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สวัสดีปีใหม่ 2562 ทุกท่านครับ

 ก่อนอืน่ผมขอแสดงความยนิดกีบัมนษุย์เงนิเดอืนทกุท่าน 
ส�าหรับข ่าวดี ซ่ึงถือเป ็นของขวัญป ีใหม ่ เลย นั่นคือ การท่ี 
สภานิติ บัญญัติแห ่งชาติ (สนช.) ผ ่านร ่างพระราชบัญญัติ 
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เมือ่วันที ่13 ธนัวาคม 2561 แต่ร่างกฎหมายนัน้ 
ต้องรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายในปี 2562 นี้  
โดยก�าหนดให้ลูกจ้างซ่ึงท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป มีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชยเพิ่มจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน อย่างไรก็ตาม 
ส�าหรับบริษัทต่าง ๆ  ต้องประเมินผลกระทบเกี่ยวกับต้นทุนบริการ
ในอดีตที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นดังกล่าว เพื่อจะได้รับรู้ค่าใช้จ่ายและ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 นอกจากนี ้ผมขอกล่าวถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบับล่าสดุท่ีอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
นัน่คอื มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเช่า 
(TFRS 16) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ในประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยผมขอเล่าถึง 
การเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่จะเกิดขึ้นดังนี้

 ปัจจุบันเราใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (TAS 17) 
ซึ่งแบ่งประเภทของสัญญาเช่าเป็น 2 ประเภท คือ (1) สัญญาเช่า
ด�าเนนิงาน หรอื Operating Lease และ (2) สญัญาเช่าการเงนิ 
หรือ Finance Lease ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้เช่า หรือฝั่งผู้ให้เช่า

 สัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นสัญญาเช่าตามความหมาย
ปกติที่คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจ นั่นคือ การเช่าจริง ๆ ไม่มีอะไรแอบแฝง 
ดังนั้น สินทรัพย์ที่ให้เช่าก็ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของ
ผู้ให้เช่า ส่วนงบก�าไรขาดทุนของผู้ให้เช่าก็จะมีรายได้ค่าเช่าและ
ค่าเสื่อมราคา ในส่วนของผู้เช่า ก็จะไม่มีสินทรัพย์ที่เช่าปรากฏ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน และในงบก�าไรขาดทุนก็จะมีค่าเช่าเป็น 
ค่าใช้จ่ายง่าย ๆ ตามความหมายการเช่าตามปกติจริง ๆ

“สัญญาเช่าการเงิน” 
เป็นสัญญาเช่าที่ไม่ได้มีเจตนารมณ์เป็นการเช่าแต่อย่างใด
แต่เป็นการให้กู้ยืมเงินของผู้ให้เช่าและการกู้ยืมเงินของผู้เช่า  

ตัวอย่างหนึ่งชัด ๆ ของสัญญาเช่าการเงินก็คือ 

“การเช่าซื้อ”
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ในกรณีนี้ ฝั ่งผู้ให้เช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่า 
จะไม่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของ
ผู ้ให้เช่า แต่จะมีสินทรัพย์ที่ชื่อ ลูกหนี ้
ตามสญัญาเช่าแทน และในงบก�าไรขาดทนุก็
ไม่มรีายได้ค่าเช่า แต่จะมีรายได้ทางการเงิน 
แทน และเมื่อรับเงินค่าเช่าในแต่ละครั้ง 
กถ็อืเป็นการรบัช�าระลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
พร้อมรายได้ทางการเงิน

ในฝั่งผู ้เช่า สินทรัพย์ที่เช่าจะแสดงเป็นสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ถึงแม้ว่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์
นั้นก็ตาม พร้อมกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน 
ถงึตรงนีค้งนึกต่อไปได้ว่าในงบก�าไรขาดทนุจะมอีะไรบ้าง แต่ท่ีไม่มแีน่ ๆ  
คือ ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกว่า ค่าเช่า รายการทีจ่ะปรากฏในงบก�าไรขาดทนุ
คือ ค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์ท่ีเช่า และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

“ที่เล่ามาข้างต้นคือแนวทางในปัจจุบัน

ตาม TAS 17”

 เมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้ TFRS 16 ในปี 2563 ส�าหรับผู้ให้เช่า 
แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย ด�าเนินชีวิตกันต่อไปตามปกต ิ
ยงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน หรอื Operating 
Lease และสญัญาเช่าเงินทนุ หรอื Finance Lease ในท�านองเดยีวกบั 
TAS 17 ทั้งน้ีต้องไม่ลืมว่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าต้องพิจารณา 
การด้อยค่า ตามแนวทางของ Expected Credit Loss Model ของ 
TFRS 9 โดยจะใช้แบบ General หรอื Simplified Approaches ก็ได้

“ส�าหรับฝั่งผู้เช่า” การใช้ TFRS 16 
จะถือเป็นการพลิกโฉมเลยทีเดียว

เพราะจะไม่มีการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็น สัญญาเช่าด�าเนินงาน 
หรือ Operating Lease และสัญญาเช่าเงินทุน หรือ Finance 

Lease อีกต่อไป แต่จะมีวิธีการบัญชีแบบเดียวส�าหรับสัญญาเช่า
เท่านั้น และวิธีการบัญชีที่ว่านี้คล้ายคลึงกับวิธีการของสัญญาเช่า

เงินทุน หรือ Finance Lease อย่างมาก

 หลายคนเลยอาจพูดกันแบบเข้าใจง่าย ๆ ว่า ส�าหรับผู้เช่า 
จะเหลือเพียงแค่สัญญาเช่าเงินทุน หรือ Finance Lease เท่านั้น 
เข้าใจว่าแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ การก�าจัดสิ่งที่ 
นักวิเคราะห์หลายคนบ่นมาตลอดเกี่ยวกับ สัญญาเช่าด�าเนินงาน 
นั่นคือ หน้ีสินนอกงบดุล (Off-balance Sheet Liability) 
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จึงน่าจะถูกอกถูกใจนักวิเคราะห์และ 
นักลงทุนอย่างมากเลยทีเดียว

 เมื่อผู้เช่าต้องบันทึกบัญชีสัญญาเช่าแบบสัญญาเช่าเงินทุน 
หรอื Finance Lease เท่าน้ัน ท�าให้ผูเ้ช่าต้องแสดงผลรวมของมูลค่า
ปัจจบัุนของค่าเช่าหรอืสิง่ตอบแทนใด ๆ ท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้หมด
ตลอดสญัญาเช่าเป็นหนีส้นิตามสญัญาเช่า ท�าให้ผูเ้ช่าไม่สามารถเลีย่งไป 
ท�าสญัญาเช่าให้เข้าเงือ่นไขของสญัญาเช่าด�าเนนิงานเพ่ือทีจ่ะหลีกเล่ียง 
การแสดงภาระผูกพันของการจ่ายค่าเช่าในอนาคตเป็นหนี้สิน 
ในงบแสดงฐานะการเงินได้อีกต่อไป

 ถึงตรงนี้ ทุกท่านก็คงพอนึกภาพออกแล้วนะครับว่า 
การเปลี่ยนแปลงนี้จะใหญ่หลวงในแง่ของผลกระทบต่องบการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อบรษิทัทีใ่นปัจจุบนัมสัีญญาเช่าด�าเนนิงานมลูค่า
มาก ๆ  เพราะเมือ่เริม่ใช้ TFRS 16 หนีส้นิของบรษัิทจะเพิม่ขึน้อย่างมาก 
และแน่นอนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
(D/E Ratio) ของบรษิทัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ บรษิทัคงต้องเตรยีมรบัมอื 
กบัเรือ่งนีใ้ห้ดี ๆ  นะครบั เช่น การเริม่ต้นเจรจาเงือ่นไขสญัญากูย้มืเงนิ 
กับสถาบันการเงิน เป็นต้น

 การบงัคบัใช้ TFRS 16 ไม่ได้เพิม่ความยุง่ยากในทางปฏบิตัิ
มากนกั แต่กม็รีายละเอยีดพอสมควรทีต้่องพจิารณาโดยเฉพาะอย่างยิง่ 
คอื การพจิารณาว่าสญัญาเช่าเข้าเงือ่นไขของค�านยิามสญัญาเช่าตาม 
TFRS 16 หรือไม่ เพราะถ้าไม่เข้าเง่ือนไขของค�านิยามสัญญาเช่า 
ก็อาจจะถือว่าเป็นสัญญาการบริการ แล้วก็บันทึกบัญชีคล้าย ๆ กับ
วิธีของสัญญาเช่าด�าเนินงานไปเลย

 ถึงแม้ว่าจะถือเป็นสัญญาเช่าตาม TFRS 16 ก็ตาม ก็ม ี
การให้ข้อยกเว้นไว้ 2 ข้อส�าหรับฝั่งผู้เช่า ท�าให้ไม่ต้องบันทึกบัญช ี
แบบสัญญาเช่า ให้บันทึกบัญชีแบบสัญญาการบริการได้เลย 
โดยข้อยกเว้น 2 ข้อ ได้แก่ 

 (1) อายุของสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี โดยต้องไม่มีเงื่อนไข 
  การต่ออายุสัญญาเช่า และ 

 (2) สินทรัพย์ที่เช่าแต่ละรายการมีมูลค่าไม่สูง

 สุดท้ายนี้ ผมขอย�้าในตอนท้ายนี้อีกครั้งว่าบริษัทต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือกิจการที่ไม่มี 
ส่วนได้เสียสาธารณะท�าการประเมินผลกระทบจากข่าวดีส�าหรับ
มนุษย์เงินเดือนทุกท่านที่เกริ่นในตอนต้นซ่ึงท�าให้เกิดต้นทุน
บรกิารในอดตีทีเ่พิม่ขึน้จากการทีต้่องเพิม่เงินชดเชยให้แก่พนกังาน
จาก 300 วัน เป็น 400 วัน เพื่อจะได้รับรู้ค่าใช้จ่ายและหนี้สิน 
ผลประโยชน์พนักงานได้อย่างเหมาะสม และส�าหรับกิจการ 
ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีสัญญาเช่าด�าเนินงานมูลค่ามาก ๆ 
ควรรีบประเมินผลกระทบของ TFRS 16 ต่องบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ จะได้หาทางรับมือกับผลกระทบนั้น
ได้อย่างทันท่วงที

Newsletter    Issue 74 33



ที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี

หรือด้านการท�าบัญชี

การรักษา

สถานภาพของ

นิติบุคคล

	 พบกับ	 News	 Update	 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	 2562	 จาก 

ส่วนงานทะเบียน	 ส�าหรับ	 Newsletter	 ฉบับที่	 74	 นี้	 เราจะมาพูดถึง 

เร่ืองการรักษาสถานภาพของนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญช	ี

หรือด้านการท�าบัญชีเมื่อจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีนิติบุคคล 

