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สวััสดีีปีีใหม่่ 2563
สวัั ส ดีี ปี ี ใ หม่่ ส ม่าชิิ ก ทุุ ก ทุ่ า น ผม่ม่ี ค วัาม่ยิิ น ดีี เปี็ น อยิ่ า งยิิ � ง ทุี � ไดี้
ม่ากล่่าวัทุักทุายิทุุกทุ่าน ในวัันเริ่ิม่� ต้้นศัักริ่าชิใหม่่ 2563 ซึ่่ง� ปีีน�ี ต้ริ่งกับปีีชิวัดี
หริ่ือ ปีีหนู นั�นเองคริ่ับ หน่�งปีีไดี้ผ่านพ้้นแล่ะปีีใหม่่ก็ผ่านเข้้าม่า จึ่งข้อโอกาสนี�
อวัยิพ้ริ่ให้ทุกุ ทุ่าน พ้บเจึอแต้่ควัาม่สุข้ สม่หวััง คิดีสิง� ใดีข้อให้ริ่าบริ่่นสม่ปีริ่าถนา
ทุุกปีริ่ะการิ่ต้าม่ทุี�ต้ั�งใจึ แล่ะคล่่องแคล่่วัวั่องไวั ดีังเชิ่นชิ่อปีีนักษััต้ริ่นี�นะคริ่ับ
ปีี 2563 นี � เ ปี็ น ปีี ส ุ ดี ทุ้ า ยิ ทุี � ผ ม่จึะคริ่บวัาริ่ะการิ่ดีำ า ริ่งต้ำ า แหน่ ง
นายิกสภาวัิชิาชิีพ้บัญชิี ผม่ถือโอกาสนี�ใชิ้พ้ื�นทุี�วัาริ่สาริ่สภาวัิชิาชิีพ้บัญชิี
ฉบับเดีือนม่กริ่าคม่ 2563 นี� เล่่าถ่งกิจึกริ่ริ่ม่ต้่าง ๆ ทุี�ไดี้ดีำาเนินการิ่ไปีแล่้วั
ดีังนี�คริ่ับ

นายิจึักริ่กฤศัฏิ์ พ้าริ่าพ้ันธกุล่
นายกสภาวิิชาชีพบััญชี

ด้านการส่งเสริมให้มีการจัดทำาระบบบัญชีชุดเดียว
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โครงการ Application SME สบายใจ โปรแกรมที่่�สภาวิิชาช่พบัญช่พัฒนาขึ้้�น เพ่�อสนับสนุนและส่งเสริม
ธุุรกิจขึ้นาดกลางและขึ้นาดย่อม (SMEs) ที่ั�งนิติิบุคคลและบุคคลธุรรมดาให้้สามารถจัดที่ำาบัญช่ขึ้องธุุรกิจได้อย่างถูกติ้อง
ครบถ้วิน และสามารถออกรายงานที่างการเงินในรูปแบบมาติรฐานโดยอัติโนมัติิ ซึ่้�งถ่อเป็น Application เด่ยวิที่่�เป็นขึ้อง
ผูู้้ประกอบการที่่�เช่�อมโยงไปสู่ระบบประมวิลผู้ลที่างบัญช่อย่างถูกติ้องครบถ้วิน โดยวิิธุ่น่�จะที่ำาให้้นักบัญช่ลดเวิลา
ในการสอบที่านขึ้้อมูลที่างธุุรกิจที่่เ� กิดขึ้้น� และสามารถให้้บริการงานบัญช่ซึ่ง�้ เป็นวิิชาช่พขึ้องสมาชิกได้มากขึ้้น� ในปีที่ผู้�่ า่ นมา
เราได้เชิญชวินสมาชิกที่่�สนใจเขึ้้าร่วิมอบรมการใช้งาน Application SME สบายใจ เพ่�อร่วิมเป็นที่่�ปร้กษาและผูู้้ให้้บริการ
แก่ผูู้้ประกอบการ โดยสภาฯ ได้จัดเติร่ยมกระดานรายช่�อผูู้้ที่ำาบัญช่และผูู้้สอบบัญช่ ให้้ผูู้้ประกอบการสามารถเล่อก
ใช้บริการขึ้องสมาชิกได้โดยสะดวิก อันเป็นการขึ้ยายช่องที่างการส่อ� สารระห้วิ่างผูู้ป้ ระกอบการ ผูู้ที่้ าำ บัญช่ และผูู้ส้ อบบัญช่
ลดควิามยุ่งยากขึ้องผูู้้ประกอบการในการห้าผูู้้ที่ำาบัญช่และผูู้้สอบบัญช่ดังเช่นในอด่ติ และจากการนำาเสนอ แนะนำาการใช้
Application SME สบายใจ แก่ ห้ น่ วิ ยงานราชการ ธุนาคาร และสถาบั น การศึ้ ก ษาติ่ า ง ๆ ห้ลายห้น่ วิ ยงาน
ได้ขึ้อที่ำาควิามร่วิมม่อกับสภาฯ เพ่�อพัฒนาติ่อยอดให้้ Application SME สบายใจ สามารถรองรับธุุรกรรมที่่�กวิ้างขึ้วิาง
และล้กขึ้้�น การติ่อยอดน่�จะสามารถลดขึ้ั�นติอนการที่ำางานขึ้องผูู้้ประกอบการ นักบัญช่ และผูู้้สอบบัญช่ ให้้จัดการ
ขึ้้อมูลได้ง่ายและเร็วิขึ้้�น นอกจากน่� รายงานติ่าง ๆ จาก Application SME สบายใจ จะถูกออกแบบและช่วิยแนะนำา
ควิามรูใ้ นการบริห้ารธุุรกิจจากขึ้้อมูลที่างบัญช่ที่เ�่ กิดขึ้้น� เป็นการพัฒนาขึ้่ดควิามสามารถขึ้องผูู้ป้ ระกอบการไที่ยในรูปแบบ
การอบรมจากงานจริง (On Job Training) และให้้นำาขึ้้อมูลบัญช่มาใช้ในการบริห้ารธุุรกิจ ซึ่้�งจะเป็นการยกระดับธุุรกิจ
SME ขึ้องประเที่ศึไที่ยให้้แขึ้็งแกร่ง สามารถปรับติัวิติ่อการเปล่�ยนแปลงขึ้องเศึรษฐกิจได้ที่ันติามสถานการณ์์
และจากผู้ลติอบรับในแนวิที่างพัฒนา Application SME สบายใจ ขึ้องสภาฯ ส่งผู้ลให้้รัฐบาลประสานให้้สภาฯ
ขึ้ยายการพัฒนาออกไปเพ่�อรองรับระบบการที่ำางานขึ้อง “สถาบันการเงินประชาชน” ซึ่้�งจะเกิดขึ้้�นติาม พ.ร.บ.
สถาบันการเงินประชาชน ที่่ไ� ด้รบั อนุมติั จิ ากสภานิติบิ ญ
ั ญัติแิ ห้่งชาติิ ในปี 2562 แล้วิ และจาก พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน น่�
สภาฯ ม่ภารกิจที่่�จะติ้องพัฒนานักบัญช่ และผูู้้ติรวิจสอบบัญช่ เพ่�อรองรับนิติิบุคคลแบบให้ม่ซึ่้�งคาดวิ่าจะม่จำานวิน
อ่กห้ลายห้ม่�นรายในเวิลาขึ้้างห้น้า อันจะเป็นการสร้างงานให้้แก่สมาชิกขึ้องสภาฯ อย่างยั�งย่นและติ่อเน่�องติ่อไป
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ร่วมกับหน่วยงานภายนอกส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว
ในปี ที่ ่ � ผู้ ่ า นมาเราได้ ร ่ วิ มกั บ 5 ห้น่ วิ ยงานบั ญ ช่ ค่ อ สมาคมสำ า นั ก งานบั ญ ช่ ไ ที่ย
สมาคมสำ านักงานบัญช่คุ ณ์ภาพ สมาคมสำ านักงานบัญช่ และกฎห้มาย สมาคมผูู้้ สอบบัญช่
ภาษ่อากรแห้่งประเที่ศึไที่ย และสมาพันธุ์เอสเอ็มอ่ไที่ย ลงนาม MOU โครงการ “ส่งเสริม
การดำาเนินธุุรกิจให้้เขึ้้าสู่ระบบบัญช่เด่ยวิ” เพ่�อส่งเสริมผู้ลักดันการดำาเนินงานขึ้องธุุรกิจให้้เขึ้้าสู่
ระบบบัญช่เด่ยวิ โดยม่เป้าห้มายเน้นสร้างศึักยภาพขึ้องสำานักงานบัญช่ สำานักงานสอบบัญช่
ผูู้้ที่ำาบัญช่ ผูู้้สอบบัญช่รับอนุญาติ ผูู้้สอบบัญช่ภาษ่อากร และผูู้้ประกอบการ ให้้ม่ควิามรู้ด้านบัญช่
และภาษ่อากร และประสบการณ์์ที่่�เพ่ยงพอ ส่งผู้ลให้้ระบบบัญช่เป็นไปติามมาติรฐานการบัญช่
และห้ลักเกณ์ฑ์์ที่างภาษ่อากร นอกจากน่� ยังได้ร่วิมกับห้น่วิยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร
คณ์ะกรรมการร่วิมภาคเอกชนร่วิม 3 สถาบัน (กกร.) สนับสนุนและกำากับดูแลผูู้้ประกอบการ
ให้้ จั ดที่ำาบั ญช่ และงบการเงิ นให้้ สอดคล้องกั บสภาพที่่ �แที่้จริ งขึ้องกิ จการ เพ่ � อเพิ � มโอกาส
ในการที่ำาธุุรกรรมการเงิน อ่กที่ั�งยังช่วิยเพิ�มศึักยภาพการแขึ้่งขึ้ันที่างธุุรกิจแก่ผูู้้ประกอบการ
ขึ้นาดกลางและขึ้นาดย่ อ ม (SMEs) โดยจั ด กิ จ กรรมร่ วิ มกั น ผู้่ า นการเสวินาในห้ั วิ ขึ้้ อ
“เที่คโนโลย่เพ่�อบัญช่เด่ยวิ” ซึ่้�งได้เน้นยำ�าถ้งควิามสำาคัญและประโยชน์ขึ้องมาติรการบัญช่เด่ยวิ
แก่ผู้ปู้ ระกอบการ และการนำาเที่คโนโลย่มาประยุกติ์ใช้กบั การจัดที่ำาบัญช่ รวิมถ้งจัดที่ำาโครงการ SME
CLINIC ให้้คำาปร้กษาที่างด้านบัญช่ ให้้แก่ผูู้้ประกอบการ ฟร่โดยไม่ม่ค่าใช้จ่าย ซึ่้�งม่ผูู้้ประกอบการ
สนใจเขึ้้าร่วิมเป็นจำานวินมาก

ด้านการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สภาวิิชาช่พบัญช่ได้ม่การพัฒนาผูู้้ประกอบวิิชาช่พบัญช่ในด้านติ่างๆ มาอย่างติ่อเน่�อง ไม่วิ่าจะเป็น
ด้านการจัดอบบรม ก็ได้ม่การคิดค้นและจัดห้ลักสูติรอบรมให้ม่ ๆ รวิมไปถ้งการจัดเสวินา เพ่�อให้้สมาชิกก้าวิที่ัน
ติ่อการเปล่ย� นขึ้องยุคปัจจุบนั ยกติัวิอย่างเช่น ควิามรูด้ า้ นการบัญช่นติิ วิิ ที่ิ ยา Forensic Accounting Certificate : FAC,
ควิามที่้าที่ายขึ้องผูู้ติ้ รวิจสอบกับเที่คโนโลย่ AI และ Blockchain เป็นติ้น นอกจากน่� การจัดเสวินาฟร่และห้ลักสูติร
อบรมราคาประห้ยัด เราก็มก่ ารจัดเพ่อ� ให้้สมาชิกได้เขึ้้าร่วิมมากขึ้้น� เพ่อ� เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยสมาชิกเพ่อ� ให้้ได้รบั
ควิามรูไ้ ปใช้ในการปฏิิบติั งิ านในราคาที่่ย� อ่ มเยาวิ์ และที่่พ� เิ ศึษที่่ส� ดุ เราได้จดั ที่ำา E-Discount มอบส่วินลดอบรมสัมมนา
มูลค่า 200 บาที่ เพ่�อมอบให้้แก่สมาชิกที่ั�วิประเที่ศึสำาห้รับไปใช้ในการอบรมห้ลักสูติรขึ้องสภาวิิชาช่พบัญช่อ่กด้วิย
และที่่�ผู้่านมาเม่�อกลางปี สภาวิิชาช่พบัญช่ก็ได้ร่วิมกับ Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA) เป็นองค์กรวิิชาช่พด้านบัญช่บริห้ารที่่ใ� ห้ญ่ที่�ส่ ดุ ในโลก เพ่อ� ให้้สมาชิกสภาวิิชาช่พบัญช่มส่ ิที่ธุิ�
สามารถสมัครสอบเขึ้้าเป็นสมาชิก CIMA ได้อย่างรวิดเร็วิ โดยผูู้ที่้ ผู้�่ า่ นการสอบและ Workshop ติามที่่ก� าำ ห้นดจะได้รบั
Chartered Global Management Accountant (CGMA) ซึ่้�งเป็นวิุฒิบัติรที่่�เกิดจากควิามร่วิมม่อระห้วิ่างองค์กร
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) และ CIMA ซึ่้�งวิุฒิบัติรน่�เป็นการการันติ่
ถ้งควิามเช่�ยวิชาญในด้านการบัญช่บริห้ารและการจัดการ ถ่อเป็นโครงการแรกที่่�เกิดขึ้้�นในประเที่ศึไที่ย
ในส่วินขึ้องการพัฒนาผูู้้ประกอบวิิชาช่พบัญช่ ด้านมาติรฐานการรายงานที่างการเงินและมาติรฐาน
การสอบบัญช่ สภาวิิชาช่พบัญช่ยงั คงเดินห้น้าในการดำาเนินการติามพันธุกิจห้ลักขึ้องสภาวิิชาช่พบัญช่ในการสร้างและ
พัฒนามาติรฐานที่างวิิชาช่พบั ญช่ เพ่�อให้้เป็ นที่่ � ย อมรั บที่ั�งภายในประเที่ศึและระดับสากล โดยมาติรการ
ที่่�สภาวิิชาช่พบัญช่ได้ดำาเนินการ เพ่�อช่วิยพัฒนาผูู้้ประกอบวิิชาช่พบัญช่ให้้ปฏิิบัติิติามมาติรฐานการรายงาน
ที่างการเงินและมาติรฐานสอบบัญช่อย่างม่คณ์
ุ ภาพมากขึ้้น� โดยในปี 2563 ขึ้้างห้น้ามาติรฐานการรายงานที่างการเงิน
ขึ้องไที่ยสำาห้รับกิจการที่่�ม่ส่วินได้เส่ยสาธุารณ์ะม่จำานวินฉบับครบทีุ่กฉบับติามมาติรฐานการรายงานที่างการเงิน
ระห้วิ่างประเที่ศึ นอกจากน่� ยังได้กำาห้นดมาติรการที่่�จะออกเคร่�องม่อและคู่ม่อมาช่วิยให้้ผูู้้ประกอบวิิชาช่พบัญช่
ปฏิิบัติิงานได้อย่างม่คุณ์ภาพมากขึ้้�น โดยอยู่ในรูปแบบการเพิ�มห้ลักสูติรเชิงปฏิิบัติิการ (Workshop) และที่ฤษฎ่
ที่ั�งส่วินขึ้องผูู้้ที่ำาบัญช่และผูู้้สอบบัญช่ เพิ�มห้ลักสูติรอบรมผูู้้สอบที่านการควิบคุมคุณ์ภาพงานสอบบัญช่ (EQCR
and Monitoring) จัดที่ำาคู่ม่ออธุิบายมาติรฐานการรายงานที่างการเงินพร้อมที่ั�งติัวิอย่างในการศึ้กษามาติรฐาน
โดยม่การออกติัวิอย่างในการศึ้กษาสำาห้รับมาติรฐานการรายงานที่างการเงินกลุม่ เคร่�องม่อที่างการเงิน และจัดที่ำา
ติัวิอย่างกระดาษที่ำาการสำาห้รับผูู้้สอบบัญช่ เพ่�อให้้การปฏิิบัติิงานติรวิจสอบบัญช่กิจการขึ้นาดกลางและขึ้นาดเล็ก
ให้้ม่คุณ์ภาพ เป็นไปติามมาติรฐานการสอบบัญช่มากขึ้้�นและจัดที่ำาแนวิที่างการในการใช้มาติรฐานการสอบบัญช่
เพ่�อการติรวิจสอบกิจการขึ้นาดกลางและขึ้นาดย่อม

