คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
เรือ่ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์
กาหนดให้ กจิ การนาหลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินมาถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น ได้ อย่า งเหมาะสม เพื่ อช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจานวนเงิน ของ
รายการเหล่านั้นที่แสดงอยู่ในรายงานทางการเงิน
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้ น และสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิดขึ้ น อย่ า งไรก็ตาม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ไม่ ถื อ ปฏิบั ติกับ รายการ
ดังต่อไปนี้
1) เครื่ องมือ ทางการเงิน ที่อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่องมือทางการเงิน
2) รายการที่เป็ นผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว ซึ่งไม่ใช่สญ
ั ญาที่สร้ างภาระแก่กจิ การ กล่าวคือ
สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายยังไม่ ได้ ปฏิบัติตามภาระผู กพั นที่ให้ ไว้ หรื อได้ ปฏิบัติตามภาระผู กพั นที่ให้ ไว้
เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทียมกัน เว้ นแต่สญ
ั ญานั้นเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระแก่กจิ การ
3) รายการประมาณการหนี้สิน ที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่น ภาษี
เงินได้ สัญญาเช่า ผลประโยชน์ของพนักงาน สัญญาประกันภัย สิ่งตอบแทนที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่าจะต้ องจ่ายในการ
รวมธุรกิจ รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (เว้นแต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า ไม่ได้ ให้ ข้อกาหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสัญญาที่ทากับลูกค้ าที่สร้ างหรือ
มีภาระแก่กจิ การ ดังนั้น กิจการต้ องนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั สัญญาดังกล่าว) เป็ นต้ น
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คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น ได้ ให้ คานิยามที่สาคัญ ดังนี้
ประมาณการหนี้ สิน (A Provision) หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือ
จานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระ ตัวอย่างเช่น ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน คุณภาพสินค้ าหลังการขาย
ประมาณการหนี้สนิ จากสัญญาที่สร้ างภาระ เป็ นต้ น
หนี้ สิน (A Liability) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตที่การชาระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้ กจิ การต้ องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เหตุการณ์ทีก่ ่อให้เกิดภาระผูกพัน (An Obligating Event) หมายถึง เหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ซึ่งเป็ นผลให้ กิจการต้ องจ่ายชาระภาระผูกพันนั้นโดย
ไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้
ภาระผูกพันตามกฎหมาย (A Legal Obligation) หมายถึง ภาระผูกพั นที่เกิดจากรายการใด
รายการหนึ่งต่อไปนี้
1) สัญญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ อย่างชัดแจ้ งหรือโดยนัย)
2) กฎหมายที่ใช้ บังคับ
3) กระบวนการตามกฎหมายอื่น
ตัวอย่างของภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่ น ภาระผูกพั นจากการรั บประกันสินค้ าในกรณีท่กี ิจการ
ได้ ร ะบุ เ งื่ อนไขการรั บ ประกัน สิน ค้ าไว้ ในสัญ ญาขายสิน ค้ า ภาระผู ก พั น จากการก าจั ดน้า เสียที่อ อกจาก
โรงงานภายใต้ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
ภาระผูกพันจากการอนุ มาน (A Constructive Obligation) หมายถึง ภาระผูกพั นที่เกิดจากการ
กระทาของกิจการ เมื่อเป็ นไปตามข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี้
1) กิจการแสดงออกให้ ฝ่ายอื่นๆเห็นว่า กิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการโดยการปฏิบัติใน
อดี ต จนถื อ เป็ นแบบแผนหรื อ โดยนโยบายที่ป ระกาศใช้ ห รื อ โดยค าแถลงการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ที่มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ
2) การกระทาตามข้ อ 1) ของกิจการสร้ างความคาดหมายที่มีมูลความจริ งให้ กับฝ่ ายอื่นๆ ว่ า
กิจการจะรับผิดชอบบางประการดังกล่าวนั้น
ตัวอย่างของภาระผูกพั น จากการอนุ มาน เช่ น กิจการได้ ป ระชาสัมพั น ธ์ เกี่ยวกับนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการแก่สังคมในวงกว้ างว่ า จะจ่ายค่าชดเชยหรื อค่าฟื้ นฟู ส่ิงแวดล้ อมจากการ
รั่วไหลของนา้ มัน ประกอบกับในอดีต กิจการได้ ปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศต่อสาธารณชนมาโดยตลอด
แม้ ว่าไม่มีกฎหมายใดๆที่ระบุให้ กจิ การต้ องรับผิดชอบความเสียหายต่อสิ่งแวดล้ อมก็ตาม เป็ นต้ น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น (A Contingent Liability) หมายถึง รายการข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
1) ภาระผูกพันที่เป็ นไปได้ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งความมีอยู่จริงของภาระผูกพันนั้น
จะได้ รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ ในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่ นอนเหตุการณ์หนึ่งหรื อมากกว่ าหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้ องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ
2) ภาระผู กพั น ในปั จ จุ บั นซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ในอดีต แต่ไม่สามารถรั บ รู้เป็ นหนี้สินได้
เนื่องจากเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
(1) ไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่กี ิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อ
จ่ายชาระภาระผูกพัน หรือ
(2) จานวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
ตัวอย่างของรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เช่น หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องคดี หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นจากการคา้ ประกันเงินกู้ของกิจการอื่น ภาษีท่อี าจถูกประเมินเพิ่มเติม เป็ นต้ น
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น (A Contingent Asset) หมายถึง สิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ าจมี อ ยู่ อัน เนื่ อ งมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ซึ่งความมีอยู่จริงของสินทรัพย์น้ันจะได้ รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่
แน่นอนเหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
ตัว อย่ างของรายการสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิดขึ้ น เช่ น กิจ การฟ้ องร้ อ งบริ ษัทคู่ แ ข่ ง เป็ นจ านวนเงิ น
1,000,000 บาท เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างสอบสวน เป็ นต้ น
สัญญาทีส่ ร้างภาระ (An Onerous Contract) หมายถึง สัญญาที่ก่อให้ เกิดต้ นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ จากการปฏิบัติตามภาระผู กพั นที่ระบุ ไว้ ภายใต้ สัญญา ซึ่งต้ นทุนดังกล่ าวมีจานวนสูงกว่ าประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับจากสัญญานั้น ตัวอย่างเช่น กิจการทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานเป็ นเวลา 7 ปี โดย
จัดประเภทสัญญาเช่านี้เป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ซึ่งกิจการไม่สามารถยกเลิกสัญญาเช่าและไม่สามารถให้
ผู้อ่นื เช่าอาคารต่อได้ หลังจากนั้น 5 ปี กิจการตัดสินใจย้ ายไปอาคารสานักงานแห่งใหม่ ขณะที่อายุของสัญญา
เช่าอาคารเก่ายังคงเหลืออีก 2 ปี ซึ่งสัญญาเช่าที่คงเหลือดังกล่าวถือเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระ เป็ นต้ น
การปรับโครงสร้าง (A Restructuring) หมายถึง แผนงานที่อยู่ภายใต้ การวางแผนและควบคุม
ของฝ่ ายบริหารของกิจการซึ่งทาให้ รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
1) ขอบเขตในการดาเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
2) ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ตัวอย่างการปรับโครงสร้ าง เช่น การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกิจ การปิ ดสถานประกอบการ
ทางธุรกิจในประเทศ เป็ นต้ น
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ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินอื่น
ประมาณการหนี้สินสามารถแยกจากหนี้สินประเภทอื่นได้ อย่า งชั ดเจน เนื่องจากประมาณการ
หนี้สินเป็ นหนี้สินที่มีจานวนหรื อจังหวะเวลาของการจ่ ายชาระที่ไม่แน่ นอน ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่ างจาก
หนี้สินประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าหนี้การค้ าหรือรายการค้ างจ่ายก็ตาม ดังนี้ เจ้าหนี้ การค้า เป็ นหนี้สินที่
กิจการต้ องจ่ายสาหรับสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับหรื อบริ การที่ได้ รับตามใบเรี ยกเก็บเงินหรือตามข้ อตกลง
อย่างเป็ นทางการกับผู้ขายสินค้ าหรือผู้ให้ บริการ
รายการค้างจ่ าย เป็ นหนี้สินที่กิจการต้ องจ่ายสาหรับสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ ซึ่งกิจการยังไม่ได้
จ่ายชาระ ยังไม่ได้ รับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไม่ได้ ตกลงอย่างเป็ นทางการกับผู้ขายสินค้ าหรือผู้ให้ บริการ
รวมถึงจานวนที่ค้างชาระกับพนักงาน เช่น โบนัสค้ างจ่าย เป็ นต้ น
ประมาณการหนี้ สิน เป็ นหนี้สนิ ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจานวนที่ต้องจ่ายชาระ
จากคานิยามข้ างต้ นนั้น จะเห็นได้ ว่า รายการค้ างจ่ายมีความไม่แน่นอนในการประมาณจานวนหรือ
จังหวะเวลาของหนี้สินน้ อยกว่าประมาณการหนี้สิน แม้ ว่าในบางกรณี กิจการจาเป็ นต้ องประมาณจานวน
หรื อจังหวะเวลาของรายการค้ างจ่ายก็ตาม ซึ่งโดยปกติแล้ ว รายการค้ างจ่ายถือเป็ นส่วนหนึ่งของเจ้ าหนี้
การค้ าหรือเจ้ าหนี้อ่ ืน ในขณะที่รายการประมาณการหนี้สินถือเป็ นรายการแยกต่างหากจากเจ้ าหนี้การค้ า
และเจ้ าหนี้อ่นื ในงบแสดงฐานะการเงิน
การรับรูป้ ระมาณการหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สิน (Provisions) เป็ นหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจานวน
เงิน ที่ต้องจ่ ายชาระ ซึ่งกิจการจะรั บรู้ เป็ นประมาณการหนี้ สิน ในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1) กิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั (Present Obligation) ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็ นภาระผูกพันตามกฎหมาย (Legal Obligation)หรือภาระผูกพันจากการ