ซึ่งจะต้องด�าเนินการอย่างไรบ้างนั้น	สามารถศึกษารายละเอียดดังนี้

1.	การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล

	 นิติบุคคลต้องต่อทะเบียนนิติบุคคลทุก	 3	 ปีนับจากวันจดทะเบียน
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี	และให้ด�าเนินการต่ออายุภายใน	3	 เดือนก่อนครบ
ก�าหนด	3	ปีโดยด�าเนินการดังนี้	

	 (1.1)	 ดาวน์โหลดค�าขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล	(สวบช.	5.2)	
	 (1.2)	 ช�าระค่าด�าเนินการต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล	 จ�านวน	 
	 	 2,000	บาท	

2.	 การแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิด 

	 ต่อบุคคลที่สาม	

	 นิติบุคคลต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกัน 
ความรับผิดต่อบุคคลที่สามต่อสภาวิชาชีพบัญชี	ภายใน	60	วัน	นับแต่วัน
สิ้นรอบปีบัญชีทุกปีโดยด�าเนินการดังนี้	

 (2.1) ดาวน์โหลดค�าขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน 
	 	 เพือ่ประกนัความรบัผดิต่อบคุคลทีส่าม	(สวบช.	5.3)	พร้อมแนบ 
	 	 หลักฐานและรับรองส�าเนาถูกต้อง	ดังนี้ 
	 •	 ส�าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล	ไม่เกนิ	1	เดอืน 
	 •	 ส�าเนาหลักประกัน	
	 •	 ส�าเนางบการเงินของปีล่าสุด	 (ข้อมูลจากงบการเงิน 
	 	 ที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว	 หรือ	 ข้อมูล	 
	 	 คาดการณ์จากงบการเงินล่าสุดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและ 
	 	 รับรองโดยผู้สอบบัญชี)	
	 •	หนังสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนนิติบุคคล	(ถ้ามี)	

	 (2.2)	ช�าระค่าด�าเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน 
	 	 เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม	จ�านวน	400	บาท

3.	 การแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล/การเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือ 

	 ด้านการท�าบัญชี 

	 หากนิติบุคคลมีการจดทะเบียนแก้ไขหรือการเลิกการให้บริการ 
ด้านการสอบบัญชีหรือด้านการท�าบัญชีนิติบุคคลต้องด�าเนินการ 
จดทะเบียนแก้ไข	 หรือการเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญช ี
หรือด้านการท�าบัญชีต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ได้มี
การแก้ไขข้อมูลหรือวันที่เลิกการให้บริการ	(แล้วแต่กรณี)	โดยด�าเนินการ 
ดังนี้	

	 (3.1)	ดาวน์โหลดบนัทกึแก้ไขข้อมลูนติบิคุคล	(สวบช.	5.1)	พร้อม 
	 	 แนบหลักฐานและรับรองส�าเนาถูกต้อง	ดังนี้	

	 •	 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล	ไม่เกนิ	1	เดือน
	 •	 ส�าเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ยกเลิกการจดทะเบียน 
	 	 นิติบุคคล	 หรือยกเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชี 
	 	 หรือด้านการท�าบัญชี	(แล้วแต่กรณี)	
	 •	 หนังสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนนิติบุคคล	(ถ้ามี)	

	 (3.2)	ช�าระค่าด�าเนนิการจดทะเบยีนแก้ไขข้อมูลนติบุิคคลจ�านวน	 
	 	 500	บาท

4.	 การแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน	 เพื่อประกันความรับผิด 

	 ต่อบุคคลที่สามในระหว่างรอบปีบัญชี	

	 หากนิติบุคคลมีการเปล่ียนแปลงประเภทของหลักประกัน 
เพือ่ประกนั	ความรบัผิดต่อบคุคลทีส่าม	นติบิคุคลต้องแจ้งการเปลีย่นแปลง 
ประเภทของหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
ต่อสภาวชิาชีพบญัช	ีภายใน	15	วนั	นบัแต่วนัทีม่กีารเปล่ียนแปลงประเภท
ของหลักประกัน	โดยด�าเนินการดังนี้	

	 (4.1)	ดาวน์โหลดค�าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน	 
	 	 เพือ่ประกนัความรบัผดิต่อบุคคลทีส่าม	(สวบช.	5.4)	พร้อม 
	 	 แนบหลักฐาน	และรับรองส�าเนาถูกต้อง	ดังนี้	
	 •	ส�าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลไม่เกนิ	1	เดอืน
	 •	ส�าเนาหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม	
	 •	หนังสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนนิติบุคคล	(ถ้ามี)	
	 (4.2)	ช�าระค่าด�าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน	 
	 	 เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม	จ�านวน	200	บาท	

	 ทัง้นี	้นติบิคุคลสามารถน�าส่งเอกสารตามข้อ	1-4	ต่อสภาวชิาชพีบญัช ี
ผ่านช่องทางดังนี้

	 (1)	 เคาน์เตอร์	ณ	ที่ท�าการ	สภาวิชาชีพบัญชี	ชั้น	1	หรือ	
	 (2)	 ไปรษณีย ์สภาวิชาชีพบัญชี	 (ส ่วนทะเบียน)	 เลขที่ 	 133	 
	 	 ถนนสุขุมวิท	 21	 (อโศก)	 แขวงคลองเตยเหนือ	 เขตวัฒนา	 
	 	 กรุงเทพฯ	 10110	 (นิติบุคคลที่เลือก	 ช่องทางไปรษณีย  ์
	 	 ต้องแนบหลักฐานการช�าระเงินเป็น	Pay	in	มาด้วย)	

 หากนิติบุคคลรายใดต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม	 สามารถติดต่อ 

เจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียน	ได้ที่	0	2685	2524,	2525	และ	2532	หรือ	E-mail:	

fapmember@fap.or.th	 หรือ	 เว็บไซต์	 www.fap.or.th	 เมนูบริการ 

หัวข้อ	นิติบุคคล

เมื่อจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

โดย..ส่วนงานทะเบียน

การรักษา

สถานภาพของ

นิติบุคคล
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	 เมื่อวันที่	 8	 มกราคม	 2562	ณ	 อาคารสภาวิชาชีพบัญช ี
รศ. ดร.สมชาย สภัุทรกลุ	ประธานคณะก�าหนดมาตรฐานการบญัช ี
ร่วมด้วยนางอุณากร	 พฤฒิธาดา	 กรรมการในคณะก�าหนด
มาตรฐานการบญัช	ีและดร.ธรีชยั อรุณเรอืงศริเิลศิ	คณะกรรมการ 
สภาวิชาชพีบัญช	ีต้อนรบัการมาเยอืนของ	Mr.Max	Dapaah,	Senior 
Financial	Management	 Specialist	 และนางสาวพัสสนันท ์
ทนิกร	ณ	อยธุยา,	Financial	Management	Consultant	ผูแ้ทนจาก 
World	Bank	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่อปัเดตทศิทาง	และความก้าวหน้า 
ของมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละด้าน	 ประกอบด้วย	 มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	 มาตรฐานการสอบบัญชี	 และมาตรฐาน
การศึกษา	เป็นต้น

สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับ

ผู้แทนจาก World Bank	 สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่าน	 พบกันเช่นเคยกับ	 Newsletter	
ส�าหรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก	 แทนที่เราจะได้นั่งเกาะกลุ่ม 
กอดกันกลมเพื่อบรรเทาความหนาว	แต่กลับต้องเจอกับสภาพอากาศนิ่ง	
ที่ท�าให้มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่	 ค่าละออง	 PM	 2.5	
ซึ่งเป็นค่าละอองที่	 “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”	 สามารถแพร่กระจาย
เข้าสู ่ระบบทางเดินหายใจ	 ถุงลมในปอด	 และกระแสเลือดโดยตรง 
ส่งผลอันตรายต่อกระบวนการท�างานของอวัยวะต่าง	ๆ	ในร่างกาย	และ 
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง	 อย่างไรก็ตามขอให้สมาชิกทุกท่าน
ดแูลสขุภาพ	และป้องกนัตวัเองจากฝุน่ละอองตามค�าแนะน�าจากหน่วยงาน 
ต่าง	ๆ	กันด้วยนะคะ

	 Newsletter	ฉบบันีไ้ด้รับเกยีรตจิากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 
สุภัทรกุล	 ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 มากล่าว
ทักทายเปิดเล่ม	 พร้อมอัปเดตมาตรฐานบัญชีรับปี	 2562	 นอกจากนี ้
ยงัมข่ีาวสารและบทความทีน่่าสนใจอกีมากมาย	อาท	ิท�าความเข้าใจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,	 หลักการของการบัญชีบริหาร	 (Management	
Accounting	 Principles),	 ปัญหาการขจัดภาษีซ้อนของประเทศไทย 
เพื่อตรวจร่าง,	 โอกาสข้ามผ่านกรอบความคิดเดิมสู่โลกใหม่สายอาชีพ
นักบัญชียุคดิจิทัล	และเนื้อหาอื่น	ๆ	อีกมายมายติดตามได้ภายในเล่มค่ะ 
ท้ายนีห้ากท่านต้องการเสนอแนะหรอืติชม	จดหมายข่าว	สภาวชิาชพีบญัช	ี
สามารถส่งมาได้ที่	E-mail	:	fapnewsletter@fap.or.th

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือ
ความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา	ตัวเลข	รายงาน	หรือ	ข้อคิด
เห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรง
หรือทางอ้อมที่อาจจะเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมด
ในเอกสารฉบับน้ีไปใช้

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

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

ก�าหนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน	(ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ  E-mai l  :  fapnewsletter@fap.or.th
        Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook    https://www.facebook.com/FAP.FAMILY
LINE ID       @fap.family

Activity   ภาพกิจกรรม
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	 เมือ่วนัที	่9	มกราคม	2562	สภาวชิาชีพบญัชีเชิญผูจ้ดัการอบรม 
หรือประชุมสัมมนาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา	 เรื่อง	 แนวทาง
การจัดท�าหลักสูตรและการอนุมัติหลักสูตรอบรมหรือการประชุม

สัมมนา	เพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 

 ภายในงานได้รบัเกยีรติจากนายสพุจน์ สงิห์เสน่ห์	อปุนายก
และท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
ดร.ธรีชยั อรุณเรืองศริิเลิศ, ผศ. ดร.วชิระ บณุยเนตร, นางสาวธญัพร 
อธิกลุวริน และ นางสาวสายฝน อนิทร์แก้ว	ร่วมบรรยายและเสวนา
ในครั้งนี้	 โดยมีหน่วยงานผู้จัดการอบรมภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 
111	 หน่วยงาน	 จ�านวน	 210	 คน	 จัดขึ้น	ณ	 ศูนย์อบรมสัมมนา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	

