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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนนิงานทีย่กเลิก  

ค าแถลงการณ ์

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่      

31 ธันวาคม 2554 (IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

(Bound volume 2012 Consolidated without early application)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) หน้า 2/31 

 

สารบญั 

 ย่อหนา้ที ่

บทน า    บทน า1– บทน า6 

วตัถุประสงค ์  1 

ขอบเขต 2-5ข 
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เป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขายหรือสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่จ่ายใหแ้ก่ 

ผูเ้ป็นเจา้ของ 
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ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 37 

การแสดงรายการสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก 

ที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย 
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การเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม 41–42 
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บทน า 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทน า 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่

ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก ก าหนดถึงการจัดประเภท การวัดมูลค่า และการ

น าเสนอข้อมูลของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

 

บทน า 2  บทน านี้ ไม่เกี่ยวข้อง 

 

บทน า 3  บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

 

บทน า 4   บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง 
 

บทน า 5   บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง 

 

หลกัการส าคญัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทน า 6   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
6.1 น าการจัดประเภท “ถือไว้เพ่ือขาย” มาใช้ 

6.2 แนะน าแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ที่จะยกเลิก 

(โดยการขายหรือไม่ใช่การขาย) รวมกันเป็นกลุ่มในรายการเดียว รวมทั้งหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์เหล่าน้ันที่จะถูกโอนไปในรายการดังกล่าว 

6.3 ก าหนดให้สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขายแสดงด้วยมูลค่าที่ต ่ ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน          

ในการขาย 

6.4 ก าหนดให้ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย หรือรวมอยู่

ในกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ข  ทุกย่อหน้า 

มีความส าคัญเท่ากัน โดยตัวอักษรหนาด าถือเป็นหลักการที่ส าคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและ

การใช้นโยบายการบัญชี  ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  8        

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด   
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6.5 ก าหนดให้ต้องน าเสนอข้อมูลสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงสินทรัพย์และ

หน้ีสินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

6.6 ก าหนดให้  

6.6.1 จัดประเภทเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การด าเนินงานเข้าเง่ือนไขของการถือ

ไว้เพ่ือขาย หรือเมื่อกจิการขายการด าเนินงาน 

6.6.2 แสดงผลการด าเนินงานของการด าเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

6.6.3 ห้ามปรับปรุงย้อนหลังการจัดประเภทการด าเนินงานที่ยกเลิกเม่ือเง่ือนไขของ 

การจัดประเภทไม่เกดิขึ้นจนกระทั่งหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไว ้

เพือ่ขายและการด าเนนิงานทีย่กเลิก  

วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของการด าเนินงานที่ยกเลิก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องการให้ 

1.1 วัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยใช้      

มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และหยุดคิด

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ดังกล่าว และ 

1.2 น าเสนอสินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และน าเสนอผลของการด าเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 

ขอบเขต 

2. การจัดประเภทและการน าเสนอตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือ

ปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ที่จัดเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกชนิด
1  
และกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกทุกกลุ่มใน

กิจการ การวัดมูลค่าตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้ทุกชนิดและกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก (ตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 4) ยกเว้นสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 5 ซ่ึงยังคงต้องวัดมูลค่าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

3. สนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ต้องไม่จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจนกว่าสินทรัพย์น้ัน

จะเข้าเกณฑ์ในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ที่โดยปกติแล้วจะจัดเป็นสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที่ ซ้ือมาส าหรับขายต่อโดยเฉพาะ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เว้นแต่สินทรัพย์น้ัน

เข้าเกณฑ์ที่จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 

 

4. ในบางคร้ังกิจการจ าหน่ายกลุ่มของสินทรัพย์ อาจมีหน้ีสินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในรายการเดียวกัน 

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกน้ันอาจเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หน่วยของสินทรัพย์

                                                 
1
 ส าหรับสินทรัพย์ที่จัดประเภทตามการแสดงรายการตามสภาพคล่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่รวมถึง

จ านวนที่คาดว่าจะได้รับคนืเกนิกว่า 12 เดอืนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ 3 ใช้กบัการจัดประเภทสนิทรัพย์

ดงักล่าว 
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ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพียงหน่วยเดียว  หรือบางส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
2
 กลุ่มที่

ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรัพย์และหน้ีสินใดๆของกิจการซ่ึงรวมทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน หน้ีสิน

หมุนเวียนและสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีการวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี  หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ให้น าข้อก าหนด

ในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม 

เพ่ือให้กลุ่มสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้จ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม  

หักด้วยต้นทุนในการขาย ข้อก าหนดในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการที่อยู่ในกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิกก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 18 19 และ 23 

 

5. ข้อก าหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี
3
 ไม่น ามาถือปฏิบัติกับ

สนิทรัพย์ต่อไปน้ี (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เด่ียวหรือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) โดย

ข้อก าหนดของสนิทรัพย์เหล่านี้อยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

5.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

ภาษีเงินได้)      

5.2 สินทรัพย์ที่ เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  19    

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน)  

5.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้

และวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5.4 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือปฏบัิติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

5.5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการต้นทุนในการขาย

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5.6 สิทธิตามสัญญาภายใต้สัญญาประกันภัยที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้)  

   

5ก การจัดประเภท การน าเสนอข้อมูล และการวัดมูลค่าที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ซ่ึงจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ซ่ึงจัด

                                                 
2
 อย่างไรกต็าม เมื่อกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์คาดว่าจะเกดิขึ้นโดยหลักมาจากการขายมากกว่าการใช้

อย่างต่อเนื่อง สนิทรัพย์ดงักล่าวกจ็ะขึ้นอยู่กบักระแสเงินสดจากสนิทรัพย์อื่นน้อยลง และกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งเคยเป็น

ส่วนหนึ่งของหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดกจ็ะกลายเป็นหน่วยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดแยกต่างหาก 

3
 นอกเหนือจากย่อหน้าที่ 18 และ 19 ซึ่งก าหนดให้สนิทรัพย์ที่สงสยัว่าจะด้อยค่าให้วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ฉบบัอื่นเกี่ยวข้อง 
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ประเภทสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ (สินทรัพย์ที่ถือ

ไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ) 

 

5ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้การเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ใน

การด าเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นไม่ใช้กับสินทรัพย์

ดังกล่าว (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นก าหนดให้ 

5ข.1 การเปิดเผยที่เกี่ยวกบัสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสนิทรัพย์ที่ถือไว้ในการด าเนินงานที่ยกเลิก หรือ 

5ข.2 การเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ซ่ึง

ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี และการเปิดเผยเหล่าน้ันไม่ได้รับการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้ออื่น 

การเปิดเผยเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทไว้

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือสินทรัพย์ที่ถือไว้ในการด าเนินงานที่ยกเลิก อาจจะไม่จ าเป็นที่

จะต้องใช้ข้อก าหนดทั่วไปตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 15 ถึง 125 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

 

การจัดประเภทของสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) เป็นสินทรพัยที์่

