
ในการด าเนินธุรกิจของกิจการ สินทรัพยข์องกิจการส่วนหน่ึงอาจไดม้าจากการลงทุนจาก
เจา้ของกิจการหรืออาจจะไดม้าจากการซ้ือ และอีกส่วนหน่ึงอาจไดม้าจากการกูย้ืมจากภายนอกหรือ
จากบุคคลอ่ืน ก่อใหเ้กิดหน้ีสินข้ึนภายในกิจการ ดงันั้น หน้ีสินจึงเป็นภาระผกูพนัของกิจการส่งผลท า
ใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือสูญเสียสินทรัพย ์เป็นการจ่ายช าระหน้ี
ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลอ่ืนในอนาคตการช าระหน้ีสินดงักล่าวกิจการอาจจะช าระดว้ยเงินสด 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่เงินสดหรือบริการกไ็ดแ้ลว้แต่จะตกลงกนั



ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2563) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจ
เกดิขึน้และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ ของสภาวชิาชพี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ไดใ้หค้วามหมายโดยเฉพาะ 
ดงันี้ “หนี้สนิ หมายถงึ ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกจิการ ซึง่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดตีทีก่ารช าระ
ภาระผกูพนันัน้คาดวา่จะส่งผลใหก้จิการตอ้งสญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกิจ”จากขอ้ความ
ขา้งตน้ สรปุความหมายของหนี้สนิได ้ดงันี้

1. ความหมายของหน้ีสิน

หน้ีสิน (Liabilities) หมายถงึ ภาระผกูพนัตามกฎหมายทีก่จิการมตี่อบุคคลภายนอก ซึง่
เกดิจากการซือ้สนิคา้ สนิทรพัย ์หรอืบรกิารเป็นเงนิเชือ่ การกูย้มืเงนิ ค่าใชจ้า่ยทีถ่งึก าหนดช าระแต่ยงั
ไม่ไดจ้่ายเงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิค้าหรอืบรกิาร กจิการจะต้องจ่ายช าระหนี้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกหรอื
บุคคลอื่นในอนาคตการช าระหนี้ดงักล่าวกจิการอาจจะช าระดว้ยเงนิสด สนิทรพัยอ์ื่นที่ไมใ่ช่เงนิสดหรอื
บรกิาร แลว้แต่ขอ้ตกลงกนั



สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ ไดก้ าหนดการรบัรูห้น้ีสิน และการวดั
มูลค่าหน้ีสนิไว้ในกรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ ให้ถอืปฏิบตักิบังบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป โดยมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณา ดงัต่อไปนี้

2. การรบัรู้หน้ีสินและการวดัมลูค่าหน้ีสิน

2.1 การรบัรู้รายการของหน้ีสิน (Recognition of Liabilities 
กจิการตอ้งรบัรูห้น้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่นอนทีก่จิการตอ้งสญูเสยีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของทรพัยากรเพื่อช าระภาระผกูพนั
ในปัจจุบนั และเมื่อมลูค่าของภาระผูกพนัที่ตอ้งช าระนัน้สามารถวดัไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
กจิการไม่ต้องรบัรูภ้าระผูกพนัภายใต้สญัญาเป็นหน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ หาก
คูส่ญัญายงัมไิดป้ฏบิตัติามภาระผกูพนัในสญัญา



หน้ีสินหรือภาระผกูพนัดงักล่าวจะถูกบนัทึกบญัชีรับรู้เป็นหน้ีสินในงบ
การเงินเม่ือเขา้เง่ือนไข 2 ประการ คือ

2.1.1 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีกิจการจะตอ้งสูญเสียประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของทรัพยากรท่ีมีในอนาคต

2.1.2 มูลค่าของภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระนั้นสามารถวดัมูลค่าหรือก าหนด
จ านวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

2. การรบัรู้หน้ีสินและการวดัมลูค่าหน้ีสิน



2.2 การวดัมลูค่าหน้ีสิน (Measurement of Liabilities)
การวดัมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงนิในกรอบแนวคดิส าหรบัการรายงาน

ทางการเงนิไดอ้ธบิายถงึการวดัมลูคา่ของหน้ีสนิ โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

