COVID-19
ข้้อพิิจารณาในการรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ขอบเขต
บทความหัั ว เรื่่� อง Covid 19 ข้้ อพิิ จารณาในการรายงานของผู้้�สอบบัั ญชีี
ต่่ อ งบการเงิิ น นี้้� เ ป็็ น การรายงานทางบัั ญชีี ที่่� ถืื อปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินโดยไม่่ได้้นำำ�ทางเลืือก มาตรการผ่่อนปรนชั่่ว� คราว “ทางเลืือกเพิ่่�มเติิมทางบััญชีี
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19” มาถืือปฏิิบััติิ
การระบาดใหญ่่ของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นโศกนาฏกรรมครั้้ง� ใหญ่่
ของมนุุษย์์ทั่่�วโลก การแพร่่กระจายของโรคระบาดมีีผลกระทบทางเศรษฐกิิจให้้ถดถอย
รุุนแรง หลายภาคส่่วนของเศรษฐกิิจกำำ�ลังั ประสบกัับความเสีียหายและผลกระทบทางธุุรกิิจ
ในระยะยาวซึ่่ง� ยัังไม่่สามารถคาดคะเนได้้ ท่า่ มกลางผลกระทบของสถานการณ์์ COVID-19
กิิจการที่่�ได้้รัับผลกระทบอาจเผชิิญกัับความท้้าทายในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน เช่่น
การหยุุดชะงัักของธุุรกิิจและการผลิิต ความผัันผวนในตลาดทุุนและตราสารหนี้้� รายได้้และ
กระแสเงิินสดที่่�ลดลงและผลกระทบทางเศรษฐกิิจอื่่�น ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
แม้้มีีการสกััดกั้้�นการแพร่่กระจายในวงกว้้างของ COVID-19 แต่่ยัังมีีผลกระทบ
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อตลาดการเงิินโลกและรายงานทางการเงิิน กิิจการควรพิิจารณา
เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลบางประการที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อรายงานทางการเงิิน ดัังนี้้�
การหยุุดชะงัักทัันทีีของการผลิิต
การหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทาน
แรงงานหยุุดชะงัักและความไม่่พร้้อมของบุุคลากร
การลดลงของยอดขาย รายได้้ หรืือผลิิตผล
การหยุุดชะงัักหรืือหยุุดการเดิินทางเพื่่�อทำำ�ธุุรกิิจที่่�ไม่่จำำ�เป็็น
การปิิดร้้านค้้าและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
นอกจากนี้้� กิจิ การควรพิิจารณาถึึงผลกระทบทางลบที่่�ได้้รับั จากการแพร่่กระจาย
เพิ่่�มขึ้้�นของโรคระบาดอย่่างกว้้างขวางต่่อเศรษฐกิิจโลกและตลาดทุุนที่่�สำำ�คััญ
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ข้้อพิิจารณาทางบััญชีี
สถานการณ์์ COVID-19 อาจมีีผลกระทบทางบััญชีจำี ำ�นวนมากต่่อกิิจการที่่�มีบี ริิษัทย่
ั อ่ ย การดำำ�เนิินงาน
การลงทุุนหรืือการร่่วมค้้าในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคระบาด หน่่วยงานที่่�มีีผู้้�จััดจำำ�หน่่ายหรืือลููกค้้า
ที่่�สำำ�คััญในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคระบาด รวมถึึงหน่่วยงานที่่�มีีธุุรกรรมการให้้กู้้�ยืืมหรืือการกู้้�ยืืม
จากหน่่วยงานในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากไวรััสอาจประสบปััญหาทางบััญชีี นอกจากนี้้�การรายงาน
ผลกระทบทางการเงิินที่่�เกิิดขึ้้�นอาจไม่่ได้้ถููกจำำ�กััดเฉพาะหน่่วยงานหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันโดยตรงที่่�อยู่่�
ในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19 แต่่อาจเกี่่�ยวโยงกัับกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันทางอ้้อม
เนื่่�องจากผลกระทบทางเศรษฐกิิจทั่่�วโลกที่่�กว้้างขึ้้�นของสถานการณ์์ COVID-19 ต่่อตลาดการเงิินจึึงอาจ
เหมาะสมที่่�กิิจการต้้องพิิจารณาผลกระทบการแพร่่กระจายของโรคระบาดในการรายงานทางการเงิินและ
การเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินซึ่่�งอาจสรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ (รวมถึึงค่่าความนิิยม)
