เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๖/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 5 เรื่ อง สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงาน
ที่ ยกเลิก ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31
ธั น วาคม 2560 (IFRS 5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Bound
volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5
และ 44ฎ และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 44ฐ และตั ดย่ อหน้ าที่ 44ฉ และ 44ญ และปรั บ ปรุ ง การอ้ า งอิง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่ น

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การจัดประเภทของสิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวี ยน (หรื อกลุ่ มสิ นทรัพย์ท่ ี จะ
จาหน่าย) เป็ นสินทรัพย์ท่ ีถือไว้เพื่อขาย หรือสินทรัพย์ท่ ีถือไว้เพื่อจ่ าย
ให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

1
2

6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะทิ้ ง

13

การวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์ท่ ี จะ
จาหน่าย) ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อขาย

15

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย)
การรับรูร้ ายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับรายการ
การเปลี่ยนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ

15
20
26

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล

30

การแสดงรายการการดาเนินงานที่ยกเลิก
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
การแสดงรายการของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อขาย
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

31
37

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
ภาคผนวก
ก คานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ

43
44
45

38
41
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ทุกย่อหน้ ามี
ความสาคัญเท่ากัน โดยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลั กการที่ สาคัญ คานิ ยามในภาคผนวก ก ที่ ปรากฏเป็ น
ครั้ งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ จะเป็ นตัว อัก ษรเอน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบั บนี้ ต้ องอ่ านโดยค านึ งถึ งข้ อก าหนดของ กรอบแนวคิ ดส าหรับการรายงานทางการเงิ น
(ปรั บปรุ ง 2558) ในกรณี ที่ไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบั ติ ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ทจะก
ี่ าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรั บ
สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย รวมถึงการนาเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลของการดาเนินงานที่ยกเลิก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการให้
1.1
วัดมูลค่าของสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย โดยใช้
มูลค่าที่ ตา่ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และหยุด
คิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าว และ
1.2
นาเสนอสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนาเสนอผลของการดาเนินงานที่ ยกเลิกเป็ น
รายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขอบเขต
2

1

การจัดประเภทและการนาเสนอตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือ
1
ปฏิบัติกับสินทรั พย์ที่จั ดเป็ นสิน ทรัพย์ไม่หมุนเวียนทุกชนิ ด และกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่ า ย
ทุกกลุ่มในกิจการ การวัดมูลค่าตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือ
ปฏิบัติกับ สิน ทรั พ ย์ไม่หมุ นเวียนที่ เข้ า เกณฑ์การรั บ รู้ทุกชนิ ดและกลุ่ มสิน ทรั พย์ที่จะจาหน่ า ย

สาหรับสินทรัพย์ที่จัดประเภทตามการแสดงรายการตามสภาพคล่ อง สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนคือสินทรัพย์ทรวมถึ
ี่
ง
จานวนที่ คาดว่าจะได้ รับคืนเกินกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน ย่อหน้ าที่ 3 ใช้ กบั การจัดประเภทสินทรัพย์
ดังกล่าว

3
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3

4

5

(ตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 4) ยกเว้ นสินทรัพย์ทแสดงไว้
ี่
ในย่อหน้ าที่ 5 ซึ่ งยังคงต้ องวัดมู ลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง
สินทรั พย์ที่ จั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ยนตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุ ง
2561) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ต้ อ งไม่ จั ด ประเภทใหม่ เ ป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียนจนกว่าสินทรัพย์น้ันจะเข้ าเกณฑ์ในการจัดประเภทเป็ น สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่ อ
ขายตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กิจ การต้ อ งไม่ จั ดประเภท
สินทรัพย์ทโดยปกติ
ี่
แล้ วจะจัดเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ซื้อมาสาหรับขายต่อโดยเฉพาะเป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียนเว้ นแต่สินทรัพย์น้ันเข้ าเกณฑ์ทจะจั
ี่ ดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย
ตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในบางครั้งกิจการจาหน่ายกลุ่มของสินทรัพย์ อาจมีหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงในรายการเดียวกัน
กลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายนั้นอาจเป็ นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด หน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดเพี ย งหน่ ว ยเดี ย วหรื อ บางส่ ว นของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด 2
กลุ่มที่ ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรั พย์และหนี้สินใดๆ ของกิจการซึ่ งรวมทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นและสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไม่ ไ ด้ มี ก ารวั ด มู ล ค่ า ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 5 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ หากสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ อยู่ ใ นขอบเขตของ
การวั ด มู ลค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์
ที่ จะจาหน่าย ให้ นาข้ อกาหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ท้งั กลุ่ม เพื่ อให้ กลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายวัดมูลค่าโดยใช้ จานวนที่ ตา่ กว่า
ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี กับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขาย ข้ อ ก าหนดในการวั ด มู ล ค่ า
สินทรั พ ย์และหนี้สิน แต่ ละรายการที่ อยู่ในกลุ่ มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ าย กาหนดไว้ ในย่ อหน้ า ที่
18 19 และ 23
ข้ อกาหนดในการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้3 ไม่นามาถือปฏิบัติกับ
สินทรัพย์ต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะเป็ นสินทรัพย์เดี่ ยวหรือเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย)
โดยข้ อกาหนดของสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง ดังนี้
5.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
5.2
สิ น ทรั พ ย์ ที่ เกิ ด จากผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))

2

อย่ างไรก็ตาม เมื่ อกระแสเงินสดจากสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์คาดว่ าจะเกิดขึ้นโดยหลักมาจากการขายมากกว่ า
การใช้ อย่างต่อเนื่ อง สินทรัพย์ดงั กล่าวก็จะขึ้นอยู่กบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์อนน้
ื่ อยลง และกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่าย
ซึ่ งเคยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดก็จ ะกลายเป็ นหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด
แยกต่างหาก
3
นอกเหนือจากย่อหน้ าที่ 18 และ 19 ซึ่ งกาหนดให้ สนิ ทรัพย์ทสงสั
ี่ ยว่าจะด้ อยค่าให้ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง

4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
5.3

5ก

5ข

สินทรัพย์ทางการเงินที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
5.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือปฏิบัติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
5.5
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ วั ด มู ล ค่ า โดยใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขายตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
5.6
สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาภายใต้ สั ญ ญาประกั น ภั ย ที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการ รายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การจั ด ประเภท การน าเสนอข้ อ มู ล และการวั ด มู ล ค่ า ที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถื อปฏิบัติกับสิน ทรั พย์ไม่ หมุน เวียน (หรื อ กลุ่มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ าย)
ซึ่ งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย รวมถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่ จะจาหน่ าย) ซึ่ งจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ที่ถือ ไว้ เพื่ อจ่ ายให้ แก่ผ้ ู เป็ นเจ้ า ของในฐานะที่ เป็ น
เจ้ าของกิจการ (สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดการเปิ ดเผยที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) ที่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายหรือสินทรัพย์ทถี่ ือไว้
ในการดาเนินงานที่ ยกเลิก การเปิ ดเผยในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่ นไม่ ใช้ กับ
สินทรั พย์ดังกล่ าว (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ าย) เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่ นกาหนดถึง
5ข.1 การเปิ ดเผยอย่างเฉพาะเจาะจงที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่
จะจ าหน่ า ย) ที่ จั ด ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อขายหรื อ สิน ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ ใ น
การดาเนินงานที่ ยกเลิก หรือ
5ข.2 การเปิ ดเผยเกี่ ยวกั บ การวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ อยู่ ใ น กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์
ที่ จะจ าหน่ าย ซึ่ งไม่ ได้ อยู่ ในขอบเขตของการวั ดมู ลค่ าตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ และการเปิ ดเผยเหล่ านั้ นไม่ ได้ รั บการเปิ ดเผยไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ ออื่ น
การเปิ ดเผยเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ สินทรั พย์ไม่หมุน เวียน (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ าย) ที่ จั ด
ประเภทไว้ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อขายหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ ใ นการด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก
อาจจาเป็ นที่ จะต้ องใช้ ข้อกาหนดทั่วไปตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 และ 125 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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การจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย) เป็ นสินทรัพย์
ที่ถอื ไว้เพื่อขาย หรือสินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อจ่ ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
6
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กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย) เป็ นสินทรัพย์
ที่ ถือ ไว้เ พื่อขายหากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ท่ ี จะได้รบั คื น ส่ ว นใหญ่ ม าจากการขาย มิ ใ ช่ ม าจาก
การใช้สินทรัพย์น้นั ต่อไป
ในกรณีเช่ นนี้ สินทรัพย์ (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ที่ จะจาหน่าย) ต้ องมีไว้ เพื่ อขายในทันทีในสภาพ
ปัจจุบัน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ข้ อตกลงที่ เป็ นปกติและถือปฏิบัติกนั ทั่วไปสาหรับการขายสินทรัพย์เหล่านั้น
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) และการขายต้ องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
สาหรับการขายที่ จะมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากนั้น ระดับการบริหารที่ เหมาะสม
ต้ องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) และต้ องเริ่ มดาเนินการ
ตามแผนเพื่ อหาผู้ซ้ ือ และเพื่ อทาตามแผนให้ สมบูรณ์ นอกจากนี้กิจการต้ องมีการเสนอขาย
สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่าย) อย่างจริงจังในราคาที่ สมเหตุสมผลสอดคล้ องกับ
มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์น้ัน นอกจากนี้การขายดังกล่าวควรคาดว่าจะเข้ าเงื่ อนไข
ในการรับรู้รายการเป็ นการขายที่ เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ จัดประเภทสินทรัพย์
เว้ นแต่จะเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 และการดาเนินการเพื่ อให้ แผนเสร็จสมบูรณ์
ควรบ่งบอกได้ ว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ ทจะมี
ี่ การเปลี่ ยนแปลงแผนอย่างมีนัยสาคัญหรือจะยกเลิก
แผนนั้น ความเป็ นไปได้ ของการได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น(หากกฎหมายมีข้อกาหนดไว้ ) ควรถือ
เป็ นส่วนหนึ่ งของการประเมิน ว่ า การขายดังกล่ า วมีความเป็ นไปค่ อนข้ า งแน่ ในระดับ สูง มาก
หรือไม่
กิจการซึ่ งผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ทสี่ ่งผลให้ กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยต้ อง
จั ด ประเภทรายการสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยเหล่ า นั้ น เป็ นสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
ที่ ถือไว้ เพื่ อขายเมื่ อเป็ นไปตามเงื่ อนไขทุกข้ อที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 ถึง 8 โดยไม่คานึงถึงว่า
กิจการจะยังคงมีส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวหลังการขายหรือไม่
โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทที่ าให้ ระยะเวลาการขายที่ เสร็จสมบูรณ์ขยายเกินกว่า
1 ปี การขยายระยะเวลาในการขายที่ เสร็จสมบู รณ์ น้ั นไม่ ได้ เป็ นเหตุให้ สิน ทรั พย์ (หรื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่าย) นั้นไม่สามารถจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย หากความล่าช้ านั้น
เกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอยู
ี่ ่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียง
พอที่ จะแสดงให้ เห็นว่ากิจการยังคงผูกพันต่อแผนในการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะ
จาหน่าย) กรณีน้ ี จะเกิดขึ้นเมื่ อเข้ าเกณฑ์ตามที่ กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข
รายการขายให้ รวมถึงการแลกเปลี่ ยนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่ นเมื่ อ
การแลกเปลี่ ยนนั้ น มี เ นื้ อหาเชิ ง พาณิ ช ย์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
เมื่ อกิจการได้ มาซึ่ งสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ าย) โดยมีแผนที่ จะ
จาหน่ายออกไปในภายหลัง กิจการต้ องจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวีย น (หรือกลุ่มสินทรัพย์
6
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ที่ จะจ าหน่ า ย) ดั ง กล่ า วเป็ นสิน ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อขาย ณ วั น ที่ ได้ สิน ทรั พ ย์ น้ั น มา ก็ต่ อ เมื่ อ
เข้ าเกณฑ์ระยะเวลา 1 ปี ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 (นอกจากจะได้ รับยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 9)
และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากที่ เงื่ อนไขอื่ นในย่อหน้ าที่ 7 และ 8 (ซึ่ งยังไม่ได้
เป็ นไปตามที่ กาหนดในวันนั้น) จะเป็ นไปตามเงื่ อนไขดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่ ได้
สินทรัพย์น้ันมา (ปกติภายใน 3 เดือน)
หากเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 และ 8 ครบถ้ วนหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ อง
ไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่ าย) เป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้
เพื่ อขายในงบการเงิน ที่ เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม หากเงื่ อนไขดังกล่าวครบถ้ วนหลังจากสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน แต่ก่อนการอนุ มัติให้ เผยแพร่ งบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ทจะจ
ี่ าหน่าย) จะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้
เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของก็ต่อเมื่ อกิจการผูกพันในการจ่ายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะ
จ าหน่ า ย) ให้ แ ก่ ผ้ ู เ ป็ นเจ้ า ของ ในกรณี น้ ี สิน ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ไ ว้ เพื่ อการจ่ า ยในทัน ที
ในสภาพปั จจุ บัน และการจ่ายมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก สาหรับการจ่ายที่ มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก การดาเนินการที่ จะทาให้ การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องมี
การเริ่ มต้ น แล้ ว และคาดว่า จะเสร็จ สมบูร ณ์ภ ายในหนึ่ งปี นับ จากวัน ที่ มีก ารจัด ประเภท
สินทรัพย์ การดาเนินการที่ จาเป็ นเพื่ อให้ การจ่ายเสร็จสมบูรณ์ต้องบ่งบอกได้ ว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้
ที่ จะมีการเปลี่ ยนแปลงการจ่ายอย่างมีนัยสาคัญหรือจะยกเลิกการจ่ ายนั้น ความเป็ นไปได้ ของ
การได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ น (หากกฎหมายมี ข้ อก าหนดไว้ ) ควรถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
การประเมินว่าการจ่ายดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะทิ้ ง
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กิจการต้ องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) ที่ จะทิ้งเป็ น
สินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย เนื่ องจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทจะได้
ี่
รับคืนส่วนใหญ่จะเกิด
จากการใช้ งานต่ อไป อย่า งไรก็ตาม หากกลุ่ มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ ายที่ จะทิ้งนั้ น เข้ า เงื่ อนไขที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 32.1 ถึง 32.3 กิจการต้ องแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของ
กลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่ายเป็ นการดาเนินงานที่ ยกเลิกตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 33 และ 34
ณ วันที่ หยุดใช้ สินทรัพย์น้ัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่าย) ที่ จะทิ้ง
รวมถึ ง สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ย) ที่ จะใช้ ไ ปจนสิ้น สุ ด อายุ
ทางเศรษฐกิจ และสินทรั พ ย์ไม่ หมุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พย์ที่จะจาหน่ า ย) ที่ จะถู กปิ ดไป
มากกว่าที่ จะถูกขาย
กิจการต้ องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ เลิกใช้ ช่ัวคราวเป็ นสินทรัพย์ทจี่ ะทิ้ง
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การวัดมู ลค่า ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย) ที่จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อขาย
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย)
15

