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	 ในฉบับนี้กลับมาพบกับบทความทางด ้าน 
การสอบบัญชีกันอีกครั้งนะครับ	 หลังจากหายไปนาน 
พอสมควร	เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบัญชี 
บางท ่านอาจรู ้ สึกว ่ า 	 ท� าไมด ้านการสอบบัญช ี
จึงดูเงียบจัง	 ไม่เห็นมีอะไรเป็นข่าวครึกโครมเหมือน
ด้านการบญัช	ีซึง่มทีัง้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ที่ ป รับป รุง ใหม ่และ	 Appl icat ion	 ทางบัญช ี
ที่ท�างานบน	 Smartphone	 ส�าหรับธุรกิจขนาด
เล็ก 	 ก็ต ้องขอบอกเล ่ า ให ้ฟ ั ง ในที่ นี้ ล ่ ะครับว ่ า 
คณะท�างานก�าลังด�าเนินการอยู ่หลายเรื่องครับ 
เช่น ก�าลังด�าเนินการการแปล Guide to Using 
ISAs in the Audits of SME 2018 ซึ่งเมื่อแปล
เสร็จแล้ว น่าจะช่วยส�านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก 
ให้สามารถท�างานได้ง ่ายและมีคุณภาพมากขึ้น
โดยครั้งนี้เพ่ือให้อ่านได้ง่ายขึ้น	 คณะท�างานมีแผนที่จะ
จัดท�าในรูปแบบ	 E-book	 ด้วย	 เช่นเดียวกับการจัดท�า
มาตรฐานการสอบบญัชฉีบบัรวมเล่มปี	2018	นอกจากนัน้ 
ได้มีการจัดโครงการยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพ	 เช่น	
โครงการ EQCR & Monitoring Certificate Program
ซึ่ งมีแผนที่ จะด�า เนินการต ่ออีกสองรุ ่นในป ีนี้ 

หลังจากถือได้ว่าประสบความส�าเร็จมาแล้วในรุ ่น
แรก	 ส่วนโครงการเปิดสนามสอบ	CPA	 ในต่างจังหวัด
ทั้งสามแห่งก็ได้ด�าเนินการไปแล้ว	 คาดว่าจะได้รับ
ความสนใจมากขึ้นเป็นล�าดับ	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการพัฒนาและยกระดับผู้สอบบัญชีในภูมิภาค 
อีกด้วย

	 ในระดับโลกก็มีความเคล่ือนไหวหลายเรื่อง 
IFAC Council Meeting (November 1, 2018) 
ได ้กล ่าวถึ งกระแสการเปล่ียนแปลงหลายเรื่ อง 
ซึ่งพอจะสรุปบางเรื่องที่น ่าสนใจได ้เช ่นว ่า	 จะมี 
การพิจารณาถึงการตรวจสอบบัญชีส�าหรับธุรกิจที ่
ไม่ซับซ้อนให้แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเวลา พูดถึง 
เรื่องนี้บางคนอาจคิดไกลไปถึงว่า	 อาจจะมีมาตรฐาน 
การสอบบญัชสีองระดบัเกดิขึน้	 ซึ่งเรื่องน้ีในระดับสากล 
มีการเรียกร้องกันมานานพอสมควรแล้ว	 ก็ต้องรอ
ฟังกันต่อไปว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นหรือไม่	 ผูเ้ขยีนเห็นว่า	
หากมาตรฐานการสอบบญัชสีองระดับเกิดขึ้น	 จะเป็น
ประโยชน์กับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
อุปนายกคนที่หนึ่ง	และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	

ด้านการสอบบัญชี

Update ข่าวสาร

“ด้านการสอบบัญชี”
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อีกเรื่องที่น่าสนใจคือ

การเน้นเรื่องคุณภาพงานมากขึ้นเริ่มจาก

การปรับปรุง ISA 540 

Auditing Accounting 

Estimates and Related Disclosures 

และ ISA 315 

Identifying and Assessing 

the Risks of Material Misstatement ใหม่ 

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 มิใช่การให้ค�าแนะน�า
หรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา	ตัวเลข	รายงาน	
หรือ	ข้อคิดเห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็น
ผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่
ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี  
 วาระปี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้จัดท�า
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร

ก�าหนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน	(ทุกต้นเดือน)
ข้อมูลติดต่อ  Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook    https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID       @tfac.family

	 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน	 นาทีนี้คงไม่มีประเด็นไหนร้อนแรงเท่า 
การเมอืงไทย	เม่ือคณะกรรมการการเลอืกตัง้	(กกต.)	มมีตใิห้วนัที	่24	มนีาคม	
2562	 เป็นวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	และแน่นอนว่า 
การเลือกตั้งอาจส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย	หากสมาชิกท่านใดสนใจที่จะลงทุน
ในช่วงนี้ก็ขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน	 และอย่าลืมท�าหน้าท่ี 
ไม่นอนหลับทับสิทธิ์	ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันด้วยนะคะ
	 อย่างไรก็ตาม	นอกจากประเด็นทางการเมืองและตลาดหุ้นไทยแล้ว 
ประเทศไทยเราก็ยังมีอีกประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้กัน	คือข่าวของนายฮาคีม 
อัล	อาไรบี	นักฟุตบอลชาวบาห์เรน	ผู้ลี้ภัยทางการเมืองท่ีถูกควบคุมตัว 
ที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 (สตม.)	 ในกรุงเทพฯ	จนนานาชาติเรียกร้อง
ให้ทางการไทยปล่อยตัวนายฮาคีม	ล่าสุด	ศาลอาญามีค�าสั่งให้ปล่อยตัว 
นายฮาคีม	ซึ่งถือได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของขบวนการสิทธิมนุษยชน 
ในบาห์เรน	ไทย	ออสเตรเลีย	และทั่วโลก	
	 อัปเดตข่าวสารบ้านเมืองกันไปแล้ว	 มาพูดถึง	 Newsletter 
กันบ้างดีกว่าค่ะ	ส�าหรับฉบับนี้ก็ยังคงอัดแน่นด้วยความรู้	 เน้ือหาสาระ
ทางบัญชีเช่นเคยค่ะ	โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายก
คนที่หนึ่ง	 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
มากล่าวทักทายเปิดเล่ม	พร้อมด้วยบทความที่น่าสนใจอีกมากมาย	
อาทิ	บทบาทนักบัญชีในโลกอนาคต	จากนักบัญชีสู่นักบัญชีนวัตรกร, 
บอกกล่าว	(หา)	เล่าความ	เกีย่วกับจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัช,ี 
เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรอ่านเพื่อประกอบความเข้าใจ	 TFRIC	 22, 
CPA	 conference	 2018	 -	 Future	 of	 Audit	 และเน้ือหาอื่น	 ๆ	 
อีกมากมาย	ติดตามได้ภายในเล่มค่ะ	ท้ายนี้หากท่านต้องการเสนอแนะ 
หรือติชมจดหมายข่าว	โทร.	02	685	2514,	02	685	2567

 ซึ่งมาตรฐานทั้งสองฉบับน้ีเป็นหัวใจ
ส�าคัญของคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีใน
ระดับส�านักงาน นอกจากนี้ มาตรฐาน ISQC1
ซึ่งใช ้มานานพอควรแล้วก็จะมีมาตรฐาน 
ISQC 2 Engagement Quality Reviews 
ออกมาเน้นคุณภาพงานให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 
มากขึ้นอีกระดับหนึ่ง	 อีกเรื่องที่ต้องน�ามาเล่า
สู่กันฟัง	 เพราะมีการปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกัน	
คือเรื่องของ	Professional Skepticism	หรือ 
ที่รู้จักกันในภาษาไทยว่า	การใช้ความระมัดระวัง
เยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ	 ค�าน้ีใช ้ กันมานาน 
จนลืมกันไปแล้วว่าหมายถึงอะไร	 หลังจากทาง	
IAASB ปล่อยทิง้ไว้นาน	กไ็ด้หนัมาปรบัปรงุนยิาม 
ค�านี้ ใหม ่ เ พ่ือให ้ งานของผู ้สอบบัญชี เป ็น 
ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น	สรุปแล้วการเปลี่ยนแปลง 
ที่ เล ่ามาให้ฟ ังท้ังหมดที่จะเกิดขึ้นมุ ่งเน ้น 
ไปท่ีเรือ่งเดยีวคือค�าว่า คณุภาพ ซึง่ก็สอดคล้อง
กับความคาดหวังท่ีสังคมได้ฝากความหวังไว้
กับวิชาชีพนี้
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สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับตัวแทนจากทาง

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ (British Embassy) 

เกษตรศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันตอบค�าถาม

ทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2562

6 หน่วยงานบัญชี ผนึกก�าลัง

ส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีเดินทางเข้าพบและสวัสดีปีใหม่

ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ

	 เมือ่วนัที	่24	มกราคม	2562	สภาวชิาชพีบญัชโีดย	รศ.ดร.กนกพร 
นาคทับที	 กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญช	ี
และนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ	สภาวิชาชีพบัญชี	
ให้การต้อนรับตวัแทนจากทางสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ	(British	
Embassy)	ซึ่งประกอบด้วย	Mr.Daniel Benzing	 (Accounting	
Standards	Manager)	Mr.Jay Wee	(Finance,	Risk	&	Logistics	
Manager),	Mr.Chayathorn Chanruangvanich	(Accounting	
Standards	Expert	-	Thailand)	และ	Miss Chalisara Suparat 
(Prosperity	Fund	Programme	Manager)	เพื่อเข้าหารือส�าหรับ	
“South East Asia Financial Markets & Intellectual Property 
Project”	 ในเรื่องของกระบวนการ	 ประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดท�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยเพือ่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 (IFRS)	 รวมถึง 
แลกเปลีย่นมมุมองความเหน็เพือ่ร่วมกนัพฒันามาตรฐานวชิาชีพบญัชี 
ของประเทศไทยให้ก้าวสู่สากลต่อไป