ถอืไวเ้พือ่ขาย หรือสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 

6. กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) เป็นสินทรพัยที์่  

ถือไวเ้พือ่ขายหากมูลค่าตามบญัชีที่จะไดร้บัคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้

สินทรพัยน์ ั้นต่อไป 

 

7. ในกรณีเช่นน้ี สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะต้องมีไว้เพ่ือขายในทันทีในสภาพ

ปัจจุบัน ซ่ึงข้ึนอยู่กับข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏบัิติกันทั่วไปส าหรับการขายสินทรัพย์เหล่าน้ัน 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) และการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก 

 

8. ส าหรับการขายที่จะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากน้ัน ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม

ต้องผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) และต้องเร่ิมด าเนินการตาม

แผนเพ่ือหาผู้ซ้ือ และเพ่ือท าตามแผนให้สมบูรณ์  นอกจากน้ีกิจการต้องมีการเสนอขายสินทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมใน

ปัจจุบันของสินทรัพย์น้ัน นอกจากน้ีการขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการ

เป็นการขายที่เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสนิทรัพย์ เว้นแต่จะเป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 และการด าเนินการเพ่ือให้แผนเสร็จสมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะ
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เป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงแผนอย่างมีนัยส าคัญหรือจะยกเลิกแผนน้ัน ความเป็นไปได้ของ

การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (หากกฎหมายมีข้อก าหนดไว้) ต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน

ว่าการขายดังกล่าวมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากหรือไม่ 

 

8ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ที่ส่งผลให้กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยต้อง

จัดประเภทรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยเหล่าน้ันเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถือไว้

เพ่ือขายเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 ถึง 8 โดยไม่ค านึงถึงว่ากิจการ          

จะยังคงมีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่ 

 

9. โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท  าให้ระยะเวลาการขายที่เสรจ็สมบูรณ์ขยายเกินกว่า  

1 ปี การขยายระยะเวลาในการขายที่เสร็จสมบูรณ์น้ันไม่ได้เป็นเหตุให้สินทรัพย์ (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิก) น้ันไม่สามารถจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หากความล่าช้าน้ันเกิด

จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียงพอที่จะ

แสดงให้เหน็ว่ากิจการยังคงยึดถือแผนในการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) กรณีน้ี

จะเกดิข้ึนเม่ือเข้าเกณฑต์ามที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข 

 

10. รายการขายให้รวมถึงการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเม่ือการ

แลกเปล่ียนน้ันมีเ น้ือหาเชิงพาณิชย์ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  16     

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

11. เม่ือกิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) โดยมีแผนที่จะจ าหน่าย

ออกไปในภายหลัง กิจการจะจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก)

ดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ได้สนิทรัพย์น้ันมา กต่็อเมื่อเข้าเกณฑ์ระยะเวลา 1 ปี

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 (นอกจากจะได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 9) และมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากที่เง่ือนไขอื่นในย่อหน้าที่ 7 และ 8 (ซ่ึงยังไม่ได้เป็นไปตามที่ก  าหนดใน

วันน้ัน) จะเป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้ นหลังจากที่ได้สินทรัพย์น้ันมา   

(ปกติภายใน 3 เดือน) 

 

12. หากเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และ 8 ครบถ้วนหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องไม่จัด

ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบ

การเงินที่เผยแพร่ อย่างไรกต็าม หากเง่ือนไขดังกล่าวครบถ้วนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

แต่ก่อนการอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12ก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือจ่าย

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกต่็อเม่ือกิจการผูกพันในการจ่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) 

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ในกรณีน้ีสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพ่ือการจ่ายในทันทีในสภาพปัจจุบัน 

และการจ่ายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก ส าหรับการจ่ายที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก การด าเนินการที่จะท าให้การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องมีการเร่ิมต้นแล้ว

และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหน่ึงปีนับจากวันที่การจัดประเภทสินทรัพย์ การด าเนินการที่

จ าเป็นเพ่ือให้การจ่ายเสรจ็สมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงการ

จ่ายอย่างมีนัยส าคัญหรือจะยกเลิกการจ่ายน้ัน ความเป็นไปได้ของการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  

(หากกฎหมายมีข้อก าหนดไว้) จะต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินว่าการจ่ายดังกล่าวมีความ

เป็นไปค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากหรือไม่ 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่จะท้ิง 

13. กิจการต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะทิ้ งเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่จะเกิดจาก

การใช้งานต่อไป อย่างไรกต็าม หากกลุ่มสินทรัพย์ที่จะทิ้ งน้ันเข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

32.1 ถึง 32.3 กจิการต้องแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกเป็น

การด าเนินงานที่ยกเลิกตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 33 และ 34 ณ วันที่หยุดใช้สินทรัพย์น้ัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะทิ้ งรวมถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะใช้ไปจนสิ้นสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะถูกปิดไปมากกว่าที่จะถูกขาย 

 

14. กจิการต้องไม่จัดประเภทสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกใช้ช่ัวคราวเป็นสนิทรัพย์ที่จะทิ้ง 

 

 

การวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

การวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) 

15. กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพยที์่ถือไวเ้พื่อขายดว้ยจ านวนที่ต า่กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทุนในการขาย 

15ก กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็น

สินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของดว้ยจ านวนที่ต า่กว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชี              

กบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ่าย
4
 

                                                 
4
 ต้นทุนในการจ่ายหมายถงึ ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจ่าย ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
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16. หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ได้มาใหม่เข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (ดูย่อหน้าที่ 11) การปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 15 จะท าให้

สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ถูกวัดมูลค่าในการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกโดยใช้จ านวนที่ต ่ากว่า

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีหากสินทรัพย์น้ันไม่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เ พ่ือขาย        

(เช่น ราคาทุน) กบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ดังน้ัน หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์

ที่ยกเลิก) ได้มาโดยเป็นส่วนหน่ึงของการรวมกิจการ สินทรัพย์น้ันต้องถูกวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่า

ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย 

 

17. เมื่อคาดว่าการขายจะเกิดขึ้ นเกินกว่าระยะเวลา 1 ปี กิจการต้องวัดต้นทุนในการขายด้วยมูลค่า

ปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการขายที่เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากระยะเวลาที่ผ่านไปต้องแสดงเป็น

ต้นทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 

 

18. ทันทีก่อนการจัดประเภทเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดในกลุ่ม) 

ต้องวัดมูลค่าให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

19. ในการวัดมูลค่าใหม่ของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินใดๆที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อก าหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีแต่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมี

การวัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 

 

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลบัรายการ 
20. กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกหรือในคร้ังต่อๆไปของ

สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เพ่ือให้มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย ทั้งน้ี จนเทา่กบัจ านวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19  

 

21. กิจการต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพย์ แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีหรือที่เคยรับรู้ก่อนหน้าน้ีตามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

22. กิจการต้องรับรู้ผลก าไรจากการเพ่ิมขึ้ นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 