 นอกจากการประชมุสมัมนาแล้ว	ในวนัเดยีวกันสภาวชิาชพีบญัช ี
ได้เปิดตวัระบบ	CPD	Online	ส�าหรบัผูจ้ดัการอบรม	ซ่ึงจะเป็นระบบ 
ท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกและรองรบัการใช้งานส�าหรบัผูจั้ดการอบรม 
หรือประชุมสัมมนา	 โดยจะเป ิดใช ้งานอย ่างเป ็นทางการ 
ในวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2562	 ติดตามรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 
สภาวิชาชีพบัญชี	www.fap.or.th

	 เมือ่วนัเสาร์ที	่12	มกราคม	2562	สภาวชิาชีพบญัชสีนบัสนนุ
งานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	 2562	ร่วมกับส�านักงานเขตวัฒนา	
ด้วยการเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ	 “เด็ก”	 ที่ต้องเติบโตไปเป็น
บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติและเป็นการเปิด
โอกาสให้กับเด็ก	 ๆ	 ในเขตพื้นที่วัฒนาได้ร่วมกิจกรรม	 โดยในปีน้ี 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้สมาชิกและผู้ท่ีสนใจมีส่วนร่วมสมทบ 
ของขวัญและอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง	ๆ	กว่า	700	ชิ้น	พร้อมทั้ง 
มอบทุนการศึกษา	 กิจกรรมนี้จัดขึ้น	 ณ	 ลานชั้น	 1	 โซนพลาซ่า	
อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า	เขตวัฒนา
	 สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณสมาชิก	 ผู ้ที่สนใจ	 และ 
คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี	พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่ภาวชิาชพีบญัชี 
ที่ร่วมสบทบของขวัญ	 ของรางวัล	 และทุนการศึกษาให้กับเด็ก 
ในครั้งนี้	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมดี	ๆ	ที่เป็น
ประโยชน์เช่นนี้ต่อไป

การประชุมสัมมนา “แนวทางการจดัท�า 

หลักสูตรและการอนุมัติหลักสูตร

อบรม” แก่หน่วยงานผูจ้ดัการอบรม

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมสนับสนุน

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

	 เมือ่วนัที	่22	มกราคม	2562	ณ	ศนูย์อบรมสมัมนาศาสตราจารย์เกษร	ีณรงค์เดช	สภาวชิาชีพบญัชี 
“จัดอบรมการใช้งาน	Application	SME	สบายใจ”	ให้แก่ผู้ประกอบการ	ผู้ท�าบัญชี	ผู้สอบบัญชี	
และบุคคลทั่วไป	 จ�านวนกว่า	 100	 คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 
ได้ร่วมทดสอบ	“Application	SME	สบายใจ”	ซึ่งเป็น	Application	ที่สภาวิชาชีพบัญชี	จัดท�าขึ้น
เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการ	หรอืธรุกจิ	SMEs	สามารถใช้ประโยชน์จาก	Application	
ในการบันทึกบัญชีและบริหารจัดการบัญชีของธุรกิจให้มีมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วน
	 ภายในงานได้มีการอธิบายภาพรวมของ	 Application	 และวิธีการใช้งาน	 Application 
ในข้ันตอนต่าง	 ๆ	 จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์	 โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให ้
ผูเ้ข้าร่วมทดสอบได้สอบถามแลกเปลีย่นข้อมลูเพือ่การปรบัปรงุและพฒันา	Application	SME	ร่วมกนั 
สภาวิชาชีพบัญชี	ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทดสอบทุกท่านที่ร่วมสละเวลาในการอบรมครั้งนี้

สภาวิชาชีพบัญชีจัด Pilot Test และอบรม

การใช้งาน “Application SME สบายใจ”

Activity   ภาพกิจกรรม
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	 การกล ่าวถึงเรื่องการบัญชีบริหาร 
บางท่านอาจนึกถึงเรื่องของการบัญชีต้นทุน 
แ ท ้ ที่ จ ริ ง แ ล ้ ว ก า ร บั ญ ชี บ ริ ห า ร แ ล ะ 
การบัญชีต้นทุนนั้นมีความเก่ียวข้องกันแต่ไม่ใช ่
เรือ่งเดยีวกนั	โดยการบญัชต้ีนทนุนัน้จะเป็นส่วนหนึง่ 
ของการบัญชีบริหาร	 เน่ืองมาจากการบัญชี
ต้นทุนนั้นจะให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับต้นทุน
ขององค์กร	 ซึ่งข้อมูลต้นทุนน้ีเป็นสารสนเทศ
ที่ส�าคัญที่ใช ้ในกระบวนการบริหารจัดการ 
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน	การจัดสรรทรัพยากร	
การก�ากับการด�าเนินการ	 รวมถึงการติดตาม
และประเมินผล	 ดังนั้นจึงมีค�าถามต่อไปว่า 
แล้วตกลงการบญัชบีริหารคืออะไรและมหีลกัการ 
อย่างไร	 ซึ่งแท้จริงแล้วการบัญชีบริหารนั้น 
มีขอบเขตกว้างขวางมาก	 ผู้คนท่ีอยู่ในองค์กร 
มีการใช้การบัญชีบริหารมาแล้วเกือบทุกคน 

หลักการของ

การบัญชีบริหาร
(Management Accounting

Principles)

แต่ยังอาจไม่ทราบว่าส่ิงที่เราปฏิบัติอยู่น้ันคือ
การบัญชีบริหาร	 ยกตัวอย่างเช่น	 พนักงาน 
ฝ่ายขนส่งได้ปฎิบัติงานขนสินค้าให้กับลูกค้า 
โดยอาศัยระบบการก�าหนดเส้นทางเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วและถูกต้องแม่นย�า	 โดยระบบ 
ดังกล่าวได้มีการค�านวณและจัดท�ารายงาน
วิเคราะห์เส้นทางมาให้แก่พนักงาน	 เพื่อใช้เป็น
ตารางเส้นทางและเวลาการขนส่ง	กรณ	ีตวัอย่างนี้ 
แสดงให้เห็นว่าพนักงานขนส่งดังกล่าว	ก�าลังใช้ 
การบญัชีบรหิาร	ช่วยในการวางแผนและตดัสนิใจ 
เก่ียวกับเส้นทางและเวลาทีจ่ะใช้ในการปฏบิตังิาน 
ขนส่งสินค้าดังกล่าว	
	 การทีก่ารบญัชบีรหิารมขีอบเขตกว้างมาก 
จนผู้ท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึงผู้ที่ท�างานเกี่ยวกับ
ทางด้านการบญัชีบรหิารและผู้ทีใ่ช้บัญชบีรหิาร
เกิดความไม่แน่ใจว่าการด�าเนินการเกี่ยวกับ

การบัญชีบริหารควรเป็นอย่างไรที่เหมาะสม 
กับองค ์กร	 โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งในยุคของ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน
ของสภาพแวดล ้อมทางธุรกิจในป ัจจุบัน 
ทาง	Association of International Certified 
Professional Accountants (AICPA) ร่วมกบั 
Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA) จงึได้ออกหลกัการของ
การบัญชีบริหารเพื่อเป็นหลักการที่สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่าง 
มีประสิทธิผล	 โดยหลักการดังกล่าวได้มาจาก
การสะท้อนมุมมองของผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร	 นักการศึกษา	 ผู้ก�ากับดูแล	 หน่วยงาน
รฐับาล	รวมถงึผูป้ระกอบวชิาชพีต่าง	ๆ 		มากกว่า	
20	ประเทศ	ครอบคลุม	5	ทวีป
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1.	การสื่อสารที่ให้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งที่มีอิทธิพลอย่างทรงพลัง	 
	 (Communication	provides	insight	that	is	influential)
2.	สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องและตรงประเด็น
	 (Information	is	relevant)
3.	การวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อคุณค่า	 (Impact	 on	 value 
	 is	analyzed)
4.	การสร้างความเช่ือม่ันของผู้บริหารต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 
	 (Stewardship	builds	trust)

หลักการ

การบัญชีบริหาร4
การสื่อสาร

สารสนเทศ

การวิเคราะห์

การสร้างความเชื่อมั่น

COMMUNICATION
PROVIDES
INSIGHT
THAT IS
INFLUENT

INFORMATION
IS RELEVANT

IMPACT
ON VALUE

IS ANALYSED
STEWARDSHIP
BUILDS TRUST

GLOBAL
MANAGEMENT
ACCOUNTING

PRINCIPLES

Value

Communication provides
insight that is in�uential
Drive better decisions
about strategy and its
execution at all levels

information
is relevant

Help organisations plan for
and source the information

needed for creating strategy
and tactics for execution

Stewardship
builds trust
Actively manage relationships and
resources so that the �nancial and
non-�nancial assets, reputation and
value of the organisation are protected

Impact on value
is analysed

Simulate di�erent scenarios
that demonstrate the

cause-and-e�ect relationships
between inputs and outcomes

ภาพหลักการของการบัญชีบริหาร

ภาพแสดงเนื้อหาของหลักการของการบัญชีบริหาร

ที่มา	:

https://www.cgma.

org/resources/reports/

globalmanagementac-

countingprinciples.

html

ที่มา	:

Chartered Institute 

of Management 

Accountants	(2014)

