สถานการณ์ COVID-19
และการดำ�เนินงานต่อเนื่องของกิจการ

การ

ระบาดของเชื้้�อโรค COVID-19 ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ไปทั่่�วทุุ กมุุมโลกและหลายสาขาอาชีีพ รวมทั้้�งผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพบััญชีี นอกจากกิิจการจะได้้รัับผลกระทบจากการหยุุดกิิจการชั่่�วคราว
หรืือบางกิิจการอาจประสบปััญหาหนัักจนถึึงขั้้�นเลิิกกิิจการ ผู้้�บริิหารก็็เครีียด
พนัักงานก็็หวั่่�นว่่าจะตกงาน ผู้้�สอบบััญชีีก็็เป็็นอีีกอาชีีพหนึ่่�งที่่�มีีความยาก
ลำำ�บากในการทำำ�งานเช่่นเดีียวกััน เนื่่�องจากผู้้�สอบบััญชีีต้้องรวบรวมหลัักฐาน
การสอบบััญชีีเพื่่�อให้้ได้้ข้อ้ สรุุปว่่ารายงานทางการเงิินนั้้�นถููกต้้องตามควรและ
เป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินหรืือไม่่ เพื่่�อให้้ผู้�ใ้ ช้้งบการเงิินได้้
ข้้อมููลทางการเงิินที่่�ถููกต้้องเหมาะสมและใช้้ตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจได้้
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีจะรวบรวมหลัักฐานการสอบบััญชีีได้้ยากขึ้้�น
เพราะต้้องเว้้นระยะห่่าง ห้้ามรวมกลุ่่�ม และการหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสสิ่่�งของ
ต่่าง ๆ รวมถึึงเอกสารหลัักฐาน และหนึ่่�งในงานสำำ�คััญของผู้้�สอบบััญชีี
คืือ การประเมิินว่่าผู้้�บริิหารได้้ประเมิินการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของกิิจการ
หรืื อ ไม่่ กิิ จ การจะสามารถดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ต่่ อ ไปได้้ โ ดยไม่่ เ ลิิ ก กิิ จ การ
ไม่่ชำ�ำ ระบััญชีี หรืือหยุุดการดำำ�เนิินงานที่่สำ� �ำ คััญในระยะเวลา 12 เดืือนข้้างหน้้า
นัับจากวัันที่่�ในรายงานทางการเงิิ น ท่่านผู้้�อ่่านคงเริ่่�มเห็็นเค้้าลางของ
ความยากลำำ�บากของผู้้�สอบบััญชีีแล้้วว่่าใครจะไปรู้้�อนาคตขนาดนั้้�น แม้้แต่่
ผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าของกิิจการเองก็็อาจไม่่รู้้�อนาคตก็็ได้้ เพราะความแน่่นอน
คืือความไม่่แน่่นอน โชคดีีที่่�สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้อ้ อกมาตรการผ่่อนปรนซึ่่�ง
เปรีียบเสมืือนตู้้�ปัันสุุขให้้กัับกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะที่่�ต้้องการใช้้
หยิิบไปใช้้ได้้และถ้้าไม่่ต้้องการใช้้ก็็ไม่่ว่่ากััน ทำำ�ให้้กิิจการสามารถเลืือก
ที่่�จะไม่่นำำ�เรื่่�อง “ความไม่่แน่่นอนในอนาคต” มาพิิจารณาในการรายงาน
ทางการเงิิน เช่่น การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ การวััดมููลค่่ายุุติธิ รรม การประมาณการ
หนี้้�สิิน การวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน โดยมีีระยะเวลาโปรโมชั่่�นถึึงวัันสิ้้�นปีีนี้้�
(31 ธัันวาคม 2563) และต้้องมีีการเปิิดเผยถึึงการเลืือกใช้้มาตรการดัังกล่่าว
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน แต่่จะใช้้ข้้อผ่่อนปรนไม่่ได้้ถ้้าข้้อเท็็จจริิง
ได้้เกิิดขึ้้น� แล้้ว เช่่น หนี้้�สููญแล้้ว กิิจการกำำ�ลัังจะปิิดตััวลงแล้้ว ส่่วนปีีหน้า้ จะเป็็น
อย่่างไร ก็็ยัังไม่่มีีใครรู้้�แต่่ขอให้้ทุุกคน Live and Learn คืือ การ “อยู่่�ที่เ�่ รีียนรู้้�
อยู่่�ที่ย�่ อมรัับมััน ตามความคิิดสติเิ ราให้้ทััน อยู่่�กัับสิ่่ง� ที่ดี�่ ี ไม่่ใช่่สิ่่ง� ที่ฝั�่ นั และทำำ�
สิ่่ง� นั้้�นให้้ดีีที่สุ�่ ดุ ” (เครดิิต คุุณกมลา สุุโกศล) และคิิดว่่ามัันเป็็น “ฤดููที่แ�่ ตกต่่าง
(Seasons Change)” เพื่่�อปลอบใจในยามยาก ผู้้�สอบบััญชีีก็็อาจเพลามืือ
ในเรื่่�องของการพิิจารณาการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เพราะด้้วยความคลุุมเครืือ
ของสถานการณ์์ทำำ�ให้้ยัังไม่่สามารถประเมิินสถานการณ์์ได้้ในระยะเวลา
อัันสั้้�นนี้้�
	สำำ�หรัับปีีหน้า้ หลัังจากวิิกฤต COVID-19 ผ่่านไป คาดว่่าจะมีีวััคซีีนแล้้ว
ทุุกอย่่างคงดีีขึ้้�น และกลัับมามองธุุรกิิจลููกค้้า ถ้้ายัังอยู่่�กัันดีีก็็ถืือว่่าโชคดีี
แต่่ถ้า้ กิิจการใดพัักผ่่อนเป็็นเวลานานหรืือนานจนฟื้้น� ยาก (และหมดโปรโมชั่่น�
ปัันสุุขแล้้ว) ผู้้บ� ริิหารของกิิจการก็็ต้อ้ งประเมิินความสามารถในการดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�อง หากประเมิินแล้้ว มีีประเด็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ �เนิินงานต่่อเนื่่�อง

