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	 สวสัดทุีกท่านค่ะ	ดฉินัได้มโีอกาสกลบัมาพบกบัท่านสมาชกิ 
ทุกท่านใน	Newsletter	 อีกคร้ังแล้วนะคะ	แม้ว่าท่ีผ่านมา	ดิฉัน
จะไม่ได้ทักทายเปิดเล่ม	แต่ในนามของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ก็มักจะมีข้อมูลเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพิจารณาจรรยาบรรณมาฝาก
เป็นระยะ	ๆ	 เพื่อให้ท่านสมาชิกและผู้อ่านได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของเรา	รวมไปถึงการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีถูกกล่าวหาและน�าไปสู่การพิจารณา
โทษ	 เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น 
ในวิชาชีพของเราโดยเริ่มตั้งแต่การพิจารณารับงาน	วางแผนงาน	
ตลอดจนการปฏิบัติงาน	เพื่อให้งานนั้น	ๆ	บรรลุตามวัตถุประสงค ์
และส�าเร็จดังที่ตั้งใจไว้โดยไม่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี

	 จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาอยากบอกกล่าวเล่าความให้ท่าน
สมาชกิชาวบญัชโีปรดตระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบให้มากขึน้
เพราะในแต่ละปีมกัมปีระเดน็ค�ากล่าวหาหรือถกูร้องเรียนว่า	ผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีละทิ้งงาน	(โดยไม่มีสาเหตุ)	ไม่ส่งมอบงาน	หรือบ่ายเบี่ยง
งานโดยไม่ปฏิบัติงานหรือด�าเนินการตามข้อตกลงหรือท่ีได้รับมอบ
หมายไว้	 โดยเฉพาะผู้ท�าบัญชีที่ไม่ส่งคืนเอกสารให้กับผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของกิจการเมื่อการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น	หรือถูกทวงถาม	หรือ 
ถูกเลิกจ้าง	เป็นต้น	ประเด็นที่กล่าวมานี้	คณะกรรมการจรรยาบรรณ
พบเจอบ่อยมากนะคะ		ยิง่ไปกว่านัน้	ยงัมกีลุม่บคุคลบางพวกทีแ่อบอ้าง
น�าวชิาชพีของเราไปใช้ในทางมชิอบจดัตัง้ส�านกังานเถือ่นให้ผู้ประกอบ
การหลงเชื่อและช�าระค่าบริการให้ทุกเดือน	สุดท้ายไม่ได้ด�าเนินการ 
ใด	 ๆ	 ให้ถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณของผู ้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	จนถูกหน่วยงานของรัฐ	 เช่น	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร	ด�าเนินการตรวจสอบท�าให้ต้องเสียค่าปรับ	ภาษี	หรือ 
เงินเพิ่มต่าง	ๆ	 เม่ือตรวจพบว่า	ผู้ประกอบการไม่ได้น�าส่งงบการเงิน 
หรือยื่นภาษี	ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	หรือมีบางราย 
ไม่ได้ยื่นงบการเงินติดต่อกันหลายปี	 เป็นต้น	กลายเป็นว่า	ค่าบริการ 
ทีผู่ป้ระกอบการช�าระให้ไปนัน้	นอกจากไม่ได้รบังานบรกิารตามทีต่กลง
ไว้แล้ว	ยังต้องเสียเบี้ยปรับ	 เงินเพิ่ม	อีกทั้งต้องหาผู้ท�าบัญชีเจ้าใหม ่
เพื่อว่าจ้างให้ด�าเนินการจัดท�าบัญชีและงบการเงินข้ึนใหม่ให้ถูกต้อง	
และหาผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบรับรองงบการเงินน้ันอีก	ซึ่งการว่า
จ้างนั้นก็มักมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า	 เพื่อในบางครั้ง
ต้องจัดท�าและจัดส่งให้ทันภายในระยะเวลาเร่งด่วน	กลุ่มบุคคลที ่
แอบอ้างใช้ความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไปใช้ในทางมิชอบน้ีได้
ท�าลายความไว้วางใจ	ความเชื่อใจเชื่อมั่น	 และเกียรติศักดิ์ของเรา 
ชาวบัญชีไปมากมายเลยค่ะ	

	 สาเหตทุีต้่องน�าเรือ่งน้ีมาเล่าให้ทกุท่านได้ทราบเพราะเห็นว่า	
อยากให้พวกเราชาวบญัชร่ีวมมอืร่วมใจช่วยกนัปกป้องกอบกู้เกยีรตศัิกดิ์
วิชาชีพบัญชีของเรา	อย่าให้ใครมาแอบอ้างใช้ชื่อท�ามาหากินในทาง 
ที่ไม่สุจริต	สร้างความเสื่อมเสียให้กับวิชาชีพบัญชีของเรา	ด้วยวิชาชีพ
บัญชีนั้น	 มีเกียรติมีศักดิ์ศรี	และในทุกสาขาอาชีพไม่ว่าภาครัฐหรือ 
ภาคเอกชนล้วนต้องมีนักบัญชีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาท
ส�าคัญในการตรวจสอบงบการเงิน	 เมื่อการจัดท�าบัญชีและการตรวจ
สอบบัญชีมีมาตรฐานก็จะสร้างความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจ
จากทุกภาคส่วน	ตัวอย่างเช่น	งบการเงินของบริษัทต่าง	ๆ	ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องเป็นงบการเงินที่มีมาตรฐาน	
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญช	ี
และผ่านความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	แล้วเท่านั้น	จึงจะเป็นท่ียอมรับ 
ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ	สามารถน�าไปต่อยอดทั้งด้าน 
การค้าหรอืการลงทนุ	อนัเป็นประโยชน์ไม่ว่าระดบัจลุภาคหรอืมหภาค 
ตลอดจน	GDP	ของประเทศไทย	และนานาประเทศ

“เพราะฉะนั้น	จรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพบัญชีเป็นสิ่งส�าคัญ 
จึงขอเชิญชวนพวกเราชาวบัญชี 

ร่วมกันและช่วยกันดูแล	รักษาปกป้อง
เกียรติศักดิ์วิชาชีพบัญชีของเรา 

ช่วยกันสอดส่อง	อย่าให้ใครมาแอบอ้าง
น�าวิชาชีพบัญชีของเราไปใช้ในทางที่ผิด	
หลอกลวงผู้คนท�าให้เกิดความเสียหาย 
และท�าให้ชื่อเสียงของวิชาชีพบัญชี 
เสื่อมเสียหม่นหมองกันเลยนะคะ”

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพบัญชี

เป็นสิ่งสำ คัญ 
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ความคืบหน้า

ของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

	 สวสัดค่ีะ	ห่างหายกนัไปนาน	คดิถงึกนับ้างไหมคะ	กบัข่าวสาร 
ที่เกี่ยวกับ	 ASEAN	 CPA	 (ASEAN	 Chartered	 Professional	 
Accountant)	 หรือนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	 วันน้ีเราจะมาอัปเดต
ให้ท่านผู้ชมได้อ่านกันค่ะ	
	 ย้อนความไปเม่ือเดือนมีนาคม	 2560	 สภาวิชาชีพบัญชี
เปิดระบบออนไลน์รบัสมคัร	 ASEAN	CPA	 ซึง่ถอืเป็นประเทศแรก	 
ขอช่ืนชมด ้วยนะคะ	 ด ้วยโปรโมชั่นยกเว ้นค ่าธรรมเนียม 
การข้ึนทะเบียนและค่าธรรมเนียมรายปีส�าหรับปี	 2560	 –	 2561 
ซึง่มีนกับญัชไีทยสนใจสมคัรกันเป็นจ�านวนมาก	เมือ่เวลาล่วงเลยมา
ก็มีประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น	ๆ	สมัครเพิ่มเติมเช่นกัน	จึงขอสรุป
ตัวเลข	ASEAN	CPA	ณ	วันที่	15	มิถุนายน	2561	ตามตารางดังนี้	

จ�านวนคน

 อินโดนีเซีย 401

 มาเลเซีย 473

เมียนมาร์ 290

สิงคโปร์ 274

ไทย 370

รวม 1,808

โดย..ฝ่ายวิชาการด้านงานต่างประเทศ

ASEAN CPA

	 ASEAN	CPA	ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเหล่านี้	 ในอนาคตจะได้
รับความสะดวกจากการไปท�างานในต่างประเทศร่วมกับนักบัญชี
วิชาชีพท้องถิ่นของประเทศนั้น	 ซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนในประเทศ
ปลายทางอกีครัง้	เพือ่รบัรองการเป็นนกับญัชวีชิาชพีต่างด้าว	RFPA	
(Registered	Foreign	professional	Accountant)	ตอนนี้แต่ละ
ประเทศเองก็ก�าลังจัดเตรียมขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการรับ	RFPA	จากประเทศในอาเซยีนกนัแล้ว	คาดว่า
ภายในปี	2562	น่าจะเริม่เหน็การเคล่ือนย้าย	ASEAN	CPA	ไปท�างาน
ในต่างประเทศแล้วค่ะ	
 ก่อนจากกัน	 ก็ไม่ลืมฝากแจ้งเตือนกันนิดนึงถึง	 ASEAN	
CPA	 ทุกคน	 จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมใบรับรอง	 ASEAN	 CPA 
รายปี	ปีละ	2,000	บาท	(ตั้งแต่ปี	2562)	โดยสามารถช�าระล่วงหน้า
ได้ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2561	นีใ้น	“ระบบสมาชกิผูส้อบบญัช”ี	นะคะ

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือ
ความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งน้ี	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา	ตัวเลข	รายงาน	หรือข้อคิด
เห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรง
หรือทางอ้อมท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมด
ในเอกสารฉบับน้ีไปใช้

