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ค ำช้ีแจง 

เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชห้ลงัจำกวนัสิ้ นสุดแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี 

เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรบัทำงเลือกเพิม่เติมทำงบญัชีเพือ่รองรบัผลกระทบจำก

สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 

หลกักำรและเหตุผล 

 ค ำชี้ แจงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อชี้ แจงและสร้ำงควำมชัดเจนเกี่ ยวกับกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินมำใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินหลังจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสิ้นสดุลงในวันที่  31 ธนัวำคม 2563  

 ด้วยแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชี

เพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

(“มำตรกำรผ่อนปรน”) ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ที่  16/2563 เป็นมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวใน 

ช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 เท่ำนั้น ซึ่ งในช่วงเวลำที่ มีกำรออกมำตรกำรผ่อนปรนสถำนกำรณ์ดังกล่ำวมี

ควำมไม่แน่นอนในระดับสูงมำก ซึ่ งอำจส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรขำดข้อมูลสนับสนุนกำรใช้ดุลยพินิจ 

ซึ่ งอำจส่งผลให้ประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่สมเหตุสมผล และไม่สำมำรถระบุหรือคำดกำรณ์ผลกระทบ 

ที่ อำจมีต่องบกำรเงินของกจิกำรได้ในขณะนั้น ในปัจจุบันแม้ว่ำสถำนกำรณ์ COVID-19 จะยังก่อให้เกดิควำม

ไม่แน่นอนต่อเศรษฐกจิ และกำรด ำเนินธุรกจิ แต่สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้เร่ิมผ่อนคลำย ควำมไม่แน่นอน

ต่ำง ๆ เร่ิมคล่ีคลำยลง และธุรกิจต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกเร่ิมเปล่ียนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ดังนั้นมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวตำมที่ กล่ำวไว้ข้ำงต้นจึงไม่ได้มีกำรขยำยเวลำกำรบังคับใช้และให้สิ้นสุดลง 

ในวันที่  31ธนัวำคม 2563 ตำมก ำหนดเวลำเดิม   

 ด้วยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดขึ้นบนพื้นฐำนของหลักกำร (Principle-based) ซึ่ ง

สำมำรถสะท้อนถึงสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำง ๆ ได้ โดยแต่ละกิจกำรต้องถือปฏิบัติตำมหลักกำรใน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทุกฉบับ และใช้ดุลยพินิจที่ เหมำะสมในกำรประยุกต์มำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งรวมถึงกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้ให้สอดคล้องกับ 

กำรด ำเนินธุรกจิและสภำพแวดล้อมของกจิกำรนั้น ๆ ดังนั้นกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลังจำกมำตรกำรผ่อน

ปรนสิ้นสุดลงในวันที่  31 ธันวำคม 2563 ด้วยข้อมูลที่ สมเหตุสมผล สนับสนุนได้ โปร่งใส และสอดคล้อง

กบักำรด ำเนินธุรกจิและสภำพแวดล้อม ณ วันที่ รำยงำนตำมหลักกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ที่ มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นจะให้ข้อมูลต่อผู้ ใช้งบกำรเงินเข้ำใจถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ทำงกำรเงินของกจิกำรและในที่ สดุจะส่งผลให้สำมำรถพยำกรณ์กระแสเงินสดของกจิกำรในอนำคตได้  
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 คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี (“คณะกรรมกำร”) เข้ำใจดีว่ำ

สถำนกำรณ์ COVID-19 ก่อให้เกิดควำมท้ำทำยที่ มีนัยส ำคัญต่อกิจกรรมทำงธุรกิจและน ำไปสู่กำรด ำเนิน

ธุรกจิภำยใต้ควำมไม่แน่นอน ดังนั้นคณะกรรมกำรได้พิจำรณำหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

และกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงบทควำมกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ

จำก IFRS Foundation ส ำหรับสถำนกำรณ์เช่นนี้  กิจกำรต้องให้ควำมส ำคัญเกี่ ยวกับกำรจัดท ำรำยงำน

