
 

               สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์            1 

ร่าง แนวปฏบัิติทางการบัญช ีเรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชเีพื่ อรองรับผลกระทบ  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

 ร่าง แนวปฏิบติัทางการบญัชี 

 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เติมทางบญัชีเพือ่รองรบัผลกระทบ

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ความเป็นมา 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งกระทรวง

สาธารณสุขได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชื่ อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่  3) พ.ศ. 

2563 เมื่ อวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบที่

รุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจ และมีรายงานอย่างต่อเนื่ องถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ กระจายไป

อย่างรวดเรว็ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินของโลก

และการจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ แต่เนื่ องจากสถานการณ์ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนใน

ระดับสูงมาก จึงอาจส่งผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก และไม่สามารถระบุหรือ

คาดการณ์ผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินของกจิการได้   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  เห็นควรให้ออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการ

ผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  

วตัถุประสงค ์

 แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

• เพื่ อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบ

จาก COVID-19  

• เพื่ อลดผลกระทบในบางเร่ืองเท่านั้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 เร่ือง 

ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 

เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้น  และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เร่ือง เครื่ องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 

• เพื่ อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับ

สถานการณ์ดังกล่าว 
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ขอบเขต 

1. แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการที่ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ (กิจการ) เว้นแต่ข้อก าหนดของ

หน่วยงานก ากบัดูแลของกจิการนั้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่ น 

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชี 

2. กจิการที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและต้องจัดท างบการเงินในช่วงเวลาที่  COVID-

19 ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสงู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่าย

บริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจมากในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะ

เกดิขึ้น การกลับรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การวัดมูลค่ายุติธรรม การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ และการประมาณการหนี้ สิน เนื่ องจากอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมาณการ วัด

มูลค่าและรับรู้รายการ ดังนั้นแนวปฏิบัติทางการบัญชีจึงให้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวแก่กิจการ 

ดังนี้  

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยวิธีอย่างง่ายตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัธุรกิจประกนัภยั  

2.1 หากกิจการเลือกใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะ

เกิดขึ้ น กิจการสามารถเลือกที่ จะไม่ต้องน าข้อมูลที่ มีการคาดการณ์ไปในอนาคต 

(Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาด

ว่าจะเกิดขึ้ น กิจการสามารถใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต (Historical credit 

loss) หรือวิธีอื่ นที่ ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากข้อมูลที่ มีและหาได้โดยไม่ใช้ความ

พยายามหรือต้นทุนที่ สูงเกินไปมาใช้ในการตั้งส ารอง ทั้งนี้  กิจการยังต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกันภัย 

ในเรื่ องอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือแนวปฏิบติั

ทางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

2.2       กิจการสามารถเลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  1 มกราคม 2563 ทั้งนี้  ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอาจ

ให้พิจารณาตามย่อหน้าที่  ข5.2.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง 
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เคร่ืองมือทางการเงิน อย่างไรกต็าม กจิการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัยในเร่ืองอื่ นที่

เกี่ ยวข้อง 

การวดัมูลค่ายุติธรรมส าหรบัรายการสินทรพัยท์างการเงิน และสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัย์

ทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

2.3       ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่ เป็นตราสารหนี้ตามนิยามของตราสารหนี้ที่ ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ภายใต้

สถานการณ์ COVID-19 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรือ ข้อมูลระดับ 

3 กจิการสามารถพิจารณาให้น า้หนักของข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็น

น า้หนักที่ น้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม อย่างไรกต็าม กิจการยังต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในเร่ือง

อื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

2.4 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ที่ ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน เป็นต้น กิจการสามารถเลือกที่ จะไม่น า

ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน

ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกี่ ยวข้อง อย่างไรกต็าม กิจการยัง

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม  

ในเรื่ องอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สญัญา

เช่า 

2.5 ในกรณีที่ กิจการในฐานะผู้ เช่า (ผู้ เช่า) ได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ ให้เช่า 

เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 ผู้ เช่าสามารถเลือกที่ จะไม่ต้องน าการลดค่าเช่า

ดังกล่าวมาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยเมื่ อกิจการเลือกตามทางเลือก

ดังกล่าวแล้วกิจการต้องถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ ได้รับการลดค่าเช่า เมื่ อผู้เช่าได้รับการ

ยืนยันการลดค่าเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทยอยปรับลดหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ ครบ