Newsletter

Issue 85

3

ด้านการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์แก่สมาชิก
นอกจากงานที่างด้านวิิชาการและการอบรมที่่�เราได้จัดให้้สมาชิกได้เขึ้้าร่วิมแล้วิ กิจกรรม
นอกเห้น่อจากขึ้้างติ้นสภาวิิชาช่พบัญช่ได้ม่การจัดกิจกรรมที่่�ให้้สมาชิกได้พบปะสร้างสายสัมพันธุ์
ขึ้องเพ่อ� นร่วิมอาช่พ โดยในปีนไ�่ ด้จดั กิจกรรมที่่องเที่่ย� วิ One Day Trip พาสมาชิกร่วิมเดินที่างไปยังจังห้วิัด
พระนครศึร่อยุธุยา ซึ่้�งการจัดกิจกรรมเช่นน่�จัดขึ้้�นภายใติ้แนวิคิดที่่�อยากให้้สมาชิกได้พาคนพิเศึษ
ร่วิมเดินที่างที่่องเที่่�ยวิ และเป็นการนำาคณ์ะสมาชิกเขึ้้าเร่ยนรู้ที่ั�งในด้านสถานที่่�ที่่องเที่่�ยวิ และ
การศึ้กษาดูงาน เพ่อ� เป็นการสร้างองค์ควิามรู้ที่ส�่ ามารถนำาไปติ่อยอดติ่อไปได้ และอ่กห้น้ง� กิจกรรมให้ญ่
ส่งที่้ายเม่อ� ปลายปีที่ผู้�่ า่ นมา เราได้จดั กิจกรรมแขึ้่งขึ้ันเดิน-วิิง� การกุศึล “Bunchee Run รวิมพลคนบัญช่
Run for Charity” ชิงถ้วิยพระราชที่านจากสมเด็จพระกนิษฐาธุิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเที่พรัตินราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร่ โดยรายได้ห้ลังห้ักค่าใช้จา่ ยสมที่บ “มูลนิธุสิ มเด็จพระเที่พรัตินราชสุดาเพ่อ� สนับสนุน
การศึ้กษา” ซึ่้�งกิจกรรมครั�งน่�เกิดขึ้้�นเน่�องจากเราได้เล็งเห้็นถ้งควิามสำาคัญในการส่งเสริมให้้ผู้ปู้ ระกอบ
วิิชาช่พบัญช่และผูู้้ที่่�เก่�ยวิขึ้้องทีุ่กฝ่่ายได้มาร่วิมออกกำาลังกาย เพ่�อให้้ทีุ่กที่่านม่สุขึ้ภาพแขึ้็งแรงและ
ม่ พ ลานามั ย ที่่ � ด ่ เพราะการม่ ร ่ า งกายอั น สมบู ร ณ์์ น ั � น เป็ น รากฐานขึ้องคุ ณ์ ภาพช่ วิ ิ ติ ที่่ � ด ่ และ
เม่�อม่คุณ์ภาพช่วิติิ ที่่�ด่ ก็ย่อมส่งผู้ลด่ติ่อเศึรษฐกิจและประเที่ศึชาติิในอนาคติ
สุดที่้ายน่� สภาวิิชาช่พบัญช่ยังคงเดินห้น้าและไม่ห้ยุดพัฒนาในทีุ่กเร่�องที่่�สำาคัญติ่อผูู้้ประกอบ
วิิชาช่พบัญช่ เพ่�อให้้สภาวิิชาช่พบัญช่ “เป็นองค์กรที่่�เสริมสร้างและพัฒนาผูู้้ประกอบวิิชาช่พบัญช่
ให้้เป็นม่ออาช่พ ร่วิมสมัย เป็นสากล และม่จรรยาบรรณ์” ดั�งวิิสัยที่ัศึน์ที่่�ได้มงุ่ ห้วิังไวิ้
และขึ้อให้้ทีุ่กที่่านอยู่ด่ม่สุขึ้ ม่ควิามเจริญรุ่งเร่องไปขึ้้างห้น้า ใช้ช่วิิติอย่างไม่ประมาที่
เจริญก้าวิห้น้าและก้าวิที่ันโลกที่่เ� ปล่ย� นแปลงไป ผู้มจ้งขึ้ออันเชิญพรปีให้ม่ ที่่� สมเด็จพระกนิษฐาธุิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเที่พรัตินราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร่ ที่รงพระโปรดเกล้าพระราชที่านแก่ประชาชน
คนไที่ยให้้ไม่ประมาที่กับการใช้ช่วิิติ ส่งที่้ายให้้กับทีุ่กที่่านครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ปีชวดหนู “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

แม่วัไม่่อยิู่หนูริ่ะเริ่ิงโบริ่าณวั่า
อาจึถูกกินสิ�นชิีพ้ไม่่ทุันแก่
คนเหม่ือนหนูต้ั�งใจึดีูให้พ้ริ่้อม่สริ่ริ่พ้
อยิู่ทุั�งปีีไม่่ม่ีอันต้ริ่ายิ

แต้่แม่วัม่าเม่ื�อไหริ่่ไม่่ริู่้แน่
ต้้องพ้่ายิแพ้้เพ้ริ่าะปีริ่ะม่าทุอาจึถ่งต้ายิ
เผื�อแม่วักล่ับสู้ไดี้ดีั�งใจึหม่ายิ
ทุ่านทุั�งหล่ายิจึงสุข้ทุุกคืนวััน

สวััสดีีปีีใหม่่อีกคริ่ั�งนะคริ่ับ ข้อควัาม่สุข้สม่หวัังจึงม่ีแดี่ทุุกทุ่านต้ล่อดีไปีคริ่ับ
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การรักษาสถานภาพของนิติิบุุคคล

ที่่�ให้้บุริการด้้านการสอบุบุัญชี่ ห้รือด้้านการที่ำาบุัญชี่
เมื่่อจด้ที่ะเบุ่ยนติ่อสภาวิิชีาชี่พบุัญชี่
พบุกับุ News Update ฉบุับุเด้ือนมื่กราคมื่ 2563 จากส่วินงานที่ะเบุ่ยน สำาห้รับุ Newsletter ฉบุับุที่่� 85 น่�
เราจะมื่าพู ด้ ถึ ง เร่ อ งการรั ก ษาสถานภาพของนิ ติ ิ บุ ุ ค คลที่่ � ใ ห้้ บุ ริ ก ารด้้ า นการสอบุบุั ญ ชี่ ห้ รื อ ด้้ า นการที่ำ า บุั ญ ชี่
เมื่่อจด้ที่ะเบุ่ยนติ่อสภาวิิชีาชี่พบุัญชี่นิติิบุุคคลซึ่ึ�งจะติ้องด้ำาเนินการอย่างไรบุ้างนั�น สามื่ารถศึึกษารายละเอ่ยด้ด้ังน่�
1. การติ่ออายุที่ะเบุ่ยนนิติิบุุคคล
นิติิบุคคลติ้องติ่อทะเบียนนิติิบุคคลทุก ๆ ปีนับจ�กว่ันจดทะเบียน
ติ่อสำภ�ว่ิชี�ชีีพื่บัญชีี และให้ดำ�เนินก�รัติ่ออ�ยุภ�ยใน 3 เดือนก่อนครับ
กำ�หนด 1 ปี โดยดำ�เนินก�รัดังนี�
1.1) ดำ�วนิ์โหลดำค่ำ�ขอติ่ออ�ยุทะเบีียนินิิติิบีุค่ค่ล (สวบีชำ. 5.2)
1.2) ชำำ�ระค่่�ดำำ�เนิินิก�รติ่ออ�ยุทะเบีียนินิิติบีิ คุ่ ค่ล จำ�นิวนิ 2,000 บี�ท

สำำ�เน�หนังสำือรัับรัองก�รัจดทะเบียนนิติบิ คุ คลไม่่เกิน 1 เดือน
สำำ � เน�หลั ก ฐ�นที � แ สำดงว่่ � ได้ ย กเลิ ก ก�รัจดทะเบี ย น
นิติิบุคคล หรัือยกเลิกก�รัให้บรัิก�รัด้�นก�รัสำอบบัญชีีหรัือ
ด้�นก�รัทำ�บัญชีี (แล้ว่แติ่กรัณีี)
หนังสำือม่อบอำ�น�จให้กรัะทำ�ก�รัแทนนิติิบุคคล (ถ้้�ม่ี)
3.2) ชำำ�ระค่่�ดำำ�เนิินิก�รจดำทะเบีียนิแก้ไขข้อมููลนิิติิบีุค่ค่ลจำ�นิวนิ
500 บี�ท

2. การแจ้งรายละเอ่ยด้เก่ย� วิกับุห้ลักประกันเพ่อประกันควิามื่รับุผิิด้
4. การแจ้งเปล่�ยนแปลงประเภที่ของห้ลักประกัน เพ่อประกัน
ติ่อบุุคคลที่่�สามื่
ควิามื่รับุผิิด้ติ่อบุุคคลที่่�สามื่ในระห้วิ่างรอบุปีบุัญชี่

นิติิบุคคลติ้องแจ้งรั�ยละเอียดเกี�ยว่กับหลักปรัะกันเพื่ื�อปรัะกัน
คว่�ม่รัั บ ผิิ ด ติ่ อ บุ ค คลที � สำ �ม่ติ่ อ สำภ�ว่ิ ชี �ชีี พื่ บั ญ ชีี ภ�ยใน 60 ว่ั น
นับแติ่ว่ันสำิ�นรัอบปีบัญชีีทุกปี โดยดำ�เนินก�รัดังนี�
2.1) ดำ�วนิ์โหลดำค่ำ�ขอแจ้งร�ยละเอียดำเกี�ยวกับีหลักประกันิ
เพื่่ � อ ประกั นิ ค่ว�มูรั บี ผิิ ดำ ติ่ อ บีุ ค่ ค่ลที � ส �มู (สวบีชำ.5.3)
พื่ร้อมูแนิบีหลักฐ�นิและรับีรองสำ�เนิ�ถููกติ้อง ดำังนิี�
สำำ�เน�หนังสำือรัับรัองก�รัจดทะเบียนนิติบิ คุ คล ไม่่เกิน 1 เดือน
สำำ�เน�หลักปรัะกัน
สำำ�เน�งบก�รัเงินของปีล่ �สำุด (ข้อมู่ลจ�กงบก�รัเงิ นที�
ติรัว่จสำอบและรัับรัองโดยผิูสำ้ อบบัญชีีแล้ว่ หรัือ ข้อมู่ลค�ดก�รัณี์
จ�กงบก�รัเงิ น ล่ � สำุ ด ที � ย ั ง ไม่่ ไ ด้ ติ รัว่จสำอบและรัั บ รัอง
โดยผิู้สำอบบัญชีี)
หนังสำือม่อบอำ�น�จให้กรัะทำ�ก�รัแทนนิติิบุคคล (ถ้้�ม่ี)
2.2) ชำำ�ระค่่�ดำำ�เนิินิก�รแจ้งร�ยละเอียดำเกี�ยวกับีหลักประกันิ
เพื่่�อประกันิค่ว�มูรับีผิิดำติ่อบีุค่ค่ลที�ส�มู จำ�นิวนิ 400 บี�ท

ห�กนิติบิ คุ คลม่ีก�รัเปลีย� นแปลงปรัะเภทของหลักปรัะกันเพื่ือ� ปรัะกัน
คว่�ม่รัับผิิดติ่อบุคคลที�สำ�ม่ นิติิบุคคลติ้องแจ้งก�รัเปลี�ยนแปลงปรัะเภท
ของหลักปรัะกันเพื่ือ� ปรัะกันคว่�ม่รัับผิิดติ่อบุคคลทีสำ� �ม่ติ่อสำภ�ว่ิชี�ชีีพื่บัญชีี
ภ�ยใน 15 ว่ัน นับแติ่ว่ันที�ม่ีก�รัเปลี�ยนแปลงปรัะเภทของหลักปรัะกัน
โดยดำ�เนินก�รัดังนี�
4.1) ดำ�วนิ์โหลดำค่ำ�ขอเปลี�ยนิแปลงประเภทของหลักประกันิ
เพื่่�อประกันิค่ว�มูรับีผิิดำติ่อบีุค่ค่ลที�ส�มู (สวบีชำ. 5.4)
พื่ร้อมูแนิบีหลักฐ�นิ และรับีรองสำ�เนิ�ถููกติ้อง ดำังนิี�
สำำ�เน�หนังสำือรัับรัองก�รัจดทะเบียนนิติบิ คุ คลไม่่เกิน 1 เดือน
สำำ�เน�หลักปรัะกันเพื่ื�อปรัะกันคว่�ม่รัับผิิดติ่อบุคคลที�สำ�ม่
หนังสำือม่อบอำ�น�จให้กรัะทำ�ก�รัแทนนิติิบุคคล (ถ้้�ม่ี)
4.2) ชำำ�ระค่่�ดำำ�เนิินิก�รแจ้งเปลี�ยนิแปลงประเภทหลักประกันิ
เพื่่�อประกันิค่ว�มูรับีผิิดำติ่อบีุค่ค่ลที�ส�มู จำ�นิวนิ 200 บี�ท

ที่ั � ง น่ � นิ ติ ิ บุ ุ ค คลสามื่ารถนำ า ส่ ง เอกสารติามื่ข้ อ 1-4
3. การแก้ไขข้อมืู่ลนิติบุิ คุ คล/การเลิกการให้้บุริการด้้านการสอบุบุัญชี่ ติ่อสภาวิิชีาชี่พบุัญชี่ผิา่ นชี่องที่าง ด้ังน่�
ห้รือด้้านการที่ำาบุัญชี่
(1) เค�น์เติอรั์ ณี ที�ทำ�ก�รั สำภ�ว่ิชี�ชีีพื่บัญชีี ชีั�น 1 หรัือ