22.1 จนเทา่กบัจ านวนที่ไม่เคยรับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 19 แต่ 
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22.2 ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ในขอบเขต

ของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี   ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

หรือที่เคยรับรู้ก่อนหน้าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

23. ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (หรือผลก าไรที่เกิดข้ึนในภายหลัง) ที่รับรู้ส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกต้อง

น าไปลด (หรือเพ่ิม) มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของการวัด

มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามล าดับของการปันส่วนที่ก  าหนดไว้ใน      

ย่อหน้าที่ 104.1 และ 104.2 และย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36      

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

24. ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เคยรับรู้ในวันที่ขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดรายการ

แสดงไว้ใน 

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

อาคาร และอุปกรณ์ และ 

24.2 ย่อหน้าที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

25. กิจการต้องไม่บันทึกค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจ าหน่าย) ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนระหว่าง 

ที่สินทรัพย์น้ันถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หรือระหว่างที่สินทรัพย์น้ันเป็นส่วน

หน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ส่วนดอกเบ้ียและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้ีสินซ่ึงอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขายน้ันต้องยังคงรับรู้ต่อไป 

 

 

การเปลีย่นแปลงแผนการขาย 

26. หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

แต่ภายหลังไม่เข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 อีกต่อไป กิจการต้องเลิกจัดประเภท

สนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) น้ันเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

 

27. กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

(หรือเลิกรวมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย)  

โดยใช้มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่าง 
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27.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ก่อนจะถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย หรือการตีราคา

ใหม่ที่ควรจะรับรู้ หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) น้ันไม่ได้ถูกจัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กบั 

27.2 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ตัดสนิใจเลิกขายในเวลาต่อมา
5
 

 

28. กจิการต้องรวมการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์

ที่ถือไว้เพ่ือขายในก าไรหรือขาดทุน
6
 จากการด าเนินงานต่อเน่ือง ในงวดที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข           

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 อีกต่อไป กิจการต้องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าวในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ในส่วนเดียวกนักบัการแสดงผลก าไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) ที่รับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 37 

 

29. หากกจิการย้ายสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิใดออกจากกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์และหน้ีสินที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจะขายน้ีจะต้องมี 

การวัดมูลค่าเป็นกลุ่มต่อไปกต่็อเม่ือกลุ่มน้ันเข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 9 มิฉะน้ัน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เหลืออยู่ในกลุ่มซ่ึงแต่ละรายการยังคงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการโดยใช้จ านวนที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในวันน้ัน  กิจการต้องเลิกจัดประเภทสินทรัพย์  

ไม่หมุนเวียนที่ไม่เข้าเง่ือนไข เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 26 

 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล    

30. กิจการตอ้งแสดงและเปิดเผยขอ้มูลทีท่ าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลทางการเงินของ

การด าเนินงานที่ยกเลิกและการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ทีย่กเลิก) 

 

การแสดงรายการการด าเนนิงานที่ยกเลิก 

31. ส่วนประกอบของกิจการ ประกอบด้วยการด าเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่าง

ชัดเจน (ทั้งในด้านการด าเนินงานและด้านวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน) จากส่วน  

                                                 
5
 หากสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์

ดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีหลังจากหักขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเกิดขึ้นจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรับปรงุ 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
6 ยกเว้น กรณทีี่สนิทรัพย์เป็นที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เคยตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที่ 16 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน ซึ่งการปรับปรงุต้องถอืเป็นการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย์ 



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) หน้า 13/31 

 

ที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหน่ึง ส่วนประกอบของกิจการจะเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดในขณะที่มีไว้ส าหรับด าเนินงาน 

 

32. การด าเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้วย ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้เป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

32.1 เป็นสายงานธุรกจิที่ส าคัญหรือพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก 

32.2 เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกนัที่จะยกเลิกสายงานธุรกจิที่ส าคัญหรือเขตภมิูศาสตร์ที่แยก 

ต่างหาก หรือ 

32.3 เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายต่อ 

 

33. กจิการต้องเปิดเผย 

33.1 จ านวนเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซ่ึงประกอบด้วยยอดรวมของ 

33.1.1 ก าไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีของการด าเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.1.2 ผลก าไรหรือขาดทุนหลังหักจากภาษีที่รับรู้ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขาย หรือในการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ซ่ึงเป็น 

ส่วนหน่ึงของการด าเนินงานที่ยกเลิก 

33.2 การวิเคราะห์จ านวนเงินในข้อ 33.1 โดยแสดงเป็น 

33.2.1 รายได้ ค่าใช้จ่าย และผลก าไรหรือขาดทุนก่อนหักภาษีของการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิก 

33.2.2 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้  

33.2.3 ผลก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ในการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 

ในการขาย หรือในการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงเป็น 

ส่วนหน่ึงของการด าเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.2.4 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้  

การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจน าเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ หากกิจการน าเสนอการวิเคราะห์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการต้อง

น าเสนอไว้ในส่วนที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึง แยกต่างหาก

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง การวิเคราะห์น้ีไม่จ าเป็นต้องท าส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก

ที่เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ซ่ึงเข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

ต้ังแต่ตอนซ้ือมา (ดูย่อหน้าที่ 11)    

33.3 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน การลงทุน  และการจัดหาเงินของ 

การด าเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจน าเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หรือในงบการเงิน การเปิดเผยน้ีไม่จ าเป็นต้องท าส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่เป็น
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บริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ซ่ึงเข้าเง่ือนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้ังแต่ 

ตอนซ้ือมา (ดูย่อหน้าที่ 11) 

33.4 จ านวนของก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองและจากการด าเนินงานที่ยกเลิกซ่ึงปันให้ 

แก่เจ้าของบริษัทใหญ่ การเปิดเผยเหล่าน้ีอาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หรือแสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

33ก หากกจิการแสดงส่วนประกอบของก าไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะก าไรขาดทุนตามที่อธิบายไว้ในย่อ

หน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนที่

ระบุไว้น้ันจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ยกเลิกจะน าเสนอในงบก าไรหรือขาดทุนเฉพาะก าไร

ขาดทุน 

 

34. กิจการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลใหม่ตามย่อหน้าที่ 33 ส าหรับงบการเงินงวดก่อน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่ได้ยกเลิกไปในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส าหรับงวดที่น าเสนอคร้ังล่าสดุ 

 

35. กิจการต้องจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปัจจุบันของจ านวนเงินที่เคยน าเสนอในการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ าหน่ายการด าเนินงานในงวดก่อนแยกต่างหากในส่วนของ

การด าเนินงานที่ยกเลิก กิจการต้องเปิดเผยลักษณะและจ านวนของการปรับปรุงดังกล่าว 

สถานการณ์ที่อาจท าให้เกดิการปรับปรุงเหล่านี้ รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้  
35.1 การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดจากข้อตกลงในรายการยกเลิกการด าเนินงาน เช่น  

