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

บทนํา

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นทุกรายการ เวนแตรายการ
ตอไปนี้
1.1 รายการที่เปนผลจากเครื่องมือทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม
1.2 รายการที่เปนผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแลว เวนแตเปนสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ

สัญญาที่มีผลบังคับแลว คือ สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายยังไมไดปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ใหไวหรือไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวเพียงบางสวนอยางเทาเทียมกัน

1.3 รายการที่เกิดจากสัญญาที่กิจการประกันภัยทํากับผูถือกรมธรรม หรือ
1.4 รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

ประมาณการหนี้สิน

บทนํา 2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาประมาณการหนี้สินวาเปนหนี้สินที่มีความไม
แนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ และกําหนดใหรับรูประมาณการหนี้สินก็
ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
2.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแน (ไดแก กรณีที่นาจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาเกิดขึ้น) ที่กิจการ

จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกิจการเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
ดังกลาว และ

2.3 สามารถจัดทําประมาณการของจํานวนภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดวาจะเปนกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดขึ้นเทานั้นที่กิจการจะไมสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาภาระผูกพันจากการอนุมานวา หมายถึง ภาระ
ผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
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3.1 กิจการแสดงออกใหฝายอื่นๆ เห็นวากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการ
ปฏิบัติในอดีตจนถือเปนแบบแผน โดยนโยบายที่ประกาศใช หรือโดยคําแถลงการณใน
ปจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ

3.2 การกระทําตามขอ 3.1 ของกิจการสรางความคาดหมายที่มีมูลความจริงใหกับฝายอ่ืนๆ วา
กิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

บทนํา 4. ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เชน การฟองรองตามกฎหมาย อาจมีความไมชัดเจนวากิจการมีภาระ
ผูกพันในปจจุบันหรือไม ในกรณีดังกลาวใหกิจการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยูหาก
หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตนาจะมีผลทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน
อยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มากกวาที่ไมนาจะมีอยู กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สิน
สําหรับภาระผูกพันในปจจุบันหากภาระผูกพันนั้นเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการที่มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กําหนดไว ในกรณีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวาที่จะไมเกิดขึ้นวากิจการไมมี
ภาระผูกพันในปจจุบัน กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เวนแตในกรณี
ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
นั้นอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

บทนํา 5. จํานวนที่ตองรับรูเปนประมาณการหนี้สินตองเปนจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตอง
นําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการที่ดีที่สุดใน
ที่นี้ หมายถึง จํานวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะยอมจาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อ
ชําระภาระผูกพันหรือเพื่อโอนภาระผูกพันใหกับบุคคลที่สาม 

บทนํา 6. ในการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
6.1 พิจารณาถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนของประมาณการหนี้สิน อยางไรก็ตาม ความ

ไมแนนอนไมใชเหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อประมาณจํานวนประมาณการหนี้สินใหสูง
เกินควร หรือเพื่อรับรูหนี้สินดวยจํานวนที่สูงเกินจริง

6.2 คิดลดประมาณการหนี้สินหากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการ
หนี้สินนั้นอยางมีสาระสําคัญ โดยใชอัตราคิดลดกอนหักภาษีซึ่งสะทอนถึงการประเมิน
สถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สิน
ที่ยังไมไดสะทอนในประมาณการที่ดีที่สุดของรายจาย เมื่อกิจการใชวิธีคิดลดกับประมาณ
การหนี้สิน กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปเปน
คาใชจายดอกเบี้ย

6.3 พิจารณาถึงเหตุการณในอนาคต เชน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือวิทยาการ
สมัยใหม เมื่อมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอที่ทําใหเชื่อถือไดวาเหตุการณในอนาคต
นั้นจะเกิดขึ้น
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6.4 ไมนํารายการผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดมารวมพิจารณาในการวัด
มูลคาประมาณการหนี้สิน แมวาการจําหนายที่คาดวาจะเกิดขึ้นนั้นจะเชื่อมโยงอยาง
ใกลชิดกับเหตุการณที่กอใหเกิดประมาณการหนี้สิน 

บทนํา 7. ในกรณีที่กิจการคาดวาจะไดรับชดเชยรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่สามตามจํานวนที่
กิจการจายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน เชน เมื่อกิจการมีสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชย
คาเสียหาย หรือไดรับการประกันจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
7.1 รับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยเมื่อกิจการมีความมั่นใจมากวาหลังจากที่จาย

ชําระ
ภาระผูกพันแลวกิจการนาจะไดรับเงินชดเชยนั้นคืน โดยจํานวนเงินชดเชยที่รับรูตองไม
เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และ

7.2 รับรูเงินชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหาก มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวา กิจการ
อาจแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย
แสดงสุทธิจากจํานวนเงินชดเชย

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองทบทวนประมาณการหนี้สินทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกลาวเพื่อสะทอนใหเห็นถึงใหเปนการ
ประมาณการที่ดีที่สุดในปจจุบัน และกิจการตองกลับบัญชีประมาณการหนี้สินหากไมมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระ
ผูกพันอีกตอไป

บทนํา 9. กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิมเทานั้น

ประมาณการหนี้สิน – การนําไปปฏิบัติใชกับเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงการนําขอกําหนดในการรับรูและการวัดมูลคาโดยทั่วไป
สําหรับประมาณการหนี้สินมาปฏิบัติกับกรณีเฉพาะสามกรณี คือ ขาดทุนจากการดําเนินงานใน
อนาคต สัญญาที่สรางภาระ และการปรับโครงสราง

บทนํา 11. กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต การคาดคะเน
วากิจการจะเกิดขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตชี้ใหเห็นวาสินทรัพยบางรายการที่ใชในการ
ดําเนินงานอาจเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดที่ระบุ
ไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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บทนํา 12. กิจการตองรับรูและวัดมูลคาภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากสัญญาที่สรางภาระเปนประมาณ
การหนี้สินสัญญาที่สรางภาระ หมายถึง สัญญาที่กอใหเกิดตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวภายใตสัญญา ซึ่งตนทุนดังกลาวมีจํานวนสูงกวาประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสัญญานั้น

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาการปรับโครงสรางวา หมายถึง แผนงานที่อยู
ภายใตการวางแผนและควบคุมของฝายบริหารของกิจการ ซึ่งทําใหรายการใดรายการหนึ่ง
ตอไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญกับ
13.1 ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
13.2 ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

บทนํา 14. กิจการจะรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนการปรับโครงสรางก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใน
การรับรูประมาณการหนี้สิน โดยภาระผูกพันจากการอนุมานจากการปรับโครงสรางจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
14.1 กิจการมีแผนการปรับโครงสรางที่เปนทางการอยางละเอียด ซึ่งระบุถึงรายการตอไปนี้

เปนอยางนอย
14.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เก่ียวของ
14.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะไดรับผลกระทบ
14.1.3 สถานประกอบการ หนาที่งาน และจํานวนพนักงานโดยประมาณที่จะไดรับ

คาตอบแทนจากการเลิกจาง
14.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ
14.1.5 เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง

14.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความ
จริงวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสรางโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางหรือ
โดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นใหผูไดรับผลกระทบทราบ

บทนํา 15. การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสรางจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันจาก
การอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถากิจการไมไดปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้กอน
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง หรือ
15.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสรางใหผูไดรับผลกระทบทราบ การประกาศ

นั้นตองเปนไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสรางความคาดหมายอยางมี      
มูลความจริงแกผูไดรับผลกระทบวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง
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บทนํา 16. ในกรณีที่การปรับโครงสรางเกี่ยวของกับการขายการดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือวา
ภาระผูกพันจากการขายจะยังไมเกิดขึ้นจนกวากิจการจะไดผูกมัดที่จะขายการดําเนินงานนั้น เชน 
ทําสัญญาขายผูกมัดเอาไว

บทนํา 17. ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางตองรวมเฉพาะรายจายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสรางนั้น โดยรายจายดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
17.1 จําเปนตองเกิดในการปรับโครงสราง และ
17.2 ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องของกิจการ ดังนั้น ประมาณการหนี้สินจาก

การปรับโครงสรางตองไมรวมคาอบรมใหมหรือคายายสถานที่ของพนักงานที่ยังจางงานอยู 
คาใชจายทางการตลาด หรือคาใชจายในการลงทุนในระบบหรือเครือขายใหมที่เกี่ยวของ
กับการจําหนาย

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นวา หมายถึง รายการขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
18.1 ภาระผูกพันที่อาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาภาระผูกพัน

ดังกลาวมี อยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณใน
อนาคตซึ่งยังไมมีความ แนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยเหตุการณดังกลาวตองไม
อยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ

18.2 ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปนหนี้สินได
เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
18.2.1 ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิง

เศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน หรือ
18.2.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ

บทนํา 19. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวากิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แตตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นเวนแตความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

บทนํา 20. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นวา หมายถึง สินทรัพยที่อาจ
มีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้น ตองไดรับ
การยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณในอนาคตซึ่งยังไมมีความแนนอนวาจะเกิดขึ้น
หรือไมเกิดขึ้นโดยเหตุการณดังกลาวตองไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ ตัวอยางเชน 
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การเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กิจการกําลังดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผลการตัดสินยังไมเปนที่
แนนอน

บทนํา 21. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นนั้น
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

บทนํา 22. เมื่อกิจการมีความมั่นใจมากวารายไดนาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน สินทรัพยที่เกี่ยวของกับรายไดนั้น
ไมถือวาเปนสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นแตถือเปนสินทรัพยที่ตองรับรู

วันถือปฏิบัติ

บทนํา 23. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหแนใจวากิจการนําเกณฑการรับรูรายการและการวัดมูลคา
มาปฏิบัติกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม และมี
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ เพื่อชวยใหผูใช
งบการเงินเขาใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจํานวนที่แสดงอยูในงบการเงินนั้น

ขอบเขต

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

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึงการค้ําประกัน) ที่อยูใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 
(เมื่อมีการประกาศใช)

3. สัญญาที่มีผลบังคับแลว คือ สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายยังไมไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวหรือได
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวเพียงบางสวนอยางเทาเทียมกัน กิจการไมตองนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาที่มีผลบังคับแลว เวนแตสัญญานั้นเปนสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ

4. (ยอหนานี้ไมใช)

5. กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมาปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หากมาตรฐานการ
บัญชีฉบับอื่นครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับประเภทที่เฉพาะของประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางประเภทของประมาณการหนี้สินที่ครอบคลุม
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมีดังตอไปนี้
5.1 สัญญากอสราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
5.2 ภาษีเงินได (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)
5.3 สัญญาเชา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา) อยางไร

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

5.4 ผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช))

5.5 สัญญาประกันภัย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย   
(เมื่อมีการประกาศใช)) อยางไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับการประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นของผูรับประกัน ไมรวมถึงประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากภาระผูกพันทางสัญญาและสิทธิ
ภายใตสัญญาประกันภัยซึ่งอยูในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)

6. การรับรูประมาณการหนี้สินอาจสัมพันธกับการรับรูรายได ตัวอยางเชน เมื่อกิจการใหการค้ําประกันเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนกับคาธรรมเนียม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงการรับรูรายไดและ
ไมไดเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได 
(เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งไดระบุถึงสถานการณที่เขาเกณฑการรับรูรายได และใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การนําเกณฑการรับรูรายไดมาปฏิบัติ 

7. ตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ “ประมาณการหนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่มีความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ ในบางประเทศ คําวาประมาณการหนี้สิน
ถูกใชประกอบกับรายการอื่นๆ เชน คาเสื่อมราคา คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย และคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการที่ใชปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงไมครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับรายการดังกลาว

8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดหามหรือใหขอกําหนดเกี่ยวกับการนํารายจายมารวมเปนตนทุนของ
สินทรัพยเมื่อกิจการรับรูประมาณการหนี้สิน ดังนั้น กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของ
ซึ่งระบุวารายจายสวนใดถือเปนสินทรัพยและรายจายสวนใดถือเปนคาใชจายมาถือปฏิบัติ

9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับการปรับโครงสราง ซึ่งรวมถึง
การดําเนินงานที่ยกเลิก เมื่อการปรับโครงสรางเปนไปตามคํานิยามการดําเนินงานที่ยกเลิกกิจการตอง
เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก 
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คํานิยาม

10. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

ประมาณการหนี้สิน หมายถึง    หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา
หรือจํานวนที่ตองจายชําระ

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ซึ่งเปนผล
จากเหตุการณในอดีตที่การชําระภาระผูกพันนั้น
คาดวาจะสงผลใหกิจการตองสูญเสียทรัพยากร
ที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ หมายถึง เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกผันจากการอนุมาน ซึ่งเปนผลให
กิจการตองจายชําระภาระผูกพันนั้นโดยไมมี
ทางเลือกอื่นที่เปนไปได

ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากรายการใดรายการหนึ่ง
ตอไปนี้
1) สัญญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดแจง

หรือโดยนัย)
2) กฎหมายที่ใชบังคับ
3) ผลบังคับตามกฎหมายอื่น

ภาระผูกพันจากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อ
เปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
1) กิจการแสดงออกใหฝายอื่นๆ เห็นวากิจการ

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

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

เหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาภาระ
ผูกพันดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับ
การยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่ง
เหตุ การณ ในอนาคตซึ่ งยั งไมมี ความ
แนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดย
เหตุการณดังกลาวตองไมอยู ในความ
ควบคุมทั้งหมดของกิจการ

2) ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ งเกิดขึ้ นจาก
เหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปน
หนี้สินไดเนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
(1) ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่

กิ จการจะสูญ เสี ยทรัพยากรที่ มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพัน หรือ

(2) จํานวนของภาระผูกพันไมสามารถ
วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น   หมายถึง สินทรัพยที่อาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณใน
อดีต แตการจะทราบวาสินทรัพยดังกลาวมีอยู
หรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณ
อยางนอยหนึ่งเหตุการณในอนาคตซึ่งยังไมมี
ความแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดย
เหตุการณดังกลาวตองไมอยูในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ

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

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น

11. ประมาณการหนี้สินสามารถแยกจากหนี้สินประเภทอื่น เชน เจาหนี้การคาและรายการคางจาย 
เนื่องจากความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจํานวนของรายจายในอนาคตที่ตองจายชําระในทาง
ตรงกันขาม
11.1 เจาหนี้การคาเปนหนี้สินที่กิจการตองจายสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับหรือบริโภคที่กิจการ

ยังไมไดจายชําระ ยังไมไดรับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไมไดตกลงอยางเปนทางการกับผูขาย
สินคาหรือผูใหบริการ และ

11.2 รายการคางจายเปนหนี้สินที่กิจการตองจายสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับหรือบริโภคที่
กิจการยังไมไดจายชําระ ยังไมไดรับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไมไดตกลงอยางเปนทางการกับ
ผูขายสินคาหรือผูใหบริการ รวมถึงจํานวนที่คางชําระกับพนักงาน เชน คาพักรอนคางจาย แมวา
ในบางครั้งกิจการจําเปนตองประมาณจํานวนหรือจังหวะเวลาของรายการคางจาย แตตามปกติ
การประมาณดังกลาวจะมีความไมแนนอนนอยกวาการประมาณจํานวนหรือจังหวะเวลาของ
ประมาณการหนี้สิน

ตามปกติกิจการจะแสดงรายการคางจายเปนสวนหนึ่งของเจาหนี้การคาหรือเจาหนี้อื่น ในขณะที่แสดง
ประมาณการหนี้สินเปนรายการแยกตางหาก

ความสัมพันธระหวางประมาณการหนี้สินกบัหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

12. ตามความหมายโดยทั่วไป ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีจํานวนหรือ
จังหวะเวลาของการจายชําระที่ไมแนนอน อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชคําวา 
“หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น” เฉพาะกับหนี้สินและสินทรัพยที่ไมสามารถรับรูได 
เนื่องจากการที่จะทราบวาหนี้สินหรือสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณ
อยางนอยหนึ่งเหตุการณในอนาคตซึ่งยังมีความไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยเหตุการณ
ดังกลาวตองไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ นอกจากนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ยังกําหนดใหใชคําวา “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น” กับหนี้สินที่ยังไมเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ
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13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอแตกตางระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
13.1 ประมาณการหนี้สินเปนประมาณการที่กิจการตองรับรูเปนหนี้สินหากกิจการสามารถประมาณ

มูลคาไดอยางนาเชื่อถือ เนื่องจากประมาณการหนี้สินเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพันนั้น และ

13.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คือ หนี้สินที่กิจการยังไมสามารถรับรูเปนหนี้สินไดเนื่องจากเหตุผลขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้

13.2.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นเปนภาระผูกพันที่อาจมีอยูแตยังไมไดรับการยืนยันวา
กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันที่จะนําไปสูการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ หรือ

13.2.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นไมเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการที่กําหนดไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ไมวาจะเปนการที่ภาระผูกพันดังกลาวไมมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อ
จายชําระภาระผูกพัน หรือการที่กิจการไมสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพัน
นั้นไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ)

การรับรูรายการ

ประมาณการหนี้สิน

14. ประมาณการหนี้สินจะตองรับรูก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
14.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
14.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอ

กิจการเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว และ
14.3 สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ

ภาระผูกพันในปจจุบัน

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

16. ในกรณีทั่วไป จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเหตุการณในอดีตกอใหเกิดภาระผูกพันในปจจุบันหรือไม แต
ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด ตัวอยางเชน การฟองรองตามกฎหมาย อาจมีการโตแยงกันวาเหตุการณบาง
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เหตุการณไดเกิดขึ้นแลวหรือ ยังไมเกิด หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน
หรือไม ในกรณีดังกลาว กิจการตองพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู (ซึ่งรวมถึงความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญและหลักฐานเพิ่มเติมที่ไดจากเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน) เพื่อกําหนดวา
กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือไม โดยเมื่อพิจารณาจากหลักฐาน
ดังกลาวกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
16.1 กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับภาระผูกพันในปจจุบันที่พิจารณาวาเปนไปตาม

เกณฑการรับรูแลวเห็นวานาจะมีอยูมากกวาไมนาจะมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
หากภาระผูกพันดังกลาวเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ และ

16.2 กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันที่พิจารณาแลวเห็นวา
ไมนาจะมีอยูมากกวานาจะมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เวนแตกรณีที่พิจารณาแลว
เห็นวาความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพันนั้นอยูในระดับที่ไมนาจะเปนไปได (ดูยอหนาที่ 86)