(2) ไปรัษณีีย์สำภ�ว่ิชี�ชีีพื่บัญชีี (สำ่ว่นง�นทะเบียน) เลขที� 133
ห�กนิติิบุคคลม่ีก�รัจดทะเบียนแก้ไขหรัือก�รัเลิกก�รัให้บรัิก�รั
ถ้นนสำุขุม่ว่ิท 21 (อโศก) แขว่งคลองเติยเหนือ เขติว่ัฒน�
ด้ � นก�รัสำอบบั ญ ชีี ห รัื อ ด้ � นก�รัทำ � บั ญ ชีี น ิ ติ ิ บ ุ ค คลติ้ อ งดำ � เนิ น ก�รั
กรัุงเทพื่ฯ 10110 (นิติบิ คุ คลทีเ� ลือก ชี่องท�งไปรัษณีียติ์ อ้ งแนบ
จดทะเบียนแก้ไข หรัือก�รัเลิกก�รัให้บรัิก�รัด้�นก�รัสำอบบัญชีีหรัือ
หลักฐ�นก�รัชีำ�รัะเงินเป็น Pay in ม่�ด้ว่ย)
ด้�นก�รัทำ�บัญชีีติ่อสำภ�ว่ิชี�ชีีพื่บัญชีีภ�ยใน 15 ว่ัน นับแติ่ว่ันที�ได้ม่ี
ก�รัแก้ไขข้อมู่ลหรัือว่ันทีเ� ลิกก�รัให้บรัิก�รั (แล้ว่แติ่กรัณีี) โดยดำ�เนินก�รัดังนี�
ห้ากนิติิบุุคคลรายใด้ติ้องการสอบุถามื่ข้อมืู่ลเพิ�มื่เติิมื่
3.1) ดำ�วนิ์ โ หลดำบีั นิ ทึ ก แก้ ไขข้ อ มูู ล นิิ ติ ิ บี ุ ค่ ค่ล (สวบีชำ. 5.1) สามื่ารถติิด้ติ่อเจ้าห้น้าที่่�ส่วินที่ะเบุ่ยน ได้้ที่่� 0 2685 2524, 2525
และ 2532 ห้รือ E-mail:tfacmember@tfac.or.th ห้รือ เวิ็บุไซึ่ติ์
พื่ร้อมูแนิบีหลักฐ�นิและรับีรองสำ�เนิ�ถููกติ้อง ดำังนิี�

www.tfac.or.th เมื่นูบุริการ ห้ัวิข้อ นิติิบุุคคล

โดย..ส่่วนงานทะเบีียน
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Activity
สวััสดีีค่่ะท่่านสมาชิิก เข้้าสู่่�เดืือนแรกของปีี 2563 กัันแล้้ว
คณะผู้้� จัั ด ทำำ �  Newsletter ขอกล่่ า วสวัั ส ดีีปีี ใ หม่่ 2563 และ
ขอให้้สมาชิิกทุุกท่่านมีีแต่่ความสุุข  การงานก้้าวหน้้า เจริิญรุ่่�งเรืือง
และได้้โบนััสกัันเยอะ ๆ นะคะ ในโอกาสขึ้้นปี
� ใี หม่่ 2563 สภาวิิชาชีีพบััญชีี
ได้้จััดทำำ�สมุุดสมุุดโน๊๊ต  โดยภายในอััดแน่่นไปด้้วยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สภาวิิชาชีีพบััญชีีเกืือบทุุกด้้าน ซึ่่�งปีีนี้้�สภาวิิชาชีีพบััญชีีก็็ได้้จััดทำำ�
หน้้าปกพิิเศษกว่่าทุุกปีี ซึ่่�งเป็็นลาย “ดอกรวงผึ้้�ง” ไม้้หอมไทยแท้้
ต้้นไม้้ประจำำ�รััชกาลที่่� 10 เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมฉลองพิิธีีบรมราชาภิิเษก
โดยสมาชิิกสภาวิิชาชีีพบััญชีีที่่�มาใช้้บริิการหน้้าเคาน์์เตอร์์ ชั้้�น  1
สามารถติิ ด ต่่ อ ขอรัั บ ได้้ ฟ รีี! ตั้้� ง แต่่ วัั น นี้้� – 31 มกราคม  2563
หรืือจนกว่่าของจะหมดค่่ะ
พููดถึึงเนื้้�อหาภายในเล่่มกัันบ้้างดีีกว่่า เล่่มแรกของปีี 2563
แน่่ น อนว่่ า ท่่ า นนายกสภาวิิ ช าชีีพบัั ญ ชีีของเรา คุุ ณ จัั ก รกฤศฏิ์์�
พาราพัันธกุุล ได้้ให้้เกีียรติิมากล่่าวทัักทายเปิิดเล่่ม พร้้อมอััปเดต
กิิจกรรมเด่่นของสภาวิิชาชีีพบััญชีีตลอดปีี 2562 ที่่�ผ่า่ นมา นอกจากนั้้�น 
ยัั ง มีีบทความวิิ ช าการด้้ า นบัั ญ ชีี ที่่� ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีีพบัั ญ ชีีควรรู้้�
ภายในเล่่มมากมายเช่่นเคย อาทิิ นัักบััญชีีภาษีีอากรกัับความต่่าง
ของมาตรฐานบััญชีีและภาษีี ผลกระทบการใช้้ TFRS 16 เรื่่อ� งสััญญาเช่่า
และการเปลี่่�ยนแปลงจากมาตรฐานการควบคุุมคุณ
ุ ภาพเป็็นมาตรฐาน
การบริิหารคุุณภาพงานสอบบััญชีี เป็็นต้้น คณะผู้้�จััดทำำ�ก็็ขอเชิิญชวน
สมาชิิกมาร่่วมอััปเดตข่่าวสารสภาวิิชาชีีพบััญชีีผ่่าน TFAC Newsletter
กัันเยอะ ๆ นะคะ
สุุดท้้ายนี้้� ขอฝากข้้อคิิดทิ้้�งท้้ายให้้สำำ�หรัับสมาชิิกที่่�อาจพบ
อุุปสรรคในการทำำ�งาน ทำำ�งานผิิดพลาด หรืือไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม
ในปีีที่่�ผ่่านมา ว่่า “คนที่่�ไม่่เคยทำำ�ผิิด คืือคนที่่�ไม่่เคยทำำ�อะไรเลย”
โดยธีีโอดอร์์ รุุสเวลต์์ ขอให้้อดทนและอย่่าเพิ่่�งท้้อแท้้ หรืือหมดกำำ�ลังั ใจ
ไปก่่อนนะคะ
ที่ปรึกษา

• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี
วาระปีี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อ�ำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้้�จััดทำำ

• สาวิตา สุวรรณกูล ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• วรวีร์ แก้วมณี เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• ชยากรณ์ นุกูล เจ้าหน้าที่ส่วนงานสื่อสารองค์กร

วััตถุุประสงค์์

เอกสารฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางในการนำำ�เสนอข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี มิิใช่่การให้้คำำ�แนะนำำ�
หรืือความคิิดเห็็นด้้านกฎหมาย ทั้้�งนี้้� สภาวิิชาชีีพบััญชีีสงวนสิิทธิ์์�ไม่่รัับรอง
ความถููกต้้องครบถ้้วนและเป็็นปััจจุุบัันของข้้อมููลเนื้้�อหา ตััวเลข รายงาน 
หรืือข้้อคิิดเห็็นใด ๆ และไม่่มีีความรัับผิิดในความเสีียหายใด ๆ  ไม่่ว่่าเป็็น
ผลโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมที่่�อาจจะเกิิดขึ้้นจ
� ากการนำำ�ข้อ้ มููลไม่่ว่า่ ส่่วนหนึ่่�ง
ส่่วนใดหรืือทั้้้ง� หมดในเอกสารฉบัับนี้้ไ� ปใช้้
กำ�หนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน (ทุกต้นเดือน)
ข้อมูลติดต่อ Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook   https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID       @tfac.family
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ภาพกิจกรรม

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม ประชุม
th
The ช129th
สุภาวิ
าชีพบุัญAFA
ชีเข้าCouncil
ร่วมประชุMeeting
ม The 129ISCA
AFAFRC-AFA
Council
Financial
Reporting
&
Business
Conference
Meeting ISCA FRC-AFA Financial Reporting2019
& Business Conference 2019
เมื่่�อวัันที่่� 25 – 26 พฤศจิิกายน 2562 สภาวัิชาช่พบััญช่
ในพระบัรมื่ราชูปถััมื่ภ์ (สภาวัิชาช่พบััญช่) เข้้าร่วัมื่งานประชุมื่ AFA
Council Meeting ครั � ง ที่่ � 129 จิั ด โดย ASEAN Federation of
Accountants (AFA) และ ISCA FRC - AFA Financial Reporting &
Business Conference 2019 ณ โรงแรมื่ Farrer ประเที่ศสิงค์โปร์
นำ าโดย นายสุุ พ จน์ สุิ ง ห์์ เ สุน่ ห์ ์ อุ ปนายกสภาวัิ ชาช่ พ บัั ญ ช่ คนที่่ � 1
พร้อมื่ด้วัยนางมาลิินี ห์าญบุุญทรง ผูู้จิ้ ดั การศูนย์อบัรมื่ ที่ดสอบั ประเมื่ินผู้ล
และส่วันงานด้านต่่างประเที่ศ และนางสุาวพรรณรักษ์์ สุุนทรารักษ์์
นักวัิชาการงานต่่างประเที่ศ
วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 เป็นการประชุมื่ 129th AFA Council
Meeting โดยมื่่ Mr. Kon Yin Tong จิาก The Institute of Singapore
Chartered Accountants (ISCA) เป็นประธานการประชุมื่ ร่วัมื่ด้วัยผูู้แ้ ที่น
ประเที่ศสมื่าชิกอาเซี่ยน AFA (Primary Members) 10 ประเที่ศ ผูู้แ้ ที่นองค์กร
วัิชาช่พบััญช่ประเภที่สมื่าชิกสมื่ที่บั (Associated Members) 6 องค์กร
(CA ANZ, JICPA, IAPI ,IMA, ICAEW, ACCA) ในการประชุมื่ครั�งน่�เป็น
การรายงานผู้ลการดำ าเนินงานต่ามื่ AFA Strategic Plan ที่่�ผู้่านมื่า
(ปี 2016 – 2019) และสรุปการจิัดที่ำา AFA Strategic Plan ในช่วัง 4 ปีต่อ่ ไป
(ปี 2020 – 2023) โดยมื่่เป้าหมื่ายดำาเนินงานร่วัมื่กับั IFAC เพ่�อมืุ่่งเน้น
การยกระดับัคุณภาพวัิชาช่พบััญช่ให้มื่มื่่ าต่ราฐานสากลยิง� ข้้น� ข้ณะเด่ยวักัน
ที่่ � ป ระชุ มื่ ได้ พ ิ จิ ารณาอนุ มื่ ั ต่ ิ ใ ห้ The Institute of Management
Accountants (IMA) ประเที่ศสหรัฐอเมื่ริกาเข้้าเป็นสมื่าชิกสมื่ที่บัลำาดับัที่่�
9 ข้อง AFA และกำาหนดจิัดการประชุมื่ 130th AFA Council Meeting
ครั�งต่่อไปที่่�ประเที่ศสาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนลาวั ในปี 2563
วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2562 ISCA ร่วัมื่กับั AFA จิัดงานประชุมื่
The ISCA FRC - AFA Financial Reporting and Business
มื่่ผูู้้ร่วัมื่งานกวั่า 200 คน โดยงานประชุมื่มืุ่่งเน้นการแลกเปล่�ยนมืุ่มื่มื่อง
ประสบัการณ์ จิากคณะกรรมื่การ ISCA Financial Reporting Committee
(FRS) ผูู้้ที่รงคุณวัุ ฒิิ ผูู้้ เช่�ยวัชาญจิากองค์ กรวัิ ชาช่ พบัั ญช่ ชั �นนำ าผู้่ าน
การเสวันาในหัวัข้้อต่่าง ๆ เช่น ควัามื่ที่้าที่ายในการบัังคับัใช้มื่าต่รฐาน
รายงานด้านการเงิน IFRS ในกลุมื่่ ประเที่ศอาเซี่ยน การบัังคับัใช้ SPPI Test
in IFRS 9 การใช้ดลุ ยพินจิิ เพ่อ� หล่กเล่ย� งข้้อผู้ิดพลาดการรายงานที่างการเงิน
ต่ลอดจินเต่ร่ยมื่ควัามื่พร้อมื่สำาหรับัอาเซี่ยนที่่ามื่กลางการเปล่�ยนแปลง
ภายในภูมื่ิภาคและข้องโลก ซี้�งจิะเป็นประโยชน์โดยต่รงต่่อวัิชาช่พบััญช่
และผูู้้ประกอบัวัิชาช่พบััญช่

Activity

ภาพกิจกรรม

สุภาวิชาชีพบุัญชีจัดอบุรมสุัมมนาห์ลิักสุูตร
“EQCR And Monitoring” รุ่นที่ 1/ 2562
เมื่่อ� วัันที่่� 14, 20-21, 25-27 พฤศจิิกายน และ 3 ธันวัาคมื่
ที่่ผู้� า่ นมื่า สภาวัิชาช่พบััญช่รวั่ มื่กับัสำานักงานคณะกรรมื่การกำากับั
หลั ก ที่รั พ ย์ แ ละต่ลาดหลั ก ที่รั พ ย์ (สำ า นั ก งาน ก.ล.ต่.)
จิั ด อบัรมื่สั มื่ มื่นาหลั ก สู ต่ ร “EQCR and Monitoring”
รุ ่ น ที่่ � 1/2562 โดยมื่่ วั ั ต่ ถัุ ป ระสงค์ เ พ่ � อ พั ฒิ นาบัุ ค ลากร
ที่่�จิะมื่าเป็น EQCR และ Monitoring ให้กับัสำานักงานสอบับััญช่
ข้นาดเล็ ก หร่ อ สำ า นั ก งานสอบับัั ญ ช่ ที่ ่ � ต่ ้ อ งการที่่ � จิ ะก้ า วัไป
สู่ต่ลาดทีุ่น รวัมื่ที่ั�งเป็นการรองรับัการเปล่�ยนแปลงข้้อกำาหนด
เก่�ยวักับัการหมืุ่นเวั่ยนผูู้้สอบับััญช่ข้องบัริษัที่ Public Interest
Entities การปรั บั ปรุ ง มื่าต่รฐาน ISQM1 และมื่าต่รฐาน
ฉบัับัใหมื่่ ISQM2 ที่่�จิะเกิดข้้�นในอนาคต่ ณ โรงแรมื่ Bliston
Suwan Park View Bangkok

สุภาวิชาชีพบุัญชีเข้าร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสุากลิ
เมื่่�อวัันจิันที่ร์ที่่� 9 ธันวัาคมื่ 2562 สภาวัิชาช่พบััญช่
เข้้ า ร่ วัมื่งานต่่ อต่้ านคอร์ ร ั ปชั น สากล (ประเที่ศไที่ย) นำ า โดย
นายประเสุริฐ ห์วังรัตนปราณี อุปนายกคนที่่�สามื่ และประธาน
คณะกรรมื่การวัิ ช าช่ พ บัั ญ ช่ ด ้ า นการที่ำ า บัั ญ ช่ พร้ อ มื่ด้ วั ย
นายชัยยุทธ อังศุุวิทยา ผูู้้ช่วัยเลข้าธิการ, นางภูษ์ณา แจ่มแจ้ง
ผูู้อ้ าำ นวัยการ, นางมาลิินี ห์าญบุุญทรง ผูู้จิ้ ดั การศูนย์อบัรมื่ที่ดสอบั
ประเมื่ินผู้ลและส่วันงานต่่างประเที่ศ นายกิตติพงษ์์ เลิิศุอนันต์
ผูู้ ้ จิ ั ด การฝึ่ า ยบัริ ก ารสมื่าชิ ก และกั บั ดู แ ล และนายสุายชลิ
เช้�อทห์าร ผูู้้ช่วัยผูู้้จิัดการฝึ่ายกฎีหมื่าย ณ อิมื่แพ็คเอ็กซีิบัิชั�น
ฮอลล์ 6 ศู น ย์ ก ารแสดงสิ น ค้ า และการประชุ มื่ อิ มื่ แพ็ ค
เมื่่องที่องธาน่ จิังหวััดนนที่บัุร่ กิจิกรรมื่ครั�งน่�จิัดโดยควัามื่ร่วัมื่มื่่อ
ระหวั่างรัฐบัาล สำานักงาน ป.ป.ช. สำานักงาน ป.ป.ที่. องค์กร
ต่่อต่้านคอร์รัปชัน (ประเที่ศไที่ย) และภาค่เคร่อข้่าย ภายใต่้
แนวัคิ ด “Zero Tolerance คนไที่ยไมื่่ ที่ นต่่ อ การทีุ่ จิ ริ ต่ ”
เพ่ � อ แสดงเจิต่นารมื่ณ์ ข้ องทีุ่ ก ภาคส่ วั นที่่ � มื่ ุ ่ ง มื่ั � น แก้ ไข้ปั ญ หา
การทีุ่ จิ ริ ต่ อย่ า งต่่ อ เน่ � อ งและปลุ ก กระแสสั ง คมื่ที่่ � ไ มื่่ ที่ นต่่ อ
การทีุ่จิริต่ โดยมื่่พลิเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมื่นต่ร่
เป็นประธานในพิธ่

