
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  

ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเปนการแกไขของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 37: Provisions, 
Contingent Liabilities and Contingent Assets (Bound volume 2009))
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สารบัญ
                                                                                      ยอหนาที่

บทนํา บทนํา1- บทนํา 23
วัตถุประสงค
ขอบเขต 1-9
คํานิยาม 10-13
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น 11
ความสัมพันธระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 12-13
การรับรูรายการ 14-35
ประมาณการหนี้สิน 14-26

ภาระผูกพันในปจจุบัน 15-16
เหตุการณในอดีต 17-22
ความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 23-24
การประมาณการภาระผูกพันที่นาเชื่อถือ 25-26

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 27-30
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 31-35
การวัดมูลคา 36-52
ประมาณการที่ดีที่สุด 36-41
ความเสี่ยงและความไมแนนอน 42-44
มูลคาปจจุบัน 45-47
เหตุการณในอนาคต 48-50
การจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้น 51-52
รายจายที่จะไดรับชดเชย               53-58
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน               59-60
การนําประมาณการหนี้สินมาใช               61-62
การนําขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรูและวัดมูลคามาปฏิบัติ               63-83
ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต 63-65
สัญญาที่สรางภาระ 66-69
การปรับโครงสราง 70-83



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/43

ยอหนาที่
การเปดเผยขอมูล               84-92
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง               93
วันถือปฏิบัติ 95
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 95 ทุกยอหนามีความสําคัญ และมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใช

นโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับ

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นทุกรายการ เวนแตรายการ

ตอไปนี้

1.1 รายการที่เปนผลจากเครื่องมือทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม

1.2 รายการที่เปนผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแลว เวนแตเปนสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ

สัญญาที่มีผลบังคับแลว คือ สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายยังไมไดปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ที่ใหไวหรือไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวเพียงบางสวนอยางเทาเทียมกัน

1.3 รายการที่เกิดจากสัญญาที่กิจการประกันภัยทํากับผูถือกรมธรรม หรือ

1.4 รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

ประมาณการหนี้สิน

บทนํา 2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาประมาณการหนี้สินวาเปนหนี้สินที่มีความไม

แนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ และกําหนดใหรับรูประมาณการหนี้สินก็

ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้

2.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน

2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแน (ไดแก กรณีที่นาจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาเกิดขึ้น) ที่กิจการ

จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกิจการเพื่อจายชําระภาระผูกพัน

ดังกลาว และ

2.3 สามารถจัดทําประมาณการของจํานวนภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ มาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้กําหนดวาจะเปนกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดขึ้นเทานั้นที่กิจการจะไมสามารถประมาณ

มูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาภาระผูกพันจากการอนุมานวา หมายถึง ภาระ

ผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
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3.1 กิจการแสดงออกใหฝายอื่นๆ เห็นวากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการ

ปฏิบัติในอดีตจนถือเปนแบบแผน โดยนโยบายที่ประกาศใช หรือโดยคําแถลงการณใน

ปจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ

3.2 การกระทําตามขอ 3.1 ของกิจการสรางความคาดหมายที่มีมูลความจริงใหกับฝายอื่นๆ วา

กิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

บทนํา 4. ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เชน การฟองรองตามกฎหมาย อาจมีความไมชัดเจนวากิจการมีภาระ

ผูกพันในปจจุบันหรือไม ในกรณีดังกลาวใหกิจการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยูหาก

หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตนาจะมีผลทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน

อยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มากกวาที่ไมนาจะมีอยู กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สิน

สําหรับภาระผูกพันในปจจุบันหากภาระผูกพันนั้นเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการที่มาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้กําหนดไว ในกรณีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวาที่จะไมเกิดขึ้นวากิจการไมมี

ภาระผูกพันในปจจุบัน กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เวนแตในกรณี

ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน

นั้นอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

บทนํา 5. จํานวนที่ตองรับรูเปนประมาณการหนี้สินตองเปนจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตอง

นําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการที่ดีที่สุดใน

ที่นี้ หมายถึง จํานวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะยอมจาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อ

ชําระภาระผูกพันหรือเพื่อโอนภาระผูกพันใหกับบุคคลที่สาม 

บทนํา 6. ในการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้

6.1 พิจารณาถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนของประมาณการหนี้สิน อยางไรก็ตาม ความ

ไมแนนอนไมใชเหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อประมาณจํานวนประมาณการหนี้สินใหสูง

เกินควร หรือเพื่อรับรูหนี้สินดวยจํานวนที่สูงเกินจริง

6.2 คิดลดประมาณการหนี้สินหากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการ

หนี้สินนั้นอยางมีสาระสําคัญ โดยใชอัตราคิดลดกอนหักภาษีซึ่งสะทอนถึงการประเมิน

สถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สิน

ที่ยังไมไดสะทอนในประมาณการที่ดีที่สุดของรายจาย เมื่อกิจการใชวิธีคิดลดกับประมาณ

การหนี้สิน กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปเปน

คาใชจายดอกเบี้ย

6.3 พิจารณาถึงเหตุการณในอนาคต เชน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือวิทยาการ

สมัยใหม เมื่อมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอที่ทําใหเชื่อถือไดวาเหตุการณในอนาคต

นั้นจะเกิดขึ้น
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6.4 ไมนํารายการผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดมารวมพิจารณาในการวัด

มูลคาประมาณการหนี้สิน แมวาการจําหนายที่คาดวาจะเกิดขึ้นนั้นจะเชื่อมโยงอยาง

ใกลชิดกับเหตุการณที่กอใหเกิดประมาณการหนี้สิน 

บทนํา 7. ในกรณีที่กิจการคาดวาจะไดรับชดเชยรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่สามตามจํานวนที่

กิจการจายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน เชน เมื่อกิจการมีสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชย

คาเสียหาย หรือไดรับการประกันจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้

7.1 รับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยเมื่อกิจการมีความมั่นใจมากวาหลังจากที่จาย

ชําระ

ภาระผูกพันแลวกิจการนาจะไดรับเงินชดเชยนั้นคืน โดยจํานวนเงินชดเชยที่รับรูตองไม

เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และ

7.2 รับรูเงินชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหาก มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวา กิจการ

อาจแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย

แสดงสุทธิจากจํานวนเงินชดเชย

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองทบทวนประมาณการหนี้สินทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกลาวเพื่อสะทอนใหเห็นถึงใหเปนการ

ประมาณการที่ดีที่สุดในปจจุบัน และกิจการตองกลับบัญชีประมาณการหนี้สินหากไมมีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระ

ผูกพันอีกตอไป

บทนํา 9. กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว

แตเดิมเทานั้น

ประมาณการหนี้สิน – การนําไปปฏิบัติใชกับเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงการนําขอกําหนดในการรับรูและการวัดมูลคาโดยทั่วไป

สําหรับประมาณการหนี้สินมาปฏิบัติกับกรณีเฉพาะสามกรณี คือ ขาดทุนจากการดําเนินงานใน

อนาคต สัญญาที่สรางภาระ และการปรับโครงสราง

บทนํา 11. กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต การคาดคะเน

วากิจการจะเกิดขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตชี้ใหเห็นวาสินทรัพยบางรายการที่ใชในการ

ดําเนินงานอาจเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดที่ระบุ

ไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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บทนํา 12. กิจการตองรับรูและวัดมูลคาภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากสัญญาที่สรางภาระเปนประมาณ

การหนี้สินสัญญาที่สรางภาระ หมายถึง สัญญาที่กอใหเกิดตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากการ

ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวภายใตสัญญา ซึ่งตนทุนดังกลาวมีจํานวนสูงกวาประโยชนเชิง

เศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสัญญานั้น

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาการปรับโครงสรางวา หมายถึง แผนงานที่อยู

ภายใตการวางแผนและควบคุมของฝายบริหารของกิจการ ซึ่งทําใหรายการใดรายการหนึ่ง

ตอไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญกับ

13.1 ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการ หรือ

13.2 ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

บทนํา 14. กิจการจะรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนการปรับโครงสรางก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใน

การรับรูประมาณการหนี้สิน โดยภาระผูกพันจากการอนุมานจากการปรับโครงสรางจะเกิดขึ้นไดก็

ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้

14.1 กิจการมีแผนการปรับโครงสรางที่เปนทางการอยางละเอียด ซึ่งระบุถึงรายการตอไปนี้

เปนอยางนอย

14.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของ

14.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะไดรับผลกระทบ

14.1.3 สถานประกอบการ หนาที่งาน และจํานวนพนักงานโดยประมาณที่จะไดรับ

คาตอบแทนจากการเลิกจาง

14.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ

14.1.5 เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง

14.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความ

จริงวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสรางโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางหรือ

โดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นใหผูไดรับผลกระทบทราบ

บทนํา 15. การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสรางจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันจาก

การอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถากิจการไมไดปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้กอน

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

15.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง หรือ

15.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสรางใหผูไดรับผลกระทบทราบ การประกาศ

นั้นตองเปนไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสรางความคาดหมายอยางมี      

มูลความจริงแกผูไดรับผลกระทบวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง
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บทนํา 16. ในกรณีที่การปรับโครงสรางเกี่ยวของกับการขายการดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือวา

ภาระผูกพันจากการขายจะยังไมเกิดขึ้นจนกวากิจการจะไดผูกมัดที่จะขายการดําเนินงานนั้น เชน 

ทําสัญญาขายผูกมัดเอาไว

บทนํา 17. ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางตองรวมเฉพาะรายจายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรับ

โครงสรางนั้น โดยรายจายดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้

17.1 จําเปนตองเกิดในการปรับโครงสราง และ

17.2 ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องของกิจการ ดังนั้น ประมาณการหนี้สินจาก

การปรับโครงสรางตองไมรวมคาอบรมใหมหรือคายายสถานที่ของพนักงานที่ยังจางงานอยู 

คาใชจายทางการตลาด หรือคาใชจายในการลงทุนในระบบหรือเครือขายใหมที่เกี่ยวของ

กับการจําหนาย

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นวา หมายถึง รายการขอใด

ขอหนึ่งตอไปนี้

18.1 ภาระผูกพันที่อาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาภาระผูกพัน

ดังกลาวมี อยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณใน

อนาคตซึ่งยังไมมีความ แนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยเหตุการณดังกลาวตองไม

อยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ

18.2 ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปนหนี้สินได

เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

18.2.1 ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิง

เศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน หรือ

18.2.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ

บทนํา 19. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวากิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แตตองเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นเวนแตความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน

เชิงเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

บทนํา 20. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นวา หมายถึง สินทรัพยที่อาจ

มีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้น ตองไดรับ

การยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณในอนาคตซึ่งยังไมมีความแนนอนวาจะเกิดขึ้น

หรือไมเกิดขึ้นโดยเหตุการณดังกลาวตองไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ ตัวอยางเชน 
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การเรียกรองคาสินไหมทดแทนท่ีกิจการกําลังดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผลการตัดสินยังไมเปนที่

แนนอน

บทนํา 21. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นนั้น

เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

บทนํา 22. เมื่อกิจการมีความมั่นใจมากวารายไดนาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน สินทรัพยที่เกี่ยวของกับรายไดนั้น

ไมถือวาเปนสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นแตถือเปนสินทรัพยที่ตองรับรู

วันถือปฏิบัติ

บทนํา 23. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหแนใจวากิจการนําเกณฑการรับรูรายการและการวัดมูลคา

มาปฏิบัติกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม และมี

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ เพื่อชวยใหผูใช

งบการเงินเขาใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจํานวนที่แสดงอยูในงบการเงินนั้น

ขอบเขต

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับกิจการทุกกิจการในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ยกเวนรายการตอไปนี้
1.1 รายการที่เปนผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแลว ซึ่งไมใชสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ
1.2 (ยอหนานี้ไมใช)
1.3 รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึงการค้ําประกัน) ที่อยูใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช)

3. สัญญาที่มีผลบังคับแลว คือ สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายยังไมไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวหรือได

ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวเพียงบางสวนอยางเทาเทียมกัน กิจการไมตองนํามาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาที่มีผลบังคับแลว เวนแตสัญญานั้นเปนสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ

4. (ยอหนานี้ไมใช)

5. กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมาปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หากมาตรฐานการ

บัญชีฉบับอื่นครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับประเภทที่เฉพาะของประมาณการหนี้สิน 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางประเภทของประมาณการหนี้สินที่ครอบคลุม

โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมีดังตอไปนี้

5.1 สัญญากอสราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
5.2 ภาษีเงินได (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)

5.3 สัญญาเชา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา) อยางไร

ก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ไมไดใหขอกําหนด
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ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานที่สรางภาระแกกิจการ ดังนั้น กิจการตองนํา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาดังกลาว

5.4 ผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

(เมื่อมีการประกาศใช))
5.5 สัญญาประกันภัย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย   

(เมื่อมีการประกาศใช)) อยางไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับการประมาณการหนี้สิน 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นของผูรับประกัน ไมรวมถึงประมาณการหนี้สิน 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากภาระผูกพันทางสัญญาและสิทธิ

ภายใตสัญญาประกันภัยซึ่งอยูในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)

6. การรับรูประมาณการหนี้สินอาจสัมพันธกับการรับรูรายได ตัวอยางเชน เมื่อกิจการใหการค้ําประกันเพื่อ

เปนการแลกเปลี่ยนกับคาธรรมเนียม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงการรับรูรายไดและ

ไมไดเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได 

(เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งไดระบุถึงสถานการณที่เขาเกณฑการรับรูรายได และใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การนําเกณฑการรับรูรายไดมาปฏิบัติ 

7. ตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ “ประมาณการหนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่มีความ

ไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ ในบางประเทศ คําวาประมาณการหนี้สิน

ถูกใชประกอบกับรายการอื่นๆ เชน คาเสื่อมราคา คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย และคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการที่ใชปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ดังนั้น มาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้จึงไมครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกลาว

8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดหามหรือใหขอกําหนดเกี่ยวกับการนํารายจายมารวมเปนตนทุนของ

สินทรัพยเมื่อกิจการรับรูประมาณการหนี้สิน ดังนั้น กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของ

ซึ่งระบุวารายจายสวนใดถือเปนสินทรัพยและรายจายสวนใดถือเปนคาใชจายมาถือปฏิบัติ

9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับการปรับโครงสราง ซึ่งรวมถึง

การดําเนินงานที่ยกเลิก เมื่อการปรับโครงสรางเปนไปตามคํานิยามการดําเนินงานที่ยกเลิกกิจการตอง

เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก 
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คํานิยาม

10. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

ประมาณการหนี้สิน หมายถึง    หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา
หรือจํานวนที่ตองจายชําระ

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งเปนผล
จากเหตุการณในอดีตที่การชําระภาระผูกพันนั้น
คาดวาจะสงผลใหกิจการตองสูญเสียทรัพยากร
ที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ หมายถึง เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกผันจากการอนุมาน ซึ่งเปนผลให
กิจการตองจายชําระภาระผูกพันนั้นโดยไมมี
ทางเลือกอื่นที่เปนไปได

ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากรายการใดรายการหนึ่ง
ตอไปนี้
1) สัญญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดแจง

หรือโดยนัย)
2) กฎหมายที่ใชบังคับ
3) ผลบังคับตามกฎหมายอื่น

ภาระผูกพันจากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อ
เปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
1) กิจการแสดงออกใหฝายอื่นๆ เห็นวากิจการ

จะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการ
ปฏิบัติในอดีตจนถือเปนแบบแผน หรือ
โดยนโยบายที่ประกาศใชหรื อโดยคํ า
แ ถ ล ง ก า ร ณ ใ น ป จ จุ บั น ที่ มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ

2) การกระทําตามขอ 1) ของกิจการสราง
ความคาดหมายที่มีมูลความจริงใหกับ
ฝายอื่นๆ วากิจการจะรับผิดชอบตอภาระ
ผูกพันที่เกิดขึ้น 
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง รายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1) ภาระผูกพันที่อาจมีอยูอันเนื่องมาจาก

เหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาภาระ
ผูกพันดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับ
การยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่ง
เหตุการณ ในอนาคตซึ่ งยั งไมมีความ
แนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดย
เหตุการณดังกลาวตองไมอยู ในความ
ควบคุมทั้งหมดของกิจการ

2) ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ ง เกิดขึ้ นจาก
เหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปน
หนี้สินไดเนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
(1) ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่

กิ จการจะสูญเสี ยทรัพยากรที่ มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพัน หรือ

(2) จํานวนของภาระผูกพันไมสามารถ
วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น   หมายถึง สินทรัพยที่อาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณใน
อดีต แตการจะทราบวาสินทรัพยดังกลาวมีอยู
หรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณ
อยางนอยหนึ่งเหตุการณในอนาคตซึ่งยังไมมี
ความแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดย
เหตุการณดังกลาวตองไมอยูในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ

สัญญาที่สรางภาระ หมายถึง สัญญาที่กอใหเกิดตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวภายใต
สัญญา ซึ่ งตนทุนดังกลาวมีจํ านวนสูงกว า
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจาก
สัญญานั้น
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การปรับโครงสราง หมายถึง   แผนงานที่อยูภายใตการวางแผนและควบคุม
ของฝายบริหารของกิจการซึ่งทําใหรายการใด
รายการหนึ่งตอไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีสาระสําคัญ
1) ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
2) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น

11. ประมาณการหนี้สินสามารถแยกจากหนี้สินประเภทอื่น เชน เจาหนี้การคาและรายการคางจาย 

เนื่องจากความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจํานวนของรายจายในอนาคตที่ตองจายชําระในทาง

ตรงกันขาม

11.1 เจาหนี้การคาเปนหนี้สินที่กิจการตองจายสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับหรือบริโภคที่กิจการ

ยังไมไดจายชําระ ยังไมไดรับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไมไดตกลงอยางเปนทางการกับผูขาย

สินคาหรือผูใหบริการ และ

11.2 รายการคางจายเปนหนี้สินที่กิจการตองจายสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับหรือบริโภคที่

กิจการยังไมไดจายชําระ ยังไมไดรับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไมไดตกลงอยางเปนทางการกับ

ผูขายสินคาหรือผูใหบริการ รวมถึงจํานวนท่ีคางชําระกับพนักงาน เชน คาพักรอนคางจาย แมวา

ในบางครั้งกิจการจําเปนตองประมาณจํานวนหรือจังหวะเวลาของรายการคางจาย แตตามปกติ

การประมาณดังกลาวจะมีความไมแนนอนนอยกวาการประมาณจํานวนหรือจังหวะเวลาของ

ประมาณการหนี้สิน

ตามปกติกิจการจะแสดงรายการคางจายเปนสวนหนึ่งของเจาหนี้การคาหรือเจาหนี้อื่น ในขณะที่แสดง

ประมาณการหนี้สินเปนรายการแยกตางหาก

ความสัมพันธระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

12. ตามความหมายโดยทั่วไป ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีจํานวนหรือ

จังหวะเวลาของการจายชําระที่ไมแนนอน อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชคําวา 

“หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น” เฉพาะกับหนี้สินและสินทรัพยที่ไมสามารถรับรูได 

เนื่องจากการที่จะทราบวาหนี้สินหรือสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณ

อยางนอยหนึ่งเหตุการณในอนาคตซึ่งยังมีความไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยเหตุการณ

ดังกลาวตองไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ นอกจากนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ยังกําหนดใหใชคําวา “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น” กับหนี้สินที่ยังไมเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ
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13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอแตกตางระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

13.1 ประมาณการหนี้สินเปนประมาณการที่กิจการตองรับรูเปนหนี้สินหากกิจการสามารถประมาณ

มูลคาไดอยางนาเชื่อถือ เนื่องจากประมาณการหนี้สินเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ

ภาระผูกพันนั้น และ

13.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คือ หนี้สินที่กิจการยังไมสามารถรับรูเปนหนี้สินไดเนื่องจากเหตุผลขอใด

ขอหนึ่งตอไปนี้

13.2.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นเปนภาระผูกพันที่อาจมีอยูแตยังไมไดรับการยืนยันวา

กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันที่จะนําไปสูการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิง

เศรษฐกิจ หรือ

13.2.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นไมเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการที่กําหนดไวใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ไมวาจะเปนการที่ภาระผูกพันดังกลาวไมมีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อ

จายชําระภาระผูกพัน หรือการที่กิจการไมสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพัน

นั้นไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ)

การรับรูรายการ

ประมาณการหนี้สิน

14. ประมาณการหนี้สินจะตองรับรูก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
14.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
14.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอ

กิจการเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว และ
14.3 สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ

ภาระผูกพันในปจจุบัน

15. ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อมีความไมชัดเจนวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหรือไม ใหกิจการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู หากหลักฐานดังกลาว
แสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตนาจะมีผลทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันอยู ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานมากกวาที่ไมนาจะมีอยู

16. ในกรณีทั่วไป จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเหตุการณในอดีตกอใหเกิดภาระผูกพันในปจจุบันหรือไม แต

ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด ตัวอยางเชน การฟองรองตามกฎหมาย อาจมีการโตแยงกันวาเหตุการณบาง
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เหตุการณไดเกิดขึ้นแลวหรือ ยังไมเกิด หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน

หรือไม ในกรณีดังกลาว กิจการตองพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู (ซึ่งรวมถึงความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญและหลักฐานเพิ่มเติมที่ไดจากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน) เพื่อกําหนดวา

กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือไม โดยเมื่อพิจารณาจากหลักฐาน

ดังกลาวกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้

16.1 กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับภาระผูกพันในปจจุบันที่พิจารณาวาเปนไปตาม

เกณฑการรับรูแลวเห็นวานาจะมีอยูมากกวาไมนาจะมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

หากภาระผูกพันดังกลาวเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ และ

16.2 กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันที่พิจารณาแลวเห็นวา

ไมนาจะมีอยูมากกวานาจะมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เวนแตกรณีที่พิจารณาแลว

