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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุง

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 37: 

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Bound volume 2017 Consolidated 

without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น  

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 99 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากนั และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง ประมาณการหนี้ สิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรัพยท์ีอ่าจเกิดข้ึน 

 

วตัถุประสงค ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการได้น าเกณฑ์การรับรู้รายการและ                   

การวัดมูลค่ามาถือปฏิบัติกับประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน                

อย่างเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินอย่างเพียงพอ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และ

จ านวนเงินที่แสดงอยู่ในงบการเงินน้ัน 

 

ขอบเขต 
 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการในการบนัทึกบญัชีเกี่ยวกบั

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน ยกเวน้รายการต่อไปนี้  

1.1 รายการทีเ่ป็นผลจากสญัญาทีม่ีผลบงัคบัแลว้ ยกเวน้สญัญาทีส่รา้งภาระแก่กิจการ 

1.2 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

1.3 รายการทีค่รอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ให้ถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงิน (รวมถึงการค ้าประกัน)  

ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูร้ายการและการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

3 สัญญาที่มีผลบังคับแล้ว คือ สัญญาที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพัน                

ที่ให้ไว้หรือได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทียมกัน กิจการไม่น า

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติกับสัญญาที่มีผลบังคับแล้ว เว้นแต่สัญญาน้ันเป็นสัญญา               

ที่สร้างภาระแก่กจิการ 

4 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

5 กิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมาปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีหากมาตรฐาน  

การบัญชีฉบับอื่นครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ
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ของประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ตัวอย่างประเภทของ

ประมาณการหน้ีสนิที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมีดังต่อไปน้ี 

5.1 สัญญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง               

(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

5.2 ภาษีเงินได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

5.3  สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมี

การประกาศใช้)) อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ได้ให้ข้อก าหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ด าเนินงานที่สร้างภาระแก่กิจการ ดังน้ัน กิจการต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

มาปฏบัิติกบัสญัญาดังกล่าว 

5.4 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 
5.5 สัญญาประกันภัย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้)) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี            

ฉบับน้ีใช้กับการประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนของ 

ผู้รับประกัน นอกเหนือจากประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ 

ที่ อาจเกิด ข้ึน  ซ่ึงเกิดจากภาระผูกพันของผู้ รับประกันตามสัญญาและสิทธิของ 

ผู้ รับประกันภายใต้สัญญาประกันภัยซ่ึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5.6 สิ่ งตอบแทนที่ ผู้ ซ้ือคาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

6  จ านวนที่ รับ รู้เป็นประมาณการหน้ีสินอาจสัมพันธ์กับการรับ รู้รายได้  เช่น เมื่ อกิจการ 

ให้การค ้าประกันเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับค่าธรรมเนียม มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ี 

ไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

(เมื่อมีการประกาศใช้) ได้ระบุถึงสถานการณ์ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ และให้แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการน าเกณฑ์การรับรู้รายได้มาปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้เปล่ียนแปลง

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ค านิยามส าหรับค าว่า “ประมาณการหน้ีสิน” หมายถึง หน้ีสิน 

ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ ในบางประเทศ ค าว่า

ประมาณการหน้ีสินใช้ในบริบทของรายการอื่ น  เช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าเผื่ อการด้อยค่า                

ของสินทรัพย์ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ใช้ปรับปรุงมูลค่า              

ตามบัญชีของสนิทรัพย์ ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงไม่ครอบคลุมถึงการปฏบัิติทางบัญชี

เกี่ยวกบัรายการดังกล่าว 
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8 มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นก าหนดว่ารายจ่ายใดถือเป็นสนิทรัพย์และรายจ่ายใดถือเป็นค่าใช้จ่าย 

ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ห้ามหรือก าหนดให้น าต้นทุนที่ รับรู้เม่ือกิจการรับรู้

ประมาณการหน้ีสนิมารวมเป็นต้นทุนของสนิทรัพย์  

9  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับประมาณการหน้ีสินที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง  

ซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานที่ยกเลิก เมื่อการปรับโครงสร้างเป็นไปตามค านิยามการด าเนินงาน           

ที่ยกเลิก กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ 

การด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ค านยิาม 
 

10  ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

ประมาณการหน้ีสิน หมายถงึ หนี้ สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือ

จ านวนทีต่อ้งจ่ายช าระ 

   

หน้ีสิน หมายถงึ ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ  ซ่ึงเป็นผลจาก

เหตุการณ์ในอดีตที่การช าระภาระผูกพันนั้นคาดว่า            

จะส่งผลใหก้ิจการตอ้งสูญเสียทรพัยากรที่มีประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ 

   

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด

ภาระผกูพนั 

หมายถงึ เหตุการณที์ก่่อใหเ้กิดภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัจากการอนุมานซ่ึงเป็นผลใหก้ิจการตอ้งจ่ายช าระ

ภาระผูกพนันั้นโดยไม่มีทางเลือกอื่นทีเ่ป็นไปได ้

   

ภาระผกูพนัตาม หมายถงึ ภาระผูกพนัทีเ่กิดจากรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้  

กฎหมาย  1) สญัญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไวอ้ย่างชดัแจ้งหรือ

โดยนยั) 

  2) กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั หรือ 

  3) กระบวนการตามกฎหมายอื่น 

   

ภาระผูกพนัจากการ

อนุมาน 

หมายถงึ ภาระผู กพัน ที่ เกิ ด จ ากการ กระท าของกิ จการเมื่ อ 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

  1) กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ  เห็นว่ากิจการ                

จะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏิบัติ             
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ในอดี ตจนถื อ เป็ นแบบแผน โดยนโยบายที่ 

ประกาศใช้หรือโดยค าแถลงการณ์ในปัจจุบันที่มี 

ความเฉพาะเจาะจงอย่างเพยีงพอ 

  2) ก ารก ระท าต าม ข้อ  1) ข อ งกิ จ ก ารส ร้า ง 

ความคาดหมายที่มีมูลความจริงใหก้บัฝ่ายอื่นๆ 

ว่ากิจการจะรบัผดิชอบบางประการดงักล่าวนั้น 

   

หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน หมายถงึ รายการขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

  1) ภาระผูกพนัที่เป็นไปไดอ้นัเนือ่งมาจากเหตุการณ์

ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริงของภาระผูกพันนั้น             

จะไดร้บัการยืนยนัต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคต      

ซ่ึงยังมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์หนึ่งหรือ

มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน        

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุม

ทั้งหมดของกิจการ หรือ 

  2) ภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ  ์

ในอดีต แต่ไม่รับรูเ้ป็นหนี้ สินเนื่องจากเป็นไปตาม          

ขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

   (1) ไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะ

สูญเสียทรพัยากรที่มีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ

เพือ่จ่ายช าระภาระผูกพนั หรือ 

   (2) จ านวนของภาระผูกพนัไม่สามารถวดัมูลค่า

ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอืเพยีงพอ 

   

สินทรัพยท์ีอ่าจเกิดข้ึน หมายถงึ สินทรัพย์ที่อาจมีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต                 

ซ่ึงความมีอยู่จริงของสินทรัพย์น ั้ นจะได้รับการยืนยัน

ต่อเมื่อเหตุการณใ์นอนาคตที่ยงัไม่แน่นอนเหตุการณห์นึง่

หรือมากกว่าหนึ่ งเหตุการณ์ เกิดข้ึนหรือไม่ เกิดข้ึน  

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุมทั้ งหมด             

ของกิจการ 

   

สัญญาทีส่รา้งภาระ หมายถงึ สัญญาที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จาก 

การปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา  

ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวมีจ านวนสูงกว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ
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ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากสญัญานั้น 