อนุมาน (Constructive Obligation) ในการพิจารณาว่าเหตุการณ์ในอดีตก่อให้ เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน
หรือไม่น้ัน ให้ กจิ การพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ โดยไม่ข้ ึนอยู่กับการกระทาในอนาคตของกิจการ
หากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าเหตุการณ์ในอดีตน่าจะมีผลทาให้ กิจการมีภาระผูกพันในปั จจุ บันอยู่
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมากกว่าที่ไม่น่าจะมีอยู่ ในกรณีดังกล่าวให้ ถือว่าเหตุการณ์ในอดีตมีผลทาให้
เกิดภาระผูกพันในปั จจุ บัน ตัวอย่างเช่น การขายสินค้ าซึ่งมีการรับประกันเป็ นเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดภาระ
ผูกพัน ซึ่งก่อให้ เกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย เป็ นต้ น
ขณะที่ตั ว อย่ า งของรายการที่ไ ม่ ถื อ เป็ นภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น เช่ น บริ ษั ท สายการบิ น ที่
กฎหมายกาหนดว่าต้ องยกเครื่องในทุกๆ 7 ปี ในกรณีน้ ี บริษัทสายการบินยังไม่สามารถรับรู้ประมาณการ
หนี้ สิน ได้ เนื่อ งจากการยกเครื่ องเป็ นเหตุก ารณ์ในอนาคตที่ยังไม่ สามารถทราบได้ ว่า จะเกิดขึ้นหรื อไม่
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัทสายการบินอาจขายเครื่ องบินก็ได้ ดังนั้น จึงถือว่า ภาระผูกพันในปั จจุ บันของกิจการยังไม่เกิดขึ้น
เป็ นต้ น
2) มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ (Probable) ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจของกิจการเพือ่ จ่ ายชาระภาระผูกพันดังกล่าว ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
กิจการต้ องจ่ ายทรั พยากรที่มีประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจเพื่ อช าระภาระผู กพั นนั้ นมีความเป็ นไปได้ ท่ีจะเกิดขึ้ น
มากกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยที่กิจการอาจยังไม่ทราบว่าผู้ท่ไี ด้ รับทรัพยากรดังกล่าวเป็ นใคร หรืออาจยังไม่ทราบ
วันที่แน่นอนที่จะต้ องชาระภาระผูกพันนั้นก็ได้ ส่วนการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอาจกระทา
ได้ หลายลักษณะ เช่น การชาระด้ วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด หรือการโอนสินทรัพย์อ่นื เป็ นต้ น
3) สามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ (Reliable Estimate) กิจการ
จะรับรู้รายการหนี้สนิ ในงบแสดงฐานะการเงินได้ ก็ต่อเมื่อกิจการสามารถประมาณมูลค่าของภาระผูกพันได้
อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ ในการประมาณมูลค่าของภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ เช่น ประสบการณ์
ของกิจการ ประสบการณ์ของกิจการอื่นในอุตสาหกรรม ความเห็นของฝ่ ายกฎหมาย เป็ นต้ น
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) เป็ นภาระผู กพั นที่อาจมีอยู่ เนื่ องจากเหตุการณ์ใน
อดีต แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็ นภาระผูกพันในปัจจุบันจริงหรือไม่ ซึ่งจาเป็ นต้ องได้ รับการยืนยันอีกอย่าง
น้ อยหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และกิจการไม่สามารถควบคุม
เหตุการณ์น้ันได้ หรื อเป็ นภาระผูกพั นในปั จจุ บันเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ที่ไม่สามารถวั ดมูลค่าภาระ
ผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) ในงบ
แสดงฐานะการเงิน แต่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หาก
ความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรั พยากรเชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงกว่ าไม่น่าเป็ นไปได้ (Remote)
เว้ นแต่ความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็ นไปได้
(Remote) ตัวอย่างเช่น กิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรียกค่าเสียหายจากลูกค้ า จานวน
100,000,000 บาท ซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ทั้งนี้ ฝ่ ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของ
กิจการไม่สามารถประเมินผลของคดีได้ จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาในอนาคต เป็ นต้ น
อย่ า งไรก็ต าม หากต่ อ มา ระดับ ความน่ า จะเป็ นเพิ่ มขึ้น จนถึงระดับ เป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ แ ละ
สามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องรับรู้รายการดังกล่าวเป็ นประมาณการหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงินโดยสามารถรับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความน่าจะเป็ น
ตัวอย่าง บริษัท สยามสุขภาพ จากัด ดาเนินธุรกิจจาหน่ายอาหารเสริม ซึ่งในวันที่ 1 เมษายน 25x1
ลูกค้ ารายหนึ่งได้ รับประทานอาหารเสริมของบริษัท แต่ปรากฏว่า เกิดผลข้ างเคียงจนทาให้ ลูกค้ าเกิดผื่นคัน
ทั่วร่างกาย
ต่อมา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 25x1 ลูกค้ ารายดังกล่าวได้ ฟ้องร้ องต่อศาล เพื่อเรียกร้ องค่าเสียหาย
จากบริษัท เป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในวั นที่ 31 ธันวาคม 25x1 คดีอยู่ในระหว่ างพิ จารณาของศาล แต่ทนายของบริ ษัทเชื่อว่ า
มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่บี ริษัทจะชนะคดี
ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล แต่ทนายของบริษัทเชื่อว่า มีความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่บี ริษัทจะแพ้ คดี เนื่องจากสินค้ าเสื่อมคุณภาพ โดยคาดการณ์ว่าจานวนค่าเสียหายที่
