เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔/๒๕๕๖
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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 ๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ในหนี้สิน ที่เ กิด ขึ้ น จากการรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิน ที่ มีลั กษณะคล้ายคลึง กัน ตามที่กํา หนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที่ มี ล กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิน ที่เ กิดขึ้น จาก
การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน กาหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
โดยรวมผลจากการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ ไว้ แล้ ว
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี ดังต่อไปนี้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน

1

สารบัญ
ย่อหน้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การเปลีย่ นแปลงในหนี้ สินทีเ่ กิดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
อ้างอิง
ความเป็ นมา

1

ขอบเขต

2

ประเด็น

3

ข้อสรุป

4-8

วันถือปฏิบตั ิ

9

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

10

ตัวอย่าง
ข้ อเท็จจริงทั่วไป
ตัวอย่างที่ 1: วิธรี าคาทุน

1
1-5

ตัวอย่างที่ 2: วิธกี ารตีราคาใหม่

6 -12

ตัวอย่างที่ 3: การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

13-18

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิน ที่เ กิดขึ้น จาก
การรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 10 การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 1แนบท้ ายด้ วยตัวอย่างซึ่งไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การเปลี่ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที่ มี ล กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน







อ้ างอิงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น

ความเป็ นมา
1. หลายกิ จ การมี ภ าระผู ก พั น ในการรื้ อ การขนย้ า ย และการบู ร ณะที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะอ้ างถึงภาระผูกพันดังกล่าวว่าเป็ น “หนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
16 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาหนดให้ ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ รวมการประมาณการเบื้องต้ นสาหรับต้ นทุนการรื้อและการขนย้ ายสินทรัพย์ และการ
บูรณะสถานที่ต้ัง ภาระผูกพันดังกล่าวของกิจการเกิดขึ้นเมื่อมีการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ หรือเป็ นผล
จากการใช้ สนิ ทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ที่มิใช่วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ าใน
ช่วงเวลานั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ได้ กาหนดเรื่องวิธีการวัดมูลค่าของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบู รณะ และหนี้ สิน ที่มีลัก ษณะคล้ า ยคลึ งกัน การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ให้ แนวทางเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี สาหรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ขอบเขต
2.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ใช้ กับ การเปลี่ ยนแปลงในการวั ดมู ลค่ า ของ
หนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ หรือหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน ซึ่งมีการรับรู้ดังนี้
(ก) รับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
(ข) รั บรู้ เป็ นหนี้สิน ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น

3

ตัวอย่างเช่น หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ หรือหนี้ สินที่มีลักษณะคล้ ายคลึ งกัน อาจ
เกิด ขึ้น จากการรื้ อถอนโรงงาน การฟื้ นฟู ส่ิง แวดล้ อมที่เ สีย หายจากอุต สาหกรรมขุ ด เจาะแหล่ ง
ทรัพยากรแร่ หรือการขนย้ ายอุปกรณ์
ประเด็น
3.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึงวิธกี ารบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของ
เหตุการณ์ต่อไปนี้ ที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่าของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
3.1 การเปลี่ยนแปลงในประมาณการทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (เช่น กระแสเงินสด)
ซึ่งนามาใช้ จ่ายชาระภาระผูกพัน
3.2 การเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลดซึ่งอ้ างอิงอัตราตลาดในปัจจุบัน ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 47
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินตามเวลาและความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สนิ นั้น) และ
ื
ี วนคิดลดที่ทยอยลดลง)
3.3 การเพิ่มขึ้้ นของหนี
้ สนิ ที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไป (หมายถึงส่

ข้อสรุป
4.

การเปลี่ ยนแปลงในการวั ดมู ลค่ า ของหนี้ สิน ที่เ กิดขึ้ น จากการรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิน ที่มี
ลั กษณะคล้ า ยคลึ งกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อจานวนของ
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด
ต้ องบันทึกบัญชีตามย่อหน้ าที่ 5 ถึง 7

5.

ในกรณีท่วี ัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องโดยใช้ วิธรี าคาทุน
5.1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินให้ นาไปเพิ่มหรือหักออกจากต้ นทุนของสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องในงวด
ปัจจุบัน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ย่อหน้ าที่ 5.2 ด้ วย
5.2 จานวนที่หักออกจากต้ นทุนของสินทรัพย์จะต้ องไม่เ กินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ถ้ าการลดลงของหนี้สินเกินกว่ า มูลค่าตามบัญชี ของสินทรั พย์ ส่วนที่เกินดังกล่าวต้ องรับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุนทันที
5.3 หากการปรับปรุงทาให้ ต้นทุนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น กิจการต้ องพิจารณาว่าเป็ นข้ อบ่งชี้ว่ามูลค่า
ตามบั ญ ชีใหม่ ของสิน ทรั พ ย์อ าจได้ รั บ คืน ไม่ เต็มจานวนหรื อไม่ และหากมีข้อบ่ งชี้ ดังกล่ า ว
กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ โดยการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
และบันทึกบัญชีขาดทุนจากการด้ อยค่า (หากมี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
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6.

