจะต้องเข้าเง่ือนไข

ทุกข้อก่อนที่จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5  ระบุว่ากิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ดังกล่าว

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ได้สนิทรัพย์น้ันมา กต่็อเม่ือ  

 เข้าเกณฑ์ระยะเวลา 1 ปี ส าหรับการขายที่ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก 

(Highly probable)  และ 

 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเข้าเง่ือนไขอื่นๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น

หลังจากที่ได้สนิทรัพย์น้ันมา (ปกติภายใน 3 เดือน) 

อย่างไรกด็ีหากเง่ือนไขมีไว้เพ่ือขายในทนัทใีนสภาพปัจจุบัน (Available for immediate sale in its 

present condition) และการขายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (Highly probable)  

ครบถ้วนหลังสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จ าหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบการเงินที่เผยแพร่ อย่างไรกต็าม หากเง่ือนไข

ดังกล่าวครบถ้วนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนการอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ค าอธบิายของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่าย) 

 ค าอธิบายถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของการขาย หรือที่น าไปสู่การจ าหน่ายที่คาดไว้ และ

ลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ าหน่าย 

 ส่วนงานที่มีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 8  เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กรณีบริษัทย่อย เงินลงทุนหรือบางส่วนของเงินลงทุนใน 

บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า 

 กรณีบริษัทย่อย – หากแผนการขายส่งผลให้กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กิจการ

ต้องจัดประเภทรายการสนิทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมด (ไม่ใช่เพียงเฉพาะสัดส่วนที่จะขาย) ของ

บริษัทย่อยเหล่าน้ันเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสินที่ถือไว้เพ่ือขาย เมื่อเข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยไม่ค านึงว่ากิจการจะยังคงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน

บริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่ 

 กรณีเงินลงทุน หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า –  
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o ส่วนที่จะขาย - กิจการต้องจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายส าหรับเงินลงทุน 

หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และให้หยุดบันทกึบัญชีตามวิธส่ีวนได้เสียส าหรับเงินลงทุนส่วน

ดังกล่าว 

o ส่วนที่ไม่ได้ต้ังใจจะขาย - ส าหรับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่

เหลือซ่ึงไม่ได้รับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ให้บันทกึบัญชีตามวิธีส่วน

ได้เสยีจนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่ถือไว้เพ่ือขายได้รับการจ าหน่ายออกไปจริง   

o ภายหลังจากที่จ าหน่ายเงินลงทุนออกไปแล้วให้กิจการบันทึกบัญชีส าหรับเงินลงทุนที่

เหลืออยู่ ดังน้ี 

 กรณีที่ไม่ได้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าอีกต่อไป ให้บันทกึตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

 กรณีที่เงินลงทุนที่เหลืออยู่ยังคงถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า 

กจิการต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยีส าหรับเงินลงทุนดังกล่าว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ 

ผู้เป็นเจ้าของ 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่าย) จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่าย

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกต่็อเมื่อกจิการผูกพันในการจ่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ให้แก่ผู้เป็น

เจ้าของ ในกรณีน้ีสนิทรัพย์ดังกล่าวจะต้อง 

- มีไว้เพ่ือการจ่ายในทนัทใีนสภาพปัจจุบัน และ 

- การจ่ายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก โดยที่ 

o การด าเนินการที่จะท าให้การจ่ายเสรจ็สมบูรณ์ต้องมีการเร่ิมต้นแล้ว  

o การด าเนินการดังกล่าวคาดว่าจะเสรจ็สมบูรณ์ภายในหน่ึงปีนับจากวันที่มีการจัด

ประเภทสนิทรัพย์  

o การด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะ

เป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายอย่างมีนัยส าคัญหรือจะยกเลิกการจ่ายน้ัน  

o ความเป็นไปได้ของการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมายมีข้อก าหนดไว้) 

จะต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินว่าการจ่ายดังกล่าวมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากหรือไม่ 
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การวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่จ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไว้

เพือ่ขาย 

กจิการต้องวัดมูลค่า 

 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขายด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม
2
 หักต้นทุนใน 

