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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37  

เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรพัยท่ี์อาจเกิดข้ึน  

บทน า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่ อาจ

เกดิขึ้น เป็นไปตามเกณฑท์ี่ ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการ

หนี้สนิ หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น  

 

วตัถุประสงค ์
 

 ก าหนดให้กิจการน าหลักเกณฑใ์นการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินมาถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่ อาจ

เกิดขึ้ นได้อย่างเหมาะสม เพื่ อช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจ านวนเงินของ

รายการเหล่านั้นที่ แสดงอยู่ในรายงานทางการเงิน    

 

ขอบเขต 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏบิัติกบัการบันทกึบัญชีเกี่ ยวกบัประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิที่ อาจ

เกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้ น  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ถือปฏิบัติกับรายการ

ดังต่อไปนี้  

1) เคร่ืองมือทางการเงินที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง

เคร่ืองมือทางการเงิน 

2) รายการที่ เป็นผลจากสญัญาที่ มีผลบังคับแล้ว ซึ่ งไม่ใช่สญัญาที่ สร้างภาระแก่กจิการ กล่าวคือ  

สัญญาที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ ให้ไว้หรือได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ ให้ไว้

เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทยีมกนั เว้นแต่สญัญานั้นเป็นสญัญาที่ สร้างภาระแก่กจิการ 

3) รายการประมาณการหนี้ สินที่ ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น เช่น ภาษี

เงินได้ สัญญาเช่า (อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับสัญญาเช่าใดๆที่ สร้างภาระแก่

กิจการก่อนวันที่ สัญญาเช่าเร่ิมมีผลตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง 

สัญญาเช่า  นอกจากนี้  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ ง

สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่าที่ ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 

เร่ือง สัญญาเช่า และเป็นสัญญาที่ สร้างภาระแก่กิจการ) ผลประโยชน์ของพนักงาน สัญญาประกันภัย สิ่ ง

ตอบแทนที่ ผู้ซื้ อคาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ รายได้จากสัญญาที่ ท ากับลูกค้า (เวน้แต่ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ ท ากับลูกค้า ไม่ได้ให้ข้อก าหนดที่ เฉพาะเจาะจง

เกี่ ยวกบัสญัญาที่ ท ากบัลูกค้าที่ สร้างหรือมีภาระแก่กจิการ ดังนั้น กจิการต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มา

ถือปฏบิัติกบัสญัญาดังกล่าว) เป็นต้น 
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ค านิยาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมที่ส าคญั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่ อาจ

เกดิขึ้น ได้ให้ค านิยามที่ ส าคัญ ดังนี้   
 

ประมาณการหน้ีสิน (A Provision) หมายถึง หนี้ สินที่ มีความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับจังหวะเวลาหรือ

จ านวนเงินที่ ต้องจ่ายช าระ ตัวอย่างเช่น ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าหลังการขาย  

ประมาณการหนี้สนิจากสญัญาที่ สร้างภาระ เป็นต้น 
 

หน้ีสิน (A Liability) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตที่ การช าระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กจิการต้องสญูเสยีทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 
 

เหตุการณที์่ก่อใหเ้กิดภาระผูกพนั (An Obligating Event) หมายถึง เหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ซึ่ งเป็นผลให้กิจการต้องจ่ายช าระภาระผูกพันนั้นโดย

ไม่มีทางเลือกอื่ นที่ เป็นไปได้ 
 

ภาระผูกพนัตามกฎหมาย (A Legal Obligation) หมายถึง ภาระผูกพันที่ เกิดจากรายการใด

รายการหนึ่ งต่อไปนี้  

1) สญัญา (ตามเง่ือนไขที่ ระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย) 

2) กฎหมายที่ ใช้บังคับ 

3) กระบวนการตามกฎหมายอื่ น 
 

ตัวอย่างของภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ภาระผูกพันจากการรับประกันสินค้าในกรณีที่ กิจการ

ได้ระบุเง่ือนไขการรับประกนัสนิค้าไว้ในสญัญาขายสนิค้า ภาระผูกพันจากการก าจัดน า้เสยีที่ ออกจากโรงงาน

ภายใต้กฎหมายเกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อม เป็นต้น 
 

ภาระผูกพนัจากการอนุมาน (A Constructive Obligation) หมายถึง ภาระผูกพันที่ เกิดจากการ

กระท าของกจิการ เม่ือเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

1) กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอื่ นๆเห็นว่า กิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการโดยการปฏิบัติใน

อดีตจนถือเป็นแบบแผนหรือโดยนโยบายที่ ประกาศใช้หรือโดยค าแถลงการณ์ในปัจจุบันที่ มีความ

เฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ 

2) การกระท าตามข้อ 1) ของกิจการสร้างความคาดหมายที่ มีมูลความจริงให้กับฝ่ายอื่ นๆ ว่า 

กจิการจะรับผิดชอบบางประการดังกล่าวนั้น 
 

ตัวอย่างของภาระผูกพันจากการอนุมาน เช่น กิจการได้ประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับนโยบายความ

รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการแก่สังคมในวงกว้างว่า จะจ่ายค่าชดเชยหรือค่าฟ้ืนฟูสิ่ งแวดล้อมจากการ

ร่ัวไหลของน า้มัน ประกอบกับในอดีต กิจการได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ ประกาศต่อสาธารณชนมาโดยตลอด  

