
ใน Q3/2020 บริษัทใน SET 100

ยังคงใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญช ี

COVID-19 กันมากขนาดไหน? 

สถานการณ์ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าลดลงหรือไม่

และบริษัทควรจะทำาอย่างไรหากไม่มีข้อผ่อนปรนทางบัญชี 

COVID-19 ให้ใช้ในปี 2021

	 ตามท่ี่�	Accounting	Analysis	ได้้สำำารวจการใช้้ข้้อผ่่อนปรนที่างบััญช่้	COVID-19	ตามแนวปฏิิบััติที่างการบััญช่้	เร่�อง	มาตรการผ่่อนปรน
ชั้�วคราวสำำาหรับัที่างเล่ือกเพิิ่�มเติมที่างบััญช่้เพ่ิ่�อรองรับัผ่ลืกระที่บัจากสำถานการณ์์การแพิ่ร่ระบัาด้ข้องโรคติด้เช่้�อไวรัสำโคโรนา	2019	(COVID-19) 
(ข้้อผ่่อนปรนฯ)	ข้องบัริษััที่ใน	SET	100	มาตั�งแต่	Q1/2020	แลืะพิ่บัพิ่ฤติกรรมการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	ท่ี่�น่าสำนใจข้องบัริษััที่ใน	SET	100	ตามบัที่ความ
ใน	Page	Accounting	Analysis	ทัี่�ง	2	ตอน	ได้้แก่

	 ณ์	ช่้วงเวลืาท่ี่�เข่้ยนบัที่ความอย่่น่�	ก็ถ่อได้้ว่าเป็นช่้วงท่ี่�บัริษััที่ใน	SET	100	ได้้ประกาศงบั	Q3/2020	(หร่องบัการเงินท่ี่�ม่รอบัไตรมาสำหร่อรอบั
ปีสิำ�นสุำด้ในช่้วง	Q3/2020)	กันเร่ยบัร้อยแล้ืว	เรามา	Update	กันครับัว่า	ใน	Q3/2020	บัริษััที่ใน	SET	100	ยังคงใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ		กันมากข้นาด้ไหน
(เพ่ิ่�อให้เปร่ยบัเท่ี่ยบักันได้้กับัข้้อม่ลืใน	Q1/2020	แลืะ	Q2/2020	ท่ี่�	Accounting	Analysis	ได้้เคยสำำารวจไว้ก่อนหน้าน่�	รายช่้�อข้องบัริษััที่ใน	SET	
100	ท่ี่�สำำารวจใน	Q3/2020	น่�	จึงเป็นรายช่้�อ	ระหว่าง	1/1/2020	–	30/6/2020	–	ปรับัปรุงระหว่างรอบัการคัด้เล่ือก)	
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การใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี

ของ SET 100

(เผยแพร่วัันที� 18 พ.ค. 2563)

ใน Q2/2020 บริษัทใน SET100

ใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 

มากข้�นหรือไม่

(เผยแพร่วัันที� 28 ส.ค. 2563)

	 ผ่ลืการสำำารวจข้องบัริษััที่ใน	SET100	สำำาหรับั	Q3/2020	พิ่บัว่าบัริษััที่
ส่ำวนใหญ	่คิด้เปน็	60%	ยงัคงใช้้ข้้อผ่่อนปรนที่างบััญช่้	COVID-19	ตามแนวปฏิิบััติ
ที่างการบััญช่้	เร่�อง	มาตรการผ่่อนปรนชั้�วคราวสำำาหรับัที่างเล่ือกเพิิ่�มเติมที่างบััญช่้
เพ่ิ่�อรองรับัผ่ลืกระที่บัจากสำถานการณ์์การแพิ่ร่ระบัาด้ข้องโรคติด้เช่้�อไวรัสำโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ลืด้ลืงเล็ืกน้อยจากอัตราการใช้้ใน	Q2/2020	ซึึ่�งอย่่ท่ี่�	61%

	 หากด่้ในรายลืะเอ่ยด้การใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	ในด้้านจำานวนข้้อผ่่อนปรนฯ
ท่ี่�บัริษััที่ใช้้	ก็พิ่บัว่าส่ำวนใหญ่ถึง 93%	ใช้้จำานวนข้้อผ่่อนปรนฯ	เท่ี่าเดิ้ม	เหม่อน
ช่้วง	Q2/2020