	 Chartered	Institute	of	Management	Accountants	(2014)	รายงานว่า	
วตัถปุระสงค์ของหลักการของบญัชบีรหิาร	คอื	เพือ่ปรบัปรงุการตดัสนิใจในองค์กร
ผ่านสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง	โดยการบัญชีบริหารนั้น	ประกอบด้วย	4	หลักการ	
ซึ่งจะท�าให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร	คือ
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	 ในบทความนี้	 ขอกล่าวขยายความในแต่ละหลักการโดยย่อ 
ซึ่งผู ้อ่านที่สนใจสามารถสืบค้นหาอ่านเพิ่มเติมตามอ้างอิงท่ีให้ไว้ได ้
หลกัการทีห่นึง่	การสือ่สารท่ีให้ข้อมลูอย่างลกึซึง้ทีม่อิีทธพิลอย่างทรงพลงั 
(Communication provides insight that is influential) คือ 
ในความเป็นจริงแล้วการบญัชบีรหิารนัน้จะเริม่และจบลงด้วยการสือ่สาร 
หลักการนี้ช่วยให้องค์การเกิดความคิดแบบบูรณาการ	 ยกเลิกความคิด 
แบบแบ่งส ่วนงาน	 ท�าให้เกิดการตัดสินใจได้อย ่างมีประสิทธิผล
มากขึ้น	 โดยในหลักการนี้ได้กล่าวไว้ว่า	 การพัฒนาและการด�าเนิน
กลยุทธ์นั้นคือการสื่อสาร	 การสื่อสารนั้นต้องมีการปรับแต่งเพื่อให้
สามารถสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ส� าห รับหลักการที่ สอง 	 สารสนเทศที่ มี ความเกี่ ยวข ้องและ 
ตรงประเด็น (Information is relevant) คือ การบัญชีบริหารสร้าง
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและตรงประเด็นที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน ์
ในการตัดสินใจเมื่อองค์กรต้องการ	 โดยหลักการนี้ได้น�าเสนอเกี่ยวกับ
สารสนเทศทัง้อดตี	ปัจจบุนั	อนาคต	รวมถงึสารสนเทศทัง้ท่ีเป็นด้านการเงิน 
และไม่เป็นด้านการเงนิจากท้ังภายในและภายนอกองค์กร	เช่น	ข้อมลูจากสงัคม 
ในหลักการที่สองนี้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	 สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีมากที่สุด 
จึงควรมีสารเทศที่ ไว ้วางได ้และเข ้าถึงได ้และตรงกับสภาพหรือ
สถานการณ์ที่จะต้องใช้	 หลักการท่ีสาม	 สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
การวเิคราะห์ถงึผลกระทบต่อคณุค่า (Impact on value is analyzed) 
คือ การบัญชีบริหารเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กรกับรูปแบบทางธุรกิจ 
(Business model)	 หลักการนี้ช่วยให้องค์กรจ�าลองสถานการณ์ 
ทีห่ลากหลาย	 (Different	 scenarios)	 เพือ่ให้สามารถเข้าใจถงึผลกระทบ
ของการสร้างและคงไว้ซึ่งคุณค่าขององค์กร	 หลักการสุดท้าย	การสร้าง 
ความเชือ่มัน่ของผู้บรหิารต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง (Stewardship builds trust) 
คือ ความรอบครอบและความรับผิดชอบในกระบวนการตัดสินใจ 
อย่างเที่ยงธรรม	 ความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับคุณค่า 
ในระยะยาวของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องจะช่วยสนนัสนนุให้เกดิความเชือ่มัน่และ
ความไว้วางใจ	โดยในหลกัการสดุท้ายนี	้ได้กล่าวเพิม่เตมิเกีย่วกับความยัง่ยนื	
(Sustainability)	 รวมถึงความซ่ือสัตย์และจรรยาบรรณด้วย	 (Integrity 
and	 ethics)	 โดยหลักการท้ังหมดดังกล่าวน้ีมีไว้เพื่อให้เป็นหลักการ 
ที่สามารถใช้ได้ทั่วไปเพ่ือช่วยให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง	หรอืขนาดใหญ่	สามารถดงึคณุค่าขององค์กรผ่านการเพิม่ขึน้
ของระบบสารสนเทศที่มีอยู่
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่จะมีผลใช้บังคับ

1 มกราคม 256
3

ท�าความเข้าใจ	 ในที่สุดร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 

สิง่ปลกูสร้าง	พ.ศ.	....	(“ร่าง	พ.ร.บ.	ภาษทีีดิ่นฯ”) 

ได ้ผ ่ านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติแล้วเมื่อวันที่	 15	 พฤศจิกายน	 2561 

ที่ผ่านมา	 เพื่อน�ามาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ตามพระราชบัญญัติภาษี โรงเ รือนและที่ ดิน 

พ.ศ.	2475	และภาษบี�ารุงท้องทีต่ามพระราชบญัญัติ 

ภาษบี�ารุงท้องที	่พ.ศ.	2508	โดยร่าง	พ.ร.บ.	ภาษทีีดิ่นฯ 

จะมีผลบังคับใช ้เป ็น	 “กฎหมาย”	 นับตั้งแต่

วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา

และภาษีที่ ดินฯ	 จะ เ ร่ิมถูกจัดเก็บตั้งแต ่วันที่ 

1	 มกราคม	 2563	 เป็นต้นไป	 โดยรายละเอียด

ปรากฏดังนี้

ครม. ยอมาจากคำวา คณะรัฐมนตรี
สนช. ยอมาจากคำวา สภานิติบัญญัติแหงชาติ

ป 2560

ป 256121 มี.ค. 2560

ครม. มีมติรับหลักการ

31 มี.ค. 2560

วาระที่ 1 : สนช. รับหลักการ

15 พ.ย. 2561

วาระที่ 2 และ 3 : สนช.
เห็นชอบกับรางกฎหมายนี้ รอประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา
เพื่อใหมีผลบังคับใช

เปนกฎหมาย
ในลำดับถัดไป

อางอิง : (1) มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 จากเว็บไซตของรัฐบาลไทย สืบคนเมื่อเดือนมีนาคม 2560
 (2) สารบบสถานะการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จากเว็บไซตของสภานิติบัญญัติแหงชาติ สืบคนเมื่อเดือนมีนาคม 2560
 (3) รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... จากเว็บไซตของสภานิติบัญญัติแหงชาติ สืบคน
      เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

 ทั้งนี้ เพื่อใหผู อานไดเขาใจภาษีที่ดินและ 
สิง่ปลกูสราง (“ภาษทีีด่นิฯ”) มากยิง่ขึน้ จงึขออธบิาย 
หลักการเบื้องตนของราง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ 
โดยอางอิงมาตราตามราง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ

 สรุปสาระส�าคัญของราง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ 
มีดังนี้

 ภาษีที่ดินฯ เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากทรัพย์สิน
ของผูเสยีภาษี ทีจ่ะน�ามาใชจดัเก็บแทนภาษโีรงเรอืน 
และท่ีดิน และภาษีบ�ารุงทองที่ที่องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (“อปท.”) จัดเก็บอยู ในปัจจุบัน 
โดยรายไดจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินฯ ท้ังหมด 
จะเป็นของ อปท. เพื่อน�าไปใชพัฒนาทองถิ่น 
โดยไมตองน�าสงเป็นรายไดแกรัฐบาลสวนกลาง

หลักการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ อันไดแก
 (1) ผูเสียภาษีที่ดินฯ : บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็น 
  (1.1) เจาของที่ดิน/สิ่งปลูกสราง หรือ
  (1.2) เจาของหองชุด หรือ 
  (1.3) ผูครอบครองหรือผูท�าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
 (2) ผูจดัเกบ็ภาษีทีดิ่นฯ : เทศบาลต�าบล เทศบาลเมอืง องค์การบรหิารสวนต�าบล (อบต.) 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 (3) ทรัพย์สินที่ตองเสียภาษีที่ดินฯ : ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุด
  ขอสงัเกต : ส�าหรบันยิามของค�าวา “ส่ิงปลกูสราง” จะไมรวมเครือ่งจกัรหรอืสวนควบที่
ตดิตัง้ในโรงงานซึง่เคยมกีารเกบ็ภาษเีมือ่อยูในระบบภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ และภาษบี�ารงุทองที่ 
ซึ่งเป็นระบบภาษีเดิม 
 (4) การค�านวณภาษีที่ดินฯ : มูลคาของที่ดิน/สิ่งปลูกสราง/หองชุด × อัตราการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินฯ  
 (5) ฐานภาษีที่ดินฯ : ค�านวณภาษีบนมูลคาทั้งหมดของท่ีดิน สิ่งปลูกสรางและหองชุด 
โดยค�านวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ส่ิงปลูกสรางและหองชุดเพื่อเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินของกรมธนารักษ์ 
โดยผูเสียภาษสีามารถเขาไปดรูาคาประเมนิไดทีเ่ว็บไซต์ http://www.treasury.go.th/main.
php?filename=index ทัง้นี ้ราคาประเมนิกลางของทีด่นิและส่ิงปลูกสรางจะปรบัตามรอบบญัช ี
การประเมินราคาทุก 4 ปี
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	 (6)	อัตราภาษีที่ดินฯ	 :	 อัตราภาษีที่ดินฯ	 ตามร่าง	 พ.ร.บ.	 ภาษีที่ดินฯ	 ได้ก�าหนดให้เป็นไปตามประเภท 
ของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง	4	กลุม่โดยถอืตาม	“ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ”	ได้แก่	เกษตรกรรม,	ทีอ่ยูอ่าศยั,	อืน่	ๆ  
(พาณิชยกรรม)	 และท่ีรกร้างว่างเปล่า	 โดยอัตราภาษีที่ดินฯ	 จะเป็นรูปแบบของขั้นบันไดที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่า 
ของฐานภาษีที่ดินฯ	

	 อนึง่	ร่าง	พ.ร.บ.	ภาษีทีด่นิฯ	ได้ก�าหนดบทเฉพาะกาลเพือ่บรรเทาภาระภาษีในช่วง	2	ปีแรก	(พ.ศ.	2563	–	2564) 
ของการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ	กล่าวคือ	วันที่	1	มกราคม	2563	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2564	โดยอัตราภาษีที่ดินฯ 
ที่ใช้บังคับในช่วง	 2	ปีแรก	 (พ.ศ.	 2563	–	2564)	 จะปรากฏตามภาพที่	 2	 รวมถึงตัวอย่างภาระภาษีตามมูลค่า
ทรัพย์สินในช่วง	2	ปีแรก		(พ.ศ.	2563	–	2564)	จะปรากฏดังต่อไปนี้

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้บังคับในช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ. 2563-2564)

ตัวอย่างภาระภาษีตามมูลค่าทรัพย์สินในช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ.2563 – 2564)

เกษตรกรรม

อัตราเพดาน	0.15%

อัตราภาษีในช่วง	2	ปีแรก

มูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

อัตราภาษี
(%)

0-75 0.01

75-100 0.03

100-500 0.05

500-1,000 0.07

1,000	ขึ้นไป 0.1

บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้น
อปท.	ละไม่เกิน	50	ล้านบาท

อื่น	ๆ

อัตราเพดาน	1.2%

อัตราภาษีในช่วง	2	ปีแรก

มูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

อัตราภาษี
(%)

0-50 0.3

50-200 0.4

200-1,000 0.5

1,000-5,000 0.6

5,000	ขึ้นไป 0.7

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

รกร้างว่างเปล่า

อัตราเพดานภาษีและการจัดเก็บเท่ากับ
ประเภทอื่น	ๆ	และเพิ่มอัตราภาษี	0.3%	
ทุก	3	ปี	แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน	3%

อัตราภาษีในช่วง	2	ปีแรก

มูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

อัตราภาษี
(%)

0-50 0.3

50-200 0.4

200-1,000 0.5

1,000-5,000 0.6

5,000	ขึ้นไป 0.7

บ้านพักอาศัย

อัตราเพดาน	0.3%

อัตราภาษีในช่วง	2	ปีแรก

มูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

อัตราภาษี
(%)

0-50 0.02

50-75 0.03

75-100 0.05

100	ขึ้นไป 0.1

บ้านหลังหลัก
		เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินที่มีชื่อใน 

				ทะเบียนบ้าน	ได้รับยกเว้น	50	ล้านบาท
	เป็นเจ้าของเฉพาะ	(อย่างเดียว)	และมีชื่อ 

			ในทะเบยีนบ้าน	ได้รบัยกเว้น	10	ล้านบาท

มูลค่า

ทรัพย์สิน

(ล้านบาท)

เกษตรกรรม บ้านพักอาศัย

อื่น	ๆ

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

รกร้างว่างเปล่า

อัตราเพดานภาษีและจัดเก็บเท่ากับ
ประเภทอื่น	ๆ	และเพิ่มอัตราภาษี	
0.3%	ทุก	3	ปี	แต่อัตราภาษีรวมไม่