   

การปรับโครงสรา้ง หมายถึง แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของ 

ฝ่ายบริหารของกิจการซ่ึงท าใหร้ายการใดรายการหนึ่ง

ต่อไปนี้ เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างมีสาระส าคญั 

  1) ขอบเขตในการด าเนินธุรกิจของกิจการ หรือ 

  2) ลกัษณะการด าเนนิธุรกิจ 

   

ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินอื่น 

 

11 ประมาณการหน้ีสินสามารถแยกจากหน้ีสินประเภทอื่น เช่น เจ้าหน้ีการค้าและรายการค้างจ่าย 

เน่ืองจากประมาณการหน้ีสินจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจ านวนของรายจ่าย            

ในอนาคตที่ต้องจ่ายช าระ การเปรียบเทยีบให้เหน็ความแตกต่าง 

11.1 เจ้าหน้ีการค้าเป็นหน้ีสินที่กิจการจ่ายส าหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภค           

ที่กิจการยังไม่ได้จ่ายช าระ โดยได้รับใบเรียกเก็บเงินหรือตกลงอย่างเป็นทางการ             

กบัผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการ และ 

11.2 รายการค้างจ่ายเป็นหน้ีสินที่กิจการจ่ายส าหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภค  

ที่กิจการยังไม่ได้จ่ายช าระ ยังไม่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไม่ได้ตกลงอย่าง              

เป็นทางการกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงจ านวนที่ค้างช าระกับพนักงาน เช่น 

ค่าพักร้อนค้างจ่าย แม้ว่าในบางคร้ังกิจการจ าเป็นต้องประมาณจ านวนหรือจังหวะเวลา

ของรายการค้างจ่าย แต่ตามปกติการประมาณดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนน้อยกว่า 

การประมาณจ านวนหรือจังหวะเวลาของประมาณการหน้ีสนิ 

ตามปกติกิจการจะแสดงรายการค้างจ่ายเป็นส่วนหน่ึงของเจ้าหน้ีการค้าหรือเจ้าหน้ีอื่นในขณะที่

แสดงประมาณการหน้ีสนิเป็นรายการแยกต่างหาก 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างประมาณการหนี้ สินกบัหนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

12 ตามความหมายโดยทั่วไป ประมาณการหน้ีสินทุกประเภท คือ หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก     

มีจ านวนหรือจังหวะเวลาของการจ่ายช าระที่ไม่แน่นอน อย่างไรกต็ามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ก าหนดให้ใช้ค าว่า  “หน้ีสินที่ อาจเกิด ข้ึนและสินทรัพย์ที่ อาจเกิด ข้ึน” เฉพาะกับหน้ีสิน            

และสินทรัพย์ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ เน่ืองจากการที่จะทราบว่าหน้ีสินหรือสินทรัพย์ดังกล่าวมีอยู่

หรือไม่น้ันต้องได้รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์หน่ึง

หรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุม

ทั้ งหมดของกิจการ นอกจากน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ยังก าหนดให้ ใช้ค าว่ า “หน้ี สิน 

ที่อาจเกดิขึ้น” กบัหน้ีสนิที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ 
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13 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดข้อแตกต่างระหว่างประมาณการหน้ีสนิกับหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน ดังน้ี 

13.1 ประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการที่กิจการรับรู้เป็นหน้ีสิน (หากกิจการสามารถ

ประมาณมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ) เน่ืองจากประมาณการหน้ีสินเป็นภาระผูกพัน            

ในปัจจุบันซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์          

เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันนั้น และ 

13.2 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน คือ หน้ีสินที่กิจการยังไม่รับรู้เป็นหน้ีสินได้เน่ืองจากเหตุผลข้อใด

ข้อหน่ึงต่อไปนี้  

13.2.1 เป็นภาระผูกพันที่ เป็นไปได้เน่ืองจากยังไม่ได้รับการยืนยันว่ากิจการ                 

มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะน าไปสู่การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์    

เชิงเศรษฐกจิ หรือ 

13.2.2 เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ           

ที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ                         

เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพัน หรือกิจการไม่สามารถประมาณจ านวนของ                

ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ) 

 

การรบัรูร้ายการ 
 

ประมาณการหนี้ สิน 

 

14 ประมาณการหน้ีสินตอ้งรบัรูก้็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

14.1 กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน (ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน                

จากการอนุมาน) ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณใ์นอดีต  

14.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจของกิจการเพือ่จ่ายช าระภาระผูกพนัดงักล่าว และ 

14.3 สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขดงักล่าว ตอ้งไม่มีการรบัรูป้ระมาณการหนี้ สิน 
 

ภาระผูกพนัในปัจจุบนั 

 

15 ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อมีความไม่ชัดเจนว่ากิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัหรือไม่  

ในกรณีดงักล่าวให้ถือว่าเหตุการณ์ในอดีตมีผลท าให้เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนั  ถา้จาก

หลักฐานทั้ งหมดที่มีอยู่พิจารณาได้ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ที่                  

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัมีอยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

16  ในเกือบทุกกรณี จะเหน็ได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ในอดีตมีผลท าให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน

หรือไม่ แต่ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกดิ ตัวอย่างเช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย อาจมีการโต้แย้งกนัว่า
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เหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้เกิดขึ้ นแล้ว หรือยังไม่เกิด หรือเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนท าให้กิจการ            

มีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่ มี  

ซ่ึงรวมถึงความเหน็ของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือก าหนดว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานหรือไม่ หลักฐานที่ พิจารณารวมถึงหลักฐานเพ่ิมเติมที่ได้รับจากหลักฐาน

ดังกล่าวกจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปน้ี 

16.1  ในกรณีมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ที่กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสิน (หากเข้าเกณฑ์ 

การรับรู้รายการ) และ 

16.2 ในกรณี มีความเป็นไปได้มากกว่าที่ จะเป็นไปไม่ได้ที่ กิจการไม่มีภาระผูกพัน                  

ในปัจจุบัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน  

เว้นแต่ความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่     

ไม่น่าเป็นไปได้ (ดูย่อหน้าที่ 86) 
 

เหตุการณใ์นอดีต 

 

17 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลท าให้ภาระผูกพันในปัจจุบันเกิดข้ึน เรียกว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพัน เหตุการณ์ในอดีตจะถือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันได้กต่็อเม่ือเหตุการณ์น้ัน

เป็นเหตุให้กจิการต้องจ่ายช าระภาระผูกพันโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ สถานการณ์ดังกล่าว

เกดิขึ้นได้เฉพาะต่อเมื่อเป็นไปตามข้อก าหนดข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

17.1 เมื่อการจ่ายช าระภาระผูกพันสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย หรือ 

17.2 ในกรณีของภาระผูกพันจากการอนุมาน เมื่ อเหตุการณ์  (ซ่ึงอาจเป็นการกระท า                

ของกิจการ) ได้สร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงกับ ฝ่ายอื่นๆ ว่ากิจการ             

จะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกดิข้ึน 

18 งบการเงินมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน 

ไม่ใช่ฐานะการเงินที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต ดังน้ัน กิจการไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับ

ต้นทุนที่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้ นเพ่ือการด าเนินงานในอนาคต หน้ีสินที่กิจการรับรู้ในงบแสดง 

ฐานะการเงินเป็นหน้ีสนิที่กจิการมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเทา่นั้น 

19 ประมาณการหน้ีสินที่กิจการรับรู้เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและไม่ขึ้ นกับ            

การกระท าในอนาคตของกิจการ (กล่าวคือ สิ่งที่กิจการจะกระท าในอนาคตในการประกอบธุรกิจ) 