	 สวสัดค่ีะท่านสมาชกิ	จากข่าวเรือ่งสภาพอากาศและเหตกุารณ์
อุทกภัยในหลายพื้นที่	 ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านร่างกายและ
ทรัพย์สิน	ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างส�าหรับผู้ที่ประสบภัย	แต่ถึงกระนั้น	
เราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนื่องด้วยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ไม่สามารถควบคุมและคาดเดาได้	ผลที่ตามมาจากปัญหาข้างต้นคือเรื่อง	
“ความเครียด”	หากผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านั้นไปแล้ว	ความเครียดก็จะ
หายไป	แต่หากขาดการจัดการที่ดี	ความเครียดจะส่งผลเสียอย่างเรื้อรัง 
ทัง้ทางร่างกายและจติใจ	และกลบัมาเกดิขึน้ใหม่ได้อกีเมือ่เจอสถานการณ์
ใหม	่ๆ 	ในอนาคต	ดว้ยเหตนุี้	ความเครียดจึงไม่ใช่เรื่องนา่หนักใจ	หากรู้จกั
วธิกีารบริหารให้ความเครียดอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	และเรยีนรูท้ีจ่ะผ่อนคลาย
ความเครียดไม่ให้พัฒนาไปสู่ภาวะที่รุนแรงขึ้น	ด้วยความปรารถนาดีจาก
สภาวิชาชีพบัญชีค่ะ
	 Newsletter	ฉบับนี้	 ยังคงอัดแน่นด้วยบทความ	ข่าวสาร	
และเน้ือหาสาระท่ีนักบัญชีควรรู ้ เช ่นเคย	 โดยได ้ รับเกียรติจาก 
นางสาวสุพัตรา	 ธนเสนีวัฒน์	 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มากล่าวทักทายเปิดเล่ม	พร้อมกล่าวถึง	ความส�าคัญของจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ	ซึ่งควรไว้ซึ่งการรักษาและธ�ารงไว้มิให้เสื่อมเสีย	นอกจาก
นี้ยังมีบทความต่าง	ๆ	อาทิ	 TFRS	1	คือมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินที่เก่ียวกับเรื่องอะไรกันนะ...???,	มาตรฐานการประเมินความ
เสี่ยง	 (TSA	315)	ก�าลังจะเปล่ียนไป,	การใช้ประโยชน์จาก	OCR	 ใน
วงการบัญชี,	 เรื่องบริจาคเรื่องง ่ายด้วย	 e-Donation	 และอื่น	 ๆ 
อกีมากมายสามารถตดิตามได้ภายในเล่มค่ะ		ท้ายนีห้ากท่านต้องการเสนอ
แนะหรือติชมจดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี	สามารถส่งมาได้ที่	E-mail	: 
fapnewsletter@fap.or.th

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

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

กำ�หนดเวลา���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
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 ด้วยการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะมีโอกาสมากกว่า 
ในการเข้าถึงแหล่งความรู้เก่ียวกับวิชาชีพอย่างสม�่าเสมอและท�าให้
สามารถเพิ่มผู ้ประกอบวิชาชีพท่ีมีคุณภาพเข้าสู ่ตลาดแรงงาน 
ได้มากยิ่งขึ้น Newsletter ฉบับเดือนกันยายน 2561 ส่วนทะเบียน
ขอแนะน�าผู ้ที่สนใจและมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของวิชาชีพบัญชี ดังนี้

การสมัครสมาชิกประเภทสามัญ ประกอบด้วยเงื่อนไข คือ

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

(1)	มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์	
(2)	มีสัญชาติไทย	
(3)	ส�าเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี	หรือได้รับ 
	 ประกาศนยีบัตร	หรอืวฒุอิืน่เทียบเท่าปรญิญาตรสีาขาวชิาการบญัชี 
	 ที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง	 หรือส�าเร็จการศึกษาสาขาอื่น	 ตามที่ 
	 สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด
(4)	ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยสมาชิก	 
	 พ.ศ.	2556	

คุณสมบัติ

ช่องทางการจัดส่งเอกสารหลักฐาน

(1)	ณ	 ที่ท�าการอาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ชั้น	 1 
	 เลขที่	133	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	 
	 กรุงเทพฯ	10110
(2)	ทางไปรษณีย์	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ ์
	 เลขที่	133	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	 
	 กรุงเทพฯ	10110
(3)	ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	 :	 www.fap.or.th	 
	 หัวข้อสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยกรอกข้อมูลและแนบไฟล ์
	 เอกสารหลักฐาน	(แนะน�าช่องทางนี้เนื่องจากสะดวก	ประหยัดเวลา 
	 และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	สภาวชิาชีพบญัชีจะพจิารณาคณุสมบตั ิ
	 ในวันท�าการถัดไปหลังจากได้รับเอกสารหลักฐานและการยืนยัน 
	 การช�าระเงินจากธนาคารแล้ว)

เอกสารหลักฐานประกอบ (กรณีสมัคร 

ด้วยตนเอง ณ ท่ีทำาการอาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือส่งทางไปรษณีย์)

(1)	ใบสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	จ�านวน	1	ชุด	
(2)	รูปถ่ายปัจจุบัน	ขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	1	รูป
(3)	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือส�าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการ 
	 ออกให้ซ่ึงมีรูปถ่ายเพื่อใช้แสดงตนแทนบัตรประจ�าตัวประชาชน	 
	 จ�านวน	1	ฉบับ	(กรณีไม่ได้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน)
(4)	ส�าเนาหลักฐานการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี 
	 (ใบปริญญาบัตร	 หรือหนังสือรับรองส�าเร็จการศึกษา	 หรือใบแสดง 
	 ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร)
(5)	 ส�าเนาหลักฐานอืน่กรณกีารเปล่ียนแปลง	ค�าน�าหน้า,	ชือ่,	ชือ่สกลุ	(ถ้าม)ี 
	 (กรณีไม่ได้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน)
(6)	หลักฐานการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก	(กรณีส่งทางไปรษณีย์)

**ส�ำเนำเอกสำรทุกฉบับต้องมีกำรลงลำยมือชื่อรับรองส�ำเนำถูกต้องจำก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสมำชิก** 

1.	 ได้รับ E-Newsletter	ทางอีเมล์เป็นประจ�าทุกเดือน
2.	 ส่วนลดค่าสมัครอบรมสัมมนา	 และสิทธิเข้าร่วมอบรม 
	 หลักสูตรสัมมนาในราคาประหยัด	(399-599	บาท)	
3.	 ส่วนลด 10-20% ส�าหรบัการสัง่ซือ้หนงัสือ	(สมาชิกราย	1-2	ปี 
	 ลด	10%	/	ราย	3	ปีขึ้นไป	ลด	20%)
4.	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน 
	 เลือกตั้งในการประชุมใหญ่	
5.	 สมาชิกสามารถเข้าร่วม “โครงการ Life Begins with GHB”  
 กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ติดต่อพนักงำนสินเชื่อได ้
 ทุกสำขำ หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 ศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์ หมำยเลข 0 2645 9000 กด 9 
 และ www.ghbank.com)

	 ทั้งนี้	 ผู ้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมัครสภาวิชาชีพบัญชีสามารถ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนทะเบียน	หมายเลข	0	2685	2524	
หรือ	e-mail:	fapmember@fap.or.th

รู้หรือไม่?

โดย..ส่วนทะเบียน

มาเป็นส่วนหนึ่งของ 

วิชาชีพบัญชีกันเถอะ!!!

News Update
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สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมงาน FPO Symposium 2018 ครั้งที่ 15/ 2561 

จัดโดย.. ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

 เมือ่วนัที่ 1 สงิหาคม 2561 นายประเสรฐิ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธาน
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี พร้อมนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สภาวชิาชีพบญัช ีเข้าร่วมงานสมัมนาวชิาการของส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ประจ�าปี 2561 
(FPO Symposium 2018) ในหัวข้อ “เทคโนโลยีทางการคลัง (Fiscal Techology : FisTech)” 
ณ โรงแรม ดิแอทธินีโฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ ชูรีคอลเล็คชั่น โฮเทล วัตถุประสงค์หลักของการจัด
งานเพื่อเป็นเวทีที่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงนวัตกรรมทางนโยบายและการด�าเนินงานของ สศค. 
ในฐานะหน่วยงานหลักทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทในการวิเคราะห์ และเสนอแนะ 
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงานสัมมนา “บัญชีภาษี วางแผนสู่ SME มืออาชีพ”

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทยจัดสัมมนา “บัญชีภาษี วางแผนสู่ SME 
มืออาชีพ” ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ 
แก่ผูป้ระกอบการ SME ถงึประโยชน์ในเรือ่งการท�าบญัชีและภาษ ีทัง้ธุรกจิและบคุคลได้อย่างถกูต้อง 
โดยภายในงาน สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะหน่วยงานท่ีส่งเสริมการสร้างมาตรฐานด้านบัญชีให้แก ่
ผู ้ประกอบการ SME ไทย จึงได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องต่าง ๆ
          นอกจากนัน้ สภาวชิาชีพบญัชียงัร่วมออกบธูประชาสมัพนัธ์กจิกรรม และให้บรกิารค�าปรกึษา
ในเรื่องบัญชีแก่ผู้เข้าร่วมงาน สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ธอส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

โครงการ “Life Begins With GHB”

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2561 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ “Life Begins with GHB” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
สวสัดกิารและส่งเสรมิให้สมาชกิของสภาวิชาชพีบญัชมีีทีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมกีารออมเงนิ
เพือ่สร้างความมัน่คงแก่ตนเองและครอบครวั ลงนาม ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัช ีสุขมุวทิ 21 (อโศก) 
โดยหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้แล้ว ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
จะท�าการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ผู ้ที่สนใจ 
สามารถติดตามได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของทางสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญช ี

Open House ครั้งที่ 4/2561

 เมือ่วันที ่16 สิงหาคม 2561 สภาวชิาชีพบญัชจีดัโครงการเปิดบ้านสภาวชิาชพีบญัช ีOpen 
House ครั้งที่ 4/2561 ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีในระดับ 
ปีที่ 1-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ท�าความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี และมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัสายอาชพีทางด้านบญัช ีรวมถึงการเป็นนกับญัชทีีมี่คณุภาพสูต่ลาดแรงงานสากล 
โดยในครั้งนี้มีนิสิต นักศึกษา จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นกว่า 250 ราย 

Activity   ภาพกิจกรรม
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TFRS 1 คือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะ...???