	 อาจกล่ืาวได้้ว่าอัตราการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	แลืะจำานวนข้้อผ่่อนปรนฯ 
ท่ี่�บัริษััที่เล่ือกใช้้ใน	Q3/2020	ไม่แตกต่างจากใน	Q2/2020	มากนัก	ในข้ณ์ะ
ท่ี่�อัตราการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	แลืะจำานวนข้้อผ่่อนปรนฯ	 ท่ี่�บัริษััที่เล่ือกใช้้ 
ใน	Q2/2020	เม่�อเปร่ยบัเท่ี่ยบักับัในช่้วง	Q1/2020	พิ่บัว่าเพิิ่�มขึ้�น	โด้ยส่ำวนใหญ่
เพิิ่�มขึ้�นจากการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	เร่�อง	สัำญญาเช่้า		

จำานวันบริษัทที�ใช้ข้อผ่อนปรนฯ

ขอบคุุณบทคุวามจาก Facebook Page
“Accounting Analysis”



	 Industry	ท่ี่�ใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	ส่ำงสุำด้ส่ำ�อันดั้บัแรก	ยงัคงเป็นกลุ่ืม	
Services,	Property	and	Construction,	Agro	&	food	Industry	แลืะ 
Technology	(แม้ว่าจะม่การสำลัืบัอันดั้บัภายในกันบ้ัางเม่�อเปร่ยบัเท่ี่ยบั
กับัในช่้วง	Q2/2020)	 ซึึ่�งสำะท้ี่อนให้เห็นถึงผ่ลืกระที่บัข้อง	COVID-19 
ท่ี่�กระที่บักับั	Industry	ดั้งกล่ืาวมากกว่า	Industry	อ่�น	ๆ	ทัี่�งน่�สำำาหรับั 
Industry	Technology	ท่ี่�ม่อัตราการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	ข้อง	Industry	ส่ำง
ถึง	75%	นั�น	ส่ำวนหนึ�งมาจากการเล่ือกใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	เร่�องสัำญญาเช่้า
ตามลัืกษัณ์ะข้องธุุรกิจท่ี่�ม่ม่ลืค่าสัำญญาเช่้าจำานวนมาก

การใช้ข้อผ่อนปรนฯ แยกตาม Industry

การใช้ข้อผ่อนปรนฯ

แยกตามรายข้อ

	 หากพิิ่จารณ์าข้้อม่ลื
การใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	 เป็นราย
ข้้อในภาพิ่รวม	ก็อาจบัอกได้้ว่า
ใน	Q3/2020	บัริษััที่ใช้้ข้้อผ่่อน
ปรนฯ	 เท่ี่าเดิ้มหร่อไม่ก็ลืด้ลืง	
เม่�อเท่ี่ยบักับั	Q2/2020	(ยกเว้น
ข้้อผ่่อนปรนฯ	เร่�องสัำญญาเช่้า)



ข้อผ่อนปรนฯ ที�ใช้กันมากสุด 4 อันดับแรก

ยังคงเป็นข้อผ่อนปรนฯในกลุุ่่มการด้อยค่า แลุ่ะสัญญาเช่า

เช่นเดียวักับช่วัง Q2/2020 โดยมีรายลุ่ะเอียดดังนี�

1. อันดัับ 1 เลืือกใช้้กันกว่า 40% :	เล่ือกท่ี่�จะไม่นำาสำถานการณ์์	COVID-19	มาถ่อเป็น 
ข้้อบ่ังช่้�การด้้อยค่า	ตามมาตรฐานการบััญช่้	ฉบัับัท่ี่�	36	เร่�อง	การด้้อยค่าข้องสิำนที่รัพิ่ย์		

2. อันดัับท่� 2 เลืือกใช้้ 39% :	เล่ือกท่ี่�จะไม่ต้องนำาข้้อม่ลืท่ี่�ม่การคาด้การณ์์ไปในอนาคต
(Forward-looking	 information)	มาใช้้ในการวัด้ม่ลืค่าข้องผ่ลืข้าด้ทีุ่นด้้านเครดิ้ต 
ท่ี่�คาด้ว่าจะเกิด้ขึ้�น	โด้ยสำามารถใช้้ข้้อม่ลืผ่ลืข้าด้ทุี่นด้้านเครดิ้ตในอด่้ต	(Historical	credit	
loss)	หร่อวิธุ่อ่�นท่ี่�ให้ผ่ลืลัืพิ่ธ์ุใกล้ืเค่ยงกันประกอบักับัดุ้ลืยพิิ่นิจข้องผ้่่บัริหารในการประมาณ์
การผ่ลืข้าด้ที่นุท่ี่�คาด้ว่าจะเกิด้ขึ้�นจากข้้อม่ลืท่ี่�ม่แลืะหาได้้โด้ยไมใ่ช้้ความพิ่ยายามหร่อต้นทุี่น
ท่ี่�ส่ำงเกินไปมาใช้้ในการตั�งสำำารอง