เหตุการณในอดีต

17. เหตุการณในอดีตที่มีผลทําใหภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้น เรียกวาเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน 
เหตุการณในอดีตจะถือเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันไดก็ตอเมื่อเหตุการณนั้นเปนเหตุให
กิจการตองจายชําระภาระผูกพันโดยไมมีทางเลือกอื่นที่เปนไปได เหตุการณดังกลาวตองเปนไปตาม
ขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
17.1 เมื่อการจายชําระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ
17.2 เปนภาระผูกพันจากการอนุมาน เมื่อเหตุการณซึ่งอาจเปนการกระทําของกิจการไดสรางความ

คาดหมายอยางมีมูลความจริงกับฝายอื่นๆ วากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

18. งบการเงินมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไมใชฐานะ
การเงินที่อาจเปนไปไดในอนาคต ดังนั้น กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนที่จําเปน
จะตองเกิดขึ้นเพื่อการดําเนินงานในอนาคต หนี้สินที่กิจการรับรูในงบแสดงฐานะการเงินตองเปน
หนี้สินที่กิจการมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเทานั้น

19. ประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรูตองเปนภาระผูกพันที่เกิดจากเหตุการณในอดีตและไมขึ้นกับการ
กระทําในอนาคตของกิจการ เชน การที่กิจการตองจายคาปรับหรือคาใชจายในการกําจัดมลพิษเนื่องจาก
กระทําผิดกฎหมายสิ่งแวดลอม การจายคาปรับหรือคาใชจายดังกลาวจะทําใหกิจการตองสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันที่เกิดขึ้นไมวาการกระทําในอนาคตของ
กิจการจะเปนเชนไร ในทํานองเดียวกัน กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนในการรื้อ
ถอนแทนขุดเจาะน้ํามันหรือโรงงานไฟฟาปรมาณูเทากับจํานวนที่กิจการตองรับผิดชอบเพื่อแกไขความ
เสียหายที่ไดเกิดขึ้น ในทางกลับกัน กิจการอาจไดรับแรงกดดันเชิงพาณิชยหรือขอกําหนดตามกฎหมาย
ที่ทําใหกิจการมีความตั้งใจหรือจําเปนที่จะยุติรายจายในการดําเนินงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน
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อนาคต เชน การติดตั้งเครื่องกรองควันสําหรับโรงงานบางประเภท ในกรณีนี้ กิจการตองไมรับรู
ประมาณการหนี้สินเนื่องจากภาระผูกพันในปจจุบันสําหรับรายจายในอนาคตถือวายังไมเกิดขึ้น เพราะ
กิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดวยการกระทําในอนาคตของกิจการเอง เชน 
การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน

20. แมวาภาระผูกพันมักจะเกี่ยวของกับอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนผูที่จะไดรับชําระภาระผูกพัน แตกิจการไม
จําเปนตองทราบวาผูที่จะไดรับชําระภาระผูกพันนั้นเปนใคร ซึ่งตามความเปนจริงผูที่จะไดรับชําระ
ภาระผูกพันอาจเปนสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น เนื่องจากภาระผูกพันมักจะเกี่ยวของกับการใหคํามั่น
สัญญากับอีกฝายหนึ่ง การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันจาก
การอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถาการตัดสินใจดังกลาวไมไดถูกสื่อสารกอนวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานไปยังผูที่ไดรับผลกระทบในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอที่จะทําใหผูที่ไดรับผลกระทบ
เกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

21. เหตุการณที่ไมกอใหเกิดภาระผูกพันในทันทีอาจกอใหเกิดภาระผูกพันในภายหลังเนื่องจากกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงไป หรือการกระทําบางอยางของกิจการที่ทําใหภาระผูกพันจากการอนุมานเกิดขึ้น (เชน 
การแถลงตอสาธารณชนในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอ) ตัวอยางเชน เมื่อกิจการกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอม กิจการอาจไมมีภาระผูกพันที่จะตองฟนฟูความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของ
กิจการ อยางไรก็ตาม เหตุการณที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายจะกลายเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันเมื่อกฎหมายที่ประกาศใหมมีผลทําใหกิจการตองแกไขความเสียหายที่มีอยู หรือเมื่อกิจการ
ยอมรับตอสาธารณชนวาจะรับผิดชอบในการแกไขความเสียหายดังกลาวในลักษณะที่ทําใหเกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุมาน

22. เมื่อรายละเอียดในรางกฎหมายใหมยังไมผานการพิจารณาขั้นสุดทาย ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อเปนที่
คาดไดวากฎหมายใหมจะไดรับการบัญญัติขึ้นตามขอกําหนดที่รางไวอยางแนนอน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดใหภาระผูกพันที่เปนผลจากรางกฎหมายดังกลาวถือวาเปนภาระผูกพันตามกฎหมาย 
อยางไรก็ตาม สถานการณที่แตกตางกันที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายอาจทําใหกิจการไมสามารถระบุ
ลงไปไดวาเหตุการณใดจะทําใหการบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้นแนนอน ในหลายกรณี กิจการอาจไมมีทาง
ทราบวารางกฎหมายใหมจะไดรับการบัญญัติเปนกฎหมายหรือไมจนกระทั่งกฎหมายนั้นไดรับการ
บัญญัติขึ้นจริง

ความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

23. หนี้สินที่กิจการสามารถรับรูไดตองไมเปนแตเพียงภาระผูกพันในปจจุบันเทานั้น แตตองมีความเปนไป
ไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
ดังกลาว ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ความเปนไปไดคอนขางแน หมายถึง 
การสูญเสียทรัพยากรหรือเหตุการณอันจะมีความเปนไปไดก็ตอเมื่อเหตุการณนั้นมีความเปนไปไดที่
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จะเกิดขึ้นมากกวาไมนาจะเกิดขึ้น เมื่อไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ภาระผูกพันในปจจุบันจะมีอยู 
กิจการตองเปดเผยหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ยกเวนความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันนั้นจะอยูในระดับไมนาเปนได (ดูยอหนาที่ 86) 

24. หากกิจการมีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ เชน การรับประกันสินคาหรือสัญญาที่คลายคลึง
กัน กิจการตองกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันเหลานั้น 
โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแน
ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมี
ระดับต่ํา แตอาจมีความเปนไปไดที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรจํานวนหนึ่งไปเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
โดยรวมทั้งประเภท ในกรณีดังกลาว กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินหากประมาณการหนี้สินนั้น
เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ

การประมาณการภาระผูกพันที่นาเชื่อถือ

25. การใชประมาณการถือเปนปจจัยสําคัญในการจัดทํางบการเงินและไมไดทําใหงบการเงินขาดความ
นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งประมาณการหนี้สิน ซึ่งโดยลักษณะแลว เปนรายการที่มีความไมแนนอน
สูงกวารายการอื่นที่บันทึกอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด กิจการจะ
สามารถกําหนดชวงของจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้น และสามารถประมาณการภาระผูกพันที่เชื่อถือ
ไดอยางเพียงพอที่จะใชรับรูเปนประมาณการหนี้สิน

26. ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด กิจการอาจไมสามารถจัดทําประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ ทําใหกิจการไม
สามารถรับรูหนี้สินนั้นได ดังนั้น กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินนั้นเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
(ดูยอหนาที่ 86)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27. กิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 86 เวนแตความ
นาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

29. ในกรณีที่กิจการตองรับผิดชอบภาระผูกพันรวมกับผูอื่น กิจการตองถือวาภาระผูกพันสวนที่ผูอื่นตอง
รับผิดชอบเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการ และรับรูภาระผูกพันสวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแน
วากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนประมาณการหนี้สิน เวนแตในกรณีที่ยาก
ยิ่งที่จะเกิดที่กิจการไมสามารถประมาณมูลคาของหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

30. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะที่คาดไวแตเริ่มแรก ดังนั้น กิจการตองประเมิน
สถานการณอยางตอเนื่องเพื่อกําหนดวาความเปนไปไดที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเกิดขึ้นแลวหรือไม หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียประโยชน
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสําหรับรายการที่เคยถือเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น กิจการตองรับรูประมาณการ
หนี้สินในงบการเงินในงวดที่ความเปนไปไดนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป (เวนแตในสถานการณที่ยากยิ่งที่จะ
เกิดที่กิจการไมสามารถจัดทําประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ)

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

31. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

32. สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นมักเกิดจากเหตุการณที่ไมไดวางแผนไวหรือไมไดคาดการณไวที่กอใหเกิดความ
นาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน การเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่
กิจการกําลังดําเนินการตามกฎหมายซึ่งผลการตัดสินยังไมเปนที่แนนอน

33. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน เนื่องจากการรับรูดังกลาวอาจทําใหกิจการ
บันทึกรายไดที่อาจจะไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม หากมีความแนนอนมากวารายไดจะเกิดขึ้นอยางแนนอน 
รายการดังกลาวไมถือวาเปนสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และการรับรูรายการดังกลาวถือวาเหมาะสม

34. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 89 หากมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

35. กิจการตองประเมินสถานการณเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวางบการเงิน
จะสะทอนภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินทรัพยดังกลาว หากมีความแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ที่ไดรับจะเพิ่มขึ้น กิจการตองรับรูสินทรัพยและรายไดที่ เกี่ยวของในงบการเงินในงวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ดูยอหนาที่ 89)

การวัดมูลคา

ประมาณการที่ดีที่สุด

36. กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจาย
ชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

37. ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน คือ จํานวนที่สมเหตุสมผล
ที่กิจการจะจายเพื่อชําระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันใหกับบุคคลที่สาม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ตามปกติภาระผูกพันอาจมีจํานวนสูงเกินกวาที่กิจการจะจายชําระหรือโอน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ประมาณการของจํานวนที่สมเหตุผลที่กิจการจะจายเพื่อชําระหรือ
โอนภาระผูกพันถือเปนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
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38. กิจการตองประมาณรายจายและผลกระทบทางการเงินโดยใชดุลยพินิจของฝายบริหารของกิจการ 
ประกอบกับประสบการณที่ไดจากรายการบัญชีที่คลายคลึงกัน และรายงานของผูเชี่ยวชาญอิสระในบาง
กรณี หลักฐานที่ใชในการพิจารณาตองรวมถึงหลักฐานที่ไดรับเพิ่มเติมจากเหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

39. เนื่องจากมีความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนที่จะรับรูเปนประมาณการหนี้สิ้น กิจการจึงตองนําวิธีการ
หลายวิธีตามสถานการณมาใช หากประมาณการหนี้สินเกี่ยวของกับประชากรขนาดใหญของรายการ 
กิจการตองประมาณภาระผูกพันจากการถวงน้ําหนักรายจายที่นาจะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยใชความเปนไป
ไดที่เกี่ยวของ วิธีทางสถิติที่ใชในการประมาณนี้เรียกวา “มูลคาที่คาดวาจะเกิด” ดังนั้น ประมาณการ
หนี้สินอาจมีจํานวนแตกตางกันหากความนาจะเปนที่รายจายจะเกิดขึ้นมีอัตราไมเทากัน เชน รอยละ 
60 กับรอยละ 90 หากรายจายที่นาจะเกิดขึ้นในชวงจํานวนที่ประมาณไวมีความตอเนื่องกัน 
และรายจายทุกจุดของชวงจํานวนนั้นมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นเทาเทียมกัน กิจการตองใชรายจายที่
นาจะเกิดขึ้น ณ จุดกึ่งกลางของชวงจํานวนนั้นเปนตัวแทนของประมาณการหนี้สิน  

ตัวอยาง

กิจการขายสินคาโดยใหการรับประกันสินคา กิจการจะรับผิดชอบคาใชจายในการแกไขความเสียหายที่
เกิดขึ้นของสินคาที่เสียหายจากการผลิตภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ถาความเสียหายเกิดขึ้นเพียง
เล็กนอยแตเกิดกับสินคาทุกรายการที่จําหนาย ตนทุนในการแกไขความเสียหายจะมีจํานวนประมาณ 
1 ลานบาท หากความเสียหายเปนความเสียหายที่สําคัญและเกิดกับสินคาทุกรายการที่จําหนาย
คาใชจายในการแกไขความเสียหายจะมีจํานวนประมาณ 4 ลานบาท 
จากประสบการณในอดีตของกิจการ และความคาดหมายในอนาคตชี้ใหเห็นวาในปที่จะมาถึง
75% ของสินคาที่ขายจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น 
20% ของสินคาที่ขายจะมีความเสียหายไมมากนัก
5% ของสินคาที่ขายจะมีความเสียหายที่สําคัญ
ตามยอหนาที่ 24 กิจการจะตองประเมินความนาจะเปนของกระแสเงินสดที่กิจการจะตองจายสําหรับ
ภาระผูกพันในการรับประกันสินคาโดยรวม
มูลคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นของคาใชจายในการแกไขความเสียหายมีดังนี้
(75% ของ 0) + (20% ของ 1 ลานบาท) + (5% ของ 4 ลานบาท) = 400,000 บาท

40. ในการประมาณมูลคาของภาระผูกพันรายการหนึ่งกิจการอาจเห็นวาจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่สุด
เฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สิน อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลาว กิจการยังคงตอง
พิจารณาถึงรายจายที่เปนไปไดอื่นๆ หากพบวารายจายที่เปนไปไดอื่นๆ เกือบทุกจํานวนมีระดับสูงกวา
หรือต่ํากวาจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่สุด ประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินจะเปนจํานวนที่สูงกวา
หรือต่ํากวาดังกลาว ตัวอยางเชน หากกิจการตองแกไขความผิดพลาดสําคัญที่เกิดจากการกอสราง
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โรงงานหลักใหกับลูกคา กิจการอาจมีความเห็นวารายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่สุดเฉพาะรายการดังกลาว 
คือ ตนทุนจํานวน 1 พันลานบาท ซึ่งจะเกิดจากการซอมแซมที่ประสบผลสําเร็จในคราวเดียว อยางไรก็
ตาม กิจการอาจตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนที่สูงกวา 1 พันลานบาท หากมีโอกาสอยางมี
นัยสําคัญที่กิจการจะตองทําการซอมแซมหลายครั้งจนกวางานจะสําเร็จลงได

41. กิจการตองวัดมูลคาประมาณการหนี้สินกอนหักภาษีเงินได เพราะผลกระทบทางภาษีและการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

ความเสี่ยงและความไมแนนอน

42. ในการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน กิจการตองพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนที่    
ไมอาจหลีกเลี่ยงที่อยูแวดลอมเหตุการณและสถานการณตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งประมาณการที่ดี
ที่สุดของประมาณการหนี้สิน

43. ความเสี่ยงชี้ใหเห็นถึงความผันผวนของรายจาย การปรับปรุงความเสี่ยงอาจทําใหจํานวนของหนี้สิ้นที่
ถูกวัดมูลคาสูงขึ้น ดังนั้น กิจการตองใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังเมื่ออยูภายใตสถานการณที่ไม
แนนอน เพื่อที่จะไมทําใหรายไดหรือสินทรัพยแสดงดวยจํานวนที่สูงเกินไป และทําใหคาใชจายและ
หนี้สินแสดงดวยจํานวนที่ต่ําเกินไปอยางไรก็ตาม ความไมแนนอนไมใชเหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อ
ประมาณจํานวนประมาณการหนี้สินใหสูงเกินควรหรือเพื่อรับรูหนี้สินดวยจํานวนที่สูงเกินจริง 
ตัวอยางเชน ถาตนทุนที่วางแผนไวสําหรับรายจายที่เปนผลรายอยางยิ่งไดถูกประมาณโดยใชหลัก
ความระมัดระวัง กิจการตองไมนําหลักความระมัดระวังมาอางเพื่อกําหนดจํานวนรายจายดังกลาวให
สูงกวาความเปนจริงอยางจงใจ แตกิจการตองนําหลักความระมัดระวังมาใชเพื่อหลีกเลี่ยงการนําความเสี่ยง
และความไมแนนอนมาปรับปรุงซ้ําซอน  ซึ่งจะทําใหประมาณการหนี้สินมีจํานวนสูงเกินกวาที่ควรเปน

44. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของจํานวนรายจายที่จะเกิดขึ้นจากประมาณการ
หนี้สินตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 85.2

มูลคาปจจุบัน

45. กิจการตองกําหนดจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามา
จายชําระภาระผูกพัน หากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอยาง
มีสาระสําคัญ

46. เนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลา ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสดที่กิจการตองจาย
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพียงไมนานจะสรางภาระตอกิจการมากกวาประมาณการหนี้สินที่
เกี่ยวของกับกระแสเงินสดจํานวนเดียวกันที่กิจการตองจายภายหลังรอบระยะเวลารายงานเปน
เวลานาน ดังนั้น กิจการตองคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินหากมูลคาของเงิน
ตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอยางมีสาระสําคัญ
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47. อัตราคิดลด (หรืออัตรา) ตองเปนอัตรากอนหักภาษี ซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาด
ในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู แต
ตองไมสะทอนถึงความเสี่ยงที่ไดปรับกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

เหตุการณในอนาคต

48. จํานวนประมาณการหนี้สินตองสะทอนถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนที่
กิจการตองนํามาจายชําระภาระผูกพัน หากมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอที่ทําใหเชื่อถือไดวา
เหตุการณในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น

49. เหตุการณในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอาจมีความสําคัญตอการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน 
ตัวอยางเชน กิจการอาจเชื่อวาตนทุนในการทําความสะอาดสถานที่ที่ตองจายเมื่อสถานทําการสิ้นสุด
อายุการใชงานจะมีจํานวนลดลงเนื่องจากวิทยาการที่เปลี่ยนไป จํานวนประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรู
ตองสะทอนถึงความคาดหมายที่สมเหตุสมผลของผูสังเกตการณภายนอกซึ่งเปนผูที่มีเหตุมีผลและมี
คุณสมบัติทางดานเทคนิคที่ เหมาะสม กิจการตองพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยูทั้งหมดเกี่ยวกับ
วิทยาการที่กิจการสามารถนํามาใชไดเมื่อถึงเวลาที่ตองทําความสะอาด ดังนั้น กิจการจึงควรรวม
จํานวนตนทุนที่คาดวาจะประหยัดไดเนื่องจากประสบการณที่เพิ่มขึ้นจากการนําวิทยาการที่มีอยูมาใช
ในการทําความสะอาด หรือจํานวนตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการนําวิทยาการที่มีอยูมาประยุกตกับ
การกําจัดมลพิษที่มีมากขึ้นหรือที่ซับซอนขึ้น อยางไรก็ตาม กิจการตองไมคาดหวังวาวิทยาการในการ
กําจัดมลพิษจะมีการพัฒนาใหดีขึ้นอยางสิ้นเชิง หากกิจการไมมีหลักฐานสนับสนุนที่เปนรูปธรรม
เพียงพอ

