เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๖/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๕๔/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 37 เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อ าจเกิดขึ้ น และสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิดขึ้ น ซึ่ งเป็ นฉบั บ
ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(IAS 37 : Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Bound volume 2015
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพิ่ มย่อหน้ าที่ 5.6 98 ถึง 101
และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที ่อ าจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 101 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญ และมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ต้ อ งอ่ า นโดยค านึ งถึ ง ข้ อ ก าหนดของกรอบแนวคิ ด สาหรับ การรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุง 2558)(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบาย
การบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาหรั บ ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อาจเกิดขึ้น และสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิดขึ้ น ทุ ก รายการ
เว้ นแต่รายการต่อไปนี้
1.1
1.2

1.3
1.4

รายการที่เป็ นผลจากเครื่องมือทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
รายการที่เป็ นผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว ยกเว้ นสัญญาที่สร้ างภาระแก่กิจการ
สัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว คือ สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายยังไม่ได้ ปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ให้ ไว้ หรือได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ ไว้ เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
รายการที่เกิดในกิจการประกันภัยจากสัญญาที่ทากับผู้ถือกรมธรรม์ หรือ
รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

ประมาณการหนี้ สิน
บทนา 2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ คานิยามสาหรับคาว่าประมาณการหนี้สินว่า หมายถึงหนี้สินที่มี
ความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับจั งหวะเวลาของการเกิดหนี้สิน หรื อจานวนที่ต้องจ่ ายชาระ และ
กาหนดให้ รับรู้ประมาณการหนี้สนิ ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
2.1 กิจการมีภาระผูกพันในปั จจุ บัน (ไม่ว่าภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพั น
จากการอนุมาน) ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
2.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ (ได้ แก่ กรณีท่นี ่าจะเกิดขึ้นมากกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น)
ที่กิจการจะสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่ อจ่ ายชาระ
ภาระผูกพันดังกล่าว และ
2.3 สามารถจัดทาประมาณการของจานวนภาระผู กพั นได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ มาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บ นี้ กาหนดว่ า จะเป็ นกรณี ท่ียากยิ่ งที่จ ะเกิดขึ้ นเท่า นั้ น ที่กิจการจะไม่ สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ

บทนา 3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ คานิยามสาหรับคาว่าภาระผูกพันจากการอนุมานว่า หมายถึง
ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทาของกิจการเมื่อเป็ นไปตามข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี้

4

3.1

บทนา 4

บทนา 5

บทนา 6

กิ จ การแสดงออกให้ ฝ่ ายอื่ น ๆ เห็น ว่ า กิ จ การจะยอมรั บ ผิ ด ชอบบางประการ
โดยการปฏิบั ติในอดีตจนถือเป็ นแบบแผน โดยนโยบายที่ประกาศใช้ หรื อ โดย
คาแถลงการณ์ในปัจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ
3.2 การกระทาตามข้ อ 3.1 ของกิจการ สร้ างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้ กับฝ่ าย
อื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบบางประการดังกล่าวนั้น
ในกรณีท่ยี ากยิ่งที่จะเกิด ตัวอย่างเช่น การฟ้ องร้ องตามกฎหมาย อาจมีความไม่ชัดเจนว่า
กิจการมี ภาระผู กพั นในปั จจุ บั นหรื อไม่ ในกรณี ดั งกล่ าวให้ ถื อว่ าเหตุ การณ์ ในอดี ตมี ผลท าให้
เกิดภาระผูกพั นในปั จจุ บัน ถ้ าจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่พิจารณาได้ ว่ามีความเป็ นไปได้
มากกว่ า ที่จะเป็ นไปไม่ ได้ ท่ีกิจการมีภาระผู กพั น ในปั จจุ บั นอยู่ ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สินสาหรับภาระผูกพันในปัจจุบันหากภาระผูกพัน
นั้นเป็ นไปตามเงื่อ นไขการรั บรู้ รายการข้ อ อื่นที่อธิบายข้ างต้ น ในกรณีมีความเป็ นไปได้
มากกว่าที่จะเป็ นไปไม่ได้ ท่ภี าระผูกพันในปัจจุบันไม่มีอยู่ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เว้ น แต่ ใ นกรณี ค วามน่ า จะเป็ นที่ กิ จ การจะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรที่ มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันนั้นอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็ นไปได้
จานวนที่รั บรู้ เป็ นประมาณการหนี้ สิน ควรเป็ นจานวนประมาณการที่ดีท่ีสุดของรายจ่ า ย
ที่ต้องนาไปจ่ายชาระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการที่
ดีท่สี ดุ ในที่น้ ี หมายถึง จานวนที่สมเหตุสมผลที่กจิ การจะยอมจ่ายเพื่อชาระภาระผูกพันหรือ
เพื่อโอนภาระผูกพันให้ กบั บุคคลที่สาม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดว่ากิจการควรปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี้
6.1 พิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของประมาณการหนี้สิน อย่างไรก็ตาม
ความไม่แน่ นอนไม่ใช่เหตุผลที่จะนามาสนับสนุ นการตั้งประมาณการหนี้สิน ที่สูง
เกินควร หรือการรับรู้หนี้สนิ ที่สงู เกินจริง
6.2 คิ ด ลดประมาณการหนี้ สิน หากมู ล ค่ า ของเงิ น ตามเวลามี ผ ลกระทบต่ อ จ านวน
ประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมี สาระสาคัญ โดยใช้ อัตราคิดลดก่อนหักภาษี (อัตรา
เดี ย วหรื อ มากกว่ า หนึ่ งอัต รา) ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง การประเมิ น สถานการณ์ ต ลาดใน
ปั จ จุ บั นของมู ลค่ าของเงิน ตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้ สินที่ยังไม่ ได้
สะท้ อนในประมาณการที่ดีท่สี ุดของรายจ่าย เมื่อกิจการคิดลดประมาณการหนี้สิน
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ส่ ว นที่เ พิ่ ม ขึ้ นเนื่ อ งจากเวลาที่ผ่ า นไปเป็ น
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย
6.3 พิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือวิทยาการ
สมั ย ใหม่ เมื่ อ มี ห ลั ก ฐานที่ เ ป็ นรู ป ธรรมเพี ย งพอที่ ท าให้ เ ชื่ อ ได้ ว่ า เหตุ ก ารณ์
ในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น และ
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ไม่นารายการผลกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ท่คี าดว่าจะเกิดมารวมพิจารณาใน
การวัด มูล ค่า ประมาณการหนี้ ส ิน แม้ ว่ า การจ าหน่ า ยที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น นั้ น
จะเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดประมาณการหนี้สนิ
ในกรณีท่กี ิจการคาดว่าจะได้ รับชดเชยรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนที่กิจการจ่ายไปเพื่อชาระ
ประมาณการหนี้ สิน เช่ น เมื่อกิจการมีสัญญาประกัน ภัย สัญ ญาชดเชยค่ าเสียหาย หรื อ
สัญญาประกันจากผู้ขายสินค้ าหรือผู้ให้ บริการ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดว่ากิจการ
ควรปฏิบัติตามข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี้
7.1 รั บรู้ รายจ่ ายที่จะได้ รับชดเชยเป็ นสินทรั พย์ เฉพาะเมื่อความเป็ นไปได้ ท่ีร ายจ่ า ย
ที่ชาระภาระผูกพันแล้ วกิจการจะได้ รับเงินชดเชยนั้นคืนอยู่ในระดับเสมือนแน่นอน
โดยจานวนเงินชดเชยที่รับรู้ต้องไม่เกินจานวนประมาณการหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง และ
7.2 รั บรู้ เงินชดเชยเป็ นสิน ทรั พย์แยกต่า งหาก มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้ กาหนดว่ า
กิจการอาจแสดงค่า ใช้ จ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการหนี้ สินในงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจากจานวนที่รับรู้เป็ นเงินชดเชย
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดว่ากิจการควรทบทวนประมาณการหนี้สิน ทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพื่อสะท้ อนประมาณการที่ดี
ที่สุดในปั จจุ บัน และกิจการควรกลับรายการประมาณการหนี้สินหากไม่มีความเป็ นไปได้
ค่อ นข้ างแน่ ท่ีกิจการจะสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ เพื่ อจ่ ายชาระภาระ
ผูกพันอีกต่อไป
กิจการจะนาประมาณการหนี้สินมาใช้ ได้ เฉพาะกับรายจ่ ายที่กิจการรั บรู้เป็ นประมาณการ
หนี้สนิ ไว้ แต่เดิมเท่านั้น
6.4

