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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพือ่ขายและการดําเนนิงานที่ยกเลิก  

คําแถลงการณ 

 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก พ.ศ. 
2549 (IFRS No.5 “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” (revised 
200x))  
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บทนํา 
เหตุผลในการออกมาตรฐานการบัญชี 
บทนํา 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย

และการดําเนินงานที่ยกเลิก กําหนดถึงการจัดประเภท การวัดมูลคา และการนําเสนอขอมูลของ 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 54 เร่ือง การดําเนินงานที่ยกเลิก  

บทนํา 2 บทนี้ไมใช  
บทนํา 3 บทนี้ไมใช 
บทนํา 4  บทนี้ไมใช 
บทนํา 5 บทนี้ไมใช 

หลักการสําคัญในมาตรฐานการบัญชี 
บทนํา 6   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

6.1 นําการจัดประเภท ‘ถือไวเพ่ือขาย’ มาใช 
6.2 แนะนําแนวคิดเก่ียวกับกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก ซึ่งหมายถึงกลุมของสินทรัพยท่ีจะยกเลิก (โดยการขาย

หรือไมใชการขาย) รวมกันเปนกลุมในรายการเดียว รวมทั้งหนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพย
เหลานั้นที่จะถูกโอนไปในรายการดังกลาว 

6.3 กําหนดใหสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก) ท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือ
ขายแสดงดวยจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

6.4 กําหนดใหหยุดคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพย
ท่ียกเลิกท่ีจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย  

6.5 กําหนดใหกิจการตองนําเสนอขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย รวมทั้งสินทรัพย
และหนี้สินที่รวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกท่ีจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย เปนรายการแยกตางหาก 
บนหนางบดุล   

6.6 ยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 เรื่อง การดําเนินงานที่ยกเลิก และใชขอกําหนดตอไปนี้   
6.6.1 เปลี่ยนเวลาในการจัดประเภทของการดําเนินงานที่ยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 

เรื่อง การดําเนินงานที่ยกเลิก กําหนดใหจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ เวลาที่
เกิดขึ้นกอนระหวาง (ก) กิจการทําสัญญาผูกมัดในการขาย และ (ข) คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติและประกาศแผนที่เปนทางการของการขาย  สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให
จัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การดําเนินงานเขาเงื่อนไขของการถือไวเพ่ือ
ขาย หรือเม่ือกิจการขายการดําเนินงาน 

6.6.2 กําหนดใหแสดงผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิกแยกตางหากบนหนางบกําไร
ขาดทุน 
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6.6.3 ไมอนุญาตใหมีการปรับปรุงยอนหลังการจัดประเภทการดําเนินงานที่ยกเลิกเม่ือไมเขาเงื่อนไข
ของการจัดประเภทดังกลาวจนกระทั่งภายหลังวันที่ในงบดุล 

 
 
 
 

 

 

 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

วัตถุประสงค 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินทรัพยที่ถือไว

เพ่ือขาย รวมถึงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลของการดําเนินงานที่ยกเลิก โดยเฉพาะอยางย่ิง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองการให 
1.1 วัดมูลคาของสินทรัพยที่เขาเกณฑการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย โดยใชมูลคาที่

ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย และหยุดคิดคาเส่ือม
ราคาของสินทรัพยดังกลาว และ 

1.2 นําเสนอสินทรัพยที่เขาเกณฑการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายเปนรายการแยก
ตางหากในงบดุล และนําเสนอผลของการดําเนินงานที่ยกเลิกเปนรายการแยกตางหากในงบ
กําไรขาดทุน  

ขอบเขต 
2. การจัดประเภทและการนําเสนอตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ

สินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนทุกชนิด11  และกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกทุกกลุมในกิจการ 
การวัดมูลคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่