2. การรบัรู้หน้ีสินและการวดัมลูค่าหน้ีสิน

2.2.1 ราคาทนุเดิม 
2.2.2 ราคาทนุปัจจบุนั 
2.2.3 มลูค่าท่ีจะจ่าย 
2.2.4 มลูค่าปัจจบุนั



การจ าแนกประเภทของหน้ีสนิ สามารถพจิารณาจาก 2 ลกัษณะ ดงัน้ี
3.1 ความเป็นไปได้ กจิการจะต้องพจิารณาว่า หน้ีสนิที่เกดิขึน้นัน้มคีวาม

เป็นไปไดห้รอืไมห่นี้สนิออกเป็น 3 ประเภท คอื
3.1.1 หน้ีสนิทีส่ามารถก าหนดมลูคา่ไดแ้น่นอน (Determinable Liabilities)
3.1.2 ประมาณการหน้ีสนิ (Estimated Liabilities)
3.1.3 หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ (Contingent Liabilities)

3. ประเภทของหน้ีสิน

3.2 ใช้หลกัระยะเวลาในการช าระหน้ี สามารถจ าแนกประเภทหน้ีสิน
ออกเป็น 2 ประเภท คอื

3.2.1 หนี้สนิหมนุเวยีน (Current Liabilities)
3.2.2 หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (Non-Current Liabilities)



น าเสนองบการเงนิ ไดก้ าหนดไวว้า่ หน้ีสนิประเภทหน้ีสนิหมุนเวยีน เมื่อหน้ีสนิ
นัน้เป็นไปไดต้ามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ต่อไปน้ี

4. ความหมายและลกัษณะของหน้ีสิน
หมนุเวียน



5. ประเภทของหน้ีสินหมนุเวียน



หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่าได้แน่นอน 
หมายถึงภาระผูกพันที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันระหว่างกิจการกับ

บุคคลภายนอก ภาระผกูพนัดงักล่าว สามารถก าหนดมลูค่าทีต่อ้งช าระคนื
เป็นจ านวนเงนิที่แน่นอนหรอืสามารถประมาณมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
ทราบระยะเวลาที่ครบก าหนดช าระคนืทีแ่น่นอน ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 
1 ปี หน้ีสนิที่สามารถก าหนดมูลค่าหน้ีได้แน่นอนประกอบด้วยรายการ 
ดงัต่อไปน้ี

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



6.1 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินเบิกเกินบญัชี
หมายถงึ กจิการเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัไวก้บัธนาคาร 

และผูฝ้ากท าสญัญาขอเบกิเงนิเกนิกว่ายอดเงนิคงเหลอืที่มอียู่ในบญัชเีงนิฝากของตนไว ้
จ านวนเงนิทีเ่บกิเกนิบญัชดีงักล่าว โดยธนาคารจะคดิดอกเบีย้จากยอดเงนิที่เบกิเกนิบญัช ี
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารจะน ามาแสดงเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ โดย
ไมต่อ้งบนัทกึบญัชี

ส าหรบักิจการที่ต้องการแยกบญัชีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารกบับญัชีเงินฝาก
ธนาคาร ณ วนัทีม่กีารเบกิเงนิเกนิบญัช ีกจิการจะบนัทกึบญัชโีดย

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



6.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



6.3 เจ้าหน้ีการค้า

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



6.4 ตัว๋เงินจ่ายระยะสัน้
หมายถงึ ตราสารทางการเงนิชนิดหนึ่ง

เป็นเสมอืนค ามัน่สญัญาทีเ่ขยีนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีก่จิการออกใหแ้ก่บุคคลอื่นเพื่อช าระค่า
สนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อซื้อสนิทรพัย์ จ่ายช าระหนี้ใหเ้จา้หนี้ และตัว๋เงนิจ่ายการคา้ทีเ่ป็นกรรมการ 
พนกังาน ลกูจา้งตัว๋เงนิจา่ยของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตัว๋เงนิจา่ยม ี2 ชนิด คอื ตัว๋เงนิจา่ยชนิดไมม่ี
ดอกเบีย้และตัว๋เงนิจา่ยชนิดมดีอกเบีย้ตัว๋เงนิจา่ยมลีกัษณะทีส่ าคญั ดงันี้