บทนา 7

บทนา 8

บทนา 9

ประมาณการหนี้ สิน – การนาไปปฏิบตั ิใช้กบั เฉพาะกรณี
บทนา 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงการนาข้ อกาหนดในการรับรู้และการวัดมูลค่าโดยทั่วไป
ส าหรั บ ประมาณการหนี้ สิ น มาปฏิ บั ติ กั บ กรณี เ ฉพาะสามกรณี คื อ ขาดทุ น จากการ
ดาเนินงานในอนาคต สัญญาที่สร้ างภาระ และการปรับโครงสร้ าง
บทนา 11 กิ จ การไม่ ค วรรั บ รู้ ประมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ ขาดทุ น จากการด าเนิ น งานในอนาคต
การคาดคะเนว่ากิจการจะเกิดขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคตชี้ให้ เห็นว่าสินทรัพย์บาง
รายการที่ใช้ ในการดาเนิ น งานอาจเกิดการด้ อ ยค่ า กิจ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
บทนา 12 กิจ การควรรั บ รู้ แ ละวั ดมู ลค่ า ภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น ซึ่ งเกิดจากสัญ ญาที่สร้ า งภาระเป็ น
ประมาณการหนี้ สิ น สั ญ ญาที่ส ร้ า งภาระ หมายถึ ง สั ญ ญาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ต้ น ทุ น ที่ไ ม่ อ าจ
หลี ก เลี่ ย งได้ จ ากการปฏิบั ติ ตามภาระผู ก พั น ที่ร ะบุ ไว้ ภ ายใต้ สัญ ญา ซึ่ งต้ น ทุ น ดั งกล่ า ว
มีจานวนสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับจากสัญญานั้น
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บทนา 13 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ คานิยามสาหรับคาว่าการปรับโครงสร้ างว่า หมายถึง แผนงาน
ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารวางแผนและควบคุ ม ของฝ่ ายบริ ห ารของกิ จ การ และท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญกับ
13.1 ขอบเขตในการดาเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
13.2 วิธกี ารดาเนินธุรกิจ
บทนา 14 กิจการจะรั บ รู้ ประมาณการหนี้สินสาหรั บ ต้ นทุนการปรั บโครงสร้ างก็ต่อเมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไข ในการรับรู้ประมาณการหนี้สิน ในบริบทนี้ ภาระผูกพันจากการอนุ มานเพื่ อที่จะ
ปรับโครงสร้ างจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อกิจการได้ ปฏิบัติครบทุกข้ อต่อไปนี้
14.1 กิจการมีแผนการปรับโครงสร้ างที่เป็ นทางการอย่างละเอียด ซึ่งระบุถึงเรื่องต่อไปนี้
เป็ นอย่างน้ อย
14.1.1 ธุรกิจหรือส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
14.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะได้ รับผลกระทบ
14.1.3 สถานประกอบการ หน้ าที่งาน และจานวนพนั กงานโดยประมาณที่จ ะ
ได้ รับค่าตอบแทนจากการเลิกจ้ าง
14.1.4 รายจ่ายที่กจิ การจะต้ องรับภาระ
14.1.5 กาหนดเวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้ าง
14.2 กิจการทาให้ ผ้ ูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสร้ างเกิดความคาดหมายที่มีมูล
ความจริงว่ากิจการจะดาเนินการปรับโครงสร้ างโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนนั้นหรือโดย
การประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นให้ ผ้ ูได้ รับผลกระทบทราบ
บทนา 15 การตัดสินใจของฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสร้ างจะไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพัน
จากการอนุ มาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ ากิจการไม่ ได้ ปฏิบัติตามข้ อใดข้ อหนึ่ ง
ต่อไปนี้ ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้ าง หรือ
15.2 สื่อสารให้ ทราบถึงแผนการปรับโครงสร้ างให้ ผ้ ูได้ รับผลกระทบทราบ การสื่อสาร
นั้นต้ องเป็ นไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสร้ างความคาดหมายอย่างมี
มูลความจริงแก่ผ้ ูได้ รับผลกระทบว่ากิจการจะดาเนินการปรับโครงสร้ าง
บทนา 16 ในกรณีท่กี ารปรับโครงสร้ างเกี่ยวข้ องกับการขายการดาเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ถือ ว่า ภาระผู ก พั น จากการขายจะยังไม่ เกิดขึ้น จนกว่ า กิจการมีภาระผู กพั น ที่จ ะขายการ
ดาเนินงานนั้น กล่าวคือ มีสญ
ั ญาขายซึ่งผูกพันกิจการ
บทนา 17 ประมาณการหนี้สนิ จากการปรับโครงสร้ างควรรวมเฉพาะรายจ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับโครงสร้ างนั้น โดยรายจ่ายดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
17.1 จาเป็ นต้ องเกิดในการปรับโครงสร้ าง และ
17.2 ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องของกิจการ ดังนั้น ประมาณการหนี้สิน
จากการปรั บโครงสร้ า งจะไม่ ร วมต้ นทุ นค่ า อบรมใหม่ หรื อ ค่ าย้ ายพนั ก งานที่ยั ง
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จ้ างงานอยู่ ต้ นทุ นทางการตลาดหรื อ ต้ น ทุน ในการลงทุ นในระบบและเครื อข่า ย
การจาหน่ายใหม่

หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
บทนา 18 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ คานิยามสาหรับคาว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นว่า หมายถึง รายการ
ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
18.1 ภาระผู ก พั นที่เป็ นไปได้ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งความมีอยู่ จริ งของ
ภาระผู ก พั น นั้ น จะได้ รั บ การยื น ยั น ต่ อ เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตซึ่ ง ยั ง มี ค วาม
ไม่ แ น่ น อนเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง หรื อ มากกว่ า หนึ่ ง เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ นหรื อ ไม่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้ องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ
18.2 ภาระผูก พั นในปั จ จุ บั นซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ ไม่ สามารถรั บ รู้เป็ น
หนี้สนิ ได้ เนื่องจากเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
18.2.1 ไม่ มี ความเป็ นไปได้ ค่ อนข้ างแน่ ท่ีกิ จการจะสู ญเสี ยทรั พยากรที่ มี ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน หรือ
18.2.2 จานวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
บทนา 19 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดว่ากิจการไม่ ควรรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้น เว้ นแต่ความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรั พยากร
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็ นไปได้

สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น
บทนา 20 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ คานิยามสาหรับคาว่าสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นว่า หมายถึง สินทรัพย์
ที่อาจมี อยู่ อั นเนื่ องมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ซึ่ งความมี อยู่ จริ งของสินทรั พย์ น้ั นจะได้ รั บ
การยื นยั นต่ อเมื่ อเหตุ การณ์ ในอนาคตที่ ยั งไม่ แน่ นอนเหตุ การณ์ หนึ่ งหรื อมากกว่ าหนึ่ ง
เหตุการณ์ เกิดขึ้นหรื อไม่ เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ ดังกล่ าวไม่ อยู่ ในความควบคุ มทั้งหมดของ
กิจการ ตัวอย่างเช่น การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนที่กิจการกาลังดาเนินการตามกฎหมาย ซึ่ง
ผลการตัดสินยังไม่เป็ นที่แน่นอน
บทนา 21 กิจการไม่ ควรรั บรู้ สินทรั พย์ ท่ีอาจเกิดขึ้ น แต่ ควรเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกั บสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจ
เกิดขึ้นนั้นเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
บทนา 22 เมื่อความเป็ นไปได้ ท่รี ายได้ จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับเสมือนแน่นอน สินทรั พย์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
รายได้ น้ันไม่ถือว่าเป็ นสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นแต่ถือเป็ นสินทรัพย์ท่ตี ้ องรับรู้
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วันถือปฏิบตั ิ
บทนา 23 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่เี ริ่ มใน
หรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น ไป อย่ า งไรก็ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
สนับสนุนให้ กจิ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันถือปฏิบัติ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจ
เกิดขึ้ น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้ น
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ แน่ใจว่ากิจการได้ นาเกณฑ์การรับรู้รายการและ
การวัดมูลค่ามาถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจานวนเงินที่แสดงอยู่
ในงบการเงินนั้น

ขอบเขต
1

2

3

4
5

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับนี้ ต้อ งถือ ปฏิ บตั ิกบั กิจการทุ กกิจการในการบันทึกบัญชี เ กี่ยวกับ
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น ยกเว้นรายการต่อไปนี้
1.1 รายการทีเ่ ป็ นผลจากสัญญาทีม่ ีผลบังคับแล้ว ยกเว้นสัญญาทีส่ ร้างภาระแก่กิจการ
1.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
1.3 รายการทีค่ รอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ให้ ถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึงการคา้ ประกัน) ที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู ้แ ละการวัด มูล ค่ า เครื่อ งมื อ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
สัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว คือ สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายยังไม่ได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ ไว้
หรือได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ ไว้ เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทียมกัน กิจการไม่ต้องนามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว เว้ นแต่สัญญานั้นเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระ
แก่กจิ การ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้ องนามาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมาปฏิบัติแทนมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้หากมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่นครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
ของประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นประเภทใดประเภทหนึ่ง
เป็ นการเฉพาะ ตัวอย่ างประเภทของประมาณการหนี้ สินที่ครอบคลุ มโดยมาตรฐานการบัญชี
ฉบับอื่นมีดังต่อไปนี้
5.1 สั ญญาก่ อสร้ าง (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 11 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญาก่ อสร้าง
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
5.2 ภาษีเงินได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ))
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สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมี
การประกาศใช้ ))
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ) ไม่ ได้ ให้ ข้อก าหนดที่เ ฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ สัญญาเช่ าดาเนิ น งาน
ที่เกิดสร้ างภาระแก่กิจการ ดังนั้น กิจการต้ องนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับ
สัญญาดังกล่าว
5.4 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
5.5 สัญญาประกันภัย (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 (ปรั บปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )) อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้ใช้ กับ การประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรั พ ย์ท่ีอาจเกิดขึ้น ของ
ผู้ รั บ ประกัน นอกเหนื อ จากประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิ น ที่อ าจเกิดขึ้ น และสิน ทรั พ ย์
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เกิ ด จากภาระผู ก พั น ของผู้ รั บ ประกั น ตามสั ญ ญาและสิ ท ธิ ข อง
ผู้ รั บ ประกัน ภายใต้ สัญ ญาประกัน ภั ย ซึ่ ง อยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.6 สิ่ ง ตอบแทนที่ ผ้ ู ซ้ ื อคาดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยในการรวมธุ ร กิ จ (ดู ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
จานวนที่รับรู้ เป็ นประมาณการหนี้สินอาจสัมพั นธ์กับการรั บรู้ รายได้ เช่ น เมื่อกิจการให้ การ
คา้ ประกันเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
การรั บ รู้ ร ายได้ และไม่ ได้ เ ปลี่ ยนแปลงข้ อ ก าหนดที่ร ะบุ ไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งได้ ระบุถึงสถานการณ์ท่เี ข้ าเกณฑ์การ
รับรู้รายได้ และให้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนาเกณฑ์การรับรู้รายได้ มาปฏิบัติ
ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ “ประมาณการหนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่
มีความไม่ แ น่ นอนเกี่ยวกับจั งหวะเวลาหรื อจานวนเงินที่ต้องจ่ า ยชาระ ในบางประเทศ คาว่ า
ประมาณการหนี้ สิน ใช้ ใ นบริ บ ทของรายการอื่น เช่ น ค่ า เสื่อ มราคา ค่ า เผื่ อการด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ และค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ใช้ ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรั พย์ ดังนั้ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ จึงไม่ ครอบคลุ มถึงการปฏิบัติทางบัญชี เกี่ยวกับ
รายการดังกล่าว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ห้ามหรือกาหนดให้ นาต้ นทุนที่รับรู้เมื่อกิจการรับรู้ประมาณการ
หนี้สินมารวมเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับ อื่นกาหนดว่ารายจ่ายใดถือเป็ น
สินทรัพย์และรายจ่ายใดถือเป็ นค่าใช้ จ่าย
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ให้ ถื อปฏิบั ติกับประมาณการหนี้ สิ น ที่เ กี่ยวกับการปรั บ โครงสร้ า ง
ซึ่งรวมถึงการดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก เมื่อการปรั บโครงสร้ างเป็ นไปตามคานิยามการดาเนินงาน
ที่ยกเลิก กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงาน
5.3

6

7

8

9

11

ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขาย และการ
ดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )

คานิยาม
10

คาศัพท์ดงั ต่อไปนี้ ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยมีความหมายตามทีร่ ะบุไว้
ประมาณการหนี้ สิน
หมายถึง
หนี้ สินที่มีความไม่แน่นอนเกีย่ วกับจังหวะ
เวลาหรือจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ ายชาระ
หนี้ สิน

หมายถึง

ภาระผูกพันในปั จจุบนั ของกิจการ ซึ่งเป็ น
ผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่การชาระภาระ
ผูก พัน นั้น คาดว่ าจะส่ งผลให้กิ จการต้อ ง
สู ญเสี ยทรั พ ยากรที่ มี ป ระโ ยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจ

เหตุการณ์ทกี่ ่อให้เกิดภาระผูกพัน หมายถึง

เหตุ ก ารณ์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ภาระผู ก พัน ตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มาน
ซึ่ ง เป็ นผลให้กิ จ การต้อ งจ่ า ยช าระภาระ
ผูกพันนั้นโดยไม่มีทางเลือกอื่นทีเ่ ป็ นไปได้

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

หมายถึง

ภาระผูกพันที่เกิดจากรายการใดรายการ
หนึง่ ต่อไปนี้
1) สัญญา (ตามเงื่อ นไขที่ระบุ ไ ว้อ ย่ า ง
ชัดแจ้งหรือโดยนัย)
2) กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
3) กระบวนการตามกฎหมายอื่น

ภาระผูกพันจากการอนุมาน

หมายถึง

ภาระผู ก พัน ที่ เ กิ ด จากการกระท าของ
กิจ การเมื่อ เป็ นไปตามข้อ กาหนดทุ ก ข้อ
ต่อไปนี้
1) กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ เห็ นว่ า
กิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ
โดยการปฏิ บ ัติ ใ นอดี ต จนถื อ เป็ น
แ บ บ แ ผ น ห รื อ โ ด ย น โ ย บ า ย ที่
ประกาศใช้หรื อโดยค าแถลงการณ์ใน
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ปั จจุ บนั ที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่าง
เพียงพอ และ
2) การกระท าตามข้อ 1) ของกิ จ การ
สร้า งความคาดหมายที่ มี มู ล ความ
จริ ง ให้ ก ับ ฝ่ ายอื่ น ๆ ว่ า กิ จ การจะ
รับผิดชอบบางประการดังกล่าวนั้น
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น

หมายถึง

รายการข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1) ภ า ร ะ ผู ก พั น ที่ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ อั น
เนื่อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ใ นอดี ต ซึ่ ง
ความมี อ ยู่ จ ริ ง ของภาระผู ก พัน นั้น
จะได้รบั การยืนยันต่ อเมื่อเหตุการณ์
ในอนาคตซึ่ ง ยัง มี ค วามไม่ แ น่ น อน
เหตุ ก ารณ์ห นึ่ ง หรื อ มากกว่ า หนึ่ ง
เหตุการณ์เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ นโดย
เหตุการณ์ดงั กล่าวต้องไม่อยู่ในความ
ควบคุมทั้งหมดของกิจการ
2) ภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่งเกิดขึ้ นจาก
เหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู ้
เป็ นหนี้ สินได้เนือ่ งจากเป็ นไปตามข้อ
ใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
(1) ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า ง
แ น่ ที่ กิ จ ก า ร จ ะ สู ญ เ สี ย
ทรัพ ยากรที่ มี ป ระโยชน์เ ชิ ง
เศรษฐกิ จ เพื่อ จ่ า ยช าระภาระ
ผูกพัน หรือ
(2) จ านวนของภาระผู ก พั น ไม่
สามารถวั ด มู ลค่ า ได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือเพียงพอ

สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้ น

หมายถึง

สิ นทรั พ ย์ ที่ อ าจมี อยู่ อั น เนื่ อ งมาจาก
เหตุ การณ์ในอดี ต ซึ่ งความมี อยู่ จริ งของ
สิ น ทรัพ ย์น้ ัน จะได้ร ับ การยื น ยัน ต่ อ เมื่ อ
เหตุ การณ์ ใ นอนาคตที่ ย ั ง ไม่ แน่ น อน
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เหตุการณ์หนึง่ หรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์
เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ น
สัญญาทีส่ ร้างภาระ

หมายถึง

สั ญ ญ า ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ อ า จ
หลี ก เลี่ ย งได้จ ากการปฏิ บ ัติ ต ามภาระ
ผู ก พัน ที่ ร ะบุ ไ ว้ภ ายใต้ส ัญ ญา ซึ่ ง ต้น ทุ น
ดัง กล่ า วมี จ านวนสู ง กว่ า ประโยชน์เ ชิ ง
เศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะได้รบั จากสัญญานั้น

การปรับโครงสร้าง

หมายถึง

แผนงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารวางแผนและ
ควบคุมของฝ่ ายบริหารของกิจการซึ่ งทา
ให้รายการใดรายการหนึง่ ต่อไปนี้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
1) ขอบเขตในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของ
กิจการ หรือ
2) ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินอื่น
11

ประมาณการหนี้สินสามารถแยกจากหนี้สินประเภทอื่น เช่น เจ้ าหนี้การค้ าและรายการค้ างจ่าย
เนื่องจากประมาณการหนี้สินจะมี ความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจานวนของรายจ่ าย
ในอนาคตที่ต้องจ่ายชาระ การเปรียบเทียบให้ เห็นความแตกต่าง
11.1 เจ้ าหนี้การค้ าเป็ นหนี้สินที่กิจการต้ องจ่ ายสาหรั บสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับหรือบริโภค
ที่กิจการยังไม่ได้ จ่ายชาระ โดยได้ รับ ใบเรียกเก็บเงิน หรื อตกลงอย่างเป็ นทางการกับ
ผู้ขายสินค้ าหรือผู้ให้ บริการ และ
11.2 รายการค้ างจ่ายเป็ นหนี้สนิ ที่กจิ การต้ องจ่ายสาหรับสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับหรือบริโภค
ที่กิจ การยังไม่ ได้ จ่า ยชาระ ยังไม่ ได้ รั บ ใบเรี ยกเก็บ เงิน หรื อยังไม่ ได้ ตกลงอย่ างเป็ น
ทางการกับ ผู้ ข ายสิน ค้ า หรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร รวมถึ งจ านวนที่ค้ างช าระกั บพนั กงาน เช่ น
ค่าพั กร้ อนค้ างจ่ าย แม้ ว่าในบางครั้ งกิจการจาเป็ นต้ องประมาณจานวนหรื อจังหวะเวลา
ของรายการค้ างจ่ าย แต่ ตามปกติ การประมาณดังกล่ าวจะมีความไม่ แน่ นอนน้ อยกว่ า
การประมาณจานวนหรือจังหวะเวลาของประมาณการหนี้สนิ
ตามปกติกิจการจะแสดงรายการค้ างจ่ายเป็ นส่วนหนึ่ง ของเจ้ าหนี้การค้ าหรือเจ้ าหนี้อ่นื ในขณะ
ที่แสดงประมาณการหนี้สนิ เป็ นรายการแยกต่างหาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการหนี้ สินกับหนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
12

13

ตามความหมายโดยทั่วไป ประมาณการหนี้สินทุกประเภท คือ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
มีจานวนหรือจังหวะเวลาของการจ่ายชาระที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ก าหนดให้ ใ ช้ คาว่ า “หนี้ สิน ที่อ าจเกิ ดขึ้ นและสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิ ดขึ้ น” เฉพาะกับ หนี้ สิน และ
สินทรั พย์ท่ไี ม่สามารถรับรู้ได้ เนื่องจากการที่จะทราบว่ าหนี้สินหรือสินทรั พย์ดังกล่ าวมีอยู่หรื อไม่
นั้นต้ องได้ รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังมีความไม่ แน่นอนเหตุการณ์หนึ่งหรือ
มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้ องไม่อยู่ในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ นอกจากนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกาหนดให้ ใช้ คาว่า “หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น” กับหนี้สนิ ที่ยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ กาหนดข้ อแตกต่ างระหว่ างประมาณการหนี้ สินกับหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น
ดังนี้
13.1 ประมาณการหนี้สินเป็ นประมาณการที่กิจการต้ องรั บรู้เป็ นหนี้สินหากกิจการสามารถ
ประมาณมู ล ค่ า ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากประมาณการหนี้ สิ น เป็ นภาระผู ก พั น
ในปั จจุ บันซึ่งมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันนั้น และ
13.2 หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น คือ หนี้สนิ ที่กจิ การยังไม่สามารถรับรู้เป็ นหนี้สินได้ เนื่องจากเหตุผล
ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
13.2.1 เป็ นภาระผู กพั นที่เป็ นไปได้ เนื่ องจากยังไม่ ได้ รับการยืนยันว่ ากิจการมีภาระ
ผูกพันในปั จจุ บันที่จะนาไปสู่การสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
หรือ
13.2.2 เป็ นภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ก ารรั บ รู้ ร ายการ
ที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ (เนื่ องจากไม่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่าย
ชาระภาระผูกพัน หรือกิจการไม่สามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันนั้น
ได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ)

การรับรูร้ ายการ
ประมาณการหนี้ สิน
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ประมาณการหนี้ สินต้องรับรูก้ ็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
14.1 กิ จการมี ภาระผู กพันในปั จจุ บ นั (ภาระผู กพันตามกฎหมายหรื อ ภาระผู กพันจาก
การอนุมาน) ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็ นภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
14.2 มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ กิ จ การจะสู ญ เสี ย ทรัพ ยากรที่ มี ป ระโยชน์เ ชิ ง
เศรษฐกิจของกิจการเพือ่ จ่ ายชาระภาระผูกพันดังกล่าว และ
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14.3 สามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขดังกล่าว ต้องไม่มีการรับรู ป้ ระมาณการหนี้ สิน
ภาระผูกพันในปัจจุบนั
15