50. กิจการตองนําผลกระทบของกฎหมายใหมที่มีความเปนไปไดมาพิจารณาเพื่อวัดมูลคาภาระผูกพันที่มี
อยูหากหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอดังกลาวทําใหเชื่อถือไดวากฎหมายนั้นนาจะไดรับการบัญญัติ
ขึ้นอยางแนนอน สภาพการณที่หลากหลายทําใหไมสามารถกําหนดไดวาเหตุการณหนึ่งเหตุการณใดจะ
ใหหลักฐานที่เปนรูปธรรม และเพียงพอในทุกกรณี โดยหลักฐานดังกลาวตองกําหนดวาจะมีกฎหมาย
ที่ใชบังคับใดบางที่ตองใชและมีความแนนอนที่กฎหมายนั้นจะไดรับการบัญญัติและมีผลบังคับใช

การจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้น

51. กิจการตองไมนําผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้นมารวมพิจารณาในการวัด
มูลคาประมาณการหนี้สิน

52. กิจการตองไมนํารายการผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยมารวมพิจารณาในการวัด
มูลคาประมาณการหนี้สิน แมวาการจําหนายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับเหตุการณที่
กอใหเกิดประมาณการหนี้สิน แตกิจการตองรับรูผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพย ณ 
เวลาที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่คาดวาจะจําหนายนั้น
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รายจายที่จะไดรับชดเชย

53. หากกิจการคาดวาจะไดรับรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่สามตามจํานวนที่กิจการ
จายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน กิจการจะตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยไดก็
ตอเมื่อกิจการคาดวาหลังจากที่จายชําระภาระผูกพันแลวกิจการนาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยาง
แนนอน กิจการตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวน
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ

54. กิจการอาจแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย
แสดงสุทธิจากจํานวนรายจายที่จะไดรับชดเชยที่รับรูไว

55. ในบางครั้ง กิจการอาจสามารถเรียกรองใหบุคคลที่สามจายรายจายทั้งหมดหรือบางสวนที่กิจการจาย
ไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน ตัวอยางเชน กิจการมีสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชยคาสินไหม
ทดแทน หรือไดรับการประกันจากผูขายสินคาหรือใหบริการในกรณีดังกลาวบุคคลที่สามอาจชดใชเงิน
ที่กิจการจายอออกไปกอนหรือจายชําระภาระผูกพันโดยตรงแทนกิจการ

56. ในกรณีทั่วไป กิจการยังคงตองรับผิดชอบที่จะตองจายจํานวนที่กําลังมีปญหากันอยูทั้งหมด เนื่องจาก
กิจการอาจตองจายชําระรายจายทั้งจํานวนหากบุคคลที่สามไมสามารถจายชําระเนื่องจากเหตุผลบาง
ประการ ในกรณีดังกลาวกิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนหนี้สินทั้งสิ้นที่จะตองจาย และ
รับรูรายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อกิจการมีความแนใจอยางมากวาจะ
ไดรับรายจายนั้นคืนหลังจากที่กิจการจายชําระหนี้สินแลว

57. ในบางกรณี กิจการไมตองรับผิดชอบจํานวนรายจายที่กําลังมีปญหากันอยูแมวาบุคคลที่สามจะไม
สามารถจายชําระรายจายดังกลาว ในกรณีนี้ รายจายดังกลาวไมถือเปนหนี้สินและกิจการตองไมนํา
รายจายนั้นไปรวมบันทึกเปนประมาณการหนี้สิน

58. ตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 29 กิจการตองถือวาภาระผูกพันที่กิจการรับผิดชอบรวมกับผูอื่น
เปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเทากับจํานวนภาระผูกพันที่คาดวาผูที่รับผิดชอบรวมกับกิจการจะตองจายชําระ 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน

59. กิจการตองทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณ
การหนี้สินดังกลาวเพื่อสะทอนใหเห็นถึงประมาณการที่ดีที่สุดในปจจุบัน กิจการตองกลับบัญชี
ประมาณการหนี้สินหากไมมีความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันอีกตอไป

60. หากกิจการมีการคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน มูลคาตามบัญชีของประมาณการ
หนี้สินจะเพิ่มขึ้นในแตละงวดตามเวลาที่ผานไป กิจการตองรับรูการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนตนทุนการกูยืม
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การนําประมาณการหนี้สินมาใช

61. กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิม

62. กิจการจะนํารายจายมาตัดประมาณการหนี้สินไดเฉพาะรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิมเทานั้น การนํารายจายที่รับรูไวเพื่อวัตถุประสงคอื่นมาตัดประมาณการหนี้สินอาจทําใหไมเห็น
ผลกระทบของเหตุการณสองเหตุการณที่แตกตางกัน

การนําขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรูและการวัดมูลคามาปฏิบัติ

ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต

63. กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต

64. ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตไมเปนไปตามคํานิยามของหนี้สินที่กําหนดไวในยอหนาที่ 10 
และเกณฑการรับรูประมาณการหนี้สินที่กําหนดไวในยอหนาที่ 14

65. การคาดคะเนขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตชี้ใหเห็นวาสินทรัพยบางรายการที่ใชในการ
ดําเนินงานอาจเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

สัญญาที่สรางภาระ

66. กิจการตองรับรูและวัดมูลคาภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากสัญญาที่สรางภาระเปนประมาณ
การหนี้สิน

67. สัญญาหลายประเภทสามารถที่จะลมเลิกไดโดยไมจําเปนที่กิจการจะตองจายเงินชดเชยใหกับอีกฝาย
หนึ่ง ตัวอยางเชน การสั่งซื้อที่ทําเปนประจํา ดังนั้น สัญญาดังกลาวจึงไมกอใหเกิดภาระผูกพันกับ
กิจการ แตสัญญาอีกประเภทหนึ่งกอใหเกิดทั้งสิทธิและภาระผูกพันกับคูสัญญาแตละฝายในเวลา
เดียวกัน ในกรณีที่เหตุการณบางอยางกอใหเกิดสัญญาที่สรางภาระ สัญญานั้นจะอยูภายใตขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และกิจการตองรับรูหนี้สินที่มีอยูนั้น ในทางกลับกัน สัญญาที่มีผลบังคับ
แลวแตยังไมเปนสัญญาที่สรางภาระจะไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

68. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาสัญญาที่สรางภาระวา หมายถึง สัญญาที่กอใหเกิด
ตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวภายใตสัญญา ซึ่งตนทุนดังกลาวมี
จํานวนสูงกวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสัญญานั้น ตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดคือ 
ตนทุนสุทธิที่ต่ําที่สุดตามสัญญาซึ่งเปนตนทุนที่ตองจายเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือตนทุนคาชดเชยหรือ
คาปรับที่ตองจายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาแลวแตวาตนทุนใดจะต่ํากวา
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69. กอนจะรับรูประมาณการหนี้สินแยกตางหากสําหรับสัญญาที่สรางภาระ กิจการตองรับรูรายการขาดทุน
จากการดอยคาที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยที่ระบุไวในสัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย)

การปรับโครงสราง

70. ตัวอยางตอไปนี้เปนเหตุการณที่อาจถือเปนการปรับโครงสรางตามคํานิยาม
70.1 การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกิจ
70.2 การปดสถานประกอบการทางธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง หรือการยายกิจกรรมทาง

ธุรกิจจากประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น
70.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร เชน การลดระดับชั้นทางการบริหาร
70.4 การปรับโครงสรางขั้นพื้นฐานขององคกรที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอลักษณะและ

จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานของกิจการ

71. กิจการจะรับรูตนทุนการปรับโครงสรางเปนประมาณการหนี้สินไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเกณฑในการ
รับรูประมาณการหนี้สินตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 14 สวนการนําเกณฑดังกลาวมาปฏิบัติกับการ
ปรับโครงสรางไดกําหนดไวในยอหนาที่ 72 ถึง 83

72. การปรับโครงสรางจะกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานไดก็ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
72.1 กิจการมีแผนการปรับโครงสรางที่เปนทางการอยางละเอียด ซึ่งระบุถึงรายการตอไปนี้

เปนอยางนอย
72.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของ
72.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะไดรับผลกระทบ
72.1.3 สถานประกอบการ หนวยงาน และจํานวนพนักงานโดยประมาณที่จะไดรับ

คาชดเชยจากการเลิกจาง
72.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ
72.1.5 เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง

72.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความ
จริงวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสรางโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง
หรือโดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นใหผูไดรับผลกระทบทราบ

73. ตัวอยางของหลักฐานที่แสดงวากิจการไดเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง ไดแก การรื้อถอน
โรงงาน การขายสินทรัพย หรือการประกาศใหสาธารณชนทราบถึงลักษณะหลักของแผนการปรับ
โครงสราง การประกาศใหสาธารณชนทราบถึงแผนการปรับโครงสรางในรายละเอียดจะกอใหเกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุมานไดก็ตอเมื่อการประกาศนั้นทําอยางละเอียดเพียงพอ (เชน เริ่มดําเนินงานตาม
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แผนงานหลัก) ที่จะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับผูไดรับผลกระทบ ไดแก ลูกคา 
ผูขายสินคา พนักงาน (หรือตัวแทนพนักงาน) วากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง 

74. แผนการปรับโครงสรางจะถือวาเพียงพอที่จะกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการประกาศ
ใหผูถูกกระทบทราบ กิจการจําเปนที่จะตองเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางใหเร็วที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได และดําเนินการปรับโครงสรางใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาที่ไมนาทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอแผนนั้น หากการปรับโครงสรางคาดวาจะเริ่มตนลาชาหรือจะใชเวลานาน
จนไมสมเหตุสมผล แผนการปรับโครงสรางนั้นไมนาจะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับ
ฝายอื่นๆ ซึ่งกิจการผูกมัดไวในปจจุบันวาจะทําการปรับโครงสราง เนื่องจากกรอบเวลาดังกลาวทําให
กิจการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสรางได

75. การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสรางกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะ
ไมกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถากิจการไมไดปฏิบัติตามขอ
ใดขอหนึ่งตอไปนี้กอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
75.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง หรือ
75.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสรางใหผูไดรับผลกระทบทราบ การประกาศนั้น

ตองเปนไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริง
แกผูไดรับผลกระทบวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง  

ในกรณีที่กิจการเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางหรือประกาศลักษณะหลักใหผูไดรับผลกระทบ
ทราบภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หากการปรับโครงสราง
นั้นมีสาระสําคัญ และการไมเปดเผยขอมูลจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใช
งบการเงิน

76. แมวาการตัดสินใจของฝายบริหารเพียงอยางเดียวจะไมกอให เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน 
แตเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นประกอบกับการตัดสินใจของฝายบริหารอาจกอใหเกิดภาระผูกพัน
ดังกลาว ตัวอยางเชน การเจรจาตอรองกับตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับเงินที่จะจายเมื่อเลิกจางหรือการ
ตอรองกับผูที่จะซื้อการดําเนินงาน การเจรจาดังกลาวจะสรุปผลไดก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ เมื่อการอนุมัติไดเกิดขึ้นและมีการสื่อสารใหฝายอื่นๆ ทราบจะถือวากิจการได
กอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะปรับโครงสราง หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่ระบุไวในยอ
หนาที่ 72

77. ในบางกรณีคณะกรรมการจะไดรับสิทธิใหมีอํานาจสูงสุด โดยคณะกรรมการจะประกอบดวยตัวแทน
ของกลุมผลประโยชนที่ ไมใชฝายบริหาร เชน ตัวแทนพนักงาน หรือในกรณีที่คณะกรรมการ
จําเปนตองแจงตอตัวแทนดังกลาวกอนที่จะตัดสินใจปรับโครงสราง ภาระผูกพันจากการอนุมานของ
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กิจการในการปรับโครงสรางอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจของคณะกรรมการไดเกี่ยวของกับการ
สื่อสารกับตัวแทนของกลุมผลประโยชนแลว

78. เมื่อกิจการขายการดําเนินงาน ภาระผูกพันจะไมถือวาเกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการไดผูกมัดที่จะขาย
การดําเนินงานนั้น เชน มีการทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

79. แมวากิจการตัดสินใจที่จะขายการดําเนินงาน และไดประกาศถึงการตัดสินใจนั้นตอสาธารณชน กิจการ
ยังไมถือวาไดผูกมัดที่จะขายการดําเนินงานนั้นจนกระทั่งกิจการสามารถระบุผูซื้อและตกลงทําสัญญา
ขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ตราบใดที่กิจการยังไมไดทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย
กิจการยังคงสามารถเปลี่ยนใจและอาจดําเนินการเปนอยางอื่น หากกิจการไมสามารถหาผูซื้อที่จะตก
ลงตามเงื่อนไขที่กิจการยอมรับได หากการขายการดําเนินงานถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง 
กิจการตองทบทวนการดอยคาของสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานนั้นตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เมื่อการขายการ
ดําเนินงานเปนเพียงสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง ภาระผูกพันจากการอนุมานอาจเกิดขึ้นกับสวน
อื่นๆ ของการปรับโครงสรางกอนที่กิจการจะทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

80. ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางตองรวมรายจายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสรางที่เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
80.1 จําเปนตองเกิดในการปรับโครงสรางนั้น
80.2 ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องของกิจการ

81. ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางตองไมรวมรายจายตอไปนี้
81.1 คาอบรมหรือคายายสถานที่ของพนักงานที่ยังจางงานอยู
81.2 คาใชจายทางการตลาด หรือ
81.3 เงินลงทุนในระบบหรือเครือขายใหมที่เกี่ยวของกับการจําหนาย

รายจายขางตนเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในอนาคต และไมถือเปนหนี้สินสําหรับการปรับโครงสราง 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองรับรูรายจายดังกลาวโดยใชเกณฑการรับรูรายการเสมือนวา
รายจายนั้นเกิดขึ้นอยางเปนอิสระจากการปรับโครงสราง

82. กิจการตองไมนําขาดทุนจากการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถระบุไดจนถึงวันที่มีการ
ปรับโครงสรางมารวมเปนประมาณการหนี้สิน ถาผลขาดทุนนั้นไมเกี่ยวของกับสัญญาที่สรางภาระตาม
คํานิยามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10

83. ตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 51 กิจการตองไมนํารายการผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่
คาดวาจะเกิดขึ้นมาพิจารณาในการวัดมูลคาประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสราง แมวาการ
จําหนายสินทรัพยนั้นจะถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง
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การเปดเผยขอมูล

84. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท
84.1 จํานวนประมาณการหนี้สิน ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวดรายงาน
84.2 จํานวนประมาณการหนี้สินที่รับรูเพิ่มเติมในระหวางงวด ซึ่งรวมถึงจํานวนที่เพิ่มขึ้นของ

ประมาณการหนี้สินที่มีอยู
84.3 จํานวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหวางงวด (เชน รายจายที่เกิดขึ้นและ

นําไปลดประมาณการหนี้สิน)
84.4 จํานวนประมาณการหนี้สินที่ไมไดใชที่ตองกลับบัญชีในระหวางงวด
84.5 จํานวนคิดลดที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวดของประมาณการหนี้สินเนื่องจากเวลาที่ผานไปและ

จากผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง
กิจการไมจําเปนตองแสดงขอมูลเปรียบเทียบ

85. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท
85.1 คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดวาจะ

สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
85.2 สิ่งที่ชี้บอกความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน

เชิงเศรษฐกิจ กิจการตองเปดเผยขอสมมติที่สําคัญที่ใชเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต 
(ตามที่ระบุ ในยอหนาที่ 48) เมื่อกิจการจําเปนตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอ และ

85.3 จํานวนรายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชย โดยระบุจํานวนสินทรัพยที่กิจการรับรูสําหรับ
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยนั้น

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

เชิงเศรษฐกิจ และ
86.3 ความนาจะเปนที่จะไดรับชดเชย

87. ในการกําหนดวาประมาณการหนี้สินหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นรายการใดอาจนํามารวมไวเปนประเภท
เดียวกัน กิจการตองพิจารณาวารายการตางๆ มีลักษณะคลายคลึงกันอยางเพียงพอจนทําใหกิจการ
สามารถใชขอความเดียวกันในการอธิบายถึงรายการเหลานั้น และสามารถบรรลุเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 85.1 85.2 86.1 และ 86.2 ได ดังนั้น การจะรวมจํานวนที่เกี่ยวของกับการประกันสินคา
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ตางชนิดไวเปนประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือเปนการเหมาะสม แตการนําจํานวนที่
เกี่ยวของกับการรับประกันสินคาปกติและจํานวนที่จะเกิดจากการฟองรองตามกฎหมายมารวมไวเปน
ประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือเปนการไมเหมาะสม

88. หากประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดจากสถานการณชุดเดียวกัน กิจการตองเปดเผย
ขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 84 ถึง 86 ในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันระหวาง
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้น

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

90. เมื่อกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น กิจการตองหลีกเลี่ยงการชี้แนะที่อาจทําให
เขาใจผิดเกี่ยวกับระดับความนาจะเปนที่รายไดจะเกิดขึ้น

91. หากกิจการไมเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 86 และ 89 เนื่องจากไมสามารถทําได
ในทางปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

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

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง

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

94. (ยอหนานี้ไมใช)



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) หนา 30/43

วันถือปฏิบัติ

95. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

96. (ยอหนานี้ไมใช)
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ภาคผนวก

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

ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

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

มีภาระผูกพันที่ อาจเกิดขึ้น 
หรือภาระผูกพันในปจจุบันที่
อาจจะหรืออาจจะไมทํ า ให
กิจการสูญเสียทรัพยากร

มีภาระผูกพันที่ เปนไปได หรือ
ภาระ ในป จ จุ บั นที่ กิ จก ารจ ะ
สูญเสียทรัพยากรไมนาเปนไปได

กิจการตองรับรูประมาณการ
หนี้สิน (ยอหนาที่ 14) 

กิจการตองไมรับรูประมาณการ
หนี้สิน (ยอหนาที่ 27) 

กิจการตองไมรับรูประมาณการ
หนี้สิน (ยอหนาที่ 27) 

กิ จ ก า ร ต อ ง เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล
เกี่ยวกับประมาณการหนี้ สิน 
(ยอหนาที่ 84 และ 85)

กิ จ ก า รต อ ง เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล
เกี่ยวกับหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น   
(ยอหนาที่ 86)

กิจการไม ต อ ง เป ด เผยข อมู ล     
(ยอหนาที่ 86)

ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อกิจการไมสามารถรับรูหนี้สินไดเนื่องจากไมสามารถวัดมูลคาหนี้สินไดอยาง
นาเชื่อถือ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจะยังคงเกิดขึ้น และกิจการยังคงตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
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สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น              

สินทรัพยอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต ซึ่งจะรูวาสินทรัพยดังกลาวมีอยูจริงก็ตอเมื่อเหตุการณใน
อนาคตที่ยังไมแนนอนอยางนอยหนึ่งเหตุการณไดเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น และไมอยูในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ

กิจการนาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
อยางแนนอน

กิจการมีความเปนไปไดคอนขางแนที่
จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แตยัง
ไมแนนอน

กิจการไมมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่จะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ 

สินทรัพยดังกลาวไมถือ
วาเปนสินทรัพยที่อาจ
เกิดขึ้น  (ยอหนาที่ 33)

กิจการตองไมรับรูสินทรัพย  
(ยอหนาที่ 31)

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

กิจการตองเปด เผยขอมูลเกี่ ยวกับ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ยอหนาที่ 89) 

กิจการตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยดังกลาว (ยอหนาที่ 89)

รายจายที่จะไดรับชดเชย

รายจายทั้งหมดหรือบางสวนที่จายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สินซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับชดเชยจาก
บุคคลที่สาม
กิจการไมมีภาระผูกพัน
สําหรับจํานวนรายจายที่
บุคคลที่สามจะเปนผูจาย

กิจการมีภาระผูกพันสําหรับจํานวน
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยและมี
ความแน นอนว ากิ จก ารจ ะ ได รั บ
รายจายนั้นคืนภายหลังการจายชําระ

กิจการมีภาระผูกพันสําหรับจํานวน
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชย 
แตไมมีความแนนอนวากิจการจะ
ไดรับรายจายนั้นคืนภายหลังการ
จายชําระ

กิจการไมมีหนี้สินสําหรับ
จํานวนรายจายที่จะไดรับ
ชดเชยนั้น (ยอหนาที่ 57)

กิจการตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชย
เปนสินทรัพยแยกตางหากในงบแสดง
ฐานะการเงิน และอาจนํารายจายนั้นมาหัก
กลบกับค าใชจ ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ จํานวนรายจายที่คาดวาจะไดรับ
ชดเชยที่รับรูจะตองไมสูงกวาหนี้สินที่
เกี่ยวของ (ยอหนาที่ 53 และ 54)

กิจการตองไมรับรูรายจายที่คาดวา
จะ ได รั บ ชด เชย เป น สิ นท รั พย     
(ยอหนาที่ 53)

กิจกา รไม ต อง เป ด เผย
ขอมูล

กิจการตองเปดเผยจํานวนรายจายที่จะ
ไดรับชดเชย พรอมกับรับรูจํานวนที่จาย
ชดเชย  (ยอหนาที่ 85.3)

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชย 
(ยอหนาที่ 85.3)
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ไมได (ยากยิ่งที่จะเกิด)

ไมมี

ไมใช

ใช

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

                      เริ่ม

      
    ภาระผูกพันในปจจุบันเกิดจาก                                                                          ไมมี

เหตุการณในอดีตที่กอใหเกิด           มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นหรือไม?
ภาระผูกพันหรือไม?