3. อันดัับท่� 3 เลืือกใช้้ 32% :	 สำำาหรับัผ้่่เช่้า	 เม่�อได้้รับัการลืด้ค่าเช่้าไม่ถ่อเป็น 
การเปล่ื�ยนแปลืงสัำญญาเช่้า

4. อันดัับท่� 4 เลืือกใช้้ 29% :	เล่ือกท่ี่�จะไม่นำาข้้อม่ลืจากสำถานการณ์์	COVID-19	ท่ี่�อาจ
จะกระที่บัตอ่การพิ่ยากรณ์์ที่างการเงนิในอนาคตมาใช้้ประกอบัการที่ด้สำอบัการด้้อยค่าข้อง 
ค่าความนิยม	สิำนที่รัพิ่ย์ไม่ม่ตัวตนท่ี่�ม่อายุการใช้้ประโยช้น์ไม่ที่ราบัแน่นอน	หร่อสิำนที่รัพิ่ย์
ไม่ม่ตัวตนท่ี่�ยังไม่พิ่ร้อมใช้้งาน

 เลุ่ือกใช้กันกวั่า 40%

อันดัับ 1

 เลุ่ือกใช้ 39%

อันดัับ 2

 เลุ่ือกใช้ 32%

อันดัับ 3

 เลุ่ือกใช้ 29%

อันดัับ 4

สถานการณ์์ควัามไม่แน่นอนในการวััดมูลุ่ค่าลุ่ดลุ่งหรือไม่

	 หากพิิ่จารณ์าข้้อม่ลืการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	รายข้้อข้องบัริษััที่ใน	SET	100	ก็พิ่บัว่าข้้อผ่่อนปรนฯ	ท่ี่�แก้ปัญหาสำถานการณ์์ความไมแ่น่นอน
ในการวัด้ม่ลืค่านั�น	ยังคงถ่กเล่ือกนำาไปใช้้ในอัตราท่ี่�ใกล้ืเค่ยงกับัช่้วง	Q1/2020	แลืะ	Q2/2020	ซึึ่�งอาจต่ความได้้ว่า	ในภาพิ่รวมบัริษััที่ยงัคงพิ่บั
กับัปัญหาความไม่แน่นอนในการวัด้ม่ลืค่าอันเน่�องจาก	COVID-19	ในช่้วง	Q3/2020	ในอัตราท่ี่�ใกล้ืเค่ยงกับัช่้วง	Q1/2020	แลืะ	Q2/2020 
ท่ี่�ผ่่านมา	แม้ว่าสำถานการณ์์	COVID-19	ใน	Q3/2020	จะผ่่อนคลืายลืงจากในช่้วงครึ�งแรกข้องปี	2020	แล้ืวก็ตาม

	 อย่างไรก็ด่้	Accounting	Analysis	พิ่บัข้้อม่ลืท่ี่�น่าสำนใจว่าในบัาง	Sector	 ม่อัตราการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	ในกลุ่ืมการด้้อยค่าแลืะ 
การตั�งสิำนที่รัพิ่ย์ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บััญช่้	ท่ี่�ลืด้ลืงมาโด้ยตลือด้ตั�งแต่	Q1/2020	ซึึ่�งอาจสำะที่้อนได้้ว่าปัญหาความไม่แน่นอนในการวัด้ม่ลืค่า 
อันเน่�องจาก	COVID-19	 ใน	Sector	 ดั้งกล่ืาว	 (ในมุมมองกระแสำเงินสำด้ในอนาคตจากสิำนที่รัพิ่ย์	 รวมถึงผ่ลืประกอบัการข้องกิจการ 
ในอนาคต)	ได้้ลืด้น้อยลืงตามลืำาดั้บั	ซึึ่�ง	Sector	นั�นก็ค่อ		Property	Development	

การใช้ข้อผ่อนปรนของบริษัทใน SET100 (Sector : Property Development)