ตัวอย่างเช่น การที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการก าจัดมลพิษเน่ืองจากกระท าผิด

กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะท าให้กิจการต้องสูญเสยีทรัพยากรที่

มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือช าระภาระผูกพันที่เกิดข้ึนไม่ว่าการกระท าในอนาคตของกิจการจะ

เป็นเช่นไร ในท านองเดียวกนักจิการรับรู้ประมาณการหน้ีสนิส าหรับต้นทุนในการร้ือถอนแทน่ขุด

เจาะน ้ามันหรือโรงงานไฟฟ้าปรมาณูเท่ากับจ านวนที่กิจการต้องรับผิดชอบเพ่ือแก้ไขความ

เสียหายที่ได้เกิดข้ึน ในทางกลับกัน กิจการอาจได้รับแรงกดดันเชิงพาณิชย์หรือข้อก าหนดตาม
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กฎหมายที่ท  าให้กิจการอาจจะมีความต้ังใจหรือจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินงานอย่าง

ใดอย่างหน่ึงในอนาคต เช่น การติดตั้งเคร่ืองกรองควันส าหรับโรงงานบางประเภท ในกรณีน้ี 

กิจการไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากยังไม่เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันส าหรับรายจ่าย 

ในอนาคตน้ัน เพราะกิจการสามารถหลีกเล่ียงรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ด้วยการกระท าใน

อนาคตของกจิการเอง เช่น การเปล่ียนวิธปีฏบัิติงาน 

20  ภาระผูกพันมักจะเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นผู้ที่จะได้รับช าระภาระผูกพัน แต่กิจการ       

ไม่จ าเป็นต้องทราบว่าผู้ที่จะได้รับช าระภาระผูกพันน้ันเป็นใคร ซ่ึงตามความเป็นจริงผู้ที่              

จะได้ รับช าระภาระผูกพันอาจเป็นสาธารณชนทั่ วไป ได้  ดั งน้ัน  เน่ืองจากภาระผูกพัน                  

มักจะเกี่ยวข้องกับการให้ค าม่ันสัญญากับอีกฝ่ายหน่ึง การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือ

คณะกรรมการจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน  

ถ้าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้มีการสื่อสารก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานไปยังผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบในลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอที่ จะท าให้ ผู้ที่ ได้ รับผลกระทบเกิด 

ความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงว่ากจิการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกดิขึ้น 

21 เหตุการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในทันทีอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันในภายหลังเน่ืองจาก

กฎหมายเปล่ียนแปลงไป หรือการกระท าบางอย่างของกิจการที่ท  าให้ภาระผูกพันจาก                

การอนุมานเกิดขึ้ น (เช่น การแถลงต่อสาธารณชนในลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ) 

ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม กิจการอาจไม่มีภาระผูกพัน               

ที่ จะต้องฟ้ืนฟูความเสียหายที่ เกิดจากการกระท าของกิจการ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์                

ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเม่ือกฎหมาย              

ที่ประกาศใหม่มีผลท าให้กิจการต้องแก้ไขความเสียหายที่มีอ ยู่ หรือเมื่ อกิจการยอมรับ               

ต่อสาธารณชนว่าจะรับผิดชอบในการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ในลักษณะที่ท  าให้เกิด              

ภาระผูกพันจากการอนุมาน 

22 ในกรณีที่รายละเอียดของร่างกฎหมายใหม่ยังไม่ผ่านการพิจารณาขั้นสุดท้าย ภาระผูกพัน             

จะเกิดขึ้ นต่อเมื่อเสมือนแน่นอนแล้วว่ากฎหมายใหม่จะได้รับการบัญญัติขึ้ นตามข้อก าหนด              

ที่ร่างไว้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ถือว่าภาระผูกพันที่เป็นผลจากร่างกฎหมายดังกล่าว

เป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม สถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันที่เกี่ยวกับ 

การบัญญัติกฎหมายท าให้กิจการไม่สามารถระบุลงไปได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท าให้ 

การบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้ นอย่างเสมือนแน่นอน ในหลายกรณี กิจการจะไม่สามารถแน่ใจได้

อย่างเสมือนแน่นอนว่าร่างกฎหมายใหม่จะได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมาย จนกระทั่งกฎหมายน้ัน

ได้รับการบัญญัติขึ้นจริง 
 

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีจ่ะสูญเสียทรพัยากรทีม่ีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

 

23 หน้ีสินที่กิจการสามารถรับรู้ได้ต้องไม่เป็นแต่เพียงภาระผูกพันในปัจจุบันเท่าน้ัน แต่ต้องมี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือ 
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จ่ายช าระภาระผูกพันดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 1 การสูญเสีย

ทรัพยากรหรือเหตุการณ์อื่ นถือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ก็ต่อเมื่ อเหตุการณ์ น้ัน 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนมากกว่าไม่เกิดข้ึน กล่าวคือความเป็นไปได้ที่ เหตุการณ์ น้ัน 

จะเกิดข้ึนมีมากกว่าความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์น้ันจะไม่เกิดข้ึน ในกรณีที่ไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่ภาระผูกพันในปัจจุบันจะมีอยู่ กิจการเปิดเผยหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึน ยกเว้น 

ความน่ าจะเป็นที่ กิ จการจะสูญ เสียทรัพยากรที่ มี ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจเพ่ื อจ่ ายช าระ 

ภาระผูกพันน้ันจะอยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้ (ดูย่อหน้าที่ 86) 

24 ในกรณีที่กจิการมีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกนัหลายรายการ (เช่น การรับประกนัสินค้าหรือสญัญา

ที่คล้ายคลึงกัน) กิจการก าหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระ 

ภาระผูกพันเหล่าน้ัน โดยพิจารณาภาระผูกพันที่จัดอยู่ในประเภทน้ันโดยรวมทั้งประเภท แม้ว่า

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันบางรายการ 

ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต ่า แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร

จ านวนหน่ึงไปเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันโดยรวมทั้งประเภทในกรณีดังกล่าว กิจการรับรู้ประมาณการ 

หน้ีสนิ (หากเข้าเงื่อนไขตามเกณฑก์ารรับรู้รายการอื่น) 

 

การประมาณการภาระผูกพนัทีน่่าเชื่อถอื 

 

25 การใช้ประมาณการถือเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดท างบการเงินและไม่ได้ท าให้งบการเงิน            

ขาดความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว เป็นรายการ              

ที่มีความไม่แน่นอนสูงกว่ารายการอื่นส่วนใหญ่ที่บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น            

ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกิด กิจการจะสามารถก าหนดช่วงของจ านวนรายจ่ายที่ น่าจะเกิดข้ึน  

และจึงสามารถประมาณการภาระผูกพันที่เช่ือถือได้อย่างเพียงพอที่จะใช้รับรู้เป็นประมาณการ

หน้ีสนิ 

26 ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถจัดท าประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการ             

จะไม่สามารถรับรู้หน้ีสินน้ันได้ ดังน้ัน กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินน้ันเป็นหน้ีสิน            

ที่อาจเกดิข้ึน (ดูย่อหน้าที่ 86) 

 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

27 กิจการตอ้งไม่รบัรูห้นี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

28 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  86 เว้นแต่       

ความน่าจะเป็นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ 

ไม่น่าเป็นไปได้ 

                                                           
1 
 การตคีวามของค าว่าเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในมาตรฐานการบญัชีฉบับนี้  หมายถงึ มคีวามเป็นไปได้ที่จะเกดิขึ้นมากกว่า