ใช มี

มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะ               ไมนาเปนไปไดใชหรือไม?
สูญเสียทรัพยากรหรือไม?

มี
    ไมใช

สามารถประมาณมูลคาไดอยาง
นาเชื่อถือหรือไม?

ได
              

           ตองรับรูเปนหนี้สิน                 เปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น            ไมตองรับรูและไมตองเปดเผย

ขอสังเกต ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อมีความไมชัดเจนวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันหรือไม ใหกิจการ
พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู หากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นนาจะมีผล
ทําใหภาระผูกพันไดเกิดขึ้น กิจการตองถือวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
(ยอหนาที่ 15 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)
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ภาคผนวก ค ตัวอยางสําหรับการรับรูรายการ
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางทุก
ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวางบการเงินของกิจการที่กลาวถึงมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สมมติ
วากิจการสามารถประมาณการการสูญเสียทรัพยากรไดไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการที่ดีที่สุดที่อางถึงคือ 
จํานวนของมูลคาปจจุบันที่มีผลกระทบตอมูลคาของเงินตามเวลาที่มีสาระสําคัญ ตัวอยางตอไปนี้ไมได
ครอบคลุมถึงการดอยคาของสินทรัพย แมวาสถานการณที่อธิบายไวในตัวอยางบาง ตัวอยางอาจชี้ใหเห็นวา
สินทรัพยอาจดอยคาลง

ตัวอยางที่ 1 การรับประกันสินคา

ผูผลิตไดใหการรับประกันสินคาเมื่อขายสินคาใหกับผูซื้อ ภายใตเงื่อนไขของสัญญาขายผูผลิตจะรับผิดชอบ
สินคาใหอยูในสภาพดี โดยการซอมหรือเปลี่ยนแทนสินคาที่มีตําหนิภายในเวลา 3 ป นับจากวันที่ซื้อ จาก
ประสบการณในอดีตของผูผลิตพบวามีความเปนไปไดคอนขางแน (นาจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาเกิดขึ้น) ที่จะมีการ
เรียกรองการรับประกันสินคา

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันคือ การขายสินคาซึ่งมีการรับประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนสําหรับการ
รับประกันสินคาโดยรวม (ดูยอหนาที่ 24)

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการทําใหสินคาอยู
ในสภาพดีภายใตการรับประกันสินคาที่ขายไปกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูยอหนาที่ 14 และ 24)

ตัวอยางที่ 2 

ก.  ที่ดินปนเปอนมลพิษ ขณะที่กฎหมายสิ่งแวดลอมจะไดรับการบัญญัติขึ้นอยางแนนอน

กิจการอยูในอุตสาหกรรมน้ํามันที่กอใหเกิดมลพิษ แตมีนโยบายที่จะทําการกําจัดมลพิษเฉพาะเมื่อมีกฎหมาย
ของประเทศที่กิจการดําเนินการอยูกําหนดไว หากกิจการดําเนินการอยูในประเทศที่ไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย
ที่ระบุใหกิจการตองทําการกําจัดมลพิษ และการดําเนินงานของกิจการไดทําใหที่ดินในประเทศนั้นเกิดมลพิษ
เปนเวลาหลายป แตในวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ไดมีการรางกฎหมายที่กําหนดใหกิจการตองทําการกําจัด
มลพิษในที่ดินและรางกฎหมายนั้นจะมีการบัญญัติเปนกฎหมายอยางแนนอนภายหลังวันสิ้นปไมนานนัก 
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ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันคือ การกอใหเกิดมลพิษในที่ดินเปนเวลาหลายปติดตอกันในอดีตจนถึงปจจุบัน ภาระผูกพันในปจจุบัน
คือภาระผูกพันตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่จะมีการบัญญัติขึ้นอยางแนนอน

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน

ขอสรุป-กิจการตองบันทึกประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการกําจัดมลพิษ 
(ดูยอหนาที่ 14 และ 22)

ข.  ที่ดินปนเปอนมลพิษและภาระผูกพันจากการอนุมาน

กิจการอยูในอุตสาหกรรมน้ํามันที่กอใหเกิดมลพิษในประเทศซึ่งไมมีกฎหมายสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม 
กิจการไดประกาศนโยบายรักษาสิ่งแวดลอมตอสาธารณชนอยางกวางขวางในการกําจัดมลพิษที่เกิดจากการ
ดําเนินงานของกิจการและในอดีตที่ผานมากิจการไดปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศตอสาธารณชนมาโดยตลอด

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันคือ การทําใหที่ดินปนเปอนมลพิษ ภาระผูกพันในปจจุบันคือ ภาระผูกพันจากการอนุมานที่สรางความ
คาดหวังอยางมีมูลความจริงใหกับผูที่ถูกกระทบวากิจการจะทําการกําจัดมลพิษนั้น

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน

ขอสรุป-กิจการตองบันทึกประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการกําจัดมลพิษ 
(ดูยอหนาที่ 14 และ 17 และดูคํานิยามของคําวา ภาระผูกพันจากการอนุมานในยอหนาที่ 10)

ตัวอยางที่ 3 ฐานการผลิตในทะเล

กิจการมีฐานการผลิตน้ํามันในทะเล ซึ่งตามสัมปทานกําหนดใหกิจการตองเคลื่อนยายฐานการผลิตเมื่อการ
ผลิตสิ้นสุดลงและตองบูรณะพื้นทะเล กิจการประมาณวารอยละ 90 ของตนทุนทั้งสิ้นเกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายแทนขุดเจาะ น้ํามันและบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสรางแทนดังกลาว สวนอีกรอยละ 10 
เกี่ยวของกับการขุดน้ํามัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไดสรางแทนขุดเจาะน้ํามันแลว แตยังไมได
เริ่มขุดเจาะน้ํามัน

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-การกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามัน
ซึ่งทําใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมายภายใตเงื่อนไขในสัมปทานที่จะตองเคลื่อนยายแทนขุดเจาะน้ํามันและ
บูรณะพื้นทะเล อยางไรก็ตาม กิจการยังไมมีภาระผูกพันที่จะตองแกไขความเสียหายที่เกิดจากการขุดเจาะน้ํามัน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากยังไมไดเริ่มดําเนินการขุดเจาะน้ํามัน

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
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ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนจํานวนรอยละ 90 ที่จะ
เกิดขึ้นซึ่งเปนตนทุนเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแทนขุดเจาะน้ํามันและบูรณะความเสียหายที่เกิดจากการสรางแทน
ขุดเจาะนั้น (ดูยอหนาที่ 14) ตนทุนดังกลาวตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนแทนขุดเจาะน้ํามัน สวนอีกรอย
ละ 10 ของตนทุนที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ํามันตองรับรูเปนหนี้สินเมื่อการขุดเจาะน้ํามันเกิดขึ้น

ตัวอยางที่  4 นโยบายการคืนเงิน

รานคาปลีกมีนโยบายที่จะคืนเงินหากลูกคาไมพอใจในสินคา แมวากิจการไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะ
ปฏิบัติดังกลาว แตนโยบายนั้นเปนที่รูกันโดยทั่วไป

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันคือ การขายสินคา ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เนื่องจากการปฏิบัติของรานคาสรางความ
คาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับลูกคาวารานคาจะจายเงินคืน

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนที่สวนหนึ่ง
ของสินคาจะตองมีการสงคืนเพื่อที่จะรับคืนเงิน (ดูยอหนาที่ 24)

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการที่จะตองจายคืนเงิน
ใหกับลูกคา (ดูยอหนาที่ 14 17 และ 24 และดูคํานิยามของคําวา ภาระผูกพันจากการอนุมานในยอหนาที่ 10)

ตัวอยางที่ 5

 ก.กิจการตัดสินใจปดแผนก โดยกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการยังไมไดปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับ   
  เรื่องดังกลาว

  
  ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปดแผนกหนึ่งของกิจการ    กอนวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน (31 ธันวาคม 25X1) กิจการยังไมไดแจงการตัดสินใจใหกับผูไดรับผลกระทบทราบ
และยังไมไดปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-ขอเท็จจริงดังกลาวถือวายังไมมี
เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน ดังนั้น กิจการจึงยังไมมีภาระผูกพัน

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 72)

ข. กิจการตัดสินใจปดแผนก โดยกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไดแจงและเริ่มปฏิบัติการใน
เรื่องดังกลาวแลว 

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปดแผนกผลิตสินคาประเภทหนึ่ง ณ วันที่ 
20 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการไดตกลงกันถึงแผนการปดแผนกในรายละเอียด คณะกรรมการไดมีสง
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จดหมายถึงลูกคาเพื่อเตือนลูกคาใหจัดหาสินคาจากแหลงทางเลือกอื่น และกิจการไดแจงใหพนักงานทราบถึง
แรงงานสวนเกินของกิจการหลังจากที่ไดปดแผนกแลว

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่สรางภาระผูกพัน
คือ การแจงใหลูกคาและพนักงานทราบถึงการตัดสินใจปดแผนก ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานนับ
จากวันที่แจง เพราะทําใหผูไดรับผลกระทบเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวาแผนกนั้นจะถูกปด

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด
ของตนทุนในการปดแผนกนั้น (ดูยอหนาที่ 14 และ 72)

ตัวอยางที่ 6 ขอกําหนดตามกฎหมายที่ระบุใหกิจการตองติดตั้งเครื่องกรองควัน

กิจการตองติดตั้งเครื่องกรองควันในโรงงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ตามขอกําหนดของกฎหมายใหม 
แตกิจการยังไมไดติดตั้งเครื่องกรองควัน 

ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันยังไมเกิดขึ้น ไมวาจะเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันเกี่ยวกับตนทุนในการ ติดตั้งเครื่องกรองควัน  
หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับคาปรับตามกฎหมาย

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนในการติดตั้งเคร่ืองกรองควัน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 
ถึง 19)

ข)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-ยังคงไมมีภาระผูกพันในการ
ติดตั้งเครื่องกรองควัน เพราะวาเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันในการติดตั้งเครื่องกรองควันยังไมเกิดขึ้น 
อยางไรก็ตาม เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งอาจทําใหการ
ที่กิจการตองจายคาปรับตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-การประเมินความนาจะเปนวากิจการ
จะตองเสียคาปรับจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นขึ้นอยูกับรายละเอียดของกฎหมายและความเขมงวดของ
การบังคับใชกฎหมาย

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนในการติดตั้งเครื่องกรองควัน อยางไรก็ตาม 
กิจการตองรับรูคาปรับที่กิจการนาจะตองจายดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)
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ตัวอยางที่ 7 การอบรมพนักงานซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีเงินได

รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงในระบบภาษีเงินไดทําใหกิจการที่อยูในภาคที่ใหบริการทางการเงินจําเปนตอง
อบรมพนักงานในสวนบริหารและการขายจํานวนมาก เพื่อใหแนใจวาพนักงานสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหบริการทางการเงินไดอยางถูกตอง กิจการยังไมไดอบรมพนักงาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-ภาระผูกพันยังไมเกิดขึ้น
เนื่องจากเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน (การอบรมพนักงาน) ยังไมไดเกิดขึ้น 

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)

ตัวอยางที่ 8 สัญญาที่สรางภาระแกกิจการ

กิจการดําเนินงานโดยเชาโรงงานภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ในระหวางเดือนธันวาคม 25X1 กิจการไดยาย
สถานที่ดําเนินงานไปยังโรงงานแหงใหม อายุของสัญญาเชาโรงงานเกายังคงเหลืออีก 4 ป กิจการไมสามารถ
ยกเลิกสัญญาเชาและไมสามารถใหผูอื่นเชาโรงงานตอได

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันคือ การลงนามในสัญญาเชา ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะ
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเมื่อสัญญาเชากลายเปนสัญญาที่สรางภาระ (กอนที่สัญญาเชา
ดังกลาวจะกลายเปนสัญญาที่สรางภาระ กิจการตองบันทึกสัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา)

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับการจายคาเชาที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได (ดูยอหนาที่ 5.3 14 และ 66)

ตัวอยางที่ 9 การค้ําประกัน

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

สัญญาฉบับนี้เปนไปตามนิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง 
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) โดยอยูภายใตขอบเขตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เนื่องจากสัญญาดังกลาวเปนไปตามคํา
นิยามของสัญญาค้ําประกันทางการเงินในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา
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เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย โดยหากผูออกสัญญาไดยืนยันอยางแนนอนวาสัญญาฉบับนี้
เปนสัญญาประกันภัย และไดใชนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย ผูออกสัญญาอาจเลือกใช
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) อนุญาตใหผูออกสัญญาใช
นโยบายการบัญชีที่ใชอยูตอไปสําหรับสัญญาประกันภัยถาเปนไปตามขอกําหนดเบื้องตนที่ระบุไว โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) อนุญาตใหมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดถาเขาตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอไปนี้เปน
ตัวอยางของนโยบายการบัญชี ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมี
การประกาศใช) อนุญาตใหใช และเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) สําหรับสัญญาค้ําประกันทางการเงินที่เปนไปตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) ดวย

ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4 การจายชําระ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจยังไมถึงระดับมีความเปนไปไดคอนขางแน 

ขอสรุป-กิจการตองรับรูการค้ําประกันดวยมูลคายุติธรรม

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 มีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว

ขอสรุป-กิจการตองวัดมูลคาการค้ําประกันในภายหลังดวยจํานวนที่สูงกวาของ (1) ประมาณการที่ดีที่สุดของ
ภาระผูกพัน (ดูยอหนาที่ 14 และ 23) และ (2) จํานวนรับรูเริ่มแรกหักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่สอดคลอง
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
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ตัวอยางที่ 10 คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล

ในป 25X5 หลังพิธีแตงงาน มีผูเสียชีวิต 10 ราย ซึ่งมีความนาจะเปนวาเนื่องจากอาหารที่กิจการขายเปนพิษ  
กระบวนการฟองรองตามกฎหมายไดเริ่มขึ้นเพื่อเรียกรองความเสียหายจากกิจการ แตกิจการยังมีขอโตแยง
เกี่ยวกับหนี้สินจากความเสียหายดังกลาวอยู จนกระทั่งงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 
ไดรับการอนุมัติ  ทนายความของกิจการใหความเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไมตอง
รับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อกิจการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
25X6  ทนายความของกิจการใหคําแนะนําวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะตองรับผิดชอบในคดีนี้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรูปคดี

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-จากหลักฐานที่มีอยู ณ วันที่         
งบการเงินไดรับการอนุมัติพบวา กิจการไมมีภาระผูกพันที่เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 15 ถึง 16) แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น วาความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรอยูในระดับไมนาเปนไปได (ดูยอหนาที่ 86)

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X6

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-จากหลักฐานที่มีอยู กิจการเกิด
ภาระผูกพันในปจจุบันขึ้น

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน

ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยประมาณการที่ดีที่สุดของจํานวนที่จะตองจายชําระภาระผูกพัน
นั้น (ดูยอหนาที่ 14 ถึง 16)

ตัวอยางที่ 11 การซอมแซมและการบํารุงรักษา

สินทรัพยบางอยางจําเปนตองมีคาใชจายที่เปนสาระสําคัญทุกชวงปหนึ่งๆ นอกเหนือจากการบํารุงรักษา
ตามปกติ  เชน การประกอบใหม การปรับปรุงใหม การเปลี่ยนแทนสวนประกอบที่สําคัญ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปนสวนรายจายของ
สินทรัพยใหกับสวนประกอบของสินทรัพยนั้น เมื่อสวนประกอบดังกลาวมีอายุการใชงานที่แตกตางกันหรือมี
รูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่แตกตางกัน

ก.  ตนทุนในการปรับปรุงใหม-ไมมีขอกําหนดตามกฎหมาย

เตาเผามีเยื่อบุที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแทนทุกๆ 5 ป เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน เยื่อบุเตาเผาไดใชไปแลวเปนเวลา 3 ป
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ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-กิจการยังไมมีภาระผูกพันใน
ปจจุบัน

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19) 

