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ความเป็นมา 

 สืบเนื่ องจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(“คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี”) ได้ออกค าชี้ แจง เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา

ใช้หลังจากวันสิ้นสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชี

เพื่ อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 

(“มาตรการผ่อนปรน”) เพื่ อชี้ แจงและสร้างความชัดเจนเกี่ ยวกับมาตรการผ่อนปรนที่ ไม่ได้มีการขยายเวลาการ

บังคับใช้และให้สิ้นสดุลงในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 ตามก าหนดเวลาเดิม 

 เนื่ องจากปัจจุบันธุรกจิต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเร่ิมเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่ อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และยังคงด าเนินธุรกจิภายใต้ความปกติวิถีใหม่ (New normal) ต่อไปได้ 

ท าให้แต่ละกิจการเร่ิมมีข้อมูลที่ มากขึ้นในระดับที่ แตกต่างกันส าหรับจัดท าประมาณการทางบัญชี การวัดมูลค่า 

และการรับรู้ รายการ เพื่ อให้งบการเงินสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการอย่างเที่ ยงธรรม 

สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมของกิจการนั้น ๆ และสอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน กจิการอาจพิจารณายุติการใช้มาตรการผ่อนปรนภายในวันที่  31 

ธนัวาคม 2563  

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักดีว่ายังมีประเดน็ค าถามในเร่ืองการรับรู้ รายการและ

การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่ กิจการ ยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนภายในวันที่  31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีจึงได้จัดท าค าถาม-ค าตอบเพื่ อให้มีความชัดเจนในทางปฏบิัติมากขึ้น 

 

 

  

          ค าถาม -ค าตอบ เร่ือง การรบัรูร้ายการและการเปิดเผยขอ้มูล  

ในกรณีที่กิจการยุติการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบั

ทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชีเพือ่รองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
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ค าถาม - ค าตอบ 

 

 

ค าถามขอ้ที่ 1 กิจการขอยุติการใชม้าตรการผ่อนปรนส าหรบัการจัดท างบการเงินในรอบระยะเวลาสิ้ นสุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ไดห้รือไม่ และกิจการสามารถเลือกที่จะยุติการใชม้าตรการผ่อนปรนบางขอ้ได ้

หรือตอ้งยุติการใชม้าตรการผ่อนปรนทุกขอ้พรอ้มกนั 

 

ค าตอบขอ้ที่ 1  

 มาตรการผ่อนปรนเป็นเพียงทางเลือกเพิ่ มเติมส าหรับการผ่อนปรนชั่วคราวซึ่ งได้ประกาศใช้ตั้งแต่ในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 เพิ่ งเร่ิมต้นในระยะแรก ๆ ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวกิจการต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  

COVID-19 และยังไม่มีข้อมูลที่ เพียงพอในการสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจต่อการประมาณการทางบัญชี  การรับรู้

รายการและการวัดมูลค่า ท าให้ไม่สามารถระบุหรือคาดการณ์ผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินของกิจการได้ใน

ขณะนั้น  

อย่างไรกต็าม เมื่ อกจิการด าเนินธุรกจิไประยะหนึ่ งท าให้กจิการมีข้อมูลดังกล่าวที่ เพียงพอ กจิการสามารถ

เลือกที่ จะยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนภายในวันที่  31 ธันวาคม 2563 ส าหรับการจัดท างบการเงินใน 

รอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 กิจการสามารถศึกษาค าชี้ แจง เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมาใช้หลังจากสิ้นสดุมาตรการผ่อนปรนมาเป็นแนวทางได้  

หากกิจการเลือกที่ จะยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนข้อใดข้อหนึ่ ง กิจการควรทบทวนการยุติการใช้

มาตรการผ่อนปรนในเร่ืองอื่ นที่ มีหลักการพื้นฐานที่ เกี่ ยวข้องกนั โดยอาจพิจารณาตามกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้   

กลุ่มท่ี 1 การด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ได้แก่  

• มาตรการผ่อนปรนข้อ 2.7  เร่ือง การประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

• มาตรการผ่อนปรนข้อ 2.8 เร่ือง การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มี

อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อมใช้งานเป็นประจ าทุกปี  

• มาตรการผ่อนปรนข้อ 2.4 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินตามการ

ประเมินการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการจ าหน่าย 

มาตรการผ่อนปรนที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ ควรพิจารณายุติการใช้ ได้แก่  

• มาตรการผ่อนปรนข้อ 2.6 การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่  12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 
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กลุ่มท่ี 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ได้แก่  

• มาตรการผ่อนปรนข้อ 2.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะที่ เป็น 

ตราสารหนี้  

• มาตรการผ่อนปรนข้อ 2.4 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ในส่วนที่ ไม่

เกี่ ยวข้องกบัการประเมินการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36  

• มาตรการผ่อนปรนข้อ 2.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เครื่ องมือทางการเงิน 

กลุ่มท่ี 3 มาตรการผ่อนปรนข้อ 2.1 การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นโดยวิธอีย่างง่าย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือแนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย  