การขาย
3
  และ 

 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี กับมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการจ่าย
4
 

ทั้งน้ีทันทีก่อนการจัดประเภทเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) เป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดในกลุ่ม) ต้องวัด

มูลค่าให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

หลังจากที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแล้ว กจิการต้องไม่บันทกึค่าเสื่อมราคา (หรือค่า

ตัดจ าหน่าย) ของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนระหว่างที่สินทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

หรือระหว่างที่สนิทรัพย์น้ันเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

อย่างไรกด็ี ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้ีสินซ่ึงอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายน้ันยังคงต้องรับรู้ต่อไป 

ตวัอย่างที ่6 - การวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

ตัวอย่างที่ 6.1 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 อุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชี 480,000 บาท อายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 4 ปี 

ไม่มีมูลค่าคงเหลือ คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธเีส้นตรง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 กิจการจัดประเภทอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ณ วันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์เทา่กบั 450,000 บาท ต้นทุนในการขายเทา่กบั 10,000 บาท 

มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 = 480,000  - (480,000*6/48) = 420,000 บาท 

และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1  =  450,000 – 10,000 = 440,000 บาท 

                                                           
2
  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสนิในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผู้ ร่วม

ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 
3
  ต้นทุนในการขาย หมายถึง ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ าหน่ายสนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่าย) ไม่รวมต้นทุน

ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
4
  ต้นทุนในการจ่าย หมายถึง ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจ่าย ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
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ดังน้ันกิจการจะวัดมูลค่าอุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 

ด้วยมูลค่า 420,000 บาท (มูลค่าตามบัญชีต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) 

ทั้งน้ีจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายดังกล่าวในวันที่  30 

มิถุนายน 25x1 

ตัวอย่างที่ 6.2 

เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x1  กจิการจัดประเภทกลุ่มของสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

กลุ่มของสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายประกอบด้วยลูกหน้ีการค้า สนิค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และหน้ีสิน

ผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว้สทุธ ิ 

ทนัททีี่กจิการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กจิการต้องหยุดการรับรู้ค่าเสื่อมราคาของอาคารและ

อุปกรณ์ อย่างไรกด็ี กิจการยังคงต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกหน้ีการค้า (เช่น หน้ีสงสัย 

จะสญู) สนิค้าคงเหลือ (เช่น ขาดทุนจากการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ) และหน้ีสินผลประโยชน์

ที่ก  าหนดไว้สุทธิ (เช่น ต้นทุนบริการปัจจุบัน ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัย) ต่อไป จนกว่าจะมีการขายกลุ่มของสนิทรัพย์ดังกล่าว 

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกหรือในคร้ังต่อๆไปของ

สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่าย) เพ่ือให้มูลค่าของสนิทรัพย์เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขาย ทั้งน้ีผลขาดทุนจากการด้อยค่า (หรือผลก าไรที่เกิดข้ึนในภายหลัง) ที่รับรู้ส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่

จ าหน่ายต้องน าไปลด (หรือเพ่ิม) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของ

การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตามล า ดับของการปันส่วนที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ดังน้ี 

 ลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่ม

ของหน่วยสนิทรัพย์) และ 

 ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่ม

ของหน่วยสนิทรัพย์) ตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการน้ัน 

 กรณีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการ

จะต้องปันส่วนมูลค่าที่เพ่ิมข้ึนไปยังสินทรัพย์แต่ละรายการ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่อยู่ในหน่วย

สินทรัพย์น้ัน ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่าน้ัน การเพ่ิมขึ้ นของมูลค่าตาม

บัญชีต้องถือเสมือนเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์แต่ละรายการ 

 

อย่างไรกด็ี กิจการต้องไม่น าข้อก าหนดอื่นๆในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ นอกจากประเดน็เร่ืองล าดับการปันส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าว มาใช้กับการรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เช่น  
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 การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ไม่มีข้อก าหนด

ที่ห้ามลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จนต ่ากว่าจ านวนที่สูงที่สุดของ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

หักต้นทุนในการจ าหน่าย มูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์ และศูนย์ หรือ 

