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U P D A T E
ข่่าวสารมาตรฐานด้้านการสอบบัญชีี

	 สวััสดีีในเดืีอนแห่่งควัามรัักแก่สมาชิิกทุุกทุ่าน	ผมมีควัามยิินดีีเป็็นอย่ิางยิิ�งทีุ�ได้ีมากล่่าวัทัุกทุายิสมาชิิกทุุกทุ่าน 

ในเดีือนกุมภาพัันธ์์	ป็ี	2563	ซึ่่�งถืือวั่าเป็็นเดีือนแห่่งควัามรััก	แล่ะเป็็นเดีือนทุี�สมาชิิกทุุกทุ่านไดี้ผ่านการัเฉล่ิมฉล่อง 

เทุศกาล่ป็ีให่ม่	 แล่ะเทุศกาล่ตรัุษจีีนทุี�ผ่านมาเม่อเรั็วั	ๆ	นี�	ผมขอถืือโอกาสนี�อวัยิพัรัให่้ทุุกทุ่านสมควัามป็รัารัถืนา 

ทุุกป็รัะการั	ขอให่้รัำ�ารัวัยิมั�งคั�ง	ซึ่ินเจีียิยิ่่อี�	ซึ่ินนี�ฮวัดีใชิ้	(	新正如意 新年发财 ) 

นายสุุพจน์ สุิงห์์เสุน่ห์์
อุุปนายกคนท่ี่�หน่�ง และประธานคณะกรรมการวิิชาช่พบััญช่ 

ด้้านการสอุบับััญช่

 ในฉบัับัน่� ผมขอุบัอุกเล่าเก่�ยวิกับัการพัฒนาผ้้ประกอุบั 
วิิชาช่พบััญช่ด้้านการสอุบับััญช่ครับัว่ิาในปี 2563 น่� คณะกรรมการ 
วิิชาช่พบััญช่ด้้านการสอุบับััญช่จะม่การอุอุกแนวทางในการใช้้
มาตรฐานการสอบบัญชี้เพ่ื่�อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและ 
ขนาดย่่อม (Guide to Using ISAs in the Audits of  
SME) ซ่ึ่�งเป็็นฉบับป็รับป็รุงปี็ 2561 และน่าจะช่วิยสำานักงาน 
สอุบับััญช่ขนาด้เล็กให้สามารถที่ำางานได้้ง่าย และม่คุณภาพมากข่�น 
นอุกจากน่�คณะกรรมการวิิชาช่พบััญช่ด้้านการสอุบับััญช่ได้้ม่การ 
เผย่แพื่ร่ตัวอย่่างกระดาษทำาการของผ้ ้สอบบัญช้ีสำาหรับั 
ก า รตรวิจสอุบัก ิ จการที่ ่ � ไ ม ่ ม ่ ส ่ วิน ได้ ้ เ ส ่ ย ส าธ า รณะ 
ประเภที่ธุรกิจซื้้ �อุมา-ขายไปโด้ยจัด้ที่ำาให้อุย้ ่ในร้ปแบับัขอุง 
ไฟล์ Word หร้อุ Excel ซื้่�งได้้เผยแพร่ในขั�นตอุนการวิางแผน  
การตรวิจสอุบัในเวิ็บัไซื้ต์ขอุงสภาวิิชาช่พบััญช่แล้วิ ในปี 2562 
และในปี 2563 ม่แผนด้ำาเนินการที่่�จะจัด้ที่ำาตัวิอุย่างกระด้าษ 
ที่ำาการในขั�นตอุนอุ้�น ๆ ได้้แก่ ขั�นตอุนการที่ด้สอุบัการควิบัคุม 
ขั �นตอุนการตรวิจสอุบัเน้�อุหาสาระ และขั�นตอุนการสรุปผล 
ซื้่�งตัวิอุย่างกระด้าษที่ำาการที่่�จะเผยแพร่นั�นเป็นส่วินหน่�งขอุง 
แผนการพัฒนาและยกระดั้บัคุณภาพงานขอุงผ้้สอุบับััญช่

 ในแง่หลักส้ตรอุบัรมด้้านสอุบับััญช่ คณะกรรมการ 
วิิชาช่พบััญช่ด้ ้านการสอุบับััญช่ได้้ม ่แผนพัฒนาหลักส้ตร 
อุบัรม โด้ยริเริ�มจัด้หลักส้ตรอุบัรมการสอุบับััญช่แยกตามประเภที่ 
ธุรกิจ ได้้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอุสังหาริมที่รัพย์ ธุรกิจผลิต 
และธุรกิจซื้้ �อุมา-ขายไป ซื้่ �งเป็นหลักส้ตรใหม่ที่่ �จะช่วิยให ้
การปฏิิบััติงานขอุงผ้้สอุบับััญช่ม่คุณภาพมากข่�น

 ในระด้ับัโลกก็ม่ควิามเคล้ �อุนไหวิหลายเร้ �อุงขอุง 
คณะกรรมการมาตรฐานการสอุบับััญช่ระหว่ิางประเที่ศ (IAASB) 
ท่ี่�ยังคงเน้นเร้�อุงคุณภาพงานสอุบับััญช่ โด้ยเริ�มจากการปรับัปรุง 
ISA 540 Auditing Accounting Estimates and 
Related Disclosures ซื้่�งในต่างประเที่ศจะม่ผลบัังคับัใช้ 
ในปี 2562 ISA 315 Identifying and Assessing the Risks 

of Material Misstatement ซ่ื้�งในต่างประเที่ศจะม่ผลบัังคับั 
ใช้ในปี 2564 และมาตรฐานการสอุบับััญช่ที่่ �ย ังเป็นร่าง 
มาตรฐาน ได้้แก่ ISA 220 Quality Management at 
Engagement Level  ซื้ ่ � งมาตรฐานที่ ั � งสามฉบั ับัน ่ � 
เป็นหัวิใจสำาคัญขอุงคุณภาพงานตรวิจสอุบับััญช่ในระด้ับั 
สำานักงาน นอุกจากน่� มาตรฐาน ISQC1 ซ่ื้�งใช้มานานพอุควิรแล้วิ 
จะม่การเปล่�ยนแปลงเป็นมาตรฐานการบริหารคุุณภาพื่ (ISQM) 
โด้ยจะม่มาตรฐาน ISQM 1 และ ISQM 2 อุอุกมาเพ้�อุเน้นระบับั 
การบัริหารคุณภาพงานขอุงสำานักงานสอุบับััญช่ให้เป็นที่่ � 
น่าเช้�อุถ้อุมากข่�นอุ่กระดั้บัหน่�ง ซ่ื้�งเป็นเร้�อุงท่ี่�สำานักงานสอุบับััญช่ 
ต ้อุงประเม ินควิามเส ่ �ยงขอุงค ุณภาพ (Qual ity Risk 
assessment) และกำาหนด้นโยบัายและระบับัการบัริหาร 
ควิามเส่�ยงขอุงคุณภาพดั้งกล่าวิ 

 สรุปแล้วิการเปล่ �ยนแปลง 
ที่่ � เล ่ามาให้ฟ ังที่ั �งหมด้ที่่ �จะเก ิด้ข่ �น 
มุ่งเน้นไปที่่�เร้�อุงเด้่ยวิค้อุคำาวิ่า คุณภาพ 
งานสอุบับััญช ่ ซื้ ่ � งก ็สอุด้คล ้อุงก ับั 
ควิามคาด้หวิังที่่�สังคมได้้ฝากควิามหวิัง 
ไว้ิกับัวิิชาช่พสอุบับััญช่น่�
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ระบบตรวจสอบสถานะผู้้�สอบบัญชีี 
1. กรอกข้้อมููลอย่่างใดอย่่างหน่ึ่�ง ดังน้ึ่� 
 1.1. ช่ื่�อ
 1.2. ช่ื่�อสกุล 
 1.3. เลข้ทะเบ้ีย่นึ่ผูู้้สอบีบัีญช้ื่
2. หากระบีบีแสดงสถานึ่ะใบีอนึุ่ญาต “ปกติ”  
 หมูาย่ความูว ่า  สถานึ่ะใบีอนึ่ ุญาตข้อง 
 ผูู้้สอบีบัีญช้ื่ราย่น้ึ่�มู้สถานึ่ะปกติ 
3. ห า ก ร ะ บี บี แ ส ด ง ส ถ า นึ่ ะ ใ บี อ นึ่ ุ ญ า ต  
 “ไมู่พบีข้้อมููล” หมูาย่ความูว่า สถานึ่ะใบีอนุึ่ญาต   
 ข้องผูู้ ้สอบีบีัญชื่้ราย่นึ่้ �อาจจะถูกเพิกถอนึ่ 
 ใบีอนุึ่ญาต พักใช้ื่ใบีอนุึ่ญาต หร่อ อาจจะไมู่ได้ 
 เป ็นึ่ผู้ ู ้สอบีบีัญชื่ ้ หร ่อท ่านึ่กรอกข้ ้อมู ูล  
 ไมู่ครบีถ้วนึ่หร่อไมู่ถูกต้อง หากมู้ข้้อสงสัย่  
 โปรดติดต่อ สภาวิชื่าช้ื่พบัีญช้ื่ ส่วนึ่งานึ่ทะเบ้ีย่นึ่  
 ได้โดย่ตรง

ตรวจสอบสถานะผู้้�สอบบัญชีี

และสมาชีิกง่่ายแค่่นิดเดียว!!!
 สภาวิชื่าช้ื่พบัีญช้ื่เปิดช่ื่องทางการตรวจสอบีสถานึ่ะข้องผูู้้สอบีบัีญช้ื่ (สถานึ่ะใบีอนุึ่ญาตผูู้้สอบีบัีญช้ื่) 
หร่อผูู้้ทำาบัีญช้ื่ (เฉพาะสถานึ่ะสมูาชิื่ก) เพ่�อประโย่ชื่น์ึ่และอำานึ่วย่ความูสะดวกให้แก่สมูาชิื่ก นิึ่ติบุีคคล และ 
ผูู้้ใช้ื่บีริการผูู้้สอบีบัีญช้ื่หร่อผูู้้ทำาบัีญช้ื่ท้�ลงนึ่ามูในึ่งบีการเงินึ่ โดย่สามูารถตรวจสอบีสถานึ่ะผูู้้สอบีบัีญช้ื่หร่อ 
สมูาชิื่กผู่้านึ่ช่ื่องทางออนึ่ไลน์ึ่ข้องสภาวิชื่าช้ื่พบัีญช้ื่เพ้ย่งกรอกข้้อมููลดังน้ึ่� 1. ช่ื่�อ 2. ช่ื่�อสกุล และ 3. เลข้ทะเบ้ีย่นึ่ 
ผูู้้สอบีบีัญชื่้หร่อเลข้บีัตรประชื่าชื่นึ่ผูู้้ทำาบีัญชื่้ในึ่ระบีบีตรวจสอบีสถานึ่ะผูู้้สอบีบีัญชื่้หร่อสมูาชื่ิกข้อง 
สภาวิชื่าชื่้พบีัญชื่้ให้ถูกต้องครบีถ้วนึ่ ซึ่่�งสมูาชื่ิก นึ่ิติบีุคคล และผูู้้ใชื่้บีริการสามูารถเข้้าไปใชื่้บีริการได้ท้� 
เว ็บีไซึ่ต ์สภาว ิชื่าชื่ ้พบี ัญชื่ ้ www.tfac.or.th  เล ่อกเมูนึ่ ู Online Service หัวข้ ้อ 
ระบีบีตรวจสอบีสถานึ่ะสมูาชื่ิก หร่อระบีบีตรวจสอบีสถานึ่ะผูู้้สอบีบีัญชื่้ซึ่่�งมู้ข้ั�นึ่ตอนึ่การตรวจสอบี 
สถานึ่ะดังน้ึ่�

 ระบบตรวจสอบสถานะสมาชีิก

1. กรอกข้้อมููลดังน้ึ่� 
 1.1. ช่ื่�อ 
 1.2. ช่ื่�อสกุล 
 1.3. เลข้บัีตรประชื่าชื่นึ่ผูู้้ทำาบัีญช้ื่ (โปรดระบุี     
        ข้้อมููลให้ครบีถ้วนึ่ถูกต้องทุกช่ื่อง) 
2. หากระบีบีแสดงสถานึ่ะสมูาชิื่ก “เป็นึ่สมูาชิื่ก”  
 หมูาย่ความูว่า สถานึ่ะสมูาชิื่กข้องผูู้้ทำาบัีญช้ื่ 
 ราย่น้ึ่�ย่ังคงอยู่่
3. หากระบีบีแสดงสถานึ่ะสมูาชื่ิก “ไมู่เป็นึ่ 
 สมูาชื่ิก” หมูาย่ความูว่า สถานึ่ะสมูาชื่ิก 
 ข้องผูู้้ทำาบัีญช้ื่ ราย่น้ึ่�อาจจะไมู่ได้เป็นึ่สมูาชิื่ก  
 หร่อท่านึ่อาจจะกรอกข้้อมููลไมู่ครบีถ้วนึ่ 
 ห ร ่ อ ไ มู ่ ถ ู ก ต ้ อ ง  ห า ก มู ้ ข้ ้ อ ส ง ส ั ย่  
 โปรดติดต่อสภาวิชื่าชื่้พบีัญชื่้ ส่วนึ่งานึ่ 
 ทะเบ้ีย่นึ่ได้โดย่ตรง

