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การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในปี 2564 กบัผลกระทบจาก COVID-19 

ด้วยแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

ส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ 

COVID-19 เท่านั้น ที่ ช่วงเวลา ณ ขณะนั้น สถานการณ์ดังกล่าว

มีความไม่แน่นอนในระดับสูงมาก ซึ่ งอาจส่งผลให้ฝ่ายบริหาร 

ของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก และไม่สามารถระบุหรือ

คาดการณ์ผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินของกิจการได้ในขณะนั้น 

แต่ปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19  จะยังมีความไม่แน่นอน 

 

ทั้งนี้  เมื่ อเดือนตุลาคม 2563 ที่ ผ่านมา ทาง IFRS ได้มีการเผยแพร่บทความเร่ือง “การใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินในปี 2563 กบัผลกระทบจาก COVID-19” (“Applying IFRS Standards in 2020 –

impact of covid-19”) โดยบทความดังกล่าวมีหลายประเดน็ที่ น่าสนใจ และน่าจะเป็นสิ่ งที่ หลายๆ คนมีความสงสัยว่า

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ณ ปัจจุบันนั้น การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างๆ จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 

รวมถึงในบทความดังกล่าวยังมีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ ยวข้องต่างๆ ในหลากหลายมุมมอง เช่น ผู้ท าบัญชี 

ผู้สอบบัญชี นักลงทุน (หรือผู้ใช้งบการเงิน) และหน่วยงานก ากับ เป็นต้น ทางคณะกรรมการจึงขอหยิบยกประเดน็

ต่างๆ ที่ น่าสนใจมาเล่าให้กบัผู้อ่านได้อ่านกนัครับ 

 

ต่อเศรษฐกิจ และการด าเนินธุรกิจ แต่สถานการณ์ COVID-19 เร่ิมผ่อนคลาย และธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ 

ทั่วโลกเร่ิมเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงินอยู่บนพื้นฐานของหลักการ (Principle-

based) ซึ่ งสามารถครอบคลุมสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละกิจการต้องน าหลักการในมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินทุกฉบับ ซึ่ งรวมถึงกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินมาใช้ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมของกิจการนั้น ๆ ดังนั้นการรายงานทางการเงินหลังจากมาตรการผ่อนปรนสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม 

2563 ด้วยข้อมูลที่ สมเหตุสมผล สนับสนุนได้ โปร่งใส และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อม ณ วันที่

รายงานตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น จะให้ข้อมูลต่อผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ

ถึงฐานะการเงิน การเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการซึ่ งจะช่วยพยากรณ์กระแส

เงินสดในอนาคตของกจิการได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการที่ตอ้งน ามาพิจารณาในการน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมาใช ้

ผู้ ใช้งบการเงินคาดหวัง ว่า

กิจการจะใช้ข้อสมมติส าหรับ

การประมาณการในการจัดท า

งบการเงินที่ สอดคล้องกันกับ

สิ่ งที่ ผู้ บริหารคาดการณ์ไว้

เกี่ ยวกับผลการด าเนินงาน

ทางธุรกจิและสภาพแวดล้อม

ในการด าเนินงาน ณ วันที่

รายงาน 

ข้อสมมติข้างต้นต้อง

พัฒนา ด้ ว ยคว าม

สมเหตุสมผลและ

ด้วยข้อมูลสนับสนุน

ที่ มีอ ยู่กับผู้ บ ริหาร

ของกจิการ 

 

ผู้ ใ ช้ ง บ ก า ร เ งิ น

ค า ด ห วั ง ถึ ง ค ว า ม

โปร่งใสของข้อสมมติ

ที่ ใช้หลัก กิจการต้อง

ให้ข้อมูลที่ ไ ม่มีอคติ

และมีความชัด เจน

เกี่ ยวกบัข้อสมมติหลัก 

 

ขอ้มูลทีร่ายงานนัน้จะช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจถึงขอบเขตของผลลัพธ์ทาง

