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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 95 ทุกยอหนามีความสําคัญ และมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใช
นโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิด ขึ้นทุกรายการ เวนแตรายการ
ตอไปนี้
1.1 รายการที่เปนผลจากเครื่องมือทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม
1.2 รายการที่ เป นผลจากสัญ ญาที่มีผลบั งคั บแลว เวนแตเ ปนสั ญญาที่ สรางภาระแกกิจการ
สัญญาที่มีผลบังคับแลว คือ สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายยังไมไดปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ใหไวหรือไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวเพียงบางสวนอยางเทาเทียมกัน
1.3 รายการที่เกิดจากสัญญาที่กิจการประกันภัยทํากับผูถือกรมธรรม หรือ
1.4 รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

ประมาณการหนี้สิน
บทนํา 2.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ใหคํ านิยามสําหรับคํา วาประมาณการหนี้ สินวา เปน หนี้สินที่มีค วามไม
แนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรื อจํานวนที่ตองจายชําระ และกําหนดใหรับรูประมาณการหนี้สินก็
ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
2.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแน (ไดแก กรณีที่นาจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาเกิดขึ้น) ที่กิจการ
จะสูญ เสี ยทรัพ ยากรที่ มี ประโยชน เชิ ง เศรษฐกิจ ต อ กิจการเพื่ อ จา ยชํ า ระภาระผู ก พั น
ดังกลาว และ
2.3 สามารถจัดทําประมาณการของจํา นวนภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับ นี้กํา หนดวาจะเปนกรณีที่ย ากยิ่งที่จะเกิด ขึ้นเทานั้นที่กิจการจะไม สามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ

บทนํา 3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให คํานิยามสําหรับคําวาภาระผูกพันจากการอนุมานวา หมายถึง ภาระ
ผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
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3.1
3.2

กิจ การแสดงออกให ฝ า ยอื่นๆ เห็ นว ากิจการจะยอมรับ ผิ ด ชอบบางประการ โดยการ
ปฏิบัติในอดีตจนถือเปนแบบแผน โดยนโยบายที่ ประกาศใช หรือโดยคํา แถลงการณใน
ปจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ
การกระทําตามขอ 3.1 ของกิจการสรางความคาดหมายที่มีมูลความจริงใหกับฝายอื่นๆ วา
กิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

บทนํา 4.

ในกรณี ที่ยากยิ่งที่ จะเกิด เช น การฟองรองตามกฎหมาย อาจมีค วามไมชัด เจนวากิจการมีภ าระ
ผู กพันในปจจุบันหรือ ไม ในกรณีดังกล าวให กิจ การพิจารณาจากหลัก ฐานทั้ งหมดที่ มี อยู ห าก
หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตนาจะมีผลทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน
อยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มากกวาที่ไม นา จะมีอยู กิจการตองรับรู ประมาณการหนี้สิ น
สําหรับภาระผูกพันในปจจุบันหากภาระผูกพันนั้นเปน ไปตามเกณฑการรับรู รายการที่ม าตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กําหนดไว ในกรณีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวาที่จะไมเกิดขึ้นวากิจการไมมี
ภาระผู กพั นในปจจุบั น กิ จการตองเปด เผยขอ มูลเกี่ย วกับ หนี้สินที่ อาจเกิด ขึ้ น เวนแตในกรณี
ความนาจะเปน ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
นั้นอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

บทนํา 5.

จํานวนที่ตองรับรูเปนประมาณการหนี้สินตองเปนจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตอง
นํา ไปจายชําระภาระผูกพัน ในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการที่ดี ที่สุด ใน
ที่นี้ หมายถึง จํ านวนที่ สมเหตุส มผลที่กิ จการจะยอมจาย ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อ
ชําระภาระผูกพันหรือเพื่อโอนภาระผูกพันใหกับบุคคลที่สาม

บทนํา 6.

ในการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
6.1 พิจารณาถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนของประมาณการหนี้สิน อยางไรก็ตาม ความ
ไมแนนอนไมใชเหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อประมาณจํานวนประมาณการหนี้สินใหสูง
เกินควร หรือเพื่อรับรูหนี้สินดวยจํานวนที่สูงเกินจริง
6.2 คิดลดประมาณการหนี้สินหากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการ
หนี้ สิน นั้นอย างมีส าระสํ าคัญ โดยใชอัตราคิด ลดกอนหักภาษีซึ่งสะท อนถึงการประเมิน
สถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สิน
ที่ยังไมไดสะทอนในประมาณการที่ดีที่สุดของรายจาย เมื่อกิจการใชวิธีคิดลดกับ ประมาณ
การหนี้สิน กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสวนที่ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปเปน
คาใชจายดอกเบี้ย
6.3 พิจารณาถึง เหตุ ก ารณ ใ นอนาคต เช น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรื อวิ ท ยาการ
สมัยใหม เมื่อมีหลักฐานที่เปน รูปธรรมเพียงพอที่ทําใหเชื่อถือไดวาเหตุการณในอนาคต
นั้นจะเกิดขึ้น
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6.4

ไมนํารายการผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิด มารวมพิจารณาในการวัด
มูลคา ประมาณการหนี้สิน แม ว าการจํ าหนา ยที่ค าดวาจะเกิด ขึ้น นั้นจะเชื่อมโยงอยา ง
ใกล ชิด กับเหตุ การณที่กอใหเกิดประมาณการหนี้สิน

บทนํา 7.

ในกรณีที่กิจการคาดวาจะไดรับชดเชยรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่สามตามจํานวนที่
กิจ การจ ายไปเพื่อชํา ระประมาณการหนี้สิน เชน เมื่อกิ จการมีสัญญาประกัน ภัย สัญญาชดเชย
ค า เสียหาย หรือ ได รับการประกัน จากผูข ายสิ นค าหรือ ผู ใหบ ริก าร มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้
กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
7.1 รับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยเ มื่อกิจการมีความมั่นใจมากวาหลังจากที่จาย
ชําระ
ภาระผูกพัน แลวกิจการนาจะไดรับเงินชดเชยนั้นคื น โดยจํานวนเงิน ชดเชยที่รับรูตองไม
เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และ
7.2 รับรูเ งินชดเชยเปนสินทรัพย แยกต างหาก มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ นี้กํ าหนดวา กิ จการ
อาจแสดงคาใชจ ายที่ เกี่ย วขอ งกั บ ประมาณการหนี้สินในงบกํา ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จ โดย
แสดงสุทธิจากจํานวนเงินชดเชย

บทนํา 8.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให กิ จการต อ งทบทวนประมาณการหนี้ สิ น ทุ ก วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน และปรับ ปรุง ประมาณการหนี้สิน ดั งกลาวเพื่อสะทอนใหเห็นถึง ใหเปนการ
ประมาณการที่ดีที่ สุดในปจจุบั น และกิจ การตองกลั บบั ญชีประมาณการหนี้สิน หากไม มี ความ
เปน ไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชํ าระภาระ
ผูกพันอีกตอไป

บทนํา 9.

กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิมเทานั้น

ประมาณการหนี้สิน – การนําไปปฏิบัติใชกับเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
บทนํา 10. มาตรฐานการบัญ ชีฉ บั บ นี้ อธิบ ายถึงการนํา ขอกํา หนดในการรั บ รูและการวัด มู ลค า โดยทั่ ว ไป
สําหรับประมาณการหนี้สินมาปฏิบัติกับกรณีเฉพาะสามกรณี คือ ขาดทุนจากการดําเนินงานใน
อนาคต สัญญาที่สรางภาระ และการปรับโครงสราง
บทนํา 11. กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต การคาดคะเน
วากิจการจะเกิดขาดทุน จากการดําเนินงานในอนาคตชี้ใหเห็นวาสิน ทรัพยบางรายการที่ใชในการ
ดําเนินงานอาจเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดที่ระบุ
ไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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บทนํา 12. กิจการต องรับรูและวัดมูลคาภาระผูกพันในปจจุบัน ซึ่งเกิดจากสัญ ญาที่ส รางภาระเปน ประมาณ
การหนี้สิ นสัญญาที่สรางภาระ หมายถึง สัญญาที่ กอใหเกิดตน ทุนที่ไม อาจหลีกเลี่ยงไดจากการ
ปฏิบัติ ตามภาระผูกพั นที่ ระบุ ไวภ ายใตสัญญา ซึ่ งตนทุนดังกลาวมีจํา นวนสูง กว าประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสัญญานั้น
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาการปรับโครงสรางวา หมายถึง แผนงานที่ อยู
ภายใต ก ารวางแผนและควบคุ ม ของฝ า ยบริ ห ารของกิจ การ ซึ่ง ทํ า ให รายการใดรายการหนึ่ ง
ตอไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญกับ
13.1 ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
13.2 ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บทนํา 14. กิจการจะรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนการปรับโครงสรางก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใน
การรับรูประมาณการหนี้สิน โดยภาระผูกพันจากการอนุมานจากการปรับโครงสรางจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
14.1 กิจการมีแ ผนการปรับ โครงสรา งที่เ ปนทางการอยา งละเอียด ซึ่ งระบุ ถึงรายการตอไปนี้
เปนอยางนอย
14.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของ
14.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะไดรับผลกระทบ
14.1.3 สถานประกอบการ หนา ที่งาน และจํ านวนพนักงานโดยประมาณที่จะไดรับ
คาตอบแทนจากการเลิกจาง
14.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ
14.1.5 เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง
14.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความ
จริงวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสรางโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางหรือ
โดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นใหผูไดรับผลกระทบทราบ
บทนํา 15. การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสรางจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันจาก
การอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถากิ จการไม ไดปฏิบัติ ตามขอใดข อหนึ่งตอไปนี้กอน
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง หรือ
15.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสรางใหผูไดรับผลกระทบทราบ การประกาศ
นั้นต องเปนไปในลักษณะที่ เฉพาะเจาะจงเพีย งพอที่ จะสร า งความคาดหมายอย า งมี
มูลความจริงแกผูไดรับผลกระทบวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง
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บทนํา 16. ในกรณีที่การปรับโครงสรางเกี่ยวของกับการขายการดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือวา
ภาระผูกพันจากการขายจะยังไมเกิด ขึ้นจนกวากิจการจะไดผูกมัด ที่จะขายการดําเนินงานนั้น เชน
ทําสัญญาขายผูกมัดเอาไว
บทนํา 17. ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางตองรวมเฉพาะรายจายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรั บ
โครงสรางนั้น โดยรายจายดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
17.1 จําเปนตองเกิดในการปรับโครงสราง และ
17.2 ไมเกี่ยวของกับ กิจกรรมที่มี อยูอ ยางตอเนื่องของกิจการ ดัง นั้น ประมาณการหนี้สินจาก
การปรับโครงสรางตองไมรวมคาอบรมใหมหรือคายายสถานที่ของพนักงานที่ยังจางงานอยู
คาใชจายทางการตลาด หรือคาใชจายในการลงทุนในระบบหรือเครือขายใหมที่เกี่ยวของ
กับการจําหนาย

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําว าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นวา หมายถึง รายการขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
18.1 ภาระผูกพัน ที่อาจมีอยู อันเนื่อ งมาจากเหตุการณใ นอดีต แตการจะทราบวา ภาระผูกพัน
ดังกลา วมี อยูห รือไมนั้นตองไดรั บการยืน ยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณใน
อนาคตซึ่งยังไมมีความ แนนอนวาจะเกิด ขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยเหตุการณดังกลา วตองไม
อยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ
18.2 ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิ ดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเป นหนี้สินได
เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
18.2.1 ไมมีค วามเปนไปไดคอนข างแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี ประโยชนเชิง
เศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน หรือ
18.2.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ
บทนํา 19. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวากิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แตตองเปด เผยขอมูล
เกี่ยวกับหนี้ สินที่อาจเกิด ขึ้นนั้ นเวนแตความนาจะเปน ที่กิจการจะสูญเสี ยทรัพยากรที่ มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
บทนํา 20. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นวา หมายถึง สินทรัพยที่อาจ
มีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้น ตองไดรับ
การยืนยันจากเหตุ การณอยางน อยหนึ่ งเหตุการณในอนาคตซึ่ งยังไม มี ความแนนอนว าจะเกิด ขึ้ น
หรื อไมเกิดขึ้ นโดยเหตุการณ ดังกลาวต องไม อยูในความควบคุ มทั้ งหมดของกิจการ ตั วอยางเช น
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การเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กิจการกําลังดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผลการตัดสินยังไมเปนที่
แนนอน
บทนํา 21. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสิน ทรัพยที่อาจเกิดขึ้นนั้น
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
บทนํา 22. เมื่อกิจการมีความมั่นใจมากวารายไดนาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน สินทรัพยที่เกี่ยวของกับรายไดนั้น
ไมถือวาเปนสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นแตถือเปนสินทรัพยที่ตองรับรู

วันถือปฏิบัติ
บทนํา 23. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตน ไป อยา งไรก็ตาม มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้มี วัต ถุป ระสงคเพื่อใหแนใจว า กิจ การนํา เกณฑการรั บรูรายการและการวัดมู ลค า
มาปฏิ บั ติ กั บ ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่ อาจเกิด ขึ้ น และสิน ทรั พ ยที่ อาจเกิด ขึ้ น อยา งเหมาะสม และมี
การเป ดเผยข อมูลเกี่ย วกับ รายการดังกลา วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย างเพียงพอ เพื่อ ชวยใหผูใช
งบการเงินเขาใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจํานวนที่แสดงอยูในงบการเงินนั้น

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ใ หถือปฏิบัติ กับกิ จการทุก กิจ การในการบั นทึก บัญ ชีเกี่ยวกับประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ยกเวนรายการตอไปนี้
1.1 รายการที่เปนผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแลว ซึ่งไมใชสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ
1.2 (ยอหนานี้ไมใช)
1.3 รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

2.