                                                 
1 สําหรับสินทรัพยท่ีจัดประเภทตามการนําเสนอสภาพคลอง  สินทรัพยไมหมุนเวียนคือสินทรัพยท่ีรวมถึงจํานวนที่คาดวา
จะไดรับคืนเกินกวา 12 เดือนหลังจากวันที่ในงบดุล ยอหนาท่ี 3 ใชกับการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาว 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาซึ่งถือเปนหลักการ และขอความที่
พิมพดวยตัวอักษรปกติซ่ึงถือเปนคําอธิบาย  และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของ
แมบทการบัญชี  ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
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เขาเกณฑการรับรูทุกชนิดและกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก (ตามที่กําหนดในยอหนาที่ 4) ยกเวน
สินทรัพยที่แสดงไวในยอหนาที่ 5 ซึ่งยังคงตองวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของ 

  

3. สินทรัพยที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ตองไมถูกจัดประเภทใหมเปนสินทรัพยหมุนเวียนจนกวา
สินทรัพยนั้นจะเขาเกณฑในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองไมจัดประเภทสินทรัพยที่โดยปกติแลวจะจัดเปนสินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ซื้อมาสําหรับขายตอโดยเฉพาะ เปนสินทรัพยหมุนเวียน เวนแตสินทรัพยนั้นเขาเกณฑ
ที่จะจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

 

4. ในบางครั้งกิจการจําหนายกลุมของสินทรัพย ซึ่งอาจจะมีหนี้สินที่เก่ียวของดวยโดยตรงในรายการ
เดียวกัน กลุมสินทรัพยที่จําหนายนั้นอาจเปนกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด     
(หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเพียงหนวยเดียว หรือบางสวนของหนวย สินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด)2 กลุมที่ยกเลิกอาจรวมถึงสินทรัพยและหนี้สินใดๆ ของกิจการ รวมทั้งสินทรัพย
หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนและสินทรัพยที่ไมไดมีการวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5 หากสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อยูในขอบเขตของการวัดมูลคาตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก ใหนําขอกําหนดในการวัดมูลคา
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสินทรัพยทั้งกลุม เพ่ือใหกลุมสินทรัพยวัดมูลคาโดย
ใชจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม หักตนทุนในการขาย ขอกําหนดใน
การวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการที่อยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกกําหนดไวในยอ
หนาที่ 18, 19 และ 23 

 
5. ขอกําหนดในการวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้3  ไมนํามาถือปฏิบัติกับสินทรัพยตอไปนี้ 

(ไมวาจะเปนสินทรัพยเดี่ยวหรือเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) โดยขอกําหนดของ 
สินทรัพยเหลานี้อยูภายใตมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของ  
5.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เร่ือง ภาษีเงินได (เมื่อมี

การประกาศใช)) 

                                                 
2 อยางไรก็ตาม เมื่อกระแสเงินสดจาดสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยคาดวาจะเกิดขึ้นโดยหลักจากการขายมากกวาการใชอยางตอเนื่อง 
สินทรัพยดังกลาวก็จะเกิดขึ้นอยูกับกระแสเงินสดจากสินทรัพยอืนนอยลง และกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งของหนวยของ
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดก็จะกลายเปนหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแยกตางหาก 
 
3 นอกเหนือจากยอหนา 18 และ 19 ซึ่งกําหนดใหสินทรพัยที่สงสัยวาจะดอยคาใหวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ 
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5.2 สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี เร่ือง ผลประโยชนของ
พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))  

5.3 สินทรัพยทางการเงินที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัด
มูลคาเครื่องมือทางการเงิน  (เมื่อมีการประกาศใช) 

5.4 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือปฏิบัติตามวิธีมูลคายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช) 

5.5  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่วัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมหักประมาณการตนทุน ณ จุดขาย
ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 57 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) 

5.6 สิทธิตามสัญญาภายใตสัญญาประกันภัยที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  เร่ือง สัญญา
ประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช))  

 
การจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 
6. กิจการตองจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือ

ไวเพื่อขายหากมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใชมาจากการใช
สินทรัพยน้ันตอไป 

7. ในกรณีเชนนี้ สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะตองมีไวเพ่ือขายในทันทีในสภาพ
ปจจุบันซึ่งข้ึนอยูกับขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสําหรับการขายสินทรัพยเหลานั้น 
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) และการขายจะตองมีความเปนไปไดสูงมาก 