แม้ว่าไม่มีกฎหมายใดๆที่ ระบุให้กจิการต้องรับผิดชอบความเสยีหายต่อสิ่ งแวดล้อมกต็าม เป็นต้น  
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 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน (A Contingent Liability) หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

1) ภาระผูกพันที่ เป็นไปได้อันเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งความมีอยู่จริงของภาระผูกพันนั้น

จะได้รับการยืนยันต่อเมื่ อเหตุการณ์ในอนาคตซึ่ งยังมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์หนึ่ งหรือมากกว่าหนึ่ ง

เหตุการณ์เกดิขึ้นหรือไม่เกดิขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ 

2) ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้ เป็นหนี้ สินได้

เนื่ องจากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้  

(1) ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อ

จ่ายช าระภาระผูกพัน หรือ 

(2) จ านวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือเพียงพอ  
 

ตัวอย่างของรายการหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น เช่น หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดี หนี้ สินที่ อาจ

เกดิขึ้นจากการค า้ประกนัเงินกู้ของกจิการอื่ น ภาษีที่ อาจถูกประเมินเพิ่ มเติม  เป็นต้น 
 

 สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน (A Contingent Asset) หมายถึง สินทรัพย์ที่ อาจมีอยู่อันเนื่ องมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งความมีอยู่จริงของสินทรัพย์นั้นจะได้รับการยืนยันต่อเมื่ อเหตุการณ์ในอนาคตที่ ยังไม่

แน่นอนเหตุการณ์หนึ่ งหรือมากกว่าหนึ่ งเหตุการณ์หนึ่ งเกดิขึ้นหรือไม่เกดิขึ้น 

ตัวอย่างของรายการสินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้ น เช่น กิจการฟ้องร้องบริษัทคู่แข่ง เป็นจ านวนเงิน 

1,000,000 บาท เนื่ องจากการละเมิดลิขสทิธิ์  ซ่ึงคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างสอบสวน เป็นต้น 
 

สญัญาที่สรา้งภาระ (An Onerous Contract) หมายถึง สญัญาที่ ก่อให้เกดิต้นทุนที่ ไม่อาจหลีกเลี่ ยง

ได้จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ ระบุไว้ภายใต้สัญญา ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวมีจ านวนสูงกว่าประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิที่ คาดว่าจะได้รับจากสญัญานั้น ตัวอย่างเช่น กจิการท าสญัญาเช่าอาคารส านักงานเป็นเวลา 7 ปี โดย

จัดประเภทสัญญาเช่านี้ เป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ซึ่ งกิจการไม่สามารถยกเลิกสัญญาเช่าและไม่สามารถให้

ผู้อื่ นเช่าอาคารต่อได้ หลังจากนั้น 5 ปี กจิการตัดสนิใจย้ายไปอาคารส านักงานแห่งใหม่ ขณะที่ อายุของสญัญา

เช่าอาคารเก่ายังคงเหลืออกี 2 ปี ซึ่ งสญัญาเช่าที่ คงเหลือดังกล่าวถือเป็นสญัญาที่ สร้างภาระ เป็นต้น 
 

การปรบัโครงสรา้ง (A Restructuring) หมายถึง แผนงานที่ อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุม

ของฝ่ายบริหารของกจิการซึ่ งท าให้รายการใดรายการหนึ่ งต่อไปนี้ เกดิการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ 

1) ขอบเขตในการด าเนินธุรกจิของกจิการ หรือ 

2) ลักษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

ตัวอย่างการปรับโครงสร้าง เช่น การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกิจ การปิดสถานประกอบการ

ทางธุรกจิในประเทศ เป็นต้น 
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ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินอื่น 

ประมาณการหนี้ สินสามารถแยกจากหนี้ สินประเภทอื่ นได้อย่างชัดเจน เนื่ องจากประมาณการ

หนี้ สินเป็นหนี้ สินที่ มีจ านวนหรือจังหวะเวลาของการจ่ายช าระที่ ไม่แน่นอน  ซึ่ งมีลักษณะที่ แตกต่างจาก

หนี้ สินประเภทอื่ น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้าหรือรายการค้างจ่ายกต็าม ดังนี้  เจ้าหน้ีการคา้ เป็นหนี้ สินที่

กิจการต้องจ่ายส าหรับสินค้าหรือบริการที่ ได้รับหรือบริการที่ ได้รับตามใบเรียกเกบ็เงินหรือตามข้อตกลง

อย่างเป็นทางการกบัผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการ 
 

รายการคา้งจ่าย เป็นหนี้ สินที่ กิจการต้องจ่ายส าหรับสินค้าหรือบริการที่ ได้รับ ซึ่ งกิจการยังไม่ได้

จ่ายช าระ ยังไม่ได้รับใบเรียกเกบ็เงิน หรือยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ 

รวมถึงจ านวนที่ ค้างช าระกบัพนักงาน เช่น โบนัสค้างจ่าย เป็นต้น 
 

ประมาณการหน้ีสิน เป็นหนี้สนิที่ มีความไม่แน่นอนเกี่ ยวกบัจังหวะเวลาหรือจ านวนที่ ต้องจ่ายช าระ 

 

จากค านิยามข้างต้นนั้น จะเหน็ได้ว่า รายการค้างจ่ายมีความไม่แน่นอนในการประมาณจ านวนหรือ

จังหวะเวลาของหนี้ สินน้อยกว่าประมาณการหนี้ สิน แม้ว่าในบางกรณี กิจการจ าเป็นต้องประมาณจ านวน

