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มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 53 
เรื่อง 

ประมาณการหนีส้นิ  หนี้สนิที่อาจเกิดขึ้น  และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
(ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) 

ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับกิจการทุกกิจการในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน  

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ยกเวนรายการตอไปนี้ 
 1.1 รายการที่เปนผลจากเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม 
 1.2 รายการที่เปนผลจากสัญญาที่ยังไมไดปฏิบัติ ซ่ึงไมใชสัญญาที่สรางภาระแกกจิการ 
 1.3 รายการที่เกิดจากสัญญาที่กิจการประกันภัยทํากับผูถือกรมธรรม 
 1.4 รายการที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

คํานิยาม 
2. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตอง
จายชําระ 

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกลาวเปนผล
ของเหตุการณในอดีตซ่ึงการชําระภาระผูกพันน้ันคาดวาจะสงผล
ใหกิจการตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ หมายถึง เหตุการณท่ีกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกผันจาก
การอนุมาน ซ่ึงเปนผลใหกิจการตองจายชําระภาระผูกพันนั้นโดย
ไมมีทางหลีกเล่ียง 

ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้ 
  ก) สัญญา(ตามเงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดแจงหรือโดยนัย) 
  ข) กฎหมายที่ใชบังคับ 
  ค) ผลบังคับตามกฎหมายอื่น 
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ภาระผูกพันจากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการที่ทําใหกิจการจําตอง
ปฏิบัติตามภาระผูกพันนั้น ภาระผูกพันดังกลาวถือวาไดเกิดขึ้น
หากเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 

ก) กิจการชี้แนะใหอีกฝายหนึ่งเห็นวากิจการจะยอมรับผิดชอบ
บางประการ โดยการปฏิบัติในอดีตจนถือเปนแบบแผนหรือโดย
นโยบายที่ประกาศใชหรือโดยคําแถลงการณในปจจุบันที่มี
ความเฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ 

ข) การกระทําตามขอ ก) ของกิจการสรางความคาดหมายอยาง
มีมูลความจริงใหกับอีกฝายหนึ่งวากิจการจะรับผิดชอบตอ
ภาระผูกพันที่เกิดขึ้น  

หนี้สินทีอ่าจเกดิขึ้น หมายถึง รายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
ก) ภาระผูกพันที่อาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตแต

การจะทราบวาภาระผูกพันดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับ
การยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
หรือไมเกิดขึ้นในอนาคต (เหตุการณในอนาคต) ซ่ึงเหตุการณ
ในอนาคตดังกลาวตองเปนเหตุการณที่ยังมีความไมแนนอน
ในขณะนั้นและตองไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ 

ข) ภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แต
ไมสามารถรับรูเปนหนี้สินไดเนื่องจากเปนไปตามขอใดขอ
หนึ่งตอไปนี้ 
(1) ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันอยู
ในระดับไมถึง“ความเปนไปไดคอนขางแน”หรือ 

(2) กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยาง
นาเชื่อถอืเพียงพอ 

สินทรัพยที่อาจเกิดขึน้ หมายถึง สินทรัพยที่อาจมีอยูอันเนือ่งมาจากเหตุการณในอดีตแต 
การจะทราบวาสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการ
ยืนยันจากเหตกุารณอยางนอยหนึ่งเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นหรือ 
ไมเกิดขึ้นในอนาคต (เหตุการณในอนาคต) ซ่ึงเหตุการณใน
อนาคตดังกลาวตองเปนเหตุการณที่ยังมีความไมแนนอนใน
ขณะนั้นและตองไมอยูในความควบคุมท้ังหมดของกิจการ 
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สัญญาที่สรางภาระ หมายถึง สัญญาท่ีกอใหเกิดตนทุนท่ีไมอาจหลีกเล่ียงไดจากการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่ระบุไวซ่ึงตนทุนดังกลาวมีจํานวนสูงกวาประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสัญญานั้น 

การปรับโครงสราง หมายถึง แผนงานท่ีอยูภายใตการวางแผนและควบคุมของฝายบริหาร 
กิจการซึ่งทําใหรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงอยางมีนัยสําคัญ 

  ก) ขอบเขตของธุรกิจที่ดําเนินอยู หรือ 
  ข) ลักษณะของธุรกิจที่ดําเนินอยู 

 

การรับรูรายการ 
ประมาณการหนี้สิน 

3. กิจการจะรับรูประมาณการหนี้สินเปนหนี้สินในงบดุลไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเง่ือนไขทุกขอตอไปนี้ 
3.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปนภาระผูกพัน

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน 
3.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกิจการเพ่ือ

จายชําระภาระผูกพันดังกลาว และ 
3.3 สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ 

ภาระผูกพันในปจจุบัน 

4. ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อมีความไมชัดเจนวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลหรือไมให  
กิจการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู หากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้น
นาจะมีผลทําใหภาระผูกพันไดเกิดขึ้นภายในวันท่ีในงบดุล กิจการตองถือวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ 
วันที่ในงบดุล 

5. ประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรูในงบดุลตองเปนภาระผูกพันที่เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวในอดีตและ
ไมขึ้นกับการกระทําในอนาคตของกิจการ ตัวอยางของภาระผูกพันดังกลาวคือ การที่กิจการตองจายคาปรับ
หรือคาใชจายในการกําจัดมลพิษเนื่องจากกระทําผิดกฎหมายสิ่งแวดลอม การจายคาปรับหรือคาใชจาย  
ดังกลาวจะทําใหกิจการตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือชําระภาระผูกพันที่เกิดขึ้นไมวา
การกระทําในอนาคตของกิจการจะเปนเชนไร ในทํานองเดียวกัน กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับ 
ตนทุนในการรื้อถอนแทนขุดเจาะน้ํามันหรือโรงงานไฟฟาปรมาณูเทากับจํานวนที่กิจการตองรับผิดชอบเพ่ือ
แกไขความเสียหายท่ีไดเกิดขึ้น ในทางกลับกัน กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับรายจายที่กิจการ
ต้ังใจหรือจําเปนตองกอใหเกิดขึ้นเพ่ือใหการดําเนินงานในอนาคตเปนไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เนื่อง 
จากแรงกดดันทางธุรกิจหรือขอกําหนดตามกฎหมาย เชน การติดต้ังเคร่ืองกรองควันสําหรับโรงงานบาง
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ประเภท ในกรณีนี้ กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินเนื่องจากภาระผูกพันในปจจุบันสําหรับรายจายใน
อนาคตถือวายังไมเกิดขึ้น เพราะกิจการสามารถหลีกเล่ียงรายจายที่จะเกิดขึ้นไดดวยการกระทําในอนาคตของ
กิจการเอง เชน การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
6. กิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 

7. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

การวัดมูลคา 
ประมาณการที่ดีท่ีสดุ 

8. กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระ
ผูกพันในปจจุบัน ณ วันที่ในงบดุล 

ความเสี่ยงและความไมแนนอน 
9. ในการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน กิจการตองพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนที่ไมอาจหลีก 

เล่ียงไดอันเกิดจากเหตุการณและสถานการณแวดลอมตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด 

มูลคาปจจุบัน 

10. กิจการตองกําหนดจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจาย 
 ชําระภาระผูกพัน หากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนีส้นินั้นอยางมีนัยสําคัญ 

11. อัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษี อตัราคิดลดตองสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบัน 
 ของมูลคาของเงินตามเวลาและความเสี่ยง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของหนี้สนิที่กําลังพิจารณาอยู แตตองไม 
 สะทอนถึงความเสี่ยงที่ไดปรับกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไวแลว 

เหตุการณในอนาคต 

12. ประมาณการหนี้สินตองสะทอนถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนที่กิจการตองนํามาจาย 
 ชําระภาระผูกพัน หากมีหลักฐานท่ีเที่ยงธรรมและเพียงพอที่ทําใหเชื่อถือไดวาเหตุการณในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น 
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การจําหนายที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
13. กิจการตองไมนําผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้นมารวมพิจารณาในการวัดมูลคา 
 ประมาณการหนี้สิน 

รายจายที่จะไดรับคืน 

14. หากกิจการคาดวาจะไดรับรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่สามตามจํานวนที่กิจการจายไปเพ่ือ 
 ชําระประมาณการหนี้สิน กิจการจะรับรูรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อกิจการคาดวาหลังจาก 
 ที่จายชําระภาระผูกพันแลวกิจการนาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน กิจการตองรับรูรายจายที่จะไดรับ 
 คืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ 

15. กิจการอาจแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจํานวน 
 รายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน 
16. กิจการตองทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลและปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกลาวใหเปนการ 
 ประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับวันน้ัน  กิจการตองกลับบัญชีประมาณการหนี้สินหากความนาจะเปนที่กิจการจะ 
 สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันไมอยูในระดับเปนไปไดคอนขางแนอีก 
 ตอไป 

การนําประมาณการหนี้สินมาใช 
17. กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไวแตเดิม 

การนําขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรูและการวัดมูลคามาปฏิบัติ 
ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต 

18. กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

สัญญาที่สรางภาระ 
19. กิจการตองรับรูภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิดจากสัญญาที่สรางภาระเปนประมาณการหนี้สินและวัดมูลคา 
 ภาระผูกพันดังกลาวในลักษณะเดียวกับการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน 
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การปรับโครงสราง 
20. การปรับโครงสรางจะกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานไดก็ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอ 
 ตอไปนี้ 
 20.1 กิจการมีแผนการปรับโครงสรางที่เปนทางการอยางละเอียด ซ่ึงระบุถึงรายการตอไปนี้เปนอยางนอย 
 20.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของ 
 20.1.2 สถานประกอบการหลักท่ีจะไดรับผลกระทบ 
 20.1.3 สถานประกอบการ หนาที่งาน และจํานวนพนักงานโดยประมาณที่จะไดรับคาตอบแทน 
  จากการเลิกจาง 
 20.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ 
 20.1.5 กําหนดการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง 