	 เมื่อวันที่	 30	 มกราคม	 2562	 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “ส่งเสริมการด�าเนิน
ธุรกิจให้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว” ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี	 สมาคม
ส�านกังานบญัชไีทย	สมาคมส�านกังานบญัชคุีณภาพ	สมาคมส�านกังาน
บัญชีและกฎหมาย	 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย	
และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21
	 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้	 มีเป้าหมาย 
เพือ่เน้นสร้างศกัยภาพของส�านกังานบญัชี	ส�านกังานสอบบัญช	ีผูท้�าบญัช ี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	 และผู้ประกอบการ 
ให้มีความรู้ด้านบัญชี	 และภาษีอากร	 และประสบการณ์ที่เพียงพอ 
อันจะส่งผลให้ระบบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 และ 
หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร

	 เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2562	นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี	 พร้อมด้วย	นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี  
อุปนายกคนที่สาม	 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
ด้านการท�าบญัช	ีนายชยัยทุธ องัศวุทิยา	ผู้ช่วยเลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัช ี
ดร.ธรีชยั อรุณเรอืงศริเิลศิ	 กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ 
ด้านการพฒันาวชิาชีพบญัชี	และนางภูษณา แจ่มแจ้ง	 ผู้อ�านวยการ 
สภาวชิาชพีบญัช	ีเดนิทางเข้าพบและสวัสดปีีใหม่	นายชาตศิริ ิโสภณพนชิ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ธนาคารกรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ 
คณะผู้บริหาร	ณ	ธนาคารกรุงเทพ	ส�านักงานใหญ่	สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ในโอกาสนี่ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือ 
ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย

	 เมื่อวันที่	26	มกราคม	2562	สภาวิชาชีพบัญชีจัดการแข่งขัน 
ตอบค�าถามทางบัญชรีะดบัประเทศ คร้ังที ่7 ประจ�าปี 2562 Thailand 
Accounting Challenge 2019 โดยในปีนี้ได้รับการตอบรับ
เข้าร่วมแข่งขันจ�านวนทั้งสิ้น	 141	 ทีม	 จาก	 75	 สถาบันการศึกษา 
ทัว่ประเทศเข้าร่วมการแข่งขนัในครัง้นี	้ผลการแข่งขนัรางวลัชนะเลศิ
อันดับ	1	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	:	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	:	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 3	 ร่วมกัน	 2	 สถาบัน	 :	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
										สภาวิชาชีพบัญชี	ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะและได้รับ
รางวัลในครั้งนี้	และขอขอบคุณน้อง	ๆ 	นิสิตนักศึกษา	และอาจารย์
ที่ปรึกษาทุกทีม	 จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ	 ที่ได้เข้าร่วม 
การแข่งขนัในครัง้นี	้และขอขอบคณุผูส้นบัสนนุการแข่งขนั	รวมไปถงึ 
ผูม้ส่ีวนร่วมทกุท่านท่ีท�าให้เกดิการแข่งขันในครัง้นีข้ึ้น	หวงัเป็นอย่างยิง่ 
ว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีในการจัดงานครั้งต่อไป
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นายกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมคณะผู้บริหาร

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการ

Open House ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมนักบัญชี

เพื่อเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการที่ใช้ 

“Application SME สบายใจ”

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

	 เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2562	ณ	อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล	 นายก 
สภาวชิาชพีบญัช	ีพร้อมด้วยภรรยา	และนางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ 
นางดารนิทร์ หยกไพศาล	คณะกรรมการสภาวชิาชพีบัญช	ีนางภูษณา 
แจ่มแจ้ง	ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี	และผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการ
ส่วนสภาวชิาชพีบัญช	ีได้น�าแจกนัดอกไม้ไปถวายทีห่น้าพระรปูสมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 พร้อม 
ลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน 
มพีระพลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรงยิง่	ๆ 	ขึน้ไป	เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจ 
ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
	 จากน้ันในวันเดียวกัน	 นายกสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมคณะ 
ได้น�าแจกนัดอกไม้ไปถวาย	พร้อมลงนามถวายพระพร	พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ให้มีพระพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์	 และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน 
ณ	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการอบรมนักบัญชีเพื่อเป็นท่ีปรึกษา
ของผูป้ระกอบการทีใ่ช้	“Application SME สบายใจ” รุน่ที ่1 และ 
รุ่นที่ 2	 โดยรุ่นที่	1	มีก�าหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2562	
ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดยนางภูษณา แจ่มแจ้ง	 ผู้อ�านวยการ 
สภาวิชาชีพบัญชี	 และรุ่นที่	 2	 จัดขึ้นในวันที่	 18	กุมภาพันธ์	 2562 
ได้รบัเกยีรตกิล่าวเปิดงานโดยนายประเสรฐิ หวงัรตันปราณ	ีอุปนายก
คนที่สาม	และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	ด้านการท�าบัญชี 
ณ	ศูนย์อบรมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	(6A)	อาคาร
สภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	(อโศก)

	 เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2562	สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการ 
Open House เปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ 
นิสิตนักศึกษาได้ท�าความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี	 ซ่ึงเป็นองค์กร 
ด้านวชิาชพีบญัชขีองประเทศไทย	พร้อมทัง้เพือ่แนะน�าและสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัสายอาชีพทางด้านบญัชี	รวมถึงการเป็นนกับญัชี
ทีม่คีณุภาพในตลาดแรงงาน	โดยในครัง้นีม้นีสิตินกัศกึษาทีก่�าลังศึกษา
ในระดบั	ปวส.	และระดบัปรญิญาตร	ีสาขาวชิาการบญัช	ีจ�านวนกว่า	 
355	คน	จาก	4	สถาบันการศึกษา	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก	 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์	มหาวทิยาลัยศรปีทุม	และวิทยาลัย
พณิชยการบางนา
	 สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณสถาบันการศึกษาทุก	 ๆ	 สถาบัน 
ทีใ่ห้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี	้และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าน้อง	ๆ  
นิสิตนักศึกษาจะน�าความรู ้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเตรียม 
พร้อมสู่เส้นทางสายวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป
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สิทธิพิเศษสมาชิกสภาฯ

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เป็นสถาบันวิชาชีพ 
ทางการบัญชี	ที่เดินเคียงข้างชาวบัญชีมากว่า	70	ปี	ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า	
82,000	คน	ซึ่งแบ่งประเภทสมาชิกออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	สมาชิก
สามัญ		สมาชิกวิสามัญ	และสมาชิกสมทบ
	 แน ่นอนว ่าการเป ็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	 นอกจากจะ 
เพิม่โอกาสในการเข้าถงึแหล่งความรู้เกีย่วกบัวชิาชพีบญัชซีึง่เป็นเคร่ืองมอื 
ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถให้นักบัญชีเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่าง 
มคีณุภาพแล้ว	สภาวชิาชพีบญัชียงัเป็นตวักลางทีท่�าให้นกับญัชไีด้มาพบเจอ 
กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ	ซึ่งนอกจากประโยชน์ข้างต้นแล้ว	สภาวิชาชีพบัญชี 
ยังมีสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ส่วนลดในการสั่งซ้ือหนังสือ	 ส่วนลด 
ค่าอบรมสัมมนา	และสิทธิ์ประโยชน์อื่น	ๆ	อีกมากมาย
	 Newsletter	 ฉบับที่	 75	 ประจ�าเดือนมีนาคม	 2562	 ส่วนงาน
ทะเบียนขอน�าสาระส�าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู ้ที่จะเข้ามาเป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	 และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับมาฝาก 
ท่านผู้อ่านค่ะ

คุณสมบัติของผู้มีความประสงค์เข้าเป็น

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภทสามัญ

	 (1)	 มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์	
	 (2)	 มีสัญชาติไทย	
	 (3)	 ส�าเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี	 หรือ 
	 	 ได ้รับประกาศนียบัตร	 หรือวุฒิอื่นเทียบเท ่าปริญญาตร ี
	 	 สาขาวชิาการบญัชทีีส่ภาวชิาชีพบญัชรีบัรอง	 หรอืส�าเรจ็การศึกษา 
	 	 สาขาอื่น	ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด
	 (4)	 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วย 
	 	 สมาชิก	พ.ศ.	2556

เอกสารหลักฐานประกอบ

(กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ท�ำกำรอำคำรสภำวิชำชีพบัญชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือส่งทำงไปรษณีย์)

	 (1)	 ใบสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	จ�านวน	1	ชุด	
	 (2)	 รูปถ่ายปัจจุบัน	ขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	1	รูป
	 (3)	 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอืส�าเนาบัตรอืน่ทีท่างราชการ 
	 	 ออกให้ซ่ึงมีรูปถ่ายเพื่อใช้แสดงตนแทนบัตรประจ�าตัวประชาชน	 
	 	 จ�านวน	1	ฉบับ	(กรณีไม่ได้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน)
	 (4)	 ส�าเนาหลักฐานการศกึษาวชิาการบญัชไีม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรี	 
	 	 (ใบปรญิญาบตัร	หรอืหนงัสือรบัรองส�าเร็จการศกึษา	หรอืใบแสดง 
	 	 ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร)
	 (5)	 ส�าเนาหลักฐานอืน่กรณกีารเปล่ียนแปลง	ค�าน�าหน้า,	ชือ่,	ชือ่สกลุ	 
	 	 (ถ้ามี)	(กรณีไม่ได้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน)
	 (6)	 หลักฐานการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก	(กรณีส่งทางไปรษณีย์)

 **ส�ำเนำเอกสำรทุกฉบับต้องมีกำรลงลำยมือชื่อรับรองส�ำเนำถูกต้อง 
 จำกผู้ประสงค์จะสมัครสมำชิก**

สมาชิกสามารถเข้าร่วม	“โครงการ	Life	Begins	with	
GHB”	กับธนาคารอาคารสงเคราะห์	 (ติดต่อพนักงาน
สินเช่ือได้ทุกสาขา	 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่	 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	 หมายเลข	 0	 2645	 9000 
กด	9	และ	www.ghbank.co.th)

