เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๑/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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 ๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้ เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบู รณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 เรื่ อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IFRIC Interpretation 5: Rights to Interests arising
from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds (Bound volume 2018
Consolidated without early application))
การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2560 โดย
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 14ง และส่วน “อ้ างอิง” และตัดย่อหน้ าที่ 14ก และ 14ค และปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ

1
4
6
7

การบัญชีสาหรับส่วนได้เสียในกองทุน
การบัญชีสาหรับภาระผูกพันในการเพิ่มการลงทุน
การเปิ ดเผยข้อมูล

7
10
11

วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

14
15
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ ทธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย
จากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 15

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
อ้างอิง







มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วมการงาน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

จุ ดมุ่ งหมายของกองทุ นการรื้ อถอน การบู ร ณะและการปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม ซึ่ งต่ อไปจะ
เรียกว่า กองทุนการรื้อถอน หรือกองทุน คือ การแยกสินทรัพย์เพื่ อไว้ ใช้ เป็ นเงินทุนบางส่วนหรือ
ทั้งจานวนของต้ นทุนในการรื้อถอนโรงงาน (เช่ น โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ) หรืออุปกรณ์บางอย่าง
(เช่น รถยนต์) รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม (เช่น การแก้ ไขนา้ เสีย หรือการบูรณะปรับปรุง
ที่ ดินของเหมืองแร่ ) ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า การรื้อถอน
การจ่ายเงินเข้ ากองทุนอาจมาจากความสมัครใจ หรือเป็ นไปตามข้ อกาหนด หรือ กฎหมาย ทั้งนี้
กองทุนอาจมีโครงสร้ างแบบใดแบบหนึ่ ง ต่อไปนี้
2.1
กองทุ น ที่ จั ดตั้งขึ้น โดยบุ คคลหรื อหน่ ว ยงานเดี ยว (ผู้ ล งทุ น ) เพื่ อจ่ า ยภาระผู กพั น
ในการรื้อถอนสินทรัพย์ของตนเอง ไม่ว่าสถานที่ ทตี่ ้ องทาการรื้อถอนจะมีทตี่ ้งั แห่งเดียว
หรือกระจายไปตามแต่ละภูมิศาสตร์กต็ าม
2.2
กองทุนที่ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน (กลุ่มผู้ร่วมลงทุน) ที่ ได้ ร่วมกันจัดตั้ง
กองทุน เพื่ อจ่ายภาระผูกพันในการรื้อถอนในส่วนของตนหรือของกลุ่มโดยที่ ผู้ลงทุนมี
สิทธิที่จะเบิกชดเชยจากกองทุนสาหรับรายจ่ายการรื้อถอน เท่ากับจานวนที่ ตนจ่ายเข้ า
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3

