เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๘/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึน้ จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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 ๗๒/๒๕๕๗ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบู รณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้ อถอน การบู รณะ และหนี้ สิน ที่มีลัก ษณะคล้ า ยคลึ งกัน ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 (IFRIC Interpretation 1:
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities (Bound Volume 2015
Consolidated without early application))
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2557 โดย
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนี้ สินทีเ่ กิดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินทีม่ ลี ักษณะ
คล้ายคลึงกัน
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

1
2
3
4
9
10

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปลีย่ นแปลงในหนี้สิน
ที ่เ กิ ด ขึ้ น จากการรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที ่มี ลัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่
1 ถึง 10

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อ ง การเปลี่ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูร ณะ และหนี้ สิ น ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
อ้างอิง







มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง ที ่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

หลายกิจการมีภาระผูกพันในการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะอ้ างถึงภาระผูกพันดั งกล่าวว่าเป็ น “หนี้สิน
ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน” มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ ราคา
ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมการประมาณการเบื้องต้ นสาหรับต้ นทุนการรื้อและ
การขนย้ าย และการบู รณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ซ่ึงเป็ น ภาระผูกพันดังกล่าวของกิจการเกิดขึ้น
เมื่อมีการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ หรือเป็ นผลจากการใช้ สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นที่มิใช่วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ าในช่วงเวลานั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง
2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นและสิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ น (เมื่ อ มี
3

การประกาศใช้ ) ได้ กาหนดวิ ธีการวั ดมู ลค่ าของหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้ สินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ แนวทาง
เกี่ยวกับวิธกี ารบันทึกบัญชีสาหรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่าของหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน

ขอบเขต
2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่า
ของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ หรือหนี้สินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นไปตาม
การรับรู้ท้งั สองข้ อดังนี้
2.1 รับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
2.2 รับรู้เป็ นหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ตัว อย่ า งเช่ น หนี้ สิ น ที่เ กิ ดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบู ร ณะ หรื อ หนี้ สิ น ที่มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น
อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนโรงงาน การฟื้ นฟู ส่งิ แวดล้ อมที่เสียหายจากอุตสาหกรรมขุดเจาะแหล่ง
ทรัพยากรแร่ หรือการขนย้ ายอุปกรณ์

ประเด็น
3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึง วิธีการบันทึกบัญชีท่เี กี่ยวกับผลกระทบ
ของเหตุการณ์ ต่อไปนี้ ที่ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในการวั ดมู ลค่ า ของหนี้ สินที่เ กิดขึ้นจากการ
รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
3.1 การเปลี่ยนแปลงในประมาณการทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (เช่น กระแสเงินสด)
ซึ่งนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน
3.2 การเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลดซึ่งอ้ างอิงอัตราตลาดในปั จจุ บัน ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่
47 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สนิ นั้น) และ
3.3 การเพิ่มขึ้นของหนี้สนิ ที่สะท้ อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไป (หมายถึงส่วนคิดลดที่ทยอยลดลง)

