เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๐/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๙๕/๒๕๕๗ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตามที่
กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบู รณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อม ซึ่ ง เป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ น สุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 (IFRIC Interpretation 5 : Rights to
Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
(Bound Volume 2015 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพิ่ ม
ย่อหน้ าที่ 14ค 14ง และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ

1
4
6
7

การบัญชีสาหรับส่วนได้เสียจากกองทุน
การบัญชีสาหรับภาระผูกพันในการเพิม่ การลงทุน
การเปิ ดเผยข้อมูล

7
10
11

วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

14
15

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจาก
กองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 15

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
อ้างอิง







มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงิ นรวม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การร่ วมการงาน (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี ่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 28 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู ้แ ละวัด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

จุดมุ่งหมายของกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
กองทุนการรื้อถอน หรือกองทุน คือ การแยกสินทรัพย์เพื่อไว้ ใช้ เป็ นเงินทุนบางส่วนหรือทั้งจานวน
ของต้ นทุนในการรื้อถอนโรงงาน (เช่น โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ) หรืออุปกรณ์บางอย่าง (เช่น รถยนต์)
รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม (เช่น การแก้ ไขนา้ เสีย หรือการบูรณะปรับปรุงที่ดินของเหมืองแร่ )
ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า การรื้อถอน
การจ่ายเงินเข้ ากองทุนอาจมาจากความสมัครใจ หรือ เป็ นไปตามข้ อกาหนด หรือ กฎหมาย ทั้งนี้
กองทุนอาจมีโครงสร้ างแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้

3

3

2.1 กองทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ นโดยบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานเดี ย ว (ผู้ ล งทุ น ) เพื่ อ จ่ า ยภาระผู ก พั น ใน
การรื้ อถอนสิน ทรัพย์ของตนเอง ไม่ว่าสถานที่ท่ีต้องทาการรื้ อถอนจะมีท่ตี ้ังแห่งเดียวหรื อ
กระจายไปตามแต่ละภูมิศาสตร์กต็ าม
2.2 กองทุ น ที่จั ดตั้ งขึ้ น โดยกลุ่ มบุ คคลหรื อ หน่ วยงาน (กลุ่ มผู้ ร่ วมลงทุ น ) ที่ได้ ร่ ว มกั น จั ดตั้ ง
กองทุน เพื่อจ่ายภาระผูกพันในการรื้อถอนในส่วนของตนหรือของกลุ่มโดยที่ ผู้ลงทุนมีสิทธิ
ที่จะเบิ กชดเชยจากกองทุ น สาหรั บรายจ่ ายการรื้ อถอน เท่ากับจานวนที่ตนจ่ ายเข้ ากองทุ น
บวกรายได้ ท่ี เ กิ ดขึ้ นจริ ง จากส่ วนของเงิ น ทุ น ของตน หั กด้ วยส่ ว นแบ่ ง ของตนในต้ น ทุ น
ในการจัดการกองทุน ผู้ร่วมลงทุนอาจมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ ายเงินเข้ ากองทุนเพิ่มขึ้น เช่น
กรณีท่ผี ้ ูร่วมลงทุนรายอื่นล้ มละลาย ผู้ร่วมลงทุนที่เหลือต้ องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อรักษาระดับทุน
ให้ คงเดิม
2.3 กองทุ น ที่จั ดตั้ งขึ้ นโดยกลุ่ มบุ คคลหรื อ หน่ ว ยงาน (กลุ่ มผู้ ร่ วมลงทุ น ) ที่ได้ ร่ ว มกัน จั ดตั้ ง
กองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะนามาจ่ ายภาระผูกพันในการรื้อถอนของตนเองหรือภาระ
ผูกพั นร่ วม ซึ่งระดับการจ่ ายเงินเข้ ากองทุน ขึ้นอยู่กับ กิจกรรมในปั จจุ บันของผู้ ร่วมลงทุน
และผลประโยชน์ท่ผี ้ ูร่วมลงทุนได้ รับขึ้นอยู่กบั กิจกรรมในอดีต กรณีดังกล่าวมีความเป็ นไปได้
ที่จะเกิ ดความไม่ สอดคล้ องกั นระหว่ างจ านวนเงิ นที่ จ่ ายเข้ ากองทุ น (ซึ่ งเกิ ดจากกิ จกรรม
ในปัจจุบัน) กับมูลค่าที่ผ้ ูร่วมลงทุนได้ รับจากกองทุน (ซึ่งเกิดจากกิจกรรมในอดีต)
โดยทั่วไปกองทุนมีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1 กองทุนจะถูกแยกออกมาจัดการโดยผู้ดูแลกองทุนอิสระ
3.2 กิจการ (ผู้ลงทุน) จ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุน เงินสมทบนี้จะถูกนาไปลงทุนในสินทรั พย์ต่างๆ
ซึ่ งอาจรวมถึ งตราสารหนี้ และตราสารทุ นและสามารถน าไปจ่ ายค่ ารื้ อถอนของผู้ ลงทุ นได้
ผู้จัดการกองทุนเป็ นผู้พิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าว ภายใต้ ข้อบังคับที่กาหนด
ในเอกสารการจัดการของกองทุน และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3.3 ผู้ลงทุนยังคงมีภาระผูกพันในการจ่ายต้ นทุนในการรื้อถอน อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนมีสิทธิท่จี ะ
เบิ กชดเชยจากกองทุ น ส าหรั บ ต้ นทุ นในการรื้ อถอน ไม่ เกิ นไปกว่ า ต้ น ทุ น ในการรื้ อถอน
ที่เกิดขึ้นหรือส่วนแบ่งของสินทรัพย์ในกองทุน แล้ วแต่อย่างใดจะต่ากว่า
3.4 ผู้ลงทุนอาจไม่มีสิทธิหรือถูกจากัดสิทธิในการเข้ าถึงสินทรัพย์ของกองทุน ส่วนที่เกินจากที่มี
ไว้ เพื่อจ่ายต้ นทุนในการรื้อถอน