: แยกตามข้อผ่อนปรน (บางข้อ)



 หากพิิจารณาจากข้อผ่่อนปรนฯ รายข้อ ข้อมูลืจะเป็นไปตาม
ตาราง “การใช้้ข้อผ่่อนปรนของบรษัิัทใน SET 100 : แยกตามขอ้ผ่่อนปรน” 
ตามท่�ได้ัแสดังไว้ก่อนหน้าน่�

	 อย่างไรก็ด่้	Accounting	Analysis	มองว่า	กลุ่ืมข้้อผ่่อนปรนฯ	ท่ี่�ม่
แนวโน้มส่ำงท่ี่�จะม่ผ่ลืกระที่บัในที่างลืบัต่อกำาไรข้าด้ทุี่นข้องบัริษััที่เม่�อบัริษััที่ไม่
สำามารถใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	ได้้แล้ืว	ได้้แก่	ข้้อผ่่อนปรนฯ	ในกลุ่ืมการด้้อยค่าแลืะ
การตั�งสิำนที่รัพิ่ย์ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บััญช่้	ซึึ่�งพิ่บัว่า	ณ์	สิำ�น	Q3/2020	กว่าครึ�ง
หนึ�งข้องบัริษััที่ใน	SET	100	ใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	อยา่งน้อย	1	ข้้อ	จากข้้อผ่่อนปรนฯ	
ในกลุ่ืมการด้้อยค่าแลืะการตั�งสิำนที่รัพิ่ย์ภาษ่ัเงินได้้รอการตัด้บััญช่้

แลุ่้วัจะกระทบกำาไรปี 2021 ขนาดไหน?

คำาถามสำาคัญที�ตามมา คือ หากบริษัทจะต้องจัดทำางบการเงินแบบที�ไม่มีข้อผ่อนปรนฯ แลุ่้วั

จะเกิดผลุ่กระทบโดยเฉพาะอย่างยิ�งผลุ่กระทบทางลุ่บประมาณ์เท่าใด?

	 หากด่้ร่ปแบับัการเปิด้เผ่ยข้้อม่ลืในงบัการเงินข้องบัริษััที่ต่าง	ๆ	ในปัจจุบัันจะพิ่บัว่าบัริษััที่ส่ำวนใหญ่จะเปิด้เผ่ยเพ่ิ่ยงว่าบัริษััที่
ใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	ข้้อใด้	หร่อมากขึ้�นหน่อยก็จะเปิด้เผ่ยข้้อม่ลืเพิ่ิ�มเติมว่า	การใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	สำง่ผ่ลืกระที่บัตอ่การวดั้ม่ลืค่าท่ี่�ต่างจากข้้อ
กำาหนด้ปกติข้องมาตรฐานฯ	ใน	“บรรทัดัใดั”	ในงบัการเงิน	หร่อจำานวนเงินทัี่�งหมด้ข้องรายการท่ี่�วัด้ม่ลืค่าตามข้้อผ่่อนปรนฯ	เป็นต้น
ซึึ่�งการเปิด้เผ่ยในลืักษัณ์ะดั้งกล่ืาวจะยังไม่สำามารถตอบัคำาถามได้้ว่า	“หากบริษััทจะต้องจัดัทำางบการเงินแบบท่�ไม่ม่ข้อผ่่อนปรนฯ 
แล้ืวจะเกิดัผ่ลืกระทบประมาณเท่าใดั”

ณ์ สิ�น Q3/2020 บริษัท “อั�น” ผลุ่กระทบ 

จากควัามไม่แน่นอนกันอยู่ขนาดไหน ?

บริษัทควัรจะทำาอย่างไรหากไม่มีข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19

ให้ใช้ในปี 2021

	 ณ์	 เวลืาท่ี่�เข่้ยนบัที่ความน่�ข้้อผ่่อนปรนฯ	ฉบัับัน่�ใช้้สำำาหรับัการจัด้ที่ำางบัการเงิน 
ท่ี่�ได้้รับัผ่ลืกระที่บัจากสำถานการณ์์	COVID-19	ท่ี่�ม่รอบัระยะเวลืารายงานสิำ�นสุำด้ภายในช้่วง
เวลืาระหว่างวันท่� 1 มกราคุม 2563 ถึึงวันท่ 31 ธัันวาคุม 2563 เท่านั�น	ดั้งนั�นจึงสำรุปได้้
ว่าบัริษััที่จะสำามารถใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	ดั้งกล่ืาวได้้ในงบั	Q4/2020	เป็นรอบัสุำด้ท้ี่าย	หลัืงจาก
นั�นงบั	Q1/2021	เป็นต้นไปบัริษััที่จะต้องใช้้หลัืกการตามมาตรฐานการรายงานที่างการเงิน 
ตามปกติ	โด้ยไม่ม่ข้้อผ่่อนปรนฯ