เห็นวาความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ

ภาระผูกพันนั้นอยูในระดับที่ไมนาจะเปนไปได (ดูยอหนาที่ 86)

เหตุการณในอดีต

17. เหตุการณในอดีตที่มีผลทําใหภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้น เรียกวาเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน 

เหตุการณในอดีตจะถือเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันไดก็ตอเมื่อเหตุการณนั้นเปนเหตุให

กิจการตองจายชําระภาระผูกพันโดยไมมีทางเลือกอื่นที่เปนไปได เหตุการณดังกลาวตองเปนไปตาม

ขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

17.1 เมื่อการจายชําระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ

17.2 เปนภาระผูกพันจากการอนุมาน เมื่อเหตุการณซึ่งอาจเปนการกระทําของกิจการไดสรางความ

คาดหมายอยางมีมูลความจริงกับฝายอื่นๆ วากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

18. งบการเงินมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไมใชฐานะ

การเงินที่อาจเปนไปไดในอนาคต ดังนั้น กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนที่จําเปน

จะตองเกิดขึ้นเพื่อการดําเนินงานในอนาคต หนี้สินที่กิจการรับรูในงบแสดงฐานะการเงินตองเปน

หนี้สินที่กิจการมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเทานั้น

19. ประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรูตองเปนภาระผูกพันที่เกิดจากเหตุการณในอดีตและไมขึ้นกับการ

กระทําในอนาคตของกิจการ เชน การที่กิจการตองจายคาปรับหรือคาใชจายในการกําจัดมลพิษเนื่องจาก

กระทําผิดกฎหมายสิ่งแวดลอม การจายคาปรับหรือคาใชจายดังกลาวจะทําใหกิจการตองสูญเสีย

ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันที่เกิดขึ้นไมวาการกระทําในอนาคตของ

กิจการจะเปนเชนไร ในทํานองเดียวกัน กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนในการรื้อ

ถอนแทนขุดเจาะน้ํามันหรือโรงงานไฟฟาปรมาณูเทากับจํานวนที่กิจการตองรับผิดชอบเพื่อแกไขความ

เสียหายที่ไดเกิดขึ้น ในทางกลับกัน กิจการอาจไดรับแรงกดดันเชิงพาณิชยหรือขอกําหนดตามกฎหมาย

ที่ทําใหกิจการมีความตั้งใจหรือจําเปนที่จะยุติรายจายในการดําเนินงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน
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อนาคต เชน การติดตั้งเครื่องกรองควันสําหรับโรงงานบางประเภท ในกรณีนี้ กิจการตองไมรับรู

ประมาณการหนี้สินเนื่องจากภาระผูกพันในปจจุบันสําหรับรายจายในอนาคตถือวายังไมเกิดขึ้น เพราะ

กิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดวยการกระทําในอนาคตของกิจการเอง เชน 

การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน

20. แมวาภาระผูกพันมักจะเกี่ยวของกับอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนผูที่จะไดรับชําระภาระผูกพัน แตกิจการไม

จําเปนตองทราบวาผูที่จะไดรับชําระภาระผูกพันนั้นเปนใคร ซึ่งตามความเปนจริงผูที่จะไดรับชําระ

ภาระผูกพันอาจเปนสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น เนื่องจากภาระผูกพันมักจะเกี่ยวของกับการใหคํามั่น

สัญญากับอีกฝายหนึ่ง การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันจาก

การอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถาการตัดสินใจดังกลาวไมไดถูกสื่อสารกอนวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานไปยังผูที่ไดรับผลกระทบในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอที่จะทําใหผูที่ไดรับผลกระทบ

เกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

21. เหตุการณที่ไมกอใหเกิดภาระผูกพันในทันทีอาจกอใหเกิดภาระผูกพันในภายหลังเนื่องจากกฎหมาย

เปลี่ยนแปลงไป หรือการกระทําบางอยางของกิจการที่ทําใหภาระผูกพันจากการอนุมานเกิดขึ้น (เชน 

การแถลงตอสาธารณชนในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอ) ตัวอยางเชน เมื่อกิจการกอใหเกิดความเสียหาย

ตอสิ่งแวดลอม กิจการอาจไมมีภาระผูกพันที่จะตองฟนฟูความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของ

กิจการ อยางไรก็ตาม เหตุการณที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายจะกลายเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันเมื่อกฎหมายที่ประกาศใหมมีผลทําใหกิจการตองแกไขความเสียหายที่มีอยู หรือเมื่อกิจการ

ยอมรับตอสาธารณชนวาจะรับผิดชอบในการแกไขความเสียหายดังกลาวในลักษณะที่ทําใหเกิดภาระ

ผูกพันจากการอนุมาน

22. เมื่อรายละเอียดในรางกฎหมายใหมยังไมผานการพิจารณาขั้นสุดทาย ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อเปนที่

คาดไดวากฎหมายใหมจะไดรับการบัญญัติขึ้นตามขอกําหนดที่รางไวอยางแนนอน มาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้กําหนดใหภาระผูกพันที่เปนผลจากรางกฎหมายดังกลาวถือวาเปนภาระผูกพันตามกฎหมาย 

อยางไรก็ตาม สถานการณที่แตกตางกันที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายอาจทําใหกิจการไมสามารถระบุ

ลงไปไดวาเหตุการณใดจะทําใหการบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้นแนนอน ในหลายกรณี กิจการอาจไมมีทาง

ทราบวารางกฎหมายใหมจะไดรับการบัญญัติเปนกฎหมายหรือไมจนกระทั่งกฎหมายนั้นไดรับการ

บัญญัติขึ้นจริง

ความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียทรัพยากรทีม่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

23. หนี้สินที่กิจการสามารถรับรูไดตองไมเปนแตเพียงภาระผูกพันในปจจุบันเทานั้น แตตองมีความเปนไป

ไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน

ดังกลาว ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ความเปนไปไดคอนขางแน หมายถึง 

การสูญเสียทรัพยากรหรือเหตุการณอันจะมีความเปนไปไดก็ตอเมื่อเหตุการณนั้นมีความเปนไปไดที่
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จะเกิดขึ้นมากกวาไมนาจะเกิดขึ้น เมื่อไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ภาระผูกพันในปจจุบันจะมีอยู 

กิจการตองเปดเผยหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ยกเวนความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันนั้นจะอยูในระดับไมนาเปนได (ดูยอหนาที่ 86) 

24. หากกิจการมีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ เชน การรับประกันสินคาหรือสัญญาที่คลายคลึง

กัน กิจการตองกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันเหลานั้น 

โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแน

ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมี

ระดับต่ํา แตอาจมีความเปนไปไดที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรจํานวนหนึ่งไปเพื่อจายชําระภาระผูกพัน

โดยรวมทั้งประเภท ในกรณีดังกลาว กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินหากประมาณการหนี้สินนั้น

เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ

การประมาณการภาระผูกพันที่นาเชื่อถือ

25. การใชประมาณการถือเปนปจจัยสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไมไดทําใหงบการเงินขาดความ

นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งประมาณการหนี้สิน ซึ่งโดยลักษณะแลว เปนรายการที่มีความไมแนนอน

สูงกวารายการอื่นที่บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด กิจการจะ

สามารถกําหนดชวงของจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้น และสามารถประมาณการภาระผูกพันที่เชื่อถือ

ไดอยางเพียงพอที่จะใชรับรูเปนประมาณการหนี้สิน

26. ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด กิจการอาจไมสามารถจัดทําประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ ทําใหกิจการไม

สามารถรับรูหนี้สินนั้นได ดังนั้น กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินนั้นเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

(ดูยอหนาที่ 86)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27. กิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 86 เวนแตความ

นาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

29. ในกรณีที่กิจการตองรับผิดชอบภาระผูกพันรวมกับผูอื่น กิจการตองถือวาภาระผูกพันสวนที่ผูอื่นตอง

รับผิดชอบเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการ และรับรูภาระผูกพันสวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแน

วากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนประมาณการหนี้สิน เวนแตในกรณีที่ยาก

ยิ่งที่จะเกิดที่กิจการไมสามารถประมาณมูลคาของหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

30. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะที่คาดไวแตเริ่มแรก ดังนั้น กิจการตองประเมิน

สถานการณอยางตอเนื่องเพื่อกําหนดวาความเปนไปไดที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน

เชิงเศรษฐกิจเกิดขึ้นแลวหรือไม หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียประโยชน
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสําหรับรายการที่เคยถือเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น กิจการตองรับรูประมาณการ

หนี้สินในงบการเงินในงวดที่ความเปนไปไดนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป (เวนแตในสถานการณที่ยากยิ่งที่จะ

เกิดที่กิจการไมสามารถจัดทําประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ)

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

31. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

32. สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นมักเกิดจากเหตุการณที่ไมไดวางแผนไวหรือไมไดคาดการณไวที่กอใหเกิดความ

นาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่

กิจการกําลังดําเนินการตามกฎหมายซึ่งผลการตัดสินยังไมเปนที่แนนอน

33. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน เนื่องจากการรับรูดังกลาวอาจทําใหกิจการ

บันทึกรายไดที่อาจจะไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม หากมีความแนนอนมากวารายไดจะเกิดขึ้นอยางแนนอน 

รายการดังกลาวไมถือวาเปนสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และการรับรูรายการดังกลาวถือวาเหมาะสม

34. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 89 หากมีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

35. กิจการตองประเมินสถานการณเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวางบการเงิน

จะสะทอนภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินทรัพยดังกลาว หากมีความแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

ที่ไดรับจะเพิ่มขึ้น กิจการตองรับรูสินทรัพยและรายไดที่เกี่ยวของในงบการเงินในงวดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ดูยอหนาที่ 89)

การวัดมูลคา

ประมาณการที่ดีที่สุด

36. กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจาย
ชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

37. ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน คือ จํานวนที่สมเหตุสมผล

ที่กิจการจะจายเพื่อชําระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันใหกับบุคคลที่สาม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน ตามปกติภาระผูกพันอาจมีจํานวนสูงเกินกวาที่กิจการจะจายชําระหรือโอน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ประมาณการของจํานวนที่สมเหตุผลที่กิจการจะจายเพื่อชําระหรือ

โอนภาระผูกพันถือเปนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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38. กิจการตองประมาณรายจายและผลกระทบทางการเงินโดยใชดุลยพินิจของฝายบริหารของกิจการ 

ประกอบกับประสบการณที่ไดจากรายการบัญชีที่คลายคลึงกัน และรายงานของผูเชี่ยวชาญอิสระในบาง

กรณี หลักฐานที่ใชในการพิจารณาตองรวมถึงหลักฐานที่ไดรับเพิ่มเติมจากเหตุการณภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน

39. เนื่องจากมีความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนที่จะรับรูเปนประมาณการหนี้สิ้น กิจการจึงตองนําวิธีการ

หลายวิธีตามสถานการณมาใช หากประมาณการหนี้สินเกี่ยวของกับประชากรขนาดใหญของรายการ 

กิจการตองประมาณภาระผูกพันจากการถวงน้ําหนักรายจายที่นาจะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยใชความเปนไป

ไดที่เกี่ยวของ วิธีทางสถิติที่ใชในการประมาณนี้เรียกวา “มูลคาที่คาดวาจะเกิด” ดังนั้น ประมาณการ

หนี้สินอาจมีจํานวนแตกตางกันหากความนาจะเปนที่รายจายจะเกิดขึ้นมีอัตราไมเทากัน เชน รอยละ 

60 กับรอยละ 90 หากรายจายที่นาจะเกิดขึ้นในชวงจํานวนที่ประมาณไวมีความตอเนื่องกัน 

และรายจายทุกจุดของชวงจํานวนนั้นมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นเทาเทียมกัน กิจการตองใชรายจายที่

นาจะเกิดขึ้น ณ จุดกึ่งกลางของชวงจํานวนนั้นเปนตัวแทนของประมาณการหนี้สิน  

ตัวอยาง

กิจการขายสินคาโดยใหการรับประกันสินคา กิจการจะรับผิดชอบคาใชจายในการแกไขความเสียหายที่

เกิดขึ้นของสินคาที่เสียหายจากการผลิตภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ถาความเสียหายเกิดขึ้นเพียง

เล็กนอยแตเกิดกับสินคาทุกรายการที่จําหนาย ตนทุนในการแกไขความเสียหายจะมีจํานวนประมาณ 

1 ลานบาท หากความเสียหายเปนความเสียหายที่สําคัญและเกิดกับสินคาทุกรายการที่จําหนาย

คาใชจายในการแกไขความเสียหายจะมีจํานวนประมาณ 4 ลานบาท 

จากประสบการณในอดีตของกิจการ และความคาดหมายในอนาคตชี้ใหเห็นวาในปที่จะมาถึง

75% ของสินคาที่ขายจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น 

20% ของสินคาที่ขายจะมีความเสียหายไมมากนัก

5% ของสินคาที่ขายจะมีความเสียหายที่สําคัญ

ตามยอหนาที่ 24 กิจการจะตองประเมินความนาจะเปนของกระแสเงินสดที่กิจการจะตองจายสําหรับ

ภาระผูกพันในการรับประกันสินคาโดยรวม

มูลคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นของคาใชจายในการแกไขความเสียหายมีดังนี้

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

40. ในการประมาณมูลคาของภาระผูกพันรายการหนึ่งกิจการอาจเห็นวาจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่สุด

เฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สิน อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลาว กิจการยังคงตอง

พิจารณาถึงรายจายที่เปนไปไดอื่นๆ หากพบวารายจายที่เปนไปไดอื่นๆ เกือบทุกจํานวนมีระดับสูงกวา

หรือต่ํากวาจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่สุด ประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินจะเปนจํานวนที่สูงกวา

หรือต่ํากวาดังกลาว ตัวอยางเชน หากกิจการตองแกไขความผิดพลาดสําคัญที่เกิดจากการกอสราง
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โรงงานหลักใหกับลูกคา กิจการอาจมีความเห็นวารายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่สุดเฉพาะรายการดังกลาว 

คือ ตนทุนจํานวน 1 พันลานบาท ซึ่งจะเกิดจากการซอมแซมที่ประสบผลสําเร็จในคราวเดียว อยางไรก็

ตาม กิจการอาจตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนที่สูงกวา 1 พันลานบาท หากมีโอกาสอยางมี

นัยสําคัญที่กิจการจะตองทําการซอมแซมหลายครั้งจนกวางานจะสําเร็จลงได

41. กิจการตองวัดมูลคาประมาณการหนี้สินกอนหักภาษีเงินได เพราะผลกระทบทางภาษีและการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

ความเสี่ยงและความไมแนนอน

42. ในการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน กิจการตองพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนที่    
ไมอาจหลีกเลี่ยงที่อยูแวดลอมเหตุการณและสถานการณตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งประมาณการที่ดี
ที่สุดของประมาณการหนี้สิน

43. ความเสี่ยงชี้ใหเห็นถึงความผันผวนของรายจาย การปรับปรุงความเสี่ยงอาจทําใหจํานวนของหนี้สิ้นที่

ถูกวัดมูลคาสูงขึ้น ดังนั้น กิจการตองใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังเมื่ออยูภายใตสถานการณที่ไม

แนนอน เพื่อที่จะไมทําใหรายไดหรือสินทรัพยแสดงดวยจํานวนที่สูงเกินไป และทําใหคาใชจายและ

หนี้สินแสดงดวยจํานวนที่ต่ําเกินไปอยางไรก็ตาม ความไมแนนอนไมใชเหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อ

ประมาณจํานวนประมาณการหนี้สินใหสูงเกินควรหรือเพื่อรับรูหนี้สินดวยจํานวนที่สูงเกินจริง 

ตัวอยางเชน ถาตนทุนที่วางแผนไวสําหรับรายจายที่เปนผลรายอยางยิ่งไดถูกประมาณโดยใชหลัก

ความระมัดระวัง กิจการตองไมนําหลักความระมัดระวังมาอางเพื่อกําหนดจํานวนรายจายดังกลาวให

สูงกวาความเปนจริงอยางจงใจ แตกิจการตองนําหลักความระมัดระวังมาใชเพื่อหลีกเลี่ยงการนําความเสี่ยง

และความไมแนนอนมาปรับปรุงซ้ําซอน  ซึ่งจะทําใหประมาณการหนี้สินมีจํานวนสูงเกินกวาท่ีควรเปน

44. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของจํานวนรายจายที่จะเกิดขึ้นจากประมาณการ

หนี้สินตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 85.2

มูลคาปจจุบัน

45. กิจการตองกําหนดจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามา
จายชําระภาระผูกพัน หากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอยาง
มีสาระสําคัญ

46. เนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลา ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสดที่กิจการตองจาย

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพียงไมนานจะสรางภาระตอกิจการมากกวาประมาณการหนี้สินที่

เกี่ยวของกับกระแสเงินสดจํานวนเดียวกันที่กิจการตองจายภายหลังรอบระยะเวลารายงานเปน

เวลานาน ดังนั้น กิจการตองคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินหากมูลคาของเงิน

ตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอยางมีสาระสําคัญ
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47. อัตราคิดลด (หรืออัตรา) ตองเปนอัตรากอนหักภาษี ซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาด
ในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู แต
ตองไมสะทอนถึงความเสี่ยงที่ไดปรับกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

เหตุการณในอนาคต

48. จํานวนประมาณการหนี้สินตองสะทอนถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนที่
กิจการตองนํามาจายชําระภาระผูกพัน หากมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอที่ทําใหเชื่อถือไดวา
เหตุการณในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น

49. เหตุการณในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอาจมีความสําคัญตอการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน 

ตัวอยางเชน กิจการอาจเชื่อวาตนทุนในการทําความสะอาดสถานที่ที่ตองจายเมื่อสถานทําการสิ้นสุด

อายุการใชงานจะมีจํานวนลดลงเนื่องจากวิทยาการที่เปลี่ยนไป จํานวนประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรู

ตองสะทอนถึงความคาดหมายที่สมเหตุสมผลของผูสังเกตการณภายนอกซึ่งเปนผูที่มีเหตุมีผลและมี

คุณสมบัติทางดานเทคนิคที่เหมาะสม กิจการตองพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยูทั้งหมดเกี่ยวกับ

วิทยาการที่กิจการสามารถนํามาใชไดเมื่อถึงเวลาที่ตองทําความสะอาด ดังนั้น กิจการจึงควรรวม

จํานวนตนทุนที่คาดวาจะประหยัดไดเนื่องจากประสบการณที่เพิ่มขึ้นจากการนําวิทยาการที่มีอยูมาใช

ในการทําความสะอาด หรือจํานวนตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการนําวิทยาการที่มีอยูมาประยุกตกับ

การกําจัดมลพิษที่มีมากขึ้นหรือที่ซับซอนขึ้น อยางไรก็ตาม กิจการตองไมคาดหวังวาวิทยาการในการ

กําจัดมลพิษจะมีการพัฒนาใหดีขึ้นอยางสิ้นเชิง หากกิจการไมมีหลักฐานสนับสนุนที่เปนรูปธรรม

เพียงพอ

50. กิจการตองนําผลกระทบของกฎหมายใหมที่มีความเปนไปไดมาพิจารณาเพื่อวัดมูลคาภาระผูกพันที่มี

อยูหากหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอดังกลาวทําใหเชื่อถือไดวากฎหมายนั้นนาจะไดรับการบัญญัติ

ขึ้นอยางแนนอน สภาพการณที่หลากหลายทําใหไมสามารถกําหนดไดวาเหตุการณหนึ่งเหตุการณใดจะ

ใหหลักฐานที่เปนรูปธรรม และเพียงพอในทุกกรณี โดยหลักฐานดังกลาวตองกําหนดวาจะมีกฎหมาย

ที่ใชบังคับใดบางที่ตองใชและมีความแนนอนที่กฎหมายนั้นจะไดรับการบัญญัติและมีผลบังคับใช

การจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้น

51. กิจการตองไมนําผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้นมารวมพิจารณาในการวัด
มูลคาประมาณการหนี้สิน

52. กิจการตองไมนํารายการผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยมารวมพิจารณาในการวัด

มูลคาประมาณการหนี้สิน แมวาการจําหนายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับเหตุการณที่

กอใหเกิดประมาณการหนี้สิน แตกิจการตองรับรูผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพย ณ 

เวลาที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่คาดวาจะจําหนายนั้น
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รายจายที่จะไดรับชดเชย

53. หากกิจการคาดวาจะไดรับรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่สามตามจํานวนที่กิจการ
จายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน กิจการจะตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยไดก็
ตอเมื่อกิจการคาดวาหลังจากที่จายชําระภาระผูกพันแลวกิจการนาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยาง
แนนอน กิจการตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวน
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ

54. กิจการอาจแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย
แสดงสุทธิจากจํานวนรายจายที่จะไดรับชดเชยที่รับรูไว

55. ในบางครั้ง กิจการอาจสามารถเรียกรองใหบุคคลที่สามจายรายจายทั้งหมดหรือบางสวนที่กิจการจาย

ไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน ตัวอยางเชน กิจการมีสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชยคาสินไหม

ทดแทน หรือไดรับการประกันจากผูขายสินคาหรือใหบริการในกรณีดังกลาวบุคคลที่สามอาจชดใชเงิน

ที่กิจการจายอออกไปกอนหรือจายชําระภาระผูกพันโดยตรงแทนกิจการ

56. ในกรณีทั่วไป กิจการยังคงตองรับผิดชอบที่จะตองจายจํานวนที่กําลังมีปญหากันอยูทั้งหมด เนื่องจาก

กิจการอาจตองจายชําระรายจายทั้งจํานวนหากบุคคลที่สามไมสามารถจายชําระเนื่องจากเหตุผลบาง

ประการ ในกรณีดังกลาวกิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนหนี้สินทั้งสิ้นที่จะตองจาย และ

รับรูรายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อกิจการมีความแนใจอยางมากวาจะ

ไดรับรายจายนั้นคืนหลังจากที่กิจการจายชําระหนี้สินแลว

57. ในบางกรณี กิจการไมตองรับผิดชอบจํานวนรายจายที่กําลังมีปญหากันอยูแมวาบุคคลที่สามจะไม

สามารถจายชําระรายจายดังกลาว ในกรณีนี้ รายจายดังกลาวไมถือเปนหนี้สินและกิจการตองไมนํา

รายจายนั้นไปรวมบันทึกเปนประมาณการหนี้สิน

58. ตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 29 กิจการตองถือวาภาระผูกพันที่กิจการรับผิดชอบรวมกับผูอื่น

เปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเทากับจํานวนภาระผูกพันที่คาดวาผูท่ีรับผิดชอบรวมกับกิจการจะตองจายชําระ 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน

59. กิจการตองทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณ
การหนี้สินดังกลาวเพื่อสะทอนใหเห็นถึงประมาณการที่ดีที่สุดในปจจุบัน กิจการตองกลับบัญชี
ประมาณการหนี้สินหากไมมีความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันอีกตอไป

60. หากกิจการมีการคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน มูลคาตามบัญชีของประมาณการ

หนี้สินจะเพิ่มขึ้นในแตละงวดตามเวลาที่ผานไป กิจการตองรับรูการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนตนทุนการกูยืม
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การนําประมาณการหนี้สินมาใช

61. กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิม

62. กิจการจะนํารายจายมาตัดประมาณการหนี้สินไดเฉพาะรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว

แตเดิมเทานั้น การนํารายจายที่รับรูไวเพื่อวัตถุประสงคอื่นมาตัดประมาณการหนี้สินอาจทําใหไมเห็น

ผลกระทบของเหตุการณสองเหตุการณที่แตกตางกัน

การนําขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรูและการวัดมูลคามาปฏิบัติ

ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต

63. กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต

64. ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตไมเปนไปตามคํานิยามของหนี้สินที่กําหนดไวในยอหนาที่ 10 
และเกณฑการรับรูประมาณการหนี้สินที่กําหนดไวในยอหนาที่ 14

65. การคาดคะเนขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตชี้ใหเห็นวาสินทรัพยบางรายการที่ใชในการ

ดําเนินงานอาจเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดที่ระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

สัญญาที่สรางภาระ

66. กิจการตองรับรูและวัดมูลคาภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากสัญญาที่สรางภาระเปนประมาณ
การหนี้สิน

67. สัญญาหลายประเภทสามารถที่จะลมเลิกไดโดยไมจําเปนที่กิจการจะตองจายเงินชดเชยใหกับอีกฝาย

หนึ่ง ตัวอยางเชน การสั่งซื้อที่ทําเปนประจํา ดังนั้น สัญญาดังกลาวจึงไมกอใหเกิดภาระผูกพันกับ

กิจการ แตสัญญาอีกประเภทหนึ่งกอใหเกิดทั้งสิทธิและภาระผูกพันกับคูสัญญาแตละฝายในเวลา

เดียวกัน ในกรณีที่เหตุการณบางอยางกอใหเกิดสัญญาที่สรางภาระ สัญญานั้นจะอยูภายใตขอบเขต

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และกิจการตองรับรูหนี้สินที่มีอยูนั้น ในทางกลับกัน สัญญาที่มีผลบังคับ

แลวแตยังไมเปนสัญญาที่สรางภาระจะไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

68. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาสัญญาที่สรางภาระวา หมายถึง สัญญาที่กอใหเกิด

ตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวภายใตสัญญา ซึ่งตนทุนดังกลาวมี

จํานวนสูงกวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสัญญานั้น ตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดคือ 

ตนทุนสุทธิที่ต่ําที่สุดตามสัญญาซึ่งเปนตนทุนที่ตองจายเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือตนทุนคาชดเชยหรือ

คาปรับที่ตองจายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาแลวแตวาตนทุนใดจะต่ํากวา
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69. กอนจะรับรูประมาณการหนี้สินแยกตางหากสําหรับสัญญาที่สรางภาระ กิจการตองรับรูรายการขาดทุน

จากการดอยคาที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยที่ระบุไวในสัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย)

การปรับโครงสราง

70. ตัวอยางตอไปนี้เปนเหตุการณที่อาจถือเปนการปรับโครงสรางตามคํานิยาม

70.1 การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกิจ

70.2 การปดสถานประกอบการทางธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง หรือการยายกิจกรรมทาง

ธุรกิจจากประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น

70.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร เชน การลดระดับชั้นทางการบริหาร

70.4 การปรับโครงสรางขั้นพื้นฐานขององคกรที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอลักษณะและ

จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานของกิจการ

71. กิจการจะรับรูตนทุนการปรับโครงสรางเปนประมาณการหนี้สินไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเกณฑในการ

รับรูประมาณการหนี้สินตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 14 สวนการนําเกณฑดังกลาวมาปฏิบัติกับการ

ปรับโครงสรางไดกําหนดไวในยอหนาที่ 72 ถึง 83

72. การปรับโครงสรางจะกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานไดก็ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
72.1 กิจการมีแผนการปรับโครงสรางที่เปนทางการอยางละเอียด ซึ่งระบุถึงรายการตอไปนี้

เปนอยางนอย
72.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของ
72.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะไดรับผลกระทบ
72.1.3 สถานประกอบการ หนวยงาน และจํานวนพนักงานโดยประมาณที่จะไดรับ

คาชดเชยจากการเลิกจาง
72.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ
72.1.5 เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง

72.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความ
จริงวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสรางโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง
หรือโดยการประกาศลักษณะหลักของแผนน้ันใหผูไดรับผลกระทบทราบ

73. ตัวอยางของหลักฐานที่แสดงวากิจการไดเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง ไดแก การรื้อถอน

โรงงาน การขายสินทรัพย หรือการประกาศใหสาธารณชนทราบถึงลักษณะหลักของแผนการปรับ

โครงสราง การประกาศใหสาธารณชนทราบถึงแผนการปรับโครงสรางในรายละเอียดจะกอใหเกิดภาระ

ผูกพันจากการอนุมานไดก็ตอเมื่อการประกาศนั้นทําอยางละเอียดเพียงพอ (เชน เริ่มดําเนินงานตาม
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แผนงานหลัก) ที่จะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับผูไดรับผลกระทบ ไดแก ลูกคา 

ผูขายสินคา พนักงาน (หรือตัวแทนพนักงาน) วากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง 

74. แผนการปรับโครงสรางจะถือวาเพียงพอที่จะกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการประกาศ

ใหผูถูกกระทบทราบ กิจการจําเปนที่จะตองเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางใหเร็วที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได และดําเนินการปรับโครงสรางใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาที่ไมนาทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอแผนนั้น หากการปรับโครงสรางคาดวาจะเริ่มตนลาชาหรือจะใชเวลานาน

จนไมสมเหตุสมผล แผนการปรับโครงสรางนั้นไมนาจะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับ

ฝายอื่นๆ ซึ่งกิจการผูกมัดไวในปจจุบันวาจะทําการปรับโครงสราง เนื่องจากกรอบเวลาดังกลาวทําให

กิจการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสรางได

75. การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสรางกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะ

ไมกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถากิจการไมไดปฏิบัติตามขอ

ใดขอหนึ่งตอไปนี้กอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

75.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง หรือ

75.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสรางใหผูไดรับผลกระทบทราบ การประกาศนั้น

ตองเปนไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริง

แกผูไดรับผลกระทบวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง  

ในกรณีที่กิจการเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางหรือประกาศลักษณะหลักใหผูไดรับผลกระทบ

ทราบภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หากการปรับโครงสราง

นั้นมีสาระสําคัญ และการไมเปดเผยขอมูลจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงิน

76. แมวาการตัดสินใจของฝายบริหารเพียงอยางเดียวจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน 

แตเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นประกอบกับการตัดสินใจของฝายบริหารอาจกอใหเกิดภาระผูกพัน

ดังกลาว ตัวอยางเชน การเจรจาตอรองกับตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับเงินที่จะจายเมื่อเลิกจางหรือการ

ตอรองกับผูที่จะซื้อการดําเนินงาน การเจรจาดังกลาวจะสรุปผลไดก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ เมื่อการอนุมัติไดเกิดขึ้นและมีการสื่อสารใหฝายอื่นๆ ทราบจะถือวากิจการได

กอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะปรับโครงสราง หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่ระบุไวในยอ

หนาที่ 72

77. ในบางกรณีคณะกรรมการจะไดรับสิทธิใหมีอํานาจสูงสุด โดยคณะกรรมการจะประกอบดวยตัวแทน

ของกลุมผลประโยชนที่ไมใชฝายบริหาร เชน ตัวแทนพนักงาน หรือในกรณีที่คณะกรรมการ

จําเปนตองแจงตอตัวแทนดังกลาวกอนที่จะตัดสินใจปรับโครงสราง ภาระผูกพันจากการอนุมานของ
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กิจการในการปรับโครงสรางอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจของคณะกรรมการไดเกี่ยวของกับการ

สื่อสารกับตัวแทนของกลุมผลประโยชนแลว

78. เมื่อกิจการขายการดําเนินงาน ภาระผูกพันจะไมถือวาเกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการไดผูกมัดที่จะขาย
การดําเนินงานนั้น เชน มีการทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

79. แมวากิจการตัดสินใจที่จะขายการดําเนินงาน และไดประกาศถึงการตัดสินใจนั้นตอสาธารณชน กิจการ

ยังไมถือวาไดผูกมัดที่จะขายการดําเนินงานนั้นจนกระทั่งกิจการสามารถระบุผูซื้อและตกลงทําสัญญา

ขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ตราบใดที่กิจการยังไมไดทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

กิจการยังคงสามารถเปลี่ยนใจและอาจดําเนินการเปนอยางอื่น หากกิจการไมสามารถหาผูซื้อที่จะตก

ลงตามเงื่อนไขที่กิจการยอมรับได หากการขายการดําเนินงานถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง 

กิจการตองทบทวนการดอยคาของสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานนั้นตามขอกําหนดที่ระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เมื่อการขายการ

ดําเนินงานเปนเพียงสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง ภาระผูกพันจากการอนุมานอาจเกิดขึ้นกับสวน

อื่นๆ ของการปรับโครงสรางกอนที่กิจการจะทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

80. ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางตองรวมรายจายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสรางที่เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
80.1 จําเปนตองเกิดในการปรับโครงสรางนั้น
80.2 ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องของกิจการ

81. ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางตองไมรวมรายจายตอไปนี้

81.1 คาอบรมหรือคายายสถานที่ของพนักงานที่ยังจางงานอยู

81.2 คาใชจายทางการตลาด หรือ

81.3 เงินลงทุนในระบบหรือเครือขายใหมที่เกี่ยวของกับการจําหนาย

รายจายขางตนเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในอนาคต และไมถือเปนหนี้สินสําหรับการปรับโครงสราง 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองรับรูรายจายดังกลาวโดยใชเกณฑการรับรูรายการเสมือนวา