4

มติ
4

5

6

การเปลี่ ยนแปลงในการวั ดมู ลค่ าของหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบู รณะ และหนี้ สินที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึ งกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อจานวนของ
ทรั พยากรที่มีประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจซึ่ งนามาจ่ ายชาระภาระผู กพั น หรื อการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
คิดลด ต้ องบันทึกบัญชีตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 ถึง 7
ในกรณีท่วี ัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องโดยใช้ วิธรี าคาทุน
5.1 การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ต้ อ งน าไปบวกเพิ่ ม หรื อ หั ก ออกจากต้ น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์
ที่เกี่ยวข้ องในงวดปัจจุบัน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ย่อหน้ าที่ 5.2 ด้ วย
5.2 จานวนที่หักออกจากต้ นทุนของสินทรั พย์ต้องไม่เกินกว่ ามูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์น้ัน
ถ้ าการลดลงของหนี้สนิ เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ส่วนที่เกินดังกล่าวต้ องรับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุนทันที
5.3 หากการปรั บ ปรุ งทาให้ ต้น ทุ นของสิน ทรั พย์เพิ่ มขึ้น กิจการต้ องพิ จารณาว่ า เป็ นข้ อบ่ งชี้
ว่ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ใ หม่ ข องสิน ทรั พย์ อาจได้ รั บ คื น ไม่ เต็มจ านวนหรื อไม่ หากมีข้อ บ่ ง ชี้
ดังกล่ า วกิจ การต้ อ งทดสอบการด้ อยค่ า ของสิน ทรั พย์ โดยประมาณการมู ลค่ า ที่คาดว่ า
จะได้ รับคืน และบันทึกบั ญชี ขาดทุนจากการด้ อยค่ า ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในกรณีท่วี ัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องโดยใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่
6.1 การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น จะมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นเกิ น ทุ น หรื อ ส่ ว นต่ า จาก
การตีราคาสินทรัพย์ท่รี ับรู้ไว้ ก่อนหน้ านี้
6.1.1 การลดลงของหนี้สินต้ องรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น และเพิ่มส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้ าของ (ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับย่อหน้ าที่ 6.2 ด้ วย) เว้ นแต่
สินทรั พย์น้ั นเคยมีการตีราคาลดลงและได้ รับรู้ มูลค่ าที่ลดลงในกาไรหรื อขาดทุ น
ในงวดก่อน การลดลงของหนี้สนิ ต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนไม่เกินจานวนที่ตีราคา
ลดลงของสินทรัพย์ซ่ึงได้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดก่อน
6.1.2 การเพิ่ มขึ้น ของหนี้ สิน ต้ อ งรั บ รู้ ในกาไรหรื อ ขาดทุ น เว้ น แต่ สิน ทรั พ ย์น้ั น เคยมี
การตีราคาเพิ่มขึ้นและมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คงเหลืออยู่ ในกรณี
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินต้ องรับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจาก
การ ตีราคาสินทรั พย์ในจานวนที่ไม่ เกินยอดคงเหลือด้ านเครดิตที่มีอยู่ ในบั ญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของสินทรัพย์รายการเดียวกัน
6.2 ในกรณีท่กี ารลดลงของหนี้สนิ มีจานวนเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามวิธีราคาทุน
ให้ รับรู้ส่วนที่เกินดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนทันที
6.3 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินเป็ นข้ อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์อาจจะมีการตีราคาใหม่เพื่อให้ ม่ันใจได้
ว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ไม่ แ ตกต่ า งจากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี ส าระส าคั ญ ณ วั น สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ทั้งนี้สาหรับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ใด ๆ นามาพิจารณากาหนดจานวน
ที่จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน หรือในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่
5

6.1 ในกรณี ท่ีมี ค วามจ าเป็ นที่ต้ อ งตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ ใ หม่ กิ จ การต้ อ งตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์
ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ด้วย
6.4 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) กาหนดให้ เปิ ดเผยแต่ละองค์ประกอบของกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน
งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ ดังนั้ น การเปลี่ ยนแปลงส่ว นเกิน ทุ น จากการตีร าคาสินทรั พย์
ซึ่ ง เป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ดั ง กล่ า วต้ อ งแสดงรายการแยกต่ า งหากและ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
7 ในกรณี ท่ีสินทรั พย์ น้ั น ได้ คิด ค่า เสื่อ มราคาจนครบอายุ การใช้ งานแล้ ว การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิน
ที่ เกิดขึ้ นหลั งจากสิ้น สุด อายุ ก ารใช้ ง านของสิน ทรั พ ย์ ต้อ งรั บ รู้ ในก าไรหรื อขาดทุ น ในงวดที่เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงนั้น โดยถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ท่วี ัดมูลค่าด้ วยวิธรี าคาทุนและวิธกี ารตีราคาใหม่
8 การเพิ่ มขึ้น ของหนี้สิน ที่สะท้ อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปซึ่งเกิดจากส่วนคิดลดที่ทยอยลดลงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละงวดต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทางการเงินในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 23 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อ ง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ อนุ ญ าตให้ บันทึก
รายการดังกล่าวรวมเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์

วันถือปฏิบตั ิ
9

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อน
วันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับ
งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
9ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
10 การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี ต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
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