บริษัทจะต้ องจ่ายชดเชยให้ แก่ลูกค้ า เท่ากับ 700,000 บาท
จากนั้ น ในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม 25x3 ศาลมี ค าพิ พ ากษาให้ บ ริ ษั ท แพ้ คดี โ ดยจ่ า ยเงิ น ชดเชย
ค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 800,000 บาท
จากข้ อมูลข้ างต้ น ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริ ษัทต้ องไม่ บันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินจาก
การฟ้ องร้ อง เนื่ องจากในวั นดังกล่ าว บริ ษัทเชื่ อว่ า ความน่ าจะเป็ นที่บริ ษัทจะต้ องรั บผิดชอบต่ อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้ อยู่ในระดับเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ แต่อยู่ในระดับที่สงู กว่าไม่น่าเป็ นไปได้ ดังนั้น บริษัท
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แต่ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 บริษัทต้ องบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินดังกล่าวเป็ น
จานวนเงิน 700,000 บาท เนื่องจากในวันดังกล่ าว บริ ษัทเชื่อว่ า มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่บี ริ ษัท
จะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และบริษัทสามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถือ
รวมทั้งเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน (จานวนเงิน 700,000 บาท) และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
(จานวนเงิน 300,000 บาท) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
25x2
ธ.ค. 31

เดบิต ผลขาดทุนจากการถูกฟ้ องคดี
700,000
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ จากการถูกฟ้ องคดี
700,000
บันทึกผลขาดทุนจากการถูกฟ้ องคดี
____________________________________________________________________________
25x3
ส.ค. 15
เดบิต ผลขาดทุนจากการถูกฟ้ องคดี
100,000
ประมาณการหนี้สนิ จากการถูกฟ้ องคดี
700,000
เครดิต เงินสด
800,000
บันทึกการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายตามผลของคาพิพากษาของศาล
____________________________________________________________________________
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้ หลักการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นสามารถสรุปได้ ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้

สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (Contingent Assets) เป็ นสินทรัพย์ท่อี าจมีอยู่เนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต
แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ า กิจการมีสินทรัพย์อยู่ จริ งหรือไม่ ซึ่งจาเป็ นต้ องได้ รับการยืนยันอีกอย่างน้ อยหนึ่ง
เหตุ ก ารณ์ ในอนาคตที่ยังมีความไม่ แ น่ น อนอยู่ แ ละกิจการไม่ สามารถควบคุ มเหตุการณ์ น้ั น ได้ ดังนั้ น
กิจการต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ี
อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เนื่องจากโอกาสที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
รายการดังกล่าวไม่ถึงระดับที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอน ตัวอย่างของสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น เช่น กิจการอาจได้ รับ
เงินค่าภาษีคืนจากกรมสรรพากร กิจการอาจได้ รับค่าสินไหมทดแทนจากคดีความที่อยู่ในการพิจารณาของศาล
กิจการอาจได้ รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเนื่องจากความเสียหายจากอุทกภัย เป็ นต้ น เว้ นแต่หากสินทรัพย์ท่ี
อาจเกิ ด ขึ้ นมี โ อกาสที่จ ะเกิ ด ขึ้ นในระดั บ ที่ไ ม่ น่ า เป็ นไปได้ ในทางกลั บ กัน หากในเวลาต่ อ มา ระดั บ
ความน่าจะเป็ นที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่ มขึ้นจนถึงระดับที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน (Virtually Certain) กิจการต้ องรับรู้รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต่อไปนี้ เป็ นการสรุปหลักการบัญชีทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ นในรูปแบบตาราง
สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งจะรูว้ ่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีอยู่จริงก็ต่อเมือ่ เหตุการณ์ใน
อนาคตที่ยงั ไม่แน่นอนอย่างน้อยหนึง่ เหตุการณ์ได้เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ น และไม่อยู่ในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ
กิจการน่าจะได้รบั ประโยชน์ กิจการมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง กิจการไม่มีความเป็ นไปได้
เชิงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน
แน่ที่จะได้รบั ประโยชน์เชิง
ค่อนข้างแน่ที่จะได้รบั ประโยชน์
เศรษฐกิจ แต่ยงั ไม่แน่นอน
เชิงเศรษฐกิจ
กิจการต้ องรับรู้รายการดังกล่าว กิจการต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์
กิจการต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์
เป็ นสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะ
การเงินหากเป็ นไปตามคานิยาม
ของสินทรัพย์
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ กิจการต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ดังกล่าว