16

ในกรณีทีย่ ากยิง่ ทีจ่ ะเกิด เมือ่ มีความไม่ชดั เจนว่ากิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานหรือไม่ ในกรณีดงั กล่าวให้ถือว่ าเหตุการณ์ในอดีตมีผลทาให้เกิดภาระ
ผูกพันในปั จจุ บนั ถ้าจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่พิจารณาได้ว่ามีความเป็ นไปได้มากกว่ า
ทีจ่ ะเป็ นไปไม่ได้ทีภ่ าระผูกพันในปั จจุบนั มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในเกือบทุกกรณี จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ในอดีตมีผลทาให้ เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน
หรือไม่ แต่ในกรณีท่ยี ากยิ่งที่จะเกิด ตัวอย่างเช่น การฟ้ องร้ องตามกฎหมาย อาจมีการโต้ แย้ งกัน
ว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้ เกิดขึ้นแล้ ว หรื อยังไม่เกิด หรื อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทาให้ กิจการ
มี ภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น หรื อ ไม่ ในกรณี ดั งกล่ า ว กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาหลั ก ฐานทั้ง หมดที่มี
(ซึ่ ง รวมถึ ง ความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญและหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้ จ ากเหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง
รอบระยะเวลารายงาน) เพื่อกาหนดว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุ บัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานหรื อ ไม่ เมื่ อ พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานดั งกล่ า วกิจการต้ องปฏิบั ติ ตามข้ อ กาหนดทุ กข้ อ
ต่อไปนี้
16.1 ในกรณีมีความเป็ นไปได้ มากกว่ าที่จะเป็ นไปไม่ ได้ ท่ีกิจ การมี ภาระผูกพั น ในปั จจุ บั น
ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ อ งรั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิน หากเข้ า เกณฑ์
การรับรู้ และ
16.2 ในกรณีมีความเป็ นไปได้ มากกว่ าที่จะเป็ นไปไม่ได้ ท่ีกิจการไม่มีภาระผูกพันในปัจจุ บัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ 86)
เหตุการณ์ในอดีต
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เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลทาให้ ภาระผูกพันในปั จจุ บันเกิดขึ้น เรียกว่าเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระ
ผูกพั น เหตุการณ์ในอดีตจะถือเป็ นเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระผูกพันได้ กต็ ่อเมื่อเหตุการณ์น้ัน
เป็ นเหตุ ให้ กิจ การต้ อ งจ่ า ยชาระภาระผู กพั น โดยไม่ มี ทางเลื อกอื่ น ที่เ ป็ นไปได้ สถานการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ เฉพาะต่อเมื่อเป็ นไปตามข้ อกาหนดข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
17.1 เมื่อการจ่ายชาระภาระผูกพันสามารถบังคับได้ ตามกฎหมาย หรือ
17.2 กรณีภาระผูกพั นจากการอนุ มาน เมื่อเหตุการณ์ซ่ึงอาจเป็ นการกระทาของกิจการได้
สร้ างความคาดหมายอย่างมี มูลความจริงกับฝ่ ายอื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระ
ผูกพันที่เกิดขึ้น
งบการเงินมีวัตถุ ประสงค์ท่จี ะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ไม่ ใช่ ฐานะการเงิ น ที่อ าจเป็ นไปได้ ในอนาคต ดั งนั้ น กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ประมาณการหนี้ สิน
ส าหรั บ ต้ น ทุ น ที่ จ าเป็ นจะต้ อ งเกิ ด ขึ้ นเพื่ อ การด าเนิ น งานในอนาคต หนี้ สิ น ที่ กิ จ การรั บ รู้
ในงบแสดงฐานะการเงินต้ องเป็ นหนี้สนิ ที่กจิ การมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเท่านั้น
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ประมาณการหนี้ สิน ที่กิจ การรั บ รู้ เ ป็ นภาระผู ก พั น ที่เ กิดจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต และไม่ ข้ ึนกับ
การกระทาในอนาคตของกิจการ (กล่าวคือ สิ่งที่กิจการจะกระทาในอนาคตในการประกอบธุรกิจ)
ตัวอย่างเช่ น การที่กิจการต้ องจ่ ายค่ าปรั บหรื อค่าใช้ จ่ายในการกาจัดมลพิ ษเนื่องจากกระทาผิด
กฎหมายสิ่งแวดล้ อม การจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะทาให้ กิจการต้ องสูญเสียทรัพ ยากร
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชาระภาระผูกพันที่เกิดขึ้นไม่ว่าการกระทาในอนาคตของกิจการ
จะเป็ นเช่นไร ในทานองเดียวกันกิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สินสาหรับ ต้ นทุนในการรื้อถอน
แท่นขุดเจาะน้ามันหรื อโรงงานไฟฟ้ าปรมาณูเท่ากับจานวนที่กิจการต้ องรั บผิดชอบเพื่ อแก้ ไข
ความเสียหายที่ได้ เกิดขึ้น ในทางกลับกัน กิจการอาจได้ รับแรงกดดันเชิงพาณิชย์หรือข้ อกาหนด
ตามกฎหมายที่ทาให้ กจิ การมีความตั้งใจหรือจาเป็ นที่จะต้ องใช้ จ่ายเงินเพื่อการดาเนินงานอย่างใด
อย่ างหนึ่ งในอนาคต เช่ น การติดตั้งเครื่ องกรองควั น สาหรั บ โรงงานบางประเภท ในกรณี น้ ี
กิจการต้ องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินเนื่องจากยังไม่เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันสาหรับรายจ่าย
ในอนาคตนั้น เพราะกิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจ่ ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ด้วยการกระทา
ในอนาคตของกิจการเอง เช่น การเปลี่ยนวิธปี ฏิบัติงาน
ภาระผู ก พั น มั ก จะเกี่ ยวข้ อ งกั บ อี ก ฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งเป็ นผู้ ท่ีจ ะได้ รั บ ช าระภาระผู ก พั น แต่ กิ จ การ
ไม่จาเป็ นต้ องทราบว่าผู้ท่จี ะได้ รับชาระภาระผูกพันนั้นเป็ นใคร ซึ่งตามความเป็ นจริงผู้ท่จี ะได้ รับ
ชาระภาระผูกพันอาจเป็ นสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนั้น เนื่องจากภาระผูกพันมัก จะเกี่ยวข้ องกับ
การให้ ค ามั่ น สัญ ญากับ อีก ฝ่ ายหนึ่ ง การตัด สิน ใจของฝ่ ายบริ หารหรื อคณะกรรมการจะไม่
ก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ าการตัดสินใจดังกล่าว
ไม่ ไ ด้ มี ก ารสื่ อ สารก่ อ นวั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงานไปยั ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอที่จะทาให้ ผ้ ูท่ไี ด้ รับผลกระทบเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความจริง
ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ท่ีไม่ ก่ อให้ เกิดภาระผู กพั นในทันทีอ าจก่อให้ เกิดภาระผู กพั นในภายหลั งเนื่ องจาก
กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือการกระทาบางอย่างของกิจการที่ทาให้ ภาระผูกพันจากการอนุ มาน
เกิดขึ้น (เช่น การแถลงต่อสาธารณชนในลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ) ตัวอย่างเช่น เมื่อ
กิจการก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้ อม กิจการอาจไม่มีภาระผูกพัน ที่จะต้ องฟื้ นฟูความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทาของกิจการ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ท่เี ป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
จะกลายเป็ นเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระผูกพันเมื่อกฎหมายที่ประกาศใหม่มีผลทาให้ กิจการต้ อง
แก้ ไขความเสียหายที่มีอยู่ หรือเมื่อกิจการยอมรับต่อสาธารณชนว่าจะรับผิดชอบในการแก้ ไข
ความเสียหายดังกล่าวในลักษณะที่ทาให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน
ในกรณี ท่ีร ายละเอียดของร่ า งกฎหมายใหม่ ยั งไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณาขั้ น สุดท้ า ย ภาระผู ก พั น
จะเกิดขึ้น ต่อเมื่อเสมือนแน่ นอนแล้ วว่ า กฎหมายใหม่ จะได้ รับการบั ญญั ติข้ ึนตามข้ อกาหนดที่
ร่างไว้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ ถือว่าภาระผูกพันที่เป็ นผลจากร่ างกฎหมายดังกล่าว
เป็ นภาระผู ก พั น ตามกฎหมาย อย่ า งไรก็ตาม สถานการณ์ แ วดล้ อมที่แ ตกต่ า งกัน ที่เ กี่ยวกับ
การบัญญัติกฎหมายทาให้ กิจการไม่สามารถระบุลงไปได้ ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทาให้
การบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้น อย่างเสมือนแน่นอน ในหลายกรณี กิจการจะไม่สามารถแน่ใจได้
17

อย่างเสมือนแน่นอนว่า ร่ างกฎหมายใหม่จะได้ รับการบัญญัติเป็ นกฎหมาย จนกระทั่งกฎหมาย
นั้นได้ รับการบัญญัติข้ นึ จริง
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ ะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
23

หนี้ สิน ที่กิจ การสามารถรั บรู้ ได้ ต้ องไม่ เป็ นแต่ เพี ยงภาระผู กพั น ในปั จจุ บั น เท่า นั้ น แต่ ต้องมี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระ
1
ภาระผูกพันดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การสูญเสียทรัพยากรหรือ
เหตุการณ์ อ่ ืนถือว่ ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ กต็ ่อเมื่อเหตุ การณ์ น้ั นมี ความเป็ นไปได้ ท่ีจะ
เกิดขึ้นมากกว่าไม่เกิดขึ้น กล่าวคือความเป็ นไปได้ ท่เี หตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้นมีมากกว่าความเป็ นไป
ได้ ท่เี หตุการณ์น้ันจะไม่เกิดขึ้น ในกรณีท่ไี ม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ภี าระผูกพันในปั จจุ บัน
จะมี อยู่ กิจการต้ องเปิ ดเผยหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้ น ยกเว้ นความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสีย
ทรั พยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ ายชาระภาระผูกพั นนั้นจะอยู่ในระดับไม่น่าเป็ นไปได้
(ดูย่อหน้ าที่ 86)

24

ในกรณีท่กี จิ การมีภาระผูกพันที่คล้ ายคลึงกันหลายรายการ เช่น การรับประกันสินค้ าหรือสัญญา
ที่คล้ ายคลึ งกัน กิจการต้ องกาหนดความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรั พยากรเพื่ อจ่ ายชาระ
ภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาภาระผูกพัน ที่จัดอยู่ในประเภทนั้นโดยรวมทั้งประเภท แม้ ว่า
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่กี ิจการจะสูญเสียทรั พยากรเพื่ อจ่ ายชาระภาระผูกพั นบางรายการ
ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน จะมีระดับต่า แต่อาจมีความเป็ นไปได้ ท่กี ิจการจะสูญเสียทรัพยากร
จานวนหนึ่งไปเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันโดยรวมทั้งประเภท ในกรณีดังกล่ าว กิจการต้ องรับรู้
ประมาณการหนี้สนิ หากประมาณการหนี้สนิ นั้นเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ
การประมาณการภาระผูกพันทีน่ ่าเชื่อถือ
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1

การใช้ ประมาณการถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการจัดทางบการเงินและไม่ได้ ทาให้ งบการเงินขาด
ความน่ าเชื่อถื อ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ประมาณการหนี้สิน ซึ่งโดยลั กษณะแล้ ว เป็ นรายการที่มี
ความไม่แน่นอนสูงกว่ารายการอื่นส่วนใหญ่ท่บี ันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้ นในกรณีท่ี
ยากยิ่งที่จะเกิด กิจการจะสามารถกาหนดช่วงของจานวนรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้น และจึงสามารถ
ประมาณการภาระผูกพันที่เชื่อถือได้ อย่างเพียงพอที่จะใช้ รับรู้เป็ นประมาณการหนี้สนิ
ในกรณีท่ยี ากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถจัดทาประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการจะไม่
สามารถรั บรู้หนี้สินนั้นได้ ดังนั้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินนั้นเป็ นหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ 86)

การตีความของคาว่ าเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ หมายถึง มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้น
มากกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องใช้ ปฏิบตั ใิ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
27
28
29

