คาถาม -คาตอบ เรื่อง การรับรูร้ ายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในกรณีที่กิจการยุติการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับ
ทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่ รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเป็ นมา
สืบ เนื่ องจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบั ญ ชี สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
(“คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี”) ได้ ออกคาชี้แจง เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใช้ หลังจากวันสิ้นสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญ ชี
เพื่ อรองรั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
(“มาตรการผ่อนปรน”) เพื่ อชี้แจงและสร้ างความชัดเจนเกี่ ยวกับมาตรการผ่อนปรนที่ ไม่ได้ มีการขยายเวลาการ
บังคับใช้ และให้ ส้ นิ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามกาหนดเวลาเดิม
เนื่ องจากปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเริ่ มเปลี่ ยนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่ อให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ COVID-19 และยังคงดาเนินธุรกิจภายใต้ ความปกติวิถีใหม่ (New normal) ต่อไปได้
ทาให้ แต่ละกิจการเริ่ มมีข้อมูลที่ มากขึ้นในระดับที่ แตกต่างกัน สาหรับจัดทาประมาณการทางบัญชี การวัดมูลค่า
และการรับรู้รายการ เพื่ อให้ งบการเงินสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการอย่างเที่ ยงธรรม
สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้ อมของกิจการนั้น ๆ และสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน กิจการอาจพิจารณายุติการใช้ มาตรการผ่อนปรนภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2563
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ตระหนักดีว่ายังมีประเด็นคาถามในเรื่ องการรับรู้ รายการและ
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในกรณี ที่ กิ จ การยุ ติ ก ารใช้ มาตรการผ่ อ นปรนภายในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ดั ง นั้ น
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีจึงได้ จัดทาคาถาม-คาตอบเพื่ อให้ มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น
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คาถาม - คาตอบ
คาถามข้อที่ 1 กิจการขอยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนสาหรับการจัดทางบการเงินในรอบระยะเวลาสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้หรือไม่ และกิจการสามารถเลือกที่จะยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนบางข้อได้
หรือต้องยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนทุกข้อพร้อมกัน
คาตอบข้อที่ 1
มาตรการผ่อนปรนเป็ นเพียงทางเลือกเพิ่ มเติมสาหรับการผ่อนปรนชั่วคราวซึ่ งได้ ประกาศใช้ ต้ังแต่ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 เพิ่ งเริ่ มต้ นในระยะแรก ๆ ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวกิจการต้ องปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์
COVID-19 และยังไม่มีข้อมูลที่ เพียงพอในการสนับสนุนการใช้ ดุลยพินิจต่อการประมาณการทางบัญชี การรับรู้
รายการและการวัดมูลค่า ทาให้ ไม่สามารถระบุหรือคาดการณ์ผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินของกิจการได้ ใน
ขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่ อกิจการดาเนินธุรกิจไประยะหนึ่ งทาให้ กจิ การมีข้อมูลดังกล่าวที่ เพียงพอ กิจการสามารถ
เลื อ กที่ จะยุ ติ ก ารใช้ ม าตรการผ่ อ นปรนภายในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ส าหรั บ การจั ด ท างบการเงิ น ใน
รอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการสามารถศึกษาคาชี้แจง เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้ หลังจากสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนมาเป็ นแนวทางได้
หากกิจ การเลื อ กที่ จะยุ ติ ก ารใช้ ม าตรการผ่ อ นปรนข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง กิจ การควรทบทวนการยุ ติ ก ารใช้
มาตรการผ่อนปรนในเรื่ องอื่ นที่ มีหลักการพื้นฐานที่ เกี่ ยวข้ องกัน โดยอาจพิจารณาตามกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การด้ อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ได้ แก่
• มาตรการผ่อนปรนข้ อ 2.7 เรื่ อง การประเมินข้ อบ่งชี้การด้ อยค่าของสินทรัพย์
• มาตรการผ่อนปรนข้ อ 2.8 เรื่ อง การทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มี
อายุการใช้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้ อมใช้ งานเป็ นประจาทุกปี
• มาตรการผ่อนปรนข้ อ 2.4 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตามการ
ประเมินการด้ อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการจาหน่าย
มาตรการผ่อนปรนที่ เกี่ ยวข้ องกันที่ ควรพิจารณายุติการใช้ ได้ แก่
• มาตรการผ่อนปรนข้ อ 2.6 การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
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กลุ่มที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ได้ แก่
• มาตรการผ่ อ นปรนข้ อ 2.3 การวัดมูลค่ า ยุ ติธรรมสาหรั บรายการสิน ทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะที่ เป็ น
ตราสารหนี้
• มาตรการผ่อนปรนข้ อ 2.4 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทไม่
ี่ ใ ช่สินทรัพย์ทางการเงิน ในส่วนที่ ไม่
เกี่ ยวข้ องกับการประเมินการด้ อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
• มาตรการผ่อนปรนข้ อ 2.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้ องการของ
ตลาดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มที่ 3 มาตรการผ่อนปรนข้ อ 2.1 การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธอี ย่างง่าย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
คาถามข้อที่ 2 หากกิ จ การเลื อ กที่ จ ะยุ ติ ก ารใช้ม าตรการผ่ อ นปรนภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ควรรับรูผ้ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในการวัดมูลค่ารายการอย่างไร
คาตอบข้อที่ 2
หากกิจการเลือกที่ จะยุติการใช้ มาตรการผ่อนปรนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคานึงถึงข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ เกี่ ยวข้ อ ง และหากกิจการประเมินแล้ วมีผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในการวัดมูลค่า รายการ
ให้ กิจการรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนในกาไรหรือขาดทุน หรือในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่ นทันทีท้ังจานวนโดยวิธี
เปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง สาหรับการจัดทางบการเงินที่ มี
รอบระยะเวลารายงานที่ กจิ การยุติการใช้ มาตรการผ่อนปรน
ตัวอย่างของกรณีทกี่ จิ การยุติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กิจการที่มีรอบปี บัญชี
สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 มีนาคม

