
 

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ  
สำหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพ่ิมเติม 

ทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ประกอบด้วย 

ตัวอย่างที่ / เรื่อง  อ้างอิงย่อหน้าที่ 

ตัวอย่างที่ 1 : ทางเลือกในการไม่นำข้อมูลที่คาดการณ์ไปในอนาคตมาคำนวณ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีอย่างง่าย 

ย่อหน้า 2.1 

ตัวอย่างที่ 2 : ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่  
ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ย่อหน้า 2.2 

ตัวอย่างที ่ 3 : ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้ 

ย่อหน้า 2.3  

ตัวอย่างที่ 4 :  ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ย่อหน้า 2.4 

ตัวอย่างที่ 5 :  ทางเลือกในการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ย่อหน้า 2.6 

ตัวอย่างที่ 6 :  ทางเลือกในการประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ย่อหน้าที่ 2.7 และ 

2.8 

ตัวอย่างที่ 7 :  ทางเลือกในการประมาณการหนี้สิน ย่อหน้าที่ 2.9 
 
 

ตัวอย่างเรื่อง  อ้างอิงย่อหน้าที่ 

ตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจการรับรู้รายการทางด้านผู้เช่ากรณีได้รับการลด  
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

ย่อหน้า 2.5 
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจส าหรบั  

แนวปฏิบติัทางการบญัชี  เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชีเพือ่

รองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

----------------------- 

ความเป็นมา 

 ตำมที่ สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ประกำศแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำร

ผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่ อใช้เป็นทำงเลือกเพิ่ มเติมในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน

ของกิจกำรในช่วงที่ กิจกำรได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ดังกล่ำว (รอบระยะเวลำรำยงำนที่

สิ้นสุดวันที่  1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่  31 ธันวำคม 2563) ทั้งนี้ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยังมีควำมไม่

แน่นอนในระดับสูงมำก จึงอำจส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำก และไม่สำมำรถระบุ

หรือคำดกำรณ์ผลกระทบที่ อำจมีต่องบกำรเงินของกจิกำรได้  

ทั้งนี้  แนวปฏิบัติฉบับดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์ที่ จะให้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก

เพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำก COVID-19 เพื่ อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีใน

ช่วงเวลำที่ ยังมีควำมไม่แน่นอนเกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเพื่ อลดผลกระทบจำกกำร

ปฏบิัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับต่อไปนี้  

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  13 เร่ือง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญำเช่ำ1  

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  12 เร่ือง ภำษีเงินได้  

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง กำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์  

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมำณกำรหนี้ สิน หนี้ สินที่ อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่ อำจ

เกดิขึ้น  

- แนวปฏบิัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกจิประกนัภัย 
 

ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดงตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจกำรน ำ 

ข้อผ่อนปรนมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสม โดยไม่ได้ทดแทนหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมูลและ

ตัวเลขในตัวอย่ำงฉบับนี้ เป็นข้อมูลสมมติขึ้นทั้งสิ้น อย่ำงไรกต็ำม ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจฉบับนี้  มิใช่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จึงไม่เหมำะสมที่ จะน ำมำใช้ในกำรอ้ำงอิง ผู้น ำตัวอย่ำงนี้ ไปใช้ต้องใช้ 

ดุลยพินิจและทักษะควำมช ำนำญ รวมถึงศึกษำหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทุกย่อหน้ำที่

 
1 ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจส ำหรับแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรรับรู้รำยกำรทำงด้ำนผู้ เช่ำและ
ผู้ให้เช่ำ แสดงแยกต่ำงหำกเป็นตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจอกีฉบับหนึ่ ง 
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เกี่ ยวข้อง เพื่ อประยุกต์เข้ำกับสถำนกำรณ์และลักษณะของกิจกำรแต่ละกิจกำร สภำวิชำชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์

ควำมรับผิดชอบหรือควำมรับผิดใด ๆ ที่ อำจเกิดขึ้ นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมอันเป็นผลมำจำกกำรใช้

ตัวอย่ำงนี้ ในกำรอ้ำงองิ 

 

ตวัอย่างท่ี 1 ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลท่ีคาดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย 

อา้งถึง 

- ย่อหน้ำที่  2.1 ของแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจ

ประกนัภัย 

 

หลกัการ 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

กิจกำรต้องประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำด

ว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับวิธอีย่ำงง่ำย โดยน ำข้อมูลที่ มีกำร

ค ำ ด ก ำ ร ณ์ ไ ป ใ น อ น ำ ค ต  (Forward-looking 

information) มำใช้ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุน

ด้ำนเครดิต 

กจิกำรสำมำรถเลือกที่ จะไม่ต้องน ำข้อมูลที่ คำดกำรณ์

ไปในอนำคตมำค ำนวณผลขำดทุนนั้ น โดยให้ใช้

ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต (Historical 

credit loss) หรือวิธีอื่ นที่ ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน

ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำรประมำณ

กำรผลขำดทุนที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้ นจำกข้อมูลที่ มีและ

หำได้โดยไม่ใช้ควำมพยำยำมหรือต้นทุนที่ สูงเกินไป

มำใช้ในกำรตั้งส ำรอง 

 
 

ข้อมูลต่อไปนี้  เป็นข้อมูลสมมติเพื่ อแสดงถึงตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว โดย

กิจกำรยังคงต้องรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตโดยใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต (Historical credit 

loss) หรือวิธีอื่ นที่ ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่

คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกข้อมูลที่ มีและหำได้โดยไม่ใช้ควำมพยำยำมหรือต้นทุนที่ สูงเกินไปมำใช้ในกำรตั้งส ำรอง 

แต่ไม่ต้องน ำข้อมูลที่ คำดกำรณ์ไปในอนำคตมำค ำนวณผลขำดทุนนั้น โดยประยุกต์เข้ำกับสถำนกำรณ์และ

ลักษณะของกจิกำรแต่ละกจิกำร 

- กิจกำรเป็นผู้ผลิต และมีกำรด ำเนินงำนในภูมิภำคเดียว ฐำนลูกค้ำประกอบด้วยลูกค้ำรำยใหญ่ 

จ ำนวนน้อยรำย และลูกหนี้จัดกลุ่มตำมลักษณะของควำมเสี่ ยงพื้นฐำนซึ่ งสะท้อนถึงควำมสำมำรถ

ที่ จะจ่ำยช ำระตำมระยะเวลำเครดิตเทอม กิจกำรมีประวัติกำรเกบ็ข้อมูลอัตรำผิดนัดช ำระหนี้ ใน

อดีต (Historical credit loss) โดยแยกตำมอำยุลูกหนี้ ได้ ดังนี้   

1) 1% ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 

2) 2% ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ ค้ำงช ำระ 1-30 วัน 

3) 3% ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ ค้ำงช ำระ 31-90 วัน 
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4) 20% ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ ค้ำงช ำระ 91-180 วัน 

5) 50% ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ ค้ำงช ำระ 181 – 365 วัน 

6) 100% ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 365 วัน 

- ในช่วงสถำนกำรณ์  COVID-19 กิจกำรได้พิจำรณำปัจจัยเศรษฐศำสตร์มหภำค จำกอัตรำกำร

ว่ำงงำนและ GDP ซึ่ งมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำกำรผิดนัดช ำระหนี้  โดยคำดว่ำอัตรำกำรผิดนัด

ช ำระหนี้ ในปี 2563 จะเพิ่ มขึ้น 20% ส ำหรับทุกช่วงอำยุลูกหนี้  เพื่ อให้สะท้อนกำรพยำกรณ์ใน

อนำคต  

- กำรรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ำตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้  ซึ่ งกิจกำรเลือกที่ จะไม่น ำ

ข้อมูล Forward looking information มำค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิต แสดงได้ดังนี้  

 

อายุของลูกหน้ี 
ยอดคงเหลือ 

ลูกหน้ีการคา้ 

อตัราการผิดนดัช าระหน้ี

ส าหรบัการเรียกเก็บหน้ี

ในอดีต  

(Historical credit loss)* 

ขอ้มูลคาดการณ์

ในอนาคต*  

(Forward 

looking 

information) 

จ านวนผล

ขาดทุนดา้น

เครดิต 

ยังไม่เกนิก ำหนดช ำระ 100,000  1% - 1,000  

เกนิก ำหนดช ำระ 
 

     

 1 - 30 วัน 200,000  2% - 4,000  

 31 - 90 วัน 240,000  3% - 7,200  

 91 – 180 วัน - 20% - - 

 181 - 365 วัน 789,000  50% - 394,500  

 365 วันขึ้นไป 89,000  100% - 89,000  

รวม 1,418,000     495,700  

ค่ำเผื่ อผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ำยกมำ  (443,700) 

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ำในงวดปัจจุบัน  52,000 

* ภำยใต้แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้  กิจกำรสำมำรถเลือกไม่น ำข้อมูลที่ มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking 

information) มำใช้ในกำรพิจำรณำ 

กำรบันทกึบัญชีผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ำแสดงได้ดังนี้  

เดบิต ผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ำ (P/L)2  52,000 

เครดิต ค่ำเผื่ อผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ำ (B/S)  52,000 

 

 

 

 
2
  (P/L) – แสดงเป็นส่วนหนึ่ งของก ำไรหรือขำดทุน, (B/S) – แสดงเป็นส่วนหนึ่ งของงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ตวัอย่างท่ี 2 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ

ตลาด 

อา้งถึง 

- ย่อหน้ำที่  2.2 ของแนวปฏบิัติฯ 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

หลกัการ 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำ

สำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดด้วย

มูลค่ำยุติธรรม 

กจิกำรสำมำรถเลือกวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดด้วย

มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ทั้งนี้  ในกำร

วัดมูลค่ำยุติธรรมอำจพิจำรณำตำมย่อหน้ำที่  ข5.2.3 

ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9  

 

ข้อมูลต่อไปนี้  แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่

ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดเพียง 1 บริษัท 

- กจิกำรมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท ก จ ำกดั จ ำนวน 40,000 หุ้น ด้วยมูลค่ำรำคำทุน 1,200,000 

บำท โดยกิจกำรไม่ได้มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญและไม่ได้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัท ก จ ำกัด ทั้งนี้  

กิจกำรจัดประเภทรำยกำรเงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกัด เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ำด้วย

มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

- บริษัท ก จ ำกดั มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือออกจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญในตลำดทุนอื่ นใด 

- ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 กิจกำรวัดมูลค่ำของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำม

หลักกำรใน TFRS 13 เท่ำกับ 1,000,000 บำท (ทั้งนี้  ตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของ

ตลำดส่วนใหญ่มักไม่มีรำคำเสนอซื้อขำย (ข้อมูลระดับ 1) ดังนั้น กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของ

ตรำสำรทุนโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่ งหำกเป็นข้อมูลที่ ไม่สำมำรถสังเกตได้ส ำหรับตรำสำร

ทุนนั้น (ข้อมูลระดับ 3) กิจกำรต้องพัฒนำข้อมูลที่ ไม่สำมำรถสังเกตได้โดยใช้ข้อมูลที่ ดีที่ สุดที่ มีอยู่ 

ในสถำนกำรณ์นั้น ซึ่ งอำจรวมถึงข้อมูลของกิจกำรเอง โดยกิจกำรอำจเร่ิมต้นด้วยข้อมูลของกิจกำร

เอง (ในกรณีนี้ กิจกำรอำจเร่ิมต้นด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ก จ ำกัดตำม

สัดส่วนที่ กิจกำรไปลงทุน) แต่ต้องปรับปรุงข้อมูลเหล่ำนั้น หำกข้อมูลที่ มีอยู่อย่ำงสมเหตุสมผลนั้น

แสดงให้เหน็ว่ำผู้ร่วมตลำดคนอื่ นจะใช้ข้อมูลที่ แตกต่ำงกนัหรือมีบำงสิ่ งบำงอย่ำงเฉพำะของกจิกำรที่

ผู้ ร่วมตลำดคนอื่ นไม่มี กิจกำรไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรในกำรใช้ควำมพยำยำมทุกวิถีทำงเพื่ อให้ได้

ข้อมูลเกี่ ยวกับข้อสมมติของผู้ ร่วมตลำด อย่ำงไรกต็ำม กิจกำรต้องพิจำรณำข้อมูลทั้งหมดเกี่ ยวกับ

ข้อสมมติของผู้ ร่วมตลำดซึ่ งมีอยู่อย่ำงสมเหตุสมผล ข้อมูลที่ ไม่สำมำรถสังเกตได้ซึ่ งมีกำรพัฒนำใน

ลักษณะข้ำงต้นถือได้ว่ำเป็นข้อสมมติของผู้ร่วมตลำด และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำ

ยุติธรรม) 

- อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 สมมติเหตุกำรณ์เป็น 2 เหตุกำรณ์ 
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1) เหตุกำรณ์ที่  1 กิจกำรคำดว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกัด  ณ วันที่  31 

มีนำคม 2563 (วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) ได้มูลค่ำเท่ำกบั 600,000 บำท ซึ่ งสถำนกำรณ์ 

COVID-19 เป็นสถำนกำรณ์ที่ มีควำมไม่แน่นอนท ำให้มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไม่สะท้อนฐำนะ

กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ก จ ำกัด โดยท ำให้กำรพยำกรณ์ผลกำรด ำเนินงำนใน

อนำคตที่ น ำมำประเมินมูลค่ำยุติธรรมมีควำมผันผวน 

2) เหตุกำรณ์ที่  2 กิจกำรคำดว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกัด ณ วันที่  31 

มีนำคม 2563 (วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) ได้มูลค่ำเท่ำกับ 0 บำท เนื่ องจำกบริษัท ก 

จ ำกดั ได้ปิดกจิกำรและอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี  

- กำรรับรู้รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้  ซึ่ งกิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมด้วย

มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 แสดงได้ดังนี้  

 
วนัที่ 1 มกราคม 

2563 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 

เหตุการณที์่ 1 

กจิกำรเลือกที่ จะ 

วัดมูลค่ำยุติธรรม 

โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่  1 มกรำคม 

2563 เป็นตัวแทน* 

เหตุการณที์่ 2 

กจิกำรไม่สำมำรถ

เลือกที่ จะวัดมูลค่ำ

ยุติธรรม โดยใช้

มูลค่ำยุติธรรม ณ 

วันที่  1 มกรำคม 

2563 เป็นตัวแทน 

รำคำทุน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ค่ำเผื่ อผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ

ยุติธรรม 

(200,000) (200,000) (1,200,000) 

มูลค่ายุติธรรม 1,000,000 1,000,000 - 

* ภำยใต้แนวปฏบัิติฯ ฉบับนี้  กจิกำรสำมำรถเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 

 

กำรบันทกึบัญชีกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน แสดงได้ดังนี้  

เหตุการณที์่ 1 สถานการณ ์COVID-19 เป็นสถานการณที์่มีความไม่แน่นอน 

ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 กจิกำรต้องบันทกึมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน

ใน บริษัท ก จ ำกัด โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  

9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ทั้งนี้  กิจกำรสำมำรถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วง

กำรเปล่ียนแปลงเมื่ อน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 มำใช้เป็นคร้ังแรก ตำมที่ ก ำหนดไว้ใน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เดบิต ก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 (B/S)  200,000 

เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกดั (B/S)   200,000 

 

ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 กจิกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกดั โดยใช้

มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 เป็นตัวแทน ดังนั้น มูลค่ำของเงินลงทุนจึงไม่ได้มีกำรเปลี่ ยนแปลง 
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เหตุการณที์่ 2 เหตุการณก์ารปิดกิจการของบริษทั ก จ ากดั มีความแน่นอน 

ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 กจิกำรต้องบันทกึมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน

ใน บริษัท ก จ ำกัด โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  

9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ทั้งนี้  กิจกำรสำมำรถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วง

กำรเปล่ียนแปลงเมื่ อน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 มำใช้เป็นคร้ังแรก ตำมที่ ก ำหนดไว้ใน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เดบิต ก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 (B/S)  200,000 

เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกดั (B/S)   200,000 

 

ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 แม้ว่ำกำรปิดกิจกำรของบริษัท ก จ ำกัด จะเกิดขึ้ นในช่วงสถำนกำรณ์ 

COVID-19 แต่บริษัท ก จ ำกดัได้มีกำรปิดกจิกำรแล้ว ดังนั้นเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจึงมีควำมแน่นอนต่อกำรปรับ

ลดมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว 

เดบิต ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (P/L)  1,000,000 

เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกดั (B/S)    1,000,000 

 

อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีที่ กิจกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดมำกกว่ำ  

1 บริษัท กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดทุกบริษัท ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน หำกกิจกำรเลือกวัดมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 

มกรำคม 2563 ตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวในแนวปฏิบัติฯ กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดทุก

บริษัท และปฏบิัติอย่ำงสม ำ่เสมอทั้งปี 

 

ข้อมูลต่อไปนี้  แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่

ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดมำกกว่ำ 1 บริษัท 

- กิจกำรมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 3 บริษัท โดยกิจกำรไม่ได้มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญและ

ไม่ได้มีอ ำนำจควบคุมทั้ง 3 บริษัท ทั้งนี้  กิจกำรจัดประเภทรำยกำรเงินลงทุนในทั้ง 3 บริษัทเป็น

สนิทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

1) บริษัท ก จ ำกดั มีรำคำทุน 1,000,000 บำท 

2) บริษัท ข จ ำกดั มีรำคำทุน 2,000,000 บำท 

3) บริษัท ค จ ำกดั มีรำคำทุน 3,000,000 บำท 

 

- ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 กิจกำรวัดมูลค่ำของเงินลงทุนทั้ง 3 บริษัท ตำมหลักกำรใน TFRS 13 

ดังนี้  

1) บริษัท ก จ ำกดั มีมูลค่ำยุติธรรม 1,200,000 บำท 

2) บริษัท ข จ ำกดั มีมูลค่ำยุติธรรม 2,400,000 บำท 

3) บริษัท ค จ ำกดั มีมูลค่ำยุติธรรม 3,600,000 บำท 
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- อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 สมมติเหตุกำรณ์ว่ำสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็น

สถำนกำรณ์ที่ มีควำมไม่แน่นอนท ำให้มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไม่สะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัททั้ง 3 บริษัทโดยท ำให้กำรพยำกรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตที่ น ำมำ

ประเมินมูลค่ำยุติธรรมมีควำมผันผวน ซึ่ งกิจกำรคำดว่ำมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 

ของทั้ง 3 บริษัท ดังนี้  

1) บริษัท ก จ ำกดั มีมูลค่ำยุติธรรม 600,000 บำท 

2) บริษัท ข จ ำกดั มีมูลค่ำยุติธรรม 1,000,00 บำท 

3) บริษัท ค จ ำกดั มีมูลค่ำยุติธรรม 4,000,000 บำท 

- กำรรับรู้ รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้  ซึ่ งกิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมด้วย

มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 แสดงได้ดังนี้  

 

บริษทั 

ราคาทุน ณ วนัที่ 

1 มกราคม 

2563 

มูลค่ายุติธรรม ณ 

วนัที่ 1 มกราคม 

2563 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 

กรณีที่  1 กจิกำร

เลือกที่ จะวัด

มูลค่ำเงินลงทุน

ด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรม ณ วันที่  

1 มกรำคม 

2563*  

กรณีที่  2 กจิกำร

ไม่เลือกที่ จะวัด

มูลค่ำเงินลงทุน

ด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรม ณ วันที่  

1 มกรำคม 2563 

บริษัท ก จ ำกดั 1,000,000 1,200,000 1,200,000 600,000 

บริษัท ข จ ำกดั 2,000,000 2,400,000 2,400,000 1,000,000 

บริษัท ค จ ำกดั 3,000,000 3,600,000 3,600,000 4,000,000 

* ภำยใต้แนวปฏบัิติฯ ฉบับนี้  กจิกำรสำมำรถเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 
 

กำรบันทกึบัญชีกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนแสดงได้ ดังนี้  

กรณีที่  1 กจิกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 

ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 กจิกำรต้องบันทกึมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน 

