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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2557)  

เรือ่ง 

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

 

คําแถลงการณ ์

  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรงุของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

(IAS 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Bound volume 2013)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรงุจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน  

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 97 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญ และมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  

(ปรับปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญช ี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการปฏบิัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

สาํหรับประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ นทุกรายการ  

เว้นแต่รายการต่อไปน้ี 
1.1 รายการที่เป็นผลจากเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

1.2 รายการที่เป็นผลจากสญัญาที่มีผลบังคับแล้ว ยกเว้นสญัญาที่สร้างภาระแก่กจิการ 

สญัญาที่มีผลบังคับแล้ว คือ สัญญาที่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปฏบิัติตามภาระ

ผูกพันที่ให้ไว้หรือได้ปฏบิัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทยีมกนั 

1.3 รายการที่เกดิในกจิการประกนัภัยจากสญัญาที่ทาํกบัผู้ถอืกรมธรรม์ หรือ 

1.4 รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
 

ประมาณการหนี้ สิน 

บทนาํ 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้คาํนิยามสาํหรับคาํว่าประมาณการหน้ีสนิว่าหมายถึงหน้ีสนิที่มี

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาของการเกิดหน้ีสินหรือจาํนวนที่ต้องจ่ายชาํระ และ

กาํหนดให้รับรู้ประมาณการหน้ีสนิกต่็อเม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

2.1 กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน (ไม่ว่าภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน

จากการอนุมาน) ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณใ์นอดีต 

2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (ได้แก่ กรณีที่น่าจะเกดิขึ้นมากกว่าไม่น่าจะเกดิขึ้น) 

ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพ่ือจ่ายชําระ

ภาระผูกพันดังกล่าว และ 

2.3 สามารถจัดทาํประมาณการของจาํนวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถอื มาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีกาํหนดว่าจะเป็นกรณทีี่ยากย่ิงที่จะเกดิขึ้นเท่าน้ันที่กจิการจะไม่สามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถอื 

บทนาํ 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้คาํนิยามสาํหรับคาํว่าภาระผูกพันจากการอนุมานว่า หมายถึง 

ภาระผูกพันที่เกดิจากการกระทาํของกจิการเม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปน้ี 
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3.1 กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ เห็นว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ  

โดยการปฏบิัติในอดีตจนถือเป็นแบบแผน โดยนโยบายที่ประกาศใช้ หรือโดยคาํ

แถลงการณใ์นปัจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ 

3.2 การกระทาํตามข้อ 3.1 ของกจิการ สร้างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้กบัฝ่าย

อื่นๆ ว่ากจิการจะรับผดิชอบบางประการดังกล่าวน้ัน 

บทนาํ 4 ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกิด ตัวอย่างเช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย อาจมีความไม่ชัดเจนว่า

กจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเหตุการณ์ในอดีตมีผลทาํ

ให้เกดิภาระผูกพันในปัจจุบัน ถ้าจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่พิจารณาได้ว่ามีความเป็นไปได้

มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ที่กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิสาํหรับภาระผูกพันในปัจจุบันหากภาระผูกพัน

น้ันเป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้ รายการข้ออื่นที่อธิบายข้างต้น ในกรณีมีความเป็นไปได้

มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ที่ภาระผูกพันในปัจจุบันไม่มีอยู่ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น เว้นแต่ในกรณีความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันน้ันอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้ 
บทนาํ 5 จาํนวนที่ต้องรับรู้ เป็นประมาณการหน้ีสนิต้องเป็นจาํนวนประมาณการที่ดีที่สดุของรายจ่าย

ที่ต้องนาํไปจ่ายชาํระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการที่

ดีที่สดุในที่น้ี หมายถงึ จาํนวนที่สมเหตุสมผลที่กจิการจะยอมจ่ายเพ่ือชาํระภาระผูกพันหรือ

เพ่ือโอนภาระผูกพันให้กบับุคคลที่สาม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   

บทนาํ 6 ในการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสนิ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการต้องปฏบิัติ

ตามข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปน้ี 

6.1 พิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของประมาณการหน้ีสนิ อย่างไรกต็าม 

ความไม่แน่นอนไม่ใช่เหตุผลที่จะนาํมาสนับสนุนการตั้งประมาณการหน้ีสินที่สูง

เกนิควร หรือการรับรู้หน้ีสนิที่สงูเกนิจริง 

6.2 คิดลดประมาณการหน้ีสินหากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจํานวน

ประมาณการหน้ีสนิน้ันอย่างมีสาระสาํคัญ โดยใช้อตัราคิดลดก่อนหักภาษี (อัตรา

เดียวหรือมากกว่าหน่ึงอัตรา) ซ่ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดใน

ปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหน้ีสินที่ยังไม่ได้

สะท้อนในประมาณการที่ดีที่สดุของรายจ่าย เม่ือกจิการคิดลดประมาณการหน้ีสิน 

กิจการต้องรับรู้ ประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไปเป็น

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
6.3 พิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือวิทยาการ

สมัยใหม่ เม่ือมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่ทาํให้เช่ือได้ว่าเหตุการณ์ใน

อนาคตน้ันจะเกดิขึ้น และ 
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6.4 ไม่นาํรายการผลกาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ที่คาดว่าจะเกดิมารวมพิจารณาใน

การวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสิน แม้ว่าการจําหน่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน้ันจะ

เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณท์ี่ก่อให้เกดิประมาณการหน้ีสนิ  

บทนาํ 7 ในกรณีที่กจิการคาดว่าจะได้รับชดเชยรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนที่กจิการจ่ายไปเพ่ือชาํระ

ประมาณการหน้ีสิน เช่น เม่ือกิจการมีสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชยค่าเสียหาย หรือ

สญัญาประกนัจากผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการ

ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปน้ี 
7.1 รับรู้ รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์เฉพาะเม่ือความเป็นไปได้ที่รายจ่ายที่

ชาํระภาระผูกพันแล้วกิจการจะได้รับเงินชดเชยน้ันคืนอยู่ในระดับเสมือนแน่นอน 

โดยจาํนวนเงินชดเชยที่รับรู้ ต้องไม่เกนิจาํนวนประมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง และ 

7.2  รับรู้ เงินชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดว่า 

กิจการอาจแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหน้ีสินในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็โดยแสดงสทุธจิากจาํนวนที่รับรู้ เป็นเงินชดเชย 

บทนาํ 8 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องทบทวนประมาณการหน้ีสินทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณการหน้ีสินดังกล่าวเพ่ือสะท้อนประมาณการที่ดี

ที่สุดในปัจจุบัน และกิจการต้องกลับรายการประมาณการหน้ีสินหากไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชําระภาระ

ผูกพันอกีต่อไป 

บทนาํ 9 กิจการจะนาํประมาณการหน้ีสินมาใช้ได้เฉพาะกับรายจ่ายที่กิจการรับรู้ เป็นประมาณการ

หน้ีสนิไว้แต่เดิมเท่าน้ัน 

 

ประมาณการหนี้ สิน – การนาํไปปฏิบติัใชก้บัเฉพาะกรณี 

บทนาํ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอธบิายถงึการนาํข้อกาํหนดในการรับรู้และการวัดมูลค่าโดยทั่วไป

สําหรับประมาณการหน้ีสินมาปฏิบัติกับกรณีเฉพาะสามกรณี คือ ขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานในอนาคต สญัญาที่สร้างภาระ และการปรับโครงสร้าง 

บทนาํ 11 กิจการต้องไม่รับรู้ ประมาณการหน้ีสินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต  

การคาดคะเนว่ากจิการจะเกดิขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคตช้ีให้เหน็ว่าสนิทรัพย์บาง

รายการที่ใช้ในการดําเนินงานอาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

บทนาํ 12 กิจการต้องรับรู้ และวัดมูลค่าภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดจากสัญญาที่สร้างภาระเป็น

ประมาณการหน้ีสิน  สัญญาที่สร้างภาระ หมายถึง สัญญาที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา ซ่ึงต้นทุนดังกล่าวมี

จาํนวนสงูกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับจากสญัญาน้ัน 
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บทนาํ 13 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้คาํนิยามสาํหรับคาํว่าการปรับโครงสร้างว่า หมายถึง แผนงาน

ที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารของกิจการ และทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคัญกบั 

13.1  ขอบเขตในการดาํเนินธุรกจิของกจิการ หรือ 

13.2   วิธกีารดาํเนินธุรกจิ 
บทนาํ 14 กิจการจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับต้นทุนการปรับโครงสร้างกต่็อเม่ือเป็นไปตาม

เง่ือนไข  ในการรับรู้ประมาณการหน้ีสิน ในบริบทน้ีภาระผูกพันจากการอนุมานเพ่ือที่จะ

ปรับโครงสร้างจะเกดิขึ้นได้ กต่็อเม่ือกจิการได้ปฏบิัติครบทุกข้อต่อไปน้ี 

14.1 กจิการมีแผนการปรับโครงสร้างที่เป็นทางการอย่างละเอยีด ซ่ึงระบุถึงเร่ืองต่อไปน้ี

เป็นอย่างน้อย 
14.1.1 ธุรกจิหรือส่วนของธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 

14.1.2  สถานประกอบการหลักที่จะได้รับผลกระทบ 

14.1.3 สถานประกอบการ หน้าที่งาน และจาํนวนพนักงานโดยประมาณที่จะ

ได้รับค่าตอบแทนจากการเลิกจ้าง 

14.1.4 รายจ่ายที่กจิการจะต้องรับภาระ 

14.1.5 กาํหนดเวลาที่จะมีการปฏบิัติตามแผนการปรับโครงสร้าง 

14.2 กิจการทาํให้ผู้ถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างเกิดความคาดหมายที่มีมูล