การยุติการปฏิบตั ิตาม
มาตรการผ่อนปรน

รับรูผ้ ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในการวัดมูลค่าจากเรื่องดังกล่าวใน
กาไรหรือขาดทุน หรือในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นทันทีท้ งั จานวน

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาส 4)
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาส 3)

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาส 4)
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาส 3)
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กิจการที่มีรอบปี บัญชี
สิ้ นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
วันที่ 30 กันยายน

การยุติการปฏิบตั ิตาม
มาตรการผ่อนปรน

รับรูผ้ ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในการวัดมูลค่าจากเรื่องดังกล่าวใน
กาไรหรือขาดทุน หรือในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นทันทีท้ งั จานวน

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาส 2)
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาส 1)

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาส 2)
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไตรมาส 1)

คาถามข้อที่ 3 กรณีที่กิจการมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มกิจการ ในการจัดทางบการเงินของแต่ละกิจการจาเป็ นต้อง
ยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนสาหรับเรื่องเดียวกัน ในรอบระยะเวลารายงานเดียวกันหรือไม่
คาตอบข้อที่ 3
ในการจัดทางบการเงินของแต่ละกิจการที่ อยู่ในกลุ่มกิจการนั้น แต่ละกิจการสามารถยุติการใช้ มาตรการผ่อนปรน
สาหรับเรื่ องเดียวกันได้ โดยอิสระ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ข้ อมูลและบริบทของแต่ละกิจการที่ มีอยู่ ณ ขณะที่ จัดทางบการเงิน
อย่างไรก็ตาม สาหรับการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ เลือกใช้ วิธีส่วนได้ เสีย บริษัทใหญ่
หรือกิจการที่ มีการควบคุมร่ วมหรือมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสาคัญ ต้ องถือปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 19 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม และย่อหน้ าที่ 35 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามลาดับ ที่ กาหนดไว้ ว่า “กิจการต้ องจัดทางบการเงินรวม (หรือ
งบการเงินตามวิธีส่วนได้ เสีย) โดยใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการที่ เหมือนกันและเหตุการณ์อนๆ
ื่
ที่ อยู่ในสถานการณ์ทคี่ ล้ ายคลึงกัน”
คาถามข้อที่ 4 ในกรณีทกี่ จิ การยุติการใช้ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการ
ควรถือปฏิบัติกบั การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างไร
คาตอบข้อที่ 4
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง
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คาถามข้อที่ 5 ในกรณี ที่กิจ การยังคงใช้ มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวจนถึงสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
กิจ การควรถื อ ปฏิบัติในการเปิ ดเผยข้ อ มูล อย่ า งไร และเมื่ อคาดว่ า จะรั บ รู้ผลกระทบของการสิ้น สุดการใช้
มาตรการผ่อนปรนในงบการเงินงวดถัดมา ในปี 2564 กิจการควรถือปฏิบัติกบั การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างไร
คาตอบข้อที่ 5
สาหรับ กิจการที่ ยังคงใช้ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวจนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการใช้ ทางเลือกดังกล่าว ข้ อเท็จจริง และสถานการณ์ทกี่ จิ การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีเกี่ ยวกับมาตรการผ่อนปรนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หากกิจการคาดว่ า จะรั บรู้ ผลกระทบของการสิ้น สุดการใช้ มาตรการผ่ อนปรนในงบการเงิ น งวดถั ด มา
ในปี 2564 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับผลกระทบต่อรายการแต่ละรายการในงบการเงินของกิจการ (ถ้ ามี)
โดยข้ อมู ลเกี่ ยวกับ ผลกระทบดั งกล่ าวอาจอยู่ ในรู ปแบบของค าอธิบายโดยไม่ จ าเป็ นต้ องระบุ เป็ นจ านวนเงิ น
หากกิจการไม่สามารถประมาณผลกระทบดังกล่าวได้ เนื่ องจากอยู่ระหว่างการจัดทาประมาณการ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
*******************

โดย.... คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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