ใน บริษัท ก จ ำกัด บริษัท ข จ ำกัด และบริษัท ค จ ำกัด โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 

ทั้งนี้  กิจกำรสำมำรถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วงกำรเปล่ียนแปลงเมื่ อน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 

มำใช้เป็นครั้งแรก ตำมที่ ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เครื่ องมือทำงกำรเงิน 

 

เดบิต เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรตลำด (B/S) 1,200,000 

เครดิต  ก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 (B/S)   1,200,000 
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ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 กจิกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกดั บริษัท 

ข จ ำกดั และบริษัท ค จ ำกดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ดังนั้นมูลค่ำของเงินลงทุนจึงไม่ได้

มีกำรเปล่ียนแปลง ทั้งนี้  หำกกิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 

มกรำคม 2563 แล้ว กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ส ำหรับเงิน

ลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดทุกบริษัท และปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอทั้งปีในช่วง

สถำนกำรณ์ COVID-19 ดังนั้นหำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ำกัด บริษัท ข จ ำกัด และ

บริษัท ค จ ำกัด มีกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน (วันที่  30 มิถุนำยน 2563 วันที่  30 

กนัยำยน 2563 และวันที่  31 ธนัวำคม 2563) ที่ เกดิจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กจิกำรยังคงต้องวัดมูลค่ำ

ยุติธรรมด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 เช่นเดิม  

กรณีที่  2 กจิกำรไม่เลือกที่ จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 

ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 กจิกำรต้องบันทกึมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน

ใน บริษัท ก จ ำกัด บริษัท ข จ ำกัด และบริษัท ค จ ำกัด โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 

ทั้งนี้  กิจกำรสำมำรถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วงกำรเปล่ียนแปลงเมื่ อน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 

มำใช้เป็นครั้งแรก ตำมที่ ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เครื่ องมือทำงกำรเงิน 

เดบิต เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรตลำด (B/S) 1,200,000 

เครดิต  ก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 (B/S)   1,200,000 

 

ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 กิจกำรไม่เลือกที่ จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 

มกรำคม 2563 

เดบิต ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (P/L)  1,600,000 

เครดิต เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้องกำรตลำด (B/S) 1,600,000 
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ตวัอย่างท่ี 3 การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี้  

อา้งถึง 

- ย่อหน้ำที่  2.3 ของแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  13 เร่ือง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

หลกัการ 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำ

ยุติธรรมต้องประยุกต์ใช้โดยสม ่ำเสมอ อย่ำงไรกด็ี 

กำรเปล่ียนแปลงในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำจะมี

ควำมเหมำะสม ถ้ำกำรเปล่ียนแปลงนั้นมีผลต่อกำร

วัดมูลค่ำซึ่ งท ำให้มูลค่ำยุติธรรมเป็นตัวแทนที่ ดีเท่ำ

เดิมหรือดีกว่ำเดิม หำกมีสภำพตลำดที่ เปล่ียนแปลง

ไป  

กิจกำรสำมำรถพิจำรณำให้น ้ำหนักของข้อมูลที่

เกี่ ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นน ำ้หนักที่ น้อย

ในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม ในกำรวัด

มูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลระดับ 2 หรือข้อมูลระดับ 3 

ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินเฉพำะที่ เป็นตรำสำรหนี้

ตำมค ำนิยำมของตรำสำรหนี้ ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำน

กำรบัญชี ฉบับที่  32 

 

ข้อมูลต่อไปนี้  แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบักำรวัดมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับตรำสำรหนี้  

- กิจกำรมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) ซึ่ งมีระดับควำมน่ำเชื่ อถือ (credit 

rating) AAA และระยะเวลำครบก ำหนด 3 ปี จ ำนวน 500 หน่วย รำคำทุน 20 บำทต่อหน่วย 

รวมเป็นจ ำนวนเงิน 10,000 บำท  

- กิจกำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

- มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ของหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) เท่ำกับ 25 

บำทต่อหน่วย ซึ่ งประเมินโดยใช้ข้อมูลระดับ 2 หรือ ระดับ 3 

- ก่อนจะมีสถำนกำรณ์  COVID-19 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) มี

มูลค่ำอยู่ที่ ประมำณ 24 - 25 บำทต่อหน่วย ซึ่ งประเมินโดยใช้ข้อมูลระดับ 2 หรือ ระดับ 3 

- อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 มูลค่ำยุติธรรม

ของหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) ลดลงเท่ำกับ 15 บำทต่อหน่วย ซึ่ งเป็นช่วงที่ ตลำดตรำ

สำรหนี้ ในประเทศได้รับผลกระทบจำกข่ำวสำรเกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้รำคำของ

ตรำสำรหนี้ลดลงจ ำนวนมำก 

- ทั้งนี้  กิจกำรเลือกปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้  โดยให้น ำ้หนักของข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ

สถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นน ้ำหนักที่ น้อยในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม โดยใช้

แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำตรำสำรหนี้ตำมข้อมูลระดับ 3 โดยมีรำคำเท่ำกับ 18 บำทต่อหน่วย 

เป็นจ ำนวนเงิน 9,000 บำท 
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- กำรรับรู้มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ตำมแนวปฏบิัติฉบับนี้แสดงได้ดังนี้  
 

วนัที่ 
วนัที่ 1 มกราคม 

2563 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563* 

(ข้อมูลระดับ 3)* 

 

FV = 18 บำทต่อหน่วย 

รำคำทุน (500x20) 10,000 10,000 

ผลสะสมจำกกำรวัดมูลค่ำเงิน

ลงทุน 

2,500 (1,000) 

มูลค่ายุติธรรม  12,500 

(500x25) 

9,000 

(500*18) 
 

* อำจพิจำรณำน ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำให้น ำ้หนักในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับข้อมูลระดับ 2 หรือ 3 ไม่มำก

เนื่ องจำกเป็นสถำนกำรณ์ที่ มีควำมไม่แน่นอนสงู 

 

กำรบันทกึบัญชีกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน แสดงได้ดังนี้  

ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 กจิกำรต้องบันทกึมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน

ในหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ทั้งนี้  กิจกำรสำมำรถ

เลือกวิธีปฏิบัติในช่วงกำรเปล่ียนแปลงเมื่ อน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 มำใช้เป็นคร้ังแรก 

ตำมที่ ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เครื่ องมือทำงกำรเงิน 

เดบิต ผลสะสมจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน (B/S)   2,500 

เครดิต ก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 (B/S)   2,500 

 

ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 กิจกำรเลือกที่ ให้น ำ้หนักของข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 

เป็นน ำ้หนักที่ น้อยในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม  

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินเงินลงทุน (P/L)   3,500 

เครดิต ผลสะสมจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน (B/S)   3,500 
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ตวัอย่างท่ี 4 การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

อา้งถึง 

- ย่อหน้ำที่  2.4 ของแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  13 เร่ือง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

หลกัการ 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำ

ยุติธรรมต้องประยุกต์ใช้โดยสม ่ำเสมอ อย่ำงไรกด็ี 

กำรเปล่ียนแปลงในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำจะมี

ควำมเหมำะสม ถ้ำกำรเปล่ียนแปลงนั้นมีผลต่อกำร

วัดมูลค่ำซึ่ งท ำให้มูลค่ำยุติธรรมเป็นตัวแทนที่ ดีเท่ำ

เดิมหรือดีกว่ำเดิม หำกมีสภำพตลำดที่ เปล่ียนแปลง

ไป 

กิจกำรสำมำรถเลือกไม่น ำสถำนกำรณ์ภำยใต้ 

COVID-19 มำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับ

สินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน เนื่ องจำก

เป็นสถำนกำรณ์ที่ มีควำมไม่แน่นอนสงู  

 

ข้อมูลต่อไปนี้  แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบักำรวัดมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำร

ลงทุนของกจิกำร มีดังนี้  

- กิจกำรมีพื้ นที่ ห้ำงสรรพสินค้ำให้เช่ำรำคำทุน 10,000,000 บำท และมีสัญญำให้เช่ำพื้ นที่ ระยะ

ยำว 5 ปี และมีรำยได้ค่ำเช่ำคงที่ ต่อปีเท่ำกับ 1,000,000 บำท และมีรำยได้ผันแปรที่ อิงตำม

สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยของผู้เช่ำแต่ละรำยในอตัรำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยของผู้เช่ำ 

- กจิกำรเลือกวิธมีูลค่ำยุติธรรมในกำรวัดมูลค่ำอสงัหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน 

- มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ซึ่ งค ำนวณจำกวิธีรำยได้ (Income Approach) เท่ำกบั 

13,000,000 บำท  

- ก่อนจะมีสถำนกำรณ์  COVID-19 กจิกำรยังคงสำมำรถเกบ็เงินรำยได้ค่ำเช่ำได้อย่ำงสม ำ่เสมอ  

- อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ งไม่เรียกเกบ็รำยได้ติดต่อกันเป็นเวลำ

หลำยเดือน ท ำให้มีควำมไม่แน่นอนเกี่ ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และหำกให้มีกำรวัดมูลค่ำ

ยุติธรรมขึ้ นมำใหม่ ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 พื้ นที่ ห้ำงสรรพสินค้ำของกิจกำรจะมีมูลค่ำ

ยุติธรรมคงเหลือ 9,000,000 บำท (วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำยได้เช่นเดิม) โดยจ ำนวนเงินที่ ลดลง 

(4,000,000 บำท)ประกอบด้วยสมมติฐำนสองส่วนดังนี้  

1) สมมติฐำนที่  1 จ ำนวนเงินที่ ลดลงเนื่ องจำกรำยได้ในช่วง 1 ปีข้ำงหน้ำ จะเกบ็ได้เพียง

คร่ึงเดียวของรำยได้ปกติ เนื่ องจำกกิจกำรยอมลดรำยได้ค่ำเช่ำคงที่ ให้ผู้ เช่ำจ ำนวนกึ่ ง

หนึ่ ง และมีค ำสั่งปิดห้ำงสรรพสินค้ำชั่วครำวเป็นเวลำ 2 เดือน ท ำให้มูลค่ำของพื้ นที่