 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์แต่ละรายการ ไม่มีข้อก าหนดว่ามูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้องไม่สงูกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สทุธจิากค่าตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่

เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ันในงวดก่อนๆ เป็นต้น 

 

ตวัอย่างที ่7 – การปันส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากการจัดประเภทกลุ่มสินทรพัยที์่จ าหน่ายเป็น

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

กจิการมีแผนที่จะขายกลุ่มของสนิทรัพย์ โดยได้จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมี

ดังน้ี (ทั้งน้ีสมมติว่าราคาทุนของสินทรัพย์ทุกประเภทตั้งแต่วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานงวดล่าสุดไม่

เปล่ียนแปลงจนถึงวันที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) 

 

 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานงวดล่าสุด 

มูลค่าตามบัญชีที่มีการวัดมูลค่า

ใหม่ทนัทกี่อนการจัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

 บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า 1,000,000 900,000 

สนิค้าคงเหลือ 2,000,000 1,800,000 

ที่ ดิ น  อ า ค า รแล ะอุ ปก รณ์ 

(แสดงด้วยวิธรีาคาทุน) 
6,000,000 5,500,000 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

(แสดงด้วยวิธรีาคาทุน) 
4,000,000 3,500,000 

ค่าความนิยม 3,000,000 3,000,000 

รวม 16,000,000 14,700,000 

 

กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายจ านวน 1,300,000 บาท  (16,000,000 – 14,700,000) ทันทีก่อนการจัด

ประเภทเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ทั้งน้ีเพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์เท่ากับ 10,000,000 บาท ดังน้ันกิจการต้องรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เท่ากับ 4,700,000 บาท (14,700,000 – 10,000,000) ตาม
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ข้อก าหนดในการวัดมูลค่ากลุ่มสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่ต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

ดังน้ันผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 4,700,000 บาท จะถูกปันส่วนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  ดังน้ี 

 มูลค่าตามบัญชีที่มีการวัดมูลค่า

ใหม่ทนัทกี่อนการจัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

การปันส่วนผล

ขาดทุนจากการ

ด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชีหลังจาก

การปันส่วนผลขาดทุน

จากการด้อยค่า 

 บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า 900,000 - 900,000 

สนิค้าคงเหลือ 1,800,000 - 1,800,000 

ที่ ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ

อุปกรณ์ (แสดงด้วย

วิธรีาคาทุน) 

5,500,000 (1,038,888.89) 4,461,111.11 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุน (แสดงด้วย

วิธรีาคาทุน) 

3,500,000 (611,111.11) 2,838,888.89 

ค่าความนิยม 3,000,000 (3,000,000) - 

รวม 14,700,000 (4,700,000) 10,000,000 

 

 การวัดมูลค่าใหม่ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายในภายหลัง 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินใดๆที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อก าหนดในการวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  แต่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่ถูกจัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการวัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่าย 

 ต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ 

แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 5  หรือที่เคยรับรู้ก่อนหน้าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์  

 กจิการต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพ่ิมข้ึนในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จ าหน่าย 

o จนเท่ากับจ านวนที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินใดๆที่

ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อก าหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5  ใหม่ แต่ 
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o ไม่เกนิยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขตของ

การวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  หรือที่เคย

รับรู้ก่อนหน้านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

 

ตวัอย่างที่ 8 – การรบัรูผ้ลก าไรจากการเพิ่มข้ึนในภายหลงัของมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย

ของกลุ่มสินทรพัย ์

 

ต่อเน่ืองจากตัวอย่างที่ 7 กจิการได้วัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์ใหม่ในภายหลัง 

โดยมีมูลค่าเท่ากับ 14,000,000 ซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมขึ้ นจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ประเมินคร้ังล่าสดุ 4,000,000 บาท  

 

มูลค่าตามบัญชีหลังจาก

การปันส่วนผลขาดทุน

จากการด้อยค่า 

การปันส่วนก าไรที่

เพ่ิมข้ึนในภายหลังของ

มูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขายของ

สนิทรัพย์ 

มูลค่าตามบัญชีหลังจาก

การปันส่วนก าไรที่เพ่ิมข้ึน

ในภายหลัง 

 บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า 900,000 50,000 950,000 

สนิค้าคงเหลือ 1,800,000 100,000 1,900,000 

ที่ ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ

อุปกรณ์ (แสดงด้วย

วิธรีาคาทุน) 