มาตรฐานการบั ญชีฉ บับ นี้ไมใหถือปฏิ บัติกั บเครื่ องมือทางการเงิน (รวมถึงการค้ําประกัน) ที่อยูใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่อ ง การรั บ รูแ ละการวั ดมู ลคา เครื่องมื อทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช)

3.

สัญญาที่มีผลบังคับแลว คือ สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายยังไมไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวหรือได
ปฏิบั ติ ตามภาระผูก พันที่ใหไ วเพียงบางสว นอยา งเท าเทียมกัน กิจ การไมตองนํา มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาที่มีผลบังคับแลว เวนแตสัญญานั้นเปนสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ

4.

(ยอหนานี้ไมใช)

5.

กิจการตองนํามาตรฐานการบัญ ชีฉบั บอื่น มาปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หากมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบั บ อื่น ครอบคลุม ถึง การปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชีเกี่ยวกับ ประเภทที่ เฉพาะของประมาณการหนี้สิ น
หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น และสิน ทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางประเภทของประมาณการหนี้สินที่ค รอบคลุม
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมีดังตอไปนี้
5.1 สัญญากอสราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
5.2 ภาษีเงินได (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)
5.3 สัญ ญาเชา (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง สัญ ญาเชา ) อย างไร
ก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ไมไดใหขอกํา หนด
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5.4
5.5

ที่ เฉพาะเจาะจงเกี่ย วกับ สัญ ญาเชาดําเนินงานที่ สร างภาระแก กิจการ ดังนั้น กิ จการตอ งนํ า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาดังกลาว
ผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช))
สัญ ญาประกั นภัย (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 4 เรื่อง สัญ ญาประกั น ภัย
(เมื่อมีการประกาศใช)) อยางไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับการประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นของผูรับประกัน ไมรวมถึงประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากภาระผูกพันทางสัญ ญาและสิทธิ
ภายใตสัญญาประกัน ภั ยซึ่ งอยูใ นขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)

6.

การรับรูประมาณการหนี้สินอาจสัมพันธกับการรับรูรายได ตัวอยางเชน เมื่อกิจการใหการค้ําประกันเพื่อ
เป นการแลกเปลี่ยนกับคาธรรมเนี ยม มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ ไมครอบคลุ มถึงการรับ รูรายได และ
ไมไดเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
(เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งไดระบุถึงสถานการณที่เขาเกณฑการรับรูรายได และใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การนําเกณฑการรับรูรายไดมาปฏิบัติ

7.

ตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ “ประมาณการหนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่มีความ
ไม แนน อนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ ในบางประเทศ คํา วา ประมาณการหนี้สิ น
ถูกใชป ระกอบกับ รายการอื่ นๆ เชน คา เสื่อมราคา คาเผื่อการดอยคาของสิน ทรัพย และคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการที่ใชปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงไมครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกลาว

8.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับ นี้ไมไ ด หา มหรือให ขอกํา หนดเกี่ยวกับ การนํารายจา ยมารวมเปนตนทุนของ
สินทรัพยเมื่อกิจการรับรูประมาณการหนี้สิน ดังนั้น กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของ
ซึ่งระบุวารายจายสวนใดถือเปนสินทรัพยและรายจายสวนใดถือเปนคาใชจายมาถือปฏิบัติ

9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิ บัติกั บประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับการปรับโครงสราง ซึ่งรวมถึง
การดําเนินงานที่ยกเลิก เมื่อการปรับโครงสรางเปนไปตามคํานิยามการดําเนินงานที่ยกเลิกกิจการตอง
เป ด เผยข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามข อ กํา หนดที่ ร ะบุ ไ ว ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก
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คํานิยาม
10.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ประมาณการหนี้สิน

หมายถึง

หนี้สินที่มีค วามไมแนน อนเกี่ยวกับจั งหวะเวลา
หรือจํานวนที่ตองจายชําระ

หนี้สิน

หมายถึง

ภาระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ของกิ จ การ ซึ่ ง เป น ผล
จากเหตุการณในอดีตที่การชําระภาระผูกพันนั้น
คาดวาจะสงผลใหกิจการตองสูญ เสียทรัพยากร
ที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

หมายถึง

เหตุ การณที่กอใหเกิ ดภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรื อภาระผู กผันจากการอนุม าน ซึ่ งเป น ผลให
กิ จ การต องจ า ยชํา ระภาระผู ก พั น นั้ น โดยไม มี
ทางเลือกอื่นที่เปนไปได

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

หมายถึง

ภาระผู ก พั น ที่เ กิ ด จากรายการใดรายการหนึ่ ง
ตอไปนี้
1) สัญญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดแจง
หรือโดยนัย)
2) กฎหมายที่ใชบังคับ
3) ผลบังคับตามกฎหมายอื่น

ภาระผูกพันจากการอนุมาน

หมายถึง

ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อ
เปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
1) กิจการแสดงออกใหฝายอื่นๆ เห็นวากิจการ
จะยอมรั บ ผิ ด ชอบบางประการ โดยการ
ปฏิ บั ติ ใ นอดี ต จนถื อ เป น แบบแผน หรื อ
โดยนโยบายที่ ป ระกาศใช ห รื อ โดยคํ 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) การกระทํ า ตามข อ 1) ของกิ จ การสร า ง
ความคาดหมายที่ มี มู ล ความจริ ง ให กั บ
ฝา ยอื่นๆ ว ากิ จการจะรับ ผิด ชอบตอภาระ
ผูกพันที่เกิดขึ้น
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หมายถึง

รายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1) ภาระผู ก พั น ที่ อ าจมี อ ยู อั น เนื่ อ งมาจาก
เหตุก ารณ ในอดี ต แตการจะทราบวาภาระ
ผู ก พั น ดั ง กลา วมี อยู ห รื อไม นั้ น ต องได รั บ
การยื น ยั น จากเหตุ ก ารณ อ ย า งน อ ยหนึ่ ง
เหตุ ก ารณ ใ นอนาคตซึ่ ง ยั ง ไม มี ความ
แน น อนว า จะเกิ ด ขึ้ น หรื อไม เ กิ ด ขึ้ น โดย
เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วต อ งไม อ ยู ใ นความ
ควบคุมทั้งหมดของกิจการ
2) ภาระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จาก
เหตุก ารณในอดีต แตไม สามารถรั บ รูเ ป น
หนี้สินไดเนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
(1) ไม มี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่
กิ จ การจะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรที่ มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพัน หรือ
(2) จํ า นวนของภาระผู ก พั น ไม สามารถ
วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

หมายถึง

สินทรัพยที่อาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณใน
อดี ต แต ก ารจะทราบว าสิ น ทรั พยดังกลาวมี อยู
หรือไม นั้ น ต องได รั บ การยืน ยันจากเหตุ ก ารณ
อยา งน อยหนึ่ งเหตุ ก ารณใ นอนาคตซึ่ งยังไม มี
ความแน น อนวา จะเกิ ด ขึ้น หรื อไม เ กิ ด ขึ้น โดย
เหตุก ารณดั งกลา วตองไม อยูใ นความควบคุ ม
ทั้งหมดของกิจการ

สัญญาที่สรางภาระ

หมายถึง

สัญญาที่กอใหเกิดต นทุน ที่ไมอาจหลี กเลี่ย งได
จากการปฏิบั ติต ามภาระผูกพั นที่ระบุไวภายใต
สั ญ ญา ซึ่ ง ต น ทุ น ดั ง กล า วมี จํ า นวนสู ง กว า
ประโยชน เ ชิง เศรษฐกิ จ ที่ ค าดว า จะได รั บ จาก
สัญญานั้น
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การปรับโครงสราง

หมายถึง

แผนงานที่อยูภ ายใตก ารวางแผนและควบคุ ม
ของฝายบริหารของกิจการซึ่งทําใหร ายการใด
รายการหนึ่งตอ ไปนี้เ กิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีสาระสําคัญ
1) ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
2) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น
11.

ประมาณการหนี้ สิ น สามารถแยกจากหนี้ สิ น ประเภทอื่น เช น เจา หนี้ ก ารค า และรายการค า งจ า ย
เนื่องจากความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจํานวนของรายจายในอนาคตที่ตองจายชํา ระในทาง
ตรงกันขาม
11.1 เจาหนี้การคาเปนหนี้สินที่กิจการตองจายสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับหรือบริโภคที่กิจการ
ยังไม ได จา ยชํ าระ ยังไมไ ด รับใบเรียกเก็ บเงิน หรือยัง ไม ไดต กลงอย างเปนทางการกับ ผูขาย
สินคาหรือผูใหบริการ และ
11.2 รายการคางจา ยเปนหนี้สินที่กิจ การตองจา ยสําหรับสิน คา หรือ บริก ารที่ไดรับ หรือ บริโ ภคที่
กิจการยังไมไดจายชํ าระ ยัง ไมไดรับ ใบเรีย กเก็บเงิน หรือยังไม ไดตกลงอยางเป นทางการกับ
ผูขายสินคาหรือผูใหบริการ รวมถึงจํานวนที่คางชําระกับพนักงาน เชน คาพักรอนคางจาย แมวา
ในบางครั้งกิจการจําเปนตองประมาณจํานวนหรือจังหวะเวลาของรายการคางจาย แตตามปกติ
การประมาณดั งกลาวจะมีความไม แนนอนน อยกวาการประมาณจํานวนหรือจัง หวะเวลาของ
ประมาณการหนี้สิน
ตามปกติกิจการจะแสดงรายการคางจายเปนสวนหนึ่งของเจาหนี้การคาหรือเจาหนี้อื่น ในขณะที่แสดง
ประมาณการหนี้สินเปนรายการแยกตางหาก

ความสัมพันธระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
12.

ตามความหมายโดยทั่ วไป ประมาณการหนี้ สิน คื อ หนี้สินที่อาจจะเกิด ขึ้นเนื่องจากมีจํา นวนหรือ
จังหวะเวลาของการจายชําระที่ไมแนนอน อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้กําหนดใหใชคําวา
“หนี้สินที่อาจเกิด ขึ้น และสินทรัพย ที่อาจเกิดขึ้ น” เฉพาะกับหนี้ สินและสิ นทรัพยที่ ไมสามารถรับรูได
เนื่องจากการที่จะทราบวาหนี้สินหรือสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณ
อยา งน อยหนึ่งเหตุ การณ ในอนาคตซึ่ งยังมี ความไมแน นอนว าจะเกิดขึ้ นหรือไม เกิดขึ้ นโดยเหตุ การณ
ดั งกล าวต อ งไม อ ยูใ นความควบคุ ม ทั้ งหมดของกิจ การ นอกจากนั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
ยังกําหนดใหใชคําวา “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น” กับหนี้สินที่ยังไมเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ
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13.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอแตกตางระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
13.1 ประมาณการหนี้สินเปนประมาณการที่กิจการตองรับรูเปนหนี้สินหากกิจการสามารถประมาณ
มูลค าได อยา งนาเชื่ อถือ เนื่องจากประมาณการหนี้สิ นเปนภาระผูกพั นในปจจุบัน ซึ่งมีความ
เป นไปไดคอนขางแน ที่กิจ การจะสูญเสียทรัพ ยากรที่มีประโยชนเชิง เศรษฐกิจ เพื่ อจ ายชํา ระ
ภาระผูกพันนั้น และ
13.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คือ หนี้สินที่กิจการยังไมสามารถรับรูเปนหนี้สินไดเนื่องจากเหตุผลขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
13.2.1 หนี้สิน ที่ อาจเกิด ขึ้น นั้น เป นภาระผู กพัน ที่ อาจมี อ ยูแ ต ยังไม ได รับ การยืน ยัน ว า
กิจการมีภาระผูกพัน ในปจจุบันที่จะนําไปสูการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ หรือ
13.2.2 หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น นั้ น ไม เ ป น ไปตามเกณฑ ก ารรั บ รู ร ายการที่ กํ า หนดไว ใ น
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ (ไม ว า จะเปน การที่ ภ าระผู กพั น ดั งกล า วไม มี ค วาม
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญ เสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อ
จายชําระภาระผูกพัน หรือการที่กิจการไมสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพัน
นั้นไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ)

การรับรูรายการ
ประมาณการหนี้สิน
14.

ประมาณการหนี้สินจะตองรับรูก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
14.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
14.2 มีค วามเปนไปไดคอนขางแนที่กิ จการจะสูญ เสียทรัพยากรที่มีป ระโยชนเชิงเศรษฐกิจตอ
กิจการเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว และ
14.3 สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ

ภาระผูกพันในปจจุบัน
15.

ในกรณีที่ยากยิ่งที่ จะเกิ ด เมื่อมี ความไม ชัด เจนว ากิ จการมีภาระผูกพันในป จจุ บั น ณ วัน สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหรื อไม ให กิจการพิจารณาจากหลั กฐานทั้งหมดที่มีอ ยู หากหลั กฐานดังกล าว
แสดงใหเห็นวาเหตุการณ ในอดีต นาจะมีผลทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันอยู ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานมากกวาที่ไมนาจะมีอยู

16.