 ทั�งน้ึ่� ข้้อมููลสถานึ่ะข้องผูู้้สอบีบัีญช้ื่ (สถานึ่ะใบีอนุึ่ญาตผูู้้สอบีบัีญช้ื่) หร่อผูู้้ทำาบัีญช้ื่ (เฉพาะสถานึ่ะ 
สมูาชิื่ก) สภาวิชื่าชื่้พบีัญชื่้จะมู้การเปล้�ย่นึ่แปลงข้้อมููลดังกล่าว ทุก ๆ 15 วันึ่ โดย่ข้้อมููลวันึ่ท้�จะอัปเดต 
ล่าสุดจะระบีุไว้ในึ่หมูาย่เหตุด้านึ่ล่างข้องระบีบีการตรวจสอบีสถานึ่ะสมูาชื่ิกและผูู้้สอบีบีัญชื่้ข้อง 
สภาวิชื่าชื่้พบีัญชื่้ ซึ่่ �งสถานึ่ะข้องผูู้ ้สอบีบีัญชื่้ (สถานึ่ะใบีอนึุ่ญาตผูู้ ้สอบีบีัญชื่้) หร่อผูู้ ้ทำาบีัญชื่้ 
(เฉพาะสถานึ่ะสมูาชื่ิก) ข้้อมููลเหล่านึ่้�เป็นึ่ข้้อมููลข้่าวสารข้องสภาวิชื่าชื่้พบีัญชื่้ และเป็นึ่การให้บีริการ 
เชื่ิงข้้อมููลเพ่�อประโย่ชื่นึ่์ในึ่การตรวจสอบีอันึ่เป็นึ่การคุ้มูครองสิทธิิข้องประชื่าชื่นึ่ และเป็นึ่ประโย่ชื่นึ่์ 
ต่อสาธิารณะไมู่สามูารถใชื่้อ้างอิงทางกฎหมูาย่ได้ จากข้ั�นึ่ตอนึ่การตรวจสอบีสถานึ่ะในึ่ระบีบีตรวจสอบี 
สถานึ่ะสมูาชื่ิก หร่อระบีบีตรวจสอบีสถานึ่ะผูู้้สอบีบีัญชื่้จะเห็นึ่ว่าง่าย่ ๆ แค่เพ้ย่งปลาย่นึ่ิ�วข้องท่านึ่ 
ผู้่านึ่ระบีบีออนึ่ไลนึ่์ข้องสภาว ิชื่าชื่ ้พบีัญชื่้ หากมู้ข้ ้อสงส ัย่สามูารถติดต ่อสภาว ิชื่าชื่ ้พบีัญชื่  ้
ส่วนึ่งานึ่ทะเบ้ีย่นึ่ โทรศััพท์ 0 2685 2500

โดย่..ส่วนึ่งานึ่ทะเบ้ีย่นึ่
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Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่่�อวัันที่่�	 11	มื่กราคมื่	2563	ที่่�ผ่่านมื่า	สภาวัิชาช่พบััญช่	
ร่วัมื่สนับัสนุนงานวัันเด็็กแห่่งชาติิ	ประจำำาปี	2563	ณ	สำานักงาน 
เขติวััฒนา	ซึ่่�งจำัด็โด็ยสำานักงานเขติวััฒนาที่่�เล็็งเห่็นถึ่งควัามื่สำาคัญ 
ของ	“เด็็ก” ท่ี่�จำะเติิบัโติไปเป็นบุัคล็ากรแล็ะอนาคติของประเที่ศชาติิ

	 ในปีน่�	สภาวัิชาช่พบััญช่ได็้เปิด็โอกาสให่้สมื่าชิกแล็ะผ่้้ที่่�สนใจำ
ร่วัมื่สมื่ที่บัของขวััญ	รวัมื่ถ่ึงอุปกรณ์เคร่�องเข่ยนต่ิาง	ๆ	เพ่�อให้่เด็็ก	ๆ	
ท่ี่�เข้าร่วัมื่งานได้็ร่วัมื่สนุก

	 ที่ั�งน่�	ภายในงานมื่่การจำัด็กิจำกรรมื่มื่ากมื่ายมื่าสร้างรอยยิ�มื่ 
ให่้กับัเด็็ก	ๆ	อาที่ิ	ชุด็การแสด็งติ่าง	ๆ	แล็ะซึุ่้มื่เกมื่ส์อ่กมื่ากมื่าย 
ให้่น้อง	ๆ	ร่วัมื่สนุก

	 สภาวัิชาช่พบััญช่ขอขอบัคุณคณะกรรมื่การสภาวัิชาชพ่บััญช ่
สมื่าชิกสภาวัิชาช่พบััญช่	 แล็ะผ่้ ้ที่่ �สนใจำ	ที่่ �ร่วัมื่สมื่ที่บัของขวััญ	
ของรางวััล็ให่้กับัเด็็กในครั�งน่�	 แล็ะห่วัังเป็นอย่างยิ�งวั่าจำะร่วัมื่กัน 
จัำด็กิจำกรรมื่ด่็	ๆ	ท่ี่�เป็นประโยชน์เช่นน่�ต่ิอไป

สภาวิชาชีพบัญชี 

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 

กับสำานักงานเขตวัฒนา

	 สวััสด็่ค่ะที่่านสมื่าชิกทีุ่กที่่าน	เข้าส้่เด็่อนกุมื่ภาพันธ์์	 เป็นเด็่อนที่่� 
อบัอวัล็ไปด้็วัยการแสด็งถ่ึงควัามื่รัก	ควัามื่ห่่วังใยถ่ึงคนท่ี่�เราปรารถึนาด่็แล็ะ 
อยากให้่เขาม่ื่ควัามื่สุข	แล็ะแน่นอนว่ัาคณะผ้้่จัำด็ที่ำา	Newsletter	ก็อยาก
ให้่ท่ี่านสมื่าชิกทุี่กท่ี่านม่ื่ควัามื่สุขเช่นกัน
	 สภาวิัชาช่พบััญช่	ขอส่งต่ิอควัามื่สุขให้่ท่ี่านสมื่าชิกด้็วัยกิจำกรรมื่ด่็	ๆ  
กับั	One	Day	Trip	ครั�งที่่�	5	“ล่่องเรืือชมวััด็...ท่่องโล่กแห่่งการืเงิน” 
ในวัันศุกร์ที่่�	 13	มื่่นาคมื่	2563	 เวัล็า	08.00-17.00	น.	ที่ริปน่�จำะพา 
สมื่าชิกล็่องเร่อเข้าชมื่ศ้นย์การเร่ยนร้้ธ์นาคารแห่่งประเที่ศไที่ย	จำากนั�น 
จำะพาชมื่ควัามื่ควัามื่งามื่ของสถึาปัติยกรรมื่แล็ะควัามื่งามื่ของเจำด็่ย์ไที่ย 
ณ	 วััด็พระเชติุพนวัิมื่ล็มื่ังคล็ารามื่ราชวัรมื่ห่าวัิห่าร	 ห่ร่อวั ัด็โพธ์ิ �	
แล็ะปิด็ที่้ายด็้วัยการให่้ที่่านสมื่าชิก	Shopping	พร้อมื่ถึ่ายร้ปสวัย	ๆ	
วัิวัแมื่่นำ�าเจำ้าพระยา	กิจำกรรมื่ด็่	ๆ	ท่ี่�ไมื่่ควัรพล็าด็	สามื่ารถึด็้รายล็ะเอ่ยด็ 
เพิ�มื่เติิมื่ได้็ท่ี่�	www.tfac.or.th	ห่ร่อสอบัถึามื่ข้อม้ื่ล็ได้็ท่ี่�	02	685	2514	ค่ะ
	 Newsletter	ฉบัับัน่�	 ได็้รับัเก่ยรติิจำาก	คุุณสุุพจน์ สุิงห่์เสุน่ห่์ 
อุปนายกคนท่ี่�ห่น่�ง	แล็ะประธ์านคณะกรรมื่การวิัชาช่พบััญช่ด้็านการสอบับััญช่	
มื่ากล่็าวัทัี่กที่ายเปิด็เล่็มื่	พร้อมื่อัปเด็ติข่าวัสารมื่าติรฐานด้็านการสอบับััญช่ 
นอกจำากนั�นยังมื่่บัที่ควัามื่วัิชาการติ่าง	ๆ	มื่ากมื่าย	อาที่ิ	 TFRS	16	 
สัญญาเช่าสำาห่รับัสินที่รัพย์อ้างอิงม้ื่ล็ค่าติำ�า,	Agenda	decisions	ค่ออะไร	?, 
มื่าติรการที่างภาษี่	ช่วัยเห่ล็่อล็้กห่น่�	 SMEs	 เพ่�อปรับัโครงสร้างห่น่�, 
การปรับัปรุงมื่าติรฐานที่่�เก่�ยวักับัการติรวัจำสอบัประมื่าณการที่างบััญช่,	
นักบััญช่(การเงิน)	 ->	นักบััญช่ภาษี่อากร,	ควัามื่คาด็ห่วัังจำากนักบััญช ่
บัริห่ารจำากโล็กธุ์รกิจำสมัื่ยให่ม่ื่	แล็ะบัที่ควัามื่อ่�น	ๆ	อ่กมื่ากมื่าย
	 สุด็ท้ี่ายน่�	ขอฝากข้อคิด็เล็็ก	ๆ 	ให้่สมื่าชิก	เพ่�อเป็นกำาลั็งใจำในการที่ำางาน	
วั่า	“การืท่ำางานให่้สุำาเรื ็จ ง ่ายกวั่าการือธิิบายวั่าท่ำาไมคุุณถึึง 
ท่ำามันไม่ได้็” โด็ย	มาร์ืติิน แวัน บิวัเรืน	ขอให้่ทุี่กท่ี่านพบัเจำอแต่ิสิ�งด่็	ๆ	
แล็ะม่ื่ควัามื่สุข	สวััสด่็เด่็อนแห่่งควัามื่รักค่ะ
	 ห่ากท่ี่านต้ิองการเสนอแนะห่ร่อติิชมื่	จำด็ห่มื่ายข่าวั	สภาวิัชาช่พบััญช่	
สามื่ารถึส่งมื่าได้็ท่ี่�	E-mail	:	newsletter@tfac.or.th

วััตถุุประสงค์์
	 เอกสารฉบัับัน่�	 จำัด็ที่ำาข่�นเพ่�อเป็นส่�อกล็างในการนำาเสนอข้อมื่้ล็ 
ข่าวัสารที่่�เป็นประโยชน์แก่ผ่้้ประกอบัวัิชาช่พบััญช่	มื่ิใช่การให่้คำาแนะนำา 
ห่ร่อควัามื่คิด็เห็่นด้็านกฎห่มื่าย	ทัี่�งน่�	สภาวิัชาช่พบััญช่สงวันสิที่ธิ์�ไม่ื่รับัรอง 
ควัามื่ถึ้กติ้องครบัถึ้วันแล็ะเป็นปัจำจำุบัันของข้อมื่้ล็เน่�อห่า	ติัวัเล็ข	รายงาน	
ห่ร่อข้อคิด็เห็่นใด็	ๆ	แล็ะไม่ื่ม่ื่ควัามื่รับัผิ่ด็ในควัามื่เส่ยห่ายใด็	ๆ		ไม่ื่ว่ัาเป็น 
ผ่ล็โด็ยที่างติรงห่ร่อที่างอ้อมื่ที่่�อาจำจำะเกิด็ข่�นจำากการนำาข้อม้ื่ล็ไม่ื่ว่ัาส่วันห่น่�ง
ส่วันใด็ห่ร่อทัี่�งห่มื่ด็ในเอกสารฉบัับัน่�ไปใช้

ที่ปรึกษา
• คุณะอนุกรืรืมการืด็้านงานปรืะชาสุัมพันธิ์ สุภาวัิชาชีพบัญชี  
 วัารืะปี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำานวัยการืสุภาวัิชาชีพบัญชี

ค์ณะผู้้�จััดทำ
• สุาวัิติา สุุวัรืรืณกูล่	ผ่้้จำัด็การส่วันส่�อสารองค์กร
• วัรืวัีรื์ แก้วัมณี	เจำ้าห่น้าที่่�ส่วันส่�อสารองค์กร
• จิรืาวััฒน์ เพชรืชู เจำ้าห่น้าที่่�ส่วันส่�อสารองค์กร
• สุุขุมาล่ย์ แก้วัสุนั่น	เจำ้าห่น้าที่่�ส่วันส่�อสารองค์กร
• ชยากรืณ์ นุกูล่ เจำ้าห่น้าที่่�ส่วันงานส่�อสารองค์กร

กำ�หนดเวัลา   เผ่ยแพร่เป็นรายเด็่อน	(ทีุ่กติ้นเด็่อน)
ข�อม้ลติดต่อ� Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook    https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID       @tfac.family
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Activity   ภาพกิจกรรม

	 เพ่�อเติร่ยมื่ควัามื่พร้อมื่ในการนำาส่งงบัการเงินประจำำาปี	2563	ของ 
นิติิบุัคคล็ให้่เป็นไปด้็วัยควัามื่เร่ยบัร้อย	งบัการเงินม่ื่ควัามื่ถ้ึกต้ิอง	ครบัถ้ึวัน	
สามื่ารถึใช้ประโยชน์จำากงบัการเงินท่ี่�นำาส่งเพ่�อประกอบัการที่ำาธ์ุรกรรมื่ 
ได้็อย่างสะด็วักแล็ะรวัด็เร็วั	กรมื่พัฒนาธุ์รกิจำการค้า	ขอเร่ยนว่ัา	ตัิ�งแต่ิวัันท่ี่�	
1	มื่กราคมื่	2563	จำะเปิด็ให้่บัริการนำาส่งงบัการเงินร้ปแบับั	DBD	XBRL	in	
Excel	9V.2.0)	เท่ี่านั�น	จ่ำงขอเชิญชวันให้่นิติิบุัคคล็	ด็าวัน์โห่ล็ด็ไฟล์็	“DBD	
XBRL	in	Excel	(V.2.0)	ไปใช้งาน”	ได้็ตัิ�งแต่ิบััด็น่�เป็นต้ินไป