8. สําหรับการขายที่จะมีความเปนไปไดสูงมากนั้น ผูบริหารในระดับที่เหมาะสมจะตองผูกมัดใน
แผนการขายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) และตองเร่ิมดําเนินการตามแผนเพื่อหาผูซื้อ 
และเพ่ือทําตามแผนใหสมบูรณ  นอกจากนี้ กิจการตองมีการเสนอขายสินทรัพย (หรือกลุม
สินทรัพยที่ยกเลิก) อยางจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคลองกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของ
สินทรัพยนั้น นอกจากนี้ การขายดังกลาวตองคาดวาจะเขาเง่ือนไขในการรับรูรายการเปนการขาย
ที่เสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย ยกเวนตามที่กําหนดในยอหนาที่ 9 
และ การดําเนินการเพื่อใหแผนเสร็จสมบูรณ  ตองแสดงใหเห็นวาไมนาจะเปนไปไดที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนที่มีนัยสําคัญหรือยกเลิกแผนนั้น 

9. โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหระยะเวลาการขายที่เสร็จสมบูรณขยายเกินกวา 1 
ป การขยายระยะเวลาในการขายนั้นไมไดเปนเหตุใหสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้น 
ไมสามารถจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย หากความลาชานั้นเกิดจากเหตุการณหรือ
สถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวา
กิจการยังคงยึดถือแผนในการขายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
เขาเกณฑตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข 
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10. รายการขายรวมถึงการแลกเปลี่ยนสินทรัพยไมหมุนเวียนกับสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเมื่อการ
แลกเปลี่ยนนั้นมีเนื้อหาเชิงพาณิชยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)   

 
11. เมื่อกิจการไดมาซึ่งสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) โดยมีแผนที่จะจําหนาย

ออกไปในภายหลัง กิจการจะจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 
ดังกลาว เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย ณ วันที่ไดสินทรัพยนั้นมาก็ตอเมื่อเขาเกณฑระยะเวลา 1 ป
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 8 (นอกจากจะไดรับยกเวนตามยอหนาที่ 9) และมีความเปนไปไดสูง
มากที่เง่ือนไขอื่นในยอหนาที่ 7 และ 8  (ซึ่งยังไมไดเปนไปตามที่กําหนดในวันนั้น) จะเปนไปตาม
เง่ือนไขดังกลาวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่ไดสินทรัพยนั้นมา (ปกติภายใน 3 เดือน) 

12. หากเง่ือนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 และ 8 ครบถวนหลังจากวันที่ในงบดุล กิจการตองไมจัด
ประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายในงบ
การเงิน อยางไรก็ตาม หากเง่ือนไขดังกลาวครบถวนหลังจากวันที่ในงบดุล แตกอนการอนุมัติให
ออกงบการเงิน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 41.1  41.2 และ 41.4 ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จะทิ้ง 
13. กิจการตองไมจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทิ้งเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย เนื่องจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่จะไดรับคืนสวนใหญจะเกิดจาก
การใชงานตอไป อยางไรก็ตาม หากกลุมสินทรัพยที่จะทิ้งนั้นเขาเง่ือนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 
32.1 ถึง 32.3 กิจการตองแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกเปน
การดําเนินงานที่ยกเลิกตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 และ 34 ณ วันที่หยุดใชสินทรัพยนั้น  
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทิ้งรวมถึงสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือ
กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะใชไปจนสิ้นสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือ
กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะถูกปดไปมากกวาที่จะถูกขาย 

14. กิจการตองไมจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกใชช่ัวคราวเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง 
 
การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไว
เพื่อขาย 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 
15. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายดวยจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย 
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16. หากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่ไดมาใหมเขาเง่ือนไขในการจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (ดูยอหนาที่ 11) การปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 15 จะทําให
สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ถูกวัดมูลคาในการรับรูเมื่อเร่ิมแรกโดยใชจํานวนที่ต่ํากวา
ระหวางมูลคาตามบัญชีหากสินทรัพยนั้นไมถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (เชน 
ราคาทุน) กับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ดังนั้น หากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่
ยกเลิก) ไดมาโดยเปนสวนหนึ่งของการรวมกิจการ สินทรัพยนั้นตองถูกวัดมูลคาโดยใชมูลคา
ยุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย 

 

