ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
สำหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกอบด้วย

ตัวอย่างที่ / เรื่อง

อ้างอิงย่อหน้าที่

ตัวอย่างที่ 1 : ทางเลือกในการไม่นำข้อมูลที่คาดการณ์ไปในอนาคตมาคำนวณ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีอย่างง่าย

ย่อหน้า 2.1

ตัวอย่างที่ 2 : ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่
ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ย่อหน้า 2.2

ตัว อย่างที่ 3 : ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้

ย่อหน้า 2.3

ตัวอย่างที่ 4 : ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน

ย่อหน้า 2.4

ตัวอย่างที่ 5 : ทางเลือกในการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ย่อหน้า 2.6

ตัวอย่างที่ 6 : ทางเลือกในการประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์
ตัวอย่างที่ 7 : ทางเลือกในการประมาณการหนี้สิน

ย่อหน้าที่ 2.7 และ
2.8
ย่อหน้าที่ 2.9

ตัวอย่างเรื่อง

อ้างอิงย่อหน้าที่

ตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจการรับรู้รายการทางด้านผู้เช่ากรณีได้รับการลด
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ย่อหน้า 2.5

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสาหรับ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

----------------------ความเป็ นมา
ตำมที่ สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ ประกำศแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำร
ผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่ อใช้ เป็ นทำงเลือกเพิ่ มเติมในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของกิจกำรในช่วงที่ กิจกำรได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ดังกล่ำว (รอบระยะเวลำรำยงำนที่
สิ้นสุดวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563) ทั้งนี้เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยังมีควำมไม่
แน่นอนในระดับสูงมำก จึงอำจส่งผลให้ ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรต้ องใช้ ดุลยพินิจอย่ำงมำก และไม่สำมำรถระบุ
หรือคำดกำรณ์ผลกระทบที่ อำจมีต่องบกำรเงินของกิจกำรได้
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติฉบับดังกล่ ำว มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือก
เพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำก COVID-19 เพื่ อให้ เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีใน
ช่วงเวลำที่ ยังมีควำมไม่แน่นอนเกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งเพื่ อลดผลกระทบจำกกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับต่อไปนี้
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ1
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษีเงินได้
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่ อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอำจ
ี่
เกิดขึ้น
- แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
ตัวอย่ ำงประกอบควำมเข้ ำใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดงตัวอย่ ำงประกอบควำมเข้ ำใจกำรนำ
ข้ อผ่อนปรนมำใช้ ได้ อย่ำงเหมำะสม โดยไม่ได้ ทดแทนหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ข้ อมูลและ
ตัวเลขในตัวอย่ำงฉบับนี้เป็ นข้ อมูลสมมติข้ ึนทั้งสิ้น อย่ำงไรก็ตำม ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ ำใจฉบับนี้ มิใช่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จึ งไม่ เหมำะสมที่ จะน ำมำใช้ ในกำรอ้ ำ งอิง ผู้น ำตัวอย่ ำ งนี้ ไปใช้ ต้องใช้
ดุลยพินิจและทักษะควำมชำนำญ รวมถึงศึกษำหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทุกย่ อหน้ ำที่
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ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ ำใจสำหรับแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับกำรรับรู้รำยกำรทำงด้ ำนผู้เช่ำ และ
ผู้ให้ เช่ำ แสดงแยกต่ำงหำกเป็ นตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ ำใจอีกฉบับหนึ่ง
จัดทำโดย คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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เกี่ ยวข้ อง เพื่ อประยุกต์เข้ ำกับสถำนกำรณ์และลักษณะของกิจกำรแต่ละกิจกำร สภำวิชำชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์
ควำมรั บ ผิดชอบหรื อ ควำมรับ ผิดใด ๆ ที่ อำจเกิดขึ้น ไม่ ว่ำ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อมอัน เป็ นผลมำจำกกำรใช้
ตัวอย่ำงนี้ในกำรอ้ ำงอิง

ตัวอย่างที่ 1 ทางเลือกในการไม่นาข้อมูลที่คาดการณ์ไปในอนาคตมาคานวณผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นโดยวิธีอย่างง่าย
อ้างถึง
- ย่อหน้ ำที่ 2.1 ของแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
- แนวปฏิบั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี เรื่ อง เครื่ องมื อ ทำงกำรเงิ น และกำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ
ประกันภัย
หลักการ
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจกำรต้ องประมำณกำรผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่ คำด
ว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับวิธอี ย่ำงง่ำย โดยนำข้ อมูลที่ มีกำร
ค ำ ด ก ำ ร ณ์ ไ ป ใ น อ น ำ ค ต (Forward-looking
information) มำใช้ ในกำรวั ด มู ลค่ ำ ของผลขำดทุ น
ด้ ำนเครดิต

มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
กิจกำรสำมำรถเลือกที่ จะไม่ต้องนำข้ อมูลที่ คำดกำรณ์
ไปในอนำคตมำค ำนวณผลขำดทุ น นั้ น โดยให้ ใ ช้
ข้ อ มู ล ผลขำดทุ น ด้ ำ นเครดิ ต ในอดี ต (Historical
credit loss) หรื อ วิ ธี อื่ นที่ ให้ ผลลั พ ธ์ ใ กล้ เคี ย งกั น
ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกข้ อมูลที่ มีและ
หำได้ โดยไม่ใช้ ควำมพยำยำมหรือต้ นทุนที่ สูงเกินไป
มำใช้ ในกำรตั้งสำรอง

ข้ อมูลต่อไปนี้ เป็ นข้ อมูลสมมติเพื่ อแสดงถึงตัวอย่ ำงประกอบควำมเข้ ำใจมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว โดย
กิจกำรยังคงต้ อ งรับรู้ผลขำดทุน ด้ ำนเครดิตโดยใช้ ข้อมูลผลขำดทุน ด้ ำนเครดิตในอดีต (Historical credit
loss) หรือวิธีอนที่
ื่ ให้ ผลลัพธ์ใกล้ เคียงกันประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกข้ อมูลที่ มีและหำได้ โดยไม่ใช้ ควำมพยำยำมหรือต้ นทุนที่ สูงเกินไปมำใช้ ในกำรตั้งสำรอง
แต่ไม่ต้องนำข้ อมูลที่ คำดกำรณ์ไปในอนำคตมำคำนวณผลขำดทุนนั้น โดยประยุกต์เข้ ำกับสถำนกำรณ์แ ละ
ลักษณะของกิจกำรแต่ละกิจกำร
- กิจกำรเป็ นผู้ผลิต และมีกำรดำเนินงำนในภูมิภำคเดียว ฐำนลู กค้ ำประกอบด้ วยลูกค้ ำรำยใหญ่
จำนวนน้ อยรำย และลูกหนี้จัดกลุ่มตำมลักษณะของควำมเสี่ยงพื้นฐำนซึ่ งสะท้อนถึงควำมสำมำรถ
ที่ จะจ่ำยชำระตำมระยะเวลำเครดิตเทอม กิจกำรมีประวัติกำรเก็บข้ อมูลอัตรำผิดนัดชำระหนี้ ใน
อดีต (Historical credit loss) โดยแยกตำมอำยุลูกหนี้ได้ ดังนี้
1) 1% สำหรับลูกหนี้กำรค้ ำยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2) 2% สำหรับลูกหนี้กำรค้ ำที่ ค้ำงชำระ 1-30 วัน
3) 3% สำหรับลูกหนี้กำรค้ ำที่ ค้ำงชำระ 31-90 วัน
จัดทำโดย คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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4) 20% สำหรับลูกหนี้กำรค้ ำที่ ค้ำงชำระ 91-180 วัน
5) 50% สำหรับลูกหนี้กำรค้ ำที่ ค้ำงชำระ 181 – 365 วัน
6) 100% สำหรับลูกหนี้กำรค้ ำที่ ค้ำงชำระมำกกว่ำ 365 วัน
- ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 กิจกำรได้ พิจำรณำปั จจัยเศรษฐศำสตร์มหภำค จำกอัตรำกำร
ว่ ำงงำนและ GDP ซึ่ งมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำกำรผิดนัดชำระหนี้ โดยคำดว่ ำอัตรำกำรผิดนัด
ชำระหนี้ในปี 2563 จะเพิ่ มขึ้น 20% สำหรับทุกช่วงอำยุลูกหนี้ เพื่ อให้ สะท้ อนกำรพยำกรณ์ใน
อนำคต
- กำรรับรู้ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ ำตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้ ซึ่ งกิจกำรเลือกที่ จะไม่นำ
ข้ อมูล Forward looking information มำคำนวณผลขำดทุนด้ ำนเครดิต แสดงได้ ดังนี้

อายุของลูกหนี้

ยอดคงเหลือ
ลูกหนี้ การค้า

อัตราการผิดนัดชาระหนี้
สาหรับการเรียกเก็บหนี้
ในอดีต
(Historical credit loss)*

ยังไม่เกินกำหนดชำระ
100,000
1%
เกินกำหนดชำระ
1 - 30 วัน
200,000
2%
31 - 90 วัน
240,000
3%
91 – 180 วัน
20%
181 - 365 วัน
789,000
50%
365 วันขึ้นไป
89,000
100%
รวม
1,418,000
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ ำยกมำ
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ ำในงวดปัจจุบัน

ข้อมูลคาดการณ์
ในอนาคต*
(Forward
looking
information)
-

จานวนผล
ขาดทุนด้าน
เครดิต
1,000
4,000
7,200
394,500
89,000
495,700
(443,700)
52,000

* ภำยใต้ แ นวปฏิ บั ติ ฯ ฉบั บ นี้ กิ จ กำรสำมำรถเลื อ กไม่ น ำข้ อ มู ล ที่ มี ก ำรคำดกำรณ์ ไ ปในอนำคต (Forward-looking
information) มำใช้ ในกำรพิจำรณำ

กำรบันทึกบัญชีผลขำดทุนด้ ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ ำแสดงได้ ดังนี้
เดบิต ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ ำ (P/L)2
52,000
เครดิต ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตของลูกหนี้กำรค้ ำ (B/S)

2

52,000

(P/L) – แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของกำไรหรือขำดทุน, (B/S) – แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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ตัวอย่างที่ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด
อ้างถึง
- ย่อหน้ ำที่ 2.2 ของแนวปฏิบัติฯ
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่
หลักการ
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจกำรต้ องวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำ
สำรทุ น ที่ ไม่ อ ยู่ ใ นควำมต้ อ งกำรของตลำดด้ ว ย
มูลค่ำยุติธรรม

9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
กิจกำรสำมำรถเลือกวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุ น ที่ ไม่ อ ยู่ ใ นควำมต้ อ งกำรของตลำดด้ ว ย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ทั้งนี้ ในกำร
วัดมูลค่ำยุติธรรมอำจพิจำรณำตำมย่อหน้ ำที่ ข5.2.3
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