15ก

16
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19
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กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย) ที่จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ ีถือไว้เพื่อขายด้วยจานวนที่ต่ ากว่าระหว่างมู ลค่าตามบัญชีกบั มู ลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย) ที่จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ ีถือไว้เพื่อจ่ ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของด้วยจานวนที่ต่ ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี
กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ่ าย4
หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) ที่ ได้ มาใหม่เข้ าเงื่ อนไขในการจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย (ดูย่อหน้ าที่ 11) การปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 15 จะทาให้
สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่าย) ถูกวัดมูลค่าในการรับรู้เมื่ อเริ่ มแรกโดยใช้ จานวน
ที่ ตา่ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีหากสินทรัพย์น้ันไม่ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย
(เช่ น ราคาทุ น ) กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขาย ดั ง นั้ น หากสิน ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม
สิน ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ย) ได้ ม าโดยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการรวมกิ จ การ สิน ทรั พ ย์ น้ั น ต้ อ งถู ก
วัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
เมื่ อคาดว่าการขายจะเกิดขึ้นเกินกว่าระยะเวลา 1 ปี กิจการต้ องวัดต้ นทุนในการขายด้ วยมูลค่า
ปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันของต้ นทุนในการขายที่ เพิ่ มขึ้นเนื่ องจากระยะเวลาที่ ผ่านไปต้ องแสดงเป็ น
ต้ นทุนทางการเงินในกาไรหรือขาดทุน
ทัน ที ก่ อ นการจั ด ประเภทเมื่ อเริ่ มแรกของสิ น ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ย)
เป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดใน
กลุ่ม) ต้ องวัดมูลค่าให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง
ในการวัดมูลค่าใหม่ของกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้ สิน ใดๆ ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ในขอบเขตของข้ อ กาหนดในการวั ดมู ล ค่ า ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ แต่ ร วมอยู่ ใ นกลุ่ ม สิน ทรั พย์ ที่ จะจ าหน่ า ยที่ ถู ก จั ดประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์
ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อขาย ต้ อ งมี ก ารวั ด มู ล ค่ า ใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ที่ เกี่ ยวข้ องก่อนที่ จะมีการวัดมูลค่าใหม่ของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของกลุ่มสินทรัพย์
ที่ จะจาหน่าย

ต้ นทุนในการจ่าย หมายถึง ต้ นทุนส่วนเพิ่ มที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการจ่ายไม่รวมต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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การรับรูร้ ายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับรายการ
20