ในกรณีทั่วไป จะเห็ นไดอยางชัดเจนวาเหตุการณในอดีตก อใหเ กิดภาระผู กพันในปจจุบันหรือไม แต
ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด ตัวอยางเชน การฟองรองตามกฎหมาย อาจมีการโตแยงกันวาเหตุการณบาง
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เหตุการณไดเกิดขึ้ นแลวหรือ ยังไม เกิด หรือเหตุการณที่ เกิดขึ้นทํา ใหกิจการมีภาระผู กพันในปจจุบัน
หรื อ ไม ในกรณี ดั ง กลา ว กิจ การต องพิ จ ารณาหลั กฐานทั้ ง หมดที่ มี อ ยู (ซึ่ ง รวมถึ งความเห็ น ของ
ผูเ ชี่ยวชาญและหลักฐานเพิ่ม เติม ที่ไดจากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน) เพื่อกําหนดวา
กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือไม โดยเมื่อพิจารณาจากหลักฐาน
ดังกลาวกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
16.1 กิจการตองรับ รูป ระมาณการหนี้สิน สํา หรับ ภาระผู กพั นในปจจุบั นที่พิจารณาว าเปนไปตาม
เกณฑการรั บ รูแ ลว เห็นวา นาจะมี อยู มากกวาไมนาจะมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
หากภาระผูกพันดังกลาวเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ และ
16.2 กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันที่พิจารณาแลวเห็นวา
ไม นา จะมีอยูม ากกวาน าจะมี อยู ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน เวน แต กรณี ที่พิจารณาแลว
เห็นวาความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพันนั้นอยูในระดับที่ไมนาจะเปนไปได (ดูยอหนาที่ 86)

เหตุการณในอดีต
17.

เหตุการณในอดีตที่มีผลทําใหภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้น เรียกวาเหตุการณที่กอใหเ กิดภาระผูกพัน
เหตุการณใ นอดีต จะถือ เปนเหตุการณ ที่กอใหเกิด ภาระผูกพั นไดก็ตอเมื่อเหตุก ารณนั้นเป นเหตุ ให
กิจการตองจา ยชํา ระภาระผูกพันโดยไมมี ทางเลือกอื่น ที่เปนไปได เหตุการณ ดังกลาวตองเปนไปตาม
ขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
17.1 เมื่อการจายชําระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ
17.2 เปนภาระผูกพันจากการอนุมาน เมื่อเหตุการณซึ่งอาจเปน การกระทําของกิจการไดสรางความ
คาดหมายอยางมีมูลความจริงกับฝายอื่นๆ วากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

18.

งบการเงินมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไมใชฐานะ
การเงินที่อาจเปนไปไดในอนาคต ดังนั้น กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนที่จําเปน
จะตองเกิด ขึ้นเพื่อการดําเนินงานในอนาคต หนี้สิน ที่กิจ การรั บรูใ นงบแสดงฐานะการเงิน ต องเป น
หนี้สินที่กิจการมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเทานั้น

19.

ประมาณการหนี้สิน ที่กิจ การรั บรูต องเปนภาระผู กพั นที่เกิด จากเหตุการณใ นอดีต และไม ขึ้น กับการ
กระทําในอนาคตของกิจการ เชน การที่กิจการตองจายคาปรับหรือคาใชจายในการกําจัดมลพิษเนื่องจาก
กระทํ าผิ ดกฎหมายสิ่ งแวดล อม การจ ายค าปรั บหรือ ค าใชจ ายดั งกล าวจะทํ า ให กิจ การต อ งสู ญ เสี ย
ทรัพ ยากรที่มี ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อชํ าระภาระผู กพั นที่เกิด ขึ้นไมวาการกระทําในอนาคตของ
กิจการจะเปน เชน ไร ในทํา นองเดียวกัน กิจการตองรับ รูประมาณการหนี้สินสําหรับ ตน ทุ นในการรื้อ
ถอนแทนขุดเจาะน้ํามันหรือโรงงานไฟฟาปรมาณูเทากับจํานวนที่กิจการตองรับผิดชอบเพื่อแกไขความ
เสียหายที่ไดเกิดขึ้น ในทางกลับกัน กิจการอาจไดรับแรงกดดันเชิงพาณิชยหรือขอกําหนดตามกฎหมาย
ที่ทําให กิจการมีความตั้งใจหรือจําเปนที่ จะยุติรายจายในการดําเนิ นงานในลักษณะใดลั กษณะหนึ่ งใน
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อนาคต เช น การติด ตั้ งเครื่องกรองควันสํา หรับ โรงงานบางประเภท ในกรณี นี้ กิจ การตองไมรับ รู
ประมาณการหนี้สินเนื่องจากภาระผูกพันในปจจุบันสําหรับรายจายในอนาคตถือวายังไมเกิดขึ้น เพราะ
กิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดวยการกระทํา ในอนาคตของกิจการเอง เชน
การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน
20.

แมวาภาระผู กพั นมักจะเกี่ย วขอ งกั บ อีก ฝา ยหนึ่งซึ่ งเปนผู ที่ จะไดรับ ชํา ระภาระผูกพั น แตกิ จการไม
จํา เปน ตองทราบวา ผู ที่จะได รับชํา ระภาระผูกพันนั้น เปน ใคร ซึ่ง ตามความเป นจริ งผูที่จะได รับ ชําระ
ภาระผูก พันอาจเปนสาธารณชนทั่วไป ดั งนั้ น เนื่องจากภาระผูกพั นมักจะเกี่ยวของกับ การใหคํา มั่ น
สัญญากับอีกฝายหนึ่ง การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการจะไมกอใหเกิด ภาระผูกพันจาก
การอนุ มาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถา การตั ดสิ นใจดังกลาวไมไ ดถู กสื่อสารกอนวั นสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานไปยังผูที่ไดรับผลกระทบในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอที่จะทําใหผูที่ได รับผลกระทบ
เกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

21.

เหตุการณที่ไ มกอใหเกิดภาระผูกพันในทันทีอาจกอใหเกิดภาระผูกพันในภายหลั งเนื่องจากกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงไป หรือการกระทําบางอยางของกิจการที่ทํา ใหภ าระผูกพันจากการอนุมานเกิดขึ้น (เชน
การแถลงตอสาธารณชนในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอ) ตัวอยางเชน เมื่อกิจการกอใหเกิด ความเสียหาย
ต อสิ่ งแวดลอ ม กิจการอาจไม มี ภาระผู กพันที่ จะต องฟน ฟูค วามเสียหายที่ เกิด จากการกระทํ า ของ
กิจการ อยางไรก็ตาม เหตุการณที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายจะกลายเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันเมื่อ กฎหมายที่ป ระกาศใหมมีผลทําใหกิจการตองแกไขความเสี ยหายที่มีอยู หรื อเมื่อ กิจการ
ยอมรับตอสาธารณชนวาจะรับผิด ชอบในการแกไขความเสียหายดังกลาวในลักษณะที่ทํ าใหเกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุมาน

22.

เมื่อรายละเอียดในรางกฎหมายใหมยังไมผานการพิจารณาขั้นสุดทาย ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อเปนที่
คาดไดวากฎหมายใหมจะไดรับการบัญญัติขึ้นตามขอกําหนดที่รางไวอยางแนนอน มาตรฐานการบัญชี
ฉบั บนี้กํา หนดใหภ าระผูกพั นที่เปนผลจากรา งกฎหมายดั งกล าวถือวาเปนภาระผูกพันตามกฎหมาย
อยางไรก็ตาม สถานการณที่แตกตางกันที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายอาจทําใหกิจการไมสามารถระบุ
ลงไปไดวาเหตุการณใดจะทําใหการบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้นแนนอน ในหลายกรณี กิจการอาจไมมีทาง
ทราบวา รา งกฎหมายใหมจะได รับ การบั ญญั ติเปนกฎหมายหรือไมจนกระทั่ งกฎหมายนั้ นไดรับ การ
บัญญัติขึ้นจริง

ความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
23.

หนี้สินที่กิจการสามารถรับรูไดตองไมเปนแตเพียงภาระผูกพันในปจจุบันเทานั้น แตตองมีค วามเปนไป
ได ค อนข า งแนที่ กิจการจะสูญ เสียทรัพยากรที่ มี ป ระโยชน เชิ ง เศรษฐกิจเพื่ อจ า ยชํ า ระภาระผู กพั น
ดั งกลา ว ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ความเปน ไปได ค อนข า งแน หมายถึง
การสูญเสียทรัพยากรหรือเหตุการณอันจะมีความเปน ไปไดก็ต อเมื่ อเหตุการณนั้นมีค วามเปนไปได ที่
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จะเกิดขึ้นมากกวาไมนาจะเกิดขึ้น เมื่อไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ภาระผูกพันในปจจุบันจะมีอยู
กิจ การตองเปด เผยหนี้สินที่ อาจจะเกิด ขึ้น ยกเว นความนา จะเปนที่ กิจ การจะสูญ เสียทรัพ ยากรที่ มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันนั้นจะอยูในระดับไมนาเปนได (ดูยอหนาที่ 86)
24.

หากกิจการมีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ เชน การรับประกันสินคา หรือสัญญาที่คลายคลึง
กัน กิจการตองกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันเหลานั้ น
โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแน
ที่กิจ การจะสูญเสีย ทรั พยากรเพื่ อจ ายชํา ระภาระผูกพั นบางรายการที่จัด อยู ในประเภทเดีย วกั นจะมี
ระดับต่ํา แตอาจมีความเปนไปไดที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรจํานวนหนึ่งไปเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
โดยรวมทั้งประเภท ในกรณี ดังกลา ว กิจการตองรับรูป ระมาณการหนี้สินหากประมาณการหนี้สินนั้น
เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ

การประมาณการภาระผูกพันที่นาเชื่อถือ
25.

การใชป ระมาณการถื อเปนปจ จัยสําคัญในการจัดทํางบการเงิน และไมไดทํา ใหง บการเงิน ขาดความ
นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งประมาณการหนี้สิน ซึ่งโดยลักษณะแลว เปนรายการที่มีความไมแนนอน
สูงกว ารายการอื่น ที่ บันทึ กอยูใ นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนในกรณีที่ ยากยิ่ งที่ จะเกิด กิจการจะ
สามารถกําหนดชวงของจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้น และสามารถประมาณการภาระผูกพันที่ เชื่อถือ
ไดอยางเพียงพอที่จะใชรับรูเปนประมาณการหนี้สิน

26.

ในกรณี ที่ยากยิ่งที่ จะเกิด กิจการอาจไมสามารถจัดทํา ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ ทําใหกิจการไม
สามารถรับรูห นี้สินนั้นได ดังนั้น กิจการตองเปด เผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินนั้นเปน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
(ดูยอหนาที่ 86)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
27.

กิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.

กิจการตองเปดเผยข อมูลเกี่ยวกับ หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น ตามที่กําหนดไวในยอหนา ที่ 86 เวน แตค วาม
นาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

29.

ในกรณีที่กิจการตองรับผิดชอบภาระผูกพันรวมกับผูอื่น กิจการตองถือวาภาระผูกพันสวนที่ผูอื่นตอง
รับผิดชอบเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการ และรับรูภาระผูกพันสวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแน
วากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนประมาณการหนี้สิน เวนแตในกรณีที่ยาก
ยิ่งที่จะเกิดที่กิจการไมสามารถประมาณมูลคาของหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

30.

หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นอาจเปลี่ ยนแปลงไปจากลั กษณะที่คาดไว แต เริ่ มแรก ดั งนั้ น กิจการต องประเมิ น
สถานการณ อย างตอเนื่ องเพื่อกํ าหนดว าความเป นไปได ที่ กิจการจะสู ญเสียทรั พยากรที่ มี ประโยชน
เชิ งเศรษฐกิจเกิ ดขึ้ นแล วหรื อไม หากมี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ กิ จการจะสูญ เสีย ประโยชน
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสําหรับรายการที่เคยถือเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น กิจการตองรับรูประมาณการ
หนี้สินในงบการเงินในงวดที่ความเปนไปไดนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป (เวนแตในสถานการณที่ยากยิ่งที่จะ
เกิดที่กิจการไมสามารถจัดทําประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ)

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
31.

กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

32.

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นมักเกิดจากเหตุการณที่ไมไดวางแผนไวหรือไมไดคาดการณไวที่กอใหเกิดความ
น าจะเปนที่ กิจ การจะได รับ ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยา งเชน การเรีย กร องคา สินไหมทดแทนที่
กิจการกําลังดําเนินการตามกฎหมายซึ่งผลการตัดสินยังไมเปนที่แนนอน

33.

กิจ การตองไมรับ รูสิ นทรัพ ยที่ อาจเกิด ขึ้ นในงบการเงิน เนื่องจากการรั บรูดังกล าวอาจทํ าใหกิจ การ
บันทึกรายไดที่อาจจะไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม หากมีความแนนอนมากวารายไดจะเกิดขึ้นอยางแนนอน
รายการดังกลาวไมถือวาเปนสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และการรับรูรายการดังกลาวถือวาเหมาะสม

34.

กิจการตองเปด เผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 89 หากมีค วาม
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

35.

กิจการตองประเมินสถานการณเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น อยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวางบการเงิน
จะสะทอนภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับสิน ทรัพยดังกลา ว หากมีค วามแน นอนวาประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจ
ที่ ไ ด รั บ จะเพิ่ ม ขึ้ น กิ จ การต อ งรั บ รู สิ น ทรั พ ย แ ละรายได ที่ เ กี่ ย วข อ งในงบการเงิ นในงวดที่ มี การ
เปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้ น ในกรณี ที่มีความเปนไปไดคอนขางแน ที่ กิจการจะได รับ ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ดูยอหนาที่ 89)

การวัดมูลคา
ประมาณการที่ดีที่สุด
36.

กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจาย
ชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

37.

ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน คือ จํานวนที่สมเหตุสมผล
ที่ กิจการจะจ ายเพื่อชําระภาระผูกพันหรื อโอนภาระผูกพันให กับบุ คคลที่สาม ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ตามปกติ ภาระผู กพั นอาจมี จํานวนสูงเกินกว าที่ กิ จการจะจ ายชําระหรื อโอน ณ วั นสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน อยางไรก็ต าม ประมาณการของจํานวนที่ สมเหตุ ผลที่ กิจ การจะจายเพื่ อชํ าระหรือ
โอนภาระผูกพั นถือเป นประมาณการที่ ดีที่สุดของรายจายที่ ต องนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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38.

กิจการต องประมาณรายจ ายและผลกระทบทางการเงิ นโดยใช ดุ ลยพิ นิจของฝายบริ หารของกิจการ
ประกอบกับประสบการณที่ไดจากรายการบัญชีที่คลายคลึงกัน และรายงานของผูเชี่ยวชาญอิสระในบาง
กรณี หลักฐานที่ ใช ในการพิ จารณาตองรวมถึ งหลักฐานที่ ได รับเพิ่ มเติ มจากเหตุ การณ ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

39.

เนื่องจากมีค วามไมแนน อนเกี่ยวกับจํานวนที่จะรับรูเ ปนประมาณการหนี้สิ้น กิจการจึงตองนําวิธีการ
หลายวิธีตามสถานการณมาใช หากประมาณการหนี้สินเกี่ยวของกับประชากรขนาดใหญข องรายการ
กิจการตองประมาณภาระผูกพันจากการถวงน้ําหนักรายจายที่นาจะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยใชความเปนไป
ไดที่เกี่ยวของ วิธีทางสถิติที่ใชในการประมาณนี้เรียกวา “มูลค าที่ค าดวาจะเกิด ” ดังนั้น ประมาณการ
หนี้ สินอาจมีจํา นวนแตกตางกัน หากความนาจะเปนที่รายจายจะเกิ ดขึ้นมีอัต ราไมเทากัน เชน รอยละ
60 กั บ ร อ ยละ 90 หากรายจ า ยที่ น า จะเกิ ด ขึ้ น ในช ว งจํ า นวนที่ ป ระมาณไว มี ค วามต อ เนื่ อ งกั น
และรายจายทุกจุดของชวงจํานวนนั้นมีความนาจะเปน ที่จะเกิดขึ้นเทาเทียมกัน กิจการตองใชรายจายที่
นาจะเกิดขึ้น ณ จุดกึ่งกลางของชวงจํานวนนั้นเปนตัวแทนของประมาณการหนี้สิน
ตัวอยาง
กิจการขายสินคาโดยใหการรับประกันสินคา กิจการจะรับผิดชอบคาใชจายในการแกไขความเสียหายที่
เกิดขึ้ นของสินคาที่ เสียหายจากการผลิต ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ ซื้อ ถาความเสียหายเกิดขึ้นเพียง
เล็กนอยแตเกิดกับสินคาทุกรายการที่จําหนาย ตนทุน ในการแกไขความเสียหายจะมีจํานวนประมาณ
1 ลา นบาท หากความเสียหายเปน ความเสียหายที่ สํา คั ญ และเกิด กับ สินค าทุ กรายการที่จํา หน า ย
คาใชจายในการแกไขความเสียหายจะมีจํานวนประมาณ 4 ลานบาท
จากประสบการณในอดีตของกิจการ และความคาดหมายในอนาคตชี้ใหเห็นวาในปที่จะมาถึง
75% ของสินคาที่ขายจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น
20% ของสินคาที่ขายจะมีความเสียหายไมมากนัก
5% ของสินคาที่ขายจะมีความเสียหายที่สําคัญ
ตามยอหน าที่ 24 กิจการจะต องประเมินความนาจะเปนของกระแสเงิ นสดที่กิจการจะต องจายสําหรั บ
ภาระผูกพันในการรับประกันสินคาโดยรวม
มูลคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นของคาใชจายในการแกไขความเสียหายมีดังนี้
(75% ของ 0) + (20% ของ 1 ลานบาท) + (5% ของ 4 ลานบาท) = 400,000 บาท

40.

ในการประมาณมูลคาของภาระผูกพันรายการหนึ่งกิจการอาจเห็นวาจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้น ที่สุด
เฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดี ที่สุดของหนี้สิน อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลา ว กิจการยังคงตอง
พิจารณาถึงรายจายที่เปนไปไดอื่นๆ หากพบวารายจายที่เปนไปไดอื่นๆ เกือบทุกจํานวนมีระดับสูงกวา
หรือต่ํากวาจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่ สุด ประมาณการที่ดีที่สุด ของหนี้สินจะเปนจํานวนที่สูงกวา
หรื อต่ํา กวาดังกลา ว ตัว อยางเชน หากกิจการตองแกไขความผิ ด พลาดสํา คัญที่เกิด จากการกอสร าง
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โรงงานหลักใหกับลูกคา กิจการอาจมีค วามเห็น วารายจายที่ นาจะเกิดขึ้น ที่สุดเฉพาะรายการดังกลาว
คือ ตนทุนจํานวน 1 พันลานบาท ซึ่งจะเกิดจากการซอมแซมที่ประสบผลสําเร็จในคราวเดียว อยางไรก็
ตาม กิจการอาจตองรับรูประมาณการหนี้สินดว ยจํานวนที่สูงกวา 1 พัน ลานบาท หากมีโอกาสอยางมี
นัยสําคัญที่กิจการจะตองทําการซอมแซมหลายครั้งจนกวางานจะสําเร็จลงได
41.

กิ จการต อ งวั ด มู ลค า ประมาณการหนี้ สิ น ก อนหั ก ภาษี เ งิ น ได เพราะผลกระทบทางภาษี แ ละการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

ความเสี่ยงและความไมแนนอน
42.

ในการวัดมูลค าประมาณการหนี้สิน กิจการตองพิจ ารณาถึง ความเสี่ย งและความไม แน นอนที่
ไมอ าจหลีกเลี่ยงที่อยูแวดลอมเหตุการณแ ละสถานการณตางๆ เพื่อ ใหไดม าซึ่งประมาณการที่ดี
ที่สุดของประมาณการหนี้สิน

43.

ความเสี่ยงชี้ใหเห็นถึงความผันผวนของรายจาย การปรับปรุงความเสี่ยงอาจทําใหจํานวนของหนี้สิ้นที่
ถูกวั ด มู ล ค า สูงขึ้น ดั งนั้น กิจการต องใช ดุ ลยพินิจอย า งระมั ด ระวั งเมื่ ออยูภ ายใต สถานการณที่ ไ ม
แนน อน เพื่อที่จะไมทํ าใหรายไดหรือสิ นทรัพยแสดงดว ยจํา นวนที่สูงเกินไป และทํ าใหคาใช จายและ
หนี้สินแสดงดวยจํานวนที่ต่ําเกินไปอยางไรก็ตาม ความไมแนนอนไมใชเหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อ
ประมาณจํา นวนประมาณการหนี้ สิ น ให สู งเกิ น ควรหรื อเพื่ อ รับ รูห นี้ สิน ด ว ยจํ า นวนที่ สูง เกิ น จริ ง
ตั วอยา งเชน ถ าตนทุ นที่วางแผนไวสํา หรับ รายจา ยที่เปนผลรา ยอย างยิ่ งไดถูก ประมาณโดยใชหลัก
ความระมัด ระวัง กิจการตองไมนําหลักความระมั ดระวัง มาอ างเพื่อกําหนดจํานวนรายจายดังกลาวให
สูงกวาความเปนจริงอยางจงใจ แตกิจการตองนําหลักความระมัดระวังมาใชเพื่อหลีกเลี่ยงการนําความเสี่ยง
และความไมแนนอนมาปรับปรุงซ้ําซอน ซึ่งจะทําใหประมาณการหนี้สินมีจํานวนสูงเกินกวาที่ควรเปน

44.

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของจํานวนรายจายที่จะเกิดขึ้นจากประมาณการ
หนี้สินตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 85.2

มูลคาปจจุบัน
45.

กิจการตองกําหนดจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามา
จายชําระภาระผูกพัน หากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอยาง
มีสาระสําคัญ

46.

เนื่ องจากมู ลคาของเงิน ตามเวลา ประมาณการหนี้สินที่ เกี่ยวข องกับ กระแสเงิน สดที่กิจ การตองจา ย
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพียงไม นานจะสร างภาระต อกิ จการมากกวาประมาณการหนี้ สิน ที่
เกี่ ย วขอ งกับ กระแสเงิ นสดจํ า นวนเดี ย วกันที่ กิจ การต องจ า ยภายหลัง รอบระยะเวลารายงานเป น
เวลานาน ดังนั้น กิจการตองคิด ลดกระแสเงิน สดที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินหากมูลคาของเงิน
ตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอยางมีสาระสําคัญ
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47.

อัตราคิดลด (หรืออัตรา) ตองเปนอัตรากอนหักภาษี ซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาด
ในป จจุ บันของมูลคาของเงินตามเวลา และความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้ สิน ที่กํ าลั งพิ จารณาอยู แต
ตองไมสะทอนถึงความเสี่ยงที่ไดปรับกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

เหตุการณในอนาคต
48.

จํานวนประมาณการหนี้สิน ต องสะทอนถึงเหตุ การณในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบต อจํ านวนที่
กิจการตอ งนํ ามาจายชําระภาระผู กพัน หากมี หลักฐานที่ เปนรูปธรรมเพียงพอที่ทํ าใหเชื่อถือไดว า
เหตุการณในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น

49.

เหตุ ก ารณ ใ นอนาคตที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น อาจมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การวั ด มู ล ค า ประมาณการหนี้ สิ น
ตัวอยางเชน กิจการอาจเชื่อว าตนทุน ในการทําความสะอาดสถานที่ ที่ตองจายเมื่อสถานทําการสิ้น สุด
อายุการใชงานจะมีจํานวนลดลงเนื่องจากวิทยาการที่เปลี่ยนไป จํานวนประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรู
ตองสะทอนถึงความคาดหมายที่สมเหตุสมผลของผูสังเกตการณภายนอกซึ่งเปนผูที่มีเหตุมีผลและมี
คุ ณ สมบั ติ ท างด า นเทคนิ ค ที่ เ หมาะสม กิจ การต อ งพิ จารณาจากหลั กฐานที่ มี อยู ทั้ ง หมดเกี่ย วกั บ
วิท ยาการที่กิจ การสามารถนํา มาใช ไดเมื่ อถึ งเวลาที่ ตองทํา ความสะอาด ดั งนั้ น กิจ การจึ งควรรวม
จํานวนตนทุนที่ค าดวาจะประหยัดไดเนื่องจากประสบการณที่เพิ่มขึ้นจากการนํ าวิทยาการที่มีอยูมาใช
ในการทําความสะอาด หรือจํา นวนต นทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการนําวิทยาการที่ มีอยูมาประยุกตกับ
การกําจัดมลพิษที่มีม ากขึ้นหรือที่ซับ ซอนขึ้น อยางไรก็ตาม กิจการตองไมค าดหวังวาวิทยาการในการ
กํา จัด มลพิษจะมี การพั ฒนาให ดีขึ้นอย างสิ้ นเชิง หากกิ จการไม มีห ลักฐานสนับ สนุนที่ เปนรูป ธรรม
เพียงพอ

50.

กิจการตองนําผลกระทบของกฎหมายใหมที่มีความเปนไปไดมาพิจารณาเพื่อวัดมูลคาภาระผูกพันที่มี
อยูหากหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอดังกลาวทําใหเชื่อถือไดวากฎหมายนั้นนาจะไดรับการบัญญัติ
ขึ้นอยางแนนอน สภาพการณที่หลากหลายทําใหไมสามารถกําหนดไดวาเหตุการณหนึ่งเหตุการณใดจะ
ใหหลักฐานที่เปนรูป ธรรม และเพียงพอในทุกกรณี โดยหลักฐานดังกลาวตองกําหนดวาจะมีกฎหมาย
ที่ใชบังคับใดบางที่ตองใชและมีความแนนอนที่กฎหมายนั้นจะไดรับการบัญญัติและมีผลบังคับใช

การจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
51.

กิจการตองไมนําผลกําไรจากการจําหนายสินทรั พยที่คาดวาจะเกิดขึ้นมารวมพิจารณาในการวัด
มูลคาประมาณการหนี้สิน

52.

กิจการตองไมนํารายการผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยมารวมพิจารณาในการวัด
มูลคาประมาณการหนี้สิน แมวาการจําหนายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับเหตุการณที่
กอใหเกิดประมาณการหนี้สิน แตกิจการตองรับรูผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพย ณ
เวลาที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่คาดวาจะจําหนายนั้น
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รายจายที่จะไดรับชดเชย
53.

หากกิจการคาดวาจะได รับรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่ สามตามจํานวนที่กิจ การ
จายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน กิจการจะตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปน สินทรัพยไดก็
ตอเมื่ อกิจการคาดว าหลังจากที่จายชําระภาระผูกพัน แลวกิจการนา จะไดรับ รายจายนั้น คืน อยา ง
แนนอน กิจการตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพ ยแยกตางหากแตต องไมเกินจํานวน
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ

54.