	 หากต้องการสมคัรเป็นสมคัรสภาวชิาชพีบญัช	ีสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียน	โทร.	02	685	2524

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

ได้รับ	Newsletter	ทาง	E-mail	เป็นประจ�าทุกเดือน

ส่วนลดค่าอบรมสัมมนา	 และสิทธิเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรสัมมนา	ในราคาประหยัด	(399-599	บาท)

ส่วนลด	10-20%	ส�าหรบัการสัง่ซ้ือหนงัสอื	(สมาชิกราย	
1-2	ปี	ลด	10%	/	ราย	3	ปีขึ้นไป	ลด	20%)

สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และออกเสยีงลงคะแนน 
เลือกตั้งในการประชุมใหญ่

ส่วนงำนทะเบียน

ช่องทางการจัดส่งเอกสารหลักฐาน

	 (1)	 ณ	 ที่ท�าการอาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
	 	 ชั้น	1	เลขที่	133	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	 
	 	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
	 (2)	 ทางไปรษณีย์	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์ 
	 	 เลขที่	133	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ
	 	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
	 (3)	 ทางระบบออนไลน์ทีเ่วบ็ไซต์สภาวิชาชบีญัช	ี :	www.tfac.or.th 
	 	 หวัข้อสมคัรสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี	 โดยกรอกข้อมลูและแนบไฟล์ 
	 	 เอกสารหลักฐาน	 (แนะน�าช่องทางนี้เนื่องจากสะดวก	ประหยัด 
	 	 เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 สภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณา 
	 	 คุณสมบัติในวันท�าการถัดไปหลังจากได้รับเอกสารหลักฐานและ 
	 	 การยืนยันการช�าระเงินจากธนาคารแล้ว)
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	 สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถัมภ์	(สภาวชิาชพีบญัชฯี)	มกี�าหนดการปรบัเปลีย่นชือ่ย่อภาษาองักฤษของสภาวชิาชพีบญัช	ี

จากค�าว่า	FAP	(แฟ๊บ)	เป็นค�าว่า	TFAC	(ที-แฟ็ค)	โดยย่อมาจากค�าว่า	“Thailand	Federation	of	Accounting	Professions”	

ซึ่งได้เพิ่มเติมค�าว่า	Thailand	เข้าไปในชื่อภาษาอังกฤษ	เพื่อให้สามารถสื่อถึงแหล่งก�าเนิดสภาวิชาชีพบัญชีฯ	นั่นคือ	“ประเทศไทย”	

ได้อย่างชัดเจน	โดยค�าย่อ	TFAC	(ที-แฟ๊ค)	มีความหมายและค�าแปลในภาพรวม	ดังนี้

 T	 ย่อมาจาก	อักษรตัวแรกของค�าว่า	Thailand	แปลว่า	ประเทศไทย

 F	 ย่อมาจาก	อักษรตัวแรกของค�าว่า	Federation	แปลว่า	สภา,	สหพันธ์

 AC	 ย่อมาจาก	อักษรสองตัวแรกของค�าว่า	Accounting	Professions

	 	 แปลว่า	วิชาชีพบัญชี,	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

	 เมื่อรวมกันแล้วจึงปรากฏเป็นค�าย่อภาษาอังกฤษใหม่ว่า	“TFAC”

นอกจากน้ัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ก�าหนดให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ (โลโก้) เพิม่เติม

เพื่อความเหมาะสมและความชัดเจนในการด�าเนินกิจกรรมในด้านต่างประเทศโดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

ตราสัญลักษณ์ (หลัก)

ส�าหรับใช้ในกิจกรรมเป็นทางการและกิจกรรมทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ (เพิ่มเติม)

ส�าหรับใช้ในกิจกรรมด้านต่างประเทศ

	 เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจในการใช้งานตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ	(โลโก้)	มากขึ้น	สภาวิชาชีพบัญชีฯจึงได้จัดท�าข้อก�าหนดและ 

วิธีการใช้งานตราสัญลักษณ์เพ่ืออธิบายรายละเอียดในการใช้งาน	 ซ่ึงสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่	 http://bit.ly/2tuC3WX 

สภาวชิาชพีบญัชฯี	จะด�าเนนิการเปลีย่นแปลง	Domain	Name	เวบ็ไซต์สภาวชิาชพีบญัชฯี	จาก	www.fap.or.th	เป็น	www.tfac.or.th 

ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2562	และจะเริ่มปรับเปลี่ยน	Email	Address	จาก	@fap.or.th	 เป็น	@tfac.or.th	และสื่ออื่น	ๆ	ต่อไป 

โดยขอให้ท่านติดตามข่าวสารการปรับเปลี่ยนต่าง	ๆ	ผ่านช่องทางการสื่อสารของสภาวิชาชีพบัญชี

	 ทั้งนี้	 หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้งานอักษรย่อและตราสัญลักษณ์	 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่	 02	 685	 2567,	

2514	ส่วนสื่อสารองค์กร	สภาวิชาชีพบัญชีฯ

การปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษ

และการใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย..ส่วนงานสื่อสารองค์กร
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บทบาทนักบัญชีในโลกอนาคต

จากนักบัญชี

 ในยุคที่กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก�าลังมาแรง การน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา

ใช้งานในหลาย ๆ อุตสาหกรรมไม่ว่าภาคการผลิตหรือภาคบริการเกิดขึ้นในทุกธุรกิจ มีค�ากล่าว

ซึ่งถูกพูดถึงบ่อย ๆ คือ “AI จะมาทดแทนนักบัญชี” ส�าหรับผู้เขียนเมื่อได้ฟัง ก็เกิด

การตั้งค�าถามกับตัวเองว่าจริง ๆ แล้วบทบาทของนักบัญชีในโลกอนาคต ในภาวะที่เทคโนโลยี 

มีความก้าวหน้าอย่างมากจะเป็นอย่างไร

ย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่สมัยการท�าบัญชีเริ่มต้นด้วยระบบบันทึกบัญชีด้วยมือ ซ่ึงจะ
ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการค้นหาตัวเลขที่ไม่ดุล หรือการผ่านบัญชีด้วย 

สมดุบัญชีหลาย ๆ  เล่ม กว่าทีจ่ะสามารถจัดท�างบการเงนิได้ เมือ่เริม่มีเครือ่งคอมพวิเตอร์ ก็เริม่มกีารพฒันา 
ให้มีโปรแกรมบัญชีเพื่อให้การจัดท�าบัญชีด้วยมือง่ายขึ้น มาช่วยในการจัดท�าบัญชี ซึ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามารถช่วยผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทและออกงบทดลองได้รวดเร็วขึ้น 
ปัญหาในการจัดท�างบการเงินที่ไม่ลงตัวก็ลดน้อยลง ยิ่งต่อมาเม่ือมีการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี 
ให้สามารถออกเอกสารทางการค้า เช่น ใบแจ้งหนี ้ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบส�าคญัจ่ายได้แล้ว กส็ามารถเชือ่มโยง 
รายการค้ามายงัรายการบญัชีด้วยการผูกผงับญัชกีบัรายการค้า ช่วยลดเวลาในการบนัทกึบัญชไีด้มากขึน้ 
งานของนักบัญชีในช่วงเวลานั้นจะถูกทดแทนในการผ่านบัญชีและการจัดท�าข้อมูลทางการเงินบางส่วน
ด้วยโปรแกรมบัญชี นักบัญชีก็จะมุ่งเน้นงานการตรวจสอบการบันทึกบัญชีกับเอกสารการค้า รวมถึง 
การค�านวณรายการปรับปรุงต่าง ๆ ท่ีไม่ได้เชื่อมโยงโดยระบบเพื่อน�ามาบันทึกบัญชี และจัดท�างบการ
เงินให้เสร็จสิ้น

 ในสมัยถัดมาเม่ือธุรกรรมทางการค้ามีความซับซ้อนขึ้น กระบวนการผลิตและการตัดสินใจ 
ทางธรุกจิต้องการการตดัสนิใจทีแ่ม่นย�า รวดเรว็ และทนัต่อเวลา โปรแกรมส�ำหรบัวำงแผนบรหิำรธรุกจิ
ขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ก็ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในกำรจัดท�ำข้อมูล
ในกำรวำงแผน กำรขำยสินค้ำ ระบบต้นทุนกำรผลิต และระบบควบคุมสินค้ำคงเหลือ ถูกเชื่อมโยง 
เข้ำด้วยกันแบบรวมศูนย์ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางบัญชีที่สลับซับซ้อนถูกค�านวณโดยโปรแกรมซ่ึง
สามารถจัดเตรียมรายการปรับปรุงอัตโนมัติ เช่น การปรับปรุงต้นทุน งำนของนักบัญชีจะถูกทดแทน 
ในส่วนของกำรค�ำนวณท่ีซับซ้อน และกำรจดัตรยีมรำยกำรปรบัปรงุบำงส่วน หนัไปมุง่เน้นกำรควบคมุ 
ข้อมูลน�ำเข้ำระบบ (Input) กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง กำรตีควำมรำยกำรค้ำ กำรวิเครำะห์ 
ควำมสมเหตุผลของข้อมูลสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับระบบงำน

นักบัญชีนวัตกร

สู่
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 จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมา มีการน�าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
มาพัฒนากระบวนการท�างานและทดแทนงานของนักบัญชีอยู่ตลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบัน 
มีหลาย ๆ ผู้พัฒนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับ
ใช้ให้การจัดท�าบัญชี ง่ายและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้บน
ระบบ Cloud ที่สามารถท�าให้นักบัญชีจัดท�างานจากที่ไหนก็ได้ กำรใช้ควำมสำมำรถ
ของเทคโนโลยีกำรรู้จดจ�ำตัวอักษร (Optical Character Recognition : OCR)
ซึ่งสำมำรถอ่ำนข้อมูลจำกเอกสำรกำรค้ำมำจัดเตรียมข้อมูลเพื่อน�ำเข้ำสู่ระบบบัญชี 
บางผู้พัฒนาสามารถประยุกต์เอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence 
: AI) มาช่วยให้สามารถแปลงข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมในรูปแบบของรายการบันทึกบัญชี 
โดยอาศยัการเรยีนรู้จดจ�ารปูแบบของรายการค้าได้ มาบนัทกึบญัชอีตัโนมตัไิด้ ในปัจจบุนั 
โปรแกรมต่าง ๆ  ซึง่มกีารใช้งานแยกส่วนกนั สามารถส่งข้อมลูกนัผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ 
ด้วยเทคโนโลยีกำรรับส่งข้อมูล (Application Programming Interface : API) 
ซึ่งท�าให้การรับส่ง ข้อมูลระหว่างระบบงาน เสร็จในชั่วพริบตา ยิ่งในอนาคตก�าลังจะมี
การน�าเทคโนโลยี บล็อคเชน (Blockchain) เข้ามาปรับใช้กับงานบัญชี การบันทึกบัญชี
จะถูกท�ารายการและบันทึกโดยอัตโนมัติ งำนของนักบัญชีในอนำคตจะถูกทดแทน 
ในส่วนของกำรกำรตีควำมรำยกำรค้ำและบันทึกบัญชีอย่ำงแน่นอน

 สิ่งที่นักบัญชีในโลกอนำคตต้องมีกำรปรับตัว คือ กำรทบทวนทักษะ 
เพ่ืออนำคต (Reskill) เพื่อให้ตอบความต้องการของโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็น 
การท�าความเข้าใจลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเข้าใจด้านการท�าธุรกิจ
และการตลาด ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่จะมีโมเดลธุรกิจท่ีแปลกใหม่และซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการตีความด้วยความเข้าใจและสามารถปรับเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ
เข้ากับแม่บทหรือมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายการได้ นักบัญชีจะต้อง
มคีวามเข้าใจระบบสารสนเทศทางการบญัชแีละเทคโนโลยีในระดับทีส่ามารถมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ทันกับระบบงานของลูกค้าและรูปแบบการปฏิบัติงานของ 
นักบัญชีเองที่จะต้องมีการพัฒนาและเทคโนโลยีเป็นส่วนร่วมมากขึ้นนอกจากทักษะ 
ด้ำนควำมรู ้(Hard Skills) แล้ว ทกัษะด้ำนอำรมณ์ (Soft Skills) กจ็ะเริม่มส่ีวนส�าคญั 
ในการประกอบอาชีพบัญชีไม่ว่าอยู่ในบทบาทใด เพราะงานบันทึกบัญชีในโลกอนาคต
ก�าลังจะหายไปเหลือแต่การใช้ดุลยพินิจและวิเคราะห์ แต่การสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 
เพื่อน�าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบงานจะต้องสามารถถูกน�าไปสู่การปรับรูปแบบ
ที่ตัดสินใจได้อย่างทันต่อเวลาและเข้าใจได้ การสื่อสารและท�างานกับเพื่อนร่วมงาน 

สิ่งที่

นักบัญชี

ในโลกอนาคต

ต้องปรับตัว...

SKILL
RE

HARD

SOFT

 RESKILL

 การทบทวนทักษะเพื่ออนาคต

 ท�าความเข้าใจลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

 HARDSKILL

 ทักษะด้านความรู้

 นักบัญชีจะต้องมีความเข้าใจระบบสารสนเทศ 
 ทางการบัญชีและเทคโนโลยีในระดับที่สามารถ 
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

 SOFTSKILL

 ทักษะด้านอารมณ์

 สื่อสารและท�างานกับเพื่อนร่วมงานข้ามวิชาชีพ 
 เพื่อการหาทางออกของปัญหา (Solution) 
 ให้กับองค์กร

ในอนาคตนกับญัช.ี..

จะเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้

จากศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้

ร่วมกัน จนสามารถสร้างนวัตกรรม

ที่ส่งเสริมคุณค่า ลดต้นทุน หรือ

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน

เป็นองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้เกิด

“นักบัญชีนวัตกร”

ข้ามวิชาชีพเพื่อการหาทางออกของปัญหา (Solution) ให้กับองค์กรจะมีส่วนส�าคัญมากขึ้นในบางบทบาทนกับญัชอีาจต้องมีส่วนร่วมกับฝ่ายบรหิาร 
ในการท�างานเชงิกลยทุธ์ และมส่ีวนร่วมในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์และระบบงานขององค์กรในหน้าทีก่ารสนบัสนนุข้อมูลเชิงตวัเลขให้กับยทุธศาสตร์
องค์กร จึงเห็นได้ว่านักบัญชีในโลกอนำคตนั้นนอกจำกจะ Hi-Tech แล้ว จะต้อง Hi-Touch ด้วย 

 ปัจจยัเหล่านีไ้ม่ได้กระทบแค่การปรบัตวัของนกับญัชแีต่จะส่งผลไปถงึ 
การพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนในสถาบนัการศึกษา ซึง่อาจจะไม่จ�ากดั
เฉพาะระดบัมหาวทิยาลยั เพือ่ให้นกับญัชสีามารถมทีกัษะทีใ่ช้งานได้ในระดบั 
ผูป้ระกอบวชิาชพีทนัทเีมือ่จบการศึกษา ในอนำคตนกับญัชจีะเป็นผูมี้ควำม
เชี่ยวชำญในศำสตร์ทั้ง กำรเงิน กำรบัญชี ระบบสำรสนเทศทำงกำรเงิน 
เทคโนโลยี และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมที่หลำกหลำยจะ
เป็นผู ้รวบรวมองค์ควำมรู ้จำกศำสตร์ต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ร่วมกัน 
จนสำมำรถสร้ำงนวตักรรมทีส่่งเสรมิคณุค่ำ ลดต้นทนุ หรอืเพิม่ประสทิธภิำพ 
ในกระบวนกำรท�ำงำนเป็นองค์ควำมรูใ้หม่ ส่งผลให้เกิด “นกับญัชนีวตักร” 
ถึงเวลาที่นักบัญชีเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเราเพื่อรองรับ
อนาคต การสร้างคนของโลกอนาคตเป็นภาระหน้าที่ส�าคัญของนักบัญชี 
ในยุคปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดการปรับตัวในคล่ืนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีในครั้งน้ี เพื่อให้วิชาชีพนักบัญชีเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญส�าหรับโลกธุรกิจในอนาคตมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป

โดย..นายราชิต ไชยรัตน์
กรรมการบริหาร บริษัท ซีเอซี ออดิท จ�ากัด

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
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เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

และสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

เรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนควรอ่าน

เพื่อประกอบความเข้าใจ TFRIC 22

	 ในยคุปัจจุบนั	โดยเฉพาะในยคุไทยแลนด์	4.0	หลาย	ๆ 	กิจการคงจะมรีายการค้าทีเ่ป็นเงนิตรา 

ต่างประเทศไม่มากก็น้อย	และอาจจะมกีารรับเงนิหรือจ่ายเงนิล่วงหน้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ	หลายครัง้ 

ก็มีความสงสัยว่าจะบันทึกการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร	 วันนี้การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่22	เรือ่ง	รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรับหรือ

จ่ายล่วงหน้า	(TFRIC	22)	ได้ให้แนวทางในการไขข้อสงสัย	ดังนี้

1

1

	 ในกรณีท่ีกิจการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือรับเงินล่วงหน้าเป็นเงินตราต่างประเทศก่อนที่จะได้รับ/ส่งมอบ
สนิทรพัย์	(เช่น	สนิค้า	เครือ่งจกัร	เป็นต้น)	หรอืได้รบั/ส่งมอบบรกิาร	กจิการจะรบัรูส้นิทรพัย์	รายได้หรอืค่าใช้จ่าย 
ในเวลาต่อมาด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ณ	วันใด	อย่างไร

 กิจการต้องพิจารณาก่อนว่าเงินท่ีจ่ายหรือรับล่วงหน้าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นรายการที่เป็นตัวเงิน
หรือไม่เป็นตัวเงิน
	 ถ้าเงินที่จ่ายหรือรับล่วงหน้าเป็นรายการท่ีเป็นตัวเงิน	 เช่น	 มีสิทธิ์เรียกเงินคืน	 กิจการต้องแปลงค่าเงินที่จ่าย
หรือรับล่วงหน้านั้นด้วยอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 จนกว่าจะได้รับ/ส่งมอบสินทรัพย์	 หรือ 
ได้รบั/ส่งมอบบรกิาร	ในทางกลบักนั	ถ้าเงนิทีจ่่ายหรอืรบัล่วงหน้าเป็นรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ	(เช่น	ไม่มสิีทธิเ์รยีกเงนิคืน) 
TFRIC	 22	 ได้อธิบายว่า	 กิจการต้องบันทึกรายได้	 สินทรัพย์	 หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากเงินที่จ่ายหรือรับล่วงหน้า 
ที่เป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน	โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่กิจการรับเงินหรือจ่ายเงินล่วงหน้า	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

บริษัท ก. รับเงินลวงหนาและลูกคา

ไมมีสิทธิ์เรียกเงินคืนกอนบริษัท ก. 