ความจริงว่ากจิการจะดาํเนินการปรับโครงสร้างโดยเร่ิมปฏบิัตติามแผนน้ันหรือโดย

การประกาศลักษณะหลักของแผนน้ันให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ 

บทนาํ 15 การตัดสนิใจของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสร้างจะไม่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน

จากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ากิจการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหน่ึง

ต่อไปน้ี ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

15.1 เร่ิมปฏบิัติตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือ 

15.2 สื่อสารให้ทราบถึงแผนการปรับโครงสร้างให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ การสื่อสาร

น้ันต้องเป็นไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสร้างความคาดหมายอย่างมี

มูลความจริงแก่ผู้ได้รับผลกระทบว่ากจิการจะดาํเนินการปรับโครงสร้าง 

บทนาํ 16 ในกรณีที่การปรับโครงสร้างเกี่ยวข้องกบัการขายการดาํเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ถือว่าภาระผูกพันจากการขายจะยังไม่เกิดขึ้ นจนกว่ากิจการมีภาระผูกพันที่จะขายการ

ดาํเนินงานน้ัน กล่าวคือ มีสญัญาขายซ่ึงผูกพันกจิการ 

บทนาํ 17 ประมาณการหน้ีสนิจากการปรับโครงสร้างต้องรวมเฉพาะรายจ่ายโดยตรงที่เกดิขึ้นจากการ

ปรับโครงสร้างน้ัน โดยรายจ่ายดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

17.1 จาํเป็นต้องเกดิในการปรับโครงสร้าง และ 

17.2 ไม่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมที่มีอยู่อย่างต่อเน่ืองของกจิการ ดังน้ัน ประมาณการหน้ีสนิ

จากการปรับโครงสร้างจะไม่รวมต้นทุนค่าอบรมใหม่หรือค่าย้ายพนักงานที่ ยัง 
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จ้างงานอยู่ ต้นทุนทางการตลาดหรือต้นทุนในการลงทุนในระบบและเครือข่ายการ

จาํหน่ายใหม่ 

 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

บทนาํ 18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้คาํนิยามสาํหรับคาํว่าหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นว่า หมายถึง รายการ

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
18.1 ภาระผูกพันที่เป็นไปได้อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริงของ

ภาระผูกพันน้ันจะได้รับการยืนยันต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังมีความไม่

แน่นอนเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ นโดย

เหตุการณด์ังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ หรือ 

18.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้ เป็น

หน้ีสนิได้เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

18.2.1 ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพัน หรือ 

18.2.2 จาํนวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอืเพียงพอ 

บทนาํ 19 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดว่ากจิการต้องไม่รับรู้หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น แต่ต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นน้ัน เว้นแต่ความน่าจะเป็นที่กจิการจะสูญเสียทรัพยากร 

ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้ 

 

สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

บทนาํ 20 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้คาํนิยามสาํหรับคาํว่าสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้นว่า หมายถึง สนิทรัพย์

ที่อาจมีอยู่อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริงของสินทรัพย์น้ันจะได้รับการ

ยืนยันต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์

เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ 

ตัวอย่างเช่น การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนที่กจิการกาํลังดาํเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงผลการ

ตัดสนิยังไม่เป็นที่แน่นอน 

บทนาํ 21 กิจการต้องไม่รับรู้ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจ

เกดิขึ้นน้ันเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

บทนาํ 22 เม่ือความเป็นไปได้ที่รายได้จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับเสมือนแน่นอน สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ

รายได้น้ันไม่ถอืว่าเป็นสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้นแต่ถอืเป็นสนิทรัพย์ที่ต้องรับรู้ 
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วนัถอืปฏิบติั 

บทนาํ 23 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

สนับสนุนให้กจิการปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันถอืปฏบิัติ  
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่

อาจเกิดข้ึน และสนิทรัพยท์ีอ่าจเกิดข้ึน 

วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการได้นาํเกณฑ์การรับรู้ รายการและ

การวัดมูลค่ามาถือปฏบิัติกบัประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น

อย่างเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อย่างเพียงพอ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจาํนวนเงินที่แสดงอยู่

ในงบการเงินน้ัน  

ขอบเขต 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการในการบนัทึกบญัชีเกี่ยวกบั

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน ยกเวน้รายการต่อไปนี้  

1.1 รายการทีเ่ป็นผลจากสญัญาทีมี่ผลบงัคบัแลว้ ยกเวน้สญัญาทีส่รา้งภาระแก่กิจการ 

1.2 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

1.3 รายการทีค่รอบคลมุโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ให้ถือปฏบิัติกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (รวมถึงการคํา้ประกนั) ที่อยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทาง

การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

3 สญัญาที่มีผลบังคับแล้ว คือ สญัญาที่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปฏบิัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้

หรือได้ปฏบิัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทยีมกนั กจิการไม่ต้องนาํมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีมาปฏบิัตกิบัสญัญาที่มีผลบังคับแล้ว เว้นแต่สญัญาน้ันเป็นสญัญาที่สร้างภาระแก่

กจิการ 

4 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
5 กจิการต้องนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมาปฏบิัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีหากมาตรฐาน

การบัญชีฉบับอื่นครอบคลุมถึงการปฏบิัติทางบัญชีเกี่ยวกับประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ

ของประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้นประเภทใดประเภทหน่ึง

เป็นการเฉพาะ ตัวอย่างประเภทของประมาณการหน้ีสินที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชี

ฉบับอื่นมีดังต่อไปน้ี 

5.1 สัญญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญา

ก่อสรา้ง (เม่ือมีการประกาศใช้))  

5.2 ภาษีเงินได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือ

มีการประกาศใช้))  
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5.3  สญัญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2557) เร่ือง สญัญาเชา่ (เม่ือมี

การประกาศใช้))  

  อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือ

มีการประกาศใช้) ไม่ได้ให้ข้อกาํหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานที่

เกิดสร้างภาระแก่กิจการ ดังน้ัน กิจการต้องนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติกับ

สญัญาดังกล่าว 

5.4 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช้))  
5.5 สัญญาประกันภัย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช้)) อย่างไรกต็ามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ีใช้กับการประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ นของ 

ผู้รับประกัน นอกเหนือจากประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ 

ที่อาจเกิดขึ้ น ซ่ึงเกิดจากภาระผูกพันของผู้รับประกันตามสัญญาและสิทธิของ 

ผู้รับประกันภายใต้สัญญาประกันภัยซ่ึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

6  จาํนวนที่รับรู้ เป็นประมาณการหน้ีสินอาจสัมพันธ์กับการรับรู้ รายได้  เช่น เม่ือกิจการให้การคํา้

ประกนัเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับค่าธรรมเนียม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการ

รับรู้ รายได้และไม่ได้เปล่ียนแปลงข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงได้ระบุถึงสถานการณ์ที่เข้าเกณฑก์ารรับรู้ รายได้ 

และให้แนวปฏบิัติเกี่ยวกบัการนาํเกณฑก์ารรับรู้รายได้มาปฏบิัติ  

7 ตามคาํนิยามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี “ประมาณการหน้ีสนิ” หมายถึง หน้ีสนิที่

มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายชําระ ในบางประเทศ คาํว่า

ประมาณการหน้ีสินใช้ในบริบทของรายการอื่น เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ซ่ึงรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ใช้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ

รายการดังกล่าว 

8 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ห้ามหรือกาํหนดให้นาํต้นทุนที่รับรู้ เม่ือกจิการรับรู้ประมาณการ

หน้ีสนิมารวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกาํหนดว่ารายจ่ายใดถือเป็น

สนิทรัพย์และรายจ่ายใดถอืเป็นค่าใช้จ่าย 

9  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง  

ซ่ึงรวมถึงการดาํเนินงานที่ยกเลิก เม่ือการปรับโครงสร้างเป็นไปตามคาํนิยามการดาํเนินงานที่

ยกเลิก กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขาย และการ

ดาํเนินงานทีย่กเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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คํานยิาม 

10 คําศพัทด์งัต่อไปนี้ ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  โดยมีความหมายตามทีร่ะบุไว ้

ประมาณการหน้ีสิน  หมายถงึ     หนี้ สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัจังหวะ

เวลาหรือจํานวนเงินทีต่อ้งจ่ายชําระ 

หน้ีสิน หมายถงึ ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ ซ่ึงเป็น

ผลจากเหตุการณใ์นอดีตที่การชําระภาระ

ผูกพนันั้นคาดว่าจะส่งผลใหกิ้จการตอ้ง

สูญเ สียทรัพยากร ที่ มีประ โยชน์เ ชิ ง

เศรษฐกิจ  

เหตุการณท์ีก่่อใหเ้กิดภาระผกูพนั หมายถงึ เหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดภาระผูกพันตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน 

ซ่ึงเป็นผลให้กิจการตอ้งจ่ายชําระภาระ

ผูกพนันั้นโดยไม่มีทางเลือกอ่ืนทีเ่ป็นไปได ้

ภาระผกูพนัตามกฎหมาย หมายถงึ ภาระผูกพนัที่เกิดจากรายการใดรายการ

หนึง่ต่อไปนี้  

1) สญัญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไวอ้ย่าง

ชดัแจง้หรือโดยนยั) 

2) กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

3) กระบวนการตามกฎหมายอ่ืน 

ภาระผกูพนัจากการอนุมาน หมายถงึ ภาระผูกพันที่ เ กิดจากการกระทําของ

กิจการเมื่อเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้

ต่อไปนี้  

1) กิจการแสดงออกใหฝ่้ายอ่ืนๆ เห็นว่า

กิจการจะยอมรบัผิดชอบบางประการ 

โดยการปฏิบัติ ในอดีตจนถือเป็น 

แบบแผน  ห รื อ โ ดยน โ ยบ าย ที่

ประกาศใชห้รือโดยคําแถลงการณใ์น

ปัจจุบนัที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่าง

เพยีงพอ และ 
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2) การกระทําตามข้อ 1) ของกิจการ

สร้างความคาดหมายที่มีมูลความ

จริงให้กับฝ่ายอ่ืนๆ  ว่ากิจการจะ

รบัผดิชอบบางประการดงักล่าวนั้น  

หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน หมายถงึ รายการขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

1) ภ า ร ะ ผู ก พั น ที่ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ อั น

เนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึง

ความมีอยู่จริงของภาระผูกพนันั้นจะ

ไดร้บัการยืนยนัต่อเมื่อเหตุการณใ์น

อนาคตซ่ึงยัง มีความไม่แน่นอน

เหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง

เหตุการณเ์กิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดย

เหตุการณด์งักล่าวตอ้งไม่อยู่ในความ

ควบคุมทั้งหมดของกิจการ  

2) ภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจาก

เหตุการณใ์นอดีต แต่ไม่สามารถรบัรู ้

เป็นหนี้ สินไดเ้นือ่งจากเป็นไปตามขอ้

ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

(1) ไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง

แ น่ ที่ กิ จ ก า ร จ ะ สู ญ เ สี ย

ทรัพยากรที่ มีประโยชน์เ ชิง

เศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระ

ผูกพนั หรือ 

(2) จํ านวนของภาระผูกพันไ ม่

สามารถวัด มูล ค่าได้อ ย่ าง

น่าเช่ือถอืเพยีงพอ 

สินทรัพยท์ีอ่าจเกิดข้ึน    หมายถงึ  สิ นทรัพย์ที่ อาจมีอ ยู่ อัน เนื่ องมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริงของ

สินทรัพย์นั้ นจะได้รับการยืนยันต่อเมื่อ

เหตุการณ์ในอนาคตที่ ย ังไ ม่แน่นอน

เหตุการณห์นึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์

เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน 
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สัญญาทีส่รา้งภาระ หมายถงึ สัญญา ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ต้น ทุ น ที่ ไ ม่ อ า จ

หลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติตามภาระ

ผูกพนัที่ระบุไวภ้ายใตส้ัญญา ซ่ึงต้นทุน

ดังกล่าวมีจํานวนสูงกว่าประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจทีค่าดว่าจะไดร้บัจากสญัญานั้น 

การปรับโครงสรา้ง  หมายถงึ    แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและ

ควบคุมของฝ่ายบริหารของกิจการซ่ึงทํา

ใหร้ายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้ เกิดการ

เปลีย่นแปลงอย่างมีสาระสําคญั 

1) ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของ

กิจการ หรือ 

2) ลกัษณะการดําเนนิธุรกิจ 

 

ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินอ่ืน 

11 ประมาณการหน้ีสินสามารถแยกจากหน้ีสินประเภทอื่น เช่น เจ้าหน้ีการค้าและรายการค้างจ่าย 

เน่ืองจากประมาณการหน้ีสนิจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัจังหวะเวลาและจาํนวนของรายจ่ายใน

อนาคตที่ต้องจ่ายชาํระ การเปรียบเทยีบให้เหน็ความแตกต่าง 

11.1 เจ้าหน้ีการค้าเป็นหน้ีสินที่กิจการต้องจ่ายสาํหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภค  

ที่กิจการยังไม่ได้จ่ายชาํระ โดยได้รับใบเรียกเกบ็เงิน หรือตกลงอย่างเป็นทางการกับ

ผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการ และ 

11.2 รายการค้างจ่ายเป็นหน้ีสนิที่กจิการต้องจ่ายสาํหรับสนิค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภค

ที่กิจการยังไม่ได้จ่ายชําระ ยังไม่ได้รับใบเรียกเกบ็เงิน หรือยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็น

ทางการกบัผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงจาํนวนที่ค้างชาํระกบัพนักงาน เช่น ค่าพัก

ร้อนค้างจ่าย แม้ว่าในบางคร้ังกิจการจําเป็นต้องประมาณจํานวนหรือจังหวะเวลาของ

รายการค้างจ่าย แต่ตามปกติการประมาณดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนน้อยกว่าการ

ประมาณจาํนวนหรือจังหวะเวลาของประมาณการหน้ีสนิ 

ตามปกติกจิการจะแสดงรายการค้างจ่ายเป็นส่วนหน่ึงของเจ้าหน้ีการค้าหรือเจ้าหน้ีอื่น ในขณะที่

แสดงประมาณการหน้ีสนิเป็นรายการแยกต่างหาก 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างประมาณการหนี้ สินกบัหนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

12 ตามความหมายโดยทั่วไป ประมาณการหน้ีสนิทุกประเภท คือ หน้ีสนิที่อาจจะเกดิขึ้นเน่ืองจากมี

จาํนวนหรือจังหวะเวลาของการจ่ายชาํระที่ไม่แน่นอน อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

กาํหนดให้ใช้คําว่า “หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น” เฉพาะกับหน้ีสินและ

สนิทรัพย์ที่ไม่สามารถรับรู้ ได้ เน่ืองจากการที่จะทราบว่าหน้ีสินหรือสินทรัพย์ดังกล่าวมีอยู่หรือไม่

น้ันต้องได้รับการยืนยันต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์หน่ึงหรือ

มากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุม

ทั้งหมดของกิจการ นอกจากน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังกาํหนดให้ใช้คาํว่า “หน้ีสินที่อาจ

เกดิขึ้น” กบัหน้ีสนิที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ 
13 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดข้อแตกต่างระหว่างประมาณการหน้ีสนิกบัหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น 

ดังน้ี 

13.1 ประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการที่กิจการต้องรับรู้ เป็นหน้ีสินหากกิจการสามารถ

ประมาณมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ เน่ืองจากประมาณการหน้ีสินเป็นภาระผูกพันใน

ปัจจุบันซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันน้ัน และ 

13.2 หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น คือ หน้ีสนิที่กจิการยังไม่สามารถรับรู้ เป็นหน้ีสนิได้เน่ืองจากเหตุผล

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

13.2.1 เป็นภาระผูกพันที่เป็นไปได้เน่ืองจากยังไม่ได้รับการยืนยันว่ากจิการมีภาระ

ผูกพันในปัจจุบันที่จะนําไปสู่การสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิ หรือ 

13.2.2 เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่าย

ชาํระภาระผูกพัน หรือกจิการไม่สามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพันน้ัน

ได้อย่างน่าเช่ือถอืเพียงพอ) 

 

การรบัรูร้ายการ 

ประมาณการหนี้ สิน 

14 ประมาณการหน้ีสินตอ้งรบัรูก็้ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

14.1 กิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั (ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการ

อนุมาน) ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณใ์นอดีต ไม่ว่าภาระผูกพนันั้นจะเป็นภาระผูกพนั

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน 

14.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของกิจการเพือ่จ่ายชําระภาระผูกพนัดงักล่าว และ 
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14.3 สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขดงักล่าว ตอ้งไม่มีการรบัรูป้ระมาณการหนี้ สิน 

 

ภาระผูกพนัในปัจจุบนั 

15  ในกรณีทีย่ากยิง่ทีจ่ะเกิด เมือ่มีความไม่ชดัเจนว่ากิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานหรือไม่ ในกรณีดงักล่าวใหถ้ือว่าเหตุการณใ์นอดีตมีผลทําใหเ้กิดภาระ

ผูกพนัในปัจจุบนั ถา้จากหลกัฐานทั้งหมดทีมี่อยู่พจิารณาไดว่้ามีความเป็นไปไดม้ากกว่าที่จะ

เป็นไปไม่ไดที้ภ่าระผูกพนัในปัจจุบนัมีอยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

16  ในเกอืบทุกกรณ ีจะเหน็ได้อย่างชัดเจนว่าเหตกุารณใ์นอดีตมีผลทาํให้เกดิภาระผูกพันในปัจจุบัน

หรือไม่ แต่ในกรณทีี่ยากย่ิงที่จะเกดิ ตัวอย่างเช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย อาจมีการโต้แย้งกนั

ว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือยังไม่เกดิ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาํให้กิจการมี

ภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่มี (ซ่ึง

รวมถงึความเหน็ของผู้เช่ียวชาญและหลักฐานเพ่ิมเติมที่ได้จากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน) เพ่ือกาํหนดว่ากจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือไม่ 

เม่ือพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวกจิการต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปน้ี 

16.1  ในกรณีมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ที่กิจการมีภาะรผูกพันในปัจจุบัน  

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู้ ประมาณการหน้ีสินหากเข้าเกณฑ ์

การรับรู้ และ 

16.2 ในกรณีมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ที่กิจการไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบัน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องเปิดเผยหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 

86) 
 

เหตุการณใ์นอดีต 

17 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลทาํให้ภาระผูกพันในปัจจุบันเกดิขึ้น เรียกว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกดิภาระ

ผูกพัน เหตุการณ์ในอดีตจะถือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันได้กต่็อเม่ือเหตุการณ์น้ัน

เป็นเหตุให้กิจการต้องจ่ายชําระภาระผูกพันโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ สถานการณ์

ดังกล่าวเกดิขึ้นได้เฉพาะต่อเม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