สุภาวิชาชีพบุัญชี จัดอบุรมสุัมมนาห์ลิักสุูตร
“เทคนิคการออกแบุบุกระบุวนการทางธุรกิจ
แลิะระบุบุบุัญชีในยุคดิจิทัลิ”
เมื่่ � อ วัั น ที่่ � 25 – 28 พฤศจิิ ก ายน 2562 ที่่ � ผู้ ่ า นมื่า
สภาวัิชาช่พบััญช่ โดยคณะการรมื่การวัิชาช่พบััญช่ ด้านการวัางระบับับััญช่
ได้จิัดอบัรมื่หลักสูต่ร “เที่คนิคการออกแบับักระบัวันการที่างธุรกิจิ
และระบับับััญช่ในยุคดิจิิที่ัล” เพ่�อให้ผูู้้ผู้่านการอบัรมื่น่ �สามื่ารถั
นำ า องค์ ค วัามื่รู ้ ที่ ่ � ไ ด้ ร ั บั ไปพั ฒิ นาระบับัสารสนเที่ศที่างการบัั ญ ช่
และระบับัปฏิิ บั ั ต่ ิ ง านที่่ � เ ก่ � ย วัข้้ อ งกั บั องค์ ก ร อ่ ก ที่ั � ง ยั ง สามื่ารถั
นำ า เสนอข้้ อ มืู่ ล ให้ แ ก่ ผู้ ู ้ บั ริ ห ารได้ อ ย่ า งถัู ก ต่้ อ งครบัถั้ วั นและ
ที่ันต่่อควัามื่ต่้องการ
ซี้�งในการจิัดอบัรมื่สัมื่มื่นาในหลักสูต่รน่�จิะแบั่งออกเป็น
4 วััน ในแต่่ละวัันผูู้้เข้้าอบัรมื่จิะได้รบัั ควัามื่รูที่้ แ�่ ต่กต่่างกันออกไป ดังน่�
วัันแรก ระบับัวังจิรการผู้ลิต่
วัันที่่�สอง ระบับัวังจิรรายได้
วัันที่่�สามื่ ระบับับัริหารการเงินและทีุ่นหมืุ่นเวั่ยน
วัันที่่ส� ่� Workshop และนำาเสนอผู้ลงาน
โดยที่ั � ง ส่ � วั ั น นั � น ได้ ร ั บั เก่ ย รต่ิ จิ ากนายเสุริ ม ชั ย
สุกุ ลิ โรจนวงศุ์ ผูู้ ้ อ ำ า นวัยการสำ า นั ก บัั ญ ช่ แ ละการเงิ น บัริ ษ ั ที่
เจิริญโภคภัณฑ์์อาหาร จิำากัด (มื่หาชน) และนายอธิษ์ฐ์ ตระกูลิเดช
ผูู้้จิัดการอาวัุโสแผู้นกต่รวัจิสอบับััญช่ บัริษัที่ สำานักงาน อ่วัาย จิำากัด
เป็นวัิที่ยากรให้ควัามื่รู้แก่ผูู้้ร่วัมื่อบัรมื่สัมื่มื่นา ณ โรงแรมื่จิัสมื่ิน ซีิต่่�
ถันนสุขุ้มื่วัิที่ 23

สุภาวิชาชีพบุัญชีทำาการฝึกซ้อมดับุเพลิิง
แลิะฝึกซ้อมห์นีไฟประจำาปี 2562
เมื่่ � อ วัั น จิั น ที่ร์ ที่ ่ � 16 ธั น วัาคมื่ 2562 สภาวัิ ช าช่ พ บัั ญ ช่
ได้ จิ ั ด ฝึึ ก ซี้ อ มื่ดั บั เพลิ ง และฝึึ ก ซี้ อ มื่หน่ ไ ฟข้้ � น เพ่ � อ ให้ ผู้ ู ้ บั ริ ห ารและ
เจิ้ า หน้ า ที่่ � ใ นองค์ ก รได้ ร ั บั ควัามื่รู ้ ควัามื่เข้้ า ใจิ เก่ � ย วักั บั การป้ อ งกั น
และระงับัอัคค่ภัยเบั่�องต่้น การอพยพหน่ไฟ การปฐมื่พยาบัาล และวัิธ่การ
ใช้อุปกรณ์ดับัเพลิงต่่าง ๆ อย่างปลอดภัย โดยมื่่ที่่มื่วัิที่ยากรผูู้้ชำานาญการ
จิากสำานักงานป้องกันและบัรรเที่าสาธารณะภัย สถัาน่ดับัเพลิงคลองเต่ย
มื่าถั่ายที่อดควัามื่รู้ ที่ักษะเก่ย� วักับัที่ฤษฎี่การเกิดเพลิงไหมื่้ รวัมื่ถั้งการจิำาลอง
สถัานการณ์จิริงให้เข้้าร่วัมื่ฝึึกซี้อมื่ในครั�งน่�
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การเปลี่่ย� นแปลี่งจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
เป็น มาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี่
สำำ�นัักง�นัสำอบบัญชีีและผู้้�สำอบบัญชีีที่ี�ปฏิิบัติิง�นัพึ่่�งจะคุ้้�นัเคุ้ย
กับม�ติรฐ�นัก�รคุ้วบคุ้้มคุ้้ณภ�พึ่ ฉบับที่ี� 1 (TSQC1) ซึ่่�งมีผู้ลบังคุ้ับใชี�
ติั�งแติ่ 1 มกร�คุ้ม 2557 เป็นัติ�นัม� ม�ติรฐ�นั TSQC1 ฉบับนัี�ได้�แปลม�จ�ก
ม�ติรฐ�นั ISQC1 นัอกจ�ก ม�ติรฐ�นั TSQC1 แล�วยังมีม�ติรฐ�นั
ก�รสำอบบัญชีี รหััสำ 220 (TSA 220) ก�รคุ้วบคุ้้มคุ้้ณภ�พึ่ก�รติรวจสำอบ
งบก�รเงินั ก็เป็นัม�ติรฐ�นัอีกฉบับที่ี�เกี�ยวข้�องกับก�รคุ้วบคุ้้มคุ้้ณภ�พึ่
ง�นัสำอบบัญชีี
เมื่่�อเดื่อนกุุมื่ภาพัันธ์์ 2562 ที่่�ผ่่านมื่า คณะกุรรมื่กุารมื่าตรฐาน
กุารสอบบัญชี่ระหว่่างประเที่ศ (IAASB) ไดื้มื่่กุารเผ่ยแพัร่ร่างมื่าตรฐาน
ที่่�เกุ่�ยว่ข้้องกุับคุณภาพังานสอบบัญชี่ 3 ฉบับ ค่อ มื่าตรฐาน ISA 220 ISQM1
และ ISQM2 ซึ่่�งครบกุำาหนดืกุารนำาส่งข้้อเสนอแนะไปเมื่่�อว่ันที่่� 1 กุรกุฎาคมื่
2562 (Comment due on July 1, 2019) และคาดืว่่าจะเผ่ยแพัร่มื่าตรฐาน
ฉบับสมื่บูรณ์ภายในเดื่อนมื่่นาคมื่ 2563

ม�ติรฐ�นัที่ีเ� กีย� วข้�องกับก�รบริหั�รคุ้้ณภ�พึ่ที่ัง� 3 ฉบับ ประกอบด้�วย
ISQM1 ไดื้กุำาหนดืคว่ามื่รับผ่ิดืชีอบข้องสำานักุงานในกุารจัดืให้
มื่่ระบบข้องกุารบริหารคุณภาพั (System of Quality Management)
เน้นกุารพัิจารณาลักุษณะและสถานกุารณ์ข้องสำานักุงานและงานที่่�ที่ำาซึ่่�ง
แตกุต่างกุันไดื้ โดืยองค์ประกุอบข้องระบบกุารบริหารคุณภาพั ประกุอบดื้ว่ย
1. กุารกุำากุับดืูแลและผู่น้ าำ (ปรับปรุงจากุ “คว่ามื่รับผ่ิดืชีอบ
ในภาว่ะผู่้นำาสำาหรับคุณภาพัภายในสำานักุงาน”)
2. กุระบว่นกุารประเมื่ินคว่ามื่เส่�ยงข้องสำานักุงาน (ใหม่่)
3. ข้้อกุำาหนดืดื้านจรรยาบรรณที่่�เกุ่�ยว่ข้้อง
4. กุารตอบรับงานและกุารคงไว่้ซึ่่�งคว่ามื่สัมื่พัันธ์์กุับลูกุค้า
และงานที่่มื่� ่ลักุษณะเฉพัาะ
5. กุารปฏิิบัติงาน
6. ที่รัพัยากุร (ปรับปรุงจากุ ”ที่รัพัยากุรมื่นุษย์”)
7. สารสนเที่ศและกุารส่�อสาร (ใหม่่)
8. กุระบว่นกุารติดืตามื่ผ่ลและแกุ้ไข้ (ใหม่่)
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ISQM1 จะมาแทนท่� ISQC1 กุารเปล่ย� นแปลงที่่ส� าำ คัญข้องมื่าตรฐานที่่เ� กุ่ย� ว่ข้้องกุับคุณภาพังานสอบบัญชี่
เดิิมจะเน้้น้การควบคุมคุณภาพ แต่่หลัักการใหม่จะเน้้น้การควบคุมการบริหารคุณภาพ โดืยเน้นกุารบริหาร
คุณภาพัในเชีิงรุกุและอ้างอิงกุับคว่ามื่เส่�ยง (Risk based approach) มื่ากุข้่�น กุารเปล่�ยนแปลงข้องมื่าตรฐาน
ที่่�เกุิดืข้่�นนั�นที่ำาให้มื่าตรฐานที่่�เกุ่�ยว่ข้้องกุับมื่าตรฐานกุารบริหารคุณภาพัที่ั�งสามื่ฉบับมื่่คว่ามื่สอดืคล้องกุันและ
สามื่ารถนำาไปใชี้ร่ว่มื่กุันในทีุ่กุ ๆ สถานกุารณ์และสำาหรับทีุ่กุ ๆ ข้นาดืข้องสำานักุงาน และเน้นยำ�าคว่ามื่สำาคัญข้อง
กุารใชี้ดืุลยพัินิจเย่�ยงผู่้ประกุอบว่ิชีาชี่พั (Professional Judgment) และกุารสังเกุตและสงสัยเย่�ยงผู่้ประกุอบ
ว่ิชีาชี่พั (Professional skepticism) คว่ามื่สำาคัญข้องบที่บาที่ประโยชีน์สาธ์ารณะ และคงคว่ามื่สำาคัญ
ในคว่ามื่รับผ่ิดืชีอบข้องผู่้สอบบัญชี่ที่ร่� ับผ่ิดืชีอบงานในกุารบริหารและบรรลุคุณภาพัในงานตรว่จสอบ
ISQM2 กุล่ า ว่ถ่ ง กุารสอบที่านคุ ณ ภาพังานเป็ น ส่ ว่ นหน่ � ง ข้องระบบข้องกุารบริ ห ารคุ ณ ภาพั
ที่่�สำานักุงานใชี้เพั่�อจัดืกุารกุับคว่ามื่เส่�ยงดื้านคุณภาพัที่่�ประเมื่ินไว่้ โดืยมื่่ข้้อกุำาหนดืเร่�องข้อบเข้ตข้องกุิจกุาร
ที่่ � ต ้ อ งกุำ า หนดืให้ มื่ ่ กุ ารสอบที่านคุ ณ ภาพังาน และแต่ ง ตั � ง ผู่ ้ ส อบที่านคุ ณ ภาพังาน คุ ณ สมื่บั ต ิ ข้ อง
ผู่้สอบที่านคุณภาพังาน กุารปฏิิบัติงานสอบที่านคุณภาพังาน และกุารจัดืที่ำาเอกุสารหลักุฐาน
ISA 220 กุารบริหารคุณภาพักุารตรว่จสอบงบกุารเงิน ระดืับข้องงานตรว่จสอบ ซึ่่�งจะให้คว่ามื่เชี่�อมื่ั�น
อย่างสมื่เหตุสมื่ผ่ล (Reasonable Assurance) ว่่าสำานักุงานและบุคลากุรปฏิิบัติตามื่มื่าตรฐานว่ิชีาชี่พัและ
รายงานที่่�ออกุเหมื่าะสมื่อยู่บนหลักุกุารว่่าสำานักุงานปฏิิบัติตามื่มื่าตรฐานกุารบริหารคุณภาพัระดืับข้อง
งานตรว่จสอบ ผู่้สอบบัญชี่ที่่�รับผ่ิดืชีอบงานต้องรับผ่ิดืชีอบโดืยรว่มื่ต่อกุารบริหารและกุารไดื้มื่าซึ่่�งคุณภาพั
ข้องงานตรว่จสอบ ข้้อกุำาหนดืข้อง ISA 220 ประกุอบดื้ว่ย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คว่ามื่รับผ่ิดืชีอบข้องผู่้นำาและกุารไดื้มื่าซึ่่�งคุณภาพังานตรว่จสอบ
ข้้อกุำาหนดืดื้านจรรยาบรรณและข้้อกุำาหนดืเร่�องคว่ามื่เป็นอิสระ
กุารตอบรับและคงไว่้ซึ่่�งคว่ามื่สัมื่พัันธ์์กุับลูกุค้า
ที่รัพัยากุรข้องงานตรว่จสอบ
กุารปฏิิบัติงานตรว่จสอบ
กุารติดืตามื่ผ่ลและกุารแกุ้ไข้
คว่ามื่รับผ่ิดืชีอบโดืยรว่มื่ในกุารบริหารและกุารไดื้มื่าซึ่่�งคุณภาพั
กุารจัดืที่ำาเอกุสารหลักุฐาน

ตามื่กุระบว่นกุารกุารเผ่ยแพัร่มื่าตรฐานกุารสอบบัญชี่ฉบับภาษาไที่ย จะมื่่ผ่ลบังคับใชี้ภายใน 1 ปี
นับจากุว่ันที่่ถ� อ่ ปฏิิบตั ข้ิ องมื่าตรฐานระหว่่างประเที่ศ ซึ่่ง� คาดืว่่าจะมื่่ผ่ลบังคับใชี้ในปี 2564 ดืังนัน� สำานักุงานสอบบัญชี่
จะต้องจัดืให้มื่ร่ ะบบกุารคว่บคุมื่คุณภาพัที่่เ� ป็นไปตามื่มื่าตรฐานกุารบริหารภายในปี 2565 ที่ัง� น่� สภาว่ิชีาชี่พับัญชี่
สนับสนุนให้นาำ มื่าตรฐานกุารบริหารคุณภาพัดืังกุล่าว่ไปใชี้กุอ่ นว่ันถ่อปฏิิบตั ิ สำาหรับสำานักุงานสอบบัญชี่ข้นาดืใหญ่
คงไมื่่มื่ผ่่ ลกุระที่บมื่ากุนักุเน่อ� งจากุมื่่กุารเตร่ยมื่กุารและกุารว่างแผ่นในกุารปรับใชี้มื่าตรฐาน แต่หากุเป็นสำานักุงาน
ข้นาดืเล็กุผู่้บริหารจำาเป็นจะต้องว่างแผ่นเพั่�อเตร่ยมื่กุารนำามื่าตรฐานมื่าถ่อปฏิิบัติ ซึ่่�งในกุารว่างแผ่นดืังกุล่าว่
จะต้องมื่่กุารกุำาหนดืผู่ร้ บั ผ่ิดืชีอบในแต่ละส่ว่นประกุอบ กุำาหนดืระยะเว่ลาแล้ว่เสร็จ กุำาหนดืผู่ส้ อบที่านและผู่อ้ นุมื่ตั ิ
กุารว่างแผ่นกุำาลังคนซึ่่�งต้องคำาน่งถ่งคว่ามื่รู้คว่ามื่สามื่ารถในแต่ละระดืับดื้ว่ย
โดย..นายยุทธพงษ์์ เชื้้�อเมื้องพาน
อนุกุรรมื่กุารมื่าตรฐานดื้านกุารสอบบัญชี่และเที่คนิคกุารสอบบัญชี่

ที่่�ม่า : http://www.iaasb.org/
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บัันทึึกการเข้้าร่วมประชุุม

IFAC Ordinary Council Meeting
เมืืองแวนคููเวอร์์ บร์ิติิช โคูลััมืเบีย ปร์ะเทศแคูนาดา
ในร์ะหว่างวันที� 13-14 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562