การประเมิินค่่าและการด้้อยค่่าของลููกหนี้้� เงิินให้้กู้้�ยืืมและเงิินลงทุุน
การประเมิินมููลค่่าสิินทรััพย์์และภาระผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
ความเสีียหายและผลขาดทุุนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
การชดเชยสิินค้้าคงเหลืือและการปรัับเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขในสััญญาที่่�ให้้กัับลููกค้้า
ภาระผููกพัันตามสััญญา
สวััสดิิการพนัักงานและผลประโยชน์์เมื่่�อเลิิกจ้้าง
การดำำ�รงอยู่่�ของกิิจการ
เหตุุการณ์์ภายหลัังวัันที่่�ในงบการเงิิน
การได้้รัับเงิินชดเชยจากการประกัันภััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจ
สััญญาเช่่า
การรัับรู้้�ผลกระทบทางบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาดัังกล่่าวจะแตกต่่างกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อเท็็จจริิงและ
สถานการณ์์เฉพาะของแต่่ละกิิจการที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่กระจายที่่�ไม่่เท่่ากััน อย่่างไรก็็ตาม การรายงาน
ทางการเงิินที่่�จะมีีผลกระทบทางบััญชีีที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อการลดลงของมููลค่่าของสิินทรััพย์์ของกิิจการ อาจมีีเรื่่�อง
ดัังต่่อไปนี้้�
การด้้อยค่่าของค่่าความนิิยม กิิจการต้้องนำำ�ผลกระทบของสถานการณ์์ COVID-19 ไปทดสอบการด้้อยค่่า
ของค่่าความนิิยม โดยนำำ�สถานการณ์์ COVID-19 มาเป็็นปััจจััยในการพยากรณ์์ทางการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน
ทางการเงิิ น รวมถึึงประมาณการกระแสเงิิ น สดในอนาคตซึ่่� ง อาจได้้ รัั บ ผลกระทบอย่่ า งมีี นัั ยสำำ�คัั ญ
จากผลกระทบโดยตรงหรืือโดยอ้้อมของเหตุุการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� หากเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้น� หรืือสถานการณ์์เปลี่่�ยนไป
มีีแนวโน้้มค่่อนข้้างเป็็นไปได้้ (More Likely Than Not) ที่่�ทำำ�ให้้มูลู ค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนของหน่่วยสิินทรััพย์์
ที่่�ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสดต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ถาวร กิิจการต้้องประเมิินว่่าสิินทรััพย์์ถาวรที่่�มีีอายุุการใช้้งานระยะยาวหรืือ
กลุ่่�มของสิินทรััพย์์มีีข้้อบ่่งชี้้�การด้้อยค่่าหรืือไม่่ เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์หรืือการเปลี่่�ยนแปลงในสถานการณ์์บ่่งชี้้�ว่่า
มููลค่่าตามบััญชีีอาจมีีมููลค่่าสููงกว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์ (Recoverable Value)
เมื่่�อทำำ�การประเมิินนี้้�กิิจการควรพิิจารณารวมถึึงการลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในราคาตลาดของสิินทรััพย์์ที่่�มีี
อายุุการใช้้งานระยะยาว การเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะการใช้้งานในระดัับนััยสำ�คั
ำ ัญของสิินทรััพย์์
การประเมิินค่่าและการด้้อยค่่าของลููกหนี้้� เงิินให้้กู้้�ยืมื และเงิินลงทุุน เนื่่อ� งจากสภาวะเศรษฐกิิจในตลาดการเงิิน
ตกต่ำำ��ในหลายพื้้�นที่่� กิิจการควรพิิจารณาถึึงผลกระทบของความผัันผวนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในมููลค่่าการลงทุุน
และประเมิินการด้้อยค่่า การลงทุุนที่่�อาจได้้รับั ผลกระทบ ได้้แก่่ ตราสารทุุนและตราสารหนี้้�ที่่อ� อกโดยกิิจการ
ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบและอาจรวมถึึงการลงทุุนในตราสารหนี้้�ภาครััฐ นอกจากนี้้�เหตุุการณ์์ในพื้้�นที่่�
ที่่�ได้้รับั ผลกระทบอาจทำำ�ให้้เกิิดความผัันผวนเพิ่่�มเติิมในตลาดโลกซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อมููลค่่ายุุติธิ รรมของ