หรือจังหวะเวลาของรายการค้างจ่ายกต็าม ซึ่ งโดยปกติแล้ว รายการค้างจ่ายถือเป็นส่วนหนึ่ งของเจ้าหนี้

การค้าหรือเจ้าหนี้ อื่ น ในขณะที่ รายการประมาณการหนี้ สินถือเป็นรายการแยกต่างหากจากเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้อื่ นในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

การรบัรูป้ระมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหนี้สิน (Provisions) เป็นหนี้สินที่ มีความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับจังหวะเวลาหรือจ านวน

เงินที่ ต้องจ่ายช าระ ซึ่ งกิจการจะรับรู้ เป็นประมาณการหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่ อเป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

 

1) กิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั (Present Obligation) ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณใ์นอดีต  

ไม่ว่าภาระผูกพนันั้นจะเป็นภาระผูกพนัตามกฎหมาย (Legal Obligation)หรือภาระผูกพนัจากการ

อนุมาน (Constructive Obligation) ในการพิจารณาว่าเหตุการณ์ในอดีตก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน

หรือไม่นั้น ให้กิจการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่ มีอยู่ โดยไม่ขึ้นอยู่กับการกระท าในอนาคตของกจิการ 

หากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในอดีตน่าจะมีผลท าให้กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันอยู่ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมากกว่าที่ ไม่น่าจะมีอยู่ ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าเหตุการณ์ในอดีตมีผลท าให้

เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตัวอย่างเช่น การขายสินค้าซึ่ งมีการรับประกันเป็นเหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพัน ซึ่ งก่อให้เกดิภาระผูกพันตามกฎหมาย เป็นต้น   

    ขณะที่ตัวอย่างของรายการที่ ไม่ถือเป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน เช่น บริษัทสายการบินที่

กฎหมายก าหนดว่าต้องยกเคร่ืองในทุกๆ 7 ปี ในกรณีนี้  บริษัทสายการบินยังไม่สามารถรับรู้ประมาณการ

หนี้ สินได้ เนื่ องจากการยกเคร่ืองเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ ยังไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดขึ้ นหรือไม่ 
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บริษัทสายการบินอาจขายเคร่ืองบินกไ็ด้ ดังนั้น จึงถือว่า ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการยังไม่เกิดขึ้ น 

เป็นต้น   
 

2) มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ (Probable) ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจของกิจการเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ หมายถึง เหตุการณ์ที่

กิจการต้องจ่ายทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อช าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ที่ จะเกิดขึ้ น

มากกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยที่ กิจการอาจยังไม่ทราบว่าผู้ที่ ได้รับทรัพยากรดังกล่าวเป็นใคร หรืออาจยังไม่ทราบ

วันที่ แน่นอนที่ จะต้องช าระภาระผูกพันนั้นกไ็ด้  ส่วนการสญูเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอาจกระท า

ได้หลายลักษณะ เช่น การช าระด้วยเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด หรือการโอนสนิทรัพย์อื่ น เป็นต้น 
          

3) สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ (Reliable Estimate) กจิการ

จะรับรู้รายการหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงินได้ กต่็อเมื่ อกจิการสามารถประมาณมูลค่าของภาระผูกพันได้

อย่างน่าเชื่ อถือ ซึ่ งหลักฐานที่ ใช้ในการประมาณมูลค่าของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ เช่น ประสบการณ์

ของกจิการ ประสบการณ์ของกจิการอื่ นในอุตสาหกรรม ความเหน็ของฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น 
 

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น (Contingent Liabilities) เป็นภาระผูกพันที่ อาจมีอยู่เนื่ องจากเหตุการณ์ใน

อดีต แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันจริงหรือไม่ ซึ่ งจ าเป็นต้องได้รับการยืนยันอีกอย่าง

น้อยหนึ่ งเหตุการณ์ในอนาคตซึ่ งยังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และกิจการไม่สามารถควบคุม

เหตุการณ์นั้นได้ หรือเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันเนื่ องจากเหตุการณ์ในอดีตที่ ไม่สามารถวัดมูลค่าภาระ

ผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ  ดังนั้น กิจการต้องไม่รับรู้หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น (Contingent Liabilities) ในงบ

แสดงฐานะการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัหนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หาก

ความน่าจะเป็นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ สูงกว่าไม่น่าเป็นไปได้ (Remote) 

เว้นแต่ความน่าจะเป็นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ ไม่น่าเป็นไปได้ 

(Remote) ตัวอย่างเช่น กิจการมีหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้า จ านวน 

100,000,000 บาท ซึ่ งคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ทั้งนี้  ฝ่ายบริหารและที่ ปรึกษากฎหมายของ

กจิการไม่สามารถประเมินผลของคดีได้จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาในอนาคต เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม หากต่อมา ระดับความน่าจะเป็นเพิ่ มขึ้ นจนถึงระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่และ

สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่ อถือ กจิการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นประมาณการหนี้สนิในงบแสดง

ฐานะการเงินโดยสามารถรับรู้ในงวดที่ มีการเปลี่ ยนแปลงระดับความน่าจะเป็น 
 

ตัวอย่าง บริษัท สยามสขุภาพ จ ากดั ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายอาหารเสริม ซึ่ งในวันที่  1 เมษายน 25x1 

ลูกค้ารายหนึ่ งได้รับประทานอาหารเสริมของบริษัท แต่ปรากฏว่า เกดิผลข้างเคียงจนท าให้ลูกค้าเกดิผื่ นคัน