	 สวสัดสีมาชกิทกุท่านครบั...วนันีท้างฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐาน 
การบัญชีมีข่าวสารจะมาอัพเดทให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับ 
ร ่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะน�ามาใช ้ใน
ประเทศไทย	 โดยร่างมาตรฐานฯ	 ที่ผมก�าลังพูดถึงน้ีคือ	 ร่างมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (“TFRS 1”)	 หลายท่านคงสงสัยว่า 
เอ๊ะ...แล้ว	TFRS	1	นีเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร?	เกีย่วข้องกับใครบ้าง?	มผีลบังคบั
ใช้เมือ่ไหร่?	ประโยชน์ของมาตรฐานคอือะไร?	เด๋ียววนันีผ้มจะมาไขข้อข้องใจ 
ต่างๆ	ให้นะครับ	แต่ก่อนอื่น...ผมขออนุญาตเล่าถึงสิ่งที่ปัจจุบันนั้นบริษัท
ปฏิบัติกันอยู่ให้ทุกท่านทราบก่อน	 เพื่อท่ีทุกท่านจะได้รู้ว่าเพราะเหตุใด
มาตรฐานฯ	นี้จึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญครับ

	 ก่อนอื่นเลย	 ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเรามี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอยู	่2	ระดบั	คอื	1.	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	 (“TFRSs”)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ	 (PAEs)	 ที่ประเทศไทยจะน�า	 IFRS	 มาใช้หลังจากที่	 IFRS 
มผีลบงัคบัใช้	1	ปี	และ	2.	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(“TFRS	for	NPAEs”)	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้
ส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 (NPAEs)	 ทั้งนี้ด้วยปัจจุบัน 
มีกิจการ	 NPAEs	 จ�านวนมากมีความประสงค์จะระดมทุนหรือออกขาย
หลักทรัพย์ใด	ๆ 	ต่อประชาชน	ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายตราสารทุนหรือ
ตราสารหนีข้องกิจการ	โดยเฉพาะการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก	(Initial	Public	Offering	หรอื	IPO)	เนือ่งจากประโยชนข์อง
การเข้าจดทะเบียน	 เช่น	 แหล่งระดมเงินทุนระยะยาว–ภาพลักษณ ์
การเชือ่มโยงทางธรุกจิ	การบรหิารงานแบบมืออาชีพ	ความภาคภมูใิจของ
บุคลากรของบริษัท	 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินปันผล	 เป็นต้น 
ส่งผลให้กิจการ	 NPAEs	 เหล่านี้ต้องเปลี่ยนสถานะตนเองจากเดิมท่ีเป็น
กิจการ	 NPAEs	 กลายเป็นกิจการ	 PAEs	 ดังน้ันมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีเ่คยถอืปฏบิตัอิยูเ่ดมิทีใ่ช้	TFRS	for	NPAEs	ต้องเปล่ียนมาเป็น 
TFRSs	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกิจการจะต้องท�าการเปลี่ยนแปลง
เสมือนกิจการได้ใช้	 TFRSs	 มานับตั้งแต่วันแรกที่จัดตั้งบริษัท	 บางเรื่อง
อาจไม่มีความยุ ่งยากกับบริษัท	 แต่บางเรื่องก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ 
ของบริษัท	ทั้งเรื่องของข้อมูลและต้นทุนที่เกิดขึ้น	ยกตัวอย่างเช่น

	 เรื่องของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์:	กิจการต้องกลับไป 
	 ประเมินว่ากิจการมีรายการให้หุ้นแก่พนักงาน	 ผู้บริหาร	 หรือ 
	 เจ้าของ	 และเข้าเงื่อนไขของมาตรฐาน	 TFRS	 2	 หรือไม่ 
	 นับตั้งแต่วันที่	 1	 ม.ค.	 2554	 เนื่องจากเป็นปีแรกที่	 TFRS	 2 
	 มีผลบังคับใช้	 โดยต้องกลับไปหามูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่ 
	 เกิดรายการ	ตั้งแต่ปี	2554
	 เรื่องของการรวมธุรกิจ:	 กิจการต้องกลับไปหาค่าความนิยม 

	 ของการซ้ือธุรกิจ	 ณ	 วันที่เกิดรายการ	 โดยต้องกลับไปหา 
	 มูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สิน 
	 ที่รับมา	ณ	วันที่ซื้อ	 เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งตอบแทนที่โอนให้	 
	 (การซื้อธุรกิจทั้งหมดที่เข้านิยามตาม	TFRS	3)

	 จะเหน็ได้ว่าตวัอย่างของรายการข้างต้นท�าให้กิจการต้องใช้เวลา
กลับไปเก็บข้อมูลในอดีต	 รวมถึงข้อมูลบางอย่างอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ 
ในการประเมิน	 ดังน้ันส่งผลให้กิจการต้องเสียต้นทุนเพิ่มมากข้ึน	 โดย
ผลลัพธ์ทีอ่อกมานัน้จ�านวนเงนิอาจมผีลกระทบกบังบการเงนิค่อนข้างน้อย 
โดยกิจการใดที่พอมีข้อมูลหรือยังเก็บข้อมูลไว้ก็อาจจะไม่ยุ่งยากมากนัก	
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค ่อยมีข ้อมูลดังกล่าวกันเพราะใคร 
จะไปคิดว่าวันนึงเราจะเปลี่ยนมาเป็น	PAEs

	 ดังนั้นจากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นคงท�าให้ทุกคนเห็นแล้วว่า 
การเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐาน	 TFRSs	 น้ันค่อนข้างเพิ่มต้นทุน 
การเก็บข้อมูลให้กับกิจการ	 ส่งผลให้บางกิจการถึงขั้นถอดใจไปเลยก็มี	
ด้วยเหตุนี้เอง...สภาวิชาชีพบัญชีจึงเล็งเห็นว่า	ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย
ควรมี	TFRS	1	ขึน้มา	เพือ่ช่วยให้การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
มาใช้เป็นครั้งแรกมีความง่ายขึ้น	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงท�าให้รายงาน
ทางการเงินมีความโปร่งใสและสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงิน
ในทุกรอบระยะเวลารายงานที่น�าเสนอ	 รวมถึงให้เป็นจุดเริ่มต้นของ 
การใช้	TFRSs	และท�าให้ต้นทุนไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
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1	ประโยชน์ของการเข้าจดทะเบียน	(Listing	benefits)	น�ามาจากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่	>> 
https://www.set.or.th/th/products/listing2/listing_set_p1.html
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ค�าตอบ : เป็นมาตรฐานฯ	 ที่ให้ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการรับรู้รายการ 
การวดัมลูค่า	และการจัดประเภทรายการส�าหรบัยอดยกมาของงบแสดงฐานะ 
การเงินที่จัดท�าขึ้นตาม	 TFRSs	 เป็นครั้งแรก	 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับ 
การบัญชีของกิจการภายใต้	 TFRSs	 โดย	 TFRS	 1	 จะมีการก�าหนด 
ข้อยกเว ้นส�าหรับการปฏิบัติตามวิธีปรับย ้อนหลังและข้อยกเว ้น 
ที่อาจเลือกปฏิบัติได้	 (ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)

ค�าตอบ : กจิการทีป่รบัมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	(TFRSs)	
เป็นครั้งแรก	ซึ่งหมายความรวมถึงกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

1.งบการเงินล่าสุด •	จัดท�าภายใต้ข้อก�าหนดอื่นซึ่งไม่สอดคล้องกับ	 
		TFRSs	 เช่น	 กิจการที่จัดท�างบการเงินตาม	 
	 	TFRS	 for	 NPAEs	 โดยยังไม ่เคยจัดท�า 
			งบการเงินตาม	TFRSs	มาก่อน	เป็นต้น
•	 ได้ปฏิบัติตาม	 TFRSs	 แต่ไม่ได้มีค�าอธิบาย 
			อย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติไว้
•	 ได ้แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนว่าได ้ปฏิบัติ 
	 	 ตาม	 TFRSs	 บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด	 เช่น 
			ใช้มาตรฐาน	TFRS	for	NPAEs	+	TAS	19/ 
			TAS	7/TAS	24	เป็นต้น	
•	 จัดท�าภายใต้ข้อก�าหนดอื่นท่ีไม่สอดคล้องกับ	 
			TFRSs	และใช้	TFRSs	บางฉบับ
•				จดัท�าภายใต้ข้อก�าหนดอืน่และได้มกีารกระทบ 
				ยอดจ�านวนเงนิบางรายการให้เป็นจ�านวนเงิน 
			ที่จัดท�าขึ้นภายใต้	TFRSs

2.วัตถุประสงค์ใช้ 
   ภายในกิจการ

•		จัดท�างบการเงินภายใต้	TFRSs	เพื่อใช้ภายใน 
กิจการเท่านั้น	 โดยไม่ได้จัดท�าขึ้นเพื่อให  ้
เจ้าของกิจการหรือผู้ใช้งบการเงินภายนอก 

		อื่น	ๆ	ใช้ประโยชน์

3.เพื่อวัตถุประสงค ์
  ของบริษัทใหญ่

•	 จัดท�าส่วนประกอบทั้งหมดของการรายงาน 
			ภายใต้	TFRSs	เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�า 
	 	 งบการเงินรวม	 โดยไม่ได้จัดท�างบการเงิน 
	 	 ที่ สมบูรณ ์ตามท่ีก� าหนดไว ้ ใน	 TAS	 1 
			เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน

4. ไม ่ ได ้น� า เสนอ 
งบการเงินงวดก่อน

•	 กิจการไม่ได้จัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 
			งวดก่อน

ค�าตอบ : มาตรฐานฯ	 ฉบับนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย 
กบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี	1	มกราคม	
2562	เป็นต้นไป

ค�าตอบ : เนื่องด้วยมาตรฐานฯ	 จะมีการก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับ 
การปฏิบัติตามวิธีปรับย้อนหลังและข้อยกเว้นที่อาจเลือกปฏิบัติได ้
(ตามตารางด้านล่าง)	ส่งผลให้การเปลีย่นแปลงมาใช้	TFRS	ส�าหรับกจิการ
มีความง่ายมากข้ึนจากเดิม	 รวมถึงต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นก็จะลดน้อยลง	
ตัวอย่างเช่น

ค�าถามที่ 1: TFRS 1 เกี่ยวกับเรื่องอะไร? 