30

กิจการต้องไม่รบั รูห้ นี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 86 เว้ นแต่
ความน่าจะเป็ นที่กจิ การจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็ นไปได้
ในกรณีท่กี ิจการรับผิดชอบภาระผูกพั นร่ วมกับผู้อ่ นื กิจการต้ องถือว่าภาระผูกพั นส่วนที่คาดว่า
ผู้ อ่ ืน ต้ อ งรั บ ผิ ดชอบเป็ นหนี้ สิน ที่อ าจเกิ ดขึ้ น ของกิจ การ และรั บ รู้ ภาระผู ก พั น ส่ ว นที่มีความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็ นประมาณการ
หนี้สนิ เว้ นแต่ในกรณีท่ยี ากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าของหนี้สินนั้นได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะที่คาดไว้ แต่เริ่มแรก ดังนั้น กิจการต้ องประเมิน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อกาหนดว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่แล้ วหรือไม่ท่กี ิจการจะสูญเสีย
ทรั พยากรที่มีประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ แล้ วหรือไม่ หากมีความ
เป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ท่ีกิจการจะสูญ เสียประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตสาหรั บ รายการที่
เคยถื อ เป็ นหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ในงบการเงิ น ในรอบ
ระยะเวลาที่ระดับความเป็ นไปได้ น้ันได้ เปลี่ยนแปลงไป (เว้ นแต่ในสถานการณ์ท่ยี ากยิ่งที่จะเกิด
ที่กจิ การไม่สามารถจัดทาประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ)
สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น

31
32

33

34
35

กิจการต้องไม่รบั รูส้ ินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นมักเกิดจากเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้ วางแผนไว้ หรือไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ท่กี ่อให้ เกิด
ความน่าจะเป็ นที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การเรี ยกร้ องค่าสินไหม
ทดแทนที่กจิ การกาลังดาเนินการตามกฎหมายซึ่งผลของคดียังไม่แน่นอน
กิจ การต้ อ งไม่ รั บรู้ สิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิดขึ้ นในงบการเงิน เนื่ องจากการรั บรู้ ดังกล่ า วอาจทาให้
กิจการบันทึกรายได้ ท่ีอาจเกิดขึ้นไม่ได้ เลย อย่ างไรก็ตาม หากมีความเสมือนแน่ นอนว่ ารายได้
จะเกิดขึ้นอย่ างแน่ นอน รายการสินทรั พย์ ท่ีเกี่ยวข้ องไม่ ถือว่ าเป็ นสินทรั พย์ ท่ีอาจเกิดขึ้ น และ
การรับรู้รายการดังกล่าวถือว่าเหมาะสม
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 89 หากมี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
กิจการต้ องประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ ม่ันใจว่ า
งบการเงินจะสะท้ อนภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินทรั พย์ดังกล่ าว หากสภาพการณ์เปลี่ยนทาให้
มีความเสมือนแน่นอนว่ ากิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อย่างแน่นอน กิจการต้ องรับรู้
สิ น ทรั พ ย์ แ ละรายได้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งในงบการเงิ น งวดที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ น ในกรณี ท่ี มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ 89)
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การวัดมูลค่า
ประมาณการทีด่ ีทีส่ ุด
36
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กิจการต้องรับรูป้ ระมาณการหนี้ สินด้วยจานวนประมาณการทีด่ ีทีส่ ุดของรายจ่ ายทีต่ อ้ งนาไป
จ่ ายชาระภาระผูกพันในปัจจุบนั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการที่ ดี ท่ี สุ ด ของรายจ่ า ยที่ ต้ อ งน าไปจ่ า ยช าระภาระผู กพั น ในปั จจุ บั น คื อ จ านวน
ที่สมเหตุ สมผลที่กิ จการจะจ่ ายเพื่ อช าระภาระผู กพั นหรื อโอนภาระผู กพั นให้ กั บบุ คคลที่สาม
ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามปกติ มักเป็ นไปไม่ ได้ หรื อต้ องมี ค่าใช้ จ่ ายสูงเกินกว่ าที่จะ
ยอมรั บได้ เพื่ อชาระหรื อโอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ประมาณการของ
จานวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ ายเพื่ อชาระหรือโอนภาระผูกพั นถือเป็ นประมาณการที่ดีท่สี ุด
ของรายจ่ายที่ต้องนาไปจ่ายชาระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องประมาณผลลั พธ์ของเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ และผลกระทบทางการเงิ นโดยใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารของกิจการ ประกอบกับประสบการณ์ท่ไี ด้ จากรายการที่คล้ ายคลึงกัน และ
ในบางกรณีรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ หลักฐานที่ใช้ ในการพิ จารณาจะรวมถึงหลักฐานที่ได้ รับ
เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เนื่องจากมีความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับจานวนที่จะรั บรู้เป็ นประมาณการหนี้ส้ ิน กิจการจึงต้ องนา
วิ ธี ก ารหลายวิ ธี ต ามสถานการณ์ ม าใช้ หากประมาณการหนี้ สิ น เกี่ ย วข้ องกั บ ประชากร
ที่ประกอบด้ วยรายการจานวนมาก กิจการต้ องประมาณภาระผูกพัน โดยการถ่วงนา้ หนักผลลัพธ์
ที่เ ป็ นไปได้ ท่ีน่ า จะเกิด ขึ้ นทั้ง หมดด้ ว ย ความเป็ นไปได้ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ ง วิ ธี ท างสถิ ติ ท่ีใ ช้ ใ นการ
ประมาณนี้เรียกว่า “มูลค่าที่คาดว่าจะเกิด” ดังนั้น ประมาณการหนี้สินอาจมีจานวนแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็ นที่รายจ่ ายจะเกิดขึ้นมีอัตราไม่เท่ากัน เช่ น ร้ อยละ 60 หรือร้ อยละ 90
หากรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงจานวนที่ประมาณไว้ มีความต่อเนื่องกัน และรายจ่ายทุกจุดของ
ช่ วงจานวนนั้นมีความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดขึ้นเท่าเทียมกัน กิจการต้ องใช้ รายจ่ ายที่น่าจะเกิดขึ้น
ณ จุดกึ่งกลางของช่วงจานวนนั้นเป็ นตัวแทนของประมาณการหนี้สนิ
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ตัวอย่าง
กิ จ การขายสิ น ค้ า โดยให้ การรั บ ประกั น สิ น ค้ า กิ จ การจะรั บ ผิ ด ชอบ ต้ นทุ น ในการแก้ ไ ข
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ นของสิ น ค้ า ที่ เ สี ย หายจากการผลิ ต ภายใน 6 เดื อ นนั บ จากวั น ที่ ซ้ ื อ
ถ้ าความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเล็กน้ อยแต่เกิดกับสินค้ าทุกรายการที่จาหน่ าย ต้ นทุนในการแก้ ไข
ความเสียหายจะมีจานวนประมาณ 1 ล้ านบาท หากความเสียหายเป็ นความเสียหายที่สาคัญและ
เกิดกับสินค้ าทุ กรายการที่จาหน่ าย ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขความเสียหายจะมีจานวนประมาณ
4 ล้ านบาท จากประสบการณ์ในอดีตของกิจการ และความคาดหมายเกี่ยวกับอนาคตชี้ให้ เห็นว่า
ในปี ที่จะมาถึง
75% ของสินค้ าที่ขายจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
20% ของสินค้ าที่ขายจะมีความเสียหายเพียงเล็กน้ อย
5% ของสินค้ าที่ขายจะมีความเสียหายที่สาคัญ
ตามย่ อหน้ าที่ 24 กิจการจะต้ องประเมิ นความน่ าจะเป็ นของกระแสเงินสดที่กิจการจะต้ องจ่ าย
สาหรับภาระผูกพันในการรับประกันสินค้ าโดยรวมมูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของค่าใช้ จ่ายในการ
แก้ ไขความเสียหายมีดังนี้
(75% ของ 0) + (20% ของ 1 ล้ านบาท) + (5% ของ 4 ล้ านบาท) = 400,000 บาท
40
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ในการประมาณมูลค่าของภาระผูกพั นรายการเดียว กิจการอาจเห็นว่ า ผลลัพธ์จานวนหนึ่งใด
ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดเฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดีท่สี ุดของหนี้สิน อย่ างไรก็ตาม ใน
กรณี ดั งกล่ าว กิ จการยั งคงต้ องพิ จารณาถึ งผลลั พธ์ ท่ี เป็ นไปได้ อ่ ื นๆ หากพบว่ ารายจ่ ายที่เป็ นไปได้
อื่นๆ ส่วนใหญ่มีจานวนสูงกว่าหรือต่ากว่าจานวนผลลัพธ์ท่นี ่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด ประมาณการ
ที่ดีท่สี ดุ ของหนี้สนิ จะเป็ นจานวนที่สงู กว่าหรือต่ากว่าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากกิจการต้ องแก้ ไข
ความผิดพลาดสาคัญที่เกิดจากการก่อสร้ างโรงงานหลักให้ กับลูกค้ า กิจการอาจมีความเห็นว่า
ผลลัพธ์ท่นี ่ าจะเกิดขึ้นมากที่สุดเฉพาะรายการดังกล่ าว คือ ต้ นทุนจานวน 1 พั นล้ านบาท ถ้ า
การซ่ อมแซมประสบผลสาเร็จในคราวเดียว อย่างไรก็ตาม กิจการอาจต้ องรั บรู้ประมาณการ
หนี้สินด้ วยจานวนที่สูงกว่ า 1 พันล้ านบาท หากมีโอกาสอย่างมีนัยสาคัญที่กิจการจะต้ องทาการ
ซ่อมแซมหลายครั้งจนกว่างานจะสาเร็จลงได้
กิจการต้ องวั ดมู ลค่ าประมาณการหนี้ สินก่ อนหั กภาษี เงินได้ เนื่ องจากผลกระทบทางภาษี ของ
ประมาณการหนี้ สิน และการเปลี่ ยนแปลงประมาณการดั งกล่ าวจะต้ องปฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ความเสีย่ งและความไม่แน่นอน
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กิจการต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกีย่ วข้องอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
กับทีอ่ ยู่แวดล้อมเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ ให้ได้มาซึ่งประมาณการที่ดีที่สุด ของ
ประมาณการหนี้ สิน
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ความเสี่ยงชี้ให้ เห็นถึงความผันผวนของผลลัพธ์ การปรับความเสี่ยงอาจทาให้ จานวนของหนี้ส้ นิ
ที่ มี ก ารวั ด มู ล ค่ า สู ง ขึ้ น กิ จ การต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งระมั ด ระวั ง ในสถานการณ์ ท่ี มี ค วาม
ไม่ แ น่ น อน เพื่ อ ที่จ ะไม่ ท าให้ ร ายได้ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ แ สดงด้ ว ยจ านวนที่สูง เกิ น ไป และท าให้
ค่าใช้ จ่ายและหนี้สินแสดงด้ วยจานวนที่ต่ าเกินไป อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนไม่ใช่ เหตุผล
ที่จะนามาสนับสนุนการประมาณจานวนประมาณการหนี้สินให้ สูงเกิน ความจาเป็ นหรือการรับรู้
หนี้สินด้ วยจานวนที่สูงเกินจริ งโดยเจตนา ตัวอย่างเช่น ถ้ าต้ นทุนที่คาดการณ์ไว้ สาหรับผลลัพธ์
ที่เป็ นผลร้ ายอย่ างยิ่งได้ มีการประมาณโดยใช้ หลักความระมัดระวัง จะไม่ถือว่ าเป็ นการจงใจ
พิจารณาว่าผลลัพธ์น้ันมีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นมากกว่ าที่จะเป็ นจริงได้ กิจการต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการนาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมาปรับซา้ ซ้ อน ซึ่งจะทาให้ ประมาณ
การหนี้สนิ มีจานวนสูงเกินกว่าที่ควรเป็ น
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจานวนรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากประมาณ
การหนี้สนิ ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 85.2
มูลค่าปัจจุบนั
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กิจการต้องกาหนดจานวนประมาณการหนี้ สินโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ ายที่คาดว่าจะต้อง
นามาจ่ ายชาระภาระผูกพัน หากมู ลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่ อจานวนประมาณการ
หนี้ สินนั้น อย่างมีสาระสาคัญ
เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสดที่กิจการต้ อง
จ่ายภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพียงไม่นานจะสร้ างภาระต่อกิจการมากกว่ าประมาณการ
หนี้ สินที่เ กี่ยวข้ องกับกระแสเงิน สดจานวนเดี ยวกันที่กิจการต้ อ งจ่ า ยภายหลัง จากนั้ น ดังนั้ น
กิจการต้ องคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการหนี้สินหากมูลค่ าของเงินตามเวลา
มีผลกระทบต่อจานวนประมาณการหนี้สนิ นั้นอย่างมีสาระสาคัญ
อัต ราคิ ด ลด (อัต ราเดี ย วหรื อ หลายอัต รา) ต้อ งเป็ นอัต ราก่ อ นหัก ภาษี ซึ่ ง สะท้อ นถึ ง
การประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมู ลค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะ
ของหนี้ สินที่กาลังพิจารณาอยู่ แต่ตอ้ งไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ได้นาไปปรับประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตไปแล้ว
เหตุการณ์ในอนาคต
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จานวนประมาณการหนี้ สินต้องสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อจานวน
ที่กิจการต้องนามาจ่ ายชาระภาระผูกพัน หากมีหลักฐานที่เป็ นรูปธรรมเพียงพอที่ทาให้เชื่อได้
ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้ น
เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นอาจมีความสาคัญต่อการวั ดมู ลค่าประมาณการหนี้ สิน
ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจเชื่อว่ าต้ นทุนในการทาความสะอาดสถานที่เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ งาน
ของสถานที่จะมีจานวนลดลงเนื่ อ งจากวิ ทยาการที่เปลี่ ยนไปในอนาคต จานวนประมาณการ
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หนี้ สิ น ที่กิ จ การรั บ รู้ ต้ อ งสะท้ อ นถึ ง ความคาดหมายอย่ า งสมเหตุ ส มผลของผู้ สั ง เกตการณ์
ภายนอกซึ่ ง เป็ นผู้ ท่ีมี ค วามเที่ย งธรรมและคุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นเทคนิ ค ที่เ หมาะสม โดยต้ อ ง
พิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่ท้งั หมดเกี่ยวกับวิทยาการที่กิจการสามารถนามาใช้ ได้ เมื่อถึงเวลา
ที่ต้องทาความสะอาด ดังนั้ น จึ งเป็ นการเหมาะสมที่กิจการจะรวมจานวนต้ น ทุ นที่คาดว่ า จะ
ประหยัดได้ เนื่ องจากประสบการณ์ท่ีเ พิ่ มขึ้น จากการนาวิ ทยาการที่มีอยู่ มาใช้ ในการทาความ
สะอาด หรือจานวนต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการนาวิทยาการที่มีอยู่มาประยุกต์กับการกาจัด
มลพิษที่เป็ นงานใหญ่ข้ ึนหรือที่ซับซ้ อนขึ้นกว่าที่เคยทามาแล้ วในอดีต อย่างไรก็ตาม กิจการต้ อง
ไม่คาดล่วงหน้ าว่าจะมีการพัฒนาวิทยาการใหม่โดยสิ้นเชิงในการกาจัดมลพิษ หากไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนที่เป็ นรูปธรรมเพียงพอ
กิ จ การต้ อ งน าผลกระทบของกฎหมายใหม่ ท่ี มี ค วามเป็ นไปได้ มาพิ จ ารณาเพื่ อ วั ด มู ล ค่ า
ภาระผูกพันที่มีอยู่หากมีหลักฐานที่เป็ นรูปธรรมเพียงพอว่ากฎหมายนั้นน่าจะได้ รับการบัญญัติ
ขึ้นอย่างเสมือนแน่นอน ในทางปฏิบัติสถานการณ์ ท่หี ลากหลายทาให้ ไม่สามารถกาหนดได้ ว่า
เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ งจะให้ หลั กฐานที่เป็ นรู ปธรรม และเพี ยงพอในทุ กกรณี หลักฐาน
ที่ต้องการเป็ นกฎหมายจะมีข้อกาหนดอะไรและกฎหมายนั้นจะได้ รับการบัญญัติและมีผลบังคับ
ใช้ อย่างเสมือนแน่นอนแล้ วหรือไม่ ในหลายกรณี หลักฐานที่เป็ นรูปธรรมเพียงพอดังกล่าวจะไม่มี
อยู่ จนกระทั่งกฎหมายนั้นจะได้ รับการบัญญัติข้ นึ
การจาหน่ายสินทรัพย์ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น