กองทุ นบวกรายได้ ที่เกิดขึ้นจริ งจากส่วนของเงินทุ นของตน หักด้ วยส่วนแบ่ งของตน
ในต้ นทุ น ในการจั ดการกองทุ น ผู้ ร่ วมลงทุ นอาจมีภาระผู กพั นที่ จะต้ องจ่ ายเงินเข้ า
กองทุนเพิ่ มขึ้น เช่นกรณีทผี่ ้ ูร่วมลงทุนรายอื่ นล้ มละลาย ผู้ร่วมลงทุนที่ เหลือต้ องจ่ายเงิน
เพิ่ มเพื่ อรักษาระดับทุนให้ คงเดิม
2.3
กองทุนที่ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน (กลุ่มผู้ร่วมลงทุน) ที่ ได้ ร่วมกันจัดตั้ง
กองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะนามาจ่ายภาระผูกพันในการรื้อถอนของตนเองหรื อ
ภาระผูกพันร่วม ซึ่ งระดับการจ่ายเงินเข้ ากองทุนขึ้นอยู่กบั กิจกรรมในปัจจุบันของผู้ร่วม
ลงทุน และผลประโยชน์ที่ผู้ร่วมลงทุน ได้ รับขึ้นอยู่กับ กิจกรรมในอดีต กรณีดังกล่ าว
มี ความเป็ นไปได้ ที่ จะเกิดความไม่ สอดคล้ องกัน ระหว่ างจ านวนเงิ นที่ จ่ ายเข้ ากองทุ น
(ซึ่ งเกิดจากกิจกรรมในปั จจุ บัน) กับมูลค่าที่ ผู้ร่วมลงทุนได้ รับจากกองทุน (ซึ่ งเกิดจาก
กิจกรรมในอดีต)
โดยทั่วไปกองทุนมีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1
กองทุนจะถูกแยกออกมาจัดการโดยผู้ดูแลกองทุนอิสระ
3.2
กิจการ (ผู้ลงทุน) จ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุน เงินสมทบนี้จะถูกนาไปลงทุนในสินทรั พย์
ต่ างๆ ซึ่ งอาจรวมถึ งตราสารหนี้ และตราสารทุ นและสามารถน าไปจ่ ายค่ ารื้ อถอนของ
ผู้ลงทุนได้ ผู้จัดการกองทุนเป็ นผู้พิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าว ภายใต้
ข้ อบังคับที่ กาหนดในเอกสารการจัดการของกองทุน และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่ น
ที่ เกี่ ยวข้ อง
3.3
ผู้ลงทุ น ยังคงมีภาระผู กพั น ในการจ่ า ยต้ น ทุน ในการรื้ อถอน อย่ างไรก็ตาม ผู้ ลงทุ น
มีสทิ ธิทจี่ ะเบิกชดเชยจากกองทุนสาหรับต้ นทุนในการรื้อถอน ไม่เกินไปกว่าต้ นทุนในการ
รื้อถอนที่ เกิดขึ้นหรือส่วนแบ่งของสินทรัพย์ในกองทุน แล้ วแต่อย่างใดจะตา่ กว่า
3.4
ผู้ลงทุนอาจไม่มีสิทธิหรือถูกจากัดสิทธิในการเข้ า ถึงสินทรัพย์ของกองทุน ส่วนที่ เกิน
จากที่ มีไว้ เพื่ อจ่ายต้ นทุนในการรื้อถอน

ขอบเขต
4

5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ใช้ สาหรั บ การบัน ทึกบั ญชีในงบการเงิน
ของผู้ลงทุนสาหรั บ ส่วนได้ เสียจากกองทุนเพื่ อการรื้ อถอน ซึ่ งจะต้ องมีลักษณะทั้ง 2 ประการ
ดังต่อไปนี้
4.1
สินทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก (ไม่ว่าสินทรัพย์น้ันถือโดยอีกกิจการ
หนึ่ งแยกต่างหากหรือเป็ นสินทรัพย์ซึ่งแยกได้ ในอีกกิจการหนึ่ ง) และ
4.2
มีการจากัดสิทธิของผู้ลงทุนในการเข้ าถึงสินทรัพย์ของกองทุน
ส่วนได้ เสียคงเหลือที่ มีอยู่ในกองทุนที่ เกินจากสิทธิในการเบิกชดเชยจากเงินกองทุน เช่น สิทธิ
ตามสัญญาในการรั บส่วนแบ่ งจากเงินกองทุนเมื่ อการรื้อถอนเสร็จสิ้นลงหรื อเมื่ อมีการยกเลิก
กองทุ น อาจจั ด เป็ นตราสารทุ น ภายใต้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง
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เครื่ องมือ ทางการเงิน (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) ซึ่ งอยู่น อกเหนื อจากขอบเขตของการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ประเด็น
6

ประเด็นที่ กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ
6.1
ผู้ลงทุนควรบันทึกส่วนได้ เสียในกองทุนอย่างไร
6.2
ในกรณี ที่ผู้ ลงทุ น มีภ าระผู กพั น ในการจ่ า ยเงิน เข้ า กองทุ น เพิ่ ม เช่ น เกิด เหตุ การณ์
ล้ มละลายของผู้ร่วมลงทุนรายอื่ น ควรบันทึกบัญชีสาหรับภาระผูกพันอย่างไร

