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 อา้งอิงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และข้อผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

ความเป็นมา 

1. หลายกิจการมีภาระผูกพันในการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี จะอ้างถึงภาระผูกพันดังกล่าวว่าเป็น “หน้ีสินที่

เกดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดให้ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ รวมการประมาณการเบ้ืองต้นส าหรับต้นทุนการร้ือและการขนย้ายสินทรัพย์ และการ

บูรณะสถานที่ ภาระผูกพันดังกล่าวของกิจการเกิดขึ้นเมื่อมีการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ หรือเป็นผลจาก

การใช้สินทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าใน

ช่วงเวลาน้ัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่

อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ได้ก าหนดเร่ืองวิธีการวัดมูลค่าของหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการ

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีการบันทกึบัญชีส าหรับผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

ในการวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่เกดิข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 

ขอบเขต 

2. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ใช้กับการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าของ

หน้ีสนิที่เกดิข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ หรือหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั ช่ีงมีการรับรู้ดังน้ี 

(ก) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2552) เร่ืองที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 

(ข) รับรู้เป็นหน้ีสินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ  

หน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 
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ตัวอย่างเช่น หน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ หรือหน้ีสินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจ

เกิดขึ้ นจากการร้ือถอนโรงงาน การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียหายจากอุตสาหกรรมขุดเจาะแหล่ง

ทรัพยากรแร่ หรือการขนย้ายอุปกรณ์ 

ประเด็น 

3. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงวิธกีารบันทกึบัญชีเกี่ยวกบัผลกระทบของ

เหตุการณ์ต่อไปน้ี ที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าของหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั 

3.1 การเปล่ียนแปลงในประมาณการทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (เช่น กระแสเงินสด) 

ซ่ึงน ามาใช้จ่ายช าระภาระผูกพัน 

3.2 การเปล่ียนแปลงในอตัราคิดลดช่ึงอ้างองิอตัราตลาดในปัจจุบัน ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 47 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ

เกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (รวมถึงการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินตามเวลาและความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัหน้ีสนิน้ัน) และ 

3.3   การเพ่ิมขื้นของหน้ีสนิที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไป (หมายถีงส่วนคิดลดที่ทยอยลดลง) 

 

ขอ้สรุป 

4. การเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าของหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจ านวนของ

ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิซ่ึงน ามาจ่ายช าระภาระผูกพัน หรือการเปล่ียนแปลงอัตราคิดลด 

ต้องบันทกึบัญชีตามย่อหน้าที่ 5 ถึง 7  

5. ในกรณีที่วัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธรีาคาทุน 

5.1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินให้น าไปเพ่ิมหรือหักออกจากต้นทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในงวด

ปัจจุบัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัย่อหน้าที่ 5.2 ด้วย 

5.2 จ านวนที่หักออกจากต้นทุนของสินทรัพย์จะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน  

ถ้าการลดลงของหน้ีสินเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ส่วนที่เกินดังกล่าวต้องรับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุนทนัท ี

5.3 หากการปรับปรุงท าให้ต้นทุนของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้ น กิจการต้องพิจารณาว่ามีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่า

ตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์อาจได้รับคืนไม่เตม็จ านวนหรือไม่ และหากมีข้อบ่งช้ีดังกล่าว

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

และบันทกึบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า (หากมี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
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และหนี้สนิที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั   
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6. ในกรณีที่วัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธกีารตีราคาใหม่ 

6.1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินมีผลในการเปล่ียนแปลงส่วนเกินทุนหรือส่วนต ่าจากการตีราคา

สนิทรัพย์ที่รับรู้ไว้ก่อนหน้านี้   

6.1.1 การลดลงของหน้ีสินต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเพ่ิมส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับย่อหน้าที่ 6.2 ด้วย) เว้นแต่

สินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาลดลงและได้รับรู้มูลค่าที่ลดลงในก าไรหรือขาดทุนใน

งวดก่อน การลดลงของหน้ีสินต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนที่ตีราคา

ลดลงของสนิทรัพย์ซ่ึงได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดก่อน 

6.1.2   การเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่สินทรัพย์น้ันเคยมีการตี

ราคาเพ่ิมขึ้ นและมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คงเหลืออยู่ การเพ่ิมขึ้ นของ

หน้ีสินน้ีต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่มีอยู่ในบัญชีส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสนิทรัพย์ของสนิทรัพย์รายการเดียวกนั 

6.2 ในกรณีที่การลดลงของหน้ีสินเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ค านวณตามวิธีราคาทุน