ทำงกำรเงินที่ เกี่ ยวข้องกับผลกระทบดังกล่ำว โดยเฉพำะเร่ือง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์และค่ำเผื่ อ 

กำรลดลงของมูลค่ำสินทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่ งรวมถึงกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้ นโดย 

วิธีอย่ำงง่ำย และกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ โดยกำรที่ กิจกำรต้องด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรประเมินสถำนกำรณ์และผลกระทบต่อรำยงำน 

ทำงกำรเงิน  

 ดังนั้น คณะกรรมกำรจึงเหน็ควรออกค ำชี้แจงฉบับนี้  โดยมีรำยละเอยีดดังนี้  

กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยภ์ำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36  

กิจกำรต้องปฏิบัติตำมหลักกำรของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

โดยกิจกำรต้องใช้ควำมพยำยำมที่ ดีที่ สุดในกำรประมำณกำรผลกระทบของสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ มี

ต่อกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

ในกำรวัดมูลค่ำจำกกำรใช้ กจิกำรต้องปฏบิัติตำมย่อหน้ำที่  33 ของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  36 

เร่ือง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ โดยประมำณกำรกระแสเงินสดอำศัยข้อสมมติที่ สมเหตุสมผลและ 

มีหลักฐำนสนับสนุนซึ่ งแสดงถึงกำรประมำณกำรที่ ดีที่ สุดของฝ่ำยบริหำรภำยใต้สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่

เป็นอยู่ให้มำกที่ สุดตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่ เหลืออยู่ของสินทรัพย์ และกิจกำรต้องให้น ้ำหนักกับ

หลักฐำนสนับสนุนที่ ได้จำกภำยนอกเป็นส ำคัญและเป็นข้อมูลที่ สังเกตได้ในสถำนกำรณ์ที่ มีอยู่ เพื่ อน ำมำ

จัดท ำงบประมำณหรือประมำณกำรทำงกำรเงิน ดังนั้นในสถำนกำรณ์ COVID-19 ฝ่ำยบริหำรของกิจกำร

ยังคงต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้น ้ำหนักที่ สมเหตุสมผล เช่น ประเมินควำมเป็นไปได้โดยให้

น ำ้หนักที่ น้อยลงส ำหรับข้อมูลที่ มีควำมไม่แน่นอนสูงตำมสภำพแวดล้อมของกจิกำรที่ เป็นอยู่ โดยใช้ต้นทุน

ที่ เหมำะสมกบัประโยชน์ของกำรรำยงำนข้อมูลนั้น เป็นต้น  

ในขณะที่ สภำพเศรษฐกิจในอนำคตยังคงก่อให้เกิดควำมไม่แน่นอน กจิกำรต้องปรับข้อสมมติที่ ใช้

ในงวดก่อนให้เป็นปัจจุบันเพื่ อสะท้อนข้อมูลและหลักฐำนที่ มีอยู่ล่ำสุด บนพื้ นฐำนของข้อมูลที่ ดีที่ สุด 

สมเหตุสมผล สนับสนุนได้และสอดคล้องกบักำรด ำเนินงำนของกจิกำร โดยเป็นกำรสื่ อควำมตำมจริง  

ทั้งนี้  กิจกำรต้องเพิ่ มควำมเข้มงวดในกำรเปิดเผยข้อสมมติและประมำณกำรด้วยควำมโปร่งใส 

กจิกำรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส ำคัญ กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติหลัก 
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กำรใช้ดุลยพินิจ ควำมอ่อนไหวที่ เกิดขึ้ นของข้อสมมติหลักและผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงใน 

งบกำรเงินเมื่ อเปรียบเทยีบกบังบกำรเงินงวดก่อน  

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่ำงง่ำย 

กิจกำรต้องปฏิบัติตำมหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงิน โดยกิจกำรยังคงต้องวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้ นของเคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงินโดยวิธีกำรที่ สะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่ ค ำนึงถึงควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนักและปรำศจำกอคติ  

ซึ่ งพิจำรณำจำกกำรประเมินช่วงของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ มูลค่ำเงินตำมเวลำ และข้อมูลสนับสนุน 

และสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรือควำมพยำยำมที่ มำกเกินไป ณ วันที่ รำยงำน เกี่ ยวกับเหตุกำรณ์ 

ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบัน และกำรพยำกรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต อย่ำงไรกต็ำม ด้วยสถำนกำรณ์ 

COVID-19 อำจท ำให้กำรคำดกำรณ์อนำคตท ำได้ยำกและต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพยำกรณ์สภำวะเศรษฐกิจ 

ในอนำคต กิจกำรต้องใช้ควำมพยำยำมที่ ดีที่ สุดในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำน ้ำหนักของข้อมูล 

ที่ มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตที่ เกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ให้สมเหตุสมผลกับสภำพแวดล้อมของ

กจิกำร เช่น ใช้ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกบักำรคำดกำรณ์ในอนำคตที่ เกี่ ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นน ำ้หนัก

ที่ น้อยกว่ำข้อมูลที่ สะท้อนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ของลูกหนี้ จำกประสบกำรณ์ในอดีต หรือ ใช้ข้อมูลที่

สะท้อนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ของลูกหนี้ จำกประสบกำรณ์ในอดีตหรือข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิต 

ในอดีตหรือวิธีอื่ นที่ ให้ผลลัพธ์ที่ ใกล้เคียงกันประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหำร ในกำรประมำณกำร 

ผลขำดทุนที่ คำดว่ำจะเกดิขึ้นจำกข้อมูลที่ มีและหำได้โดยไม่ใช้ควำมพยำยำมหรือต้นทุนที่ สงูเกนิไป เป็นต้น 

กำรยินยอมลดค่ำเช่ำ 

 เพื่ อกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบัติส ำหรับผู้ เช่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง 

สัญญำเช่ำได้มีกำรปรับปรุงเร่ือง กำรยินยอมลดค่ำเช่ำ โดยใช้กับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่ เกิดขึ้นอันเป็นผล

โดยตรงจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในช่วงเวลำกับกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำในหรือก่อนวันที่  30 

มิถุนำยน 2564  

กำรรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในกำรวัดมูลค่ำในภำยหลังจำกกิจกำรยุติกำรถือปฏิบติัตำมมำตรกำร 

ผ่อนปรน 

ภำยหลังจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสิ้นสุดลงในวันที่  31 ธันวำคม 2563 กิจกำรต้องปฏิบัติ

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และหำกกิจกำรประเมินแล้วมีผลขำดทุน

ด้อยค่ำของสินทรัพย์ หรือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้ นโดยวิธีอย่ำงง่ำย ให้กิจกำร รับรู้

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงในกำรวัดมูลค่ำจำกเร่ืองดังกล่ำวในก ำไรหรือขำดทุนทนัททีั้งจ ำนวนนับแต่

วันที่  1 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป 



ค ำชี้แจงฉบับนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่ งของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

สภำวิชำชพีบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์                                      เผยแพร่วนัที่  14 ธนัวำคม 2563  หน้ำ 4 

 

หำกกิจกำรเลือกที่ จะยุติกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวก่อนวันที่  31 ธันวำคม 2563 

กิจกำรต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และหำกกิจกำรประเมินแล้วมีผลขำดทุนด้อยค่ำ

ของสินทรัพย์ หรือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยวิธีอย่ำงง่ำย ให้กิจกำรรับรู้ผลกระทบจำก

กำรเปล่ียนแปลงในกำรวัดมูลค่ำจำกเร่ืองดังกล่ำวในก ำไรหรือขำดทุนทนัทสี ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินที่ มี

รอบระยะเวลำรำยงำนที่ กจิกำรยุติกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรน 

 

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

 