กิ จการอาจแสดงค าใชจา ยที่ เกี่ ยวของกั บ ประมาณการหนี้สิน ในงบกํ าไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จโดย
แสดงสุทธิจากจํานวนรายจายที่จะไดรับชดเชยที่รับรูไว

55.

ในบางครั้ง กิจการอาจสามารถเรียกรองใหบุคคลที่ส ามจ ายรายจายทั้ งหมดหรือบางสวนที่กิจการจาย
ไปเพื่อชํ าระประมาณการหนี้สิน ตั วอย า งเชน กิจ การมีสัญ ญาประกัน ภัย สั ญญาชดเชยคาสินไหม
ทดแทน หรือไดรับการประกันจากผูขายสินคาหรือใหบริการในกรณีดังกลาวบุคคลที่สามอาจชดใชเงิน
ที่กิจการจายอออกไปกอนหรือจายชําระภาระผูกพันโดยตรงแทนกิจการ

56.

ในกรณีทั่วไป กิจการยังคงตองรับผิดชอบที่จะตองจายจํานวนที่กําลังมีปญหากันอยูทั้งหมด เนื่องจาก
กิจการอาจตองจายชําระรายจายทั้ งจํานวนหากบุค คลที่สามไม สามารถจายชํา ระเนื่องจากเหตุ ผลบาง
ประการ ในกรณีดังกลาวกิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนหนี้สินทั้งสิ้นที่จะตองจาย และ
รับรูรายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อกิจการมีความแนใจอยางมากวาจะ
ไดรับรายจายนั้นคืนหลังจากที่กิจการจายชําระหนี้สินแลว

57.

ในบางกรณี กิ จการไมต องรับ ผิด ชอบจํา นวนรายจ ายที่กํา ลังมีปญหากัน อยู แมวาบุคคลที่สามจะไม
สามารถจา ยชําระรายจา ยดังกล า ว ในกรณีนี้ รายจายดังกล าวไม ถือเปนหนี้ สินและกิจการต องไมนํ า
รายจายนั้นไปรวมบันทึกเปนประมาณการหนี้สิน

58.

ตามข อกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 29 กิจการตองถือวาภาระผู กพันที่กิจการรับผิดชอบรวมกับผูอื่น
เปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเทากับจํานวนภาระผูกพันที่คาดวาผูที่รับผิดชอบรวมกับกิจการจะตองจายชําระ

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
59.

กิจการตอ งทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงาน และปรับ ปรุ งประมาณ
การหนี้สินดังกลาวเพื่อ สะทอ นใหเ ห็น ถึง ประมาณการที่ ดีที่สุดในปจจุ บัน กิจ การต องกลับบั ญชี
ประมาณการหนี้ สิ น หากไม มี ค วามน า จะเป น ที่ กิ จ การจะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรที่ มี ป ระโยชน
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันอีกตอไป

60.

หากกิจการมีการคิด ลดกระแสเงิ นสดที่เกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน มู ลคาตามบัญชีของประมาณการ
หนี้สินจะเพิ่มขึ้นในแตละงวดตามเวลาที่ผานไป กิจการตองรับรูการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนตนทุนการกูยืม
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การนําประมาณการหนี้สินมาใช
61.

กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับ รูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิม

62.

กิจการจะนํารายจายมาตัดประมาณการหนี้สินไดเฉพาะรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิมเทานั้น การนํารายจายที่รับรูไวเพื่อวัตถุประสงคอื่นมาตัดประมาณการหนี้สินอาจทําใหไมเห็น
ผลกระทบของเหตุการณสองเหตุการณที่แตกตางกัน

การนําขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรูและการวัดมูลคามาปฏิบัติ
ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
63.

กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต

64.

ขาดทุน จากการดํา เนิ นงานในอนาคตไมเ ปนไปตามคํา นิยามของหนี้สิ นที่ กํา หนดไวใ นยอหนาที่ 10
และเกณฑการรับรูประมาณการหนี้สินที่กําหนดไวในยอหนาที่ 14

65.

การคาดคะเนขาดทุ นจากการดํ า เนิ น งานในอนาคตชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สิน ทรั พ ยบ างรายการที่ ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานอาจเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

สัญญาที่สรางภาระ
66.

กิจการตอ งรับรูแ ละวั ดมู ลคาภาระผู กพั นในปจ จุบันซึ่งเกิด จากสัญญาที่ สร างภาระเป นประมาณ
การหนี้สิน

67.

สัญญาหลายประเภทสามารถที่จะลมเลิกไดโดยไมจํา เปน ที่กิจการจะตองจายเงิน ชดเชยใหกับอีกฝา ย
หนึ่ ง ตัวอย างเชน การสั่ งซื้อที่ทําเปนประจํา ดังนั้น สัญญาดังกล าวจึง ไมกอ ให เกิด ภาระผูกพั นกับ
กิจ การ แตสัญญาอีก ประเภทหนึ่งกอ ให เกิด ทั้งสิท ธิแ ละภาระผู กพั นกับ คูสัญญาแตล ะฝา ยในเวลา
เดียวกัน ในกรณีที่ เหตุก ารณบ างอยา งกอให เกิด สัญญาที่ส รา งภาระ สัญ ญานั้ นจะอยูภ ายใต ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และกิจการตองรับรูหนี้สินที่มีอยูนั้น ในทางกลับกัน สัญญาที่มีผลบังคับ
แลวแตยังไมเปนสัญญาที่สรางภาระจะไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

68.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาสั ญญาที่สรางภาระวา หมายถึง สัญญาที่กอใหเกิด
ตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวภายใตสัญญา ซึ่งตนทุนดังกลาวมี
จํานวนสูงกวาประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจที่ค าดวาจะไดรับจากสัญญานั้น ตนทุ นที่ไมอาจหลี กเลี่ยงได คือ
ตนทุนสุทธิที่ต่ําที่สุดตามสัญญาซึ่งเปนตนทุนที่ตองจายเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือตนทุนคาชดเชยหรือ
คาปรับที่ตองจายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาแลวแตวาตนทุนใดจะต่ํากวา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) หนา 24/43

69.

กอนจะรับรูประมาณการหนี้สินแยกตางหากสําหรับสัญญาที่สรางภาระ กิจการตองรับรูรายการขาดทุน
จากการดอยคาที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยที่ระบุไวในสัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย)

การปรับโครงสราง
70.

ตัวอยางตอไปนี้เปนเหตุการณที่อาจถือเปนการปรับโครงสรางตามคํานิยาม
70.1 การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกิจ
70.2 การป ดสถานประกอบการทางธุรกิ จในประเทศหรือ ภูมิ ภาคหนึ่ง หรือการยายกิ จกรรมทาง
ธุรกิจจากประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น
70.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร เชน การลดระดับชั้นทางการบริหาร
70.4 การปรับโครงสรา งขั้นพื้นฐานขององคกรที่มีผ ลกระทบอยางเปนสาระสํ าคัญ ตอ ลักษณะและ
จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานของกิจการ

71.

กิจการจะรับรูต นทุน การปรับโครงสรา งเปนประมาณการหนี้สินได ก็ต อเมื่อเปน ไปตามเกณฑในการ
รับรูประมาณการหนี้สินตามที่กําหนดไวในยอหนา ที่ 14 สวนการนําเกณฑดังกลาวมาปฏิบัติ กับการ
ปรับโครงสรางไดกําหนดไวในยอหนาที่ 72 ถึง 83

72.

การปรั บโครงสร างจะกอใหเ กิ ด ภาระผูก พั น จากการอนุ ม านได ก็ ต อเมื่ อกิ จ การได ปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
72.1 กิจการมีแผนการปรับ โครงสรางที่เ ปนทางการอยางละเอี ยด ซึ่ งระบุถึ งรายการต อไปนี้
เปนอยางนอย
72.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของ
72.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะไดรับผลกระทบ
72.1.3 สถานประกอบการ หนวยงาน และจํ านวนพนัก งานโดยประมาณที่จะไดรั บ
คาชดเชยจากการเลิกจาง
72.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ
72.1.5 เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง
72.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความ
จริงว ากิจการจะดําเนินการปรับ โครงสรา งโดยเริ่ มปฏิบัติ ตามแผนการปรับ โครงสราง
หรือโดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นใหผูไดรับผลกระทบทราบ

73.

ตัวอยา งของหลั กฐานที่แสดงวากิ จการได เริ่ม ปฏิ บัติตามแผนการปรับ โครงสร าง ไดแก การรื้อถอน
โรงงาน การขายสิ นทรั พย หรื อการประกาศให สาธารณชนทราบถึงลั กษณะหลั กของแผนการปรั บ
โครงสราง การประกาศให สาธารณชนทราบถึงแผนการปรับโครงสรางในรายละเอียดจะกอให เกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุมานไดก็ตอเมื่อการประกาศนั้นทํา อยางละเอียดเพียงพอ (เช น เริ่มดําเนินงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) หนา 25/43

แผนงานหลั ก) ที่จ ะสร างความคาดหมายอยางมีมูล ความจริงใหกับผูได รับผลกระทบ ได แก ลูกคา
ผูขายสินคา พนักงาน (หรือตัวแทนพนักงาน) วากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง
74.

แผนการปรับโครงสรางจะถือวาเพียงพอที่จะกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการประกาศ
ใหผูถูกกระทบทราบ กิจการจําเปนที่จะตองเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางใหเ ร็วที่สุดเทาที่จะ
เป น ไปได และดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งให แ ล ว เสร็ จ ภายในกรอบเวลาที่ ไ ม น า ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอแผนนั้น หากการปรับโครงสรางคาดวาจะเริ่มตนลาชาหรือจะใชเวลานาน
จนไมสมเหตุสมผล แผนการปรับโครงสรางนั้นไมนาจะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับ
ฝายอื่นๆ ซึ่งกิจการผูกมัดไวในปจจุบันวาจะทําการปรับโครงสราง เนื่องจากกรอบเวลาดังกลาวทําให
กิจการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสรางได

75.

การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสรางกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะ
ไมกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถากิจการไมไดปฏิบัติตามขอ
ใดขอหนึ่งตอไปนี้กอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
75.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง หรือ
75.2 ประกาศลักษณะหลัก ของแผนการปรับโครงสรางใหผูไดรับผลกระทบทราบ การประกาศนั้น
ตองเปนไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสรา งความคาดหมายอยางมีมูลความจริง
แกผูไดรับผลกระทบวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง
ในกรณีที่กิจการเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางหรือประกาศลักษณะหลักใหผูไดรับผลกระทบ
ทราบภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปด เผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หากการปรับโครงสราง
นั้ น มี ส าระสํา คั ญ และการไม เ ปด เผยข อมูลจะมี ผ ลกระทบต อการตั ด สินใจเชิ งเศรษฐกิ จของผู ใ ช
งบการเงิน

76.

แม ว า การตั ด สิ น ใจของฝ า ยบริ ห ารเพี ย งอย า งเดี ย วจะไม ก อ ให เ กิ ด ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม าน
แตเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นประกอบกับการตัดสินใจของฝายบริหารอาจกอใหเ กิดภาระผูกพัน
ดังกลา ว ตัวอยางเชน การเจรจาตอรองกับตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับเงินที่จะจายเมื่อเลิกจางหรือการ
ต อรองกับ ผู ที่ จะซื้อ การดํ า เนิน งาน การเจรจาดั งกล าวจะสรุ ปผลได ก็ ต อเมื่ อได รับ การอนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการ เมื่ อ การอนุ มั ติ ไ ด เ กิ ด ขึ้ น และมี ก ารสื่อ สารให ฝ า ยอื่ น ๆ ทราบจะถื อว า กิจ การได
กอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะปรับโครงสราง หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่ระบุไวในยอ
หนาที่ 72

77.

ในบางกรณีคณะกรรมการจะได รับสิทธิใหมี อํานาจสูงสุด โดยคณะกรรมการจะประกอบดวยตัวแทน
ของกลุ ม ผลประโยชน ที่ ไ ม ใ ช ฝ า ยบริ ห าร เช น ตั ว แทนพนั ก งาน หรื อ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ
จําเปน ตองแจงตอตัวแทนดังกลาวกอนที่จะตัด สินใจปรับโครงสร าง ภาระผูกพั นจากการอนุม านของ
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กิจการในการปรับ โครงสรา งอาจเกิด ขึ้นเนื่ องจากการตัดสิ นใจของคณะกรรมการไดเกี่ยวข องกับการ
สื่อสารกับตัวแทนของกลุมผลประโยชนแลว
78.

เมื่อกิจการขายการดําเนิน งาน ภาระผูกพันจะไมถือวาเกิ ดขึ้น จนกระทั่งกิจการไดผูกมัดที่จะขาย
การดําเนินงานนั้น เชน มีการทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

79.