ไม่น่าจะเกดิขึ้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ปฏบิตัใินมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 
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29 ในกรณีที่กิจการรับผิดชอบภาระผูกพันร่วมกับผู้อื่น กิจการต้องถือว่าภาระผูกพันส่วนที่คาดว่า

ผู้อื่ น ต้องรับผิดชอบเป็นหน้ีสินที่ อาจเกิด ข้ึนของกิจการ และรับ รู้ภาระผูกพันส่วนที่ มี                  

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็น 

ประมาณการหน้ีสิน  เว้นแต่ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่า              

ของหน้ีสนินั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ 

30 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนอาจเปล่ียนแปลงไปจากลักษณะที่คาดไว้แต่เร่ิมแรก ดังน้ัน กิจการต้อง

ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือก าหนดว่ากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่แล้วหรือไม่ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

กิจการจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตส าหรับรายการที่เคยถือเป็นหน้ีสินที่อาจ

เกิดขึ้น กิจการรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงินในรอบระยะเวลาที่ระดับความเป็นไปได้น้ัน

ได้เปล่ียนแปลงไป (เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ยากย่ิงที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถจัดท าประมาณการ

ได้อย่างน่าเช่ือถือ) 

 

สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

 

31 กิจการตอ้งไม่รบัรูสิ้นทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

32 สนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึนมักเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ที่ก่อให้เกิด

ความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนที่กจิการก าลังด าเนินการตามกฎหมายซ่ึงผลของคดียังไม่แน่นอน 

33 กิจการไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนในงบการเงิน เน่ืองจากการรับรู้ดังกล่าวอาจท าให้กิจการ

บันทึกรายได้ที่อาจเกิดขึ้ นไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม หากมีความเสมือนแน่นอนว่ารายได้จะ 

เกิดขึ้ นอย่างแน่นอน รายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน และ 

การรับรู้รายการดังกล่าวถือว่าเหมาะสม 

34 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 89 หากมี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

35 กิจการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ม่ันใจว่า 

งบการเงินจะสะท้อนภาพที่ เหมาะสมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าว หากสภาพการณ์เปล่ียน            

ท าให้มีความเสมือนแน่นอนว่ากิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน กิจการรับรู้

สินทรัพย์และรายได้ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินในงวดที่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ในกรณีที่มี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (ดูย่อหน้าที่ 89) 
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การวดัมูลค่า 
 

ประมาณการทีด่ีทีสุ่ด 

 

36 กิจการตอ้งรบัรูป้ระมาณการหนี้ สินดว้ยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ตอ้ง 

น าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

37 ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน คือ จ านวนที่

สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพ่ือช าระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันให้กับบุคคลที่สาม  

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตามปกติมักเป็นไปไม่ได้หรือต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่จะ

ยอมรับได้ เพ่ือช าระหรือโอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ประมาณการของ

จ านวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพ่ือช าระหรือโอนภาระผูกพันถือเป็นประมาณการ           

ที่ดีที่สดุของรายจ่ายที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

38 กิจการต้องประมาณผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์และผลกระทบทางการเงินโดยใช้ 

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกิจการ ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้จากรายการที่คล้ายคลึงกัน 

และในบางกรณีรายงานของผู้เช่ียวชาญอิสระ หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาจะรวมถึงหลักฐาน             

ที่ได้รับเพ่ิมเติมจากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

39 เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนที่จะรับรู้เป็นประมาณการหน้ีสิน กิจการจึงต้อง          

น าวิธีการหลายวิธีตามสถานการณ์มาใช้  หากประมาณการหน้ีสินเกี่ยวข้องกับประชากร              

ที่ประกอบด้วยรายการจ านวนมาก กจิการต้องประมาณภาระผูกพันโดยการถ่วงน า้หนักผลลัพธ์ที่

เป็นไปได้ที่น่าจะเกิดข้ึนทั้งหมดด้วยความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง วิธีทางสถิติที่ใช้ในการประมาณน้ี

เรียกว่า “มูลค่าที่คาดว่าจะเกิด” ดังน้ัน ประมาณการหน้ีสินอาจมีจ านวนแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับ

ความน่าจะเป็นที่รายจ่ายจะเกิดข้ึนมีอัตราไม่เท่ากัน เช่น ร้อยละ 60 หรือร้อยละ 90 หากรายจ่าย 

ที่น่าจะเกิดข้ึนในช่วงจ านวนที่ประมาณไว้มีความต่อเน่ืองกัน และรายจ่ายทุกจุดของช่วงจ านวนน้ัน 

มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้ึนเท่าเทยีมกัน กิจการต้องใช้รายจ่ายที่น่าจะเกิดข้ึน ณ จุดกึ่งกลางของ

ช่วงจ านวนนั้นเป็นตัวแทนของประมาณการหน้ีสนิ 

 

ตวัอย่าง 

กิจการขายสินค้าโดยให้การรับประกันสินค้า  กิจการจะรับผิดชอบต้นทุนในการแก้ไข 

ความเสียหายที่ เกิดข้ึนของสินค้าที่ เสียหายจากการผลิตภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ ซ้ือ 

ถ้าความเสยีหายเกดิข้ึนเพียงเลก็น้อยแต่เกิดกบัสนิค้าทุกรายการที่จ าหน่าย ต้นทุนในการแก้ไข

ความเสียหายจะมีจ านวนประมาณ 1 ล้านบาท หากความเสียหายเป็นความเสียหายที่ส าคัญ

และเกิดกับสินค้าทุกรายการที่จ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสียหายจะมีจ านวน

ประมาณ 4 ล้านบาท จากประสบการณ์ในอดีตของกิจการ และความคาดหมายเกี่ยวกับ

อนาคตช้ีให้เหน็ว่าในปีที่จะมาถึง 

75% ของสนิค้าที่ขายจะไม่มีความเสยีหายเกดิข้ึน 

20% ของสนิค้าที่ขายจะมีความเสยีหายเพียงเลก็น้อย 
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5%   ของสนิค้าที่ขายจะมีความเสยีหายที่ส าคัญ 

ตามย่อหน้าที่ 24 กิจการจะต้องประเมินความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่กิจการจะต้องจ่าย

ส าหรับภาระผูกพันในการรับประกันสินค้าโดยรวมมูลค่าที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของค่าใช้จ่าย                

ในการแก้ไขความเสยีหายมีดังน้ี 

(75% ของ 0 ) + (20 % ของ 1 ล้านบาท) + (5% ของ 4 ล้านบาท) = 400,000  บาท 

 

40  ในการประมาณมูลค่าของภาระผูกพันรายการเดียว กิจการอาจเห็นว่าผลลัพธ์จ านวนหน่ึงใด           

ที่น่าจะเกิดข้ึนมากที่สุดเฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดีที่สุดของหน้ีสิน อย่างไรก็ตาม               

ในกรณีดังกล่าว กิจการยังคงต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้อื่นๆ หากพบว่ารายจ่าย 

ที่เป็นไปได้อื่นๆ ส่วนใหญ่มีจ านวนสูงกว่าหรือต ่ากว่าจ านวนผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดข้ึนมากที่สุด 

ประมาณการที่ ดีที่สุดของหน้ีสินจะเป็นจ านวนที่สูงกว่าหรือต ่ ากว่าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 

หากกิจการต้องแก้ไขความผิดพลาดส าคัญที่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานหลักให้กบัลูกค้า กิจการ

อาจมีความเห็นว่าผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดข้ึนมากที่สุดเฉพาะรายการดังกล่าว คือ ต้นทุนจ านวน 1 

พันล้านบาท ถ้าการซ่อมแซมประสบผลส าเร็จในคราวเดียว อย่างไรกต็าม กิจการอาจต้องรับรู้

