
สถานการณ์ COVID-19
และการดำาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

การระบาดของเชื้้�อโรค COVID-19 ทำำาให้้เกิิดกิารเปลี่่�ยนแปลี่ง 
ไปทำ่�วทำุกิมุุมุโลี่กิแลี่ะห้ลี่ายสาขาอาชื้่พ รวมุทำ่ �งผู้้ ้ประกิอบ 

วิชื้าช่ื้พบ่ญช่ื้ นอกิจากิกิิจกิารจะได้ร่บผู้ลี่กิระทำบจากิกิารห้ยุดกิิจกิารช่ื้�วคราว
ห้ร้อบางกิิจกิารอาจประสบปัญห้าห้น่กิจนถึึงข่�นเลิี่กิกิิจกิาร ผู้้้บริห้ารก็ิเคร่ยด 
พน่กิงานกิ็ห้ว่�นว่าจะตกิงาน ผู้้้สอบบ่ญชื้่กิ็เป็นอ่กิอาชื้่พห้นึ�งทำ่�มุ่ความุยากิ
ลี่ำาบากิในกิารทำำางานเช่ื้นเด่ยวก่ิน เน้�องจากิผู้้้สอบบ่ญช่ื้ต้องรวบรวมุห้ล่ี่กิฐาน
กิารสอบบ่ญช่ื้เพ้�อให้้ได้ข้อสรุปว่ารายงานทำางกิารเงินน่�นถ้ึกิต้องตามุควรแลี่ะ
เป็นไปตามุมุาตรฐานกิารรายงานทำางกิารเงินห้ร้อไมุ่ เพ้�อให้้ผู้้้ใช้ื้งบกิารเงินได้
ข้อมุ้ลี่ทำางกิารเงินท่ำ�ถ้ึกิต้องเห้มุาะสมุแลี่ะใช้ื้ต่ดสินใจทำางเศรษฐกิิจได้