แมวากิจการตัดสินใจที่จะขายการดําเนินงาน และไดประกาศถึงการตัดสินใจนั้นตอสาธารณชน กิจการ
ยังไมถือวาไดผูกมัดที่จะขายการดําเนินงานนั้นจนกระทั่งกิจการสามารถระบุผูซื้อและตกลงทําสัญญา
ขายที่มี ผ ลบั งคับตามกฎหมาย ตราบใดที่ กิจ การยังไม ไดทํา สัญญาขายที่มีผ ลบั งคับ ตามกฎหมาย
กิจการยังคงสามารถเปลี่ยนใจและอาจดําเนิ นการเป นอยางอื่น หากกิจการไม สามารถหาผูซื้อที่จะตก
ลงตามเงื่อนไขที่กิจการยอมรับได หากการขายการดําเนินงานถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรา ง
กิจการตองทบทวนการด อยค าของสินทรัพยที่ ใช ในการดํ า เนิน งานนั้นตามขอกํา หนดที่ ระบุ ไว ใ น
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง การด อยคาของสินทรัพย เมื่ อการขายการ
ดําเนินงานเปน เพียงส วนหนึ่ งของการปรับโครงสราง ภาระผูกพันจากการอนุ มานอาจเกิด ขึ้น กับ สว น
อื่นๆ ของการปรับโครงสรางกอนที่กิจการจะทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

80.

ประมาณการหนี้ สิ น จากการปรั บ โครงสร า งต อ งรวมรายจ า ยโดยตรงที่ เ กิ ด ขึ้น จากการปรั บ
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.

กิจการตองไมนําขาดทุนจากการดําเนินงานที่ จะเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่ง สามารถระบุไดจนถึงวันที่ มีการ
ปรับโครงสรางมารวมเปนประมาณการหนี้สิน ถาผลขาดทุนนั้นไมเกี่ยวของกับสัญญาที่สรางภาระตาม
คํานิยามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10

83.

ตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 51 กิจการตองไมนํารายการผลกําไรจากการจําหนายสิน ทรัพยที่
คาดวาจะเกิด ขึ้น มาพิจารณาในการวั ดมู ลคาประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรา ง แม วาการ
จําหนายสินทรัพยนั้นจะถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง
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การเปดเผยขอมูล
84.

กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท
84.1 จํานวนประมาณการหนี้สิน ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวดรายงาน
84.2 จํา นวนประมาณการหนี้สิน ที่รั บรู เพิ่ มเติ มในระหวางงวด ซึ่งรวมถึงจํานวนที่เ พิ่ม ขึ้นของ
ประมาณการหนี้สินที่มีอยู
84.3 จํานวนที่ตัดออกจากบัญชีป ระมาณการหนี้สิน ในระหวางงวด (เชน รายจายที่เกิดขึ้นและ
นําไปลดประมาณการหนี้สิน)
84.4 จํานวนประมาณการหนี้สินที่ไมไดใชที่ตองกลับบัญชีในระหวางงวด
84.5 จํานวนคิดลดที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวดของประมาณการหนี้สินเนื่องจากเวลาที่ผานไปและ
จากผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง
กิจการไมจําเปนตองแสดงขอมูลเปรียบเทียบ

85.

กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท
85.1 คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดว าจะ
สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
85.2 สิ่งที่ ชี้บ อกความไม แ น น อนเกี่ ยวกับจํ านวนหรือจังหวะเวลาของการสูญ เสียประโยชน
เชิงเศรษฐกิ จ กิ จการต องเป ดเผยข อสมมติที่สํา คัญ ที่ใ ชเ กี่ ยวกั บ เหตุก ารณใ นอนาคต
(ตามที่ระบุ ในยอหนาที่ 48) เมื่อกิจการจําเปนตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอ และ
85.3 จํานวนรายจา ยที่ คาดวา จะไดรับ ชดเชย โดยระบุจํ านวนสินทรัพ ยที่ กิ จการรับรู สํา หรั บ
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยนั้น

86.

กิ จ การต อ งให คํ า อธิ บ ายโดยสัง เขปเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของหนี้ สิน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น แต ล ะประเภท
ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน และเป ด เผยขอ มู ลต อไปนี้ ห ากทํ า ได ใ นทางปฏิ บั ติ เว น แต
ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระหนี้สินนั้นอยูในระดับไมนาเปนไปได
86.1 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่งวัดมูลคาตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 36 ถึง 52
86.2 สิ่งที่ ชี้บ อกความไม แ น น อนเกี่ ยวกับจํ านวนหรือจังหวะเวลาของการสูญ เสียประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ และ
86.3 ความนาจะเปนที่จะไดรับชดเชย

87.

ในการกําหนดวาประมาณการหนี้สินหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นรายการใดอาจนํ ามารวมไวเปนประเภท
เดียวกัน กิจการตองพิจารณาวารายการต างๆ มีลักษณะคลายคลึ งกัน อยา งเพีย งพอจนทําใหกิจการ
สามารถใชขอความเดียวกันในการอธิบายถึงรายการเหลานั้น และสามารถบรรลุเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ยอหนา ที่ 85.1 85.2 86.1 และ 86.2 ได ดัง นั้น การจะรวมจํานวนที่เกี่ย วของกับการประกันสิน คา
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ตางชนิ ดไวเปนประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกัน จึงอาจถือเปนการเหมาะสม แต การนําจํานวนที่
เกี่ยวของกับการรับประกันสินคาปกติและจํานวนที่จะเกิด จากการฟองรองตามกฎหมายมารวมไวเปน
ประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือเปนการไมเหมาะสม
88.

หากประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่ อาจเกิด ขึ้น เกิดจากสถานการณชุด เดี ยวกัน กิจการตองเปดเผย
ขอมู ลตามที่ กํา หนดไวในยอหนาที่ 84 ถึ ง 86 ในลักษณะที่แสดงใหเห็ นถึง ความเกี่ย วพันระหวา ง
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้น

89.

เมื่อกิ จการมีความเปนไปได คอ นข างแนที่ จะได รับ ประโยชน เชิงเศรษฐกิจ กิจ การตองเปดเผย
คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลัก ษณะของสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กิจการตอ งเปด เผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่ งวั ดมู ลคาตามข อกํ าหนดที่ร ะบุไ วใ น
ยอหนาที่ 36 ถึง 52 หากสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

90.

เมื่อกิ จการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิด ขึ้น กิ จการต องหลีกเลี่ยงการชี้แ นะที่อาจทํ าให
เขาใจผิดเกี่ยวกับระดับความนาจะเปนที่รายไดจะเกิดขึ้น

91.

หากกิจการไมเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 86 และ 89 เนื่องจากไมสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

92.

ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการจะสามารถคาดการณไดวาการเปดเผยขอมูลทั้งหมดหรือบางสวน
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 84 ถึง 89 จะทําให สถานะของกิจการเกี่ยวกับขอพิพาทกับฝายอื่นๆ
ในเรื่องเกี่ ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้ น หรื อสิ นทรั พย ที่อาจเกิ ดขึ้ น เกิดความ
โอนเอียงอยางรุน แรง ในกรณีนี้ กิ จการไมจําเปนต องเปดเผยขอมูลดังกลาว แตต องเปด เผยถึง
ลักษณะทั่วไปของขอพิพาทพรอมกับขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมเปดเผยขอมูลนั้น

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
93.

กิจการตอ งรับ รูผ ลกระทบจากการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ ณ วันถือ ปฏิบัติ (หรือ
กอนวันถือปฏิบัติ ) โดยการปรับปรุ งกับกํ าไรสะสมตน งวดของงวดแรกที่กิ จการได นํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ส นับ สนุน แตไม ไดกําหนดใหกิจการตอง
ปรั บ ปรุ ง กํ า ไรสะสมต น งวดของงวดก อ นที่ นํ า เสนอ หรื อ ปรั บ ย อ นหลั ง ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
หากกิจการไมไดปรับยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบกิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

94.

(ยอหนานี้ไมใช)
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วันถือปฏิบัติ
95.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ งบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เป นต นไป ทั้ งนี้ สนั บสนุนให นําไปใช ก อนวั นถือปฏิ บั ติ หากกิจ การนํ า มาตรฐาน
การบัญชีฉบับ นี้ไปถือ ปฏิบั ติสําหรับ รอบระยะเวลาบั ญชีที่เริ่ม กอ นวันที่ 1 มกราคม 2554 กิ จการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

96.

(ยอหนานี้ไมใช)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ตาราง - ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และ
รายจายที่จะไดรับชดเชย
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางเท า นั้ น และไม ถื อ เป น สว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ผลของเหตุ การณ ในอดีตทํา ให กิจการอาจสูญเสียทรัพ ยากรที่ มีป ระโยชนเ ชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพื่ อ
จายชําระ ก) ภาระผูกพันในปจจุบัน หรือ ข) ภาระผูก พันที่เปนไปไดที่อาจเกิดจากเหตุการณในอดีต
ซึ่งจะรูวามี อยูจ ริ งก็ ตอเมื่ อเหตุ ก ารณอยา งน อยหนึ่ งเหตุ ก ารณในอนาคตที่ยัง ไม แ นน อนไดเ กิ ด ขึ้น
หรือไมเกิดขึ้น และไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ
มี ภ าระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ซึ่ ง มี มี ภ าระผู ก พั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น มี ภ าระผู ก พั น ที่ เ ป น ไปได หรื อ
ความเป น ไปได ค อนขา งแน ที่ หรื อ ภาระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ที่ ภา ระ ใน ป จ จุ บั น ที่ กิ จก ารจ ะ
กิจการจะสูญเสียทรัพยากร
อาจจะหรื อ อาจจะไม ทํ า ให สูญเสียทรัพยากรไมนาเปนไปได
กิจการสูญเสียทรัพยากร
กิ จ การต อ งรั บ รู ป ระมาณการ กิจการตองไมรับ รูป ระมาณการ กิ จ การต อ งไม รั บ รู ป ระมาณการ
หนี้สิน (ยอหนาที่ 14)
หนี้สิน (ยอหนาที่ 27)
หนี้สิน (ยอหนาที่ 27)
กิ จ ก า ร ต อ ง เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล กิ จ ก า ร ต อ ง เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล กิ จ การไม ต อ งเป ด เผ ยข อมู ล
เกี่ ย วกั บ ประมาณการหนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (ยอหนาที่ 86)
(ยอหนาที่ 84 และ 85)
(ยอหนาที่ 86)
ในกรณีที่ ยากยิ่ งที่จะเกิด เมื่อกิจ การไม สามารถรับรูหนี้สินได เนื่องจากไม สามารถวัด มู ลค าหนี้สินไดอยา ง
นาเชื่อถือ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจะยังคงเกิดขึ้น และกิจการยังคงตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต ซึ่งจะรูวาสินทรัพ ยดังกลาวมีอยูจริงก็ตอ เมื่อเหตุการณใน
อนาคตที่ยังไมแนนอนอยางนอยหนึ่งเหตุก ารณไดเ กิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น และไมอยูในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ
กิจการนาจะไดรับ
กิจการมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ กิจการไมมีความเปนไปไดคอนขาง
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แตยัง แนที่จะไดรับประโยชนเชิง
อยางแนนอน
ไมแนนอน
เศรษฐกิจ
สินทรั พยดังกล าวไม ถือ กิจการตองไมรับรูสินทรัพย
กิ จ ก า ร ต อ ง ไ ม รั บ รู สิ น ท รั พ ย
ว า เป น สิ น ทรั พ ย ที่ อ าจ (ยอหนาที่ 31)
(ยอหนาที่ 31)
เกิดขึ้น (ยอหนาที่ 33)
กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กิจการตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ยอหนาที่ 89) สินทรัพยดังกลาว (ยอหนาที่ 89)

รายจายที่จะไดรับชดเชย
รายจายทั้งหมดหรือบางสวนที่จายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน ซึ่งกิจการคาดวา จะไดรับชดเชยจาก
บุคคลที่สาม
กิ จ การไม มี ภ าระผู ก พั น กิ จ การมี ภ าระผู ก พั น สํ า หรั บ จํ า นวน กิจการมีภาระผูกพันสําหรับจํานวน
สํา หรั บ จํ า นวนรายจ า ยที่ รายจายที่ค าดวาจะไดรับชดเชยและมี รายจ า ยที่ คาดว าจะได รั บ ชดเชย
บุคคลที่สามจะเปนผูจาย ค วา ม แ น น อน ว ากิ จ ก า รจ ะ ไ ด รั บ แต ไม มีความแนนอนว ากิ จการจะ
รายจายนั้นคืนภายหลังการจายชําระ ได รั บรายจ ายนั้ นคื นภายหลั งการ
จายชําระ
กิจการไม มี ห นี้ สิ น สํา หรั บ กิจการต องรับรูรายจายที่ จะได รับชดเชย กิจการต องไมรับ รูรายจายที่ คาดวา
จํา นวนรายจา ยที่ จะได รั บ เป น สิ นทรั พ ย แยกต า งหากในงบแสดง จะ ไ ด รั บ ชด เช ยเ ป น สิ นท รั พ ย
ชดเชยนั้น (ยอหนาที่ 57) ฐานะการเงิน และอาจนํารายจายนั้นมาหัก (ยอหนาที่ 53)
กลบกั บ ค า ใช จ า ยในงบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ จํานวนรายจายที่คาดวาจะไดรับ
ชดเชยที่ รั บ รู จะต อ งไม สู ง กว า หนี้ สิ น ที่
เกี่ยวของ (ยอหนาที่ 53 และ 54)
กิ จ กา รไม ต องเป ด เผ ย กิจ การตองเปด เผยจํา นวนรายจา ยที่ จะ กิจ การตองเปด เผยขอมูลเกี่ย วกับ
ขอมูล
ไดรับ ชดเชย พรอมกับรับรูจํ านวนที่จาย รายจ า ยที่ ค าดว า จะได รั บ ชดเชย
(ยอหนาที่ 85.3)
ชดเชย (ยอหนาที่ 85.3)
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ภาคผนวก ข แผนผังการตัดสินใจ
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางเท า นั้ น และไม ถื อ เป น สว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน ที่อาจเกิด ขึ้น และสิน ทรัพ ยที่ อาจเกิด ขึ้น แผนผังการ
ตัดสินใจนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปขอกําหนดหลักของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวกับการรับรูประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เริ่ม
ภาระผูกพันในปจจุบันเกิดจาก
เหตุการณในอดีตที่กอใหเกิด
ภาระผูกพันหรือไม?

