
 

 

 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 37 
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ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างจากบริษัทที่มีมูลค่าหน้ีสินรวม

สูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 80 บริษัท หรือ 240 รายปีบริษัท เกบ็ข้อมูล

จากงบการเงิน ในระหว่างปี พ.ศ.2559- พ.ศ.2561  จากการศึกษาพบว่าบริษัทเปิดเผยรายการ

ประมาณการหน้ีสินด้วยหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานมากที่สุดเน่ืองจากเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย 

ที่ก าหนดให้บริษัทจะต้องปฏิบัติ และบริษัทเลือกเปิดเผยประมาณการหน้ีสินประเภทอ่ืน ๆ รองลงมา

ตามลักษณะของการประกอบธุรกิจในแต่ละกิจการ หากมีรายการใดไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็น

ประมาณการหน้ีสิน บริษัทจะเปิดเผยรายการน้ันเป็นรายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นน้ันไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่พบมากที่สุด คือ การค า้ประกันแก่บริษัทย่อยและบริษัท

อ่ืน รองลงมาคือ สัญญาสร้างภาระ คดีความฟ้องร้องและรายการอ่ืน ๆ ตามล าดับ  และบริษัทมีการ

เปิดเผยรายการสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ นน้อยที่สุด สืบเน่ืองจากกิจการจะต้องอิงหลักความระมัดระวัง

โดยจะไม่รับรู้รายการและไม่เปิดเผยข้อมูลหากไม่มีความน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการดังกล่าว เพื่อเป็นหลีกเลี่ยงการชี้น าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดว่า

กิจการจะมีรายได้ที่จะเกิดขึ้น และจากการศึกษานี้พบเพียงรายการสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการชนะ

คดีจากการฟ้องร้องที่ได้ยุติข้อพิพาทแล้วเท่าน้ัน 
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1.บทน า 

การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปการก่อหน้ีน้ันถือเป็นกิจกรรมจัดหาเงินประเภทหน่ึงของการ

จัดหาเงินทุนของกิจการ อาจจะเกิดจากการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกหรือการก่อหน้ีน้ันเกิดจาก

กิจกรรมด าเนินงานของกิจการ ถึงอย่างไรกต็ามการก่อหน้ีน้ันหมายความว่า กิจการน้ันมีภาระผูกพันที่

จะต้องจ่ายช าระภาระหน้ีสินให้กับเจ้าหน้ีหรือผู้ให้กู้ยืมในอนาคต (ชนาภา หันจางสิทธิ์, 2558)   และ

การรับรู้หน้ีสินในงบการเงินน้ันสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่จะรับรู้ เป็นหน้ีสินที่ปรากฎ

ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (On Balance Sheet ) และรายการหน้ีสินบางส่วนที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขใน

การรับรู้รายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางเงินเป็นหน้ีสินที่เรียกว่า รายการที่ไม่ปรากฏในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน (Off Balance Sheet) เช่น รายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น  (Contingent Liabilities) 

ซ่ึงถือว่าเป็นธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน เพราะฉะน้ันกิจการจะต้องเปิดเผยลักษณะของ

รายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (พิมพ์ชนก สรรพรัตน์, 2553)  

กิจการสามารถจ าแนกการประมาณการหน้ีสินออกจากรายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นด้วย

หลักความเป็นไปได้และความไม่แน่นอนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (สภาวิชาชีพบัญชี, 

2560)   โดยวัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เพื่อเป็นแนวทางให้กิจการได้น า

เกณฑ์การรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการ

เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้

งบการเงินสามารถเข้าใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจ านวนเงินของหน้ีสินที่แสดงอยู่ในงบการเงินของ

กิจการ (สภาวิชาชีพบัญชี,  2560)  เพื่ อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของ

ผู้ประกอบการ    ต่าง ๆ ในการประมาณการมูลค่าหน้ีสินที่กิจการถือเป็นภาระผูกพันที่มีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ในอนาคต  ที่เรียกว่า  หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ที่กิจการจะต้องจ่ายช าระภาระผูกพันดังกล่าว 

และกิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นน้ันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ด้วย (อรทยั มูลศรี, 2558)  

ผู้ใช้งบการเงินนอกจากการพิจารณาตัวเลขบนงบการเงินแล้วยังต้องศึกษาถึงภาระผูกพัน

ต่าง ๆ ทั้งด้านหน้ีสิน สินทรัพย์ ที่อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคต เพราะถือเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถ

อธิบายการคาดการณ์ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการได้  รวมทั้งการศึกษาเงื่อนไขพิเศษบาง

ประการ เช่น การแจกแจงภาระหน้ีสิน ภาระผูกพันต่าง ๆ ของกิจการ ที่ผู้ใช้งบการเงินควรให้ความ

สนใจ เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตัวเลขบนงบการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 

2558)  ทั้งน้ีรายการเหล่านั้นกิจการจะเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ันและหมาย

เหตุประกอบงบการเงินน้ันถูกก าหนดให้ถือเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคัญที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะต้อง

จัดท าขึ้นเพื่ออธิบายรายการที่แสดงบนงบการเงิน โดยจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวเลขที่



 

 

ปรากฏในงบการเงินที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  รวมทั้งจะแสดงถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดท างบ

การเงินน้ันด้วย (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560) 

 

2.แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

   2.1 แนวความคิดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  

แนวความคิดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน นิพันธ์ เหน็โชคชัยชนะ และศิลปพร 

ศรีจ่ันเพชร (2559) ได้สรุปแนวคิดน้ีไว้ว่า ผู้ใช้งบการเงินน้ันมีความรู้  ความสามารถแตกต่างกันใน

การเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบัญชี รวมทั้งมีความต้ังใจแตกต่างในศึกษา

ข้อมูลในงบการเงิน  ดังน้ันกิจการจึงจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่จ าเป็นต่อการใช้งบการเงินของ

ผู้ใช้งบการเงิน ทั้ง 7 ฝ่าย อันได้แก่ ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ให้กู้ เจ้าหน้ี ลูกค้า รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ 

และสาธารณชน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558) และการเปิดเผยข้อมูลตามจ าเป็นน้ันเป็น “ค าอธิบาย 

หรือตัวอย่างประกอบรายงานหรืองบการเงิน ซ่ึงให้ข้อเทจ็จริง ความเหน็ หรือรายละเอียดเพื่อช่วยให้

ตีความรายละเอียดของงบการเงินน้ันให้ดีขึ้น” สภาวิชาชีพบัญชี (2560)  

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลน้ันเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอ และ

ช่วยให้งบการเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพ ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถน าข้อมูลทางการบัญชีของ

กิจการหน่ึงไปเปรียบเทียบกับอีกกิจการหน่ึงได้  และสภาวิชาชีพบัญชี (2558 : 17)  ได้ระบุว่า 

“ข้อมูลทางบัญชีที่ดีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลจะสามารถช่วยตอบสนองวัตถุประสงค์ของ

รายงานทางการเงินและช่วยเพิ่มประโยชน์ในการตัดสินของข้อมูล” ซ่ึงลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูล

ทางบัญชีที่มีประโยชน์น้ัน อันประกอบด้วยลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน และลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 

ภายใต้กรอบแนวความคิดส าหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

2.2 แนวคิดการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน 

บทบาทในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ในฐานะที่เป็นแหล่งระดมทุน  ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการควบคุมและดูแลตลาดแห่ง

ประเทศไทย ได้ก าหนดแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลบัญชีที่ส าคัญเก่ียวกับงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานของกิจการ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลน้ันมีความเพียงพอและครบถ้วนให้สอดคล้องกับ

หลักการการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพและยุติธรรม (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2559) 

ทั้งน้ีข้อมูลทางการบัญชีที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และรายงานทางการเงินน้ันจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ



 

 

อนุญาตที่เป็นอิสระ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)  รวมทั้งข้อมูลจะต้องถูกรับรองโดย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท  ทั้งน้ีหากกิจการเปิดเผยข้อมูลไม่

ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ผู้บริหารของกิจการจะต้องรับผิดชอบโดยถูกปรับและติดคุกตามกฎหมาย 

Sarbanes-Oxley Act ซ่ึงผ่านสภานิติบัญญัติเมื่อปี ค.ศ. 2002 อันสืบเน่ืองจากเรื่องอ้ือฉาวของ Enron 

และ WorldCom จากกรณีดังกล่าวท าให้นักลงทุน พนักงานและผู้จัดหาวัตถุดิบสูญเสียเงินไปจ านวน

มากจากการแจ้งข้อมูลเทจ็ดังกล่าว  (Brigham, Houston, Ming, Kee, & Ariffin, 2558 : 28) 

การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญน้ันจะต้องเปิดเผยตามหลักการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure 

Concept หรือDisclosure Principle) และกิจการควรเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและควรเปิดเผยข้อมูลเมื่อ