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



ประเภทของตัว๋เงินจ่าย สามารถแบ่งออกตามลกัษณะของการเกิดตัว๋เงินได ้3 ประเภท ดงัน้ี

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



หลกัการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงินจ่าย
1. ตัว๋เงนิจา่ยการคา้



หลกัการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัตัว๋เงินจ่าย
2. ตัว๋เงนิจา่ยธนาคาร



3. ตัว๋เงินจ่ายอ่ืน ๆ
ตัว๋เงินจ่ายอ่ืน ๆ เป็นตัว๋เงินท่ีออกใหเ้ป็นหลกัประกนัแก่เจา้หน้ีเพื่อการกูย้มื และเป็นตัว๋เงินจ่าย

ท่ีออกให้เจา้หน้ีในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีท่ีออกให้เป็นหลกัประกนัเพื่อการกูย้ืมจะบนัทึกบญัชี
เช่นเดียวกบัตัว๋เงินจ่ายธนาคาร แต่ส าหรับตัว๋เงินจ่ายเพื่อการซ้ือสินทรัพยมู์ลค่าท่ีระบุไวห้นา้ตัว๋เงิน ซ่ึง
ถือว่าเป็นจ านวนเงินท่ีผูจ่้ายเงินตามตัว๋จะตอ้งจ่ายเงินในอนาคตนั้นได้รวมดอกเบ้ียไวแ้ลว้ ดงันั้น
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการออกตัว๋เงินจ่ายน้ีจะบนัทึกตามมูลค่าหนา้ตัว๋ไม่ได ้ตอ้งบนัทึกตามราคาท่ีซ้ือ
ไวด้้วยเงินสด ซ่ึงสามารถทราบได้จากการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีต้องจ่ายใน
อนาคต หรือค านวณมูลค่าปัจจุบนัของมูลค่าท่ีระบุหนา้ตัว๋เงินจ่ายนัน่เอง

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



6.5 เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (Current Maturities of Long Term Debt)

หมายถงึ เงนิกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระคนืในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป เนื่องจากเงนิกูย้มืระยะยาวมี
ก าหนดเวลาการช าระคนืเป็นงวด ๆ เฉพาะสว่นทีถ่งึก าหนดช าระคนืเงนิตน้ในงวดบญัชถีดัไป หรอื
เฉพาะส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืน นับจากวนัสิน้งวดบญัชีปัจจุบนั 
ซึง่กจิการจะจา่ยช าระดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีนของกจิการ ในทางบญัชจีะแยกเงนิกู้ระยะยาวสว่นที่
ถงึก าหนดช าระในงวดบญัชีถดัไปเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ถ้าใน
กรณีทีก่จิการจะช าระด้วยสนิทรพัย์ทีไ่ด้จากการกู้ยมืระยะยาวจากเจา้หนี้รายใหม่ หรอืจะแปลง
สภาพหนี้สนิระยะยาวส่วนที่ถงึก าหนดในงวดบญัชีถดัไปถอืเป็นทุนของกิจการ เมื่อถงึวนัครบ
ก าหนด ดงันัน้ไมค่วรแยกเงนิกูร้ะยะยาว สว่นทีถ่งึก าหนดช าระในงวดบญัชถีดัไปมาอยู่ในสว่นของ
หนี้สนิหมุนเวยีน แต่ใหแ้สดงไวใ้นส่วนเงนิกูร้ะยะยาวเช่นเดมิ โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูรายการช าระ
หนี้ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หรอืแสดงขอ้มลูไวใ้นวงเลบ็ต่อทา้ยรายการหนี้สนิ
ไมห่มนุเวยีน

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



6.7 โบนัสพนักงานค้างจ่าย
โบนสัพนกังาน (Bonuses) หมายถงึ เงนิเพิม่พเิศษทีก่จิการจา่ยใหแ้ก่พนกังานนอกเหนือ

จากเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งปกต ิในการจ่ายโบนัสใหแ้ก่พนักงานส่วนใหญ่จะพจิารณาจากผลก าไร
ประจ าปีของกจิการเป็นหลกั โบนัสพนักงานถอืเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประเภทเดยีวกบั
เงินเดือนและค่าแรงงานที่แสดงรายการในงบก าไรขาดทุนกิจการสามารถค านวณเงินโบนัส
พนกังานเป็นอตัราสว่นกบัก าไรสทุธใินลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี้