ข้ อมูลต่อไปนี้ แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน ที่
ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำดเพียง 1 บริษัท
- กิจกำรมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญบริษัท ก จำกัด จำนวน 40,000 หุ้น ด้ วยมูลค่ำรำคำทุน 1,200,000
บำท โดยกิจกำรไม่ได้ มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญและไม่ได้ มีอำนำจควบคุมในบริษัท ก จำกัด ทั้งนี้
กิจกำรจัดประเภทรำยกำรเงินลงทุนในบริษัท ก จำกัด เป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ำ ด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
- บริษัท ก จำกัด มิได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือออกจำหน่ำยหุ้นสำมัญในตลำดทุนอื่ นใด
- ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กิจกำรวัดมูลค่ำของเงินลงทุนในบริษัท ก จำกัดด้ วยมูลค่ำยุติธรรมตำม
หลักกำรใน TFRS 13 เท่ำกับ 1,000,000 บำท (ทั้งนี้ ตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรของ
ตลำดส่วนใหญ่มักไม่มีรำคำเสนอซื้อขำย (ข้ อมูลระดับ 1) ดังนั้น กิจกำรต้ องวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
ตรำสำรทุนโดยใช้ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่ งหำกเป็ นข้ อมูลที่ ไม่สำมำรถสังเกตได้ สำหรับตรำสำร
ทุนนั้น (ข้ อมูลระดับ 3) กิจกำรต้ องพัฒนำข้ อมูลที่ ไม่สำมำรถสังเกตได้ โดยใช้ ข้อมูลที่ ดีทสี่ ุดที่ มีอยู่
ในสถำนกำรณ์น้ัน ซึ่ งอำจรวมถึงข้ อมูลของกิจกำรเอง โดยกิจกำรอำจเริ่ มต้ นด้ วยข้ อมูลของกิจกำร
เอง (ในกรณีน้ ีกิจกำรอำจเริ่ มต้ นด้ วยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ก จำกัด ตำม
สัดส่วนที่ กิจกำรไปลงทุน) แต่ต้องปรับปรุงข้ อมูลเหล่ำนั้น หำกข้ อมูลที่ มีอยู่อย่ำงสมเหตุสมผลนั้น
แสดงให้ เห็นว่ำผู้ร่วมตลำดคนอื่ นจะใช้ ข้อมูลที่ แตกต่ำงกันหรือมีบำงสิ่งบำงอย่ำงเฉพำะของกิจกำรที่
ผู้ร่วมตลำดคนอื่ นไม่มี กิจกำรไม่จำเป็ นต้ องดำเนินกำรในกำรใช้ ควำมพยำยำมทุกวิถีทำงเพื่ อให้ ได้
ข้ อมูลเกี่ ยวกับข้ อสมมติของผู้ร่วมตลำด อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรต้ องพิจำรณำข้ อมูลทั้งหมดเกี่ ยวกับ
ข้ อสมมติของผู้ร่วมตลำดซึ่ งมีอยู่อย่ำงสมเหตุสมผล ข้ อมูลที่ ไม่สำมำรถสังเกตได้ ซึ่งมีกำรพัฒนำใน
ลักษณะข้ ำงต้ นถือได้ ว่ำเป็ นข้ อสมมติของผู้ร่วมตลำด และเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรม)
- อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 สมมติเหตุกำรณ์เป็ น 2 เหตุกำรณ์
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1) เหตุ ก ำรณ์ ที่ 1 กิจ กำรคำดว่ ำ มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ก จ ำกัด ณ วั น ที่ 31
มีนำคม 2563 (วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) ได้ มูลค่ำเท่ำกับ 600,000 บำท ซึ่ งสถำนกำรณ์
COVID-19 เป็ นสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอนทำให้ มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไม่สะท้ อนฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ก จำกัด โดยทำให้ กำรพยำกรณ์ผลกำรดำเนินงำนใน
อนำคตที่ นำมำประเมินมูลค่ำยุติธรรมมีควำมผันผวน
2) เหตุก ำรณ์ ที่ 2 กิจ กำรคำดว่ ำ มูล ค่ ำ ยุ ติ ธรรมของเงิน ลงทุน ในบริ ษั ท ก จำกัด ณ วัน ที่ 31
มีนำคม 2563 (วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) ได้ มูลค่ำเท่ำกับ 0 บำท เนื่ องจำกบริษัท ก
จำกัด ได้ ปิดกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
- กำรรับรู้รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้ ซึ่ งกิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมด้ วย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 แสดงได้ ดังนี้
วันที่ 31 มีนาคม 2563
เหตุการณ์ที่ 1
เหตุการณ์ที่ 2
กิจกำรเลือกที่ จะ
กิจกำรไม่สำมำรถ
วันที่ 1 มกราคม
วัดมูลค่ำยุติธรรม
เลือกที่ จะวัดมูลค่ำ
2563
โดยใช้ มูลค่ำยุติธรรม
ยุติธรรม โดยใช้
ณ วันที่ 1 มกรำคม
มูลค่ำยุติธรรม ณ
วันที่ 1 มกรำคม
2563 เป็ นตัวแทน*
2563 เป็ นตัวแทน
รำคำทุน
1,200,000
1,200,000
1,200,000
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ
(200,000)
(200,000)
(1,200,000)
ยุติธรรม
1,000,000
1,000,000
มูลค่ายุติธรรม
* ภำยใต้ แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ กิจกำรสำมำรถเลือกที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

กำรบันทึกบัญชีกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน แสดงได้ ดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1 สถานการณ์ COVID-19 เป็ นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กิจกำรต้ องบันทึกมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน
ใน บริษัท ก จำกัด โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่
9 เป็ นครั้งแรก โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ทั้งนี้ กิจกำรสำมำรถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วง
กำรเปลี่ ยนแปลงเมื่ อนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 มำใช้ เป็ นครั้งแรก ตำมที่ กำหนดไว้ ใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เดบิต กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (B/S)
200,000
เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ก จำกัด (B/S)
200,000
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 กิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จำกัด โดยใช้
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นตัวแทน ดังนั้น มูลค่ำของเงินลงทุนจึงไม่ได้ มีกำรเปลี่ ยนแปลง
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เหตุการณ์ที่ 2 เหตุการณ์การปิ ดกิจการของบริษทั ก จากัด มีความแน่นอน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กิจกำรต้ องบันทึกมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน
ใน บริษัท ก จำกัด โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่
9 เป็ นครั้งแรก โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ทั้งนี้ กิจกำรสำมำรถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วง
กำรเปลี่ ยนแปลงเมื่ อนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 มำใช้ เป็ นครั้งแรก ตำมที่ กำหนดไว้ ใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เดบิต กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (B/S)
200,000
เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ก จำกัด (B/S)
200,000
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 แม้ ว่ำกำรปิ ดกิจกำรของบริษัท ก จำกัด จะเกิดขึ้นในช่ วงสถำนกำรณ์
COVID-19 แต่บริษัท ก จำกัดได้ มีกำรปิ ดกิจกำรแล้ ว ดังนั้นเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจึงมีควำมแน่นอนต่อกำรปรับ
ลดมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว
เดบิต ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (P/L)
1,000,000
เครดิต เงินลงทุนในบริษัท ก จำกัด (B/S)
1,000,000
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีทกิี่ จกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำดมำกกว่ำ
1 บริษัท กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำดทุกบริษัท ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน หำกกิจกำรเลือกวัด มูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ ำวด้ วยมูลค่ำยุ ติธรรม ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563 ตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวในแนวปฏิบัติฯ กิจกำรต้ องวัดมูลค่ำ ยุติ ธรรมด้ วยมูล ค่ ำ
ยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำดทุก
บริษัท และปฏิบัติอย่ำงสมำ่ เสมอทั้งปี
ข้ อมูลต่อไปนี้ แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่
ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำดมำกกว่ำ 1 บริษัท
- กิจกำรมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญจำนวน 3 บริษัท โดยกิจกำรไม่ได้ มีอิทธิพลอย่ ำงมีนัยสำคัญและ
ไม่ได้ มีอำนำจควบคุมทั้ง 3 บริษัท ทั้งนี้ กิจกำรจัดประเภทรำยกำรเงินลงทุนในทั้ง 3 บริษัทเป็ น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
1) บริษัท ก จำกัด มีรำคำทุน 1,000,000 บำท
2) บริษัท ข จำกัด มีรำคำทุน 2,000,000 บำท
3) บริษัท ค จำกัด มีรำคำทุน 3,000,000 บำท
- ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กิจกำรวัดมูลค่ำของเงินลงทุนทั้ง 3 บริษัท ตำมหลักกำรใน TFRS 13
ดังนี้
1) บริษัท ก จำกัด มีมูลค่ำยุติธรรม 1,200,000 บำท
2) บริษัท ข จำกัด มีมูลค่ำยุติธรรม 2,400,000 บำท
3) บริษัท ค จำกัด มีมูลค่ำยุติธรรม 3,600,000 บำท
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- อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 สมมติเหตุกำรณ์ว่ำ สถำนกำรณ์ COVID-19 เป็ น
สถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่ นอนทำให้ มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ ำวไม่สะท้ อนฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนิ น งำนของบริ ษัท ทั้ง 3 บริ ษัทโดยทำให้ กำรพยำกรณ์ ผ ลกำรดำเนิ น งำนในอนำคตที่ น ำมำ
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมมีควำมผันผวน ซึ่ งกิจกำรคำดว่ำมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ของทั้ง 3 บริษัท ดังนี้
1) บริษัท ก จำกัด มีมูลค่ำยุติธรรม 600,000 บำท
2) บริษัท ข จำกัด มีมูลค่ำยุติธรรม 1,000,00 บำท
3) บริษัท ค จำกัด มีมูลค่ำยุติธรรม 4,000,000 บำท
- กำรรับรู้รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้ ซึ่ งกิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมด้ วย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 แสดงได้ ดังนี้

บริษทั

บริษัท ก จำกัด
บริษัท ข จำกัด
บริษัท ค จำกัด

ราคาทุน ณ วันที่ มูลค่ายุติธรรม ณ
1 มกราคม
วันที่ 1 มกราคม
2563
2563

1,000,000
2,000,000
3,000,000

1,200,000
2,400,000
3,600,000

วันที่ 31 มีนาคม 2563
กรณีที่ 1 กิจกำร
กรณีที่ 2 กิจกำร
เลือกที่ จะวัด
ไม่เลือกที่ จะวัด
มูลค่ำเงินลงทุน
มูลค่ำเงินลงทุน
ด้ วยมูลค่ำ
ด้ วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่
ยุติธรรม ณ วันที่
1 มกรำคม
1 มกรำคม 2563
2563*
1,200,000
600,000
2,400,000
1,000,000
3,600,000
4,000,000

* ภำยใต้ แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ กิจกำรสำมำรถเลือกที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

กำรบันทึกบัญชีกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนแสดงได้ ดังนี้
กรณีที่ 1 กิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กิจกำรต้ องบันทึกมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน
ใน บริษัท ก จำกัด บริษัท ข จำกัด และบริษัท ค จำกัด โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เป็ นครั้งแรก โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ทั้งนี้ กิจกำรสำมำรถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วงกำรเปลี่ ยนแปลงเมื่ อนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มำใช้ เป็ นครั้งแรก ตำมที่ กำหนดไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เดบิต เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรตลำด (B/S)
เครดิต กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (B/S)
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ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 กิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ก จำกัด บริษัท
ข จำกัด และบริษัท ค จำกัด ด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังนั้นมูลค่ำของเงินลงทุนจึงไม่ได้
มีกำรเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ หำกกิจกำรเลือกที่ จะวัดมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวด้ วยมูลค่ำยุ ติธรรม ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563 แล้ ว กิจกำรต้ องวัดมูลค่ำยุติธรรมด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 สำหรับเงิน
ลงทุน ในตรำสำรทุน ที่ ไม่ อ ยู่ ในควำมต้ อ งกำรของตลำดทุกบริ ษั ท และปฏิบัติอย่ ำ งสม่ำ เสมอทั้งปี ในช่ ว ง
สถำนกำรณ์ COVID-19 ดังนั้นหำกมูลค่ำยุติธรรมของเงิน ลงทุน ในบริษัท ก จำกัด บริษัท ข จำกัด และ
บริษัท ค จำกัด มีกำรเปลี่ ยนแปลงในแต่ละวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน (วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 วันที่ 30
กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2563) ที่ เกิดจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กิจกำรยังคงต้ องวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 เช่นเดิม
กรณีที่ 2 กิจกำรไม่เลือกที่ จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กิจกำรต้ องบันทึกมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน
ใน บริษัท ก จำกัด บริษัท ข จำกัด และบริษัท ค จำกัด โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เป็ นครั้งแรก โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ทั้งนี้ กิจกำรสำมำรถเลือกวิธีปฏิบัติในช่วงกำรเปลี่ ยนแปลงเมื่ อนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มำใช้ เป็ นครั้งแรก ตำมที่ กำหนดไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เดบิต เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรตลำด (B/S)
1,200,000
เครดิต กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (B/S)
1,200,000
ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2563 กิจ กำรไม่ เลือกที่ จะวัดมูลค่ ำเงินลงทุน ด้ วยมูลค่ ำ ยุ ติธรรม ณ วัน ที่ 1
มกรำคม 2563
เดบิต ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (P/L)
1,600,000
เครดิต เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ ไม่อยู่ในควำมต้ องกำรตลำด (B/S)
1,600,000
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ตัวอย่างที่ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
อ้างถึง
- ย่อหน้ ำที่ 2.3 ของแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
หลักการ
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ นำมำใช้ ในกำรวัดมูลค่ำ กิ จ กำรสำมำรถพิ จ ำรณำให้ น้ำ หนั ก ของข้ อมู ล ที่
ยุติธรรมต้ องประยุกต์ใช้ โดยสม่ำเสมอ อย่ ำงไรก็ดี เกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็ นนำ้ หนักที่ น้อย
กำรเปลี่ ยนแปลงในเทคนิคกำรประเมิน มูลค่ ำ จะมี ในเทคนิ ค กำรประเมิ น มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม ในกำรวั ด
ควำมเหมำะสม ถ้ ำกำรเปลี่ ยนแปลงนั้นมีผลต่อกำร มูลค่ำยุติธรรมตำมข้ อมูลระดับ 2 หรือข้ อมูลระดับ 3
วัดมูลค่ำซึ่ งทำให้ มูลค่ำยุติธรรมเป็ นตัวแทนที่ ดีเท่ำ สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินเฉพำะที่ เป็ นตรำสำรหนี้
เดิมหรือดีกว่ำเดิม หำกมีสภำพตลำดที่ เปลี่ ยนแปลง ตำมคำนิ ยำมของตรำสำรหนี้ ที่ระบุไว้ ในมำตรฐำน
ไป
กำรบัญชี ฉบับที่ 32
ข้ อมูลต่อไปนี้ แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมสำหรับตรำสำรหนี้
- กิจ กำรมีเงิน ลงทุน ในหุ้ น กู้ ของบริ ษัท ข จำกัด (มหำชน) ซึ่ งมีร ะดับ ควำมน่ ำ เชื่ อถือ (credit
rating) AAA และระยะเวลำครบกำหนด 3 ปี จำนวน 500 หน่วย รำคำทุน 20 บำทต่อหน่วย
รวมเป็ นจำนวนเงิน 10,000 บำท
- กิจกำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
- มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ของหุ้นกู้ของบริษัท ข จำกัด (มหำชน) เท่ำกับ 25
บำทต่อหน่วย ซึ่ งประเมินโดยใช้ ข้อมูลระดับ 2 หรือ ระดับ 3
- ก่อนจะมีสถำนกำรณ์ COVID-19 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ของบริษัท ข จำกัด (มหำชน) มี
มูลค่ำอยู่ทปี่ ระมำณ 24 - 25 บำทต่อหน่วย ซึ่ งประเมินโดยใช้ ข้อมูลระดับ 2 หรือ ระดับ 3
- อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 มูลค่ำยุติธรรม
ของหุ้นกู้ของบริษัท ข จำกัด (มหำชน) ลดลงเท่ำกับ 15 บำทต่อหน่วย ซึ่ งเป็ นช่วงที่ ตลำดตรำ
สำรหนี้ในประเทศได้ รับผลกระทบจำกข่ำวสำรเกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ทำให้ รำคำของ
ตรำสำรหนี้ลดลงจำนวนมำก
- ทั้งนี้ กิจกำรเลือกปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้ โดยให้ นำ้ หนัก ของข้ อมูลที่ เกี่ ยวกับ
สถำนกำรณ์ COVID-19 เป็ นน้ำ หนั ก ที่ น้ อ ยในเทคนิ ค กำรประเมิ น มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม โดยใช้
แบบจำลองกำรกำหนดรำคำตรำสำรหนี้ตำมข้ อมูลระดับ 3 โดยมีรำคำเท่ำกับ 18 บำทต่อหน่วย
เป็ นจำนวนเงิน 9,000 บำท
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- กำรรับรู้มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้แสดงได้ ดังนี้
วันที่ 31 มีนาคม 2563*
วันที่

รำคำทุน (500x20)
ผลสะสมจำกกำรวั ด มู ล ค่ ำ เงิ น
ลงทุน
มูลค่ายุติธรรม

วันที่ 1 มกราคม
2563

(ข้ อมูลระดับ 3)*

10,000
2,500

FV = 18 บำทต่อหน่วย
10,000
(1,000)

12,500
(500x25)

9,000
(500*18)

* อำจพิจำรณำนำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำให้ นำ้ หนักในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมสำหรับข้ อมูลระดับ 2 หรือ 3 ไม่มำก
เนื่ องจำกเป็ นสถำนกำรณ์ท่ มี ีควำมไม่แน่นอนสูง

กำรบันทึกบัญชีกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน แสดงได้ ดังนี้
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กิจกำรต้ องบันทึกมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ของเงินลงทุน
ในหุ้นกู้ของบริษัท ข จำกัด (มหำชน) โดยกิจกำรเลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เป็ นครั้งแรก โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ทั้งนี้ กิจกำรสำมำรถ
เลือกวิธีปฏิบัติในช่วงกำรเปลี่ ยนแปลงเมื่ อนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 มำใช้ เป็ นครั้งแรก
ตำมที่ กำหนดไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เดบิต ผลสะสมจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน (B/S)
2,500
เครดิต กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (B/S)
2,500
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 กิจกำรเลือกที่ ให้ นำ้ หนัก ของข้ อมูลที่ เกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19
เป็ นนำ้ หนักที่ น้อยในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินเงินลงทุน (P/L)
3,500
เครดิต ผลสะสมจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน (B/S)
3,500
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ตัวอย่างที่ 4 การวัดมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
อ้างถึง
- ย่อหน้ ำที่ 2.4 ของแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
หลักการ
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ นำมำใช้ ในกำรวัดมูลค่ำ กิ จ กำรสำมำรถเลื อ กไม่ น ำสถำนกำรณ์ ภ ำยใต้
ยุติธรรมต้ องประยุกต์ใช้ โดยสม่ำเสมอ อย่ ำงไรก็ดี COVID-19 มำใช้ ในกำรวัดมูลค่ำ ยุติธรรมสำหรั บ
กำรเปลี่ ยนแปลงในเทคนิคกำรประเมิน มูลค่ ำ จะมี สินทรัพย์ที่ไ ม่ใ ช่ สินทรัพย์ท างการเงิน เนื่ องจำก
ควำมเหมำะสม ถ้ ำกำรเปลี่ ยนแปลงนั้นมีผลต่อกำร เป็ นสถำนกำรณ์ทมี่ ีควำมไม่แน่นอนสูง
วัดมูลค่ำซึ่ งทำให้ มูลค่ำยุติธรรมเป็ นตัวแทนที่ ดีเท่ำ
เดิมหรือดีกว่ำเดิม หำกมีสภำพตลำดที่ เปลี่ ยนแปลง
ไป
ข้ อมูลต่อไปนี้ แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมสำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำร
ลงทุนของกิจกำร มีดังนี้
- กิจกำรมีพ้ ืนที่ ห้ ำงสรรพสินค้ ำให้ เช่ำรำคำทุน 10,000,000 บำท และมีสัญญำให้ เช่ำพื้นที่ ระยะ
ยำว 5 ปี และมีรำยได้ ค่ำเช่ ำ คงที่ ต่อปี เท่ำกับ 1,000,000 บำท และมีรำยได้ ผันแปรที่ อิงตำม
สัดส่วนรำยได้ จำกกำรขำยของผู้เช่ำแต่ละรำยในอัตรำร้ อยละ 10 ของรำยได้ จำกกำรขำยของผู้เช่ำ
- กิจกำรเลือกวิธมี ูลค่ำยุติธรรมในกำรวัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน
- มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึ่ งคำนวณจำกวิธีรำยได้ (Income Approach) เท่ำกับ
13,000,000 บำท
- ก่อนจะมีสถำนกำรณ์ COVID-19 กิจกำรยังคงสำมำรถเก็บเงินรำยได้ ค่ำเช่ำได้ อย่ำงสมำ่ เสมอ
- อย่ ำงไรก็ตำม ภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ งไม่เรียกเก็บรำยได้ ติดต่อกันเป็ นเวลำ
หลำยเดือน ทำให้ มีควำมไม่แน่นอนเกี่ ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม และหำกให้ มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุ ติ ธ รรมขึ้ น มำใหม่ ณ วั น ที่ 31 มี น ำคม 2563 พื้ นที่ ห้ ำ งสรรพสิน ค้ ำ ของกิจ กำรจะมี มู ล ค่ ำ
ยุติธรรมคงเหลือ 9,000,000 บำท (วัดมูลค่ำด้ วยวิธีรำยได้ เช่ นเดิม) โดยจำนวนเงินที่ ลดลง
(4,000,000 บำท)ประกอบด้ วยสมมติฐำนสองส่วนดังนี้
1) สมมติฐำนที่ 1 จำนวนเงินที่ ลดลงเนื่ องจำกรำยได้ ในช่วง 1 ปี ข้ ำงหน้ ำ จะเก็บได้ เพียง
ครึ่ งเดียวของรำยได้ ปกติ เนื่ องจำกกิจกำรยอมลดรำยได้ ค่ำเช่ำคงที่ ให้ ผ้ ูเช่ำจำนวนกึ่ ง
หนึ่ ง และมีคำสั่งปิ ดห้ ำ งสรรพสินค้ ำ ชั่วครำวเป็ นเวลำ 2 เดือน ทำให้ มูลค่ำของพื้นที่
ห้ ำงสรรพสินค้ ำลดลงจำนวน 3,000,000 บำท
2) สมมติฐำนที่ 2 มีควำมไม่แน่นอนที่ จะเก็บเงินได้ ของรำยได้ ค่ำเช่ำ ผันแปรหลังจำกปี ที่ 1
ถึงปี ที่ 5 เนื่ องจำกยังไม่แน่นอนว่ำสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ จะกระทบต่อกำรพยำกรณ์
รำยได้ ของผู้เช่ำในอนำคตของกิจกำรจะหมดไปเมื่ อไหร่ ซึ่งเป็ นฐำนในกำรคำนวณรำยได้
ค่ำเช่ำผันแปร ทำให้ มูลค่ำของพื้นที่ ห้ำงสรรพสินค้ ำลดลงจำนวน 1,000,000 บำท
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- สมมติฐำนที่ 1 เป็ นสมมติฐำนที่ เกิดขึ้นแน่ นอน และเป็ นสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ ว โดยไม่ ได้
เกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่ องจำกกิจกำรยอมลดรำยได้ ค่ำเช่ำ
คงที่ ให้ ผ้ ู เ ช่ ำ จ ำนวนกึ่ งหนึ่ งและมี ก ำรปิ ดห้ ำ งสรรพสิน ค้ ำ ชั่ ว ครำวเป็ นเวลำ 2 เดื อ น ดั ง นั้ น
สมมติฐำนที่ 1 จะต้ องนำมำใส่รวมในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ไม่ว่ำจะเลือกใช้ แนวปฏิบัติหรือไม่ก็
ตำม
- สมมติฐำนที่ 2 เป็ นสมมติฐำนที่ เป็ นควำมไม่แน่นอนจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ดังนั้น กิจกำร
อำจเลือกไม่นำมำรวมในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
- กำรรับรู้มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน ตำมแนวปฏิบัติฉบับนี้แสดงได้ ดังนี้
วันที่ 31 มีนาคม 2563*
กรณีที่ 1 หำกไม่
กรณีที่ 2 หำกเลือกใช้
เลือกใช้ แนวปฏิบัติฯ
แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
ฉบับนี้ โดยกิจกำรนำ
กิจกำรต้ องนำ
สมมติฐำนข้ อที่ 1 มำ
วันที่ 1 มกราคม สมมติฐำนทั้ง 2 ข้ อมำ
วัดมูลค่ำยุติธรรม
วัดมูลค่ำยุติธรรม
2563
เนื่ องจำกมีควำม
แน่นอนในเหตุกำรณ์
แล้ ว
FV = 9,000,000
FV = 10,000,000
รำคำทุน
10,000,000
10,000,000
10,000,000
ผลสะสมจำกกำรวัดมูลค่ำ
3,000,000
(1,000,000)
มูลค่ายุติธรรม
13,000,000
9,000,000
10,000,000
* ภำยใต้ แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ไม่จำเป็ นต้ องใช้ สมมติฐำนที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่ องจำกยัง
มีควำมไม่แน่นอนสูงมำกในกำรพิจำรณำ

กำรบันทึกบัญชีกำรปรับมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุนแสดงได้ ดังนี้
กรณีที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 หำกไม่เลือกใช้ แนวปฏิบัติฯฉบับนี้ โดยกิจกำรนำสมมติฐำนทั้ง
2 ข้ อมำวัดมูลค่ำยุติธรรม
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน (P/L) 4,000,000
เครดิต อสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน (B/S)
4,000,000
กรณีที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 หำกเลือกใช้ แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้กิจกำรต้ องนำสมมติฐำนข้ อที่
1 มำวัดมูลค่ำยุติธรรมเนื่ องจำกมีควำมแน่นอนในเหตุกำรณ์กำรปิ ดห้ ำงสรรพสินค้ ำและลดรำยได้ ค่ำเช่ำคงที่ ให้ ผ้ ู
เช่ำแล้ ว
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน (P/L) 3,000,000
เครดิต อสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน (B/S)
3,000,000
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ตัวอย่างที่ 5 การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อ้างถึง
- ย่อหน้ ำที่ 2.6 ของแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษีเงินได้
หลักการ
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
กิจกำรต้ องนำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ มำใช้ ในกำรประเมิน กิ จ กำรสำมำรถเลื อ กไม่ น ำสถำนกำรณ์ ภ ำยใต้
ควำมเพี ย งพอของก ำไรทำงภำษี ที่ จะเกิ ด ขึ้ นใน COVID-19 มำใช้ ในกำรพิจำรณำกำไรทำงภำษีทจี่ ะ
อนำคตเพื่ อที่ จะใช้ ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ เกิ ด ขึ้ นในอนำคตที่ จะน ำมำใช้ ประโยชน์ จ ำก
รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
(แต่ กิ จ กำรยั ง ต้ องทบทวนมู ล ค่ ำ ตำมบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน และต้ องลดมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีลง เมื่ อเห็นว่ำไม่
มี ค วำมเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ ำ งแน่ ที่ จะมี ก ำไรทำงภำษี
เพียงพอที่ จะใช้ ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอ
กำรตัดบัญชีเช่นเดิม)
ข้ อมูลต่อไปนี้ แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรพิจำรณำเรื่ องกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี
- กิจกำรประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่ งบันทึกบัญชีสนิ ทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม
2563 จำนวน 4,000,000 บำท (คำนวณภำษีทอี่ ัตรำร้ อยละ 20) ซึ่ งสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัด
บัญชีดังกล่ำวเกิดจำกผลขำดทุนในทำงภำษีในปี 2562 จำนวนเงิน 20 ล้ ำนบำท ซึ่ งจะสำมำรถ
ใช้ ได้ ภำยในปี 2567
- กำรคำดกำรณ์กำไรทำงภำษีของกิจกำรมีดังนี้
ปี
2563 2564 2565 2566 2567
รวม
(ล้ ำนบำท)
ก่อนมีสถำนกำรณ์ COVID-19
4
4
4
4
4
20
หลังมีสถำนกำรณ์ COVID-19
0.5
0.5
0.5
2.5
2.5
6.5
- ก่ อ นจะมีสถำนกำรณ์ COVID-19 กิจกำรคำดว่ ำ จะมีกำไรทำงภำษี ในปี 2563-2567 รวม
20,000,000 บำท ซึ่ งเพียงพอกับ มูลค่ำ สิน ทรั พย์ภำษีเงิน ได้ รอตัดบัญชีจำนวน 4,000,000
บำท (20,000,000x20%)
- อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ งทำให้ กิจกำรคำดว่ำกำไรจะลดลงจำนวน
มำกเนื่ องจำกกิจ กำรต้ อ งสูญ เสีย ฐำนลู ก ค้ ำ ทั้ง ในประเทศและต่ ำ งประเทศจ ำนวนมำกจำก
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เศรษฐกิจที่ ชะลอตัวภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19 ทำให้ คำดกำรณ์ได้ ว่ำจะมีกำไรในอีก 3 ปี
ข้ ำ งหน้ ำ ลดลงเหลื อ ปี ละ 500,000 บำท และมี ก ำไรทั้ ง สิ้ นในปี 2563-2567 จ ำนวนเงิ น
6,500,000 บำท
- กิจ กำรเลื อ กไม่ น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำใช้ ใ นกำรพิ จ ำรณำก ำไรทำงภำษี ข องกิจ กำร
เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ยังมีควำมไม่ แ น่ น อนอย่ ำ งมำก แต่ ในช่ วงเดือนมกรำคม
2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2563 เกิดเหตุกำรณ์ทแี่ น่นอนขึ้นว่ำกิจกำรยังคงปิ ดโรงแรมของกิจกำร
ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 และนักท่องเที่ ยวยังมีควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว กิจกำร
จึ ง ไม่ มี ผ ลก ำไรทำงภำษี ที่ คำดกำรณ์ ข องกิ จ กำรในช่ ว ง 6 เดื อ นแรกของปี 2563 ซึ่ งเป็ น
สถำนกำรณ์ทแี่ น่นอนว่ำกิจกำรปิ ดดำเนินงำนและควำมกังวลของนักท่องเที่ ยวต่อสถำนกำรณ์น้นั
ดังนั้น กำรคำดกำรณ์กำไรก่อนภำษีของกิจ กำรในปี 2563-2567 ยังคงเท่ำกับ 18,000,000
บำท (20,000,000 บำท หั ก 2,000,000 บำทในช่ ว ง 6 เดื อ นแรกของปี 2563 ที่ มี ค วำม
เป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ทกี่ จิ กำรจะมีกำไรทำงภำษีไม่เพียงพอ
- อย่ ำ งไรก็ตำม กิจ กำรยังคงต้ องพิจำรณำว่ ำ สิน ทรั พย์ภำษีเงิน ได้ จำนวน 4,000,000 บำท ที่
บันทึกไว้ จะได้ นำมำใช้ หรือไม่
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 31 มีนาคม 2563
2563
กำรประมำณกำรกำไร
กำรประมำณกำร
ในอนำคตกรณีไม่มี
กำไรในอนำคต
เหตุกำรณ์
กรณีมีเหตุกำรณ์
COVID-19*
COVID-19
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
4,000,000
ก ำไรของบริ ษั ท ในอนำคตเพื่ อ
รองรั บ สิ น ทรั พ ย์ ภ ำษี เ งิ น ได้ ร อตั ด
บัญชี
กำไรจำกกำรประมำณกำร 5 ปี
ภำษีเงินได้ ทสี่ ำมำรถใช้ ได้ ในอนำคต

20,000,000
(4,000,000/20%)
18,000,000
3,600,000

6,500,000
1,300,000

* ภำยใต้ แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ไม่จำเป็ นต้ องใช้ สมมติฐำนที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่ องจำกยัง
มีควำมไม่แน่นอนสูงมำกในกำรพิจำรณำ
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กำรบันทึกบัญชีกำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีแสดงได้ ดังนี้
กำรประมำณกำรกำไรในอนำคตกรณีไม่มีเหตุกำรณ์ COVID-19
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี (P/L) 400,000
เครดิต สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี (B/S)
400,000
กำรประมำณกำรกำไรในอนำคตกรณีมีเหตุกำรณ์ COVID-19
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี (P/L) 2,700,000
เครดิต สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี (B/S)
2,700,000