การได้ข้อยุติเกี่ยวกบัการปรับปรุงราคาซ้ือและการรับประกนักบัผู้ซ้ือ 

35.2 การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนจากและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานของ

ส่วนประกอบของกิจการก่อนการจ าหน่าย เช่น ภาระผูกพันที่ผู้ขายยังคงต้องรับผิดชอบ

ต่อสภาพแวดล้อมและการรับประกนัสนิค้าของผู้ขาย 

35.3 มีการจ่ายช าระภาระผูกพันของแผนผลประโยชน์ของพนักงานโดยที่การจ่ายช าระน้ัน

เกี่ยวข้องโดยตรงกบัรายการที่ยกเลิก 

 

36. หากกิจการเลิกจัดประเภทส่วนประกอบของกิจการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย กิจการต้อง 

จัดประเภทผลการด าเนินงานของส่วนประกอบดังกล่าวที่เคยน าเสนอในการด าเนินงานที่ยกเลิกตาม

ย่อหน้าที่ 33 ถึง 35 ใหม่ ผลการด าเนินงานดังกล่าวต้องรวมอยู่ในก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง

ส าหรับทุกงวดที่น าเสนอ กจิการต้องอธบิายว่าจ านวนส าหรับเงินงวดก่อนเป็นการน าเสนอใหม่ 

 

36ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ที่ส่งผลให้กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย  

ต้องเปิดเผยข้อมูลก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  33 ถึง 36 เมื่ อบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ยกเลิก 

ซ่ึงเป็นไปตามค านิยามของการด าเนินงานที่ยกเลิกตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 32 



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) หน้า 15/31 

 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 

37. ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่ไม่เป็นไปตามค านิยามของการด าเนินงาน 

ที่ยกเลิกต้องรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

การแสดงรายการสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็น

สินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย 

38. กิจการต้องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและ

สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยกต่างหากจาก

สินทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือ

ขายต้องน าเสนอแยกต่างหากจากหน้ีสินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ี

ต้องไม่น ามาหักกลบกนัและน าเสนอเป็นจ านวนเดียว กจิการต้องเปิดเผยประเภทของสนิทรัพย์และ

หน้ีสนิที่ส าคัญซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 39 กิจการต้องน าเสนอรายได้             

หรือค่าใช้จ่ายสะสมที่รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแยกต่างหาก 

 

39. กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ส าคัญหากกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก

เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาใหม่ ซ่ึงเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายจากการซ้ือ (ดูย่อ

หน้าที่ 11)  

 

40. กิจการต้องไม่จัดประเภทใหม่หรือแสดงใหม่ส าหรับจ านวนเงินที่ได้น าเสนอเป็นสินทรัพย์               

ไม่หมุนเวียน หรือเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์

ที่ถือไว้เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับงวดก่อน เพ่ือสะท้อนถึงการจัดประเภทในงบแสดง

ฐานะการเงินส าหรับงวดที่น าเสนอคร้ังล่าสดุ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม 

41. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือเม่ือมีการขาย

สนิทรัพย์ดังกล่าว 

41.1 ค าอธบิายของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) 

41.2 ค าอธบิายถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของการขาย หรือที่น าไปสู่การจ าหน่ายที่คาดไว้ และ

ลักษณะและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ าหน่าย 
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41.3 ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 20 ถึง 22 และหัวข้อในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่

รวมผลก าไรหรือขาดทุนนั้นไว้ (หากไม่ได้น าเสนอแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

41.4 ส่วนงานที่มีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน  

 

42. หากเป็นไปตามย่อหน้าที่ 26 หรือย่อหน้าที่ 29 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปล่ียนแปลงแผนการขาย

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่น าไปสู่การตัดสินใจดังกล่าวและผลของการตัดสินใจที่มีต่อผลการด าเนินงานส าหรับ

งวดน้ันและงวดก่อนที่มีการน าเสนอ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

43. กจิการต้องใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปเม่ือกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นการด าเนินงานที่

ยกเลิกหลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ กิจการอาจปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกประเภท (หรือ

กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและการ

ด าเนินงานที่เข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิกก่อนวันที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้หากกิจการทราบมูลค่าและข้อมูลอื่นที่ต้องน ามาใช้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีเม่ือเข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้เป็นคร้ังแรก 

 

วนัถอืปฏิบติั 

44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี              

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ   

หากกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบัิติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

44ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

44ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

44ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

44ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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44จ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้เพ่ิมข้อความในย่อหน้าที่ 5ข กิจการต้องถือปฏิบัติ

ส าหรับการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติโดยกิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม  

45. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

หน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดเงินสด  สินทรัพย์กลุ่มที่เลก็ที่สุดที่สามารถระบุได้ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่น

หรือกลุ่มสนิทรัพย์อื่น 

  

ส่วนประกอบของกิจการ  การด าเนินงานหรือกระแสเงินสดที่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน (ทั้งใน

ด้านการด าเนินงานและส าหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานทาง

การเงิน) จากส่วนที่เหลือของกจิการ  

  

ตน้ทุนในการขาย  

 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ าหน่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่ม

สินทรพัยที์ย่กเลิก) ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  

สินทรพัยห์มุนเวียน  

 

สนิทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

(ก) คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจส าหรับขายหรือใช้ภายในรอบ

ระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกจิการ 

(ข) มีวัตถุประสงค์หลัก ถือไว้เพ่ือค้า 

(ค) คาดว่าจะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือนตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน หรือ 

(ง) สนิทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือรายการที่เทยีบเท่าเงินสด (ตามค านิยาม ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงิน

สด) และที่ไม่มีข้อจ ากัดในการแลกเปล่ียนหรือการใช้ในการช าระ

หน้ีสนิอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  

การด าเนินงานทีย่กเลิก  ส่วนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย และ 

(ก) เป็นสายงานธุรกจิที่ส าคัญหรือเขตภมิูศาสตร์ที่แยกต่างหาก 

(ข) เป็นส่วนหน่ึงของแผนร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกิจที่ส าคัญหรือเขต

ภมูิศาสตร์ที่แยกต่างหาก หรือ 

(ค) เป็นบริษัทย่อยที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ 
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กลุ่มสินทรพัยที์ย่กเลิก  กลุ่มของสินทรัพย์ที่ยกเลิก (โดยการขายหรือไม่ใช่การขาย) รวมกัน

เป็นกลุ่มในรายการเดียว และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์

เหล่าน้ันที่จะถูกโอนไปพร้อมกับรายการดังกล่าว กลุ่มสินทรัพย์รวมถึง

ค่าความนิยมที่ได้มาในการรวมธุรกิจถ้ากลุ่มสินทรัพย์เป็นหน่วย

สินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่ได้รับปันส่วนค่าความนิยมตามที่ก าหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือเป็นการด าเนินงานภายใน

หน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด 

  

มูลค่ายุติธรรม  

 

จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสนิทรัพย์กนัในขณะที่ทั้ง

สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรอง

ราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั  

  

ขอ้ผูกพนัในการซ้ือทีแ่น่นอน  ข้อตกลงกับผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันซ่ึงผูกพันทั้งสองฝ่ายและมักมีผล

บังคับตามกฎหมาย ซ่ึง (ก) ก าหนดข้อตกลงที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

รวมถึงราคาและระยะเวลาของรายการ และ (ข) รวมถึงมีบทลงโทษ

หากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันซ่ึงมากเพียงพอ ที่ท  าให้การปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

  

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมาก  

มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึนสงูมากกว่าความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ 

  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรพัยห์มุนเวียน 

  

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่  มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึนมากกว่าที่จะไม่เกดิข้ึน 

  

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน  จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักตน้ทุนใน     

การขายและมูลค่าจากการใช ้

  

มูลค่าจากการใช ้

 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากการใช้

สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและจากการเลิกใช้เมื่อสิ้นสดุอายุใช้งาน 
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ภาคผนวก ข 

แนวปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การขยายระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการขายใหเ้สร็จสมบูรณ ์

ข1 ตามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขายให้เสรจ็สมบูรณ์ไม่ได้เป็น

สาเหตุที่ท  าให้ไม่สามารถจัดประเภทสนิทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขายหากความล่าช้าน้ันเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

กิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เหน็ว่า กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ข้อยกเว้นส าหรับข้อก าหนด 1 ปี ตามย่อหน้าที่ 8 ต้องน ามาถือ

ปฏบัิติเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

(ก) ในวันที่กจิการตัดสนิใจปฏบัิติตามแผนที่จะขายสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์

ที่ยกเลิก) กจิการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้อื่น (ซ่ึงไม่ใช่ผู้ซ้ือ) จะบังคับใช้เง่ือนไขใน

การโอนสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่จะท าให้ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขาย

ให้เสรจ็สมบูรณ์น้ันต้องขยายออกไป และ 

(ก.1) การกระท าที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองต่อเง่ือนไขเหล่าน้ันไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

จนกระทั่ง หลังจากได้ท าข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอน และ 

(ก.2)  ข้อผูกพันแน่นอนในการซ้ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะ

เกดิขึ้นภายใน 1 ปี 

(ข) กิจการได้รับข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนและเป็นผลให้ผู้ซ้ือหรือผู้อื่นบังคับใช้เง่ือนไข

อย่างที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนในการโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่

ยกเลิก) ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายที่จะขยายระยะเวลาที่

ต้องใช้ในการขายให้เสรจ็สมบูรณ์ และ 

(ข.1)  การกระท าที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองต่อเง่ือนไขได้เกดิข้ึนแล้วอย่างทนัเวลา และ 

(ข.2)   คาดว่าปัจจัยที่ก่อให้เกดิความล่าช้าจะเปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึน   

(ค) ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปีแรก สถานการณ์ที่เคยคาดว่าไม่น่าจะเกิดข้ึนได้เกิดข้ึน และ

เป็นผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่เคยจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายยังไม่ได้ถูกขายออกไปเมื่อสิ้นงวด และ 

(ค.1) ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปีแรก กจิการได้กระท าการที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

(ค.2)  สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย

คล่องในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีที่มีสถานการณ์เปล่ียนแปลง และ 

(ค.3)  เข้าเง่ือนไขตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และ 8 
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แนวทางปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนนิงานทีย่กเลิก  

แนวทางปฏิบติัน้ีใชป้ระกอบแต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง

2555) 

การมีไวเ้พือ่ขายในทนัที (ย่อหนา้ที ่7) 
การเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) 

ต้องมีไว้เพ่ือขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน ซ่ึงขึ้ นอยู่กับข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปส าหรับ

การขายสนิทรัพย์เหล่าน้ัน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) (ย่อหน้าที่ 7) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะมีไว้เพ่ือขายในทันที หาก ณ ปัจจุบันกิจการมีความต้ังใจและความสามารถใน     

การโอนสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) แก่ผู้ซ้ือในสภาพปัจจุบัน ตัวอย่างที่ 1 ถึง 3 แสดงถึง

สถานการณ์ที่อาจจะหรืออาจจะไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 

 

ตวัอย่างที ่1 

กจิการผูกพันกบัแผนการขายอาคารส านักงานใหญ่และเร่ิมมีการด าเนินการหาผู้ซ้ือ 

1.1 กิจการมีความตั้งใจที่จะโอนอาคารดังกล่าวให้กับผู้ซ้ือภายหลังจากออกไปจากอาคารแล้ว 

ระยะเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกไปจากอาคารเป็นข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏบัิติกันทั่วไป

ส าหรับการขายสนิทรัพย์เหล่านั้น รายการน้ีจะเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 ในวันที่มีการผูกพันตาม

แผนการขาย 

1.2 กิจการจะยังคงใช้อาคารดังกล่าวจนกระทั่งการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์ 

กิจการไม่มีความต้ังใจที่จะโอนอาคารปัจจุบันให้กับผู้ซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากก่อสร้างอาคาร

ส านักงานแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์ (และจะออกไปจากอาคารปัจจุบัน) การชะลอในระยะเวลาของ

การโอนอาคารปัจจุบันโดยกิจการ (ผู้ขาย) แสดงให้เห็นว่าอาคารไม่ได้มีไว้เพ่ือขายในทันท ี

รายการน้ีจะไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่เสร็จ

สมบูรณ์ แม้ว่าข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนส าหรับการโอนอาคารปัจจุบันในอนาคตจะเกิดข้ึน

ก่อนกต็าม 
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ตวัอย่างที ่2 

กจิการผูกพันตามแผนการขายเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในการผลิตและเร่ิมมีการด าเนินการหาผู้ซ้ือ ในวันที่

มีการผูกพันตามแผนการขาย กจิการมีสนิค้าค้างส่งส าหรับค าสั่งซ้ือของลูกค้าที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ 

2.1 กจิการมีความต้ังใจที่จะขายเคร่ืองจักรดังกล่าวพร้อมกับการด าเนินงาน ค าสั่งซ้ือของลูกค้าที่ยังไม่

เสรจ็สมบูรณ์ในวันที่ขายจะโอนให้กับผู้ซ้ือ การโอนค าสั่งซ้ือของลูกค้าที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ในวันที่

ขายจะไม่มีผลกระทบต่อจังหวะเวลาการโอนเคร่ืองจักร รายการน้ีจะเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 

ในวันที่มีการผูกพันตามแผนการขาย 

2.2 กจิการมีความต้ังใจที่จะขายเคร่ืองจักรดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการด าเนินงาน กจิการไม่มีความตั้งใจ

ที่จะโอนเคร่ืองจักรให้กับผู้ซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากหยุดด าเนินงานทั้งหมดของเคร่ืองจักรและ

จัดส่งสินค้าที่ค้างส่งส าหรับค าสั่งซ้ือของลูกค้าที่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ การชะลอจังหวะเวลาการโอน