	 ข้้อกังกลื	ค่อ	การวัด้ม่ลืค่าที่างบััญช่้ในหลืายๆ	ประเด็้นท่ี่�บัริษััที่เคยใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ
โด้ยไม่รวมปัจจัยด้้าน	COVID-19	ในงบัการเงินปี	2020	เม่�อบัริษััที่จะต้องจัด้ที่ำางบัการเงิน 
ปี	2021	แบับัไม่ม่ข้้อผ่่อนปรนฯ	อาจก่อให้เกิด้ผ่ลืกระที่บัที่างลืบัต่อกำาไรข้าด้ทุี่นข้องบัริษััที่
ในปี	2021	 พ่ิ่ด้ง่าย	ๆ	 ก็ค่อ บริษััทไม่สามารถึ “อั�น” ผ่ลืกระทบ	 โด้ยเฉพิ่าะอย่างยิ�ง 
ผ่ลืกระที่บัที่างลืบัจากความไม่แน่นอนข้อง	COVID-19	ได้้อ่กแล้ืวนั�นเอง



ยกตัวัอย่างให้เห็นภาพจริงของการเปิดเผยข้อมูลุ่ในทางปฏิิบัติจากงบการเงิน Q3/2020 ดังนี� 

(ปรับัปรุงข้้อม่ลืเชิ้งปริมาณ์เพ่ิ่�อความสำะด้วกในการเปร่ยบัเท่ี่ยบั	ทัี่�งน่�ไม่แตกต่างจากข้้อม่ลืจริงอย่างเป็นสำาระสำำาคัญ)	

ตัวัอย่างที� 1 บัริษััที่	A	ม่สิำนที่รัพิ่ย์รวม	300,000	ล้ืานบัาที่	ม่ค่าความนิยม	160,000	
ล้ืานบัาที่	กำาไร	9M/2020	เท่ี่ากับั	3,000	ล้ืานบัาที่	โด้ยเปิด้เผ่ยการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	
เร่�อง	การที่ด้สำอบัการด้้อยค่าข้องค่าความนิยม	เพ่ิ่ยงว่า	“บริษััทเลืือกท่�จะไม่นำาข้อมูลื
จากสถึานการณ์ COVID-19 ท่�อาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสดัใน
อนาคุตมาใช้้ประกอบการทดัสอบการด้ัอยคุ่าของคุ่าคุวามนิยม”

ตัวัอย่างที� 2 บัริษััที่	B	ม่สิำนที่รัพิ่ย์รวม	450,000	ลื้านบัาที่	ม่ท่ี่�ดิ้น	อาคารแลืะ
อุปกรณ์์	120,000	ล้ืานบัาที่	ม่อสัำงหาริมที่รัพิ่ย์เพ่ิ่�อการลืงทุี่น	350	ล้ืานบัาที่	สิำนที่รัพิ่ย์
ไม่ม่ตัวตนอ่�น	50,000	ล้ืานบัาที่		กำาไร	9M/2020	เท่ี่ากับั	13,000	ล้ืานบัาที่	โด้ยบัริษััที่
เปิด้เผ่ยการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	เร่�อง	ข้้อบ่ังช่้�การด้้อยค่า	เพ่ิ่ยงว่า “กลุ่ืมบริษััทเลืือกไม่นำา
สถึานการณ์ COVID-19 มาถืึอเป็นข้อบ่งช่้�การด้ัอยคุ่าของท่�ดิัน อาคุาร แลืะอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพิย์เพืิ�อการลืงทุนแลืะสินทรัพิย์ไม่ม่ตัวตนอื�น”