ห้ำงสรรพสนิค้ำลดลงจ ำนวน 3,000,000 บำท 

2) สมมติฐำนที่  2 มีควำมไม่แน่นอนที่ จะเกบ็เงินได้ของรำยได้ค่ำเช่ำผันแปรหลังจำกปีที่  1 

ถึงปีที่  5 เนื่ องจำกยังไม่แน่นอนว่ำสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ จะกระทบต่อกำรพยำกรณ์

รำยได้ของผู้เช่ำในอนำคตของกิจกำรจะหมดไปเมื่ อไหร่ซึ่ งเป็นฐำนในกำรค ำนวณรำยได้

ค่ำเช่ำผันแปร ท ำให้มูลค่ำของพื้นที่ ห้ำงสรรพสนิค้ำลดลงจ ำนวน 1,000,000 บำท  
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- สมมติฐำนที่  1 เป็นสมมติฐำนที่ เกิดขึ้ นแน่นอน และเป็นสถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้ นแล้ว โดยไม่ได้

เกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่ องจำกกิจกำรยอมลดรำยได้ค่ำเช่ำ

คงที่ ให้ผู้ เช่ำจ ำนวนกึ่ งหนึ่ งและมีกำรปิดห้ำงสรรพสินค้ำชั่วครำวเป็นเวลำ 2 เดือน ดังนั้น 

สมมติฐำนที่  1 จะต้องน ำมำใส่รวมในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ไม่ว่ำจะเลือกใช้แนวปฏิบัติหรือไม่ก็

ตำม 

- สมมติฐำนที่  2 เป็นสมมติฐำนที่ เป็นควำมไม่แน่นอนจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ดังนั้น กจิกำร

อำจเลือกไม่น ำมำรวมในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

- กำรรับรู้มูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน ตำมแนวปฏบิัติฉบับนี้แสดงได้ ดังนี้  

 
วนัที่ 1 มกราคม 

2563 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563* 

กรณีที่  1 หำกไม่

เลือกใช้แนวปฏบิัติฯ

ฉบับนี้  โดยกจิกำรน ำ

สมมติฐำนทั้ง 2 ข้อมำ

วัดมูลค่ำยุติธรรม 

กรณีที่  2 หำกเลือกใช้

แนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้

กจิกำรต้องน ำ

สมมติฐำนข้อที่  1 มำ

วัดมูลค่ำยุติธรรม

เนื่ องจำกมีควำม

แน่นอนในเหตุกำรณ์

แล้ว 

FV = 9,000,000 FV = 10,000,000  

รำคำทุน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

ผลสะสมจำกกำรวัดมูลค่ำ 3,000,000 (1,000,000) - 

มูลค่ายุติธรรม 13,000,000 9,000,000 10,000,000 

* ภำยใต้แนวปฏบัิติฯ ฉบับนี้  ไม่จ ำเป็นต้องใช้สมมติฐำนที่ เกดิจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่ องจำกยัง

มีควำมไม่แน่นอนสงูมำกในกำรพิจำรณำ 

 

กำรบันทกึบัญชีกำรปรับมูลค่ำอสงัหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุนแสดงได้ดังนี้  

กรณีที่  1 ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 หำกไม่เลือกใช้แนวปฏิบัติฯฉบับนี้  โดยกิจกำรน ำสมมติฐำนทั้ง 

2 ข้อมำวัดมูลค่ำยุติธรรม 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำอสงัหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน (P/L) 4,000,000 

เครดิต อสงัหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน (B/S)    4,000,000 
 

กรณีที่  2 ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 หำกเลือกใช้แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้กิจกำรต้องน ำสมมติฐำนข้อที่  

1 มำวัดมูลค่ำยุติธรรมเนื่ องจำกมีควำมแน่นอนในเหตุกำรณ์กำรปิดห้ำงสรรพสนิค้ำและลดรำยได้ค่ำเช่ำคงที่ ให้ผู้

เช่ำแล้ว 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำอสงัหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน (P/L) 3,000,000 

เครดิต อสงัหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน (B/S)    3,000,000 
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ตวัอย่างท่ี 5 การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อา้งถึง 

- ย่อหน้ำที่  2.6 ของแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  12 เร่ือง ภำษีเงินได้ 

หลกัการ 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

กิจกำรต้องน ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ มำใช้ในกำรประเมิน

ควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีที่ จะเกิดขึ้ นใน

อนำคตเพื่ อที่ จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรัพย์ภำษีเงินได้

รอกำรตัดบัญชี 

กิจกำรสำมำรถเลือกไม่น ำสถำนกำรณ์ภำยใต้ 

COVID-19 มำใช้ในกำรพิจำรณำก ำไรทำงภำษีที่ จะ

เกิดขึ้ น ในอนำคตที่ จะน ำมำใ ช้ประโยชน์จำก

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 

(แต่กิจกำรยังต้องทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบ

ระยะเวลำรำยงำน และต้องลดมูลค่ำตำมบัญชีของ

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลง เมื่ อเหน็ว่ำไม่

มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ จะมีก ำไรทำงภำษี

เพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอ

กำรตัดบัญชีเช่นเดิม) 

 

ข้อมูลต่อไปนี้  แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบักำรพิจำรณำเร่ืองกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ภำษีเงินได้

รอตัดบัญชี 

- กจิกำรประกอบธุรกจิโรงแรม ซึ่ งบันทกึบัญชีสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่  31 มีนำคม 

2563 จ ำนวน 4,000,000 บำท (ค ำนวณภำษีที่ อัตรำร้อยละ 20) ซึ่ งสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัด

บัญชีดังกล่ำวเกิดจำกผลขำดทุนในทำงภำษีในปี 2562 จ ำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท ซึ่ งจะสำมำรถ

ใช้ได้ภำยในปี 2567 

- กำรคำดกำรณ์ก ำไรทำงภำษีของกจิกำรมีดังนี้  

ปี 2563 2564 2565 2566 2567 รวม  

(ล้ำนบำท) 

ก่อนมีสถำนกำรณ์ COVID-19 4 4 4 4 4 20 

หลังมีสถำนกำรณ์ COVID-19 0.5 0.5 0.5 2.5 2.5 6.5 

 

- ก่อนจะมีสถำนกำรณ์  COVID-19 กิจกำรคำดว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในปี 2563-2567 รวม 

20,000,000 บำท ซึ่ งเพียงพอกับมูลค่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจ ำนวน 4,000,000 

บำท (20,000,000x20%) 

- อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ งท ำให้กิจกำรคำดว่ำก ำไรจะลดลงจ ำนวน

มำกเนื่ องจำกกิจกำรต้องสูญเสียฐำนลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศจ ำนวนมำกจำก
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เศรษฐกิจที่ ชะลอตัวภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้คำดกำรณ์ได้ว่ำจะมีก ำไรในอกี 3 ปี 

ข้ำงหน้ำลดลงเหลือปีละ 500,000 บำท และมีก ำไรทั้งสิ้ นในปี  2563-2567 จ ำนวนเงิน 

6,500,000 บำท 

- กิจกำรเลือกไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำใช้ในกำรพิจำรณำก ำไรทำงภำษีของกิจกำร 

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ยังมีควำมไม่แน่นอนอย่ำงมำก แต่ในช่วงเดือนมกรำคม 

2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2563 เกิดเหตุกำรณ์ที่ แน่นอนขึ้นว่ำกิจกำรยังคงปิดโรงแรมของกจิกำร

ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 และนักท่องเที่ ยวยังมีควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว กจิกำร

จึงไม่มีผลก ำไรทำงภำษีที่ คำดกำรณ์ของกิจกำรในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่ งเป็น

สถำนกำรณ์ที่ แน่นอนว่ำกจิกำรปิดด ำเนินงำนและควำมกังวลของนักท่องเที่ ยวต่อสถำนกำรณ์นั้น  

ดังนั้น กำรคำดกำรณ์ก ำไรก่อนภำษีของกิจกำรในปี 2563-2567 ยังคงเท่ำกับ 18,000,000 

บำท (20,000,000 บำท หัก 2,000,000 บำทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ที่ มีควำม

เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ กจิกำรจะมีก ำไรทำงภำษีไม่เพียงพอ  

- อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรยังคงต้องพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้จ ำนวน 4,000,000 บำท ที่

บันทกึไว้ จะได้น ำมำใช้ หรือไม่ 

 วนัที่ 1 มกราคม 

2563 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 

กำรประมำณกำรก ำไร

ในอนำคตกรณีไม่มี

เหตุกำรณ์  

COVID-19* 

กำรประมำณกำร

ก ำไรในอนำคต

กรณีมีเหตุกำรณ์ 

COVID-19 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   4,000,000  

ก ำ ไรของบ ริษัทในอนำคต เพื่ อ

รองรับสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัด

บัญชี 

20,000,000 

(4,000,000/20%) 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำร 5 ปี  18,000,000 6,500,000 

ภำษีเงินได้ที่ สำมำรถใช้ได้ในอนำคต 3,600,000 1,300,000 

* ภำยใต้แนวปฏบัิติฯ ฉบับนี้  ไม่จ ำเป็นต้องใช้สมมติฐำนที่ เกดิจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่ องจำกยัง

มีควำมไม่แน่นอนสงูมำกในกำรพิจำรณำ 
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กำรบันทกึบัญชีกำรกลับรำยกำรสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีแสดงได้ดังนี้  

กำรประมำณกำรก ำไรในอนำคตกรณีไม่มีเหตุกำรณ์ COVID-19 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรกลับรำยกำรสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (P/L) 400,000  

เครดิต สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (B/S)    400,000 

 

กำรประมำณกำรก ำไรในอนำคตกรณีมีเหตุกำรณ์ COVID-19 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรกลับรำยกำรสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (P/L) 2,700,000  

เครดิต สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (B/S)    2,700,000 

 
 

ตวัอย่างท่ี 6 การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

อา้งถึง 

- ย่อหน้ำที่  2.7 และ 2.8 ของแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง กำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ 

หลกัการ 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

1. กิ จ ก ำ ร ต้ อ ง น ำ เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ ต่ ำ ง ๆ  ม ำ ใ ช้