ก็็จะกระทบการวััดมููลค่่าของรายการและเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิิน ส่่วนผู้้�สอบบััญชีีจะพิิจารณาผลกระทบต่่อรายงาน
ของผู้้ส� อบบััญชีี ตามรููปที่่� 1 กล่่าวคืือ เมื่่อ� มีีข้้อสงสััยเกิิดขึ้้น� ผู้้ส� อบบััญชีีต้้องประเมิินผลการประเมิินของผู้้บ� ริิหารเรื่่อ� งความสามารถ
ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง หากประเมิินแล้้วกิิจการยัังเหมาะสมที่่จ� ะใช้้เกณฑ์์การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไป แต่่มีีความไม่่แน่่นอน
ที่่มีี� สาระสำำ�คััญที่่ก� ระทบการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� ง และกิิจการมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอแล้้ว ผู้้ส� อบบััญชีีจะแสดงความเห็็น
อย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข (ถ้้าไม่่มีีประเด็็นอื่่�นที่่�กระทบความเห็็น) และเพิ่่�มวรรค “ความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� ง” หากกิิจการเปิิดเผยข้้อมููลไม่่เพีียงพอ ผู้้ส� อบบััญชีีจะแสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่อ� นไขหรืือแสดงความเห็็นว่่า
งบการเงิินไม่่ถููกต้้องแล้้วแต่่ผลกระทบต่่องบการเงิิน หากผู้้�บริิหารเห็็นว่่ากิิจการไม่่เหมาะสมที่่�จะใช้้เกณฑ์์การดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�อง และได้้เปลี่่�ยนไปใช้้เกณฑ์์อื่่�นที่่�เหมาะสม ผู้้�สอบบััญชีีจะแสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขและอาจเพิ่่�มวรรคเน้้นข้้อมููล
และเหตุุการณ์์ในเรื่่อ� งดัังกล่่าว แต่่หากผู้้�บริิหารยัังไม่่เปลี่่ย� นเกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีีจะต้้องแสดงความเห็็นว่่า
งบการเงิินไม่่ถููกต้้อง