สงมอบเคร�องจักรจำนวน USD 100

บริษัท ก. สงมอบเคร�องจักร

USD 100 จะถูกแปลงคา

ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 จำนวน

30 บาทตอดอลลาร = THB 3,000

USD 100 จะถูกแปลงคา

ดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ 1 มกราคม 25X1

เทากับ 30 บาทตอดอลลาร = THB 3,000

บริษัท ก. รับรูเงินสดรับจำนวน THB 3,000

และรายไดรับลวงหนาจำนวน THB 3,000

บริษัท ก. ลางรายไดรับลวงหนาจำนวน

THB 3,000 และรับรูรายไดจำนวน THB 3,000

ชวงเวลา

THB/USD

อัตราแลกเปลี่ยนทันที 30.0 30.1

รายการ

การคำนวณ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชี

1 มกราคม 25X1 1 เมษายน 25X1

ตัวอย่างที่ 1
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2

3

4

2

3

4

ตัวอย่างที่ 2

1 มกราคม 25X1

30.0

30 มิถุนายน 25X1

31.0

31 กรกฎาคม 25X1

31.5

ชวงเวลา

THB/USD

วิธีปฏิบัติ

ทางบัญชี

เซ็นสัญญาขายสินทรัพยกับ

ผูซื้อจำนวน USD 50 และ

รับเงินลวงหนา USD 20

รับรูเงินสดและรายได

รับลวงหนาจำนวน THB 600

(USD20 @30.0)

รับรูเงินสดและรายได

รับลวงหนาจำนวน THB 930

(USD30 @31.0)

ลางรายไดรับลวงหนาและรับรู

รายได THB 1,530 (600+930)

รับเงินสวนที่เหลือ USD 30 สงมอบสินคาและรับรูรายได

 หากมีการจ่ายเงินหรือรับเงินล่วงหน้าที่เป็นรายการท่ีไม่เป็นตัวเงิน	 โดยมีการรับหรือจ่ายมากกว่า	 1	 งวด 
เป็นเงินตราต่างประเทศ	ในการบันทึกรายได้	สินทรัพย์	หรือค่าใช้จ่าย	จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันใด

	 กิจการต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่จ่ายเงินหรือรับเงินล่วงหน้าในแต่ละงวด
เพื่อบันทึกรายได้	สินทรัพย์	หรือค่าใช้จ่าย	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

TFRIC	22	จะมีผลบังคับใช้เมื่อไร

TFRIC	22	มีการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงอย่างไร

TFRIC	ฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

กิจการต้องถือปฏิบัติตามการตีความฉบับนี้	ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	ดังนี้
1.	 ปรับย้อนหลัง
2.	 เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปกับกรณีท่ีมีการรับหรือจ่ายเงินล่วงหน้าท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศก่อนท่ีจะบันทึกสินทรัพย ์
	 ค่าใช้จ่าย	และรายได้ที่รับรู้ในหรือหลัง
	 2.1		วันเริ่มต้นรอบระยะเวลารายงานที่กิจการน�าการตีความฉบับนี้มาใช้เป็นครั้งแรก	หรือ
	 2.2			วนัเริม่ต้นระยะเวลารายงานก่อนทีน่�าเสนอเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบในงบการเงินท่ีมรีอบระยะเวลารายงานซึง่กจิการ 
	 						ปฏิบัติตามการตีความฉบับนี้เป็นครั้งแรก
	 ดังน้ันจากหลักการตามท่ีกล่าวข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าการตีความฉบับนี้จะช่วยลดผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อ 
งบการเงิน	 และมูลค่าสินทรัพย์	 ค่าใช้จ่าย	 และรายได้ที่จะแสดงมูลค่าท่ีมีการจ่ายหรือรับช�าระเงินจริง	 ๆ	 ซึ่งในปัจจุบัน
กิจการต่าง	ๆ	อาจมีการปฏิบัติที่หลากหลายและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไป

เอกสารอ้างอิง : การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 
เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดย..นายวรวุฒิ ตั้งพรเจริญสุข

คณะท�างานและเลขานุการ
คณะท�างานจัดท�ามาตรฐานการายงานทางการเงิน	เรื่อง	การน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
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	 ส วัสดีท ่ านสมาชิกและผู ้อ ่ าน	 Newsletter	 ทุกท ่านอีกครั้ ง . . . .หลั งจาก 
การเริม่ต้นศักราชใหม่เพิง่ผ่านพ้นมา...ในนามของคณะกรรมการจรรยาบรรณ	ขออ�านวยพร
ให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิ	มสีขุภาพกายใจทีส่มบรูณ์แขง็แรง	เพ่ือความพร้อม
ในการด�าเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข	ทั้งนี้	ในส่วนของคณะกรรมการจรรยาบรรณยังคงท�า
หน้าที่ในการพิจารณาความประพฤติเกี่ยวกับจรรยาบรรณต่อไป	 โดยหวังว่าการน�าเสนอ
ตัวอย่างเก่ียวกับการพิจารณาประเด็นด้านจรรยาบรรณท่ีผ่านมา	 จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน 
ทีส่นใจ	และอาจช่วยบรรเทาเหตุแห่งการกระท�าผดิจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี
ลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

 ในฉบับน้ี	 ขอน�าเสนอสาระเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาจรรยาบรรณในแง่มุม 
ท่ีมีการกล่าวหาร้องเรียนมาเล่าสู่กันฟัง	 ซึ่งจะเป็นการ	 “บอกกล่าว (หา) เล่าความ”  
เก่ียวกับความประพฤติของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีสุ ่มเสี่ยงจะน�าไปสู ่การประพฤติ 
ผิดจรรยาบรรณอันเป็นเหตุให้ถูกกล่าวหาและร้องเรียนมากขึ้นในปัจจุบัน	จนส่งผลกระทบ 
ต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพบัญชี	 รวมถึงความเชื่อถือจากสังคม	 โดยหวังว่า	 เรื่องราว
ที่จะน�าเสนอต่อไปน้ี	 จะช่วยให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงหน้าที่ของแต่ละฝ่าย	 ทั้งด้านของ 
ผูป้ระกอบวชิาชพี	(ในฐานะของผูใ้ห้บรกิาร)	และด้านของผูว่้าจ้าง	(ในฐานะของผูรั้บบริการ)	
เรื่องที่จะบอกกล่าวเล่าความมีอยู่ว่า

       ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	คณะกรรมการจรรยาบรรณได้รับเร่ืองร้องเรยีนจ�านวนมาก 
จากผูก้ล่าวหา (ผูว่้าจ้าง ในฐานะผูร้บับรกิาร)...ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัความประพฤตขิอง 
ผู้ถูกกล่าวหา (ผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะผู้ให้บริการ) ที่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อและ 
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง อาทิ

...เป็นผู้ประกอบการระดับมืออาชีพ	ที่สามารถให้
บริการในทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี/ภาษี	และ
สามารถขจัดทุกปัญหาที่เกิดจากการจัดท�าบัญชี/ภาษี	

และงบการเงินไม่ถูกต้องได้

...น�าเสนอบริการหลากหลายประเภทครบวงจร	เช่น	การบริการ
ดูแลทุกธุรกรรมของกิจการ	ตั้งแต่เรื่อง	การจัดท�าบัญชี
การปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงิน	การจัดหาผู้สอบบัญชี

เพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน	ไปจนถึง	บริการเกี่ยวกับ
การยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	การยื่นแบบและ

เสียภาษีต่อกรมสรรพากร	(ภาษีทุกประเภท	ไม่ว่าจะเป็น
ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	(ภ.ง.ด.	1,	3,	53)		ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(ภ.ง.ด.	50	และ	51)	หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภพ.	30)	)	และ/
หรือในบางกรณีก็จะพ่วงด้วยบริการเสริมอื่น	ๆ	(ถ้ามี)	เช่น

การช�าระภาษีสรรพาสามิต	ประกันสังคม	หรือให้บริการแก่กิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	เป็นต้น

บอกกล่าว (หา) เล่าความ

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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 ปัญหาที่ตามมา	 คือ	 ผู้รับบริการ	 จะได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานก�ากับดูแล	 (กรมสรรพากร	 หรือ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)	ให้ไปพบ	ด้วยเหตุที่ว่า	กิจการของผู้รับบริการไม่เคยยื่นและน�าส่งงบการเงิน	หรือยื่นแบบ
เพื่อเสียภาษีทุกประเภท	ตั้งแต่ปี	25XX	เป็นต้นมา

 เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าว	ผู้รับบริการ	(หลายราย)	ได้มอบหมายผู้ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีเข้าพบเพื่อชี้แจง 
ต่อหน่วยงานดงักล่าวแทนตน	โดยอ้างว่าตน	ไม่มคีวามรูเ้รือ่งบัญชี/	ภาษ	ี	หรอืงบการเงนิทีน่�าส่ง...ผู้ให้บรกิารบางราย 
เข้าพบหน่วยงานก�ากับตามวัน	 เวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง...บางรายไม่เข้าพบ	 แต่กลับรายงานผู้รับบริการว่า 
ได้ด�าเนินการเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้ว...บางรายปฏิเสธการเข้าพบเจ้าพนักงาน	 โดยอ้างว่า	 ไม่ใช่หน้าที่หรือไม่ได้อยู่
ในความรับผิดชอบ	หรือไม่อยู่ในข้อตกลง	เป็นต้น...และในเวลาต่อมา	หน่วยงานก�ากับได้มีหนังสือแจ้งความผิดกับ
ผู้ประกอบการ	(ผู้รับบริการ)	

 เมือ่ความปรากฎขึน้	จงึน�าไปสูก่ารฟ้องร้องเพือ่เอาผดิกบัผูใ้ห้บรกิาร	โดยเรียกให้ชดใช้ช�าระค่าเสยีหาย 
จากเหตุท่ีว่า	 พบการกระท�าผิด	 ท้ังในประเด็นของการไม่บันทึกบัญชีและไม่น�าส่งงบการเงิน	 รวมถึงการไม่น�าเงิน 
ค่าภาษีทีผู่ร้บับรกิารได้จ่ายให้ทกุเดอืน	ไปช�าระแก่กรมสรรพากรอีกด้วย	จนกลายเป็นกรณขีองการยกัยอกเงนิ	โดยมี
การยืน่ค�ากล่าวหามาทีค่ณะกรรมการจรรยาบรรณเพือ่ให้พจิารณาและลงโทษผู้ให้บรกิารรายนัน้	ๆ 		หรอืในบางกรณ	ี
หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น	 ผู้รับบริการมีความประสงค์จะเลิกจ้างและขอทวงคืนเอกสารทางบัญชีทั้งหมด 
แต่ผู้ให้บริการไม่ยอมส่งคืนและได้หลบหนีไป	เป็นเหตุให้ผู้รับบริการไม่สามารถติดต่อหรือทวงถามเอกสารกลับคืน
มาได้