ประมาณการหน้ีสินด้วยจ านวนที่ สูงกว่า 1 พันล้านบาท หากมีโอกาสอย่างมี นัยส าคัญ 

ที่กจิการจะต้องท าการซ่อมแซมหลายคร้ังจนกว่างานจะส าเรจ็ลงได้ 

41 กิจการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสินก่อนหักภาษีเงินได้  เน่ืองจากผลกระทบทางภาษีของ   

ประมาณการหน้ีสินและการเปล่ียนแปลงประมาณการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
 

ความเสีย่งและความไม่แน่นอน 

 

42 กิจการตอ้งพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกีย่วขอ้งอย่างไม่อาจหลีกเลีย่งได้

กบัสิ่งที่อยู่แวดลอ้มเหตุการณแ์ละสถานการณต่์างๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงประมาณการที่ดีที่สุด

ของประมาณการหนี้ สิน 

43 ความเสี่ยงช้ีให้เห็นถึงความผันผวนของผลลัพธ์ การปรับความเสี่ยงอาจท าให้จ านวนของ 

หน้ีสินที่มีการวัดมูลค่าสูงขึ้ น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในสถานการณ์ที่ มี        

ความไม่แน่นอน เพ่ือที่จะไม่ท าให้รายได้หรือสินทรัพย์แสดงด้วยจ านวนที่สูงเกินไป และท าให้

ค่าใช้จ่ายและหน้ีสินแสดงด้วยจ านวนที่ต ่าเกินไป อย่างไรกต็ามความไม่แน่นอนไม่ใช่เหตุผล            

ที่จะน ามาสนับสนุนการประมาณจ านวนประมาณการหน้ีสินให้สูงเกินความจ าเป็นหรือการรับรู้

หน้ีสินด้วยจ านวนที่สูงเกินจริงโดยเจตนา ตัวอย่างเช่น ถ้าต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ส าหรับผลลัพธ ์            

ที่เป็นผลร้ายอย่างย่ิงได้มีการประมาณโดยใช้หลักความระมัดระวัง จะไม่ถือว่าเป็นการจงใจ

พิจารณาว่าผลลัพธ์น้ันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนมากกว่าที่จะเป็นจริงได้ กิจการต้องใช้              

ความระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงการน าความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมาปรับซ า้ซ้อน ซ่ึงจะท าให้

ประมาณการหน้ีสนิมีจ านวนสงูเกนิกว่าที่ควรเป็น 
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44 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจ านวนรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนจากประมาณการ

หน้ีสนิตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 85.2 

 

มูลค่าปัจจุบนั 

 

45 กิจการตอ้งก าหนดจ านวนประมาณการหนี้ สินโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่า

จะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั หากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจ านวน

ประมาณการหนี้ สินนั้นอย่างมีสาระส าคญั 

46  เน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา ประมาณการหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่กิจการ                 

ต้องจ่ายภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพียงไม่นานจะสร้างภาระต่อกิจการมากกว่า              

ประมาณการหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกบักระแสเงินสดจ านวนเดียวกนัที่กิจการต้องจ่ายภายหลังจากน้ัน 

ดั งน้ัน  กิจการคิดลดกระแสเงินสดที่ เกี่ ยวข้องกับประมาณการหน้ีสินหากมูลค่าของ 

เงินตามเวลามีผลกระทบต่อจ านวนประมาณการหน้ีสนินั้นอย่างมีสาระส าคัญ 

47 อัตราคิดลด (อัตราเดียวหรือหลายอัตรา) ต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษี ซ่ึงสะท้อนถึง 

การประเมินสถานการณต์ลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะ

ของหนี้ สินที่ก าลงัพิจารณาอยู่ แต่ตอ้งไม่สะทอ้นถึงความเสี่ยงที่ไดน้ าไปปรบัประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตไปแลว้ 

 

เหตุการณใ์นอนาคต 

 

48 จ านวนประมาณการหนี้ สินต้องสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ  

จ านวนที่กิจการตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั หากมีหลกัฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่ 

ท าใหเ้ชื่อไดว่้าเหตุการณใ์นอนาคตนั้นจะเกิดข้ึน 

49 เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอาจมีความส าคัญต่อการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเช่ือว่าต้นทุนในการท าความสะอาดสถานที่เม่ือสิ้ นสุดอายุการใช้งาน              

ของสถานที่จะมีจ านวนลดลงเน่ืองจากวิทยาการที่เปล่ียนไปในอนาคต จ านวนประมาณการ

หน้ีสินที่กิจการรับรู้ต้องสะท้อนถึงความคาดหมายอย่างสมเหตุสมผลของผู้สังเกตการณ์ 

ภายนอกซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความเที่ยงธรรมและคุณสมบัติทางด้านเทคนิคที่ เหมาะสม โดยต้อง

พิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยาการที่กิจการสามารถน ามาใช้ได้เม่ือถึงเวลา           

ที่ต้องท าความสะอาด ดังน้ัน จึงเป็นการเหมาะสมที่กิจการจะรวมจ านวนต้นทุนที่คาดว่าจะ

ประหยัดได้เน่ืองจากประสบการณ์ที่เพ่ิมข้ึนจากการน าวิทยาการที่มีอยู่มาใช้ในการท าความสะอาด 

หรือจ านวนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการน าวิทยาการที่มีอยู่มาประยุกต์กับการก าจัดมลพิษ 

ที่เป็นงานใหญ่ขึ้ นหรือที่ ซับซ้อนข้ึนกว่าที่ เคยท ามาแล้วในอดีต อย่างไรก็ตาม กิจการต้อง 

ไม่คาดล่วงหน้าว่าจะมีการพัฒนาวิทยาการใหม่โดยสิ้นเชิงในการก าจัดมลพิษหากไม่มีหลักฐาน

สนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเพียงพอ 
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50  กิจการน าผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่ มีความเป็นไปได้มาพิ จารณาเพ่ื อ วัดมูลค่ า 

ภาระผูกพันที่มีอยู่หากมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอว่ากฎหมายน้ันน่าจะได้รับการบัญญัติ

ขึ้ นอย่างเสมือนแน่นอน ในทางปฏิบัติสถานการณ์ที่หลากหลายท าให้ไม่สามารถก าหนดได้ว่า

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงจะให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรม และเพียงพอในทุกกรณี หลักฐาน            

ที่ต้องการเป็นกฎหมายจะมีข้อก าหนดอะไรและกฎหมายน้ันจะได้รับการบัญญัติและมีผลบังคับ

ใช้อย่างเสมือนแน่นอนแล้วหรือไม่ ในหลายกรณี หลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอดังกล่าว               

จะไม่มีอยู่ จนกระทั่งกฎหมายน้ันจะได้รับการบัญญัติขึ้น 

 

การจ าหน่ายสินทรพัยที์ค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 

51 กิจการต้องไม่น าผลก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยที์่คาดว่าจะเกิดข้ึนมารวมพิจารณา             

ในการวดัมูลค่าประมาณการหนี้ สิน 

52 กิจการไม่น ารายการผลก าไรที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์มารวมพิจารณา           

ในการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสิน  แม้ ว่าการจ าหน่ายที่ คาดว่าจะเกิด ข้ึนจะเกี่ ยวโยง               

อย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดประมาณการหน้ีสิน แต่กิจการรับรู้ผลก าไรที่คาดว่า               

จะเกิดขึ้ นจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ ณ เวลาที่ก  าหนดไว้โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน             

ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่คาดว่าจะจ าหน่ายน้ัน 

 