ประกอบกำรพิจำรณำว่ำเป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อย

ค่ำสนิทรัพย์หรือไม่ 

 

2. กิจกำรต้องน ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆมำใช้ในกำร

พยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคตเพื่ อท ำกำร

ทดสอบกำรด้อยค่ำ 

2.1. ค่ำควำมนิยม  

2.2. สิ น ท รัพ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ที่ มี อ ำ ยุ ก ำ ร ใ ช้

ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือ 

2.3. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อมใช้งำน  

ซึ่ งจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปี (อย่ำง

น้อย 1 คร้ังต่อปี) 

1. กิจกำรสำมำรถ เ ลือก ไ ม่น ำ สถำนกำรณ์  

COVID-19 มำเป็นข้อบ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ 

เนื่ องจำก เป็นสถำนกำรณ์ที่ มีควำมไม่แน่นอน

สงู 

2. กิจกำรสำมำรถ เ ลือก ไ ม่น ำ สถำนกำรณ์  

COVID-19 ที่ อำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์

ทำงกำรเ งินในอนำคตมำใช้ประกอบกำร

ทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่ มีอำยุกำรใช้ประโยชน์ไม่ทรำบ

แน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อม

ใช้งำน ที่ ต้องทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุก

ปี 

 

 

ข้อมูลต่อไปนี้  แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบักำรพิจำรณำเร่ืองกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ 

- กิจกำรเป็นบริษัทสำยกำรบินและร้ำนอำหำรแห่งหนึ่ ง ซึ่ งมีสินทรัพย์หลักมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่   

31 มีนำคม 2563  ประกอบด้วย 

- เคร่ืองบิน มูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกบั 100 ล้ำนบำท 

- ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อธุรกจิร้ำนอำหำร 8 สำขำ มูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกบั 80 ล้ำนบำท 

- ค่ำสทิธใินกำรน ำเครื่ องบินลงจอด ซึ่ งเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่

ทรำบแน่นอน ซึ่ งมีมูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกบั 20 ล้ำนบำท  
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- ก่อนจะมีสถำนกำรณ์  COVID-19 กิจกำรยังคงสำมำรถน ำเคร่ืองบินมำใช้ในกำรหำรำยได้ได้

ตำมปกติ และมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่ อง แต่ในส่วนของธุรกิจร้ำนอำหำรของ

กจิกำร เร่ิมมีแนวโน้มผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน และมีกำรปิดสำขำไป 2 สำขำ เนื่ องจำกมีผล

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน และรำยได้ลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง 

- อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลังเกดิสถำนกำรณ์ COVID-19 กจิกำรประสบเหตุกำรณ์ ดังนี้  

1) กจิกำรไม่สำมำรถน ำเครื่ องบินมำใช้ในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเตม็ที่  เนื่ องจำกมีกำรจ ำกดั

กำรเดินทำง ขนส่ง และกำรขึ้นลงของเคร่ืองบินในแต่ละท่ำอำกำศยำนของแต่ละประเทศ 

และสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมีภำวะชะลอตัว โดยนักท่องเที่ ยวไม่เดินทำงในช่วง

สถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ งเป็นข้อบ่งชี้ที่ ท ำให้สนิทรัพย์เกดิกำรด้อยค่ำ 

2) ธุรกจิร้ำนอำหำรของกจิกำรมีกำรปิดสำขำเป็นกำรชั่วครำวเพิ่ มอกี 3 แห่ง  

- ภำยใต้เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ถือว่ำมีข้อบ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำของเคร่ืองบิน ซึ่ งหำกทดสอบกำรด้อย

ค่ำจะมีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ค ำนวณตำม TAS36) จ ำนวน 20 ล้ำนบำท 

- ภำยใต้เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้ อธุรกิจร้ำนอำหำร มีแนวโน้มที่ จะขำดทุนจำก

กำรด ำเนินงำนก่อนเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 มี

กำรปิดสำขำเพิ่ มอีก 3 สำขำ รวมเป็น 5 สำขำที่ ปิดแล้ว ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของกิจกำรได้คำดกำรณ์

มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนของค่ำควำมนิยม เท่ำกับ 70 ล้ำนบำท โดยไม่น ำเหตุกำรณ์ปิดสำขำ 3 

สำขำมำพิจำรณำ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ที่ ปิดสำขำเพิ่ ม 3 สำขำเป็นกำรปิดชั่วครำวยังมีควำมไม่

แน่นอนที่ เกิดจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 แต่หำกน ำกำรปิดสำขำเพิ่ ม 3 สำขำมำพิจำรณำเป็น

ปัจจัยต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคต กจิกำรสำมำรถคำดกำรณ์มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืน

ของค่ำควำมนิยม เท่ำกบั 30 ล้ำนบำท  

- ภำยใต้เหตุกำรณ์ดังกล่ำว สิทธิในกำรน ำเคร่ืองบินลงจอด จะไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่กจิกำร

ได้เท่ำเดิม ในกำรคำดกำรณ์มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนของสิทธิในกำรน ำเคร่ืองบินลงจอดโดยไม่

น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำใช้ในกำรพิจำรณำจะเท่ำกับ 19  ล้ำนบำท เนื่ องจำกสถำนกำรณ์

ดังกล่ำวมีควำมไม่แน่นอนว่ำสิทธิในกำรน ำเครืองบินลงจอดจะเกิดกำรด้อยค่ำ แต่หำกพิจำรณำ

รวมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว กำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่ งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำง

กำรเงินของกจิกำรในปี 2563 ถึง 2567 จะลดลงกว่ำ 50% ท ำให้มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนของ

สทิธใินกำรน ำเครื่ องบินลงจอด ลดลงเหลือ 10 ล้ำนบำท 

  



 

จัดท ำโดย คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชพีบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์                                 17 

 

- รำยละเอยีดของสนิทรัพย์ และกำรทดสอบกำรด้อยค่ำสินทรัพย์เป็นดังนี้  

 

การทดสอบการ

ดอ้ยค่าตาม 

TAS36 

มูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2563 

วนัที่ 31 มีนาคม 2563 * 

กรณีที่  1 ไม่เลือกใช้

แนวปฏบิัติ โดยน ำ

สถำนกำรณ์ COVID-

19 เป็นข้อบ่งชี้กำร

ด้อยค่ำหรือน ำมำ

พิจำรณำมูลค่ำที่ คำด

ว่ำจะได้รับคืน 

กรณีที่  2 เลือกใช้แนว

ปฏบิัติ โดยไม่น ำ

สถำนกำรณ์ COVID-

19 เป็นข้อบ่งชี้กำร

ด้อยค่ำหรือไม่น ำมำ

พิจำรณำมูลค่ำที่ คำดว่ำ

จะได้รับคืน 

มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับ

คืนตำม TAS36 

มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับ

คืนตำม TAS36 

เคร่ืองบิน เมื่ อมีข้อบ่งชี้  100,000,000 80,000,000 ไม่ทดสอบกำรด้อยค่ำ

เนื่ องจำกไม่ถือเป็น 

ข้อบ่งชี้  

ค่ำควำมนิยม เป็นประจ ำทุกปี 80,000,000 30,000,000 70,000,000 

สิทธิ ในกำร

น ำเคร่ืองบิน

ลงจอด 

เป็นประจ ำทุกปี 20,000,000 10,000,000 19,000,000 

 

* ภำยใต้แนวปฏบัิติฯ ฉบับนี้  ไม่จ ำเป็นต้องใช้สมมติฐำนที่ เกดิจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่ องจำกยัง

มีควำมไม่แน่นอนสงูมำกในกำรพิจำรณำตำมกรณีที่  2 

 

- ภำยใต้แนวปฏบิัติฉบับนี้  กจิกำรสำมำรถเลือกที่ จะประเมินกำรด้อยค่ำ ดังนี้  

1) สนิทรัพย์ทั่วไปที่ จะต้องทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่ อมีข้อบ่งชี้  สำมำรถเลือกไม่น ำสถำนกำรณ์

ดังกล่ำวมำเป็นข้อบ่งชี้ ได้ตำมที่ ระบุในกรณีที่  2 ดังนั้น จึงไม่ต้องทดสอบกำรด้อยค่ำของ

เคร่ืองบิน (หำกไม่มีข้อบ่งชี้ อื่ นใดนอกเหนือจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ จะท ำให้

ต้องทดสอบกำรด้อยค่ำ เช่น เคร่ืองบินที่ มีอยู่เกิดควำมล้ำสมัยในเทคโนโลยี หรือ 

เคร่ืองบินที่ มีอยู่เกิดช ำรุดเสียหำยทำงกำยภำพ หรือมีแผนที่ จะยกเลิกกำรใช้งำน

เคร่ืองบิน เป็นต้น) 

2) สินทรัพย์เฉพำะ (ค่ำควำมนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบ

แน่นอน หรือ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อมใช้งำน) ที่ จะต้องทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น

ประจ ำทุกปี อำจไม่น ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวมำเป็นส่วนหนึ่ งในกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงิน 

ท ำให้มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนของสิทธิในกำรน ำเคร่ืองบินลงจอดตำมกรณีที่  2 เท่ำกบั 

19 ล้ำนบำท และมีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 1 ล้ำนบำท และมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืน

ของค่ำควำมนิยมเท่ำกบั 70 ล้ำนบำท และมีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 10 ล้ำนบำท 
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กำรบันทกึบัญชีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์แสดงได้ ดังนี้  

กรณีที่  1 กรณีไม่เลือกใช้แนวปฏบิัติฯฉบับนี้  

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเคร่ืองบิน (P/L)  20,000,000 

เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้อยค่ำเครื่ องบิน (B/S)   20,000,000 

 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (P/L)  50,000,000 

เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (B/S)   50,000,000 

 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสทิธใินกำรลงจอด (P/L)  10,000,000 

เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้อยค่ำสทิธใินกำรลงจอด (B/S)   10,000,000 

 

กรณีที่  2 กรณีเลือกใช้แนวปฏบิัติฯฉบับนี้  

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (P/L)  10,000,000 

เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (B/S)   10,000,000 

 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสทิธใินกำรลงจอด  (P/L)  1,000,000 

เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้อยค่ำสทิธใินกำรลงจอด  (B/S)  1,000,000 

 

อย่ำงไรก็ตำมหำกให้ข้อมูลสมมติเพิ่ มเติมว่ำ หำกสถำนกำรณ์กำรปิดสำขำอีก 3 สำขำเป็นกำรปิดถำวร 

สถำนกำรณ์นั้นมีข้อบ่งชี้ที่ แน่นอนว่ำธุรกจิร้ำนอำหำรจะเกิดกำรด้อยค่ำ กำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดก่อนภำษี

ซึ่ งอ้ำงองิจำกงบประมำณทำงกำรเงินของกจิกำรในปี 2563 ถึง 2567 จะลดลงกว่ำ 50% ท ำให้มูลค่ำที่ คำดว่ำ

จะได้รับคืนของค่ำควำมนิยม ลดลงเหลือ 30 ล้ำนบำท สถำนกำรณ์ดังกล่ำวนี้ ไม่เกี่ ยวข้องกับสถำนกำรณ์ 

COVID-19 แต่เป็นสถำนกำรณ์ที่ แน่นอนแล้วว่ำค่ำควำมนิยมเกิดกำรด้อยค่ำ ดังนั้น แม้ว่ำกิจกำรจะเลือกใช้

แนวปฏบิัติหรือไม่กต็ำม แต่หำกกิจกำรมีสถำนกำรณ์ที่ มีควำมแน่นอนแล้ว กจิกำรต้องรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร

ด้อยค่ำดังกล่ำว ดังนี้  

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (P/L)  50,000,000 

เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (B/S)   50,000,000 

 

หมำยเหตุ : ไม่มีกำรบันทึกบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เคร่ืองบิน เนื่ องจำกยังไม่มีข้อบ่งชี้

นอกเหนือจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
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ตวัอย่างท่ี 7 การประมาณการหนี้ สิน  

อา้งถึง 

- ย่อหน้ำที่  2.9 ของแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมำณกำรหนี้สนิ หนี้สนิที่ อำจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่ อำจ

เกดิขึ้น 

หลกัการ 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

กิจกำรต้องน ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่ เกี่ ยวข้อง มำ

พิจำรณำเป็นเหตุกำรณ์ที่ มีผลท ำให้เกิดภำระผูกพัน

ในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และรับรู้

ประมำณกำรหนี้สินจำกภำระผูกพันดังกล่ำว เมื่ อเข้ำ

เง่ือนไขกำรรับรู้รำยกำรตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ

ที่  37 

กิจกำรสำมำรถเลือกไม่น ำสถำนกำรณ์ภำยใต้ 

COVID-19 มำพิจำรณำเป็นเหตุกำรณ์ที่ มีผลท ำให้

เกิดภำระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจำกเหตุกำรณ์

ในอดีต 

 

ข้อมูลต่อไปนี้  แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบักำรพิจำรณำเร่ืองกำรประมำณกำรหนี้สนิ3 

- กิจกำรรับจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรให้แก่ผู้ ว่ำจ้ำง ต้องหยุดงำนเนื่ องจำกมีสถำนกำรณ์  COVID-19  

ท ำให้กิจกำรอำจมีควำมเสี่ ยงต้องถูกเรียกค่ำปรับ จ ำนวน 10 ล้ำนบำท จำกกรณีที่ ส่งงำนล่ำช้ำ 

เนื่ องจำกขณะนี้ พ้นก ำหนดเวลำส่งงำนมำเป็นเวลำ 1 เดือนแล้ว ท ำให้กจิกำรขอเจรจำกบัผู้ว่ำจ้ำง 

- จำกกำรเจรจำเบื้องต้น สำมำรถสมมตเิป็น 3 สถำนกำรณ์ ดังนี้  

1) สถำนกำรณ์ที่  1 ผู้ ว่ำจ้ำงระบุว่ำน่ำจะต้องคิดค่ำปรับจำกกิจกำร เนื่ องจำกควำมล่ำช้ำ

ดังกล่ำวเกิดขึ้ นจำกกำรวำงแผนผิดพลำดของกิจกำร มิใช่สถำนกำรณ์  COVID-19 

อย่ำงไรกต็ำมกำรเจรจำยังไม่มีข้อยุติ แต่ตำมสญัญำว่ำจ้ำงต้องมีค่ำปรับดังกล่ำว และงำน

ก่อสร้ำงที่ ผ่ำนมำ ผู้ว่ำจ้ำงมีกำรคิดค่ำปรับจำกกจิกำรทุกคร้ัง 

2) สถำนกำรณ์ที่  2 กิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับผู้ ว่ำจ้ำง โดยงำนก่อสร้ำงได้ด ำเนินกำร

ตำมแผนที่ กิจกำรก ำหนดไว้ แต่กำรล่ำช้ำดังกล่ำวเกิดจำกกิจกำรไม่สำมำรถเข้ำพื้ นที่

ก่อสร้ำงได้ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 และมีกำรปิดพื้ นที่ ก่อสร้ำงดังกล่ำวเพื่ อ

ป้องกันกำรแพร่เชื้ อ COVID-19 โดยยังไม่แน่นอนว่ำผลจำกกำรเจรจำจะเป็นเช่นไร 

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำเหตุกำรณ์จะยำวนำนเพียงใด 

และมีควำมไม่แน่นอนว่ำผู้ ว่ำจ้ำงจะปรับกจิกำรหรือจะผ่อนปรนค่ำปรับให้กิจกำรหรือไม่ 

แต่โอกำสที่ จะถูกปรับยังคงมีอยู่  

 
3
 ประมำณกำรหนี้สนิตำม TAS37 ต้องรับรู้ ต่อเม่ือเข้ำทุกข้อดังนี้  

1. กจิกำรมีภำระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่ งเป็นผลจำกเหตุกำรณใ์นอดีต 

2. มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ กจิกำรจะสญูเสยีทรัพยำกรที่ มีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของกจิกำรเพื่ อจ่ำยช ำระภำระ

ผูกพันดังกล่ำว  

3. สำมำรถประมำณจ ำนวนของภำระผูกพันได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ 
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3) สถำนกำรณ์ที่  3 ผู้ ว่ำจ้ำงระบุว่ำ แม้ว่ำควำมล่ำช้ำดังกล่ำวจะเกิดจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 แต่กจ็ ำเป็นจะต้องปรับ เนื่ องจำกผู้ ว่ำจ้ำงจะต้องถูกลูกค้ำของผู้ ว่ำจ้ำงปรับ

เช่นกนั 
 

- รำยละเอยีดของประมำณกำรหนี้สนิจำกค่ำเสยีหำยจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำเป็นดังนี้  

(สมมติว่ำทุกกรณีสำมำรถประมำณจ ำนวนของค่ำปรับได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือที่ จ ำนวนเงิน 10 ล้ำน

บำท) 

 

ประมาณการหน้ีสิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 

สถำนกำรณ์ที่  1 สถำนกำรณ์ที่  2 สถำนกำรณ์ที่  3 

มีควำมเป็นไปได้

ค่อนข้ำงแน่ที่ จะถูกปรับ 

เนื่ องจำกมิได้ล่ำช้ำจำก  

COVID-19 

เกดิจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 แต่ 

ผลกำรเจรจำยังไม่

แน่นอน 

เกดิจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 แต่คำด

ว่ำจะต้องจ่ำย 

เกดิจำกสถำนกำรณ์  

COVID-19 

ไม่ใช่ ใช่ ใช่ 

ควำมน่ำจะเป็นที่ จะต้องจ่ำย โอกำสจ่ำยมำกกว่ำไม่

จ่ำย 

โอกำสจ่ำยมำกกว่ำไม่

จ่ำย 

จ่ำยแน่นอน 100% 

กรณีไม่เลือกใชแ้นวปฏิบติัฯ 

เกดิภำระผูกพันในปัจจุบัน

หรือไม่ 

เกดิ เกดิ เกดิ 

ถือเป็นประมำณกำรหนี้สนิ

หรือเป็นหนี้สนิ 

เป็นประมำณกำรหนี้สนิ เป็นประมำณกำร

หนี้สนิ 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ หรือ

รำยกำรค้ำงจ่ำย 

กรณีเลือกใชแ้นวปฏิบติัฯ 

เกดิภำระผูกพันในปัจจุบัน

หรือไม่ 

เกดิ เลือกที่ จะไม่น ำ

สถำนกำรณ์ COVID-

19 มำพิจำรณำเป็น

ภำระผูกพันในปัจจุบัน

เนื่ องจำกกจิกำรยังมี

ควำมไม่แน่นอนใน

เหตุกำรณ์* 

เกดิ 

ถือเป็นประมำณกำรหนี้สนิ

หรือเป็นหนี้สนิ 

เป็นประมำณกำรหนี้สนิ ไม่เป็นประมำณกำร

หนี้สนิ 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ หรือ

รำยกำรค้ำงจ่ำย 

*ภำยใต้แนวปฏบัิติฯ ฉบับนี้  สำมำรถเลือกไม่น ำสถำนกำรณภ์ำยใต้ COVID-19 มำพิจำรณำเป็นเหตุกำรณ์ที่ มีผลท ำให้เกดิภำระ

ผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
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- กำรวิเครำะห์และกำรรับรู้รำยกำรของทั้ง 3 สถำนกำรณ์เป็นดังนี้  

1) ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่  1 ไม่ว่ำจะใช้ หรือไม่ใช้ทำงเลือกตำมแนวปฏิบัติฯ กิจกำรต้อง

บันทกึประมำณกำรหนี้สิน เนื่ องจำกเป็นไปตำมหลักกำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินทั้งสำม

ข้อ และมิได้เกดิจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

 

กำรบันทกึบัญชี 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ (P/L)  10,000,000 

เครดิต ประมำณกำรหนี้สนิ (B/S)   10,000,000 

 

2) ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่  2  

▪ หำกไม่ใช้ทำงเลือกตำมแนวปฏิบัติฯ กิจกำรจะต้องบันทึกประมำณกำรหนี้ สิน 

เนื่ องจำกเป็นไปตำมหลักกำรรับรู้ประมำณกำรหนี้ สินทั้งสำมข้อแล้ว โดยกำร

ล่ำช้ำดังกล่ำวเกิดเป็นภำระผูกพันในปัจจุบันจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และโอกำสที่