ให้รับรู้ส่วนที่เกนิดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนทนัท ี 
6.3 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิเป็นข้อบ่งช้ีว่า สนิทรัพย์อาจจะต้องมีการตีราคาใหม่เพ่ือให้มั่นใจได้

ว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวดการรายงานไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 

ทั้งน้ี การบันทึกบัญชีส าหรับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ใด ๆ ต้องพิจารณาว่าจะรับรู้ในก าไร

หรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ตามที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6.1 ในกรณีที่มี

ความจ าเป็นที่ต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่ กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ทุกรายการที่จัดอยู่ใน

ประเภทเดียวกนักบัรายการที่ตีราคาใหม่ด้วย  

6.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้

เปิดเผยแต่ละองค์ประกอบของก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงใน

หน้ีสนิดังกล่าวต้องแสดงรายการแยกต่างหากและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการดังกล่าว 

 

7. ในกรณีที่สินทรัพย์น้ันได้คิดค่าเสื่อมราคาจนครอบคลุมอายุการใช้งานแล้ว การเปล่ียนแปลงใน

หน้ีสนิที่เกดิข้ึนหลังจากน้ันต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน ทั้งในกรณี

ที่ใช้วิธรีาคาทุนและวิธกีารตีราคาใหม่ 

 

8. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปซ่ึงเกิดจากส่วนคิดลดที่ทยอยลดลงที่เกิดข้ึนใน

แต่ละงวดต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดข้ึน มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ไม่อนุญาตให้บันทกึรายการดังกล่าวเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์ 
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และหนี้สนิที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั   
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วนัถอืปฏิบติั 

9. กจิการต้องถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 น้ี สนับสนุนให้กจิการปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรกต็าม 

หากกจิการถือปฎิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่

มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินด้วย 

 

9ก. ย่อหน้านื้ ไม่ใช้  

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

10. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีต้องปฎิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชี และข้อผิดพลาด

ทางการบัญชี
 
  

 

 

 

ตวัอย่าง 

ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  

ขอ้เท็จจริงทัว่ไป 

1 กจิการมีโรงงานพลังงานนิวเคลียร์และมีหน้ีสินจากการร้ือถอนที่เกี่ยวข้อง โรงงานพลังงานนิวเคลียร์

ของกิจการเร่ิมด าเนินงานในวันที่ 1 มกราคม 2543 มีอายุการใช้งาน 40 ปี โดยมีต้นทุนเร่ิมแรก

จ านวน 120,000 บาท ซ่ึงรวมต้นทุนการร้ือถอนโรงงานพลังงานนิวเคลียร์จ านวน 10,000 บาท 

(เป็นมูลค่าคิดลดของประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอีก 40 ปีข้างหน้าจ านวน 70,400 บาท โดย

ใช้อัตราคิดลด ร้อยละ 5 ซ่ึงได้ปรับอัตราความเสี่ยงแล้ว) รอบระยะเวลาบัญชีของกิจการสิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธนัวาคม 

 

ตวัอย่างที ่1: วิธีราคาทุน 

2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โรงงานมีอายุ 10 ปี ค่าเสื่อมราคาสะสม 30,000 บาท 

(120,000*10/40) เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสนิที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปจากอัตราคิดลด

ตลอดระยะเวลา 10 ปี (ร้อยละ 5) ท าให้หน้ีสินในการร้ือถอนโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เพ่ิมจาก 

10,000 บาท เป็น 16,300 บาท 



ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  การเปล่ียนแปลงในหนี้ สนิที่เกดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหนี้สนิที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั   
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3 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราคิดลดไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่เน่ืองจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี ท าให้ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินจากการร้ือถอนโรงงานลดลง 8,000 บาท 

ดังน้ันกิจการปรับปรุงหน้ีสินจากการร้ือถอนโรงงานจาก 16,300 บาท เป็น 8,300 บาท  

ตามรายการดังน้ี  

 บาท บาท 

เดบิต หน้ีสนิจากการร้ือถอนโรงงาน 8,000  

เครดิต ต้นทุนของสนิทรัพย์  8,000 

 

4 จากรายการปรับปรุงน้ี ท าให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 82,000 บาท (120,000-

30,000-8,000) ซ่ึงจะคิดค่าเสื่อมราคาต่อไปตลอดอายุการใช้งานที่เหลืออีก 30 ปี ท าให้ค่าเสื่อม

ราคาของปีต่อไปเท่ากับ  2,733 บาท (82,000 บาท /30) และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินของปีถัดไป

ซ่ึงเกดิจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสนิที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปเทา่กบั 415 (8,300 บาท*5% )  

 

5 หากการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอัตราคิดลดแทนที่จะเป็นการ   