เกิน	3%

บุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าของ

บุคคลธรรมดา
ที่เกิน	50	ล้าน
ต่อ	อปท./	

นิติบุคคลเป็น
เจ้าของ

เป็นเจ้าของ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน

เป็นเจ้าของ
เฉพาะสิ่ง
ปลูกสร้าง
และมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน

บ้านพักอาศัย
อื่น 3	ปีแรก 3	ปีต่อมา

10 - 1,000 - - 2,000 30,000 30,000 60,000

20 - 2,000 - 2,000 4,000 60,000 60,000 120,000

30 - 3,000 - 4,000 6,000 90,000 90,000 180,000

40 - 4,000 - 6,000 8,000 120,000 120,000 240,000

50 - 5,000 - 8,000 10,000 150,000 150,000 300,000

100 5,000 15,000 20,000 28,000 30,000 350,000 350,000 650,000

500 190,000 215,000 420,000 428,000 430,000 2,250,000 2,250,000 3,750,000

1,000 530,000 565,000 920,000 928,000 930,000 4,750,000 4,750,000 7,750,000

**ตารางข้างต้นนี้ เกิดจากการค�านวณโดยประมาณและไม่ใช่ตารางที่เผยแพร่โดยหน่วยงานราชการ รวมถึงไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้
ทั้งนี้ ใช้เพียงเพื่อประกอบการท�าความเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น โปรดอย่าน�าไปอ้างอิง
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	 ส่วนอัตราภาษีที่ดินฯ	 ส�าหรับหลังปี	 พ.ศ.	 2564	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.	 
ภาษีที่ดินฯ	 ให้ข้อสังเกตไว้ว่า	 “ก่อนที่อัตราภาษีที่ดินฯ	 ที่จะใช้บังคับในช่วง	 2	 ปีแรกจะสิ้นสุด 
การบงัคบัใช้ควรก�าหนดอตัราภาษทีีด่นิฯ	ตามพระราชกฤษฎีกาไว้ล่วงหน้า	เพือ่ให้ภาคธรุกิจได้รบัรูข้้อมลู
เกี่ยวกับอัตราภาษีที่ดินฯ	 ที่จะใช้จัดเก็บจริงล่วงหน้าและสามารถใช้วางแผนการลงทุนได้”	 (อ้างอิง	 : 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.	 ภาษีที่ดินฯ	 ข้อที่	 10	 จากหนังสือของ
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เลขที่หนังสือ 
สว	(สนช)	0007/6351	ลงวันที่	20	พฤศจิกายน	2561)	

	 (7)	การย่ืนแบบและช�าระภาษทีีด่นิฯ :	อปท.	จะแจ้งการประเมนิภาษีทีด่นิฯ	โดยส่งแบบการประเมนิภาษี 
ให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี	 (เช่น	 เดือนกุมภาพันธ์	 2563	 เป็นต้น)	 และผู้เสียภาษี
ที่ดินฯ	 มีหน้าที่ต้องช�าระภาษีที่ดินฯ	 ตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
(เช่น	เดือนเมษายน	2563	เป็นต้น)

	 (8)	การยกเว้น	การลดหย่อนและการบรรเทาภาระภาษีที่ดินฯ	:	รายละเอียดตามตารางดังนี้

 การลดภาษสี�าหรบัทีด่นิ/ส่ิงปลูกสร้างบางประเภท	เพือ่ให้เหมาะสม 
	 กบัสภาพเศรษฐกิจ	สงัคม	เหตกุารณ์	กจิการ	หรอืสภาพแห่งท้องที่ 
 โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	แต่ต้องไม่เกนิ	90%	ของจ�านวนภาษ ี
 ที่จะต้องเสีย
	 เช่น	สถานศึกษาเอกชน	กิจการสาธารณะ	บ้านมรดก	เป็นต้น

	 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี	 ใน	 3	 ปีแรกของการจัดเก็บภาษี 
	 ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างตามร่าง	พ.ร.บ.	ภาษทีีด่นิฯ	ให้ยกเว้นการจดัเกบ็ 
 ภาษีส�าหรับเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	 ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ 
 ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
	 ผู้เสยีภาษทีีต้่องเสยีภาษมีากข้ึน	(เมือ่เทยีบกบัการเสียภาษีโรงเรอืน 

	 และที่ดิน	รวมถึงภาษีบ�ารุงท้องที่)	จะได้รับการบรรเทาภาระภาษี	 
	 โดยในช่วง	3	ปีแรกจะทยอยเสียภาษีในส่วนที่เพิ่มขึ้น	ดังนี้
	 	 o	ปีที่	1:	25%	ของภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้น
	 	 o	ปีที่	2:	50%	ของภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้น
	 	 o	ปีที่	3:	75%	ของภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้น
	 ตวัอย่างของการบรรเทาภาระภาษสี�าหรบัทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม 

	 ปรากฏดังนี้ต่อไปนี้

ตัวอย่างภาระภาษีตามมูลค่าทรัพย์สินในช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ.2563 – 2564)

การยกเว้นภาษี

การลดหย่อนภาษี

การบรรเทาภาระภาษี

	 ทรัพย์สินของรัฐ
	 ศาสนสมบัติ
	 องค์กรระหว่างประเทศ/สถานทูต/สถานกงสุล
	 ทรัพย์สินของสภากาชาด
	 ทรัพย์สินของมูลนิธิ/สถานสาธารณะกุศล
	 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัด 

	 ให้ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์
	 ทรัพย์สินส่วนกลาง/ที่ดินสาธารณูปโภค
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ล�าดับปีที่ได้รับการ
บรรเทาภาระภาษี

ร้อยละ	(%)	ของ
จ�านวนภาษีที่เหลือ

ส่วนต่างค่าภาษี
(บาท)

ค่าภาษีที่ต้องเสีย
(บาท)

ปีที่	1	(ปี	2563) 25% 1,400 350 3,950

ปีที่	1	(ปี	2564) 50% 1,400 700 4,300

ปีที่	1	(ปี	2565) 75% 1,400 1,050 4,650

ปี	2566 5,000

ปี	2567 6,000

ปัจจุบัน

เสียภาษีบ�ารุงท้องที่	3,600	บาท
(ปี	2562)

เมื่อ	พ.ร.บ.	ภาษีที่ดินฯ	มีผลบังคับใช้

เสียภาษีที่ดินฯ	5,000	บาท
(ปี	2563)

เจ้าของที่ดินเกษตรกรรม

(นิติบุคคล)

ที่ดินแปลงหนึ่ง	25	ไร่	มูลค่า	50	ล้านบาทในปี	2562
มูลค่าเพิ่มเป็น	60	ล้านบาทในปี	2567	
เสียภาษี	0.01%	หรือล้านละ	100	บาท

บรรเทาภาระภาษี
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น

เสียภาษีเต็มจ�านวน

อ้างอิง	:	ร่างมาตรา	97	แห่งร่าง	พ.ร.บ.	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....
(ฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว)

เอกสารจากเว็บไซต์ของส�านักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง	เรื่อง	สาระส�าคัญ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ผ่านความเห็นชอบจาก	สนช.	วาระ	3	เมื่อวันที่	16	พ.ย.	2561)	โดยสืบค้นเมื่อ	21	พ.ย.	2561

Reference : 
(1) มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 จากเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย สืบค้นเมื่อเดือนมีนาคม 2560
(2) สารบบสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากเว็บไซต์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สืบค้นเมื่อเดือนมีนาคม  
 2560
(3) รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... จากเว็บไซต์ของ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สืบค้น 
 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561
(4) ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (ฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว)
(5) เอกสารจากเว็บไซต์ของส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เรื่อง สาระส�าคัญ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ่านความเห็นชอบจาก  
 สนช. วาระ 3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
(6) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ จากหนังสือของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส�านักงาน 
 เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขที่หนังสือ สว(สนช)0007/6351 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

ตัวอย่างภาระภาษีตามมูลค่าทรัพย์สินในช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ.2563 – 2564)

โดย.. ดร. สาธิต ผ่องธัญญา
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

และ นางสาวศศิญาภา จิรวุฒิกุล
(น.บ.	(เกียรตินิยม),	น.บ.ท.,	น.ม.	(กฎหมายภาษี))
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	 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร	การติดต่อเพื่อการค้า	ไม่จ�ากัดอยู่เพียงการท�าการค้าแค่เพียงในประเทศ
เท่านัน้	ผูป้ระกอบการไทยมโีอกาสทีจ่ะได้ตดิต่อท�าการค้ากบัคูค้่าทัว่โลกให้ง่ายดายเพยีงเข้าสู่โลก	Internet	
ท�าให้มูลค่าการซื้อขายและการให้บริการผ่านโลก	 Internet	 หรือ	 E-Commerce	 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากมาย	
และเพิ่มมากขึ้น	ๆ	ในทุก	ๆ	ปี

	 หลายประเทศให้การสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการของตนเองเข้าสูก่ารค้าบนโลก	Internet	เช่นเดยีวกบั 
ประเทศไทยทีพ่ยายามส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการไทย	ให้เข้าท�าธรุกิจการค้าหรอืให้บรกิารกบัคู่ค้าต่างประเทศ
ผ่านโลก	Internet	ในขณะเดยีวกนัหลาย	ๆ 	ประเทศเริม่ปรบัปรงุกฎหมายภาษขีองตนให้สามารถจดัเกบ็ภาษี 
จากธุรกรรมบนโลก	 Internet	 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับการค้าภายในประเทศของตนมากขึ้น 
เช่นเดียวกัน	

	 ดังนั้นการติดต่อท�าการค้าบนโลก	 Internet	 ที่เป็นธุรกรรมระหว่างประเทศ	 บางธุรกรรม 
อาจจะต้องถูกจัดเก็บภาษีหรือจ�าเป็นต้องเสียภาษีในประเทศคู ่สัญญาเพิ่มขึ้น	 ผู ้ประกอบการไทย 
ซ่ึงเป็นผู ้ มีหน้าท่ีต ้องเสียภาษีในประเทศไทยอยู ่แล้วส�าหรับธุรกรรมนั้น	 ๆ	 และยังต้องเสียภาษ ี
ในประเทศคู ่สัญญาอีก	 (ทั้ ง ในรูปแบบภาษี เงินได ้จากการประกอบกิจการในประเทศนั้น	 ๆ 
และการถูกหักภาษีหัก	 ณ	 ที่จ ่าย)	 จะท�าให ้ เ กิดความซ�้าซ ้อนในการเสียภาษีส�าหรับธุรกรรม 
ระหว่างประเทศได้	และท�าให้เกดิต้นทนุทางภาษทีีส่งูส�าหรบัผูป้ระกอบการไทยและท�าให้ผูป้ระกอบการไทย
ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้เนื่องจากมีต้นทุนทางภาษีที่สูงกว่านั้นเอง	