รายจ่ายทีจ่ะไดร้บัชดเชย 
 

53 หากกิจการคาดว่าจะได้รับชดเชยรายจ่ายทั้ งหมดหรือบางส่วนคืนจากบุคคลที่สาม             

ตามจ านวนที่กิจการจ่ายไปเพือ่ช าระประมาณการหนี้ สิน กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายที่จะไดร้บั

ชดเชยเป็นสินทรัพย์ได้ ก็ต่อเมื่อกิจการมีความเสมือนแน่นอนว่าหลังจากที่จ่ายช าระ 

ภาระผูกพนัแลว้กิจการน่าจะไดร้บัรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่าย            

ที่จะไดร้บัชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ านวนประมาณการหนี้ สิน               

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

54 กิจการอาจแสดงค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกบัประมาณการหนี้ สินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

โดยแสดงสุทธิจากจ านวนรายจ่ายทีจ่ะไดร้บัชดเชยทีร่บัรูไ้ว ้

55 ในบางคร้ัง กจิการสามารถเรียกร้องให้บุคคลที่สามจ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดที่กจิการจ่าย

ไปเพ่ือช าระประมาณการหน้ีสิน (เช่น จากสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชยค่าเสียหาย หรือ 

การประกันจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ) ในกรณีดังกล่าวบุคคลที่สามอาจชดใช้เงินที่กิจการ

จ่ายออกไปก่อนหรือจ่ายช าระภาระผูกพันโดยตรงแทนกจิการ 

56 ในกรณีส่วนใหญ่ กิจการยังคงต้องรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายจ านวนที่ก  าลังมีปัญหากันอยู่ทั้งหมด 

ท าให้กิจการจะต้องจ่ายช าระรายจ่ายทั้งจ านวน หากบุคคลที่สามไม่สามารถจ่ายช าระเน่ืองจาก

เหตุผลใดกต็าม ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินด้วยจ านวนหน้ีสินทั้งสิ้ น 
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และรับรู้รายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อกิจการมีความแน่ใจ 

อย่างมากว่าจะได้รับรายจ่ายน้ันคืนหากกจิการจ่ายช าระหน้ีสนิ 

57 ในบางกรณี กิจการจะไม่รับผิดชอบจ านวนต้นทุนที่ก  าลังมีปัญหากันอยู่แม้ว่าบุคคลที่สาม 

จะไม่สามารถจ่ายช าระรายจ่ายดังกล่าว ในกรณีน้ี รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นหน้ีสินและกิจการ 

ไม่น ารายจ่ายน้ันไปร่วมบันทกึเป็นประมาณการหน้ีสนิ 

58 ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 29 กิจการถือว่าภาระผูกพันที่กิจการมีความรับผิดชอบ        

โดยไม่แบ่งแยกกับผู้อื่นเป็นหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่คาดว่าภาระผูกพันดังกล่าวจะมี 

การจ่ายช าระโดยฝ่ายอื่นนั้น 

 

การเปลีย่นแปลงประมาณการหนี้ สิน 
 

59 กิจการตอ้งทบทวนประมาณการหนี้ สิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และปรบัปรุง

ประมาณการหนี้ สินดงักล่าวเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบนั  กิจการ

ตอ้งกลบับญัชีประมาณการหนี้ สินหากไม่มีความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรพัยากร            

ทีม่ีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพือ่จ่ายช าระภาระผูกพนัอีกต่อไป 

60 หากกิจการมีการคิดลดกระแสเงินสดที่ เกี่ ยวกับประมาณการหน้ีสิน  มูลค่าตามบัญ ชี                           

ของประมาณการหน้ีสินจะเพ่ิมข้ึนในแต่ละงวดตามเวลาที่ ผ่านไป กิจการรับรู้การเพ่ิมขึ้ น                  

ดังกล่าวเป็นต้นทุนการกู้ยืม 

 

การน าประมาณการหนี้ สินมาใช ้
 

61 กิจการจะน าประมาณการหนี้ สินมาใชไ้ดเ้ฉพาะกบัรายจ่ายที่กิจการรบัรูเ้ป็นประมาณการ

หนี้ สินไวแ้ต่เดิม 

62 กิจการจะน ารายจ่ายมาตัดประมาณการหน้ีสินได้เฉพาะรายจ่ายที่กิจการรับรู้เป็นประมาณการ

หน้ีสินไว้แต่เดิมเท่าน้ัน การน ารายจ่ายที่ รับรู้มาตัดประมาณการหน้ีสินซ่ึงแต่เดิมมีไว้เพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่นอาจท าให้ไม่เหน็ผลกระทบของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่แตกต่างกนั 

 

การน าขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาปฏิบติั 
 

ขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 

 

63 กิจการตอ้งไม่รบัรูป้ระมาณการหนี้ สินส าหรบัขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 

64 ขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคตไม่เป็นไปตามค านิยามของหน้ีสินที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 10 

และเกณฑก์ารรับรู้รายการประมาณการหน้ีสนิที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 14 

65 การคาดคะเนขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคตช้ีให้เห็นว่าสินทรัพย์บางรายการที่ ใช้ 

ในการด าเนินงานอาจเกิดการด้อยค่า กิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าน้ันตาม
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ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมื่อมีการประกาศใช้) 
 

สญัญาทีส่รา้งภาระ 

 

66 ในกรณีที่กิจการมีสญัญาที่สรา้งภาระ กิจการตอ้งรบัรูแ้ละวดัมูลค่าภาระผูกพนัในปัจจุบนั              

ซ่ึงเกิดจากสญัญานั้นเป็นประมาณการหนี้ สิน 

67 สัญญาหลายประเภทสามารถที่ยกเลิกได้โดยไม่จ าเป็นที่กิจการจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับ 

อีกฝ่ายหน่ึง เช่น ค าสั่งซ้ือที่ออกเป็นประจ า ดังน้ัน สัญญาดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน 

กับกิจการ แต่สัญญาประเภทอื่นก่อให้เกิดทั้งสิทธิและภาระผูกพันกับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย             

ในกรณีที่เหตุการณ์บางอย่างท าให้สัญญาดังกล่าวสร้างภาระ สญัญานั้นจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และกิจการรับรู้หน้ีสินที่มีอยู่ ในทางกลับกัน สัญญาที่มีผลบังคับ

แล้วแต่ยังไม่เป็นสญัญาที่สร้างภาระจะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

68  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ค านิยามส าหรับค าว่าสัญญาที่สร้างภาระว่า หมายถึง สัญญา 

ที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา 

ซ่ึงต้นทุนดังกล่าวมีจ านวนสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาน้ัน ต้นทุน 

ที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ภายใต้สัญญา คือ ต้นทุนสุทธิที่ต ่าที่สุดเพ่ือให้สัญญาสิ้นสุดลงซ่ึงหมายถึง

ต้นทุนที่ ต้องจ่ายเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือต้นทุนค่าชดเชยหรือเงินชดเชยหรือค่าปรับ 

ที่ต้องจ่ายเน่ืองจากการไม่ปฏบัิติตามสญัญาแล้วแต่ว่าต้นทุนใดจะต ่ากว่า 

69 ก่อนจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินแยกต่างหากส าหรับสัญญาที่สร้างภาระ กิจการรับรู้รายการขาดทุน

จากการด้อยค่าที่เกิดข้ึนจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

 

การปรบัโครงสรา้ง 

 

70  ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นเหตุการณ์ที่อาจถือเป็นการปรับโครงสร้างตามค านิยาม 

70.1 การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกจิ 

70.2 การปิดสถานประกอบการทางธุรกิจในประเทศหรือภมูิภาคหน่ึง หรือการย้ายกิจกรรม

ทางธุรกจิจากประเทศหรือภมูิภาคหน่ึงไปยังอกีประเทศหรือภมูิภาคหน่ึง 

70.3 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร เช่น การลดระดับช้ันทางการบริหาร และ 