21
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กิจการต้ องรั บรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสาหรั บการลดมู ลค่ าในครั้ งแรกหรื อในครั้ งต่อๆไป
ของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) เพื่ อให้ มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการขาย ทั้งนี้ จนเท่ากับจานวนที่ ไม่เคยรับรู้ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 19
กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรจากการเพิ่ มขึ้นในภายหลังของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของ
สินทรัพย์ แต่ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่ เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ หรื อ ที่ เคยรั บ รู้ ก่ อนหน้ า นี้ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรจากการเพิ่ มขึ้นในภายหลั งของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของ
กลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย
22.1 จนเท่ากับจานวนที่ ไม่เคยรับรู้ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 แต่
22.2 ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ อยู่ในขอบเขต
ของการวั ด มู ล ค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ทั้งนี้ ไม่ ว่า จะเป็ น
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่ เคยรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้
หรือที่ เคยรับรู้ก่อนหน้ านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า (หรื อผลก าไรที่ เกิ ดขึ้ นในภายหลั ง) ที่ รั บรู้ ส าหรั บกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์
ที่ จะจาหน่ายต้ องนาไปลด (หรือเพิ่ ม) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในกลุ่มที่ อยู่ ใน
ขอบเขตของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ตามลาดับของการปั นส่วน
ที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 104.1 และ 104.2 และย่อหน้ าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ในวันที่ ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่ ยังไม่เคยรับรู้ในวันที่ ขาย
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ย) ข้ อ ก าหนดที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ตัดรายการแสดงไว้ ใน
24.1 ย่อหน้ าที่ 67 ถึง 72 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
24.2 ย่อหน้ าที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้ องไม่บันทึกค่าเสื่ อมราคา (หรื อค่าตัดจาหน่ าย) ของสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนระหว่ า ง
ที่ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น ถู ก จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย หรื อ ระหว่ า งที่ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ยที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย
ส่ว นดอกเบี้ ยและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ หนี้ สิน ซึ่ งอยู่ ใ นกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ย
ที่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายนั้นต้ องยังคงรับรู้ต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ
26

26ก

27

หากกิ จ การจั ด ประเภทของสิ น ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ย) เป็ นสิ น ทรั พ ย์
ที่ ถื อไว้ เพื่ อขาย หรื อถือไว้ เพื่ อจ่ ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ แต่ ภายหลั งไม่ เข้ าเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 9 (สาหรับที่ ถือไว้ เพื่ อขาย) หรือย่อหน้ าที่ 12ก (สาหรับที่ ถือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่
ผู้ เป็ นเจ้ าของ) อี ก ต่ อ ไป กิ จ การต้ องเลิ ก จั ด ประเภทสิ น ทรั พ ย์ (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์
ที่ จะจ าหน่ า ย) นั้ น เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย หรื อ ถื อ ไว้ เพื่ อจ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ู เ ป็ นเจ้ าของ
(ตามล าดั บ ) ในกรณี ดั ง กล่ า วกิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามแนวทางในย่ อ หน้ า ที่ 27 ถึ ง 29
เพื่ อการบันทึกบัญชีสาหรับการเปลี่ ยนแปลงนั้น ยกเว้ นเมื่ อเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 26ก
หากกิจการจัดประเภทใหม่ สาหรั บสินทรั พย์ (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ที่ จะจาหน่ าย) โดยตรงจาก
ถื อ ไว้ เพื่ อขายเป็ นถื อ ไว้ เพื่ อจ่ า ยให้ แ ก่ผ้ ู เป็ นเจ้ า ของ หรื อจั ดประเภทใหม่ โดยตรงจากถือไว้
เพื่ อจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู เป็ นเจ้ าของเป็ นถื อไว้ เพื่ อขาย การจั ดประเภทใหม่ ดั งกล่ าวจะพิ จารณาเป็ น
การต่อเนื่ องของแผนการจาหน่ายเริ่ มแรก ในกรณีดังกล่าวกิจการต้ องดาเนินการดังนี้
26ก.1 ต้ องไม่ปฏิบัติตามแนวทางในย่อหน้ าที่ 27 ถึง 29 สาหรับการบันทึกการเปลี่ ยนแปลงนี้
โดยกิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของการจัดประเภทรายการ การแสดงรายการ
และการวัดมูลค่าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่ งใช้ ถือปฏิบัติสาหรั บ
วิธกี ารจาหน่ายใหม่
26ก.2 ต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย) โดยปฏิบัติตาม
ข้ อก าหนดของย่ อ หน้ าที่ 15 (หากจั ด ประเภทใหม่ เ ป็ นถื อ ไว้ เพื่ อขาย) หรื อ
ย่อหน้ าที่ 15ก (หากจัดประเภทใหม่เป็ นถือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ) และรับรู้
การลดลงหรื อ การเพิ่ มขึ้ นของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขาย หรื อ ต้ นทุ น
ในการจ่ายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ จะจาหน่าย) โดยปฏิบัติ
ตามแนวทางในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 25
26ก.3 ต้ อ งไม่ เ ปลี่ ยนแปลงวั น ที่ จั ด ประเภทตามย่ อ หน้ า ที่ 8 และ 12ก กรณี น้ ี ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
การห้ ามการขยายระยะเวลาที่ จาเป็ นที่ จะทาให้ การขายหรือการจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ
เสร็จสมบูรณ์ หากเป็ นไปตามเงื่ อนไขในย่อหน้ าที่ 9
กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่าย) ที่ เลิกจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขายหรือถือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ (หรือเลิกรวมเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของกลุ่มสินทรั พ ย์ที่จะจาหน่ ายที่ จัดประเภทเป็ นสิน ทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อขายหรื อถือไว้ เพื่ อจ่ า ย
ให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ) โดยใช้ มูลค่าที่ ตา่ กว่าระหว่าง
27.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) ก่อนจะถูกจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายหรือถือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ และปรับปรุงด้ วย
ค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจาหน่าย หรือการตีราคาใหม่ทคี่ วรจะรับรู้ หากสินทรัพย์ (หรือกลุ่ม
สินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่าย) นั้นไม่ได้ ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายหรือถือไว้
เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ และ
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28