กิจการตองไมรับรูตนทุนในการเปลี่ยนแทนเยื่อบุ เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการยังไมมี
ภาระผูกพันที่จะตองเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่มีอยู ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับการกระทําในอนาคตของกิจการ แมวาความ
ตั้งใจที่จะกอใหเกิดรายจายดังกลาวจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจวาจะใชเตาเผานั้นตอไปหรือเปลี่ยนแทนเยื่อบุ ใน
กรณีนี้กิจการตองบันทึกตนทุนในการบุเตาเผาเปนสินทรัพย และทยอยตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนของเยื่อบุนั้น แทนที่จะมีการรับรูประมาณการหนี้สิน เยื่อบุเตาเผาจะตองมีการคิดคาเสื่อมราคาเปน
เวลา 5 ป หนี้สินตนทุนการเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่เกิดขึ้น จะนําไปบันทึกเปนตนทุนเยื่อบุใหมแตละอัน โดยตัดคา
เสื่อมราคาตอเนื่องเปนเวลา 5 ป

ข.   ตนทุนในการปรับปรุงใหม-ตามขอกําหนดในกฎหมาย

กฎหมายกําหนดใหสายการบินตองยกเครื่องเครื่องบินทุกๆ 3 ป

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-กิจการยังไมมีภาระผูกพันใน
ปจจุบัน

ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)

กิจการตองไมรับรูตนทุนการยกเครื่องของเครื่องบินเปนประมาณการหนี้สินดวยเหตุผลเดียวกับตัวอยางกอนที่
ตองไมรับรูตนทุนในการเปลี่ยนแทนเยื่อบุเตาเผาเปนประมาณการหนี้สิน แมวาขอกําหนดตามกฎหมายจะ
กําหนดใหกิจการตองยกเครื่อง แตตนทุนการยกเครื่องไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากการยกเครื่องไมไดขึ้นอยูกับ
การกระทําในอนาคตของกิจการ กิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจายในการยกเครื่องหากกิจการตัดสินใจขาย
เครื่องบิน ดังนั้น กิจการตองไมรับรูตนทุนในการยกเครื่องเปนประมาณการหนี้สิน แตควรนําระยะเวลาที่คาดวา
ตองทําการบํารุงรักษาในอนาคตมาพิจารณาในการตัดคาเสื่อมราคาของเครื่องบิน เชน กิจการควรนําจํานวนที่
เทียบเทากับตนทุนในการบํารุงรักษาที่คาดวาจะเกิดขึ้นมาตัดคาเสื่อมราคาตลอดระยะเวลา 3 ป
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ภาคผนวก ง การเปดเผยขอมูล

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

ตัวอยางตอไปนี้เปนการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 85

ตัวอยางที่  1  การค้ําประกัน

ณ วันที่ขาย กิจการไดค้ําประกันสินคาจํานวน 3 ชนิดที่ขายใหแกผูซื้อ โดยกิจการจะรับซอมและเปลี่ยนชิ้นสวน
ที่เสียหายตลอดเวลา 2 ปนับจากวันที่ขาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการรับรูประมาณการหนี้สิน
จํานวน 60,000 บาท กิจการไมไดคิดลดประมาณการหนี้สิน เนื่องจากผลกระทบจากการคิดลดไมมี
สาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

“กิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินจํานวน 60,000 บาท สําหรับการเรียกรองการรับประกันสินคาที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากสินคาที่ขายไประหวาง 3 ปที่ผานมา กิจการคาดวารายจายสวนใหญจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหนา และ
คาใชจายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะ 2 ป ตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”

ตัวอยางที่  2  ตนทุนในการรื้อถอน

ในป  2500 กิจการมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรซึ่งกิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินในการกําจัด
จํานวน 300 ลานบาท ซึ่งประมาณขึ้นจากขอสมมติที่วาการกําจัดจะเกิดขึ้นภายใน 60 ถึง 70 ป ขางหนา 
อยางไรก็ตาม อาจมีความนาจะเปนที่การกําจัดนั้นอาจจะไมเกิดขึ้นจนกระทั่ง 100 ถึง 110 ป ขางหนา ซึ่งใน
กรณีดังกลาว มูลคาปจจุบันของตนทุนในการรื้อถอนจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูล
ดังตอไปนี้

“กิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินจํานวน 300 ลานบาท สําหรับตนทุนในการกําจัดกากนิวเคลียร ตนทุน
ดังกลาวคาดวาจะเกิดขึ้นระหวางป 2560 และ 2570 อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่กิจการอาจไมตองกําจัด
กากนิวเคลียรดังกลาว จนกระทั่งป 2600 ถึง 2610 หากกิจการคาดการณวาตนทุนการรื้อถอนจะไมเกิดขึ้น
ระหวางป 2600 ถึง 2610 ประมาณการหนี้สินจะมีจํานวนลดลงเหลือ 136 ลานบาท ประมาณการหนี้สินไดมี
การประมาณขึ้นโดยอางอิงกับวิทยาการที่มีอยูและราคาในปจจุบัน และคิดลดโดยใชอัตราคิดลดที่แทจริง
จํานวนรอยละ 2 ”

ตัวอยางตอไปนี้เปนการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 92 เมื่อขอมูลบางประการที่
กําหนดใหตองเปดเผยไมสามารถเปดเผยได เนื่องจากคาดวาขอมูลนั้นจะทําใหเกิดการโอนเอียงอยางรุนแรง
ตอสถานะของกิจการเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับอีกฝายหนึ่ง
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ตัวอยางที่ 3  ขอยกเวนในการเปดเผยขอมูล

กิจการไดเกิดขอพิพาทกับคูแขงเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และกิจการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวน 100 
ลานบาท กิจการรับรูประมาณการหนี้สินดวยประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับภาระผูกพันนั้นแตไมไดเปดเผย
ขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 84 และ 85 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้

“การฟองรองยังอยูในขั้นการพิจารณาคดีกับบริษัทคูกรณี ซึ่งกลาวหาวากิจการละเมิดลิขสิทธิ์เปนจํานวน 100 
ลานบาท กิจการไมไดเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากกิจการคาดวาขอมูล
ดังกลาวจะทําใหเกิดผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลของคดีความ ซึ่งกรรมการของกิจการมีความเห็นวา
กิจการมีโอกาสที่จะชนะคดี”
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เรื่อง

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

คำแถลงการณ์
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บทนำ

บทนำ 1.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นทุกรายการ เว้นแต่รายการต่อไปนี้

1.1
รายการที่เป็นผลจากเครื่องมือทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

1.2
รายการที่เป็นผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแล้ว เว้นแต่เป็นสัญญาที่สร้างภาระแก่กิจการ สัญญาที่มีผลบังคับแล้ว คือ สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้หรือได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

1.3
รายการที่เกิดจากสัญญาที่กิจการประกันภัยทำกับผู้ถือกรมธรรม์ หรือ

1.4
รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

ประมาณการหนี้สิน

บทนำ 2.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้คำนิยามสำหรับคำว่าประมาณการหนี้สินว่าเป็นหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่ต้องจ่ายชำระ และกำหนดให้รับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

2.1
กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน

2.2
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (ได้แก่ กรณีที่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าไม่น่าเกิดขึ้น) ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว และ

2.3
สามารถจัดทำประมาณการของจำนวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดว่าจะเป็นกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นที่กิจการจะไม่สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

บทนำ 3.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้คำนิยามสำหรับคำว่าภาระผูกพันจากการอนุมานว่า หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทำของกิจการเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้

3.1
กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ เห็นว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏิบัติในอดีตจนถือเป็นแบบแผน โดยนโยบายที่ประกาศใช้ หรือโดยคำแถลงการณ์ในปัจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ

3.2
การกระทำตามข้อ 3.1 ของกิจการสร้างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้กับฝ่ายอื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

บทนำ 4.
ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย อาจมีความไม่ชัดเจนว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ ในกรณีดังกล่าวให้กิจการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่หากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในอดีตน่าจะมีผลทำให้กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มากกว่าที่ไม่น่าจะมีอยู่ กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับภาระผูกพันในปัจจุบันหากภาระผูกพันนั้นเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดไว้ ในกรณีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะไม่เกิดขึ้นว่ากิจการไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้

บทนำ 5.
จำนวนที่ต้องรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินต้องเป็นจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการที่ดีที่สุดในที่นี้ หมายถึง จำนวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะยอมจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อชำระภาระผูกพันหรือเพื่อโอนภาระผูกพันให้กับบุคคลที่สาม 

บทนำ 6.
ในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้

6.1
พิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของประมาณการหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาสนับสนุนเพื่อประมาณจำนวนประมาณการหนี้สินให้สูงเกินควร หรือเพื่อรับรู้หนี้สินด้วยจำนวนที่สูงเกินจริง

6.2
คิดลดประมาณการหนี้สินหากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจำนวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสำคัญ โดยใช้อัตราคิดลดก่อนหักภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่ยังไม่ได้สะท้อนในประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่าย เมื่อกิจการใช้วิธีคิดลดกับประมาณการหนี้สิน กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

6.3
พิจารณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือวิทยาการสมัยใหม่ เมื่อมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่ทำให้เชื่อถือได้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น

6.4
ไม่นำรายการผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดมารวมพิจารณาในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน แม้ว่าการจำหน่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดประมาณการหนี้สิน 

บทนำ 7.
ในกรณีที่กิจการคาดว่าจะได้รับชดเชยรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนคืนจากบุคคลที่สามตามจำนวนที่กิจการจ่ายไปเพื่อชำระประมาณการหนี้สิน เช่น เมื่อกิจการมีสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชยค่าเสียหาย หรือได้รับการประกันจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้

7.1
รับรู้รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์เมื่อกิจการมีความมั่นใจมากว่าหลังจากที่จ่ายชำระ


ภาระผูกพันแล้วกิจการน่าจะได้รับเงินชดเชยนั้นคืน โดยจำนวนเงินชดเชยที่รับรู้ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ

7.2 
รับรู้เงินชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดว่า กิจการอาจแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจากจำนวนเงินชดเชย

บทนำ 8.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องทบทวนประมาณการหนี้สินทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงให้เป็นการประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และกิจการต้องกลับบัญชีประมาณการหนี้สินหากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันอีกต่อไป

บทนำ 9.
กิจการจะนำประมาณการหนี้สินมาใช้ได้เฉพาะกับรายจ่ายที่กิจการรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินไว้แต่เดิมเท่านั้น

ประมาณการหนี้สิน – การนำไปปฏิบัติใช้กับเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

บทนำ 10.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงการนำข้อกำหนดในการรับรู้และการวัดมูลค่าโดยทั่วไปสำหรับประมาณการหนี้สินมาปฏิบัติกับกรณีเฉพาะสามกรณี คือ ขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต สัญญาที่สร้างภาระ และการปรับโครงสร้าง

บทนำ 11.
กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต การคาดคะเนว่ากิจการจะเกิดขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคตชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์บางรายการที่ใช้ในการดำเนินงานอาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

บทนำ 12.
กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากสัญญาที่สร้างภาระเป็นประมาณการหนี้สินสัญญาที่สร้างภาระ หมายถึง สัญญาที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา ซึ่งต้นทุนดังกล่าวมีจำนวนสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญานั้น

บทนำ 13.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้คำนิยามสำหรับคำว่าการปรับโครงสร้างว่า หมายถึง แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารของกิจการ ซึ่งทำให้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญกับ

13.1 
ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจของกิจการ หรือ

13.2 
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บทนำ 14.
กิจการจะรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการปรับโครงสร้างก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในการรับรู้ประมาณการหนี้สิน โดยภาระผูกพันจากการอนุมานจากการปรับโครงสร้างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้

14.1
กิจการมีแผนการปรับโครงสร้างที่เป็นทางการอย่างละเอียด ซึ่งระบุถึงรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

14.1.1
ธุรกิจหรือส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

14.1.2
สถานประกอบการหลักที่จะได้รับผลกระทบ

14.1.3
สถานประกอบการ หน้าที่งาน และจำนวนพนักงานโดยประมาณที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการเลิกจ้าง

14.1.4
รายจ่ายที่กิจการจะต้องรับภาระ

14.1.5
เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้าง

14.2
กิจการทำให้ผู้ถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงว่ากิจการจะดำเนินการปรับโครงสร้างโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหรือโดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ

บทนำ 15.
การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสร้างจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ากิจการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

15.1
เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือ

15.2
ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสร้างให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ การประกาศนั้นต้องเป็นไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสร้างความคาดหมายอย่างมี      มูลความจริงแก่ผู้ได้รับผลกระทบว่ากิจการจะดำเนินการปรับโครงสร้าง

บทนำ 16.
ในกรณีที่การปรับโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการขายการดำเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือว่าภาระผูกพันจากการขายจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่ากิจการจะได้ผูกมัดที่จะขายการดำเนินงานนั้น เช่น ทำสัญญาขายผูกมัดเอาไว้

บทนำ 17.
ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสร้างต้องรวมเฉพาะรายจ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างนั้น โดยรายจ่ายดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

17.1
จำเป็นต้องเกิดในการปรับโครงสร้าง และ

17.2
ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องของกิจการ ดังนั้น ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสร้างต้องไม่รวมค่าอบรมใหม่หรือค่าย้ายสถานที่ของพนักงานที่ยังจ้างงานอยู่ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบหรือเครือข่ายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บทนำ 18.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้คำนิยามสำหรับคำว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นว่า หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

18.1
ภาระผูกพันที่อาจมีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าภาระผูกพันดังกล่าวมี อยู่หรือไม่นั้นต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังไม่มีความ แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ

18.2
ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหนี้สินได้เนื่องจากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

18.2.1
ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพัน หรือ

18.2.2
กิจการไม่สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ

บทนำ 19.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดว่ากิจการต้องไม่รับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นเว้นแต่ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

บทนำ 20.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้คำนิยามสำหรับคำว่าสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นว่า หมายถึง สินทรัพย์ที่อาจมีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีอยู่หรือไม่นั้น ต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ ตัวอย่างเช่น 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กิจการกำลังดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผลการตัดสินยังไม่เป็นที่แน่นอน

บทนำ 21.
กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นนั้นเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

บทนำ 22.
เมื่อกิจการมีความมั่นใจมากว่ารายได้น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายได้นั้นไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นแต่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ต้องรับรู้

วันถือปฏิบัติ

บทนำ 23.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการนำเกณฑ์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
มาปฏิบัติกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และมี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้
งบการเงินเข้าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินนั้น

ขอบเขต

1.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับกิจการทุกกิจการในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ยกเว้นรายการต่อไปนี้

1.1
รายการที่เป็นผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแล้ว ซึ่งไม่ใช่สัญญาที่สร้างภาระแก่กิจการ

1.2
(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

1.3
รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

2.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ให้ถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึงการค้ำประกัน) ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 
(เมื่อมีการประกาศใช้)

3.
สัญญาที่มีผลบังคับแล้ว คือ สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้หรือได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้เพียงบางส่วนอย่างเท่าเทียมกัน กิจการไม่ต้องนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาที่มีผลบังคับแล้ว เว้นแต่สัญญานั้นเป็นสัญญาที่สร้างภาระแก่กิจการ

4.
(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

5.
กิจการต้องนำมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมาปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับประเภทที่เฉพาะของประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างประเภทของประมาณการหนี้สินที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมีดังต่อไปนี้

5.1
สัญญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง)


5.2
ภาษีเงินได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้)

5.3 
สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า) อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า ไม่ได้ให้ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานที่สร้างภาระแก่กิจการ ดังนั้น กิจการต้องนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาดังกล่าว

5.4
ผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้))

5.5
สัญญาประกันภัย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย   (เมื่อมีการประกาศใช้)) อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้กับการประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นของผู้รับประกัน ไม่รวมถึงประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากภาระผูกพันทางสัญญาและสิทธิภายใต้สัญญาประกันภัยซึ่งอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้)

6. 
การรับรู้ประมาณการหนี้สินอาจสัมพันธ์กับการรับรู้รายได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการให้การค้ำประกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้รายได้และไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งได้ระบุถึงสถานการณ์ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ และให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเกณฑ์การรับรู้รายได้มาปฏิบัติ 

7.
ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ “ประมาณการหนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่ต้องจ่ายชำระ ในบางประเทศ คำว่าประมาณการหนี้สิน
ถูกใช้ประกอบกับรายการอื่นๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ใช้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

8.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ห้ามหรือให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำรายจ่ายมารวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เมื่อกิจการรับรู้ประมาณการหนี้สิน ดังนั้น กิจการต้องนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุว่ารายจ่ายส่วนใดถือเป็นสินทรัพย์และรายจ่ายส่วนใดถือเป็นค่าใช้จ่ายมาถือปฏิบัติ

9. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานที่ยกเลิก เมื่อการปรับโครงสร้างเป็นไปตามคำนิยามการดำเนินงานที่ยกเลิกกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก 

คำนิยาม

10.
คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

ประมาณการหนี้สิน

หมายถึง    
หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่ต้องจ่ายชำระ

หนี้สิน
หมายถึง
ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่การชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระ
หมายถึง
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกผันจากการอนุมาน ซึ่งเป็นผลให้กิจการต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้

ภาระผูกพันตามกฎหมาย
หมายถึง
ภาระผูกพันที่เกิดจากรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

1)
สัญญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย)


2)
กฎหมายที่ใช้บังคับ

3)
ผลบังคับตามกฎหมายอื่น

ภาระผูกพันจากการอนุมาน
หมายถึง
ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทำของกิจการเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้

1)
กิจการแสดงออกให้ฝ่ายอื่นๆ เห็นว่ากิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการ โดยการปฏิบัติในอดีตจนถือเป็นแบบแผน หรือ
โดยนโยบายที่ประกาศใช้หรือโดยคำแถลงการณ์ในปัจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ และ

2)
การกระทำตามข้อ 1) ของกิจการสร้างความคาดหมายที่มีมูลความจริงให้กับ
ฝ่ายอื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดขึ้น 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
หมายถึง
รายการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1)
ภาระผูกพันที่อาจมีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าภาระผูกพันดังกล่าวมีอยู่หรือไม่นั้นต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ

2)
ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหนี้สินได้เนื่องจากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

(1)
ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพัน หรือ

(2)
จำนวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น   
หมายถึง 
สินทรัพย์ที่อาจมีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีอยู่หรือไม่นั้นต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ


สัญญาที่สร้างภาระ
หมายถึง
สัญญาที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา ซึ่งต้นทุนดังกล่าวมีจำนวนสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญานั้น

การปรับโครงสร้าง 
หมายถึง   
แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารของกิจการซึ่งทำให้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

1)
ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจของกิจการ หรือ

2)
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น

11.
ประมาณการหนี้สินสามารถแยกจากหนี้สินประเภทอื่น เช่น เจ้าหนี้การค้าและรายการค้างจ่าย เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจำนวนของรายจ่ายในอนาคตที่ต้องจ่ายชำระในทางตรงกันข้าม

11.1
เจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภคที่กิจการยังไม่ได้จ่ายชำระ ยังไม่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ และ

11.2
รายการค้างจ่ายเป็นหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริโภคที่กิจการยังไม่ได้จ่ายชำระ ยังไม่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงจำนวนที่ค้างชำระกับพนักงาน เช่น ค่าพักร้อนค้างจ่าย แม้ว่าในบางครั้งกิจการจำเป็นต้องประมาณจำนวนหรือจังหวะเวลาของรายการค้างจ่าย แต่ตามปกติการประมาณดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนน้อยกว่าการประมาณจำนวนหรือจังหวะเวลาของประมาณการหนี้สิน

ตามปกติกิจการจะแสดงรายการค้างจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้อื่น ในขณะที่แสดงประมาณการหนี้สินเป็นรายการแยกต่างหาก

ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

12.
ตามความหมายโดยทั่วไป ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีจำนวนหรือจังหวะเวลาของการจ่ายชำระที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ใช้คำว่า “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น” เฉพาะกับหนี้สินและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ เนื่องจากการที่จะทราบว่าหนี้สินหรือสินทรัพย์ดังกล่าวมีอยู่หรือไม่นั้นต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ นอกจากนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ยังกำหนดให้ใช้คำว่า “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น” กับหนี้สินที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

13.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดข้อแตกต่างระหว่างประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

13.1
ประมาณการหนี้สินเป็นประมาณการที่กิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินหากกิจการสามารถประมาณมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากประมาณการหนี้สินเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้น และ

13.2
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คือ หนี้สินที่กิจการยังไม่สามารถรับรู้เป็นหนี้สินได้เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

13.2.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นภาระผูกพันที่อาจมีอยู่แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือ

13.2.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการที่ภาระผูกพันดังกล่าวไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพัน หรือการที่กิจการไม่สามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ)


การรับรู้รายการ

ประมาณการหนี้สิน

14.
ประมาณการหนี้สินจะต้องรับรู้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

14.1
กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน

14.2
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว และ

14.3
สามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ


ภาระผูกพันในปัจจุบัน

15.

ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อมีความไม่ชัดเจนว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ หากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในอดีตน่าจะมีผลทำให้กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมากกว่าที่ไม่น่าจะมีอยู่

16. 
ในกรณีทั่วไป จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ในอดีตก่อให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ แต่ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด ตัวอย่างเช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย อาจมีการโต้แย้งกันว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วหรือ ยังไม่เกิด หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องพิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ (ซึ่งรวมถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและหลักฐานเพิ่มเติมที่ได้จากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน) เพื่อกำหนดว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือไม่ โดยเมื่อพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวกิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้

16.1 
กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับภาระผูกพันในปัจจุบันที่พิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้แล้วเห็นว่าน่าจะมีอยู่มากกว่าไม่น่าจะมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
หากภาระผูกพันดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ และ

16.2
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสำหรับภาระผูกพันที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่น่าจะมีอยู่มากกว่าน่าจะมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เว้นแต่กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นอยู่ในระดับที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ (ดูย่อหน้าที่ 86)

เหตุการณ์ในอดีต

17.
เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลทำให้ภาระผูกพันในปัจจุบันเกิดขึ้น เรียกว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน เหตุการณ์ในอดีตจะถือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้กิจการต้องจ่ายชำระภาระผูกพันโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

17.1
เมื่อการจ่ายชำระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ

17.2
เป็นภาระผูกพันจากการอนุมาน เมื่อเหตุการณ์ซึ่งอาจเป็นการกระทำของกิจการได้สร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงกับฝ่ายอื่นๆ ว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

18.
งบการเงินมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไม่ใช่ฐานะการเงินที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต ดังนั้น กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพื่อการดำเนินงานในอนาคต หนี้สินที่กิจการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นหนี้สินที่กิจการมีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเท่านั้น

19.
ประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรู้ต้องเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและไม่ขึ้นกับการกระทำในอนาคตของกิจการ เช่น การที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษเนื่องจากกระทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะทำให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันที่เกิดขึ้นไม่ว่าการกระทำในอนาคตของกิจการจะเป็นเช่นไร ในทำนองเดียวกัน กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือโรงงานไฟฟ้าปรมาณูเท่ากับจำนวนที่กิจการต้องรับผิดชอบเพื่อแก้ไขความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น ในทางกลับกัน กิจการอาจได้รับแรงกดดันเชิงพาณิชย์หรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่ทำให้กิจการมีความตั้งใจหรือจำเป็นที่จะยุติรายจ่ายในการดำเนินงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในอนาคต เช่น การติดตั้งเครื่องกรองควันสำหรับโรงงานบางประเภท ในกรณีนี้ กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินเนื่องจากภาระผูกพันในปัจจุบันสำหรับรายจ่ายในอนาคตถือว่ายังไม่เกิดขึ้น เพราะกิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยการกระทำในอนาคตของกิจการเอง เช่น การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน

20.

แม้ว่าภาระผูกพันมักจะเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชำระภาระผูกพัน แต่กิจการไม่จำเป็นต้องทราบว่าผู้ที่จะได้รับชำระภาระผูกพันนั้นเป็นใคร ซึ่งตามความเป็นจริงผู้ที่จะได้รับชำระภาระผูกพันอาจเป็นสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น เนื่องจากภาระผูกพันมักจะเกี่ยวข้องกับการให้คำมั่นสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่ง การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้ถูกสื่อสารก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงว่ากิจการจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

21.

เหตุการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในทันทีอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันในภายหลังเนื่องจากกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือการกระทำบางอย่างของกิจการที่ทำให้ภาระผูกพันจากการอนุมานเกิดขึ้น (เช่น การแถลงต่อสาธารณชนในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอ) ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม กิจการอาจไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของกิจการ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเมื่อกฎหมายที่ประกาศใหม่มีผลทำให้กิจการต้องแก้ไขความเสียหายที่มีอยู่ หรือเมื่อกิจการยอมรับต่อสาธารณชนว่าจะรับผิดชอบในการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวในลักษณะที่ทำให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน

22.

เมื่อรายละเอียดในร่างกฎหมายใหม่ยังไม่ผ่านการพิจารณาขั้นสุดท้าย ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นที่คาดได้ว่ากฎหมายใหม่จะได้รับการบัญญัติขึ้นตามข้อกำหนดที่ร่างไว้อย่างแน่นอน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ภาระผูกพันที่เป็นผลจากร่างกฎหมายดังกล่าวถือว่าเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่แตกต่างกันที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายอาจทำให้กิจการไม่สามารถระบุลงไปได้ว่าเหตุการณ์ใดจะทำให้การบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้นแน่นอน ในหลายกรณี กิจการอาจไม่มีทางทราบว่าร่างกฎหมายใหม่จะได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายหรือไม่จนกระทั่งกฎหมายนั้นได้รับการบัญญัติขึ้นจริง

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

23.

หนี้สินที่กิจการสามารถรับรู้ได้ต้องไม่เป็นแต่เพียงภาระผูกพันในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ หมายถึง 
การสูญเสียทรัพยากรหรือเหตุการณ์อันจะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น เมื่อไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ภาระผูกพันในปัจจุบันจะมีอยู่ กิจการต้องเปิดเผยหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ยกเว้นความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นจะอยู่ในระดับไม่น่าเป็นได้ (ดูย่อหน้าที่ 86) 


24.
หากกิจการมีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ เช่น การรับประกันสินค้าหรือสัญญาที่คล้ายคลึงกัน กิจการต้องกำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรจำนวนหนึ่งไปเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันโดยรวมทั้งประเภท ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินหากประมาณการหนี้สินนั้นเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

การประมาณการภาระผูกพันที่น่าเชื่อถือ

25.

การใช้ประมาณการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดทำงบการเงินและไม่ได้ทำให้งบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณการหนี้สิน ซึ่งโดยลักษณะแล้ว เป็นรายการที่มีความไม่แน่นอนสูงกว่ารายการอื่นที่บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด กิจการจะสามารถกำหนดช่วงของจำนวนรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้น และสามารถประมาณการภาระผูกพันที่เชื่อถือได้อย่างเพียงพอที่จะใช้รับรู้เป็นประมาณการหนี้สิน

26.

ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด กิจการอาจไม่สามารถจัดทำประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ ทำให้กิจการไม่สามารถรับรู้หนี้สินนั้นได้ ดังนั้น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินนั้นเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 86)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.

กิจการต้องไม่รับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 86 เว้นแต่ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้

29.

ในกรณีที่กิจการต้องรับผิดชอบภาระผูกพันร่วมกับผู้อื่น กิจการต้องถือว่าภาระผูกพันส่วนที่ผู้อื่นต้องรับผิดชอบเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการ และรับรู้ภาระผูกพันส่วนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นประมาณการหนี้สิน เว้นแต่ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าของหนี้สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

30. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะที่คาดไว้แต่เริ่มแรก ดังนั้น กิจการต้องประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดว่าความเป็นไปได้ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสำหรับรายการที่เคยถือเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบการเงินในงวดที่ความเป็นไปได้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป (เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการไม่สามารถจัดทำประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ)

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

31.
กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

32. สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นมักเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ที่ก่อให้เกิดความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กิจการกำลังดำเนินการตามกฎหมายซึ่งผลการตัดสินยังไม่เป็นที่แน่นอน

33. กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน เนื่องจากการรับรู้ดังกล่าวอาจทำให้กิจการบันทึกรายได้ที่อาจจะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมีความแน่นอนมากว่ารายได้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน รายการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และการรับรู้รายการดังกล่าวถือว่าเหมาะสม

34. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 89 หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

35. กิจการต้องประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจะสะท้อนภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าว หากมีความแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์และรายได้ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 89)

การวัดมูลค่า

ประมาณการที่ดีที่สุด

36.
กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

37.
ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน คือ จำนวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันให้กับบุคคลที่สาม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามปกติภาระผูกพันอาจมีจำนวนสูงเกินกว่าที่กิจการจะจ่ายชำระหรือโอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ประมาณการของจำนวนที่สมเหตุผลที่กิจการจะจ่ายเพื่อชำระหรือ
โอนภาระผูกพันถือเป็นประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

38.
กิจการต้องประมาณรายจ่ายและผลกระทบทางการเงินโดยใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของกิจการ ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้จากรายการบัญชีที่คล้ายคลึงกัน และรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระในบางกรณี หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาต้องรวมถึงหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

39.
เนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนที่จะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สิ้น กิจการจึงต้องนำวิธีการหลายวิธีตามสถานการณ์มาใช้ หากประมาณการหนี้สินเกี่ยวข้องกับประชากรขนาดใหญ่ของรายการ กิจการต้องประมาณภาระผูกพันจากการถ่วงน้ำหนักรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยใช้ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง วิธีทางสถิติที่ใช้ในการประมาณนี้เรียกว่า “มูลค่าที่คาดว่าจะเกิด” ดังนั้น ประมาณการหนี้สินอาจมีจำนวนแตกต่างกันหากความน่าจะเป็นที่รายจ่ายจะเกิดขึ้นมีอัตราไม่เท่ากัน เช่น ร้อยละ 60 กับร้อยละ 90 หากรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงจำนวนที่ประมาณไว้มีความต่อเนื่องกัน 
และรายจ่ายทุกจุดของช่วงจำนวนนั้นมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเท่าเทียมกัน กิจการต้องใช้รายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้น ณ จุดกึ่งกลางของช่วงจำนวนนั้นเป็นตัวแทนของประมาณการหนี้สิน  

ตัวอย่าง

กิจการขายสินค้าโดยให้การรับประกันสินค้า กิจการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นของสินค้าที่เสียหายจากการผลิตภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่เกิดกับสินค้าทุกรายการที่จำหน่าย ต้นทุนในการแก้ไขความเสียหายจะมีจำนวนประมาณ 
1 ล้านบาท หากความเสียหายเป็นความเสียหายที่สำคัญและเกิดกับสินค้าทุกรายการที่จำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสียหายจะมีจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท 


จากประสบการณ์ในอดีตของกิจการ และความคาดหมายในอนาคตชี้ให้เห็นว่าในปีที่จะมาถึง

75% ของสินค้าที่ขายจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

20% ของสินค้าที่ขายจะมีความเสียหายไม่มากนัก

5% ของสินค้าที่ขายจะมีความเสียหายที่สำคัญ

ตามย่อหน้าที่ 24 กิจการจะต้องประเมินความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่กิจการจะต้องจ่ายสำหรับภาระผูกพันในการรับประกันสินค้าโดยรวม

มูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสียหายมีดังนี้

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

40.
ในการประมาณมูลค่าของภาระผูกพันรายการหนึ่งกิจการอาจเห็นว่าจำนวนรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นที่สุดเฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว กิจการยังคงต้องพิจารณาถึงรายจ่ายที่เป็นไปได้อื่นๆ หากพบว่ารายจ่ายที่เป็นไปได้อื่นๆ เกือบทุกจำนวนมีระดับสูงกว่าหรือต่ำกว่าจำนวนรายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นที่สุด ประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินจะเป็นจำนวนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากกิจการต้องแก้ไขความผิดพลาดสำคัญที่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานหลักให้กับลูกค้า กิจการอาจมีความเห็นว่ารายจ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นที่สุดเฉพาะรายการดังกล่าว คือ ต้นทุนจำนวน 1 พันล้านบาท ซึ่งจะเกิดจากการซ่อมแซมที่ประสบผลสำเร็จในคราวเดียว อย่างไรก็ตาม กิจการอาจต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนที่สูงกว่า 1 พันล้านบาท หากมีโอกาสอย่างมีนัยสำคัญที่กิจการจะต้องทำการซ่อมแซมหลายครั้งจนกว่างานจะสำเร็จลงได้

41.
กิจการต้องวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินก่อนหักภาษีเงินได้ เพราะผลกระทบทางภาษีและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

42.
ในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน กิจการต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่    ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่อยู่แวดล้อมเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประมาณการที่ดีที่สุดของประมาณการหนี้สิน

43.
ความเสี่ยงชี้ให้เห็นถึงความผันผวนของรายจ่าย การปรับปรุงความเสี่ยงอาจทำให้จำนวนของหนี้สิ้นที่ถูกวัดมูลค่าสูงขึ้น ดังนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อที่จะไม่ทำให้รายได้หรือสินทรัพย์แสดงด้วยจำนวนที่สูงเกินไป และทำให้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินแสดงด้วยจำนวนที่ต่ำเกินไปอย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาสนับสนุนเพื่อประมาณจำนวนประมาณการหนี้สินให้สูงเกินควรหรือเพื่อรับรู้หนี้สินด้วยจำนวนที่สูงเกินจริง ตัวอย่างเช่น ถ้าต้นทุนที่วางแผนไว้สำหรับรายจ่ายที่เป็นผลร้ายอย่างยิ่งได้ถูกประมาณโดยใช้หลักความระมัดระวัง กิจการต้องไม่นำหลักความระมัดระวังมาอ้างเพื่อกำหนดจำนวนรายจ่ายดังกล่าวให้สูงกว่าความเป็นจริงอย่างจงใจ แต่กิจการต้องนำหลักความระมัดระวังมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการนำความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมาปรับปรุงซ้ำซ้อน  ซึ่งจะทำให้ประมาณการหนี้สินมีจำนวนสูงเกินกว่าที่ควรเป็น

44.
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากประมาณการหนี้สินตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 85.2

มูลค่าปัจจุบัน

45.
กิจการต้องกำหนดจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน หากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจำนวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสำคัญ

46. 
เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่กิจการต้องจ่ายภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพียงไม่นานจะสร้างภาระต่อกิจการมากกว่าประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจำนวนเดียวกันที่กิจการต้องจ่ายภายหลังรอบระยะเวลารายงานเป็นเวลานาน ดังนั้น กิจการต้องคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินหากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจำนวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสำคัญ

47.
อัตราคิดลด (หรืออัตรา) ต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษี ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ แต่
ต้องไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ได้ปรับกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

เหตุการณ์ในอนาคต

48.
จำนวนประมาณการหนี้สินต้องสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนที่กิจการต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน หากมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่ทำให้เชื่อถือได้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น

49.
เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีความสำคัญต่อการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเชื่อว่าต้นทุนในการทำความสะอาดสถานที่ที่ต้องจ่ายเมื่อสถานทำการสิ้นสุดอายุการใช้งานจะมีจำนวนลดลงเนื่องจากวิทยาการที่เปลี่ยนไป จำนวนประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรู้ต้องสะท้อนถึงความคาดหมายที่สมเหตุสมผลของผู้สังเกตการณ์ภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลและมีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคที่เหมาะสม กิจการต้องพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยาการที่กิจการสามารถนำมาใช้ได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาด ดังนั้น กิจการจึงควรรวมจำนวนต้นทุนที่คาดว่าจะประหยัดได้เนื่องจากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการนำวิทยาการที่มีอยู่มาใช้ในการทำความสะอาด หรือจำนวนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการนำวิทยาการที่มีอยู่มาประยุกต์กับการกำจัดมลพิษที่มีมากขึ้นหรือที่ซับซ้อนขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจการต้องไม่คาดหวังว่าวิทยาการในการกำจัดมลพิษจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างสิ้นเชิง หากกิจการไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเพียงพอ

50.
กิจการต้องนำผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่มีความเป็นไปได้มาพิจารณาเพื่อวัดมูลค่าภาระผูกพันที่มีอยู่หากหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอดังกล่าวทำให้เชื่อถือได้ว่ากฎหมายนั้นน่าจะได้รับการบัญญัติขึ้นอย่างแน่นอน สภาพการณ์ที่หลากหลายทำให้ไม่สามารถกำหนดได้ว่าเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดจะให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรม และเพียงพอในทุกกรณี โดยหลักฐานดังกล่าวต้องกำหนดว่าจะมีกฎหมายที่ใช้บังคับใดบ้างที่ต้องใช้และมีความแน่นอนที่กฎหมายนั้นจะได้รับการบัญญัติและมีผลบังคับใช้

การจำหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

51.
กิจการต้องไม่นำผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมารวมพิจารณาในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

52.
กิจการต้องไม่นำรายการผลกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์มารวมพิจารณาในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน แม้ว่าการจำหน่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดประมาณการหนี้สิน แต่กิจการต้องรับรู้ผลกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ณ เวลาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่คาดว่าจะจำหน่ายนั้น

รายจ่ายที่จะได้รับชดเชย

53.
หากกิจการคาดว่าจะได้รับรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนคืนจากบุคคลที่สามตามจำนวนที่กิจการจ่ายไปเพื่อชำระประมาณการหนี้สิน กิจการจะต้องรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อกิจการคาดว่าหลังจากที่จ่ายชำระภาระผูกพันแล้วกิจการน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

54.
กิจการอาจแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับชดเชยที่รับรู้ไว้