ค�าถามที่ 2: TFRS 1 เกี่ยวข้องกับใครบ้าง?

ค�าถามที่ 3: TFRS 1 จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่?

ค�าถามที่ 4: ประโยชน์ของ TFRS 1 คืออะไร?

	 เร่ืองของการรวมธุรกิจ:	 อาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
	 เรื่องการรวมธุรกิจ	 (TFRS	 3)	 โดยวิธีปรับย้อนหลังกับการรวม 
	 ธุรกิจในอดีต	 หมายถึง	 การรวมธุรกิจท่ีเกิดขึ้นก่อนวันท่ี 
	 เปลี่ยนแปลงมาใช้	TFRSs
	 เรื่องของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์:	 สนับสนุนแต่ไม่ได้ 

	 บังคับให้ปฏิบัติตาม	TFRS	2	กับ	
  	 Equity-settled:	 (ก)	 ตราสารทุนที่ออกในหรือก่อน 
	 	 	 วันที่	 1	 ม.ค.	 54	 และ	 (ข)	 ตราสารทุนที่ออกหลัง 
	 	 	 วนัที	่1	ม.ค.	54	และใช้สิทธิก่์อนวนัทีเ่ปล่ียนแปลงมาใช้	TFRSs
  	 Cash-settled:	หนี้สินที่เกิดขึ้นจาก	TFRS	2	ที่จ่ายช�าระ 
	 	 	 ก่อนวนัที	่1	ม.ค.	54	หรอืจ่ายช�าระก่อนวนัทีเ่ปลีย่นแปลง 
	 	 	 มาใช้	TFRSs
	 เร่ืองของมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุน	 (Deemed	 cost):	 อาจเลือก 

	 วัดมูลค่ายุติธรรมมาถือเป็นต้นทุน	 ส�าหรับที่ดิน	 อาคารและ 
	 อปุกรณ์	อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	และ	สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 
	 นั้น	ณ	วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้	TFRSs

7Newsletter    Issue 69



	 จะเหน็ได้ว่า	TFRS	1	นีค้งเป็นประโยชน์อย่างยิง่กบักจิการทีม่คีวามประสงค์จะเปลีย่นแปลง
มาใช้	 TFRS	 (กิจการตามค�าตอบข้อที่	 2)	 ส่งผลให้กิจการเหล่านี้ลดต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นส�าหรับ 
การเก็บข้อมูลย้อนหลังในการจัดท�างบการเงิน	 เน่ืองจากข้อยกเว้นส�าหรับการปฏิบัติตามวิธีปรับ 
ย้อนหลังและข้อยกเว้นที่อาจเลือกปฏิบัติได้	 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะให้กิจการท�าการประเมินนับจาก 
วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้	TFRSs	อย่างไรก็ตาม	กิจการที่จะเปลี่ยนแปลงจาก	TFRS	for	NPAEs	 เป็น	
TFRSs	 ยังคงต้องจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน	 3	 งวดเช่นเดิม	 และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่	TFRS	1	ก�าหนดไว้
	 สุดท้ายนี้...บทความข้างต้นเป็นเพียงการเล่าภาพรวมของร่าง	TFRS	1	 โดยในแต่ละเรื่อง/
ประเด็นจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้เพิ่มเติม	 ดังน้ันสมาชิกทุกท่านควรเข้าไป
ศกึษาเพิม่เตมิส�าหรบัเนือ้หาของร่างมาตรฐานฯ	ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของสภาวชิาชพีบญัช	ีรวมถึงเอกสารทีท่าง
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีได้ใช้ส�าหรบัการสัมมนาพจิารณ์ไปเมือ่วนัศุกร์ที	่29	มถินุายน	
2561	 ที่ผ่านมา	 ณ	 หอประชุม	 ศ.สังเวียน	 อาคาร	 C	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ใหม่) 
ถนนรัชดาภิเษก	ได้ที่	>>	http://www.fap.or.th/Article/Detail/81574

ข้อยกเว้นที่ก�าหนด
(Mandatory Exceptions)

ข้อยกเว้นที่อาจเลือกปฏิบัติ
(Optional Exemptions)

•	 การประมาณการ
•	 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
	 และหนี้สินทางการเงิน
•	 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
•	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
•	 การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่า 
	 สินทรพัย์ทางการเงนิ
•	 การด้อยค่าสนิทรพัย์ทางการเงิน
•	 อนุพันธ์แฝง
•	 เงินกู้ยืมจากรัฐบาล

•	 การรวมธุรกิจ	
•	 รายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์	
•	 สัญญาประกันภัย
•	 มูลค่าที่ถือเป็นต้นทุน
•	 สัญญาเช่า
•	 ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสม
•	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และ 
	 การร่วมค้า
•	 สนิทรพัย์และหนีส้นิของบรษิทัย่อยบรษิทัร่วม 
	 และการร่วมค้า
•	 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม
•	 การก�าหนดรายการเครื่องมือทางการเงิน 
	 ที่รับรู้ก่อนหน้า
•	 การวดัมลูค่ายติุธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
	 หรือหน้ีสินทางการเงินในการรับรู ้รายการ 
	 เมื่อเริ่มแรก
•	 หนี้สินเกี่ยวกับการรื้อถอนสินทรัพย์ท่ีรวมอยู ่
	 ในต้นทุนของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
•	 สนิทรพัย์ทางการเงนิหรอื	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
	 ที่บันทึกรายการตาม	TFRIC	12
•	 ต้นทุนการกู้ยืม
•	 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
•	 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
•	 การร่วมการงาน
•	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ 
	 เหมืองผิวดิน
•	 การก�าหนดส�าหรับสัญญาจะซื้อหรือสัญญา 
	 จะขายของรายการทีไ่ม่ใช่รายการทางการเงนิ

หมายเหตุ: ท้ังนี้ในแต่ละประเด็นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
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เรื่องที่ท่านควรรู้...

 “วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ TFRSs”	หมายถึง	การเริ่มต้นของงวดแรกสุดที่กิจการน�าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ
อย่างเต็มรูปแบบภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในงบการเงินที่กิจการจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็นครั้งแรก	 ตัวอย่างเช่น	 กิจการเปล่ียนมาใช้	 TFRS	 เป็นครั้งแรกส�าหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุดวันที่	31	ธ.ค.	62	ดังนั้นวันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้	TFRS	จะเป็นวันที่	1	ม.ค.	61

*เครดิตภาพ : น�ามาจากเอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

	 ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของมาตรฐานกลุ ่มเครื่องมือ 
	 ทางการเงิน	–	TAS	32,	TFRS	7	และ	TFRS	9	(เมื่อมีการประกาศใช้)
	 ส�าหรับรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 15	 

	 (TFRS	15)

 เรื่องที่ 1 : วันที่เปลี่ยนแปลงมาใช้ TFRSs

 เรื่องที่ 2: การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง

โดย.. อุดม ธนูรัตน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ 
และ วีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ	ผู้ช�านาญการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี

เรียบเรียงโดย คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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    มาตรฐาน

 การประเมินความ

(TSA 315) 

กำาลังจะเปลี่ยนไป.. 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) เรื่อง “การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ โดยทำาความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” ที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศ
และถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 น้ัน เป็นการแปลจากมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) 
ทีอ่อกโดย International Auditing and Assurance Standards Board (“IAASB”) ของ International Federation of Accountants 
(“IFAC”) และเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนกันยายน 2556 เนื่องจาก IAASB มีความต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพของ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยเห็นความส�าคัญของการประเมินความเส่ียง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการวางแผน 
การตรวจสอบ ด�าเนนิการตรวจสอบ รวบรวมหลกัฐานเพือ่สนบัสนนุต่อการแสดงความเหน็ของผู้สอบบญัชี IAASB จงึได้มกีารปรบัปรงุ
และเผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และเปิดรับฟัง 
ความคดิเหน็จนถงึวนัที ่2 พฤศจกิายน 2561 ทัง้นี ้คาดว่าร่างมาตรฐานดังกล่าวจะมผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป 
ประเด็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) สามารถสรุปได้ดังนี้

 กรอบแนวคดิพืน้ฐานของแบบจ�าลองความเสีย่งจากการสอบบญัชี 
(Fundamental concept of audit risk model) ยังคงเหมือนเดิม คือ 
ประกอบด้วยความเสี่ยงสืบเน่ือง (Inherent risk) และความเสี่ยงจาก 
การควบคุม (Control risks) แต่ IAASB ได้สื่อสารเกี่ยวกับการระบุและ
ประเมนิความเสีย่งในแต่ละองค์ประกอบของความเส่ียงจากการสอบบญัชี
ให้ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น 

 การระบุและประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีนั้น มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงนี้มีการเน้นให ้
ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงกรอบแนวคิดมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ โดยมีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่าผู ้สอบบัญชีต้องเข้าใจแบบจ�าลองการท�าธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ดุลยพินิจของ 
ฝ่ายบริหารในการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของมาตรฐานรายงานทางการเงินกับลักษณะ สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมของกิจการ นอกจากนี้การเข้าใจเหตุผลในการก�าหนดนโยบายการบัญชีหรือการเปล่ียนแปลง 
ของนโยบายบัญชีจะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบได้ดีขึ้น

 ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 นี้ เน้นความส�าคัญของการใช้การสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional skepticism) ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ 
ตลอดจนมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ช่วยให้สามารถใช้การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดกระบวนการตรวจสอบ ตัง้แต่การวางแผน การรวบรวม และการประเมนิหลักฐานการสอบบญัชี ส่ิงท่ีเพิม่ขึน้
มาจากมาตรฐานการสอบบญัช ีรหสั 315 ปัจจบุนัคอื ผูส้อบบัญชต้ีองท�าความเข้าใจมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้วย ซึ่งเหตุการณ์หรือรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นรวมถึงนโยบายบัญชีและการเปลี่ยนแปลง
ในนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์หรือรายการทางธุรกิจกระทบต่อความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาด 
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ อย่างไร