 20.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวา 
  กิจการจะดําเนินการปรับโครงสรางโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสรางหรือโดยการประกาศ 
  ลักษณะหลักของแผนนั้นใหผูถูกกระทบทราบ 

21. เมื่อกิจการขายการดําเนินงานบางสวน ภาระผูกพันจะไมถือวาเกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการไดผูกมัดที่จะขายการ 
 ดําเนินงานนั้น เชน ทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย 

22. กิจการจะนํารายจายไปรวมเปนประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางไดก็ตอเมื่อรายจายนั้นเปนรายจาย 
 โดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางและเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
 22.1 จําเปนตองเกิดในการปรับโครงสรางนั้น 
 22.2 ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องของกิจการ 

การเปดเผยขอมูล 
23. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท 
 23.1 จํานวนประมาณการหนี้สิน ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวด 
 23.2 จํานวนประมาณการหนี้สินที่รับรูในระหวางงวด ซ่ึงรวมถึงจํานวนที่เพ่ิมขึ้นของประมาณการหนี้สิน 
  ที่มีอยู 
 23.3 จํานวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหวางงวด เชน รายจายที่เกิดขึ้นและนําไปลด 
  ประมาณการหนี้สิน 
 23.4 จํานวนประมาณการหนี้สินที่ตองกลับบัญชีในระหวางงวดเน่ืองจากบันทึกไวสูงเกินไป 
 23.5 จํานวนคิดลดที่เพ่ิมขึ้นในระหวางงวดของประมาณการหนี้สินเนื่องจากเวลาที่ผานไปและจากผล 
  ของอัตราคิดลดที่เปล่ียนแปลงกิจการไมจําเปนตองแสดงขอมูลเปรียบเทียบ 
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24. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท 
 24.1 คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดวาจะสูญเสีย 
  ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
 24.2 ความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ กิจการ 
  ตองเปดเผยขอสมมุติสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต (ดูยอหนาที่ 48) เมื่อกิจการจําเปน 
  ตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอ 
 24.3 จํานวนรายจายที่คาดวาจะไดรับคืน โดยระบุจํานวนสินทรัพยที่กิจการรับรูสําหรับรายจายที่คาดวา 
  จะไดรับคืนนั้น 

25. กิจการตองใหคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแตละประเภท ณ วันที่ในงบดุล 
 และเปดเผยขอมูลตอไปนี้หากทําไดในทางปฏิบัติ เวนแตเมื่อความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร 
 เพ่ือจายชําระหนี้สินนั้นอยูในระดับไมนาเปนไปได 
 25.1 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซ่ึงวัดมูลคาตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 36 ถึง 52 
 25.2 ความไมแนนอนเกี่ยวกบัจํานวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
 25.3 ความนาจะเปนท่ีจะไดรับรายจายคืน 

26. เมื่อกิจการนาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจมากกวาจะไมไดรับ กิจการตองใหคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับ 
 ลักษณะของสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบดุล กิจการตองเปดเผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน  
 ซ่ึงวัดมูลคาตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 36 ถึง 52 หากสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 

27. หากกิจการไมเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 86 และ 89 เนื่องจากไมสามารถทําไดในทาง 
 ปฏิบัติกิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 

28. ในกรณีที่ยากย่ิงที่จะเกิดท่ีสามารถคาดการณไดวาการเปดเผยขอมูลท้ังหมดหรือบางสวนตามที่กําหนดไวใน 
 ยอหนาที่ 84 ถึง 89 จะทําใหสถานะของกิจการเกี่ยวกับขอพิพาทกับอีกฝายหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับประมาณ 
 การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หรือสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น เกิดความโอนเอียงอยางรุนแรง ในกรณีนี้ กิจการ 
 ไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลดังกลาวแตตองเปดเผยถึงลักษณะทั่วไปของขอพิพาทพรอมกับขอเท็จจริงและ 
 เหตุผลของการไมเปดเผยขอมูลนั้น 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
29. กิจการตองรับรูผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ณ วันถือปฏิบัติ (หรือกอนวันถือ 
 ปฏิบัติ) โดยการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวดของงวดแรกที่กิจการไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ 
 ปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนแตไมไดกําหนดใหกิจการตองปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดของ 
 งวดกอนที่นําเสนอหรือปรับยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบ หากกิจการไมไดปรับยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบกิจ 
 การตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 
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วันถือปฏิบัติ 
30. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  
 มกราคม 2548 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ  
 หากกิจการตองการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริง 
 ดังกลาวและตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยไมมีการยกเวน 