4,461,111 2,444,444 6,905,555 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุน (แสดงด้วย

วิธรีาคาทุน) 

2,838,889 1,555,556 4,394,445 

ค่าความนิยม - - - 

รวม 10,000,000 4,150,000 14,150,000 

 

ทั้งน้ี ผลก าไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จ านวน 

4,150,000 บาท ประกอบด้วย ก าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  (ได้แก่ ลูกหน้ีการค้า และสินค้าคงเหลือ) จ านวน 150,000 

บาท และก าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5  จ านวน 4,000,000 บาท ซ่ึงกจิการสามารถรับรู้ผลก าไรดังกล่าวได้ทั้งจ านวน 4,150,000 บาท  

เน่ืองจาก 
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 ไม่น้อยกว่าก าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสนิทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 5  ที่ 150,000 บาท และ 

 เป็นจ านวนที่ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 5  ที่ 4,700,000 บาท 

 การเปล่ียนแปลงแผนการขาย 

หากกจิการจัดประเภทของสนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

หรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ แต่ภายหลังไม่เข้าเง่ือนไขของการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือ

ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอกีต่อไป  

 กจิการต้องเลิกจัดประเภทสนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ 

 ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือ

ไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ(หรือเลิกรวมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัด

ประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) โดยใช้มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่าง  

o มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ก่อนจะถูกจัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของและ

ปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย หรือการตีราคาใหม่ที่ควรจะรับรู้ หาก

สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) น้ันไม่ได้รับการจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ และ 

o มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ตัดสินใจเลิกขายหรือเลิกจ่ายในเวลาต่อมา 

(หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีหลังจากหัก

ขาดทุนจากการปันส่วนการด้อยค่าซ่ึงเกิดข้ึนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน

สดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์) 

 กิจการต้องรวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในก าไร

หรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองในงวดที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอีกต่อไป 

โดยกจิการต้องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในส่วนเดียวกัน

กับการแสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ

กลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่ไม่เป็นไปตามค า

นิยามของการด าเนินงานที่ยกเลิก 
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ตวัอย่างที ่9 – การวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีเ่ลิกจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 อุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 1,000,000 บาท เหลืออายุการให้ประโยชน์ 

10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ คิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง และกิจการจัดประเภทอุปกรณ์ดังกล่าวเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในวันเดียวกัน ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเท่ากับ 900,000 บาท 

กจิการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทนัท ี100,000 บาท เพ่ือให้อุปกรณ์ที่ถือไว้เพ่ือขายแสดงด้วยมูลค่าที่

ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี (1,000,000 บาท) และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (900,000 บาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 มีการเปล่ียนแปลงแผนการขาย ท าให้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขของ

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายอกีต่อไป   ณ วันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเท่ากับ 900,000 บาท 

มูลค่าจากการใช้เท่ากับ 1,200,000 บาท  โดยต้องวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่าง 950,000 บาท 

(มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ก่อนจะได้รับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและปรับปรุงด้วยค่า

เสื่อมราคา หากอุปกรณ์น้ันไม่ได้รับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) กับ 1,200,000 บาท  

(มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) 

ดังน้ันต้องวัดมูลค่าอุปกรณ์ดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 ที่มูลค่า 950,000 บาท และต้องรับรู้

ก าไรจากการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นเงิน

จ านวน 50,000 บาท ในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีนโยบายการบัญชีของบริษัทแสดงรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทุกรายการเป็นบรรทัด

แยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน ดังน้ันกิจการจะแสดงยอดขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไร

ขาดทุนส าหรับปี 25x1 จ านวน 50,000 บาท  

 

 กจิการต้องปรับปรุงงบการเงินส าหรับงวดหลังจากที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

หากกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขายเป็นบริษัทย่อย การด าเนินงานร่วมกัน การร่วมค้า บริษัทร่วม หรือส่วนได้

เสียในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม  โดยกิจการต้องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าวในงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในส่วนเดียวกันกับการแสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่า

ใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ที่ จัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่ไม่เป็นไปตามค านิยามของการด าเนินงานที่ยกเลิกกล่าวคือต้อง

รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 หากกิจการย้ายสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดออกจากกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ สินทรัพย์และหน้ีสินที่

เหลืออยู่ในกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจะขายน้ีจะต้อง 

o เมื่อกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายเข้าเง่ือนไขของการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือ

ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ – ต้องวัดมูลค่าเป็นกลุ่มต่อไป  

o เมื่อกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายไม่เข้าเง่ือนไขของการเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายซ่ึงแต่ละ

รายการที่ยังคงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

หรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ – ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์แต่ละ

รายการโดยใช้จ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขาย(หรือต้นทุนในการจ่าย)ในวันนั้น  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย – 

ต้องเลิกจัดประเภทสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย 

 หากกจิการจัดประเภทใหม่โดยตรงจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้

เป็นเจ้าของ หรือจากที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเป็นถือไว้เพ่ือขาย การจัดประเภท

ใหม่ดังกล่าวจะพิจารณาเป็นการต่อเน่ืองของแผนการจ าหน่ายเร่ิมแรก กจิการต้อง 

o ไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดเร่ืองการเปล่ียนแปลงแผนการขาย เช่น ไม่ต้องวัดมูลค่า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยใช้    

มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก่อนจะได้รับการจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาหากสินทรัพย์น้ัน

ไม่ได้รับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืน ณ วันที่ตัดสนิใจเลิกขายในเวลาต่อมา 

o หากจัดประเภทใหม่เป็นถือไว้เพ่ือขาย ต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย    

o หากจัดประเภทใหม่เป็นถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ต้องวัดมูลค่าด้วย

จ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ่าย 

o ต้องวัดมูลค่าและรับรู้การลดลงหรือการเพ่ิมขึ้ นของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขายหรือต้นทุนในการจ่ายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะ

จ าหน่าย 

o ไม่เปล่ียนแปลงวันที่เคยจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หรือถือไว้

เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ 

  

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยที์่จ าหน่ายที่จัด

ประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 ต้องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและสินทรัพย์

ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยกต่างหากจากสินทรัพย์

อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ต้องแสดงรายการหน้ีสินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย แยก

ต่างหากจากหน้ีสนิอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่น ามาหักกลบกบัสนิทรัพย์ 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  (คู่มืออธบิาย TFRS 5) หน้า 15  

 ต้องไม่จัดประเภทใหม่หรือแสดงรายการใหม่ส าหรับจ านวนเงินที่ได้น าเสนอเป็นสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน หรือเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์

ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับงวดก่อน 

ตวัอย่างที ่10 – การแสดงรายการกลุ่มสินทรพัยที์จ่ าหน่ายทีจ่ัดประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 กจิการจัดประเภทกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดย

มูลค่าตามบัญชีแต่ละรายการหลังจากจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นดังน้ี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้วยวิธรีาคาทุน)  2,000,000 บาท 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (แสดงด้วยวิธรีาคาทุน)  1,000,000 บาท 

หน้ีสนิ       1,500,000 บาท 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานการเงิน สามารถแสดงได้ดังน้ี 

             25x2   25x1 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 

xxx         x        x 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย    3,000,000        x 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน         x        x 

 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

xxx         x        x 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน      x        x 

รวมสินทรพัย ์          x        x 

 

หน้ีสนิหมุนเวียน 

xxx         x        x 

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย     1,500,000        x 

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน        x        x 

 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 

xxx         x        x 

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน          x        x 

รวมหน้ีสนิ            x        x 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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xxx         x        x 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           x        x 

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ือหุน้       x        x 

 

 ต้องเปิดเผยประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ส าคัญซ่ึงได้รับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขายแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  แต่ไม่

จ าเป็นต้องเปิดเผยประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ส าคัญหากกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายเป็น

บริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ ซ่ึงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายจากการซ้ือ   

 ต้องน าเสนอรายได้ หรือค่าใช้จ่ายสะสมที่รับรู้โดยตรงไปยังก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่เกี่ยวข้องกับ

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

แยกต่างหาก 

 ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ

กลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ได้รับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือเม่ือมีการขาย

สนิทรัพย์ดังกล่าว 

o ค าอธบิายของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่าย) 

o ค าอธิบายถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของการขาย หรือที่น าไปสู่การจ าหน่ายที่คาดไว้ 

และลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ าหน่าย 

o ผลก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ที่เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับ

รายการ และหัวข้อในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่รวมผลก าไรหรือขาดทุนน้ันไว้ (หากไม่ได้

น าเสนอแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

o ส่วนงานที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่าย) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปล่ียนแปลงแผนการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่

จ าหน่าย) กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่น าไปสู่การตัดสินใจ

ดังกล่าวและผลของการตัดสินใจที่ มีต่อผลการด าเนินงานส าหรับงวดน้ันและงวดก่อนที่ มี 

การน าเสนอ 

 

การแสดงรายการการด าเนนิงานทีย่กเลิก 

การด าเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้วย ส่วนประกอบของกิจการ
5
ที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้เป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

                                                           
5
 ประกอบด้วยการด าเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน (ทั้งในด้านการด าเนินงานและด้านวัตถุประสงค์ของการรายงาน

ทางการเงิน) จากส่วนที่เหลือของกจิการ หรืออกีนัยหน่ึง ส่วนประกอบของกจิการจะเป็นหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดหรือกลุ่มของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดในขณะที่มไีว้ส าหรับด าเนินงาน  
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 เป็นสายงานธุรกจิที่ส าคัญหรือพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก 

 เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกจิที่ส าคัญหรือเขตภมูิศาสตร์ในการด าเนินงาน

ที่แยกต่างหาก หรือ  

 เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายต่อ 

 

กจิการต้องเปิดเผย 

1. จ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซ่ึงประกอบด้วยยอดรวมของ 

1.1 ก าไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีของการด าเนินงานที่ยกเลิก และ 

1.2 ก าไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีที่รับรู้ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขาย หรือในการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

ด าเนินงานที่ยกเลิก 

2. การวิเคราะห์จ านวนเงินในข้อ 1. โดยแสดงเป็น 

2.1 รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรหรือขาดทุนก่อนหักภาษีของการด าเนินงานที่ยกเลิก 

2.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12  เร่ือง ภาษีเงินได้ และ 

2.3 ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือใน

การจ าหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานที่

ยกเลิก 

การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจน าเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินของการ

ด าเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจน าเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบ

การเงิน 

4. จ านวนของก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองและจากการด าเนินงานที่ยกเลิกซ่ึงปันส่วนให้แก่

เจ้าของของบริษัทใหญ่ การเปิดเผยเหล่านี้อาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือแสดง

ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

5. กิจการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลใหม่ส าหรับงบการเงินงวดก่อน ส าหรับข้อ 1.-4. เพ่ือเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ได้ยกเลิกไปในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานส าหรับงวดที่

น าเสนอคร้ังล่าสดุ 
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ตวัอย่างที ่11 – การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบ

กระแสเงินสดส าหรบัสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย และการด าเนนิงานทีย่กเลิก 

ตวัอย่างที ่11.1  

ในปี 25x2 บริษัท ก. จัดประเภทกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จ าหน่ายดังกล่าวเข้าเง่ือนไขการด าเนินงานที่ยกเลิก  

ดังน้ัน บริษัท ก. จะต้อง 

- แสดงรายการสนิทรัพย์ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยก

ต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 

- แสดงรายการหน้ีสนิในกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากจาก

หน้ีสนิอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่น ามาหักกลบกบัสนิทรัพย์  

- แสดงจ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่

ยกเลิก ทั้งปี 25x1 และ 25x2 

ตวัอย่างที ่11.2  

ในปี 25x2 บริษัท ข. จัดประเภทกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กลุ่มสนิทรัพย์