เคร่ืองจักรโดยกิจการ (ผู้ขาย) แสดงให้เหน็ว่าเคร่ืองจักรไม่ได้มีไว้เพ่ือขายในทันที รายการน้ีจะ

ไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 จนกระทั่งการด าเนินงานของเคร่ืองจักรจะถูกยกเลิก แม้ว่า        

ข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนส าหรับการโอนอาคารปัจจุบันในอนาคตจะเกดิขึ้นก่อนกต็าม 

 

 

ตวัอย่างที ่3 

กิจการเข้ายึดอสังหาริมทรัพย์ที่จ านองไว้กับกิจการ ประกอบด้วยที่ดินและอาคาร ซ่ึงกิจการมีความต้ังใจ         

ที่จะขายอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

3.1 กิจการไม่มีความต้ังใจที่จะโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากเสร็จสิ้ นการ

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว การชะลอในระยะเวลาของการโอน

อสังหาริมทรัพย์โดยกิจการ (ผู้ขาย) แสดงให้เหน็ว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีไว้เพ่ือขายในทันท ี

รายการน้ีจะไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 7 จนกระทั่งการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ 

3.2 ภายหลังจากการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์และอสังหาริมทรัพย์ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขาย แต่ก่อนข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนจะเกิดข้ึน กิจการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้าง

ความเสยีหายต่อสภาพแวดล้อมและถูกบังคับให้แก้ไขความเสยีหาย กจิการยังคงมีความต้ังใจที่จะ

ขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรกต็ามกิจการไม่มีความสามารถในการโอนอสังหาริมทรัพย์

ให้กบัผู้ซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากการแก้ไขความเสียหายเสรจ็สมบูรณ์ การชะลอในระยะเวลาของ

การโอนอสงัหาริมทรัพย์โดยบุคคลอื่นก่อนข้อผูกพันในการซ้ือที่แน่นอนจะเกิดข้ึนแสดงให้เหน็ว่า

อสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีไว้เ พ่ือขายในทันที รายการน้ีจะไม่เ ข้าเ ง่ือนไขตามย่อหน้าที่  7              

ได้อีกต่อไป กิจการต้องยกเลิกการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 26  
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การขายทีค่าดว่าจะเสร็จสมบูรณภ์ายในหนึง่ปี (ย่อหนา้ที ่8) 

ตวัอย่างที ่4 

การเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย การขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิก) ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (ย่อหน้าที่ 7) และการโอนสินทรัพย์ 

(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ต้องคาดว่าจะเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์

ภายใน 1 ปี (ย่อหน้าที่ 8) ตัวอย่างของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าว ได้แก่ 

4.1 กิจการที่เป็นบริษัทผู้ให้เช่าเชิงพาณิชย์และเชิงเงินทุน ถือครองอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือขายหรือให้เช่า 

ซ่ึงกิจการเพ่ิงจะหยุดการให้เช่า และยังไม่มีการก าหนดอย่างท้ายสุดว่ารูปแบบรายการในอนาคต 

(ขายหรือให้เช่า) จะเป็นอย่างไร 

4.2 กจิการเข้าผูกพันกับแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ที่กิจการใช้อยู่ และการโอนของอสังหาริมทรัพย์

จะรับรู้เป็นการขายและให้เช่ากลับคืน 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัเงือ่นไขตามย่อหนา้ที ่8 

ข้อยกเว้นส าหรับข้อก าหนด 1 ปีตามย่อหน้าที่ 8 ให้ถือปฏบัิติในสถานการณ์ที่จ ากัดส าหรับระยะเวลาที่

ก  าหนดให้การขายที่เสรจ็สมบูรณ์ของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะถูกขยายเกิน

กว่า 1 ปี โดยเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการและเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ (ย่อหน้าที่ 9 และภาคผนวก ข1) ตัวอย่างที่ 5 – 7 แสดงถึงสถานการณ์ดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่5 

กจิการอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่เข้าผูกพันตามแผนการขายกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่ม

สินทรัพย์ส าคัญของการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล การขายกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวจ าเป็นต้อง

ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานก ากับดูแลซ่ึงอาจท าให้ระยะเวลาที่ก  าหนดให้การขายเสร็จสมบูรณ์จะถูกขยาย

เกนิกว่า 1 ปี การด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้รับการอนุมัติจะยังไม่สามารถเร่ิมต้นได้จนกระทั่งภายหลังที่

ทราบผู้ซ้ือและเกิดข้อผูกพันการซ้ือที่แน่นอนกับผู้ซ้ือแล้ว อย่างไรกดี็ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อยู่ใน

ระดับสงูมากที่ข้อผูกพันการซ้ือที่แน่นอนน้ันจะเกดิข้ึนภายใน 1 ปี ในสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไข

ภายใต้ภาคผนวก ข1 (ก) ส าหรับเร่ืองการยกเว้นเร่ืองข้อก าหนด 1 ปี ในย่อหน้าที่ 8 

 

ตวัอย่างที ่6 

กจิการเข้าผูกพันตามแผนการขายเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในการผลิตในสภาพปัจจุบันและจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย หลังจากกิจการได้รับข้อผูกพันการซ้ือที่แน่นอนจากผู้ซ้ือแล้ว การตรวจสอบ

สภาพของเคร่ืองจักรโดยผู้ซ้ือท าให้พบความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เดิมไม่เคยทราบมาก่อน ผู้ซ้ือ

เรียกร้องให้กจิการท าการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เสยีหายให้ดีขึ้น ซ่ึงอาจท าให้ระยะเวลาที่ก  าหนดให้การ

ขายเสรจ็สมบูรณ์เกนิกว่า 1 ปี อย่างไรกด็ี กจิการได้เร่ิมแก้ไขซ่อมแซมและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
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ระดับสูงมากที่การแก้ไขซ่อมแซมจะเกิดขึ้ นในระดับที่น่าพอใจ ในสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไข

ภายใต้ภาคผนวก ข1 (ข) ส าหรับข้อยกเว้นเร่ืองข้อก าหนด 1 ปี ในย่อหน้าที่ 8 

 

ตวัอย่างที ่7 

กจิการเข้าผูกพันตามแผนการขายสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

7.1 ในระหว่าง 1 ปีแรกของงวดเร่ิมต้น เง่ือนไขทางตลาดที่เคยเป็นอยู่ ณ วันที่มีการจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเม่ือเร่ิมแรกกลับแย่ลง ส่งผลให้สนิทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถขายได้ในวัน

สิ้ นงวด ในระหว่างงวดน้ันกิจการได้ชักชวนผู้ซ้ืออย่างสม ่าเสมอ แต่ไม่มีค าเสนอซ้ืออย่าง

สมเหตุสมผล ท าให้กจิการต้องตอบสนองโดยการปรับลดราคาขาย สินทรัพย์ยังคงมีการเสนอขาย

อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผล ซ่ึงสะท้อนการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขทางตลาด และเป็นไป