Newsletter    Issue 6910



 การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ได้ใช้ค�าว่า 
“ระบบการควบคุมภายใน” (System of Internal Control) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ
เขียนอย่างละเอียดมากขึ้นในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO Internal 
Control Framework นอกจากนี้ ก�าหนดให้ผู ้สอบบัญชีท�าความเข้าใจ ระบุและประเมินความเสี่ยง 
จากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของกจิการซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของระบบการควบคมุภายใน เช่น ผูส้อบบญัชี
ต้องระบ ุIT applications และสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ (IT environment) ทีเ่กีย่วข้องกบัการสอบบญัชี 
และสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุมทั่วไปส�าหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (General controls) และการควบคุมระบบงานส�าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Application controls)

 มีการบัญญัติค�าศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ยง เช่น ปัจจัยความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk 
Factor) หรือ สิ่งท่ีผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ที่เกี่ยวข้อง 
(Relevant Assertion) ประเภทรายการ ยอดคงเหลือ
และการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส�าคัญ (Significant class of 
transactions, balance and disclosure) 

 ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315 (ปรับปรุง) ได้มีการตัดวรรคที่เกี่ยวกับ 
ข้อพจิารณาเฉพาะส�าหรบักจิการขนาดเล็กออกเนือ่งจากมาตรฐานฉบบันีต้ัง้ใจใช้กบัทกุกจิการไม่ว่าขนาดเลก็หรอื 
ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะมคีวามซบัซ้อนมากหรอืน้อย กจิการขนาดเลก็อาจมคีวามซบัซ้อนมากกว่ากจิการขนาดใหญ่ ดงันัน้ 
ผู้สอบบัญชีจึงต้องท�าความเข้าใจกิจการและปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

 ร่างมาตรฐานรหสันี ้มกีารกล่าวถงึการพจิารณาน�า
อุปกรณ์เครื่องมืออัตโนมัติและเทคนิคต่าง ๆ (Automated 
tools and techniques ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า 
ค�าว่า Data Analytics) เข้ามาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 
เพือ่ประเมนิความเสีย่ง ซึง่ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผู้สอบบญัชี
ถึงความเหมาะสมของการใช้ในแต่ละสถานการณ์

 นอกจากนี้ IAASB ได้เผยแพร่ภาพผังข้ันตอน (Flowchart) 3 รูปบนเว็บไซต์ได้แก่ 1) ขั้นตอนของกระบวนการประเมิน 
ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี (Overall Risk Assessment Flowchart) 2) การท�าความเข้าใจผังงานการควบคุมภายใน 
(Understanding Internal Control Flowchart) และ 3) การท�าความเข้าใจผังงานสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ 
(Understanding of the IT Environment Flowchart) เพื่อให้เห็นภาพรวมของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ 
รหัส 315 นี้ และให้เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละย่อหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ 

เอกสารอ้างอิง :
1. Exposure Draft July 2018, Proposed International Standard on Auditing 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risks of Material 
Misstatement and Proposed Consequential and Conforming Amendments to Other ISA. (http://www.ifac.org/publications-resources/
exposure-draft-isa-315-revised-identifying-and-assessing-risks-material, downloaded on August 4, 2018)
2. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ โดยการท�าความ
เข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ (http://www.fap.or.th/upload/9414/ZuYoe3JhWP.pdf, downloaded on August 4, 2018)

โดย.. ดร.จุฑาทิพ  อัสสะบ�ารุงรัตน์ และรศ. ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 ในฉบบัทีผ่่านมา	ได้มกีารน�าเสนอตวัอย่างการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัเป็นเหตใุห้ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีถ่กูกล่าวหาต้อง
ได้รับโทษ	 เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้รับทราบถึงเหตุแห่งการประพฤติผิดและแนวทางในการพิจารณาจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ	หวังว่าตัวอย่างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
	 ใน	 Newsletter	 ฉบับนี้จะขอน�าตัวอย่างข้อบกพร่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมักถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน	และเป็นเหต ุ
ให้น�าไปสู่การลงโทษ	ทั้งเรื่องพฤติกรรม	และ/หรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือ
ผูซ้ึง่ขึน้ทะเบยีนไว้กบัสภาวชิาชพีบญัช	ีเพือ่ให้ท่านสมาชิกได้รบัทราบและเพิม่ความระมดัระวงัในการป้องกนัการเกดิข้อผดิพลาดต่าง	ๆ 	
ขึ้น	ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1   

ผู้กล่าวหา ได้กล่าวหาผู้ท�าบัญชี ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

	 ผูถ้กูกล่าวหา	จดัท�างบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	แต่ไม่ได้น�า
ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องด�าเนินคดี	 มาบันทึกบัญชีหรือเปิดเผย 
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ  
	 โดยในรอบปีบัญชีที่ถูกกล่าวหา	 ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษา 
ด้านบัญชแีละผูท้�าบญัชใีห้กบับรษัิทแห่งหนึง่	ซึง่ถกูฟ้องด�าเนนิคดจี�านวนหลายคด	ี
มูลค่าตามค�าฟ้องคิดเป็นร้อยละ	50	ของสินทรัพย์รวม	แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้น�ามา
บันทึกบัญชีหรือเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

 กรณีจึงพิจำรณำได้ว่ำ ผู้ถูกกล่าวหา	ในฐานะผู้ท�าบัญชีของบริษัท	มีหน้าที่
	 -	 รับผิดชอบในการจัดท�างบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	และ
	 -	 เมือ่ทราบว่า	บรษิทัดงักล่าวอยูร่ะหว่างถกูด�าเนนิคด	ีจะต้องใช้วจิารญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีในการให้ได้มาซึง่หลกัฐานท่ีน่าเชือ่ถอื 
	 	 เกี่ยวกับคดีความ	 เพื่อบันทึกบัญชีหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 กรณีดังกล่าวมีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญ 
	 	 ต่องบการเงิน	หรือการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน

ด้านผู้ท�าบัญชี   

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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ด้านผู้สอบบัญชี   

  ตัวอย่างท่ี 1  

หน่วยงานรัฐ แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้สอบบัญชีที่พิจารณาได้ว่า อาจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 หมวด 3 ความรู ้

ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

 การจดัท�าแนวการสอบบญัช ีแผนการสอบบญัชโีดยรวม และ
กระดาษท�าการ 
	 -	 ไม่สามารถแสดงรายละเอียดเก่ียวกับธุรกิจท่ีตรวจสอบที่จะ 
	 	 ท�าให้เข้าใจเหตุการณ์	 รายการ	 และวิธีการปฏิบัติงาน	 ท�าให้มี 
	 	 ข้อมูลไม่เพียงพอและเหมาะสม	
	 -	 ไม่สามารถท�าการประเมินความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร	และ 
	 	 ก�าหนดระดับความมีสาระส�าคัญในการตรวจสอบรายการบัญชี		
	 -	 ไม่มีการปรับรูปแบบของแนวการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับ 
	 	 ประเภทและลักษณะของธุรกิจ
	 -	 แนวการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ  

	 -	 แนวการสอบบัญช	ีและแผนการสอบบัญชโีดยรวมมรีายละเอยีด 
	 	 แตกต่างจากที่น�าส่งให้ผูก้ล่าวหา	 ผูถ้กูกล่าวหาไม่สามารถอธบิาย 
	 	 ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด	 ท�าให้พิจารณาได้ว่า	 เอกสารกระดาษ 
	 	 ท�าการไม่น่าเชื่อถือ
	 -	 แนวการสอบบัญชีและแผนการสอบบัญชีโดยรวม	 ไม่ปรากฏ 
	 	 ร่องรอยการปฏิบัติงานและการสอบทานของผู้ถูกกล่าวหา
	 -	 แนวการสอบบัญชี	 พบว่า	 ไม่ได้ระบุการทดสอบการควบคุม 
	 	 ภายใน	และระดบัความมสีาระส�าคญัของแต่ละกจิการอย่างชดัเจน	
	 -	 ผูถ้กูกล่าวหา	ประเมนิความเสีย่งของรายการทีม่สีาระส�าคญัไม่ถกูต้อง

กรณีจึงพิจำรณำได้ว่ำ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชเีกีย่วกบัการวางแผนการตรวจสอบงบการเงนิ	การระบุ
และประเมินความเสี่ยง

	 ไม่มีการระบุชื่อบัญชี	
	 ไม่ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
	 ไม ่ได ้ก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบ	 คือ	 ไม ่มี 

	 การก�าหนดหรือระบุช่ือบัญชีท่ีตรวจสอบ	 ขนาดของ 
	 ตวัอย่างทีเ่ลอืกมาตรวจสอบและวิธีการคดัเลอืก	วธิกีาร 
	 ตรวจสอบ	ดัชนีกระดาษท�าการหรือรหัสอ้างอิง	
	 ไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้สอบทานหรือผู้สอบบัญชี

  ตัวอย่างท่ี 2

ผู้กล่าวหา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐฯ ได้ตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่ง และพบว่า ผู้ท�าบัญชอีาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ รู้เห็น 

การบันทึกบัญชี โดยปราศจากหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีหรือใช้พยานเอกสารที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด 

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

	 บริษัทแห่งหนึ่ง	ในฐานะผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี	มีพฤติการณ์เป็นผู้ออกและใช้ใบก�ากับ
ภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ท�าบัญชีของบริษัทดังกล่าวและอาจ 
มส่ีวนเกีย่วข้องหรอืรูเ้หน็ในการบนัทกึบัญชโีดยปราศจากหลกัฐานประกอบการบันทกึบัญชี	
หรือใช้พยานเอกสารท่ีมีรายการไม่ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 หรือบันทึกบัญชี 
โดยใช้พยานเอกสารทีเ่ป็นใบก�ากบัภาษทีีอ่อกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ  