ในกรณีท่วี ัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องโดยใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่
6.1 การเปลี่ ยนแปลงในหนี้สิน มีผลในการเปลี่ ยนแปลงส่วนเกิน ทุนหรื อส่วนต่า จากการตีราคา
สินทรัพย์ท่รี ับรู้ไว้ ก่อนหน้ านี้
6.1.1 การลดลงของหนี้สินต้ องรับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น และเพิ่มส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้ าของ (ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับย่อหน้ าที่ 6.2 ด้ วย) เว้ นแต่
สินทรั พย์น้ันเคยมีการตีราคาลดลงและได้ รับรู้ มูลค่ าที่ลดลงในกาไรหรื อขาดทุ นใน
งวดก่อน การลดลงของหนี้ สินต้ องรั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุ นไม่ เกินจานวนที่ตีราคา
ลดลงของสินทรัพย์ซ่ึงได้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดก่อน
6.1.2 การเพิ่ มขึ้นของหนี้สินต้ องรั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้ นแต่สินทรั พย์น้ันเคยมีการ
ตีร าคาเพิ่ มขึ้นและมีส่วนเกิน ทุ นจากการตีร าคาสิน ทรั พย์คงเหลื ออยู่ ในกรณี การ
เพิ่มขึ้นของหนี้สิน ต้ องรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์ในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้ านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชีส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ของสินทรัพย์รายการเดียวกัน
6.2 ในกรณีท่กี ารลดลงของหนี้สินเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ตี ามวิธีราคาทุนให้ รับรู้
ส่วนที่เกินดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนทันที
6.3 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ เป็ นข้ อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์อาจจะต้ องมีการตีราคาใหม่เพื่อให้ ม่ันใจได้
ว่ามูลค่าตามบัญชี ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ ณ วันสิ้นงวดการรายงาน
ทั้งนี้ สาหรับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ใด ๆ ต้ องนามาพิจารณาว่าจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
หรือในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 6.1 ในกรณีท่มี ีความจาเป็ นที่
ต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่ กิจการต้ องตีราคาสินทรั พย์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
กับรายการที่ตีราคาใหม่ด้วย
6.4 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน กาหนดให้
เปิ ดเผยแต่ละองค์ประกอบของกาไรหรื อขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ซ่ึงเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงใน
หนี้สนิ ดังกล่าวต้ องแสดงรายการแยกต่างหากและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

7.

ในกรณี ท่ีสินทรั พย์น้ั นได้ คิดค่าเสื่อมราคาจนครอบคลุ มอายุ ก ารใช้ งานแล้ ว การเปลี่ ยนแปลงใน
หนี้สนิ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งในกรณี
ที่ใช้ วิธรี าคาทุนและวิธกี ารตีราคาใหม่

8.

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่สะท้ อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปซึ่งเกิดจากส่วนคิดลดที่ทยอยลดลงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละงวดต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทางการเงินในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ไม่อนุญาตให้ บันทึกรายการดังกล่าวเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์
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วันถือปฏิบตั ิ
9.

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

9ก.

ย่อหน้ านื้ไม่ใช้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
10. การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี ต้องปฎิบั ติ ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการบั ญชี และข้ อผิดพลาด
ทางการบัญชี
ตัวอย่าง
ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
ข้อเท็จจริงทัว่ ไป
1