การวัดมูลค่า
กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สิน ด้ วยจานวนประมาณการที่ดีท่ีสุดของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้ อง
นาไปจ่ายชาระภาระผูกพันในปั จจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ในกรณีท่มี ูลค่าของเงินตาม
เวลามีผลกระทบต่อจานวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสาคัญ กิจการต้ องคิดลดกระแสเงินสดให้
เป็ นมูลค่าปัจจุบัน โดยอัตราคิดลดที่ใช้ น้ันต้ องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีท่สี ะท้ อนถึงการประเมินสถานการณ์
ตลาดในปั จจุ บันของมู ลค่ าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้ สินที่กาลั งพิ จารณาอยู่ ซึ่งใน
การวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน กิจการต้ องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ ซ่ึงอยู่แวดล้ อมเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งประมาณการที่ดีท่ีสุดของประมาณการ
หนี้สิน ทั้งนี้ กิจการต้ องประมาณรายจ่ายและผลกระทบทางการเงินโดยใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารของ
กิจการ ประกอบกับประสบการณ์ท่ไี ด้ จากรายการบัญชีท่คี ล้ ายคลึงกัน และรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
รวมถึงในบางกรณี กิจการจาเป็ น ต้ องนาหลั กฐานที่ได้ รับเพิ่ มเติมจากเหตุการณ์ภายหลั งรอบระยะเวลา
รายงานมาพิจารณาด้ วย ตัวอย่างเช่น บริ ษัทได้ รับสัมปทานเหมืองแร่ จากรัฐบาลเป็ นเวลา 20 ปี โดยมี
เงื่อนไขว่า บริษัทต้ องรื้ออาคารที่สร้ างขึ้นบนที่ดินสัมปทานที่รัฐบาลออกให้ เมื่อหมดอายุสัมปทาน ในกรณีน้ ี
บริษัทต้ องประมาณรายจ่ายในการรื้อ ถอนอาคารที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า และคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุ บัน เพื่ อนามาบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของอาคาร พร้ อมทั้งบันทึกเป็ นประมาณการ
หนี้สินด้ วย นอกจากนี้ บริษัทต้ องบันทึก บัญชีดอกเบี้ยจ่ ายด้ วยอัตราคิดลดที่ใช้ รวมทั้งนาดอกเบี้ยจ่ าย
จานวนดังกล่าวไปบันทึกเพิ่มมูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สนิ ต่อไป เป็ นต้ น
ในการประมาณการหนี้สนิ อาจใช้ ความน่าจะเป็ นมาเป็ นปัจจัยหนึ่งในการคานวณประมาณการหนี้สิน
ซึ่งวิธีทางสถิติท่ใี ช้ ในการประมาณนี้เรียกว่า “มูลค่าที่คาดว่าจะเกิด (Expected Value)” กล่าวคือ กิจการ
ต้ องประมาณภาระผูกพันจากการถ่วงนา้ หนักรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยใช้ ความเป็ นไปได้ ท่เี กี่ยวข้ อง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่าง กิจการขายเครื่องใช้ ไฟฟ้ าโดยให้ การรับประกันสินค้ าเป็ นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซ้ ือ โดย
กิจการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นของสินค้ าที่เสียหายจากการผลิตสินค้ า ทั้งนี้
ในกรณีท่สี ินค้ าทุกรายการที่จาหน่ ายเกิดชารุดเสียหายในระดับต่า ค่าใช้ จ่ายโดยประมาณในการแก้ ไขความ
เสียหายเท่ากับ 800,000 บาท แต่หากสินค้ าทุกรายการที่จาหน่ายเกิดความเสียหายอยู่ในระดับสูง ค่าใช้ จ่าย
โดยประมาณในการแก้ ไขความเสียหาย เท่ากับ 3,000,000 บาท ซึ่งจากประสบการณ์ในอดีตของกิจการและ
คุณภาพของสินค้ าในอนาคต กิจการสามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ดังนี้
กรณีท่ี 1 80% ของเครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่ขายจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
กรณีท่ี 2 15% ของเครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่ขายมีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่า
กรณีท่ี 3 5% ของเครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่ขายมีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ในระดับสูง
จากข้ อมูลข้ างต้ น สามารถคานวณหาประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้ าที่กิจการ
ต้ องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินได้ ดังนี้
ประมาณการหนี้สนิ จากการรับประกันคุณภาพสินค้ า
= (80% x 0) + (15% x 800,000) + (5% x 3,000,000)
= 0 + 120,000 + 150,000
= 270,000 บาท
จากมู ลค่ าที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขความเสียหายที่คานวณได้ สามารถนามา
บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันสินค้ า
270,000
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ จากการรับประกันสินค้ า
บันทึกรายการประมาณการหนี้สนิ จากการรับประกันสินค้ า

270,000

เหตุการณ์ในอนาคต
จานวนประมาณการหนี้ สิน ต้ อ งสะท้ อนถึงเหตุการณ์ ในอนาคต หากมี หลั ก ฐานที่เ ป็ นรู ป ธรรม
เพี ยงพอที่ทาให้ เชื่อถือได้ ว่า เหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนในการกาจัดมลพิษ เมื่อ
สถานประกอบการหมดอายุการใช้ งานจะลดลง เนื่องจากวิทยาการที่เปลี่ยนไป เป็ นต้ น
การจาหน่ายสินทรัพย์ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
กิจการต้ องไม่ นากาไรที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากการจาหน่ ายสินทรั พย์มาปรั บปรุงกับประมาณการ
หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจาหน่ายสินทรัพย์น้ัน แม้ ว่าจะมีความเกี่ยวโยงกันก็ตาม โดยมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาหนดให้ กจิ การรับรู้กาไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องระบุไว้