ก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ ได้รับการลดค่าเช่าตามที่

ค านวณไว้เดิมตามจ านวนงวดที่ ได้รับการลดค่าเช่านั้นพร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่ อม

ราคาจากสนิทรัพย์สทิธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สนิตามสัญญาเช่าที่ ยังคงรับรู้ ในแต่ละ

งวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ ลดลง และบันทึกผลต่างที่ เกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน ให้ผู้

เช่าปรับลดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้

และวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าทั้งหมดใหม่โดยข้อก าหนดนี้ จ ากัดเฉพาะด้านผู้ เช่า
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เท่านั้น ทั้งนี้  กิจการทั้งด้านผู้ เช่า และด้านผู้ ให้เช่ายังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญาเช่า ในเรื่ องอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

 การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เรื่อง 

ภาษีเงินได ้

2.6 กิจการสามารถเลือกที่ จะไม่น าข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีความไม่

แน่นอนซึ่ งอาจกระทบต่อการประมาณการก าไรทางภาษีที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็น

ข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไรทางภาษีที่ จะเกดิขึ้นในอนาคตเพื่ อที่ จะ

ใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่กิจการยังต้องทบทวนมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และ

กจิการต้องลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลง เม่ือเห็นว่าไม่มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งนี้  กิจการยังต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 

เร่ือง ภาษีเงินได้ ในเรื่ องอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

การประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง  

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

2.7 สถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่ มีความไม่แน่นอนสูง กจิการสามารถเลือกที่

จะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ การด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทั้งนี้  กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ ในเร่ืองอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงกิจการยัง

ต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ การด้อยค่า และการทดสอบด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ เกิดจาก

สถานการณ์อื่ น ๆ นอกเหนือจากสถานการณ์ COVID-19 

2.8 ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการใช้ประโยชน์

ไม่ทราบแน่นอน หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อมใช้งานเป็นประจ าทุกปีซึ่ งกิจการ

อาจด าเนินการในช่วงเวลาใดของปีกไ็ด้นั้น กิจการสามารถเลือกที่ จะไม่น าข้อมูลจาก

สถานการณ์ COVID-19 ที่ อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้

ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการใช้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรกต็าม 

กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  

ในเร่ืองอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงกิจการยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่ นในการทดสอบด้อยค่าค่า

ความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้อมใช้งาน นอกเหนือจากสถานการณ์ COVID-19 
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การประมาณการหน้ีสิน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสิน

ที่อาจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน 

2.9 สถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่ มีความไม่แน่นอนสูง กจิการสามารถเลือกที่

จะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ที่ มีผลท าให้เกิดภาระ

ผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ทั้งนี้  กิจการยังต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น และ

สนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น ในเรื่ องอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  

3. หากกิจการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีใดตามแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ทางเลือกดังกล่าว ข้อเทจ็จริง 

และสถานการณ์ที่ กิจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้อง 

วนัถือปฏิบติั 

4. แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ เป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชี

ส าหรับการจัดท างบการเงินที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีรอบระยะเวลา

รายงานสิ้นสดุภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  31 ธนัวาคม 2563 
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นางสาวกฤตยาภร    อารีโสภณพิเชฐ  อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นางสาววิไลวรรณ   กาญจนกนัต ิ  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวถนอมทรัพย์     โสภณศิริกุล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวทศวรรณ     บุษปะเกษ)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวโสภา    รุ่งสริุยะศิลป์)  อนุกรรมการ 

(นายสริิชัย    ทองดี)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนุิตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์     ภาณเุดชทพิย์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

นายภาณพุงศ์     ศิริอคัรกรกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

นายอุดม    ธนูรัตน์พงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวีระเดช    เตชะวรินทร์เลิศ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  



                สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2563 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี  พงศ์สพุัฒน์  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา   จันทะเดช  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ใจเก่งกจิ  อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

ดร.พิมลวรรณ    ชยพรกุล  อนุกรรมการ 

นางสาวธญัลักษณ์   เกตุแก้ว   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเฉลิมพงศ์     ตั้งบริบูรณ์รัตน์)  อนุกรรมการ 

(ดร.จารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

  (นางสาวแวววไล    มณีไพโรจน์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนุิตา    เจริญศิลป์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี     วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร.ธนาดล    รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวสธุรีา    หงษ์มณี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 