 ทำ่�งน่� ผู้้ ้สอบบ่ญชื้่จะรวบรวมุห้ลี่่กิฐานกิารสอบบ่ญชื้่ได้ยากิขึ�น 
เพราะต้องเว้นระยะห้่าง ห้้ามุรวมุกิลีุ่่มุ แลี่ะกิารห้ลี่่กิเลี่่�ยงกิารส่มุผู้่สสิ�งของ
ต่าง ๆ รวมุถึึงเอกิสารห้ลี่่กิฐาน และหนึ่่�งในึ่งานึ่สำำาคััญของผู้้�สำอบบัญชี ี
คัือ การประเมินิึ่ว่่าผู้้�บริหารได้�ประเมิินึ่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ต่่อเนึ่ื�องของกิจการ 
หรือไมิ่ กิจการจะสำามิารถด้ำาเนึ่ินึ่ธุุรกิจต่่อไปได้�โด้ยไมิ่เลิกกิจการ 
ไม่ิชีำาระบัญชีี หรือหยุด้การด้ำาเนิึ่นึ่งานึ่ทีี่�สำำาคััญในึ่ระยะเว่ลา 12 เดื้อนึ่ข�างหนึ่�า 
นึ่ับจากว่ันึ่ที่ี�ในึ่รายงานึ่ที่างการเงินึ่ ทำ่านผู้้้อ่านคงเริ �มุเห้็นเค้าลี่างของ 
ความุยากิลี่ำาบากิของผู้้้สอบบ่ญชื้่แลี่้วว่าใครจะไปร้้อนาคตขนาดน่�น แมุ้แต่ 
ผู้้้บริห้ารห้ร้อเจ้าของกิิจกิารเองกิ็อาจไมุ่ร้้อนาคตกิ็ได้ เพราะคัว่ามิแนึ่่นึ่อนึ่
คืัอคัว่ามิไม่ิแน่ึ่นึ่อนึ่ โชีคัดี้ทีี่�สำภาวิ่ชีาชีีพบัญชีีได้�ออกมิาต่รการผู่้อนึ่ปรนึ่ซ่ึ่�ง
เปรียบเสำมิือนึ่ต่้�ปันึ่สำุขให�กับกิจการที่ี�มิีสำ่ว่นึ่ได้�เสำียสำาธุารณะทำ่�ต้องกิารใชื้ ้
ห้ยิบไปใชื้้ได้แลี่ะถึ้าไมุ่ต้องกิารใชื้้กิ็ไมุ่ว่ากิ่น ทำำาให้้กิิจกิารสามุารถึเลี่้อกิ 
ทำ่�จะไมุ่นำาเร้�อง “คัว่ามิไมิ่แนึ่่นึ่อนึ่ในึ่อนึ่าคัต่” มุาพิจารณาในกิารรายงาน 
ทำางกิารเงิน เช่ื้น กิารด้อยค่าของสินทำร่พย์ กิารว่ดมุ้ลี่ค่ายุติธรรมุ กิารประมุาณกิาร 
ห้น่�สิน กิารว่ดมุ้ลี่ค่าเงินลี่งทำุน โดยมุ่ระยะเวลี่าโปรโมุชื้่ �นถึึงว่นสิ �นปีน่ � 
(31 ธ่นวาคมุ 2563) แลี่ะต้องมุ่กิารเปิดเผู้ยถึึงกิารเล้ี่อกิใช้ื้มุาตรกิารด่งกิล่ี่าว 
ในห้มุายเห้ตุประกิอบงบกิารเงิน แต่จะใชื้้ข้อผู้่อนปรนไมุ่ได้ถึ้าข้อเทำ็จจริง 
ได้เกิิดขึ�นแล้ี่ว เช่ื้น ห้น่�ส้ญแล้ี่ว กิิจกิารกิำาล่ี่งจะปิดต่วลี่งแล้ี่ว ส่วนปีห้น้าจะเป็น 
อย่างไร ก็ิย่งไมุ่มุ่ใครร้้แต่ขอให้้ทุำกิคน Live and Learn ค้อ การ “อย่้ทีี่�เรียนึ่ร้� 
 อย่้ทีี่�ยอมิรับมัินึ่ ต่ามิคัว่ามิคิัด้สำติ่เราให�ทัี่นึ่ อย่้กับสิำ�งทีี่�ดี้ ไม่ิใช่ีสิำ�งทีี่�ฝัันึ่และที่ำา 
สิำ�งนัึ่�นึ่ให�ดี้ทีี่�สุำด้” (เครดิต คุณกิมุลี่า สุโกิศลี่) แลี่ะคิดว่ามุ่นเป็น “ฤด้้ทีี่�แต่กต่่าง 
(Seasons Change)” เพ้�อปลี่อบใจในยามุยากิ ผู้้้สอบบ่ญชื้่กิ็อาจเพลี่ามุ้อ 
ในเร้�องของกิารพิจารณากิารดำาเนินงานต่อเน้�อง เพราะด้วยความุคลีุ่มุเคร้อ
ของสถึานกิารณ์ทำำาให้้ย่งไมุ่สามุารถึประเมุินสถึานกิารณ์ได้ในระยะเวลี่า 
อ่นส่�นน่�  

 สำาห้ร่บปีห้น้าห้ล่ี่งจากิวิกิฤต COVID-19 ผู่้านไป คาดว่าจะมุ่ว่คซ่ีนแล้ี่ว 
ทำุกิอย่างคงด่ขึ�น แลี่ะกิลี่่บมุามุองธุรกิิจลี่้กิค้า ถึ้าย่งอย้่กิ่นด่กิ็ถึ้อว่าโชื้คด่ 
แต่ถ้ึากิิจกิารใดพ่กิผู่้อนเป็นเวลี่านานห้ร้อนานจนฟ้ื้�นยากิ (แลี่ะห้มุดโปรโมุช่ื้�น
ปันสุขแล้ี่ว) ผู้้้บริห้ารของกิิจกิารก็ิต้องประเมิุนความุสามุารถึในกิารดำาเนินงาน 
ต่อเน้ �อง ห้ากิประเมุินแลี่้ว มุ่ประเด็นเกิ่ �ยวกิ่บกิารดำาเนินงานต่อเน้ �อง 



ผูบริหารประเมินแลววายังเหมาะสมหรือไม

ที่จะใชเกณฑการดำเนินงานตอเน�อง

ไมเหมาะสมเหมาะสม

ผูบริหารเปลี่ยนไปใชเกณฑอ�นที่เหมาะสม
มีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่กระทบ

การดำเนินงานตอเน�องหรือไม

มี

ความไมแนนอน

ไมมี

ความไมแนนอน

มีการเปดเผยขอมูลเพียงพอหรือไม

เปดเผย

เพียงพอ

เปดเผย

ไมเพียงพอ

แสดงความเห็นแบบไมมีเง�อนไข

และเพิ่มวรรค “ความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตอเน�อง”