ปัญหาการขจัดภาษีซ้อน

ของประเทศไทย เพื่อตรวจร่าง

ปัญหาในทางปฏิบัติ

ส�าหรับแนววินิจฉัยตอบข้อหารือ

ในการน�าผลต่างของภาษี

ที่ได้เสียไว้ในต่างประเทศ

กับจ�านวนภาษีที่พึงขอเครดิตได้ 

ที่ผู้ประกอบการไทยมีสิทธิ

น�าส่วนเกินของภาษีต่างประเทศ

มาหักเป็นรายจ่าย

ในการค�านวณก�าไรสุทธิ
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	 การขจัดภาษีซ�้าซ้อนส�าหรับธุรกรรม 
ระหว่างประเทศ	 เป็นหนึ่งในกลไกการบรรเทา 
ภาระภาษขีองผูป้ระกอบการไทย	จากการเสยีภาษ ี
ที่ซ�้าซ้อนระหว่างประเทศ	 กรมสรรพากรได ้
มแีนวทางการขจดัความซ�า้ซ้อน	ตามทีก่�าหนดไว้ 
ในประมวลรัษฎากร	มีดังนี้	

	 1.	การเลือกบรรเทาโดยขอยกเว้นภาษีฯ	 
	 	 (การเครดิต)	 ตามพระราชกฤษฎีกา	 
	 	 ฉบับที่ 	 18	 ประกอบกับอนุสัญญา 
	 	 เพือ่เว้นการเกบ็ภาษีซ้อนท่ีประเทศไทย 
	 	 ท�าไว ้กับต ่างประเทศเลือกยกเว ้น 
	 	 ภ า ษี เ งิ น ได ้ นิ ติ บุ ค คล 	 ที่ ไ ด ้ เ สี ย 
	 	 ในต่างประเทศ
	 2.	การเลือกบรรเทาโดยขอยกเว้นภาษีฯ	 
	 	 (การ เครดิต ) 	 พระราชกฤษฎีกา 
	 	 ฉบับที่	 300	 ประกอบกับ	 ประกาศ 
	 	 อธบิดกีรมสรรพากร	 เก่ียวกับภาษเีงนิได้ 
	 	 นิติบุคคล	 ฉบับที่	 65	 เลือกยกเว้น 
	 	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับเงินได้ 
	 	 ที่ได้เสียภาษีไว้ในต่างประเทศ
	 3.	การเลือกบรรเทาภาระภาษีซ ้อน 
	 	 โดยน�าภาษีที่ได้เสียไปในต่างประเทศ 
	 	 มาถอืเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสทุธ ิ
	 	 เพื่ อ เสี ยภา ษี เ งิ น ได ้นิ ติ บุ คคลได  ้
	 	 เนือ่งจากรายจ่ายดังกล่าวไม่เข้าลกัษณะ 
	 	 เป็นรายจ่ายต้องห้ามในการค�านวณ 
	 	 ก�าไรสุทธิตามมาตรา	 65	 ตรี	 (6) 
	 	 แห่งประมวลรัษฎากร

	 	ในการตอบข้อหารือท่ีเก่ียวกับเรื่อง
การขจัดภาษีซ�้าซ้อน	 กรมสรรพากรให้สิทธ ิ
แก่ผู ้ประกอบการไทยในการเลือกใช ้สิทธิ 
อย่างใดอย่างหนึง่ได้	ขึ้นกับความเหมาะสมของ 
ผู้ประกอบการไทย	 เช่น	 จะเลือกวิธีการเครดิต 
หากมีภาษี เงินได ้นิติบุคคลที่ จะต ้องเ สีย 
ในประเทศไทยตามข้อ	 1	 และ	 ข้อ	 2	 หรือ
หากไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องเสียใน
ประเทศไทย	(มผีลขาดทนุทางภาษ)ี	กใ็ห้สามารถ 
เลอืกใช้สิทธทิีจ่ะน�ามาเป็นรายจ่ายในการค�านวณ 
ก�าไรสุทธิได้	

	 นอกจากนั้ น 	 ตามข ้อหารื อของ 
กรมสรรพากร	 หากจ�านวนภาษี ท่ี เสียไว ้ 
ในต่างประเทศเกนิกว่าจ�านวนภาษทีีใ่ช้เครดติได้ 
ผู้ประกอบการไทยมีสิทธิน�าภาษีต่างประเทศ
ส ่วนเ กินนี้มาหัก เป ็นรายจ ่ายได ้ เพิ่ ม ข้ึน 
ตามหนังสอืตอบข้อหารือ	เลขที	่กค	0706/10858 
วันที่	 :	 28	 ธันวาคม	 2548	 “หากบริษัทฯ 
ได ้ น� าภา ษีที่ ถู กจั ด เก็ บ ในประ เทศคู ่ ค ้ า 
มายกเว ้นภาษีที่ต ้องเสียในประเทศไทย 

ตามพระราชกฤษฎกีาฯ	(ฉบบัที	่300)	พ.ศ.2539	
โดยปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร	 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้	 (ฉบับที่	 65)ฯ	 ลงวันที่ 
15	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2539	 หากปรากฏว่า 
การใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับดังกล่าวมีผลต่างของจ�านวนภาษีที่เสียไว้ 
ในต่างประเทศกบัจ�านวนภาษทีีข่อยกเว้น	บรษิทัฯ	
มีสิทธิน�ามาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณ 
ก�าไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา	 65	 ตรี	 (6)	
แห่งประมวลรัษฎากร	ประกอบกับมาตรา	3(2)	 
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ	(ฉบบัที	่300)	พ.ศ.2539” 
ตวัอย่างประกอบ	เช่น	ผูป้ระกอบการไทย	เสยีภาษ ี
จากธุรกรรมระหว่างประเทศในต่างประเทศ 
จ�านวน	 100	 บาท	 มีภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
ธุรกรรมดังกล่าวจ�านวน	 80	 บาท	 ผลต่าง	 20	
บาท	 (100-80)	 ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ 
สทิธนิ�ามาเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิได้ 
การตอบในการให้สิทธนิ�าผลต่างจากการขอเครดติ 
มาเป็นใช้สิทธิเป็นรายจ่ายได้เพิ่มเติมดูเหมือน
จะเป็นคุณแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย	

	 แต่หากพจิารณาข้อจ�ากดัในการใช้สทิธิ 
ดงักล่าวในการน�าภาษทีีไ่ด้เสยีไว้ในต่างประเทศ 
มาเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิได ้
ไม่ต้องตามห้ามตามมาตร	65	ตร	ี(6)	กย็งัคงต้อง 
พจิารณาการใช้สิทธทิีจ่ะต้องอยูภ่ายใต้ข้อก�าหนด 
ตามมาตรา	65	ทีก่�าหนดให้	“การค�านวณรายได้ 
และรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้เกณฑ์สิทธิ ์
โดยให้น�ารายได้ทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชใีด 
แม้ว่าจะยงัไม่ได้รบัช�าระในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 
มารวมค�านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น	 และให้น�ารายจ่ายท้ังสิ้นที่เกี่ยวกับ 
รายได้นัน้	แม้จะยงัมไิด้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชี 
นั้ น ม า ร ว ม ค� า น วณ เ ป ็ น ร า ย จ ่ า ย ข อ ง 
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น”

	 ภายใต้ข้อก�าหนดดังกล่าว	การทีห่นงัสือ 
ข้อหารอืดงักล่าว	ตอบว่า	“ผลต่างของจ�านวนภาษี 
ทีเ่สยีไว้ในต่างประเทศกบัจ�านวนภาษทีีข่อยกเว้น 
บริ ษัทฯ	 มีสิทธิน� ามาหักเป ็นรายจ ่ายใน 
ก า รค� า น วณก� า ไร สุ ท ธิ ไ ด ้ ไ ม ่ ต ้ อ ง ห ้ า ม 
ตามมาตรา	 65	 ตรี	 (6)” ผู้ประกอบการไทย 
จะต้องใช้สทิธนิ�าผลต่างดงักล่าวมาเป็นรายจ่าย 
ในรอบระยะเวลาทีบ่นัทกึรายได้ทีต้่องเสยีภาษี
ในต่างประเทศ ซึง่หากรอบระยะเวลาบญัชนีัน้
ผูป้ระกอบการไม่มเีงนิได้อืน่ ๆ  ในประเทศไทย
หรือจากแหล่งอื่นอีกเลยก็จะมีผลท�าให  ้
ไม่สามารถใช้สิทธิน�าผลต่างดังกล่าวมาเป็น
รายจ่ายได้ และยังมีผลให้ไม่สามารถขจัด
ภาระภาษีซ้อนได้เพ่ิมขึ้นเลย เนื่องจากผล
จากการค�านวณก�าไรสุทธิภายหลังจะท�าให ้
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลลดลงเมือ่น�าภาษทีีไ่ด้เสยีไป 

ในต่างประเทศมาเครดิตก็ยังคงมีผลต่าง
ส�าหรับภาษีที่ ได ้ เสียไปในต ่างประเทศ 
เหลืออยู่อีก

 อีกทั้งในการขจัดภาระภาษีซ�้าซ้อน
ที่เกิดข้ึนจากธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยวิธี
การเครดิตภาษีหรือการให้น�ามาเป็นรายจ่าย 
กรมสรรพารยังก�าหนด ผู้ประกอบการไทย
ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นจากการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตามที่กรมสรรพากรก�าหนด ท�าให้
ผู ้ประกอบการไทยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น 
ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เป็นผลให ้
ผู ้ประกอบการไทยมีต้นทุนในการประกอบ
กิจการสูงกว่าผู ้ประกอบการในประเทศอื่น 
ทีม่กีฎหมายภายในทีส่ามารถขจดัความซ�า้ซ้อน
ของภาษีที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมระหว่างประเทศ
ได้มากกว่า	 เช่น	 ประเทศสิงคโปร์ท่ีมีกฎหมาย
ก�าหนดให้ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลโดยไม่ต้อง
น�ามารวมค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับเงินได้ท่ีได้รับจากต่างประเทศ	
ซึ่งท�าให้ผู ้ประกอบการในประเทศสิงคโปร์ 
มีภาระต ้นทุนต�่ ากว ่า ผู ้ประกอบการไทย	
และยังไม ่มีภาระในการจัดเตรียมเอกสาร 
เพื่อการพิ สูจน ์ เพื่อขอใช ้ สิทธิเครดิตภาษ ี
ดังกล่าวอีก	

	 เมือ่โลกของการท�าการค้าเปลีย่นแปลงไป 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถแข่งขนัได้บนโลก 
ของการท�าการค ้าที่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	
นโยบายในการสนับสนุนผู ้ประกอบการไทย
โดยรัฐบาล	 ไม่ควรจ�ากัดการสนับสนุนเพียง 
ด้านเทคโนโลย	ีด้านการเงนิ	ด้านการขยายตลาด 
แต่ควรปรับปรุงกฎหมายภาษีภายในประเทศ
ให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้ประกอบ
การไทยสามารถแข่งขันกับผู ้ประกอบการ
ในประเทศอื่น	 ๆ	 ได้	 รัฐบาลควรมีนโยบาย
ให้กรมสรรพากรกลับมาพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายภาษีให้ทันสมัยและให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงของโลกของการท�าการค้า	และ
ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับ 
นักลงทุนในต่างประเทศได้

