
โดย รองศาตราจารย ์ดร.สมชาย สุภทัรกลุ

ประธานคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์

ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจส าหรบั 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ

รองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)



 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศแนวปฏบิัติทางการบญัชี  เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเตมิทางบัญชี

เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ช่ือแนวปฏิบติั เรือ่ง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชีเพือ่รองรบัผลกระทบ

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

วนัถอืปฏิบติั รอบระยะเวลารายงานสิ้นสดุภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563 ถงึงวันที่  31 ธนัวาคม 

2563

ผูท่ี้เกีย่วขอ้ง ทุกกจิการที่ ถอืปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

เว้นแต่ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลของกจิการน้ันมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่ น

ความเป็นมา
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 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศแนวปฏบิัติทางการบญัชี  เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเตมิทางบัญชี

เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้ อหา (โดยสงัเขป) การใหม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบักิจการต่อการประมาณการวดัมูลค่าและรบัรูร้ายการ 

อนัเนือ่งมาจากสถานการณค์วามไม่แน่นอนของเหตุการณสู์ง ณ วนัสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน 

อาจเป็นผลใหฝ่้ายบริหารของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจมากในการประมาณการ ในเรือ่งเกี่ยวกบั

(1) ประมาณการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิต

(2) การวดัมูลค่ายุติธรรม

(3) การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

(4) การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์และ

(5) ประมาณการหนี้ สิน

การน ามาถอืปฏิบติั เป็นทางเลือก โดยสามารถเลือกถอืปฏบิัตเิฉพาะเร่ืองได้ 

(ไม่จ าเป็นต้องถอืปฏบิัติทุกข้อ)

ความเป็นมา (ต่อ)
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Disclaimer

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงตัวอย่างประกอบความเข้าใจการน า

ข้อผ่อนปรนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ได้ทดแทนหลักการในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและตัวเลขในตัวอย่างฉบับน้ีเป็นข้อมูลสมมติขึ้ นทั้งสิ้ น อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างประกอบ

ความเขา้ใจฉบบันี้  มิใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงไม่เหมาะสมที่ จะน ามาใช้ในการอ้างอิง 

ผู้น าตัวอย่างน้ีไปใช้ต้องใช้ดุลยพินิจและทักษะความช านาญ รวมถึงศึกษาหลักการในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทุกย่อหน้าที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือประยุกต์เข้ากับสถานการณ์และลักษณะของกิจการ

แต่ละกิจการ สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมอนัเป็นผลมาจากการใช้ตัวอย่างน้ีในการอ้างองิ
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ

 ตวัอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่น าข้อมูลที่ คาดการณ์ไปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นโดยวิธอีย่างง่าย

 ตวัอย่างที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

o ตวัอย่างที่ 2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท

o ตวัอย่างที่ 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

 ตวัอย่างที่ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี

 ตวัอย่างที่ 4 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ที่ ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงิน

 ตวัอย่างที่ 5 การกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ตวัอย่างที่ 6 การประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของสนิทรัพย์

 ตวัอย่างที่ 7 การประมาณการหน้ีสนิ 
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ

 ตวัอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลที่คาดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

 ตวัอย่างที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

o ตวัอย่างที่ 2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท

o ตวัอย่างที่ 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

 ตวัอย่างที่ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี

 ตวัอย่างที่ 4 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ที่ ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงิน

 ตวัอย่างที่ 5 การกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ตวัอย่างที่ 6 การประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของสนิทรัพย์

 ตวัอย่างที่ 7 การประมาณการหน้ีสนิ 
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ตวัอย่างที ่1

ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลทีค่าดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กจิการต้องประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาด

ว่าจะเกิดขึ้ นส าหรับวิธีอย่างง่าย โดยน าข้อมูลที่ มีการ

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

information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุน

ด้านเครดิต

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

กิจการสามารถเลือกที่ จะไ ม่ ต้องน า ข้อมู ลที่

คาดการณ์ไปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนนั้น

โดยให้ใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต 

(Historical credit loss) หรือวิธีอื่ นที่ ให้ผลลัพธ์

ใกล้เคียงกนัประกอบกบัดุลยพินิจของผู้บริหารใน

การประมาณการผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกดิขึ้ นจาก

ข้อมูลที่ มีและหาได้โดยไม่ใช้ความพยายาม

หรือต้นทุนที่ สงูเกนิไปมาใช้ในการตั้งส ารอง

TFRS 9 และ

แนวปฏิบติัส าหรบั

ธุรกิจประกนัภยั

หลกัการ

ย่อหนา้ท่ี 2.1

ของแนวปฏิบติัฯ
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ขอ้สมมติและสถานการณท่ี์เกิดข้ึน

1. กจิการเป็นผู้ผลิต และมีการด าเนินงานในภมูิภาคเดียว ฐานลูกค้าประกอบด้วยลูกค้ารายใหญ่ จ านวนน้อยราย และลูกหน้ี

จัดกลุ่มตามลักษณะของความเสี่ ยงพ้ืนฐานซึ่ งสะท้อนถึงความสามารถที่ จะจ่ายช าระตามระยะเวลาเครดิตเทอม กิจการ

มีประวัติการเกบ็ข้อมูลอัตราผิดนัดช าระหน้ีในอดีต (Historical credit loss) โดยแยกตามอายุลูกหน้ี และ ณ วันที่  31 

มีนาคม 2563 กิจการมียอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า (ตามตาราง) (กิจการมีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหน้ี

การคา้ยกมา = 443,700 บาท)

2. ในช่วงสถานการณ์  COVID-19 กิจการได้พิจารณาปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาค จากอัตราการว่างงานและ GDP ซึ่ ง

มีความสัมพันธ์กับอัตราการผิดนัดช าระหน้ี โดยคาดว่าอัตราการผิดนัดช าระหน้ีในปี 2563 จะเพ่ิมขึ้ น 20% ส าหรับ

ทุกช่วงอายุลูกหน้ี เพ่ือให้สะท้อนการพยากรณใ์นอนาคต 

ตวัอย่างที ่1

ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลทีค่าดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย
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อายุของลูกหนี้

ยอดคงเหลือ

ลูกหนี้ การคา้ ณ 31 มีนาคม 

2563

อตัราการผดินดัช าระหนี้

ส าหรบัการเรียกเก็บหนี้ ในอดีต 

ยงัไม่เกินก าหนดช าระ 100,000 1%

เกินก าหนดช าระ

1 - 30 วนั 200,000 2%

31 - 90 วนั 240,000 3%

91 – 180 วนั - 20%

181 - 365 วนั 789,000 50%

365 วนัข้ึนไป 89,000 100%

รวม 1,418,000 

ตวัอย่างที ่1

ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลทีค่าดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

ค าถาม: กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดติในงวดปัจจุบันส าหรับยอดคงเหลือลูกหน้ีการค้า 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ที่ มูลค่าเท่ากบักี่ บาท หากกจิการเลือกถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติฯ ฉบับน้ี
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อายุของลูกหนี้
ยอดคงเหลือ

ลูกหนี้ การคา้

อตัราการผดินดัช าระหนี้

ส าหรบัการเรียกเก็บหนี้ ในอดีต 

(Historical credit loss)*

ขอ้มูลคาดการณ์

ในอนาคต* 

(Forward looking 

information)

จ านวนผลขาดทุน

ดา้นเครดิต

ยงัไม่เกินก าหนดช าระ 100,000 1% - 1,000 

เกินก าหนดช าระ

1 - 30 วนั 200,000 2% - 4,000 

31 - 90 วนั 240,000 3% - 7,200 

91 – 180 วนั - 20% - -

181 - 365 วนั 789,000 50% - 394,500 

365 วนัข้ึนไป 89,000 100% - 89,000 

รวม 1,418,000 495,700 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหนี้ การคา้ยกมา (443,700)

ผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหนี้ การคา้ในงวดปัจจุบนั 52,000

ตวัอย่างที ่1

ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลทีค่าดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย
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ตวัอย่างที ่1

ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลทีค่าดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

เดบิต ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า (P/L) 52,000

เครดิต ค่าเผื่ อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า(B/S) 52,000

การบนัทึกบญัชี:

ค าตอบ: การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าตามแนวปฏบิัติฉบับนี้  กจิการสามารถเลือกที่ จะไม่น าข้อมูล 

Forward looking information (ข้อมูลสมมติที่  2) มาใข้ในการพิจารณาการค านวณหาผลขาดทุนด้านเครดิต 
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ

 ตวัอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลที่คาดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

 ตวัอย่างที่ 2 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

o ตวัอย่างที่ 2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดจ านวน 1 บริษทั

o ตวัอย่างที่ 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดมากกว่า 1 บริษทั

 ตวัอย่างที่ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี

 ตวัอย่างที่ 4 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ที่ ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงิน

 ตวัอย่างที่ 5 การกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ตวัอย่างที่ 6 การประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของสนิทรัพย์

 ตวัอย่างที่ 7 การประมาณการหน้ีสนิ 
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ด้วยมูลค่ายุติธรรม

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

กจิการสามารถเลือกวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ทั้งนี้  

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอาจพิจารณาตามย่อหน้าที่  

ข5.2.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่  9 

TFRS 9

ย่อหนา้ท่ี 2.2

ของแนวปฏิบติัฯ
หลกัการ

13



ตวัอย่างที ่2

ขอ้สมมติและสถานการณที์เ่กิดข้ึน

1. กิจการมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ก จ ากัด จ านวน 40,000 หุ้น ด้วยมูลค่าราคาทุน 1,200,000 บาท 

โดยกิจการไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญและไม่ได้มีอ านาจควบคุมในบริษัท ก จ ากัด ทั้งนี้  กิจการจัด

ประเภทรายการเงินลงทุนในบริษัท ก จ ากดั เป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน

2. บริษัท ก จ ากดั มไิด้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ หรือออกจ าหน่ายหุ้นสามญัในตลาดทุนอื่ นใด

3. ณ วนัที่  1 มกราคม 2563 กจิการวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในบริษัท ก จ ากดัด้วยมูลค่ายุตธิรรมตามหลักการ

ใน TFRS 13 เท่ากบั 1,000,000 บาท**

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

ตวัอย่างที ่2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

ตวัอย่างที ่2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท

** ทั้งน้ี ตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดส่วนใหญ่มักไม่มีราคาเสนอซื้อขาย (ข้อมูลระดับ 1) ดังน้ัน กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงหากเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับตราสารทุนน้ัน (ข้อมูลระดับ 3) กิจการต้องพัฒนา

ข้อมูลที่ ไม่สามารถสงัเกตได้โดยใช้ข้อมูลที่ ดีที่ สดุที่ มีอยู่ในสถานการณน้ั์น ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลของกิจการเอง โดยกิจการอาจเร่ิมต้นด้วยข้อมูลของ

กจิการเอง (ในกรณีน้ีกิจการอาจเร่ิมต้นด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สทุธขิองบริษัท ก จ ากัดตามสดัส่วนที่ กิจการไปลงทุน) แต่ต้องปรับปรุง

ข้อมูลเหล่าน้ัน หากข้อมูลที่ มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลนั้นแสดงให้เหน็ว่าผู้ร่วมตลาดคนอื่ นจะใช้ข้อมูลที่ แตกต่างกันหรือมีบางสิ่ งบางอย่างเฉพาะของ

กจิการที่ ผู้ร่วมตลาดคนอื่ นไม่มี กจิการไม่จ าเป็นต้องด าเนินการในการใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ ยวกบัข้อสมมติของผู้ร่วมตลาด 

อย่างไรกต็าม กิจการต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดเกี่ ยวกับข้อสมมติของผู้ร่วมตลาดซ่ึงมีอยู่อย่างสมเหตุสมผล ข้อมูล ที่ ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงมี

การพัฒนาในลักษณะข้างต้นถือได้ว่าเป็นข้อสมมติของผู้ร่วมตลาด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม
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ตวัอย่างที ่2

ขอ้สมมติและสถานการณที์่เกิดข้ึน (ต่อ)

4. อย่างไรกต็าม ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 สมมติเหตุการณเ์ป็น 2 เหตุการณ์

 เหตุการณ์ที่  1 กิจการคาดว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ากัด ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 (วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน) ได้มูลค่าเท่ากับ 600,000 บาท ซ่ึงสถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่ มีความไม่แน่นอน

ท าให้มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ก จ ากัด โดยท าให้การพยากรณ์

ผลการด าเนินงานในอนาคตที่ น ามาประเมินมูลค่ายุติธรรมมีความผนัผวน

 เหตุการณ์ที่  2 กิจการคาดว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ากัด ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 (วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน) ได้มูลค่าเท่ากบั 0 บาท เนื่ องจากบริษัท ก จ ากดั ได้ปิดกจิการและอยู่ระหว่างการช าระบัญชี 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

ค าถาม: กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 อย่างไร    

ส าหรับเหตุการณท์ี่  1 และเหตกุารณท์ี่  2 โดยที่ กจิการเลือกถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติฯ ฉบับน้ี

ตวัอย่างที ่2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

วนัที่ 1 มกราคม 2563

วนัที่ 31 มีนาคม 2563

เหตุการณที์ ่1 กิจการเลือกทีจ่ะ

วดัมูลค่ายุติธรรม โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตวัแทน

เหตุการณที์ ่2 กิจการไม่สามารถเลือกทีจ่ะ

วดัมูลค่ายุติธรรม โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตวัแทน

ราคาทุน 1,200,000 1,200,000 1,200,000

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

มูลค่ายุติธรรม 1,000,000 1,000,000 -

ค าตอบ: การรับรู้รายการมูลค่ายุติธรรมตามแนวปฏบิัติฉบับน้ี กจิการเลือกที่ จะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ได้ 

แต่จะมีความแตกต่างกนัระหว่าง 2 เหตกุารณ ์เน่ืองด้วย

เหตุการณท่ี์ 1 สถานการณ ์COVID-19 เป็นสถานการณท์ี่ มีความไม่แน่นอน

เหตุการณท่ี์ 2 เหตุการณก์ารปิดกจิการของบริษัท ก จ ากดั มีความแน่นอน

ตวัอย่างที ่2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

วนัที่ รายการบญัชี เดบิต เครดิต

ณ วนัที่  1 มกราคม 2563 เดบิต ก าไรสะสม ณ วนัที่  1 มกราคม 2563 (B/S) 200,000

เครดิต  เงนิลงทุนในบริษัท ก จ ากดั (B/S) 200,000

กิจการต้องบันทกึมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ของเงินลงทุนใน บริษัท ก จ ากัด โดยกิจการเลือกปรับผลกระทบสะสมจากการใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ทั้งนี้  กิจการสามารถเลือกวิธีปฏิบัติ ในช่วง

การเปลี่ ยนแปลงเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 มาใช้เป็นคร้ังแรก ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ

ณ วนัที่  31 มนีาคม 2563 ไม่มกีารบันทกึรายการ

กจิการเลือกที่ จะวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ากดั โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 เป็นตัวแทน ดังนั้น มูลค่าของเงินลงทุน

จึงไม่ได้มกีารเปล่ียนแปลง

เหตุการณท่ี์ 1 สถานการณ ์COVID-19 เป็นสถานการณท์ี่ มีความไม่แน่นอน (การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน)

ตวัอย่างที ่2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  1 มกราคม 2563 เดบิต ก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 (B/S) 200,000

เครดิต  เงนิลงทุนในบริษัท ก จ ากดั (B/S) 200,000

กจิการต้องบันทกึมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ของเงินลงทุนใน บริษัท ก จ ากัด โดยกิจการเลือกปรับผลกระทบ

สะสมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 

ทั้งน้ี กจิการสามารถเลือกวิธปีฏบิัติในช่วงการเปลี่ ยนแปลงเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาใช้เป็นคร้ังแรก 

ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือทางการเงิน

เหตุการณท่ี์ 2 เหตกุารณก์ารปิดกจิการของบริษัท ก จ ากดั มีความแน่นอน (การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน)

ตวัอย่างที ่2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงนิลงทุน (P/L) 1,000,000

เครดิต  เงนิลงทุนในบริษัท ก จ ากดั (B/S) 1,000,000

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 แม้ว่าการปิดกิจการของบริษัท ก จ ากัด จะเกิดขึ้ นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษัท ก 

จ ากดัได้มีการปิดกจิการแล้ว ดังนั้นเหตุการณด์ังกล่าวจึงมีความแน่นอนต่อการปรับลดมูลค่าของเงนิลงทุนดังกล่าว

เหตุการณท่ี์ 2 เหตกุารณก์ารปิดกจิการของบริษัท ก จ ากดั มีความแน่นอน (การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน)

ตวัอย่างที ่2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

ขอ้สมมติ:

1. กิจการมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญจ านวน 3 บริษัท โดยกิจการไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญและไม่ได้มีอ านาจควบคุมทั้ง 3 บริษัท 

ทั้งน้ี กจิการจัดประเภทรายการเงนิลงทุนในทั้ง 3 บริษัทเป็นสนิทรัพย์ทางการเงนิที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

(ข้อมูลตามตาราง)

2. ณ วันที่  1 มกราคม 2563 กจิการวัดมูลค่าของเงนิลงทุนทั้ง 3 บริษัท ตามหลักการใน TFRS 13 (ข้อมูลตามตาราง)

3. อย่างไรกต็าม ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 สมมติเหตุการณว่์าสถานการณ ์COVID-19 เป็นสถานการณท์ี่ มีความไม่แน่นอนท า

ให้มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัททั้ง 3 บริษัทโดยท าให้การพยากรณ์ผล

การด าเนินงานในอนาคตที่ น ามาประเมินมูลค่ายุติธรรมมีความผันผวน ซ่ึงกจิการคาดว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 มีนาคม 2563

ของทั้ง 3 บริษัท (ข้อมูลตามตาราง)

ตวัอย่างที ่2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

ในกรณีที่ กจิการมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่

ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดทุกบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการเลือกวัดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมู ลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่  1 มกราคม 2563 ตามมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวในแนวปฏบิัติฯ กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 

ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดทุกบริษัท และปฏบิัติอย่างสม า่เสมอทั้งปี
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

บริษทั

ขอ้สมมติที่ 1

ราคาทุน ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2563

ขอ้สมมติที่ 2

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563

ขอ้สมมติที่ 3

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 2563

บริษทั ก จ ากดั 1,000,000 1,200,000 600,000

บริษทั ข จ ากดั 2,000,000 2,400,000 1,000,000

บริษทั ค จ ากดั 3,000,000 3,600,000 4,000,000

ขอ้สมมติ(ต่อ):

ค าถาม: กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 อย่างไร 

ส าหรับในกรณทีี่  1 กจิการเลือกถอืปฏบิัตติามแนวปฏบิัตฯิ ฉบับน้ี และ กรณีที่  2 กจิการไม่เลือกถอืปฏบิัตติามแนวปฏบิัตฯิ ฉบับน้ี 

ตวัอย่างที ่2

ตวัอย่างที ่2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

บริษทั
ราคาทุน ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2563

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2563

วนัที่ 31 มีนาคม 2563

กรณทีี่  1 กจิการเลือกที่ จะ

วัดมูลค่าเงินลงทุนด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  

1 มกราคม 2563*

กรณทีี่  2 กจิการไม่เลือกที่

จะวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  

1 มกราคม 2563

บริษทั ก จ ากดั 1,000,000 1,200,000 1,200,000 600,000

บริษทั ข จ ากดั 2,000,000 2,400,000 2,400,000 1,000,000

บริษทั ค จ ากดั 3,000,000 3,600,000 3,600,000 4,000,000

ค าตอบ: มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่  31 มีนาคม 2563

กรณีท่ี 1 ภายใต้แนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  กจิการสามารถเลือกที่ จะวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนฯ ด้วย  มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563

กรณีท่ี 2 กจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนฯ ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 มีนาคม 2563

ตวัอย่างที ่2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  1 มกราคม 2563 เดบิต เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการตลาด (B/S) 1,200,000

เครดติ ก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 (B/S) 1,200,000

กจิการต้องบันทกึมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ของเงินลงทุนใน บริษัท ก จ ากัด บริษัท ข จ ากดั และบริษัท ค จ ากดั โดยกิจการ

เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 

2563 ทั้งน้ี กจิการสามารถเลือกวิธปีฏบิัติในช่วงการเปลี่ ยนแปลงเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 มาใช้เป็นคร้ังแรก ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

กรณีท่ี 1 กจิการเลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 (การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน)

ตวัอย่างที ่2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ไม่มีการบันทกึรายการ

กิจการเลือกที่ จะวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ากัด บริษัท ข จ ากัด และบริษัท ค จ ากัด ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 

มกราคม 2563 ดังนั้นมูลค่าของเงินลงทุนจึงไม่ได้มีการเปลี่ ยนแปลง ทั้งน้ี หากกจิการเลือกที่ จะวัดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 แล้ว กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ส าหรับเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดทุกบริษัท และปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอทั้งปีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดังน้ันหากมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จ ากัด บริษัท ข จ ากัด และบริษัท ค จ ากัด มีการเปลี่ ยนแปลงในแต่ละวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(วันที่  30 มิถุนายน 2563 วันที่  30 กนัยายน 2563 และวันที่  31 ธนัวาคม 2563) ที่ เกดิจากสถานการณ์ COVID-19 กจิการยังคงต้อง

วัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 เช่นเดมิ

กรณีท่ี 1 กจิการเลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 (การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน)

ตวัอย่างที ่2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท
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ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  1 มกราคม 2563 เดบิต เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการตลาด (B/S) 1,200,000

เครดติ ก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 (B/S) 1,200,000

กจิการต้องบันทกึมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ของเงินลงทุนใน บริษัท ก จ ากดั บริษัท ข จ ากดั และบริษัท ค จ ากดั โดยกจิการ

เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 

2563 ทั้งน้ี กจิการสามารถเลือกวิธปีฏบิัติในช่วงการเปลี่ ยนแปลงเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 มาใช้เป็นคร้ังแรก ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

กรณีท่ี 2 กจิการไม่เลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 (การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน)

ตวัอย่างที ่2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

26



ตวัอย่างที ่2

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (P/L) 1,600,000

เครดติ  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการ

ตลาด (B/S)

1,600,000

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 กจิการไม่เลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563

กรณีท่ี 2 กจิการไม่เลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 (การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน)

ตวัอย่างที ่2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ

 ตวัอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลที่คาดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

 ตวัอย่างที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

o ตวัอย่างที่ 2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท

o ตวัอย่างที่ 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

 ตวัอย่างที่ 3 การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี้

 ตวัอย่างที่ 4 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ที่ ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงิน

 ตวัอย่างที่ 5 การกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ตวัอย่างที่ 6 การประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของสนิทรัพย์

 ตวัอย่างที่ 7 การประมาณการหน้ีสนิ 
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ตวัอย่างที ่3

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี้

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ น ามาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมต้องประยุกต์ใช้โดยสม ่าเสมอ อย่างไรกด็ี 

การเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าจะมี

ความเหมาะสม ถ้าการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลต่อการ

วัดมูลค่าซ่ึงท าให้มูลค่ายุติธรรมเป็นตัวแทนที่ ดีเท่า

เดิมหรือดีกว่าเดิม หากมีสภาพตลาดที่ เปล่ียนแปลง

ไป 

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

กิจการสามารถพิจารณาให้น ้าหนักของข้อมูลที่

เกี่ ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้าหนักที่

น้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม ในการ

วัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรือข้อมูล

ระดับ 3 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่ เป็น

ตราสารหนี้ตามค านิยามของตราสารหนี้ที่ ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32