70.4 การปรับโครงสร้างข้ันพ้ืนฐานขององค์กรที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อลักษณะ 

และจุดมุ่งหมายในการปฏบัิติงานของกจิการ 

71 กิจการจะรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างเป็นประมาณการหน้ีสินได้กต่็อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์                 

ในการรับรู้ประมาณการหน้ีสินตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  14 ส่วนการน าเกณฑ์ดังกล่าว           

มาปฏบัิติกบัการปรับโครงสร้างได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 72 ถึง 83 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

19 

72 ภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะปรบัโครงสรา้งเกิดข้ึนไดต่้อเมื่อกิจการไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

72.1 กิจการมีแผนการปรับโครงสรา้งที่เป็นทางการอย่างละเอียด  ซ่ึงระบุถึงเรื่อง

ต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

72.1.1 ธุรกิจหรือส่วนของธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้ง 

72.1.2 สถานประกอบการหลกัทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 

72.1.3 สถานประกอบการ หนา้ที่งาน และจ านวนพนกังานโดยประมาณที่จะ

ไดร้บัค่าตอบแทนจากการเลิกจา้ง 

72.1.4 รายจ่ายทีก่ิจการจะตอ้งรบัภาระ และ 

72.1.5 ก าหนดเวลาทีจ่ะมีการปฏิบติัตามแผนการปรบัโครงสรา้ง 

72.2 กิจการท าใหผู้ถู้กกระทบจากแผนการปรบัโครงสรา้งเกิดความคาดหมายที่ 

 มีมูลความจริงว่ากิจการจะด าเนินการปรบัโครงสรา้งโดยเริ่มปฏิบติัตามแผนนั้น

หรือโดยการประกาศลกัษณะหลกัของแผนนั้นใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบทราบ 

73  ตัวอย่างของหลักฐานที่แสดงว่ากิจการได้เร่ิมปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้าง ได้แก่  

การร้ือถอน โรงงาน การขายสินทรัพย์ หรือการประกาศให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหลัก 

ของแผนการปรับโครงสร้าง การประกาศให้สาธารณชนทราบถึงแผนการปรับโครงสร้าง 

ในรายละเอียดจะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะมีการปรับโครงสร้างได้กต่็อเมื่อ 

การประกาศน้ันท าโดยวิธีการและให้รายละเอียดอย่างเพียงพอ (เช่น ให้ลักษณะหลักของแผน)  

ที่จะสร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงให้กับฝ่ายอื่น เช่น ลูกค้า ผู้ขายสินค้า พนักงาน 

(หรือตัวแทนพนักงาน) ว่ากจิการจะด าเนินการปรับโครงสร้าง 

74 แผนการปรับโครงสร้างจะถือว่าเพียงพอที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเม่ือกิจการ

ประกาศให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ กิจการต้องวางแผนที่จะเร่ิมปฏิบัติตามแผนการปรับ

โครงสร้างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และด าเนินการปรับโครงสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 

กรอบเวลาที่ไม่น่าท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อแผนน้ัน หากกิจการคาดว่าจะมี

ความล่าช้าอย่างมากก่อนที่จะเร่ิมการปรับโครงสร้างหรือคาดว่าจะใช้เวลานานอย่างไม่สมเหตุ 

สมผล แผนการปรับโครงสร้างน้ันไม่น่าจะสร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงให้กับ  

ฝ่ายอื่นว่ากิจการมีข้อผูกมัดในปัจจุบันที่จะท าการปรับโครงสร้าง เน่ืองจากกรอบเวลาดังกล่าว 

ท าให้กจิการมีโอกาสเปล่ียนแปลงแผนการปรับโครงสร้างได้ 

75 การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสร้างก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงานจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ากิจการ

ไม่ได้ปฏบัิติตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

75.1 เร่ิมปฏบัิติตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือ 

75.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสร้างให้ ผู้ได้ รับผลกระทบทราบ 

โดยการประกาศน้ันเป็นไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสร้างความคาดหมาย

อย่างมีมูลความจริงแก่ผู้ได้รับผลกระทบว่ากจิการจะด าเนินการปรับโครงสร้าง 
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ในกรณีที่กิจการเร่ิมปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหรือประกาศลักษณะหลักของแผน               

ให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) หากการปรับโครงสร้างน้ันมีสาระส าคัญ และการไม่เปิดเผย

ข้อมูลจะมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน 

76 แม้ว่าการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน  

แต่เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนหน้าน้ันประกอบกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารอาจก่อให้เกิดภาระ

ผูกพันดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การเจรจาต่อรองกับตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับเงินที่จะจ่ายเม่ือ 

เลิกจ้างหรือการต่อรองกับผู้ที่ จะซ้ือการด าเนินงานของกิจการอาจด าเนินการแล้วเสร็จ 

เหลือเพียงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เมื่อมีการอนุมัติได้เกิดขึ้ นและมีการสื่อสาร 

ให้ฝ่ายอื่นทราบ จะถือว่ากิจการได้ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะปรับโครงสร้าง  

หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 72 

77 ในบางประเทศคณะกรรมการจะได้รับสิทธิให้มีอ านาจสูงสุด โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วย

ตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์นอกเหนือจากตัวแทนฝ่ายบริหาร เช่น ตัวแทนพนักงาน หรือ 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการแจ้งต่อตัวแทนดังกล่าวก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสินใจปรับ 

โครงสร้างภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการในการปรับโครงสร้างอาจเกิดขึ้ นเน่ืองจาก  

การตัดสนิใจของคณะกรรมการต้องมีการสื่อสารกบัตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์แล้ว 

78 เมื่อกิจการขายการด าเนินงาน ภาระผูกพนัจะไม่ถือว่าเกิดข้ึนจนกระทัง่กิจการมีขอ้ผูกมดั            

ทีจ่ะขายการด าเนนิงานนั้น เช่น มีการท าสญัญาขายทีม่ีผลบงัคบัตามกฎหมาย 

79 แม้ว่ากิจการตัดสินใจที่จะขายการด าเนินงาน และได้ประกาศถึงการตัดสินใจน้ันต่อสาธารณชน 

ยังไม่ถือว่ากิจการมีข้อผูกมัดที่จะขายการด าเนินงานน้ันจนกระทั่งกิจการสามารถระบุผู้ซ้ือและ 

ตกลงท าสัญญาขายที่ มีผลบังคับตามกฎหมาย ตราบใดที่กิจการยังไม่ได้ท าสัญญาขายที่ มี 

ผลบังคับตามกฎหมายกิจการยังคงสามารถเปล่ียนใจและอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นหากกจิการ

ไม่สามารถหาผู้ซ้ือที่จะตกลงตามเง่ือนไขที่กิจการยอมรับได้ ในกรณีที่การด าเนินงาน ถือเป็น

ส่วนหน่ึงของการปรับโครงสร้าง กิจการต้องทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ ใช้ใน 

การด าเนินงานน้ันตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่การขายการด าเนินงานเป็น

เพียงส่วนหน่ึงของการปรับโครงสร้างภาระผูกพันจากการอนุมานอาจเกิดขึ้ นกับส่วนอื่นๆ  

ของการปรับโครงสร้างก่อนที่กจิการจะท าสญัญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย 

80  ประมาณการหนี้ สินจากการปรับโครงสรา้งต้องรวมเฉพาะรายจ่ายโดยตรงที่เกิดข้ึน              

จากการปรบัโครงสรา้งเท่านั้นทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