4

ขอบเขต
4

5

การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึก บั ญ ชี ใ นงบการเงิ น
ของผู้ ล งทุ น สาหรั บ ส่ว นได้ เสียจากกองทุ น เพื่ อการรื้ อถอน ซึ่ งจะต้ องมี ลักษณะทั้ง 2 ประการ
ดังต่อไปนี้
4.1 สินทรั พย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก (ไม่ว่าสินทรั พย์น้ันถือโดยอีกกิจการหนึ่ง
แยกต่างหากหรือเป็ นสินทรัพย์ซ่ึงแยกได้ ในอีกกิจการหนึ่ง) และ
4.2 มีการจากัดสิทธิของผู้ลงทุนในการเข้ าถึงสินทรัพย์ของกองทุน
ส่วนได้ เสียคงเหลือที่มีอยู่ในกองทุนที่เกินจากสิทธิในการเบิกชดเชยจากเงินกองทุน เช่น สิทธิตาม
สัญญาในการรับส่วนแบ่งจากเงินกองทุนเมื่อการรื้อถอนเสร็จสิ้นลงหรือเมื่อมีการยกเลิกกองทุน
อาจจั ดเป็ นตราสารทุ น ภายใต้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู้ แ ละการวั ดมู ลค่ า
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ จากขอบเขตของการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ประเด็น
6

ประเด็นที่กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ
6.1 ผู้ลงทุนควรบันทึกส่วนได้ เสียในกองทุนอย่างไร
6.2 ในกรณีท่ผี ้ ูลงทุนมีภาระผูกพันในการจ่ายเงินเข้ ากองทุนเพิ่ม เช่น เกิดเหตุการณ์ล้มละลาย
ของผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ควรบันทึกบัญชีสาหรับภาระผูกพันอย่างไร