เช่น กิจการจะสามารถรับรู้เป็ นรายได้ ได้ กต็ ่อเมื่อโอนการควบคุมในสินทรัพย์แล้ ว เป็ นต้ น

รายจ่ ายทีจ่ ะได้รบั ชดเชย
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิ จ การจะรั บ รู้ รายจ่ า ยที่ จ ะได้ รั บ คื น จากบุ ค คลที่ ส ามที่ เ ข้ า ท าสั ญ ญาประกั น ภั ย หรื อ ชดเชย
ความเสียหายเป็ นสินทรัพย์ได้ ก็ต่อเมื่อกิจการคาดว่าหลังการจ่ายชาระประมาณการหนี้สินแล้ ว กิจการคาด
ว่าจะได้ รับรายจ่ายนั้นคืน อย่างแน่นอน ซึ่งกิจการต้ องแสดงรายการดังกล่าวเป็ นสินทรั พย์แยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้ องที่กิจการรับรู้ไว้ ขณะที่กิจการ
อาจแสดงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการหนี้สนิ ด้ วยยอดสุทธิจากจานวนรายจ่ายที่จะได้ รับคืนที่รับรู้ใน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตัวอย่างเช่น บริษัท สยามประกันภัย จากัด ได้ รับทาประกัน
อัคคีภัยให้ แก่ลูกค้ ารายหนึ่ง ในขณะเดียวกัน บริษัท สยามประกันภัย จากัด ได้ ทาประกันภัยต่อสาหรั บ
กรมธรรม์ฉบับนี้กับบริษัทประกันภัยอีกแห่ งหนึ่ง ต่อมา ในวันที่ 11 กันยายน 25x1 ปรากฏว่า โรงงาน
ของลูกค้ ารายดังกล่าวเกิดไฟไหม้ ซึ่งหลัง จากที่บริ ษัท สยามประกันภัย จากัด ได้ เข้ าสารวจความเสียหาย
ของโรงงานดังกล่ าวคาดการณ์ว่า บริ ษัท สยามประกันภัย จากัด ต้ องจ่ ายเงินชดเชยความเสียหายตาม
ข้ อกาหนดกรมธรรม์ให้ แก่ลูกค้ าเป็ นจานวนเงิน 5,000,000 บาท ในขณะเดียวกัน บริษัท สยามประกันภัย
จากัด จะได้ รับเงินชดเชยจากคู่สัญญาตามสัญญาประกันภัยต่อเป็ นจานวนเงิน 3,500,000 บาท ดังนั้น
ในกรณี น้ ี บริ ษัท สยามประกัน ภั ย จ ากัด ต้ องรั บ รู้ ลู กหนี้ บริ ษัท คู่ สัญ ญาเป็ นสิน ทรั พย์ เป็ นจานวนเงิ น
3,500,000 บาท ในขณะเดียวกัน บริ ษัทประกันภัยแห่ งนี้ ต้ องรั บ รู้ ประมาณการหนี้สินเป็ นจานวนเงิน
5,000,000 บาท พร้ อมทั้งรับรู้ผลขาดทุน (สุทธิจากรายจ่ายที่จะได้ รับชดเชย) จากการรับประกันอัคคีภัย
เป็ นจานวนเงิน 1,500,000 บาท เป็ นต้ น
การเปลีย่ นแปลงประมาณการหนี้ สิน
กิจการต้ องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและปรับปรุง ประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงประมาณการที่ดีท่สี ุดในปั จจุ บัน นอกจากนี้ กิจการต้ องกลับบัญชี
ประมาณการหนี้สิน เมื่อความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชาระ
ภาระผูกพันไม่อยู่ในระดับเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อกี ต่อไป
การนาประมาณการหนี้ สินมาใช้
กิจการจะสามารถนารายจ่ายมาตัดประมาณการหนี้สินได้ เฉพาะรายจ่ายที่กิจการรับรู้เป็ นประมาณ
การหนี้สนิ ไว้ เดิมเท่านั้น เนื่องจากการนารายจ่ายที่รับรู้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ นื มาตัดประมาณการหนี้สิน จะทา
ให้ งบการเงินไม่สามารถสะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ท่แี ตกต่างกัน
ขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
กิจการต้ อ งไม่ บัน ทึก รายการขาดทุนจากการดาเนิ นงานในอนาคตเป็ นหนี้ สิน ในงบแสดงฐานะ
การเงิน เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ใช่หนี้สินตามคานิยามของมาตรฐานการบัญชีและไม่เข้ าเงื่อนไขการ
รับรู้เป็ นประมาณการหนี้สนิ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สัญญาทีส่ ร้างภาระ
สัญญาที่สร้ างภาระ หมายถึง สัญญาที่ก่อให้ เกิดต้ นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Unavoidable Costs)
จากการปฏิบั ติตามภาระผู ก พั น ที่ร ะบุ ไว้ ภายใต้ สัญ ญา ซึ่ งต้ น ทุ น ดังกล่ า วมีจานวนสูงกว่ าประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจที่คาดว่ าจะได้ รับจากสัญญานั้น โดยกิจการต้ องรับรู้ และวัดมูลค่าภาระผูกพันในปั จจุ บันซึ่งเกิด
จากสัญญาที่สร้ างภาระเป็ นประมาณการหนี้สนิ ด้ วยจานวนประมาณการที่ดีท่สี ุดของรายจ่ายที่ต้องนาไปจ่าย
ชาระภาระผูกพันในปั จจุ บัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่ น ประมาณการหนี้สินที่เกิดจาก
สัญญาสั่งซื้อสินค้ าที่ยกเลิกไม่ได้ เป็ นต้ น
ตัวอย่าง ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท วณิชสกุล จากัด ดาเนินการเช่าโรงงานภายใต้ สัญญา
เช่าดาเนินงานเป็ นเวลา 5 ปี กาหนดจ่ายค่าเช่าในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ปี ละ 1,000,000 บาท ต่อมา
ในวันที่ 1 มกราคม 25x5 บริษัทจาเป็ นต้ องย้ ายโรงงานไปยังโรงงานแห่งใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เพื่ อสิทธิป ระโยชน์ทางด้ านการลงทุน ในขณะที่อ ายุ ของสัญ ญาเช่ า โรงงานเก่า ยังคงเหลืออีก 1 ปี ทั้งนี้
ข้ อตกลงในสัญญาเช่าไม่อนุญาตให้ บริษัทยกเลิกสัญญาเช่า รวมทั้งไม่สามารถให้ ผ้ ูอ่นื เช่าช่วงโรงงานต่อได้
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า สัญญาเช่ าดังกล่ าวถือเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระ เนื่องจากในกรณีน้ ี
บริษัทยังต้ องจ่ายค่าเช่าเป็ นจานวนเงินอีก 1,000,000 บาท โดยที่บริษัทไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใดๆ
ดังนั้น บริษัท วณิชสกุล จากัด ต้ องบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สนิ ดังนี้
25x5
1 ม.ค.