โดย.. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการในคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านบัญชีภาษีอากร
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	 การบัญชีเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการ
และความสามารถของยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว	 โดยต้องอัปเดตข้อมูลต่าง	 ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีอยู่เสมอ	ดังนั้นนักบัญชีต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับทุก	ๆ 
ฝ่ายในองค์กร	 ไม่ว่าจะเป็น	 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	 ฝ่ายจัดซื้อ	 ฝ่ายขาย	
ฝ่ายผลิต	เป็นต้น	เน้นการท�างานเป็นทีม	วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องทันเวลา 
มคีวามเข้าใจในหลักการบัญชีเป็นอย่างด	ีนอกจากนีย้งัต้องมคีวามคดิแบบนกัธรุกจิ 
นักบัญชีจึงมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการการตัดสินใจขององค์กร	 สามารถ
ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 ในการรวบรวม	 จัดเก็บและการประมวลผล
รายการทางบัญชีท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินผ่านเทคโนโลยีการประมวลผล
ข้อมูล	เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจของผู้บริหาร	

	 นกับญัชต้ีองเตรยีมพร้อมส�าหรบัการใช้ข้อมลูทีเ่กดิข้ึนแบบ	Real-time 
ซึ่งท�าให้ได้รับรู้ข้อมูลในมิติท่ีหลากหลายได้	 ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนา 
อย ่างต ่อเนื่องและไม ่หยุดยั้ ง	 ท�าให ้องค ์กรได ้รับข ้อมูลที่ มีขนาดใหญ่ 
อย่างกระจัดกระจายทั้งภายในและภายนอกองค์กร	อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
บางอย่างแฝงอยู	่ยงัไม่สามารถน�าข้อมลูเหล่านีไ้ปประมวลผลใช้ได้ทนัท	ีโดยข้อมลู 
เหล่านี้มีคุณสมบัติที่เป็น	Big	Data	คือ	ปริมาณข้อมูลที่มีจ�านวนมหาศาลที่เพิ่ม
ขึน้ในทุกขณะ	(Volume)	เพราะมแีต่คนสร้างข้ึน	แต่ไม่มีการลบออก	เช่น	องค์กร
สามารถรวบรวมข้อมลูการสัง่ซือ้ในอดตี	การควบคมุการบนัทกึสต๊อกสนิค้าภายใน	
รวมถึงมีความหลากหลายของประเภทข้อมูล	(Variety)	เช่น	การส่งใบแจ้งเตือน 
เกี่ยวกับบัญชีที่ช�าระหนี้เกินก�าหนดไปให้ลูกค้า	 ข้อมูลท่ีเป็นข้อความ	 รูปภาพ	
อเีมล	เสยีงและวดิโีอ	เป็นต้น	ตลอดจนอตัราการเพิม่ของข้อมลูเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
(Velocity)	 เข้าถึงได้จากทุกท่ีทุกเวลา	 เช่น	 การประมวลผลการส่ังซ้ือสินค้า 
ผ่านระบบออนไลน์	 แม้แต่องค์กรที่มีรายการสินค้านับล้านชิ้นในโกดัง	 สามารถ 

โอกาสข้ามผ่าน

กรอบความคิดเดิม

สู่โลกใหม่สายอาชีพ

นักบัญชียุคดิจิทัล

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าอยู ่รอบโลกได้	 และ
สามารถติดตามการจั ดส ่ ง สินค ้ า ได ้ แบบ 
Real-time	 เนื่องจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อมูล 
มีจ�านวนมากขึ้น	 การเลือกใช้เทคโนโลยีเดิม 
อาจไม่เพียงพอในการน�าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ 
เพือ่ตอบโจทย์ธรุกิจขององค์กรได้	ดงันัน้ควรเลอืกใช้ 
เทคโนโลยีให้เหมาะสม	

	 การน�า	 Big	 Data	 มาใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้าง 
ความมั่นคง	 ให ้กับองค์กร	 ตลอดจนระบบ
เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม	 โดยอาศัย 
การวเิคราะห์ข้อมลูทัง้หมดทีไ่ด้รบัจากหน่วยธรุกจิ	
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนจากสภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอกของธรุกจิเป็นข้อมลูขนาดใหญ่ 
ในกระบวนการรายงานขององค์กร	 การระบุ
และประเมิน	 KPI	 อย่างไรก็ตามองค์กรควรมี
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเพียงพอ 
เพือ่ทีจ่ะช่วยให้องค์กรสามารถแปลงข้อมลูเชงิลกึ 
ให้อยูใ่นรปูแบบทีส่ามารถเข้าใจง่ายและน�าไปใช้ได้ 
อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งมีความส�าคัญต่อกระบวนการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	
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หมั่นศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ปรับทัศนคติ

ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าเป็นเพียงเครื่องมือที่เข้ามา
อ�านวยความสะดวกต่อการท�างาน

สร้างบทบาท

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
และช่วยวางแผนภาษีอากร

นักบัญชียุคดิจิทัล

ควรจะ...

โดย.. ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และกรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

	 นอกจากนี้สิ่งที่นักบัญชีต้องตระหนักในยุคนี้คือ	 เทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence	 :	 AI)	 ที่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการวิเคราะห์ 
Big	Data	ทีม่คีวามชาญฉลาด	เริม่ท�าให้เครือ่งจกัรสามารถเรียนรูเ้พ่ือเข้ามาช่วยจดัการ 
กระบวนการบัญชี	 รวบรวม	 ประมวลผล	 และวิเคราะห์การท�างานแบบอัตโนมัติ
รวดเร็วมากขึ้น	 โดยสแกนหรือถ่ายรูปใบเสร็จรับเงิน	 ระบบจะเปล่ียนข้อความ 
ให้เป็นรหัส	 จัดให้เป็นรูปแบบบัญชี	 สามารถบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นได้ทันท ี
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข	และสามารถติดตามบัญชีของลูกค้า	แม้กระทั่ง
จัดการสภาพคล่องทางการเงินในองค์กร	 เม่ือเวลาผ่านไป	 ระบบ	 Self-learning	
ของ	AI	จะท�างานดีขึ้นเรื่อย	ๆ	ช่วยลดภาระของธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตโดยการลดอัตราความผิดพลาดในกระบวนการบัญชีขั้นพื้นฐาน	 เช่น 
การออกใบแจ้งหนี้	 และการยื่นแบบภาษี	 ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ของการบญัช	ีตลอดจนการวเิคราะห์รายงานให้มปีระสทิธภิาพเพิม่ข้ึน	จะเหน็ได้ว่า 
งานที่วิชาชีพบัญชีเคยท�ามาดั้งเดิมสามารถแทนที่โดยเครื่องจักร	 ซ่ึงส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของวิชาชีพบัญชีและนักบัญชีได้อย่างชัดเจน	

	 ดังนั้นนักบัญชีควรหมั่นศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติมอย ่างต ่อเ น่ือง 
มีความสามารถรอบด้าน	 ฉลาดคิดวิเคราะห์	 แยกแยะ	 มีความสามารถ 
ในการมองภาพรวม	รู้ทันสถานการณ์	กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ	และความก้าวหน้า 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 นักบัญชีควรปรับทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศว่าเป็นเพียงเครื่องมือท่ีเข้ามาอ�านวยความสะดวกต่อการท�างาน 
เป็นส่วนเสริมให้นักบัญชีได้ปรับตัวเองไปพัฒนาอย่างอื่นแทน	 โดยไม่ต้อง 
เสยีเวลาท�างานประจ�าเหมอืนเดมิ	และพยายามเรยีนรูใ้ช้งานให้ได้มากทีส่ดุ	นกับญัชี 
จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท	 จากท่ีมองว่าตนเองมีหน้าท่ีจดบันทึกข้อมูลการเงิน 
วิ เคราะห ์ข ้อมูลและจัดท�ารายงานทางการเงินที่ ผ ่ านมา	 แต ่ นักบัญชี 
ยคุดจิิทลัจะต้องปรบัความคดิและสร้างบทบาทในฐานะผูใ้ห้ค�าปรกึษาทางการเงนิ 
และช่วยวางแผนภาษีอากร	ซึง่จะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุและช่วยในการลดต้นทนุ 
ทางธุรกิจ	 ภายใต ้เงื่อนไขท่ีถูกต ้องตามกฎหมาย	 หรือวางแผนแนวโน้ม 
การใช้งบประมาณในอนาคตของธุรกิจ	 วิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสใหม่	 ๆ 
ในการขยายงาน	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้บริหาร 
จนกระทั่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับบัญชีและค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน ์
ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ	 นักบัญชีจึงจะสามารถอยู ่รอดได้ต่อไปไม่ต้องถูก
เทคโนโลยีเข้ามาลดบทบาทความส�าคัญของลงได้
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 ผ่านไปแล้วนะคะกับโครงการประชุมสัมมนาหน่วยงาน 
ผู้จัดการอบรม หัวข้อ “แนวทางการจัดท�าหลักสูตรและการอนุมัติ
หลกัสตูรอบรมหรือการประชมุสมัมนา เพือ่การพฒันาทางวชิาชพีบญัช”ี 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 มีหน่วยงานผู้จัดการอบรม 
เข ้าร ่วมประชุมสัมมนามากกว ่า 100 หน ่วยงาน ในนาม 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีขอสรุปประเด็นส�าคัญ
ในแต่ละช่วงมาให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ผู้จัดการอบรมและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้

	 ในช่วงแรกนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์	 อุปนายกสภาวิชาชีพบัญช	ี	
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	 และที่ปรึกษา 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด 
การประชุมสัมมนา	 และกล่าวถึงบทบาทความส�าคัญของหน่วยงาน
ผู ้จัดการอบรมที่มีต ่อการพัฒนาความรู ้ต ่อเนื่องทางวิชาชีพให้แก  ่
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย	 เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียม 
ระดับสากล	 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารองค์กร	 และ 
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตได้	 และเนื่องจากนักบัญชี 
มีบทบาทส�าคัญต่อการน�าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่อผู ้บริหาร 
จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง	 ให้มีความรู้ทั้งทางด้านการบัญชีและ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยท่านได้เน้นย�้าว่าการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง 
ทางวชิาชพีนัน้	ต้องสอดคล้องตามมาตรฐานการศกึษาสากล	(International 
Education	 Standard	 :	 IES)	 ฉบับที่	 7	 ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง
ประเทศ	(IFAC)	ซึง่ก�าหนดไว้ว่า	“การพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพี
เป็นการเรียนรู้และการพัฒนาที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาวิชาชีพ 
ระยะเริ่มแรกและเป็นการพัฒนาและด�ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนได้อย่างต่อเนือ่ง เตม็ความสามารถ เพือ่ประโยชน์
ต่อลูกค้า ผู ้ว่าจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเพื่อเสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อวิชาชีพ”