2

3

กิจการมีโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ และมีหนี้สินจากการรื้อถอนที่เกี่ยวข้ อง โรงงานพลังงานนิวเคลียร์
ของกิจการเริ่มดาเนินงานในวันที่ 1 มกราคม 2543 มีอายุให้ ประโยชน์ 40 ปี โดยมีต้นทุนเริ่มแรก
จานวน 120,000 บาท ซึ่งรวมต้ นทุนการรื้อถอนโรงงานพลังงานนิวเคลียร์จานวน 10,000 บาท
(เป็ นมูลค่าคิดลดของประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอีก 40 ปี ข้ างหน้ าจานวน 70,400 บาท โดย
ใช้ อัตราคิดลด ร้ อยละ 5 ซึ่งได้ ปรับอัตราความเสี่ยงแล้ ว) รอบระยะเวลาบัญชีของกิจการสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
ตัวอย่างที่ 1: วิธีราคาทุน
ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2552 โรงงานมีอายุ 10 ปี ค่ า เสื่อมราคาสะสม 30,000 บาท
(120,000*10/40) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สนิ ที่สะท้ อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปจากอัตราคิดลด
(ร้ อยละ 5) ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทาให้ หนี้สินในการรื้อถอนโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มจาก
10,000 บาท เป็ น 16,300 บาท
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราคิดลดไม่มีการเปลี่ ยนแปลง แต่เนื่องจากความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยี ทาให้ ประมาณการมูลค่าปั จจุบันของหนี้สิน จากการรื้อถอนโรงงานลดลง 8,000 บาท
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ดังนั้ น กิจ การปรั บ ปรุ งหนี้ สิน จากการรื้ อถอนโรงงานจาก 16,300 บาท เป็ น
ตามรายการ ดังนี้
บาท
เดบิต หนี้สนิ จากการรื้อถอนโรงงาน
8,000
เครดิต ต้ นทุนของสินทรัพย์

8,300

บาท
บาท

8,000

4

จากรายการปรั บ ปรุ ง นี้ ท าให้ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ เ ท่า กั บ 82,000 บาท (120,00030,000-8,000) ซึ่งจะคิดค่าเสื่อมราคาต่อไปตลอดอายุการใช้ งานที่เหลืออีก 30 ปี ทาให้ ค่าเสื่อม
ราคาของปี ต่อไปเท่ากับ 2,733 บาท (82,000 บาท /30) และมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินของปี ถัดไป
ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สนิ ที่สะท้ อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปเท่ากับ 415 (8,300 บาท*5 %)

5

หากการเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น เป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราคิ ด ลดแทนที่ จ ะเป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงในประมาณการกระแสเงิ น สด วิ ธี ก ารบั ญ ชี ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น
จะเหมือนกัน แต่ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในปี ต่อไปจะต้ องเปลี่ยนแปลงตามอัตราคิดลดอัตราใหม่
ตัวอย่าง 2: วิธีการตีราคาใหม่

6

กิจการนาวิธีการตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ มาใช้ โดยจัดให้ มีการประเมินราคาโรงงานอย่างสม่าเสมอเพื่อมิให้ มูลค่าตาม
บัญชีแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ กิจการมีนโยบายการบัญชีในการนาค่าเสื่อม
ราคาสะสม ณ วันตีราคาใหม่หักกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
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ในการบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ ซึ่งมีหนี้สนิ จากการรื้อถอนรวมอยู่ด้วย กิจการต้ อง
เข้ าใจเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการตีราคาสินทรัพย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
7.1 ถ้ าการตีราคาสินทรัพย์ใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด ผู้ประเมินราคาบางรายอาจตีราคาสินทรัพย์
โดยไม่ หักค่ าเผื่อต้ นทุ นการรื้ อถอนสินทรั พย์ ในขณะที่ผ้ ู ประเมิน ราคาบางรายอาจตีร าคา
สินทรัพย์ด้วยมูลค่าสุทธิ (หักค่าเผื่อต้ นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์แล้ ว) เนื่องจากการได้ มาซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ ของกิจ การโดยทั่วไปจะประมาณภาระผู กพั น จากการรื้ อถอนด้ วย ในการจั ดท า
งบการเงินภาระผูกพันดังกล่าวให้ รับรู้เป็ นหนี้สินแยกต่างหาก ดังนั้น ถ้ าสินทรัพย์ถูกตีราคา
ด้ วยมูลค่าสุทธิ กิจการต้ องปรับปรุงมูลค่าที่ได้ จากการตีราคาโดยบวกกลับด้ วยค่าเผื่อต้ นทุน
การรื้อถอนสินทรัพย์ เพื่อมิให้ หนี้สนิ ดังกล่าวถูกนับซา้
7.2 ถ้ า การตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ ใ ช้ วิ ธี มู ล ค่ า ต้ น ทุ น เปลี่ ย นแทนหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสม มู ล ค่ า
ที่ได้ จากการตีราคาอาจไม่รวมถึงต้ นทุนการรื้อ ถอนสินทรัพย์ ในกรณีน้ ี กิจการจะต้ องบวก
ต้ นทุนการรื้อถอนสินทรั พย์เข้ ากับมูลค่าที่ได้ จากการตีราคา เพื่อให้ การประเมินราคาสะท้ อน
ถึงต้ นทุนทดแทนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์น้ัน
7