รายจายนั้นเกิดขึ้นอยางเปนอิสระจากการปรับโครงสราง

82. กิจการตองไมนําขาดทุนจากการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถระบุไดจนถึงวันที่มีการ

ปรับโครงสรางมารวมเปนประมาณการหนี้สิน ถาผลขาดทุนนั้นไมเกี่ยวของกับสัญญาที่สรางภาระตาม

คํานิยามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10

83. ตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 51 กิจการตองไมนํารายการผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่

คาดวาจะเกิดขึ้นมาพิจารณาในการวัดมูลคาประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสราง แมวาการ

จําหนายสินทรัพยนั้นจะถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง
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การเปดเผยขอมูล

84. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหน้ีสินแตละประเภท
84.1 จํานวนประมาณการหนี้สิน ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวดรายงาน
84.2 จํานวนประมาณการหนี้สินที่รับรูเพิ่มเติมในระหวางงวด ซึ่งรวมถึงจํานวนที่เพิ่มขึ้นของ

ประมาณการหนี้สินที่มีอยู
84.3 จํานวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหวางงวด (เชน รายจายที่เกิดขึ้นและ

นําไปลดประมาณการหน้ีสิน)
84.4 จํานวนประมาณการหนี้สินที่ไมไดใชที่ตองกลับบัญชีในระหวางงวด
84.5 จํานวนคิดลดที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวดของประมาณการหนี้สินเนื่องจากเวลาที่ผานไปและ

จากผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง
กิจการไมจําเปนตองแสดงขอมูลเปรียบเทียบ

85. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหน้ีสินแตละประเภท
85.1 คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดวาจะ

สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
85.2 สิ่งที่ชี้บอกความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน

เชิงเศรษฐกิจ กิจการตองเปดเผยขอสมมติที่สําคัญที่ใชเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต 
(ตามที่ระบุ ในยอหนาที่ 48) เมื่อกิจการจําเปนตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอ และ

85.3 จํานวนรายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชย โดยระบุจํานวนสินทรัพยที่กิจการรับรูสําหรับ
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยนั้น

86. กิจการตองใหคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแตละประเภท 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และเปดเผยขอมูลตอไปนี้หากทําไดในทางปฏิบัติ เวนแต
ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระหนี้สินนั้นอยูในระดับไมนาเปนไปได
86.1 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่งวัดมูลคาตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 36 ถึง 52
86.2 สิ่งที่ชี้บอกความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน

เชิงเศรษฐกิจ และ
86.3 ความนาจะเปนที่จะไดรับชดเชย

87. ในการกําหนดวาประมาณการหนี้สินหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นรายการใดอาจนํามารวมไวเปนประเภท

เดียวกัน กิจการตองพิจารณาวารายการตางๆ มีลักษณะคลายคลึงกันอยางเพียงพอจนทําใหกิจการ

สามารถใชขอความเดียวกันในการอธิบายถึงรายการเหลานั้น และสามารถบรรลุเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

ยอหนาที่ 85.1 85.2 86.1 และ 86.2 ได ดังนั้น การจะรวมจํานวนที่เกี่ยวของกับการประกันสินคา
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ตางชนิดไวเปนประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือเปนการเหมาะสม แตการนําจํานวนที่

เกี่ยวของกับการรับประกันสินคาปกติและจํานวนที่จะเกิดจากการฟองรองตามกฎหมายมารวมไวเปน

ประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือเปนการไมเหมาะสม

88. หากประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดจากสถานการณชุดเดียวกัน กิจการตองเปดเผย

ขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 84 ถึง 86 ในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันระหวาง

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้น

89. เมื่อกิจการมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ กิจการตองเปดเผย
คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
กิจการตองเปดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่งวัดมูลคาตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
ยอหนาที่ 36 ถึง 52 หากสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

90. เมื่อกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น กิจการตองหลีกเลี่ยงการชี้แนะที่อาจทําให

เขาใจผิดเกี่ยวกับระดับความนาจะเปนที่รายไดจะเกิดขึ้น

91. หากกิจการไมเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 86 และ 89 เนื่องจากไมสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

92. ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการจะสามารถคาดการณไดวาการเปดเผยขอมูลทั้งหมดหรือบางสวน
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 84 ถึง 89 จะทําใหสถานะของกิจการเกี่ยวกับขอพิพาทกับฝายอื่นๆ 
ในเรื่องเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น เกิดความ
โอนเอียงอยางรุนแรง ในกรณีนี้ กิจการไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลดังกลาว แตตองเปดเผยถึง
ลักษณะทั่วไปของขอพิพาทพรอมกับขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมเปดเผยขอมูลนั้น

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง

93. กิจการตองรับรูผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ณ วันถือปฏิบัติ (หรือ
กอนวันถือปฏิบัติ) โดยการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวดของงวดแรกที่กิจการไดนํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนแตไมไดกําหนดใหกิจการตอง
ปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดของงวดกอนที่นําเสนอ หรือปรับยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบ
หากกิจการไมไดปรับยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบกิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

94. (ยอหนานี้ไมใช)
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วันถือปฏิบัติ

95. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ

ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

96. (ยอหนานี้ไมใช)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ตาราง - ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และ
รายจายที่จะไดรับชดเชย
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ผลของเหตุการณในอดีตทําใหกิจการอาจสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อ
จายชําระ ก) ภาระผูกพันในปจจุบัน หรือ ข) ภาระผูกพันที่เปนไปไดที่อาจเกิดจากเหตุการณในอดีต 
ซึ่งจะรูวามีอยูจริงก็ตอเมื่อเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณในอนาคตที่ยังไมแนนอนไดเกิดขึ้น
หรือไมเกิดขึ้น และไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ
มีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่
กิจการจะสูญเสียทรัพยากร

มีภาระผูกพันที่ อาจเกิดขึ้ น 
หรือภาระผูกพันในปจจุบันที่
อาจจะหรืออาจจะไมทํ า ให
กิจการสูญเสียทรัพยากร

มีภาระผูกพันที่ เปนไปได หรือ
ภาร ะในป จจุ บั นที่ กิ จ กา รจะ
สูญเสียทรัพยากรไมนาเปนไปได

กิจการตองรับรูประมาณการ

หนี้สิน (ยอหนาที่ 14) 
กิจการตองไมรับรูประมาณการ

หนี้สิน (ยอหนาที่ 27) 
กิจการตองไมรับรูประมาณการ

หนี้สิน (ยอหนาที่ 27) 
กิ จ ก า ร ต อ ง เ ป ด เ ผ ยข อ มู ล

เกี่ ยวกับประมาณการหนี้สิน 

(ยอหนาที่ 84 และ 85)

กิ จ ก า ร ต อ ง เ ป ด เ ผ ยข อ มู ล

เกี่ ยวกับหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น   
(ยอหนาที่ 86)

กิ จก าร ไมต อ ง เป ด เผยข อมู ล     

(ยอหนาที่ 86)

ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อกิจการไมสามารถรับรูหนี้สินไดเนื่องจากไมสามารถวัดมูลคาหนี้สินไดอยาง

นาเชื่อถือ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจะยังคงเกิดขึ้น และกิจการยังคงตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
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สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น              

สินทรัพยอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต ซึ่งจะรูวาสินทรัพยดังกลาวมีอยูจริงก็ตอเมื่อเหตุการณใน
อนาคตที่ยังไมแนนอนอยางนอยหนึ่งเหตุการณไดเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น และไมอยูในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ

กิจการนาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
อยางแนนอน

กิจการมีความเปนไปไดคอนขางแนที่
จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แตยัง
ไมแนนอน

กิจการไมมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่จะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ 

สินทรัพยดังกลาวไมถือ

วาเปนสินทรัพยที่อาจ

เกิดขึ้น  (ยอหนาที่ 33)

กิจการตองไมรับรูสินทรัพย  

(ยอหนาที่ 31)
กิ จ ก า ร ต อ ง ไ ม รั บ รู สิ น ท รั พ ย 

(ยอหนาที่ 31)  

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ยอหนาที่ 89) 

กิจการตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยดังกลาว (ยอหนาที่ 89)

รายจายที่จะไดรับชดเชย

รายจายทั้งหมดหรือบางสวนที่จายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สินซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับชดเชยจาก
บุคคลที่สาม
กิจการไมมีภาระผูกพัน
สําหรับจํานวนรายจายที่
บุคคลที่สามจะเปนผูจาย

กิจการมีภาระผูกพันสําหรับจํานวน
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยและมี
คว ามแน นอนว ากิ จกา รจะ ได รั บ
รายจายนั้นคืนภายหลังการจายชําระ

กิจการมีภาระผูกพันสําหรับจํานวน
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชย 
แตไมมีความแนนอนวากิจการจะ
ไดรับรายจายนั้นคืนภายหลังการ
จายชําระ

กิจการไมมีหนี้สินสําหรับ

จํานวนรายจายที่จะไดรับ

ชดเชยนั้น (ยอหนาที่ 57)

กิจการตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชย

เปนสินทรัพยแยกตางหากในงบแสดง

ฐานะการเงิน และอาจนํารายจายนั้นมาหัก

กลบกับคาใชจ ายในงบกํ าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ จํานวนรายจายที่คาดวาจะไดรับ

ชดเชยที่รับรูจะตองไมสูงกวาหนี้สินที่

เกี่ยวของ (ยอหนาที่ 53 และ 54)

กิจการตองไมรับรูรายจายที่คาดวา

จ ะ ได รั บ ชด เ ชย เป น สิ นทรั พย     
(ยอหนาที่ 53)

กิ จก าร ไม ต อ ง เป ด เผย

ขอมูล

กิจการตองเปดเผยจํานวนรายจายที่จะ

ไดรับชดเชย พรอมกับรับรูจํานวนที่จาย

ชดเชย  (ยอหนาที่ 85.3)

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชย 

(ยอหนาที่ 85.3)
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ไมได (ยากยิ่งที่จะเกิด)

ไมมี

ไมใช

ใช

ภาคผนวก ข แผนผังการตัดสินใจ
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น แผนผังการ

ตัดสินใจนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปขอกําหนดหลักของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวกับการรับรูประมาณการหนี้สิน 

และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

                      เริ่ม

      

    ภาระผูกพันในปจจุบันเกิดจาก                                                                          ไมมี

เหตุการณในอดีตที่กอใหเกิด           มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นหรือไม?
ภาระผูกพันหรือไม?

ใช มี

มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะ               
ไมนาเปนไปไดใชหรือไม?

สูญเสียทรัพยากรหรือไม?

มี

    ไมใช

สามารถประมาณมูลคาไดอยาง

นาเชื่อถือหรือไม?