55.
ในบางครั้ง กิจการอาจสามารถเรียกร้องให้บุคคลที่สามจ่ายรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนที่กิจการจ่ายไปเพื่อชำระประมาณการหนี้สิน ตัวอย่างเช่น กิจการมีสัญญาประกันภัย สัญญาชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือได้รับการประกันจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการในกรณีดังกล่าวบุคคลที่สามอาจชดใช้เงินที่กิจการจ่ายอออกไปก่อนหรือจ่ายชำระภาระผูกพันโดยตรงแทนกิจการ

56.
ในกรณีทั่วไป กิจการยังคงต้องรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายจำนวนที่กำลังมีปัญหากันอยู่ทั้งหมด เนื่องจากกิจการอาจต้องจ่ายชำระรายจ่ายทั้งจำนวนหากบุคคลที่สามไม่สามารถจ่ายชำระเนื่องจากเหตุผลบางประการ ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนหนี้สินทั้งสิ้นที่จะต้องจ่าย และรับรู้รายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อกิจการมีความแน่ใจอย่างมากว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนหลังจากที่กิจการจ่ายชำระหนี้สินแล้ว

57.
ในบางกรณี กิจการไม่ต้องรับผิดชอบจำนวนรายจ่ายที่กำลังมีปัญหากันอยู่แม้ว่าบุคคลที่สามจะไม่สามารถจ่ายชำระรายจ่ายดังกล่าว ในกรณีนี้ รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นหนี้สินและกิจการต้องไม่นำรายจ่ายนั้นไปร่วมบันทึกเป็นประมาณการหนี้สิน

58.
ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 29 กิจการต้องถือว่าภาระผูกพันที่กิจการรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเท่ากับจำนวนภาระผูกพันที่คาดว่าผู้ที่รับผิดชอบร่วมกับกิจการจะต้องจ่ายชำระ 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน

59.
กิจการต้องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประมาณการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน กิจการต้องกลับบัญชีประมาณการหนี้สินหากไม่มีความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันอีกต่อไป

60. หากกิจการมีการคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน มูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สินจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลาที่ผ่านไป กิจการต้องรับรู้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นต้นทุนการกู้ยืม

การนำประมาณการหนี้สินมาใช้

61.
กิจการจะนำประมาณการหนี้สินมาใช้ได้เฉพาะกับรายจ่ายที่กิจการรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินไว้แต่เดิม

62. กิจการจะนำรายจ่ายมาตัดประมาณการหนี้สินได้เฉพาะรายจ่ายที่กิจการรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินไว้แต่เดิมเท่านั้น การนำรายจ่ายที่รับรู้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมาตัดประมาณการหนี้สินอาจทำให้ไม่เห็นผลกระทบของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน


การนำข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่ามาปฏิบัติ

ขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต

63.
กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต

64.
ขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคตไม่เป็นไปตามคำนิยามของหนี้สินที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 10 และเกณฑ์การรับรู้ประมาณการหนี้สินที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 14


65.
การคาดคะเนขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคตชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์บางรายการที่ใช้ในการดำเนินงานอาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

สัญญาที่สร้างภาระ

66.
กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากสัญญาที่สร้างภาระเป็นประมาณการหนี้สิน

67.
สัญญาหลายประเภทสามารถที่จะล้มเลิกได้โดยไม่จำเป็นที่กิจการจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อที่ทำเป็นประจำ ดังนั้น สัญญาดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันกับกิจการ แต่สัญญาอีกประเภทหนึ่งก่อให้เกิดทั้งสิทธิและภาระผูกพันกับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในเวลาเดียวกัน ในกรณีที่เหตุการณ์บางอย่างก่อให้เกิดสัญญาที่สร้างภาระ สัญญานั้นจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และกิจการต้องรับรู้หนี้สินที่มีอยู่นั้น ในทางกลับกัน สัญญาที่มีผลบังคับแล้วแต่ยังไม่เป็นสัญญาที่สร้างภาระจะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

68. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้คำนิยามสำหรับคำว่าสัญญาที่สร้างภาระว่า หมายถึง สัญญาที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา ซึ่งต้นทุนดังกล่าวมีจำนวนสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญานั้น ต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ ต้นทุนสุทธิที่ต่ำที่สุดตามสัญญาซึ่งเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือต้นทุนค่าชดเชยหรือค่าปรับที่ต้องจ่ายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วแต่ว่าต้นทุนใดจะต่ำกว่า

69.
ก่อนจะรับรู้ประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่สร้างภาระ กิจการต้องรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์)


การปรับโครงสร้าง

70.
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจถือเป็นการปรับโครงสร้างตามคำนิยาม

70.1
การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกิจ

70.2
การปิดสถานประกอบการทางธุรกิจในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง หรือการย้ายกิจกรรมทางธุรกิจจากประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น

70.3
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เช่น การลดระดับชั้นทางการบริหาร

70.4
การปรับโครงสร้างขั้นพื้นฐานขององค์กรที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อลักษณะและจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานของกิจการ

71.
กิจการจะรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างเป็นประมาณการหนี้สินได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ในการรับรู้ประมาณการหนี้สินตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 14 ส่วนการนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปฏิบัติกับการปรับโครงสร้างได้กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 72 ถึง 83


72.
การปรับโครงสร้างจะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานได้ก็ต่อเมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้

72.1
กิจการมีแผนการปรับโครงสร้างที่เป็นทางการอย่างละเอียด ซึ่งระบุถึงรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

72.1.1
ธุรกิจหรือส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

72.1.2
สถานประกอบการหลักที่จะได้รับผลกระทบ

72.1.3
สถานประกอบการ หน่วยงาน และจำนวนพนักงานโดยประมาณที่จะได้รับค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง

72.1.4
รายจ่ายที่กิจการจะต้องรับภาระ

72.1.5
เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้าง

72.2
กิจการทำให้ผู้ถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงว่ากิจการจะดำเนินการปรับโครงสร้างโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือโดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ

73. 
ตัวอย่างของหลักฐานที่แสดงว่ากิจการได้เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้าง ได้แก่ การรื้อถอนโรงงาน การขายสินทรัพย์ หรือการประกาศให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสร้าง การประกาศให้สาธารณชนทราบถึงแผนการปรับโครงสร้างในรายละเอียดจะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานได้ก็ต่อเมื่อการประกาศนั้นทำอย่างละเอียดเพียงพอ (เช่น เริ่มดำเนินงานตามแผนงานหลัก) ที่จะสร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ขายสินค้า พนักงาน (หรือตัวแทนพนักงาน) ว่ากิจการจะดำเนินการปรับโครงสร้าง 

74.
แผนการปรับโครงสร้างจะถือว่าเพียงพอที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการประกาศให้ผู้ถูกกระทบทราบ กิจการจำเป็นที่จะต้องเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และดำเนินการปรับโครงสร้างให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ไม่น่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อแผนนั้น หากการปรับโครงสร้างคาดว่าจะเริ่มต้นล่าช้าหรือจะใช้เวลานานจนไม่สมเหตุสมผล แผนการปรับโครงสร้างนั้นไม่น่าจะสร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงให้กับฝ่ายอื่นๆ ซึ่งกิจการผูกมัดไว้ในปัจจุบันว่าจะทำการปรับโครงสร้าง เนื่องจากกรอบเวลาดังกล่าวทำให้กิจการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสร้างได้

75.
การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสร้างก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้ากิจการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

75.1
เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือ

75.2
ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสร้างให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ การประกาศนั้นต้องเป็นไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะสร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงแก่ผู้ได้รับผลกระทบว่ากิจการจะดำเนินการปรับโครงสร้าง  

ในกรณีที่กิจการเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหรือประกาศลักษณะหลักให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หากการปรับโครงสร้างนั้นมีสาระสำคัญ และการไม่เปิดเผยข้อมูลจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงิน

76.
แม้ว่าการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน 
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นประกอบกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การเจรจาต่อรองกับตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับเงินที่จะจ่ายเมื่อเลิกจ้างหรือการต่อรองกับผู้ที่จะซื้อการดำเนินงาน การเจรจาดังกล่าวจะสรุปผลได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เมื่อการอนุมัติได้เกิดขึ้นและมีการสื่อสารให้ฝ่ายอื่นๆ ทราบจะถือว่ากิจการได้ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะปรับโครงสร้าง หากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 72


77.
ในบางกรณีคณะกรรมการจะได้รับสิทธิให้มีอำนาจสูงสุด โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เช่น ตัวแทนพนักงาน หรือในกรณีที่คณะกรรมการจำเป็นต้องแจ้งต่อตัวแทนดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจปรับโครงสร้าง ภาระผูกพันจากการอนุมานของกิจการในการปรับโครงสร้างอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจของคณะกรรมการได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์แล้ว

78.
เมื่อกิจการขายการดำเนินงาน ภาระผูกพันจะไม่ถือว่าเกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการได้ผูกมัดที่จะขายการดำเนินงานนั้น เช่น มีการทำสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

79.
แม้ว่ากิจการตัดสินใจที่จะขายการดำเนินงาน และได้ประกาศถึงการตัดสินใจนั้นต่อสาธารณชน กิจการยังไม่ถือว่าได้ผูกมัดที่จะขายการดำเนินงานนั้นจนกระทั่งกิจการสามารถระบุผู้ซื้อและตกลงทำสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ตราบใดที่กิจการยังไม่ได้ทำสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมายกิจการยังคงสามารถเปลี่ยนใจและอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่น หากกิจการไม่สามารถหาผู้ซื้อที่จะตกลงตามเงื่อนไขที่กิจการยอมรับได้ หากการขายการดำเนินงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง กิจการต้องทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานนั้นตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อการขายการดำเนินงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง ภาระผูกพันจากการอนุมานอาจเกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆ ของการปรับโครงสร้างก่อนที่กิจการจะทำสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

80.
ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสร้างต้องรวมรายจ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างที่เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

80.1
จำเป็นต้องเกิดในการปรับโครงสร้างนั้น

80.2
ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องของกิจการ

81.
ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสร้างต้องไม่รวมรายจ่ายต่อไปนี้

81.1
ค่าอบรมหรือค่าย้ายสถานที่ของพนักงานที่ยังจ้างงานอยู่

81.2
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด หรือ

81.3
เงินลงทุนในระบบหรือเครือข่ายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย


รายจ่ายข้างต้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต และไม่ถือเป็นหนี้สินสำหรับการปรับโครงสร้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์การรับรู้รายการเสมือนว่ารายจ่ายนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระจากการปรับโครงสร้าง

82.
กิจการต้องไม่นำขาดทุนจากการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถระบุได้จนถึงวันที่มีการปรับโครงสร้างมารวมเป็นประมาณการหนี้สิน ถ้าผลขาดทุนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่สร้างภาระตามคำนิยามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10


83.
ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 51 กิจการต้องไม่นำรายการผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาพิจารณาในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสร้าง แม้ว่าการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง

การเปิดเผยข้อมูล

84. 
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สำหรับประมาณการหนี้สินแต่ละประเภท

84.1
จำนวนประมาณการหนี้สิน ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวดรายงาน

84.2
จำนวนประมาณการหนี้สินที่รับรู้เพิ่มเติมในระหว่างงวด ซึ่งรวมถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินที่มีอยู่

84.3
จำนวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหว่างงวด (เช่น รายจ่ายที่เกิดขึ้นและนำไปลดประมาณการหนี้สิน)

84.4
จำนวนประมาณการหนี้สินที่ไม่ได้ใช้ที่ต้องกลับบัญชีในระหว่างงวด

84.5
จำนวนคิดลดที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดของประมาณการหนี้สินเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปและจากผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง


กิจการไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ

85.
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สำหรับประมาณการหนี้สินแต่ละประเภท

85.1
คำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดว่าจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

85.2 
สิ่งที่ชี้บอกความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต (ตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 48) เมื่อกิจการจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอ และ

85.3
จำนวนรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชย โดยระบุจำนวนสินทรัพย์ที่กิจการรับรู้สำหรับรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชยนั้น

86.
กิจการต้องให้คำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแต่ละประเภท 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้หากทำได้ในทางปฏิบัติ เว้นแต่
ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระหนี้สินนั้นอยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้

86.1
ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36 ถึง 52

86.2 
สิ่งที่ชี้บอกความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ และ

86.3 
ความน่าจะเป็นที่จะได้รับชดเชย

87.
ในการกำหนดว่าประมาณการหนี้สินหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นรายการใดอาจนำมารวมไว้เป็นประเภทเดียวกัน กิจการต้องพิจารณาว่ารายการต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างเพียงพอจนทำให้กิจการสามารถใช้ข้อความเดียวกันในการอธิบายถึงรายการเหล่านั้น และสามารถบรรลุเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 85.1 85.2 86.1 และ 86.2 ได้ ดังนั้น การจะรวมจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการประกันสินค้าต่างชนิดไว้เป็นประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือเป็นการเหมาะสม แต่การนำจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้าปกติและจำนวนที่จะเกิดจากการฟ้องร้องตามกฎหมายมารวมไว้เป็นประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือเป็นการไม่เหมาะสม

88.
หากประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดจากสถานการณ์ชุดเดียวกัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 ถึง 86 ในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้น

89.
เมื่อกิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยคำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 36 ถึง 52 หากสามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

90.
เมื่อกิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น กิจการต้องหลีกเลี่ยงการชี้แนะที่อาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับระดับความน่าจะเป็นที่รายได้จะเกิดขึ้น

91.
หากกิจการไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 86 และ 89 เนื่องจากไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

92.
ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 ถึง 89 จะทำให้สถานะของกิจการเกี่ยวกับข้อพิพาทกับฝ่ายอื่นๆ ในเรื่องเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น เกิดความ
โอนเอียงอย่างรุนแรง ในกรณีนี้ กิจการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่ต้องเปิดเผยถึงลักษณะทั่วไปของข้อพิพาทพร้อมกับข้อเท็จจริงและเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

93.
กิจการต้องรับรู้ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ณ วันถือปฏิบัติ (หรือก่อนวันถือปฏิบัติ) โดยการปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวดของงวดแรกที่กิจการได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนแต่ไม่ได้กำหนดให้กิจการต้องปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนที่นำเสนอ หรือปรับย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบ
หากกิจการไม่ได้ปรับย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบกิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

94.
(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

วันถือปฏิบัติ

95.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนำมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

96.
(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ตาราง - ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และรายจ่ายที่จะได้รับชดเชย


ภาคผนวกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

		ผลของเหตุการณ์ในอดีตทำให้กิจการอาจสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อจ่ายชำระ ก) ภาระผูกพันในปัจจุบัน หรือ ข) ภาระผูกพันที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งจะรู้ว่ามีอยู่จริงก็ต่อเมื่อเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนได้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น และไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ



		มีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร

		มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้น หรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่อาจจะหรืออาจจะไม่ทำให้กิจการสูญเสียทรัพยากร

		มีภาระผูกพันที่เป็นไปได้ หรือภาระในปัจจุบันที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรไม่น่าเป็นไปได้



		กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สิน (ย่อหน้าที่ 14) 

		กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สิน (ย่อหน้าที่ 27) 

		กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สิน (ย่อหน้าที่ 27) 



		กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน (ย่อหน้าที่ 84 และ 85)

		กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น   (ย่อหน้าที่ 86)

		กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล     (ย่อหน้าที่ 86)





ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อกิจการไม่สามารถรับรู้หนี้สินได้เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่าหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจะยังคงเกิดขึ้น และกิจการยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น              


		สินทรัพย์อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งจะรู้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีอยู่จริงก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น และไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ



		กิจการน่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน

		กิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แต่ยังไม่แน่นอน

		กิจการไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 



		สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  (ย่อหน้าที่ 33)

		กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์  

(ย่อหน้าที่ 31)

		กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ 
(ย่อหน้าที่ 31)  



		

		กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ย่อหน้าที่ 89) 

		กิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าว (ย่อหน้าที่ 89)





รายจ่ายที่จะได้รับชดเชย

		รายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนที่จ่ายไปเพื่อชำระประมาณการหนี้สินซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับชดเชยจาก
บุคคลที่สาม



		กิจการไม่มีภาระผูกพันสำหรับจำนวนรายจ่ายที่บุคคลที่สามจะเป็นผู้จ่าย

		กิจการมีภาระผูกพันสำหรับจำนวนรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชยและมีความแน่นอนว่ากิจการจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนภายหลังการจ่ายชำระ

		กิจการมีภาระผูกพันสำหรับจำนวนรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชย แต่ไม่มีความแน่นอนว่ากิจการจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนภายหลังการจ่ายชำระ



		กิจการไม่มีหนี้สินสำหรับจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับชดเชยนั้น (ย่อหน้าที่ 57)




		กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน และอาจนำรายจ่ายนั้นมาหักกลบกับค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวนรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชยที่รับรู้จะต้องไม่สูงกว่าหนี้สินที่เกี่ยวข้อง (ย่อหน้าที่ 53 และ 54)

		กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์     (ย่อหน้าที่ 53)






		กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล



		กิจการต้องเปิดเผยจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับชดเชย พร้อมกับรับรู้จำนวนที่จ่ายชดเชย  (ย่อหน้าที่ 85.3)

		กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับชดเชย (ย่อหน้าที่ 85.3)





ภาคผนวก ข แผนผังการตัดสินใจ

ภาคผนวกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น แผนผังการตัดสินใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อกำหนดหลักของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวกับการรับรู้ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น




                      เริ่ม

    ภาระผูกพันในปัจจุบันเกิดจาก                                                                          ไม่มี


เหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิด
          มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่?



ภาระผูกพันหรือไม่?


ใช่

มี


มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ

              ไม่น่าเป็นไปได้ใช่หรือไม่?


สูญเสียทรัพยากรหรือไม่?


มี





    ไม่ใช่


สามารถประมาณมูลค่าได้อย่าง


น่าเชื่อถือหรือไม่?