การเงินทีจ่ะสามารถช่วยในการพยากรณเ์กีย่วกบัอนาคตของกิจการได ้

 

 

 

 

 

บทน า 

บทความดังกล่าวเป็นการดึงเอามุมมองที่ได้จากการเสวนาในหัวข้อ 

“Applying IFRS Standards in 2020 –impact of covid-19” จ าก ง า น

ประชุมองคก์รก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินทัว่โลก (World 

Standard-Setter Meeting) “IFRS Virtual Conference 2020” เมื่อเดือน

กนัยายนที่ผ่านมา 

การเสวนาในหวัขอ้ขา้งตน้ มุ่งความคิดไปที่ว่า 

o เร่ืองใดบ้างที่ กจิการจ าเป็นต้องพิจารณาในการพัฒนาข้อสมมติ 

ในการจัดท างบการเงินในช่วงเวลาที่ มีความไม่แน่นอนเพิ่ มสูงชึ้น  

o ข้อมูลใดบ้างที่ ควรเปิดเผยเกี่ ยวกบัข้อสมมติที่ กจิการใช้ 
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การจัดท าประมาณการท่ามกลางความไม่แน่นอนรวมกบัความคาดหวงัท่ีเปลีย่นแปลง 

 ในบทความดังกล่าวได้มีสรุปค าถามเกี่ ยวกับการจัดท า การตรวจสอบ และการวิเคราะห์

ประมาณการต่างๆ ในงบการเงินในช่วงเวลาที่ มีความไม่แน่นอนเพิ่ มสงูชึ้น 

เร่ืองที่ 1 อนาคตที่ไม่แน่นอนมีความหมาย

อย่างไรต่อการจัดท าประมาณการในงบ

การเงิน 

เร่ืองที่ 2 ความทา้ทายบางประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

กบัความคาดหวงัที่เปลีย่นแปลงบ่อยอย่างไร 

ด้วยสภาพแวดล้อมที่ ไม่แน่นอนส่งผลให้การ

ประมาณการหลายๆ รายการในงบการเงินมี

ความท้าทาย เกิดขึ้ น เนื่ องจากผู้ บริหารต้อง

จัดท าการพยากรณ์ ของกระแสเงินสดในอนาคต 

(Projection of future cash flows) เพื่ อน าไปใช้

ส าหรับ 

▪ การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงิน   

▪ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าการด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ทางการเงิน  

▪ การประเมินเร่ืองการจัดท างบการเงินด้วย

เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่ องว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และ 

▪ การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง

การเงิน  

 

ความไม่แน่นอนในระดับสูงของสภาพแวดล้อม

การด าเนินงานจะส่งผลให้ความคาดหวังของ

ผู้บริหารเกี่ ยวกับอนาคตมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 

(เช่น การเปิด/ปิดประเทศ หรือการผ่อนคลาย

มาตรการต่าง ๆ) มักเป็นตัวกระตุ้ นต่อแผน 

การด าเนินงานของผู้บริหารที่ จะต้องปรับให้ทัน 

รวมถึงความคาดหวังที่ เปล่ียนแปลงบ่อยมักจะ

สร้างความต้องการของผู้ใช้งบการเงินในการที่ จะ

รู้ ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันของกิจการ จากการเสวนา

ได้มีผู้ให้ความเหน็ว่า “การเพิม่ข้ึนของความไม่

แน่นอนไม่ใช่เหตุผลของการหยุดการประมาณ

การจ านวนเงิน ไว้ที่ ช่วงเวลาก่อนที่จะเกิด 

COVID-19 อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดลอ้ม

ที่มีความยากน้ีการประมาณก็ยงัคงตอ้งปรับ

ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่” 
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ขอ้สมมติลกัษณะใดบา้งท่ีกิจการตอ้งน ามาใชใ้นช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเพิม่สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้