TFRS 13

ย่อหนา้ท่ี 2.3

ของแนวปฏิบติัฯ

หลกัการ
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ตวัอย่างที ่3

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี้

ขอ้สมมติและสถานการณที์่เกิดข้ึน

1. กจิการมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ากดั (มหาชน) ซึ่ งมีระดับความน่าเช่ือถือ (credit rating) AAA และระยะเวลาครบก าหนด 3 ปี 

จ านวน 500 หน่วย ราคาทุน 20 บาทต่อหน่วย รวมเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 

2. กจิการจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

3. มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ของหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 25 บาทต่อหน่วย ซึ่ งประเมินโดยใช้ข้อมูลระดับ 2 

หรือระดบั 3

4. ก่อนจะมีสถานการณ ์ COVID-19 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ากดั (มหาชน) มีมูลค่าอยู่ที่ ประมาณ 24 - 25 บาทต่อหน่วย ซึ่ ง

ประเมินโดยใช้ข้อมูลระดบั 2 หรือระดับ 3

5. อย่างไรกต็าม ภายหลังเกิดสถานการณ์ COVID-19 ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ากัด (มหาชน) 

ลดลงเท่ากบั 15 บาทต่อหน่วย ซึ่ งเป็นช่วงที่ ตลาดตราสารหน้ีในประเทศได้รับผลกระทบจากข่าวสารเกี่ ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท าให้

ราคาของตราสารหน้ีลดลงจ านวนมาก

6. ทั้งน้ี กจิการเลือกปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี โดยให้น า้หนักของข้อมูลที่ เกี่ ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน า้หนักที่ น้อย

ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาตราสารหน้ีตามข้อมูลระดบั 3 โดยมีราคาเท่ากบั 18 บาทต่อหน่วย 

เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท
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ตวัอย่างที ่3

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี้

วนัท่ี วนัท่ี 1 มกราคม 2563

วนัที่ 31 มีนาคม 2563

(ข้อมูลระดับ 3)

FV = 18 บาทต่อหน่วย

ราคาทุน (500x20) 10,000 10,000

ผลสะสมจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 2,500 (1,000)

มูลค่ายุติธรรม 12,500

(500x25)

9,000

(500*18)

ค าถาม: มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ควรมีมูลค่าเท่ากับเท่าใด ในกรณี

ที่ กจิการเลือกถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

ค าตอบ: กจิการอาจพิจารณาน าสถานการณ ์COVID-19 มาให้น า้หนักในการประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับข้อมูลระดับ 2 หรือ 3 ไม่มาก

เน่ืองจากเป็นสถานการณท์ี่ มีความไม่แน่นอนสงู ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่  

31 มีนาคม 2563 เทา่กบั 9,000 บาท
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ตวัอย่างที ่3

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี้

วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  1 มกราคม 2563 เดบิต ผลสะสมจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (B/S) 2,500

เครดติ ก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 (B/S) 2,500

กจิการต้องบันทกึมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ของเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ข จ ากัด (มหาชน) โดยกิจการเลือกปรับ

ผลกระทบสะสมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เป็นคร้ังแรก โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 

ทั้งน้ี กิจการสามารถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วงการเปลี่ ยนแปลงเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 มาใช้เป็นคร้ังแรก ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

32



ตวัอย่างที ่3

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี้

วนัท่ี รายการบญัชี เดบิต เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินเงินลงทุน (P/L) 3,500

เครดิต ผลสะสมจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (B/S) 3,500

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 กิจการเลือกที่ ให้น ้าหนักของข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้าหนักที่ น้อย

ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าเงินลงทุน 
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ

 ตวัอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลที่คาดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

 ตวัอย่างที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

o ตวัอย่างที่ 2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท

o ตวัอย่างที่ 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

 ตวัอย่างที่ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี

 ตวัอย่างที่ 4 การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

 ตวัอย่างที่ 5 การกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ตวัอย่างที่ 6 การประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของสนิทรัพย์

 ตวัอย่างที่ 7 การประมาณการหน้ีสนิ 
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ตวัอย่างที ่4

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ น ามาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมต้องประยุกต์ใช้โดยสม ่าเสมอ อย่างไรกด็ี 

การเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าจะ

มีความเหมาะสม ถ้าการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลต่อ

การวัดมูลค่าซ่ึงท าให้มูลค่ายุติธรรมเป็นตัวแทนที่ ดี

เท่ า เดิมห รือดีก ว่ า เดิม  หากมีสภาพตลาดที่

เปลี่ ยนแปลงไป

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

กิจการสามารถเลือกไม่น าสถานการณ์ภายใต้ 

COVID-19 มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับ

สินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน เนื่ องจาก

เป็นสถานการณท์ี่ มีความไม่แน่นอนสงู 

TFRS 13

ย่อหนา้ท่ี 2.4

ของแนวปฏิบติัฯ

หลกัการ
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ตวัอย่างที ่4

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

ขอ้สมมติและสถานการณท่ี์เกิดข้ึน

1. กิจการมีพ้ืนที่ ห้างสรรพสินค้าให้เช่าราคาทุน 10,000,000 บาท และมีสัญญาให้เช่าพ้ืนที่ ระยะยาว 5 ปี และมีรายได้ค่าเช่า

คงที่ ต่อปีเท่ากับ 1,000,000 บาท และมีรายได้ผันแปรที่ อิงตามสัดส่วนรายได้จากการขายของผู้เช่าแต่ละรายในอัตราร้อยละ 

10 ของรายได้จากการขายของผู้เช่า

2. กจิการเลือกวิธมูีลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

3. มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ซึ่ งค านวณจากวิธรีายได้ (Income Approach) เทา่กบั 13,000,000 บาท 

4. ก่อนจะมีสถานการณ์  COVID-19 กจิการยังคงสามารถเกบ็เงินรายได้ค่าเช่าได้อย่างสม า่เสมอ 

5. อย่างไรกต็าม ภายหลังเกิดสถานการณ์ COVID-19 ซึ่ งไม่เรียกเกบ็รายได้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน ท าให้มีความไม่

แน่นอนเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม และหากให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมขึ้ นมาใหม่ ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 พ้ืนที่

ห้างสรรพสินค้าของกิจการจะมีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือ 9,000,000 บาท (วัดมูลค่าด้วยวิธีรายได้เช่นเดิม) โดยจ านวนเงินที่

ลดลง (4,000,000 บาท) ประกอบด้วยสมมติฐานสองส่วนดังนี้
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ตวัอย่างที ่4

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

จ านวนเงินที่ ลดลงเนื่ องจากรายได้ในช่วง 1 ปีข้างหน้า จะเกบ็ได้เพียงคร่ึงเดียวของรายได้ปกติ เนื่ องจาก

กิจการยอมลดรายได้ค่าเช่าคงที่ ให้ผู้เช่าจ านวนกึ่ งหนึ่ ง และมีค าสั่งปิดห้างสรรพสินค้าช่ัวคราวเป็นเวลา 

2 เดือน ท าให้มูลค่าของพ้ืนที่ ห้างสรรพสนิค้าลดลงจ านวน 3,000,000 บาท

สมมติฐานท่ี 1

มีความไม่แน่นอนที่ จะเกบ็เงินได้ของรายได้ค่าเช่าผันแปรหลังจากปีที่  1 ถึงปีที่  5 เนื่ องจากยังไม่แน่นอนว่า

สถานการณ์ COVID-19 ที่ จะกระทบต่อการพยากรณ์รายได้ของผู้เช่าในอนาคตของกิจการจะหมดไป

เมื่ อไหร่ซ่ึงเป็นฐานในการค านวณรายได้ค่าเช่าผันแปร ท าให้มูลค่าของพ้ืนที่ ห้างสรรพสินค้าลดลงจ านวน 

