เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕/๒๕๕๖
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๒๙ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสีย
จากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบู รณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับนี้ได้ รวมการแก้ ไขที่เป็ นผลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ที่ได้ ออกเผยแพร่แล้ ว
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สารบัญ
ย่อหน้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
อ้างอิง
ความเป็ นมา
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 15
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

อ้างอิง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด (ปรับปรุง 2552)
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2552)
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2552)
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า (ปรับปรุง 2552)
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น (ปรับปรุง 2552)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 39 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน : การรับรู้และวัดมูลค่า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง งบการเงินรวม – นิติบุคคลเฉพาะกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1.

จุดมุ่งหมายของกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า กองทุนการรื้อถอน หรือกองทุน คือ การแยกสินทรัพย์เพื่ อไว้ ใช้ เป็ นเงินทุนบางส่วนหรือ
ทั้งจานวนของต้ นทุนในการรื้ อถอนโรงงาน (เช่น โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ) หรื อ อุปกรณ์บางอย่าง
(เช่ น รถยนต์ ) รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม (เช่ น การแก้ ใ ขน้า เสียหรื อ การบู ร ณะ
ปรับปรุงที่ดินของเหมืองแร่) ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า การรื้อถอน

2.

การจ่ายเงินเข้ ากองทุนอาจมาจากความสมัครใจ หรือ เป็ นไปตามข้ อกาหนด หรือ กฎหมาย ทั้งนี้
กองทุนอาจมีโครงสร้ างแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้ :
2.1 กองทุ นที่จัดตั้ งขึ้ นโดยบุ คคลหรื อ หน่ วยงานเดี ยว (ผู้ ลงทุน ) เพื่ อจ่ า ยภาระผูกพั น ในการ
รื้อถอนสินทรัพย์ของตนเอง ไม่ว่าสถานที่ท่ตี ้ องทาการรื้อถอนจะมีท่ตี ้ังแห่งเดียวหรือกระจาย
ไปตามแต่ละภูมิศาสตร์กต็ าม
3

2.2 กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ มบุ คคลหรื อหน่ วยงาน (กลุ่มผู้ ร่วมลงทุน) ที่ได้ ร่วมกันจั ดตั้ง
กองทุน เพื่อจ่ายภาระผูกพันในการรื้อถอนในส่วนของตนหรือของกลุ่มโดยที่ ผู้ลงทุนมีสิทธิ
ที่จะเบิกชดเชยจากกองทุน สาหรับรายจ่ายการรื้อถอน เท่ากับจานวนที่ตนจ่ายเข้ ากองทุน
บวกรายได้ ท่เี กิดขึ้นจริ งจากส่วนของเงินทุนของตน หักด้ วยส่วนแบ่งของตนในต้ นทุนใน
การจัดการกองทุน ผู้ ร่วมลงทุนอาจมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ ายเงินเข้ ากองทุนเพิ่ มขึ้น เช่ น
กรณีท่ผี ้ ูร่วมลงทุนรายอื่นล้ มละลาย ผู้ร่วมลงทุนที่เหลือต้ องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อรักษาระดับทุน
ให้ คงเดิม
2.3 กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหรื อหน่ วยงาน (กลุ่มผู้ ร่วมลงทุน) ที่ได้ ร่วมกันจัดตั้ง
กองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ท่จี ะนามาจ่ายภาระพูกพันในการรื้อถอนของตนเองหรือภาระ
ผูกพันร่ วม ซึ่งระดับการจ่ายเงินเข้ ากองทุน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในปั จจุ บันของผู้ ร่วมลงทุน
และผลประโยชน์ท่ีผ้ ูร่วมลงทุนได้ รับขึ้นอยู่กับกิจกรรมในอดีต กรณีดังกล่าวมีความเป็ นไป
ได้ ท่จี ะเกิดความไม่สอดคล้ องกันระหว่ างจานวนเงินที่จ่ายเข้ ากองทุน (ซึ่งเกิดจากกิจกรรมใน
ปัจจุบัน) กับ มูลค่าที่ผ้ ูร่วมลงทุนได้ รับจากกองทุน (ซึ่งเกิดจากกิจกรรมในอดีต)
3.

โดยทั่วไปกองทุนมีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1 กองทุนจะถูกแยกออกมาจัดการโดยผู้ดูแลกองทุนอิสระ
3.2 กิจการ (ผู้ลงทุน) จ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุน เงินสมทบนี้จะถูกนาไปลงทุนในสินทรั พย์
ต่างๆ ซึ่ งอาจรวมถึ งตราสารหนี้ และตราสารทุน และสามารถนาไปจ่ า ยค่ ารื้ อถอนของ
ผู้ลงทุนได้ ผู้ จัดการกองทุน (ตามข้ อ 3.1) เป็ นผู้ พิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน
ดังกล่าว ภายใต้ ข้อบังคับ ที่กาหนดในเอกสารการจัดการของกองทุน และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3.3 ผู้ลงทุนยังคงมีภาระผูกพันในการจ่ายต้ นทุนในการรื้อถอน อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนมีสิทธิท่ี
จะเบิกชดเชยจากกองทุนสาหรับต้ นทุนในการรื้อถอน ไม่เกินไปกว่าต้ นทุนในการรื้อถอนที่
เกิดขึ้นหรือส่วนแบ่งของสินทรัพย์ในกองทุน แล้ วแต่อย่างใดจะต่ากว่า
3.4 ผู้ลงทุนอาจไม่มีสทิ ธิหรือถูกจากัดสิทธิในการเข้ าถึงสินทรัพย์ของกองทุน ส่วนที่เกินจากที่
มีไว้ เพื่อจ่ายต้ นทุนในการรื้อถอน
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ขอบเขต
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้ สาหรับการบันทึกบัญชีในงบการเงินของ
ผู้ ลงทุ น สาหรั บ ส่วนได้ เสียจากกองทุ น เพื่ อการรื้ อถอน ซึ่ งจะต้ องมี ลั กษณะทั้ง 2 ประการ
ดังต่อไปนี้
4.1 สินทรัพย์ของกองทุน มีการจัดการแยกต่างหาก (ไม่ว่าสินทรั พย์น้ันถือโดยอีกกิจการหนึ่งแยก
ต่างหากหรือเป็ นสินทรัพย์ซ่ึงแยกได้ ในอีกกิจการหนึ่ง)
4.2 มีการจากัดสิทธิของผู้ลงทุนในการเข้ าถึงสินทรัพย์ของกองทุน
ส่วนได้ เสียคงเหลือที่มีอยู่ในกองทุนที่เกินจากสิทธิในการเบิกชดเชยจากเงินกองทุน เช่น สิทธิตาม
สัญญาในการรับส่วนแบ่งจากเงินกองทุนเมื่อการรื้อถอนเสร็จสิ้นลงหรือเมื่อมีการยกเลิกกองทุน
อาจจัดเป็ นตราสารทุนภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 39 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน : การรับรู้และวัดมูลค่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