8

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สมมติว่ากิจการตีราคาสินทรัพย์โดยใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้
ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ได้ มูลค่ า 115,000 บาท โดยมูลค่านี้ได้ รวมต้ น ทุนการรื้ อถอนสินทรั พย์
เท่ากับ 11,600 บาทซึ่งมิได้ เปลี่ยนแปลงจากประมาณการเดิม มูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าภายหลังจาก
การทยอยบันทึกการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่สะท้ อนถึงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านไปจากอัตราคิดลด จานวน
เงินที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็ นดังนี้
สินทรัพย์ซ่ึงแสดงตามราคาที่ตีใหม่ (1)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
หนี้สนิ จากการรื้อถอน
สินทรัพย์สทุ ธิ
กาไรสะสม (2)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (3)

(จานวนเงิน : บาท)
126,600
(11,600)
115,000
(10,600)
15,600

หมายเหตุ
(1) มูลค่าจากการตีราคา จานวน 115,000 บาทบวกด้ วยต้ นทุนในการรื้อถอนจานวน 11,600 บาท (ซึ่งรวมใน
การตีราคา แต่รับรู้โดยแสดงแยกในรายการหนี้สนิ ) เท่ากับ 126,600 บาท
(2) ค่าเสื่อมราคาสาหรับ 3 ปี ของต้ นทุนเริ่มแรก = 120,000บาท * 3/40 = 9,000 บาท
บวกด้ วยต้ นทุนทางการเงินสะสมจากจานวน 10,000 บาทในอัตรา 5% = 1,600 บาท รวมเท่ากับ 10,600
บาท
(3) มูลค่าที่ตีราคาใหม่ 126,600 บาท ลบด้ วยมูลค่าตามบัญชีสุทธิก่อนการตีราคา 111,000บาท (ต้ นทุน
120,000 บาท หักค่าเสื่อมราคาสะสม 9,000 บาท)
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ดังนั้นค่าเสื่อมราคาในปี 2553 เท่ากับ 3,420 บาท (126,600 บาท*1/37) และมีค่าใช้ จ่ายทาง
การเงินในปี 2553 เท่ากับ 600 บาท (5% ของ 11,600 บาท) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สิน
จากการรื้ อถอน (ก่อนรายการปรับปรุงใดๆ) เท่ากับ 12,200 บาท และอัตราคิดลดไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้กิจการประมาณการมูลค่าปัจจุ บันของหนี้สินจากการรื้อ
ถอนลดลงจานวน 5,000 บาท เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ดังนั้นกิจการต้ องปรับปรุง
หนี้สนิ จากการรื้อถอนจาก 12,200 บาท เป็ น 7,200 บาท

10 รายการปรับปรุงทั้งหมดนี้ได้ ปรับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เพราะการลดลงของหนี้สินมี
จานวนไม่ เกินกว่ า มู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์ท่ีคานวณตามวิธีราคาทุน (แต่หากการลดลงของ
หนี้สินมีจานวนเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่คี านวณตามวิธีราคาทุน ส่วนที่เกินนั้นจะต้ อง
รับรู้ในกาไรขาดทุนตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 6.2) กิจการบันทึกบัญชีดังต่อไปนี้

8

บาท
5,000

เดบิต หนี้สนิ จากการรื้อถอน
เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บาท
5,000

11 กิจการจัดให้ มกี ารตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อให้ ม่ันใจว่า
มูลค่าตามบัญชีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ สมมติว่าสินทรัพย์มีมูลค่า ที่ได้ จาก
การตีราคาใหม่ในปั จจุ บันจานวน 107,000 บาท ซึ่งเป็ นยอดสุทธิจากค่าเผื่อต้ นทุนการรื้ อถอน
สินทรัพย์จานวน 7,200 บาท ซึ่งได้ บันทึกรับรู้เป็ นหนี้สนิ แยกต่างหาก ดังนั้น ในการจัดทางบการเงิน
มูลค่าสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ก่อนหักค่าเผื่อต้ นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์ จึงมีมูลค่า 114,200 บาท
รายการบัญชีท่ตี ้ องบันทึกเพิ่มเติม ดังนี้
(1)

บาท
3,420

บาท

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครดิต สินทรัพย์ซ่ึงแสดงตามราคาที่ตีใหม่
เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (2)
8,980
(3)
เครดิต สินทรัพย์ซ่ึงแสดงตามราคาที่ตีใหม่