17. หากคาดวาการขายจะเกิดขึ้นเกินกวาระยะเวลา 1 ป กิจการตองวัดตนทุนในการขายโดยใชมูลคา
ปจจุบัน มูลคาปจจุบันของตนทุนในการขายที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไปตองแสดงเปน
ตนทุนทางการเงินในกําไรขาดทุน 

18. กิจการตองวัดมูลคาของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย (หรือสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดในกลุม) 
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานที่เก่ียวของในทันทีกอนที่จะจัดประเภทสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพย
ที่ยกเลิก) นั้นเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายในครั้งแรก  

19. ในการวัดมูลคาใหมของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกในเวลาตอมา มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สินใดๆ ที่ไมไดอยูในขอบเขตของขอกําหนดในการวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แต
รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย ตองมีการวัดมูลคา
ใหมใหสอดคลองกับมาตรฐานที่เก่ียวของกอนที่จะมีการวัดมูลคาใหมของมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขายของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

 

การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับรายการ 
20. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกหรือในครั้งตอๆ ไปของ

สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เพ่ือใหมูลคาของสินทรัพยเทากับมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย ทั้งนี้ จนเทากับจํานวนที่ไมเคยรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 19  

 
21. กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ

สินทรัพย แตไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรูตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
หรือที่เคยรับรูกอนหนานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคา
ของสินทรัพย  

 
22. กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)  
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  
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22.1 จนเทากับจํานวนที่ไมเคยรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 19 แต 
22.2 ไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อยูในขอบเขต

ของการวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้   ทั้งนี้ ไมวาจะเปนผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสมที่เคยรับรูตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือที่เคยรับรูกอนหนานี้ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย    

23. ผลขาดทุนจากการดอยคา (หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรูสําหรับกลุมสินทรัพยที่
ยกเลิกตองนําไปลด (หรือเพ่ิม) มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมหมุนเวียนในกลุมที่อยูในขอบเขต
ของการวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตามลําดับของการปนสวนที่กําหนดไวในยอหนาที่ 
104.1 และ 104.2 และยอหนาที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย  

 
24. ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนที่ยังไมเคยรับรูในวันที่ขาย

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ขอกําหนดที่เก่ียวของกับการตัดรายการ
แสดงไวใน 
24.1 ยอหนาที่ 67 – 72 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)  และ 
24.2 ยอหนาที่ 112 – 117 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง

สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

25. กิจการตองไมบันทึกคาเส่ือมราคา (หรือคาตัดจําหนาย) ของสินทรัพยไมหมุนเวียนระหวางที่
สินทรัพยนั้นถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย หรือระหวางที่สินทรัพยนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย สวนดอกเบี้ยและคาใชจาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหนี้สินซึ่งอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือ
ขายนั้นตองยังคงรับรูตอไป 

 
 
การเปลี่ยนแปลงแผนในการขาย 

26. หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 
แตภายหลังไมเขาเง่ือนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 – 9 อีกตอไป กิจการตองเลิกจัดประเภท
สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

 
27. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (หรือ

เลิกรวมเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย) โดย
ใชจํานวนที่ต่ํากวาระหวาง 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)  
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  
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27.1 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กอนจะถูกจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและปรับดวยคาเส่ือมราคา คาตัดจําหนาย หรือการตีราคาใหมที่
ควรจะรับรูหากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นไมไดถูกจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย กับ 

27.2 จํานวนที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ตัดสินใจเลิกขายในเวลาตอมา4 

 

28. กิจการตองรวมการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพ่ือขายในกําไร5 จากการดําเนินงานตอเนื่อง ในงวดที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน    
ยอหนาที่ 7 – 9  อีกตอไป  กิจการตองแสดงรายการปรับปรุงดังกลาวในงบกําไรขาดทุนในสวน
เดียวกันกับการแสดงผลกําไรหรือผลขาดทุน (ถามี) ที่รับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 37 