ไมใช

ใช
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะ
สูญเสียทรัพยากรหรือไม?

ไมมี

มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นหรือไม?
มี

ไมมี

ไมนาเปนไปไดใชหรือไม?

ใช

มี
สามารถประมาณมูลคาไดอยาง
นาเชื่อถือหรือไม?

ไมได (ยากยิ่งที่จะเกิด) ไมใช

ได
ตองรับรูเปนหนี้สิน

เปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ไมตองรับรูและไมตองเปดเผย

ขอสังเกต ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่ อมีความไมชัดเจนวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันหรือไม ใหกิจการ
พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู หากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้น นาจะมีผ ล
ทําใหภาระผูกพันไดเกิดขึ้น กิจการตองถือวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบั น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ยอหนาที่ 15 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)
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ภาคผนวก ค ตัวอยางสําหรับการรับรูรายการ
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางเท า นั้ น และไม ถื อ เป น สว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน ที่อาจเกิด ขึ้น และสิน ทรั พยที่ อาจเกิด ขึ้น ตัวอยา งทุก
ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวางบการเงินของกิจการที่กลาวถึงมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สมมติ
วากิจการสามารถประมาณการการสูญ เสียทรัพยากรได ไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการที่ดีที่สุ ดที่ อา งถึงคือ
จํา นวนของมูลค าปจจุบั นที่มี ผลกระทบต อมูลคาของเงิน ตามเวลาที่ มีสาระสํา คั ญ ตั วอยางตอไปนี้ไม ไ ด
ครอบคลุมถึ งการด อยคาของสินทรั พย แม วาสถานการณที่ อธิบายไว ในตัวอย างบาง ตั วอย างอาจชี้ให เห็ นว า
สินทรัพยอาจดอยคาลง

ตัวอยางที่ 1 การรับประกันสินคา
ผูผ ลิต ได ให การรับ ประกันสินคาเมื่อขายสินค าใหกับผูซื้อ ภายใต เงื่อนไขของสัญญาขายผูผลิ ตจะรับผิด ชอบ
สิน คา ใหอยู ในสภาพดี โดยการซอมหรือเปลี่ยนแทนสินค าที่มี ตํา หนิภายในเวลา 3 ป นับจากวัน ที่ซื้อ จาก
ประสบการณในอดีตของผูผลิตพบวามีความเปนไปไดคอนขางแน (นาจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาเกิดขึ้น) ที่จะมีการ
เรียกรองการรับประกันสินคา
ภาระผูก พันในปจ จุบัน ซึ่งเกิ ดจากเหตุ การณ ในอดีต ที่กอให เกิดภาระผู กพัน -เหตุ การณที่ กอให เกิดภาระ
ผูกพันคือ การขายสินคาซึ่งมีการรับประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนสําหรับการ
รับประกันสินคาโดยรวม (ดูยอหนาที่ 24)
ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด ของตนทุนในการทําใหสินคาอยู
ในสภาพดีภายใตการรับประกันสินคาที่ขายไปกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูยอหนาที่ 14 และ 24)

ตัวอยางที่ 2
ก. ที่ดินปนเปอนมลพิษ ขณะที่กฎหมายสิ่งแวดลอมจะไดรับการบัญญัติขึ้นอยางแนนอน
กิจการอยูในอุตสาหกรรมน้ํามั นที่กอใหเ กิดมลพิษ แตมีนโยบายที่จะทํา การกําจัดมลพิษเฉพาะเมื่อมีกฎหมาย
ของประเทศที่กิจการดําเนินการอยูกําหนดไว หากกิจการดําเนินการอยูในประเทศที่ไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย
ที่ระบุให กิจการตองทําการกําจัดมลพิษ และการดําเนินงานของกิจการไดทําให ที่ดินในประเทศนั้นเกิดมลพิษ
เปนเวลาหลายป แตในวั นที่ 31 ธันวาคม 25X1 ได มีการรางกฎหมายที่กําหนดใหกิจการต องทําการกําจัด
มลพิษในที่ดินและรางกฎหมายนั้นจะมีการบัญญัติเปนกฎหมายอยางแนนอนภายหลังวันสิ้นปไมนานนัก
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ภาระผูก พันในปจ จุบัน ซึ่งเกิ ดจากเหตุ การณ ในอดีต ที่กอให เกิดภาระผู กพั น -เหตุ การณที่ กอให เกิดภาระ
ผูกพันคือ การกอใหเกิดมลพิษในที่ดินเปนเวลาหลายปติดตอกันในอดีตจนถึงปจจุบัน ภาระผูกพันในปจจุบัน
คือภาระผูกพันตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่จะมีการบัญญัติขึ้นอยางแนนอน
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป -กิจการตองบันทึกประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการกําจัดมลพิษ
(ดูยอหนาที่ 14 และ 22)
ข. ที่ดินปนเปอนมลพิษและภาระผูกพันจากการอนุมาน
กิจ การอยู ในอุตสาหกรรมน้ํ ามันที่ กอให เกิด มลพิษในประเทศซึ่งไม มี กฎหมายสิ่งแวดลอม อย างไรก็ต าม
กิจการไดป ระกาศนโยบายรักษาสิ่งแวดลอมตอสาธารณชนอย างกวางขวางในการกํา จัดมลพิษที่เกิด จากการ
ดําเนินงานของกิจการและในอดีตที่ผานมากิจการไดปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศตอสาธารณชนมาโดยตลอด
ภาระผูก พันในปจ จุบั นซึ่งเกิดจากเหตุการณใ นอดีต ที่กอใหเกิดภาระผู กพัน -เหตุ การณที่กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การทําใหที่ดินปนเปอนมลพิษ ภาระผูกพันในปจจุบันคือ ภาระผูกพันจากการอนุมานที่ สรางความ
คาดหวังอยางมีมูลความจริงใหกับผูที่ถูกกระทบวากิจการจะทําการกําจัดมลพิษนั้น
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป -กิจการตองบันทึกประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการกําจัดมลพิษ
(ดูยอหนาที่ 14 และ 17 และดูคํานิยามของคําวา ภาระผูกพันจากการอนุมานในยอหนาที่ 10)

ตัวอยางที่ 3 ฐานการผลิตในทะเล
กิจการมีฐานการผลิต น้ํามั นในทะเล ซึ่งตามสัมปทานกํา หนดใหกิจการตองเคลื่อนยายฐานการผลิต เมื่อการ
ผลิ ตสิ้ นสุ ด ลงและตองบู รณะพื้นทะเล กิจ การประมาณว ารอ ยละ 90 ของต นทุ นทั้ งสิ้ นเกี่ย วข องกับการ
เคลื่อนยายแทนขุดเจาะ น้ํามันและบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสรางแทนดังกลาว สวนอีกรอยละ 10
เกี่ยวของกั บการขุดน้ํามัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไดสรา งแทนขุดเจาะน้ํามันแลว แตยังไมได
เริ่มขุดเจาะน้ํามัน
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-การกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามัน
ซึ่งทําให เกิด ภาระผูกพั นตามกฎหมายภายใต เงื่อนไขในสัมปทานที่จะต องเคลื่ อนยายแทนขุดเจาะน้ํามั นและ
บูรณะพื้นทะเล อยางไรก็ตาม กิจการยังไมมีภาระผูกพันที่จะตองแกไขความเสียหายที่เกิดจากการขุดเจาะน้ํามัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากยังไมไดเริ่มดําเนินการขุดเจาะน้ํามัน
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
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ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนจํานวนรอยละ 90 ที่จะ
เกิดขึ้นซึ่งเปนตนทุนเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแทนขุดเจาะน้ํามันและบูรณะความเสียหายที่เกิดจากการสรางแทน
ขุดเจาะนั้น (ดูยอหนาที่ 14) ตนทุนดังกลา วตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนแทนขุดเจาะน้ํามัน สวนอีกรอย
ละ 10 ของตนทุนที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ํามันตองรับรูเปนหนี้สินเมื่อการขุดเจาะน้ํามันเกิดขึ้น

ตัวอยางที่ 4 นโยบายการคืนเงิน
รานคาปลีกมีน โยบายที่จะคืน เงินหากลูกคาไม พอใจในสินคา แมวากิจการไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะ
ปฏิบัติดังกลาว แตนโยบายนั้นเปนที่รูกันโดยทั่วไป
ภาระผูก พันในปจ จุบั นซึ่งเกิดจากเหตุการณใ นอดีต ที่กอใหเกิดภาระผู กพัน -เหตุ การณที่กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคื อ การขายสินคา ซึ่งกอใหเ กิดภาระผูกพันจากการอนุม าน เนื่องจากการปฏิบัติ ของร านคาสรางความ
คาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับลูกคาวารานคาจะจายเงินคืน
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีค วามเปนไปได คอนขางแนที่สวนหนึ่ง
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 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปด แผนกหนึ่งของกิจการ กอนวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน (31 ธันวาคม 25X1) กิจการยังไมไดแจงการตัดสิน ใจใหกับผูไดรับผลกระทบทราบ
และยังไมไดปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-ขอเท็จจริงดังกลาวถือวายังไมมี
เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน ดังนั้น กิจการจึงยังไมมีภาระผูกพัน
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 72)
ข. กิจการตัดสินใจป ดแผนก โดยกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการได แจงและเริ่มปฏิ บัติการใน
เรื่องดังกลาวแลว
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปดแผนกผลิตสินคาประเภทหนึ่ง ณ วันที่
20 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการไดตกลงกันถึงแผนการปด แผนกในรายละเอียด คณะกรรมการไดมีสง
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จดหมายถึงลูกคาเพื่อเตือนลูกคาใหจัด หาสินคาจากแหลงทางเลือกอื่น และกิจการไดแจงใหพนักงานทราบถึง
แรงงานสวนเกินของกิจการหลังจากที่ไดปดแผนกแลว
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ งเกิดจากเหตุการณในอดีต ที่กอใหเกิดภาระผูกพัน -เหตุการณที่ สรางภาระผูกพัน
คือ การแจงใหลูกคาและพนักงานทราบถึงการตัดสินใจปดแผนก ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานนับ
จากวันที่แจง เพราะทําใหผูไดรับผลกระทบเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวาแผนกนั้นจะถูกปด
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป -กิจการตองรับ รูประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดว ยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด
ของตนทุนในการปดแผนกนั้น (ดูยอหนาที่ 14 และ 72)

ตัวอยางที่ 6 ขอกําหนดตามกฎหมายที่ระบุใหกิจการตองติดตั้งเครื่องกรองควัน
กิจการตองติดตั้งเครื่องกรองควันในโรงงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ตามขอกําหนดของกฎหมายใหม
แตกิจการยังไมไดติดตั้งเครื่องกรองควัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาระผูก พันในปจ จุบั นซึ่งเกิดจากเหตุการณใ นอดีต ที่กอใหเกิดภาระผู กพัน -เหตุ การณที่กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันยังไมเกิดขึ้น ไมวาจะเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันเกี่ยวกับตนทุนในการ ติดตั้งเครื่องกรองควัน
หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับคาปรับตามกฎหมาย
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนในการติดตั้งเครื่องกรองควัน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17
ถึง 19)
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาระผูกพัน ในปจจุบันซึ่ งเกิด จากเหตุก ารณ ในอดีตที่กอใหเกิด ภาระผูกพัน -ยังคงไมมีภาระผูกพันในการ
ติด ตั้งเครื่องกรองควัน เพราะวาเหตุการณที่กอใหเ กิดภาระผูกพันในการติดตั้งเครื่องกรองควันยังไมเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งอาจทําใหการ
ที่กิจการตองจายคาปรับตามกฎหมาย
การสูญ เสียทรัพ ยากรที่มีป ระโยชน เชิง เศรษฐกิ จในการจ ายชํา ระ-การประเมินความนาจะเป นวากิ จการ
จะตองเสียคาปรับจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นขึ้นอยูกับรายละเอียดของกฎหมายและความเขมงวดของ
การบังคับใชกฎหมาย
ขอสรุป -กิจ การตองไมรับ รูป ระมาณการหนี้สินสําหรับ ต นทุนในการติด ตั้งเครื่อ งกรองควัน อย างไรก็ ต าม
กิจการตองรับรูคาปรับที่กิจการนาจะตองจายดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)
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ตัวอยางที่ 7 การอบรมพนักงานซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีเงินได
รัฐบาลประกาศเปลี่ย นแปลงในระบบภาษีเ งิน ได ทําใหกิจการที่อ ยูในภาคที่ใหบ ริการทางการเงินจําเป นตอง
อบรมพนักงานในสว นบริหารและการขายจํานวนมาก เพื่อใหแนใจวาพนั กงานสามารถปฏิบัติตามขอกํา หนด
ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหบริการทางการเงิน ได อยางถูกต อง กิจการยังไมไดอบรมพนักงาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ภาระผู ก พัน ในป จจุบั น ซึ่งเกิด จากเหตุก ารณในอดีต ที่ กอใหเ กิ ดภาระผู กพั น -ภาระผู กพั นยังไม เกิด ขึ้ น
เนื่องจากเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน (การอบรมพนักงาน) ยังไมไดเกิดขึ้น
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)