 เมือ่วเิคราะห์ประเดน็ปัญหาดงักล่าวข้างต้น พบว่า	ช่องว่างทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ให้บรกิารกระท�าการ 
โดยไม่สจุรติ	คอื	การทีผู่ร้บับรกิาร	ไม่ทราบและ/	หรอืไม่ตระหนกัในหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามกฎหมายของตน	นัน่คอื 
หน้าที่ของผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชี	 ตามพระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 	 โดยเข้าใจว่าเมื่อตนเองได้ว่าจ้างและ 
จ่ายช�าระค่าบรกิารให้แก่ผูใ้ห้บรกิารแล้ว	ย่อมเป็นหน้าทีข่องผู้ให้บรกิารทีต้่องด�าเนนิการจดัการให้ทัง้หมดจนแล้วเสรจ็ 
นอกจากนี้	ในบางกรณี	ผู้รับบริการได้มอบความไว้วางใจแก่ผู้ให้บริการอย่างมาก	เนื่องจากเห็นว่า	ได้ช่วยดูแลเรื่อง
บัญชีและภาษีให้ตนมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 ไม่เคยมีประวัติคดโกงและ/หรือมีปัญหากับหน่วยงานใด	 จึงไม่เคย 
สอบถามหรือทวงถามเอกสารต่าง	 ๆ	 จากผู้ให้บริการ	 และไม่เคยตระหนักว่า	 ส่ิงที่รับไปด�าเนินการแทนตนนั้น 
มีความครบถ้วนและเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

 เร่ืองที่เล่ามานี้	 มุ่งหมายให้ท่านสมาชิกและผู้อ่านได้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจ	 เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่า 
ในฐานะของผู้รับบริการ	 จ�าเป็นต้องมีความรู้	 ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัต ิ
การบัญชี	พ.ศ.	2543	 โดยต้องทราบว่า	การบันทึกบัญชีและจัดท�างบการเงิน	 รวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ทางบัญชี	 เป็นหน้าที่ของกิจการผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี	 (ผู้รับบริการ)	 นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการยื่นงบการเงิน 
ตามแบบน�าส่งงบฯ	(แบบ	ส.บช.3)	และการยื่นแบบช�าระภาษี	รวมถึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ท�าบัญชีให้จัดท�าบัญชี 
ให้ตรงกับความเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ผู้รับบริการต้องหม่ันตรวจสอบ/	 สอดส่อง/	 ดูแล 
อย่างสม�่าเสมอว่า	 ผู้ให้บริการได้ด�าเนินการโดยครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือไม่	 ส่วนผู้ให้บริการ	 ซ่ึงเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	 ยิ่งต้องตระหนักรู ้ว่า	 ตนเองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 เพื่อด�ารงไว้ซึ่งเกียรติ	 ศักดิ์ศรี	 และความเชื่อมั่น 
จากสังคมส่วนรวม

 ก่อนจากกัน ขอเรียนย�้าว่า การยื่นค�ากล่าวหานั้น คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการ
สอบสวนพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น

...น�าเสนอบริการเสริมเพื่ออ�านวยความสะดวกในการยื่นแบบช�าระภาษีที่ต้องน�าส่ง
กรมสรรพากรเป็นประจ�าทุกเดือน	ด้วยการเสนอให้ผู้รับบริการจ่ายช�าระค่าภาษีนั้น
ในรูปแบบของเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ให้บริการ	หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ให้บริการ

หรือช�าระเป็นเงินสด	แทนการสั่งจ่ายเช็คในนามกรมสรรพากรโดยตรง
เพื่อที่ผู้ให้บริการจะสามารถด�าเนินการช�าระภาษีทุกเดือนได้ในทันที	โดยไม่ต้องไปรับเช็ค

จากผู้รับบริการ	หรือรอขึ้นเงินเพื่อถอนเงินออกจากบัญชี	เป็นต้น

โดย..คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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การตัดหนี้สูญภาคปฏิบัติงานจริง

จาก
ประสบการณ์การท�างานในฐานะ 

ผู ้ รับท� าบัญชีคนหนึ่ง ในวงการ

วิชาชีพบัญชี  แม ้ว ่ าจ ะผ ่ านประสบการณ์ 

ในการท�าบัญชีมานานกว่า 30 ปี แต่ก็ยังไม่

เคยท�าบัญชีตัดหนี้สูญที่ยุ ่งยากข้ามทศวรรษ 

มาก่อน ถือโอกาสนี้ขอเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง 

เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพบ้าง 

ไม่มากก็น้อย

	 เรือ่งมอียูว่่า	ผมมลีกูค้ารายใหญ่อยูร่ายหนึง่ชือ่บรษิทั	A	ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตปรมิณฑล	
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม	 แปรรูปโภคภัณฑ์ชนิดหน่ึง	 ซ่ึงมีชาวต่างชาติสัญชาติจีนไต้หวัน 
เป็นเจ้าของกิจการ	เริม่ประกอบกิจการการค้าในเมืองไทยต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2542	ต่อมาบริษทั	A 
ได้ท�าการปิดงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2549	 ผลปรากฎว่า	 กิจการมีลูกหนี้การค้ารายใหญ ่
อยูร่ายหนึง่	ชือ่บรษิทั	B	ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตนคิมอตุสาหกรรมจงัหวดัชลบรุ	ีซึง่มชีาวต่างชาติ 
สัญชาติสิงคโปร์เป็นเจ้าของกิจการ	 บริษัท	 B	 เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์เพือ่ส่งออกไปจ�าหน่ายยงัประเทศอเมรกิา	เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาปี	พ.ศ.	2549-2553 
ซ่ึงเป็นช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศอเมริกาเกิดมีปัญหา	 เนื่องจากทั้งสองบริษัทท�าการค้า 
ร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน	บริษัท	A	จึงให้เครดิตการค้าแก่	บริษัท	B	 เป็นจ�านวนเงิน 
ที่สูงมาก	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีรอบปี	พ.ศ.	2549	บริษัท	B	เกิดมีปัญหาค้างช�าระหนี้บริษัท	A	
เป็นจ�านวน	100	ล้านบาท	(ไม่รวมVAT)	บริษัท	B	ได้ผิดนัดช�าระหนี้ล่วงเลยมาเป็นระยะ
เวลาเกิน	6	เดือน	บริษัท	A	ได้ส่งเรื่องให้ทนายความด�าเนินการทวงหนี้ตามกฏหมายแล้ว	
แต่ก็ยังไม่มีการมาช�าระแต่อย่างใด	ดังนั้น	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีรอบปี	พ.ศ.	2549	บริษัท	A 
จึงได้ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ�านวน	 โดยยึดหลักมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	 11 
อนัเป็นผลให้บญัชีการเงนิของบริษทั	A	มรีายจ่ายเพ่ิมขึน้ทนัท	ี100	ล้านบาท	แต่ในทางบญัชภีาษี 
บริษัท	A	ยื่นแบบภ.ง.ด.50	ประจ�าปี	บริษัทได้ยึดหลักมาตรา	65	ทวิ	(9)	และกฏกระทรวง	
ฉบับที่	 186	 (พ.ศ.	 2534)	 อย่างเคร่งครัด	 กล่าวคือ	 บริษัทได้ท�าการบวกกลับหน้ีสูญ 
ทัง้จ�านวน	อนัเป็นผลให้บรษัิทมีก�าไรจากการด�าเนนิงานและเสยีภาษตีามปกตเิสมอืนหนึง่
ไม่มีหนี้สูญ	และในส่วนของหนี้สูญของบริษัท	A	ยังคงต้องรอการด�าเนินการตามกฎหมาย
ให้ครบถ้วนต่อไป	 และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น	 บริษัท	 B	 มีเจ้าหนี้การค้ารายอื่นฟ้องร้อง 
ล้มละลายอยู่ก่อนแล้ว	 บริษัท	 A	 จึงได้ท�าการยื่นหลักฐานค�าขอรับการช�าระหนี้ในคดี 
ทีล่กูหนีถ้กูเจ้าหนีร้ายอืน่ฟ้องร้องในคดล้ีมละลายอยูก่่อนแล้วตามระเบยีบของกรมบงัคบัคดี 
พร้อมกนันัน้	บรษิทั	A	ได้ใช้สทิธคิดิดอกเบีย้นบัตัง้แต่	บรษิทั	B	ผดินดัช�าระหนีร้้อยละ	7.5	% 
ต่อปี	เป็นจ�านวน	3	ล้านบาท	ดังนั้น	บริษัท	B	เป็นหนี้รวมทั้งสิ้นจ�านวน	103	ล้านบาท
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	 ต่อมาปี	พ.ศ.	2551-2553	บริษัท	B	ได้ยื่นค�าร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการ	 โดยกิจการมีเจ้าหนี้การค้าทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศจ�านวนทั้งสิ้น	384	ราย	เป็นหนี้รวมจ�านวน	3,680	ล้าน
บาท	กล่าวคือ	บริษัท	B	มีการจัดท�าแผนขอฟื้นฟูกิจการขึ้นมาใหม่
ตามขั้นตอนในการขอฟื้นฟูกิจการ	 รวมถึงการจัดประชุมเจ้าหน้ี 
เพือ่ขออนมุตัแิผนหลายคร้ัง	ใช้เวลาในการด�าเนนิการเป็นระยะเวลา
นานร่วม	3	ปี	ผลปรากฎว่า	ท้ายที่สุด	ณ	ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับ
แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 เป็นผลให้ศาลได้สั่งยกค�าร้องขอฟื้นฟู
กิจการ	 และศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	 หลังจากนั้น	 บริษัท	 B 
เข้าสู่กระบวนการยืดทรัพย์ขายทอดตลาดในทันที