29

5

6

27.2 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ณ วันที่ ตัดสินใจเลิกขายหรือเลิกจ่ายในเวลาต่อมา5
กิจการต้ องรวมการปรั บ ปรุงมูลค่ าตามบัญ ชี ของสินทรั พย์ไม่หมุนเวี ยนที่ เลิ กจัดประเภทเป็ น
สิน ทรั พ ย์ที่ถื อไว้ เพื่ อขายหรื อ เป็ นสิน ทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อจ่ า ยให้ แก่ผ้ ู เป็ นเจ้ า ของ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน6 จากการดาเนินงานต่อเนื่ อง ในงวดที่ ไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง
9 หรือ ย่อหน้ าที่ 12ก ตามลาดับอีกต่อไป กิจการต้ องปรับปรุงงบการเงินสาหรับงวดหลังจากที่ จัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขายหรือถือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของด้ วยเช่นกัน หากกลุ่ม
สินทรัพย์ที่จะจาหน่ าย หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ เลิกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย
หรือถือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของเป็ นบริษัทย่อย การดาเนินงานร่วมกัน การร่วมค้ า บริษัทร่วม
หรือส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม กิจการต้ องแสดงรายการปรับปรุงดังกล่าวในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนเดียวกันกับการแสดงผลกาไรหรือขาดทุน (ถ้ ามี) ที่ รับรู้ตามที่ กาหนด
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 37
หากกิจ การย้ ายสินทรั พย์หรื อหนี้ สินใดออกจากกลุ่มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ ายที่ จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย สินทรัพย์และหนี้สินที่ เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ทยกเลิ
ี่
ก ซึ่ งจะขายนี้
จะต้ องมีการวัดมูลค่าเป็ นกลุ่มต่อไปก็ต่อเมื่ อกลุ่มนั้นเข้ า เงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 9
หากกิจการย้ ายสินทรัพย์ หรือหนี้สินบางรายการออกจากกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่ ายที่ จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ สินทรัพย์และหนี้สินที่ เหลืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์
ที่ ยกเลิกซึ่ งจะจาหน่ายนี้จะต้ องวัดมูลค่าเป็ นกลุ่มต่อไป ก็ต่อเมื่ อกลุ่มนั้นเข้ าเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 12ก มิฉะนั้น สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ เหลืออยู่ในกลุ่มซึ่ งแต่ละรายการยังคงเข้ า
เงื่ อนไขการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย (หรือเพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ) ต้ องวัด
มูลค่าสินทรั พย์แต่ละรายการโดยใช้ จานวนที่ ต่ากว่ าระหว่ างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการขาย (หรื อต้ น ทุนในการจ่ าย) ในวันนั้นกิจการต้ องเลิกจัดประเภทสินทรั พย์
ไม่ ห มุ น เวี ยนที่ ไม่ เ ข้ า เงื่ อนไขเป็ นสิน ทรั พ ย์ที่ ถือ ไว้ เพื่ อขายตามที่ กาหนดไว้ ใ นย่ อหน้ า ที่ 26
กิจการต้ องยกเลิกการจัดประเภทสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ ไม่เข้ าเงื่ อนไขเป็ นสินทรั พย์ที่ถือไว้
เพื่ อจ่ายให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 26

หากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นส่วนหนึ่ งของหน่ วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสด มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
ดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีหลังจากหักขาดทุนจากการปันส่วนการด้ อยค่าซึ่ งเกิดขึ้นจากหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสด
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ยกเว้ น กรณีทสี่ นิ ทรัพย์เป็ นที่ ดนิ อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เคยตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งการปรับปรุงต้ องถือเป็ นการเพิ่ มขึ้นหรือลดลง
ของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
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การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
30

กิ จ การต้อ งแสดงรายการและเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ท าให้ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น สามารถประเมิ น
ผลกระทบทางการเงินของการดาเนินงานที่ยกเลิกและการเลิกใช้สิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวียน
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย)

