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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัที ่5 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2552) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ (ปรับปรุง 2552) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2552) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2552) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2552) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจ

เกดิขึ้น (ปรับปรุง 2552) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง งบการเงินรวม – นิติบุคคลเฉพาะกจิ 

 

ความเป็นมา 

1. จุดมุ่งหมายของกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ซ่ึงต่อไปจะ

เรียกว่า กองทุนการร้ือถอน  หรือกองทุน คือ การแยกสินทรัพย์เพ่ือไว้ใช้เป็นทุนส าหรับจ่ายเป็น

บางส่วนหรือทั้งจ านวนของต้นทุนในการร้ือถอนโรงงาน (เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์) หรือ อุปกรณ์

บางอย่าง (เช่น รถยนต์) รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม (เช่น การแก้ใขระบบน าเสียหรือ  

การบรูณะปรับปรุงที่ดินของเหมืองแร่) ทั้งหมดน้ีรวมเรียกว่า การร้ือถอน  

 

2. การจ่ายเงินเข้ากองทุนอาจมาจากความสมัครใจ หรือเป็นไปตามข้อก าหนด หรือ กฎหมาย ทั้งน้ี

กองทุนอาจมีโครงสร้างแบบใดแบบหน่ึง ต่อไปนี้  : 

  2.1 กองทุนที่จัดต้ังข้ึนโดยบุคคลหรือหน่วยงานเดียว (ผู้ลงทุน) เพ่ือจ่ายภาระผูกพันในการร้ือ

ถอนสินทรัพย์ของตนเอง ไม่ว่าสถานที่ที่ต้องท าการร้ือถอนจะมีที่ต้ังแห่งเดียวหรือกระจาย

ไปตามแต่ละภมูิศาสตร์กต็าม 
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       2.2 กองทุนที่จัดต้ังข้ึนโดยกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน (กลุ่มผู้ร่วมลงทุน) ที่ได้ร่วมกันจัดต้ัง

กองทุน เพ่ือจ่ายภาระผูกพันในการร้ือถอนในส่วนของตนหรือของกลุ่ม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะ

เบิกชดเชยจากกองทุนส าหรับรายจ่ายการร้ือถอน เท่ากับจ านวนที่ตนจ่ายเข้ากองทุน บวก

รายได้ที่เกิดข้ึนจริงจากส่วนของเงินทุนของตน  หักด้วยต้นทุนในการจัดการกองทุน ผู้ร่วม

ลงทุนอาจมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพ่ิมขึ้ น เช่นกรณีที่ ผู้ร่วมลงทุนรายอื่น

ล้มละลาย ผู้ร่วมลงทุนที่เหลือต้องจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือรักษาระดับทุนให้คงเดิม 

       2.3 กองทุนที่จัดต้ังข้ึนโดยกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน (กลุ่มผู้ร่วมลงทุน) ที่ได้ร่วมกันจัดต้ัง

กองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน ามาจ่ายภาระพูกพันในการร้ือถอนของตนเองหรือภาระ

ผูกพันร่วม  หากมีการก าหนดระดับการจ่ายเงินเข้ากองทุนจากกิจกรรมในปัจจุบันของผู้

ร่วมลงทุน และก าหนดผลประโยนช์ที่ผู้ร่วมลงทุนได้รับจากกิจกรรมในอดีต กรณีดังกล่าวมี

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างจ านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุน (ซ่ึงเกิดจาก

กจิกรรมในปัจจุบัน) กบั มูลค่าที่ผู้ร่วมลงทุนได้รับจากกองทุน (ซ่ึงเกดิจากกจิกรรมในอดีต) 

3.      โดยทั่วไปกองทุนมีลักษณะดังต่อไปนี้  

3.1 กองทุนจะถูกจัดการโดยผู้ดูแลกองทุนอสิระ 

3.2 กิจการ (ผู้ลงทุน) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เงินสมทบน้ีจะถูกน าไปลงทุนในสินทรัพย์

ต่างๆ ซ่ึงอาจรวมถึงตราสารหน้ี และตราสารทุน ผู้จัดการกองทุน (ตามข้อ 3.1) เป็นผู้

พิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับที่ก  าหนดในตราสารของ

กองทุน และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ผู้ลงทุนยังคงมีภาระผูกพันในการจ่ายต้นทุนในการร้ือถอน อย่างไรกต็ามผู้ลงทุนมีสิทธิท่

จะเบิกชดเชยจากกองทุนส าหรับต้นทุนในการร้ือถอน ไม่เกนิไปกว่าต้นทุนในการร้ือถอนที่

เกดิขึ้นหรือส่วนแบ่งของสนิทรัพย์ในกองทุน แล้วแต่อย่างใดจะต ่ากว่า 

3.4 ผู้ลงทุนอาจไม่มีสทิธิหรือถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงสินทรัพย์ของกองทุน ส่วนที่เกินจากที่

มีไว้เพ่ือจ่ายต้นทุนในการร้ือถอน 
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ขอบเขต 

4   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ใช้ส าหรับการบันทึกบัญชีในงบการเงินของ 