80.1 จ าเป็นตอ้งเกิดในการปรบัโครงสรา้งนั้น และ 

80.2 ไม่เกีย่วขอ้งกบักิจกรรมที่ท าอยู่อย่างต่อเนือ่งของกิจการ 

81 ประมาณการหน้ีสนิจากการปรับโครงสร้างไม่รวมรายจ่ายต่อไปนี้  

81.1 ค่าอบรมหรือค่าย้ายสถานที่ของพนักงานที่ยังจ้างงานอยู่ 
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81.2 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด หรือ 

81.3 เงินลงทุนในระบบใหม่หรือเครือข่ายใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายเครือข่าย 

การจ าหน่ายใหม่ 

รายจ่ายข้างต้นเกี่ ยวข้องกับการด าเนิน ธุรกิจในอนาคต และไม่ถือเป็นหน้ีสินส าหรับ 

การปรับโครงสร้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์ 

การรับรู้รายการเสมือนว่ารายจ่ายน้ันเกดิขึ้นอย่างเป็นอสิระจากการปรับโครงสร้าง 

82 กิจการไม่น าขาดทุนจากการด าเนินงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงสามารถระบุได้จนถึงวันที่มี 

การปรับโครงสร้างมารวมเป็นประมาณการหน้ีสิน เว้นแต่ผลขาดทุนน้ันเกี่ยวข้องกับสัญญา 

ที่สร้างภาระตามค านิยามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10  

83 ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 51 กิจการไม่น ารายการผลก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนมาพิจารณาในการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสินจากการปรับโครงสร้าง แม้ว่า 

การขายสนิทรัพย์น้ันจะถือเป็นส่วนหน่ึงของการปรับโครงสร้าง 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

84  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ส าหรบัประมาณการหนี้ สินแต่ละประเภท 

84.1 จ านวนประมาณการหนี้ สิน ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

84.2 จ านวนประมาณการหนี้ สินที่ร ับรู ้เพิ่มเติมในระหว่างงวด  ซ่ึงรวมถึงจ านวน 

ทีเ่พิม่ข้ึนของประมาณการหนี้ สินทีม่ีอยู่ 

84.3 จ านวนที่ตดัออกจากบญัชีประมาณการหนี้ สินในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

(กล่าวคือ รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนและน าไปลดประมาณการหนี้ สิน) 

84.4 จ านวนประมาณการหนี้ สินที่ไม่ไดใ้ชที้่ตอ้งกลบัรายการในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน และ 

84.5 จ านวนคิดลดที่เพิ่มข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป

และจากผลของอตัราคิดลดทีเ่ปลีย่นแปลง 

กิจการไม่จ าเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ 

85 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ ส าหรบัประมาณการหนี้ สินแต่ละประเภท 

85.1 ค าอธิบายโดยสงัเขปเกีย่วกบัลกัษณะของภาระผูกพนัและจงัหวะเวลาทีก่ิจการคาด

ว่าจะสูญเสียประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

85.2  ค าอธิบายลักษณะของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนหรือจังหวะเวลาของ 

การสูญเสียประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้สมมติที่ส าคัญที่ใช้

เกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต (ตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 48) เมื่อจ าเป็นเพื่อให้

ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยมีความเพยีงพอ และ 

85.3 จ านวนรายจ่ายที่คาดว่าจะไดร้บัชดเชย โดยระบุจ านวนสินทรพัยที์่กิจการรบัรู ้

ส าหรบัรายจ่ายทีค่าดว่าจะไดร้บัชดเชยนั้น 
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86 กิจการตอ้งใหค้ าอธิบายโดยสงัเขปเกี่ยวกบัลกัษณะของหนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนแต่ละประเภท  

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ หากท าได้ในทางปฏิบัติ 

เวน้แต่ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรพัยากรเพื่อจ่ายช าระหนี้ สินนั้นอยู่ในระดบั  

ไม่น่าเป็นไปได ้

86.1 ประมาณการผลกระทบทางการเงินซ่ึงวัดมูลค่าตามข้อก าหนดที่ระบุไ ว ้

ในย่อหนา้ที ่36 ถงึ 52 

86.2  สิ่งที่ ช้ีบอกความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเ สีย

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ และ 

86.3  ความเป็นไปไดที้จ่ะไดร้บัชดเชย 

87 ในการก าหนดว่าประมาณการหน้ีสินหรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนรายการใดอาจน ามารวมไว้เป็น

ประเภทเดียวกัน กิจการต้องพิจารณาว่ารายการต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างเพียงพอ 

จนท าให้กิจการสามารถใช้ข้อความเดียวกันในการอธบิายถึงรายการเหล่าน้ัน หรือสามารถบรรลุ

เง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  85.1 85.2 86.1 และ 86.2 ได้ ดังน้ัน การรวมจ านวนที่

เกี่ยวข้องกับการประกันสินค้าต่างชนิดไว้เป็นประมาณการหน้ีสินประเภทเดียวกัน จึงอาจ 

ถือเป็นการเหมาะสม แต่การน าจ านวนที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้าตามปกติและจ านวน 

ที่จะเกดิจากการฟ้องร้องตามกฎหมายมารวมไว้เป็นประมาณการหน้ีสนิประเภทเดียวกนัจะถือว่า

ไม่เหมาะสม 

88 หากประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนเกิดจากสถานการณ์ ชุดเดียวกัน กิจการ 

ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  84 ถึง 86 ในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึง 

ความเกี่ยวพันระหว่างประมาณการหน้ีสนิและหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนน้ัน 

89 เมื่อมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ กิจการตอ้ง

เปิดเผยค าอธิบายโดยสงัเขปเกี่ยวกบัลกัษณะของสินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน และกิจการตอ้งเปิดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่า

ตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 36 ถงึ 52 หากสามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั 

90  เม่ือกิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน กิจการต้องหลีกเล่ียงการช้ีน า 

ที่อาจท าให้เกดิการเข้าใจผิดเกี่ยวกบัระดับความน่าจะเป็นที่รายได้จะเกดิข้ึน 

91 หากกิจการไม่เปิดเผยขอ้มูลตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 86 และ 89 เนือ่งจากไม่สามารถ

ท าไดใ้นทางปฏิบติั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

92 ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการจะสามารถคาดการณ์ไดว่้าการเปิดเผยข้อมูลทั้ งหมด 

หรือบางส่วนตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 84 ถึง 89 จะท าให้สถานะของกิจการเกี่ยวกบั 

ข้อพิพาทกับฝ่ายอื่นๆ ในเรื่องเกี่ยวกับประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน หรือ

สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ในกรณีนี้  กิจการไม่จ าเป็นตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว แต่ตอ้งเปิดเผยถึงลกัษณะทัว่ไปของขอ้พิพาทพรอ้มกบัขอ้เท็จจริง

และเหตุผลของการไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้น 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

93 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  ณ วนัถือปฏิบติั 

(หรือก่อนวนัถือปฏิบติั) โดยปรบักบัก าไรสะสมตน้งวดของงวดแรกทีก่ิจการไดน้ ามาตรฐาน

การบญัชีฉบบันี้ มาถือปฏิบติั มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ สนบัสนุนแต่ไม่ไดก้ าหนดใหก้ิจการ

ตอ้งปรบัปรุงก าไรสะสมตน้งวดของงวดก่อนที่น าเสนอหรือปรบัยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

หากกิจการไม่ไดป้รบัยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

94 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

95 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือ

ปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

96 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

97 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

98 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

99 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ได้มีการปรับปรุงย่อหน้าที่ 5 ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากการปรับปรุง 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ กิจการ

ต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ันโดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส าหรับการรวมธุรกิจซ่ึงเป็น

การถือปฏบัิติตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ  

100  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

101 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 