การืย่ืนงบการืเงิน

	 •	 ห่้างหุ่้นส่วันจำด็ที่ะเบ่ัยนท่ี่�ตัิ�งข่�น 
	 	 ติามื่กฎห่มื่ายไที่ย	 น ิติ ิบั ุคคล็ 
	 	 ท่ี่�ตัิ�งข่�นติามื่กฎห่มื่ายติ่างประเที่ศ 
	 	 ท่ี่�ประกอบัธ์ุรกิจำในประเที่ศไที่ย	 
	 	 กิจำการร่วัมื่ค้า	ติามื่ประมื่วัล็รษัีฎากร 
	 	 ย่�นงบัการเง ินภายใน	 5	 เด่็อน	 
	 	 นับัแต่ิวัันปิด็บััญช่

	 •	 บั ร ิ ษัี ที่ จำ ำ า กั ด็ 	 แ ล็ ะ บั ร ิ ษัี ที่ 
	 	 มื่ห่าชนจำำากัด็ติ้องนำางบัการเงิน 
	 	 ท่ี่�ผ้้่สอบับััญช่รับัอนุญาติติรวัจำสอบั 
	 	 แล็ะแสด็งควัามื่เห่็นแล็้วั	 เสนอ 
	 	 เพ่�ออนุมัื่ติิติ่อท่ี่�	ประชุมื่ผ้่้ถ่ึอหุ่้น 
	 	 ภายใน	4	เด่็อน	นับัแต่ิวัันปิด็บััญช่	 
	 	 แล็ะต้ิอง	ย่�นงบัการเงิน	ภายใน	1	 
	 	 เด่็อน	 นับัแติ่วัันท่ี่�ได็ ้รับัอนุมัื่ติ  ิ
	 	 ในท่ี่�ประชุมื่ผ้้่ถ่ึอหุ้่น

การืย่ืนบัญชีรืายช่ือผู้ถืึอหุ้่น

	 •	 บัริษัีที่จำำากัด็	 ย่�นภายใน	14	 วััน	 
	 	 นับัแต่ิวัันนประชุมื่สามัื่ญผ้้่ถ่ึอหุ้่น

	 	 (หากนำำาส่่งล่่าช้้า จะมีีฐานำความีผิิด 
  ไม่ีนำำาส่่งส่ำาเนำาบััญชี้รายช่้�อผ้้ิถ่ือห้้นำ 
  ภายในำกำาหนำด 14 วันำ นำับัแต่ ่
  วันำประช้้มีส่ามัีญ ต่ามี พ.ร.บั.กำาหนำด 
  ความีผิิดเกี �ยวกับัห้างห้ ้นำส่่วนำ 
  จดทะเบัียนำ ห้างห้ ้นำส่่วนำจำากัด  
  ส่มีาคมีแล่ะม้ีล่นิำธิิ พ.ศ. 2499)

	 •	 บัริษัีที่มื่ห่าชนจำำากัด็	ย่�นภายใน	1	 
	 	 เด่็อน	นับัแต่ิวัันเสร็จำการประชุมื่

	 	 (หากนำำาส่่งล่่าช้้า จะมีีฐานำความีผิิด 
  ไม่ีนำำาส่่งบััญชี้รายช่้�อผ้้ิถ่ือห้้นำภายในำ 
  กำาหนำด 1 เด่อนำ นำับัแต่่วันำเส่ร็จ 
  การประช้้มี ต่ามี พ.ร.บั. บัริษััท 
  มีหาช้นำจำากัด พ.ศ.2535)

DBD e-Filing

ระบบนำาส่งงบการเงินทางอิิเล็็กทรอินิกส์
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สััญญาเช่่าสัำาหรัับ

สัินทรััพย์์อ้้างอ้ิงมููลค่่าต่ำำ�า

สิินทรััพย์์อ้้างอ้ิงมีีมีูลค่่าต่ำำ�า 

หมีาย์ถึึง สิินทรััพย์์ที�มีีมีูลค่่าเท่าไรั ?

	 เน่ื่�องจาก	TFRS	16		มิิได้้มีิการกำาหนื่ด้จำานื่วนื่เงินื่ทีี่�ตายตัวสำำาหรับสิำนื่ที่รัพย์อ้างอิง 
มีิมูิลค่่าตำ�า	แต่ค่ณะกรรมิการกำาหนื่ด้มิาตรฐานื่การรายงานื่ที่างการเงินื่ระหว่างประเที่ศ	(IASB)	
ได้้มีิการพูด้คุ่ยและมีิปรากฏอยู่ในื่	Basis	for	conclusion	on	IFRS	16	ดั้งนีื่�	

	 เนื่่�องจากมิีข้้อกังวลใจจากผูู้เ้ช่่าในื่เร่�องข้องตน้ื่ทีุ่นื่ในื่การนื่ำา	 IFRS	16	มิาใช่้สำำาหรับ 
สำัญญาเช่่าที่ี�มิีมิูลค่่าตำ�าแต่อาจมิีปริมิาณการเช่่าจำานื่วนื่มิาก	ที่ำาให้ต้องใช่้ค่วามิพยายามิ
ในื่การจัด้ที่ำามิาก	แต่รายการด้ังกล่าวอาจสำ่งผู้ลกับตัวเลข้ในื่งบการเงินื่จำานื่วนื่ไมิ่มิาก	
เพ่�อลด้ค่วามิกังวลใจด้ังกล่าว	 IASB	จึงได้้ให้ข้้อยกเว้นื่สำำาหรับสำัญญาเช่่าที่ี�มิีสำินื่ที่รัพย์อ้างอิง 
มูิลค่่าตำ�าทีี่�จะไม่ิต้องนื่ำาข้้อกำาหนื่ด้ตามิ	IFRS	16	มิาใช้่

	 ในื่การให้ข้้อยกเว้นื่ด้ังกล่าว	 IASB	ได้้พยายามิผู้่อนื่ปรนื่ให้กับผูู้้จัด้ที่ำางบการเงินื่	
แต่ในื่ข้ณะเด้ียวกันื่ก็ยังค่งไว้ซึ่ึ�งประโยช่นื่์จากข้้อกำาหนื่ด้ในื่	 IFRS	16	สำำาหรับผูู้้ใช่้งบการเงินื่	
IASB	ตั �งใจให้ข้้อยกเว้นื่การปฏิบัติสำำาหรับสำัญญาเช่่าที่ี �มิีสำินื่ที่รัพย์อ้างอิงในื่สำภาพข้อง 
ใหมิ่ที่ี�มิีมิูลค่่าตำ�า	 เช่่นื่	การเช่่าพวกแที่็บเล็ต	ค่อมิพิวเตอร์	 โนื่้ตบุ�ค่	ค่อมิพิวเตอร์สำ่วนื่บุค่ค่ล	
เฟอร์นิื่เจอร์สำำานัื่กงานื่ชิ่�นื่เล็ก	ๆ 	และโที่รศัพท์ี่	ซึึ่�ง	ณ	เวลาทีี่�	IASB	ได้้ข้้อสำรุปเร่�องข้้อยกเว้นื่ดั้งกล่าว 
ในื่ปี	ค่.ศ.	2015	ตัวเลข้ในื่ใจสำำาหรับข้้อยกเว้นื่ดั้งกล่าวอยู่ทีี่�	USD	5,000	หร่อน้ื่อยกว่า	สัำญญาเช่่า 
จะไมิ่เข้้าเง่�อนื่ไข้ได้้รับข้้อยกเว้นื่ถ้้าลักษณะข้องสำินื่ที่รัพย์อ้างอิงในื่สำภาพใหมิ่ไมิ่ได้้มิีมิูลค่่าตำ�า	
นื่อกจากนัื่�นื่ในื่การประเมิินื่ว่า	สิำนื่ที่รัพย์อ้างอิงมีิมูิลค่่าตำ�าหร่อไม่ิ	ไม่ิค่วรจะถู้กกระที่บด้้วยข้นื่าด้	
ลักษณะ	และสำภาพแวด้ล้อมิข้องผูู้้เช่่า	แต่ให้พิจารณาจากมิูลค่่าข้องสำินื่ที่รัพย์นื่ั�นื่	ๆ	แที่นื่ 
(Absolute	Basis)	โด้ยไม่ิค่ำานึื่งถึ้งเกณฑ์์ค่วามิมีิสำาระสำำาคั่ญ	(Materiality	Basis)

อีีกประการหน่ึ่�งทีี่�กิจการต้้อีงคำำาน่ึ่งถ่ึงเวลาจะใช้้ข้้อียกเว้นึ่ คืำอี
	 ผูู้้เช่่าสำามิารถ้ได้้รับประโยช่นื่์จากการใช่้สำินื่ที่รัพย์อ้างอิงนื่ั�นื่	 โด้ยการใช่้ 

	 สิำนื่ที่รัพย์นัื่�นื่เอง	หร่อใช้่ร่วมิกับที่รัพยากรอ่�นื่	ๆ 	ทีี่�มีิสำำาหรับผูู้้เช่่าอยู่แล้ว	และ
	 สำินื่ที่รัพย์อ้างอิงไมิ่ได้้ข้ึ�นื่อยู่กับสำินื่ที่รัพย์อ่�นื่	หร่อเกี�ยวข้้องกับสำินื่ที่รัพย์อ่�นื่ 

	 อย่างมิาก

	 สัืบเน่อ้งจากมูาต่ำรัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน	 ฉบับท่�	 16	 เรั่อ้ง	สััญญาเช่่า	 ซึ่่�งจะมู่ผลบังค่ับใช่้สัำาหรัับ 

รัอ้บรัะย์ะเวลาบัญช่่ท่�เรัิ�มูในหรัือ้หลังวันท่�	1	มูกรัาค่มู	2563	เป็็นต่ำ้นไป็	มู่ผู้ป็ฏิิบัต่ำิหลาย์ท่านได้้มู่ข้้อ้สังสััย์	และสัอ้บถามู 

เข้้ามูา	สัภาวิช่าช่่พบัญช่่จ่งได้้ทำา	Newsletter	ฉบับน่�เพ่อ้เป็็นสั่อ้ท่�จะช่่วย์ค่ลาย์สังสััย์ให้กับผู้ใช่้ในป็รัะเด้็นกรัณี่ท่� 

มูาต่ำรัฐานฯ	กำาหนด้ข้้อ้ย์กเว้นในการัรัับรัู้รัาย์การัต่ำามู	TFRS	16	สัำาหรัับสัินทรััพย์์อ้้างอ้ิงมููลค่่าต่ำำ�า
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	 ตัวอย่างเช่่นื่	การเช่่าโต�ะซึ่ึ�งมิีมิูลค่่าค่งที่ี� 
มิาใช่้กับเก้าอี�ที่ี�กิจการมิีอยู่แล้ว	กรณีนื่ี�ถ้่อว่า 
ยังสำามิารถ้ใช้่ข้้อยกเว้นื่ได้้		หร่อกรณีเช่่าเค่ร่�องยนื่ต์ 
สำำาหรับรถ้ยนื่ต์	กรณีนื่ี�กิจการจะไมิ่สำามิารถ้ใช่ ้
ข้้อยกเว้นื่ได้้เน่ื่�องจากไม่ิเข้้าเง่�อนื่ไข้ข้องสิำนื่ที่รัพย์ 
ทีี่�มีิมูิลค่่าตำ�าเพราะการใช้่เค่ร่�องยนื่ต์จะขึ้�นื่อยู่กับ 
สิำนื่ที่รัพย์อ่�นื่ซึึ่�งค่่อรถ้ยนื่ต์อย่างมิาก	เป็นื่ต้นื่

	 ในื่การที่ำาการประเมิินื่ผู้ลกระที่บที่ี�มิีจาก
สำินื่ที่รัพย์อ้างอิงมิูลค่่าตำ�าโด้ยที่ำาการศึกษาและ 
สำ ำารวจภาค่สำนื่ามิ	 IASB	 ได้ ้สำ ังเกตพบว ่า 
โด้ยสำ่วนื่ใหญ่ยอด้รวมิข้องสำินื่ที่รัพย์และหนื่ี�สำินื่ 
ทีี่�อยู่ในื่ข้อบเข้ตข้องการได้้รับข้้อยกเว้นื่มีิจำานื่วนื่ 
ไม่ิมีิสำาระสำำาคั่ญ		IASB	ได้้พิจารณาว่าการศึกษา 
และสำำารวจภาค่สำนื่ามิได้้พิสูำจน์ื่แล้วว่า	ข้้อยกเว้นื่ 
ด้ังกล่าวอาจให้ผู้ลประโยช่นื่์แก่ผูู้้เช่่าค่่อนื่ข้้าง 
จำากัด้	เน่ื่�องจากสัำญญาเช่่าดั้งกล่าวอาจไม่ิต้องนื่ำา 
IFRS	 16	 มิาปฏิบัต ิใช่้หากยึด้หลักค่วามิมิ  ี
สำาระสำำาค่ัญที่ี�กำาหนื่ด้ในื่กรอบแนื่วค่ิด้สำำาหรับ 
รายงานื่ที่างการเงินื่	และมิาตรฐานื่การบัญช่	ี
ฉบับทีี่�	1	เร่�อง	การนื่ำาเสำนื่องบการเงินื่	มิาถ่้อปฏิบัติ	
อย ่างไรก ็ตามิ	 ในื่มิุมิข้องผู้ลสำะที่้อนื่กลับ 
(Feedback)	 ในื่เร ่ �องค่วามิก ังวลใจข้อง 
ผูู้ ้จ ัด้ที่ำางบการเงินื่	 IASB	 จึงสำรุปว่าการให  ้

