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เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๖๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕   
เรื่อง  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรื้อถอน  การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๗๑/๒๕๖๑  เรื่อง  การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  เรื่อง  สิทธิในส่วนได้เสีย
จากกองทุนการรื้อถอน  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5  
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ค าน า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IFRIC Interpretation 5: Rights to Interests arising 

from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds (Bound volume 2019 

Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดย

ปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือ

เน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 5  
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อา้งอิง 

ความเป็นมา     1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 6 

มติ 7 
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การบญัชีส าหรบัภาระผูกพนัในการเพิม่การลงทุน   10 

การเปิดเผยขอ้มูล   11 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 

การบูรณะและการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 15  
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อา้งอิง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี ่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น  

 

ความเป็นมา 
 

1 จุดมุ่งหมายของกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่ึงต่อไปจะ

เรียกว่า กองทุนการร้ือถอน หรือกองทุน คือ การแยกสนิทรัพย์เพ่ือไว้ใช้เป็นเงินทุนบางส่วนหรือ

ทั้งจ านวนของต้นทุนในการร้ือถอนโรงงาน (เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) หรืออุปกรณ์บางอย่าง 

(เช่น รถยนต์) รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม (เช่น การแก้ไขน า้เสีย หรือการบูรณะปรับปรุง

ที่ดินของเหมืองแร่) ทั้งหมดน้ีรวมเรียกว่า การร้ือถอน 

2      การจ่ายเงินเข้ากองทุนอาจมาจากความสมัครใจ หรือเป็นไปตามข้อก าหนด หรือ กฎหมาย ทั้งน้ี

กองทุนอาจมีโครงสร้างแบบใดแบบหน่ึง ต่อไปนี้   

2.1  กองทุนที่จัดต้ังข้ึนโดยบุคคลหรือหน่วยงานเดียว (ผู้ลงทุน) เพ่ือจ่ายภาระผูกพัน 

ในการร้ือถอนสนิทรัพย์ของตนเอง ไม่ว่าสถานที่ที่ต้องท าการร้ือถอนจะมีที่ต้ังแห่งเดียว

หรือกระจายไปตามแต่ละภมูิศาสตร์กต็าม 

2.2  กองทุนที่จัดต้ังข้ึนโดยกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน (กลุ่มผู้ร่วมลงทุน) ที่ได้ร่วมกันจัดต้ัง

กองทุน เพ่ือจ่ายภาระผูกพันในการร้ือถอนในส่วนของตนหรือของกลุ่มโดยที่ ผู้ลงทุนมี

สิทธิที่จะเบิกชดเชยจากกองทุนส าหรับรายจ่ายการร้ือถอน เท่ากับจ านวนที่ตนจ่ายเข้า

กองทุนบวกรายได้ที่เกิดข้ึนจริงจากส่วนของเงินทุนของตน หักด้วยส่วนแบ่งของตน 

ในต้นทุน ในการจัดการกองทุน ผู้ร่วมลงทุนอาจมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินเข้า
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กองทุนเพ่ิมขึ้ น เช่น กรณีที่ ผู้ร่วมลงทุนรายอื่นล้มละลาย ผู้ร่วมลงทุนที่ เหลือต้อง

จ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือรักษาระดับทุนให้คงเดิม 

2.3  กองทุนที่จัดต้ังข้ึนโดยกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน (กลุ่มผู้ร่วมลงทุน) ที่ได้ร่วมกนัจัดต้ัง

กองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน ามาจ่ายภาระผูกพันในการร้ือถอนของตนเองหรือ

ภาระผูกพันร่วม ซ่ึงระดับการจ่ายเงินเข้ากองทุนขึ้นอยู่กบักจิกรรมในปัจจุบันของผู้ร่วม

ลงทุน และผลประโยชน์ที่ผู้ร่วมลงทุนได้รับขึ้ นอยู่กับกิจกรรมในอดีต กรณีดังกล่าว 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างจ านวนเงินที่ จ่ายเข้ากองทุน  

(ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมในปัจจุบัน) กับมูลค่าที่ ผู้ร่วมลงทุนได้รับจากกองทุน (ซ่ึงเกิดจาก

กจิกรรมในอดีต) 

3       โดยทั่วไปกองทุนมีลักษณะดังต่อไปนี้  

3.1   กองทุนจะถูกแยกออกมาจัดการโดยผู้ดูแลกองทุนอสิระ 

3.2   กิจการ (ผู้ลงทุน) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เงินสมทบน้ีจะถูกน าไปลงทุนในสินทรัพย์

ต่างๆ ซ่ึงอาจรวมถึงตราสารหน้ี และตราสารทุนและสามารถน าไปจ่ายค่าร้ือถอนของ 

ผู้ลงทุนได้ ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าว ภายใต้

ข้อบังคับที่ก  าหนดในเอกสารการจัดการของกองทุน และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

3.3   ผู้ลงทุนยังคงมีภาระผูกพันในการจ่ายต้นทุนในการร้ือถอน อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุน 

มีสทิธทิี่จะเบิกชดเชยจากกองทุนส าหรับต้นทุนในการร้ือถอน ไม่เกินไปกว่าต้นทุนในการ

ร้ือถอนที่เกดิข้ึนหรือส่วนแบ่งของสนิทรัพย์ในกองทุน แล้วแต่อย่างใดจะต ่ากว่า 

3.4   ผู้ลงทุนอาจไม่มีสิทธิหรือถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงสินทรัพย์ของกองทุน ส่วนที่เกิน