	 กรมบังคับคดีใช ้ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ขายทอดตลาดนานถึง	 7	 ปี	 ในช่วงแรกตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2554-2557	 
กรมบังคับคดีส่วนกลางได้ด�าเนินการขายสังหาริมทรัพย์จ�านวน	
1,827	 รายการ	 และขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน	 8	 รายการ 
แยกออกจากกัน	 ผลปรากฎว่า	 ในการประมูลขายสังหาริมทรัพย์
หลายครั้งต้องท�าการยกเลิก		เนื่องจากทรัพย์สินได้สูญหายไปไม่ตรง
กับรายการทรัพย์สินที่ยื่นเข้าประมูล	ส่วนอสังหาริมทรัพย์ราคาขาย
เป็นราคาทีค่ณะกรรมการได้ตัง้ไว้ไม่มผีูย้ืน่ซองเข้าประมลูแต่อย่างใด 
ซึ่งในบางช่วงเวลาจ�าเป็นต้องรอนโยบายจากอธิบดีท่ีย้ายเข้ามาใหม่		
ส่งผลให้ต้องรอการประมูลครั้งถัดไปเป็นระยะเวลาหลายเดือน 
แต่ก็ยังขายทรัพย์ไม่ได้	 แม้ว่าราคาทรัพย์สินจะลดลงในการประมูล
ครั้งถัดไปก็ตาม

	 ช่วงที่สองตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558-2560	กรมบังคับคดี 
ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการขายทอดตลาดโดยการเปล่ียน 
นโยบายใหม่	ให้ไปท�าการประมูลที่ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
อันเป็นสถานที่ตั้งของทรัพย์สินท่ีจะน�าออกประมูล	 โดยรวมราคา
ประมูลส�าหรับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในคราวเดียวกัน	
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการลดราคาในการประมูลครั้งใหม่ 
ทุกครั้ง	 ผลปรากฎว่า	 กรมบังคับคดีได้ประมูลขายทอดตลาดได้ 
ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2560	บริษัทได้รับช�าระหนี้	3%	เป็นจ�านวนเงิน 
1	 ล้านบาท	 (เนื่องจากหน้ีของบริษัทเป็นหน้ีท่ีไม่มีหลักทรัพย ์
ค�้าประกัน)	

	 ดังนั้น		ณ	วันสิ้นงวดบัญชีรอบปี	พ.ศ.	2560	บริษัท
ได้ด�าเนินการใช้สิทธิทางบัญชีภาษีในการตัดหนี้สูญตามประมวล
รัษฎากร	 รวม	 2	 ข้อคือ	ข้อที่หน่ึง เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม	 บริษัท	 A 
ได้ปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	
ฉบับที่	 85	 เรื่องหนี้สูญที่น�ามาหักออกจากภาษีขาย	 กล่าวคือ	 ใน
เดอืนทีก่รมบงัคบัคด	ีมหีนงัสอืให้ไปรบัเงนิคนืจากการเฉลีย่ทรพัย์สิน 
ตามสทิธิ	บรษิทัได้น�าหนีส้ญูตามใบก�ากบัภาษทีีไ่ด้ย่ืนรายงานภาษขีาย 
ในงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2549	 และได้ช�าระภาษีขายเรียบร้อยแล้ว	 
มาหักออกจากรายงานภาษีขายทั้งจ�านวน	100	ล้านบาท	เป็นภาษี
มลูค่าเพิม่	จ�านวน	7	ล้านบาท		อนัเป็นเหตใุห้ในแบบ	ภพ.	30	เดอืนนัน้ 
มีภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อเป็นจ�านวน	7	ล้านบาท	ซึ่งท�าให้สัดส่วน
ภาษีซื้อต่อภาษีขายในเดือนนั้น
สูงผิดปกติไปเป็นจ�านวนมาก 
อกี	3	เดอืนต่อมา	สรรพากรประจ�า
จังหวัดได้มีหนังสือมาถึงบริษัท
เพื่อขอตรวจภาษี มูลค ่าเพิ่ม 
ในเดือนที่ผิดปกติทันที	

 ข้อที่สอง เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัท	 A 
ได้ปฏิบตัติามกฏกระทรวง	ฉบบัที	่186	ข้อ	4	กล่าวคือ	บญัชภีาษอีากร 
งวดบญัชีรอบปี	พ.ศ.	2560	บรษิทั	A		ได้ตดัหนีส้ญูในบญัชีภาษอีากร
ทั้งจ�านวน	จ�านวน	100	ล้านบาท	แต่เนื่องจากในระหว่างปี	บริษัท	A 
ได้ยื่นประมาณการเสียภาษีครึ่งปีเป็นก�าไรจ�านวน	 30	 ล้านบาท		
(ประมาณการก�าไรทั้งปีจ�านวน	 60	 ล้านบาท)	 	 และได้ช�าระภาษี 
ตามแบบ	ภ.ง.ด.	51	เป็นจ�านวน	6	ล้านบาท	จากการทีบ่รษิทัได้ใช้สทิธ ิ
ตดัหนีส้ญูเป็นเป็นรายจ่ายจ�านวน	100	ล้านบาท	ส่งผลให้การด�าเนนิงาน 
ของบริษัทมีบัญชีภาษีขาดทุนในงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2560	 ทันที		
เป็นจ�านวน	40	ล้านบาท	บรษิทัจงึยืน่แบบ	ภ.ง.ด.	50	และขอคนืภาษี 
ที่ช�าระไปแล้วในระหว่างป ี
จ�านวน	6	ล้านบาท	และต่อมา 
สรรพากรประจ�าจังหวัด 
ได้มหีนงัสือเพือ่มาตรวจสอบ 
บัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามระเบียบอีกเช่นกัน
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...ประมวลรัษฎากร

เรื่องการตัดหนี้สูญ

ไม่สอดคล้องกับ

การท�าธุรกิจ ในยุค 4.0

...อีกทั้งกระบวนการ

ในการขายทอดตลาด

เพื่อใช้สิทธิในการตัดหนี้สูญ

ที่ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ

นานมาก เสมือนว่า

ไม่เอื้ออ�านวยให้บริษัท

ในการท�าการค้าแต่อย่างใด

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	รวมระยะเวลาตัง้แต่บริษทั	A 
ขายสินค้าให้บริษัท	 B	 ได้ช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจ�าปีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2549	จนกระทั่งบริษัท	A	 ใช้สิทธิ
ในการตดัจ�าหน่ายหนีส้ญูท้ังภาษมีลูค่าเพิม่และภาษเีงนิได้นติบิคุคล
ในงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2560	 ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ให้ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรก�าหนดรวม	 11	 ปี	 บริษัท	 A 
จะต้องเสียเวลาในการชี้แจงต่อกรมสรรพากร	 คาดว่าจะต้อง 
ใช้ระยะเวลาอีก	1	ปี	จึงจะแล้วเสร็จ		

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	รวมระยะเวลาตัง้แต่บรษิทั	A 
ขายสินค้าให้บริษัท	 B	 ได้ช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจ�าปีต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	 จนกระทั่งบริษัท	 A	 ใช้สิทธิ
ในการตัดจ�าหน่ายหน้ีสูญท้ังภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ในงวดบัญชีรอบปี	 พ.ศ.	 2560	 ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ 
ให้ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรก�าหนดรวม	 11	 ปี	 บริษัท	 A 
จะต้องเสียเวลาในการชี้แจงต่อกรมสรรพากร	 คาดว่าจะต้องใช ้
ระยะเวลาอีก	1	ปี	จึงจะแล้วเสร็จ

	 จากประสบการณ์ที่เล่ามาน้ีจะเห็นได้ว่า	 กรณีจ�านวนหนี ้
เกนิ	5	แสนบาท	ตามกฎกระทรวง	ฉบบัที	่186	ข้อ	4	นัน้มกีระบวนการ
ด�าเนนิการยาวนานเกนิทศวรรษ	กว่าจะด�าเนนิการขอคนืภาษีมลูค่าเพิม่ 
และใช้สิทธิตัดเป็นหนี้สูญทางภาษีเงินได้นิติบุคคคล	 จะเห็นได้ว่า	
ประมวลรัษฎากร	 เรื่อง	 การตัดหน้ีสูญไม่สอดคล้องกับการท�าธุรกิจ
ในยุคที่เป็น	 4.0	 ในปัจจุบัน	 กรณีน้ีนอกจากบริษัทต้องใช้ระยะ
เวลานานเกินทศวรรษแล้ว ในขณะที่บริษัทเกิดหนี้สูญ บริษัท A 
ขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างมาก การขอกู ้ยืมเงิน 
เพือ่มารกัษาสภาพคล่องนัน้กท็�าได้ยาก เพราะทางสถาบนัการเงนิ
กเ็ข้มงวดในการปล่อยเงนิกู ้โดยบรษิทั A มยีอดขายลดลงจากเดมิ
เป็นอันมาก เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินทุนที่จะน�ามาใช้หมุนเวียน 
ในการท�าการค้า เป็นผลให้การด�าเนนิงานของบริษทั A มีก�าไรลดลง 
เป็นเวลาหลายปี อีกทั้งต้องสูญเสียตลาดให้คู ่แข่งขันเติบโต
ข้ามบริษัทไป ทุกสิ้นปีบริษัทมีก�าไรท่ีจะต้องช�าระภาษีประจ�าปี 
ไม่สามารถที่จะน�าหนี้สูญมาลดหย่อนภาษีตามสิทธิท่ีควรจะได้ 
บริษัท A ต้องใช้ระยะเวลาในการกอบกู้กิจการเป็นเวลาหลายปี
จึงจะสามารถท�าให้กิจการกลับมาดีได้ดังเดิม อีกทั้งกระบวนการ
ในการขายทอดตลาดเพ่ือใช้สิทธิในการตัดหนี้สูญก็ใช้ระยะเวลา
ในการด�าเนินการยาวนานมาก เสมือนว่า ไม่เอื้ออ�านวยให้บริษัท
ในการท�าการค้าแต่อย่างใด 