ของการน าไปใชอ้ย่างเทีย่งธรรม

ในมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง

อยู่บนพื้ นฐานของขอ้มูลทีด่ีทีสุ่ด

ทีม่ีอยู่ ขอ้มูลทีส่มเหตุสมผล 

และมีขอ้มูลสนบัสนุน

สอดคลอ้งกบัเหตุและผลของผูบ้ริหาร 

ส าหรบัการด าเนนิงานของกิจการ 

การคาดการณ ์และความอยู่รอดของ

กิจการ และ

มาจากกระบวนการทีล่ะเอียดรอบคอบ

และควบคุมดูแลอย่างดีและแหมาะสม

จากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริหาร 

ขอ้สมมติ

ท่ีใชค้วร

 กิจการต้องเพิ่ มความเข้มงวดในการเปิดเผยข้อสมมติและประมาณการด้วยความโปร่งใส กิจการต้องให้

ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยส าคัญ การเปล่ียนแปลงข้อสมมติหลักและผลกระทบของ 

การเปลี่ ยนแปลงในงบการเงินเปรียบเทยีบกบังบการเงินงวดก่อน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ 

“การใช้ดุลยพินิจที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินที่ รับรู้” และ “ข้อสมมติและแหล่งที่ มาที่ ส าคัญอื่ นของ

ความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนัยส าคัญที่ จะส่งผลให้มีการปรับปรุงที่ มีสาระส าคัญในมูลค่า

ในปีบัญชีถัดไป” 

 ผู้ใช้งบการเงินคาดหวังที่ จะให้กิจการเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่เพียงแต่ข้อสมมติทั่วไป (ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติ

เศรษฐศาสตร์มหภาคเกี่ ยวกับ GDP growth และอัตราการว่างงาน) และการเปล่ียนแปลงของข้อสมมติดังกล่าวจากปี

ก่อนเพียงเท่านั้น แต่ผู้ใช้คาดหวังที่ จะรู้ถึง “ผลกระทบเฉพาะของกิจการของข้อสมมติเหล่านั้นด้วย” เพราะผู้ใช้งบ

การเงินพยายามที่ จะเข้าใจว่าข้อสมมติที่ ผู้บริหารน ามาพิจารณาที่ เป็นไปได้อย่างมีเหตุมีผลอื่ นนั้นมีอะไรบ้าง และ

ผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้ นต่องบการเงินมีอะไรบ้างในกรณีที่ ใช้ข้อสมมติทางเลือกนั้น ข้อมูลเหล่านี้ จะท าให้ผู้ ใช้งบ

การเงินสามารถเข้าใจถึงการใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้อง และท าการประเมินด้วยตนเองถึงผลลัพธ์ในอนาคตเพื่ อท าการ

เปรียบเทยีบที่ ดีขึ้นระหว่างกจิการ 

 

การใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล 
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     ขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้สมมติที่กิจการตอ้งพิจารณาส าหรบัการเปิดเผยในงบ

การเงินความคาดหวงัของผูใ้ชง้บการเงินที่ตอ้งการใหร้วมในการเปิดเผย 

(หากเกีย่วขอ้ง) 

• ข้อสมมติหลักที่ ใช้ 

• การเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติจากรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า 

• ผลกระทบที่ เป็นจ านวนเงินจากการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติจากรอบ

ระยะเวลารายงานก่อนหน้า 

• การใช้ดุลยพินิจ (ตัวอย่างเช่น ข้อสมมติอื่ นที่ ผู้บริหารพิจารณา และ

เหตุผลของการไม่เลือกใช้ข้อสมมติดังกล่าว) และ 

• ความอ่อนไหวที่ เกดิขึ้นจากข้อสมมติหลัก 
 

 

เคล็ดลบัส าคญัในการรายงานในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มสูงข้ึน 

 