ตัวัอย่างที� 3  บัริษััที่	C	ม่สิำนที่รัพิ่ย์รวม	15,000	ล้ืานบัาที่	กำาไร	9M/2020	เท่ี่ากับั	
1,500	ล้ืานบัาที่	โด้ยเปิด้เผ่ยการใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	เร่�อง	ECL	-	Simplified	Approach	
ว่า	“บริษััทเลืือกท่�จะไม่นำาข้อมูลืท่�ม่การคุาดัการณไ์ปในอนาคุต (Forward looking 
information) มาใช้้ในการพิิจารณารับรู้ผ่ลืขาดัทุนด้ัานเคุรดิัตท่�คุาดัว่าจะเกิดัขึ�น
ของลูืกหน่�การคุ้า สินทรัพิย์ท่�เกิดัจากสัญญา แลืะลูืกหน่�ตามสัญญาเช่้า ซึึ่�งกลุ่ืมกิจการ
เลืือกใช้้วิธ่ัการอยา่งง่ายในการคุำานวณ โดัยผ่ลืขาดัทนุด้ัานเคุรดัติท่�คุาดัวา่จะเกดิัขึ�น
จำานวน 40 ล้ืานบาท ณ วันท่� 30 กันยายน พิ.ศ. 2563 วัดัมูลืคุ่าโดัยใช้้ข้อมูลืผ่ลื
ขาดัทุนด้ัานเคุรดิัตในอด่ัต ประกอบกับดุัลืยพิินิจของผู้่บริหารในการประมาณการ
ผ่ลืขาดัทุนท่�คุาดัว่าจะเกิดัขึ�น”

 บริษััท A

 บริษััท B

 บริษััท C

การเปิดเผยข้อมูลุ่ในรูปแบบดังกลุ่่าวัย่อมทำาให้ผู้ลุ่งทุนไม่ได้รับข้อมูลุ่ที�เพียงพอต่อ 

การประมาณ์การผลุ่กระทบหากบริษัทจะต้องจัดทำางบการเงินแบบที�ไม่มีข้อผ่อนปรนฯ

	 ดั้งนั�น	ใน	Q4/2020	บัริษััที่ควรจะต้องเริ�มประมาณ์การผ่ลืกระที่บัดั้งกล่ืาว	แลืะพิิ่จารณ์าส่ำ�อสำารผ่ลืกระที่บัในหมายเหตุ
ประกอบังบัการเงินรวมถึงช่้องที่างอ่�น	ๆ	หากตัวเลืข้ม่สำาระสำำาคัญ	หร่อแม้กระทัี่�งการเปิด้เผ่ยข้้อม่ลืว่า “ผ่ลืกระทบไม่ม่สาระ 
สำาคัุญ”	 (หากพิิ่จารณ์าแล้ืวว่าไม่ม่สำาระสำำาคัญ)	 ก็อาจม่ความจำาเป็นอย่างยิ�งในบัางกรณ่์	ดั้งเช่้นกรณ่์ข้องตัวอย่างท่ี่�	1	แลืะ	2 
เพ่ิ่�อลืด้ความกังวลืข้องผ้่่ใช้้งบัการเงิน	

	 แลืะในกรณ่์ท่ี่�บัริษััที่ยังไม่สำามารถประเมินผ่ลืกระที่บัได้้อย่างน่าเช่้�อถ่อ	ก็ควรเปิด้เผ่ยข้้อเท็ี่จจริงดั้งกล่ืาวอย่างชั้ด้เจน 
(ซึึ่�งสำาเหตุการเกิด้เหตุการณ์์เช่้นน่�	 ก็พิ่อเข้้าใจได้้ครับั	ที่ำานองว่า	หากบัริษััที่สำามารถประมาณ์การผ่ลืกระที่บัได้้อย่างน่าเช่้�อถ่อ
ข้นาด้นั�น	บัริษััที่คงไม่มาเลื่อกใช้้ข้้อผ่่อนปรนฯ	หรอก)	ทัี่�งน่�	 ในกรณ่์ด้ังกล่ืาวบัริษััที่อาจพิ่ิจารณ์าเปิด้เผ่ยข้้อม่ลืในมุมมองอ่�น	ๆ 
เพิิ่�มเติมเพ่ิ่�อให้ผ้่่ใช้้งบัการเงินพิ่อท่ี่�จะที่ราบัข้อบัเข้ต	 (Scope)	 เก่�ยวกับัม่ลืค่าที่างบััญช่้ท่ี่�ยังม่ความไม่แน่นอนในการวัด้ม่ลืค่า 
อันเน่�องจากปัจจัยด้้าน	COVID-19	ท่ี่�ชั้ด้เจนมากขึ้�น	 (อาจต้องพิิ่จารณ์าถึงความเพ่ิ่ยงพิ่อข้องข้้อม่ลืท่ี่�ผ้่่ใช้้งบัการเงินควรได้้รับั 
ข้้อกำาหนด้ข้องมาตรฐานการรายงานที่างการเงินฉบัับัอ่�นๆ	รวมทัี่�งควรหาร่อกับัผ้่่สำอบับััญช่้ด้้วย)	