ตัวอย่างที่ 6 การประเมินข้อบ่งชี้ การด้อยค่าของสินทรัพย์
อ้างถึง
- ย่อหน้ ำที่ 2.7 และ 2.8 ของแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
หลักการ
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
1. กิ จ ก ำ ร ต้ อ ง น ำ เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ ต่ ำ ง ๆ ม ำ ใ ช้ 1. กิ จ กำรสำมำรถเลื อ กไม่ น ำ สถำน กำร ณ์
ประกอบกำรพิจำรณำว่ำเป็ นข้ อบ่งชี้ของกำรด้ อย
COVID-19 มำเป็ นข้ อ บ่ ง ชี้ ของกำรด้ อยค่ ำ
ค่ำสินทรัพย์หรือไม่
เนื่ องจำก เป็ นสถำนกำรณ์ทมีี่ ควำมไม่แน่นอน
สูง
2. กิ จ กำรต้ อ งน ำสถำนกำรณ์ ต่ ำ งๆมำใช้ ใ นกำร 2. กิ จ กำรสำมำรถเลื อ กไม่ น ำสถำนกำร ณ์
พยำกรณ์ ท ำงกำรเงิ น ในอนำคตเพื่ อท ำกำร
COVID-19 ที่ อำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์
ทดสอบกำรด้ อยค่ำ
ทำงกำรเงิ น ในอนำคตมำใช้ ประกอบกำร
2.1. ค่ำควำมนิยม
ทดสอบกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม สินทรัพย์
2.2. สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ต น ที่ มี อ ำ ยุ ก ำ ร ใ ช้
ไม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ำยุ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ท รำบ
ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือ
แน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้ อม
2.3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้ อมใช้ งำน
ใช้ งำน ที่ ต้องทดสอบกำรด้ อยค่ำเป็ นประจำทุก
ซึ่ งจำเป็ นต้ องดำเนินกำรเป็ นประจำทุกปี (อย่ำง
ปี
น้ อย 1 ครั้งต่อปี )
ข้ อมูลต่อไปนี้ แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรพิจำรณำเรื่ องกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
- กิจกำรเป็ นบริษัทสำยกำรบินและร้ ำนอำหำรแห่งหนึ่ ง ซึ่ งมีสินทรัพย์หลักมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
31 มีนำคม 2563 ประกอบด้ วย
- เครื่ องบิน มูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกับ 100 ล้ ำนบำท
- ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อธุรกิจร้ ำนอำหำร 8 สำขำ มูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกับ 80 ล้ ำนบำท
- ค่ำสิทธิในกำรนำเครื่ องบินลงจอด ซึ่ งเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอำยุกำรให้ ประโยชน์ไม่
ทรำบแน่นอน ซึ่ งมีมูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกับ 20 ล้ ำนบำท
จัดทำโดย คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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- ก่อนจะมีสถำนกำรณ์ COVID-19 กิจกำรยังคงสำมำรถนำเครื่ องบินมำใช้ ในกำรหำรำยได้ ได้
ตำมปกติ และมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนมำอย่ ำงต่อเนื่ อง แต่ในส่วนของธุรกิจร้ ำนอำหำรของ
กิจกำร เริ่ มมีแนวโน้ มผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน และมีกำรปิ ดสำขำไป 2 สำขำ เนื่ องจำกมีผล
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน และรำยได้ ลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง
- อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 กิจกำรประสบเหตุกำรณ์ ดังนี้
1) กิจกำรไม่สำมำรถนำเครื่ องบินมำใช้ ในกำรดำเนินงำนได้ อย่ำงเต็มที่ เนื่ องจำกมีกำรจำกัด
กำรเดินทำง ขนส่ง และกำรขึ้นลงของเครื่ องบินในแต่ละท่ำอำกำศยำนของแต่ละประเทศ
และสภำพแวดล้ อมทำงเศรษฐกิจมีภำวะชะลอตัว โดยนักท่องเที่ ยวไม่เดินทำงในช่ วง
สถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่ งเป็ นข้ อบ่งชี้ทที่ ำให้ สนิ ทรัพย์เกิดกำรด้ อยค่ำ
2) ธุรกิจร้ ำนอำหำรของกิจกำรมีกำรปิ ดสำขำเป็ นกำรชั่วครำวเพิ่ มอีก 3 แห่ง
- ภำยใต้ เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ถือว่ำมีข้อบ่งชี้ของกำรด้ อยค่ำของเครื่ องบิน ซึ่ งหำกทดสอบกำรด้ อย
ค่ำจะมีผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ (คำนวณตำม TAS36) จำนวน 20 ล้ ำนบำท
- ภำยใต้ เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อธุรกิจร้ ำนอำหำร มีแนวโน้ มที่ จะขำดทุนจำก
กำรดำเนินงำนก่อนเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยภำยหลังเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 มี
กำรปิ ดสำขำเพิ่ มอีก 3 สำขำ รวมเป็ น 5 สำขำที่ ปิ ดแล้ ว ซึ่ งฝ่ ำยบริหำรของกิจกำรได้ คำดกำรณ์
มูลค่ำที่ คำดว่ ำจะได้ รับคืนของค่ำควำมนิยม เท่ำกับ 70 ล้ ำนบำท โดยไม่นำเหตุกำรณ์ปิดสำขำ 3
สำขำมำพิจำรณำ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ทปิี่ ดสำขำเพิ่ ม 3 สำขำเป็ นกำรปิ ดชั่วครำวยังมีควำมไม่
แน่นอนที่ เกิดจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 แต่หำกนำกำรปิ ดสำขำเพิ่ ม 3 สำขำมำพิจำรณำเป็ น
ปัจจัยต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคต กิจกำรสำมำรถคำดกำรณ์มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้ รับคืน
ของค่ำควำมนิยม เท่ำกับ 30 ล้ ำนบำท
- ภำยใต้ เหตุกำรณ์ดังกล่ำว สิทธิในกำรนำเครื่ องบินลงจอด จะไม่สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ให้ แก่กจิ กำร
ได้ เท่ำเดิม ในกำรคำดกำรณ์มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้ รับคืนของสิทธิในกำรนำเครื่ องบินลงจอดโดยไม่
นำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำใช้ ในกำรพิจำรณำจะเท่ำกับ 19 ล้ ำนบำท เนื่ องจำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวมีควำมไม่แน่นอนว่ำสิทธิในกำรนำเครืองบินลงจอดจะเกิดกำรด้ อยค่ำ แต่หำกพิจำรณำ
รวมสถำนกำรณ์ดังกล่ ำว กำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ ำงอิงจำกงบประมำณทำง
กำรเงินของกิจกำรในปี 2563 ถึง 2567 จะลดลงกว่ำ 50% ทำให้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้ รับคืนของ
สิทธิในกำรนำเครื่ องบินลงจอด ลดลงเหลือ 10 ล้ ำนบำท
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- รำยละเอียดของสินทรัพย์ และกำรทดสอบกำรด้ อยค่ำสินทรัพย์เป็ นดังนี้

การทดสอบการ มูลค่าตามบัญชี
ด้อยค่าตาม
ณ วันที่ 1
TAS36
มกราคม 2563

เครื่ องบิน

เมื่ อมีข้อบ่งชี้

100,000,000

ค่ำควำมนิยม เป็ นประจำทุกปี
สิ ท ธิ ใ นกำร เป็ นประจำทุกปี
น ำเครื่ องบิน
ลงจอด

80,000,000
20,000,000

วันที่ 31 มีนาคม 2563 *
กรณีที่ 1 ไม่เลือกใช้
กรณีที่ 2 เลือกใช้ แนว
แนวปฏิบัติ โดยนำ
ปฏิบัติ โดยไม่นำ
สถำนกำรณ์ COVID- สถำนกำรณ์ COVID19 เป็ นข้ อบ่งชี้กำร
19 เป็ นข้ อบ่งชี้กำร
ด้ อยค่ำหรือนำมำ
ด้ อยค่ำหรือไม่นำมำ
พิจำรณำมูลค่ำที่ คำด พิจำรณำมูลค่ำที่ คำดว่ำ
ว่ำจะได้ รับคืน
จะได้ รับคืน
มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้ รับ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้ รับ
คืนตำม TAS36
คืนตำม TAS36
80,000,000 ไม่ทดสอบกำรด้ อยค่ำ
เนื่ องจำกไม่ถือเป็ น
ข้ อบ่งชี้
30,000,000
70,000,000
10,000,000
19,000,000

* ภำยใต้ แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ไม่จำเป็ นต้ องใช้ สมมติฐำนที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่ องจำกยัง
มีควำมไม่แน่นอนสูงมำกในกำรพิจำรณำตำมกรณีท่ ี 2

- ภำยใต้ แนวปฏิบัติฉบับนี้ กิจกำรสำมำรถเลือกที่ จะประเมินกำรด้ อยค่ำ ดังนี้
1) สินทรัพย์ท่วั ไปที่ จะต้ องทดสอบกำรด้ อยค่ำเมื่ อมีข้อบ่งชี้ สำมำรถเลือกไม่นำสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวมำเป็ นข้ อบ่งชี้ได้ ตำมที่ ระบุในกรณีที่ 2 ดังนั้น จึงไม่ต้องทดสอบกำรด้ อยค่ำของ
เครื่ องบิน (หำกไม่มีข้อบ่งชี้อื่นใดนอกเหนือจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ จะทำให้
ต้ อ งทดสอบกำรด้ อ ยค่ ำ เช่ น เครื่ องบิ น ที่ มี อ ยู่ เ กิด ควำมล้ ำ สมั ย ในเทคโนโลยี หรื อ
เครื่ องบิ น ที่ มี อ ยู่ เ กิ ด ช ำรุ ด เสี ย หำยทำงกำยภำพ หรื อ มี แ ผนที่ จะยกเลิ ก กำรใช้ งำน
เครื่ องบิน เป็ นต้ น)
2) สินทรัพย์เฉพำะ (ค่ำควำมนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอำยุกำรให้ ประโยชน์ไม่ ทรำบ
แน่นอน หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้ อมใช้ งำน) ที่ จะต้ องทดสอบกำรด้ อยค่ำเป็ น
ประจำทุกปี อำจไม่นำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวมำเป็ นส่วนหนึ่ งในกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงิน
ทำให้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้ รับคืนของสิทธิในกำรนำเครื่ องบินลงจอดตำมกรณีที่ 2 เท่ำกับ
19 ล้ ำนบำท และมีขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ 1 ล้ ำนบำท และมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้ รับคืน
ของค่ำควำมนิยมเท่ำกับ 70 ล้ ำนบำท และมีขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ 10 ล้ ำนบำท
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กำรบันทึกบัญชีผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้
กรณีที่ 1 กรณีไม่เลือกใช้ แนวปฏิบัติฯฉบับนี้
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเครื่ องบิน (P/L)
20,000,000
เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้ อยค่ำเครื่ องบิน (B/S)
20,000,000
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม (P/L)
50,000,000
เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม (B/S)
50,000,000
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำสิทธิในกำรลงจอด (P/L)
เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้ อยค่ำสิทธิในกำรลงจอด (B/S)

10,000,000
10,000,000

กรณีที่ 2 กรณีเลือกใช้ แนวปฏิบัติฯฉบับนี้
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม (P/L)
10,000,000
เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม (B/S)
10,000,000
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำสิทธิในกำรลงจอด (P/L)
เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้ อยค่ำสิทธิในกำรลงจอด (B/S)