การป็ระชีุ ม ได้้ ใ ห้ ค์ ว่ามสำ า ค์ั ญ กั บั การสร้ า งค์ว่ามสั ม พัั น ธ์์
และการสร้างเค์ร่อขี่ายระหว่่างผู้้้นำาขีององค์์กรซึ่่�งเป็็นสมาชีิก IFAC
ขีองแต่ละป็ระเทศ การแลกเป็ลี�ยนว่ิสัยทัศน์ ค์ว่ามร้้ ขี่าว่สารและการทำา
กิจกรรมร่ว่มกันขีองสหพัันธ์์นักบััญชีีระหว่่างป็ระเทศทั�ว่โลก ทำาให้ IFAC
Council มีค์ว่ามเป็็นหน่�งเด้ียว่ในโลก (Global) เป็็นผู้้้นำาที�มีอิทธ์ิพัล
ในการนำาพัาองค์์กรสหพัันธ์์นักบััญชีี (Influential) และมีค์ว่ามเชี่�อถุ่อ
(Trusted) เพั่�อให้บัรรลุว่ิสัยทัศน์และว่ัตถุุป็ระสงค์์ขีอง IFAC ด้ังนี�
Mr. Santi Pongjareanpit and
Dr. In-Ki Joo , President IFAC

สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้้าร์่วมืปร์ะชุมืกับ International
Federation of Accountants (IFAC) โดยคุุ ณ สัั น ติิ
พงคุ์เจริญพิทึย์์ กร์ร์มืการ์ในคูณะกร์ร์มืการ์วิชาชีพบัญชี
ด้ า นการ์สอบบั ญ ชี เป็นผูู้้แ ทนในการ์เข้้าร์่ว มืปร์ะชุมื IFAC
Ordinary Council Meeting จิัดข้้�นที�เมืืองแวนคููเวอร์์ บร์ิติิช
โคูลััมืเบีย ปร์ะเทศแคูนาดา เมื่อวันที� 13-14 พฤศจิิกายน 2562
ที�ผู้่านมืา
IFAC เป็็นสหพัันธ์์นกั บััญชีีระหว่่างป็ระเทศทีท� าำ งาน
ร่ว่มกับัองค์์กรสมาชีิกกว่่า 175 องค์์กรใน 130 ป็ระเทศ
เพั่ � อ บัริ ก ารสาธ์ารณะป็ระโยชีน์ ใ นการเสริ ม สร้ า ง
ว่ิชีาชีีพับััญชีีและสนับัสนุนการพััฒนาเศรษฐกิจระหว่่างป็ระเทศ
ด้้ว่ย 3 ว่ัตถุุป็ระสงค์์ในเชีิงกลยุทธ์์ (1) Global (2) Influential
(3) Trusted ในการให้บัริการทีส� าำ ค์ัญ 3 ส่ว่น (1) ค์ว่ามเป็็นผู้้น้ าำ
และการสนับัสนุนค์ว่ามค์ิด้ระด้ับัโลก (2) สร้างขีีด้ค์ว่ามสามารถุ
ด้้านว่ิชีาชีีพับััญชีี และ (3) การสนับัสนุนการพััฒนาการยอมรับั
และการป็ฏิิบัตั ิตามมาตรฐาน
ในการป็ระชีุ ม ขีอง IFAC Ordinary Council
ค์รั�งนี� มีว่าระการป็ระชีุมขีองค์ณะกรรมการบัอร์ด้ป็ระจำาป็ี
ป็ระกอบัด้้ว่ย In-Ki Joo (ป็ระธ์านกรรมการบัริหาร) Wienand
Schruff (ป็ระธ์านกรรมการตรว่จสอบั) Alan Johnson
(ป็ระธ์านการว่างแผู้นและการเงิ น ) Tommye Barie
(ป็ระธ์านการกำากับัด้้แล) Kevin Dancey (กรรมการผู้้บั้ ริหาร)
Joseph Bryson (กรรมการด้้านค์ุณภาพัและการพััฒนา)
David Isherwood (Chairman Forum of Firms) Tom
Seidenstein (Chairman IAASB) Stavros Thomadakis
(Chairman IESBA) Ian Carruthers (Chairman IPSASB)
James Gunn (Managing Director Professional Standards
IFAC Board Member) และ IFAC Council Members
ขีองแต่ละป็ระเทศ
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สนับัสนุนการพััฒนาการยอมรับั
และการป็ฏิิ บั ั ต ิ ม าตรฐานสากลที � ม ี
ค์ุ ณ ภาพัส้ ง ด้้ ว่ ยการสนั บั สนุ น ให้ ม ี
การกำาหนด้มาตรฐานที�เป็็นอิสระและ
จั ด้ หาทรั พั ยากรเพั่ � อ ป็รั บั ป็รุ ง และ
ส่ ง เสริ ม ค์ว่ามสามารถุในการให้
บัริการเพั่�อสาธ์ารณะป็ระโยชีน์อย่างมี
ป็ระสิทธ์ิภาพัและทันเว่ลา และสนับัสนุน
การทำางานขีององค์์กรมาตรฐานระหว่่าง
ป็ระเทศที�เป็็นอิสระอ่�น ๆ
การเตรียมพัร้อมว่ิชีาชีีพับััญชีี
เพั่�อรองรับัการเป็ลี�ยนแป็ลงในอนาค์ต
ด้้ ว่ ยการเพัิ � ม ขีี ด้ ค์ว่ามสามารถุขีอง
นักบััญชีีมอ่ อาชีีพัในอนาค์ตผู้่านโค์รงการ
เสริ มสร้ า งศั ก ยภาพัว่ิชีาชีี พับัั ญชีี ขีอง
IFAC ด้้ว่ยการร่ว่มม่อกันกับัพัันธ์มิตรและ
องค์์กรสมาชีิกในการเผู้ยแพัร่ค์ว่ามร้แ้ ละ
ทักษะขีองว่ิชีาชีีพับััญชีีที�จำาเป็็นสำาหรับั
อนาค์ต เชี่ น ผู้ลกระทบัจากการ
เป็ลี�ยนแป็ลงขีองเทค์โนโลยีและร้ป็แบับั
ธ์ุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ เพั่ � อ พัั ฒ นาศั ก ยภาพั
ขีองว่ิ ชี าชีี พั บัั ญ ชีี ใ นรุ ่ น ต่ อ ๆ ไป็ให้ ม ี
ทักษะด้้านด้ิจทิ ลั ทีจ� าำ เป็็น เชี่น เทค์โนโลยี
ป็ั ญ ญาป็ระด้ิ ษ ฐ์ (AI) บัล็ อ กเชีน
(Block Chain) การว่ิเค์ราะห์บัิ�กด้าต้า
(Data Analytic) การรักษาค์ว่ามมั�นค์ง
ป็ลอด้ภัยในโลกไซึ่เบัอร์ (Cyber Security)
ค์ว่ามเสี � ย งที � ท ำ า เกิ ด้ว่ิ ก ฤตและโอกาส
จากเทค์โนโลยีเป็ลี�ยนโลก (Disruptive
Technology) โด้ยเน้นให้มกี ารศ่กษาและ
การฝึึกอบัรมรว่มถุ่งการเรียนร้้ต่อเน่�อง

ในการป็ระชีุมค์รัง� นีไ� ด้้มกี ารสนทนาพั้ด้ค์ุยและการจัด้กิจกรรมระหว่่าง
องค์์กรนักบััญชีีมอ่ อาชีีพั เพั่อ� ให้ตระหนักถุ่งบัทบัาทขีองว่ิชีาชีีพัในสภาพัแว่ด้ล้อม
ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็จากค์ว่ามก้าว่หน้าขีองเทค์โนโลยีและค์ว่ามค์าด้หว่ังขีองสังค์ม
ป็ระชีาค์มโลกและกฎระเบัียบั ซึ่ึ�งมีหััวข้้อทึี�สัำาคุัญสัรุปได้้พอสัังเข้ปด้ังนี�

คุวามสัำาคุัญข้องมาติรฐานสัากลทึีน� าำ มาใชุ้ทึว�ั โลก ชี่ว่ยเพัิม� ค์ุณค์่า
ค์ว่ามสมบั้รณ์ทางจริยธ์รรมขีองว่ิชีาชีีพั ค์ุณค์่าและค์ุณภาพัขีองการสอบับััญชีี
บัทบัาทว่ิชีาชีีพัในการกำากับัด้้แลด้้านบััญชีีและการเงิน การกำากับัด้้แลกิจการที�ด้ี
จริยธ์รรม และการจัด้การการฉ้้อโกงและการทุจริต รว่มถุ่งการกำากับัด้้แลกิจการและ
การด้ำาเนินธ์ุรกิจอย่างมีค์ว่ามรับัผู้ิด้ชีอบั การเพัิม� ค์ว่ามโป็ร่งใสและค์ว่ามน่าเชี่อ� ถุ่อ
ขีองการใชี้รายงานทางการเงิน เป็็นต้น
IFAC ให้ค์ำาแนะนำาแก่สมาชีิกองค์์กรเกี�ยว่กับัการป็ระยุกต์ใชี้หลัก
จรรยาบัรรณสากลสำาหรับันักบััญชีีม่ออาชีีพั รว่มถุ่งมาตรฐานค์ว่ามเป็็นอิสระ
ระหว่่างป็ระเทศในการให้ค์ำาแนะนำาด้้านภาษีและว่ิชีาชีีพัอ่�น ๆ โด้ยได้้จัด้ทำา
IESABA’s eCode อันเป็็นนว่ัตกรรมแพัลตฟอร์มด้ิจิทัลที�มีค์ว่ามอัจฉ้ริยะ
ในการค์้นหา ซึ่่ง� จะชี่ว่ยให้นกั บััญชีีมอ่ อาชีีพัสามารถุค์้นหาหลักจรรยาบัรรณสากล
รว่มถุ่งมาตรฐานค์ว่ามเป็็นอิสระระหว่่างป็ระเทศ (รหัสที�ได้้รับัการแก้ไขีและ
ป็รับัโค์รงสร้าง)
กาลเวลาแหั่งการปฏิิรปู สัูอ่ นาคุติ ในระหว่่างขีองการป็ระชีุมตัว่แทน
องค์์กรสมาชีิก IFAC ได้้ให้ทัศนะและขี้อค์ิด้เห็นเกี�ยว่กับัผู้ลกระทบัจากเทค์โนโลยี
ด้ิจิทัล เชี่น เทค์โนโลยีป็ัญญาป็ระด้ิษฐ์ต่อว่ิชีาชีีพับััญชีีในอนาค์ตว่่าต้องป็ฏิิร้ป็
การให้บัริการว่ิชีาชีีพัเพั่อ� ตอบัสนองต่อการเป็ลีย� นแป็ลง ให้สอด้ค์ล้องกับัค์ว่ามต้องการ
ขีองตลาด้และสภาพัแว่ด้ล้อมในการให้บัริการว่ิชีาชีีพับััญชีีท�เี ป็ลี�ยนแป็ลงไป็
ที�ผู้่านมานักบััญชีีทำาแต่สิ�งเด้ิม ๆ (Doing the same things) เชี่น
ใชี้ Excel ในการว่ิเค์ราะห์เป็รียบัเทียบั กระทบัยอด้ค์งเหล่อ และเล่อกตัว่อย่าง
เพั่�อเตรียมสารสนเทศสำาหรับัการตัด้สินใจ ต่อมานักบััญชีีก็พััฒนาด้้ว่ยการทำา
สิ � ง เด้ิ ม ด้้ ว่ ยว่ิ ธ์ ี ก ารใหม่ (Doing the same things differently) เชี่ น
การทำ า ขีั � น ตอนต่ า ง ๆ ทำ า งานโด้ยอั ต โนมั ต ิ การใชี้ โ ป็รแกรมซึ่อฟต์ แว่ร์
ด้้านการนำาเสนอแผู้นภาพัขี้อม้ล (Data Visualization Software) การเพัิ�ม
การเรียนร้ด้้ ว่้ ยตัว่เองและการเรียนร้ต้ ลอด้ชีีพั จนมาถุ่งป็ัจจุบันั ทีน� กั บััญชีีตอ้ งป็ฏิิรป็้
ด้้ว่ยการทำาในสิง� ทีแ� ตกต่างไป็ (Doing different things) ค์่อ ต้องป็ฏิิรป็้ ว่ิธ์กี ารทำางาน
และการให้ บั ริ ก ารที� แ ตกต่ างจากเด้ิ ม ซึ่่ � ง ต้ องอาศั ย การพัั ฒ นาค์ว่ามร้้ และ
ค์ว่ามสามารถุในการที�นำาเทค์โนโลยีด้ิจิทัลสมัยใหม่มาใชี้ในการทำางาน
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รายงานผู้ลการสำารว่จค์ว่ามต้องการนักบััญชีีที�มีศักยภาพัส้ง ค์าด้การณ์ว่่าจะเพัิ�มขี่�นกว่่าถุัว่เฉ้ลี�ย
10% ในระยะเว่ลา 10 ป็ีขี้างหน้า ซึ่่�งจะส้งกว่่าค์่าถุัว่เฉ้ลี�ยขีองว่ิชีาชีีพัอ่�น ๆ ทำาให้เกิด้การขีาด้แค์ลนในกลุ่ม
นักบััญชีีที�มีศักยภาพัส้ง ซึ่่�งเป็็นที�ต้องการขีองบัริษัทขีนาด้ใหญ่และขีนาด้กลางอย่างมาก และผู้ลสำารว่จ
ตำาแหน่งงานทีเ� ป็็นทีต� อ้ งการขีองตลาด้ว่ิชีาชีีพับััญชีีในป็ี 2022 ป็รากฏิว่่า 10 อันด้ับัแรกขีองตำาแหน่งงานทีเ� ป็็น
ทีต� อ้ งการ ค์่อ นักว่ิทยาศาสตร์และนักว่ิเค์ราะขี้อม้ล (Data Analysts & Scientists) ผู้้เ้ ชีีย� ว่ชีาญด้้านบัิก� ด้าต้า
(Big data Specialists) ผู้้เ้ ชีีย� ว่ชีาญด้้านการป็รับัเป็ลีย� นธ์ุรกิจด้้ว่ยด้ิจทิ ลั (Digital Transformation Specialist)
และผู้้้ให้บัริการด้้านเทค์โนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Services) และ 10 อันด้ับัแรก
ขีองตำาแหน่งงานที�ค์ว่ามต้องการจะลด้ลง ได้้แก่ นักบััญชีีที�ทำาหน้าที�บัันท่กขี้อม้ลเขี้าระบับั (Data Entry
Clearly Accountant) ผู้้้บัันท่กรายการบััญชีีและค์ำานว่ณเงินเด้่อน (Bookkeeping and Payroll Clerks)
และนักบััญชีีและผู้้้สอบับััญชีีทั�ว่ไป็ (General Accountant and Auditors) ที�ไม่มีค์ว่ามชีำานาญเฉ้พัาะ
ด้้านด้ิจิทัล เป็็นต้น ซึ่่�งจะเห็นว่่านักบััญชีีม่ออาชีีพันั�นจะเป็็นเพัียงแค์่ค์นด้ีอย่างเด้ียว่ค์งไม่เพัียงพัอ
ต้องพััฒนาตนเองให้เป็็นซึ่้ป็เป็อร์ฮีีโร่ เน่�องจากนักบััญชีีม่ออาชีีพัตามค์ว่ามต้องการขีองตลาด้ในอนาค์ตนั�น
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็จากเด้ิมอย่างสิ�นเชีิง ด้ังนั�นนักบััญชีีม่ออาชีีพัต้องป็ฏิิร้ป็และพััฒนาไป็ในทิศทางขีองตลาด้
จ่งจะสามารถุด้ำารงอย้่ต่อไป็ได้้อย่างยั�งย่น
IFAC สนับัสนุนสมาชีิกให้มีค์ว่ามร้้และค์ว่ามสามารถุด้้านเทค์โนโลยีด้ิจิทัลสำาหรับัอนาค์ต เชี่น
เทค์โนโลยีป็ญ
ั ญาป็ระด้ิษฐ์ ทีท� าำ ให้เกิด้การการเป็ลีย� นแป็ลงทางธ์ุรกิจ (Digital Disruption) และค์ว่ามต้องการ
บัริการใหม่และค์ว่ามชีำานาญใหม่ทต�ี อ้ งพั่ง� พัาเทค์โนโลยีระด้ับัส้งในการป็ฏิิบัตั งิ านด้้านว่ิชีาชีีพับััญชีี ซึ่่ง� นักบััญชีี
ม่ออาชีีพัต้องป็ฏิิรป็้ ค์ว่ามร้ค์้ ว่ามสามารถุทีส� ามารถุตอบัสนองค์ว่ามต้องการขีองการให้บัริการว่ิชีาชีีพัทีเ� ป็ลีย� นไป็
โด้ยนักบััญชีีตอ้ งป็รับัเป็ลีย� นจากการทำาสิง� เด้ิม ๆ ทีเ� ป็็นอย้ไ่ ป็เป็็นการทำาในสิง� ทีแ� ตกต่างไป็จากเด้ิม ด้้ว่ยค์ว่ามร้้
ค์ว่ามสามารถุและค์ว่ามชีำานาญด้้านด้ิจทิ ลั IFAC ได้้ออกแนว่ป็ฏิิบัตั เิ พั่อ� สนับัสนุนองค์์กรว่ิชีาชีีพับััญชีี (PAOs)
ในการป็ฏิิร้ป็นักบััญชีีม่ออาชีีพัให้มีค์ว่ามร้้และค์ว่ามสามารถุ อันจะทำาให้นักบััญชีียังค์งไว่้ซึ่่�งค์ว่ามเกี�ยว่ขี้อง
(Relevant) เป็็นที�ยอมรับั (Reputation) และสามารถุเพัิ�มค์ุณค์่า (Valued) ให้กับัผู้้้มีส่ว่นได้้เสียได้้
การจัด้การกับัการเป็ลีย� นแป็ลงด้ังกล่าว่โด้ยรว่ม IFAC ได้้ยกระด้ับัค์ุณภาพัขีองมาตรฐานระหว่่างป็ระเทศ
ค์ว่บัค์้ไ่ ป็กับัการเติบัโตขีององค์์กรสมาชีิกด้้ว่ยการ ยกระด้ับัมาตรฐานการศ่กษาด้้านการบััญชีีระหว่่างป็ระเทศ
(IES) ด้้ว่ยการส่งเสริมให้ใชี้เค์ร่�องม่อที�เป็็นเทค์โนโลยีสมัยใหม่ในการเพัิ�มขีีด้ค์ว่ามสามารถุขีองนักบััญชีี
ม่ออาชีีพั อันเป็็นการสร้างโอกาสและค์ว่ามได้้เป็รียบัภายใต้ว่ิกฤตจากเทค์โนโลยีเป็ลี�ยนโลกที�มีต่อว่ิชีาชีีพั
ซึ่่�งเป็็นการป็ฏิิร้ป็เพั่�อทำาให้ผู้้ มีส่ว่นได้้เสียตระหนักถุ่งบัทบัาทขีองนักบััญชีีที�ยังค์งไว่้ซึ่่�งค์ว่ามเกี�ยว่ขี้อง
(Relevant) เป็็นที�ยอมรับั (Reputation) และสามารถุเพัิ�มค์ุณค์่า (Valued) ให้กับัผู้้้มีส่ว่นได้้เสียได้้ ทำาให้
นักบััญชีียังค์งเป็็นที�ต้องการขีองธ์ุรกิจต่อไป็