จะถูกปรับยังคงมีอยู่ 

กำรบันทกึบัญชี 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ (P/L)  10,000,000 

เครดิต ประมำณกำรหนี้สนิ (B/S)   10,000,000 

 

▪ หำกใช้ทำงเลือกตำมแนวปฏิบัติ กิจกำรไม่ต้องบันทึกประมำณกำรหนี้ สิน 

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ไม่ถูกน ำมำพิจำรณำเป็นภำระผูกพันใน

ปัจจุบัน จึงไม่เข้ำเกณฑข์องกำรรับรู้รำยกำร 

 

3) ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่  3 ไม่ว่ำจะใช้ หรือไม่ใช้ทำงเลือกตำมแนวปฏิบัติฯ กิจกำรต้อง

บันทกึเป็นหนี้สนิ เนื่ องจำกแม้จะเกดิจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 แต่ผู้ว่ำจ้ำงได้ยืนยันว่ำ

ต้องปรับเงินด้วยจ ำนวนที่ แน่นอน และกิจกำรมีภำระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจำก

เหตุกำรณ์ในอดีตที่ กำรช ำระภำระผูกพันนั้นคำดว่ำจะส่งผลให้กิจกำรต้องสูญเสีย

ทรัพยำกรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ ซึ่ งถือว่ำเป็นไปตำมค ำนิยำมของหนี้สนิ จึงต้องรับรู้

หนี้สนิจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ ทนัท ี

กำรบันทกึบัญชี 

เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ (P/L)  10,000,000 

เครดิต หนี้สนิจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ (B/S)  10,000,000 
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ทั้งนี้  หำกกิจกำรเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีใดตำมแนว

ปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำว กิจกำรต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกำรใช้ทำงเลือกดังกล่ำว ข้อเทจ็จริง และ

สถำนกำรณ์ที่ กิจกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงกำร

เปิดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้อง และกิจกำรยังคงต้องปฏิบัติตำม

มำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ ยกขึ้นมำนี้ ในเร่ืองอื่ น ๆ ที่ มิได้กล่ำวถึงใน

แนวปฏบิัติดังกล่ำวต่อไปโดยเคร่งครัด เพื่ อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบกำรเงิน 

 

************************** 
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ตวัอย่างประกอบท าความเขา้ใจ 

การรบัรูร้ายการทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า 

กรณกีารลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19 

 

อ้ำงอิงย่อหน้ำ 2.5  ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก

เพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ในกรณีที่ กิจกำรในฐำนะผู้ เช่ำ (ผู้ เช่ำ) ได้รับกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำจำกผู้ ให้เช่ำ 

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ผู้ เช่ำสำมำรถเลือกที่ จะไม่ต้องน ำกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวมำถือเป็น 

กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ โดยเมื่ อกิจกำรเลือกตำมทำงเลือกดังกล่ำวแล้วกิจกำรต้องถือปฏิบัติกับ  

ทุกสัญญำที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ เมื่ อผู้ เช่ำได้รับกำรยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทยอย 

ปรับลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่ ครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนที่ ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลำที่ ได้รับกำรลด

ค่ำเช่ำตำมที่ ค ำนวณไว้เดิมตำมจ ำนวนงวดที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำนั้นพร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อมรำคำจำก

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ ยังคงรับรู้ ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำ 

ที่ ลดลง และบันทึกผลต่ำงที่ เกิดขึ้ นในก ำไรหรือขำดทุน ให้ผู้ เช่ำปรับลดมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ  

โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และวัดมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำทั้ งหมดใหม่   

โดยข้อก ำหนดนี้ จ ำกัดเฉพำะด้ำนผู้ เช่ำเท่ำนั้น ทั้งนี้  กิจกำรทั้ง ด้ำนผู้ เช่ำ และด้ำนผู้ให้เช่ำยังต้องปฏิบัติ  

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญำเช่ำ ในเรื่ องอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  

อ้ำงอิงค ำนิยำม “กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ” ที่ ได้ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 

เร่ือง สัญญำเช่ำ หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญำเช่ำหรือสิ่ งตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำ  

ที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและข้อก ำหนดเดิมในสญัญำเช่ำ 

  

การรบัรูร้ายการทางดา้นผูเ้ช่า (ตวัอย่างท่ี 1 และตวัอย่างท่ี 2) 

ตวัอย่างที่ 1 กรณีผูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทั้งจ านวนในช่วงเวลาหนึง่

เนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19 

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำอำคำร  

1) ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ผู้เช่ำท ำสัญญำเช่ำอำคำรที่ บอกเลิกไม่ได้เป็นระยะเวลำ 2 ปี สัญญำเช่ำเริ่ ม

มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่  1 มกรำคม 2563  

2) ข้อก ำหนดตำมสัญญำระบุว่ำ ผู้ เช่ำจะจ่ำยค่ำเช่ำ 24 งวดๆ ละ 3,000 บำท ณ วันสิ้นเดือน เร่ิมตั้งแต่วันที่   

31 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป    

3) อตัรำดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่ มของผู้เช่ำเป็น 3% ต่อปี 



 

จัดท ำโดย รศ. ดร.วรศักด์ิ ทุมมำนนท ์ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญช ี 2 

สภำวิชำชพีบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

4) ณ วันที่  1 มีนำคม 2563 ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้ เช่ำ

โดยจะไม่เรียกเกบ็ค่ำเช่ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะคล่ีคลำย 

และเมื่ อสถำนกำรณ์ดังกล่ำวคล่ีคลำย ผู้เช่ำจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำงวดที่ เหลือตำมอตัรำเดิมงวดละ 3,000 บำท 

กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรช่วยเหลือผู้เช่ำที่ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดย

ผู้ ให้เช่ำมิได้มีเจตนำจะลดค่ำเช่ำให้ในสถำนกำรณ์ปกติ และกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ใน

เง่ือนไขและข้อตกลงเดิมตำมสญัญำเช่ำหรือกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง 

5) ณ วันที่  1 สิงหำคม 2563 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้คล่ีคลำยลง ผู้ ให้เช่ำได้ออกหนังสือเป็น 

ลำยลักษณ์อกัษรมำยังผู้เช่ำให้จ่ำยค่ำเช่ำ 17 งวดที่ เหลือตำมอตัรำเดิมงวดละ 3,000 บำท   

6) ผู้เช่ำสำมำรถจ่ำยช ำระค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ตรงตำมก ำหนด 

7) ผู้เช่ำค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำสินทรัพยส์ิทธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำโดยใช้วิธเีส้นตรง 
  

วดป. ค่ำเช่ำรำยเดือน ดอกเบี้ยจ่ำย** ช ำระคืนเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 

    69,798** 

31/1/2563 3,000 174 2,826 66,972 

29/2/2563 3,000 168 2,832 64,140 

31/3/2563 3,000 160 2,840 61,300 

30/4/2563 3,000 153 2,847 58,453 

31/5/2563 3,000 147 2,853 55,600 

30/6/2563 3,000 139 2,861 52,739 

31/7/2563 3,000 131 2,869 49,870 

31/8/2563 3,000 125 2,875 46,995 

30/9/2563 3,000 117 2,883 44,112 

........ ........ ........ ........ ........ 

31/12/2564 3,000 7 2,993 0 

 72,000 2,202 69,798  

* ดอกเบี้ยจ่ำยค ำนวณจำก อตัรำดอกเบี้ยต่อเดอืน (3%/12) x เงินต้นคงเหลือ 

** มูลค่ำปัจจุบันของเงินต้นคงเหลือค ำนวณจำก PV(i=3%/12, n=24, pmt=3,000) อ้ำงองิย่อหน้ำที่  26 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบับที่  16 เรื่ อง สญัญำเช่ำ 

จำกข้อมูลที่ ให้มำข้ำงต้น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมค ำนิยำม 

ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญำเช่ำ เนื่ องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงใน 

สิ่ งตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำ ทั้งนี้ เมื่ อได้ค ำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนเงิน 

ที่ ต้องจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกนี้ กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและ

ข้อก ำหนดเดิมในสัญญำเช่ำ หำกผู้ เช่ำเลือกที่ จะถือปฏิบัติตำมย่อหน้ำ 2.5 ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 

เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวมำถือ

เป็นกำรเปลี่ ยนแปลงสญัญำเช่ำตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว  

กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ำนผู้เช่ำเป็นดังนี้  

ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ผู้เช่ำรับรู้สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช้อำคำรและเจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 

   บันทกึสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช้อำคำรและเจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 

    เดบิต สนิทรัพย์สทิธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ      69,798 

            ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี                            2,202 

   เครดิต เจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ                    72,000   

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้เช่ำรับรู้ ค่ำเสื่ อมรำคำของสนิทรัพย์สิทธกิำรใช้

สนิทรัพย์และดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ  

   บันทกึค่ำเสื่ อมรำคำส ำหรับสนิทรัพยส์ิทธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ 

    เดบิต ค่ำเสื่ อมรำคำ – สินทรัพย์สิทธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ  2,908 

   เครดิต ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม – สนิทรัพย์สิทธกิำรใช้อำคำร 

           ตำมสญัญำเช่ำ         2,908 

   บันทกึดอกเบี้ยจ่ำย (ตำมจ ำนวนเงินที่ ปรำกฏในตำรำง) 

    เดบิต ดอกเบี้ยจ่ำย          xxx 

   เครดิต ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี                xxx 

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคม กุมภำพันธ์ สิงหำคมจนถึงสิ้นเดือนธนัวำคม 2563 ผู้เช่ำบันทกึกำรจ่ำยค่ำเช่ำ 

  เดบิต เจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ      3,000 

 เครดิต เงินสด              3,000 

ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้เช่ำได้รับยกเว้นค่ำเช่ำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

บันทกึปรับลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ ครบก ำหนดในแต่ละเดือนตำมที่ ค ำนวณไว้เดิม พร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำ

เสื่ อมรำคำจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ ยังคงรับรู้ ในแต่ละเดือนและบันทึก