ผู้ลงทุนส าหรับส่วนได้เสียจากกองทุนเพ่ือการร้ือถอน ซ่ึงจะต้องมี ลักษณะทั้ง 2 ประการ 

ดังต่อไปนี้  

4.1   สินทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก (ไม่ว่าสินทรัพย์น้ันถือโดยอีกกิจการหน่ึงแยก 

  ต่างหากหรือเป็นสนิทรัพย์ซ่ึงแยกได้ในอกีกจิการหน่ึง) 

4.2   มีการจ ากดัสทิธขิองผู้ลงทุนในการเข้าถึงสนิทรัพย์ของกองทุน 

 

5 ผลประโยชน์คงเหลือที่มีอยู่ในกองทุนที่อยู่นอกเหนือจากสิทธิในการเบิกชดเชยจากเงินกองทุน 

เช่น สิทธิตามสัญญาในการรับส่วนแบ่งจากเงินกองทุนเมื่อการร้ือถอนเสรจ็สิ้นลง หรือการยกเลิก

กองทุน  อาจเป็นตราสารทุนภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 39 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ประเด็น 

6.  ประเดน็ที่กล่าวถึงในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี คือ 

6.1   ผู้ลงทุนควรบันทกึส่วนได้เสยีในกองทุนอย่างไร 

6.2   ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันในการเพ่ิมเงินลงทุน เช่น เกิดเหตุการณ์ล้มละลายของผู้ร่วม  

   ลงทุนรายอื่น ควรบันทกึบัญชีส าหรับภาระผูกพันอย่างไร  

ขอ้สรุป 

การบญัชีส าหรบัส่วนไดเ้สียในกองทุน 

7.  ผู้ลงทุนต้องรับรู้ภาระผูกพันในการจ่ายต้นทุนในการร้ือถอนเป็นหน้ีสินและรับรู้ส่วนได้เสียใน

กองทุนดังกล่าวแยกต่างหาก เว้นแต่ผู้ลงทุนไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายต้นทุนในการร้ือถอน

ดังกล่าว แม้ว่ากองทุนจะไม่สามารถจ่ายได้กต็าม 

8.  ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่า ตนมีอ านาจควบคุม หรืออ านาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญเหนือกองทุนดังกล่าวหรือไม่ ตามที่อ้างอิงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง ส่วนได้เสีย
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ในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2552) และ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง งบการเงินรวม 

– นิติบุคคลเฉพาะกิจ หากเป็นไปตามน้ัน ผู้ลงทุนต้องบันทกึบัญชีส าหรับส่วนได้เสียในกองทุน

เหล่านั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

9.  หากผู้ลงทุนไม่มีอ านาจควบคุม หรืออ านาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อเหนือ

กองทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนต้องรับรู้สทิธใินการได้รับชดเชยจากกองทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน โดยการได้รับ

ชดเชยดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่า ระหว่าง 

 9.1 มูลค่าตามการรับรู้ภาระผูกพันส าหรับการร้ือถอน และ 

 9.2 ส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของกองทุนที่เป็นส่วนของผู้ลงทุน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสทิธิในการได้รับชดเชยที่นอกเหนือจากการจ่ายเพ่ือเงินลงทุน และ

การรับคืนจากกองทุนต้องรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลง 

 

การบญัชีส าหรบัภาระผูกพนัในการเพิม่การลงทุน 

10.  เมื่อผู้ลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องเพ่ิมการลงทุนที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่มี 

ผู้ลงทุนรายอื่อนล้มละลายหรือเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่มีมูลค่าลดลงจนไม่เพียง

พอที่ จะจ่ายช าระเ พ่ือชดเชยภาระผูกพัน โดยภาระผูกพันน้ีจะเป็นหน้ีสินที่ อาจเกิดข้ึน  

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่

อาจเกดิขึ้น ทั้งน้ี ผู้ลงทุนต้องรับรู้หน้ีสนิกต่็อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การลงทุนส่วนเพ่ิม

จะเกดิขึ้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

11.  ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยถึงลักษณะของส่วนได้เสยีในกองทุนและข้อจ ากัดต่างๆ ในการเข้าถึงสินทรัพย์

ของกองทุน 

12.  เมื่อผู้ลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องเพ่ิมการลงทุนที่เป็นไปได้ โดยภาระผูกพันดังกล่าวมิได้รับรู้เป็น

หน้ีสนิ (ดูย่อหน้าที่ 10) ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 86 ในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 



ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 5   สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 

และการปรับปรงุสภาพแวดล้อม 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   8 

 

13.  เมื่อผู้ลงทุนรับรู้ส่วนได้เสียในกองทุนตามย่อหน้าที่ 9 ผู้ลงทุนต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 85.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ

เกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน 

 

วนัถอืปฏิบติั  

14  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยสนับสนุนให้น าการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  

หากกจิการได้ถือปฏบัิติก่อนวันที่ที่ก  าหนดไว้ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

14ก  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้มีการแก้ไขย่อหน้า 5 

กจิการต้องน ามาใช้ปฎิบัติเม่ีอมีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี   

 

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

15.  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2552) 

 