มาตรฐานการบัญชีก าหนดให้เปิดเผย หรืออาจใช้เกณฑ์ “เมื่อสงสัยให้เปิดเผย” (นิพันธ์ เห็นโชคชัย

ชนะ และศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2558 : 12-7)   แต่ทั้งน้ีข้อมูลที่เปิดเผยตามจริงน้ันไม่ควรเปิดเผย

ไปจนถึงระดับที่ก่อให้เกิด Information Overload กล่าวคือไม่ควรเปิดเผยข้อมูลจ านวนมากจนเป็น

ภาระให้แก่ผู้จัดท าบัญชีและก่อให้เกิดต้นทุนแก่กิจการซ่ึงข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่มีประโยชน์หรือสร้าง

เกิดความสับสนให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลได้  (วิศรุต ศรีบุญนาค, 2559) ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ 

ลัทธวรรณ ประทุมศรี และมัทนชัย สุทธิพันธ์ (2559) ที่พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินค่อนข้างน้อย และเลือก

เปิดเผยข้อมูลส่วนงานบางส่วนเน่ืองจากกลัวว่าจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ทั้งน้ี

อาจจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากบริษัทมีภาระที่ต้องน าเสนอข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นและมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินเปิดช่องให้บริษัทเลือกเปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้บริหารของกิจการตัดสินใจ    

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัประมาณหนี้ สิน  

ประมาณการหน้ีสิน (A Provision) สภาวิชาชีพบัญชี (2560 : 8) ได้ให้ค านิยามประมาณ

การหน้ีสิน ว่าเป็น “หน้ีสินที่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ” 

โดยประมาณการหน้ีสินต้องรับรู้กต่็อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 1. กิจการมีภาระผูกพัน

ในปัจจุบัน (ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ใน

อดีต 2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

กิจการเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพันดังกล่าว  และ 3. สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันน้ันได้อย่าง

น่าเชื่อถือ  และหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องไม่มีการรับรู้ประมาณการหน้ีสิน” 

หลักการวัดมูลค่าของประมาณการหน้ีสิน สภาวิชาชีพบัญชี (2560 : 13-15) ได้ก าหนด

เงื่อนไขดังต่อไปนี้  1. กิจการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสินด้วยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่าย

ที่คาดว่าจะต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  2. กิจการต้อง

พิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เก่ียวข้องอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กับสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์และสถานการ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงประมาณการที่ดีที่สุดของประมาณการหน้ีสิน และ 3. 



 

 

กิจการสามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งน้ีอาจใช้ความน่าจะเป็นมาเป็นปัจจัยใน

การค านวณประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงวิธีทางสถิติที่ใช้ในการประมาณการน้ีเรียกว่า “มูลค่าที่คาดว่าจะ

เกิด (Expected Value)” กล่าวคือ กิจการจะต้องประมาณภาระผูกพันจากการถ่วงน ้าหนักรายจ่ายที่

น่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยใช้ความน่าจะเป็นไปได้ที่จะเก่ียวข้อง (Spiceland, Sepe, Nelson, Tan, Low, 

& Low, 2559)  เช่น ดุลยพินิจของผู้บริหาร ประสบการณ์ในอดีต รายการทางการบัญชีที่คล้ายคลึง

กัน และรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระและหลักฐานเพิ่มเติมที่กิจการได้รับหลังวันที่ในงบการเงิน 

(นิพันธ์ เหน็โชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2559 : 9-18) 

การเปิดเผยข้อมูลของประมาณการหน้ีสินภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เมื่อกิจการ

รับรู้ เป็นหน้ีสิน สภาวิชาชีพบัญชี (2560 : 84 ) ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับ

ประมาณการหน้ีสินแต่ละประเภท โดยที่ กิจการไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ตาม

รายละเอียดดังน้ี  1. จ านวนประมาณการหน้ีสิน ณ วันต้นงวด และ ณ วันสิ้นงวด 2. จ านวนประมาณ

การหน้ีสินที่รับรู้ ในระหว่างงวดซ่ึงรวมถึงจ านวนที่เพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสินที่มีอยู่ 3. จ านวนที่

ตัดออกจากบัญชีประมาณการหน้ีสินในระหว่างงวด กล่าวคือ รายจ่ายที่เกิดขึ้ นหรือการปรับลด

ประมาณการหน้ีสิน 4. จ านวนประมาณการหน้ีสินที่ไม่ได้ใช้ที่ต้องกลับรายการในระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงานเน่ืองจากบันทึกไว้สูงเกินไป และ 5. จ านวนคิดลดที่เพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสิน

ในระหว่างงวดเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไปและจากผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกบัหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น  

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น (Contingent Liabilities)  สภาวิชาชีพบัญชี (2560 : 6) ได้ให้ค า

นิยามของ หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นว่า “เป็นหน้ีสินที่กิจการยังไม่รับรู้ เป็นหน้ีสินได้ เน่ืองจากเหตุผลเหตุผล

หน่ึงดังต่อไปนี้  1. ภาระผูกพันที่เป็นไปได้อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงมีความมีอยู่จริงของ

ภาระผูกพันน้ันจะได้รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์หน่ึง

หรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมด

ของกิจการ 2. ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่รับรู้ เป็นหน้ีสินเน่ืองจาก

เป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้   2.1 ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่

มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพัน 2.2 กิจการของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ  

ทั้งน้ีสภาวิชาชีพบัญชี (2560 : 11) ได้ก าหนดว่า “กิจการต้องไม่รับรู้ หน้ีสินที่อาจ

เกิดขึ้น” แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น โดยกิจการต้องให้ค าอธิบายโดยสังเขป

เก่ียวกับลักษณะของหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นแต่ละประเภท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และเปิดเผย

ข้อมูลต่อไปน้ีหากท าได้ในมาปฏิบัติเว้นแต่ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระ

หน้ีสินน้ันอยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้ซ่ึง อรทยั มูลศรี (2558) ได้สรุปว่ากิจการจะไม่รับรู้หน้ีสินที่อาจ



 

 

เกิดขึ้ นในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  

2.5 แนวคิดเกี่ยวกบัสินทรพัยท์ี่อาจเกิดขึ้ น 

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น  (Contingent Assets)  สภาวิชาชีพบัญชี  (2560) ได้ระบุ ว่า 

“กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น” ซ่ึงสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นมักเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้

วางแผนหรือคาดการณ์ไว้ ที่จะก่อให้เกิดความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจน้ัน ๆ 

เน่ืองจากการรับรู้ ดังกล่าวอาจท าให้กิจการบันทึกรายได้ที่อาจเกิดขึ้ นไม่ได้เลย  และวิธีปฏิบัติของ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นน้ันจะไม่ได้เป็นไปในทศิทางเดียวกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น เพราะการรับรู้รายการ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นน้ันจะต้องอิงตามหลักความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กิจการเร่งรับรู้ รายได้หรือ

ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากรายการสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นน้ัน ๆ แม้ว่ากิจการจะไม่รับรู้รายการสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น แต่กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยจะต้องหลีกเลี่ยงการ

ชี้น าที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดเก่ียวกับระดับความน่าจะเป็นที่กิจการจะรับรู้ เป็นรายได้ที่จะเกิดขึ้น 

ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นน้ันท าได้เพียงเปิดเผยข้อมูลเท่าน้ัน (Spiceland et al., 2559: 

357) 

 

3.วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ได้ศึกษาข้อมูล ในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2561  และผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเลือกบริษัทที่มี

มูลค่าหน้ีสินรวมสูงสุดที่ 10 อันดับแรกในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมโดยใช้

ข้อมูลหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)  และต้อง

น าส่งงบการเงินครบทั้ง 3 ปี   

 การเกบ็รวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวม ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากงบการเงิน 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากแหล่งข้อมูล www.setsmart.com 

ข้อมูลที่จัดเก็บ  เริ่มจาก ปี พ.ศ. 2559  สิ้นสุด ปี พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี และได้สร้าง

กระดาษท าการที่พัฒนาจาก ศศินา เชี่ยวชาญพิพัฒน์ (2550) เพื่อรวบรวมข้อมูลประเภทและมูลค่า

ของการประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ทฤษฎี แนวคิด 

บทความเชิงวิชาการ หนังสือ ต ารา งานที่วิจัยที่เก่ียวข้อง และบทความจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ  

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายประเภทและมูลค่าของ ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง



 

 

ประเทศไทยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และท าการค านวณหาข้อมูลสัดส่วนของมูลค่าหน้ีสินที่เกิดจาก

การประมาณการ มูลค่ารายการหน้ีที่อาจเกิดขึ้น และมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น กับหน้ีสิน

รวม และท าการเปรียบเทยีบระหว่างแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  

 

4.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  

4.1 อภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 น้ันสามารถสรุปได้ว่า บริษัททุกบริษัท