ทั่วร่างกาย 

ต่อมา ในวันที่  1 พฤษภาคม 25x1 ลูกค้ารายดังกล่าวได้ฟ้องร้องต่อศาล เพื่ อเรียกร้องค่าเสียหาย

จากบริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
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ในวันที่  31 ธันวาคม 25x1 คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล แต่ทนายของบริษัทเชื่ อว่า  

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บริษัทจะชนะคด ี 

ในวันที่  31 ธันวาคม 25x2 คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล แต่ทนายของบริษัทเชื่ อว่า มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บริษัทจะแพ้คดี เนื่ องจากสินค้าเสื่ อมคุณภาพ โดยคาดการณ์ว่าจ านวนค่าเสียหายที่

บริษัทจะต้องจ่ายชดเชยให้แก่ลูกค้า เท่ากบั 700,000 บาท 

จากนั้น ในวันที่  15 สิงหาคม 25x3 ศาลมีค าพิพากษาให้บริษัทแพ้คดีโดยจ่ายเงินชดเชย

ค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท 

จากข้อมูลข้างต้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x1 บริษัทต้องไม่บันทึกบัญชีประมาณการหนี้ สินจาก 

การฟ้องร้อง เนื่ องจากในวันดังกล่าว บริษัทเชื่ อว่า ความน่าจะเป็นที่ บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ที่ เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ แต่อยู่ในระดับที่ สูงกว่าไม่น่าเป็นไปได้ ดังนั้น บริษัทต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัหนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นจากการถูกฟ้องร้องนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

 แต่ในขณะที่  ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x2 บริษัทต้องบันทกึบัญชีประมาณการหนี้สินดังกล่าวเป็น

จ านวนเงิน 700,000 บาท เนื่ องจากในวันดังกล่าว บริษัทเชื่ อว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ บริษัท

จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้น และบริษัทสามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการหนี้ สิน (จ านวนเงิน 700,000 บาท) และหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น 

(จ านวนเงิน 300,000 บาท) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบันทกึบัญชี ดังนี้  
 

25x2           

ธ.ค. 31   เดบิต ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดี  700,000 

   เครดิต ประมาณการหนี้สนิจากการถูกฟ้องคดี  700,000 

  บันทกึผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดี 

____________________________________________________________________________ 

25x3           

ส.ค. 15  เดบิต ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดี  100,000 

        ประมาณการหนี้สนิจากการถูกฟ้องคดี 700,000 

   เครดิต เงินสด      800,000 

  บันทกึการจ่ายเงินชดเชยความเสยีหายตามผลของค าพิพากษาของศาล 

____________________________________________________________________________ 
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ทั้งนี้  หลักการบัญชีเกี่ ยวกบัประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นสามารถสรุปได้ดังแผนภาพ 

ต่อไปนี้    

สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน 

สินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้น (Contingent Assets) เป็นสินทรัพย์ที่ อาจมีอยู่เนื่ องจากเหตุการณ์ในอดีต 

แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากิจการมีสินทรัพย์อยู่จริงหรือไม่ ซึ่ งจ าเป็นต้องได้รับการยืนยันอีกอย่างน้อยหนึ่ ง

เหตุการณ์ในอนาคตที่ ยังมีความไม่แน่นอนอยู่และกิจการไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นได้  ดังนั้น 

กจิการต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัสนิทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เนื่ องจากโอกาสที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก

รายการดังกล่าวไม่ถึงระดับที่ น่าจะเกิดขึ้นแน่นอน ตัวอย่างของสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น เช่น กจิการอาจได้รับ

เงินค่าภาษีคืนจากกรมสรรพากร กจิการอาจได้รับค่าสนิไหมทดแทนจากคดีความที่ อยู่ในการพิจารณาของศาล 

กิจการอาจได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเนื่ องจากความเสียหายจากอุทกภัย เป็นต้น  เว้นแต่หากสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้ นมีโอกาสที่ จะเกิดขึ้ นในระดับที่ ไม่น่าเป็นไปได้  ในทางกลับกัน หากในเวลาต่อมา ระดับ 

ความน่าจะเป็นที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่ มขึ้นจนถึงระดับที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ น

อย่างแน่นอน (Virtually Certain) กจิการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ต่อไปน้ีเป็นการสรุปหลกัการบญัชีที่เกีย่วกบัสินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึนในรูปแบบตาราง 

สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณใ์นอดีต ซ่ึงจะรูว่้าสินทรพัยด์งักล่าวมีอยู่จริงก็ต่อเมือ่เหตุการณใ์น

อนาคตที่ยงัไม่แน่นอนอย่างนอ้ยหนึ่งเหตุการณไ์ดเ้กิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน และไม่อยู่ในความควบคุม

ทั้งหมดของกิจการ 

กิจการน่าจะไดร้บัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน 

กิจการมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง

แน่ที่จะไดร้บัประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจ แต่ยงัไม่แน่นอน 

กิจการไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที่จะไดร้บัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ  

กิจการต้องรับรู้รายการดังกล่าว

เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ

การเงินหากเป็นไปตามค านิยาม

ของสนิทรัพย์ 

กจิการต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์   
 

กจิการต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์  

  

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบั

สนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น   

กจิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบั

สนิทรัพย์ดังกล่าว 

การวดัมูลค่า 

กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้ สินด้วยจ านวนประมาณการที่ ดีที่ สุดของรายจ่ายที่ คาดว่าจะต้อง

น าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  ทั้งนี้  ในกรณีที่ มูลค่าของเงินตาม

เวลามีผลกระทบต่อจ านวนประมาณการหนี้ สินนั้นอย่างมีสาระส าคัญ กิจการต้องคิดลดกระแสเงินสดให้

เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยอัตราคิดลดที่ ใช้นั้นต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่ สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์

ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้ สินที่ ก าลังพิจารณาอยู่  ซึ่ งใน 

การวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน กิจการต้องพิจารณาถึงความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่ ไม่อาจหลีกเล่ียง

ได้ซึ่ งอยู่แวดล้อมเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆเพื่ อให้ได้มาซึ่ งประมาณการที่ ดีที่ สุดของประมาณการ

หนี้ สิน  ทั้งนี้  กิจการต้องประมาณรายจ่ายและผลกระทบทางการเงินโดยใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของ

กิจการ ประกอบกับประสบการณ์ที่ ได้จากรายการบัญชีที่ คล้ายคลึงกัน และรายงานของผู้ เชี่ ยวชาญอิสระ 

รวมถึงในบางกรณี กิจการจ าเป็นต้องน าหลักฐานที่ ได้รับเพิ่ มเติมจากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานมาพิจารณาด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทได้รับสัมปทานเหมืองแร่จากรัฐบาลเป็นเวลา 20 ปี โดยมี

เง่ือนไขว่า บริษัทต้องร้ืออาคารที่ สร้างขึ้นบนที่ ดินสมัปทานที่ รัฐบาลออกให้เมื่ อหมดอายุสัมปทาน ในกรณีนี้  

บริษัทต้องประมาณรายจ่ายในการร้ือถอนอาคารที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า และคิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบัน เพื่ อน ามาบันทึกเป็นส่วนหนึ่ งของราคาทุนของอาคาร พร้อมทั้งบันทึกเป็นประมาณการ

หนี้ สินด้วย  นอกจากนี้  บริษัทต้องบันทึกบัญชีดอกเบี้ ยจ่ายด้วยอัตราคิดลดที่ ใช้ รวมทั้งน าดอกเบี้ ยจ่าย

จ านวนดังกล่าวไปบันทกึเพิ่ มมูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สนิต่อไป เป็นต้น  
 

ในการประมาณการหนี้สินอาจใช้ความน่าจะเป็นมาเป็นปัจจัยหนึ่ งในการค านวณประมาณการหนี้ สิน 

ซึ่ งวิธีทางสถิติที่ ใช้ในการประมาณนี้ เรียกว่า “มูลค่าที่ คาดว่าจะเกิด (Expected Value)” กล่าวคือ กิจการ

ต้องประมาณภาระผูกพันจากการถ่วงน า้หนักรายจ่ายที่ น่าจะเกดิขึ้นทั้งหมดโดยใช้ความเป็นไปได้ที่ เกี่ ยวข้อง  
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ตัวอย่าง กิจการขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยให้การรับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ซื้ อ โดย

กจิการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสยีหายที่ เกดิขึ้นของสนิค้าที่ เสยีหายจากการผลิตสนิค้า  ทั้งนี้  

ในกรณีที่ สินค้าทุกรายการที่ จ าหน่ายเกิดช ารุดเสียหายในระดับต ่า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการแก้ไขความ

เสยีหายเท่ากบั 800,000 บาท แต่หากสนิค้าทุกรายการที่ จ าหน่ายเกดิความเสยีหายอยู่ในระดับสูง ค่าใช้จ่าย

โดยประมาณในการแก้ไขความเสียหาย เท่ากบั 3,000,000 บาท ซ่ึงจากประสบการณ์ในอดีตของกจิการและ

คุณภาพของสนิค้าในอนาคต กจิการสามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นที่ จะเกดิขึ้นในแต่ละกรณี ดังนี้  

กรณีที่  1 80% ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ ขายจะไม่มีความเสียหายเกดิขึ้น 

กรณีที่  2 15% ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ ขายมีความเสยีหายเกดิขึ้นอยู่ในระดับต า่ 

กรณีที่  3  5% ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ ขายมีความเสยีหายเกดิขึ้นอยู่ในระดับสูง 
 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณหาประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ กิจการ

ต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินได้ ดังนี้  

ประมาณการหนี้สนิจากการรับประกนัคุณภาพสนิค้า  

= (80% x 0) + (15% x 800,000) + (5% x 3,000,000) 

= 0 + 120,000 + 150,000 

= 270,000 บาท 
 

จากมูลค่าที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสียหายที่ ค านวณได้ สามารถน ามา

บันทกึบัญชี ดังนี้  

 เดบิต ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัสนิค้า  270,000 

  เครดิต ประมาณการหนี้สนิจากการรับประกนัสนิค้า 270,000 

 บันทกึรายการประมาณการหนี้สนิจากการรับประกนัสนิค้า 

เหตุการณใ์นอนาคต 

จ านวนประมาณการหนี้ สินต้องสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอนาคต หากมีหลักฐานที่ เป็นรูปธรรม

เพียงพอที่ ท าให้เชื่ อถือได้ว่า เหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ต้นทุนในการก าจัดมลพิษ เมื่ อ

สถานประกอบการหมดอายุการใช้งานจะลดลง เนื่ องจากวิทยาการที่ เปลี่ ยนไป เป็นต้น  

การจ าหน่ายสินทรพัยที์่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

กิจการต้องไม่น าก าไรที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการจ าหน่ายสินทรัพย์มาปรับปรุงกับประมาณการ

หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์นั้น แม้ว่าจะมีความเกี่ ยวโยงกนักต็าม โดยมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ก าหนดให้กจิการรับรู้ก าไรที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องระบุไว้ 

เช่น กจิการจะสามารถรับรู้ เป็นรายได้ได้กต่็อเมื่ อโอนการควบคุมในสนิทรัพยแ์ล้ว เป็นต้น   
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รายจ่ายที่จะไดร้บัชดเชย 

กิจการจะรับรู้ รายจ่ายที่ จะได้รับคืนจากบุคคลที่ สามที่ เ ข้าท าสัญญาประกันภัยหรือชดเชย 

ความเสยีหายเป็นสนิทรัพย์ได้ กต่็อเมื่ อกจิการคาดว่าหลังการจ่ายช าระประมาณการหนี้สนิแล้ว กจิการคาด

ว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน ซึ่ งกิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากใน 

งบแสดงฐานะการเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนประมาณการหนี้สินที่ เกี่ ยวข้องที่ กิจการรับรู้ ไว้  ขณะที่ กิจการ

อาจแสดงค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกบัประมาณการหนี้สนิด้วยยอดสุทธจิากจ านวนรายจ่ายที่ จะได้รับคืนที่ รับรู้ ใน

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น ตัวอย่างเช่น บริษัท สยามประกันภัย จ ากัด ได้รับท าประกัน

อัคคีภัยให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ ง ในขณะเดียวกัน บริษัท สยามประกันภัย จ ากัด ได้ท าประกันภัยต่อส าหรับ

กรมธรรม์ฉบับนี้ กับบริษัทประกันภัยอีกแห่งหนึ่ ง  ต่อมา ในวันที่  11 กันยายน 25x1 ปรากฏว่า โรงงาน

ของลูกค้ารายดังกล่าวเกิดไฟไหม้ ซึ่ งหลังจากที่ บริษัท สยามประกันภัย จ ากัด ได้เข้าส ารวจความเสียหาย

ของโรงงานดังกล่าวคาดการณ์ว่า บริษัท สยามประกันภัย จ ากัด ต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายตาม

ข้อก าหนดกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าเป็นจ านวนเงิน 5,000,000 บาท ในขณะเดียวกนั บริษัท สยามประกันภัย 

จ ากัด จะได้รับเงินชดเชยจากคู่สัญญาตามสัญญาประกันภัยต่อเป็นจ านวนเงิน 3,500,000 บาท  ดังนั้น 

ในกรณีนี้  บริษัท สยามประกันภัย จ ากัด ต้องรับรู้ ลูกหนี้ บริษัทคู่สัญญาเป็นสินทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 

3,500,000 บาท ในขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยแห่งนี้ ต้องรับรู้ประมาณการหนี้ สินเป็นจ านวนเงิน 

5,000,000 บาท พร้อมทั้งรับรู้ผลขาดทุน (สุทธิจากรายจ่ายที่ จะได้รับชดเชย) จากการรับประกันอคัคีภัย

เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท เป็นต้น 

การเปลีย่นแปลงประมาณการหน้ีสิน 

กิจการต้องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและปรับปรุงประมาณการ

หนี้ สินดังกล่าว  เพื่ อสะท้อนให้เห็นถึงประมาณการที่ ดีที่ สุดในปัจจุบัน  นอกจากนี้  กิจการต้องกลับบัญชี

ประมาณการหนี้สิน เมื่ อความน่าจะเป็นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อช าระ

ภาระผูกพันไม่อยู่ในระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อกีต่อไป 

การน าประมาณการหน้ีสินมาใช ้

กิจการจะสามารถน ารายจ่ายมาตัดประมาณการหนี้สินได้เฉพาะรายจ่ายที่ กิจการรับรู้ เป็นประมาณ

การหนี้สนิไว้เดิมเท่านั้น เนื่ องจากการน ารายจ่ายที่ รับรู้ เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ นมาตัดประมาณการหนี้สนิ จะท า

ให้งบการเงินไม่สามารถสะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ แตกต่างกนั 

ขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 

กิจการต้องไม่บันทึกรายการขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคตเป็นหนี้ สินในงบแสดงฐานะ

การเงิน เนื่ องจากรายการดังกล่าวไม่ใช่หนี้ สินตามค านิยามของมาตรฐานการบัญชีและไม่เข้าเง่ือนไขการ

รับรู้ เป็นประมาณการหนี้สนิ 
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สญัญาที่สรา้งภาระ 

สัญญาที่ สร้างภาระ หมายถึง สัญญาที่ ก่อให้เกิดต้นทุนที่ ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (Unavoidable Costs)  

จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ ระบุไว้ภายใต้สัญญา ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวมีจ านวนสูงกว่าประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจที่ คาดว่าจะได้รับจากสัญญานั้น โดยกิจการต้องรับรู้ และวัดมูลค่าภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเกิด

จากสญัญาที่ สร้างภาระเป็นประมาณการหนี้สนิด้วยจ านวนประมาณการที่ ดีที่ สดุของรายจ่ายที่ ต้องน าไปจ่าย

ช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น ประมาณการหนี้ สินที่ เกิดจาก