เปล่ียนแปลงในประมาณการกระแสเงินสด วิธีการบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน 

จะเหมือนกนั แต่ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปีต่อไปจะต้องเปล่ียนแปลงตามอตัราคิดลดอตัราใหม่ 

 

 

ตวัอย่าง 2: วิธีการตีราคาใหม่ 

6 กิจการน าวิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ มาใช้ โดยจัดให้มีการประเมินราคาโรงงานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือมิให้ราคาตาม

บัญชีแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ กิจการมีนโยบายการบัญชีในการน าค่าเสื่อม

ราคาสะสมหักกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ในวันที่ตีราคาใหม่ 

7  ในการบันทกึบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ซ่ึงมีหน้ีสนิจากการร้ือถอนรวมอยู่ด้วย กจิการต้อง  

เข้าใจเกณฑใ์นการตีราคาสนิทรัพย์ ดังตัวอย่างต่อไปนื 

7.1 ถ้าการตีราคาสินทรัพย์ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ผู้ประเมินราคาบางรายอาจตีราคาสินทรัพย์

โดยไม่หักค่าเผื่อต้นทุนการร้ือถอนสินทรัพย์ ในขณะที่ ผู้ประเมินราคาบางรายอาจตีราคา

สินทรัพย์ด้วยมูลค่าสุทธิ (หักค่าเผื่อต้นทุนการร้ือถอนสินทรัพย์แล้ว) เน่ืองจากการได้มาช่ืง

สินทรัพย์ของกิจการโดยทั่วไปจะประมาณภาระผูกพันจากการร้ือถอนด้วย ในการจัดท างบ

การเงินภาระผูกพันดังกล่าวรับรู้เป็นหน้ีสินแยกต่างหาก ดังน้ันถ้าสินทรัพย์ถูกตีราคาด้วย

มูลค่าสุทธิ กิจการต้องปรับปรุงมูลค่าที่ได้จากการตีราคาโดยบวกกลับด้วยค่าเผื่อต้นทุนการ

ร้ือถอนสนิทรัพย์ เพ่ือมิให้หน้ีสนิดังกล่าวถูกนับซ า้ 
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และหนี้สนิที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั   
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7.2 ถ้าการตีราคาสินทรัพย์ใช้วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่า 

ที่ได้จากการตีราคาอาจไม่รวมถึงต้นทุนการร้ือถอนสินทรัพย์ ในกรณีน้ี กิจการจะต้องบวก 

ต้นทุนการร้ือถอนสินทรัพย์เข้ากับมูลค่าที่ได้จากการตีราคา เพ่ือให้การประเมินราคาสะท้อน

ถึงต้นทุนทดแทนสทุธจิากค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรัพย์น้ัน 

 

8 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สมมติว่ากิจการตีราคาสินทรัพย์โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้ 

ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ได้มูลค่า 115,000 บาท โดยมูลค่าน้ีได้รวมต้นทุนการร้ือถอนสินทรัพย์ 

เทา่กบั 11,600 บาทช่ืงมิได้เปล่ืยนแปลงจากประมาณการเดิม มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าภายหลังจาก

การทยอยบันทกีส่วนลดเป็นระยะเวลา 3 ปี จ านวนเงินที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2552 เป็นดังน้ี 

(จ านวนเงิน : บาท) 

สนิทรัพย์ซ่ึงแสดงตามราคาที่ตีใหม่ 
(1)

 126,600 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         - 

หน้ีสนิจากการร้ือถอน (11,600) 

สนิทรัพย์สทุธิ 115,000 

ก าไรสะสม 
(2)

 (10,600) 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 
(3)

 15,600 

 

หมายเหต ุ

(1) มูลค่าจากการตรีาคา จ านวน 115,000 บาทบวกด้วยต้นทุนในการรื้อจ านวน 11,600 บาท (ซึ่งรวมในการตี

ราคา แต่รับรู้โดยแสดงแยกในรายการหนี้สนิ) เท่ากบั 126,600 หน่วย 

(2) ค่าเสื่อมราคาส าหรับ 3 ปี ของต้นทุนเริ่มแรก = 120,000บาท * 3/40 = 9,000 บาท  

บวกด้วยส่วนลดสะสมจากจ านวน 10,000 บาทในอดัรา  5% = 1,600 บาท รวมเท่ากบั 10,600 บาท 

(3) มูลค่าที่ตรีาคาใหม่ 126,600 บาท ลบด้วยมูลค่าตามบัญชีสทุธ ิ111,000บาท (ต้นทุน 120,000 บาท หัก

ค่าเสื่อมราคาสะสม 9,000 บาท) 

 

 