17.1 เม่ือการจ่ายชาํระภาระผูกพันสามารถบังคบัได้ตามกฎหมาย หรือ 

17.2 กรณีภาระผูกพันจากการอนุมาน เม่ือเหตุการณ์ซ่ึงอาจเป็นการกระทาํของกิจการได้

สร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงกับฝ่ายอื่นๆ ว่ากจิการจะรับผิดชอบต่อภาระ

ผูกพันที่เกดิขึ้น 
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18 งบการเงินมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ไม่ใช่ฐานะการเงินที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต ดังน้ัน กิจการต้องไม่รับรู้ ประมาณการหน้ีสิน

สาํหรับต้นทุนที่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้ นเพ่ือการดําเนินงานในอนาคต หน้ีสินที่กิจการรับรู้ ใน 

งบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นหน้ีสนิที่กจิการมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเท่าน้ัน 

19 ประมาณการหน้ีสินที่กิจการรับรู้ เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและไม่ขึ้นกับการ

กระทาํในอนาคตของกิจการ (กล่าวคือ สิ่งที่กิจการจะกระทาํในอนาคตในการประกอบธุรกิจ) 

ตัวอย่างเช่น การที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการกาํจัดมลพิษเน่ืองจากกระทาํผิด

กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะทาํให้กจิการต้องสญูเสยีทรัพยากร

ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือชาํระภาระผูกพันที่เกดิขึ้นไม่ว่าการกระทาํในอนาคตของกจิการจะ

เป็นเช่นไร ในทาํนองเดียวกันกิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับต้นทุนในการร้ือถอน

แท่นขุดเจาะนํา้มันหรือโรงงานไฟฟ้าปรมาณูเท่ากับจาํนวนที่กิจการต้องรับผิดชอบเพ่ือแก้ไข

ความเสียหายที่ได้เกดิขึ้น ในทางกลับกัน กิจการอาจได้รับแรงกดดันเชิงพาณิชย์หรือข้อกาํหนด

ตามกฎหมายที่ทาํให้กจิการมีความตั้งใจหรือจาํเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือการดาํเนินงานอย่างใด

อย่างหน่ึงในอนาคต เช่น การติดตั้งเคร่ืองกรองควันสาํหรับโรงงานบางประเภท ในกรณีน้ี 

กจิการต้องไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากยังไม่เกดิภาระผูกพันในปัจจุบันสาํหรับรายจ่าย

ในอนาคตน้ัน เพราะกจิการสามารถหลีกเล่ียงรายจ่ายที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได้ด้วยการกระทาํใน

อนาคตของกจิการเอง เช่น การเปล่ียนวิธปีฏบิัติงาน 

20  ภาระผูกพันมักจะเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นผู้ที่จะได้รับชําระภาระผูกพัน แต่กิจการ       

ไม่จาํเป็นต้องทราบว่าผู้ที่จะได้รับชาํระภาระผูกพันน้ันเป็นใคร ซ่ึงตามความเป็นจริงผู้ที่จะได้รับ

ชาํระภาระผูกพันอาจเป็นสาธารณชนทั่วไปได้ ดังน้ัน เน่ืองจากภาระผูกพันมักจะเกี่ยวข้องกับ

การให้คําม่ันสัญญากับอีกฝ่ายหน่ึง การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการจะไม่

ก่อให้เกดิภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้าการตัดสนิใจดังกล่าว

ไม่ได้มีการสื่อสารก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบในลักษณะ

เฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอที่จะทาํให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความ

จริงว่ากจิการจะรับผดิชอบต่อภาระผูกพันที่เกดิขึ้น 

21  เหตุการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในทันทีอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันในภายหลังเน่ืองจาก

กฎหมายเปล่ียนแปลงไป หรือการกระทาํบางอย่างของกิจการที่ทาํให้ภาระผูกพันจากการ

อนุมานเกิดขึ้ น (เช่น การแถลงต่อสาธารณชนในลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ) 

ตัวอย่างเช่น เม่ือกิจการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม กิจการอาจไม่มีภาระผูกพันที่

จะต้องฟ้ืนฟูความเสยีหายที่เกดิจากการกระทาํของกจิการ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเม่ือกฎหมายที่ประกาศใหม่มี

ผลทาํให้กิจการต้องแก้ไขความเสียหายที่มีอยู่ หรือเม่ือกิจการยอมรับต่อสาธารณชนว่าจะ

รับผดิชอบในการแก้ไขความเสยีหายดังกล่าวในลักษณะที่ทาํให้เกดิภาระผูกพันจากการอนุมาน 

22  ในกรณีที่รายละเอียดของร่างกฎหมายใหม่ยังไม่ผ่านการพิจารณาขั้นสุดท้าย ภาระผูกพันจะ

เกดิขึ้นต่อเม่ือเสมือนแน่นอนแล้วว่ากฎหมายใหม่จะได้รับการบัญญัติขึ้นตามข้อกาํหนดที่ร่างไว้ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ถือว่าภาระผูกพันที่เป็นผลจากร่างกฎหมายดังกล่าวเป็น

ภาระผูกพันตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม สถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันที่เกี่ยวกับการ

บัญญัติกฎหมายทาํให้กิจการไม่สามารถระบุลงไปได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงทาํให้ 

การบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้นอย่างเสมือนแน่นอน ในหลายกรณี กิจการจะไม่สามารถแน่ใจได้

อย่างเสมือนแน่นอนว่าร่างกฎหมายใหม่จะได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมาย จนกระทั่งกฎหมาย

น้ันได้รับการบัญญัติขึ้นจริง 

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีจ่ะสูญเสียทรพัยากรทีมี่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

23  หน้ีสนิที่กจิการสามารถรับรู้ ได้ต้องไม่เป็นแต่เพียงภาระผูกพันในปัจจุบันเท่าน้ัน แต่ต้องมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระ

ผูกพันดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
1
 การสูญเสียทรัพยากรหรือ

เหตุการณ์อื่นถือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่กต่็อเม่ือเหตุการณ์น้ันมีความเป็นไปได้ที่จะ

เกิดขึ้ นมากกว่าไม่เกิดขึ้ น  กล่าวคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้ นมีมากกว่า 

ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์น้ันจะไม่เกิดขึ้ น ในกรณีที่ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ภาระ

ผูกพันในปัจจุบันจะมีอยู่ กิจการต้องเปิดเผยหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้ น ยกเว้นความน่าจะเป็นที่

กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันน้ันจะอยู่ในระดับ

ไม่น่าเป็นได้ (ดูย่อหน้าที่ 86)  

24 ในกรณทีี่กจิการมีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกนัหลายรายการ เช่น การรับประกนัสนิค้าหรือสญัญา

ที่คล้ายคลึงกัน กิจการต้องกาํหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระ

ภาระผูกพันเหล่าน้ัน โดยพิจารณาภาระผูกพันที่จัดอยู่ในประเภทน้ันโดยรวมทั้งประเภท แม้ว่า

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันบางรายการที่

จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน จะมีระดับตํ่า แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร

จาํนวนหน่ึงไปเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันโดยรวมทั้งประเภท ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้

ประมาณการหน้ีสนิหากประมาณการหน้ีสนิน้ันเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ 

การประมาณการภาระผูกพนัทีน่่าเช่ือถอื 

25  การใช้ประมาณการถือเป็นปัจจัยสาํคัญในการจัดทาํงบการเงินและไม่ได้ทาํให้งบการเงินขาด

ความน่าเช่ือถอื โดยเฉพาะอย่างย่ิงประมาณการหน้ีสนิ ซ่ึงโดยลักษณะแล้ว เป็นรายการที่มีความ

ไม่แน่นอนสงูกว่ารายการอื่นส่วนใหญ่ที่บันทกึอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นในกรณีที่ยาก

ย่ิงที่จะเกิด กิจการจะสามารถกาํหนดช่วงของจาํนวนรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้ น และจึงสามารถ

ประมาณการภาระผูกพันที่เช่ือถอืได้อย่างเพียงพอที่จะใช้รับรู้ เป็นประมาณการหน้ีสนิ 

                                                           
1 

 การตีความของคาํว่าเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในมาตรฐานการรายงานฉบับน้ี หมายถึง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้ น

มากกว่าไม่น่าจะเกดิขึ้น ซ่ึงไม่จาํเป็นต้องใช้ปฏบัิติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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26  ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถจัดทาํประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการจะไม่

สามารถรับรู้หน้ีสินน้ันได้ ดังน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินน้ันเป็นหน้ีสินที่อาจ

เกดิขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 86) 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

27  กิจการตอ้งไม่รบัรูห้นี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

28  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 86 เว้นแต่

ความน่าจะเป็นที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้ 

29  ในกรณีที่กจิการรับผิดชอบภาระผูกพันร่วมกับผู้อื่น กิจการต้องถือว่าภาระผูกพันส่วนที่คาดว่า

ผู้อื่นต้องรับผิดชอบเป็นหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นของกิจการ และรับรู้ ภาระผูกพันส่วนที่มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเป็นประมาณการ

หน้ีสิน เว้นแต่  ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าของหน้ีสินน้ันได้

อย่างน่าเช่ือถอื 
30 หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นอาจเปล่ียนแปลงไปจากลักษณะที่คาดไว้แต่เร่ิมแรก ดังน้ัน กจิการต้องประเมิน

สถานการณอ์ย่างต่อเน่ืองเพ่ือกาํหนดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่แล้วหรือไม่ที่กจิการจะสญูเสยี

ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่แล้วหรือไม่ หากมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสญูเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสาํหรับรายการที่เคย

ถือเป็นหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิในงบการเงินในรอบระยะเวลาที่

ระดับความเป็นไปได้น้ันได้เปล่ียนแปลงไป (เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ยากย่ิงที่จะเกดิที่กจิการไม่

สามารถจัดทาํประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถอื) 

สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

31 กิจการตอ้งไม่รบัรูสิ้นทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

32 สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้นมักเกดิจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ที่ก่อให้เกดิ  

ความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  ตัวอย่างเช่น การเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนที่กจิการกาํลังดาํเนินการตามกฎหมายซ่ึงผลของคดียังไม่แน่นอน 

33 กิจการต้องไม่รับรู้ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ นในงบการเงิน เน่ืองจากการรับรู้ ดังกล่าวอาจทาํให้

กจิการบันทกึรายได้ที่อาจเกดิขึ้นไม่ได้เลย อย่างไรกต็าม หากมีความเสมือนแน่นอนว่ารายได้จะ

เกดิขึ้นอย่างแน่นอน รายการสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น และการรับรู้

รายการดังกล่าวถอืว่าเหมาะสม 

34 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้นตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 89 หากมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

35 กิจการต้องประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ม่ันใจว่า 

งบการเงินจะสะท้อนภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ดังกล่าว หากสภาพการณ์เปล่ียนทาํให้มี

ความเสมือนแน่นอนว่ากิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน กิจการต้องรับรู้
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สินทรัพย์และรายได้ที่ เกี่ยวข้องในงบการเงินงวดที่ มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ น ในกรณีที่ มี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 89) 

การวดัมูลค่า 

ประมาณการทีดี่ทีสุ่ด 

36 กิจการตอ้งรบัรูป้ระมาณการหนี้ สินดว้ยจํานวนประมาณการทีดี่ทีสุ่ดของรายจ่ายทีต่อ้งนาํไป

จ่ายชําระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

37 ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปัจจุบัน คือ จํานวนที่

สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพ่ือชําระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันให้กับบุคคลที่สาม  

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตามปกติมักเป็นไปไม่ได้หรือต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่จะ

ยอมรับได้ เพ่ือชําระหรือโอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ประมาณการของ

จาํนวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพ่ือชาํระหรือโอนภาระผูกพันถือเป็นประมาณการที่ดีที่สุด

ของรายจ่ายที่ต้องนาํไปจ่ายชาํระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

38 กิจการต้องประมาณผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์และผลกระทบทางการเงินโดยใช้ 

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกจิการ ประกอบกบัประสบการณท์ี่ได้จากรายการที่คล้ายคลึงกนั และ

ในบางกรณีรายงานของผู้เช่ียวชาญอิสระ หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาจะรวมถึงหลักฐานที่ได้รับ

เพ่ิมเติมจากเหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

39 เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจาํนวนที่จะรับรู้ เป็นประมาณการหน้ีสิ้น กิจการจึงต้องนาํ

วิธีการหลายวิธีตามสถานการณ์มาใช้ หากประมาณการหน้ีสินเกี่ยวข้องกับประชากรที่

ประกอบด้วยรายการจาํนวนมาก กจิการต้องประมาณภาระผูกพันโดยการถ่วงนํา้หนักผลลัพธ์ที่

เป็นไปได้ที่น่าจะเกดิขึ้นทั้งหมดด้วย ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง วิธทีางสถิติที่ใช้ในการประมาณ

น้ีเรียกว่า “มูลค่าที่คาดว่าจะเกดิ” ดังน้ัน ประมาณการหน้ีสนิอาจมีจาํนวนแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบั

ความน่าจะเป็นที่รายจ่ายจะเกิดขึ้ นมีอัตราไม่เท่ากัน เช่น ร้อยละ 60 หรือร้อยละ 90  

หากรายจ่ายที่น่าจะเกดิขึ้นในช่วงจาํนวนที่ประมาณไว้มีความต่อเน่ืองกนั และรายจ่ายทุกจุดของ

ช่วงจาํนวนน้ันมีความน่าจะเป็นที่จะเกดิขึ้นเท่าเทยีมกนั กจิการต้องใช้รายจ่ายที่น่าจะเกดิขึ้น ณ 

จุดกึ่งกลางของช่วงจาํนวนน้ันเป็นตัวแทนของประมาณการหน้ีสนิ   
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ตวัอย่าง 

กิจการขายสินค้าโดยให้การรับประกันสินค้า กิจการจะรับผิดชอบต้นทุนในการแก้ไข 

ความเสียหายที่ เกิดขึ้ นของสินค้าที่ เสียหายจากการผลิตภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ ซ้ือ  

ถ้าความเสียหายเกดิขึ้นเพียงเลก็น้อยแต่เกิดกับสินค้าทุกรายการที่จาํหน่าย ต้นทุนในการแก้ไข

ความเสยีหายจะมีจาํนวนประมาณ 1 ล้านบาท หากความเสยีหายเป็นความเสยีหายที่สาํคัญและ

เกดิกบัสนิค้าทุกรายการที่จาํหน่าย ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสยีหายจะมีจาํนวนประมาณ 4 

ล้านบาท จากประสบการณ์ในอดีตของกิจการ และความคาดหมายเกี่ยวกับอนาคตช้ีให้เหน็ว่า 

ในปีที่จะมาถงึ 

75% ของสนิค้าที่ขายจะไม่มีความเสยีหายเกดิขึ้น  

20% ของสนิค้าที่ขายจะมีความเสยีหายเพียงเลก็น้อย 

5% ของสนิค้าที่ขายจะมีความเสยีหายที่สาํคัญ 

ตามย่อหน้าที่ 24 กิจการจะต้องประเมินความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่กิจการจะต้องจ่าย

สาํหรับภาระผูกพันในการรับประกนัสนิค้าโดยรวม 

มูลค่าที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสยีหายมีดังน้ี 

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

40 ในการประมาณมูลค่าของภาระผูกพันรายการเดียว กิจการอาจเหน็ว่าผลลัพธ์จาํนวนหน่ึงใดที่

น่าจะเกดิขึ้นมากที่สดุเฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดีที่สดุของหน้ีสนิ อย่างไรกต็าม ในกรณี

ดังกล่าว กิจการยังคงต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อื่นๆ หากพบว่ารายจ่ายที่เป็นไปได้

อื่นๆ ส่วนใหญ่มีจาํนวนสงูกว่าหรือตํ่ากว่าจาํนวนผลลัพธท์ี่น่าจะเกดิขึ้นมากที่สดุ ประมาณการที่

ดีที่สดุของหน้ีสนิจะเป็นจาํนวนที่สงูกว่าหรือตํ่ากว่าดังกล่าว  ตัวอย่างเช่น หากกจิการต้องแก้ไข

ความผิดพลาดสาํคัญที่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานหลักให้กับลูกค้า กิจการอาจมีความเหน็ว่า

ผลลัพธท์ี่น่าจะเกดิขึ้นมากที่สดุเฉพาะรายการดังกล่าว คือ ต้นทุนจาํนวน 1 พันล้านบาท ถ้าการ

ซ่อมแซมประสบผลสาํเรจ็ในคราวเดียว อย่างไรกต็าม กจิการอาจต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสิน

ด้วยจาํนวนที่สงูกว่า 1 พันล้านบาท หากมีโอกาสอย่างมีนัยสาํคัญที่กจิการจะต้องทาํการซ่อมแซม

หลายคร้ังจนกว่างานจะสาํเรจ็ลงได้ 

41 กิจการต้องวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสินก่อนหักภาษีเงินได้ เน่ืองจากผลกระทบทางภาษีของ

ประมาณการหน้ีสินและการเปล่ียนแปลงประมาณการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ความเสีย่งและความไม่แน่นอน 

42 กิจการตอ้งพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวขอ้งอย่างไม่อาจหลีกเลีย่งได้

กบัทีอ่ยู่แวดลอ้มเหตุการณแ์ละสถานการณต่์างๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงประมาณการที่ดีที่สุดของ

ประมาณการหนี้ สิน 
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43 ความเสี่ยงช้ีให้เหน็ถึงความผันผวนของผลลัพธ์ การปรับความเสี่ยงอาจทาํให้จาํนวนของหน้ีสิ้น

ที่มีการวัดมูลค่าสูงขึ้ น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในสถานการณ์ที่มีความไม่

แน่นอน เพ่ือที่จะไม่ทาํให้รายได้หรือสนิทรัพย์แสดงด้วยจาํนวนที่สงูเกนิไป และทาํให้ค่าใช้จ่าย

และหน้ีสินแสดงด้วยจาํนวนที่ตํ่าเกินไป อย่างไรกต็ามความไม่แน่นอนไม่ใช่เหตุผลที่จะนาํมา

สนับสนุนการประมาณจาํนวนประมาณการหน้ีสนิให้สงูเกนิความจาํเป็นหรือการรับรู้หน้ีสนิด้วย

จาํนวนที่สงูเกนิจริงโดยเจตนา ตัวอย่างเช่น ถ้าต้นทุนที่คาดการณ์ไว้สาํหรับผลลัพธท์ี่เป็นผลร้าย

อย่างย่ิงได้มีการประมาณโดยใช้หลักความระมัดระวัง จะไม่ถือว่าเป็นการจงใจพิจารณาว่า

ผลลัพธ์น้ันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะเป็นจริงได้ กิจการต้องใช้ความระมัดระวัง

เพ่ือหลีกเล่ียงการนาํความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมาปรับซํา้ซ้อน  ซ่ึงจะทาํให้ประมาณการหน้ีสนิ

มีจาํนวนสงูเกนิกว่าที่ควรเป็น 
44 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของจาํนวนรายจ่ายที่จะเกดิขึ้นจากประมาณ

การหน้ีสนิตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 85.2 

มูลค่าปัจจุบนั 

45 กิจการตอ้งกําหนดจํานวนประมาณการหนี้ สินโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะตอ้ง

นํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั หากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจํานวนประมาณการ

หนี้ สินนั้น อย่างมีสาระสําคญั 
46  เน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา ประมาณการหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่กิจการต้อง

จ่ายภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพียงไม่นานจะสร้างภาระต่อกิจการมากกว่าประมาณการ

หน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจํานวนเดียวกันที่กิจการต้องจ่ายภายหลังจากน้ัน ดังน้ัน 

กจิการต้องคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกบัประมาณการหนี้ สนิหากมูลค่าของเงินตามเวลามี

ผลกระทบต่อจาํนวนประมาณการหน้ีสนิน้ันอย่างมีสาระสาํคัญ 

47 อัตราคิดลด (อัตราเดียวหรือหลายอัตรา) ต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษี ซ่ึงสะท้อนถึง 

การประเมินสถานการณต์ลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะ

ของหนี้ สินที่กําลงัพิจารณาอยู่ แต่ตอ้งไม่สะทอ้นถึงความเสี่ยงที่ไดน้ําไปปรบัประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตไปแลว้ 

เหตุการณใ์นอนาคต 

48 จํานวนประมาณการหนี้ สินตอ้งสะทอ้นถึงเหตุการณใ์นอนาคตซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจํานวน

ที่กิจการตอ้งนาํมาจ่ายชําระภาระผูกพนั หากมีหลกัฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่ทําใหเ้ช่ือได้

ว่าเหตุการณใ์นอนาคตนั้นจะเกิดข้ึน 

49 เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นอาจมีความสาํคัญต่อการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 

ตัวอย่างเช่น กจิการอาจเช่ือว่าต้นทุนในการทาํความสะอาดสถานที่เม่ือสิ้นสดุอายุการใช้งานของ

สถานที่จะมีจาํนวนลดลงเนื่องจากวิทยาการที่เปล่ียนไปในอนาคต จาํนวนประมาณการหน้ีสนิที่
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กจิการรับรู้ ต้องสะท้อนถึงความคาดหมายอย่างสมเหตุสมผลของผู้สงัเกตการณ์ภายนอกซ่ึงเป็น

ผู้ที่มีความเที่ยงธรรมและคุณสมบัติทางด้านเทคนิคที่เหมาะสม โดยต้องพิจารณาจากหลักฐานที่

มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยาการที่กิจการสามารถนํามาใช้ได้เม่ือถึงเวลาที่ต้องทาํความสะอาด 

ดังน้ัน จึงเป็นการเหมาะสมที่กิจการจะรวมจํานวนต้นทุนที่คาดว่าจะประหยัดได้เน่ืองจาก

ประสบการณท์ี่เพ่ิมขึ้นจากการนาํวิทยาการที่มีอยู่มาใช้ในการทาํความสะอาด หรือจาํนวนต้นทุน

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในการนาํวิทยาการที่มีอยู่มาประยุกต์กับการกาํจัดมลพิษที่เป็นงานใหญ่ขึ้ น

หรือที่ซับซ้อนขึ้นกว่าที่เคยทาํมาแล้วในอดีต อย่างไรกต็าม กิจการต้องไม่คาดล่วงหน้าว่าจะมี

การพัฒนาวิทยาการใหม่โดยสิ้ นเชิงในการกาํจัดมลพิษ หากไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็น

รปูธรรมเพียงพอ 

50 กิจการต้องนําผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่ มีความเป็นไปได้มาพิจารณาเพ่ือวัดมูลค่า 

ภาระผูกพันที่มีอยู่หากมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอว่ากฎหมายนั้นน่าจะได้รับการบัญญัติ

ขึ้ นอย่างเสมือนแน่นอน ในทางปฏิบัติสถานการณ์ที่หลากหลายทาํให้ไม่สามารถกาํหนดได้ว่า

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงจะให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรม และเพียงพอในทุกกรณี หลักฐานที่

ต้องการเป็นกฎหมายจะมีข้อกาํหนดอะไรและกฎหมายน้ันจะได้รับการบัญญัติและมีผลบังคับใช้

อย่างเสมือนแน่นอนแล้วหรือไม่ ในหลายกรณี หลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอดังกล่าวจะไม่มี

อยู่ จนกระทั่งกฎหมายน้ันจะได้รับการบัญญัติขึ้น 

 

การจําหน่ายสินทรพัยที์ค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

51 กิจการตอ้งไม่นําผลกําไรจากการจําหน่ายสินทรพัยที์่คาดว่าจะเกิดข้ึนมารวมพิจารณาใน

การวดัมูลค่าประมาณการหนี้ สิน 
52 กจิการต้องไม่นาํรายการผลกาํไรที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์มารวมพิจารณาใน

การวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสิน แม้ว่าการจาํหน่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจะเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิด

กบัเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดประมาณการหน้ีสิน แต่กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย์ ณ เวลาที่กาํหนดไว้โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

สนิทรัพย์ที่คาดว่าจะจาํหน่ายน้ัน 

รายจ่ายทีจ่ะไดร้บัชดเชย 

53 หากกิจการคาดว่าจะไดร้บัชดเชยรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนคืนจากบุคคลที่สามตาม

จํานวนที่กิจการจ่ายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้ สิน กิจการจะตอ้งรบัรูร้ายจ่ายที่จะไดร้บั

ชดเชยเป็นสินทรพัยไ์ด  ้ ก็ต่อเมื่อกิจการมีความเสมือนแน่นอนว่าหลงัจากที่จ่ายชําระ 

ภาระผูกพนัแลว้กิจการน่าจะไดร้บัรายจ่ายนั้นคืน  อย่างแน่นอน กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายที่

จะไดร้ับชดเชยเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้ สินที่

เกีย่วขอ้ง 
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54 กิจการอาจแสดงค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกบัประมาณการหน้ีสินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

โดยแสดงสุทธิจากจํานวนรายจ่ายทีจ่ะไดร้บัชดเชยทีร่บัรูไ้ว ้
55 ในบางคร้ัง กจิการสามารถเรียกร้องให้บุคคลที่สามจ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดที่กจิการจ่าย

ไปเพ่ือชาํระประมาณการหน้ีสนิ (เช่น จากสญัญาประกนัภัย สญัญาชดเชยค่าเสยีหาย หรือการ

ประกันจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ) ในกรณีดังกล่าวบุคคลที่สามอาจชดใช้เงินที่กิจการจ่าย

ออกไปก่อนหรือจ่ายชาํระภาระผูกพันโดยตรงแทนกจิการ 

56 ในกรณีส่วนใหญ่ กจิการยังคงต้องรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายจาํนวนที่กาํลังมีปัญหากนัอยู่ทั้งหมด 

ทาํให้กิจการจะต้องจ่ายชาํระรายจ่ายทั้งจาํนวน หากบุคคลที่สามไม่สามารถจ่ายชาํระเน่ืองจาก

เหตุผลใดกต็าม ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินด้วยจาํนวนหน้ีสินทั้งสิ้ น 

และรับรู้ รายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เม่ือกิจการมีความแน่ใจ

อย่างมากว่าจะได้รับรายจ่ายน้ันคืนหากกจิการจ่ายชาํระหน้ีสนิ 

57 ในบางกรณ ีกจิการไม่ต้องรับผดิชอบจาํนวนต้นทุนที่กาํลังมีปัญหากนัอยู่แม้ว่าบุคคลที่สามจะไม่

สามารถจ่ายชาํระรายจ่ายดังกล่าว ในกรณีน้ี รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นหน้ีสนิและกจิการต้องไม่

นาํรายจ่ายน้ันไปร่วมบันทกึเป็นประมาณการหน้ีสนิ 

58 ตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 29 กจิการต้องถือว่าภาระผูกพันที่กจิการมีความรับผิดชอบ

โดยไม่แบ่งแยกกบัผู้อื่นเป็นหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นในกรณีที่คาดว่าภาระผูกพันดังกล่าวจะมีการจ่าย

ชาํระโดยฝ่ายอื่นน้ัน 

การเปลีย่นแปลงประมาณการหนี้ สิน 

59 กิจการตอ้งทบทวนประมาณการหนี้ สิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และปรบัปรุง

ประมาณการหนี้ สินดงักล่าวเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบนั กิจการ

ตอ้งกลบับญัชีประมาณการหนี้ สินหากไม่มีความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรพัยากรที่มี

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพือ่จ่ายชําระภาระผูกพนัอีกต่อไป 

60 หากกจิการมีการคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวกบัประมาณการหน้ีสนิ มูลค่าตามบัญชีของประมาณ

การหน้ีสินจะเพ่ิมขึ้ นในแต่ละงวดตามเวลาที่ผ่านไป กิจการต้องรับรู้ การเพ่ิมขึ้ นดังกล่าวเป็น

ต้นทุนการกู้ยืม 

การนาํประมาณการหนี้ สินมาใช ้

61 กิจการจะนําประมาณการหนี้ สินมาใชไ้ดเ้ฉพาะกบัรายจ่ายที่กิจการรบัรูเ้ป็นประมาณการ

หนี้ สินไวแ้ต่เดิม 

62 กิจการจะนาํรายจ่ายมาตัดประมาณการหน้ีสินได้เฉพาะรายจ่ายที่กิจการรับรู้ เป็นประมาณการ

หน้ีสินไว้แต่เดิมเท่าน้ัน การนํารายจ่ายที่ รับรู้ มาตัดประมาณการหน้ีสินซ่ึงแต่เดิมมีไว้เพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่นอาจทาํให้ไม่เหน็ผลกระทบของเหตุการณส์องเหตุการณท์ี่แตกต่างกนั 
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การนาํขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่ามาปฏิบติั 