	 ผู้ถูกกล่าวหา	ได้ยินยอมให้บริษัทฯ	ใช้ชื่อของตน	แจ้งเป็นผู้ท�าบัญชี	โดยไม่ได้ด�าเนิน
การบันทกึบญัชด้ีวยตนเอง	จงึไม่เหน็เอกสารทีใ่ช้บนัทกึบัญชีและไม่ทราบเกีย่วกบัการซ้ือขาย 
สนิค้าของบรษัิทฯ	ว่าเกดิขึน้จรงิหรอืไม่	รวมทัง้ไม่ได้มกีารสอบทานหรอืตรวจสอบการจดัท�า
บัญชีและงบการเงินแต่อย่างใด

กรณีจึงพิจำรณำได้ว่ำ	 การท่ีผู้ถูกกล่าวหา	 ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อของตนแจ้งเป็นผู้ท�าบัญชีต่อหน่วยงานราชการ	 แต่กลับไม่ได้เป็น 
ผู้จัดท�าบัญชีด้วยตนเอง	ไม่ได้มีการควบคุมหรือตรวจสอบการจัดท�าบัญชีและงบการเงินแต่อย่างใด	ถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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  ตัวอย่างท่ี 2 

หน่วยงานรัฐ แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้สอบบัญชีที่พิจารณาได้ว่าการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

 1. การวางแผนงานสอบบญัช ีไม่ปรากฏหลกัฐานการวางแผน
งานสอบบัญชี	 การจัดท�าแผนการสอบบัญชีโดยรวม	 และไม่ปรากฏ
ข้อมูลหรือรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้เกี่ยวกับ
ธรุกจิ	ความเข้าใจในรายการบญัช	ีวธิปีฏบิตังิานของบรษิทัฯ	และไม่มี
การประเมินความเสี่ยง			

	 ส�าหรบัแนวทางการตรวจสอบ	(Audit	Program)	มกีารก�าหนด
จุดประสงค์การตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบแต่ละรายการ	
แต่ไม่ปรากฏเคร่ืองหมายการตรวจสอบใด	ๆ 	รวมถงึไม่ปรากฏลายมอืชือ่ 
ผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน	วันที่ตรวจสอบและสอบทาน

 2. การจัดท�ากระดาษท�าการ	ไม่พบกระดาษท�าการตรวจสอบ
รายการที่มีสาระส�าคัญ	 หลักฐานท่ีใช้ประกอบการตรวจสอบเป็น 
หลักฐานที่ได้รับจากภายในกิจการเป็นส่วนใหญ่	 โดยไม่มีหลักฐาน 
การตรวจสอบที่มาจากภายนอกกิจการในขณะท่ีท�าการตรวจสอบ			
ส�าหรับหลักฐานจากภายนอกกิจการที่น�ามาใช้นั้นได้มาภายหลัง 
วันที่ลงลายมือชื่อแล้ว

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ  

	 -	 ไม่ปรากฏหลักฐานการวางแผนงานสอบบัญชี	 การจัดท�าแผน 
	 	 การสอบบัญชีโดยรวม
	 -	 แนวทางการตรวจสอบและกระดาษท�าการ	ไม่มกีารปรบัรปูแบบ 
	 	 ให้เหมาะสมกับประเภทและลกัษณะของธรุกจิ	ไม่มกีารประเมนิ 
	 	 ความเส่ียง	 ไม่ได้ระบุวิธีการตรวจสอบท่ีชัดเจน	 ไม่ปรากฏ 
	 	 เครื่องหมายการตรวจสอบใด	 ๆ	 	 ไม่มีการก�าหนดขนาดของ 

	 	 ตวัอย่างทีจ่ะเลอืกมาตรวจสอบ	ไม่ได้ท�าเครือ่งหมายการตรวจสอบ 
	 	 ซึ่งอาจท�าให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน	 และไม่ได้ลงลายมือชื่อ 
	 	 ขณะท�าการตรวจสอบ
	 -	 การจัดท�ากระดาษท�าการขาดความครบถ้วนของวิธีการ 
	 	 ตรวจสอบ	 เช่น	 การส่งหนังสือยืนยันยอด	 การไม่ตรวจสอบ 
	 	 การตรวจตัดยอดขาย	 ตรวจตัดยอดซื้อ	 และการวิเคราะห  ์
	 	 เปรียบเทียบ	 เป็นต้น	 ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้หลักฐานจากภายใน 
	 	 กิจการเป็นส่วนใหญ่	 จึงไม่เพียงพอท่ีจะสรุปได้ว่า	 งบการเงิน 
	 	 มีความถูกต้อง	 การที่ผู ้ถูกกล่าวหาแสดงความเห็นอย่างไม่ม ี
	 	 เงื่อนไข	ย่อมไม่สอดคล้องกับขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ

กรณีจึงพิจำรณำได้ว่ำ	 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
สอบ บัญชี เ กี่ ย ว กั บ เ อกส า รห ลั ก ฐ านขอ ง ง านตร วจสอบ 
การวางแผนการตรวจสอบงบการเงนิ	การระบแุละประเมนิความเสีย่ง	

โดย.. คณะกรรมการจรรยาบรรณ

 ในนามของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ขอขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้แบ่งปันพื้นที่ของ Newsletter ฉบับน้ี เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแก่เพ่ือนสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ตัวอย่างที่น�าเสนอข้างต้นจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณที่ได้มีการก�าหนดไว้ต่อไป
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OCR คืออะไร?  

มาดูค�าอธิบาย OCR โดย Wikipedia:

การใช้ OCR ในวงการการเงินและบัญชี

 “การรู้จ�าอกัขระด้วยแสง (องักฤษ : Optical Character 
Recognition) หรือมักเรียกอย่างย่อว่า โอซีอาร์ (อังกฤษ : OCR) 
คือกระบวนการทางกลไกหรือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลภาพ 
ของข้อความจากการเขียนหรือจากการพิมพ์ไปเป็นข้อความ 
ที่สามารถแก้ไขได้โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การจับภาพอาจท�า 
โดยเครื่องสแกนเนอร์กล้องดิจิทัล”

	 เราคงจ�ากนัได้ว่า	ในยคุหนึง่เมือ่เราอยากได้ตวัอย่างเอกสาร
ส�าคัญ	เช่น	รูปแบบสัญญา	หรือแบบฟอร์มเอกสารต่าง	ๆ	เราเคยดีใจ 
ที่สามารถให้เพื่อนสแกนเป็นรูปภาพและส่ง	 Email	 มาให้เราดูเป็น
ตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว	 แต่ถ้าเราอยากน�ามาใช้งานเราก็ต้องมานั่ง
พิมพ์ใหม่อีกคร้ัง	 แต่ด้วยเทคโนโลยี	OCR	 ชีวิตเราย่ิงง่ายขึ้น	 เพราะ	
OCR	คือ	 เทคโนโลยีที่สามารถแปลงภาพที่ไม่ว่าจะได้จากการสแกน
หรือถ่ายภาพ	 ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบของไฟล์	Word	 หรือ	 Excel 
ได้เลย	 โดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ให้เสียเวลา	 และสามารถแก้ไข
ข้อความได้

	 OCR	 ถูกน�ามาใช้งานในสหรัฐอเมริกามาต้ังแต่ราวป  ี
ค.ศ.	 1950	 เป็นต้นมา	 โดยภาครัฐน้ันน�ามาใช้ในกิจการไปรษณีย ์
ส่วนภาคเอกชนที่ บุกเบิกในการใช ้ประโยชน์จาก	 OCR	 คือ 
The	Reader’s	Digest	สื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ	เช่นกัน

	 ส่วนในปัจจุบันท่ีเราพอจะคุ้นเคยกัน	 คือ	 การใช้โปรแกรม	
Adobe	 Acrobat	 and	 Google	 Drive	 ในการแปลงภาพหรือไฟล ์
ที่สแกน	ให้เป็นรูปแบบของไฟล์	Word	หรือ	Excel	ได้เลย

	 เริ่มจากปี	ค.ศ.	1966	IBM	ได้เริ่มน�า	OCR	มาใช้กับเครื่อง
รดูบตัรเครดติ	จนกระทัง่ถงึปัจจบัุนในวงการบญัชไีด้มกีารพฒันา	OCR 
ในรูปแบบของโปรแกรม	 เพื่อแปลงรูปภาพ	 แล้วเลือกเฉพาะข้อมูล 
ที่ต้องการน�าไปเก็บไว้เพื่อให้โปรแกรมบัญชีมาเช่ือมต่อและน�าข้อมูล 
ไปบันทึกบัญชีได้เลย	โดยไม่ต้องบันทึกซ�้า	Application	ที่เป็นที่นิยม
และสามารถเช่ือมต่อกับโปรแกรมบัญชีได้หลากหลาย	 ซึ่งมีอยู ่ 
หลายตัว	ได้แก่	Hubdoc,	Receipt	Bank	และ	Expensify	เป็นต้น

	 ยิ่งไปกว่าน้ัน	 โปรแกรมบัญชีช้ันน�าอย่าง	 QuickBooks,	
Xero,	 Sage	 &	 etc.	 ถึงกับประกาศว่าจะมุ่งพัฒนาที่จะน�า	 OCR 
มาใช้เพ่ือให้การบันทึกบัญชีเป็นไปโดยอัตโนมัติ	 โดยไม่ต้องอาศัย 
นักบัญชีอีกต่อไป

การใช้ประโยชน์จาก OCR 

ในวงการบัญชี
1.แปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล

2.การเชื่อมต่อข้อมูล 

สู่โปรแกรมบัญชี
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เหตุผลที่ในวงการบัญชีหันมาสนใจ

ในการน�า OCR มาใช้ ก็เพราะ..