9 ดังน้ันค่าเสื่อมราคาในปี 2553 เทา่กบั 3,420 บาท (126,600 บาท*1/37) และมค่ีาใช้จ่ายทาง

การเงินในปี 2553 เทา่กบั 600 บาท (5% ของ 11,600 บาท) ในวันที่ 31 ธนัวาคม 2553 หน้ีสนิ

จากการร้ือถอน (ก่อนรายการปรับปรุงใดๆ) เป็นจ านวน 12,200 บาท และอตัราคิดลดไม่มีการ

เปล่ียนแปลง อย่างไรกต็ามในวันเดียวกนัน้ีกจิการประมาณการมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสนิจากการร้ือ

ถอนลดลงจ านวน 5,000 บาท เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ดังน้ันกจิการต้องปรับปรุง

หน้ีสนิจากการร้ือถอนจาก 12,200 บาท  เป็น 7,200 บาท 

 



ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  การเปล่ียนแปลงในหนี้ สนิที่เกดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหนี้สนิที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั   
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10 รายการปรับปรุงทั้งหมดน้ีได้ปรับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เพราะการลดลงของหน้ีสินมี

จ านวนไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ค านวณตามวิธีราคาทุน (แต่หากการลดลงของ

หน้ีสินมีจ านวนเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ค านวณตามวิธีราคาทุน ส่วนที่เกินน้ันจะต้อง

รับรู้ในก าไรขาดทุนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6.2) กจิการบันทกึบัญชีดังต่อไปนี้  
 

  

บาท 

 

บาท 

เดบิต หน้ีสนิจากการร้ือถอน 5,000  

เครดิต ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์  5,000 

   

11 กจิการจัดให้มกีารตีราคาสนิทรัพย์ใหม่อย่างเตม็รูปแบบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพ่ือ.shมั่นใจว่า

มูลค่าตามบัญชีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ สมมติว่าสินทรัพย์มีมูลค่าที่ได้จาก

การตีราคาใหม่ในปัจจุบันจ านวน 107,000 บาท ซ่ึงเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อต้นทุนการร้ือถอน

สินทรัพย์จ านวน 7,200 บาท ส าหรับภาระผูกพันในการร้ือถอนสินทรัพย์ที่ลดลงซ่ึงควรบันทกึรับรู้

เป็นหน้ีสินแยกต่างหาก ดังน้ัน ในการจัดท างบการเงินมูลค่าสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ก่อนหักค่าเผื่อ

ต้นทุนการร้ือถอนสนิทรัพย์จึงมีมูลค่า 114,200 บาท รายการบัญชีที่ต้องบันทกึเพ่ิมเติม ดังน้ี  

 

บาท                                 บาท 

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม 
(1)
                                 3,420 

 เครดิต สนิทรัพย์ซ่ึงแสดงตามราคาที่ตีใหม่               3,420 

เดบิต ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย์ 
(2)

      8,980 

เครดิต สนิทรัพย์ซ่ึงแสดงตามราคาที่ตีใหม่ 
(3)

                                      8,980 

 

หมายเหตุ: 

(1) ตดับญัชีค่าเสื่อมราคาสะสมออก 3,420 บาท ตามนโยบายการบญัชีของกจิการ 

(2) เดบติบญัชีส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย์ เนื่องจากขาดทุนที่เกดิขึ้นจากการตีราคาใหม่มีจ านวนไม่

เกนิยอดคงเหลือของส่วนเกนิจากการตรีาคาสนิทรัพย ์

(3) การตรีาคาก่อนหน้านี้  (ก่อนหักค่าเผื่อต้นทุนการรื้ อถอน) จ านวน 126,600 บาท หักด้วยค่าเสื่อมราคา

สะสมจ านวน 3,420 บาท และหักด้วยมูลค่าที่ได้จากการตรีาคาใหม่ (ก่อนหักค่าเผื่อต้นทุนการรื้ อถอน) 

จ านวน 114,200 บาท 



ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  การเปล่ียนแปลงในหนี้ สนิที่เกดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหนี้สนิที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั   

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   11 

 

12 จากการตีราคาสนิทรัพย์ใหม่ดังกล่าว จ านวนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดังน้ี 

 

สนิทรัพย์ซ่ึงแสดงตามราคาที่ตีใหม่ 114,200 

ค่าเสื่อมราคาสะสม - 

หน้ีสนิจากการร้ือถอน (7,200) 

สนิทรัพย์สทุธิ 107,000 

ก าไรสะสม 
(1)

  (14,620) 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 
(2)

  11,620 

หมายเหตุ : 

(1) จ านวน 10,600 บาท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2552 บวกด้วยค่าเสื่อมราคาของปี 2553 จ านวน3,420 

บาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 600 บาท ยอดคงเหลือเท่ากบั 14,620 บาท 

(2) จ านวน 15,600 บาท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2552 บวกด้วยส่วนเพ่ิมจากการลดลงของหนี้ สนิ จ านวน 

5,000 บาท หักด้วยส่วนขาดจากการปรับมูลค่าสนิทรัพย์ลดลง  8, 980 บาท ยอดคงเหลือ เท่ากับ 

11,620 บาท 

 

 

ตวัอย่างที ่3: การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

13 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงการปรับย้อนหลังตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ส าหรับผู้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว การปรับย้อนหลังดังกล่าวเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ตัวอย่างน้ีมีข้อสมมติ ดังต่อไปนี้  

- กจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37   

- กิจการได้น าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 มาถือปฏบัิติ ก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 และ 

- ก่อนที่จะถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงใน

ประมาณการกระแสเงินสดเพ่ือช าระหน้ีสนิจากการร้ือถอน บันทกึรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย 

 

14 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โรงงานมีอายุ 10 ปี ค่าเสื่อมราคาสะสม 30,000 (120,000*10/40) 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปจากอัตราคิดลดตลอดระยะเวลา 10 

ปี (ร้อยละ 5) ท าให้หน้ีสินในการร้ือถอนโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เพ่ิมจาก 10,000 บาท เป็น 

16,300 บาท 

 

 

 



ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  การเปล่ียนแปลงในหนี้ สนิที่เกดิขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหนี้สนิที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั   
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15 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราคิดลดไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่เน่ืองจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี ท าให้ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินจากการร้ือถอนโรงงานลดลง 8,000 บาท 

ดังน้ันกิจการปรับปรุงหน้ีสินจากการร้ือถอนโรงงานจาก 16,300 บาท เป็น 8,300 บาท กิจการได้

รับรู้การลดลงของหน้ืสนิโดยผ่านก าไรขาดทุนตามนโยบายเดิม  

 

16 ในวันที่ 1 มกราคม 2555 กจิการได้ท ารายการปรับปรุงเพ่ือสะท้อนถึงการปฏบัิติตามการตีความ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ี 

 บาท   บาท 

เดบิต ก าไรสะสมยกมา                                              7,400 

        ค่าเสี่อมราคาสะสม        600 

เครดิต ต้นทุนสนิทรัพย์       8,000 

 

17 ต้นทุนของสินทรัพย์ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมตามที่ควรจะเป็น ถ้าการลดลงของประมาณการต้นทุน

ส าหรับหน้ีสินจากการร้ือถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จ านวน 8,000 บาทได้ถูกบันทึกหักจาก

ต้นทุนของสินทรัพย์ ณ วันน้ัน จากรายการปรับปรุงน้ี ท าให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 

82,000 บาท (บาท 120,000-30,000-8,000 ) ซ่ึงจะตัดค่าเสื่อมราคาต่อไปตลอดอายุการใช้

งานที่เหลืออกี 30 ปี ท าให้ค่าเสื่อมราคาของปีต่อไปเทา่กบั 2,700 บาท (82,000 บาท/30) และมี

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของปีถัดไปซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสินที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไป

เทา่กบั 415 (8,300 บาท*5% )  

 ก่อนที่จะถือปฏบัิติตามการตีความในวันที่ 1 มกราคม 2555 กจิการรับรู้การเปล่ียนแปลงหน้ีสินจาก 

การร้ือถอนในก าไรหรือขาดทุน ดังน้ันยอดการปรับปรุงสุทธิจ านวน 7,400 บาท (ส่วนต่างของค่า

เสื่อม 2 ปี ระหว่างจ านวนที่บันทกีไว้เดิม 3,000 บาทต่อปี กับจ านวนที่ปรับปรุงใหม่ 2,700 บาท) 

ถูกรับรู้เป็นยอดเดบิตในก าไรสะสมยกมา เน่ืองจากมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตาม 

 

18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 ก าหนดให้งบการเงินเปรียบเทียบต้องปรับปรุงย้อนหลัง และต้อง

เปิดเผยรายการปรับปรุงก าไรสะสมยกมาของงบการเงินเปรียบเทยีบ รายการบันทกึบัญชี ณ วันที่ 1

มกราคม 2554 ได้แสดงไว้ด้านล่างน้ี นอกจากน้ีค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 ลดลงจ านวน 300บาท จากจ านวนที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้าน้ี 

 

                                                                     บาท                            บาท 

เดบิต   ก าไรสะสมยกมา                                    7,700       

 คาเสื่อมราคาสะสม                                   300                                           

    เครดิต  ต้นทุนสนิทรัพย์                                                         8,000     