51
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กิจการต้อ งไม่ นาผลก าไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ค าดว่ าจะเกิดขึ้ นมารวมพิจ ารณา
ในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้ สิน
กิจการต้ องไม่นารายการผลกาไรที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากการจาหน่ ายสินทรั พย์มารวมพิจารณา
ในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สนิ แม้ ว่าการจาหน่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะเกี่ยวโยงอย่างใกล้ ชิด
กับเหตุการณ์ ที่ก่อให้ เกิดประมาณการหนี้สิน แต่กิจการต้ องรับรู้ผลกาไรที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจาก
การจาหน่ายสินทรั พย์ ณ เวลาที่กาหนดไว้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์ท่คี าดว่าจะจาหน่ายนั้น

รายจ่ ายทีจ่ ะได้รบั ชดเชย
53

54

หากกิจการคาดว่ าจะได้รบั ชดเชยรายจ่ ายทั้งหมดหรื อบางส่ วนคืนจากบุ คคลที่ส ามตาม
จานวนที่กิจการจ่ ายไปเพื่อชาระประมาณการหนี้ สิน กิจการจะต้องรับรู ร้ ายจ่ ายที่จะได้รบั
ชดเชยเป็ นสิ นทรัพย์ไ ด้ ก็ต่ อ เมื่อ กิจ การมี ค วามเสมื อ นแน่น อนว่ า หลัง จากที่จ่ า ยช าระ
ภาระผูกพันแล้วกิจการน่าจะได้รบั รายจ่ ายนั้นคื นอย่างแน่นอน กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ ายที่จะ
ได้รบั ชดเชยเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจการอาจแสดงค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้ สินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โดยแสดงสุทธิจากจานวนรายจ่ ายทีจ่ ะได้รบั ชดเชยทีร่ บั รูไ้ ว้
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55

56

57
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ในบางครั้ง กิจการสามารถเรียกร้ องให้ บุคคลที่สามจ่ายรายจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดที่กิจการจ่าย
ไปเพื่อชาระประมาณการหนี้สิน (เช่น จากสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชยค่า เสียหาย หรือการ
ประกันจากผู้ขายสินค้ าหรือให้ บริการ) ในกรณีดังกล่ าวบุคคลที่สามอาจชดใช้ เงินที่กิจการจ่ าย
ออกไปก่อนหรือจ่ายชาระภาระผูกพันโดยตรงแทนกิจการ
ในกรณีส่วนใหญ่ กิจการยังคงต้ องรับผิดชอบที่จะต้ องจ่ายจานวนที่กาลังมีปัญหากันอยู่ท้งั หมด
ทาให้ กิจการจะต้ องจ่ายชาระรายจ่ายทั้งจานวน หากบุคคลที่สามไม่สามารถจ่ายชาระเนื่องจาก
เหตุผลใดก็ตาม ในกรณีดังกล่ าวกิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้ วยจานวนหนี้สินทั้งสิ้น
และรั บรู้ รายจ่ ายที่คาดว่า จะได้ รับ ชดเชยเป็ นสินทรั พย์ แยกต่างหาก เมื่อกิจการมีความแน่ ใจ
อย่างมากว่าจะได้ รับรายจ่ายนั้นคืนหากกิจการจ่ายชาระหนี้สนิ
ในบางกรณี กิจการไม่ต้องรับผิดชอบจานวนต้ นทุนที่กาลังมีปัญหากันอยู่แม้ ว่าบุคคลที่สามจะไม่
สามารถจ่ายชาระรายจ่ายดังกล่าว ในกรณีน้ ี รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็ นหนี้สินและกิจการต้ องไม่
นารายจ่ายนั้นไปร่วมบันทึกเป็ นประมาณการหนี้สนิ
ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 29 กิจการต้ องถือว่าภาระผูกพั นที่กิจการมีความรับผิดชอบ
โดยไม่แบ่งแยกกับผู้อ่ นื เป็ นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในกรณีท่คี าดว่าภาระผูกพันดังกล่าวจะมีการจ่าย
ชาระโดยฝ่ ายอื่นนั้น

การเปลีย่ นแปลงประมาณการหนี้ สิน
59

60

กิจการต้องทบทวนประมาณการหนี้ สิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุง
ประมาณการหนี้ สินดังกล่าวเพือ่ สะท้อนให้เห็ นถึงประมาณการที่ดีที่สุด ในปั จจุ บนั กิจการ
ต้องกลับบัญชีประมาณการหนี้ สินหากไม่มีความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ จ่ ายชาระภาระผูกพันอีกต่อไป
หากกิจการมีการคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน มูลค่าตามบัญชีของประมาณการ
หนี้สินจะเพิ่ มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลาที่ผ่านไป กิจการต้ องรับรู้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็ นต้ นทุน
การกู้ยืม