ข้้อยกเว้นื่ด้ังกล่าวที่ำาให้ต้นื่ทีุ่นื่ในื่การจัด้ที่ำา 
ถู้กผู่้อนื่ปรนื่เป็นื่จำานื่วนื่ทีี่�เป็นื่สำาระสำำาคั่ญให้กับ
ผูู้้เช่่าจำานื่วนื่มิาก	โด้ยเฉพาะกับกิจการข้นื่าด้เล็ก	
โด้ยลด้ภาระที่ี�ไมิ่ต้องมิาอธิิบายสำัญญาเช่่าที่ี � 
โด้ยยอด้รวมิแล้วไม่ิได้้มีิสำาระสำำาคั่ญ

	 นื่อกจากนัื่�นื่	IASB	ยอมิรับว่า	ค่วามิเสีำ�ยง 
ที่ี�ยอด้รวมิข้องสำินื่ที่รัพย์จากการเช่่าที่ี �ได้้รับ 
ยกเว้นื่อาจมิีจำานื่วนื่ที่ี�มิีสำาระสำำาค่ัญในื่บางกรณี	
จากที่ี�ที่ำาการศึกษาและสำำารวจพบว่า	ยอด้รวมิ 
จะมิีมิูลค่่าที่ี �มิีสำาระสำำาค่ัญสำำาหรับสำินื่ที่รัพย์ 
ข้นื่าด้ใหญ่ที่ี�ประกอบด้้วยสำินื่ที่รัพย์จากการเช่่า 
ที่ี�มิีมิูลค่่าตำ �ารวมิกันื่หลาย	ๆ	 รายการ	 (เช่่นื่	
อุปกรณ์	 IT	ที่ี �ประกอบด้้วยช่ิ �นื่สำ่วนื่เล็ก	 ๆ	
หลายช่ิ�นื่)	ด้ังนื่ั�นื่	 IASB	จึงได้้ตัด้สำินื่ใจว่า	ผูู้้เช่่า 
ไมิ่ค่วรจะใช่้ข้้อยกเว้นื่หากผูู้ ้เช่่าไมิ่สำามิารถ้ 
ใช่้ประโยช่นื่์จากที่รัพย์สำินื่อ้างอิงนื่ั�นื่โด้ยลำาพัง 
หร่อไมิ่สำามิารถ้ใช่้ร่วมิกับที่รัพยากรอ่�นื่	ๆ	ที่ี�มิี 
อยู่ก่อนื่โด้ยไมิ่ต้องสำนื่ใจว่ามิูลค่่าข้องสำินื่ที่รัพย์ 
อ้างอิงนัื่�นื่จะเป็นื่เท่ี่าไร

	 IASB	ได้้ตัด้สิำนื่ใจว่า	การให้ข้้อยกเว้นื่สำำาหรับ 
สำินื่ที่รัพย์อ้างอิงที่ี �มิีมิูลค่่าตำ �าค่วรให้เล่อกใช่ ้
ข้้อยกเว้นื่ได้้เป็นื่รายสำัญญา	การให้เล่อกใช่้ 
ข้้อยกเว้นื่เป็นื่รายประเภที่ข้องสำินื่ที่รัพย์อ้างอิง	

แที่นื่ที่ี�จะเป็นื่การให้ข้้อยกเว้นื่แบบรายสำัญญา	
จะเป็นื่ภาระแก่ผูู้้เช่่าในื่การประเมิินื่ที่รัพย์สำินื่ 
ทีุ่กช่ิ�นื่ภายในื่ประเภที่เด้ียวกันื่	ด้ังนื่ั �นื่	 IASB 
จึงมีิมุิมิมิองว่าการให้ข้้อยกเว้นื่สำำาหรับสัำญญาเช่่า 
ที่รัพย์สำินื่ที่ี �มิีมิูลค่่าตำ �า	 จะง่ายต่อการนื่ำาไป 
ปฏิบัติใช่้และให้ประโยช่นื่์กับผูู้ ้เช่่ามิากกว่า 
ถ้้านื่ำาไปปฏิบัติบนื่เกณฑ์์ข้องแต่ละสัำญญา

	 IASB	 ได้ ้ต ัด้สำ ินื่ใจให ้ผู้ ู ้ เช่ ่า เป ิด้เผู้ย 
จำานื่วนื่เงินื่ข้องค่่าใช่้จ่ายที่ี�รับรู้ที่ี�เกี�ยวข้้องกับ 
สำินื่ที่รัพย์ที่ี �มิีมิูลค่่าตำ�าที่ี�ผูู้ ้เช่่าได้้เล่อกที่ี�จะใช่ ้
ข้้อยกเว้นื่	ซึ่ึ�งจะที่ำาให้ผูู้้ใช่้งบการเงินื่มิีข้้อมิูล 
เกี�ยวกับจำานื่วนื่เงินื่ทีี่�จะต้องจ่ายสำำาหรับการเช่่า 
ที่ี�ไมิ่ได้้ถู้กรวมิอยู่ในื่หนื่ี�สำินื่สำัญญาเช่่า	ที่ี�เป็นื่ผู้ล
มิาจากการใช่้ข้้อยกเว้นื่เร่�องข้องสำินื่ที่รัพย์ที่ี�มิี 
มูิลค่่าตำ�าดั้งกล่าว

โดย..นางสาววันดี ลีีวรวัฒน์
ประธิานื่ค่ณะอนืุ่กรรมิการศึกษาและติด้ตามิมิาตรฐานื่
การรายงานื่ที่างการเงินื่ระหว่างประเที่ศ
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การปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวกับ

การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี

	 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีีเป็นอีกเร่องที�ผู้้ �สอบบัญชีีคุ้้ �นเคุ้ยกัน	 ซึ่่�งในเดืือนมกราคุ้มที�ผู้่านมา 

สภาวิชีาชีีพบัญชีีไดื�เผู้ยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีี	 รหััส	 540	ฉบับปรับปร้งตามมาตรฐานการสอบบัญชี ี

ระหัว่างประเทศคุ่้ะ	ซ่ึ่�งคุ้าดืว่าจะกำาหันดืใหั�มีผู้ลบังคัุ้บใชี�ในประเทศไทยกับการตรวจสอบงบการเงินสำาหัรับรอบบัญชีีที�เริ�มในหัรือ 

หัลังวันที�	15	ธัันวาคุ้ม	พ.ศ.	2563	จ่งขอนำาประเดื็นที�ปรับปร้งมาเล่าส้่กันฟัังจะไดื�อินเทรนดื์แบบเน�น	ๆ	กันเลยคุ้่ะ

	 การเปล่ี่�ยนแปลี่งน้�นเร่�มต้ั้�งแต่ั้ช่ื่�อเลี่ย	โดยจากเด่ม	ค่ือ	“การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีี รวมถึึงประมาณการทางบัญชีี 
ที�เกี�ยวกับมูลค่่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้้อมูลที�เกี�ยวข้้อง”	เปล่ี่�ยนเป็น	“การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีี และการเปิดเผยข้้อมูล 
ที�เกี�ยวข้้อง”	แลี่้วทำำาไมตั้้องปร้บปรุงมาตั้รฐานฉบ้บน่�ด้วยนะ	จร่ง	ๆ	แลี่้วสิ่่�งทำ่�ทำำาให้้ตั้้องปร้บตั้้องเปลี่่�ยน	ก็เพื่่�อร้บลีู่กจากมาตั้รฐาน 
การรายงานทำางการเง่นทำ่�น้บว้นจะลี่ึกซึ้ึ�งขึ้ึ�นตั้ามการปร้บเปลี่่�ยน	Business	Model	ขึ้องแตั้่ลี่ะก่จการ	ซึ้ึ�งในมาตั้รฐานฉบ้บน่� 
ได้ให้้ต้ั้วอย่างประมาณการทำางบ้ญช่ื่ไว้ในย่อห้น้าท่ำ�	ก1	อย่างเช่ื่น

ประมาณการทางบัญชี TFRS ที่เกี่ยวข้อง

การวัดมูลค่่าข้อง
สินทรัพย์โค่รงสร้างพ้�นฐาน

TFRIC 12
เร้�อง ข้้อตกลงสัมปทานบริการ

TFRS 9
เร้�อง เค่ร้�องม้อทางการเงิน

TFRS 4
เร้�อง สัญญาประกันภััย

TFRS 15
เร้�อง รายได้จากสัญญาที�ทำากับลูกค้่า

ค่่าเผ้�อสำาหรับผลข้าดทุน
ด้านเค่รดิตที�ค่าดว่าจะเกิดขึ้�น

การวัดมูลค่่าข้อง
หนี�สินตามสัญญาประกันภััย

การรับรู้รายได้สำาหรับสัญญาระยะยาว
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	 จะเห้็นได้ว ่าเด่มประมาณการทำางบ้ญชื่่ก็ย ุ ่งยาก 
อยู่แลี่้วพื่อมาถึึงยุคืน่�	ย่�งได้ร้บอ่ทำธิ่พื่ลี่จากรายการคื้าทำ่�ซึ้้บซึ้้อน 
ขึ้ึ�นเร่ �อย	ๆ	มาตั้รฐานทำ่�คื่ดคื้นขึ้ึ�นมารองร้บก็ตั้้องตั้ามให้้ทำ้น	
ทำำาให้้แนวคื่ดทำ่�พื่่จารณาถึึง	“ค่วามสมเหตุสมผลตามแม่บท 
การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้้อง” เขึ้้ามาม่บทำบาทำสิ่ำาคื้ญ 
มากขึ้ึ�น	 เร่ยกได้ว่าตั้้องมองก้นตั้้�งแตั้่ตั้้นนำ�าไปจนถึึงปลี่ายนำ�า 
ก้นเลี่ยทำ่เด่ยว	คื่อ	ตั้้องสิ่มเห้ตัุ้สิ่มผลี่ก้นตั้้�งแตั้่จ้ดทำำาไปจนถึึง 
การเป ิดเผยขึ้ ้อม ูลี่ในงบการเง ่น	 อาทำ ่ เชื่ ่นในมาตั้รฐาน 
ฉบ้บปร้บปรุงน่�

	 ระบุช้ื่ดว่าต้ั้องใช้ื่ดุลี่ยพ่ื่น่จพ่ื่จารณาข้ึ้อมูลี่แลี่ะข้ึ้อสิ่มมต่ั้ 
	 ท่ำ�ใช้ื่ในการจ้ดทำำาประมาณการน้�นว่าม่คืวามสิ่อดคืลี่้อง 
	 ระห้ว่างก้นแลี่ะสิ่อดคืลี่้องก้บทำ่�ใชื่้ในประมาณการอ่�น 
	 ห้ร่อไม่	ห้ร่อสิ่อดคืลี่้องก้บทำ่�ใชื่้ก้บธิุรกรรมอ่�นขึ้อง 
	 ก่จการห้ร่อไม่	 รวมทำ้�งเห้มาะสิ่มตั้ามทำ่�กำาห้นดโดย 
	 แม่บทำการรายงานทำางการเง่นห้ร่อไม่	 ซึ้ึ �งแตั้่เด่ม 
	 มาตั้รฐานระบุว่าเป็นเร่�องท่ำ�อาจพ่ื่จารณาค่ืะ

	 ระบุว่าการเปิดเผยขึ้้อมูลี่ตั้้องสิ่มเห้ตัุ้สิ่มผลี่ทำ้�งทำ่�เด่ม 
	 ระบุว่าแค่ืเปิดเผยอย่างเพ่ื่ยงพื่อเท่ำาน้�น

 ค่วามสมเหตุสมผลตามแม่บท 
การรายงานทางการเงิน	ห้มายถึึง	ข้ึ้อกำาห้นด
ท่ำ�เก่�ยวข้ึ้องในแม่บทำการรายงานทำางการเง่นได้นำามา
ประยุกต์ั้ใช้ื่อย่างเห้มาะสิ่ม	ซึึ้�งรวมถึึงการนำามาใช้ื่ก้บ

	 การจ้ดทำำาประมาณการทำางบ้ญชื่่	ซึ้ึ�งรวมถึึง 
	 การเลี่่อกใชื่้ว่ธิ ่การ	 ขึ้้อสิ่มมตั้่	 แลี่ะขึ้้อมูลี่ 
	 เม่�อพื่่จารณาตั้ามลี่้กษณะขึ้องประมาณการ 
	 ทำางบ ้ญชื่ ่ ,	 ขึ้ ้อเทำ ็จจร ่งแลี่ะสิ่ถึานการณ  ์
	 ขึ้องก่จการ	

	 การเล่ี่อกค่ืาประมาณแบบจุดขึ้องผู้บร่ห้าร

	 การเปิดเผยขึ้้อมูลี่เก่ �ยวก้บประมาณการ 
	 ทำางบ้ญชื่่	 ซึ้ึ �งรวมถึึงการเปิดเผยเก่ �ยวก้บ 
	 ว่ธิ ่การจ้ดทำำาประมาณการทำางบ้ญชื่่	 แลี่ะ 
	 อธ่ิบายล้ี่กษณะ	ขึ้อบเขึ้ตั้	แลี่ะแห้ล่ี่งข้ึ้อมูลี่ท่ำ�ม่ 
	 คืวามไม่แน่นอนขึ้องประมาณการ	

$
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	 แลี่ะแน่นอนคืวามยุ่งยากเห้ลี่่าน้�นสิ่่งผลี่ตั้่อห้ลี่้กการ 
ประเม่นคืวามเสิ่่ �ยงตั้ลี่อดจนว่ธิ ่ตั้อบสิ่นองตั้่อคืวามเสิ่่ �ยง 
อย่างแรง	มาตั้รฐานฉบ้บน่�จึงนำาเสิ่นอแนวคื่ดว่าอะไรบ้างท่ำ�เป็น 