29. หากกิจการยายสินทรัพยหรือหนี้สินใดออกจากกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่
ถือไวเพ่ือขาย สินทรัพยและหนี้สินที่เหลืออยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งจะขายนี้จะตองมีการวัด
มูลคาเปนกลุมตอไปก็ตอเมื่อกลุม นั้นเขาเง่ือนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 – 9  มิฉะนั้น 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เหลืออยูในกลุมซึ่งแตละรายการยังคงเขาเง่ือนไขการจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตองวัดมูลคาสินทรัพยแตละรายการโดยใชจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคา
ตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายในวันนั้น  กิจการตองเลิกจัดประเภทสินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ไมเขาเง่ือนไข เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 26 

 
 
 
 
 
 
4หากสินทรัพยไมหมุนเวียนเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวคือมูลคาตาม
บัญชีหลังจากหักทุนจากการดอยคาซึ่งเกิดขึ้นจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
5 ยกเวน กรณีที่สินทรัพยเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่เคยตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่ง
การปรับปรุงตองถือเปนการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของสวนเกินทุน จากการตีราคาสินทรัพย 

 
 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)  
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  
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การนําเสนอและการเปดเผยขอมูล   
  

30. กิจการตองนําเสนอและเปดเผยขอมูลที่ทําใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลทางการเงิน
ของการดําเนินงานที่ยกเลิกและการเลิกใชสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่
ยกเลิก) 

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิก 
31. สวนประกอบของกิจการประกอบดวยการดําเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกไดอยางชัดเจน (ท้ังในดาน

การดําเนินงานและดานวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน) จากสวนที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหนึ่ง 
สวนประกอบของกิจการจะเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดหรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด
ในขณะที่มีไวสําหรับดําเนินงาน 

32. การดําเนินงานที่ยกเลิก หมายถึง สวนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือท่ีจัดประเภทไวเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือ
ขาย และ 
32.1 เปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรท่ีแยกตางหาก 
32.2 เปนสวนหนึ่งของแผนรวมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรท่ีแยกตางหาก หรือ 
32.3 เปนบริษัทยอยที่ซื้อมาเพ่ือขายตอ 
 

33. กิจการตองเปดเผย 
33.1 จํานวนเงินในหนางบกําไรขาดทุนซึ่งประกอบดวยยอดรวมของ 

33.1.1 ผลกําไรหรือผลขาดทุนหลังจากหักภาษีของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ 
33.1.2 ผลกําไรหรือผลขาดทุนหลังหักจากภาษีท่ีรับรูในการวัดมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรมหักตนทุน

ในการขาย หรือในการจําหนายสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยซึ่งเปนสวนหนึ่งของเปนการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

33.2 การวิเคราะหจํานวนเงินในขอ 33.1 โดยแสดงเปน 
33.2.1 รายได คาใชจาย และผลกําไรหรือผลขาดทุนกอนหักภาษีของการดําเนินงานที่ยกเลิก 
33.2.2 ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 81.8 ของ(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

56 เรื่อง ภาษีเงินได (เม่ือมีการประกาศใช))  
33.2.3 ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูในการวัดมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หรือ

ในการจําหนายสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานที่
ยกเลิก และ 

33.2.4 ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 81.8 ของ(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 
เรื่อง ภาษีเงินได (เม่ือมีการประกาศใช) การวิเคราะหดังกลาวอาจนําเสนอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินหรือในหนางบกําไรขาดทุน หากกิจการนําเสนอการวิเคราะหในหนางบ
กําไรขาดทุน กิจการตองนําเสนอไวในสวนที่เก่ียวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งหมายถึง 
แยกตางหากจากการดําเนินงานตอเนื่อง การวิเคราะหนี้ไมจําเปนตองทําสําหรับกลุม



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)  
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  
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สินทรัพยท่ียกเลิกท่ีเปนบริษัทยอยที่ซื้อมาใหมซึ่งเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพย
ท่ีถือไวเพ่ือขายตั้งแตตอนซื้อมา (ดูยอหนาท่ี 11)    

33.3 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงินของการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก การเปดเผยเหลานี้อาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ
ในหนางบการเงิน การเปดเผยนี้ไมจําเปนตองทําสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่เปน
บริษัทยอยที่ซื้อมาใหมซึ่งเขาเง่ือนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตั้งแต
ตอนซื้อมา (ดูยอหนาที่ 11)    