ตอจากวรรคเกณฑในการแสดงความเห็น

เปลี่ยนเกณฑ ไมเปลี่ยนเกณฑ

แสดงความเห็นอยางไมมีเง�อนไข 

อาจเพิ่มวรรคเนนเร�องเปลี่ยนเกณฑ

แสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง

ถามีสาระสำคัญ : แสดงความเห็นอยางมีเง�อนไข

ถามีสาระสำคัญและแผกระจาย : แสดงความเห็นวา

งบการเงินไมถูกตอง

รูปที่่� 1 แผนภาพแสดงการตััดสินใจเสนอรายงานของผ้�สอบบัญชีี

เกี�ยวกับการดำาเนินงานตั่อเน่อง  

กิ็จะกิระทำบกิารว่ดมุ้ลี่ค่าของรายกิารแลี่ะเปิดเผู้ยข้อมุ้ลี่ในงบกิารเงิน ส่วนผู้้้สอบบ่ญชื้่จะพิจารณาผู้ลี่กิระทำบต่อรายงาน 
ของผู้้้สอบบ่ญช่ื้ ตามุร้ปท่ำ� 1 กิล่ี่าวค้อ เมุ้�อมุ่ข้อสงส่ยเกิิดขึ�น ผู้้้สอบบ่ญช่ื้ต้องประเมิุนผู้ลี่กิารประเมิุนของผู้้้บริห้ารเร้�องความุสามุารถึ 
ในกิารดำาเนินงานต่อเน้�อง ห้ากิประเมิุนแล้ี่วกิิจกิารย่งเห้มุาะสมุท่ำ�จะใช้ื้เกิณฑ์์กิารดำาเนินงานต่อเน้�องต่อไป แต่มุ่ความุไมุ่แน่นอน 
ท่ำ�มุ่สาระสำาค่ญท่ำ�กิระทำบกิารดำาเนินงานต่อเน้�อง แลี่ะกิิจกิารมุ่กิารเปิดเผู้ยข้อมุ้ลี่อย่างเพ่ยงพอแล้ี่ว ผู้้้สอบบ่ญช่ื้จะแสดงความุเห็้น 
อย่างไมุ่มุ่เง้�อนไข (ถึ้าไมุ่มุ่ประเด็นอ้�นทำ่�กิระทำบความุเห้็น) แลี่ะเพิ�มุวรรค “คัว่ามิไมิ่แนึ่่นึ่อนึ่ที่ี�มิีสำาระสำำาคััญที่ี�เกี�ยว่ข�องกับ 
การด้ำาเนิึ่นึ่งานึ่ต่่อเนืึ่�อง” ห้ากิกิิจกิารเปิดเผู้ยข้อมุ้ลี่ไมุ่เพ่ยงพอ ผู้้้สอบบ่ญช่ื้จะแสดงความุเห็้นอย่างมุ่เง้�อนไขห้ร้อแสดงความุเห็้นว่า 
งบกิารเงินไมุ่ถึ้กิต้องแลี่้วแต่ผู้ลี่กิระทำบต่องบกิารเงิน ห้ากิผู้้้บริห้ารเห้็นว่ากิิจกิารไมุ่เห้มุาะสมุทำ่�จะใชื้้เกิณฑ์์กิารดำาเนินงาน 
ต่อเน้�อง แลี่ะได้เปล่ี่�ยนไปใช้ื้เกิณฑ์์อ้�นท่ำ�เห้มุาะสมุ ผู้้้สอบบ่ญช่ื้จะแสดงความุเห็้นอย่างไมุ่มุ่เง้�อนไขแลี่ะอาจเพิ�มุวรรคเน้นข้อมุ้ลี่
แลี่ะเห้ตุกิารณ์ในเร้�องด่งกิล่ี่าว แต่ห้ากิผู้้้บริห้ารย่งไมุ่เปล่ี่�ยนเกิณฑ์์ในกิารจ่ดทำำางบกิารเงิน ผู้้้สอบบ่ญช่ื้จะต้องแสดงความุเห็้นว่า 
งบกิารเงินไมุ่ถ้ึกิต้อง