ปัจจ้ยท่ำ�กระทำบต่ั้อคืวามเส่ิ่�ยง	โดยกำาห้นดว่าต้องทำาค่วามเข้้าใจ 
และพิจารณาผลกระทบจากค่วามซัับซั้อน การใชี้ 
ดุลยพินิจ และค่วามไม่แน่นอนข้องประมาณการ 
ต่อค่วามเสี�ยงส้บเน้�องและค่วามเสี�ยงจากการค่วบคุ่ม 
อีกทั �งพุ ่งเป้ากับแนวทางวัดระดับค่วามเสี �ยง 
(Scalability) จากปัจจัยเหล่านั�น	ขึ้อยกต้ั้วอย่างง่าย	ๆ 	เช่ื่น	
จำานวนห้น่�ส่ิ่นท่ำ�อาจจะเก่ดขึึ้�นจากคืด่คืวาม	ท่ำ�การคืำานวณอาจไม่ได้
ซ้ึ้บซ้ึ้อนแต่ั้ม่คืวามไม่แน่นอนสูิ่งแลี่ะจำาเป็นต้ั้องใช้ื่ดุลี่ยพ่ื่น่จอย่างม่
น้ยสิ่ำาค้ืญ	โดยแต่ั้ลี่ะคืด่ก็ม่ระด้บคืวามไม่แน่นอนต่ั้างก้นขึึ้�นอยู่ก้บ
ห้ลี่าย	ๆ	ปัจจ้ย	อย่างเช่ื่น	คืด่อยู่ในกระบวนการขึ้องศาลี่ช้ื่�นไห้น	
ขึ้้อเทำ็จจร่งทำ่�ผู ้บร่ห้ารรวบรวมแลี่ะประเม่นไว้ม่แคื่ไห้น	ฯลี่ฯ 
แลี่ะตั้ ้องใชื่ ้ด ุลี่ยพื่ ่น ่จในระด ้บทำ ่ � ตั้ ่ างก ้น เพื่ ่ � อประเม ่น 
คืวามน่าเชื่่ �อถึ่อขึ้องห้ลี่้กฐานแลี่ะพื่ยานทำ่ �ม่ว่าสิ่มเห้ตัุ้สิ่มผลี่ 
ห้ร่อไม่	สิ่ามารถึเสิ่ร่มให้้ชื่นะคืด่ได้ห้ร่อไม่	ด้งน้�นถ้ึาเส่ิ่�ยงมากกว่า
ก็ต้ั้องตั้รวจเยอะกว่าตั้ามระเบ่ยบค่ืะ

	 มาถึ่งจ้ดืนี�	 สมาชีิกหัลาย	ๆ	ท่าน	ที�เริ �มอินและ 

อยากจะฟัินต่อ	ก็สามารถึเข�าเว็บไซึ่ต์ของสภาวิชีาชีีพบัญชีี 

เพ่อ	Download	ร่างมาตรฐานฉบับนี�ไดื�นะคุ้ะ	แล�วพบกันใหัม่ 

ในโอกาสหัน�าคุ้่ะ

ห้น้งส่ิ่อเว่ยนนำาส่ิ่งประกาศธินาคืารแห่้งประเทำศไทำย 
ท่ำ�เก่�ยวข้ึ้องก้บการกำาก้บดูแลี่เง่นกองทุำนเพ่ื่�อรองร้บ 
มาตั้รฐานการรายงานทำางการเง่น	ฉบ้บท่ำ�	9

	 นอกจากน ่ � 	 อ ่ทำธิ ่พื่ลี่จากห้น ่วยงานทำ ่ �ม ่อ ำานาจ 
ในการกำาก้บดูแลี่ก็ม่สิ่่วนทำำาให้้ตั้้องปร้บมาตั้รฐานฉบ้บน่�เชื่่นก้น 
อย่างธินาคืารแห้่งประเทำศไทำยก็ม้กจะออกกฎห้ร่อขึ้้อบ้งคื้บ 
มาเพื่่�อกำาก้บห้ร่อให้้แนวปฏิ่บ้ตั้่สิ่ำาห้ร้บกลีุ่่มสิ่ถึาบ้นทำางการเง่น	
ตั้้วอย่างเชื่่น	การกำาก้บดูแลี่เง่นกองทำุนทำ่�ประกาศไปเม่�อกลี่างป ี
2562	โดยสิ่าระสิ่ำาคื้ญขึ้องประกาศ	คื่อ	กำาห้นดเร่�องการร้บรู ้
ผลี่กระทำบตั้่อเง่นกองทำุนจากการนำา	TFRS	9	มาใชื่้ในคืร้�งแรก 
แลี่ะกำาห้นดคืำาจำาก้ดคืวามในเง่นกองทุำนให้้สิ่อดคืล้ี่องก้บ	TFRS	9 
รวมทำ้ �งกำาห้นดให้้เปิดเผยขึ้้อมูลี่ตั้้วชื่่ �ว้ดคืวามเสิ่่ �ยงทำ่ �สิ่ำาคื้ญ 

ด้วยเห้ตัุ้น่ �มาตั้รฐานฉบ้บน่ �จ ึงระบุว่าผู ้สอบบัญชีีต้อง 
ทำาค่วามเข้้าใจปัจจัยด้านข้้อกำาหนดทางกฎหมาย 
ในขั้�นตอนประเมินค่วามเสี�ยงด้วย 

โดย.. นางสาวรุุณีีย์ ผลาขจรุศัักด์�
กรรมการในคืณะอนุกรรมการด้านมาตั้รฐานการสิ่อบบ้ญช่ื่
แลี่ะเทำคืน่คืการสิ่อบบ้ญช่ื่
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นัักบััญชีี              คนัส่่วนัใหญ่จะนัึกถึึงกลุ่่ ่มคนัหรืือบั่คคลุ่ที่ี �ม ีค ่ณส่มบััติิพิิเศษในัลุ่ักษณะ 
ของเจ้าแห่งความลุ่ะเอียด มีความยากในัรืะดับัหนัึ�งหากจะลุ่อกเลุ่ียนัแบับั 

การืปรืะส่านังานัหรืือติ้องรื่วมงานัด้วย นั้อยนัักที่ี�ผู้้้ปฏิิบััติิงานัในัส่ายงานัอื�นัอยากจะติ่อกรืด้วย 
อาจด้วยเพิรืาะค่ณลุ่ักษณะที่ี�ถึ้กกำาหนัดออกมาจากนัิยามของการืบััญชีี แลุ่ะลุ่ักษณะงานัที่ี�ที่ำา 
ที่ี�กำาหนัดให้จะติ้องมีความรื้้ความส่ามารืถึ ที่ั�งในัเชีิงวิเครืาะห์ที่ี�รือบัด้านั จดบัันัที่ึกติ้องครืบัถึ้วนั 
จำาแนักได้อย่างลุ่ะเอียด ส่่ดที่้ายนัำาไปส่้่การืส่รื่ปผู้ลุ่จากข้อม้ลุ่นัั�นั ติ้องจัดที่ำาเป็นัรืายงานัแลุ่ะแส่ดง
รืายการืที่ี�ถึ้กติ้อง ด้วยส่ิ�งเหลุ่่านัี�จากจ่ดเรืิ�มติ้นัการืเข้าส่้่วิชีาชีีพิบััญชีี ผู้่านักาลุ่เวลุ่า ผู้่านัการืเรืียนัรื้้ 
ผู้่านัการืฝึึกฝึนัแลุ่ะลุ่งมือปฏิิบััติิ กลุ่ายเป็นัส่ิ�งที่ี�หลุ่่อหลุ่อมให้ผู้้้ที่ี�ก้าวส่้่วิชีาชีีพินัักบััญชีีมีค่ณส่มบััติิ 
พิิเศษ บั่มเพิาะบั่คลุ่ิกเฉพิาะของนัักบััญชีี ที่ั�งนัี�ที่ั�งหมดที่ั�งมวลุ่เพิื�อผู้ลุ่ลุ่ัพิธ์์ผู้ลุ่ผู้ลุ่ิติที่ี�ดีจากนัักบััญชี ี
ก็เพิรืาะด้วยความคาดหวังจากบ่ัคคลุ่หรืือผู้้้ทีี่�ใช้ีปรืะโยชีน์ัจากรืายงานัผู้ลุ่ผู้ลิุ่ติในัความถ้ึกต้ิองครืบัถ้ึวนั 
ของข้อม้ลุ่เหลุ่่านัั�นัทีี่�เรีืยกว่า รายงานทางการเงิน

 “นักบััญชีีที�ผ่่านมา” อาจม่่งเน้ันัในัความถ้ึกต้ิองแลุ่ะครืบัถ้ึวนัของข้อม้ลุ่เพืิ�อจัดที่ำารืายงานั 
ที่างการืเงินัเป็นัหลัุ่ก ด้วยพัิฒนัาการืในัการืจัดการืที่างธ่์รืกิจ การืเงินัเเลุ่ะการืลุ่งท่ี่นั มีความส่ลัุ่บัซัับัซ้ัอนั 
มากขึ�นั ผู้ลุ่ผู้ลุ่ิติจากรืายงานัที่างการืเงินัจึงถึ้กให้ความส่ำาคัญเพิิ�มขึ �นัติามลุ่ำาดับั การืกำาหนัด 
มาติรืฐานับััญชีีจึงอาจจำาเป็นัต้ิองมีความหลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะความเฉพิาะในัเรืื�องนัั�นั ๆ เพืิ�อให้การืแส่ดง 
ข้อม้ลุ่ที่ี�อย้่ในัรืายงานัที่างการืเงินัติ้องถึ้กติ้องแลุ่ะครืบัถึ้วนั ที่ั�งนัี�เพิื�อติอบัโจที่ย์ความติ้องการื 
ในัการืตัิดสิ่นัใจของผู้้้ใช้ีข้อม้ลุ่ทีี่�ให้มีข้อผิู้ดพิลุ่าดได้น้ัอยทีี่�ส่่ดหรืือไม่มีข้อผิู้ดพิลุ่าดใด ๆ  เลุ่ย ซึั�งผู้ลุ่ของ 
ข้อผู้ิดพิลุ่าดอาจจะที่ำาให้เกิดผู้ลุ่กรืะที่บัติ่อความมั�งคั�งแลุ่ะมั�นัคงที่างการืเงินัของธ์่รืกิจหรืือบั่คคลุ่ 
ที่ี�เกี�ยวข้องแผู้่กรืะจายในัวงกว้าง แลุ่ะรืวมไปถึึงการืแส่ดงความเห็นัในัรืายงานัของผู้้้ส่อบับััญชี ี
รืับัอนั่ญาติ ถึ้กกำาหนัดขอบัเขติการืติรืวจส่อบัแลุ่ะลุ่ักษณะการืรืายงานัให้ครือบัคลุ่่มในัเรืื�องติ่าง ๆ 
มากขึ�นั ดังเห็นัได้จากร้ืปแบับัรืายงานัการืส่อบับััญชีีทีี่�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไป แลุ่ะมาติรืฐานัการืบััญชีีต่ิาง ๆ  
เดิมทีี่�เคยเป็นัแนัวที่างปฏิิบััติิที่างบััญชีี ก็จะถ้ึกปรัืบัปร่ืงเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง กลุ่ายเป็นัมาติรืฐานัทีี่�นัำาไปปฏิิบััติิ 
เพิื�อเป็นัเครืื�องมือในัการืจัดการืติอบัโจที่ย์ผู้ลุ่ที่างการืเงินัมากขึ�นัเรืื�อย ๆ อีกที่ั�งมีการืจัดกลุ่่่มเฉพิาะ 
มาติรืฐานัการืรืายงานัในักลุ่่่มเครืื�องมือการืเงินั แลุ่ะมาติรืฐานับััญชีีไที่ยส่่วนัหนัึ�งจะถึ้กปรืับัปรื่ง 
เพิื �อให้ส่อดคลุ่้องกับัมาติรืฐานัการืรืายงานัที่างการืเงินัฉบัับัอื�นั ขณะมาติรืฐานับััญชีีบัางส่่วนั 
กำาลัุ่งอย้่ในักรืะบัวนัการืยกเลิุ่ก

 “ทิศทางและบัทบัาทนักบััญชีีในปััจจุบัันและในโลกอนาคต” แนัวโนั้มกำาลุ่ังถึ้กกำาหนัดให้ไป 
ในัที่างที่ี�เพิื�อติอบัโจที่ย์ปรืะส่ิที่ธ์ิภาพิในัการืติัดส่ินัใจจากข้อม้ลุ่ในัรืายงานัที่างการืเงินั ที่ำาให้เห็นัว่า 
ความส่ำาคัญของผู้ลุ่งานัจากนัักบััญชีี ถึ้กให้ความส่ำาคัญมากขึ�นัในัโลุ่กอนัาคติที่ี�มีการืแข่งขันัส่้งขึ�นั 
เรืื�อย ๆ ด้วยเหต่ินีั�นัักบััญชีีจึงต้ิองไม่อาจอย้่นิั�ง จำาเป็นัต้ิองมีแลุ่ะเพิิ�มทัี่กษะในัอีกหลุ่าย ๆ ด้านั ทัี่�งนีั� 
เพิื�อติอบัโจที่ย์ความติ้องการืจากผู้้้ใชี้ข้อม้ลุ่ ซัึ�งนัักบััญชีีเป็นัจ่ดเรืิ�มติ้นัของนัำาข้อม้ลุ่มาปรืะมวลุ่ 
ผู่้านักรืะบัวนัการืเป็นัผู้ลุ่งานัรืายงานัที่างการืเงินั

นัักบััญชีี (การเงิินั)