 

ค าถามขอ้ที่ 2   หากกิจการเลือกที่จะยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ควรรบัรูผ้ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในการวดัมูลค่ารายการอย่างไร 

ค าตอบขอ้ที่ 2  

 หากกจิการเลือกที่ จะยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 กจิการต้องปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และค านึงถึงข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ เกี่ ยวข้อง และหากกิจการประเมินแล้วมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่ารายการ  

ให้กิจการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่ นทันทีทั้งจ านวนโดยวิธี

เปลี่ ยนทนัทเีป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับการจัดท างบการเงินที่ มี

รอบระยะเวลารายงานที่ กจิการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรน  

ตัวอย่างของกรณีที่ กจิการยุติการปฏบิัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

กิจการที่มีรอบปีบญัชี

สิ้ นสุด 

การยุติการปฏิบติัตาม

มาตรการผ่อนปรน 

รบัรูผ้ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ในการวดัมูลค่าจากเรื่องดงักล่าวใน

ก าไรหรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นทนัทีทั้งจ านวน 

วันที่  31 ธนัวาคม ภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

(ไตรมาส 4) 

ภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

(ไตรมาส 4) 

วันที่  31 มีนาคม  ภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

(ไตรมาส 3) 

ภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

(ไตรมาส 3) 
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กิจการที่มีรอบปีบญัชี

สิ้ นสุด 

การยุติการปฏิบติัตาม

มาตรการผ่อนปรน 

รบัรูผ้ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ในการวดัมูลค่าจากเรื่องดงักล่าวใน

ก าไรหรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นทนัทีทั้งจ านวน 

วันที่  30 มิถุนายน ภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

(ไตรมาส 2) 

ภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

(ไตรมาส 2) 

วันที่  30 กนัยายน  ภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

(ไตรมาส 1) 

ภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 

(ไตรมาส 1) 

 

 

ค าถามขอ้ที่ 3 กรณีที่กิจการมีลกัษณะเป็นกลุ่มกิจการ ในการจัดท างบการเงินของแต่ละกิจการจ าเป็นตอ้ง

ยุติการใชม้าตรการผ่อนปรนส าหรบัเรื่องเดียวกนั ในรอบระยะเวลารายงานเดียวกนัหรือไม่ 

ค าตอบขอ้ที่ 3  

ในการจัดท างบการเงินของแต่ละกจิการที่ อยู่ในกลุ่มกิจการนั้น แต่ละกิจการสามารถยุติการใช้มาตรการผ่อนปรน

ส าหรับเร่ืองเดียวกนัได้โดยอสิระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัข้อมูลและบริบทของแต่ละกจิการที่ มีอยู่ ณ ขณะที่ จัดท างบการเงิน 

อย่างไรกต็าม ส าหรับการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ เลือกใช้วิธีส่วนได้เสีย บริษัทใหญ่

หรือกิจการที่ มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ ต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  19 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 เร่ือง งบการเงินรวม และย่อหน้าที่  35 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ ตามล าดับ ที่ ก าหนดไว้ว่า “กิจการต้องจัดท างบการเงินรวม (หรือ 

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการที่ เหมือนกันและเหตุการณ์อื่ นๆ  

ที่ อยู่ในสถานการณ์ที่ คล้ายคลึงกนั”  

ค าถามขอ้ที่ 4 ในกรณีที่ กจิการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวภายในวันที่  31 ธนัวาคม 2563 กจิการ

ควรถือปฏบิัติกบัการเปิดเผยข้อมูลอย่างไร 

ค าตอบขอ้ที่ 4  

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 
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ค าถามขอ้ที่ 5 ในกรณีที่ กิจการยังคงใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวจนถึงสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 

กิจการควรถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลอย่างไร และเมื่ อคาดว่าจะรับรู้ ผลกระทบของการสิ้ นสุดการใช้

มาตรการผ่อนปรนในงบการเงินงวดถัดมา ในปี 2564 กจิการควรถือปฏบิัติกบัการเปิดเผยข้อมูลอย่างไร 

ค าตอบขอ้ที่ 5  

 ส าหรับกิจการที่ ยังคงใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวจนถึงสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกบัการใช้ทางเลือกดังกล่าว ข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ที่ กจิการปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการ

บัญชีเกี่ ยวกบัมาตรการผ่อนปรนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

หากกิจการคาดว่าจะรับรู้ ผลกระทบของการสิ้ นสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนในงบการเงินงวดถัดมา 

ในปี 2564 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับผลกระทบต่อรายการแต่ละรายการในงบการเงินของกิจการ (ถ้ามี) 

โดยข้อมูลเกี่ ยวกับผลกระทบดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของค าอธิบายโดยไม่จ าเป็นต้องระบุเป็นจ านวนเงิน  

หากกิจการไม่สามารถประมาณผลกระทบดังกล่าวได้เนื่ องจากอยู่ระหว่างการจัดท าประมาณการ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

 

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

 

 

 

 โดย.... คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 