5

ประเด็น
ประเด็นที่กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ

6.

6.1 ผู้ลงทุนควรบันทึกส่วนได้ เสียในกองทุนอย่างไร
6.2 ในกรณีท่ผี ้ ูลงทุนมีภาระผูกพันในการจ่ายเงินเข้ ากองทุนเพิ่ม เช่น เกิดเหตุการณ์ล้มละลายของ
ผู้ร่วม ลงทุนรายอื่น ควรบันทึกบัญชีสาหรับภาระผูกพันอย่างไร
ข้อสรุป
การบัญชีสาหรับส่วนได้เสียในกองทุน
7.

ผู้ ลงทุ น ต้ อ งรั บ รู้ ภาระผู ก พั น ในการจ่ า ยต้ น ทุ น ในการรื้ อถอนเป็ นหนี้ สิน และรั บ รู้ ส่วนได้ เสียใน
กองทุน ดังกล่ า วแยกต่ างหาก เว้ น แต่ ผ้ ูลงทุ นไม่ ต้องรั บผิดชอบในการจ่ า ยต้ นทุ น ในการรื้ อถอน
ดังกล่าว แม้ ว่ากองทุนจะไม่สามารถจ่ายได้ กต็ าม

8.

ผู้ลงทุนต้ องพิ จารณาว่ า ตนมีอานาจควบคุม หรื ออานาจควบคุมร่ วม หรื อมีอิทธิพลอย่ างมี
นัยสาคัญ เหนือกองทุน ดังกล่ าวหรื อไม่ ตามที่อ้างอิงในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 27 เรื่ อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้ เสีย
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ในการร่วมค้ า (ปรับปรุง 2552) และ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง งบการเงินรวม
– นิติบุคคลเฉพาะกิจ หากเป็ นไปตามนั้น ผู้ลงทุนต้ องบันทึกบัญชีสาหรับส่วนได้ เสียในกองทุน
เหล่านั้นให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
9.

หากผู้ลงทุนไม่มีอานาจควบคุม หรืออานาจควบคุมร่ วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือ
กองทุนดังกล่ าว ผู้ลงทุ น ต้ อ งรั บ รู้สิทธิในการได้ รับ ชดเชยจากกองทุน ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น โดยการ
ได้ รับชดเชยดังกล่าวต้ องวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่ต่ากว่า ระหว่าง
9.1 มูลค่าตามการรับรู้ภาระผูกพันสาหรับการรื้อถอนที่รับรู้ไว้ และ
9.2 ส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนที่เป็ นส่วนของผู้ลงทุน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการได้ รับชดเชยที่นอกเหนือจากการจ่ายเพื่อเงินลงทุน และ
การรับคืนจากกองทุนต้ องรับรู้เป็ นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีท่มี ีการเปลี่ยนแปลง

การบัญชีสาหรับภาระผูกพันในการเพิม่ การลงทุน
10.

เมื่อผู้ลงทุนมีภาระผูกพันที่เป็ นไปได้ ว่า จะต้ องเพิ่มการลงทุน ตัวอย่างเช่ น ในสถานการณ์ท่ีมี
ผู้ลงทุ นรายอื่นล้ มละลายหรื อ เมื่อมู ลค่า ของสิน ทรั พย์ ท่ีก องทุ นถื ออยู่ มีมูลค่ าลดลงจนไม่ เพี ยง
พอที่จะจ่ายชาระเพื่อชดเชยภาระผูกพัน โดยภาระผูกพันนี้เป็ นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้ องรับรู้หนี้สนิ ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะมีการลงทุนเพิ่ม

การเปิ ดเผยข้อมูล
11.
12.

13.

ผู้ลงทุนต้ องเปิ ดเผยถึงลักษณะของส่วนได้ เสียในกองทุนและข้ อจากัดต่างๆ ในการเข้ าถึงสินทรัพย์
ของกองทุน
เมื่อผู้ลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้ องเพิ่มการลงทุนที่เป็ นไปได้ โดยภาระผูกพันดังกล่าวมิได้ รับรู้เป็ น
หนี้สนิ (ดูย่อหน้ าที่ 10) ผู้ลงทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 86 ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
เมื่อผู้ลงทุนรับรู้ส่วนได้ เสียในกองทุนตามย่อหน้ าที่ 9 ผู้ลงทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 85.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
6

วันถือปฏิบตั ิ
14

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กับงบการเงินสาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฎิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในงบการเงินด้ วย

14ก

ย่อหน้ านี้ไม่ใช้

การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
15.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ให้ ถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (ปรับปรุง 2552)
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