	 ช่วงต่อมาเป็นการเสวนาในประเด็นต่าง	 ๆ	 ซ่ึงได้รับเกียรติจาก 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีประกอบด้วยนายสุพจน์ 
สิงห์เสน่ห์ ผศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร นางสาวธัญพร อธิกุลวริน 
และนางสาวสายฝน อินทร์แก้ว	 เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา	 โดยมี 
ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	 กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและประธาน 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 ให้เกียรติเป็นผู้ด�าเนิน
การเสวนา	 ในช่วงแรกของการเสวนาน้ัน	 เป็นการสรุปประเด็น
ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่สภาฯ	 พบจากการอนุมัติหลักสูตรอบรมสัมมนา 

ซึ่งแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่
	 1)	ด้านการจัดท�าและการขออนุมัติหลักสูตรอบรม
	 2)	ด้านการจัดท�าหลักสูตร	E-learning	
	 3)	ด้านการแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม
	 4)	ด้านการด�าเนินการจัดอบรมและอื่น	ๆ

	 ภายหลังจากที่คณะวิทยากรสรุปประเด็นปัญหาให้ผู้จัดการอบรม
รับทราบแล้ว	 ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรอบรมทั้งแบบ
การเข้าห้องเรียน	 (Classroom)	 และแบบ	 E-learning	 ที่ถูกต้องและ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพก�าหนด	

	 ในช่วงสดุท้ายเป็นช่วงของการสรุปประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จากหน่วยงานผู้จัดการอบรม	 ซึ่งประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ที่หน่วยงานให้ความส�าคัญและสอบถามเข้ามามากที่สุด 3 ล�าดับแรก 
ได้แก่ 1) สภาฯ ควรจัดให้มีช่องทางออนไลน์ในการรับ-ส่งข้อมูล 
การขออนุมัติหลักสูตรและยื่นรายชื่อผู ้เข้าอบรมเพื่อลดเอกสาร 
2) อยากทราบหลักเกณฑ์การอนุมัติชั่วโมง CPD ทางด้านการบัญชี
และอื่น ๆ และ 3) ระยะเวลาการอนุมัติหลักสูตรของสภาฯ ค่อนข้าง
ล่าช้า	 ซ่ึงสภาฯ	 ได้มีการน�าประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวมา
ปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานให้มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผู้จัดการอบรมได้มากยิ่งขึ้น	 โดย
ประเด็นแรกคือ	 เรื่องช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลของหน่วยงานผู้จัด 
การอบรม สภาฯ ได้พัฒนาระบบ CPD Online เพื่อใช้เป็นช่องทาง 
ในการรบั-ส่งข้อมลู และเป็นฐานข้อมูลให้แก่หน่วยงานผูจั้ดการอบรม 
รวมทั้งเพื่อให้การด�าเนินการขออนุมัติหลักสูตรอบรมมีความสะดวก 
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ส�าหรับประเด็นเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การอนุมัติชั่วโมง CPD สภาฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ในการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจบุนั โดยอาจมกีารพิจารณา
เน้ือหาวิชาท่ีมีความสัมพันธ์กับการประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น 
การเงนิ เศรษฐศาสตร์ สถติ ิมานบัรวมเป็นชัว่โมงด้านการบัญชเีพิม่เตมิ 
ทั้งน้ีสภาฯ จะประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ให้รับทราบอีกคร้ังในโอกาส 
ต่อไป และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรท่ีล่าช้าน้ัน 
สภาฯ จะปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
และต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้จัดการอบรมย่ืนขออนุมัต ิ
ตามก�าหนดระยะเวลา หากสภาฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ผู้จัดการอบรมในการยื่นขออนุมัติหลักสูตรตรงตามเวลาที่ก�าหนดไว้ 
ก็จะช่วยลดปัญหาการอนุมัติหลักสูตรล่าช้าลงได้ 

สรุปสาระส�าคัญจากการประชุมสัมมนา

หน่วยงานผู้จัดการอบรมที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี
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ระบบ CPD Online ส�ำหรับผู้จัดกำรอบรมรองรับกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดอบรมด้วยระบบ ดังนี้

ระบบข้อมูลหลักสูตรกำรอบรม 

	 ระบบน้ีจะด�าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรการอบรม	 โดยผู้จัดการอบรมสามารถยื่นขออนุมัติหลักสูตรอบรมกับ 
สภาวิชาชีพบัญชี	 ด้วยการกรอกข้อมูลรายละเอียดเนื้อหาเก่ียวกับหลักสูตรอบรมที่จะขออนุมัติ	 และแสกนเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเข้าระบบข้อมูลหลักสูตรการอบรมเท่านั้น	 นอกจากนี้ผู ้จัดการอบรมสามารถตรวจสอบสถานะค�าขอได ้
อย่างรวดเร็ว	ว่าการด�าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด	ง่าย	ๆ	เพียงแค่ท่านด�าเนินการดังนี้
	 o	 กรอกค�าขอและรายละเอียดหลักสูตรและแนบหลักฐานประกอบหลักสูตรการอบรม
	 o	 ยื่นค�าขอรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
	 o	 ช�าระค่าด�าเนินการ
	 o	 รอรับใบเสร็จ
	 o	 รอรับรหัสหลักสูตรและชั่วโมง	CPD	

ระบบข้อมูลวิทยำกร

	 ระบบจะจดัเกบ็ข้อมลูวทิยากรของผู้จดัการอบรมทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากสภาวิชาชพีบญัช	ี	และสามารถเพิม่วทิยากร
ของผู้จัดการอบรมได้	 ซึ่งการแนบเอกสารที่เก่ียวข้องเข้าระบบได้ทันทีและรอทางสภาวิชาชีพบัญชีอนุมัติเพียงเท่านี้ 
ท่านสามารถน�าข้อมลูวทิยากรไปกรอกในรายละเอยีดหลักสูตรได้อย่างรวดเรว็ลดเอกสารประวตัวิทิยากรได้เป็นอย่างมาก

ระบบกำรช�ำระค่ำด�ำเนินกำร 

	 ระบบจะแจ้งการช�าระค่าด�าเนินการ	 หลังจากที่ผู้จัดการอบรมได้ยื่นค�าขอหลักสูตรและได้รับการตรวจสอบจาก 
เจ้าหน้าที่แล้ว	ค�าขอดังกล่าวจะมีสถานะรอช�าระค่าด�าเนินการ	โดยผู้จัดการอบรมสามารถเลือกค�าขอหลักสูตรที่ต้องการ
ช�าระค่าด�าเนินการ	 หรือเลือกช�าระทั้งหมดได้	 โดยท่านสามารถช�าระเงินเข้าบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีตามจ�านวนท่ีแสดง 
ในระบบ	 	 และจะแสดงแนบหลักฐานการช�าระเงินเข้าระบบ	 (Pay	 in)	 ได้ทันที	 ระบบจะด�าเนินการจัดส่งข้อมูลมายัง 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	 เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว	 ค�าขอจะปรับเป็นสถานะรออนุมัติ	 โดยทางสภาวิชาชีพบัญชีจะด�าเนิน
การออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้จัดการอบรม

ระบบกำรแจ้งรำยชื่อผู้เข้ำอบรม

	 เป็นระบบการแจ้งชั่วโมง	 CPD	 ของผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี	 โดยจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อของผู้เข้าอบรมท้ังหมด 
ในหลกัสตูรทีจ่ะด�าเนนิการยืน่รายชือ่		พร้อมทัง้แนบส�าเนาทะเบยีนลายมอืชือ่เข้าระบบ		เมือ่ทางผู้จดัการอบรมแจ้งข้อมลู
เข้าระบบแล้วสถานะเป็น	“รอสภาวชิาชพีบญัชตีรวจสอบ”	โดยระบบจะท�าการประมวลผลตรวจสอบข้อมลูรายชือ่ท้ังหมด
ทีท่างหน่วยงานแจ้งว่ามสีถานะใดบ้าง		และระบบจะแจ้งสถานะของผลการตรวจสอบข้อมลูว่าสามารถน�าเข้าระบบได้และ
ข้อมูลใดไม่สมบูรณ์	ซึ่งผู้จัดการอบรมสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทันที

ระบบข้อมูลหน่วยงำน 

	 ระบบแสดงข้อมูลของผู้จัดการอบรมท่าน	หากมีการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ
ได้ทันที	เช่น	ข้อมูลการประสานงาน	ข้อมูลที่อยู่	

	 ส�าหรับการจดัประชมุสมัมนาในครัง้นีน้อกจากจะช่วยยกระดบัหลักสูตรอบรมหรอืประชุมสัมมนาของหน่วยงานผู้จดัการอบรมให้มีคณุภาพ
มาตรฐานแล้ว	 ยังช่วยให้การด�าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ	 เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ 
ประสบความส�าเร็จลงด้วยดี	เนือ่งจากหน่วยงานผูจ้ดัการอบรมในฐานะผูแ้ทนของสภาฯ	ตระหนกัถงึความส�าคญัและมาเข้าร่วมการประชมุเป็นจ�านวนมาก 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานผู้จัดการอบรมมีความยินดีและมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับสภาฯ	 ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย 
ให้มีศักยภาพทัดเทียมระดับสากลตามพันธกิจที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนดไว้	 เพื่อให้วิชาชีพบัญชีของไทยเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าและคุณประโยชน ์
อย่างยั่งยืนต่อไป	 และสภาวิชาชีพบัญชีจะพัฒนาและปรับปรุงระบบต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ทันสมัยพร้อมรับกับยุคของเทคโนโลยีใหม่ต่อไป	 สุดท้ายนี้ 
สภาวิชาชีพบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้จัดการอบรมเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

	 สภาวิชาชีพบัญชีจะเปิดระบบ	CPD	Online	ของผู้จัดการอบรมในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2562	นี้	โดยผู้จัดการอบรมที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบ
ดังกล่าว	 จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบก่อน	 โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอรับ	Username	 	 และ	 Password	 ซึ่งภายหลังจากสภาฯ 
ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านแล้ว	จะจัดส่ง	Username,	Password	และ	Link	ของระบบไปยังข้อมูลที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้ต่อไป

โดย..คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

และส่วนงานก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม
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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.fap.or.th , E-mail: fap@fap.or.th ,    @FAP.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน ์
์ได้ที่ www.fap.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

• หลักสูตร “สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัต ิ

 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม รุ่นที่ 1/62”  

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 

 ส�าหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/62 ” 

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,200 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “จับประเด็นส�าคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 1/62”  

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 2,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส�าคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) 

 ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/62” 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 สมาชิก 1,900 บาท บุคคลทั่วไป 2,200 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

Training & Seminar Course