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 7 และ 8 สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเข้าเง่ือนไขตามภาคผนวก ข1(ค) 

ที่ยกเว้นข้อก าหนด 1 ปี ในย่อหน้าที่ 8  ณ สิ้นงวด 1 ปีแรกของงวดเร่ิมต้น สินทรัพย์ดังกล่าว

ยังคงต้องจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

7.2 ใน 1 ปีถัดไปของงวดเร่ิมต้น เง่ือนไขทางตลาดยังคงแย่ลงอย่างต่อเน่ือง และกิจการไม่สามารถ

ขายสนิทรัพย์น้ันได้ในวันสิ้นงวด  กิจการเช่ือว่าเง่ือนไขทางตลาดจะปรับตัวดีขึ้นและไม่มีการปรับ

ลดราคาของสินทรัพย์อีก สินทรัพย์ยังคงจัดเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแต่ด้วยราคาที่เกินกว่า

มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน ในสถานการณ์ดังกล่าวการไม่ได้ลดราคาสินทรัพย์แสดงให้เห็นว่า

สินทรัพย์ไม่ได้มีไว้เพ่ือขายในทันที ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 นอกจากน้ีย่อหน้าที่ 8 ก าหนดให้

สินทรัพย์ต้องตีราคาด้วยราคาที่เหมาะสมกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน ดังน้ันจึงไม่ถือว่าเข้าเง่ือนไข

ตามภาคผนวก ข1(ค) ส าหรับข้อยกเว้นเร่ืองข้อก าหนด 1 ปี ในย่อหน้าที่ 8  สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูก

จัดประเภทใหม่เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือใช้งานตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 26   

 

 

การก าหนดว่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนใดเป็นสินทรพัยที์จ่ะท้ิง 

ย่อหน้าที่ 13 และ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดว่าเมื่อสินทรัพย์ถูกปฏบัิติเป็น

สนิทรัพย์ที่จะทิ้ง ตัวอย่างที่ 8 แสดงให้เหน็ว่าเม่ือใดสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ที่จะทิ้ง 

 

ตวัอย่างที ่8 

กิจการหยุดการใช้โรงงานเพ่ือการผลิตสินค้าเน่ืองจากความต้องการสินค้าลดลง  อย่างไรกด็ีโรงงานถูก

บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และคาดว่าจะใช้ด าเนินการผลิตอีกคร้ังเมื่อความต้องการสินค้า

กลับมา โรงงานดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นกลุ่มสนิทรัพย์ที่จะทิ้ง 
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การแสดงการด าเนนิงานทีย่กเลิกทีจ่ะท้ิง 

ย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ห้ามจัดประเภทสินทรัพย์ที่จะทิ้งเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขาย อย่างไรกต็าม หากสินทรัพย์ที่จะทิ้ งเป็นสายงานหลักของธุรกิจหรือพ้ืนที่หลักทางภูมิศาสตร์ของ

การด าเนินงาน สินทรัพย์เหล่าน้ันจะรายงานไว้ในการด าเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูก

ทิ้ง ตัวอย่างที่ 9 แสดงถึงการแสดงรายการตามข้อก าหนดดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่9 

ในเดือนตุลาคม 25X5 กิจการตัดสินใจที่จะยกเลิกการผลิตฝ้ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นสายงานหลักของธุรกิจ 

การผลิตฝ้ายจะหยุดด าเนินงานทั้งหมดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ในงบการเงินส าหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของการผลิตฝ้ายจะแสดงเป็นการ

ด าเนินงานที่ยกเลิก ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ผลการด าเนินงานและกระแส

เงินสดของการผลิตฝ้ายจะแสดงเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก และกิจการท าการเปิดเผยข้อมูลตาม                

ย่อหน้าที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การปันส่วนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของกลุ่มสินทรพัยที์ย่กเลิก 

ย่อหน้าที่ 23 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า               

(หรือผลก าไรที่เกิดข้ึนในภายหลัง) ที่รับรู้ส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกต้องน าไปลด (หรือเพ่ิม) มูลค่า

ตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีตามล าดับของการปันส่วนที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 และย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตัวอย่างที่ 10 แสดงถึงการปันส่วนของ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 
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ตวัอย่างที ่10 

กิจการวางแผนจะจ าหน่ายกลุ่มของสินทรัพย์ (เป็นสินทรัพย์ที่จะขาย) สินทรัพย์ดังกล่าวมีรูปแบบเป็น

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก และมีการวัดมูลค่าดังต่อไปน้ี 

 มูลค่าตามบญัชี ณ วนัรอบ

ระยะเวลารายงานก่อนการ

จดัประเภทเป็นสินทรพัยที์่

ถอืไวเ้พือ่ขาย 

 

มูลค่าตามบญัชีทีม่ีการ

วดัมูลค่าใหม่ทนัทีก่อน

การจดัประเภทเป็น

สินทรพัยที์ถ่ือไวเ้พือ่ขาย     

                           บาท                       บาท 

สนิค้าคงเหลือ 2,400 2,200 

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือขาย 1,800 1,500 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้วยราคาทุน) 5,700 5,700 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่) 4,600 4,000 

ค่าความนิยม 1,500 1,500 

รวม 16,000 14,900 

 

กิจการรับรู้ขาดทุนจ านวน 1,100บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทันทกี่อนการจัดประเภทเป็น

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงถือไว้เพ่ือขาย 
 

กิจการประมาณว่ามูลค่ายุติรรมหักต้นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกมีจ านวน 13,000 บาท 

เน่ืองจากกิจการมีการวัดมูลค่าของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงถือไว้เพ่ือขายด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กิจการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 1,900 

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

เพ่ือขาย 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะปันส่วนไปยังสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซ่ึงการวัดมูลค่าเป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ดังน้ันจะไม่มีการปันส่วนการด้อยค่าไปยังสินค้าคงเหลือและ

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือขาย ผลขาดทุนจะปันส่วนไปยังสนิทรัพย์อื่นๆตามล าดับของการปันส่วนที่ก าหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 104 และ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ 
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การปันส่วนสามารถแสดงได้ดังน้ี 

 มูลค่าตามบญัชีทีม่ีการ

วดัมูลค่าใหม่ทนัทีก่อน

การจดัประเภทเป็น

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

การปันส่วนผล

ขาดทุนจาก     

การดอ้ยค่า 

 

 

มูลค่าตามบญัชี 

หลงัจากการปันส่วน 

ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 บาท บาท บาท 

สนิค้าคงเหลือ 2,200 - 2,200 

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือขาย 1,500 - 1,500 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

(แสดงด้วยราคาทุน) 

 

5,700 

 

(235) 

 

5,465 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

(แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่) 

 

4,000 

 

(165) 

 

3,835 

ค่าความนิยม 1,500 (1,500) - 

รวม 14,900 (1,900) 13,000 

 

อันดับแรก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมก่อน จากน้ันผลขาดทุนที่