 
34. กิจการตองนําเสนอการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 33 ใหมสําหรับงบการเงินงวดกอน เพ่ือ

เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินงานที่ไดยกเลิกไปในวันที่ในงบดุล สําหรับงวดที่นําเสนอ
ครั้งลาสุด 

 
35. กิจการตองจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปจจุบันของจํานวนเงินที่เคยนําเสนอในการดําเนินงานที่

ยกเลิก (ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการยกเลิกการดําเนินงานในงวดกอน) แยกตางหากในสวนของ
การดําเนินงานที่ยกเลิก กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวนของการปรับปรุงดังกลาว 
สถานการณที่ทําใหการปรับปรุงเหลานี้รวมถึงตัวอยางตอไปนี้ 
35.1 ความไมแนนอนที่เกิดจากขอตกลงในรายการยกเลิกการดําเนินงานไดหมดไป เชน การ

ไดขอยุติเก่ียวกับการปรับปรุงราคาซื้อและการรับประกันกับผูซื้อ 
35.2 ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงานของสวนประกอบ

ของกิจการกอนการยกเลิกไดหมดไป เชน ภาระผูกพันที่ผูขายยังคงตองรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอมและการรับประกันสินคาของผูขาย 

35.3 ขอตกลงในการสะสางภาระผูกพันของแผนผลประโยชนของพนักงานโดยที่การสะสางนั้น
เก่ียวของโดยตรงกับรายการยกเลิก 

 
36. หากกิจการเลิกจัดประเภทสวนประกอบของกิจการเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย กิจการตองจัด

ประเภทผลการดําเนินงานของสวนประกอบดังกลาวที่เคยนําเสนอในการดําเนินงานที่ยกเลิกตาม
ยอหนาที่ 33 – 35 ใหม ผลการดําเนินงานดังกลาวตองรวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน
ตอเนื่องสําหรับทุกงวดที่นําเสนอ กิจการตองอธิบายวาจํานวนสําหรับเงินงวดกอนเปนการ
นําเสนอใหม 

 
ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเน่ือง 

37. ผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่
ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายที่ไมเปนไปตามคํานิยามของการดําเนินงานที่
ยกเลิกตองรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง 
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การแสดงรายการสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อขาย 

38. กิจการตองแสดงรายการสินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและ
สินทรัพยของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย แยกตางหากจาก
สินทรัพยอ่ืนในงบดุล หนี้สินในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายตองนําเสนอ
แยกตางหากจากหนี้สินอื่นในงบดุล สินทรัพยและหนี้สินเหลานี้ตองไมนํามาหักกลบกันและ
นําเสนอเปนจํานวนเดียว  กิจการตองเปดเผยประเภทของสินทรัพยและหนี้สินที่สําคัญซึ่งถูกจัด
ประเภทเปนถือไวเพ่ือขายแยกตางหากในงบดุลหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เวนแตจะ
ไดรับยกเวนตามยอหนาที่ 39  กิจการตองนําเสนอรายไดหรือคาใชจายสะสมที่รับรูโดยตรงในสวน
ของเจาของที่เก่ียวของกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายแยกตางหาก 

 
39. กิจการไมตองเปดเผยประเภทของสินทรัพยและหนี้สินที่สําคัญหากกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกเปน

บริษัทยอยที่ซื้อมาใหม ซึ่งเขาเง่ือนไขการจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายในการซื้อ (ดูยอหนาที่ 11)  
 
40. กิจการตองไมจัดประเภทใหมหรือนําเสนอใหมสําหรับจํานวนเงินที่ไดนําเสนอเปนสินทรัพยไม

หมุนเวียน หรือเปนสินทรัพยและหนี้สินของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่ไดจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือ
ขายในงบดุลสําหรับงวดกอน เพ่ือสะทอนถึงการจัดประเภทในงบดุลสําหรับงวดที่นําเสนอครั้ง
ลาสุด 

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 
41. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพยไมหมุนเวียน 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายหรือเมื่อมีการขาย
สินทรัพยดังกลาว 

41.1 คําอธิบายของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 
41.2 คําอธิบายถึงขอเท็จจริงหรือสถานการณของการขาย หรือที่นําไปสูการจําหนายที่คาดไว 

และลักษณะและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนาย 
41.3 ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูตามยอหนาที่ 20 – 22 และหัวขอในงบกําไรขาดทุนที่รวมผล

กําไรหรือผลขาดทุนนั้นไว (หากไมไดนําเสนอแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน) 
41.4 สวนงานที่มีสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ถามี ตามมาตรฐานการ

บัญชี เร่ือง การรายงานขอมูลตามสวนงาน  (เมื่อมีการประกาศใช)   
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42. หากเปนไปตามยอหนาที่ 26 หรือยอหนาที่ 29 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแผนในการ
ขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กิจการตองอธิบายขอเท็จจริงและ
สถานการณที่นําไปสูการตัดสินใจดังกลาวและผลของการตัดสินใจที่มีตอผลการดําเนินงานสําหรับ
งวดนั้นและงวดกอนที่มีการนําเสนอ 

 
การถือปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง 
43. กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย

ที่ยกเลิก) ที่เขาเง่ือนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่เขา
เง่ือนไขการจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิกหลังจากวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผล
บังคับใช  กิจการอาจปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับสินทรัพยไมหมุนเวียน
ทุกประเภท (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เขาเง่ือนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือ
ขายและการดําเนินงานที่เขาเง่ือนไขการจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิกกอนวันที่มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใชหากกิจการทราบมูลคาและขอมูลอ่ืนที่ตองนํามาใชในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้เมื่อเขาเง่ือนไขที่กําหนดไวเปนครั้งแรก 

 

วันถือปฏิบัติ 
44. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป โดยสนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปปฏิบัติ
กอนเวลาที่มีผลบังคับใช  หากกิจการปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมกอนวันที่ 1 มกราคม 2552 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

 
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 เร่ือง การดําเนินงานที่ยกเลิก 
45. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 เร่ือง การดําเนินงานที่ยกเลิก 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 
คํานิยาม 
ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี 
 
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
(Cash-generating unit) 

สินทรัพยกลุมที่เล็กท่ีสุดที่สามารถระบุไดท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสวน
ใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอ่ืนหรือกลุมสินทรัพยอ่ืน 

สวนประกอบของกิจการ 
(Component of an entity) 

การดําเนินงานหรือกระแสเงินสดที่สามารถแยกไดอยางชัดเจน (ทั้งในดานการ
ดําเนินงานและสําหรับวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน) จากสวนที่เหลือของ
กิจการ  

ตนทุนในการขาย  
(Costs to sell) 

ตนทุนสวนเพิ่มที่เก่ียวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยท่ี
ยกเลิก) ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

สินทรัพยหมุนเวียน  
(Current asset) 

สินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
(ก) สินทรัพยท่ีคาดวาจะรับรู หรือตั้งใจสําหรับขายหรือใชในการดําเนินงานตามปกติ

ของกิจการ 
(ข) สินทรัพยท่ีถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักสําหรับขาย 
(ค) สินทรัพยท่ีคาดวาจะรับรูภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล หรือ 
(ง) เปนเงินสดหรือสินทรัพยท่ีเทียบเทาเงินสดที่ไมไดมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยน

หรือใชในการชําระหนี้อยางนอยภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 
การดําเนินงานที่ยกเลิก 
(Discontinued Operation) 

สวนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือท่ีจัดประเภทไวเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย 
และ 
(ก) เปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรท่ีแยกตางหาก 
(ข) เปนสวนหนึ่งของแผนรวมกันที่จะยกเลิกธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรท่ีแยก

ตางหาก หรือ 
(ค) เปนบริษัทยอยที่ซื้อมาเพ่ือขายตอ 

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 
(Disposal group) 

กลุมของสินทรัพยท่ียกเลิก (โดยการขายหรือไมใชการขาย) รวมกันเปนกลุมใน
รายการเดียว และหนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยเหลานั้นที่จะถูกโอนไปพรอม
กับรายการดังกลาว กลุมสินทรัพยรวมถึงคาความนิยมที่ไดมาในการรวมธุรกิจถากลุม
สินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่ไดรับปนสวนคาความนิยมตามที่
กําหนดไวในยอหนาท่ี 80 – 87 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เม่ือมีการประกาศใช) หรือเปนการ
ดําเนินงานภายในหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