ผลต่ำงที่ เกดิขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน    

 มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม 

ผลต่ำงจำก 

กำรลดค่ำเช่ำ 

68 61 55 47 39 

ดอกเบี้ยจ่ำย 160 153 147 139 131 
 

   บันทกึกำรได้รับยกเว้นค่ำเช่ำและผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ 

   เดบิต เจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ     3,000 

           ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ        xxx 

  เครดิต ค่ำเสื่ อมรำคำ – สนิทรัพย์สิทธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ    2,908 

           ดอกเบี้ยจ่ำย           xxx 

------------------------- 
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ตวัอย่างที่ 2  กรณีผูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นบางส่วนใน 

 ช่วงเวลาหนึง่เนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19 
 

  ใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  1 เปล่ียนสถำนกำรณ์ข้อ (4) เป็น ณ วันที่  1 มีนำคม 2563 ผู้ให้เช่ำได้

ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ำโดยลดค่ำเช่ำลงเหลืองวดละ 1,000 บำท 

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะคล่ีคลำย กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นผล

จำกกำรช่วยเหลือผู้เช่ำที่ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยผู้ให้เช่ำมิได้มีเจตนำจะลดให้ใน

สถำนกำรณ์ปกติ และกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ในเง่ือนไขและข้อตกลงเดิมตำมสัญญำเช่ำหรือ

กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง 

จำกข้อมูลที่ ให้มำข้ำงต้น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมค ำนิยำม 

ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญำเช่ำ หำกผู้เช่ำเลือกที่ จะถือปฏบิัติตำม

ย่อหน้ำที่  2.5  ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติม 

ทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-

19) โดยไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ำนผู้เช่ำเฉพำะช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นดังนี้  

ณ วันสิ้ นเดือนมีนำคมจนถึงสิ้ นเดือนกรกฎำคม ผู้ เช่ำได้รับกำรลดค่ำเช่ำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ 

COVID-19 บันทึกกำรจ่ำยค่ำเช่ำ ปรับลดหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ ครบก ำหนดในแต่ละเดือนตำมที่ ค ำนวณไว้

เดิม พร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อมรำคำจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ที่ ยังคงรับรู้ ในแต่ละเดือนตำมสัดส่วนของ 

ค่ำเช่ำที่ ลดลง และบันทกึผลต่ำงที่ เกดิขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน 

 

 มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม 

ผลต่ำงจำก 

กำรลดค่ำเช่ำ 

46 41 37 32 26 

ดอกเบี้ยจ่ำย 107 

(2/3x160) 

102 

(2/3x153) 

98 

(2/3x147) 

93 

(2/3x139) 

87 

(2/3x131) 

 

   บันทกึกำรจ่ำยค่ำเช่ำและผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ 

    เดบิต เจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ     3,000  

            ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ        xxx 

เครดิต  เงินสด         1,000  

                    ค่ำเสื่ อมรำคำ – สนิทรัพย์สทิธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ (2/3x2,908) 1,939 

           ดอกเบี้ยจ่ำย (2/3 x ดอกเบี้ยจ่ำย)         xxx 

----------------- 
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หมายเหตุ  

• อ้ำงอิงย่อหน้ำ 2.5  ของแนวปฏบิัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก

เพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19)  

• อ้ำงองิค ำนิยำมของกำรเปลี่ ยนแปลงสญัญำเช่ำ 

ค ำนิยำม “กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ” ที่ ได้ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 

เร่ือง สัญญำเช่ำ หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญำเช่ำหรือสิ่ งตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำที่

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและข้อก ำหนดเดิมในสญัญำเช่ำ 

------------------------- 
 
 

การรบัรูร้ายการทางดา้นผูใ้หเ้ช่า (ตวัอย่างท่ี 3 ตวัอย่างท่ี 4 และภาคผนวก) 

ตวัอย่างที่ 3  กรณีผูใ้หเ้ช่าลดค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทั้งจ านวนในช่วงเวลาหนึ่ง

 เนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19   
 

ใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  1 ข้อมูลเพิ่ มเติมต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำอำคำร   

1) ผู้ให้เช่ำสำมำรถเรียกเกบ็ค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ตรงตำมก ำหนด 

2) ผู้ให้เช่ำคำดว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคล่ีคลำยต้นเดือน

สงิหำคม  

3) ผู้ให้เช่ำจัดประเภทสญัญำเช่ำดังกล่ำวเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

4) ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำโดยใช้วิธเีส้นตรง 
 

จำกข้อมูลที่ ให้มำข้ำงต้น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมค ำนิยำม 

ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญำเช่ำ เนื่ องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงใน 

สิ่ งตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำ ทั้งนี้ เมื่ อได้ค ำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนเงิน 

ที่ ต้องจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกนี้  กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและ

ข้อก ำหนดเดิมในสัญญำเช่ำ ผู้ ให้เช่ำจึงต้องรับรู้ กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำโดยถือเป็นสัญญำเช่ำใหม่

นับตั้งแต่วันที่ กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเร่ิมมีผลใช้บังคับ กำรค ำนวณรำยได้ค่ำเช่ำใหม่ที่ จะรับรู้ส ำหรับอำยุ 

ที่ เหลืออยู่ของสญัญำเช่ำ เป็นดังนี้  

รำยได้ค่ำเช่ำใหม่  = {(5 งวดๆ ละ  0 บำท) + (17 งวดๆ ละ 3,000 บำท)}/22 เดือน 

 = 2,318  บำท 
 

กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชทีำงด้ำนผู้ให้เช่ำเป็นดังนี้  

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด       3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 
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ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ      2,318 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        2,318 

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ 

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        2,318 

          รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ          682 

------------------------- 

ตวัอย่างที่ 4  กรณีผูใ้หเ้ช่าลดค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นบางส่วนในช่วงเวลาหนึง่

 เนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19   
 

ใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  2 ข้อมูลเพิ่ มเติมต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำอำคำร   

1) ผู้ให้เช่ำสำมำรถเรียกเกบ็ค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ตรงตำมก ำหนด 

2) ผู้ให้เช่ำจัดประเภทสญัญำเช่ำดังกล่ำวเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

3) ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำโดยใช้วิธเีส้นตรง 
 

จำกข้อมูลที่ ให้มำข้ำงต้น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมค ำนิยำม 

ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำจึงต้องรับรู้กำรปล่ียนแปลง

สัญญำเช่ำโดยถือเป็นสัญญำเช่ำใหม่นับตั้งแต่วันที่ กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเร่ิมมีผลใช้บังคับ กำรค ำนวณ

รำยได้ค่ำเช่ำใหม่ที่ จะรับรู้ส ำหรับอำยุที่ เหลืออยู่ของสญัญำเช่ำเป็นดังนี้  

รำยได้ค่ำเช่ำใหม่ = {(5 งวดๆ ละ  1,000 บำท) + (17 งวดๆ ละ 3,000 บำท)}/22 เดือน 

= 2,545 บำท 
 

กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชทีำงด้ำนผู้ให้เช่ำเป็นดังนี้  

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ   

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด       1,000 

           รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ      1,545 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        2,545 
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ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธนัวำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        2,545      

         รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ           455 
 

----------------------- 

หมายเหตุ  

• อ้ำงองิย่อหน้ำที่  81 และ 87 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

ย่อหนา้ที่ 81 ผู้ให้เช่ำต้องรับรู้จ ำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น

รำยได้โดยใช้วิธเีส้นตรงหรือวิธอีื่ นที่ เป็นระบบ ผู้ให้เช่ำต้องใช้วิธอีื่ นที่ เป็นระบบกต่็อเมื่ อวิธนีั้นสะท้อน

ถึงรูปแบบที่ ผู้ให้เช่ำได้รับประโยชน์ที่ ลดลงจำกสนิทรัพย์อ้ำงองิที่ ดีกว่ำ 

ย่อหนา้ที่ 87 ผู้ ให้เช่ำต้องรับรู้ กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนโดยถือเป็นสัญญำเช่ำใหม่

นับตั้งแต่วันที่ กำรเปลี่ ยนแปลงสญัญำเริ่ มมีผล โดยให้พิจำรณำจ ำนวนเงินที่ จ่ำยล่วงหน้ำหรือค้ำงจ่ำยที่

เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำเดิมเป็นส่วนหนึ่ งของจ ำนวนเงินที่ จ่ำยส ำหรับสญัญำเช่ำใหม่ 
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ภาคผนวก 

 

หำกกำรลดค่ำเช่ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงในสิ่ งตอบแทน

ส ำหรับสญัญำเช่ำ ทั้งนี้ เมื่ อได้ค ำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยช ำระ

ตำมสญัญำเช่ำ นอกจำกนี้  กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวพิจำรณำว่ำเป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและข้อก ำหนดเดิมใน

สัญญำเช่ำ ซึ่ งเ ง่ือนไขและข้อก ำหนดเดิมในสัญญำเช่ำก ำหนดให้ผู้ ให้เช่ำต้องลดค่ำเช่ำให้ผู้ เ ช่ำ 

ในสถำนกำรณ์ไม่ปกติ เช่น สถำนกำรณ์ที่ รัฐบำลมีค ำสั่งปิดสถำนที่ เสี่ ยงซึ่ งรวมถึงสถำนที่ ประกอบกำรของ 

ผู้ให้เช่ำ ท ำให้ผู้เช่ำไม่สำมำรถประกอบกำรได้ตำมปกติ กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวจะไม่ถือเป็นกำรเปลี่ ยนแปลง

สัญญำเช่ำตำมค ำนิยำมที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำ 

จึงรับรู้ผลกระทบของกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวโดยกำรรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำด้วยยอดหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำ  

 
 

หำกใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  1 กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ำนผู้ให้เช่ำ เป็นดังนี้  
 

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต ส่วนลดจ่ำย - รำยได้ค่ำเช่ำ     3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ 

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

 

หำกใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  2 กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ำนผู้ให้เช่ำ เป็นดังนี้  

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 
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ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด       1,000 

 ส่วนลดจ่ำย - รำยได้ค่ำเช่ำ     2,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

 

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ 

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

 

 

********************* 