ได้


           ต้องรับรู้เป็นหนี้สิน                  เปิดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น            ไม่ต้องรับรู้และไม่ต้องเปิดเผย


ข้อสังเกต ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อมีความไม่ชัดเจนว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ หากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นน่าจะมีผลทำให้ภาระผูกพันได้เกิดขึ้น กิจการต้องถือว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ย่อหน้าที่ 15 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)


ภาคผนวก ค ตัวอย่างสำหรับการรับรู้รายการ


ภาคผนวกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างทุกตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่างบการเงินของกิจการที่กล่าวถึงมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สมมติว่ากิจการสามารถประมาณการการสูญเสียทรัพยากรได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการที่ดีที่สุดที่อ้างถึงคือ จำนวนของมูลค่าปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินตามเวลาที่มีสาระสำคัญ ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ แม้ว่าสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในตัวอย่างบาง ตัวอย่างอาจชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์อาจด้อยค่าลง

ตัวอย่างที่ 1 การรับประกันสินค้า

ผู้ผลิตได้ให้การรับประกันสินค้าเมื่อขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาขายผู้ผลิตจะรับผิดชอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดี โดยการซ่อมหรือเปลี่ยนแทนสินค้าที่มีตำหนิภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ จากประสบการณ์ในอดีตของผู้ผลิตพบว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าไม่น่าเกิดขึ้น) ที่จะมีการเรียกร้องการรับประกันสินค้า

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ การขายสินค้าซึ่งมีการรับประกัน ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่สำหรับการรับประกันสินค้าโดยรวม (ดูย่อหน้าที่ 24)


ข้อสรุป-กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของต้นทุนในการทำให้สินค้าอยู่ในสภาพดีภายใต้การรับประกันสินค้าที่ขายไปก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 24)

ตัวอย่างที่ 2 


ก.  ที่ดินปนเปื้อนมลพิษ ขณะที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมจะได้รับการบัญญัติขึ้นอย่างแน่นอน

กิจการอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันที่ก่อให้เกิดมลพิษ แต่มีนโยบายที่จะทำการกำจัดมลพิษเฉพาะเมื่อมีกฎหมายของประเทศที่กิจการดำเนินการอยู่กำหนดไว้ หากกิจการดำเนินการอยู่ในประเทศที่ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ระบุให้กิจการต้องทำการกำจัดมลพิษ และการดำเนินงานของกิจการได้ทำให้ที่ดินในประเทศนั้นเกิดมลพิษเป็นเวลาหลายปี แต่ในวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ได้มีการร่างกฎหมายที่กำหนดให้กิจการต้องทำการกำจัดมลพิษในที่ดินและร่างกฎหมายนั้นจะมีการบัญญัติเป็นกฎหมายอย่างแน่นอนภายหลังวันสิ้นปีไม่นานนัก 

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ การก่อให้เกิดมลพิษในที่ดินเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาระผูกพันในปัจจุบันคือภาระผูกพันตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จะมีการบัญญัติขึ้นอย่างแน่นอน


การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ข้อสรุป-กิจการต้องบันทึกประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของต้นทุนในการกำจัดมลพิษ (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 22)

ข.  ที่ดินปนเปื้อนมลพิษและภาระผูกพันจากการอนุมาน

กิจการอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันที่ก่อให้เกิดมลพิษในประเทศซึ่งไม่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม กิจการได้ประกาศนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางในการกำจัดมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานของกิจการและในอดีตที่ผ่านมากิจการได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศต่อสาธารณชนมาโดยตลอด

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ การทำให้ที่ดินปนเปื้อนมลพิษ ภาระผูกพันในปัจจุบันคือ ภาระผูกพันจากการอนุมานที่สร้างความคาดหวังอย่างมีมูลความจริงให้กับผู้ที่ถูกกระทบว่ากิจการจะทำการกำจัดมลพิษนั้น

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ข้อสรุป-กิจการต้องบันทึกประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของต้นทุนในการกำจัดมลพิษ (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 17 และดูคำนิยามของคำว่า ภาระผูกพันจากการอนุมานในย่อหน้าที่ 10)


ตัวอย่างที่ 3 ฐานการผลิตในทะเล

กิจการมีฐานการผลิตน้ำมันในทะเล ซึ่งตามสัมปทานกำหนดให้กิจการต้องเคลื่อนย้ายฐานการผลิตเมื่อการผลิตสิ้นสุดลงและต้องบูรณะพื้นทะเล กิจการประมาณว่าร้อยละ 90 ของต้นทุนทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ น้ำมันและบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสร้างแท่นดังกล่าว ส่วนอีกร้อยละ 10 เกี่ยวข้องกับการขุดน้ำมัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการได้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มขุดเจาะน้ำมัน

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-การก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันซึ่งทำให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขในสัมปทานที่จะต้องเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันและบูรณะพื้นทะเล อย่างไรก็ตาม กิจการยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแก้ไขความเสียหายที่เกิดจากการขุดเจาะน้ำมัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะน้ำมัน

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ข้อสรุป-กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของต้นทุนจำนวนร้อยละ 90 ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นต้นทุนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันและบูรณะความเสียหายที่เกิดจากการสร้างแท่นขุดเจาะนั้น (ดูย่อหน้าที่ 14) ต้นทุนดังกล่าวต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนแท่นขุดเจาะน้ำมัน ส่วนอีกร้อยละ 10 ของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำมันต้องรับรู้เป็นหนี้สินเมื่อการขุดเจาะน้ำมันเกิดขึ้น

ตัวอย่างที่  4 นโยบายการคืนเงิน

ร้านค้าปลีกมีนโยบายที่จะคืนเงินหากลูกค้าไม่พอใจในสินค้า แม้ว่ากิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะปฏิบัติดังกล่าว แต่นโยบายนั้นเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ การขายสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน เนื่องจากการปฏิบัติของร้านค้าสร้างความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงให้กับลูกค้าว่าร้านค้าจะจ่ายเงินคืน

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ส่วนหนึ่งของสินค้าจะต้องมีการส่งคืนเพื่อที่จะรับคืนเงิน (ดูย่อหน้าที่ 24)

ข้อสรุป-กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของต้นทุนในการที่จะต้องจ่ายคืนเงินให้กับลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 14 17 และ 24 และดูคำนิยามของคำว่า ภาระผูกพันจากการอนุมานในย่อหน้าที่ 10)

ตัวอย่างที่ 5

 ก.กิจการตัดสินใจปิดแผนก โดยก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการยังไม่ได้ปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับ   

  เรื่องดังกล่าว 

  ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปิดแผนกหนึ่งของกิจการ    ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (31 ธันวาคม 25X1) กิจการยังไม่ได้แจ้งการตัดสินใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบทราบและยังไม่ได้ปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-ข้อเท็จจริงดังกล่าวถือว่ายังไม่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน ดังนั้น กิจการจึงยังไม่มีภาระผูกพัน

ข้อสรุป-กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สิน (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 72)

ข.
กิจการตัดสินใจปิดแผนก โดยก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการได้แจ้งและเริ่มปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวแล้ว 


ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปิดแผนกผลิตสินค้าประเภทหนึ่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการได้ตกลงกันถึงแผนการปิดแผนกในรายละเอียด คณะกรรมการได้มีส่งจดหมายถึงลูกค้าเพื่อเตือนลูกค้าให้จัดหาสินค้าจากแหล่งทางเลือกอื่น และกิจการได้แจ้งให้พนักงานทราบถึงแรงงานส่วนเกินของกิจการหลังจากที่ได้ปิดแผนกแล้ว

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่สร้างภาระผูกพันคือ การแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานทราบถึงการตัดสินใจปิดแผนก ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมานนับจากวันที่แจ้ง เพราะทำให้ผู้ได้รับผลกระทบเกิดความคาดหมายอย่างมีมูลความจริงว่าแผนกนั้นจะถูกปิด

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ข้อสรุป-กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของต้นทุนในการปิดแผนกนั้น (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 72)

ตัวอย่างที่ 
6
 ข้อกำหนดตามกฎหมายที่ระบุให้กิจการต้องติดตั้งเครื่องกรองควัน

กิจการต้องติดตั้งเครื่องกรองควันในโรงงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่ แต่กิจการยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกรองควัน 

ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนในการ ติดตั้งเครื่องกรองควัน  หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าปรับตามกฎหมาย

ข้อสรุป-กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการติดตั้งเครื่องกรองควัน (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 17 ถึง 19)

ข)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-ยังคงไม่มีภาระผูกพันในการติดตั้งเครื่องกรองควัน เพราะว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการติดตั้งเครื่องกรองควันยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งอาจทำให้การที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-การประเมินความน่าจะเป็นว่ากิจการจะต้องเสียค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกฎหมายและความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อสรุป-กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการติดตั้งเครื่องกรองควัน อย่างไรก็ตาม กิจการต้องรับรู้ค่าปรับที่กิจการน่าจะต้องจ่ายด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุด (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 17 ถึง 19)

ตัวอย่างที่ 
7
 การอบรมพนักงานซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีเงินได้

รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงในระบบภาษีเงินได้ทำให้กิจการที่อยู่ในภาคที่ให้บริการทางการเงินจำเป็นต้องอบรมพนักงานในส่วนบริหารและการขายจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินได้อย่างถูกต้อง กิจการยังไม่ได้อบรมพนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-ภาระผูกพันยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน (การอบรมพนักงาน) ยังไม่ได้เกิดขึ้น 

ข้อสรุป-กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สิน (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 17 ถึง 19)


ตัวอย่างที่ 
8
สัญญาที่สร้างภาระแก่กิจการ

กิจการดำเนินงานโดยเช่าโรงงานภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ในระหว่างเดือนธันวาคม 25X1 กิจการได้ย้ายสถานที่ดำเนินงานไปยังโรงงานแห่งใหม่ อายุของสัญญาเช่าโรงงานเก่ายังคงเหลืออีก 4 ปี กิจการไม่สามารถยกเลิกสัญญาเช่าและไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าโรงงานต่อได้

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ การลงนามในสัญญาเช่า ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเมื่อสัญญาเช่ากลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระ (ก่อนที่สัญญาเช่าดังกล่าวจะกลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระ กิจการต้องบันทึกสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า)

ข้อสรุป-กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดสำหรับการจ่ายค่าเช่าที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (ดูย่อหน้าที่ 5.3 14 และ 66)

ตัวอย่างที่ 
9
 การค้ำประกัน

ระหว่างปี 25X4 บริษัท ก ค้ำประกันการกู้ยืมให้บริษัท ข ซึ่งในขณะนั้นมีฐานะการเงินดี ในระหว่างปี 25X5 บริษัท ข ประสบปัญหาทางการเงิน และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X5 บริษัท ข ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์จากเจ้าหนี้ภายใต้กฎหมายล้มละลาย

สัญญาฉบับนี้เป็นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของสัญญาค้ำประกันทางการเงินในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย โดยหากผู้ออกสัญญาได้ยืนยันอย่างแน่นอนว่าสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาประกันภัย และได้ใช้นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย ผู้ออกสัญญาอาจเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) อนุญาตให้ผู้ออกสัญญาใช้นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่ต่อไปสำหรับสัญญาประกันภัยถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ระบุไว้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ถ้าเข้าตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของนโยบายการบัญชี ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) อนุญาตให้ใช้ และเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) สำหรับสัญญาค้ำประกันทางการเงินที่เป็นไปตามขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย

ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ การให้การค้ำประกัน ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4 การจ่ายชำระประโยชน์เชิงเศรษฐกิจยังไม่ถึงระดับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ข้อสรุป-กิจการต้องรับรู้การค้ำประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5


ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ การให้การค้ำประกัน ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว

ข้อสรุป-กิจการต้องวัดมูลค่าการค้ำประกันในภายหลังด้วยจำนวนที่สูงกว่าของ (1) ประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพัน (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 23) และ (2) จำนวนรับรู้เริ่มแรกหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมที่สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ 

ตัวอย่างที่  10 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

ในปี 25X5 หลังพิธีแต่งงาน มีผู้เสียชีวิต 10 ราย ซึ่งมีความน่าจะเป็นว่าเนื่องจากอาหารที่กิจการขายเป็นพิษ  กระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมายได้เริ่มขึ้นเพื่อเรียกร้องความเสียหายจากกิจการ แต่กิจการยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหนี้สินจากความเสียหายดังกล่าวอยู่ จนกระทั่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ได้รับการอนุมัติ  ทนายความของกิจการให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6  ทนายความของกิจการให้คำแนะนำว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะต้องรับผิดชอบในคดีนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรูปคดี

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 


ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-จากหลักฐานที่มีอยู่ ณ วันที่         งบการเงินได้รับการอนุมัติพบว่า กิจการไม่มีภาระผูกพันที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ข้อสรุป-กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สิน (ดูย่อหน้าที่ 15 ถึง 16) แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ว่าความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรอยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้ (ดูย่อหน้าที่ 86)

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X6


ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-จากหลักฐานที่มีอยู่ กิจการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันขึ้น

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระ-มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ข้อสรุป-กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยประมาณการที่ดีที่สุดของจำนวนที่จะต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้น (ดูย่อหน้าที่ 14 ถึง 16) 

ตัวอย่างที่ 
11 การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา

สินทรัพย์บางอย่างจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสาระสำคัญทุกช่วงปีหนึ่งๆ นอกเหนือจากการบำรุงรักษาตามปกติ  เช่น การประกอบใหม่ การปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแทนส่วนประกอบที่สำคัญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปันส่วนรายจ่ายของสินทรัพย์ให้กับส่วนประกอบของสินทรัพย์นั้น เมื่อส่วนประกอบดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันหรือมีรูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

ก.  ต้นทุนในการปรับปรุงใหม่-ไม่มีข้อกำหนดตามกฎหมาย

เตาเผามีเยื่อบุที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแทนทุกๆ 5 ปี เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เยื่อบุเตาเผาได้ใช้ไปแล้วเป็นเวลา 3 ปี

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-กิจการยังไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบัน

ข้อสรุป-กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สิน (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 17 ถึง 19) 

กิจการต้องไม่รับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนเยื่อบุ เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่มีอยู่ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำในอนาคตของกิจการ แม้ว่าความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดรายจ่ายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าจะใช้เตาเผานั้นต่อไปหรือเปลี่ยนแทนเยื่อบุ ในกรณีนี้กิจการต้องบันทึกต้นทุนในการบุเตาเผาเป็นสินทรัพย์ และทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของเยื่อบุนั้น แทนที่จะมีการรับรู้ประมาณการหนี้สิน เยื่อบุเตาเผาจะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 5 ปี หนี้สินต้นทุนการเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่เกิดขึ้น จะนำไปบันทึกเป็นต้นทุนเยื่อบุใหม่แต่ละอัน โดยตัดค่าเสื่อมราคาต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี

ข.   ต้นทุนในการปรับปรุงใหม่-ตามข้อกำหนดในกฎหมาย

กฎหมายกำหนดให้สายการบินต้องยกเครื่องเครื่องบินทุกๆ 3 ปี

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน-กิจการยังไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบัน

ข้อสรุป-กิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหนี้สิน (ดูย่อหน้าที่ 14 และ 17 ถึง 19)

กิจการต้องไม่รับรู้ต้นทุนการยกเครื่องของเครื่องบินเป็นประมาณการหนี้สินด้วยเหตุผลเดียวกับตัวอย่างก่อนที่ต้องไม่รับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนเยื่อบุเตาเผาเป็นประมาณการหนี้สิน แม้ว่าข้อกำหนดตามกฎหมายจะกำหนดให้กิจการต้องยกเครื่อง แต่ต้นทุนการยกเครื่องไม่ถือเป็นหนี้สิน เนื่องจากการยกเครื่องไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำในอนาคตของกิจการ กิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจ่ายในการยกเครื่องหากกิจการตัดสินใจขายเครื่องบิน ดังนั้น กิจการต้องไม่รับรู้ต้นทุนในการยกเครื่องเป็นประมาณการหนี้สิน แต่ควรนำระยะเวลาที่คาดว่าต้องทำการบำรุงรักษาในอนาคตมาพิจารณาในการตัดค่าเสื่อมราคาของเครื่องบิน เช่น กิจการควรนำจำนวนที่เทียบเท่ากับต้นทุนในการบำรุงรักษาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาตัดค่าเสื่อมราคาตลอดระยะเวลา 3 ปี

ภาคผนวก ง การเปิดเผยข้อมูล

ภาคผนวกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 85

ตัวอย่างที่  1  การค้ำประกัน

ณ วันที่ขาย กิจการได้ค้ำประกันสินค้าจำนวน 3 ชนิดที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ โดยกิจการจะรับซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายตลอดเวลา 2 ปีนับจากวันที่ขาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการรับรู้ประมาณการหนี้สินจำนวน 60,000 บาท กิจการไม่ได้คิดลดประมาณการหนี้สิน เนื่องจากผลกระทบจากการคิดลดไม่มีสาระสำคัญ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

“กิจการได้รับรู้ประมาณการหนี้สินจำนวน 60,000 บาท สำหรับการเรียกร้องการรับประกันสินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าที่ขายไประหว่าง 3 ปีที่ผ่านมา กิจการคาดว่ารายจ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้า และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะ 2 ปี ตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”

ตัวอย่างที่  2  ต้นทุนในการรื้อถอน

ในปี  2500 กิจการมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ซึ่งกิจการได้รับรู้ประมาณการหนี้สินในการกำจัดจำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งประมาณขึ้นจากข้อสมมติที่ว่าการกำจัดจะเกิดขึ้นภายใน 60 ถึง 70 ปี ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม อาจมีความน่าจะเป็นที่การกำจัดนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่ง 100 ถึง 110 ปี ข้างหน้า ซึ่งในกรณีดังกล่าว มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการรื้อถอนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

“กิจการได้รับรู้ประมาณการหนี้สินจำนวน 300 ล้านบาท สำหรับต้นทุนในการกำจัดกากนิวเคลียร์ ต้นทุนดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี 2560 และ 2570 อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่กิจการอาจไม่ต้องกำจัดกากนิวเคลียร์ดังกล่าว จนกระทั่งปี 2600 ถึง 2610 หากกิจการคาดการณ์ว่าต้นทุนการรื้อถอนจะไม่เกิดขึ้นระหว่างปี 2600 ถึง 2610 ประมาณการหนี้สินจะมีจำนวนลดลงเหลือ 136 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินได้มีการประมาณขึ้นโดยอ้างอิงกับวิทยาการที่มีอยู่และราคาในปัจจุบัน และคิดลดโดยใช้อัตราคิดลดที่แท้จริงจำนวนร้อยละ 2 ”

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 92 เมื่อข้อมูลบางประการที่กำหนดให้ต้องเปิดเผยไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากคาดว่าข้อมูลนั้นจะทำให้เกิดการโอนเอียงอย่างรุนแรงต่อสถานะของกิจการเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับอีกฝ่ายหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 
3  ข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

กิจการได้เกิดข้อพิพาทกับคู่แข่งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และกิจการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 100 ล้านบาท กิจการรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยประมาณการที่ดีที่สุดสำหรับภาระผูกพันนั้นแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 84 และ 85 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

 “การฟ้องร้องยังอยู่ในขั้นการพิจารณาคดีกับบริษัทคู่กรณี ซึ่งกล่าวหาว่ากิจการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นจำนวน 100 ล้านบาท กิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากกิจการคาดว่าข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลของคดีความ ซึ่งกรรมการของกิจการมีความเห็นว่ากิจการมีโอกาสที่จะชนะคดี”

ไม่ได้ (ยากยิ่งที่จะเกิด)





ไม่มี





ไม่ใช่
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