เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๙/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินทีม่ ีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบู รณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงในหนี้สินที่ เกิดขึ้นจาก
การรื้ อถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิน ที่ มี ลักษณะคล้ า ยคลึ งกัน ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IFRIC Interpretation 1:
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities ( Bound volume 2018
Consolidated without early application))
การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2560 โดย
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือ
เนื้อหาใดๆ

1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สิน
ที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

1
2
3
4
9
10
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงใน
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่
1 ถึง 10

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
อ้างอิง







มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

หลายกิจการมีภาระผูกพันในการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ จะอ้ า งถึ ง ภาระผู ก พั น ดั ง กล่ า วว่ า เป็ น
“หนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน ” มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กาหนดให้ ราคาทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมการประมาณการเบื้องต้ นสาหรับ
ต้ นทุนการรื้อและการขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็ นภาระผูกพันดังกล่าว
ของกิจการเกิดขึ้นเมื่ อมีการได้ มาซึ่ งสินทรั พย์ หรื อเป็ นผลจากการใช้ สินทรั พย์ น้ันในช่ วงเวลา
หนึ่ งเพื่ อวัตถุประสงค์อนที่
ื่ มิใช่วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ าในช่วงเวลานั้น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ทอาจ
ี่
เกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ กาหนดวิธีการวัดมูลค่า ของหนี้ สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบู รณะ และหนี้ สิ นที่ มี ลั กษณะคล้ ายคลึ งกัน การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้
3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
ให้ แ นวทางเกี่ ยวกับ วิ ธี ก ารบั น ทึกบั ญ ชี ส าหรั บ ผลกระทบที่ เกิด จากการเปลี่ ยนแปลงในการ
วัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่ เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน

ขอบเขต
2

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ถื อ ปฏิบั ติ กับ การเปลี่ ยนแปลงในการ
วัดมูลค่าของหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้อ ถอน การบูรณะ หรือหนี้สินที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน ซึ่ ง
เป็ นไปตามการรับรู้ท้งั สองข้ อดังนี้
2.1
รั บรู้ เป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุ น ของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
2.2
รับรู้เป็ นหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณ
การหนี้สนิ หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ตัวอย่างเช่ น หนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูร ณะ หรื อหนี้สิน ที่ มีลักษณะคล้ า ยคลึงกัน
อาจเกิดขึ้น จากการรื้ อถอนโรงงาน การฟื้ นฟู สิ่งแวดล้ อมที่ เสียหายจากอุตสาหกรรมขุดเจาะ
แหล่งทรัพยากรแร่ หรือการขนย้ ายอุปกรณ์

ประเด็น
3

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารบั น ทึก บั ญ ชี ที่ เกี่ ยวกั บ
ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อไปนี้ ที่ ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในการวัดมูลค่าของหนี้สินที่ เกิดขึ้น
จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
3.1
การเปลี่ ยนแปลงในประมาณการทรั พยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (เช่น กระแส
เงินสด) ซึ่ งนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน
3.2
การเปลี่ ยนแปลงในอัตราคิดลดซึ่ งอ้ างอิงอัตราตลาดในปั จจุ บัน ตามที่ กล่ าวไว้ ในย่อ
หน้ าที่ 47 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น และสินทรั พย์ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) (รวมถึ งการ
เปลี่ ยนแปลงมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินนั้น) และ
3.3
การเพิ่ มขึ้นของหนี้สิน ที่ สะท้ อนถึงระยะเวลาที่ ผ่านไป (หมายถึงส่วนคิดลดที่ ทยอย
ลดลง)

มติ
4

การเปลี่ ยนแปลงในการวัดมูลค่าของหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้อ ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่ มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ที่ เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจานวนของ
ทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่ งนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน หรือการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
คิดลด ต้ องบันทึกบัญชีตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 ถึง 7
4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
5