 อย่่างไรก็ตาม ห้ากิกิิจกิารมุ่ประเด็น 
เร้�องกิารดำาเนินงานต่อเน้�อง กิารท่ำ�กิิจกิารเปิดเผู้ยข้อมุ้ลี่
ไว้ในงบกิารเงินแลี่ะผู้้ ้สอบบ่ญชื้่ได้รายงานประเด็น 
เกิ่�ยวกิ่บกิารดำาเนินงานต่อเน้�องของกิิจกิารในรายงาน
ของผู้้้สอบบ่ญชื้่ถึ้อเป็นกิารให้้ข้อมุ้ลี่กิ่บผู้้้ใชื้้งบกิารเงิน 
เพ้ �อกิารต่ดสินใจ ผู้้ ้อ ่านห้ลี่ายทำ่านอาจคิดว่าเป็น 
กิารทำ ำาให้ ้สถึานกิารณ์ย ิ � งร ุนแรงมุากิข ึ �นห้ร ้อไมุ ่ 
เพราะน่กิลี่งทำุนแลี่ะผู้้้มุ่ส่วนเกิ่�ยวข้องอาจเกิิดกิารตกิใจ
แลี่ะถึอดใจในกิารทำำาธุรกิิจก่ิบกิิจกิารด่งกิล่ี่าว แต่ช้ื้าก่ิอน 
เพราะงานวจิ่ยในต่างประเทำศ (Carson et al., 2013)  
พบว่าต่�งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2553 กิิจกิารในประเทำศ 
สห้ร่ฐอเมุริกิา ทำ่�ได้ร่บรายงานแบบ Going Concern  
Opinion จำานวน 14,055 ต่วอย่าง สามุารถึอย่้รอดปลี่อดภ่ัย 
อย่างน้อยอ่กิห้นึ�งปี มุ่ถึึงร้อยลี่ะ 98.31 ซึี�งน่บว่ามุ่อ่ตรา 
กิารอย้่รอดทำ่�ส้งมุากิ ในทำางกิลี่่บกิ่นกิิจกิารทำ่�ลี่้มุลี่ะลี่าย
จำานวน 396 ต่วอย่าง กิลี่่บได้ร่บรายงานแบบ Going 
Concern Opinion กิ่อนทำ่ �จะลี่้มุลี่ะลี่ายประมุาณ 
ร้อยลี่ะ 60 เทำ่าน่ �น ซีึ �งน่บว่าเป็นจำานวนทำ่ �ไมุ่มุากิ 
เมุ ้ �อเทำ ่ยบกิ ่บสภัาพของกิ ิจกิารทำ ่ �ประสบป ัญห้า 
อย่างแทำ้จริง ด่งน่ �น กิารทำ่ �กิิจกิารจะอย้ ่ห้ร้อไปน่ �น 
ไมุ่ได้ขึ �นอย้่กิ่บกิารทำ่�ผู้้ ้สอบบ่ญชื้่ออกิรายงานแบบใด 
แต่ข ึ �นอย ้ ่กิ ่บปัจจ ่ยพ้ �นฐาน กิารบริห้ารงานแลี่ะ 
สภัาพแวดล้ี่อมุทำางเศรษฐกิิจของกิิจกิารมุากิกิว่า

อ�างอิง: 

สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์, มาตรฐานการสอบับััญชี 
รหััส 570 (ปรับัปรุง) การดำำาเนินงานต่อเน่�อง ส่บัค้้นเม่�อวิันที่ี� 
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สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์, มาตรฐานการสอบับััญชี 
รหััส 705 (ปรับัปรุง) การแสดำงค้วิามเหั็นแบับัที่ี�เปลี่ี�ยนแปลี่งไป 
ในรายงานของผู้ ู ้สอบับััญช ีร ับัอน ุญาต ส ่บัค้ ้นเม ่ �อวิ ันที่ ี � 
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pxZ6Zy7JqT.pdf]
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โดย.. รศ. ดร.สมพงษ์์  พรอุุปถััมภ์์
รองคณบด่ฝ่่ายกิารเงินแลี่ะบ่ญช่ื้

 คณะพาณิชื้ยศาสตร์แลี่ะกิารบ่ญช่ื้ จุฬาลี่งกิรณ์มุห้าวิทำยาล่ี่ย
อนุกิรรมุกิารในคณะอนุกิรรมุกิารมุาตรฐานด้านกิารสอบบ่ญช่ื้

 แลี่ะเทำคนิคกิารสอบบ่ญช่ื้
 สภัาวิชื้าช่ื้พบ่ญช่ื้ ในพระบรมุราช้ื้ปถ่ึมุภ์ั