นัักบััญชีีภาษีีอากร
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 ด้วยพิัฒนัาการืของโลุ่กธ์่รืกิจแลุ่ะนัักบััญชีีติ้องก้าวที่ันันัั�นั ในัอีกด้านัหนัึ�งที่ี�ควบัค้ ่
มากับัการืบััญชีี คือ “การภาษีีอากรซ่ึ่�งได้้ใช้ีข้้อมูลทางการบััญชีีมาเป็ันข้้อมูลพ้ื้�นฐาน” เป็นัข้อม้ลุ่ 
เรืิ �มติ้นัในัการืจัดเก็บัภาษีอากรื การืจัดการืด้านัภาษีอากรืติ้องมีความจำาเป็นัติ้องก้าวที่ันั 
ความส่ลุ่ับัซัับัซั้อนัของโลุ่กธ์่รืกิจเชี่นักันั ภาษีอากรืเป็นัเครืื�องมือในัอีกด้านัหนัึ�งที่ี�ภาครืัฐ 
ของแติ่ลุ่ะพิื�นัที่ี� แติ่ลุ่ะปรืะเที่ศ แติ่ลุ่ะอาณาเขติ มีข้อติกลุ่ง ข้อกำาหนัดกฎเกณฑ์์รื่วมกันั ที่ั�งนัี� 
เพืิ�อใช้ีเป็นัหลัุ่ก เป็นัข้อติกลุ่งในัการืจัดเก็บัแลุ่ะนัำาภาษีอากรืมาพัิฒนัาพืิ�นัทีี่� ส่่งเส่ริืมธ่์รืกิจหรืือ
ส่ร้ืางความเส่มอภาค ลุ่ดความเหลืุ่�อมลุ่ำ�าที่างธ่์รืกิจ ที่างสั่งคม หรืือใช้ีเป็นัเครืื�องมือในัการืส่ร้ืาง 
กรืะต้่ินัให้เติิบัโติที่างเศรืษฐกิจอีกที่างหนึั�ง โดยเม็ดเงินัทีี่�จัดเก็บัมาจากการืบัริืโภค การืขายสิ่นัค้า 
การืบัรืิการื การืลุ่งที่่นั การืใชี้ที่รืัพิย์ส่ินั ฯลุ่ฯ เหลุ่่านัี �เกิดการืจัดการืที่างธ์่รืกิจที่ั �งส่ิ �นั 
หากมองอีกม่มหนัึ�ง ภาษีอากรืถึือเป็นัติ้นัที่่นัที่างธ์่รืกิจในัที่่ก ๆ รืายการืค้า ที่่ก ๆ แผู้นังานั 
ท่ี่ก ๆ  จำานัวนัเงินัทีี่�เพิิ�มขึ�นัของรืายได้ ท่ี่ก ๆ  รืายจ่ายที่างธ่์รืกิจทีี่�เกิดขึ�นั จะมีภาษีอากรืเป็นัส่่วนัหนึั�ง 
หรืืออาจเป็นัองค์ปรืะกอบัหนัึ�งที่ี �ที่ำาให้ติ้นัที่่นัเพิิ �ม กำาไรืลุ่ดลุ่ง หรืืออาจจะที่างกลุ่ับักันั 
ที่ำาให้ติ้นัที่่นัลุ่ดลุ่ง มีการืเพิิ�มขึ�นัของกำาไรื เป็นัส่่วนัปรืะกอบัส่ำาคัญเส่มอ ดังนัั�นัการืจัดการื 
ของธ่์รืกิจเพืิ�อปรืะโยชีน์ัแลุ่ะความมั�งคั�งส้่งส่่ด ธ่์รืกิจเองจึงมีความจำาเป็นัควรืจะต้ิองมีการืจัดการื 
การืวางแผู้นั การืบัริืหารืทีี่�เกี�ยวกับัภาษีอากรื ตัิ�งแต่ิก่อนัเริื�มต้ินัธ่์รืกิจ หรืือตัิ�งแต่ิเริื�มต้ินัแผู้นังานั 
ในักลุ่่่มธ์่รืกิจที่ี�มีรืะบับั มีการืจัดการืครืบัด้านัจะมีส่่วนังานัด้านัภาษีอากรื เป็นัส่่วนังานัหนัึ�ง 
เพิื�อปรืะโยชีนั์ในัการืวางแผู้นัภาษีหรืือการืจัดการืเพิื�อรืองรืับัแลุ่ะลุ่ดผู้ลุ่กรืะที่บั รืวมถึึงการืใชี้ 
ส่ิที่ธ์ิปรืะโยชีนั์ที่างภาษีอากรื ซัึ�งจะมีผู้ลุ่ติ่อการืเปลุ่ี�ยนัแปลุ่งฐานัะที่างการืเงินัของธ์่รืกิจ แลุ่ะ 
รืวมถึึงความเส่ี�ยงที่ี�อาจเกิดขึ�นัในัการืปฏิิบััติิด้านัภาษีอากรืที่ี�ไม่ถึ้กติ้อง หรืือ การืที่ี�ไม่ได้ 
ใชี้ส่ิที่ธ์ิปรืะโยชีนั์ที่างภาษีอากรื ก็จะส่่งผู้ลุ่กรืะที่บัติ่อการืเปลุ่ี�ยนัแปลุ่งฐานัะที่างการืเงินั 
ในัอนัาคติได้เช่ีนักันั 

 “การบััญชีี (การเงิน) กับัการบััญชีีภาษีีอากร” ถืึอเป็นัเพืิ�อนัเป็นัค่้ห้ทีี่�ร่ืวมที่างไปด้วยกันั 
ติลุ่อดที่างไม่เคยจากกันั แต่ิก็อาจจะไม่เคยเดินัทัี่บับันัเส้่นัที่างเดียวกันัเส่มอไป แลุ่ะนัับัวันัแนัวคิด 
ที่ฤษฎี แนัวการืปฏิิบััติิติ่าง ๆ รืะหว่างเพิื�อนัก็จะมีความแติกติ่างมากขึ�นัจากเดิมเรืื�อย ๆ 
จากเพืิ�อนัทีี่�เคยรื้้ใจกันั เคยเห็นัต่ิางกันัเพีิยงเล็ุ่กน้ัอย อาจมีม่มมองที่ี�แติกต่ิางกันัมาขึ�นัเรืื�อย ๆ 
แต่ิด้วยเส้่นัที่างชีะติาชีีวิติถ้ึกกำาหนัดให้ต้ิองมาใช้ีชีีวิติร่ืวมที่างกันัติลุ่อดที่าง รืะหว่างเพืิ�อนับััญชีี
กับัเพืิ�อนัภาษีอากรื จึงจำาเป็นัอย่างยิ�งทีี่�จะต้ิองมีความเข้าใจ แลุ่ะร้้ืซึั�งที่ำาความร้้ืจักกันัติลุ่อดเวลุ่า 
ติลุ่อดรืะยะการืเดินัที่างติลุ่อดไป   

 จากปัจจ่บัันัถึึงอนัาคติ ด้วยนัวัติกรืรืม แลุ่ะเที่คโนัโลุ่ยีต่ิาง ๆ ที่ำาให้โลุ่กธ่์รืกิจแคบัลุ่ง 
ธ์่รืกิจเคลุ่ื�อนัไหวเปลุ่ี �ยนัแปลุ่งได้ติลุ่อดเวลุ่า อาจไม่มีวันัหย่ดพิัก อาจไม่มีวันัส่่ดส่ัปดาห์ 
อาจไม่มีเวลุ่าที่ำาการื โอกาส่การืเกิดขึ �นัของแนัวคิดที่างธ์่รืกิจใหม่ ๆ ที่ี �หลุ่ากหลุ่าย 
แติกติ่างจากเดิมหรืือที่ดแที่นัของเดิม ส่ามารืถึเกิดขึ�นัได้ติลุ่อดเวลุ่าแลุ่ะอาจเกิดขึ�นัได้ด้วย 
มากมายวิธี์การื ด้วยการืแข่งขันัทีี่�ส้่ง มีความส่ลัุ่บัซัับัซ้ัอนัที่างธ่์รืกรืรืม ปริืมาณข้อม้ลุ่ทีี่�มาจาก 
ท่ี่ก ๆ ด้านั เพืิ�อนัำามาตัิดสิ่นัใจมีมากมายขึ�นั ทัี่�งนีั�เพืิ�อเพิิ�มโอกาส่แลุ่ะลุ่ดความเสี่�ยง 
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 จากสิ่�งทีี่�กลุ่่าวทัี่�งหมดที่ำาให้เกิดแนัวคิดใหม่ ที่ฤษฎีใหม่ หลัุ่กเกณฑ์์ แนัวปฏิิบััติิใหม่ ๆ  
ที่ี�มีความแติกติ่างจากเดิมที่ั�งในัที่างที่ฤษฎีแลุ่ะในัแนัวที่างปฏิิบััติิ ส่่งผู้ลุ่การืเกิดปรืับัปรื่ง 
พิัฒนัา มาติรืฐานัแนัวปฏิิบััติิที่างบััญชีีมากมายหลุ่ากหลุ่ายเพิื�อรืองรืับัความเปลุ่ี�ยนัแปลุ่ง 
เหลุ่่านัี� ส่ำาหรืับัผู้้้ปรืะกอบัการื นัักธ์่รืกิจ จึงมีจำาเป็นัอย่างยิ�งในัความติ้องการืบั่คคลุ่ากรื 
ทีี่�เป็นันัักบััญชีีทีี่�มีความเชีี�ยวชีาญที่างบััญชีีเพืิ�อติอบัโจที่ยผ์ู้ลุ่งานัรืายงานัที่างการืเงินัทีี่�ครืบัถ้ึวนั 
แลุ่ะอีกด้านัหนัึ�งในัด้านัรืองรืับัความแติกติ่างด้านับััญชีีภาษีอากรืที่ี�มีมากขึ�นั มีความจำาเป็นั 
เช่ีนัเดียวกันัทีี่�ต้ิองการืบ่ัคคลุ่การืซึั�งเป็นันัักบััญชีีเช่ีนักันั ทีี่�มีความร้้ืความส่ามารืถึด้านัภาษีอากรื 
โดยเฉพิาะ ซัึ �งมีความส่ำาคัญติ่อองค์กรืธ์่รืกิจ เพิื �อลุ่ดความเส่ี �ยง เพิิ �มโอกาส่ ลุ่ดติ้นัที่่นั 
เพิิ �มกำาไรื รื่วมวางแผู้นังานั การืจัดการืที่างธ์่รืกิจควบัค้่ไป ขอเรืียกบั่คคลุ่ากรืด้านันัี �ว่า 
“นักบััญชีีภาษีีอากร”

 “นักบััญชีีภาษีีอากร” วิชีาชีีพิด้านันัี�ไม่ใชี่เรืื�องใหม่ ได้บััญญัติิไว้ในักฎหมายภายใติ้ 
พิรืะรืาชีบััญญัติิวิชีาชีีพิบััญชีี พิ.ศ. 2547 ติั�งแติ่เรืิ�มปรืะกาศใชี้ ติามนัิยามความหมายว่า 
“วิิชีาชีีพื้บััญชีี หมายควิามวิ่า วิ ิชีาชีีพื้ในด้้านการทำาบััญชีี ด้ ้านการสอบับััญชีี 
ด้้านการบััญชีีบัริหาร ด้้านการวิางระบับับััญชีี ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร ด้้านการศ่กษีาและ
เทคโนโลยีการบััญชีี และบัริการเกี�ยวิกับัการบััญชีีด้้านอ้�นตามที�กำาหนด้โด้ยกฏกระทรวิง”
ซัึ �งได้กำาหนัด 1 ในั 6 ด้านัวิชีาชีีพิบััญชีี เป็นั “วิิชีาชีีพื้ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร” 
จึงขอหยิบัยกขึ�นัมานัำาเส่นัอ ซัึ�งนั่าจะเป็นัชี่วงเวลุ่าที่ี�เหมาะส่มกับัส่ถึานัการืณ์ที่างธ์่รืกิจ 
ในัโลุ่กปัจจ่บัันัส่้่อนัาคติ ทีี่�มีพัิฒนัาการืแบับัไม่ร้้ืจบั

 “การบััญชีีภาษีีอากร” อาจไม่เคยกำาหนัดนัิยามไว้อย่างเป็นัที่างการืโดยหนั่วยงานั 
ที่ี �เก ี �ยวข้องไว้เป็นัการืเฉพิาะ คงมีเพิียงผู้้ ้ เข ียนั ผู้้ ้แติ่งติำารืา ผู้้ ้ที่รืงค่ณว่ฒิบัางที่่านั 
ซัึ�งได้ปรืะมวลุ่ความเห็นั ความเข้าใจ ในัแติ่ลุ่ะบัรืิบัที่ของแติ่ลุ่ะที่่านัได้ให้คำานัิยามไว้บั้าง 
บัางส่่วนั แติ่ในัที่ี�นัี�ขอนัำาเส่นัอคำานัิยามจากคณะที่ำางานัโครืงการืพิัฒนัานัักบััญชีีภาษีอากรื 
คณะที่ำางานัอนั่กรืรืมการืภายใติ้คณะกรืรืมการืวิชีาชีีพิบััญชีีด้านัการืบััญชีีภาษีอากรื 
ส่ภาวิชีาชี ีพิบััญชีี ในัพิรืะบัรืมรืาชี้ปถึ ัมภ์ ในันัิยามคำาว ่า “การบััญชีีภาษีีอากร” 
ค้อ “การเก็บัรวิบัรวิม วิิเคราะห์ บัันท่ก จำาแนก และสรุปั ข้้อมูลอันเกี�ยวิกับัเหตุการณ์์ 
ในปั ัจจ ุบั ันและอนาคตท ี �ม ีผ่ลกระทบัทางภาษี ีอากร โด้ยเสนอเปั ็นรายงาน 
รวิมถ่ึงการให้คำาปัร่กษีา วิางแผ่นและแนะนำา เพ้ื้�อปัระโยชีน์ในการปัฏิบััติทางด้้านภาษีีอากร 
ให้ถูึกต้อง” 