ขาดทุนจากการดําเนนิงานในอนาคต 

63 กิจการตอ้งไม่รบัรูป้ระมาณการหนี้ สินสําหรบัขาดทุนจากการดําเนนิงานในอนาคต 

64 ขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคตไม่เป็นไปตามคาํนิยามของหน้ีสินที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 

10 และเกณฑก์ารรับรู้รายการประมาณการหน้ีสนิที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 14 

65 การคาดคะเนขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตช้ีให้เห็นว่าสินทรัพย์บางรายการที่ใช้ใน 

การดาํเนินงานอาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าน้ันตาม

ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

สญัญาทีส่รา้งภาระ 

66 ในกรณีทีกิ่จการมีสญัญาทีส่รา้งภาระ กิจการตอ้งรบัรูแ้ละวดัมูลค่าภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง

เกิดจากสญัญานั้นเป็นประมาณการหนี้ สิน 

67 สัญญาหลายประเภทสามารถที่ยกเลิกได้โดยไม่จาํเป็นที่กิจการจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับอีก

ฝ่ายหน่ึง  เช่น คาํสั่งซ้ือที่ออกเป็นประจาํ ดังน้ัน สญัญาดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกดิภาระผูกพันกับ

กจิการ แต่สญัญาประเภทอื่นก่อให้เกดิทั้งสทิธิและภาระผูกพันกบัคู่สญัญาแต่ละฝ่าย ในกรณีที่

เหตุการณ์บางอย่างทําให้สัญญาดังกล่าวสร้างภาระ สัญญาน้ันจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และกจิการต้องรับรู้หน้ีสนิที่มีอยู่ ในทางกลับกนั สญัญาที่มีผลบังคับ

แล้วแต่ยังไม่เป็นสญัญาที่สร้างภาระจะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

68  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้คํานิยามสาํหรับคําว่าสัญญาที่สร้างภาระว่า หมายถึง สัญญาที่

ก่อให้เกดิต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้จากการปฏบิัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สญัญา ซ่ึง

ต้นทุนดังกล่าว   มีจาํนวนสงูกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับจากสญัญาน้ัน ต้นทุนที่

ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ภายใต้สัญญา คือต้นทุนสุทธิที่ตํ่าที่สุดเพ่ือให้สัญญาสิ้นสุดลงซ่ึงหมายถึง

ต้นทุนที่ต้องจ่ายเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือต้นทุนค่าชดเชยหรือเงินชดเชยหรือค่าปรับที่ต้อง

จ่ายเน่ืองจากการไม่ปฏบิัติตามสญัญาแล้วแต่ว่าต้นทุนใดจะตํ่ากว่า 

69 ก่อนจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินแยกต่างหากสาํหรับสญัญาที่สร้างภาระ กจิการต้องรับรู้ รายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกดิขึ้นจากสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ในสญัญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

36 (ปรับปรงุ 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

การปรบัโครงสรา้ง 

70 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นเหตุการณท์ี่อาจถอืเป็นการปรับโครงสร้างตามคาํนิยาม 

70.1 การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกจิ 
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70.2 การปิดสถานประกอบการทางธุรกจิในประเทศหรือภมิูภาคหน่ึง หรือการย้ายกิจกรรม

ทางธุรกจิจากประเทศหรือภมิูภาคหน่ึงไปยังอกีประเทศหรือภมิูภาคหน่ึง 

70.3 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร เช่น การลดระดับช้ันทางการบริหาร 

70.4 การปรับโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานขององค์กรที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อลักษณะ

และจุดมุ่งหมายในการปฏบิัติงานของกจิการ 

71 กจิการจะรับรู้ ต้นทุนการปรับโครงสร้างเป็นประมาณการหนี้ สนิได้กต่็อเม่ือเป็นไปตามเกณฑใ์น

การรับรู้ประมาณการหน้ีสนิตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 14 ส่วนการนาํเกณฑด์ังกล่าวมาปฏบิัติ

กบัการปรับโครงสร้างได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 72 ถงึ 83 

72 ภาระผูกพนัจากการอนุมานที่จะปรับโครงสรา้งเกิดข้ึนไดต่้อเมื่อกิจการไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

72.1 กิจการมีแผนการปรบัโครงสรา้งที่เป็นทางการอย่างละเอียด ซ่ึงระบุถึงรายการ

ต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

72.1.1 ธุรกิจหรือส่วนของธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้ง 

72.1.2 สถานประกอบการหลกัทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 

72.1.3 พนกังาน ณ ที่ใด หนา้ที่ใด และจํานวนพนกังานโดยประมาณที่จะไดร้บั

ค่าชดเชยจากการเลิกจา้ง 

72.1.4 รายจ่ายทีกิ่จการจะตอ้งรบัภาระ 

72.1.5 กําหนดเวลาทีจ่ะมีการปฏิบติัตามแผนการปรบัโครงสรา้ง 

72.2 กิจการทําใหผู้ถู้กกระทบจากแผนการปรบัโครงสรา้งเกิดความคาดหมายอย่าง 

มีมูลความจริงว่ากิจการจะดําเนินการปรบัโครงสรา้งโดยเริ่มปฏิบติัตามแผนการ

ปรบัโครงสรา้งหรือโดยการประกาศใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบทราบถึงลกัษณะหลกั 

ของแผนนั้น 

73  ตัวอย่างของหลักฐานที่แสดงว่ากิจการได้เร่ิมปฏบิัติตามแผนการปรับโครงสร้าง ได้แก่ การร้ือ

ถอนโรงงาน การขายสินทรัพย์ หรือการประกาศให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหลักของแผนการ

ปรับโครงสร้าง การประกาศให้สาธารณชนทราบถึงแผนการปรับโครงสร้างในรายละเอียดจะ

ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะมีการปรับโครงสร้างได้กต่็อเม่ือการประกาศน้ันทาํโดย

วิธีการและให้รายละเอียดอย่างเพียงพอ (เ ช่น ให้ลักษณะหลักของแผน) ที่จะสร้าง 

ความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงให้กับฝ่ายอื่น เช่น ลูกค้า ผู้ขายสินค้า พนักงาน (หรือ

ตัวแทนพนักงาน) ว่ากจิการจะดาํเนินการปรับโครงสร้าง  

74 แผนการปรับโครงสร้างจะถือว่าเพียงพอที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเม่ือกิจการ

ประกาศให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ กิจการต้องวางแผนที่จะเร่ิมปฏิบัติตามแผนการปรับ

โครงสร้างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และดําเนินการปรับโครงสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 

กรอบเวลาที่ไม่น่าทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญต่อแผนน้ัน หากกิจการคาดว่าจะมี

ความล่าช้าอย่างมากก่อนที่จะเ ร่ิมการปรับโครงสร้างหรือคาดว่าจะใช้เวลานานอย่าง 

ไม่สมเหตุสมผล แผนการปรับโครงสร้างน้ันไม่น่าจะสร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริง
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ให้กับฝ่ายอื่นว่ากิจการมีข้อผูกมัดในปัจจุบันที่จะทาํการปรับโครงสร้าง เน่ืองจากกรอบเวลา

ดังกล่าวทาํให้กจิการมีโอกาสเปล่ียนแปลงแผนการปรับโครงสร้างได้ 

75 การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสร้างก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ากิจการ

ไม่ได้ปฏบิัติตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ีก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

75.1 เร่ิมปฏบิัติตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือ 

75.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสร้างให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ โดยการ

ประกาศน้ันเป็นไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสร้างความคาดหมายอย่างมี

มูลความจริงแก่ผู้ได้รับผลกระทบว่ากจิการจะดาํเนินการปรับโครงสร้าง   

ในกรณีที่กิจการเร่ิมปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหรือประกาศลักษณะหลักของแผนให้ 

ผู้ได้รับผลกระทบทราบภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนด

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) หากการปรับโครงสร้างน้ันมีสาระสาํคัญ และการไม่เปิดเผย

ข้อมูลจะมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน 

76 แม้ว่าการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน  

แต่เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นก่อนหน้าน้ันประกอบกบัการตัดสนิใจของฝ่ายบริหารอาจก่อให้เกดิภาระ

ผูกพันดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การเจรจาต่อรองกบัตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับเงินที่จะจ่ายเม่ือเลิก

จ้างหรือการต่อรอง  กับผู้ที่จะซ้ือการดาํเนินงานของกิจการอาจดาํเนินการแล้วเสรจ็เหลือเพียง 

โดยการเจรจาดังกล่าวอาจแล้วเสร็จเหลือเพียงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เม่ือมี 

การอนุมัติได้เกิดขึ้นและมีการสื่อสารให้ฝ่ายอื่นทราบ จะถือว่ากิจการได้ก่อให้เกิดภาระผูกพัน

จากการอนุมานที่จะปรับโครงสร้าง หากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 72 

77 ในบางประเทศคณะกรรมการจะได้รับสทิธใิห้มีอาํนาจสงูสดุ โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วย

ตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์นอกเหนือจากตัวแทนฝ่ายบริหาร เช่น ตัวแทนพนักงาน หรือใน

กรณีที่จาํเป็นต้องมีการแจ้งต่อตัวแทนดังกล่าวก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสนิใจปรับโครงสร้าง 

ภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการในการปรับโครงสร้างอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการต้องมีการสื่อสารกบัตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์แล้ว 

78 เมือ่กิจการขายการดําเนินงาน ภาระผูกพนัจะไม่ถือว่าเกิดข้ึนจนกระทัง่กิจการมีขอ้ผูกมดัที่