มติ
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การบัญชีสาหรับส่วนได้เสียในกองทุน
ผู้ลงทุ นต้ องรั บรู้ ภาระผูก พั นในการจ่ า ยต้ น ทุน ในการรื้ อถอนเป็ นหนี้สินและรั บ รู้ ส่วนได้ เสียใน
กองทุนดังกล่ าวแยกต่างหาก เว้ นแต่ ผ้ ูลงทุนไม่ต้องรั บผิดชอบในการจ่ ายต้ นทุ นในการรื้ อถอน
ดังกล่าว แม้ ว่ากองทุนจะไม่สามารถจ่ายได้ กต็ าม
ผู้ ลงทุ น ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ตนมี ก ารควบคุ ม หรื อ การควบคุ มร่ วม หรื อ มีอิทธิพ ลอย่ า งมี นั ยสาคั ญ
เหนื อ กองทุ น ดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ ตามที่อ้ า งอิง ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การร่ ว มการงาน (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) หากเป็ นไปตามนั้น ผู้ลงทุน ต้ องบันทึกบัญ ชีสาหรับ ส่วนได้ เสียในกองทุนเหล่ านั้น
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
5
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หากผู้ลงทุน ไม่มีการควบคุม หรื อ ไม่ มีการควบคุมร่ วม หรื อไม่ มีอิทธิพลอย่างมี นัยสาคัญเหนื อ
กองทุน ดังกล่ า ว ผู้ ลงทุน ต้ องรั บ รู้สิทธิในการได้ รับ ชดเชยจากกองทุ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยการได้ รับชดเชยดังกล่ าวต้ องวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่ต่ ากว่ า
ระหว่าง
9.1 มูลค่าตามการรับรู้ภาระผูกพันสาหรับการรื้อถอนที่รับรู้ไว้ และ
9.2 ส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนที่เป็ นส่วนของผู้ลงทุน
การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิท ธิ ในการได้ รั บ ชดเชยที่น อกเหนื อ จากการจ่ า ยเพื่ อ
เงินลงทุนและการรับคืนจากกองทุนต้ องรับรู้เป็ นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีท่มี ีการเปลี่ยนแปลง

การบัญชีสาหรับภาระผูกพันในการเพิม่ การลงทุน
10 เมื่อ ผู้ ลงทุ น มี ภาระผู ก พั น ที่เป็ นไปได้ ว่า จะต้ องเพิ่ ม การลงทุ น ตั ว อย่ า งเช่ น ในสถานการณ์ ท่ีมี
ผู้ลงทุ น รายอื่น ล้ มละลายหรื อ เมื่อ มู ลค่ า ของสินทรั พย์ ท่ีก องทุ น ถื อ อยู่ มีมูลค่ า ลดลงจนไม่ เพี ยง
พอที่จะจ่ายชาระเพื่อชดเชยภาระผูกพัน โดยภาระผูกพันนี้เป็ นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้ องรับรู้หนี้สินก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไป
ได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะมีการลงทุนเพิ่ม
การเปิ ดเผยข้อมูล
11 ผู้ลงทุนต้ องเปิ ดเผยถึงลักษณะของส่วนได้ เสียในกองทุนและข้ อจากัดต่างๆ ในการเข้ าถึงสินทรัพย์
ของกองทุน
12 เมื่อผู้ลงทุนมีภาระผูกพันที่เป็ นไปได้ ว่าจะต้ องเพิ่มการลงทุน โดยภาระผูกพันดังกล่าวมิได้ รับรู้เป็ น
หนี้สิน (ดูย่อหน้ าที่ 10) ผู้ลงทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 86 ในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
13 เมื่อผู้ลงทุนรับรู้ส่วนได้ เสียในกองทุนตามย่อหน้ าที่ 9 ผู้ลงทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 85.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )

วันถือปฏิบตั ิ
14 กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้
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ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
14ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
14ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

14ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
14ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
15 การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี ให้ ถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
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