1,000,000 บาท 

สมมติฐานท่ี 2
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ค าถาม: มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ควรมีมูลค่าเท่ากับเท่าใด ในกรณีที่ กิจการเลือกถือ

ปฏบิัติตามแนวปฏบิัติฯ ฉบับน้ี 

ค าตอบ: การรับรู้ มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในกรณีที่ กิจการเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ฉบับน้ี จะเท่ากับ 10 ล้านบาท 

เน่ืองจากภายใต้แนวปฏิบัติฯ ฉบับน้ี ไม่จ าเป็นต้องใช้สมมติฐานที่ เกิดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 เน่ืองจากยังมีความ

ไม่แน่นอนสงูมากในการพิจารณา (กรณทีี่  2 ในตารางด้านล่าง)

ตวัอย่างที ่4

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

วนัที ่1 มกราคม

2563

วนัที ่31 มีนาคม 2563

กรณีที่  1 หากไม่เลือกใช้แนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

โดยกจิการน าสมมติฐานทั้ง 2 ข้อมา

วัดมูลค่ายุติธรรม

กรณีที่  2 หากเลือกใช้แนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้

กจิการต้องน าสมมติฐานข้อที่  1 มาวัดมูลค่ายุติธรรม

เนื่ องจากมีความแน่นอนในเหตุการณ์แล้ว

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

ราคาทุน 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ผลสะสมจากการวดัมูลค่า 3,000,000 (1,000,000) -

มูลค่ายุติธรรม 13,000,000 9,000,000 10,000,000
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ตวัอย่างที ่4

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

เป็นสมมติฐานที่ เกดิขึ้นแน่นอน และเป็นสถานการณท์ี่ เกดิขึ้นแล้ว โดยไม่ได้เกดิขึ้ นจากความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์ COVID-19 เนื่ องจากกิจการยอมลดรายได้ค่าเช่าคงที่ ให้ผู้เช่าจ านวนกึ่ งหนึ่ งและมีการปิด

ห้างสรรพสนิค้าช่ัวคราวเป็นเวลา 2 เดือน ดังนั้น สมมติฐานที่  1 จะต้องน ามาใส่รวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ไม่ว่าจะเลือกใช้แนวปฏบิัติหรือไม่กต็าม

สมมติฐานท่ี 1

เป็นสมมติฐานที่ เป็นความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้น กิจการอาจเลือกไม่น ามารวม

ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

สมมติฐานท่ี 2
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วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุน (P/L)

4,000,000

เครดิต อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (B/S) 4,000,000

กรณีที่ 1 ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 หากไม่เลือกใช้แนวปฏบิัติฯฉบับนี้  โดยกจิการน าสมมติฐานทั้ง 2 ข้อมาวัดมูลค่า

ยุติธรรม

การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ตวัอย่างที ่4

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน
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วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุน (P/L)

3,000,000

เครดิต  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (B/S) 3,000,000

กรณีที่ 2 ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 หากเลือกใช้แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ กิจการต้องน าสมมติฐานข้อที่  1 มาวัดมูลค่า

ยุติธรรมเนื่ องจากมีความแน่นอนในเหตุการณก์ารปิดห้างสรรพสนิค้าและลดรายได้ค่าเช่าคงที่ ให้ผู้เช่าแล้ว

การบันทกึบัญชีการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ตวัอย่างที ่4

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ

 ตวัอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลที่คาดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

 ตวัอย่างที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

o ตวัอย่างที่ 2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท

o ตวัอย่างที่ 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

 ตวัอย่างที่ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี

 ตวัอย่างที่ 4 การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

 ตวัอย่างที่ 5 การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

 ตวัอย่างที่ 6 การประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของสนิทรัพย์

 ตวัอย่างที่ 7 การประมาณการหน้ีสนิ 
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ตวัอย่างที ่5

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กิจการต้องน าเหตุการณ์ต่างๆ มาใช้ในการประเมิน

ความเพียงพอของก าไรทางภาษีที่ จะเกิดขึ้ นใน

อนาคตเพ่ือที่ จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

กิจการสามารถเลือกไม่น าสถานการณ์ภายใต้ COVID-19 มา

ใช้ในการพิจารณาก าไรทางภาษีที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคตที่ จะ

น ามาใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(แต่กจิการยังต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และต้องลด

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง เมื่ อ

เหน็ว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ จะมีก าไรทางภาษีเพียง

พอที่ จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เช่นเดิม)
TAS 12

ย่อหนา้ท่ี 2.6

ของแนวปฏิบติัฯ

หลกัการ
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ขอ้สมมติและสถานการณท่ี์เกิดข้ึน

ตวัอย่างที ่5

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

1. กิจการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่ งบันทึกบัญชีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 จ านวน 4,000,000 บาท 

(ค านวณภาษีที่ อตัราร้อยละ 20) ซึ่ งสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดังกล่าวเกิดจากผลขาดทุนในทางภาษีในปี 2562 จ านวนเงิน 20 ล้าน

บาท ซ่ึงจะสามารถใช้ได้ภายในปี 2567

2. การคาดการณก์ าไรทางภาษีของกจิการมีดังนี้

3. ก่อนจะมีสถานการณ์  COVID-19 กิจการคาดว่าจะมีก าไรทางภาษีในปี 2563-2567 รวม 20,000,000 บาท ซึ่ งเพียงพอกับมูลค่า

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 4,000,000 บาท (20,000,000x20%)

4. อย่างไรกต็าม ภายหลังเกดิสถานการณ ์COVID-19 ซึ่ งท าให้กิจการคาดว่าก าไรจะลดลงจ านวนมากเน่ืองจากกิจการต้องสูญเสียฐานลูกค้า

ทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวนมากจากเศรษฐกิจที่ ชะลอตัวภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ท าให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีก าไรในอีก 

3 ปี ข้างหน้าลดลงเหลือปีละ 500,000 บาท และมีก าไรทั้งสิ้นในปี 2563-2567 จ านวนเงิน 6,500,000 บาท

5. ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 เกิดเหตุการณ์ที่ แน่นอนขึ้นว่ากิจการยังคงปิดโรงแรมของกิจการในช่วงสถานการณ ์

COVID-19 และนักท่องเที่ ยวยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว กิจการจึงไม่มีผลก าไรทางภาษีที่ คาดการณ์ของกิ จการในช่วง 6 

เดือนแรกของปี 2563 ซึ่ งเป็นสถานการณ์ที่ แน่นอนว่ากจิการปิดด าเนินงานและความกงัวลของนักทอ่งเที่ ยวต่อสถานการณ์น้ัน 
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ขอ้สมมติและสถานการณท่ี์เกิดข้ึน

ตวัอย่างที ่5

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ปี 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

(ลา้นบาท)

ก่อนมีสถานการณ์ COVID-19 4 4 4 4 4 20

หลงัมีสถานการณ์ COVID-19 0.5 0.5 0.5 2.5 2.5 6.5

**กิจการยงัคงตอ้งพิจารณาว่าสินทรพัยภ์าษีเงินไดจ้ านวน 4,000,000 บาท ท่ีบนัทึกไวจ้ะไดน้ ามาใช ้หรือไม่ 
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ตวัอย่างที ่5

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค าถาม: สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ควรมีมูลค่าเท่ากบัเท่าใด ในกรณทีี่

กจิการเลือกถอืปฏบิัติตามแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

ค าตอบ: ภายใต้แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้  ไม่จ าเป็นต้องใช้สมมติฐานที่ เกิดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ ์

COVID-19 เนื่ องจากยังมีความไม่แน่นอนสูงมากในการพิจารณา ดังนั้นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ในกรณีที่ กิจการเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้  จะเท่ากับ 

3,600,000 บาท
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ตวัอย่างที ่5

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค าอธิบายเพิม่เติม

กิจการเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาใช้ในการพิจารณาก าไรทางภาษีของกิจการ เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอนอย่างมาก แต่ด้วย