การลงทุุนที่่�ไม่่ได้้เชื่่�อมโยงโดยตรงกัับพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ (เช่่น การกระจายเครดิิตอาจเพิ่่�มขึ้้�นหรืือ
ความน่่าเชื่่อ� ถืือของคู่่�สััญญาอาจได้้รับั ผลกระทบ) การเลืือกรููปแบบการด้้อยค่่าที่่�เกี่่ย� วข้้องของกิิจการรวมถึึง
ข้้อควรพิิจารณาในการประเมิินมููลค่่าลููกหนี้้� ลููกหนี้้�เงิินให้้กู้้�ยืืม และการลงทุุนขึ้้�นอยู่่�กัับการจััดประเภทของ
ตราสารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เครื่่�องมืือทางการเงิิน
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สััญญาเช่่าระยะยาว
ผลกระทบสถานการณ์์ COVID-19 อาจทำำ�ให้้ผู้้�ให้้เช่่าและ
ผู้้�เช่่าอาจตััดสิินใจปรัับเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่า ในสถานการณ์์
เช่่ น นี้้� ผู้้� เช่่ า และผู้้�ให้้ เช่่ า ควรพิิ จ ารณาว่่ า การปรัั บ เปลี่่� ย นเงื่่� อ นไข
สััญญาเช่่านี้้�ไม่่ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขดั้้�งเดิิมของ

สััญญาเช่่าหรืือไม่่ ตััวอย่่างเช่่น การเพิ่่�ม ลด ขยายหรืือยกเลิิกสิิทธิิ
ในการใช้้สิินทรััพย์์ สััญญาเช่่าที่่�ปรัับเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขเป็็นการแยก
ต่่ า งหากจากสัั ญญ าเช่่ า เดิิ ม หรืือเป็็ น การเปลี่่� ย นแปลงเงื่่� อ นไข
สััญญาเช่่าที่่�มีีอยู่่�เดิิม

รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
ภายใต้้มาตรฐาน TFRS 15 รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กับั ลููกค้้า
การวััดค่่าตอบแทนเป็็นรายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า โดยทั่่�วไป
เงื่่�อนไขค่่าตอบแทนเป็็นรายได้้นั้้�นมีีค่่าตอบแทนคงที่่� ค่่าตอบแทน
ผัันแปร หรืือมีีทั้้�งสองแบบ ในกรณีีสััญญาค่่าตอบแทนที่่�เป็็นรายได้้
ผัันแปร (Variable Consideration) กิิจการต้้องประมาณการ
ค่่ า ตอบแทนผัั น แปรและรัั บ รู้้�เป็็ น รายได้้ ต ลอดอายุุ ข องสัั ญญ า
ค่่าตอบแทนผัันแปรนั้้�นเป็็นส่่วนลดการคืืนเงิินเมื่่�อยอดซื้้�อถึึงเป้้า
การให้้คะแนนสะสมการซื้้�อ การลดราคา หรืือโบนััสเพื่่อ� เป็็นแรงจููงใจ
การตััดสิิทธิ์์� หรืือรายการอื่่�นที่่�คล้้ายคลึึงกััน ค่่าตอบแทนผัันแปร
ที่่� รัั บ รู้้�เป็็ น รายได้้ อ าจแตกต่่ า งจากที่่� ป ระมาณการไว้้ ห ากสิิ ทธิิ
ที่่� จ ะได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทนตามสัั ญญ าของกิิ จ การนั้้� น ขึ้้� น อยู่่�กัั บ
ความไม่่แน่่นอนของการเกิิดขึ้้�น หรืือการไม่่เกิิดขึ้้�นของเหตุุการณ์์
ในอนาคต ดัังนั้้�น ค่่าตอบแทนผัันแปรที่่�รับั รู้้�เป็็นรายได้้ตามสััญญานั้้�น

กิิจการต้้องพิิจารณาความเป็็นไปได้้ของประมาณการรายได้้ที่่ม� าจาก
ค่่าตอบแทนผัันแปรที่่�รับั รู้้�สะสมอยู่่�ในรายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กับั ลููกค้้า
จะไม่่ถูกู กลัับรายการอย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คัญ
ั เมื่่อ� ความไม่่แน่่นอนที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับค่่าตอบแทนผัันแปรได้้สิ้้�นสุุดลงภายหลััง
ณ วัันสิ้้น� รอบระยะเวลารายงาน กิิจการควรมีีการพิิจารณา
การประเมิินประมาณการค่่าตอบแทนผัันแปรผลตอบแทนรัับรู้้�เป็็น
รายได้้ให้้เป็็นปััจจุุบัันเพื่่�อให้้การรายงานทางการเงิินของงบการเงิิน
ณ วัั น สิ้้� น งวดมีี ค วามโปร่่ ง ใสและสอดคล้้ อ งกัั บ สถานการณ์์
ระหว่่างกาลที่่�ได้้เปลี่่�ยนแปลงไป กิิจการอาจจำำ�เป็็นต้้องพิิจารณา
ผลกระทบของสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�อาจมีีต่อ่ ค่่าตอบแทนผัันแปร
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน

การตรวจสอบบััญชีีและการรายงานบััญชีี
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง

การเน้้นข้้อมููลในรายงานผู้้�สอบบััญชีี
ผลที่่�ตามมาของสถานการณ์์ COVID-19 อาจส่่งผลกระทบ (Emphasis of Matter)

ความสามารถในการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องของกิิจการที่่�มาจาก
ความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นหลายด้้าน เช่่น พื้้�นฐานและแนวโน้้มอุุตสาหกรรม
ที่่�จะเป็็น ที่่�ตั้้ง� ทางภููมิศิ าสตร์์ของกิิจการ ความเข้้มแข็็งมั่่น� คงทางการเงิิน
ของลููกค้้า และห่่วงโซ่่อุุปทานของกิิจการ การเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน
และเงิินทุุนสำำ�รองที่่�มีีอยู่่�ของกิิจการ ปััจจััยเสี่่�ยงเหล่่านี้้�อาจทำำ�ให้้
ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิินของกิิจการลดลง ดัังนั้้�น
ผู้้�บริิหารและหน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบอาจต้้องพิิจารณาข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วกัับ
การประเมิินการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ผู้้�สอบบัั ญชีี มีี ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบในการปฏิิ บัั ติิ ง าน
การตรวจสอบและแสดงความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น งาน
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งของกิิ จ การนั้้� น ตามที่่� ไ ด้้ กำำ� หนดอยู่่�ในมาตรฐาน
การสอบบััญชีที่่ี รั� บั รองทั่่ว� ไปและเปิิดเผยประเด็็นหรืือปััญหาเกี่่ย� วกัับ
ความสามารถในการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องของกิิจการ
ระยะเวลาที่่� ผู้้� สอบบัั ญชีี ที่่� ต้้ อ งพิิ จ ารณาที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
การประเมิินความสามารถการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่อ� งของกิิจการนั้้น�
เป็็นระยะเวลาที่่�กำำ�หนดอยู่่�ในกรอบการรายงานทางการเงิินหรืือ
หากในกรณีีไม่่มีข้ี อ้ กำำ�หนดดัังกล่่าว โดยทั่ว่� ไปจะอยู่่�ภายในระยะเวลา
หนึ่่�งปีีหลัังจากวัันที่่�มีีการออกงบการเงิิน หรืือภายในระยะหนึ่่�งปีี
หลัังจากวัันที่่�งบการเงิินพร้้อมที่่�จะออก
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หากผู้้�สอบบัั ญชีี ปฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบััญชีี และได้้รับั หลัักฐานการสอบบััญชีที่่ี เ� พีียงพอและเหมาะสม
จากผลกระทบต่่ อ งบการเงิิ น ของสถานการณ์์ COVID-19 และ
หากผู้้�สอบบััญชีีเห็็นว่่าเหตุุการณ์์การแพร่่กระจายของสถานการณ์์
COVID-19 มีีผลกระทบต่่องบการเงิินของกิิจการอย่่างสาระสำำ�คััญ
และมีีความเหมาะสมที่่�จะแสดงเป็็นวรรคเน้้นข้้อมููล (EOM) ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านงบการเงิินได้้รัับประโยชน์์จากการใช้้
งบการเงิิน รวมทั้้�งทราบถึึงเหตุุการณ์์ที่่มี� สี าระสำำ�คัญที่่
ั อ� าจมีีผลกระทบ
ต่่องบการเงิินตามที่่�ได้้กำำ�หนดในมาตรฐานการสอบบััญชีี รหััส 706
(ปรัั บ ปรุุ ง ) วรรคเน้้ น ข้้ อ มูู ล และเหตุุ ก ารณ์์ แ ละวรรคเรื่่� อ งอื่่� น
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี และเปิิดเผยรายละเอีียดข้้อมููลในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิน
แหล่่งอ้้างอิิง :
1. Consequences of Covid - 19 Financial Reporting Considerations
Center for plain English Accounting , AICPA’s National A&A
Resource Center
2. Financial Reporting Alert 20-1 March 5, 2020 Deloitte Accounting
Research Tool
3. IFRS republication
โดย..นายสัันติิ พงค์์เจริิญพิิทย์์
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