สญัญาสั่งซื้อสนิค้าที่ ยกเลิกไม่ได้ เป็นต้น  
 

ตัวอย่าง ในวันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัท วณิชสกุล จ ากัด ด าเนินการเช่าโรงงานภายใต้สัญญา

เช่าด าเนินงานเป็นเวลา 5 ปี ก าหนดจ่ายค่าเช่าในวันที่  31 ธนัวาคมของทุกปี ปีละ 1,000,000 บาท ต่อมา 

ในวันที่  1 มกราคม 25x5 บริษัทจ าเป็นต้องย้ายโรงงานไปยังโรงงานแห่งใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่ อ

สิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุน ในขณะที่ อายุของสัญญาเช่าโรงงานเก่ายังคงเหลืออีก 1 ปี ทั้งนี้  ข้อตกลง

ในสญัญาเช่าไม่อนุญาตให้บริษัทยกเลิกสญัญาเช่า รวมทั้งไม่สามารถให้ผู้อื่ นเช่าช่วงโรงงานต่อได้  

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า สัญญาเช่าดังกล่าวถือเป็นสัญญาที่ สร้างภาระ เนื่ องจากในกรณีนี้

บริษัทยังต้องจ่ายค่าเช่าเป็นจ านวนเงินอกี 1,000,000 บาท โดยที่ บริษัทไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใดๆ 

ดังนั้น บริษัท วณิชสกุล จ ากดั ต้องบันทกึบัญชีประมาณการหนี้สนิ ดังนี้  

 

25x5 

1 ม.ค.  

เดบิต ผลขาดทุนจากสญัญาเช่าที่ สร้างภาระ  1,000,000 

 เครดิต ประมาณการหนี้สนิจากสญัญาเช่าที่ สร้างภาระ          1,000,000 

บันทกึบัญชีประมาณการหนี้สนิจากสญัญาเช่าที่ สร้างภาระ 

____________________________________________________________________________ 

31 ธ.ค.  

เดบิต ประมาณการหนี้สนิจากสญัญาเช่าที่ สร้างภาระ 1,000,000 

 เครดิต เงินสด       1,000,000 

บันทกึการจ่ายช าระค่าเช่า 

____________________________________________________________________________ 

การปรบัโครงสรา้ง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้ให้ค านิยามของการปรับโครงสร้าง (Restructuring) ว่าหมายถึง 

แผนงานที่ อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารของกจิการ ซึ่ งท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงอย่าง

มีสาระส าคัญกบัรายการใดรายการหนึ่ งต่อไปนี้  

1) ขอบเขตในการด าเนินธุรกจิของกจิการ หรือ 

2) ลักษณะการด าเนินธุรกจิ 
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ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ อาจถือเป็นการปรับโครงสร้างตามค านิยาม 

1) การขายหรือยกเลิกสายงานธุรกจิ 

2) การปิดสถานประกอบการทางธุรกจิในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ ง หรือการย้ายกจิกรรมทางธุรกิจ

จากประเทศหรือภมูิภาคหนึ่ งไปยังประเทศหรือภมูิภาคอื่ น 

3) การเปลี่ ยนโครงสร้างการบริหาร เช่น การลดระดับชั้นทางการบริหาร 

4) การปรับโครงสร้างพื้ นฐานขององค์กรที่ มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อลักษณะ และ  

จุดมุ่งหมายในการปฏบิัติงานของกจิการ 
 

ทั้งนี้  กิจการสามารถรับรู้ประมาณการหนี้ สินส าหรับต้นทุนการปรับโครงสร้างได้ กต่็อเมื่ อเป็นไป

ตามเง่ือนไขการรับรู้ประมาณการหนี้สิน ซึ่ งภาระผูกพันจากการอนุมานจากการปรับโครงสร้างจะเกดิขึ้นได้ 

กต่็อเมื่ อกจิการได้ปฏบิัติตามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

1) กิจการมีแผนการปรับโครงสร้างที่ เป็นทางการอย่างละเอียด ซึ่ งระบุถึงรายการต่อไปนี้ เป็น

อย่างน้อย กล่าวคือ ธุรกิจหรือส่วนของธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง สถานประกอบการหลักที่ จะได้รับ

ผลกระทบพนักงานของสถานประกอบการแห่งใด  หน้าที่ งาน และจ านวนพนักงาน

โดยประมาณที่ จะได้รับค่าตอบแทนจากการเลิกจ้าง รายจ่ายที่ กิจการจะต้องรับภาระ รวมทั้ง

ก าหนดการปฏบิัติตามแผนการปรับโครงสร้าง 

2) กจิการท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างเกดิความคาดหมายอย่างมีมูลความ

จริงว่า กิจการจะด าเนินการปรับโครงสร้างโดยเร่ิมปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหรือ

ประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ 

ทั้งนี้  ในการประมาณการหนี้ สินที่ เกิดจากการปรับโครงสร้างนั้น รายจ่ายที่ สามารถน าไปรวมกับ

ประมาณการหนี้สนิจากการปรับโครงสร้างได้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

1) เป็นรายจ่ายโดยตรงที่ เกดิขึ้นจากการปรับโครงสร้าง 

2) จ าเป็นต้องเกดิรายจ่ายในการปรับโครงสร้างนั้น 

3) ต้องไม่เกี่ ยวข้องกบักจิกรรมที่ ท าอยู่อย่างต่อเนื่ องของกจิการ 

ตัวอย่างต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกบัการปรับโครงสร้าง 