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน

1. คดิโบนสัเป็นอตัรารอ้ยละจากก าไรสทุธกิ่อนหกัโบนสัและภาษี
2. คดิโบนสัเป็นอตัรารอ้ยละจากก าไรสทุธหิลงัหกัโบนสัแต่ก่อนหกัภาษี
3. คดิโบนสัเป็นอตัรารอ้ยละจากก าไรสทุธหิลงัหกัภาษแีต่ก่อนหกัโบนสั
4. คดิโบนสัเป็นอตัรารอ้ยละจากก าไรสทุธหิลงัหกัโบนสัและภาษี



6.8 ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย และเงินประกนัสงัคมค้างจ่าย

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน

ตามทีบ่ทบญัญตัใินประมวลรษัฎากร ไดก้ าหนดว่า เมื่อมกีารจ่ายเงนิเดอืนและค่าแรงงาน
ใหแ้ก่พนกังานหรอืลูกจา้ง นายจา้งจะตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จ านวนหนึ่ งจากเงนิเดอืนและ
คา่แรงงานของพนกังานหรอืลูกจา้ง และนายจา้งจะตอ้งน าสง่ใหก้รมสรรพากรภายในวนัที่ 7 ของ
เดือนถดัไป นอกจากนี้ตามพระราชบญัญตัิประกนัสงัคมก าหนดให้นายจ้างที่มพีนักงานหรอื
ลูกจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป ตอ้งจดทะเบยีนประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานหรอืลูกจา้ง โดยก าหนดให้
นายจา้งหกัเงนิประกนัสงัคมจากเงนิเดอืน



6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน



6.10 รายได้รบัล่วงหน้า

6. หน้ีสินหมนุเวียนท่ีก าหนดมลูค่า
ได้แน่นอน

หมายถงึ รายไดท้ีก่จิการไดร้บัเงนิมาแลว้
ในงวดบญัชปัีจจุบนั ซึ่งจ านวนเงนิไดร้บัมาไดร้วมรายไดท้ีย่งัไม่เกดิขึน้ของงวดบญัชถีดัไปดว้ย 
ถอืเป็นหนี้สนิทีส่ามารถก าหนดมลูค่าไดแ้น่นอน เช่น รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า รายไดค้่าโฆษณา
รบัล่วงหน้า ดอกเบีย้รบัล่วงหน้า เป็นตน้



6.11 การแสดงรายการหน้ีสินหมุนเวียนท่ีก าหนดมูลค่าได้แน่นอนในงบ
การเงิน  หมายถงึ รายไดท้ีก่จิการไดร้บัเงนิมาแลว้



7. ประมาณการหน้ีสิน

ประมาณการหน้ีสิน หมายถงึ หนี้สนิทีม่คีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกบัจงัหวะเวลาหรอืจ านวน
ทีต่อ้งจา่ยช าระ ประมาณการหนี้สนิตอ้งรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต็่อเมือ่เป็นไปตามเงื่อนไข
ทัง้ 3 ขอ้ต่อไปนี้



7. ประมาณการหน้ีสิน

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัประมาณการหน้ีสิน
การบนัทกึบญัชีเกี่ยวกบัประมาณการหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นกบักิจการโดยทัว่ไป ได้แก่ การ

ส่งเสรมิการขาย(คูปองแลกของขวญั หรอืของสมนาคุณ) การรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ และการ
ขายบตัรก านัลหรอืบตัรของขวญั เป็นตน้ วธิกีารบนัทกึบญัชแีละการแสดงรายการในงบการเงนิ 
มดีงันี้

7.1 ประมาณการหน้ีสินจากการส่งเสริมการขาย
กจิการอาจมนีโยบายส่งเสรมิการขาย เพื่อดงึดูดใจใหลู้กคา้ซื้อสนิคา้ของกจิการเพิม่