และทุกรายปีบริษัทมีการเปิดเผยรายการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560)   ที่ถือว่าเป็นภาระผูกพันตาม

กฎหมาย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ท าให้ทุกกิจการจะยึดปฏิบัติ

ในการเปิดเผยรายการดังกล่าว   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ประกอบแสง (2556) ที่

พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐ

การการบัญชีฉบับที่ 19 ในการประมาณการผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย 

และแสดงหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานโดยสามารถจัดประเภทเป็นหน้ีสินและระยะสั้นและระยะยาวไว้

ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

ทั้งน้ีการศึกษาน้ีจะพบการเปิดเผยประมาณการหน้ีสินมากกว่าหน่ึงรายการ ซ่ึงรายการน้ัน

อาจจะเป็นได้ทั้งภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเป็นภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดจากการกระท า

ของกิจการเพื่อแสดงให้ฝ่ายอ่ืนเหน็ว่า กิจการจะยอมรับผิดชอบบางประการโดยมีค าแถลงการณ์แบบ

แผนหรือนโยบายประกาศใช้ในปัจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอ เช่น ประมาณการหน้ีสิน

จากการรับประกันสินค้า ประมาณการหน้ีสินจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ประมาณการหน้ีสินจาก

การรื้ อถอนสินทรัพย์ เป็นต้น อีกทั้งการแสดงรายการการประมาณการหน้ีสินน้ันจะใช้ชื่อบัญชีให้เข้า

กับลักษณะของหน้ีสินประเภทน้ัน ๆ และสอดคล้องกับลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของแต่

ละกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งน้ีบริษัทจะต้องแสดงรายการเปรียบเทียบเก่ียวกับลักษณะของรายการการ

ประมาณการหน้ีสินแต่ละประเภท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(สภาวิชาชีพบัญชี, 2560) พร้อมทั้งแสดงรายการแยกบรรทัดต่างออกจากหน้ีสินประเภทอ่ืน ท าให้

ผู้ใช้งบการเงินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ประมาณหน้ีสินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาขาย

สิทธิไฟฟ้า เป็นต้น 

 



 

 

ตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 หากในรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึงมี

รายการหน้ีสินจากการประมาณการใด ที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็นการประมาณการหน้ีสิน 

บริษัทจะไม่รับรู้หน้ีสินจากการประมาณการไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน แต่จะเปิดเผยรายการ

หน้ีสินน้ัน ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่พบมากที่สุดในงานวิจัย

น้ี คือ การค า้ประกันแก่บริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน มีมูลค่าสูงสุดที่ 2,645,476.32 ล้านบาท รองลงมา

คือ สัญญาสร้างภาระ คดีความฟ้องร้องและรายการอื่น ๆ ตามล าดับ  สอดคล้องกับ ศศิชา เชี่ยวชาญ

พิพัฒน์ (2550) พบว่าประเภทของรายการหน้ีที่อาจเกิดขึ้ นที่พบมากที่สุด ในช่วงปี 2541-2548  

คือ หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน มีมูลค่ารวม 3,198,835 ล้านบาท รองลงมาคือ คดีความ

ฟ้องร้อง และรายการอ่ืน ๆ ตามล าดับ 

เมื่อท าการเปรียบเทียบในระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมจากการศึกษาน้ีพบว่า รายการการค ้า

ประกันแก่บริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยใน

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมากที่สุด และรองลงมา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สอดคล้องกับ พิมพ์ชนก สรรพรัตน์ 

(2553)  ที่พบรายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นประเภทการค า้ประกันมากที่สุดเกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2551 และในช่วงปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 

2555  สุพัตรา เก่ียวบ้านหัน (2557) พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี

การเปิดเผยประเภทรายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่เกิดจากกรายการค ้าประกันมากที่สุดเกิดขึ้นในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รองลงมาเป็นภาระผูกพันและอ่ืน ๆ และคดีความฟ้องร้อง 

ตามล าดับ  

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะพบรายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นจากคดีความฟ้องร้อง

ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากเป็นรายการที่มีอายุคดีค่อนข้างนานหรือยังไม่ยุติข้อพิพาท ฝ่ายบริหารของ

กิจการยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือจนกว่าจะได้ข้อยุติจากคู่กรณีหรือค าตัดสินชี้ขาด

จากศาลฎีกา ดังน้ันบริษัทถึงไม่สามารถรับรู้รายการดังกล่าวเป็นประมาณการหน้ีสินจากในงบการเงิน