การนาประมาณการหนี้ สินมาใช้
61
62

กิจการจะนาประมาณการหนี้ สินมาใช้ได้เฉพาะกับรายจ่ ายที่กิจการรับรูเ้ ป็ นประมาณการ
หนี้ สินไว้แต่เดิม
กิจการจะนารายจ่ ายมาตัดประมาณการหนี้สินได้ เฉพาะรายจ่ ายที่กิจการรั บรู้เป็ นประมาณการ
หนี้ สิ น ไว้ แต่ เ ดิ ม เท่ า นั้ น การน ารายจ่ า ยที่ รั บ รู้ มาตั ด ประมาณการหนี้ สิ น ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม มี ไ ว้
เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื อาจทาให้ ไม่เห็นผลกระทบของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ท่แี ตกต่างกัน
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การนาข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่ามาปฏิบตั ิ
ขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
63
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กิจการต้องไม่รบั รูป้ ระมาณการหนี้ สินสาหรับขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
ขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคตไม่ เป็ นไปตามคานิยามของหนี้สินที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่
10 และเกณฑ์การรับรู้รายการประมาณการหนี้สนิ ที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 14
การคาดคะเนขาดทุ น จากการด าเนิ น งานในอนาคตชี้ ให้ เ ห็น ว่ า สิ น ทรั พ ย์ บ างรายการที่ ใ ช้
ในการดาเนินงานอาจเกิดการด้ อยค่า กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ เหล่านั้นตาม
ข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
สัญญาทีส่ ร้างภาระ
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ในกรณีที่กิจการมีสญ
ั ญาที่สร้างภาระ กิจการต้องรับรู แ้ ละวัดมู ลค่าภาระผูกพันในปั จจุบนั
ซึ่งเกิดจากสัญญานั้นเป็ นประมาณการหนี้ สิน
สัญ ญาหลายประเภทสามารถที่ยกเลิ ก ได้ โดยไม่ จ าเป็ นที่กิจ การจะต้ องจ่ า ยเงิน ชดเชยให้ กับ
อีกฝ่ ายหนึ่ง เช่น คาสั่งซื้อที่ออกเป็ นประจา ดังนั้น สัญญาดังกล่าวจึงไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพัน
กับกิจการ แต่สญ
ั ญาประเภทอื่นก่อให้ เกิดทั้งสิทธิและภาระผูกพันกับคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย ในกรณี
ที่เ หตุ ก ารณ์ บ างอย่ า งท าให้ สัญ ญาดั ง กล่ า วสร้ า งภาระ สัญ ญานั้ น จะอยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ และกิจการต้ องรั บรู้หนี้สินที่มีอยู่ ในทางกลับกัน สัญญาที่มีผลบังคับ
แล้ วแต่ยังไม่เป็ นสัญญาที่สร้ างภาระจะไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ค านิ ย ามส าหรั บ ค าว่ า สั ญ ญาที่ส ร้ า งภาระว่ า หมายถึ ง สั ญ ญา
ที่ก่อให้ เกิดต้ นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ ภายใต้ สัญญา ซึ่ง
ต้ นทุนดังกล่าว มีจานวนสูงกว่าประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่ าจะได้ รับจากสัญญานั้น ต้ นทุน
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ ภายใต้ สัญญา คือต้ นทุนสุทธิท่ตี ่าที่สุดเพื่ อให้ สัญญาสิ้นสุดลงซึ่งหมายถึง
ต้ นทุ นที่ต้องจ่ ายเพื่ อปฏิบัติตามสัญญาหรื อต้ นทุนค่าชดเชยหรือเงินชดเชยหรื อค่าปรั บที่ต้อง
จ่ายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้ วแต่ว่าต้ นทุนใดจะต่ากว่า
ก่อนจะรับรู้ประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสาหรับสัญญาที่สร้ างภาระ กิจการต้ องรับรู้รายการ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรั พย์ท่รี ะบุไว้ ในสัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
การปรับโครงสร้าง

70

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นเหตุการณ์ท่อี าจถือเป็ นการปรับโครงสร้ างตามคานิยาม
70.1 การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกิจ
70.2 การปิ ดสถานประกอบการทางธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง หรือการย้ ายกิจกรรม
ทางธุรกิจจากประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง
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71

72
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70.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริหาร เช่น การลดระดับชั้นทางการบริหาร
70.4 การปรับโครงสร้ างขั้นพื้นฐานขององค์กรที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อลักษณะ
และจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานของกิจการ
กิจการจะรั บรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้ างเป็ นประมาณการหนี้สินได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์
ในการรั บรู้ประมาณการหนี้ สินตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 14 ส่วนการนาเกณฑ์ดังกล่าวมา
ปฏิบัติกบั การปรับโครงสร้ างได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 72 ถึง 83
ภาระผู ก พัน จากการอนุ ม านที่จ ะปรับ โครงสร้า งเกิ ด ขึ้ นได้ต่ อ เมื่อ กิ จ การได้ป ฏิ บ ตั ิ ต าม
ข้อกาหนดทุกข้อต่อไปนี้
72.1 กิจการมีแผนการปรับโครงสร้างที่เ ป็ นทางการอย่ างละเอี ยด ซึ่ งระบุ ถึงรายการ
ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
72.1.1 ธุรกิจหรือส่วนของธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
72.1.2 สถานประกอบการหลักทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ
72.1.3 พนักงาน ณ ที่ใด หน้าที่ใด และจานวนพนักงานโดยประมาณที่จะได้รบั
ค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง
72.1.4 รายจ่ ายทีก่ ิจการจะต้องรับภาระ
72.1.5 กาหนดเวลาทีจ่ ะมีการปฏิบตั ิตามแผนการปรับโครงสร้าง
72.2 กิจการท าให้ผูถ้ ู กกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างเกิดความคาดหมายอย่ า ง
มีมูลความจริงว่ ากิจการจะดาเนินการปรับโครงสร้างโดยเริ่มปฏิ บตั ิตามแผนการ
ปรับ โครงสร้างหรื อ โดยการประกาศให้ผู ้ไ ด้รบั ผลกระทบทราบถึงลักษณะหลัก
ของแผนนั้น
ตั วอย่ างของหลั กฐานที่ แสดงว่ ากิ จการได้ เริ่ มปฏิ บั ติ ตามแผนการปรั บโครงสร้ าง ได้ แก่ การรื้ อถอน
โรงงาน การขายสินทรัพย์ หรือการประกาศให้ สาธารณชนทราบถึงลักษณะหลักของแผนการปรั บ
โครงสร้ าง การประกาศให้ สาธารณชนทราบถึงแผนการปรับโครงสร้ างในรายละเอียดจะก่อให้ เกิด
ภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะมีการปรับโครงสร้ างได้ กต็ ่อเมื่อการประกาศนั้นทาโดยวิธีการและ
ให้ รายละเอี ยดอย่ า งเพี ยงพอ (เช่ น ให้ ลั ก ษณะหลั กของแผน) ที่ จ ะสร้ างความคาดหมาย
อย่างมีมูลความจริงให้ กับฝ่ ายอื่น เช่น ลูกค้ า ผู้ขายสินค้ า พนักงาน (หรือตัวแทนพนักงาน) ว่า
กิจการจะดาเนินการปรับโครงสร้ าง
แผนการปรับโครงสร้ างจะถือว่าเพี ยงพอที่จะก่อให้ เกิดภาระผูกพั นจากการอนุ มานเมื่อกิจการ
ประกาศให้ ผ้ ู ไ ด้ รั บ ผลกระทบทราบ กิจ การต้ อ งวางแผนที่จ ะเริ่ ม ปฏิบั ติต ามแผนการปรั บ
โครงสร้ า งให้ เ ร็ว ที่สุด เท่า ที่จ ะเป็ นไปได้ และดาเนิ น การปรั บ โครงสร้ า งให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายใน
กรอบเวลาที่ไม่น่าทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่อแผนนั้น หากกิจการคาดว่ าจะมี
ความล่ า ช้ าอย่ า งมากก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การปรั บ โครงสร้ างหรื อ คาดว่ า จะใช้ เวลานานอย่ า ง
ไม่สมเหตุสมผล แผนการปรับโครงสร้ างนั้นไม่น่าจะสร้ างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริง
ให้ กับฝ่ ายอื่น ว่ ากิจการมีข้อผูกมัดในปั จจุ บันที่จะทาการปรั บโครงสร้ าง เนื่องจากกรอบเวลา
ดังกล่าวทาให้ กจิ การมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสร้ างได้
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การตัดสินใจของฝ่ ายบริ หารหรื อคณะกรรมการที่จะปรั บโครงสร้ างก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานจะไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันจากการอนุ มาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ ากิจการ
ไม่ได้ ปฏิบัติตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
75.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้ าง หรือ
75.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสร้ างให้ ผ้ ู ได้ รับผลกระทบทราบ โดยการ
ประกาศนั้นเป็ นไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสร้ างความคาดหมายอย่างมี
มูลความจริงแก่ผ้ ูได้ รับผลกระทบว่ากิจการจะดาเนินการปรับโครงสร้ าง
ในกรณี ท่ีกิจ การเริ่ มปฏิบั ติตามแผนการปรั บ โครงสร้ า งหรื อ ประกาศลั ก ษณะหลั ก ของแผน
ให้ ผ้ ู ได้ รั บ ผลกระทบทราบภายหลั งรอบระยะเวลารายงาน กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 10 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากการปรับโครงสร้ างนั้นมีสาระสาคัญ และการไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน
แม้ ว่าการตัดสินใจของฝ่ ายบริ หารเพี ยงอย่ างเดียวจะไม่ก่อให้ เกิดภาระผู กพั นจากการอนุ มาน
แต่เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นก่อนหน้ านั้นประกอบกับการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารอาจก่อให้ เกิดภาระ
ผู กพั นดั งกล่ าว ตั วอย่ างเช่ น การเจรจาต่ อรองกั บตั วแทนพนั กงานเกี่ ยวกั บเงิ นที่จะจ่ ายเมื่ อเลิ กจ้ าง
หรือการต่อรองกับผู้ท่จี ะซื้อการดาเนินงานของกิจการอาจดาเนินการแล้ วเสร็จเหลือเพียง โดย
การเจรจาดั งกล่ า วอาจแล้ ว เสร็จ เหลื อเพี ย งการได้ รั บ การอนุ มั ติจ ากคณะกรรมการ เมื่ อ มี
การอนุ มัติได้ เกิดขึ้นและมีการสื่อสารให้ ฝ่ายอื่นทราบ จะถือว่ากิจการได้ ก่อให้ เกิดภาระผูกพัน
จากการอนุมานที่จะปรับโครงสร้ าง หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 72
ในบางประเทศคณะกรรมการจะได้ รับสิทธิให้ มีอานาจสูงสุด โดยคณะกรรมการจะประกอบด้ วย
ตั วแทนของกลุ่ มผลประโยชน์ นอกเหนื อจากตั วแทนฝ่ ายบริ หาร เช่ น ตั วแทนพนั กงาน หรื อในกรณี
ที่จาเป็ นต้ องมีการแจ้ งต่อตัวแทนดังกล่าวก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสินใจปรับโครงสร้ าง ภาระ
ผูกพันจากการอนุ มานของกิจการในการปรับโครงสร้ างอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการต้ องมีการสื่อสารกับตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์แล้ ว
เมื่อกิจการขายการดาเนินงาน ภาระผูกพันจะไม่ถือว่ าเกิดขึ้ นจนกระทัง่ กิจการมีขอ้ ผูกมัด
ทีจ่ ะขายการดาเนินงานนั้น เช่น มีการทาสัญญาขายทีม่ ีผลบังคับตามกฎหมาย
แม้ ว่ากิจการตัดสินใจที่จะขายการดาเนินงาน และได้ ประกาศถึงการตัดสินใจนั้นต่อสาธารณชน
ยังไม่ถือว่ากิจการมีข้อผูกมัดที่จะขายการดาเนินงานนั้นจนกระทั่งกิจการสามารถระบุผ้ ูซ้ ือและ
ตกลงทาสัญญาขายที่มีผลบั งคับตามกฎหมาย ตราบใดที่กิจการยังไม่ ได้ ทาสัญญาขายที่มีผล
บังคับตามกฎหมายกิจการยังคงสามารถเปลี่ยนใจและอาจดาเนินการเป็ นอย่างอื่น หากกิจการ
ไม่ สามารถหาผู้ซ้ ื อที่จะตกลงตามเงื่อนไขที่กิจการยอมรั บได้ ในกรณีท่กี ารดาเนินงานถือเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการปรั บ โครงสร้ าง กิ จ การต้ อ งทบทวนการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ใ ช้ ใน
การดาเนินงานนั้นตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่กี ารขายการดาเนินงานเป็ นเพียง
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ส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้ างภาระผูกพันจากการอนุมานอาจเกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆ ของการปรับ
โครงสร้ างก่อนที่กจิ การจะทาสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย
ประมาณการหนี้ สินจากการปรับโครงสร้างต้องรวมเฉพาะรายจ่ ายโดยตรงที่เกิดขึ้ นจาก
การปรับโครงสร้างเท่านั้นทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
80.1 จาเป็ นต้องเกิดในการปรับโครงสร้างนั้น
80.2 ไม่เกีย่ วข้องกับกิจกรรมที่ทาอยู่อย่างต่อเนือ่ งของกิจการ
ประมาณการหนี้สนิ จากการปรับโครงสร้ างต้ องไม่รวมรายจ่ายต่อไปนี้
81.1 ค่าอบรมหรือค่าย้ ายสถานที่ของพนักงานที่ยังจ้ างงานอยู่
81.2 ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด หรือ
81.3 เงิ น ลงทุ น ในระบบใหม่ ห รื อ เครื อ ข่ า ยใหม่ ท่ี เ กี่ ย วข้ องกั บ การจ าหน่ า ยเครื อ ข่ า ย
การจาหน่ายใหม่
รายจ่ ายข้ างต้ นเกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นธุรกิจในอนาคต และไม่ถือเป็ นหนี้สินสาหรั บการปรั บ
โครงสร้ าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวโดยใช้ เกณฑ์การรับรู้
รายการเสมือนว่ารายจ่ายนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็ นอิสระจากการปรับโครงสร้ าง
กิจการต้ องไม่นาขาดทุนจากการดาเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถระบุได้ จนถึงวันที่มี
การปรั บ โครงสร้ า งมารวมเป็ นประมาณการหนี้สิน เว้ น แต่ผลขาดทุ นนั้น เกี่ยวข้ องกับสัญญา
ที่สร้ างภาระตามคานิยามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 10
ตามข้ อ ก าหนดที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 51 กิจการต้ อ งไม่ น ารายการผลกาไรจากการจ าหน่ า ย
สิน ทรั พ ย์ ท่ี ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นมาพิ จ ารณาในการวั ด มู ล ค่ า ประมาณการหนี้ สิน จากการปรั บ
โครงสร้ าง แม้ ว่าการจาหน่ายสินทรัพย์น้ันจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้ าง