มากขึน้โดยการใหข้องสมนาคุณ เช่น แจกของแถม แจกคปูอง หรอืแสตมป์ เพือ่น ามาแลกสนิคา้
ได ้การสง่เสรมิการขายลกัษณะนี้ท าใหก้จิการมภีาระผกูพนัหรอืหนี้สนิทีจ่ะต้องจา่ยค่าสนิคา้ตาม
จ านวนที่ลูกค้ามีสิทธิซึ่งจ านวนที่เกิดขึ้นนัน้ไม่แน่นอน แต่สามารถประมาณมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถอื กจิการจะบนัทกึบญัชปีระมาณการหนี้สนิหรอืหนี้สนิโดยประมาณในงวดทีม่กีารขาย
สนิคา้



7. ประมาณการหน้ีสิน

7.2 ประมาณการหน้ีสินจากการรบัประกนัคณุภาพสินค้า
การรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ หมายถงึ สญัญาทีผู่ข้ายไดท้ าขอ้ตกลงไวแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้วา่จะ

ใหบ้รกิารหลงัการขาย โดยการใหบ้รกิารตรวจซ่อมหรอืเปลีย่นอะไหล่ในสว่นทีช่ ารุดเสยีหาย
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตามเงือ่นไขทีต่กลงกนั คา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมทีเ่กดิขึน้จะบนัทกึ
เป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีม่กีารขาย แต่การซ่อมแซมเป็นรายการทีเ่กดิขึน้หลงัการขาย อาจเกดิ
ภายหลงัจากวนัสิน้งวดบญัชทีีม่กีารขายเนื่องจากระยะเวลารบัประกนัคุณภาพยงัไมส่ิน้สดุ 
ดงันัน้ในวนัสิน้งวดบญัชกีจิการจงึประมาณคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัคุณภาพโดยใชข้อ้มลูและ
ประสบการณ์การรบัประกนัคุณภาพทีเ่กดิขึน้ในอดตี



7. ประมาณการหน้ีสิน

7.3 ประมาณการหน้ีสินจากการขายบตัรก านัลหรือบตัรของขวญั
การขายบตัรก านัลหรอืบตัรของขวญั เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพื่อใหผู้ร้บับตัรก านัลมโีอกาส

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามตอ้งการ โดยน าบตัรก านัลมาแลกซื้อสนิคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายเงนิสด ถอืเป็น
การส่งเสรมิการขายอย่างหนึ่ง ในวนัทีก่จิการขายบตัรก านัลหรอืบตัรของขวญัให้แก่ลูกคา้แล้ว 
กิจการจะมหีนี้สนิเกิดขึ้นทนัที ณ วนัที่ขาย และในวนัที่ลูกค้าน าบตัรก านัลมาใช้ กิจการจะ
บนัทกึโอนเปลี่ยนบญัชปีระมาณการหนี้สนิมาเป็นรายได้ของกิจการ วนัสิ้นงวดบัญชกีิจการ
จะตอ้งประมาณมลูคา่ของบตัรก านลัทีย่งัไมไ่ดน้ ามาใชบ้รกิารเป็นรายไดอ้ื่น



7. ประมาณการหน้ีสิน

7.3 ประมาณการหน้ีสินจากการขายบตัรก านัลหรือบตัรของขวญั



8. หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้

หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ หมายถงึรายการขอ้ใดขอ้หนึ่ง ต่อไปนี้
1. ภาระผูกพนัที่เป็นไปได้อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่งความมีอยู่จรงิของ

ภาระผกูพนันัน้จะไดร้บัการยนืยนัต่อเมือ่เหตุการณ์ในอนาคต ซึง่ยงัมคีวามไม่แน่นอนเหตุการณ์
หนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึน้หรอืไม่เกดิขึน้ โดยเหตุการณ์ดงักล่าวไม่อยู่ในความ
ควบคุมทัง้หมดของกจิการ หรอื

2. ภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่รบัรู้ เป็นหนี้สิน
เนื่องจากเป็นไป
ตามขอ้ใดขอ้หนึ่ง ต่อไปนี้

2.1 ไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กจิการจะสูญเสยีทรพัยากรที่มปีระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิเพือ่จา่ยช าระภาระผกูพนั หรอื

2.2 จ านวนของภาระผกูพนัไมส่ามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืเพยีงพอ



8. หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้