1,000,000
1,000,000

อย่ ำ งไรก็ตำมหำกให้ ข้อ มูลสมมติเ พิ่ มเติ มว่ ำ หำกสถำนกำรณ์ กำรปิ ดสำขำอีก 3 สำขำเป็ นกำรปิ ดถำวร
สถำนกำรณ์น้นั มีข้อบ่งชี้ทแี่ น่นอนว่ำธุรกิจร้ ำนอำหำรจะเกิดกำรด้ อยค่ำ กำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดก่อนภำษี
ซึ่ งอ้ ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินของกิจกำรในปี 2563 ถึง 2567 จะลดลงกว่ำ 50% ทำให้ มูลค่ำที่ คำดว่ำ
จะได้ รับคืนของค่ำควำมนิยม ลดลงเหลือ 30 ล้ ำนบำท สถำนกำรณ์ดังกล่ ำวนี้ไม่เกี่ ยวข้ องกับสถำนกำรณ์
COVID-19 แต่เป็ นสถำนกำรณ์ทแี่ น่นอนแล้ วว่ำค่ำควำมนิยมเกิดกำรด้ อยค่ำ ดังนั้น แม้ ว่ำกิจกำรจะเลือกใช้
แนวปฏิบัติหรือไม่กต็ ำม แต่หำกกิจกำรมีสถำนกำรณ์ทมี่ ีควำมแน่นอนแล้ ว กิจกำรต้ องรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ด้ อยค่ำดังกล่ำว ดังนี้
เดบิต
ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม (P/L)
50,000,000
เครดิต ผลสะสมจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม (B/S)
50,000,000
หมำยเหตุ : ไม่ มี ก ำรบั น ทึ ก บั ญ ชี ข ำดทุ น จำกกำรด้ อ ยค่ ำ เครื่ องบิ น เนื่ องจำกยั ง ไม่ มี ข้ อ บ่ ง ชี้
นอกเหนือจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
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ตัวอย่างที่ 7 การประมาณการหนี้ สิน
อ้างถึง
- ย่อหน้ ำที่ 2.9 ของแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้
- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สนิ หนี้สนิ ที่ อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ ำจ
เกิดขึ้น
หลักการ
หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
กิ จ กำรต้ อ งน ำสถำนกำรณ์ ต่ ำ งๆที่ เกี่ ยวข้ อ ง มำ กิ จ กำรสำมำรถเลื อ กไม่ น ำสถำนกำรณ์ ภ ำยใต้
พิจำรณำเป็ นเหตุกำรณ์ทมีี่ ผลทำให้ เกิดภำระผูกพัน COVID-19 มำพิจำรณำเป็ นเหตุกำรณ์ทมีี่ ผลทำให้
ในปัจจุบันซึ่ งเป็ นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และรับรู้ เกิดภำระผูกพันในปั จจุบันซึ่ งเป็ นผลจำกเหตุกำรณ์
ประมำณกำรหนี้สินจำกภำระผูกพันดังกล่ำว เมื่ อเข้ ำ ในอดีต
เงื่ อนไขกำรรับรู้รำยกำรตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ
ที่ 37
ข้ อมูลต่อไปนี้ แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรพิจำรณำเรื่ องกำรประมำณกำรหนี้สนิ 3
- กิจกำรรับจ้ ำงก่อสร้ ำงโครงกำรให้ แก่ผ้ ูว่ำจ้ ำง ต้ องหยุดงำนเนื่ องจำกมีสถำนกำรณ์ COVID-19
ทำให้ กิจกำรอำจมีควำมเสี่ยงต้ องถูกเรียกค่ำปรับ จำนวน 10 ล้ ำนบำท จำกกรณีทส่ี่ งงำนล่ำช้ ำ
เนื่ องจำกขณะนี้พ้นกำหนดเวลำส่งงำนมำเป็ นเวลำ 1 เดือนแล้ ว ทำให้ กจิ กำรขอเจรจำกับผู้ว่ำจ้ ำง
- จำกกำรเจรจำเบื้องต้ น สำมำรถสมมติเป็ น 3 สถำนกำรณ์ ดังนี้
1) สถำนกำรณ์ที่ 1 ผู้ว่ำจ้ ำงระบุว่ำ น่ ำจะต้ องคิดค่ำปรับจำกกิจกำร เนื่ องจำกควำมล่ ำ ช้ ำ
ดังกล่ ำ วเกิดขึ้น จำกกำรวำงแผนผิดพลำดของกิจกำร มิใช่ สถำนกำรณ์ COVID-19
อย่ำงไรก็ตำมกำรเจรจำยังไม่มีข้อยุติ แต่ตำมสัญญำว่ำจ้ ำงต้ องมีค่ำปรับดังกล่ำว และงำน
ก่อสร้ ำงที่ ผ่ำนมำ ผู้ว่ำจ้ ำงมีกำรคิดค่ำปรับจำกกิจกำรทุกครั้ง
2) สถำนกำรณ์ที่ 2 กิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับผู้ว่ำจ้ ำง โดยงำนก่อสร้ ำงได้ ดำเนินกำร
ตำมแผนที่ กิจกำรกำหนดไว้ แต่ กำรล่ ำช้ ำดังกล่ ำวเกิดจำกกิจกำรไม่สำมำรถเข้ ำพื้น ที่
ก่อสร้ ำงได้ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 และมีกำรปิ ดพื้นที่ ก่อสร้ ำงดังกล่ำวเพื่ อ
ป้ องกันกำรแพร่เชื้อ COVID-19 โดยยังไม่แน่ นอนว่ ำผลจำกกำรเจรจำจะเป็ นเช่นไร
เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำเหตุกำรณ์จะยำวนำนเพียงใด
และมีควำมไม่แน่นอนว่ำผู้ว่ำจ้ ำงจะปรับกิจกำรหรือจะผ่อนปรนค่ำปรับให้ กิจกำรหรือไม่
แต่โอกำสที่ จะถูกปรับยังคงมีอยู่

3

ประมำณกำรหนี้สนิ ตำม TAS37 ต้ องรับรู้ต่อเมื่ อเข้ ำทุกข้ อดังนี้
1. กิจกำรมีภำระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่ งเป็ นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
2. มีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ท่ กี จิ กำรจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกิจกำรเพื่ อจ่ำยชำระภำระ
ผูกพันดังกล่ำว
3. สำมำรถประมำณจำนวนของภำระผูกพันได้ อย่ำงน่ำเชื่ อถือ
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3) สถำนกำรณ์ ที่ 3 ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งระบุ ว่ ำ แม้ ว่ ำ ควำมล่ ำ ช้ ำ ดั ง กล่ ำ วจะเกิ ด จำกสถำนกำรณ์
COVID-19 แต่กจ็ ำเป็ นจะต้ องปรับ เนื่ องจำกผู้ว่ ำจ้ ำงจะต้ องถูกลูกค้ ำของผู้ว่ำจ้ ำงปรับ
เช่นกัน
- รำยละเอียดของประมำณกำรหนี้สนิ จำกค่ำเสียหำยจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำเป็ นดังนี้
(สมมติว่ำทุกกรณีสำมำรถประมำณจำนวนของค่ำปรับได้ อย่ำงน่ำเชื่ อถือที่ จำนวนเงิน 10 ล้ ำน
บำท)

เกิดจำกสถำนกำรณ์
COVID-19
ควำมน่ำจะเป็ นที่ จะต้ องจ่ำย
กรณีไม่เลือกใช้แนวปฏิบตั ิฯ
เกิดภำระผูกพันในปัจจุบัน
หรือไม่
ถือเป็ นประมำณกำรหนี้สนิ
หรือเป็ นหนี้สนิ
กรณีเลือกใช้แนวปฏิบตั ิฯ
เกิดภำระผูกพันในปัจจุบัน
หรือไม่

ถือเป็ นประมำณกำรหนี้สนิ
หรือเป็ นหนี้สนิ

ประมาณการหนี้ สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
สถำนกำรณ์ที่ 1
สถำนกำรณ์ที่ 2
สถำนกำรณ์ที่ 3
มีควำมเป็ นไปได้
เกิดจำกสถำนกำรณ์
เกิดจำกสถำนกำรณ์
ค่อนข้ ำงแน่ทจี่ ะถูกปรับ
COVID-19 แต่
COVID-19 แต่คำด
เนื่ องจำกมิได้ ล่ำช้ ำจำก
ผลกำรเจรจำยังไม่
ว่ำจะต้ องจ่ำย
COVID-19
แน่นอน
ไม่ใช่
ใช่
ใช่
โอกำสจ่ำยมำกกว่ำไม่
จ่ำย

โอกำสจ่ำยมำกกว่ำไม่
จ่ำย

จ่ำยแน่นอน 100%

เกิด

เกิด

เกิด

เป็ นประมำณกำรหนี้สนิ

เป็ นประมำณกำร
หนี้สนิ

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ หรือ
รำยกำรค้ ำงจ่ำย

เกิด

เลือกที่ จะไม่นำ
สถำนกำรณ์ COVID19 มำพิจำรณำเป็ น
ภำระผูกพันในปัจจุบัน
เนื่ องจำกกิจกำรยังมี
ควำมไม่แน่นอนใน
เหตุกำรณ์*
ไม่เป็ นประมำณกำร
หนี้สนิ

เกิด

เป็ นประมำณกำรหนี้สนิ

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ หรือ
รำยกำรค้ ำงจ่ำย

*ภำยใต้ แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ สำมำรถเลือกไม่นำสถำนกำรณ์ภำยใต้ COVID-19 มำพิจำรณำเป็ นเหตุกำรณ์ท่ มี ีผลทำให้ เกิดภำระ
ผูกพันในปัจจุบนั ซึ่ งเป็ นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
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- กำรวิเครำะห์และกำรรับรู้รำยกำรของทั้ง 3 สถำนกำรณ์เป็ นดังนี้
1) ภำยใต้ สถำนกำรณ์ที่ 1 ไม่ว่ำจะใช้ หรือไม่ใช้ ทำงเลือกตำมแนวปฏิบัติฯ กิจกำรต้ อง
บันทึกประมำณกำรหนี้สิน เนื่ องจำกเป็ นไปตำมหลักกำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินทั้งสำม
ข้ อ และมิได้ เกิดจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
กำรบันทึกบัญชี
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำ (P/L)
เครดิต ประมำณกำรหนี้สนิ (B/S)

10,000,000
10,000,000

2) ภำยใต้ สถำนกำรณ์ที่ 2
▪ หำกไม่ใช้ ทำงเลือกตำมแนวปฏิบัติ ฯ กิจกำรจะต้ องบันทึกประมำณกำรหนี้สิน
เนื่ องจำกเป็ นไปตำมหลักกำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินทั้งสำมข้ อแล้ ว โดยกำร
ล่ำช้ ำดังกล่ำวเกิดเป็ นภำระผูกพันในปัจจุบันจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และโอกำสที่
จะถูกปรับยังคงมีอยู่
กำรบันทึกบัญชี
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำ (P/L)
เครดิต ประมำณกำรหนี้สนิ (B/S)