ยกตัวัอย่างเช่น 

	 การเปิด้เผ่ยข้้อม่ลืผ่ลืกระที่บัดั้งกล่ืาวเป็นการเปิด้เผ่ยข้้อม่ลืตามหลัืกการข้องมาตรฐาน 
การรายงานที่างการเงนิตามปกต	ิเม่�อบัริษััที่จะเริ�มใช้้นโยบัายการบััญช่้ในปีถัด้ไปท่ี่�แตกตา่งจากท่ี่�ใช้้ในปปัีจจุบััน 
การเปิด้เผ่ยข้้อม่ลืด้ังกล่ืาวจะช้่วยให้ผ้่่ใช้้งบัการเงินที่ราบัข้้อม่ลืผ่ลืกระที่บัท่ี่�อาจเกิด้ขึ้�นเม่�อจะต้องใช้้นโยบัาย 
การบััญช่้ท่ี่�แตกต่างจากท่ี่�ใช้้ในปีปัจจุบััน	 ซึึ่�งหลืายๆ	ท่ี่านใช้้คำาว่า	 ช่้วยลืด้การ	Surprise	ข้องตลืาด้	หร่อเป็น 
การป้องกันไม่ให้เกิด้ภาวะ	Shock	ก็ว่ากันไปครับั

 ทั�งน่� อย่าลืืมว่า ณ เวลืาท่�เข่ยนบทคุวามน่� ข้อผ่่อนปรนฯ ฉบับน่�กำาหนดัให้ใช้้สำาหรับการจัดัทำา
งบการเงินท่�ได้ัรับผ่ลืกระทบจากสถึานการณ์ COVID-19 ท่�ม่รอบระยะเวลืารายงานสิ�นสุดัภายในช่้วงเวลืา
ระหว่างวันท่� 1 มกราคุม 2563 ถึึงวันท่� 31 ธัันวาคุม 2563 เท่านั�นนะคุรับ

การเปิดัเผ่ยมูลืคุ่าของรายการบัญช่้ท่�ยังม่คุวามไม่แน่นอนในการวัดัมูลืคุ่า  
หากยกตัวอย่างเพิิ�มเติมจากตัวอย่างท่� 1 บริษััทอาจเปิดัเผ่ยข้อมูลืเพิิ�มเติมว่า 
คุ่าคุวามนิยมตามงบการเงิน 160,000 ล้ืานบาทนั�น ม่จำานวน xxx ล้ืานบาท 

ซึึ่�งบริษััทได้ัใช้้ข้อผ่่อนปรนฯ ในการทดัสอบการด้ัอยคุ่า เนื�องจากได้ัรับผ่ลืกระทบ 
จากคุวามไม่แน่นอนในการวัดัมูลืคุ่าอันเนื�องจากปัจจัยด้ัาน COVID-19

การเปิดัเผ่ยว่าบริษััทได้ัใช้้ข้อผ่่อนปรนฯ ท่�จะไม่นำา Factor COVID-19 
มาถืึอเป็นข้อบ่งช่้�การด้ัอยคุ่าของสินทรัพิย์ของสินทรัพิย์ประเภท xxx-

ในธุัรกิจ/ส่วนงานดัำาเนินงาน xxx เป็นต้น

 
บทความน้ี้�จััดทำาข้ึ้�นี้จัากการรวบรวมข้ึ้อมูลจัากแหล่งต่่าง ๆ และเป็็นี้ข้ึ้อคิดเห็นี้ส่่วนี้บุคคล
จ้ังไม่จัำาเป็็นี้ต้่องส่อดคล้องกับความเห็นี้ขึ้องส่ภาวิชาช้พบัญช้ และบทความน้ี้�ไม่ได้ช้�นี้ำาหรือให้คำาแนี้ะนี้ำา
การซืื้�อขึ้ายหลักทรัพย์ โป็รดศ้ึกษาข้ึ้อมูลจัากบริษัทอย่างละเอ้ยดก่อนี้การตั่ดสิ่นี้ใจัลงทุนี้

ขอบคุุณบทคุวามจาก Facebook Page
“Accounting Analysis”


