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ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑  เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน  การบูรณะ  และหนี้สิน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2557) 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดข้ึนจาก

การร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2555 (IFRIC Interpretation 1: 

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities (Bound Volume 2013 

Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดย

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหน้ีสินทีเ่กิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินทีม่ลีักษณะ

คลา้ยคลึงกัน 

อา้งอิง 

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 2 

ประเด็น 3 

มติ   4 

วนัถอืปฏิบติั 9 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  10 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2557) 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกัน 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 

1 หลายกิจการมีภาระผูกพันในการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี จะอ้างถึงภาระผูกพันดังกล่าวว่าเป็น “หน้ีสินที่

เกดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ราคาทุน

ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมการประมาณการเบ้ืองต้นส าหรับต้นทุนการร้ือและการขน

ย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพันดังกล่าวของกิจการเกิดขึ้นเมื่อมีการ

ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ หรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่

วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าในช่วงเวลาน้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนและสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้

ก าหนดวิธีการวัดมูลค่าของหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปลีย่นแปลงใน

หน้ีสินทีเ่กิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินทีมี่ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  

1 ถึง 10  
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คล้ายคลึงกนั การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีการบันทกึ

บัญชีส าหรับผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าของหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 

 

ขอบเขต 

2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ถือปฏบัิติกับการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่า

ของหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ หรือหน้ีสินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซ่ึงเป็นไปตาม

การรับรู้ทั้งสองข้อดังน้ี 

2.1  รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

2.2 รับรู้เป็นหน้ีสินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการ  

หน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนและสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ตัวอย่างเช่น หน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ หรือหน้ีสินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจ

เกิดขึ้ นจากการร้ือถอนโรงงาน การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียหายจากอุตสาหกรรมขุดเจาะแหล่ง

ทรัพยากรแร่ หรือการขนย้ายอุปกรณ์ 

 

ประเด็น 

3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงวิธีการบันทกึบัญชีที่เกี่ยวกับผลกระทบ

ของเหตุการณ์ต่อไปน้ี ที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าของหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการ    

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 

3.1 การเปล่ียนแปลงในประมาณการทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ (เช่น กระแสเงินสด) 

ซ่ึงน ามาจ่ายช าระภาระผูกพัน 

3.2 การเปล่ียนแปลงในอัตราคิดลดซ่ึงอ้างอิงอัตราตลาดในปัจจุบัน ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 

47 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสิน

ที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) (รวมถึงการเปล่ียนแปลง

มูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหน้ีสนิน้ัน) และ 

3.3 การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสนิที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไป (หมายถึงส่วนคิดลดที่ทยอยลดลง) 

 

มติ 

4 การเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าของหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจ านวนของ

ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงน ามาจ่ายช าระภาระผูกพัน หรือการเปล่ียนแปลงอัตรา   

คิดลด ต้องบันทกึบัญชีตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 ถึง 7  
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5 ในกรณีที่วัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธรีาคาทุน 

5.1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินต้องน าไปบวกเพ่ิมหรือหักออกจากต้นทุนของสินทรัพย์ที่

เกี่ยวข้องในงวดปัจจุบัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัย่อหน้าที่ 5.2 ด้วย 

5.2 จ านวนที่หักออกจากต้นทุนของสินทรัพย์ต้องไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ถ้าการลดลงของหน้ีสนิเกนิกว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ ส่วนที่เกินดังกล่าวต้องรับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุนทนัท ี

5.3 หากการปรับปรุงท าให้ต้นทุนของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้ น กิจการต้องพิจารณาว่า เป็นข้อบ่งช้ีว่า

มูลค่าตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์อาจได้รับคืนไม่เตม็จ านวนหรือไม่ หากมีข้อบ่งช้ีดังกล่าว

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

และบันทึกบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

6      ในกรณีที่วัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธกีารตีราคาใหม่ 

6.1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงส่วนเกินทุนหรือส่วนต ่าจาก       

การตีราคาสนิทรัพย์ที่รับรู้ไว้ก่อนหน้านี้   

6.1.1 การลดลงของหน้ีสินต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และเพ่ิมส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสนิทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับย่อหน้าที่ 6.2 ด้วย) เว้นแต่

สินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาลดลงและได้รับรู้มูลค่าที่ลดลงในก าไรหรือขาดทุนใน

งวดก่อน การลดลงของหน้ีสินต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนที่ตีราคา

ลดลงของสนิทรัพย์ซ่ึงได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดก่อน 

6.1.2  การเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่สินทรัพย์น้ันเคยมีการ    

ตีราคาเพ่ิมขึ้ นและมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คงเหลืออยู่ ในกรณีการ

เพ่ิมข้ึนของหน้ีสินต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และลดส่วนเกินทุนจากการ   

ตีราคาสินทรัพย์ในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชีส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ของสินทรัพย์รายการเดียวกนั 

6.2 ในกรณีที่การลดลงของหน้ีสนิมีจ านวนเกนิกว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ตามวิธีราคาทุน

ให้รับรู้ส่วนที่เกนิดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนทนัท ี 

6.3 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิเป็นข้อบ่งช้ีว่า สนิทรัพย์อาจจะต้องมีการตีราคาใหม่เพ่ือให้ม่ันใจ

ได้ว่ามูลค่าตามบัญชี ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน ทั้งน้ีส าหรับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ใด ๆ ต้องน ามาพิจารณาก าหนด

จ านวนที่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามที่ได้กล่าวไว้ใน

ย่อหน้าที่ 6.1 ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่ กิจการต้องตีราคา

สนิทรัพย์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนักบัสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ด้วย  

6.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ก าหนดให้เปิดเผยแต่ละองค์ประกอบของก าไรหรือขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ซ่ึงเป็น
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ผลจากการเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิดังกล่าวต้องแสดงรายการแยกต่างหากและเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัรายการดังกล่าว 

7 ในกรณีที่สินทรัพย์น้ันได้คิดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้ว การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่

เกิดขึ้ นหลังจากสิ้ นสุดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดการ

เปล่ียนแปลงน้ัน โดยถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยวิธรีาคาทุนและวิธกีารตีราคาใหม่ 

8 การเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปซ่ึงเกิดจากส่วนคิดลดที่ทยอยลดลงที่เกิดข้ึน

ในแต่ละงวดต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่อนุญาตให้

บันทกึรายการดังกล่าวรวมเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ 

 

วนัถอืปฏิบติั 

9 กจิการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบังบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อน

วันถือปฏบัิติ หากกิจการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับ

งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

9ก    (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง)  

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

10 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด
 

(เมื่อมีการประกาศใช้)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