10,000,000
10,000,000

▪ หำกใช้ ท ำงเลื อ กตำมแนวปฏิบั ติ กิจ กำรไม่ ต้ อ งบั น ทึก ประมำณกำรหนี้ สิ น
เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ไม่ ถูกน ำมำพิจำรณำเป็ นภำระผู ก พั น ใน
ปัจจุบัน จึงไม่เข้ ำเกณฑ์ของกำรรับรู้รำยกำร
3) ภำยใต้ สถำนกำรณ์ที่ 3 ไม่ว่ำจะใช้ หรือไม่ใช้ ทำงเลือกตำมแนวปฏิบัติฯ กิจกำรต้ อง
บันทึกเป็ นหนี้สนิ เนื่ องจำกแม้ จะเกิดจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 แต่ผ้ วู ่ำจ้ ำงได้ ยืนยันว่ำ
ต้ องปรับเงินด้ วยจำนวนที่ แน่นอน และกิจกำรมีภำระผูกพันในปั จจุ บันซึ่ งเป็ นผลจำก
เหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ต ที่ กำรช ำระภำระผู ก พั น นั้ น คำดว่ ำ จะส่ ง ผลให้ กิจ กำรต้ อ งสู ญ เสี ย
ทรัพยำกรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ซึ่ งถือว่ำเป็ นไปตำมคำนิยำมของหนี้สนิ จึงต้ องรับรู้
หนี้สนิ จำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำ ทันที
กำรบันทึกบัญชี
เดบิต ผลขำดทุนจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำ (P/L)
10,000,000
เครดิต หนี้สนิ จำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำ (B/S)
10,000,000
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ทั้งนี้ หำกกิจกำรเลือกใช้ มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีใดตำมแนว
ปฏิบัติทำงกำรบัญชี ดังกล่ ำว กิจกำรต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ กำรใช้ ทำงเลือกดังกล่ ำว ข้ อเท็จจริง และ
สถำนกำรณ์ทกี่ ิจกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี ดังกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้ อง และกิจกำรยังคงต้ องปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ ยกขึ้นมำนี้ ในเรื่ องอื่ น ๆ ที่ มิได้ กล่ำวถึงใน
แนวปฏิบัติดังกล่ำวต่อไปโดยเคร่งครัด เพื่ อให้ ข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้ งบกำรเงิน
**************************
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ตัวอย่างประกอบทาความเข้าใจ
การรับรูร้ ายการทางด้านผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
กรณีการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ ห้เช่าเนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19
อ้ ำ งอิงย่ อ หน้ ำ 2.5 ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญ ชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่วครำวสำหรั บ ทำงเลื อ ก
เพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) ในกรณี ที่กิจ กำรในฐำนะผู้เช่ ำ (ผู้เช่ ำ ) ได้ รั บ กำรลดค่ ำ เช่ ำ ตำมสัญ ญำเช่ ำ จำกผู้ให้ เช่ ำ
เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ผู้เช่ ำ สำมำรถเลือกที่ จะไม่ ต้องน ำกำรลดค่ ำ เช่ ำ ดังกล่ ำ วมำถือเป็ น
กำรเปลี่ ยนแปลงสัญ ญำเช่ ำ โดยเมื่ อกิจ กำรเลือกตำมทำงเลือกดั งกล่ ำ วแล้ วกิจกำรต้ อ งถือปฏิบั ติ กับ
ทุก สัญ ญำที่ ได้ รั บ กำรลดค่ ำ เช่ ำ เมื่ อผู้เช่ ำ ได้ รั บ กำรยืน ยัน กำรลดค่ ำ เช่ ำเป็ นลำยลักษณ์ อักษรให้ ทยอย
ปรับลดหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำที่ ครบกำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนที่ ได้ ส่วนลดตลอดช่วงเวลำที่ ได้ รับกำรลด
ค่ำเช่ำตำมที่ คำนวณไว้ เดิมตำมจำนวนงวดที่ ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำนั้นพร้ อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำก
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำ
ที่ ลดลง และบั น ทึก ผลต่ ำ งที่ เกิดขึ้ น ในก ำไรหรื อ ขำดทุ น ให้ ผ้ ู เ ช่ ำ ปรั บ ลดมู ล ค่ ำ หนี้ สิน ตำมสัญ ญำเช่ ำ
โดยไม่ ต้ องปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ ำ สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ำรใช้ และวั ด มู ล ค่ ำ หนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ ทั้ ง หมดใหม่
โดยข้ อกำหนดนี้จำกัดเฉพำะด้ ำนผู้เช่ำเท่ำนั้น ทั้งนี้ กิจกำรทั้ง ด้ ำนผู้เช่ำ และด้ ำนผู้ให้ เช่ำยังต้ องปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ในเรื่ องอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
อ้ ำงอิงคำนิยำม “กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ” ที่ ได้ ระบุไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
เรื่ อง สัญญำเช่ ำ หมำยถึง กำรเปลี่ ยนแปลงขอบเขตของสัญญำเช่ ำ หรือสิ่งตอบแทนสำหรับ สัญญำเช่ ำ
ที่ ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงื่ อนไขและข้ อกำหนดเดิมในสัญญำเช่ำ

การรับรูร้ ายการทางด้านผูเ้ ช่า (ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างที่ 1 กรณีผูเ้ ช่าได้รบั การลดค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่าทั้งจานวนในช่วงเวลาหนึง่
เนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19
ข้ อมูลต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับสัญญำเช่ำอำคำร
1) ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ผู้เช่ำทำสัญญำเช่ำอำคำรที่ บอกเลิกไม่ได้ เป็ นระยะเวลำ 2 ปี สัญญำเช่ำเริ่ ม
มีผลใช้ บังคับนับแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563
2) ข้ อกำหนดตำมสัญญำระบุว่ำ ผู้เช่ำจะจ่ำยค่ำเช่ำ 24 งวดๆ ละ 3,000 บำท ณ วันสิ้นเดือน เริ่ มตั้งแต่ วันที่
31 มกรำคม 2563 เป็ นต้ นไป
3) อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่ มของผู้เช่ำเป็ น 3% ต่อปี
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4) ณ วันที่ 1 มีนำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำได้ ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็ นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ำ
โดยจะไม่เรียกเก็บค่ำเช่ำ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะคลี่ คลำย
และเมื่ อสถำนกำรณ์ดังกล่ำวคลี่ คลำย ผู้เช่ำจะต้ องจ่ำยค่ำเช่ำงวดที่ เหลือตำมอัตรำเดิมงวดละ 3,000 บำท
กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็ นผลจำกกำรช่วยเหลือผู้เช่ำที่ ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดย
ผู้ให้ เช่ ำมิได้ มีเจตนำจะลดค่ำ เช่ ำ ให้ ในสถำนกำรณ์ปกติ และกำรลดค่ำเช่ ำ ดังกล่ ำวไม่ ได้ ร ะบุ ไว้ ใน
เงื่ อนไขและข้ อตกลงเดิมตำมสัญญำเช่ำหรือกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง
5) ณ วั น ที่ 1 สิง หำคม 2563 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ ค ลี่ คลำยลง ผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ ได้ อ อกหนั ง สือ เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรมำยังผู้เช่ำให้ จ่ำยค่ำเช่ำ 17 งวดที่ เหลือตำมอัตรำเดิมงวดละ 3,000 บำท
6) ผู้เช่ำสำมำรถจ่ำยชำระค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ ตรงตำมกำหนด
7) ผู้เช่ำคำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ อำคำรตำมสัญญำเช่ำโดยใช้ วิธเี ส้ นตรง
วดป.
ดอกเบี้ยจ่ำย**
ชำระคืนเงินต้ น
เงินต้ นคงเหลือ
ค่ำเช่ำรำยเดือน
69,798**
31/1/2563
3,000
174
2,826
66,972
29/2/2563
3,000
168
2,832
64,140
31/3/2563
3,000
160
2,840
61,300
30/4/2563
3,000
153
2,847
58,453
31/5/2563
3,000
147
2,853
55,600
30/6/2563
3,000
139
2,861
52,739
31/7/2563
3,000
131
2,869
49,870
31/8/2563
3,000
125
2,875
46,995
30/9/2563
3,000
117
2,883
44,112
........
........
........
........
........
31/12/2564
7
2,993
0
3,000
72,000
2,202
69,798
* ดอกเบี้ยจ่ำยคำนวณจำก อัตรำดอกเบี้ยต่อเดือน (3%/12) x เงินต้ นคงเหลือ
** มูลค่ำปัจจุบันของเงินต้ นคงเหลือคำนวณจำก PV(i=3%/12, n=24, pmt=3,000) อ้ำงอิงย่อหน้ ำที่ 26 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ

จำกข้ อมูลที่ ให้ มำข้ ำงต้ น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็ นกำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ ตำมคำนิยำม
ที่ ระบุไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ เนื่ องจำกมีกำรเปลี่ ยนแปลงใน
สิ่งตอบแทนสำหรับสัญญำเช่ำ ทั้งนี้เมื่ อได้ คำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปลี่ ยนแปลงในจำนวนเงิน
ที่ ต้ อ งจ่ ำ ยช ำระตำมสัญ ญำเช่ ำ นอกจำกนี้ กำรลดค่ ำ เช่ ำ ดั ง กล่ ำ วไม่ ไ ด้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของเงื่ อนไขและ
ข้ อกำหนดเดิมในสัญญำเช่ำ หำกผู้เช่ำเลือกที่ จะถือปฏิบัติตำมย่อหน้ ำ 2.5 ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี
เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
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กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยไม่นำกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวมำถือ
เป็ นกำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำตำมข้ อกำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ ำนผู้เช่ำเป็ นดังนี้
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ผู้เช่ำรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ อำคำรและเจ้ ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
บันทึกสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ อำคำรและเจ้ ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
เดบิต สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ อำคำรตำมสัญญำเช่ำ
69,798
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
2,202
เครดิต เจ้ ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ

72,000

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้เช่ำรับรู้ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์และดอกเบี้ยจำกหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
บันทึกค่ำเสื่อมรำคำสำหรับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ อำคำรตำมสัญญำเช่ำ
เดบิต ค่ำเสื่อมรำคำ – สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ อำคำรตำมสัญญำเช่ำ
2,908
เครดิต ค่ำเสื่อมรำคำสะสม – สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ อำคำร
ตำมสัญญำเช่ำ
2,908
บันทึกดอกเบี้ยจ่ำย (ตำมจำนวนเงินที่ ปรำกฏในตำรำง)
เดบิต ดอกเบี้ยจ่ำย
xxx
เครดิต ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
xxx
ณ วันสิ้นเดือนมกรำคม กุมภำพันธ์ สิงหำคมจนถึงสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้เช่ำบันทึกกำรจ่ำยค่ำเช่ำ
เดบิต เจ้ ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
3,000
เครดิต เงินสด
3,000
ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้เช่ำได้ รับยกเว้ นค่ำเช่ำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
บันทึกปรับลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ ครบกำหนดในแต่ละเดือนตำมที่ คำนวณไว้ เดิม พร้ อมทั้งกลับรำยกำรค่ำ
เสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ ยังคงรับรู้ในแต่ละเดือนและบันทึก
ผลต่ำงที่ เกิดขึ้นในกำไรหรือขำดทุน
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
ผลต่ำงจำก
68
61
55
47
39
กำรลดค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
160
153
147
139
131
บันทึกกำรได้ รับยกเว้ นค่ำเช่ำและผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
เดบิต เจ้ ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
3,000
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
xxx
เครดิต ค่ำเสื่อมรำคำ – สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ อำคำรตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
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ตัวอย่างที่ 2 กรณีผูเ้ ช่าได้รบั การลดค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่าเป็ นบางส่วนใน
ช่วงเวลาหนึง่ เนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19
ใช้ ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่ 1 เปลี่ ยนสถำนกำรณ์ข้อ (4) เป็ น ณ วันที่ 1 มีนำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำได้
ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็ นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ำโดยลดค่ำเช่ำลงเหลืองวดละ 1,000 บำท
เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะคลี่ คลำย กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็ นผล
จำกกำรช่วยเหลือผู้เช่ำที่ ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยผู้ให้ เช่ำมิได้ มีเจตนำจะลดให้ ใน
สถำนกำรณ์ปกติ และกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ ำวไม่ได้ ระบุไว้ ในเงื่ อนไขและข้ อตกลงเดิมตำมสัญญำเช่ ำ หรือ
กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง
จำกข้ อมูลที่ ให้ มำข้ ำงต้ น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็ นกำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ ตำมคำนิยำม
ที่ ระบุไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ หำกผู้เช่ำเลือกที่ จะถือปฏิบัติตำม
ย่อหน้ ำที่ 2.5 ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติม
ทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) โดยไม่นำกำรลดค่ำเช่ ำดังกล่ำวมำถือเป็ นกำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำตำมข้ อกำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ ำนผู้เช่ำเฉพำะช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็ นดังนี้
ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึ งสิ้นเดือนกรกฎำคม ผู้เช่ ำได้ รั บกำรลดค่ ำเช่ ำจำกสถำนกำรณ์ กำรระบำดของ
COVID-19 บันทึกกำรจ่ำยค่ำเช่ำ ปรับลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ ครบกำหนดในแต่ละเดือนตำมที่ คำนวณไว้
เดิม พร้ อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ทยัี่ งคงรับรู้ในแต่ละเดือนตำมสัดส่วนของ
ค่ำเช่ำที่ ลดลง และบันทึกผลต่ำงที่ เกิดขึ้นในกำไรหรือขำดทุน

ผลต่ำงจำก
กำรลดค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย

มีนำคม
46

เมษำยน
41

พฤษภำคม
37

มิถุนำยน
32

กรกฎำคม
26

107
(2/3x160)

102
(2/3x153)

98
(2/3x147)

93
(2/3x139)

87
(2/3x131)

บันทึกกำรจ่ำยค่ำเช่ำและผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
เดบิต เจ้ ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
3,000
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
xxx
เครดิต เงินสด
1,000
ค่ำเสื่อมรำคำ – สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ อำคำรตำมสัญญำเช่ำ (2/3x2,908) 1,939
ดอกเบี้ยจ่ำย (2/3 x ดอกเบี้ยจ่ำย)
xxx
-----------------
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หมายเหตุ
• อ้ ำงอิงย่อหน้ ำ 2.5 ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือก
เพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19)
• อ้ ำงอิงคำนิยำมของกำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ
คำนิยำม “กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ ” ที่ ได้ ระบุไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
เรื่ อง สัญญำเช่ำ หมำยถึง กำรเปลี่ ยนแปลงขอบเขตของสัญญำเช่ำหรือสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญำเช่ำที่
ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงื่ อนไขและข้ อกำหนดเดิมในสัญญำเช่ำ
-------------------------

การรับรูร้ ายการทางด้านผูใ้ ห้เช่า (ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 และภาคผนวก)
ตัวอย่างที่ 3 กรณีผูใ้ ห้เช่าลดค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่าทั้งจานวนในช่วงเวลาหนึ่ง
เนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19
ใช้ ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่ 1 ข้ อมูลเพิ่ มเติมต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับสัญญำเช่ำอำคำร
1) ผู้ให้ เช่ำสำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ ตรงตำมกำหนด
2) ผู้ให้ เช่ำคำดว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่ คลำยต้ นเดือน
สิงหำคม
3) ผู้ให้ เช่ำจัดประเภทสัญญำเช่ำดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
4) ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำโดยใช้ วิธเี ส้ นตรง
จำกข้ อมูลที่ ให้ มำข้ ำงต้ น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็ นกำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ ตำมคำนิยำม
ที่ ระบุไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ เนื่ องจำกมีกำรเปลี่ ยนแปลงใน
สิ่งตอบแทนสำหรับสัญญำเช่ำ ทั้งนี้เมื่ อได้ คำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปลี่ ยนแปลงในจำนวนเงิน
ที่ ต้ อ งจ่ ำ ยช ำระตำมสัญ ญำเช่ ำ นอกจำกนี้ กำรลดค่ ำ เช่ ำ ดัง กล่ ำ วไม่ ได้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของเงื่ อนไขและ
ข้ อกำหนดเดิมในสัญญำเช่ ำ ผู้ให้ เช่ ำจึงต้ องรับรู้กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ ำโดยถือเป็ นสัญญำเช่ ำ ใหม่
นับตั้งแต่วันที่ กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเริ่ มมีผลใช้ บังคับ กำรคำนวณรำยได้ ค่ำเช่ำใหม่ทจี่ ะรับรู้สำหรับอำยุ
ที่ เหลืออยู่ของสัญญำเช่ำ เป็ นดังนี้
รำยได้ ค่ำเช่ำใหม่ = {(5 งวดๆ ละ 0 บำท) + (17 งวดๆ ละ 3,000 บำท)}/22 เดือน
= 2,318 บำท
กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ ำนผู้ให้ เช่ำเป็ นดังนี้
ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ
จัดทำโดย รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมำนนท์ ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี
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ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต รำยได้ ค่ำเช่ำค้ ำงรับ
2,318
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ

2,318

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ
2,318
รำยได้ ค่ำเช่ำค้ ำงรับ
682
-------------------------

ตัวอย่างที่ 4 กรณีผูใ้ ห้เช่าลดค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่าเป็ นบางส่วนในช่วงเวลาหนึง่
เนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19
ใช้ ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่ 2 ข้ อมูลเพิ่ มเติมต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับสัญญำเช่ำอำคำร
1) ผู้ให้ เช่ำสำมำรถเรียกเก็บค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ ตรงตำมกำหนด
2) ผู้ให้ เช่ำจัดประเภทสัญญำเช่ำดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
3) ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำโดยใช้ วิธเี ส้ นตรง
จำกข้ อมูลที่ ให้ มำข้ ำงต้ น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็ นกำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ ตำมคำนิยำม
ที่ ระบุไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ผู้ให้ เช่ำจึงต้ องรับรู้กำรปลี่ ยนแปลง
สัญญำเช่ำโดยถือเป็ นสัญญำเช่ำใหม่นับตั้งแต่วันที่ กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเริ่ มมีผลใช้ บังคับ กำรคำนวณ
รำยได้ ค่ำเช่ำใหม่ทจี่ ะรับรู้สำหรับอำยุทเี่ หลืออยู่ของสัญญำเช่ำเป็ นดังนี้
รำยได้ ค่ำเช่ำใหม่ = {(5 งวดๆ ละ 1,000 บำท) + (17 งวดๆ ละ 3,000 บำท)}/22 เดือน
= 2,545 บำท
กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ ำนผู้ให้ เช่ำเป็ นดังนี้
ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ
ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
1,000
รำยได้ ค่ำเช่ำค้ ำงรับ
1,545
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ
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ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ
2,545
รำยได้ ค่ำเช่ำค้ ำงรับ
455
----------------------หมายเหตุ
• อ้ ำงอิงย่อหน้ ำที่ 81 และ 87 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
ย่อหน้าที่ 81 ผู้ให้ เช่ำต้ องรับรู้จำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำจำกสัญญำเช่ำดำเนินงำนเป็ น
รำยได้ โดยใช้ วิธเี ส้ นตรงหรือวิธอี นื่ ที่ เป็ นระบบ ผู้ให้ เช่ำต้ องใช้ วิธอี นื่ ที่ เป็ นระบบก็ต่อเมื่ อวิธนี ้ันสะท้อน
ถึงรูปแบบที่ ผ้ ใู ห้ เช่ำได้ รับประโยชน์ทลี่ ดลงจำกสินทรัพย์อ้ำงอิงที่ ดีกว่ำ
ย่ อ หน้าที่ 87 ผู้ให้ เช่ ำ ต้ อ งรั บ รู้ก ำรเปลี่ ยนแปลงสัญ ญำเช่ ำ ดำเนิ น งำนโดยถือเป็ นสัญ ญำเช่ ำ ใหม่
นับตั้งแต่วันที่ กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเริ่ มมีผล โดยให้ พิจำรณำจำนวนเงินที่ จ่ำยล่วงหน้ ำหรือค้ ำงจ่ำยที่
เกี่ ยวข้ องกับสัญญำเช่ำเดิมเป็ นส่วนหนึ่ งของจำนวนเงินที่ จ่ำยสำหรับสัญญำเช่ำใหม่
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ภาคผนวก
หำกกำรลดค่ ำ เช่ ำ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทำให้ มีกำรเปลี่ ยนแปลงในสิ่งตอบแทน
สำหรับสัญญำเช่ำ ทั้งนี้เมื่ อได้ คำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปลี่ ยนแปลงในจำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยชำระ
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกนี้ กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวพิจำรณำว่ำเป็ นส่วนหนึ่ งของเงื่ อนไขและข้ อกำหนดเดิมใน
สั ญ ญำเช่ ำ ซึ่ งเงื่ อนไขและข้ อก ำหนดเดิ ม ในสั ญ ญำเช่ ำ ก ำหนดให้ ผู้ ใ ห้ เช่ ำ ต้ องลดค่ ำ เช่ ำ ให้ ผู้ เช่ ำ
ในสถำนกำรณ์ไม่ปกติ เช่น สถำนกำรณ์ทรี่ ัฐบำลมีคำสั่งปิ ดสถำนที่ เสี่ยงซึ่ งรวมถึงสถำนที่ ประกอบกำรของ
ผู้ให้ เช่ำ ทำให้ ผ้ เู ช่ำไม่สำมำรถประกอบกำรได้ ตำมปกติ กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวจะไม่ถือเป็ นกำรเปลี่ ยนแปลง
สัญญำเช่ำตำมคำนิยำมที่ ระบุไว้ ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ผู้ให้ เช่ำ
จึงรับรู้ผลกระทบของกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวโดยกำรรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำด้ วยยอดหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำ
หำกใช้ ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่ 1 กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ ำนผู้ให้ เช่ำ เป็ นดังนี้
ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ

3,000

ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต ส่วนลดจ่ำย - รำยได้ ค่ำเช่ำ
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ

3,000

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ
3,000
หำกใช้ ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่ 2 กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ ำนผู้ให้ เช่ำ เป็ นดังนี้
ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ
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ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
1,000
ส่วนลดจ่ำย - รำยได้ ค่ำเช่ำ
2,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ

3,000

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้ เช่ำรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรำยได้ ค่ำเช่ำ
เดบิต เงินสด
3,000
เครดิต รำยได้ ค่ำเช่ำ
3,000

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