1) ต้นทุนในการเลิกจ้างพนักงาน 

2) ต้นทุนในการเลิกสญัญา เช่น ค่าปรับเนื่ องจากยกเลิกสญัญาเช่า เป็นต้น 

3) ประมาณการหนี้สนิจากสญัญาที่ สร้างภาระ 

ตัวอย่างต้นทุนที่ ไมเ่กี่ ยวข้องกบัการปรับโครงสร้าง 

1) เงินลงทุนในระบบหรือเครือข่ายใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกบัการจ าหน่ายเครือข่ายการจ าหน่ายใหม่ 

2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือโยกย้ายพนักงานที่ ยังจ้างงานอยู่ 

3) ค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนย้ายสนิทรัพย์ 

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการตลาด 

5) ค่าใช้จ่ายด าเนินงานหรือผลขาดทุนจากการด าเนินงานที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต เวน้แต่ผลขาดทุน

นั้นเกี่ ยวข้องกบัสญัญาที่ สร้างภาระ 
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ส่วนรายการผลก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ที่ จะขายจะไม่ถูก

น ามาพิจารณาในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้ สินจากการปรับโครงสร้าง แต่ก าหนดให้พิจารณาแยก

ต่างหาก 

นอกจากนี้  ภาระผูกพันจากการขายการด าเนินงานเกิดขึ้ นเมื่ อกิจการได้ผูกมัดที่ จะขายการ

ด าเนินงานนั้น ตัวอย่างเช่น ท าสญัญาขายที่ มีผลบังคับตามกฎหมาย เป็นต้น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ส าหรับประมาณการหนี้ สินแต่ละประเภท โดยที่ กิจการไม่

จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบ 

1) จ านวนประมาณการหนี้สนิ ณ วันต้นงวด และ ณ วันสิ้นงวด 

2) จ านวนประมาณการหนี้ สินที่ รับรู้ ในระหว่างงวด ซึ่ งรวมถึงจ านวนที่ เพิ่ มขึ้นของประมาณการ

หนี้สนิที่ มีอยู่  

3) จ านวนที่ ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้ สินในระหว่างงวด กล่าวคือ รายจ่ายที่ เกิดขึ้นหรือ

การปรับลดประมาณการหนี้สนิ  

4) จ านวนประมาณการหนี้ สินที่ ไม่ได้ใช้ที่ ต้องกลับรายการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

เนื่ องจากบันทกึไว้สงูเกนิไป  

5) จ านวนคิดลดที่ เพิ่ มขึ้นของประมาณการหนี้ สินในระหว่างงวดเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไปและจาก

ผลของอตัราคิดลดที่ เปลี่ ยนแปลงไป 

ทั้งนี้  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส าหรับประมาณการหนี้สนิแต่ละประเภท 

1) ค าอธบิายโดยสงัเขปเกี่ ยวกบัลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่ กจิการคาดว่าจะสูญเสีย

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

2) ค าอธิบายลักษณะของความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับจ านวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสีย

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ กจิการต้องเปิดเผยข้อสมมติที่ ส าคัญเกี่ ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต เมื่ อ

กจิการจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

3) จ านวนรายจ่ายที่ คาดว่าจะได้รับชดเชย โดยระบุถึงจ านวนสินทรัพย์ที่ กิจการได้รับรู้ส าหรับ

รายจ่ายที่ คาดว่าจะได้รับชดเชยนั้น 

นอกจากนี้  กิจการต้องให้ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ ยวกับลักษณะของหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ นแต่ละ

ประเภท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  หากท าได้ในทางปฏิบัติ เวน้แต่เมื่ อ

ความน่าจะเป็นที่ กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรเพื่ อจ่ายช าระหนี้สนินั้นอยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้ 

1) ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่ งค านวณจากประมาณการที่ ดีที่ สดุ 

2) ปัจจัยที่ มีผลต่อความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับจ านวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิ 

3) ความน่าจะเป็นที่ จะได้รับชดเชย (Reimbursement) 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ส าหรับสินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้นนั้น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่ อาจ

เกิดขึ้ น รวมทั้งต้องเปิดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หาก

สามารถกระท าได้ในทางปฏบิัติ 

อย่างไรกต็าม หากกิจการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่ อาจ

เกดิขึ้น เนื่ องจากไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏบิัติ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงนี้ ด้วย 

นอกจากนี้  ในกรณียากย่ิงที่ จะเกิดขึ้น หากกิจการสามารถคาดการณ์ว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

หรือบางส่วนตามที่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดไว้ข้างต้นจะท าให้เกิดการบิดเบือนเกี่ ยวกับสถานะของ

กิจการในข้อพิพาททั้งในประเด็นประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น หรือสินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้ น  

ในกรณีนี้  กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ต้องเปิดเผยถึงลักษณะทั่วไปของข้อพิพาท 

รวมทั้งข้อเทจ็จริงและเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลด้วย 

ผลกระทบต่องบการเงนิของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบ 

ในการวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สิน กจิการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงเกี่ ยวกบัจ านวนเงิน จังหวะ

เวลา และความเสี่ ยงของกระแสเงินสดที่ ต้องใช้เพื่ อช าระภาระผูกพันนั้น เนื่ องจากประมาณการหนี้สินเป็น

หนี้ สินที่ ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ อย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถใช้เหตุผลดังกล่าวเพื่ อบันทึกบัญชี

ประมาณการหนี้สนิด้วยจ านวนที่ สงูเกนิไปกว่าเนื้อหาตามความเป็นจริงทางธุรกจิ 
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