โดย..นายสัันติิ พงค์์เจริิญพิทย์
กรรมการในค์ณะกรรมการว่ิชีาชีีพับััญชีีด้้านการสอบับััญชีี
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นักบัญชีภาษีอากรกับความต่าง
ของมาตรฐานบัญชีและภาษี
สภาวิิ ช าชี พ บัั ญ ชี มี ี แ ผนงานที่ี � จ ะส่ ง เสริิ มี ศัั ก ยภาพ
ให้้มีีนักบััญชีภาษีีอากริที่ี�เป็็นผ้้ที่ี�ริับัผิดชอบัในการิป็ฏิิบััติิงาน
ด้ า นการิบัั ญ ชี ภ าษีี อ ากริให้้ ถู ้ ก ติ้ อ งคริบัถู้ วิ นและเป็็ น
ผ้้มีีบัที่บัาที่ที่ี�สำาคัญขององค์กริในการิที่ี�จะที่ำาให้้มีีการิเสียภาษีี
ริวิมีถูึงการิใช้สที่ิ ธิิป็ริะโยชน์ติา่ ง ๆ ที่างภาษีี โดยไมี่มีขี อ้ ผิดพลาด
ที่ี�จะที่ำาให้้เกิดเบัี�ยป็ริับัเงินเพิ�มี
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�นึ่ักบััญชี่ภาษี่อากรพบัเสิ่มอ คืือ การจััดที่ำาบััญชี่ยึ่ดหลัักการตาม
มาตรฐานึ่บััญชี่ไม่ว่่าจัะเป็็นึ่ NPAE หรือ PAE เพื�อคืว่บัคืุมรายึได้ รายึจั่ายึ ที่รัพยึ์สิ่่นึ่
หนึ่่�สิ่่นึ่ สิ่่ว่นึ่ของผู้้้ถืือหุ้นึ่ แลัะชี่ว่ยึในึ่การตัดสิ่่นึ่ใจับัร่หารงานึ่ของก่จัการแลัะ
เพือ� ป็ระโยึชีนึ่์แก่บัคืุ คืลัภายึนึ่อกเชี่นึ่ผู้้ถื้ อื หุนึ่้ ที่่ต� อ้ งนึ่ำาข้อม้ลัผู้ลัป็ระกอบัการไป็ใชี้สิ่ว่่ นึ่
การรับัร้้รายึได้รายึจั่ายึในึ่การคืำานึ่ว่ณกำาไรสิุ่ที่ธิ่เพื�อเสิ่่ยึภาษี่เง่นึ่ได้นึ่่ต่บัุคืคืลัจัะยึ่ด
หลัักการตามป็ระมว่ลัรัษีฎากรซึ่่�งจัะม่คืว่ามแตกต่างกับัมาตรฐานึ่บััญชี่ ดังนึ่ั�นึ่
ในึ่การดำาเนึ่่นึ่การให้ถื้กต้องในึ่การเสิ่่ยึภาษี่จั่งจัำาเป็็นึ่ต้องที่ำาการป็รับัป็รุงกำาไรสิุ่ที่ธิ่
ที่างบััญชี่ให้เป็็นึ่กำาไรสิุ่ที่ธิ่ที่างภาษี่ นึ่ักบััญชี่ภาษี่อากรจั่งต้องม่คืว่ามร้้ในึ่ป็ระเด็นึ่
คืว่ามต่างของมาตรฐานึ่บััญชี่แลัะภาษี่เพือ� ให้มก่ ารดำาเนึ่่นึ่การด้านึ่ภาษี่อยึ่างถื้กต้อง
ซึ่่�งจัะกลั่าว่ถื่งดังนึ่่�
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ด้านรายได้
1. ริายได้ที่ที่ี� างบััญชีริบัั ริ้ไ้ มี่ติริงกับัที่ีภ� าษีีริบัั ริ้ริ้ ายได้ เชี่นึ่ IFRS 15 เรือ� งรายึได้

จัากสิ่ัญญาที่่�ที่ำากับัลั้กคื้าจัะรับัร้้รายึได้ทีุ่กป็ระเภที่ตามหลัักการ 5 ขั�นึ่ (Five Step
Model) ยึกตัว่อยึ่าง กรณ่การขายึสิ่่นึ่คื้า 100 บัาที่ พร้อมการรับัป็ระกันึ่ซึ่่อมฟร่
ในึ่ที่างบััญชี่อาจัแยึกบัันึ่ที่่กรายึได้ออกเป็็นึ่สิ่องภาระคืือการขายึ 90 บัาที่แลัะหนึ่่�สิ่่นึ่
ที่่เ� ก่ดจัากการรับัป็ระกันึ่ 10 บัาที่ แต่ในึ่ที่างภาษี่จัะรับัร้ร้ ายึได้จัากการขายึที่ัง� จัำานึ่ว่นึ่
100 บัาที่

2. ริายได้ที่ี�ที่างบััญชีริับัริ้้แติ่ที่างภาษีียกเวิ้นไมี่ถูือเป็็นริายได้ เชี่นึ่ รายึได้

เง่นึ่ป็ันึ่ผู้ลัจัากเง่นึ่ลังทีุ่นึ่ในึ่ที่างบััญชี่ จัะรับัร้้เป็็นึ่รายึได้แต่ในึ่ที่างภาษี่จัะม่บัที่บััญญัต่
ให้ยึกเว่้นึ่หรือรับัร้เ้ พ่ยึงก่ง� หนึ่่ง� ในึ่การนึ่ำามาคืำานึ่ว่ณภาษี่เง่นึ่ได้นึ่ต่ บั่ คืุ คืลัแต่ตอ้ งเป็็นึ่ไป็
ตามหลัักเกณฑ์ที่่�กำาหนึ่ดในึ่มาตรา 65 ที่ว่่ (10) แห่งป็ระมว่ลัรัษีฎากร คืือ
“สิ่ำาหรับับัร่ษีัที่จัำากัดที่่�ตั�งข่�นึ่ตามกฎหมายึไที่ยึ ให้นึ่ำาเง่นึ่ป็ันึ่ผู้ลั
ที่่ไ� ด้จัากบัร่ษีที่ั จัำากัดที่่ต� ง�ั ข่นึ่� ตามกฎหมายึไที่ยึ หรือสิ่ถืาบัันึ่การเง่นึ่ที่่ม� ก่ ฎหมายึ
โดยึเฉพาะของป็ระเที่ศไที่ยึจััดตัง� ข่นึ่� สิ่ำาหรับัให้กยึ้ มื เง่นึ่เพือ� สิ่่งเสิ่ร่มเกษีตรกรรม
พาณ่ ชี ยึกรรม หรื อ อุ ต สิ่าหกรรม แลัะเง่ นึ่ สิ่่ ว่ นึ่แบั่ ง กำ า ไรที่่� ไ ด้ จั ากก่ จั การ
ร่ว่มคื้ามารว่มคืำานึ่ว่ณเป็็นึ่รายึได้เพ่ยึงก่ง� หนึ่่ง� ของจัำานึ่ว่นึ่ที่่ไ� ด้ เว่้นึ่แต่บัร่ษีที่ั จัำากัด
ที่่�ตั�งข่�นึ่ตามกฎหมายึไที่ยึดังต่อไป็นึ่่� ไม่ต้องนึ่ำาเง่นึ่ป็ันึ่ผู้ลัที่่�ได้จัากบัร่ษีัที่จัำากัด
ที่่�ตั�งข่�นึ่ตามกฎหมายึไที่ยึ หรือสิ่ถืาบัันึ่การเง่นึ่ที่่�ม่กฎหมายึโดยึเฉพาะของ
ป็ระเที่ศไที่ยึจััดตัง� ข่นึ่� สิ่ำาหรับัให้กยึ้ มื เง่นึ่เพือ� สิ่่งเสิ่ร่มเกษีตรกรรม พาณ่ชียึกรรม
หรืออุตสิ่าหกรรม แลัะเง่นึ่สิ่่ว่นึ่แบั่งกำาไรที่่�ได้จัากก่จัการร่ว่มคื้า มารว่มคืำานึ่ว่ณ
เป็็นึ่รายึได้
(ก) บัร่ษีัที่จัดที่ะเบั่ยึนึ่
(ข) บัร่ษีที่ั จัำากัด นึ่อกจัาก (ก) ซึ่่ง� ถืือหุนึ่้ ในึ่บัร่ษีที่ั จัำากัดผู้้จั้ า่ ยึเง่นึ่ป็ันึ่ผู้ลั
ไม่ นึ่ ้ อ ยึกว่่ า ร้ อ ยึลัะ 25 ของหุ ้ นึ่ ที่ั� ง หมดที่่� ม่ สิ่่ ที่ ธิ่ อ อกเสิ่่ ยึ ง
ในึ่บัร่ษีัที่จัำากัดผู้้้จั่ายึเง่นึ่ป็ันึ่ผู้ลัแลัะบัร่ษีัที่จัำากัดผู้้้จั่ายึเง่นึ่ป็ันึ่ผู้ลั
ไม่ ไ ด้ ถืื อ หุ ้ นึ่ ในึ่บัร่ ษีั ที่ จัำ า กั ด ผู้้ ้ รั บั เง่ นึ่ ป็ั นึ่ ผู้ลัไม่ ว่ ่ า โดยึที่างตรง
หรือโดยึที่างอ้อม
คืว่ามในึ่ว่รรคืหนึ่่�งม่ให้ใชี้บัังคืับัในึ่กรณ่ที่่�บัร่ษีัที่จัำากัดหรือบัร่ษีัที่
จัดที่ะเบั่ ยึ นึ่ม่ เ ง่ นึ่ ได้ ที่่� เ ป็็ นึ่ เง่ นึ่ ป็ั นึ่ ผู้ลัแลัะเง่ นึ่ สิ่่ ว่ นึ่แบั่ ง กำ า ไรดั ง กลั่ า ว่โดยึ
ถืื อ หุ ้ นึ่ ที่่� ก ่ อ ให้ เ ก่ ด เง่ นึ่ ป็ั นึ่ ผู้ลัแลัะเง่ นึ่ สิ่่ ว่ นึ่แบั่ ง กำ า ไรนึ่ั� นึ่ ไว่้ ไ ม่ ถื่ ง สิ่ามเดื อ นึ่
นึ่ั บั แต่ ว่ั นึ่ ที่่� ไ ด้ หุ ้ นึ่ นึ่ั� นึ่ มาถื่ ง ว่ั นึ่ ม่ เ ง่ นึ่ ได้ ดั ง กลั่ า ว่ หรื อ ได้ โ อนึ่หุ ้ นึ่ นึ่ั� นึ่ ไป็ก่ อ นึ่
สิ่ามเดือนึ่นึ่ับัแต่ว่ันึ่ที่่�มเ่ ง่นึ่ได้
เง่นึ่ป็ันึ่ผู้ลัที่่�ได้จัากการลังทีุ่นึ่ของกองทีุ่นึ่สิ่ำารองเลั่�ยึงชี่พตามมาตรา
65 ตร่ (2) ไม่ให้ถือื เป็็นึ่เง่นึ่ป็ันึ่ผู้ลัหรือเง่นึ่สิ่่ว่นึ่แบั่งกำาไรตามคืว่ามในึ่ว่รรคืสิ่อง”

3. ริายได้ที่ี�ที่างบััญชีไมี่ริับัริ้้แติ่ที่างภาษีีถูือเป็็นริายได้ เชี่นึ่ สิ่ัญญาการซึ่ื�อขายึ

แบับั Back to Back เมื� อ ม่ เ หตุ ก ารณ์ บั างอยึ่ า งเก่ ด ข่� นึ่ ที่ำ า ให้ ต ้ อ งจั่ า ยึแลัะ
รั บั เง่ นึ่ ชีดเชียึในึ่จัำ า นึ่ว่นึ่เด่ ยึ ว่กั นึ่ ในึ่ที่างบัั ญชี่ อ าจัไม่ รั บั ร้ ้ที่ั� ง รายึได้ แลัะรายึจั่ ายึ
แต่จัะบัันึ่ที่่กเป็็นึ่ที่รัพยึ์สิ่่นึ่/หนึ่่�สิ่่นึ่ตัดกันึ่ไป็ สิ่่ว่นึ่ในึ่ที่างภาษี่จัะรับัร้้รายึได้รายึจั่ายึ
ตามเกณฑ์สิ่่ที่ธิ่์ตามมาตรา 65 แห่งป็ระมว่ลัรัษีฎากรดังนึ่ั�นึ่หากรายึได้รายึจั่ายึ
ในึ่ที่างภาษี่ ห ากเก่ ด ข่� นึ่ คืนึ่ลัะป็ี ยึ่� ง ที่ำ า ให้ ก ารป็รั บั ป็รุ ง รายึได้ ร ายึจั่ า ยึที่างภาษี่
ต้องที่ำาอยึ่างระมัดระว่ังมากข่�นึ่
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ด้านรายจ่าย
1. ริายจ่ายที่ี�ที่างบััญชีริับัริ้้ถูือเป็็นริายจ่ายไมี่ติริงกับัริะยะเวิลา
ที่ี� ภ าษีี ถูื อ เป็็ น ริายจ่ า ย เชี่นึ่ การคืำานึ่ว่ณหักคื่าเสิ่ื�อมราคืาที่รัพยึ์สิ่่นึ่