 แลุ่ะนิัยามคำาว่า “นักบััญชีีภาษีีอากร” ค้อ “ผู้่รับัผิ่ด้ชีอบัในการปัฏิบััติงาน 
ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร”

 ขอท่ี่านัทีี่�ส่นัใจ มีความเกี�ยวข้อง อาจจะเกี�ยวข้อง หรืือคิดว่าเกี�ยวข้อง โปรืดติิดติาม 
แลุ่ะรือพิบักับั “นักบััญชีีสายพัื้นธ์ุุ์ใหม่” ซึั�งอาจจะมาจากคนัในัองค์กรืของท่ี่านัเองหรืืออาจจะ
เป็นัคนัทีี่�ใกลุ้่ตัิวท่ี่านั ทีี่�จะมาในัภาพิลัุ่กษณ์ใหม่ ในัภาพิของ “นักบััญชีีภาษีีอากร”

 ส่ำาหรืับับัที่ความเกี �ยวเนัื �องกับัการืบััญชีีภาษีอากรื ในัชี่วงเวลุ่าถึัดไปจากนัี � 
คาดว่าที่่านัผู้้้อ่านั (แลุ่ะที่่านัผู้้้ชีม) อาจได้พิบักับัเนัื�อหา เรืื �องรืาวเหลุ่่านัี�ได้บั่อยมากขึ�นั 
ขอให้ท่ี่านัได้ติิดติาม ได้ศึกษาไปพิร้ือมกันั ต่ิอไปเรืื�อย ๆ  โดยจะมีผู้้้ทีี่�ศึกษา ผู้้้ร้้ื ผู้้้มีปรืะส่บัการืณ์ 
ผู้้้ที่รืงค่ณว่ฒิ มาร่ืวมกันัถ่ึายที่อดความคิด ความเห็นั ข้อเส่นัอแนัะ แลุ่ะความร้้ืในัแง่ม่มต่ิาง ๆ 
โดยผู้มขออน่ัญาติเรีืยกว่า “นักบััญชีีภาษีีอากร เด้อะซีึ่รีส์” แลุ่ะส่ำาหรัืบัในัภาคต่ิอ ติอนัต่ิอไป 
หรืือย้อนัหลัุ่ง โดยติิดติามผู่้านัที่างช่ีองที่างการืนัำาเส่นัอของส่ภาวิชีาชีีพิบััญชีี

 ส่ำาหรัืบัในับัที่ความติอนัต่ิอไป โปรืดรือแลุ่ะติิดติาม 

 “การบััญชีีภาษีีอากร... ใช่ีค้อ... หร้อแค่... (เพีื้ยง)  
 ควิามแตกต่างทางบััญชีีกับัภาษีีอากร”

โดย..นายสุุริิยะ ธีีริวััฒนสุาริ
กรืรืมการื ในัคณะกรืรืมการืวิชีาชีีพิบััญชีี
ด้านัการืบััญชีีภาษีอากรื
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 บทบาทของนัักบัญชีีในัโลกธุุรกิจสมััยใหมั่ คืือ ต้้องเต้รียมั 
คืวามัพร้อมัในัการมัีคืวามัร้ ้ คืวามัเข้าใจที�หลากหลาย เพราะฉะนัั�นั 
การเป็็นันัักบัญชีีบริหารในัองคื์กร จึงต้้องเต้รียมัคืวามัพร้อมัของต้นัเอง 
ให้เข้าใจในัเรื�องต่้าง ๆ ดัังนีั� 

(1)	 กลยุุทธ์์ธุ์รกิจ	(Business	Strategy)	

(2)	 กลยุุทธ์์การเงิิน	(Financial	Strategy)

(3)	 การจัดการความสััมพัันธ์์ของิคนในแต่่ละส่ัวนงิาน	(People	Management) 

(4)	 การมองิภาพัรวมธุ์รกิจท่�นำาเทคโนโลยุ่มาใช้้	(Information	Technology	 
	 Adapted	in	Business)

	 ความร้้ความสัามารถทั�งิ	4	ด้าน	ยุ่อมม่ความท้าทายุความสัามารถ 
ของินักบััญช้่	 ให้้ปรับัต่ัวรองิรับักับัความต่้องิการของิโลกธ์ุรกิจสัมัยุให้ม	่
การเร่ยุนร้้	และความร้้เชิ้งิปฏิิบััติ่การจากโครงิการการทดสัอบันักบััญช่้บัริห้าร 
ระดับัสั้งิ	 (Thai	Chartered	of	Management	Accountants	 :	TCMA)	
ทุกห้ลักส้ัต่รมาจาก	Chartered	Institute	of	Management	Accountant 
(CIMA)	ท่�สัภาวิช้าช้่พับััญช้่พััฒนาข้�น	ยุ่อมต่อบัโจทยุ์นักบััญช้่ท่ �ทำางิาน 
ในโลกธุ์รกิจ

 ท่านัทั�งหลายเต้รียมัคืวามัพร้อมัของต้นัเองแล้วหรือไม่ั ??? 

 ติ้ดัต้ามัรายละเอียดัหลักส้ต้รได้ัที� www.tfac.or.th

 เพื�อรีบสมััคืรเรียนัร้้ก่อนัสายเกินัไป็...นัะคืรับ

ความคาดหวังจากนัักบััญชีีบัริิหาริ

จากโลกธุุริกิจสมัยใหม่

โดย..ดร.สุุวััจชััย เมฆะอำำนวัยชััย
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิช้าช่้พับััญช่้ด้านการบััญช่้บัริห้าร
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โครงการการทดสอบโครงการการทดสอบ

“นักบัญชีบริหารระดับสูง”“นักบัญชีบริหารระดับสูง”

....เพื่่อวััดระดับควัามรู�เพื่่อวััดระดับควัามรู�

สำาหรับผูู้�ที�ต้�องการจะเสริมศัักยภาพื่สำาหรับผูู้�ที�ต้�องการจะเสริมศัักยภาพื่

ด�านบัญชีบริหารด�านบัญชีบริหาร
เพื่่อก�าวัไปเป็นผูู้�บริหารระดับสูงเพื่่อก�าวัไปเป็นผูู้�บริหารระดับสูง

ของสายบัญชีและการเงิน..ของสายบัญชีและการเงิน..

รูปแบบของการทดสอบ TCMAรูปแบบของการทดสอบ TCMA ประกอบัด้วยุ	2	ส่ัวน	ได้แก่	

    การทดัสอบป็รนััย จำานวน	3	วิช้า	วิช้าละ	60	ข้อ

	 ผู้้้ผู่้านการทดสัอบัต้่องิได้คะแนนไม่น้อยุกว่า	60%	ของิแต่่ละวิช้า

  วิชีา Strategic Management (การจัดัการเชิีงกลยุทธ์ุ)

  วิชีา Risk Management (การบริหารคืวามัเสี�ยง) 

  วิชีา Financial Strategy (กลยุทธ์ุทางการเงินั)
 *การทดสอบแบบ 4 ตััวเลืือก ภายในเวลืา 1 ชัั่�วโมง 30 นาที
 **รายลืะเอียดเนื�อหาแลืะขอบเขตัการทดสอบ https://bit.ly/2YHUBl8

    การทดัสอบกรณีีศึึกษา	สัำาห้รับัผู้้้ท่�สัอบัผู่้านปรนัยุทั�งิ	3	รายุวิช้าแล้ว 
	 ซึ่้�งิเป็นการประมวลความร้้จากเน้�อห้าท่�ใช้้ในการทดสัอบัปรนัยุทั�งิ 
	 3	วิช้า	รวมกับัแนวทางิในการวางิแผู้น	การจัดห้า	การวิเคราะห้์ 
	 การสั้ �อสัารข้อม้ลทางิการเงิินและข้อม้ลอ้ �น	 ๆ	ท่ �เก่ �ยุวข้องิ 
	 ในการบัริห้ารกิจการ
 *กรณีีศึึกษามีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษโดยให้เวลืาในการทดสอบ 4 ชัั่�วโมง  
 เป็็นการเขียนตัอบทั�งหมด การผ่่านเกณีฑ์์ 60%* 
 (เป็็นัการทดัสอบโดัยใช้ีภาษาไทย)

ประกาศัผู้ลในเวั็บไซต้์ 

www.tfac.or.th

 การอบรม วัันที� 19-21 กุมภาพื่ันธ์์ 2563

 การทดสอบ วัันที� 29 กุมภาพื่ันธ์์, 1 มีนาคม

 และ 23 พื่ฤษภาคม 2563

 ประกาศผลทดสอบปรนััย วัันที� 11 เมษายน 2563

 ประกาศผลทดสอบกรณีีศึกษา วัันที� 10 มิถุุนายน 2563

 มอบวุุฒิิบัตร วัันที� 24 มิถุุนายน 2563

 การนับชั�วัโมงพัื่ฒนาควัามรู�ต่้อเน่องทางวิัชาชีพื่บัญชี  การนับชั�วัโมงพัื่ฒนาควัามรู�ต่้อเน่องทางวิัชาชีพื่บัญชี 

 ของผูู้�ทำาบัญชีและผูู้�สอบบัญชีรับอนุญาต้ ของผูู้�ทำาบัญชีและผูู้�สอบบัญชีรับอนุญาต้

 	 ผู้้้ผู้่านการอบัรมสัามารถนับัช้ั�วโมงิการพััฒนาความร้้ต่่อเน้�องิ 

	 	 ทางิด้านบััญช่้ได้ต่ามชั้�วโมงิท่�อบัรม
 	 ผู้ ้ ้ผู้ ่านการทดสัอบัปรนัยุสัามารถนับัช้ั �วโมงิการพััฒนา 
	 	 ความร้้ต่่อเน้�องิทางิด้านบััญช่้ได้	7	ชั้�วโมงิ	30	นาท่/วิช้า
 	 ผู้้ ้ท ่ �ทดสัอบัปรนัยุไม่ผู้่านสัามารถนับัช้ั �วโมงิการพััฒนา 
	 	 ความร้้ต่่อเน้�องิทางิด้านบััญช่้ได้	1	ชั้�วโมงิ	30	นาท่/วิช้า
 	 ผู้้้ท่�ผู่้านการทดสัอบักรณ่ศ้ึกษาสัามารถนับัชั้�วโมงิการพััฒนา 
	 	 ความร้้ต่่อเน้�องิได้	20	ชั้�วโมงิ 
 	 และสัำาห้รับัผู้้้ท่�ไม่ผู่้านการทดสัอบักรณ่ศ้ึกษา	4	ชั้�วโมงิ

“เม่อผู้่านการทดสอบปรนัย

และกรณีีศัึกษาแล�วั ท่านจะได�รับ 

วัุฒิบัต้รนักบัญชีบริหารระดับสูง 

รับรองโดยสภาวัิชาชีพื่บัญชี 

ในพื่ระบรมราชูปถุัมภ์”

    อัต้ราค่าอบรม (รวัม VAT)    อัต้ราค่าอบรม (รวัม VAT)

 	 สัมัครอบัรมทั�งิ	3	วิช้า	(3	วัน)	ราคา	4,500	บัาท
 	 แยุกสัมัครเป็นรายุวิช้า	วิช้าละ	2,000	บัาท

    อัต้ราค่าทดสอบ (รวัม VAT)    อัต้ราค่าทดสอบ (รวัม VAT)  

 	 ปรนัยุวิช้าละ	2,000	บัาท		
 	 กรณ่ศ้ึกษา	6,000	บัาท

ลงทะเบียนได�ที�ลงทะเบียนได�ที�

http://bit.ly/3abRUO2http://bit.ly/3abRUO2

หรือ Scan QR Codeหรือ Scan QR Code
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	 กรณี ีที่ ี �คณีะกรรมการการตี ีความได้ ้ข้ ้อสร ุปว ่าประเด้ ็นค ำาถาม
จากผู้้ ้มีส่วนได้้เสียน้ �นมีผู้ลที่ำาให้้ตี้องเพิ่่ �มเตี่ม	ห้รือ	 เปลี �ยนแปลงมาตีรฐานฯ	
คณีะกรรมการการตีีความจะออกเป็น	การตีีความ	 (IFRIC)	ห้รือปร้บปรุงมาตีรฐาน 
ทีี่�เกี�ยวข้้องในกรอบแคบ	ๆ	(Narrow-scope	standard-setting)	ต่ีอไป

•	 IFRS	Interpretations	Committee
	 https://www.ifrs.org/groups/ifrs-interpretations-committee/#about
•	 Agenda	decisions
	 https://www.ifrs.org/supporting-implementation/how-the-ifrs- 
	 interpretations-committee-helps-implementation/#agendadecisions

โดย..คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี

	 เป็นที่ี�ที่ราบก้นด้ีว่าคณีะกรรมการมาตีรฐานการบ้ญชีีระห้ว่างประเที่ศ	
(International	Accounting	Standards	Board	 :	 IASB)	มีบที่บาที่ห้น้าที่ี�สำาค้ญ 
ในการก ำาห้นด้มาตีรฐานการรายงานที่างการเง ่นระห้ว ่างประเที่ศ	 (IFRS) 
โด้ยจะที่ำางานร่วมก้บคณะกรรมการการตีีความ IFRS	(The	IFRS	Interpretations 
Committee	 (คณีะกรรมการการตีีความ))	ซึ่่�งเป็นคณีะกรรมการที่ี�อย้่ภายใตี้	 IASB	
เพิ่ื�อสน้บสนุนการประยุกตี์ใชี้	 IFRS	 โด้ยการด้ำาเน่นงานห้ล้กข้องคณีะกรรมการ 
การตีีความ	คือ	การพิ่่จารณีาการตีอบประเด้็นคำาถามจากผู้้้มีส่วนได้้เสียเกี�ยวก้บ 
การประยุกต์ีใช้ีมาตีรฐานฯ	เท่ี่าน้�น	โด้ยจะมีเผู้ยแพิ่ร่	Agenda	decisions	เพืิ่�อร้บฟััง 
ความค่ด้เห็้นผู่้านเว็บไซึ่ต์ี	www.ifrs.org