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  
เพราะการใช้ OCR ในการบันทึกบัญชี 
ช่วยประหยัดเวลาถึง 75% จากเดิมที่

ใช้นักบัญชีในการบันทึกบัญชี

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

เพราะข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud server 
และเรียกดูได้ โดยไม่ต้องเปลืองกระดาษ

ในการพิมพ์ สามารถท�านายได้ว่า
ในอนาคตเราจะได้เห็น ส�านักงานไร้กระดาษ 
ในแผนกบัญชีของบริษัทต่าง ๆ อย่างแน่นอน

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานบัญชี 

เพราะการบันทึกบัญชีที่มีปริมาณมากแบบเดิม
สร้างความเครียดในการท�างานอย่างมาก
เมื่อน�า OCR มาใช้ พนักงานบัญชีสามารถ

ใช้เวลาที่เหลือไปท�างานที่ส�าคัญกว่านั้น เช่น
การวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีหรือช่วยวางแผน

ด้านการเงิน เป็นต้น

	 การท�างานของ	Application	เหล่านีก้ค็อืตวัหลักจะเป็น	Cloud	
Based	และจะมีตัวแถม	คือ	Application	ที่สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์
มือถือ	 ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกมากในเวลาเราไปซื้อสินค้าเราสามารถ
ถ่ายภาพใบเสรจ็เกบ็ไว้แล้ว	App.นัน้จะอ่านและเลอืกเฉพาะข้อมลูส�าคญั
ทางบัญชีไปเก็บไว ้ ในไฟล ์ 	 เพื่อรอเช่ือมต ่อกับโปรแกรมบัญช ี
เพ่ือให้นักบัญชีน�าไปตรวจสอบ	 ก่อนจะบันทึกบัญชีด้วยการคลิกเพียง 
ครั้งเดียว

อยากทราบแล้วใช่มั้ยว่า 

โปรแกรมเหล่านี้ท�างานยังไง ? 

ขั้นตอนการท�างานจะเป็นดังนี้

1. การแปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล

 เมื่อสมัครเป็นลูกค้าแล้ว เราสามารถส่งเอกสาร 
ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ Invoice ฯลฯ เข้าสูโ่ปรแกรม ซึง่มีหลายวิธี 
ในการส่งเอกสาร คือ

1.1 Mobile phone : ถ่ายรูป	 Invoice	 หรือเอกสารทางบัญชีใด	 ๆ 
จาก	App.	ที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ

01

ลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี 

เพราะการบันทึกด้วย OCR มีความถูกต้อง
แม่นย�ากว่าการท�างานของมนุษย์

02

03

04
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เหตุผลที่ในวงการบัญชีหันมาสนใจ

ในการน�า OCR มาใช้ ก็เพราะ..

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  
เพราะการใช้ OCR ในการบันทึกบัญชี 
ช่วยประหยัดเวลาถึง 75% จากเดิมที่

ใช้นักบัญชีในการบันทึกบัญชี

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

เพราะข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud server 
และเรียกดูได้ โดยไม่ต้องเปลืองกระดาษ

ในการพิมพ์ สามารถท�านายได้ว่า
ในอนาคตเราจะได้เห็น ส�านักงานไร้กระดาษ 
ในแผนกบัญชีของบริษัทต่าง ๆ อย่างแน่นอน

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานบัญชี 

เพราะการบันทึกบัญชีที่มีปริมาณมากแบบเดิม
สร้างความเครียดในการท�างานอย่างมาก
เมื่อน�า OCR มาใช้ พนักงานบัญชีสามารถ

ใช้เวลาที่เหลือไปท�างานที่ส�าคัญกว่านั้น เช่น
การวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีหรือช่วยวางแผน

ด้านการเงิน เป็นต้น

	 การท�างานของ	Application	เหล่านีก้ค็อืตวัหลักจะเป็น	Cloud	
Based	และจะมีตัวแถม	คือ	Application	ที่สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์
มือถือ	 ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกมากในเวลาเราไปซื้อสินค้าเราสามารถ
ถ่ายภาพใบเสรจ็เกบ็ไว้แล้ว	App.นัน้จะอ่านและเลอืกเฉพาะข้อมลูส�าคญั
ทางบัญชี ไปเก็บไว ้ ในไฟล ์ 	 เพื่อรอเชื่อมต ่อกับโปรแกรมบัญช ี
เพ่ือให้นักบัญชีน�าไปตรวจสอบ	 ก่อนจะบันทึกบัญชีด้วยการคลิกเพียง 
ครั้งเดียว

อยากทราบแล้วใช่มั้ยว่า 

โปรแกรมเหล่านี้ท�างานยังไง ? 

ขั้นตอนการท�างานจะเป็นดังนี้

1. การแปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล

 เมื่อสมัครเป็นลูกค้าแล้ว เราสามารถส่งเอกสาร 
ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ Invoice ฯลฯ เข้าสูโ่ปรแกรม ซึง่มีหลายวิธี 
ในการส่งเอกสาร คือ

1.1 Mobile phone : ถ่ายรูป	 Invoice	 หรือเอกสารทางบัญชีใด	 ๆ 
จาก	App.	ที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ

01

ลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี 

เพราะการบันทึกด้วย OCR มีความถูกต้อง
แม่นย�ากว่าการท�างานของมนุษย์

02

03

04
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1.2 Email : เมือ่สมคัรเป็นลกูค้าจะได้รบั	Email	ทีส่ามารถใช้ส่งเอกสารทีต้่องการ
เข้าสู่	 Eerver	 ของโปรแกรมทาง	 Email	 เพื่อแปลงและแยกข้อมูลทางบัญช ี
ที่ต้องการไปเก็บไว้

1.3 Scan : สแกนเอกสาร	ทางบัญชีแล้ว	Upload	ไปยังโปรแกรมนั้นเอกสาร
ที่มาจากแหล่ง		1	-	3	จะถูกแปลงเป็นข้อมูลเพื่อรอการน�าไปบันทึกบัญชี

โดยขอยกตัวอย่างจากวิธีที่ 1.1 เพื่อความเข้าใจ

	 จากภาพถ่ายของใบเสรจ็	ในข้อ	1.1	โปรแกรมจะใช้	OCR	ในการแปลง
ภาพ	 และแยกเป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการบันทึกบัญชี	 ออกมาเป็นส่วน	 ๆ	 เช่น 
ชือ่ผูข้าย	วนัที	่วธิกีารจ่ายเงนิ	และจ�านวนเงนิ	เป็นต้น	เพือ่รอไว้เช่ือมต่อไปบนัทกึ
ข้อมูลในโปรแกรมบัญชีโดยอัตโนมัติ	 ข้อมูลท่ีได้จากวิธีอื่น	 ๆ	 ก็จะถูกแปลง 
เป็นข้อมูลที่พร้อมต่อการบันทึกบัญชีตามแนวทางเดียวกัน

2. การเชื่อมต่อข้อมูลสู่โปรแกรมบัญชี 

โดย..นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ 
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี

	 ตามที่ได้เคยกล่าวไว้ในฉบับก่อนว่าประโยชน์ของ	
Cloud	Based	Accounting	คือ	การเปิดกว้างให้	Application	
ต่าง	ๆ	มาเชื่อมต่อ	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลมาบันทึกบัญชี	เมื่อเรา
เข้าไปใช้งานโปรแกรมบัญชีที่สามารถเชื่อมต่อกับ	 OCR	
โปรแกรมได้	เราจะสามารถดึงข้อมูลที่	OCR	ได้เก็บไว้ให้มาลง
บัญชี 	 โดยไม ่ต ้องบันทึกบัญชีอีก	 เช ่น	 เลขที่ เอกสาร 
ชื่อคู่ค้า	ชื่อและรหัสสินค้า	จ�านวนเงิน	จ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	
เป็นต้น	จะเห็นได้ว่าช่วยประหยัดเวลาการบันทึกบัญชีได้มาก	
และส�าหรับรายการที่เกิดขึ้นประจ�า	 เราสามารถก�าหนดไว ้
ล่วงหน้าว่าจะลงรหัสบัญชีอะไร	เช่น	ก�าหนดว่า	ถ้าชื่อคู่ค้าคือ 
การไฟฟ้า	 เราจะให้บันทึกเป็นค่าไฟ	 โดยอัตโนมัติ	 ดังนั้น 
นักบัญชีเพียงแต่ตรวจข้อมูลเหล่านั้นกับภาพถ่ายของเอกสาร	
เช่น	 Invoice	ที่จะส่งมาด้วยกันกับข้อมูลอีกครั้ง	หากถูกต้อง 
กเ็พยีงแต่กด	Enter	เพยีงครัง้เดยีว	ข้อมลูเหล่านัน้จะถกูบนัทกึ
ในระบบบัญชีทันที

	 จะเห็นได้ว่า	OCR	ช่วยให้พัฒนาการของการจัดท�า
บัญชี	 เปลี่ยนจากการที่ต้องบันทึกข้อมูลในปริมาณมาก	 ๆ 
โดยนักบัญชีไปสู่ยุคของการที่ข้อมูลทางบัญชีไหลจากแหล่ง
หน่ึงไปอีกแหล่งหน่ึงในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ 
มีการบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติหรืออาศัยการบันทึกข้อมูลที่ใช้
เวลาน้อยกว่าเดิม	เพียงหนึ่งสัมผัสของปลายนิ้ว	(One	click)	
เท่านั้น

	 จากการที่ผู้เขียนได้เล่าถึงการน�า	 Cloud	 Based	
Accounting	Software,	Mobile	Accounting,	AI	และ	OCR	
มาใช้ในวงการบัญชี	 ทราบว่ามีหลายท่านโทรเข้ามาสอบถาม 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีว่า	 เทคโนโลยีเหล่านีเ้กดิขึน้แล้วจรงิหรอื 
ขอตอบว่า	 จริงแท้แน่นอนค่ะ	 และสภาวิชาชีพบัญชี	 โดย 
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีมีแผนการ 
จัดสัมมนาเพื่อน�าเสนอให้ท่านเห็นกับตาเลยว่า	 เทคโนโลยี
เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจริง	 ๆ	 ค่ะ	 ถ้าอยากให้สัมมนานี้เกิดขึ้น 
ฝากช่วยกันแจ้งความจ�านงมาที่สภาวิชาชีพบัญชีด้วยนะคะ 
ถ้ามจี�านวนมากพอเราน่าจะจดัให้ได้ค่ะ	ขอบคณุและสวสัดค่ีะ
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เรื่องบริจาค
เรื่อง“ง่าย”ด้วย
 e-Donation