ในึ่ที่างภาษี่ยึ่ดถืือตามพระราชีกฤษีฎ่กา ออกตามคืว่ามในึ่ป็ระมว่ลัรัษีฎากร
ว่่าด้ว่ยึหักคื่าสิ่่กหรอ แลัะคื่าเสิ่ือ� มราคืาของที่รัพยึ์สิ่นึ่่ (ฉบัับัที่่� 145) พ.ศ. 2527
ซึ่่�งจัะกำาหนึ่ดอัตราร้อยึลัะของการหักคื่าเสิ่ื�อมราคืาที่รัพยึ์สิ่่นึ่ไว่้ไม่ให้หักเก่นึ่
ที่่ก� าำ หนึ่ดอยึ่างไรก็ตามหากที่างบััญชี่คืาำ นึ่ว่ณคื่าเสิ่ือ� มหักไว่้เป็็นึ่รายึจั่ายึตำา� กว่่า
ที่่�พระราชีกฤษีฎ่กา (ฉบัับัที่่� 145) พ.ศ. 2527 กำาหนึ่ดไว่้ ก็จัะให้ยึ่ดถืือ
ตามบััญชี่ซึ่่�งในึ่ที่างป็ฏิ่บััต่จัะเก่ดคืว่ามต่างของบััญชี่แลัะภาษี่
เมือ� บััญชี่ตดั คื่าเสิ่ือ� มเป็็นึ่รายึจั่ายึสิ่้งกว่่าพระราชีกฤษีฎ่กา (ฉบัับัที่่�
145) พ.ศ. 2527 กำาหนึ่ด
บััญชี่มก่ ารที่บัที่ว่นึ่เป็ลั่ยึ� นึ่แป็ลังอายึุการใชี้งานึ่ของที่รัพยึ์สิ่นึ่่ ใหม่
แลัะดำาเนึ่่นึ่การเป็ลั่ยึ� นึ่แป็ลังที่ันึ่ที่่แต่ในึ่ที่างภาษี่เป็ลั่ยึ� นึ่ไม่ได้ตอ้ ง
ได้รับัอนึุ่มัต่จัากอธิ่บัด่กรมสิ่รรพากรก่อนึ่

2. ริายจ่ายที่ี�ที่างบััญชีถูือเป็็นริายจ่ายแติ่ที่างภาษีีไมี่ให้้ถูือเป็็น
ริายจ่าย เชี่นึ่ หนึ่่�สิ่้ญในึ่ที่างบััญชี่จัะม่กฎเกณฑ์ในึ่การตั�งสิ่ำารองหนึ่่�สิ่งสิ่ัยึ

จัะสิ่้ญแลัะรับัร้้เป็็นึ่รายึจั่ายึในึ่งบักำาไรขาดทีุ่นึ่ แต่ในึ่ที่างภาษี่ไม่อนึุ่ญาต
ให้หักเป็็นึ่รายึจั่ายึได้จันึ่กว่่าจัะได้ดำาเนึ่่นึ่การตามที่่�กฎกระที่รว่ง ฉบัับัที่่� 186
(พ.ศ. 2534) ออกตามคืว่ามในึ่ป็ระมว่ลัรัษีฎากรว่่าด้ว่ยึการจัำาหนึ่่ายึหนึ่่�สิ่้ญ
จัากบััญชี่ลั้กหนึ่่�กำาหนึ่ดไว่้ อาที่่เชี่นึ่
“การจ�าหน่ายหนีส้ ญ
ู จากบัญชีลกู หนี้ ในกรณีหนีข้ องลูกหนีแ้ ต่ละราย
มีจ�านวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้ต่ดตามที่ว่งถืามให้ชีำาระหนึ่่�ตามสิ่มคืว่รแก่กรณ่ โดยึม่หลัักฐานึ่
การต่ดตามที่ว่งถืามอยึ่างชีัดแจั้งแลัะไม่ได้รบัั ชีำาระหนึ่่� โดยึป็รากฏิว่่า
(ก) ลั้ ก หนึ่่� ถื่ ง แก่ คื ว่ามตายึ เป็็ นึ่ คืนึ่สิ่าบัสิ่้ ญ หรื อ ม่ ห ลัั ก ฐานึ่ว่่ า
หายึสิ่าบัสิ่้ญไป็ แลัะไม่ม่ที่รัพยึ์สิ่่นึ่ใด ๆ จัะชีำาระหนึ่่�ได้
(ข) ลั้กหนึ่่�เลั่กก่จัการ แลัะม่หนึ่่�ของเจั้าหนึ่่�รายึอื�นึ่ม่บัุร่มสิ่่ที่ธิ่เหนึ่ือ
ที่รัพยึ์สิ่นึ่่ ที่ัง� หมดของลั้กหนึ่่อ� ยึ้ใ่ นึ่ลัำาดับัก่อนึ่เป็็นึ่จัำานึ่ว่นึ่มากกว่่า
ที่รัพยึ์สิ่่นึ่ของลั้กหนึ่่�
(2) ได้ดำาเนึ่่นึ่การฟ้องลั้กหนึ่่�ในึ่คืด่แพ่งหรือได้ยึื�นึ่คืำาขอเฉลั่�ยึหนึ่่�ในึ่คืด่
ที่่�ลั้กหนึ่่�ถื้กเจั้าหนึ่่�รายึอื�นึ่ฟ้องในึ่คืด่แพ่ง แลัะในึ่กรณ่นึ่ั�นึ่ ๆ ได้ม่
คืำ า บัั ง คืั บั หรื อ คืำ า สิ่ั� ง ของศาลัแลั้ ว่ แต่ ลั้ ก หนึ่่� ไ ม่ ม่ ที่ รั พ ยึ์ สิ่่ นึ่ ใด ๆ
จัะชีำาระหนึ่่�ได้ หรือ
(3) ได้ดาำ เนึ่่นึ่การฟ้องลั้กหนึ่่ใ� นึ่คืด่ลัม้ ลัะลัายึหรือได้ยึนึ่ื� คืำาขอรับัชีำาระหนึ่่�
ในึ่คืด่ที่่�ลั้กหนึ่่�ถื้ก
เจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีน้ัน ๆ ได้มีการ
ประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีค�าสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอม
หนี้น้ัน หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มี
การแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว”

3. ริายจ่ายที่ี�ที่างบััญชีไมี่ริับัริ้้เป็็นริายจ่ายแติ่
ที่างภาษีีถูือเป็็นริายจ่ายได้ เชี่นึ่ กรมสิ่รรพากร

ม่ป็ระกาศกฎหมายึกำาหนึ่ดให้หักรายึจั่ายึบัางป็ระเภที่
ได้สิ่องเที่่า เชี่นึ่ การบัร่จัาคืเง่นึ่หรือที่รัพยึ์สิ่่นึ่ให้แก่
สิ่ถืานึ่พยึาบัาลัของที่างราชีการ (พระราชีกฤษีฎ่กา
ออกตามคืว่ามในึ่ป็ระมว่ลัรัษีฎากร ว่่าด้ว่ยึการยึกเว่้นึ่
รัษีฎากร (ฉบัับัที่่� 663) พ.ศ. 2561 แต่ตอ้ งไม่เก่นึ่ 10%
ของกำาไรสิุ่ที่ธิ่ก่อนึ่หักรายึจั่ายึสิ่าธิารณกุศลั)

ควิามีติ่างของบััญชีและภาษีีดังกล่าวิ
ข้างติ้นที่ี�ห้ยิบัยกมีาเป็็นเพียงส่วินน้อย และ
จะมีีเพิ�มีมีากขึ�นในอนาคติเน่องจากมีาติริฐาน
บััญชีจะป็ริับัเป็ลี�ยนไป็อีกในขณะที่ี�กฎห้มีายภาษีี
ยังคงเดิมี แมี้วิ่าสภาวิิชาชีพบััญชีจะได้ขอให้้
กริมีสริริพากริพิจาริณาป็ริับัให้้การิริับัริ้้ริายได้
ริายจ่ายที่างภาษีีให้้ติริงกับัมีาติริฐานบััญชีกติ็ ามี
กริมีสริริพากริก็ป็ริับัให้้เป็็นส่วินน้อย ดังนั�น
จึงเป็็นควิามีจำาเป็็นที่ีน� กั บััญชีภาษีีอากริติ้องเข้ามีา
มีีบัที่บัาที่ที่ี�สำาคัญในส่วินนี�เพ่อที่ำาการิป็ริับัป็ริุง
กำาไริในการิเสียภาษีีให้้ถู้กติ้อง

เรียบเรียงโดย..นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ที่่�ป็ร่กษีาคืณะกรรมการว่่ชีาชี่พบััญชี่ด้านึ่ภาษี่อากร
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Special

Interview
สู่ัม่ภาษณ์

AccEC
2020
กับการยกระดับคุณภาพ

พิเศษ การศึกษาบัญชีของไทย

เผลอแปปเดียว..ก็เข้าสู่่�ปี 2563 เข้าสู่่�ปีใหม่�เลยต้้องม่ีอะไรใหม่� ๆ ม่าเล�าสู่่�กันฟัังค�ะ ในวันที� 12-13 ม่ีนาคม่ 2563
สู่ภาวิชาชีพบัญชีม่ีกำาหนดจััดการประชุม่และสู่ัม่ม่นาวิชาการทางด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education
Conference: AccEC 2020) ขึ�นเป็นครั�งแรก ภายใต้้ธีีม่งาน “Innovative Learning and Teaching in Accounting”
เม่่อจััดเป็นครั�งแรก..ประกอบกับหัวข้อก็น�าสู่นใจัต้�อคณาจัารย์ นักวิชาการ และนักวิจััยในหลักสู่่ต้รการบัญชีขนาดนี�
สู่�วนสู่่อสู่ารองค์กรจัึงอดไม่�ได้ที�จัะขอสู่ัม่ภาษณ์ รศ. ดร.สู่ม่นึก เอ้�อจัิระพงษ์พันธี์ ประธีานคณะทำางานโครงการเคร้อข�าย
หลักสู่่ต้รทางการบัญชีในประเทศไทย ซึ่ึ�งเป็นหนึ�งในผ่้รับผิดชอบการจััดโครงการครั�งนี� เพ่อเป็นการวอร์ม่อัพให้แก�
ผ่้สู่นใจัเข้าร�วม่โครงการต้�อไปค�ะ

จัุดเริ�ม่ต้้นของโครงการ?
“จััดประชุุมวิิชุาการครัง� นี้้เ� กิดจัากการที่้ค� ณะกรรมการ
วิิชาชีพบััญชีด้้านการศึึกษาและเทคโนโลยีีทางการบััญชี
ของสภาวิิชุาชุ้พบััญชุ้ ได้ให้้ควิามสำาคัญในี้การสร้างเครือข่าย
ควิามร่ วิ มมื อ ของห้ลัั ก สู ต รที่างการบัั ญ ชุ้ ใ นี้ประเที่ศไที่ย
ที่้�ม้การเร้ยนี้การสอนี้ที่างด้านี้วิิชุาบััญชุ้ ซึ่่�งสภาวิิชุาชุ้พบััญชุ้
ต้องการที่้�จัะพัฒนี้าคุณภาพของบััณฑิิตที่้�จับัการศ่กษาที่างด้านี้
บััญชุ้ รวิมถึ่งการเร้ยนี้การสอนี้ที่างด้านี้การบััญชุ้ในี้ประเที่ศไที่ย
ให้้ม้มาตรฐานี้สากลั แลัะเป็นี้ที่้�ยอมรับัในี้ระดับันี้านี้าชุาติ
ดั ง นี้ั � นี้ คณะกรรมการฯ จั่ ง ได้ ร ่ วิ มมื อ กั บั เครื อ ข่ า ย
ห้ลัักสูตรการบััญชุ้ในี้ประเที่ศไที่ย แลัะเห้็นี้ควิรจััดให้้มก้ ารประชุุม
แลัะสัมมนี้าที่างวิิชุาการที่างด้านี้การศ่กษาที่างการบััญชุ้ข่�นี้
จั่งเป็นี้ที่้�มาของการจััดการประชุุมในี้ครั�งนี้้�เป็นี้ปีแรก”

อะไรค้อ? Innovative Learning
and Teaching in Accounting
“Innovative Learning and Teaching in Accounting
ห้มายควิามวิ่ า การพั ฒ นี้าในี้เรื � อ งของวิิ ธี ้ ก าร กระบัวินี้
การเร้ ย นี้การสอนี้ที่างการบัั ญ ชุ้ ที่ ้ � ม ้ ลั ั ก ษณะที่้ � แ ปลักให้ม่
แลัะม้ประโยชุนี้์ต่อการพัฒนี้าคุณภาพบััณฑิิตที่้�จับัการศ่กษา
ที่างด้านี้การบััญชุ้ ซึ่่ง� สิง� เห้ลั่านี้้อ� าจัจัะอยูใ่ นี้รูปแบับัที่้แ� ตกต่างกันี้”
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“ยีกตััวิอยี่าง เชุ่นี้ ในี้ห้ลัายสถึาบัันี้จัะอยู่ในี้รูปแบับั
ของการฝึึกงานี้ บัางสถึาบัันี้จัะอยูใ่ นี้รูปแบับัของการสห้กิจัศ่กษา
บัางสถึาบัันี้อาจัจัะที่ำาในี้รูปแบับัของ Work Based Learning
แลัะบัางสถึาบัันี้อาจัจัะที่ำาในี้รูปแบับัของการเร้ยนี้การสอนี้
ในี้รูปแบับัของการใชุ้ เที่คโนี้โลัย้สารสนี้เที่ศ เป็นี้เครื�องมือ
ในี้การพัฒนี้าสมรรถึนี้ะของบััณฑิิตที่างการบััญชุ้”

ใช้ระบบ Double - blind peer review
ในการพิจัารณาผลงานดีอย�างไร?
“ในี้การจััดประชุุมวิิชุาการที่้เ� ป็นี้มาตรฐานี้สากลัที่ัวิ� ไปนี้ันี้�
จัะเปิดโอกาสให้้นี้ักวิิชุาการได้ม้ส่วินี้ร่วิมในี้การส่งผลังานี้เข้ามา
เพื�อนี้ำาเสนี้อในี้ที่้�ประชุุมวิิชุาการ ซึ่่�งในี้การส่งผลังานี้เข้ามานี้ั�นี้
จัะต้องผ่านี้การพิจัารณาจัากผู้ที่รงคุณวิุฒิในี้การที่้�จัะให้้การ
แนี้ะนี้ำา ดูข้อมูลั แลัะวิิธี้การในี้การวิิจััยที่้�นี้ักวิิชุาการได้จััดที่ำา
ข่�นี้ แลัะส่งเข้ามานี้ำาเสนี้อนี้ั�นี้วิ่าเป็นี้วิิธี้ที่้�ถึูกต้องห้รือไม่ แลัะ
เป็ นี้ผลังานี้ที่้ �ม้คุณค่าสำ าคัญพอที่้ �จัะเผยแพร่ ต่อวิงการวิิ ชุา
ที่างการศ่กษาที่างบััญชุ้ห้รือไม่ โดยใชุ้วิิธี้การ Double – blind
peer review ห้มายควิามวิ่าเราจัะม้ผู้ที่รงคุณวิุฒิที่้�จัะเป็นี้
ผู้อ่านี้บัที่ควิามเห้ลั่านี้ั�นี้ จัำานี้วินี้ 2 ที่่านี้ โดยไม่รู้วิ่าเป็นี้ผลังานี้
ของที่่านี้ใดแลัะเจั้าของผลังานี้นี้ันี้� ก็ไม่ที่ราบัวิ่าผูที่้ รงคุณวิุฒที่ิ า่ นี้ใด
เป็นี้ผู้อ่านี้บัที่ควิามนี้ั�นี้ เพื�อให้้เกิดควิามเป็นี้อิสระเรื�องของการ
วิิจัารณ์แลัะให้้คำาแนี้ะนี้ำาต่าง ๆ ซึ่่�งจัะนี้ำามาในี้เรื�องของคุณภาพ
ผลังานี้ที่้�ด้ ที่้�จัะนี้ำาไปเผยแพร่สู่วิงการวิิชุาการแลัะสาธีารณะ”