ตัวอยางที่ 8 สัญญาที่สรางภาระแกกิจการ
กิจการดํา เนิน งานโดยเชาโรงงานภายใต สัญญาเชาดําเนินงาน ในระหวา งเดือนธันวาคม 25X1 กิจการไดยาย
สถานที่ดําเนินงานไปยังโรงงานแหงใหม อายุข องสัญญาเชาโรงงานเกายังคงเหลืออีก 4 ป กิจการไมสามารถ
ยกเลิกสัญญาเชาและไมสามารถใหผูอื่นเชาโรงงานตอได
ภาระผูก พันในปจ จุบั นซึ่งเกิดจากเหตุการณใ นอดีต ที่กอใหเกิดภาระผู กพัน -เหตุ การณที่กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การลงนามในสัญญาเชา ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ กิจการจะ
สูญ เสีย ทรัพ ยากรที่มีประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจเมื่อสั ญญาเชากลายเปนสัญ ญาที่สร างภาระ (กอ นที่สัญญาเชา
ดัง กล าวจะกลายเปนสัญ ญาที่สรา งภาระ กิ จการตองบัน ทึกสั ญญาเช าตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา)
ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับการจายคาเชาที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได (ดูยอหนาที่ 5.3 14 และ 66)

ตัวอยางที่ 9 การค้ําประกัน
ระหวางป 25X4 บริษัท ก ค้ําประกันการกูยืมใหบริษั ท ข ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะการเงินดี ในระหวา งป 25X5
บริษัท ข ประสบปญหาทางการเงิน และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X5 บริษัท ข ไดยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอ
พิทักษทรัพยจากเจาหนี้ภายใตกฎหมายลมละลาย
สัญญาฉบั บนี้เปนไปตามนิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 เรื่อง
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) โดยอยูภายใตขอบเขตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับ รูและการวั ดมู ลคา เครื่องมื อทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เนื่องจากสัญญาดังกลา วเป นไปตามคํา
นิย ามของสัญญาค้ํ าประกันทางการเงิน ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่อง การรั บ รูและการวั ดมู ล ค า
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เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย โดยหากผูออกสัญญาไดยืนยันอยางแนนอนวาสัญญาฉบับ นี้
เป นสั ญญาประกันภัย และไดใ ชนโยบายการบั ญชี ที่เกี่ยวของกับสัญ ญาประกันภัย ผูออกสัญ ญาอาจเลือกใช
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมู ลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) อนุญาตใหผูออกสัญญาใช
นโยบายการบั ญ ชี ที่ ใ ช อยู ต อ ไปสํา หรั บ สัญ ญาประกั น ภั ย ถา เป น ไปตามข อกํ า หนดเบื้ องต น ที่ ร ะบุ ไ ว โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) อนุญาตใหมีการ
เปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชีไ ดถา เขา ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอ ไปนี้เป น
ตัวอยา งของนโยบายการบัญชี ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภั ย (เมื่อมี
การประกาศใช) อนุญาตใหใช และเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาเครื่องมื อทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) สําหรับสัญญาค้ําประกันทางการเงินที่เปนไปตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) ดวย
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4
ภาระผูก พันในปจ จุบั นซึ่งเกิดจากเหตุการณใ นอดีต ที่กอใหเกิดภาระผู กพัน -เหตุ การณที่กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4 การจายชําระ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจยังไมถึงระดับมีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป-กิจการตองรับรูการค้ําประกันดวยมูลคายุติธรรม
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
ภาระผูก พันในปจ จุบั นซึ่งเกิดจากเหตุการณใ นอดีต ที่กอใหเกิดภาระผู กพัน -เหตุ การณที่กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
การสูญ เสี ยทรั พยากรที่มีป ระโยชนเ ชิงเศรษฐกิ จในการจายชําระ-ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 25X5 มีค วาม
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
กระบวนการฟองรองตามกฎหมายไดเริ่มขึ้น เพื่อเรียกรองความเสียหายจากกิจการ แตกิ จการยัง มีข อโตแ ยง
เกี่ยวกับหนี้สินจากความเสียหายดังกลา วอยู จนกระทั่งงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 25X5
ได รับ การอนุ มั ติ ทนายความของกิจ การให ค วามเห็ นว า มี ค วามเปน ไปได ค อนข า งแน ที่ กิจ การจะไม ต อง
รับผิดชอบในหนี้ สิน ที่เกิด ขึ้น อยา งไรก็ตาม เมื่อกิจการจั ดทํา งบการเงินสําหรับ ปสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม
25X6 ทนายความของกิจการใหคําแนะนําวามีค วามเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะตองรับผิด ชอบในคดีนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรูปคดี
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
ภาระผูก พันในป จจุ บัน ซึ่งเกิด จากเหตุก ารณใ นอดีตที่กอใหเ กิด ภาระผูก พัน -จากหลั กฐานที่มีอยู 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
สิน ทรัพ ย บ างอย างจําเปนต องมีค า ใชจ า ยที่เ ปนสาระสํา คั ญ ทุ กชว งปห นึ่งๆ นอกเหนือจากการบํ า รุงรั กษา
ตามปกติ เชน การประกอบใหม การปรับปรุงใหม การเปลี่ยนแทนสวนประกอบที่สําคัญ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ใหแนวปฏิบัติเ กี่ยวกับการปน สวนรายจายของ
สินทรัพยใหกับส วนประกอบของสิน ทรัพยนั้น เมื่อสวนประกอบดังกลา วมีอายุการใชงานที่แตกตางกันหรือมี
รูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
ก. ตนทุนในการปรับปรุงใหม-ไมมีขอกําหนดตามกฎหมาย
เตาเผามีเยื่อบุ ที่จําเปนต องมี การเปลี่ย นแทนทุ กๆ 5 ป เนื่องจากเหตุ ผลทางเทคนิค ณ วัน สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน เยื่อบุเตาเผาไดใชไปแลวเปนเวลา 3 ป
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ภาระผูกพั นในป จจุบันซึ่งเกิดจากเหตุก ารณในอดีตที่กอ ใหเกิ ดภาระผูกพั น-กิจการยัง ไมมีภาระผูกพันใน
ปจจุบัน
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)
กิจการตองไมรั บรูตน ทุน ในการเปลี่ยนแทนเยื่อบุ เนื่ องจาก ณ วั นสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิ จการยังไมมี
ภาระผูก พันที่จะตองเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่ มีอยู ซึ่งไมไดขึ้ นอยูกับ การกระทําในอนาคตของกิจการ แมวา ความ
ตั้งใจที่จะกอใหเกิดรายจายดังกลาวจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจวาจะใชเตาเผานั้นตอไปหรือเปลี่ยนแทนเยื่อบุ ใน
กรณีนี้ กิจ การตองบันทึกตนทุนในการบุ เตาเผาเปนสิน ทรัพ ย และทยอยตัดคาเสื่อ มราคาตลอดอายุการให
ประโยชนของเยื่อบุนั้น แทนที่จะมีการรับรูประมาณการหนี้สิน เยื่อบุเตาเผาจะตองมีการคิดคาเสื่อมราคาเปน
เวลา 5 ป หนี้สินตนทุนการเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่เกิดขึ้น จะนําไปบันทึกเปนตนทุนเยื่อบุใหมแตละอัน โดยตัด คา
เสื่อมราคาตอเนื่องเปนเวลา 5 ป
ข. ตนทุนในการปรับปรุงใหม-ตามขอกําหนดในกฎหมาย
กฎหมายกําหนดใหสายการบินตองยกเครื่องเครื่องบินทุกๆ 3 ป
ภาระผูกพั นในปจจุบันซึ่งเกิด จากเหตุการณใ นอดีต ที่กอ ใหเกิ ดภาระผูกพัน -กิจการยังไมมีภาระผูกพันใน
ปจจุบัน
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)
กิจการตองไมรับรูตนทุนการยกเครื่องของเครื่องบินเปนประมาณการหนี้สินดวยเหตุผลเดียวกับตัวอยางกอนที่
ตอ งไมรับรูต นทุน ในการเปลี่ยนแทนเยื่อบุเตาเผาเป นประมาณการหนี้สิน แมว าข อกํา หนดตามกฎหมายจะ
กําหนดใหกิจการตองยกเครื่อง แตตนทุนการยกเครื่องไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากการยกเครื่องไมไดขึ้นอยูกับ
การกระทํ าในอนาคตของกิจการ กิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจายในการยกเครื่อ งหากกิจ การตั ดสิน ใจขาย
เครื่องบิน ดังนั้น กิจการตองไมรับรูตนทุนในการยกเครื่องเปนประมาณการหนี้สิน แตควรนําระยะเวลาที่คาดวา
ตองทํ าการบํารุงรักษาในอนาคตมาพิจารณาในการตั ดคาเสื่อมราคาของเครื่ องบิน เชน กิ จการควรนําจํานวนที่
เทียบเทากับตนทุนในการบํารุงรักษาที่คาดวาจะเกิดขึ้นมาตัดคาเสื่อมราคาตลอดระยะเวลา 3 ป
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ภาคผนวก ง การเปดเผยขอมูล
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางเท า นั้ น และไม ถื อ เป น สว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอยางตอไปนี้เปนการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 85

ตัวอยางที่ 1 การค้ําประกัน
ณ วันที่ขาย กิจการไดค้ําประกันสินคาจํานวน 3 ชนิดที่ขายใหแกผูซื้อ โดยกิจการจะรับซอมและเปลี่ยนชิ้นสวน
ที่เ สียหายตลอดเวลา 2 ปนับจากวันที่ขาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการรับ รูประมาณการหนี้สิ น
จํานวน 60,000 บาท กิจ การไม ได คิ ด ลดประมาณการหนี้สิน เนื่องจากผลกระทบจากการคิ ด ลดไม มี
สาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
“กิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินจํานวน 60,000 บาท สํา หรับการเรียกรองการรับประกันสินคาที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากสินคาที่ขายไประหวาง 3 ปที่ผานมา กิจการคาดวารายจายสวนใหญจะเกิด ขึ้นในงวดบัญชีหนา และ
คาใชจายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะ 2 ป ตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”

ตัวอยางที่ 2 ตนทุนในการรื้อถอน
ในป 2500 กิจการมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรซึ่งกิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินในการกําจัด
จํานวน 300 ลานบาท ซึ่งประมาณขึ้นจากขอสมมติที่ วาการกําจัดจะเกิดขึ้นภายใน 60 ถึง 70 ป ขางหนา
อยางไรก็ตาม อาจมีความนาจะเปนที่การกําจัดนั้นอาจจะไมเกิดขึ้นจนกระทั่ง 100 ถึง 110 ป ขางหนา ซึ่งใน
กรณี ดั งกลาว มู ลค า ปจจุบั นของตน ทุ นในการรื้อ ถอนจะลดลงอยางมีนัยสํา คั ญ กิจการตองเปด เผยข อมูล
ดังตอไปนี้
“กิจการไดรั บรูประมาณการหนี้สินจํานวน 300 ลา นบาท สํา หรับตนทุน ในการกําจัดกากนิวเคลี ยร ตน ทุ น
ดังกลาวคาดวาจะเกิดขึ้นระหวางป 2560 และ 2570 อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่กิจการอาจไมตองกําจัด
กากนิวเคลียรดังกลาว จนกระทั่งป 2600 ถึง 2610 หากกิจการคาดการณวาตนทุนการรื้ อถอนจะไมเกิดขึ้ น
ระหวางป 2600 ถึง 2610 ประมาณการหนี้สินจะมีจํานวนลดลงเหลือ 136 ลานบาท ประมาณการหนี้สินไดมี
การประมาณขึ้นโดยอา งอิ งกั บวิทยาการที่มีอยู และราคาในปจจุ บัน และคิด ลดโดยใชอัต ราคิ ด ลดที่ แทจริ ง
จํานวนรอยละ 2 ”
ตัวอย างตอไปนี้เปนการเปดเผยขอมูลตามขอ กํา หนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 92 เมื่ อขอ มู ลบางประการที่
กําหนดใหตองเปด เผยไมสามารถเปด เผยได เนื่องจากคาดวาขอมูลนั้นจะทําใหเกิดการโอนเอียงอยา งรุนแรง
ตอสถานะของกิจการเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับอีกฝายหนึ่ง
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ตัวอยางที่ 3 ขอยกเวนในการเปดเผยขอมูล
กิจการไดเกิดขอพิพาทกับคูแขงเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และกิจการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวน 100
ลา นบาท กิ จการรั บ รูป ระมาณการหนี้สิน ด วยประมาณการที่ดี ที่สุดสํ าหรับ ภาระผู กพั นนั้นแต ไมไดเปด เผย
ขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 84 และ 85 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
“การฟองรองยังอยูในขั้นการพิจารณาคดีกับบริษัทคูกรณี ซึ่งกลาวหาวากิจการละเมิดลิขสิทธิ์เปนจํานวน 100
ลานบาท กิจการไม ได เปด เผยขอมูลตามขอกํ า หนดที่ ระบุ ไว ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรับ ปรุง
2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากกิจการคาดวาขอมูล
ดัง กลาวจะทําให เกิดผลกระทบอยางเปนสาระสําคั ญตอผลของคดีความ ซึ่งกรรมการของกิจการมีความเห็ นวา
กิจการมีโอกาสที่จะชนะคดี”

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) หนา 43/43