ได้  และรายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นอ่ืน ๆ ได้แก่ ขายลดต๋ัวสัญญาใช้เงินและเช็คจ่ายล่วงหน้าซ่ึงเป็น

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะบางกลุ่มอุตสาหกรรมเท่าน้ัน จึงท าให้พบรายการน้อยและมูลค่าน้อยกว่า

รายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นรายการอ่ืน ๆ และรายการสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการศึกษาน้ีพบว่ามี

เพียงหน่ึงรายการคือ รายการชนะคดีความฟ้องร้อง ที่คดียุติข้อพิพาทและกิจการได้รับค าตัดสินให้

ชนะคดีความและทราบมูลค่าของรายได้ที่จะเกิดขึ้นชัดเจนแล้วเท่าน้ัน 

ทั้งสามารถสรุปผลการวิจัยในครั้งน้ีว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์มีระดับการ

เปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกัน บริษัทในบางกลุ่มอุตสาหกรรมเลือกเปิดเผยรายการหน้ีสินตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 37 อย่างครบถ้วนตามหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ดี (Full Disclosure) แต่อาจจะ



 

 

รายการบางรายการที่มากเกินความจ าเป็น บางบริษัทเปิดเผยข้อมูลแค่เพียงบางส่วนท าให้ไม่สามารถ

พบเห็นรายการที่เรียกว่า ธุรกรรมนอกงบการเงินได้ ซ่ึงหากเปรียบเทียบแล้วธุรกรรมนอกงบการเงิน

หรือรายการที่หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นรวมจากงานวิจัยนี้มีระดับสูงเมื่อเปรียบเทยีบกับมูลค่าหน้ีสินรวมซ่ึง

รายการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการได้  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เยาวลักษณ์ สุขวิบูลย์ (2553) ที่พบว่ารายการเป็นธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะทางการเงินหลายๆ

ประเภทจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพก าไรของกิจการโดยเฉพาะ ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิต 

ดังน้ันผู้ใช้งบการเงินจะต้องให้ความสนใจและศึกษาความสัมพันธ์ของรายการการประมาณการหน้ีสิน

และรายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนในอนาคต 

4.2 ขอ้เสนอแนะจากการผลการวิจัย  

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเปิดเผยข้อมูลรายการหน้ีสินที่อาจ

เกิดขึ้นเก่ียวกับคดีฟ้องร้องที่ยุติข้อพิพาทแล้ว และกิจการได้เปิดเผยข้อมูลการรับรู้รายการและบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายจากประมาณการหน้ีสินไปแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนน้ี แต่มีการเปิดเผยรายการซ ้า

หลายรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งน้ีผู้วิจัยเห็นว่าไม่ควรเปิดเผยซ ้าในหลายรอบระยะเวลาบัญชีมากเกินไป

เน่ืองจากจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดการสับสนในการพิจารณาข้อพิพาทหรือภาระผูกพันน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในบางกลุ่มอุตสาหกรรม  

มีการเลือกควรเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

จากคดีความฟ้องร้อง หรือภาระผูกพันอ่ืน ที่มีการแสดงรายการด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ดังน้ันควร

ประมาณมูลค่าหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นด้วยสกุลเงินที่ด าเนินงานปกติควบคู่ไปด้วย จะท าให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถประเมินมูลค่ารายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ผิดพลาดอย่างมีสาระส าคัญ และช่วยลดเวลา

ในการอ่านและพิจารณาตัวเลขในงบการเงินผู้ใช้งบการเงินได้ 

 4.3  ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาในครั้งน้ีศึกษาเพียงการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เก่ียวกับ

การเปิดเผยประเภทและมูลค่าของ ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจ

เกิดขึ้นเท่าน้ัน จากการศึกษาพบว่ารายการหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นน้ันนอกจากจะแสดงรายการด้วยสกุล

เงินบาทเท่าน้ัน แต่ยังแสดงมูลค่าด้วยสกุลต่างประเทศด้วย ดังน้ันผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษามูลค่าของ

รายการประมาณการหน้ีสินที่แสดงด้วยสกุลเงินต่างประเทศด้วย 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบของรายการหน้ีสินที่อาจ

เกิดขึ้นในแต่ละประเภทที่จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการเมื่อมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

และเพิ่มระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลให้นานขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรายการน้ีสินที่

อาจเกิดขึ้นดังกล่าว เช่น คดีฟ้องร้องที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายรอบระยะเวลาบัญชี 
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