Highlight ภายในการจััดประชุม่
ที�จัะขึ�นม่ีอะไรบ้าง?
“การประชุุมแลัะสัมมนี้าวิิชุาการที่างด้านี้การศ่กษา
ที่างการบััญชุ้ ที่้�จัะม้การจััดข่�นี้ในี้วิันี้ที่้� 12-13 ม้นี้าคม 2563 นี้ั�นี้
เป็นี้กิจักรรมที่้ม� ค้ วิามห้ลัากห้ลัาย ที่ัง� เรือ� งของการประชุุมวิิชุาการ
ที่้ � เ ป็ นี้ ห้ั วิ ใจัห้ลัั ก ของการจัั ด งานี้ แต่ ก ็ ย ั ง ม้ เรื � อ งของการ
สั ม มนี้าที่างวิิ ชุ าการ โดยผู ้ ที่ รงคุ ณ วิุ ฒ ิ ผ ู ้ ที่ ้ � ม ้ ค วิามรู ้ อ ย่ า ง
กวิ้ างขวิางมาให้้ ประสบัการณ์ มุ มมอง แลัะเที่คนี้ิ คต่ าง ๆ
ในี้เรื�องของการเร้ยนี้การสอนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเรื�องการนี้ำา
ไปสู่การพัฒนี้าของ Innovative Learning and Teaching
in Accounting นี้ั�นี้ ก็คอื เรือ� งของการใชุ้เที่คโนี้โลัย้สารสนี้เที่ศ
ในี้การเร้ยนี้การสอนี้ของห้ลัักสูตรการบััญชุ้ ให้้กบัั นี้ักศ่กษารุนี้่ ให้ม่
ในี้ประเที่ศไที่ย รูปแบับัควิรจัะเป็นี้อย่างไรถึ่งจัะม้ควิามเห้มาะสม
นี้อกจัากนี้ั�นี้ ยังจัะได้รับัฟัังปาฐกถึาพิเศษห้ัวิข้อ “Rethinking
Accounting Education for Global Competitiveness”
โดย ด้ร.กอบัศึักด้ิ� ภููตัระกูล รองเลัขาธีิการนี้ายกรัฐมนี้ตร้้
ฝึ่ายการเมือง แลัะการเสวินี้าเรือ� ง “Coming Up With Disruptive
Technology for Accounting” จัากวิิที่ยากรผู้ที่รงคุณวิุฒิ
ด้านี้บััญชุ้ การสัมมนี้าเชุิงปฎิิบัตั กิ าร เรือ� ง ICT for Accounting
Education โดย ด้ร.ศึุภูธิิด้า พรหมพยีัคฆ์์์์ Co- Founder:
Asian Institute of Digital and Innovation (AIDI) อด้ตผูบั้ ริห้าร
Google Asia Pacific บัริษัที่ กูเกิลั สิงคโปร แลัะสัมมนี้าเรื�อง
How to Write a Case Study in Accounting and
Business Education โดย รศึ. ด้ร.จงสวิัสด้ิ� จงวิัฒน์ผล
รองอธีิการบัด้ฝึ่ายวิิจััยแลัะบัริการวิิชุาการ สถึาบัันี้บััณฑิิตพัฒนี้
บัริห้ารศาสตร์”

กล�าวเชิญชวนหร้อแนะนำาผ่้สู่นใจั
ร�วม่โครงการ
“ในี้โอกาสของการประชุุมวิิชุาการ แลัะการสัมมนี้า
วิิชุาการในี้เรือ� งของการศ่กษาที่างการบััญชุ้ที่จั�้ ดั ข่นี้� เป็นี้ครัง� แรก
ของสภาวิิ ชุ าชุ้ พ บัั ญ ชุ้ ที่้ � ไ ด้ ร ั บั ควิามร่ วิ มมื อ จัากเครื อ ข่ า ย
ห้ลัักสูตรการบััญชุ้ที่ั�วิประเที่ศ ซึ่่�งถึือเป็นี้เวิที่้สำาคัญสำาห้รับั
คณาจัารย์ นี้ักวิิชุาการ แลัะนี้ักวิิจััย ในี้การแลักเปลั้�ยนี้เร้ยนี้รู้
ประสบัการณ์ ใ นี้เรื � อ งการเร้ ย นี้การสอนี้ที่างด้ า นี้การบัั ญ ชุ้
รวิมที่ั�งได้มาร่วิมฟัังผลังานี้ให้ม่ ๆ ได้ฟัังที่ัศนี้คติแนี้วิคิดแลัะ
ควิามรูใ้ ห้ม่ ๆ จัากที่่านี้วิิที่ยากร ที่้�ม้ควิามรูไ้ ม่วิ่าจัะเป็นี้เรือ� งของ
การใชุ้ เ ที่คโนี้โลัย้ ส ารสนี้เที่ศเพื � อ การเร้ ย นี้การสอนี้ ห้รื อ
การใชุ้ ก รณ้ ศ ่ ก ษาเพื � อ การเร้ ย นี้การสอนี้ในี้สาขาการบัั ญ ชุ้
ซึ่่�งจัะเป็นี้เรื�องที่้�นี้่าสนี้ใจัมาก เพราะฉะนี้ั�นี้จั่งอยากเชุิญชุวินี้
ทีุ่กที่่านี้เข้ามาร่วิมกิจักรรมในวิันที� 12-13 มีนาคม 2562
ณ อาคารสภูาวิิชาชีพบััญชี ผมมันี้� ใจัวิ่าทีุ่กที่่านี้จัะได้รบัั ประโยชุนี้์
แลัะนี้ำาควิามรูไ้ ปใชุ้ในี้การพัฒนี้าการเร้ยนี้การสอนี้ที่างด้านี้บััญชุ้
ซึ่่�งจัะนี้ำาไปสู่การพัฒนี้าคุณภาพบััณฑิิตให้้ม้มาตรฐานี้สากลัต่อ
ไป ขอเร้ยนี้เชุิญครับั”
เป็็ น อยี่ า งไรกั น บั้ า งค่ ะ อ่ า นบัทสั ม ภูาษณ์ ข อง
รศึ. ด้ร.สมนึ ก เอ้ � อ จิ ร ะพงษ์ พ ั น ธิ์ แล้ วิ รู ้ ส ึ ก ได้้ เ ลยีวิ่ า
โครงการนี � เ ป็็ น หนึ � ง ในโครงการยีกระด้ั บั คุ ณ ภูาพ
การศึึกษาทางการบััญชีอยี่างแท้จริง จากสภูาวิิชาชีพบััญชี
ผู้สนใจสามารถอ่านรายีละเอียีด้เพิ�มเตัิมได้้ท�ี
https://eservice.tfac.or.th/accec หร้อ Scan QR Code
สอบัถึามข้อมูลัเพิ�มเติมได้ที่้�
ส่วินี้งานี้เลัขานีุ้การวิิชุาชุ้พด้านี้อื�นี้ ๆ
(คุณอรที่ัย แจั่มจัำารัส)
โที่ร. 02 685 2576
ห้รือ Email : Oratai.ja@tfac.or.th

สัมภูาษณ์และเรียีบัเรียีง
โด้ยีส่วินส้�อสารองค์กร สภูาวิิชาชีพบััญชี
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ผลกระทบจากการใช้้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่� 16 เร่อง สััญญาเช้่า
สืืบเนื่่องจากมาตรฐานื่การรายงานื่ทางการเงินื่ ฉบับท่� 16 เร่อง สืัญญาเช่่า (TFRS 16) ท่�จะนื่ำามาถืือ
ปฏิิบัติแทนื่มาตรฐานื่การบัญช่่ ฉบับท่� 17 เร่อง สืัญญาเช่่า (TAS 17) จะม่ผลบังคัับใช่้ในื่ประเทศไทย
ตั�งแต่วัันื่ท่� 1 มกราคัม 2563 เป็นื่ต้นื่ไป มาตรฐานื่การรายงานื่ทางการเงินื่ฉบับนื่่�จะม่ผลกระทบทำาให้้ข้้อมูล
ในื่งบการเงินื่เปล่�ยนื่แปลงไปจากเดิิม โดิยเฉพาะงบการเงินื่ข้องกิจการท่�เป็นื่ผู้เช่่า เนื่่องจากกิจการท่�เป็นื่ผู้เช่่า
จะต้องบันื่ทึกห้นื่่�สืินื่ตามสืัญญาเช่่าระยะยาวัทุกสืัญญาในื่งบการเงินื่ โดิยไม่แยกประเภทสืัญญาเช่่าเป็นื่
สืัญญาเช่่าดิำาเนื่ินื่งานื่ห้รือสืัญญาเช่่าการเงินื่ตามวัิธี่การบัญช่่เดิิมข้อง TAS 17 อ่กต่อไป
ข้้อมููลในงบการเงินข้องกิจการที่่�เป็็นผูู้้เช่่าจะมู่การเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ ที่้�งในส่่วนข้องส่ินที่ร้พย์ หน่�ส่ิน
และค่่าใช่้จา่ ย เช่่น ค่่าเส่่อ� มูราค่า และต้้นทีุ่นที่างการเงิน โดยที่่านส่ามูารถเข้้าไป็ศึึกษาผู้ลกระที่บจากการเป็ล่ย� นแป็ลง
มูาต้รฐานการรายงานที่างการเงินจาก TAS 17 เป็็น TFRS 16 ได้จากบที่ค่วามูที่่�ที่างส่ภาวิช่าช่่พบ้ญช่่ได้ที่ำาการ
เผู้ยแพร่ไป็ในเว็บไซต้์ส่ภาวิช่าช่่พบ้ญช่่ (ต้ามูลิงค่์ http://www.tfac.or.th/upload/9414/6atfpp8kXN.pdf)
นอกจากน่� เน่�องจากมูาต้รฐานการรายงานที่างการเงินฉบ้บใหมู่น่�จะมู่ผู้ลกระที่บต้่อข้้อมููลที่่�แส่ดง
ในงบการเงิ น ซึ � ง จ้ ด ที่ำ า ข้ึ � น เพ่ � อ ใช่้ ส่ ำ า หร้ บ ว้ ต้ ถุ ป็ ระส่งค่์ ที่ ้ � ว ไป็ กิิ จ กิารจึ ง ต้้ อ งพิิ จ ารณาผลกิระทบอ่ � น ๆ
ท่�อาจเกิ่�ยวเน่�องจากิกิารท่�ผ้ใช้้งบกิารเงินจะนำาข้้อมู้ลไปใช้้เพิ่�อวัต้ถุุประสงค์์อ่�นด้้วย เช้่น ผลกิระทบต้่อ
กิารค์ำานวณอัต้ราส่วนทางกิารเงินต้ามูเง่�อนไข้ท่�ระบุในสัญญา เป็นต้้น โดยการนำาข้้อมููลในงบการเงินไป็ใช่้น้�น
ผูู้ใ้ ช่้งบการเงินต้้องพิจารณาให้ส่อดค่ล้องก้บว้ต้ถุป็ระส่งค่์ข้องการใช่้ข้อ้ มููลที่่แ� ต้กต้่างก้นออกไป็ กิจการจึงต้้องที่ำา
ค่วามูเข้้าใจเก่�ยวก้บผู้ลกระที่บข้อง TFRS 16 และส่่�อส่ารให้ก้บผูู้้ใช่้งบการเงินกลุ่มูต้่าง ๆ เช่่น ผูู้้ให้กู้ย่มู
(เจ้าหน่�หุ้นกู้ เจ้าหน่�เงินกู้ย่มู ส่ถาบ้นการเงิน) หน่วยงานภาค่ร้ฐ น้กลงทีุ่น เป็็นต้้น เพ่�อให้ส่ามูารถต้้ดส่ินใจ
ใช่้ข้้อมููลในงบการเงินได้อย่างส่อดค่ล้องต้ามูเน่�อหาส่าระและว้ต้ถุป็ระส่งค่์ที่่�ต้้�งใจไว้
โดย..คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี
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Update ต้้นปีี

กัับสิิทธิิปีระโยชน์สิำ�หรับ
สิม�ชิกัสิภ�วิิช�ชีพบัญชี
สิิทธิิในกั�รแสิดงควิ�มคิดเห็น
และออกัเสิียงลงคะแนนเลือกัต้ั�ง
ในการประชุุมใหญ่่
(เฉพาะสมาชุิกประเภทสามัญ่)

ได้รับข้้อมูลข้่�วิสิ�รในแวิดวิง
วิิช�ชีพบัญชีอย่�งต้่อเน่อง

ผ่่านทางเว็็บไซต์์ สภาว็ิชุาชุีพบัญ่ชุี
www.tfac.or.th,
ว็ารสาร Newsletter และ E-Newsletter
เป็นประจำำาทุกเดืือน

สิิทธิิเข้้�ร่วิมอบรม
หลักัสิูต้รสิัมมน�ร�ค�พิเศษ

“Privilege Course” ซ่�งมีมากมายหลาย
หลักสูต์รต์ลอดืทั�งปี ในราคาสุดืประหยัดื
เพียง 399 - 599 บาท ซ่�งให้สิทธิิสมาชุิก
ในการสมัครก่อน

สิ่วินลดพิเศษ! ค่�อบรมสิัมมน�
ทุกหลักสูต์รจำากราคาปกต์ิ
มูลค่ากว็่า 400 - 5,000 บาท
(แล้ว็แต์่หลักสูต์ร)

สิ่วินลดพิเศษ 10 - 20%

ได้รับข้่�วิสิ�รและร�ยละเอียด
กั�รเข้้�ร่วิมสิัมมน�

สำาหรับการสั�งซื�อหนังสือ (สมาชุิกราย
1 - 2 ปี ลดื 10%/ ราย 3 ปีขึ้่�นไป
ลดื 20%)

ทีเ� ป็นประโยชุน์แก่สมาชุิกทัง� ในประเทศ
และต์่างประเทศอย่างต์่อเนื�อง

ได้รบั สิิทธิิในกั�รร่วิมกัิจกัรรมต้่�ง ๆ
ขึ้องสภาว็ิชุาชุีพบัญ่ชุีจำัดืเฉพาะสมาชุิก
ในราคาพิเศษสำาหรับสมาชุิกเท่านั�น

สิิทธิิในกั�รข้อสิินเช่อบ้�นหรือเงินฝ�กั

โครงการ Life Begins with GHB โดืย
ธินาคารอาคารสงเคราะห์ รายละเอียดืเพิ�มเต์ิม
http://bit.ly/2Scpddw

สนใจสมััครเข้้าร่วมัเป็็น
สมัาชิิกสภาวิชิาชิีพบััญชิี
http://bit.ly/2EB4mbB
หรือ Scan QR Code
โดย..ส่่วนงานส่่�อส่ารองค์์กร
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Training & Seminar Course
• หลักสูตร “Analytical Thinking in the Internal Audit Process”
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชิก 5,000 บาท บุคคลทั่วไป 6,000 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23

หลักสูตร “โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III”
วันที่ 15-16, 22-23 กุมภาพันธ์
วันที่ 7-8, 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชิก 12,000 บาท บุคคลทั่วไป 13,000 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23
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ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์
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สภาวิชาชีพบัญชี ให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่ง
ที่เหมาะส�าหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
ด้านภาษีอากร และด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้ค�าปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ติดต่อการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training)
ได้ที่ e-mail : in-house@tfac.or.th หรือ โทร 02 685 2572, 2509 และ 2555-2559

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

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ และไม่มีความรับผิด
ในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110
สิ่งตีพิมพ์
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
ไม่มารับตามก�าหนด
ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า
เลิกกิจการ
ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

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