ดังกล่าวเข้านิยามการเป็นส่วนประกอบของกจิการ (เป็นหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด) อย่างไรกดี็ 

กลุ่มสนิทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้านิยามของการด าเนินงานที่ยกเลิก เน่ืองจากไม่ได้เป็นสายงานธุรกจิที่ส าคัญ

ที่แยกต่างหาก 

ดังน้ัน บริษัท ข. จะต้อง 

- แสดงรายการสนิทรัพย์ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยก

ต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 

- แสดงรายการหน้ีสนิในกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากจาก

หน้ีสนิอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่น ามาหักกลบกบัสนิทรัพย์  

- ไม่แสดงจ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขาย ทั้งปี 25x1 และ 25x2 

ตวัอย่างที ่11.3 

ในปี 25x2 บริษัท ค. จัดประเภทกลุ่มของสนิทรัพย์กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มของสนิทรัพย์ที่ยกเลิก ซ่ึงไม่เข้า

นิยามของสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แต่กลุ่มสนิทรัพย์ดังกล่าวเข้านิยามของการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ดังน้ัน บริษัท ค. จะต้อง 
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- ไม่แสดงรายการสนิทรัพย์ของกลุ่มของสนิทรัพย์ที่ยกเลิกแยกต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดง

ฐานะการเงิน ทั้งปี 25x1 และ 25x2  

- ไม่แสดงรายการหน้ีสนิในกลุ่มของสนิทรัพย์ที่ยกเลิกแยกต่างหากจากหน้ีสนิอื่นในงบแสดงฐานะ

การเงิน  ทั้งปี 25x1 และ 25x2 

- แสดงจ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่

ยกเลิก ทั้งปี 25x1 และ 25x2 

ตวัอย่างที ่11.4 

ในปี 25x2 บริษัท ง. จัดประเภทกลุ่มของสนิทรัพย์กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มของสนิทรัพย์ที่ยกเลิก ซ่ึงไม่เข้า

นิยามของสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมทั้งกลุ่มสนิทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้านิยามของการด าเนินงานที่

ยกเลิก เน่ืองจากกลุ่มสนิทรัพย์ดังกล่าวเข้าไม่เข้านิยามการเป็นส่วนประกอบของกจิการ (ไม่ได้เป็น

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด) 

ดังน้ัน บริษัท ง. จะต้อง 

- ไม่แสดงรายการสนิทรัพย์ของกลุ่มของสนิทรัพย์ที่ยกเลิก แยกต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดง

ฐานะการเงิน ทั้งปี 25x1 และ 25x2 

- ไม่แสดงรายการหน้ีสนิในกลุ่มของสนิทรัพย์ที่ยกเลิก แยกต่างหากจากหน้ีสนิอื่นในงบแสดงฐานะ

การเงิน  ทั้งปี 25x1 และ 25x2 

- ไม่แสดงจ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มของ

สนิทรัพย์ที่ยกเลิก ทั้งปี 25x1 และ 25x2 

 

6. หากกิจการเลิกจัดประเภทส่วนประกอบของกิจการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กิจการต้องจัด

ประเภทผลการด าเนินงานของส่วนประกอบดังกล่าวที่เคยน าเสนอในการด าเนินงานที่ยกเลิกใหม่ 

ผลการด าเนินงานดังกล่าวต้องรวมอยู่ในก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับทุกงวดที่น าเสนอ 

กจิการต้องอธบิายว่าจ านวนส าหรับเงินงวดก่อนเป็นการน าเสนอใหม่ 

ตวัอย่างที ่12 - การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกรณีกิจการ

เปลีย่นแปลงแผนการขายสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขายทีเ่ป็นการด าเนินงานทีย่กเลิก 

ในปี 25x2 บริษัท ก. จัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และกลุ่มสินทรัพย์

ที่จ าหน่ายดังกล่าวเข้าเง่ือนไขการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ดังน้ัน ในปี 25x2 บริษัท ก. จะต้อง 

- แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยก

ต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 
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- แสดงรายการหน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากจากหน้ีสิน

อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่น ามาหักกลบกบัสนิทรัพย์  

- แสดงจ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ยกเลิก ทั้งปี 25x1 และ 

25x2 

ต้นปี 25x3 บริษัท ก. เปล่ียนแปลงแผนการขายกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว โดยเปล่ียนเป็นการใช้กลุ่ม

สนิทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือการด าเนินงานต่อไป ดังน้ันจึงไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และการด าเนินงาน

ที่ยกเลิกอกีต่อไป 

ดังน้ัน ในปี 25x3 บริษัท ก. จะต้อง 

- แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยก

ต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 

- แสดงรายการหน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากจากหน้ีสิน

อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่น ามาหักกลบกบัสนิทรัพย์  

(ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  ที่ระบุว่า ต้องไม่จัดประเภทใหม่หรือ

แสดงใหม่ส าหรับจ านวนเงินที่ได้น าเสนอเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรือเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จ าหน่ายที่ได้จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับงวดก่อน)  

- ไม่แสดงจ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ยกเลิก โดยผลการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่ยกเลิกที่ไม่เข้าเง่ือนไข ต้องรวมอยู่ในก าไรจากการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง ทั้งปี 25x2 และ 25x3 

- รวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขายในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง ในปี 25x3 (ไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรับปี 25x2) 

 

ตวัอย่างที ่13 - การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกรณีกิจการ

เปลีย่นแปลงแผนการขายสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขายทีไ่ม่ไดเ้ป็นการด าเนนิงานทีย่กเลิก 

ในปี 25x2 บริษัท ข. จัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย อย่างไรกด็ีกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จ าหน่ายดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ดังน้ัน ในปี 25x2 บริษัท ข. จะต้อง 

- แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยก

ต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 

- แสดงรายการหน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากจากหน้ีสิน

อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่น ามาหักกลบกบัสนิทรัพย์  
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)  (คู่มืออธบิาย TFRS 5) หน้า 21  

ต้นปี 25x3 บริษัท ข. เปล่ียนแปลงแผนการขายกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว โดยเปล่ียนเป็นการใช้กลุ่ม

สนิทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือการด าเนินงานต่อไป ดังน้ันจึงไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ดังน้ัน ในปี 25x3 บริษัท ข. จะต้อง 

- แสดงรายการสินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยก

ต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 

- แสดงรายการหน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากจากหน้ีสิน

อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และไม่น ามาหักกลบกบัสนิทรัพย์  

(ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  ที่ระบุว่า ต้องไม่จัดประเภทใหม่หรือ

แสดงใหม่ส าหรับจ านวนเงินที่ได้น าเสนอเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรือเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จ าหน่ายที่ได้จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับงวดก่อน)  

- รวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขายในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง ในปี 25x3 (ไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรับปี 25x2) 

 

ตวัอย่างที่ 14 - การแสดงรายการในงบการเงินกรณีกิจการเปลี่ยนแปลงแผนการขายสินทรพัยที์่ถือ

ไวเ้พือ่ขายทีเ่ป็นบางส่วนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในปี 25x2 บริษัท ค. จัดประเภทบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (10% จาก 40% ของจ านวนหุ้น

สามัญที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทร่วม) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย อย่างไรกดี็บางส่วนของเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ดังน้ัน ในปี 25x2 บริษัท ค. จะต้องแสดงรายการบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยกต่างหากจากสนิทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะปี 25x2 และเลิกใช้

วิธส่ีวนได้เสยีกบัส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ต้นปี 25x3 บริษัท ค. เปล่ียนแปลงแผนการขายบางส่วนของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเปล่ียนเป็นการถือเงิน

ลงทุนส่วนนั้นต่อไป จึงไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ดังน้ัน ในปี 25x3 บริษัท ค. จะต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี 25x2 โดยให้รับรู้เงินลงทุนส่วน 

10% ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียย้อนหลังไปเสมือนหน่ึงเงินลงทุนน้ันไม่เคยได้รับการจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายมาก่อน 
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