โดย..นายธนกร พรหมไตรรัตน์
กรรมการในคณะด้านการบัญชีภาษีอากร
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 เก็บตกควันหลงงาน CPA conference 2018 ที่จัดไป 
เมือ่วันท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยเริม่จากนายสุพจน์ สงิห์เสน่ห์ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีให้มุมมอง 
ว่าอาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยมีอายุมากกว่า 100 ปี อ้างอิงจาก
พระราชบัญญัติลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท รัตนโกสินทร์ ร.ศ.130  
(ปี พ.ศ. 2450) ก�าหนดให้บริษัทจ�ากัดต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
รับรอง ส่วนการขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีแบบเป็นทางการเร่ิมขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2506
	 บทบาทและหน ้า ท่ีผู ้สอบบัญชี ซ่ึงสร ้างความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	มีส่วนส�าคัญต่อการสนับสนุน
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก	ซึ่งแน่นอนอาชีพสอบบัญชี
เหมือนกับอาชีพอื่นที่ต ้องปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงใน 
ประเทศไทยยคุ 4.0 และมคีวามท้าทายท่ีส�าคญั	เช่น	ความคาดหวังจาก 
ผู้ใช้งบการเงิน	ความขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาประกอบอาชีพ 
สอบบัญชี	มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ความเสี่ยงจากการประกอบวิชาชีพและ
ต้นทุนในการประกอบวิชาชีพท่ีสูง	หากต้องปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	
เป็นต้น
	 อย่างไรกด็	ีอาชพีสอบบญัชเีป็นอาชพีทีย่งัน่าสนใจ	โดยดจูาก 
จ�านวนผู้ท่ีขึ้นทะเบียนและเข้าทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตผู้สอบบัญช ี
ที่เพิ่มมากขึ้น	 เพียงแต่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลก	โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดจากเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สอบบัญชี 
ยังมีบทบาทและเป็นที่ต้องการเหมือนที่เคยผ่านมา

“คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี

ที่เป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันและอนาคต”

• ต้องเรียนรู ้สิ่งใหม่ ๆ อยู ่ตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะเป็น	 ความรู ้ 
ทางด้านวิชาชีพบัญชี	 เรื่องกฎหมาย	สังคม	 เศรษฐกิจ	การเมืองท่ีม ี
ผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพ

• ปฏิบัติงานโดยยึดถือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
อย่างเคร่งครัด	 เนื่องจากอาชีพสอบบัญชีเป็นงานให้ความเชื่อม่ันกับ 
ผู้ที่ใช้งบการเงิน	ซึ่งหากไม่ยึดถือจรรยาบรรณฯ	อาจก่อให้มีผลกระทบ 
ด้านความเชื่อมั่นในวงกว้างได้

• ต้องมี Soft Skills โดยเฉพาะทักษะในการติดต่อสื่อสาร	รวมถึง 
การท�างานเป็นทมี	การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	การท�างานภายใต้แรงกดดนั	
และความสามารถในการปรบัตวัในการท�างาน	เป็นต้น	ถงึแม้เทคโนโลยี
จะพัฒนาไปมากขนาดไหน	 Soft	 Skills	 ก็ยังเป็นทักษะท่ีส�าคัญ 
เป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพสอบบัญชี

• ต้องสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท�างานให้คนรุน่ใหม่สนใจในอาชพี
สอบบญัช ีอย่างท่ีทราบกนัว่านบัวนัอาชีพสอบบญัชมีเีดก็จบใหม่สนใจ
มาท�างานน้อยลงทุกปี	 และจ�านวนปีที่ท�าก็ส้ันลงส่วนหนึ่งมาจาก 
สภาพแวดล้อมการท�างาน

• ต้องสามารถบริหารต้นทุนในการประกอบอาชีพสอบบัญชี 
ได้เป็นอย่างด	ีโดยไม่กระทบกบัมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพบัญชี

• ต้องรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น	 งานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 งานควบคุมภายใน	 งานบริหารความเสี่ยง	 และ 
งานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่า	เป็นต้น

• ต้องมีทัศนคติด้านบวกอย่างแรงกล้า เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจจะเกิดได้ตลอดเวลา

• ต้องเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจให้กับลูกค้า สนับสนุนและยืนอยู ่
เคยีงข้างลกูค้าตลอดเวลาบนพืน้ฐานการปฏบิติังานภายใต้จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

• ต้องเข้าใจการกระบวนการท�างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ 
โลกดิจิทัล เพราะงานสอบบัญชีพึ่งพิงคนท�างานน้อยลง	แต่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

โดย.. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
อนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี

และเทคนิคการสอบบัญชี

สรุปสาระส�า คัญจากการเสวนา
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	 การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน	
(CCS)	 เป็นการประชุมหารือเก่ียวกับความร่วมมือด้านการค้าบริการ
ประกอบด้วย	 6	 กลุ่มธุรกิจได้แก่	 บริการด้านธุรกิจ	 บริการด้านก่อสร้าง	
บริการด้านสุขภาพ	 บริการด้านขนส่ง	 บริการด้านเทคโนโลยีและบริการ
ด้านการท่องเท่ียว	 มีการประชุมเป็นประจ�าทุก	 ๆ	 3-4	 เดือน	 โดยใน 
ครั้งที่	92	นี้จัดขึ้นที่	ประเทศบรูไน	ดารุสซาลาม	ระหว่างวันที่	11	-	15	
กุมภาพันธ์	 2562	 โดยการประชุมดังกล่าว	มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญช ี
เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 คุณจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์	 เลขาธิการ 
สภาวิชาชีพบัญชี	 ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	 กรรมการและประธาน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 ท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิชาชีพแห่งอาเซียน	 (The	 ASEAN	 Chartered 
Professional	 Accountant	 Coordinating	 Committee	 :	 ACPACC)		
และ	ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา	นักวิชาการ	ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุม
กลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี	คือ

 การประชมุของคณะกรรมการประสานงานด้านวชิาชีพบญัชี
แห่งอาเซียน (ACPACC)	 เมื่อวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2562	 ได้เข้าร่วม 
ในฐานะผูแ้ทนของคณะกรรมการก�ากบัดแูล	(Monitoring	Committee	:	
MC)	เพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการตามความตกลงยอมรับร่วมกนัของอาเซยีนส�าหรบับรกิารด้านบญัช	ี(ASEAN	Mutual 
Recognition	 Arrangement	 :	 MRA)	 ซึ่งรวมถึงการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	 และการอ�านวยความสะดวกให้มี 
การเคลื่อนย้ายนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนการประชุม	 ACPACC	 ครั้งน้ีเป็นครั้งที่	 11	 มีการขึ้นทะเบียนนักบัญชีอาเซียนจ�านวน 
289	คน	จากประเทศอินโดนีเซีย	135	คน	ประเทศฟิลิปปินส์	5	คน	ประเทศสิงคโปร์	52	คน	และประเทศไทย	100	คน	ในปัจจุบัน
มีนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนรวมท้ังสิ้น	 2,545	 คน	 มีการสรุปกระบวนการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าวของประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ประเทศเวียดนาม	 ประเทศไทยน�าเสนอร่างใบสมัครขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
ต่างด้าวให้ที่ประชุมรับทราบ	ทั้งนี้	ที่ประชุมขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น	ๆ	น�าเสนอในครั้งถัดไป	 เพื่อเร่งกระบวนการให้มี 
การเคลื่อนย้ายนักบัญชีในประเทศอาเซียนเป็นไปตามเป้าหมาย			

การประชมุคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน
(Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ครัง้ที ่92
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TIMELINE เลือกตั้ง 2562

“24 มีนาคม 2562”

4 - 8 กุมภาพันธ 2562

ยื่นรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง

24 มีนาคม 2562

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั่วประเทศ!!!

17 มีนาคม 2562

ลงคะแนนกอนวันเลือกตั้ง

15 กุมภาพันธ 2562

ประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติ

28 มกราคม - 19 กุมภาพันธ 2562

ยื่นคำขอลงทะเบียนใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กอนวันเลือกตั้ง

24 มีนาคม 2562

4-8 ก.พ. กตต. เปดรับสมัคร ส.ส. / เปดชื่อบุคคลเปน 'นายกฯ' ในบัญชีพรรคการเมือง
28 ม.ค. - 19 ก.พ. วันลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
15 ก.พ. ประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติ
17 มี.ค. ออกเสียงเลือกตั้งลวงหนานอกเขตจังหวัด
24 มี.ค. วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วประเทศ

รับบัตรใบเดียว กาเบอรเดียว ไดผลสามอยาง

เกร็ดความรูเพิ่มเติม

ได ส.ส. เขต
นำคะแนนของผูสมัครทุกคนทุกเขตของทุกพรรคมาคำนวณหาจำนวน
ส.ส. บัญชีรายชื่อของแตละพรรค
พรรคที่ได ส.ส. ไมนอยกวา 25 คน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี

บัตรเลือกตั้ง

อยานอนหลับทับสิทธิ

ไปออกเสียงเลือกตั้งกันดวยนะคะ

ขอบคุณขอมูลจาก : www.ect.go.th

19Newsletter    Issue  75



เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)

Website : www.tfac.or.th ,    @TFAC.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ 
์ได้ทีี่ www.tfac.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

• หลักสูตร “เทคนิคการทำางบการเงินรองรับการตรวจสอบบัญชี รุ่นที่ 1/62” 

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม VAT) 

สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ” 

วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

สมาชิก 8,000 บาท บุคคลทั่วไป 10,000 บาท (รวม VAT) 

สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินอล 21 ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain” 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45-16.30 น. 

สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม VAT) 

สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21

• หลักสูตร “TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำาหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย)

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกัน ความเสี่ยง รุ่นที่ 1/62” 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

สมาชิก 5,000 บาท บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (รวม VAT) 

สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21

Training & Seminar Course