การแสดงรายการการดาเนินงานที่ยกเลิก
31

32

33

ส่ว นประกอบของกิ จ การ ประกอบด้ วยการด าเนิ น งานและกระแสเงิน สดที่ สามารถแยกได้
อย่ า งชั ดเจน (ทั้งในด้ า นการดาเนิ น งานและด้ า นวั ตถุ ป ระสงค์ของการรายงานทางการเงิน )
จากส่วนที่ เหลือของกิจการ หรื ออีกนัยหนึ่ ง ส่วนประกอบของกิจการจะเป็ นหน่ วยสินทรั พย์ที่
ก่อให้ เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดในขณะที่ มีไว้ สาหรับดาเนินงาน
การดาเนินงานที่ ยกเลิก ประกอบด้ วย ส่วนประกอบของกิจการที่ ยกเลิก ที่ จัดประเภทไว้ เป็ น
สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย และ
32.1 เป็ นสายงานธุรกิจที่ สาคัญหรือพื้นที่ ทางภูมิศาสตร์ทแี่ ยกต่างหาก
32.2 เป็ นส่วนหนึ่ งของแผนร่วมกันที่ จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่ สาคัญ หรือเขตภูมิศาสตร์ใน
การดาเนินงานที่ แยกต่างหาก หรือ
32.3 เป็ นบริษัทย่อยที่ ซ้ ือมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อขายต่อ
กิจการต้ องเปิ ดเผย
33.1 จานวนเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่ งประกอบด้ วยยอดรวมของ
33.1.1 กาไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีของการดาเนินงานที่ ยกเลิก และ
33.1.2 ผลกาไรหรือขาดทุนหลังจากการหักภาษีทรี่ ับรู้ในการวัดมูลค่าให้ เป็ นมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขาย หรื อ ในการจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของการดาเนินงานที่ ยกเลิก
33.2 การวิเคราะห์จานวนเงินในข้ อ 33.1 โดยแสดงเป็ น
33.2.1 รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และกาไรหรื อ ขาดทุ น ก่ อนหั ก ภาษี ของการด าเนิ น งาน
ที่ ยกเลิก
33.2.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งตามที่ ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 81.8 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และ
33.2.3 ผลกาไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ในการวัดมูลค่าให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุน
ในการขาย หรื อในการจาหน่ ายสินทรั พย์หรื อ กลุ่มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ า ย
ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของการดาเนินงานที่ ยกเลิก
การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจนาเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากกิจการนาเสนอการวิเคราะห์ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ กิจการ
12
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ต้ อ งน าเสนอไว้ ใ นส่ ว นที่ ระบุ ว่ า เกี่ ยวข้ อ งกับ การด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก ซึ่ งหมายถึ ง
แยกต่างหากจากการดาเนินงานต่อเนื่ อง การวิเคราะห์น้ ีไม่จาเป็ นต้ องทาสาหรับ กลุ่ม
สินทรั พย์ที่จะจาหน่ ายที่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ ซื้อมาใหม่ซึ่งเข้ าเงื่ อนไขในการจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายตั้งแต่ตอนซื้อมา (ดูย่อหน้ าที่ 11)
33.3 กระแสเงิ น สดสุทธิจ ากกิจ กรรมการด าเนิ น งาน การลงทุ น และการจั ดหาเงิ น ของ
การด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก การเปิ ดเผยเหล่ า นี้ อาจน าเสนอในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินหรือในงบการเงิน การเปิ ดเผยนี้ไม่จาเป็ นต้ องทาสาหรับ กลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะ
จาหน่ายที่ เป็ นบริษัทย่อยที่ ซ้ ือมาใหม่ซึ่งเข้ าเงื่ อนไขในการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่
ถือไว้ เพื่ อขายตั้งแต่ตอนซื้อมา (ดูย่อหน้ าที่ 11)
33.4 จ านวนของก าไรจากการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ องและจากการด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก ซึ่ ง
ปั น ส่วนให้ แ ก่เจ้ า ของของบริ ษัทใหญ่ การเปิ ดเผยเหล่ า นี้อาจเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หรือแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หากกิจการแสดงรายการกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่ แสดงแยกต่างหากตามที่ อธิบายไว้
ในย่ อ หน้ า ที่ 10ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนอ
งบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับ การดาเนินงานที่ ยกเลิ กจะนาเสนอใน
งบกาไรขาดทุนที่ แสดงแยกต่างหากนั้น
กิจการต้ องแสดงการเปิ ดเผยข้ อมูลใหม่ตามย่อหน้ าที่ 33 สาหรับงบการเงินงวดก่อน เพื่ อเปิ ดเผย
ข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นงานที่ ได้ ยกเลิ กไปในวั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงานส าหรั บงวด
ที่ นาเสนอครั้งล่าสุด
กิจการต้ องจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปั จจุ บันของจานวนเงินที่ เคยนาเสนอในการดาเนินงาน
ที่ ยกเลิก ซึ่ งเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการจาหน่ ายการดาเนินงานที่ ยกเลิกในงวดก่อนแยกต่างหาก
ในส่วนของการดาเนินงานที่ ยกเลิ ก กิจการต้ องเปิ ดเผยลั กษณะและจานวนของการปรั บปรุ ง
ดังกล่าว ตัวอย่างสถานการณ์ทอี่ าจทาให้ เกิดการปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้
35.1 การแก้ ปัญหาความไม่แน่ นอนที่ เกิดจากข้ อตกลงในการยกเลิกการดาเนินงาน เช่ น
การได้ ข้อยุติเกี่ ยวกับการปรับปรุงราคาซื้อและการรับประกันกับผู้ซ้ ือ
35.2 การแก้ ปัญหาความไม่แน่นอนที่ เกิดขึ้นจากและเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการดาเนินงานของ
ส่ ว นประกอบของกิ จ การก่ อ นการจ าหน่ า ย เช่ น ภาระผู ก พั น ที่ ผู้ ข ายยั ง คงต้ อ ง
รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมและการรับประกันสินค้ าของผู้ขาย
35.3 มีก ารจ่ า ยชาระภาระผู ก พั น ของโครงการผลประโยชน์ ของพนั กงานโดยที่ การจ่ า ย
ชาระนั้นเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับรายการที่ ยกเลิก
หากกิจการเลิ กจั ดประเภทส่วนประกอบของกิจการเป็ นสินทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อขาย กิจการต้ อง
จั ด ประเภทผลการด าเนิ น งานของส่ ว นประกอบดั ง กล่ า วที่ เคยน าเสนอในการด าเนิ น งาน
ที่ ยกเลิ ก ตามย่ อ หน้ า ที่ 33 ถึ ง 35 ใหม่ ผลการด าเนิ น งานดั งกล่ า วต้ องรวมอยู่ ในก าไรจาก
การดาเนินงานต่อเนื่ องสาหรับทุกงวดที่ นาเสนอ กิจการต้ องอธิบายว่าจานวนสาหรับเงินงวดก่อน
เป็ นการนาเสนอใหม่
13
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กิจการซึ่ งผูกพั น กับแผนการขายสินทรั พย์ที่ส่งผลให้ กิจการสูญเสียการควบคุมในบริ ษัทย่อย
ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 33 ถึ ง 36 เมื่ อบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า วเป็ น
กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ยที่ ยกเลิ ก ซึ่ งเป็ นไปตามค านิ ย ามของการด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 32
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง

37

ผลก าไรหรื อขาดทุ น จากการวั ดมู ลค่ า ใหม่ ของสิน ทรั พย์ไม่ หมุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พย์ที่
จะจาหน่ า ย) ที่ จั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ที่ถือไว้ เพื่ อขายที่ ไม่ เป็ นไปตามคานิ ยามของการด าเนิ นงาน
ที่ ยกเลิกต้ องรวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่ อง
การแสดงรายการของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือ กลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่ายที่จัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อขาย
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กิจการต้ องแสดงรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขายและ
สิ น ทรั พ ย์ ข องกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ยที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย
แยกต่ างหากจากสินทรั พย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้ สินในกลุ่ มสิน ทรั พย์ที่จะจาหน่ า ย
ที่ จัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่ อขายต้ องนาเสนอแยกต่างหากจากหนี้สินอื่ นในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์และหนี้สินเหล่ านี้ต้องไม่นามาหั กกลบกันและนาเสนอเป็ นจานวนเดียว กิจการต้ อง
เปิ ดเผยประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่ สาคัญซึ่ งถูกจัดประเภทเป็ น สินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย
แยกต่ า งหากในงบแสดงฐานะการเงิน หรื อในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน เว้ นแต่จะได้ รั บ
ยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 39 กิจการต้ องนาเสนอรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายสะสมที่ รับรู้โดยตรงไปยังกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พย์ที่จะจาหน่ าย)
ที่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายแยกต่างหาก
กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยประเภทของสินทรั พย์และหนี้สินที่ สาคัญหากกลุ่มสินทรั พย์ที่จะ
จาหน่ ายเป็ นบริ ษัทย่ อยที่ ซื้อมาใหม่ ซึ่ งเข้ าเงื่ อนไขการจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อขาย
จากการซื้อ (ดูย่อหน้ าที่ 11)
กิจ การต้ อ งไม่ จั ดประเภทใหม่ หรื อ แสดงใหม่ ส าหรั บ จ านวนเงิน ที่ ได้ น าเสนอเป็ นสิน ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน หรือเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มสินทรัพย์ทจะจ
ี่ าหน่ายที่ ได้ จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดก่อน เพื่ อสะท้ อนถึงการจัดประเภท
ในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดที่ นาเสนอครั้งล่าสุด
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การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
41