การเปิ ดเผยข้อมูล
84

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ สาหรับประมาณการหนี้ สินแต่ละประเภท
84.1 จานวนประมาณการหนี้ สิน ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
84.2 จานวนประมาณการหนี้ สินที่รบั รู เ้ พิม่ เติมในระหว่างงวด ซึ่งรวมถึงจานวนที่เพิม่ ขึ้ น
ของประมาณการหนี้ สินทีม่ ีอยู่
84.3 จานวนที่ตดั ออกจากบัญชี ประมาณการหนี้ สิ นในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน
(กล่าวคือ รายจ่ ายทีเ่ กิดขึ้ นและนาไปลดประมาณการหนี้ สิน)
84.4 จานวนประมาณการหนี้ สินที่ ไม่ได้ใช้ที่ตอ้ งกลับรายการในระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน
84.5 จานวนคิดลดทีเ่ พิม่ ขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานเนือ่ งจากเวลาที่ผ่านไปและ
จากผลของอัตราคิดลดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
กิจการไม่จาเป็ นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ
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กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ สาหรับประมาณการหนี้ สินแต่ละประเภท
85.1 ค าอธิ บายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการ
คาดว่าจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
85.2 ค าอธิ บ ายลัก ษณะของความไม่ แ น่ น อนเกี่ ย วกับ จ านวนหรื อ จั ง หวะเวลาของ
การสู ญ เสี ย ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ ที่ใ ช้
เกีย่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต (ตามทีร่ ะบุ ในย่อหน้าที่ 48) เมือ่ จาเป็ นเพือ่ ให้ขอ้ มูล
ทีเ่ ปิ ดเผยมีความเพียงพอ และ
85.3 จานวนรายจ่ ายที่ค าดว่ า จะได้ร ับ ชดเชย โดยระบุ จ านวนสิ น ทรัพ ย์ที่กิ จ การรับ รู ้
สาหรับรายจ่ ายทีค่ าดว่าจะได้รบั ชดเชยนั้น
กิจการต้องให้คาอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นแต่ละประเภท
ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ ไปนี้ หากท าได้ใ นทางปฏิ บ ัติ
เว้นแต่ ค วามน่าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อ จ่ ายช าระหนี้ สิ นนั้นอยู่ ใ นระดับ
ไม่น่าเป็ นไปได้
86.1 ประมาณการผลกระทบทางการเงิ น ซึ่ ง วั ด มู ล ค่ า ตามข้ อ ก าหนดที่ ร ะบุ ไ ว้
ในย่อหน้าที่ 36 ถึง 52
86.2 สิง่ ทีช่ ี้ บอกความไม่แน่นอนเกีย่ วกับจานวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ และ
86.3 ความน่าจะเป็ นทีจ่ ะได้รบั ชดเชย
ในการกาหนดว่ าประมาณการหนี้ สินหรื อหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นรายการใดอาจนามารวมไว้ เป็ น
ประเภทเดียวกัน กิจการต้ องพิ จารณาว่ ารายการต่างๆ มีลักษณะคล้ ายคลึงกันอย่างเพียงพอ
จนทาให้ กจิ การสามารถใช้ ข้อความเดียวกันในการอธิบายถึงรายการเหล่านั้น หรือสามารถบรรลุ
เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 85.1 85.2 86.1 และ 86.2 ได้ ดั ง นั้ น การรวมจ านวน
ที่เกี่ยวข้ องกับการประกันสินค้ าต่างชนิดไว้ เป็ นประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือ
เป็ นการเหมาะสม แต่การนาจานวนที่เกี่ยวข้ องกับการรับประกันสินค้ าตามปกติและจานวนที่จะ
เกิดจากการฟ้ องร้ องตามกฎหมายมารวมไว้ เป็ นประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกัน จะถือว่ า
ไม่เหมาะสม
หากประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดจากสถานการณ์ชุดเดียวกัน กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมู ล ตามที่ ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 84 ถึ ง 86 ในลั ก ษณะที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
ความเกี่ยวพันระหว่างประมาณการหนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น
เมื่อ มีค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ กิ จการจะได้ร ับประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิจ กิ จการต้อ ง
เปิ ดเผยค าอธิ บายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่อ าจเกิดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน และกิจการต้องเปิ ดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่งวัดมูลค่า
ตามข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 36 ถึง 52 หากสามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ
เมื่อกิจการเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น กิจการต้ องหลี กเลี่ ยงการชี้ นาที่อาจ
ทาให้ เกิดการเข้ าใจผิดเกี่ยวกับระดับความน่าจะเป็ นที่รายได้ จะเกิดขึ้น
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หากกิจการไม่เปิ ดเผยข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 86 และ 89 เนือ่ งจากไม่สามารถ
ทาได้ในทางปฏิบตั ิ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว
ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าการเปิ ดเผยข้อมู ลทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 ถึง 89 จะทาให้สถานะของกิจการเกีย่ วกับข้อพิพาท
กับฝ่ ายอื่นๆ ในเรื่องเกี่ยวกับประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น หรือสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้ น เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ในกรณีนี้ กิจการไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
แต่ ตอ้ งเปิ ดเผยถึงลักษณะทัว่ ไปของข้อพิพาทพร้อมกับข้อเท็จจริงและเหตุผลของการไม่
เปิ ดเผยข้อมูลนั้น

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
93
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กิจการต้อ งรับรู ผ้ ลกระทบจากการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ณ วันถือ ปฏิ บตั ิ
(หรื อ ก่ อ นวัน ถื อ ปฏิ บ ัติ ) โดยปรับ กับ ก าไรสะสมต้น งวดของงวดแรกที่ กิ จ การได้น า
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มาถื อ ปฏิ บ ตั ิ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ สนับ สนุ น แต่ ไ ม่ ไ ด้
กาหนดให้กิจการต้องปรับปรุงกาไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนที่นาเสนอ หรือปรับย้อนหลัง
ข้อมู ลเปรียบเทียบ หากกิจการไม่ได้ปรับย้อนหลังข้อมู ลเปรียบเทียบกิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

วันถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลังวั นที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนั บสนุ นให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบั ติ หาก
กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
96 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
97 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
98 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
99 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ได้ มีการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 ซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจากการปรับปรุงของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) กิจการต้ องถือ ปฏิบัติตามการปรั บ ปรุ งนั้ นโดยใช้ วิ ธีเ ปลี่ ยนทัน ทีเ ป็ นต้ น ไป
สาหรับการรวมธุรกิจซึ่งเป็ นการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
100 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
101 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

นันทวดีพิศาล)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