ข้อสมมติและสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในข้อที่  5 ดังนั้น การคาดการณ์ก าไรก่อนภาษีของกิจการในปี 2563-2567 ยังคงเท่ากับ 18,000,000 บาท (20 ล้านบาท หัก 

2 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ที่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กจิการจะมีก าไรทางภาษีไม่เพียงพอ) 

วนัที่ 1 มกราคม 

2563

วนัที่ 31 มีนาคม 2563

การประมาณการก าไรในอนาคต

กรณไีม่มีเหตุการณ ์

COVID-19

การประมาณการก าไรในอนาคต

กรณมีีเหตุการณ ์COVID-19

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,000,000

ก าไรของบริษัทในอนาคตเพื่อรองรับ

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

20,000,000

(4,000,000/20%)

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

ภาษีเงินไดท่ี้สามารถใชไ้ดใ้นอนาคต 3,600,000 1,300,000
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วนัท่ี รายการบญัชี เดบติ เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต ผลขาดทุนจากการกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงนิ

ได้รอตัดบัญชี (P/L)

400,000

เครดิต  สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (B/S) 400,000

กรณีที่ 1 การประมาณการก าไรในอนาคตกรณไีม่มีเหตกุารณ ์COVID-19

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต ผลขาดทุนจากการกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอตัดบัญชี (P/L)

2,700,000

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

กรณีที่ 2 การประมาณการก าไรในอนาคตกรณมีีเหตกุารณ ์COVID-19

การบันทกึบัญชีการกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

ตวัอย่างที ่5
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ

 ตวัอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลที่คาดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

 ตวัอย่างที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

o ตวัอย่างที่ 2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท

o ตวัอย่างที่ 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

 ตวัอย่างที่ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี

 ตวัอย่างที่ 4 การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

 ตวัอย่างที่ 5 การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

 ตวัอย่างที่ 6 การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

 ตวัอย่างที่ 7 การประมาณการหน้ีสนิ 
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ตวัอย่างที ่6

การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. กิจการต้องน าเหตุการณ์ต่างๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา

ว่าเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าสนิทรัพย์หรือไม่

2. กิจการต้องน าสถานการณ์ต่างๆมาใช้ในการพยากรณ์ทาง

การเงินในอนาคตเพ่ือท าการทดสอบการด้อยค่า

2.1 ค่าความนิยม 

2.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ  

แน่นอน หรือ

2.3 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อมใช้งานซ่ึงจ าเป็นต้อง

ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี (อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี)

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

1. กจิการสามารถเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาเป็น

ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า เน่ืองจาก เป็นสถานการณ์ที่ มีความ

ไม่แน่นอนสงู

2. กิจการสามารถเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 ที่

อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้

ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อมใช้งาน ที่ ต้ องทดสอบ

การด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี

TAS 36

ย่อหนา้ท่ี 2.7

และ 2.8 ของ

แนวปฏิบติัฯ

หลกัการ
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ขอ้สมมติและสถานการณท่ี์เกิดข้ึน

1. กจิการเป็นบริษัทสายการบินและร้านอาหารแห่งหน่ึง ซ่ึงมีสนิทรัพย์หลักมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่  31 มีนาคม 2563  ประกอบด้วย

ตวัอย่างที ่6

การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

รายการสินทรพัย์ มูลค่าตามบญัชี ก่อนจะมีสถานการณ ์ COVID-19 ภายหลงัเกิดสถานการณ ์COVID-19 กิจการ

ประสบเหตุการณ ์ดงันี้

เคร่ืองบิน 100 ล้านบาท กิจการยังคงสามารถน าเคร่ืองบินมาใช้ใน

การหารายได้ได้ตามปกติ และมีก าไรจาก

การด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่ อง 

กิจการไม่สามารถน าเคร่ืองบินมาใช้ในการ

ด าเนินงานได้อย่างเตม็ที่  เนื่ องจากมีการจ ากัด

การเดินทาง ขนส่ง และการขึ้นลงของเคร่ืองบิน

ในแต่ละท่าอากาศยานของแต่ละประเทศ และ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีภาวะชะลอตัว 

โดยนักท่องเที่ ยวไม่เดินทางในช่วงสถานการณ์ 

COVID-19 ซ่ึงเป็นข้อบ่งช้ีที่ ท  าให้สินทรัพย์เกิด

การด้อยค่า

ค่าสิทธิในการน าเคร่ืองบินลง

จอด ซ่ึ ง เ ป็นสินทรัพย์ ไ ม่ มี

ตัวตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์

ไม่ทราบแน่นอน 

20 ล้านบาท

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ

ร้านอาหาร 8 สาขา 

80 ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจร้านอาหารของกิจการ 

เ ร่ิ ม มี แ น ว โ น้ ม ผล ข า ด ทุ น จ า ก ก า ร

ด าเนินงาน และมีการปิดสาขาไป 2 สาขา

เนื่ องจากมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 

และรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่ อง

ธุรกจิร้านอาหารของกจิการมีการปิดสาขาเป็น

การช่ัวคราวเพ่ิมอกี 3 แห่ง 

51



ขอ้สมมติและสถานการณท่ี์เกิดข้ึน (ต่อ)

2. ภายใต้เหตุการณด์ังกล่าว ถอืว่ามีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของเคร่ืองบิน ซึ่ งหากทดสอบการด้อยค่าจะมีผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ค านวณ

ตาม TAS36) จ านวน 20 ล้านบาท

3. ภายใต้เหตุการณ์ดังกล่าว ค่าความนิยมจากการซื้ อธุรกิจร้านอาหาร มีแนวโน้มที่ จะขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนเกิ ดสถานการณ ์

COVID-19 โดยภายหลังเกิดสถานการณ์ COVID-19 มีการปิดสาขาเพ่ิมอีก 3 สาขา รวมเป็น 5 สาขาที่ ปิดแล้ว ซึ่ งฝ่ายบริหารของ

กิจการได้คาดการณ์มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม เท่ากับ 70 ล้านบาท โดยไม่น าเหตุการณ์ปิดสาขา 3 สาขามาพิจารณา 

เน่ืองจากสถานการณท์ี่ ปิดสาขาเพ่ิม 3 สาขาเป็นการปิดช่ัวคราวยังมีความไม่แน่นอนที่ เกดิจากสถานการณ์ COVID-19 แต่หากน าการปิด

สาขาเพ่ิม 3 สาขามาพิจารณาเป็นปัจจัยต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคต กิจการสามารถคาดการณ์มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของ

ค่าความนิยม เท่ากบั 30 ล้านบาท 

4. ภายใต้เหตุการณ์ดังกล่าว สิทธิในการน าเคร่ืองบินลงจอด จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กิจการได้เท่าเดิม ในการคาดการณ์มูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของสิทธิในการน าเคร่ืองบินลงจอดโดยไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาใช้ในการพิจารณาจะเท่ากับ 19 ล้านบาท 

เน่ืองจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนว่าสิทธิในการน าเครืองบินลงจอดจะเกิดการด้อยค่า แต่หากพิจารณารวมสถานการณ์

ดังกล่าว การคาดการณ์กระแสเงินสดก่อนภาษีซึ่ งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินของกจิการในปี 2563 ถึง 2567 จะลดลงกว่า 50% 

ท าให้มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสทิธใินการน าเคร่ืองบินลงจอดลดลงเหลือ 10 ล้านบาท

ตวัอย่างที ่6

การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
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ค าถาม: สนิทรัพย์แต่ละรายการ ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 ควรมีมูลค่าเทา่กบัเทา่ใด ในกรณทีี่ กจิการเลือกถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  

ค าตอบ: ภายใต้แนวปฏบิัติฯ ฉบับนี้  ไม่จ าเป็นต้องใช้สมมติฐานที่ เกดิจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 เน่ืองจากยังมี