จะขายการดําเนนิงานนั้น เช่น มีการทําสญัญาขายทีมี่ผลบงัคบัตามกฎหมาย 

79 แม้ว่ากจิการตัดสนิใจที่จะขายการดาํเนินงาน และได้ประกาศถึงการตัดสนิใจน้ันต่อสาธารณชน 

ยังไม่ถือว่ากิจการมีข้อผูกมัดที่จะขายการดาํเนินงานน้ันจนกระทั่งกิจการสามารถระบุผู้ซ้ือและ

ตกลงทาํสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ตราบใดที่กิจการยังไม่ได้ทาํสัญญาขายที่มีผล

บังคับตามกฎหมายกิจการยังคงสามารถเปล่ียนใจและอาจดาํเนินการเป็นอย่างอื่น หากกจิการ

ไม่สามารถหาผู้ซ้ือที่จะตกลงตามเง่ือนไขที่กจิการยอมรับได้ ในกรณทีี่การดาํเนินงานถอืเป็นส่วน

หน่ึงของการปรับโครงสร้าง กิจการต้องทบทวนการด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่ใช้ในการดาํเนินงาน

น้ันตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่า
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ของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่การขายการดาํเนินงานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ 

การปรับโครงสร้างภาระผูกพันจากการอนุมานอาจเกดิขึ้นกับส่วนอื่นๆ ของการปรับโครงสร้าง

ก่อนที่กจิการจะทาํสญัญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย 

80 ประมาณการหนี้ สินจากการปรบัโครงสรา้งตอ้งรวมเฉพาะรายจ่ายโดยตรงที่เกิดข้ึนจากการ

ปรบัโครงสรา้งเท่านั้นทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

80.1 จําเป็นตอ้งเกิดในการปรบัโครงสรา้งนั้น 

80.2 ไม่เกีย่วขอ้งกบักิจกรรมทีทํ่าอยู่อย่างต่อเนือ่งของกิจการ 
81 ประมาณการหน้ีสนิจากการปรับโครงสร้างต้องไม่รวมรายจ่ายต่อไปน้ี 

81.1 ค่าอบรมหรือค่าย้ายสถานที่ของพนักงานที่ยังจ้างงานอยู่ 

81.2 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด หรือ 

81.3 เงินลงทุนในระบบใหม่หรือเครือข่ายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายเครือข่ายการ

จาํหน่ายใหม่ 

รายจ่ายข้างต้นเกี่ยวข้องกับการดาํเนินธุรกิจในอนาคต และไม่ถือเป็นหน้ีสินสาํหรับการปรับ

โครงสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวโดยใช้เกณฑก์ารรับรู้

รายการเสมือนว่ารายจ่ายน้ันเกดิขึ้นอย่างเป็นอสิระจากการปรับโครงสร้าง 

82 กจิการต้องไม่นาํขาดทุนจากการดาํเนินงานที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ซ่ึงสามารถระบุได้จนถึงวันที่มี    

การปรับโครงสร้างมารวมเป็นประมาณการหนี้ สิน เว้นแต่ผลขาดทุนน้ันเกี่ยวข้องกับสัญญาที่

สร้างภาระตามคาํนิยามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 

83 ตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 51 กิจการต้องไม่นาํรายการผลกาํไรจากการจาํหน่าย

สินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นมาพิจารณาในการวัดมูลค่าประมาณการหน้ีสินจากการปรับ

โครงสร้าง แม้ว่าการจาํหน่ายสนิทรัพย์น้ันจะถอืเป็นส่วนหน่ึงของการปรับโครงสร้าง 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

84  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ สําหรบัประมาณการหนี้ สินแต่ละประเภท 

84.1 จํานวนประมาณการหนี้ สิน ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

84.2 จํานวนประมาณการหนี้ สินที่รบัรูเ้พิม่เติมในระหว่างงวด ซ่ึงรวมถึงจํานวนที่เพิม่ข้ึน

ของประมาณการหนี้ สินทีมี่อยู่ 

84.3 จํานวนที่ตดัออกจากบญัชีประมาณการหนี้ สินในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

(กล่าวคือ รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนและนาํไปลดประมาณการหนี้ สิน) 

84.4 จํานวนประมาณการหนี้ สินที่ไม่ไดใ้ชที้่ตอ้งกลบัรายการในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน 

84.5 จํานวนคิดลดที่เพิม่ข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานเนือ่งจากเวลาที่ผ่านไปและ

จากผลของอตัราคิดลดทีเ่ปลีย่นแปลง  

กิจการไม่จําเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ 
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85 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ สําหรบัประมาณการหนี้ สินแต่ละประเภท 

85.1 คําอธิบายโดยสงัเขปเกีย่วกบัลกัษณะของภาระผูกพนัและจังหวะเวลาที่กิจการคาด

ว่าจะสูญเสียประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

85.2  คําอธิบายลักษณะของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของ 

การสูญเสียประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้สมมติที่สําคัญที่ใช้

เกีย่วกบัเหตุการณใ์นอนาคต (ตามทีร่ะบุ ในย่อหนา้ที ่48) เมือ่จําเป็นเพือ่ใหข้อ้มูล

ทีเ่ปิดเผยมีความเพยีงพอ และ 

85.3 จํานวนรายจ่ายที่คาดว่าจะไดร้บัชดเชย โดยระบุจํานวนสินทรพัยที์่กิจการรบัรู ้

สําหรบัรายจ่ายทีค่าดว่าจะไดร้บัชดเชยนั้น 

86 กิจการตอ้งใหคํ้าอธิบายโดยสงัเขปเกี่ยวกบัลกัษณะของหนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนแต่ละประเภท 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ หากทําได้ในทางปฏิบัติ  

เวน้แต่ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรพัยากรเพื่อจ่ายชําระหนี้ สินนั้นอยู่ในระดบั 

ไม่น่าเป็นไปได ้
86.1 ประมาณการผลกระทบทางการเงินซ่ึงวัดมูลค่าตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน 

ย่อหนา้ที ่36 ถงึ 52 

86.2  สิง่ทีช้ี่บอกความไม่แน่นอนเกีย่วกบัจํานวนหรือจงัหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน ์

เชิงเศรษฐกิจ และ 

86.3  ความน่าจะเป็นทีจ่ะไดร้บัชดเชย 

87 ในการกาํหนดว่าประมาณการหน้ีสินหรือหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นรายการใดอาจนาํมารวมไว้เป็น

ประเภทเดียวกนั กจิการต้องพิจารณาว่ารายการต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกนัอย่างเพียงพอจน

ทาํให้กิจการสามารถใช้ข้อความเดียวกันในการอธิบายถึงรายการเหล่าน้ัน หรือสามารถบรรลุ

เง่ือนไขที่กาํหนดไว้ ในย่อหน้าที่ 85.1 85.2 86.1 และ 86.2 ได้ ดังน้ัน การรวมจํานวนที่

เกี่ยวข้องกบัการประกนัสนิค้าต่างชนิดไว้เป็นประมาณการหน้ีสนิประเภทเดียวกนัจึงอาจถือเป็น

การเหมาะสม แต่การนาํจาํนวนที่เกี่ยวข้องกบัการรับประกนัสนิค้าตามปกติและจาํนวนที่จะเกดิ

จากการฟ้องร้องตามกฎหมายมารวมไว้เป็นประมาณการหน้ีสินประเภทเดียวกันจะถือว่าไม่

เหมาะสม 

88 หากประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นเกิดจากสถานการณ์ชุดเดียวกัน กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่  84 ถึง  86 ในลักษณะที่ แสดงให้เห็นถึง 

ความเกี่ยวพันระหว่างประมาณการหน้ีสนิและหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นน้ัน 

89 เมื่อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ กิจการตอ้ง

เปิดเผยคําอธิบายโดยสงัเขปเกี่ยวกบัลกัษณะของสินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน และกิจการตอ้งเปิดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่า

ตามขอ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่36 ถงึ 52 หากสามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 

90 เม่ือกจิการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น กิจการต้องหลีกเล่ียงการช้ีนาํที่อาจทาํ

ให้เกดิการเข้าใจผดิเกี่ยวกบัระดับความน่าจะเป็นที่รายได้จะเกดิขึ้น 
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91 หากกิจการไม่เปิดเผยขอ้มูลตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 86 และ 89 เนือ่งจากไม่สามารถ

ทําไดใ้นทางปฏิบติั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

92 ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการจะสามารถคาดการณไ์ดว่้าการเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดหรือ

บางส่วนตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 84 ถึง 89 จะทําใหส้ถานะของกิจการเกีย่วกบัขอ้พิพาท

กบัฝ่ายอ่ืนๆ ในเรื่องเกี่ยวกบัประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน หรือสินทรพัยที์่อาจ

เกิดข้ึน เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ในกรณีนี้  กิจการไม่จําเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

แต่ตอ้งเปิดเผยถึงลกัษณะทัว่ไปของขอ้พิพาทพรอ้มกบัขอ้เท็จจริงและเหตุผลของการไม่

เปิดเผยขอ้มูลนั้น 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

93 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  ณ วนัถือปฏิบติั 

(หรือก่อนวนัถือปฏิบติั) โดยปรบักบักําไรสะสมตน้งวดของงวดแรกที่กิจการไดน้ํา

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มาถือปฏิบติั มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ สนบัสนุนแต่ไม่ได้

กําหนดใหกิ้จการตอ้งปรบัปรุงกําไรสะสมตน้งวดของงวดก่อนที่นําเสนอ หรือปรบัยอ้นหลงั

ขอ้มูลเปรียบเทียบ หากกิจการไม่ไดป้รบัยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบกิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

94 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
 
วนัถอืปฏิบติั 

95 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ หากกจิการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

96 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

97 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 