จากที่มีไว้เพ่ือจ่ายต้นทุนในการร้ือถอน 

 

ขอบเขต 

 

4   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ใช้ส าหรับการบันทึกบัญชีในงบการเงิน               

ของผู้ลงทุนส าหรับส่วนได้เสียจากกองทุนเพ่ือการร้ือถอน ซ่ึงจะต้องมีลักษณะทั้ง 2 ประการ 

ดังต่อไปนี้  

4.1  สินทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก (ไม่ว่าสินทรัพย์น้ันถือโดยอีกกิจการ

หน่ึงแยกต่างหากหรือเป็นสนิทรัพย์ซ่ึงแยกได้ในอกีกจิการหน่ึง) และ 

4.2  มีการจ ากดัสทิธขิองผู้ลงทุนในการเข้าถึงสนิทรัพย์ของกองทุน 

5 ส่วนได้เสียคงเหลือที่มีอยู่ในกองทุนที่เกินจากสิทธิในการเบิกชดเชยจากเงินกองทุน เช่น สิทธิ

ตามสัญญาในการรับส่วนแบ่งจากเงินกองทุนเมื่อการร้ือถอนเสร็จสิ้ นลงหรือเมื่อมีการยกเลิก

กองทุน  อาจจัด เป็นตราสารทุนภายใต้มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 69/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 6 

ประเด็น 
 

6  ประเดน็ที่กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี คือ 

6.1   ผู้ลงทุนควรบันทกึส่วนได้เสยีในกองทุนอย่างไร 

6.2   ในกรณีที่ ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันในการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพ่ิม เช่น เกิดเหตุการณ์

ล้มละลายของผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ควรบันทกึบัญชีส าหรับภาระผูกพันอย่างไร 

 

มติ 
 

การบญัชีส าหรบัส่วนไดเ้สียในกองทุน 

 

7  ผู้ลงทุนต้องรับรู้ภาระผูกพันในการจ่ายต้นทุนในการร้ือถอนเป็นหน้ีสินและรับรู้ส่วนได้เสีย 

ในกองทุนดังกล่าวแยกต่างหาก เว้นแต่ผู้ลงทุนไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายต้นทุนในการร้ือถอน

ดังกล่าว แม้ว่ากองทุนจะไม่สามารถจ่ายได้กต็าม 

8  ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมหรือการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ 

เหนือกองทุนดังกล่าวหรือไม่ ตามที่อ้างอิงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า หากเป็นไปตามน้ัน 

ผู้ลงทุนต้องบันทกึบัญชีส าหรับส่วนได้เสียในกองทุนเหล่าน้ันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ข้างต้น 

9  หากผู้ลงทุนไม่มีการควบคุมหรือไม่มีการควบคุมร่วม หรือไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือ

กองทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนต้องรับรู้สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุน ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบั บที่  37 เร่ื อง ประมาณการหน้ี สิ น หน้ี สิ นที่ อาจเกิ ดข้ึ น และสิ นทรัพย์ ที่ อ าจ เกิ ด ขึ้ น  

โดยการได้รับชดเชยดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าระหว่าง 

9.1   มูลค่าตามการรับรู้ภาระผูกพันส าหรับการร้ือถอนที่รับรู้ไว้ และ 

9.2   ส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่เป็นส่วนของ 

ผู้ลงทุน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการได้รับชดเชยที่นอกเหนือจากการจ่ายเพ่ือ 

เงินลงทุนและการรับคืนจากกองทุนต้องรับ รู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีที่ มีการ

เปล่ียนแปลง 

 

การบญัชีส าหรบัภาระผูกพนัในการเพิม่การลงทุน 

 

10  เมื่อผู้ลงทุนมีภาระผูกพันที่เป็นไปได้ว่าจะต้องเพ่ิมการลงทุน ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่มี 

ผู้ลงทุนรายอื่นล้มละลายหรือเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่มีมูลค่าลดลงจนไม่เพียงพอ              

ที่จะจ่ายช าระเพ่ือชดเชยภาระผูกพัน โดยภาระผูกพันน้ีเป็นหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนตามมาตรฐาน 



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 69/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 7 

การบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งน้ี  

ผู้ลงทุนต้องรับรู้หน้ีสนิกต่็อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมกีารลงทุนเพ่ิม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

11  ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยถึงลักษณะของส่วนได้เสียในกองทุนและข้อจ ากัดต่างๆ ในการเข้าถึง

สนิทรัพย์ของกองทุน 

12  เม่ือผู้ลงทุนมีภาระผูกพันที่เป็นไปได้ว่าจะต้องเพ่ิมการลงทุน โดยภาระผูกพันดังกล่าวมิได้รับรู้     

เป็นหน้ีสิน (ดูย่อหน้าที่ 10) ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  86 ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่

อาจเกดิขึ้น  

13  เมื่อผู้ลงทุนรับรู้ส่วนได้เสียในกองทุนตามย่อหน้าที่ 9 ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้         

ในย่อหน้าที่ 85.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ

เกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

14  กิจการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ       

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้

น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ หากกิจการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

14ก  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

14ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

14ค (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

14ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ท าให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 5 และตัดย่อหน้าที่ 14ก และ 14ค กจิการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อ

กจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

15  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

 