ความไม่แน่นอนสงูมากในการพิจารณา โดยสนิทรัพย์แต่ละรายการจะมีมูลค่า ดังน้ี

ตวัอย่างที ่6
การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

การทดสอบการดอ้ยค่าตาม 

TAS36

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที ่

1 มกราคม 2563

วนัที ่31 มีนาคม 2563 

กรณีที่  1 ไม่เลือกใช้แนวปฏบิัติ 

โดยน าสถานการณ์ COVID-19 

เป็นข้อบ่งช้ีการด้อยค่าหรือน ามา

พิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน 

ตาม TAS 36

กรณีที่  2 เลือกใช้แนวปฏบิัติ โดยไม่น า

สถานการณ์ COVID-19 เป็นข้อบ่งช้ี

การด้อยค่าหรือไม่น ามาพิจารณามูล

ค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนตาม TAS 36

เครือ่งบนิ เมื่ อมีข้อบ่งช้ี 100,000,000 80,000,000 ไม่ทดสอบการด้อยค่า

เนื่ องจากไม่ถอืเป็น

ข้อบ่งช้ี

ค่าความนยิม เป็นประจ าทุกปี 80,000,000 30,000,000 70,000,000

สิทธิในการน า

เครือ่งบนิลงจอด

เป็นประจ าทุกปี 20,000,000 10,000,000 19,000,000
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ตวัอย่างที ่6

การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

ค าอธิบายเพิม่เติม

ภายใต้แนวปฏบิัติฉบับน้ี กจิการสามารถเลือกที่ จะประเมินการด้อยค่า ดงัน้ี

• สินทรพัยท์ัว่ไปที่จะตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าเมือ่มีขอ้บ่งช้ี สามารถเลือกไม่น าสถานการณด์งักล่าวมาเป็นข้อบ่งช้ีได้ตามที่ ระบุในกรณี

ที่  2 ดังน้ัน จึงไม่ต้องทดสอบการด้อยค่าของเคร่ืองบิน (หากไม่มีข้อบ่งช้ีอื่ นใดนอกเหนือจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ จะท าให้

ต้องทดสอบการด้อยค่า เช่น เคร่ืองบินที่ มีอยู่เกดิความล้าสมัยในเทคโนโลยี หรือ เคร่ืองบินที่ มีอยู่เกิดช ารดุเสยีหายทางกายภาพ หรือ

มีแผนที่ จะยกเลิกการใช้งานเคร่ืองบิน เป็นต้น)

• สินทรพัยเ์ฉพาะ (ค่าความนิยม สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่

พรอ้มใชง้าน) ท่ีจะตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี อาจไม่น าสถานการณ์ดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงในการพยากรณ์ทาง

การเงิน ท าให้มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสทิธใินการน าเคร่ืองบินลงจอดตามกรณีที่  2 เท่ากบั 19 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการ

ด้อยค่า 1 ล้านบาท และมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมเท่ากบั 70 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการด้อยค่า 10 ล้านบาท
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ตวัอย่างที ่6

การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

วนัที่ รายการบญัชี เดบิต เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเคร่ืองบิน (P/L) 20,000,000

เครดิต  ผลสะสมจากการด้อยค่าเคร่ืองบิน (B/S) 20,000,000

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

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

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

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

กรณีท่ี 1 กรณไีม่เลือกใช้แนวปฏบิัติฯ ฉบับน้ี

การบันทกึบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์
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ตวัอย่างที ่6

การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

วนัที่ รายการบญัชี เดบิต เครดิต

ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 เดบิต ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม (P/L)* 10,000,000

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

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

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

กรณีท่ี 2 กรณเีลือกใช้แนวปฏบิัติฯฉบับน้ี

การบันทกึบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์

*ขอ้สงัเกต: หากให้ข้อมูลสมมติเพ่ิมเติมว่า หากสถานการณ์การปิดสาขาอีก 3 สาขาเป็นการปิดถาวร สถานการณ์นั้นมีข้อบ่งช้ีที่ แน่นอนว่าธุรกิจร้านอาหารจะเกิดการด้อยค่า 

การคาดการณ์กระแสเงินสดก่อนภาษีซ่ึงอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินของกิจการในปี 2563 ถึง 2567 จะลดลงกว่า 50% ท าให้มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของ

ค่าความนิยม ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ไม่เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 แต่เป็นสถานการณ์ที่ แน่นอนแล้วว่าค่าความนิยมเกิดการด้อยค่า 

ดงันั้น แมว่้ากิจการจะเลือกใชแ้นวปฏิบติัหรือไม่ก็ตาม แต่หากกิจการมีสถานการณที์่มีความแน่นอนแลว้ กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุน จากการดอ้ยค่าดงักล่าว

จ านวน 50 ลา้นบาท
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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ

 ตวัอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่น าขอ้มูลที่คาดการณไ์ปในอนาคตมาค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่าย

 ตวัอย่างที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

o ตวัอย่างที่ 2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจ านวน 1 บริษัท

o ตวัอย่างที่ 2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดมากกว่า 1 บริษัท

 ตวัอย่างที่ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี

 ตวัอย่างที่ 4 การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

 ตวัอย่างที่ 5 การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

 ตวัอย่างที่ 6 การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

 ตวัอย่างที่ 7 การประมาณการหนี้ สิน 
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ตวัอย่างที ่7

การประมาณการหนี้ สิน 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กิจการต้องน าสถานการณ์ต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง มาพิจารณาเป็น

เหตุการณท์ี่ มีผลท าให้เกดิภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจาก

เหตุการณใ์นอดีต และรับรู้ประมาณการหน้ีสนิจากภาระผูกพัน

ดังกล่าว เมื่ อเข้าเงื่ อนไขการรับรู้ รายการตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่  37

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

กิจการสามารถเลือกไม่น าสถานการณ์ภายใต้ COVID-19 มา

พิจารณาเป็นเหตุการณ์ที่ มีผลท าให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน

ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณใ์นอดีต

TAS 37

ย่อหนา้ท่ี 2.9

ของแนวปฏิบติัฯ

หลกัการ

58



ตวัอย่างที ่7

การประมาณการหนี้ สิน 

ประมาณการหน้ีสนิตาม TAS 37 ต้องรับรู้ ต่อเมื่ อเข้าทุกข้อดังน้ี

กจิการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่ งเป็นผลจากเหตุการณใ์นอดีต

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่ มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของกจิการเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันดังกล่าว 

สามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถอื

1

3

2
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ขอ้สมมติและสถานการณที์่เกิดข้ึน

ตวัอย่างที ่7

การประมาณการหนี้ สิน 

1. กจิการรับจ้างก่อสร้างโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้าง ต้องหยุดงานเน่ืองจากมีสถานการณ์  COVID-19

ท าให้กิจการอาจมีความเสี่ ยงต้องถูกเรียกค่าปรับ จ านวน 10 ล้านบาท จากกรณีที่ ส่งงานล่าช้า 

เนื่ องจากขณะนี้ พ้นก าหนดเวลาส่งงานมาเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ท าให้กจิการขอเจรจากบัผู้ว่าจ้าง

2. จากการเจรจาเบื้ องต้น สามารถสมมติเป็น 3 สถานการณ์ โดยสมมติให้ทุกสถานการณ์สามารถ

ประมาณจ านวนของค่าปรับได้อย่างน่าเช่ือถือที่ จ านวนเงิน 10 ล้านบาท ดังน้ี
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ขอ้สมมติและสถานการณท่ี์เกิดข้ึน