รููปที่่� 1 แผนภาพแสดงการตััดสิินใจเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อง

ผูบริหารประเมินแลววายังเหมาะสมหรือไม
ที่จะใชเกณฑการดำเนินงานตอเน�อง

ไมเหมาะสม

เหมาะสม

มีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่กระทบ
การดำเนินงานตอเน�องหรือไม

มี

ความไมแนนอน

ไมมี

ความไมแนนอน

เพียงพอ

เปลี่ยนเกณฑ

ไมเปลี่ยนเกณฑ

แสดงความเห็นอยางไมมีเง�อนไข
อาจเพิ่มวรรคเนนเร�องเปลี่ยนเกณฑ

มีการเปดเผยขอมูลเพียงพอหรือไม

เปดเผย

ผูบริหารเปลี่ยนไปใชเกณฑอ�นที่เหมาะสม

เปดเผย

แสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง

ไมเพียงพอ

แสดงความเห็นแบบไมมีเง�อนไข
และเพิ่มวรรค “ความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตอเน�อง”
ตอจากวรรคเกณฑ ในการแสดงความเห็น
ถามีสาระสำคัญ : แสดงความเห็นอยางมีเง�อนไข
ถามีสาระสำคัญและแผกระจาย : แสดงความเห็นวา
งบการเงินไมถูกตอง

อย่่างไรก็็ตาม หากกิิจการมีีประเด็็น

เรื่่�องการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง การที่่�กิิจการเปิิดเผยข้้อมููล
ไว้้ ใ นงบการเงิิ น และผู้้ � ส อบบััญชีีได้้ ร ายงานประเด็็ น
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของกิิจการในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีถืือเป็็นการให้้ข้้อมููลกัับผู้้�ใช้้งบการเงิิน
เพื่่� อ การตััดสิิ น ใจ ผู้้ �อ่ ่ า นหลายท่่ า นอาจคิิ ด ว่่ า เป็็ น
การทำำ � ให้้ ส ถานการณ์์ ยิ่่ � ง รุุ น แรงมากขึ้้� น หรืือไม่่
เพราะนัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอาจเกิิดการตกใจ
และถอดใจในการทำำ�ธุรุ กิิจกัับกิิจการดัังกล่่าว แต่่ช้า้ ก่่อน
เพราะงานวิิจััยในต่่างประเทศ (Carson et al., 2013)
พบว่่าตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543 - 2553 กิิจการในประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ที่่�ได้้รัับรายงานแบบ Going Concern
Opinion จำำ�นวน 14,055 ตััวอย่่าง สามารถอยู่่�รอดปลอดภัยั
อย่่างน้้อยอีีกหนึ่่�งปีี มีีถึึงร้้อยละ 98.31 ซึ่่ง� นัับว่่ามีีอััตรา
การอยู่่�รอดที่่�สููงมาก ในทางกลัับกัันกิิจการที่่�ล้้มละลาย
จำำ�นวน 396 ตััวอย่่าง กลัับได้้รัับรายงานแบบ Going
Concern Opinion ก่่ อ นที่่ � จ ะล้้ มล ะลายประมาณ
ร้้ อ ยละ 60 เท่่ า นั้้� น ซึ่่� ง นัับว่่ า เป็็ น จำำ � นวนที่่ � ไ ม่่ ม าก
เมื่่� อ เทีียบกัับสภาพของกิิ จ การที่่ � ป ระสบปัั ญ หา
อย่่ างแท้้ จริิ ง ดัังนั้้� น การที่่ �กิ ิ จการจะอยู่่�หรืือไปนั้้� น
ไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับการที่่�ผู้้�สอบบััญชีีออกรายงานแบบใด
แต่่ ขึ้้ � น อยู่่�กัับปัั จ จััยพื้้ � น ฐาน การบริิ ห ารงานและ
สภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจของกิิจการมากกว่่า
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