ความชดัเจน ความโปร่งใส บริบท 

• บอกเล่าเร่ืองราว

ตามที่เป็นอยู่ 

• เ น้ น ถึ ง สิ่ ง ที่

เปลี่ยนแปลงไป

จากปีก่อน 

• สอดคล้องกับเกณฑ์

ที่ ผู้บริหารใช้ในการ

ตัดสนิใจ 

• เ น้นในภาพใหญ่ 

และในระยะสั้นยัง

มีข้อบ่งชี้หรือไม่ 

• ข้ อ ส ม ม ติ ที่ ใ ช้ มี

อะไรบ้าง 

• ระดับของความไม่

แน่นอนในข้อสมมติ 

• ป รั บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น

ปัจจุบันมากที่ สดุ 
 

 

บทสรุป 

บทความดังกล่าวสรุปว่าเป็นการยากมากที่ จะคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ 

COVID-19 ที่ มีผลต่อเศรษฐกิจจะจบลงเมื่ อใด และจนกว่าจะถึงตอนนั้น 

กิจการก็จะต้องด าเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ ไม่แน่นอนต่อไป ความไม่

แน่นอนที่ ยังไม่จบสิ้ นนี้ ย่ิงท าให้ข้อมูลในงบการเงินมีความจ าเป็นที่ จะต้อง

ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับบริบทมากย่ิงขึ้ น  ข้อก าหนดการเปิดเผย

ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นสิ่ งที่ จ าเป็น การให้ข้อมูลที่

ชัดเจนท่ามกลางเง่ือนไขความไม่แน่นอนไม่เพียงเป็นสิ่ งที่ จ าเป็นแต่ยังมีคุณค่า

ด้วย นอกจากนี้  ความไม่แน่นอนไม่ได้ระงับความจ าเป็นที่ ต้องจัดท าและ

ปรับปรุงประมาณการให้เป็นปัจจุบัน 

 

 



 
 
 
 
 

ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความดังกล่าวได้เพิ่ มเติมที่ เว็บไซต์ IFRS >> https://www.ifrs.org/news-

and-events/2020/10/applying-ifrs-standards-in-2020-impact-of-covid-19/  

 

นอกจากน้ี ท่านสามารถเขา้ไปดูตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัสถานการณ ์COVID-19 ได้

จากส านกังานสอบบญัชีต่างประเทศทั้ง 4 แห่ง ดงัน้ี 

ส านกังานสอบบญัชี เว็บไซต ์

 

 

 

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/covid-

19-supplement.pdf 

 

 

 

https://www.pwc.com/ee/et/home/majaastaaruanded/Illustrative-

IFRS-consolidated-financial-statements-for-2020-year-ends.pdf 

 

 

 

 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-

com/en_gl/topics/ifrs/ey-ctools-good-group-alt-

2020.pdf?download 

 

 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-

checklists/2020/mfs-2020 

 

 

 

 

โดย...คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 

       สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

57% ของผู้เข้าร่วมประชุมงาน World Standards-Setter Meeting เห็นด้วยกับข้อความเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลจาก

ผลกระทบของ COVID-19 ที่ ว่า “ข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลที่ มีอยู่นี้ ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงไป แต่การน า

ข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลไปใช้ให้ดีขึ้ นต่างหากที่ เป็นสิ่ งจ าเป็น (โดยผู้จัดท างบการเงิน ผู้สอบบัญชี และ

หน่วยงานบังคับใช้ (enforcer)) 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/10/applying-ifrs-standards-in-2020-impact-of-covid-19/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/10/applying-ifrs-standards-in-2020-impact-of-covid-19/
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/covid-19-supplement.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/covid-19-supplement.pdf
https://www.pwc.com/ee/et/home/majaastaaruanded/Illustrative-IFRS-consolidated-financial-statements-for-2020-year-ends.pdf
https://www.pwc.com/ee/et/home/majaastaaruanded/Illustrative-IFRS-consolidated-financial-statements-for-2020-year-ends.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ifrs/ey-ctools-good-group-alt-2020.pdf?download
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ifrs/ey-ctools-good-group-alt-2020.pdf?download
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ifrs/ey-ctools-good-group-alt-2020.pdf?download
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2020/mfs-2020
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2020/mfs-2020