 Agenda decisions	คือ	 เอกสารที่ี�จ้ด้ที่ำาข้่�นและเผู้ยแพิ่ร่ 
โด้ยคณีะกรรมการการตีีความซึ่่�งมีกระบวนการเร่�มตี้นจากประเด้็นคำาถามที่ี�เกี�ยวข้้อง 
ก้บมาตีรฐานฯ	ทีี่�ได้้ร้บจากผู้้้มีส่วนได้้เสีย	ท้ี่�งนี�คณีะกรรมการการตีีความจะนำาประเด็้น 
คำาถามเห้ล่าน้�นไปพิ่่จารณีาและตี้ด้ส่นใจว่าประเด้็นคำาถามเห้ล่าน้�นมีผู้ลที่ำาให้้จำาเป็น 
ต้ีองปร้บปรุงมาตีรฐานห้รือไม่	ห้รืออาจสามารถเลือกใช้ีว่ธีีการอื�นได้้

	 ในข้้�นตีอนการตีอบประเด้็นคำาถามข้องผู้้้มีส่วนได้้เสียน้�นคณีะกรรมการ 
การตีีความน้�นจะเผู้ยแพิ่ร่	Agenda	decisions	ซึ่่�งอธี่บายเห้ตีุผู้ลที่ี�ไม่จำาเป็นตี้อง 
ปร้บปรุงมาตีรฐานอ้นเนื�องมาจากข้้อกำาห้นด้ในมาตีรฐานฯ	ที่ี�บ้งค้บใชี้ในปัจจุบ้น 
ได้้ให้้ห้ล้กการพิ่ื�นฐานที่ี�เพิ่ียงพิ่อสำาห้ร้บบร่ษั้ที่ที่ี�จะนำาไปประยุกตี์ใชี้ก้บประเด้็น 
ที่างบ้ญชีีในแตี่ละเรื �องแล้ว	อย่างไรก็ด้ี	 คณีะกรรมการการตีีความจะเปิด้ร้บฟััง 
ความค่ด้เห้ ็นตี ่อ	 Agenda	 decisions	 ด้ ้งกล ่าวภายในระยะเวลา	 60	 ว ้น	
ก่อนนำาความค่ด้เห็้นมาพ่ิ่จารณีาต่ีอไป

	 ผู้้้สนใจศ่กษัาเกี�ยวก้บคณีะกรรมการการตีีความและ	Agenda	decisions	
สามารถศ่กษัาและด้าวน์โห้ลด้	Agenda	decisions	ได้้จากเว็บไซึ่ต์ี	IFRS	Foundation	
ตีามล่งค์	ด้้งต่ีอไปนี�

Agenda decisions คืืออะไร ?
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ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้

แก่ลููกหนี�สำำ�หรัับเงิินได้้

ที่ได้้รัับจ�กก�รัปลด้หนี้

ยกเว้้นภาษีีอากร

จากการโอน หรือขายทรัพย์สิิน 

ก�รัให้บรัิก�รั เพื่่อชำำ�รัะหนี้

ยกเว้้นภาษีีจากการโอน

อสิังิหาริมทรัพย์ที่ติิด้จำ�นองิ

ให้แก่ผู้้้อ่น เพื่่อชำำ�รัะหนี้

	 ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมด้า	ภาษีีเงิินได้้นิติิบุุคคล	 
ให้้แก่	 ลูกห้นี�สำำาห้รับุเงิินได้้ที่ี �ได้้รับุจาการปลด้ห้นี�ของิเจ้าห้นี� 
(Hair-cut)

	 ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้	ภาษีีมูลค่าเพิ่ิ�ม	ภาษีีธุรกิจเฉพิ่าะ	
และอากรแสำติมป์	สำำาห้รับุการโอนห้รือขายที่รัพิ่ย์สิำน	การให้้บุริห้าร	
การกระที่ำาติราสำาร	เพืิ่�อชำำาระห้นี�	ให้้แก่	ลูกห้นี�ของิสำถาบัุนการเงิิน	
สำถาบุันการเงิิน	ลูกห้นี�ของิเจ้าห้นี�อื�น	และ 
เจ้าห้นี�อื �น	อันเนื �องิมาจากการปรับุปรุงิ 
โครงิสำร้างิห้นี�

	 ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้	ภาษีีธุรกิจเฉพิ่าะ	และอากรแสำติมป	์
สำำาห้รับุการขายอสำังิห้าริมที่รัพิ่ย์ที่ี �จำานองิเป็นประกันห้นี �กับุ 

สำถาบัุนการเงิินให้้แก่ผูู้้อื�น	เพืิ่�อนำาเงิินไปชำำาระ 
ห้นี�แก่สำถาบัุนการเงิิน	(เฉพิ่าะส่ำว้นทีี่�ไม่เกินกว่้า 
ห้นี�ทีี่�ค้างิชำำาระ)

 ยกเว้้นก�รัด้ำ�เนินก�รัติ�มหลักเกณฑ์์ก�รัจำ�หน่�ยหนี้สำ้ญจ�กบัญชำีล้กหนี้ที่กรัมสำรัรัพื่�กรั 

กำ�หนด้ สำำ�หรัับก�รัจำ�หน่�ยหนี้สำ้ญจ�กบัญชำีล้กหนี้ของิสำถ�บันก�รัเงิินหรัือเจ้�หนี้อ่นในสำ่ว้นของิหนี ้

ที่ได้้ปลด้ให้แก่ล้กหนี้

มาตรการทางิภาษีี ช่ว้ยเหลูือลููกหนี� SMEs  

เพื่อปรับโครงิสิร้างิหนี�

กรัมสำรัรัพื่�กรัให้สำิทธิิปรัะโยชำน์ท�งิภ�ษีีในก�รัปรัับโครังิสำรั้�งิหนี้

เป็นเว้ลูา 2 ปี

(1 มกราคม 2563 ถึึงิ

31 ธัันว้าคม 2564)

 ลด้ค่�ธิรัรัมเนียมจด้ทะเบียนสำิทธิิและนิติิกรัรัมก�รัโอนและก�รัจำ�นองิอสำังิห�รัิมทรััพื่ย์และ

ห้องิชำุด้จ�กรั้อยละ 2 เหลือรั้อยละ 0.01 สำำ�หรัับก�รัปรัับปรัุงิโครังิสำรั้�งิหนี้

ท่ี่�มา..กระที่รวงการคลััง แลัะกรมสรรพากร
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ดูแลตัวเองอยางไร

เม�อเจอ PM 2.5

ใสหนากากอนามัยทุกครั้ง

เม�อออกนอกบาน (พื้นที่เสี่ยง)

หลีกเลี่ยง หรือ

งดกิจกรรมนอกบาน

ด�มน้ำสะอาด

พักผอนใหเพียงพอ

ดูแลรางกาย และบาน

ใหสะอาดอยูเสมอ

สำหรับผูที่มีโรคประจำตัว

ควรพกยา

หากมีอาการผิดปกติ

ควรพบแพทย

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

ขอบคุณขอมูล : กรมอนามัย
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One Day trip with TFAC ครั้้�งที่่� 5

ล่องเรือชมวัด..ล่องเรือชมวัด..
ท่องโลกแห่งการเงินท่องโลกแห่งการเงิน

กลั้บมาอี่กครั้้�งตามการั้เรั้่ยกรั้้อีง สำำาหรั้้บที่รั้ิปที่่อีงเที่่�ยวปรั้ะจำำาปี 2563

เช้้า บ่่าย ปิิดท้้าย

• เที่่�ยวคนเดี่ยว 1,2991,299 บาที่

• พิิเศษ!พิิเศษ! มา Pack ค่่ (เที่่�ยว 2 คน) 2,3992,399 บาที่ (จำากรั้าคาปกติ 2,598 บาที่) 

 หมายเหตุ คนใดีคนหน่�งต้อีงเป็นสำมาชิิกสำภาวิชิาชิ่พิบ้ญชิ่

สำอีบถามรั้ายลัะเอี่ยดีเพิิ�มเติม

 02 685 2514 หรั้ือี  Worravee.ke@tfac.or.th (คุณจำุ�บจำิ�บ)

ในว้นศุกรั้์ที่่� 13 ม่นาคม 2563 เวลัา 08.00-17.00 น.ในว้นศุกรั้์ที่่� 13 ม่นาคม 2563 เวลัา 08.00-17.00 น.

ปิดีที่้ายดี้วยการั้เที่่ยบที่่าเรั้ือี

ณ ICONSIAM แลนด์มาร์์กแห่่งให่ม่

รั้ิมแม่นำ�าเจำ้าพิรั้ะยา เพิ่อีให้สำมาชิิกไดี้เดีิน

Shopping หรั้ือีถ่ายรั้่ป

ก้นอีย่างอีิสำรั้ะก่อีนจำบที่รั้ิป

โดียในครั้้�งน่�สำภาวิชิาชิ่พิบ้ญชิ่ 

จำะพิาสำมาชิิก ลั่อีงเรั้ือี เข้้าชิม

“ศููนย์การ์เร์ียนร์ู้ธนาคาร์แห่่งปิร์ะเท้ศูไท้ย”

โดียภายในศ่นย์ปรั้ะกอีบไปดี้วย 

สำ่อีการั้เรั้่ยนรั้่้ที่่�ที่้นสำม้ยมากมาย

พิิพิิธภ้ณฑ์์ที่่�อีนุรั้้กษ์มรั้ดีกสำำาค้ญข้อีงชิาติ

พิื�นที่่�จำ้ดีนิที่รั้รั้ศการั้ให้ความรั้่้ต่าง ๆ

อีาที่ิ นิที่รั้รั้ศการั้เงินตรั้าที่่�ชิวนเดีินที่างย้อีนอีดี่ต 

เรั้่อีงรั้าวเก่�ยวก้บวิว้ฒนาการั้ข้อีงเงินตรั้า

ในชิ่วงอีารั้ยธรั้รั้มต่าง ๆ รั้วมถ่งเงินตรั้าในอีนาคต 

ซึ่่�งหาชิมที่่�ไหนไม่ไดี้

(ม่วิที่ยากรั้บรั้รั้ยาย)

ในชิ่วงบ่ายจำะนำาที่่านสำมาชิิกเข้้าชิม

ความงามข้อีงสำถาปัตยกรั้รั้มว้ดีแลัะเจำดี่ย์ไที่ย

ณ วััดพร์ะเช้ตุุพนวัิมลมังคลาร์าม ห่ร์ือวััดโพธิ� 

ซึ่่�งเป็นว้ดีที่่�ม่เจำดี่ย์มากที่่�สำุดีในปรั้ะเที่ศไที่ย 

แลัะเข้้าสำ้กการั้ะกรั้าบไหว้ “พร์ะพุท้ธไสยาสน์” 

(พร์ะนอนวััดโพธิ�) ก่อีอีิฐถือีป่นปิดีที่อีงที่้�งอีงค์ 

ยาว 46 เมตรั้สำ่ง 15 เมตรั้ 

แลัะ “พิรั้ะพิุที่ธเที่วปฏิิมากรั้” ภายในอีงคพ์ิรั้ะ 

บรั้รั้จำุพิรั้ะบรั้มสำารั้่รั้ิกธาตุที่่�ฐาน เพิ่อีเป็นสำิรั้ิมลัคลั 

(พิิเศษ! ม่ไกดี์พิาชิมจำุดีไฮไลัที่์ต่างๆ)

รั้้บจำำานวนจำำาก้ดี

เพิ่ยง 50 ที่่าน เที่่าน้�น!!

สำม้ครั้รั้่วมกิจำกรั้รั้มภายใน 15 กุมภาพิ้นธ์ 2563 

“รั้้บฟรั้่!! กรั้ะเป๋าห่รั้่ดี Bunchee RUN”

รั้้บฟรั้่!รั้้บฟรั้่!

*กำ�หนดก�รอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง* โดยสภ�วิช�ชีพบัญชีจะแจ้งให้ท่�นทร�บล่วงหน้�

เปิิดให่ม่

ข้อีเชิิญชิวนสำมาชิิกรั้่วมกิจำกรั้รั้มที่่อีงเที่่�ยวเชิิงอีนุรั้้กษ์ข้อีเชิิญชิวนสำมาชิิกรั้่วมกิจำกรั้รั้มที่่อีงเที่่�ยวเชิิงอีนุรั้้กษ์



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

  จ่่าหน้าซองไม่ชััดเจ่น

  ไม่มารับตามกำาหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้้้รับตามที่จ่่าหน้า

  เลิกกิจ่การ

  ย้าย ไม่ทราบที่อย้่ใหม่

ชัำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

• หลักสูตร “การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System  

 Design for Decision Making) รุ่นที่ 1/63” 

  วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

  สมาชัิก 2,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,500 บาท (รวม VAT) 

  สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชัาชัีพบัญชัี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

 หลักสูตร “โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE  

 Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 2”     

  วันที่ 19-21, 25-28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น. 

  สมาชัิก 30,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 35,000 บาท (รวม VAT) 

  สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

• หลักสูตร “TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำาหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

 (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  

 และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำาหรับกลุ่มที่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/63”  

  วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

  สมาชัิก 5,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 5,500 บาท (รวม VAT) 

  สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ ห้อง Ballroom ชัั้น M โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (MBK Center)

• หลักสูตร “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563”  

  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

  สมาชัิก 2,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,500 บาท (รวม VAT)

  สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชัาชัีพบัญชัี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

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