ได

              
           ตองรับรูเปนหนี้สิน                 เปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น            ไมตองรับรูและไมตองเปดเผย

ขอสังเกต ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อมีความไมชัดเจนวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันหรือไม ใหกิจการ

พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู หากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นนาจะมีผล

ทําใหภาระผูกพันไดเกิดขึ้น กิจการตองถือวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(ยอหนาที่ 15 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)
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ภาคผนวก ค ตัวอยางสําหรับการรับรูรายการ
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางทุก

ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวางบการเงินของกิจการที่กลาวถึงมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สมมติ

วากิจการสามารถประมาณการการสูญเสียทรัพยากรไดไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการที่ดีที่สุดที่อางถึงคือ 

จํานวนของมูลคาปจจุบันที่มีผลกระทบตอมูลคาของเงินตามเวลาที่มีสาระสําคัญ ตัวอยางตอไปนี้ไมได

ครอบคลุมถึงการดอยคาของสินทรัพย แมวาสถานการณที่อธิบายไวในตัวอยางบาง ตัวอยางอาจชี้ใหเห็นวา

สินทรัพยอาจดอยคาลง

ตัวอยางที่ 1 การรับประกันสินคา

ผูผลิตไดใหการรับประกันสินคาเมื่อขายสินคาใหกับผูซื้อ ภายใตเงื่อนไขของสัญญาขายผูผลิตจะรับผิดชอบ

สินคาใหอยูในสภาพดี โดยการซอมหรือเปลี่ยนแทนสินคาที่มีตําหนิภายในเวลา 3 ป นับจากวันที่ซื้อ จาก

ประสบการณในอดีตของผูผลิตพบวามีความเปนไปไดคอนขางแน (นาจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาเกิดขึ้น) ที่จะมีการ

เรียกรองการรับประกันสินคา

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันคือ การขายสินคาซึ่งมีการรับประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนสําหรับการ

รับประกันสินคาโดยรวม (ดูยอหนาที่ 24)

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการทําใหสินคาอยู

ในสภาพดีภายใตการรับประกันสินคาที่ขายไปกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูยอหนาที่ 14 และ 24)

ตัวอยางที่ 2 

ก.  ที่ดินปนเปอนมลพิษ ขณะที่กฎหมายสิ่งแวดลอมจะไดรับการบัญญัติขึ้นอยางแนนอน

กิจการอยูในอุตสาหกรรมน้ํามันที่กอใหเกิดมลพิษ แตมีนโยบายที่จะทําการกําจัดมลพิษเฉพาะเมื่อมีกฎหมาย

ของประเทศที่กิจการดําเนินการอยูกําหนดไว หากกิจการดําเนินการอยูในประเทศที่ไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย

ที่ระบุใหกิจการตองทําการกําจัดมลพิษ และการดําเนินงานของกิจการไดทําใหที่ดินในประเทศนั้นเกิดมลพิษ

เปนเวลาหลายป แตในวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ไดมีการรางกฎหมายที่กําหนดใหกิจการตองทําการกําจัด

มลพิษในท่ีดินและรางกฎหมายนั้นจะมีการบัญญัติเปนกฎหมายอยางแนนอนภายหลังวันส้ินปไมนานนัก 
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ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันคือ การกอใหเกิดมลพิษในที่ดินเปนเวลาหลายปติดตอกันในอดีตจนถึงปจจุบัน ภาระผูกพันในปจจุบัน

คือภาระผูกพันตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่จะมีการบัญญัติขึ้นอยางแนนอน

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน

ขอสรุป-กิจการตองบันทึกประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการกําจัดมลพิษ 

(ดูยอหนาที่ 14 และ 22)

ข.  ที่ดินปนเปอนมลพิษและภาระผูกพันจากการอนุมาน

กิจการอยูในอุตสาหกรรมน้ํามันที่กอใหเกิดมลพิษในประเทศซึ่งไมมีกฎหมายสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม 

กิจการไดประกาศนโยบายรักษาสิ่งแวดลอมตอสาธารณชนอยางกวางขวางในการกําจัดมลพิษที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของกิจการและในอดีตที่ผานมากิจการไดปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศตอสาธารณชนมาโดยตลอด

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันคือ การทําใหที่ดินปนเปอนมลพิษ ภาระผูกพันในปจจุบันคือ ภาระผูกพันจากการอนุมานที่สรางความ

คาดหวังอยางมีมูลความจริงใหกับผูที่ถูกกระทบวากิจการจะทําการกําจัดมลพิษนั้น

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน

ขอสรุป-กิจการตองบันทึกประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการกําจัดมลพิษ 

(ดูยอหนาที่ 14 และ 17 และดูคํานิยามของคําวา ภาระผูกพันจากการอนุมานในยอหนาที่ 10)

ตัวอยางที่ 3 ฐานการผลิตในทะเล

กิจการมีฐานการผลิตน้ํามันในทะเล ซึ่งตามสัมปทานกําหนดใหกิจการตองเคลื่อนยายฐานการผลิตเมื่อการ

ผลิตสิ้นสุดลงและตองบูรณะพื้นทะเล กิจการประมาณวารอยละ 90 ของตนทุนทั้งสิ้นเกี่ยวของกับการ

เคลื่อนยายแทนขุดเจาะ น้ํามันและบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสรางแทนดังกลาว สวนอีกรอยละ 10 

เกี่ยวของกับการขุดน้ํามัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไดสรางแทนขุดเจาะน้ํามันแลว แตยังไมได

เริ่มขุดเจาะน้ํามัน

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-การกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามัน

ซึ่งทําใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมายภายใตเงื่อนไขในสัมปทานที่จะตองเคลื่อนยายแทนขุดเจาะน้ํามันและ

บูรณะพื้นทะเล อยางไรก็ตาม กิจการยังไมมีภาระผูกพันที่จะตองแกไขความเสียหายที่เกิดจากการขุดเจาะน้ํามัน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากยังไมไดเริ่มดําเนินการขุดเจาะน้ํามัน

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
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ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนจํานวนรอยละ 90 ที่จะ

เกิดขึ้นซึ่งเปนตนทุนเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแทนขุดเจาะน้ํามันและบูรณะความเสียหายที่เกิดจากการสรางแทน

ขุดเจาะนั้น (ดูยอหนาที่ 14) ตนทุนดังกลาวตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนแทนขุดเจาะน้ํามัน สวนอีกรอย

ละ 10 ของตนทุนที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ํามันตองรับรูเปนหนี้สินเมื่อการขุดเจาะน้ํามันเกิดขึ้น

ตัวอยางที่  4 นโยบายการคืนเงิน

รานคาปลีกมีนโยบายที่จะคืนเงินหากลูกคาไมพอใจในสินคา แมวากิจการไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะ

ปฏิบัติดังกลาว แตนโยบายนั้นเปนที่รูกันโดยทั่วไป

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันคือ การขายสินคา ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เนื่องจากการปฏิบัติของรานคาสรางความ

คาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับลูกคาวารานคาจะจายเงินคืน

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนที่สวนหนึ่ง

ของสินคาจะตองมีการสงคืนเพื่อที่จะรับคืนเงิน (ดูยอหนาที่ 24)

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการที่จะตองจายคืนเงิน

ใหกับลูกคา (ดูยอหนาที่ 14 17 และ 24 และดูคํานิยามของคําวา ภาระผูกพันจากการอนุมานในยอหนาที่ 10)

ตัวอยางที่ 5

 ก.กิจการตัดสินใจปดแผนก โดยกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการยังไมไดปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับ   
  เรื่องดังกลาว

  
  ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปดแผนกหนึ่งของกิจการ    กอนวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน (31 ธันวาคม 25X1) กิจการยังไมไดแจงการตัดสินใจใหกับผูไดรับผลกระทบทราบ

และยังไมไดปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-ขอเท็จจริงดังกลาวถือวายังไมมี

เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน ดังนั้น กิจการจึงยังไมมีภาระผูกพัน

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 72)

ข. กิจการตัดสินใจปดแผนก โดยกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไดแจงและเริ่มปฏิบัติการใน
เรื่องดังกลาวแลว 

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปดแผนกผลิตสินคาประเภทหนึ่ง ณ วันที่ 

20 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการไดตกลงกันถึงแผนการปดแผนกในรายละเอียด คณะกรรมการไดมีสง
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จดหมายถึงลูกคาเพื่อเตือนลูกคาใหจัดหาสินคาจากแหลงทางเลือกอื่น และกิจการไดแจงใหพนักงานทราบถึง

แรงงานสวนเกินของกิจการหลังจากที่ไดปดแผนกแลว

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่สรางภาระผูกพัน

คือ การแจงใหลูกคาและพนักงานทราบถึงการตัดสินใจปดแผนก ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานนับ

จากวันที่แจง เพราะทําใหผูไดรับผลกระทบเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวาแผนกนั้นจะถูกปด

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด

ของตนทุนในการปดแผนกนั้น (ดูยอหนาที่ 14 และ 72)

ตัวอยางที่ 6 ขอกําหนดตามกฎหมายที่ระบุใหกิจการตองติดตั้งเครื่องกรองควัน

กิจการตองติดตั้งเครื่องกรองควันในโรงงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ตามขอกําหนดของกฎหมายใหม 

แตกิจการยังไมไดติดตั้งเครื่องกรองควัน 

ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันยังไมเกิดขึ้น ไมวาจะเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันเกี่ยวกับตนทุนในการ ติดตั้งเครื่องกรองควัน  

หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับคาปรับตามกฎหมาย

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนในการติดตั้งเครื่องกรองควัน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 
ถึง 19)

ข)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-ยังคงไมมีภาระผูกพันในการ

ติดตั้งเครื่องกรองควัน เพราะวาเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันในการติดตั้งเครื่องกรองควันยังไมเกิดขึ้น 

อยางไรก็ตาม เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งอาจทําใหการ

ที่กิจการตองจายคาปรับตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-การประเมินความนาจะเปนวากิจการ

จะตองเสียคาปรับจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นขึ้นอยูกับรายละเอียดของกฎหมายและความเขมงวดของ

การบังคับใชกฎหมาย

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนในการติดตั้งเครื่องกรองควัน อยางไรก็ตาม 

กิจการตองรับรูคาปรับท่ีกิจการนาจะตองจายดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)
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ตัวอยางที่ 7 การอบรมพนักงานซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีเงินได

รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงในระบบภาษีเงินไดทําใหกิจการที่อยูในภาคที่ใหบริการทางการเงินจําเปนตอง

อบรมพนักงานในสวนบริหารและการขายจํานวนมาก เพื่อใหแนใจวาพนักงานสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด

ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหบริการทางการเงินไดอยางถูกตอง กิจการยังไมไดอบรมพนักงาน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-ภาระผูกพันยังไมเกิดขึ้น

เนื่องจากเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน (การอบรมพนักงาน) ยังไมไดเกิดขึ้น 

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)

ตัวอยางที่ 8 สัญญาที่สรางภาระแกกิจการ

กิจการดําเนินงานโดยเชาโรงงานภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ในระหวางเดือนธันวาคม 25X1 กิจการไดยาย

สถานที่ดําเนินงานไปยังโรงงานแหงใหม อายุของสัญญาเชาโรงงานเกายังคงเหลืออีก 4 ป กิจการไมสามารถ

ยกเลิกสัญญาเชาและไมสามารถใหผูอื่นเชาโรงงานตอได

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันคือ การลงนามในสัญญาเชา ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเมื่อสัญญาเชากลายเปนสัญญาที่สรางภาระ (กอนที่สัญญาเชา