42

กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล ต่ อ ไปนี้ ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ในงวดที่ สิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายหรือ
เมื่ อมีการขายสินทรัพย์ดังกล่าว
41.1 คาอธิบายของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย)
41.2 ค าอธิ บ ายถึ ง ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ข องการขาย หรื อ ที่ น าไปสู่ ก ารจ าหน่ า ย
ที่ คาดไว้ และลักษณะและระยะเวลาที่ คาดว่าจะจาหน่าย
41.3 ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 20 ถึ ง 22 และหั ว ข้ อ ในงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จที่ รวมผลกาไรหรือขาดทุนนั้นไว้ (หากไม่ได้ นาเสนอแยกต่างหากในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
41.4 ส่ วนงานที่ รายงานมี สิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยน (หรื อกลุ่ มสิ นทรั พย์ ที่ จะจ าหน่ าย) ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ส่วนงานดาเนิ นงาน
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )
หากเป็ นไปตามย่ อ หน้ า ที่ 26 หรื อย่ อ หน้ า ที่ 29 ในงวดที่ กิจการตัดสิน ใจเปลี่ ยนแปลงแผน
การขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่าย) กิจการต้ องเปิ ดเผยคาอธิบาย
ของข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่นาไปสู่การตัดสินใจดังกล่ าวและผลของการตัดสินใจที่ มีต่อ
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดนั้นและงวดก่อนที่ มีการนาเสนอ

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
43

กิจการต้ องใช้ วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไปเมื่ อกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้
มาถื อปฏิบั ติกับ สิน ทรั พย์ไม่ หมุ น เวี ยน (หรื อกลุ่ มสิน ทรั พย์ที่ จะจาหน่ า ย) ที่ เข้ า เงื่ อนไขการ
จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ เข้ าเงื่ อนไขการจัดประเภทเป็ น
การดาเนิ น งานที่ ยกเลิ ก หลั งจากวั น ที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มีผลบั งคับ ใช้
กิจ การอาจปฏิบั ติต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กับ สิน ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียนทุกประเภท (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ที่จะจาหน่าย) ที่ เข้ าเงื่ อนไขการจัดประเภทเป็ น
สินทรั พ ย์ที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนิน งานที่ เข้ าเงื่ อนไขการจัดประเภทเป็ นการดาเนินงาน
ที่ ยกเลิก ก่อนวันที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้จะมีผลบังคับใช้ หากกิจการทราบ
มูลค่าและข้ อมูลอื่ นที่ ต้ องนามาใช้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้เมื่ อเข้ าเงื่ อนไข
ที่ กาหนดไว้ เป็ นครั้งแรก

วันถือปฏิบตั ิ
44

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นาไปใช้ ก่อนวั นถือ
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44ก
44ข
44ค
44ง
44จ
44ฉ
44ช
44ซ
44ฌ
44ญ
44ฎ

44ฏ
44ฐ

ปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่ มี
ผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 และตัดย่อหน้ าที่ 44ฉ และ 44ญ กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม
การปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
45

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 5
(ปรับปรุง 2560) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด หมายถึง สิน ทรั พย์กลุ่ มที่ เล็กที่ สุดที่ สามารถระบุ ได้ ที่ก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดรับ ซึ่ งโดยส่วนใหญ่เป็ นอิสระจากกระแส
เงินสดรับที่ เกิดจากสินทรัพย์อนื่ หรือกลุ่มสินทรัพย์อนื่
ส่วนประกอบของกิจการ

หมายถึง การดาเนินงานและกระแสเงินสดที่ สามารถแยกได้ อย่าง
ชัดเจน (ทั้งในด้ านการดาเนินงานและสาหรับวัตถุประสงค์
ของการรายงานทางการเงิน) จากส่วนที่ เหลือของกิจการ

ต้นทุนในการขาย

หมายถึง ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ มที่ เกี่ ยวข้ อ งโดยตรงกั บ การจ าหน่ า ย
สินทรั พย์ (หรื อ กลุ่มสิ นทรัพย์ท่ ี จะจาหน่าย) ไม่ รวม
ต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์หมุนเวียน

หมายถึง สินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
(ก) คาดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ หรื อ ตั้ ง ใจส าหรั บ ขาย
หรื อ ใช้ ภายในรอบระยะเวลาการด าเนิ น งาน
ตามปกติของกิจการ
(ข) ถือสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ถือไว้ เพื่ อค้ า
(ค) คาดว่ า จะใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ภ ายใน 12
เดือนหลังจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ
(ง) สินทรั พย์ทเป็
ี่ นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
(ตามค านิ ย ามในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 7
(ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง งบกระแสเงินสด (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )) และที่ ไม่มีข้อจากัดในการแลกเปลี่ ยน
หรื อการใช้ ในการชาระหนี้สินอย่างน้ อย 12 เดือน
หลังจากรอบระยะเวลารายงาน

การดาเนินงานที่ยกเลิก

หมายถึง ส่วนประกอบของกิจการที่ ยกเลิกหรือที่ จัดประเภทไว้
เป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย และ
(ก) เป็ นสายงานธุรกิจที่ สาคัญหรื อเขตภูมิศาสตร์ ทแยก
ี่
ต่างหาก
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(ข)

เป็ นส่วนหนึ่ งของแผนร่ วมกันที่ จะยกเลิ กธุรกิจที่
สาคัญหรือเขตภูมิศาสตร์ทแี่ ยกต่างหาก หรือ
(ค) เป็ นบริษัทย่อยที่ ซ้ ือมาเพื่ อขายต่อ
กลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย

หมายถึง กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ยกเลิ ก (โดยการขายหรื อ ไม่ ใ ช่
การขาย) รวมกันเป็ นกลุ่มในรายการเดียว และหนี้ สินที่
เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับสิ นทรั พย์ เหล่ านั้ นที่ จะถู กโอนไป
พร้ อมกั บ รายการดั ง กล่ าว กลุ่ มสิ น ทรั พย์ ร วมถึ ง
ค่าความนิยมที่ ได้ มาในการรวมธุรกิจถ้ ากลุ่มสินทรัพย์เป็ น
หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดที่ ได้ รั บ ปั น ส่ ว น
ค่าความนิยมตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 80 ถึง 87 ของ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือเป็ น
การดาเนินงานภายในหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง มูลค่ ายุ ติ ธรรม หมายถึ ง ราคาที่ จะได้ รั บ จากการขาย
สินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่ อโอนหนี้สินในรายการที่ เกิดขึ้น
ในสภาพปกติ ร ะหว่ า งผู้ ร่ ว มตลาด ณ วั น ที่ วั ด มู ล ค่ า
(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))

ข้อผูกพันในการซื้ อที่แน่นอน

หมายถึง ข้ อตกลงกับผู้ ที่ไม่ มีความเกี่ ยวข้ องกันซึ่ งผู กพั นทั้งสอง
ฝ่ ายและมั กมี ผลบั งคั บตามกฎหมาย ซึ่ ง (ก) ก าหนด
ข้ อตกลงที่ มีนัยสาคัญทั้งหมด รวมถึงราคาและระยะเวลา
ของรายการ และ (ข) รวมถึงมีบทลงโทษหากไม่ ปฏิบั ติ
ตามข้ อผู กพั นซึ่ งมากเพี ยงพอ ที่ ท าให้ การปฏิบั ติ ตาม
ข้ อผูกพันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก

ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดับสูงมาก

หมายถึง มีความเป็ นไปได้ ทจี่ ะเกิดขึ้นสูงมากกว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หมายถึง สินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์หมุนเวียน

มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

หมายถึง มีความเป็ นไปได้ ทจี่ ะเกิดขึ้นมากกว่าที่ จะไม่เกิดขึ้น
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน

หมายถึง จานวนที่ สูงกว่ า ระหว่ า งมู ลค่ ายุติธ รรมของสิน ทรั พย์
หักต้นทุนในการขายและมูลค่าจากการใช้

มูลค่าจากการใช้

หมายถึง มูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดว่ าจะเกิด
จากการใช้ สินทรั พย์อย่างต่อเนื่ องและจากการเลิกใช้ เมื่ อ
สิ้นสุดอายุใช้ งาน
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การขยายระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการขายให้เสร็จสมบู รณ์
ข1

ตามที่ ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ ต้ องใช้ ในการขายให้ เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้
เป็ นสาเหตุที่ทาให้ ไม่ สามารถจั ดประเภทสิน ทรั พย์ (หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พย์ที่ จะจาหน่ า ย) เป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่ อขายหากความล่ าช้ านั้นเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอยู
ี่ ่นอกเหนือ
การควบคุ ม ของกิจ การและมี ห ลั ก ฐานเพี ย งพอที่ จะแสดงให้ เ ห็น ว่ า กิจ การยั ง คงยึ ด ถื อ ใน
แผนการขายสิน ทรั พย์ (หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พย์ที่ จะจาหน่ า ย) ข้ อยกเว้ น สาหรั บ ข้ อกาหนด 1 ปี
ตามย่อหน้ าที่ 8 ต้ องนามาถือปฏิบัติเมื่ อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
ข1.1 ในวั น ที่ กิจ การตัดสิน ใจปฏิบั ติตามแผนที่ จะขายสิน ทรั พย์ไม่หมุ น เวียน (หรื อ กลุ่ ม
สินทรั พย์ที่จะจาหน่ าย) กิจการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ า ผู้อื่น (ซึ่ งไม่ใช่ ผ้ ูซ้ ือ)
จะบังคับใช้ เงื่ อนไขในการโอนสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย) ที่ จะทาให้
ระยะเวลาที่ ต้องใช้ ในการขายให้ เสร็จสมบูรณ์น้ันต้ องขยายออกไป และ
ข1.1.1 การกระทาที่ จาเป็ นเพื่ อตอบสนองต่อเงื่ อนไขเหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้
จนกระทั่ง หลังจากได้ ทาข้อผูกพันในการซื้อที่แน่นอน และ
ข1.1.2 ข้ อ ผู ก พั น ในการซื้ อที่ แน่ น อนมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ใ นระดั บ สู ง
มากกว่าจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปี
ข1.2 กิจการได้ รับข้ อผูกพันในการซื้อที่ แน่นอนและเป็ นผลให้ ผ้ ูซ้ ือหรือผู้อนบั
ื่ งคับใช้ เงื่ อนไข
อย่างที่ ไม่ได้ คาดการณ์มาก่อนในการโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่ จะจาหน่ า ย) ซึ่ งก่อ นหน้ า นี้ ได้ จัดประเภทเป็ นสิน ทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อขายที่ จะขยาย
ระยะเวลาที่ ต้องใช้ ในการขายให้ เสร็จสมบูรณ์ และ
ข1.2.1 การกระทาที่ จาเป็ นเพื่ อตอบสนองต่อเงื่ อนไขได้ เกิดขึ้นแล้ วอย่างทันเวลา และ
ข1.2.2 คาดว่าปัจจัยที่ ก่อให้ เกิดความล่าช้ าจะเปลี่ ยนไปในทางที่ ดีข้ นึ
ข1.3 ในระหว่างรอบระยะเวลา 1 ปี แรก สถานการณ์ทเี่ คยคาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้น
และเป็ นผลให้ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ย) ที่ เคย
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายยังไม่ได้ ถูกขายออกไปเมื่ อสิ้นงวด และ
ข1.3.1 ในระหว่ า งรอบระยะเวลา 1 ปี แรก กิ จ การได้ ก ระท าการที่ จ าเป็ นเพื่ อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์
ข1.3.2 สินทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยน (หรื อกลุ่ มสิ นทรั พย์ ที่ จะจ าหน่ าย) มี การซื้ อขายใน
ตลาดซื้อขายคล่องในราคาที่ สมเหตุสมผลในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ ยนแปลง
และ
ข1.3.3 เข้ าเงื่ อนไขตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 และ 8
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