..ในอดีต การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ผู้บริจาคต้องเดินทางไปบริจาคด้วยตนเอง 
ที่หน่วยรับบริจาค หรือเข้าบัญชีธนาคาร โดยหน่วยรับบริจาคจะออกหลักฐานการบริจาคส่งให้แก่ 

ผูบ้รจิาคเพือ่ใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธปิระโยชน์ทางภาษี แต่ปัจจุบนั กรมสรรพากรได้เพิม่ช่องทางในการบรจิาคให้สะดวก 
รวดเรว็ ตรวจสอบได้ง่าย โดยได้พฒันาระบบ e-Donation เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้รจิาคทีไ่ม่ต้องการเดนิทางไปยงั
หน่วยรบับรจิาค แต่สามารถบรจิาคผ่านระบบ และผูบ้รจิาคไม่ต้องเกบ็หลักฐานในการใช้สิทธปิระโยชน์ เช่น ใบอนโุมทนาบตัร 
และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลการบริจาคปรากฏบนระบบ e-Donation แล้ว เจ้าหน้าที ่
กรมสรรพากรจึงไม่ต้องขอหลักฐานการบริจาคมาประกอบการพิจารณาการขอคืนภาษี ซ่ึงจะท�าให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืน
ภาษีเร็วขึ้นด้วย

 การบริจาคของบุคคลธรรมดา สามารถ
น�ามาหักลดหย่อนในการค�านวณเงินได้สุทธิ เพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎากร จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 ต้องเป็นการบริจาคท่ีเป็น “เงิน” เท่านั้น บุคคลธรมดา 
ไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการบริจาคสิ่งของหรือทรัพย์สิน 
ถึงแม้จะสามารถตีราคาสิ่งของหรือทรัพย์สินเป็นเงินได้ก็ตาม
  
 การบริจาคนั้น จะต้องเป็น
 (1) เงินบริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานการศึกษา 
ของทางราชการ เช่น โรงพยาบาลของทางราชการ และโรงเรียนของ
รัฐบาล เป็นต้น
 (2) เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือ 
สถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาลและสถานการศึกษาอื่น 
ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา เช่น 

วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล 
องค์การสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศให้
เป็นองค์การสาธารณกุศลเป็นการเฉพาะราย อาทิ มูลนิธิสายใจไทย 
เป็นต้น
 ในบางกรณีรัฐบาลเห็นสมควรให้การบริจาคเงินให้แก ่
ผูร้บับริจาคอืน่นอกเหนอืจากผูร้บับรจิาคทีเ่ป็นหน่วยงานหรอืองค์การ 
ที่กล ่าวมาแล้ว ให้สามารถน�ามาลดหย่อนได้ ซึ่งได ้มีการออก 
กฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกา เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เช่นเดียวกับการบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
เช่น การบริจาคเงินให้แก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบ
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น เป็นต้น และกรณี 
ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา หักได้ 2 เท่า 
เช่น การบริจาคเงินให้แก่กองทุนยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ยุติธรรม เป็นต้น แต่การบริจาคดังกล่าวต้องน�าไปรวมกับการบริจาค
ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ
ตามที่กฎหมายก�าหนด
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ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของระบบ e-Donation 

ผู้บริจาคจะต้องเข้าใจก่อนว่า ประมวลรัษฎากร 

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้บริจาคอย่างไร?

Newsletter    Issue 6918



  กรณีของวัดที่ผู้บริจาคจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้นั้น 
ต้องเป็นวดัในพระพทุธศาสนา โดยวดัดงักล่าวจะต้องเป็นวดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 รวมทั้งโบสถ์ทางคริสต์
ศาสนา หรือมัสยิดของศาสนาอิสลามที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น 
กรณีที่บริจาคให้กับวัดที่ก่อตั้งข้ึนในต่างประเทศ ผู้บริจาคไม่มีสิทธิ 
น�าเงินบริจาคมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

 เงินบริจาคที่จะน�ามาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้นั้น
ต้องมีจ�านวนเท่ากับจ�านวนท่ีบริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ 
เงินได้สุทธิหลังจากหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ 
(6) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

 ต้องมีหลักฐานการบริจาค เช่น ใบอนุโมทนาบัตรจาก 
วัดที่บริจาค หรือใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิหรือสมาคมที่ได ้รับ 
การประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล หรือบันทึกหรือหนังสือใด ๆ 
ที่เป็นหลักฐานแสดงได้ว่า บริจาคเมื่อใด ผู้ใดบริจาค บริจาคแก่ผู้ใด 
และจ�านวนเงินเท่าใด เป็นต้น ซ่ึงใบรับเงินระบุวันบริจาคในปีภาษีใด 
ให้หักลดหย่อนได้ส�าหรับปีภาษีนั้น

 การบริจาคของบริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนิติบุคคล สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในการบริจาคได้กว้างกว่าบุคคลธรรมดา โดยผู้เสีย
ภาษีสามารถน�ารายจ่ายจากการบริจาค “เงิน” หรือ “ทรัพย์สิน” 
มาถือเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ โดยน�ามูลค่าของเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสีย 
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลในส่วนทีไ่ม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไรสทุธติามมาตรา 
65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นกรณีท่ีบริจาคให้องค์การ 
หรอืสถาบนัซึง่อ�านวยประโยชน์แก่สาธารณะเป็นส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็น 
การบริจาคให้แก่สถานศึกษาและสถานพยาบาลของทางราชการ 
วัดวาอาราม หรือองค์การกุศลสาธารณะท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลงัประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกศุล หรอืบริจาคให้แก่องค์กร
หรือหน่วยงานอื่น ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลสาธารณะก็สามารถ 
น�ามาหักเป็นรายจ่ายได้เช่นกัน 

 e-Donation หรือระบบบริจาคอิเล็ค

ทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับ
ข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และ
องค์การสาธารณกุศล เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ
บรจิาคใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษไีด้ โดยไม่ต้องเกบ็หลกัฐานการบรจิาค
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง คือ 

 กรณีรับบริจาคเป็นเงินสดที่หน่วยรับบริจาค ผู ้บริจาค 
จะต้องแจ้งหน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบ 
e-Donation ทันที ซึ่งจะรับบริจาคได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 กรณีรบับรจิาคโดยผ่านการให้บรกิารของธนาคารพาณิชย์ 
(QR Code หรือ Barcode) ผู้บริจาคต้องแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางรับบริจาค ให้ส่งข้อมูลการบริจาค
ให้กรมสรรพากร ซึ่งธนาคารจะน�าส่งข้อมูลเฉพาะการบริจาคของ 
บุคคลธรรมดาเท่านั้น
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 กรณีการรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ หน่วยรับบริจาคที่จะเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น วัด 
โรงพยาบาล สถานศึกษาและองค์การกุศลสาธารณะ ก็สามารถติดต่อ
กับธนาคารเพื่อเข้าร่วมโครงการ เมื่อด�าเนินการแล้ว ผู้บริจาคสามารถ
บริจาคผ่าน Mobile Banking  ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน 
คือ 1) Log in เข้าสู่ระบบ 2) เลือกเมนูบริจาคผ่าน QR Code 
หรือ Barcode แล้วสแกน QR Code หรือ Barcode ของหน่วย
รับบริจาค และ 3) ใส่จ�านวนเงินบริจาคและยืนยันการท�ารายการ
โดยระบบจะขึ้นข้อความ “ให้แจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธ ิ
ลดหย่อนภาษ”ี หากยนืยนั การบรจิาคจะเข้าบญัชขีองหน่วยรบับรจิาค
ตามที่ผู้บริจาคประสงค์ทันที ซ่ึงกรมสรรพากรจะรวบรวมหลักฐาน
การบริจาค เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนในการยื่นแบบแสดง
รายการประจ�าปีต่อไป โดยผู้บริจาคไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาค 
เพื่อประกอบการยื่นแบบฯ

 ปัจจุบัน ธนาคารที่พร้อมให้บริการ 5 ธนาคาร คือ 

ธนาคารกรุงเทพ BualuangmBanking

ธนาคารกรุงไทย KTB Netbank

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy

ธนาคารทีเอ็มบี TMB Touch

ธนาคารออมสิน MyMo 

 และในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 จะมีธนาคารเข้าร่วม
โครงการอีก 4 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา และธนาคารมิซูโฮ

 โดยผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเอง
ได้ www.rd.go.th >บริการอิเล็กทรอนิกส์ > (e-Donation) > 
ส�าหรับผู้บริจาค > เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับ 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะแสดง
ข้อมลูการบริจาค ได้แก่ วนัเดอืนปีทีบ่รจิาค หน่วยรบับรจิาค จ�านวนเงิน 
ทีบ่รจิาค และช่องทางการบรจิาคระบบ e-Donation ทีก่รมสรรพากร
พัฒนาขึ้นมา คงจะช่วยให้ผู้บริจาคมีความมั่นใจมากขึ้นว่า เงินบริจาค 
ที่ ได ้บริจาคจะไปถึงหน่วยรับบริจาค และน�าไปท�าประโยชน์ 
สมกับที่ผู้บริจาคตั้งใจไว้ แต่คงต้องให้เวลากับผู้บริจาคท�าความคุ้นเคย 
กับเทคโนโลยีสักระยะหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารเผยแพร่ คำาถาม-คำาตอบ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เดือน
สิงหาคม 2561
2. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ “Money Tips ทำาบุญง่าย ๆ กดบริจาคออนไลน์ 24 ชม. 
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
3. คำาอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพากร โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจน
วานิช อาจารย์ชุมพร เสนไสย อาจารย์สาโรช ทองประคำา เล่ม 1 เดือนพฤษภาคม 2561
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โดย..นางสาวภาวนา ธรรมศิลา
กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่�www.fap.or.th�
หรือ�Scan�QR�Code�เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “เตรียมงบการเงินรับผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 1/61”         

 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1/61”     

 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “Beyond Treasury Management”   

 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

• หลักสูตร “Analytical Thinking in the Internal Audit Process รุ่นที่ 2/61”  

 วันที่ 26 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 สมาชิก 5,000 บาท บุคคลทั่วไป 6,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

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

  ไม่มารับตามกำาหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