3,420
8,980

หมายเหตุ:
(1) ตัดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมออก 3,420 บาท ตามนโยบายการบัญชีของกิจการ
(2) เดบิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เนื่องจากขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตีราคาใหม่ มีจานวนไม่
เกินยอดคงเหลือของส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์
(3) มูลค่าจากการตีราคาก่อนหน้ านี้ (ก่อนหักค่าเผื่อต้ นทุนการรื้อถอน) จานวน 126,600 บาท หักด้ วยค่า
เสื่อมราคาสะสมจานวน 3,420 บาท และหักด้ วยมูลค่าที่ได้ จากการตีราคาใหม่ (ก่อนหักค่าเผื่อต้ นทุน
การรื้อถอน) จานวน 114,200 บาท

12

จากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ดังกล่าว จานวนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้
สินทรัพย์ซ่ึงแสดงตามราคาที่ตีใหม่
ค่าเสื่อมราคาสะสม
หนี้สนิ จากการรื้อถอน
สินทรัพย์สทุ ธิ
กาไรสะสม (1)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (2)

114,200
(7,200)
107,000
(14,620)
11,620
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หมายเหตุ :
(1) จานวน 10,600 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บวกด้ วยค่าเสื่อมราคาของปี 2553 จานวน 3,420
บาท และค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 600 บาท ยอดคงเหลือเท่ากับ 14,620 บาท
(2) จานวน 15,600 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บวกด้ วยส่วนเพิ่มจากการลดลงของหนี้สนิ จานวน
5,000 บาท หักด้ วยขาดทุนจากการปรับมูลค่า สินทรัพย์ 8,980 บาท ยอดคงเหลือ เท่ากับ 11,620
บาท

ตัวอย่างที่ 3: การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
13 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงการปรับย้ อนหลัง จากการนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ นี้ มาใช้ การปรั บ ย้ อ นหลั งดังกล่ า วเป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2552) หากทาได้ ในทางปฏิบัติ ตัวอย่างนี้มีข้อสมมติ ดังต่อไปนี้
- กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
- กิจการได้ นาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 มาถือปฏิบัติ ก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 และ
- ก่อนที่จะถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กิจการบันทึกรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงในประมาณการกระแสเงินสดเพื่อชาระหนี้สินจากการรื้อถอน เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย

14 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สนิ ที่สะท้ อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปจากอัตรา
คิดลด(ร้ อยละ 5) สาหรับระยะเวลา 1 ปี ทาให้ หนี้สินในการรื้อถอนโรงงานเพิ่มจาก 10,000 บาท
เป็ น 10,500 บาท นอกจากนี้ จากข้ อเท็จจริง ในปั จจุ บัน กิจการประมาณว่ามูลค่าปั จจุ บันของ
หนี้สนิ ในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น 1,500 บาท ทาให้ หนี้สนิ เปลี่ยนจาก 10,500 บาท เป็ น 12,000 บาท
และเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายของกิจการในขณะนั้น การเพิ่ มขึ้นของหนี้สินนั้ นถูกบันทึกในกาไร
หรือขาดทุน
15

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 กิจการได้ ทารายการปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงการปฏิบัติตามการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้

เดบิต ต้ นทุนสินทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครดิต กาไรสะสมยกมา

บาท
1,500

บาท
154
1,346
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16

ต้ นทุนของสินทรัพย์จะปรับปรุงให้ เป็ นจานวนที่ควรจะเป็ น หากมีการเพิ่มขึ้นของประมาณการต้ นทุน
สาหรับการรื้อถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่เี พิ่มขึ้นดังกล่าวจะต้ องมีการ
ตัดค่าเสื่อมราคาตลอดระยะเวลา 39 ปี ดังนั้นค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จะมีจานวนเท่ากับ 154 บาท (1,500 x 4/39 ปี )

17 เนื่องจากก่อนการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินเมื่อวั นที่ 1 มกราคม
2557 กิจการรั บรู้ หนี้ สินจากประมาณการรื้ อถอนที่เปลี่ ยนแปลงไปในก าไรหรื อขาดทุ น รายการ
ปรั บปรุงสุทธิจานวน 1,346 บาท จะรั บรู้โดยเพิ่ มกาไรสะสมต้ นงวด การเพิ่ มขึ้นดังกล่ าวไม่ต้อง
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนื่องจากการปรับปรุงสามารถอธิบายดังต่อไปนี้
18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด กาหนดให้ งบการเงินเปรียบเทียบต้ องปรั บปรุงย้ อนหลัง และต้ อง
เปิ ดเผยรายการปรั บปรุงกาไรสะสมยกมาของงบการเงิน ที่นามาเปรี ยบเทียบ รายการบันทึกบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ได้ แสดงไว้ ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจานวน 39 บาท จากจานวนที่ได้ รายงานไว้ ก่อนหน้ านี้

เดบิต ต้ นทุนสินทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครดิต กาไรสะสมยกมา

บาท
1,500

บาท
115
1,385
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