เดบิต ผลขาดทุนจากสัญญาเช่าที่สร้ างภาระ
1,000,000
เครดิต ประมาณการหนี้สนิ จากสัญญาเช่าที่สร้ างภาระ
1,000,000
บันทึกบัญชีประมาณการหนี้สนิ จากสัญญาเช่าที่สร้ างภาระ
____________________________________________________________________________
31 ธ.ค.
เดบิต ประมาณการหนี้สนิ จากสัญญาเช่าที่สร้ างภาระ
1,000,000
เครดิต เงินสด
1,000,000
บันทึกการจ่ายชาระค่าเช่า
____________________________________________________________________________
การปรับโครงสร้าง
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ได้ ใ ห้ ค านิ ยามของการปรั บ โครงสร้ า ง (Restructuring) ว่ า หมายถึ ง
แผนงานที่อยู่ภายใต้ การวางแผนและควบคุมของฝ่ ายบริหารของกิจการ ซึ่งทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีสาระสาคัญกับรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
1) ขอบเขตในการดาเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
2) ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นเหตุการณ์ท่อี าจถือเป็ นการปรับโครงสร้ างตามคานิยาม
1) การขายหรือยกเลิกสายงานธุรกิจ
2) การปิ ดสถานประกอบการทางธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง หรือการย้ ายกิจกรรมทางธุรกิจ
จากประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น
3) การเปลี่ยนโครงสร้ างการบริหาร เช่น การลดระดับชั้นทางการบริหาร
4) การปรั บ โครงสร้ า งพื้ นฐานขององค์กรที่มีผลกระทบอย่ างมีสาระสาคัญต่ อลั กษณะ และ
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานของกิจการ
ทั้งนี้ กิจการสามารถรับรู้ประมาณการหนี้สินสาหรับต้ นทุนการปรับโครงสร้ างได้ ก็ต่อเมื่อเป็ นไป
ตามเงื่อนไขการรับรู้ประมาณการหนี้สนิ ซึ่งภาระผูกพันจากการอนุมานจากการปรับโครงสร้ างจะเกิดขึ้น ได้
ก็ต่อเมื่อกิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี้
1) กิจการมีแผนการปรั บโครงสร้ างที่เป็ นทางการอย่างละเอียด ซึ่ง ระบุถึงรายการต่อไปนี้เป็ น
อย่างน้ อย กล่ าวคือ ธุรกิจหรื อส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง สถานประกอบการหลั กที่จะได้ รับ
ผลกระทบพนั ก งานของสถานประกอบการแห่ ง ใด หน้ าที่ ง าน และจ านวนพนั ก งาน
โดยประมาณที่จะได้ รับค่าตอบแทนจากการเลิกจ้ าง รายจ่ ายที่กิจการจะต้ องรับภาระ รวมทั้ง
กาหนดการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้ าง
2) กิจการทาให้ ผ้ ูได้ รับผลกระทบจากแผนการปรับโครงสร้ างเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความ
จริ งว่ า กิจการจะดาเนินการปรั บโครงสร้ างโดยเริ่ มปฏิบัติ ตามแผนการปรั บโครงสร้ างหรื อ
ประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นให้ ผ้ ูได้ รับผลกระทบทราบ
ทั้งนี้ ในการประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการปรั บโครงสร้ างนั้น รายจ่ ายที่สามารถนาไปรวมกับ
ประมาณการหนี้สนิ จากการปรับโครงสร้ างได้ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1) เป็ นรายจ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้ าง
2) จาเป็ นต้ องเกิดรายจ่ายในการปรับโครงสร้ างนั้น
3) ต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ทาอยู่อย่างต่อเนื่องของกิจการ
ตัวอย่างต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ าง
1) ต้ นทุนในการเลิกจ้ างพนักงาน
2) ต้ นทุนในการเลิกสัญญา เช่น ค่าปรับเนื่องจากยกเลิกสัญญาเช่า เป็ นต้ น
3) ประมาณการหนี้สนิ จากสัญญาที่สร้ างภาระ
ตัวอย่างต้ นทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ าง
1) เงินลงทุนในระบบหรือเครือข่ายใหม่ท่เี กี่ยวข้ องกับการจาหน่ายเครือข่ายการจาหน่ายใหม่
2) ค่าใช้ จ่ายในการอบรมหรือโยกย้ ายพนักงานที่ยังจ้ างงานอยู่
3) ค่าใช้ จ่ายในการเคลื่อนย้ ายสินทรัพย์
4) ค่าใช้ จ่ายในการบริหารหรือการตลาด
5) ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานหรือผลขาดทุนจากการดาเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เว้นแต่ ผลขาดทุน
นั้นเกี่ยวข้ องกับสัญญาที่สร้ างภาระ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนรายการผลกาไรจากการจาหน่ ายสินทรั พย์ท่คี าดว่ าจะเกิดขึ้นของสินทรั พย์ท่ีจะขายจะไม่ถูก
นามาพิ จ ารณาในการวัดมู ลค่ า ประมาณการหนี้สิน จากการปรั บ โครงสร้ า ง แต่กาหนดให้ พิ จารณาแยก
ต่างหาก
นอกจากนี้ ภาระผู ก พั น จากการขายการด าเนิ น งานเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ กิ จ การได้ ผู ก มั ด ที่ จ ะขายการ