ดังกลาวจะกลายเปนสัญญาที่สรางภาระ กิจการตองบันทึกสัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา)

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับการจายคาเชาที่ไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได (ดูยอหนาที่ 5.3 14 และ 66)

ตัวอยางที่ 9 การค้ําประกัน

ระหวางป 25X4 บริษัท ก ค้ําประกันการกูยืมใหบริษัท ข ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะการเงินดี ในระหวางป 25X5 
บริษัท ข ประสบปญหาทางการเงิน และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X5 บริษัท ข ไดยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอ

พิทักษทรัพยจากเจาหนี้ภายใตกฎหมายลมละลาย

สัญญาฉบับนี้เปนไปตามนิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง 

สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) โดยอยูภายใตขอบเขตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ

รับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เนื่องจากสัญญาดังกลาวเปนไปตามคํา

นิยามของสัญญาค้ําประกันทางการเงินในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) หนา 39/43

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย โดยหากผูออกสัญญาไดยืนยันอยางแนนอนวาสัญญาฉบับนี้

เปนสัญญาประกันภัย และไดใชนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย ผูออกสัญญาอาจเลือกใช

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) อนุญาตใหผูออกสัญญาใช

นโยบายการบัญชีที่ใชอยูตอไปสําหรับสัญญาประกันภัยถาเปนไปตามขอกําหนดเบื้องตนที่ระบุไว โดย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) อนุญาตใหมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดถาเขาตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอไปนี้เปน

ตัวอยางของนโยบายการบัญชี ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมี

การประกาศใช) อนุญาตใหใช และเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ

การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) สําหรับสัญญาค้ําประกันทางการเงินที่เปนไปตาม

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช) ดวย

ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4 การจายชําระ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจยังไมถึงระดับมีความเปนไปไดคอนขางแน 

ขอสรุป-กิจการตองรับรูการค้ําประกันดวยมูลคายุติธรรม

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

ผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 มีความ

เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว

ขอสรุป-กิจการตองวัดมูลคาการค้ําประกันในภายหลังดวยจํานวนที่สูงกวาของ (1) ประมาณการที่ดีที่สุดของ

ภาระผูกพัน (ดูยอหนาที่ 14 และ 23) และ (2) จํานวนรับรูเริ่มแรกหักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่สอดคลอง

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
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ตัวอยางที่ 10 คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล

ในป 25X5 หลังพิธีแตงงาน มีผูเสียชีวิต 10 ราย ซึ่งมีความนาจะเปนวาเนื่องจากอาหารที่กิจการขายเปนพิษ  

กระบวนการฟองรองตามกฎหมายไดเริ่มขึ้นเพื่อเรียกรองความเสียหายจากกิจการ แตกิจการยังมีขอโตแยง

เกี่ยวกับหนี้สินจากความเสียหายดังกลาวอยู จนกระทั่งงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 
ไดรับการอนุมัติ  ทนายความของกิจการใหความเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไมตอง

รับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อกิจการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

25X6  ทนายความของกิจการใหคําแนะนําวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะตองรับผิดชอบในคดีนี้ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรูปคดี

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-จากหลักฐานที่มีอยู ณ วันที่         

งบการเงินไดรับการอนุมัติพบวา กิจการไมมีภาระผูกพันที่เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 15 ถึง 16) แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้น วาความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรอยูในระดับไมนาเปนไปได (ดูยอหนาที่ 86)

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X6

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-จากหลักฐานที่มีอยู กิจการเกิด

ภาระผูกพันในปจจุบันขึ้น

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยประมาณการที่ดีที่สุดของจํานวนที่จะตองจายชําระภาระผูกพัน

นั้น (ดูยอหนาที่ 14 ถึง 16)

ตัวอยางที่ 11 การซอมแซมและการบํารุงรักษา

สินทรัพยบางอยางจําเปนตองมีคาใชจายที่เปนสาระสําคัญทุกชวงปหนึ่งๆ นอกเหนือจากการบํารุงรักษา

ตามปกติ  เชน การประกอบใหม การปรับปรุงใหม การเปลี่ยนแทนสวนประกอบที่สําคัญ มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปนสวนรายจายของ

สินทรัพยใหกับสวนประกอบของสินทรัพยนั้น เมื่อสวนประกอบดังกลาวมีอายุการใชงานที่แตกตางกันหรือมี

รูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่แตกตางกัน

ก.  ตนทุนในการปรับปรุงใหม-ไมมีขอกําหนดตามกฎหมาย

เตาเผามีเยื่อบุที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแทนทุกๆ 5 ป เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน เยื่อบุเตาเผาไดใชไปแลวเปนเวลา 3 ป
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ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-กิจการยังไมมีภาระผูกพันใน

ปจจุบัน

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19) 

กิจการตองไมรับรูตนทุนในการเปลี่ยนแทนเยื่อบุ เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการยังไมมี

ภาระผูกพันที่จะตองเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่มีอยู ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับการกระทําในอนาคตของกิจการ แมวาความ

ตั้งใจที่จะกอใหเกิดรายจายดังกลาวจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจวาจะใชเตาเผานั้นตอไปหรือเปลี่ยนแทนเยื่อบุ ใน

กรณีนี้กิจการตองบันทึกตนทุนในการบุเตาเผาเปนสินทรัพย และทยอยตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให

ประโยชนของเยื่อบุนั้น แทนที่จะมีการรับรูประมาณการหนี้สิน เยื่อบุเตาเผาจะตองมีการคิดคาเสื่อมราคาเปน

เวลา 5 ป หนี้สินตนทุนการเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่เกิดขึ้น จะนําไปบันทึกเปนตนทุนเยื่อบุใหมแตละอัน โดยตัดคา

เสื่อมราคาตอเนื่องเปนเวลา 5 ป

ข.   ตนทุนในการปรับปรุงใหม-ตามขอกําหนดในกฎหมาย

กฎหมายกําหนดใหสายการบินตองยกเครื่องเครื่องบินทุกๆ 3 ป

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-กิจการยังไมมีภาระผูกพันใน

ปจจุบัน

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)

กิจการตองไมรับรูตนทุนการยกเครื่องของเครื่องบินเปนประมาณการหนี้สินดวยเหตุผลเดียวกับตัวอยางกอนที่

ตองไมรับรูตนทุนในการเปลี่ยนแทนเยื่อบุเตาเผาเปนประมาณการหนี้สิน แมวาขอกําหนดตามกฎหมายจะ

กําหนดใหกิจการตองยกเครื่อง แตตนทุนการยกเครื่องไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากการยกเครื่องไมไดขึ้นอยูกับ

การกระทําในอนาคตของกิจการ กิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจายในการยกเครื่องหากกิจการตัดสินใจขาย

เครื่องบิน ดังนั้น กิจการตองไมรับรูตนทุนในการยกเครื่องเปนประมาณการหนี้สิน แตควรนําระยะเวลาที่คาดวา

ตองทําการบํารุงรักษาในอนาคตมาพิจารณาในการตัดคาเสื่อมราคาของเครื่องบิน เชน กิจการควรนําจํานวนที่

เทียบเทากับตนทุนในการบํารุงรักษาที่คาดวาจะเกิดขึ้นมาตัดคาเสื่อมราคาตลอดระยะเวลา 3 ป
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ภาคผนวก ง การเปดเผยขอมูล

ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

ตัวอยางตอไปนี้เปนการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 85

ตัวอยางที่  1  การค้ําประกัน

ณ วันที่ขาย กิจการไดค้ําประกันสินคาจํานวน 3 ชนิดที่ขายใหแกผูซื้อ โดยกิจการจะรับซอมและเปลี่ยนชิ้นสวน

ที่เสียหายตลอดเวลา 2 ปนับจากวันที่ขาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการรับรูประมาณการหนี้สิน

จํานวน 60,000 บาท กิจการไมไดคิดลดประมาณการหนี้สิน เนื่องจากผลกระทบจากการคิดลดไมมี

สาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

“กิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินจํานวน 60,000 บาท สําหรับการเรียกรองการรับประกันสินคาที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นจากสินคาที่ขายไประหวาง 3 ปที่ผานมา กิจการคาดวารายจายสวนใหญจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหนา และ

คาใชจายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะ 2 ป ตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”

ตัวอยางที่  2  ตนทุนในการรื้อถอน

ในป  2500 กิจการมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรซึ่งกิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินในการกําจัด

จํานวน 300 ลานบาท ซึ่งประมาณขึ้นจากขอสมมติที่วาการกําจัดจะเกิดขึ้นภายใน 60 ถึง 70 ป ขางหนา 

อยางไรก็ตาม อาจมีความนาจะเปนที่การกําจัดนั้นอาจจะไมเกิดขึ้นจนกระทั่ง 100 ถึง 110 ป ขางหนา ซึ่งใน

กรณีดังกลาว มูลคาปจจุบันของตนทุนในการรื้อถอนจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูล

ดังตอไปนี้

“กิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินจํานวน 300 ลานบาท สําหรับตนทุนในการกําจัดกากนิวเคลียร ตนทุน

ดังกลาวคาดวาจะเกิดขึ้นระหวางป 2560 และ 2570 อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่กิจการอาจไมตองกําจัด

กากนิวเคลียรดังกลาว จนกระทั่งป 2600 ถึง 2610 หากกิจการคาดการณวาตนทุนการรื้อถอนจะไมเกิดขึ้น

ระหวางป 2600 ถึง 2610 ประมาณการหนี้สินจะมีจํานวนลดลงเหลือ 136 ลานบาท ประมาณการหนี้สินไดมี

การประมาณขึ้นโดยอางอิงกับวิทยาการที่มีอยูและราคาในปจจุบัน และคิดลดโดยใชอัตราคิดลดที่แทจริง

จํานวนรอยละ 2 ”

ตัวอยางตอไปนี้เปนการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 92 เมื่อขอมูลบางประการที่

กําหนดใหตองเปดเผยไมสามารถเปดเผยได เนื่องจากคาดวาขอมูลนั้นจะทําใหเกิดการโอนเอียงอยางรุนแรง

ตอสถานะของกิจการเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับอีกฝายหนึ่ง
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ตัวอยางที่ 3  ขอยกเวนในการเปดเผยขอมูล

กิจการไดเกิดขอพิพาทกับคูแขงเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และกิจการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวน 100 
ลานบาท กิจการรับรูประมาณการหนี้สินดวยประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับภาระผูกพันนั้นแตไมไดเปดเผย

ขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 84 และ 85 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้

“การฟองรองยังอยูในขั้นการพิจารณาคดีกับบริษัทคูกรณี ซึ่งกลาวหาวากิจการละเมิดลิขสิทธิ์เปนจํานวน 100 
ลานบาท กิจการไมไดเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากกิจการคาดวาขอมูล

ดังกลาวจะทําใหเกิดผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลของคดีความ ซึ่งกรรมการของกิจการมีความเห็นวา

กิจการมีโอกาสที่จะชนะคด”ี