ตวัอย่างที ่7

การประมาณการหนี้ สิน 

สถานการณที์่ 3

ผู้ว่าจ้างระบุว่า แม้ว่าความล่าช้า

ดังกล่าวจะเกดิจากสถานการณ์

COVID-19 แต่กจ็ าเป็นจะต้อง

ปรับ เน่ืองจากผู้ว่าจ้างจะต้องถูก

ลูกค้าของผู้ว่าจ้างปรับเช่นกนั

ผู้ว่าจ้างระบุว่าน่าจะต้องคิดค่าปรับจาก

กิจการ เน่ืองจากความล่าช้าดังกล่าว

เกิดขึ้ นจากการวางแผนผิดพลาดของ

กิจการ มิใช่สถานการณ์  COVID-19

อย่างไรก็ตามการเจรจายังไม่มีข้อยุติ 

แต่ตามสัญญาว่า จ้าง ต้องมี ค่าปรับ

ดังกล่าว และงานก่อสร้างที่ ผ่านมา ผู้ว่า

จ้างมีการคิดค่าปรับจากกจิการทุกคร้ัง

สถานการณที์่ 1

กิจการอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ ว่าจ้าง โดยงาน

ก่อสร้างได้ด าเนินการตามแผนที่ กิจการก าหนดไว้ 

แต่การล่าช้าดังกล่าวเกิดจากกิจการไม่สามารถเข้า

พ้ืนที่ ก่อสร้างได้ เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-

19 และมีการปิดพ้ืนที่ ก่อสร้างดังกล่าวเพ่ือป้องกนั

การแพร่เช้ือ COVID-19 โดยยังไม่แน่นอนว่าผล

จากการเจรจาจะเป็นเช่นไร เนื่ องจากสถานการณ์

COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์จะ

ยาวนานเพียงใด และมีความไม่แน่นอนว่าผู้ ว่าจ้าง

จะปรับกิจการหรือจะผ่อนปรนค่าปรับให้กิจการ

หรือไม่ แต่โอกาสที่ จะถูกปรับยังคงมีอยู่

สถานการณที์่ 2
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ตวัอย่างที ่7

การประมาณการหนี้ สิน 

ค าถาม: ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 กิจการต้องบันทกึหน้ีสินหรือประมาณการหน้ีสินอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์ ในกรณีที่ กิจการ

เลือกถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติฯ ฉบับน้ี 

ค าตอบ: ภายใต้แนวปฏิบัติฯ ฉบับน้ี สามารถเลือกไม่น าสถานการณ์ภายใต้ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ที่ มีผลท าให้เกิดภาระผูกพัน

ในปัจจุบันซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณใ์นอดีต ทั้งน้ีรายละเอยีดของประมาณการหนี้สนิจากค่าเสยีหายจากการส่งมอบงานล่าช้าเป็นดังน้ี

ประมาณการหนี้ สิน ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

สถานการณที์ ่1 สถานการณที์ ่2 สถานการณที์ ่3

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีจ่ะ

ถูกปรบั เนือ่งจากมิไดล่้าชา้จาก 

COVID-19

เกิดจากสถานการณ ์COVID-19 

แต่ผลการเจรจายงัไม่แน่นอน

เกิดจากสถานการณ ์COVID-19 

แต่คาดว่าจะตอ้งจ่าย

เกิดจากสถานการณ ์COVID-19 ไม่ใช่ ใช่ ใช่

ความน่าจะเป็นทีจ่ะตอ้งจ่าย โอกาสจ่ายมากกว่าไม่จ่าย โอกาสจ่ายมากกว่าไม่จ่าย จ่ายแน่นอน 100%

กรณีไม่เลือกใชแ้นวปฏิบติัฯ

เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัหรือไม่ เกดิ เกดิ เกดิ

ถอืเป็นประมาณการหนี้ สินหรือเป็น

หนี้ สิน

เป็นประมาณการหน้ีสนิ เป็นประมาณการหนี้สนิ เจ้าหนี้การค้า หรือ

รายการค้างจ่าย
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ตวัอย่างที ่7

การประมาณการหนี้ สิน 

ประมาณการหนี้ สิน ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

สถานการณที์ ่1 สถานการณที์ ่2 สถานการณที์ ่3

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่

ทีจ่ะถูกปรบั เนือ่งจากมิไดล่้าชา้จาก 

COVID-19

เกิดจากสถานการณ ์COVID-19 

แต่ผลการเจรจายงัไม่แน่นอน

เกิดจากสถานการณ ์COVID-19 

แต่คาดว่าจะตอ้งจ่าย

กรณีเลือกใชแ้นวปฏิบติัฯ

เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัหรือไม่ เกดิ เ ลื อ ก ที่ จ ะ ไ ม่ น า ส ถ า น ก า รณ์ 

COVID-19 มาพิจารณาเป็นภาระ

ผูกพันในปัจจุบันเนื่ องจากกิจการยัง

มีความไม่แน่นอนในเหตุการณ์*

เกดิ

ถอืเป็นประมาณการหนี้ สินหรือเป็น

หนี้ สิน

เป็นประมาณการหน้ีสนิ ไม่เป็นประมาณการหน้ีสนิ เจ้าหนี้การค้า หรือ

รายการค้างจ่าย
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ตวัอย่างที ่7

การประมาณการหนี้ สิน 

กิจการเลือกใช้

หรือไม่ใช้

ทางเลือกตาม

แนวปฏิบติัฯ 

การบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563

สถานการณ์ที่  1 สถานการณ์ที่  2 สถานการณ์ที่  3

ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้

การบนัทึกบญัชี ต้องบันทกึเป็น

ประมาณการหน้ีสนิ

ไม่บันทกึ ต้องบันทกึเป็นประมาณการ

หน้ีสนิ

ต้องบันทกึเป็นหน้ีสนิ

ค าอธิบาย

เพิม่เติม

ภายใต้สถานการณ์ที่  1 ไม่ว่าจะ

ใช้ หรือไม่ใช้ทางเลือกตามแนว

ปฏิบัติฯ กิจการต้องบันทึก

ประมาณการหน้ีสิน เน่ืองจาก

เ ป็ น ไ ปต ามหลั ก ก า ร รั บ รู้

ประมาณการหน้ีสินทั้งสามข้อ 

และมิได้เกิดจากสถานการณ์

COVID-19

หากใช้ทางเลือกตามแนว

ปฏิบัติ กิจการไม่ต้องบันทกึ

ป ร ะ ม า ณ ก า ร ห น้ี สิ น 

เ น่ื อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ 

COVID-19 ไ ม่ ถู ก น า ม า

พิจารณาเป็นภาระผูกพันใน

ปัจจุบัน จึงไม่เข้าเกณฑ์ของ

การรับรู้รายการ

หากไม่ใ ช้ทางเลือกตามแนว

ปฏิบัติฯ กิจการจะต้องบันทึก

ประมาณการหน้ีสิน เน่ืองจาก

เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ก า ร รั บ รู้

ประมาณการหน้ีสินทั้งสามข้อ

แล้ว โดยการล่าช้าดังกล่าวเกิด

เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันจาก

เหตุการณ์ในอดีต และโอกาสที่

จะถูกปรับยังคงมีอยู่

ภายใต้สถานการณ์ที่  3 ไม่ว่าจะใช้ หรือไม่ใช้ทางเลือก

ตามแนวปฏบิัติฯ กิจการต้องบันทกึเป็นหน้ีสิน เน่ืองจาก

แม้จะเกิดจากเหตุการณ์ COVID-19 แต่ผู้ว่าจ้างได้

ยืนยันว่าต้องปรับเงินด้วยจ านวนที่ แน่นอน และกิจการมี

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่

การช าระภาระผูกพันน้ันคาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้อง

สูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ซึ่ งถือว่า

เป็นไปตามค านิยามของหน้ีสนิ จึงต้องรับรู้หน้ีสนิจากการ

ส่งมอบงานล่าช้าทนัที

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

เครดิต ประมาณการหน้ีสนิ (B/S) (สถานการณ์ 1 และ 2) หรือ 

หน้ีสนิจากการส่งมอบงานล่าช้า (B/S) (สถานการณ์ 3)

10,000,000

การบนัทึกบญัชี:
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ทั้งนี้  หากกิจการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีใด

ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ทางเลือก

ดังกล่าว ข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ที่ กจิการปฏิบัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีดังกล่าว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้อง และกิจการยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ยกขึ้ นมานี้ ในเร่ืองอื่ นๆ ที่ มิได้ก ล่าวถึงใน

แนวปฏบิัติดังกล่าวต่อไปโดยเคร่งครัด เพ่ือให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงิน

การเปิดเผยขอ้มูล