ดาเนินงานนั้น ตัวอย่างเช่น ทาสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย เป็ นต้ น
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ ส าหรั บ ประมาณการหนี้ สิ น แต่ ล ะประเภท โดยที่กิ จ การไม่
จาเป็ นต้ องแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบ
1) จานวนประมาณการหนี้สนิ ณ วันต้ นงวด และ ณ วันสิ้นงวด
2) จานวนประมาณการหนี้สิน ที่รับรู้ในระหว่างงวด ซึ่งรวมถึงจานวนที่เพิ่ มขึ้นของประมาณการ
หนี้สนิ ที่มีอยู่
3) จานวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหว่างงวด กล่าวคือ รายจ่ ายที่เกิดขึ้นหรือ
การปรับลดประมาณการหนี้สนิ
4) จานวนประมาณการหนี้ สิน ที่ไม่ ได้ ใช้ ท่ีต้อ งกลั บรายการในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน
เนื่องจากบันทึกไว้ สงู เกินไป
5) จานวนคิดลดที่เพิ่ มขึ้นของประมาณการหนี้สินในระหว่างงวดเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปและจาก
ผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้สาหรับประมาณการหนี้สนิ แต่ละประเภท
1) คาอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดว่าจะสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
2) ค าอธิบ ายลั ก ษณะของความไม่ แ น่ น อนเกี่ ย วกั บ จ านวนหรื อ จั ง หวะเวลาของการสูญ เสี ย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อสมมติท่สี าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต เมื่อ
กิจการจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
3) จานวนรายจ่ ายที่คาดว่ าจะได้ รับชดเชย โดยระบุ ถึงจานวนสินทรั พย์ท่ีกิจการได้ รับรู้สาหรั บ
รายจ่ายที่คาดว่าจะได้ รับชดเชยนั้น
นอกจากนี้ กิจ การต้ อ งให้ คาอธิบ ายโดยสังเขปเกี่ ยวกับ ลั ก ษณะของหนี้ สิน ที่อ าจเกิดขึ้ น แต่ ล ะ
ประเภท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ หากทาได้ ในทางปฏิบัติ เว้นแต่ เมื่อ
ความน่าจะเป็ นที่กจิ การจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระหนี้สนิ นั้นอยู่ในระดับไม่น่าเป็ นไปได้
1) ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่งคานวณจากประมาณการที่ดีท่สี ดุ
2) ปั จจัยที่มีผลต่อความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับจานวนหรื อจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจ
3) ความน่าจะเป็ นที่จะได้ รับชดเชย (Reimbursement)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้นนั้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับลักษณะของสินทรั พย์ท่ีอาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งต้ อ งเปิ ดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน หาก
สามารถกระทาได้ ในทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจ
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่สามารถกระทาได้ ในทางปฏิบัติ ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้ด้วย
นอกจากนี้ ในกรณียากยิ่งที่จะเกิดขึ้น หากกิจการสามารถคาดการณ์ว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งหมด
หรือบางส่วนตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดไว้ ข้างต้ นจะทาให้ เกิดการบิดเบือนเกี่ยวกับสถานะของ
กิจ การในข้ อ พิ พาททั้งในประเด็น ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อาจเกิดขึ้ น หรื อสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิดขึ้ น
ในกรณีน้ ี กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวได้ แต่ต้องเปิ ดเผยถึงลักษณะทั่วไปของข้ อพิพาท
รวมทั้งข้ อเท็จจริงและเหตุผลของการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลด้ วย
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ในการวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สนิ กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจอย่างสูงเกี่ยวกับจานวนเงิน จังหวะ
เวลา และความเสี่ยงของกระแสเงินสดที่ต้องใช้ เพื่อชาระภาระผูกพันนั้น เนื่องจากประมาณการหนี้สินเป็ น
หนี้ สิ น ที่ยังมี ความไม่ แ น่ น อนอยู่ อย่ า งไรก็ตาม กิจ การไม่ สามารถใช้ เ หตุ ผ ลดั งกล่ า วเพื่ อ บั น ทึก บั ญ ชี
ประมาณการหนี้สนิ ด้ วยจานวนที่สงู เกินไปกว่าเนื้อหาตามความเป็ นจริงทางธุรกิจ

***************
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