มูลคายุติธรรม (Fair value) จํานวนที่สินทรัพยสามารถแลกเปลี่ยน หรือจํานวนที่ใชชําระหนี้สินในขณะที่ท้ังสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

ขอผูกพันในการซื้อที่แนนอน ขอตกลงกับผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกันซึ่งผูกพันทั้งสองฝายและมักมีผลบังคับตาม
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(Firm purchase 
commitment) 

กฎหมาย ซึ่ง (ก) กําหนดขอตกลงที่มีนัยสําคัญทั้งหมด รวมถึงราคาและระยะเวลา
ของรายการ และ (ข) รวมถึงมีบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามขอผูกพันซึ่งมากเพียงพอ 
ท่ีทําใหการปฏิบัติตามขอผูกพันมีความเปนไปไดสูงมาก 

ความเปนไปไดสูงมาก (Highly 
probable) 

มีความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นสูงมากกวาความเปนไปไดคอนขางแน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-
current asset) 

สินทรัพยท่ีไมเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยหมุนเวียน 

มีความเปนไปไดคอนขางแน 
(Probable) 

มีความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นมากกวาท่ีจะไมเกิดขึ้น 

จํานวนที่คาดวาจะไดรับคืน 
(Recoverable amount) 

จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายและมูลคา
จากการใช 

มูลคาจากการใช (Value in 
use) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเกิดจากการใชสินทรัพยอยาง
ตอเนื่องและจากการเลิกใชเม่ือสิ้นสุดอายุใชงาน 
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ภาคผนวก ข 
แนวปฏิบัติ 

 
ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี 
การขยายระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณ 
ข1 ตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณไมไดเปน

สาเหตุที่ทําใหไมสามารถจัดประเภทสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไว
เพ่ือขายหากความลาชานั้นเกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
กิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวา กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย 
(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ขอยกเวนสําหรับขอกําหนด 1 ปตามยอหนาที่ 8 ตองนํามาถือ
ปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น 
(ก) ในวันที่กิจการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่จะขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย

ที่ยกเลิก) กิจการคาดหวังอยางสมเหตุสมผลวาผูอ่ืน (ซึ่งไมใชผูซื้อ) จะบังคับใชเง่ือนไขใน
การโอนสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทําใหระยะเวลาที่ตองใชในการขาย
ใหเสร็จสมบูรณนั้นตองขยายออกไป และ 
(ก.1) การกระทําที่จําเปนเพื่อตอบสนองตอเง่ือนไขเหลานั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดจนกระทัง่ 

หลังจากไดทําขอผูกพันในการซื้อที่แนนอน และ 
(ก.2) ขอผูกพันในการซื้อที่แนนอนมีความเปนไปไดสูงมากภายใน 1 ป 

(ข) กิจการไดรับขอผูกพันในการซื้อที่แนนอนและเปนผลใหผูซื้อหรือผูอ่ืนบังคับใชเง่ือนไข
อยางที่ไมไดคาดการณมากอนในการโอนสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่
ยกเลิก) ซึ่งกอนหนานี้ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายที่จะขยายระยะเวลาที่
ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณ และ 
(ข.1) การกระทําที่จําเปนเพื่อตอบสนองตอเง่ือนไขไดเกิดขึ้นแลวอยางทันเวลา และ 
(ข.2) คาดวาปจจัยที่กอใหเกิดความลาชาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน   

(ค) ในระหวางรอบระยะเวลา 1 ปแรก สถานการณที่เคยคาดวาไมนาจะเกิดขึ้นไดเกิดขึ้น และ
เปนผลใหสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เคยจัดประเภทเปน
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายยังไมไดถูกขายออกไปเมื่อส้ินงวด และ 
(ค.1) ในระหวางรอบระยะเวลา 1 ปแรก กิจการไดกระทําการที่จําเปนเพื่อตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ 
(ค.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย

คลองในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีที่มีสถานการณเปลี่ยนแปลง และ 
(ค.3) เขาเง่ือนไขตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 และ 8 