6

ในกรณีทวี่ ัดมูลค่าสินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ องโดยใช้ วิธรี าคาทุน
5.1
การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิน ต้ องนาไปบวกเพิ่ มหรื อหักออกจากต้ น ทุนของสินทรั พย์
ที่ เกี่ ยวข้ องในงวดปัจจุบัน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ย่อหน้ าที่ 5.2 ด้ วย
5.2
จานวนที่ หั กออกจากต้ นทุ นของสินทรั พย์ต้ องไม่ เกินกว่ ามู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์ น้ั น
ถ้ าการลดลงของหนี้สินเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ส่วนที่ เกินดังกล่าวต้ อง
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนทันที
5.3
หากการปรับปรุงทาให้ ต้นทุนของสินทรัพย์เพิ่ มขึ้น กิจการต้ องพิจารณาว่าเป็ นข้ อบ่งชี้
ว่ามูลค่าตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์อาจได้ รับคืนไม่เต็มจานวนหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้
ดังกล่าวกิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ โดยประมาณการมูลค่าที่ คาดว่ า
จะได้ รับคืน และบันทึกบัญชีขาดทุนจากการด้ อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ในกรณีทวี่ ัดมูลค่าสินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ องโดยใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่
6.1
การเปลี่ ยนแปลงในหนี้สินจะมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงส่วนเกินทุนหรือส่วนตา่ จากการ
ตีราคาสินทรัพย์ทรี่ ับรู้ไว้ ก่อนหน้ านี้
6.1.1 การลดลงของหนี้ สินต้ องรั บรู้ ในก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่ น และเพิ่ มส่ วนเกิ นทุ น
จากการตี ราคาสินทรั พย์ในส่ วนของเจ้ าของ (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่ กับย่ อหน้ าที่ 6.2 ด้ วย)
เว้ นแต่สินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาลดลงและได้ รับรู้มูลค่าที่ ลดลงในกาไร
หรื อขาดทุน ในงวดก่อน การลดลงของหนี้สินต้ องรั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุ น
ไม่เกินจานวนที่ ตีราคาลดลงของสินทรัพย์ซึ่งได้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนใน
งวดก่อน
6.1.2 การเพิ่ มขึ้นของหนี้สนิ ต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เว้ นแต่สนิ ทรัพย์น้ันเคยมี
การตีร าคาเพิ่ มขึ้น และมีส่วนเกิน ทุ น จากการตีราคาสิน ทรั พย์คงเหลื ออยู่
ในกรณีการเพิ่ มขึ้นของหนี้สินต้ องรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น และลด
ส่วนเกินทุ นจากการตีราคาสินทรั พย์ในจานวนที่ ไม่ เกิน ยอดคงเหลื อด้ า น
เครดิต ที่ มี อ ยู่ ในบั ญ ชี ส่ วนเกิน ทุ น จากการตี ร าคาสิน ทรั พย์ ของสิน ทรั พ ย์
รายการเดียวกัน
6.2
ในกรณีที่การลดลงของหนี้สิน มีจานวนเกินกว่ ามูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ตามวิธี
ราคาทุนให้ รับรู้ส่วนที่ เกินดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนทันที
6.3
การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิน เป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ า สิน ทรั พย์อาจจะมีการตีร าคาใหม่ เพื่ อให้
มั่ น ใจได้ 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
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้สาหรับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ใดๆ นามาพิจารณา
กาหนดจานวนที่ จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน หรือในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น ตามที่ ได้
กล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 6.1 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นที่ ต้ องตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ ใ หม่
กิจการต้ องตีราคาสินทรัพย์ทุกรายการที่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับสินทรัพย์ทตี่ ีราคาใหม่ด้วย
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
6.4

7

8

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ก าหนดให้ เปิ ดเผยแต่ ละองค์ ประกอบของก าไรหรื อขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่ น
ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ดั ง นั้ น การเปลี่ ยนแปลงส่ ว นเกิน ทุ น จากการตี ร าคา
สิน ทรั พย์ ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิน ดังกล่ าวต้ องแสดงรายการแยก
ต่างหากและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับรายการดังกล่าว
ในกรณีทสิี่ นทรั พย์น้ันได้ คิดค่าเสื่ อมราคาจนครบอายุการใช้ ประโยชน์แล้ ว การเปลี่ ยนแปลงใน
หนี้สินที่ เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ต้องรั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในงวดที่ เกิดการเปลี่ ยนแปลงนั้ น โดยถือปฏิบั ติกับ สิน ทรั พย์ที่วั ดมู ลค่ า ด้ วยวิ ธีร าคาทุ น และ
วิธกี ารตีราคาใหม่
การเพิ่ มขึ้นของหนี้สนิ ที่ สะท้อนถึงระยะเวลาที่ ผ่านไปซึ่ งเกิดจากส่วนคิดลดที่ ทยอยลดลงที่ เกิดขึ้น
ในแต่ละงวดต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทางการเงินในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่ เกิดขึ้น มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่อนุญาต
ให้ บันทึกรายการดังกล่าวรวมเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์

วันถือปฏิบตั ิ
9
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กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่เริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ สนั บ สนุ น ให้
นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
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การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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