มติ
การบัญชีสาหรับส่วนได้เสียในกองทุน
7

8

9

ผู้ลงทุ น ต้ อ งรั บ รู้ ภาระผู ก พั น ในการจ่ า ยต้ น ทุ น ในการรื้ อถอนเป็ นหนี้ สิน และรั บ รู้ ส่วนได้ เสีย
ในกองทุนดังกล่าวแยกต่างหาก เว้ นแต่ผ้ ูลงทุนไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายต้ นทุนในการรื้อถอน
ดังกล่าว แม้ ว่ากองทุนจะไม่สามารถจ่ายได้ กต็ าม
ผู้ลงทุนต้ องพิ จารณาว่ า ตนมีการควบคุมหรื อการควบคุมร่ วม หรื อมีอิทธิพลอย่างมี นัยสาคัญ
เหนื อ กองทุ น ดัง กล่ า วหรื อ ไม่ ตามที่ อ้ า งอิง ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่ วมการงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หากเป็ นไปตามนั้น ผู้ลงทุนต้ องบันทึกบัญชีสาหรับส่วนได้ เสียในกองทุน
เหล่านั้นให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้ องข้ างต้ น
หากผู้ลงทุนไม่มีการควบคุมหรือ ไม่มีการควบคุมร่ วม หรือไม่มีอิทธิพลอย่างมี นัยสาคัญเหนือ
กองทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนต้ องรับรู้สิทธิในการได้ รับชดเชยจากกองทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ที่อาจเกิดขึ้น
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยการได้ รับชดเชยดังกล่าวต้ องวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่ ตา่ กว่าระหว่าง
9.1
มูลค่าตามการรับรู้ภาระผูกพันสาหรับการรื้อถอนที่ รับรู้ไว้ และ
9.2
ส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ที่ เป็ นส่วนของผู้
ลงทุน
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่า ตามบัญชีของสิทธิ ในการได้ รับชดเชยที่ นอกเหนือจากการจ่ ายเพื่ อ
เงิ น ลงทุ น และการรั บ คื น จากกองทุ น ต้ อ งรั บ รู้ เป็ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดบั ญ ชี ที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลง

5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
การบัญชีสาหรับภาระผูกพันในการเพิ่มการลงทุน
10

เมื่ อผู้ลงทุนมีภาระผูกพั นที่ เป็ นไปได้ ว่า จะต้ องเพิ่ มการลงทุน ตัวอย่างเช่ น ในสถานการณ์ที่มี
ผู้ลงทุนรายอื่ นล้ มละลายหรือเมื่ อมูลค่าของสินทรัพย์ ทกี่ องทุนถืออยู่มีมูลค่าลดลงจนไม่ เพียงพอ
ที่ จะจ่ายชาระเพื่ อชดเชยภาระผูกพัน โดยภาระผูกพันนี้เป็ นหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบับ ที่ 37 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์
ที่ อาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้ องรั บรู้ หนี้สิน ก็ต่อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ทจี่ ะมีการลงทุนเพิ่ ม
การเปิ ดเผยข้อมูล

11
12

13

ผู้ ล งทุ น ต้ อ งเปิ ดเผยถึ ง ลั ก ษณะของส่ ว นได้ เ สีย ในกองทุ น และข้ อ จ ากัด ต่ า งๆ ในการเข้ า ถึ ง
สินทรัพย์ของกองทุน
เมื่ อผู้ลงทุนมีภาระผูกพันที่ เป็ นไปได้ ว่าจะต้ องเพิ่ มการลงทุน โดยภาระผูกพันดังกล่าวมิได้ รับรู้
เป็ นหนี้ สิน (ดู ย่อหน้ าที่ 10) ผู้ ลงทุ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ า ที่ 86 ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
เมื่ อผู้ลงทุนรับรู้ส่วนได้ เสียในกองทุนตามย่อหน้ าที่ 9 ผู้ลงทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 85.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

วันถือปฏิบตั ิ
14

14ก
14ข
14ค
14ง

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 านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 และตัดย่อหน้ าที่ 14ก และ 14ค กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม
การปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
15

การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ ถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )

7