คงเหลือจะปันส่วนไปยังสนิทรัพย์อื่นๆตามสดัส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์แต่ละรายการน้ัน 

 

 

การน าเสนอการด าเนนิงานทีย่กเลิกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ย่อหน้าที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กิจการเปิดเผยจ านวนเงินในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกและการวิเคราะห์จ านวนเงินดังกล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินหรือในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่แยกจากการด าเนินงานต่อเน่ือง ตัวอย่างที่ 11 แสดง

ถึงการเปิดเผยตามก าหนดดังกล่าว 
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ตวัอย่างที ่11 

กลุ่มบริษทั กขค-งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรบัปีสิ้ นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25X8 
(แสดงการจดัประเภทค่าใชจ่้ายตามหนา้ทีข่องค่าใชจ่้าย)  

 25X8 

พนับาท 

 25X7 

พนับาท 

การด าเนนิงานต่อเนือ่ง    

รายได้ X  X 

ต้นทุนขาย (X)  (X) 

ก าไรขั้นต้น X  X 

รายได้อื่น X  X 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (X)  (X) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (X)  (X) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (X)  (X) 

ต้นทุนทางการเงิน (X)  (X) 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม X  X 

ก าไรก่อนภาษี X  X 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (X)  (X) 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง X  X 

    

การด าเนนิงานทีย่กเลิก    

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก* X  X 

ก าไรส าหรับงวด X  X 

การแบ่งปันก าไร    

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่    

      ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง X  X 

      ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก X  X 

      ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ X  X 

   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม    

      ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง X  X 

      ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก X  X 

      ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม X  X 

 X  X 

 

*การวิเคราะห์ก าหนดให้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การน าเสนอสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยที์่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่

ถอืไวเ้พือ่ขาย 

ย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายและสินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสินในกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องน าเสนอแยกต่างหากจากหน้ีสินอื่นในงบ

แสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ีต้องไม่น ามาหักกลบกันและน าเสนอเป็นจ านวนเดียว 

ตัวอย่างที่ 12 แสดงถึงการเปิดเผยตามข้อก าหนดดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่12 

ณ สิ้นปี 25X8 กจิการตัดสนิใจจ าหน่ายบางส่วนของสนิทรัพย์ของกจิการ (และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

หน้ีสินของกิจการ) สินทรัพย์กลุ่มที่จะจ าหน่ายดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 7 และ 8 จะ

ถูกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

 มูลค่าตามบัญชีหลังจากจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 1 

บาท 

กลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 2 

บาท 

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือขาย 1,400* - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 4,900 1,700 

หน้ีสนิ (2,400) (900) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของกลุ่มสินทรพัยที์ย่กเลิก 3,900 800 

* จ านวน 400 บาทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่รับรู้ในรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและเป็นยอดสะสมใน

ส่วนของเจ้าของ 

 

การน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขายสามารถแสดงได้ดังน้ี 

 

 25X8  25X7 

สนิทรัพย ์    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

กกก X  X 

ขขข X  X 

 X  X 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 8,000  - 

 X  X 
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สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

คคค X  X 

งงง X  X 

จจจ X  X 

 X  X 

รวมสนิทรัพย์ X  X 

    

หนี้สนิและส่วนของเจ้าของ    

หน้ีสนิหมุนเวียน    

ซซซ X  X 

ฌฌฌ X  X 

ญญญ X  X 

 X  X 

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

 

3,300 

  

- 

 X  X 

    

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน    

ดดด X  X 

ตตต X  X 

ถถถ X  X 

 X  X 

รวมหน้ีสนิ X  X 

    

    

 25X8  25X7 

ส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่    

ฉฉฉ X  X 

ชชช X  X 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และสะสมในส่วนของเจ้าของที่

เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 

 

400 

  

- 

 X  X 

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม X  X 

รวมส่วนของเจ้าของ X  X 

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ X  X 
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กิจการไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังส าหรับการแสดงรายการสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์                 

ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  งบแสดงฐานะการเงินที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ              

ในงวดก่อนจึงไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงการแสดงรายการใหม่ 

 

การวดัมูลค่าและการแสดงรายการของบริษทัย่อยที่ถูกซ้ือโดยมีเจตนาที่จะขายบริษทันั้น

ออกไปอีกและจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

บริษัทย่อยที่ถูกซ้ือมาโดยผู้ซ้ือมีเจตนาที่จะขายบริษัทน้ันออกไปอกีไม่ได้รับยกเว้นจากการจัดท างบการเงิน

รวมในงบการเงินของผู้ซ้ือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ อย่างไรกดี็หากเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 11 จะแสดงรายการเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่

ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ตัวอย่างที่ 13 แสดงรายละเอยีดของข้อก าหนดดังกล่าว 

 

ตวัอย่างที ่13 

กจิการ ก ซ้ือกจิการ ฮ ซ่ึงเป็นบริษัทโฮลดิ้ งที่มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ ย1 และ ย2 เฉพาะ ย2 ที่ถูกซ้ือมา

โดยมีเจตนาที่จะขายออกไปอีกและเป็นไปตามข้อก าหนดที่จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32.3 ย2 ถือเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ ย2 คือ 135 บาท กิจการ ก มีวิธีปฏบัิติทางบัญชีต่อ ย2 

ดังน้ี 

 เมื่อเร่ิมแรก กิจการ ก วัดมูลค่าหน้ีสินที่ระบุได้ของ ย2 ด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงประมาณว่าเท่ากับ    

40 บาท 

 เมื่อเร่ิมแรก กิจการ ก วัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ ซ้ือมาด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ ย2    

(135 บาท) บวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิที่ระบุได้ (40 บาท) ซ่ึงประมาณว่าเทา่กบั 175 บาท 

 ณ สิ้ นงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก ทบทวนการวัดมูลค่าของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกด้วยจ านวนที่ต ่ากว่า

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ประมาณว่าเท่ากับ 130 บาท  หน้ีสินที่ทบทวน

การวัดมูลค่าเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ประมาณว่า

เทา่กบั 35 บาท  ดังน้ันสนิทรัพย์รวมวัดมูลค่าได้เทา่กบั 130 บาท + 35 บาท หรือเทา่กบั 165 บาท 

 ณ สิ้นงวดที่เสนอรายงาน กจิการ ก แสดงสินทรัพย์และหน้ีสินส่วนดังกล่าวแยกจากสินทรัพย์และหน้ีสิน

อื่นในงบการเงินรวมตามที่แสดงในตัวอย่างที่ 12 การน าเสนอสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย และ 

 ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ กิจการ ก แสดงก าไรหลังภาษีเงินได้หรือขาดทุนของ ย2 และแสดงก าไรหรือ

ขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู้ภายหลังจากการทบทวนมูลค่าของ ย2 ซ่ึงเท่ากับการทบทวนการวัดมูลค่า

ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกจาก 135 บาท เป็น 130 บาท 

กิจการไม่ต้องท าการวิเคราะห์ต่อไปส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสิน หรือส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ของกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิก 

 




