
	 ปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังตื่นตัวกับปรับปรุงระบบบัญชีหรือรำยงำนทำงกำรเงิน

ส�ำหรับกิจกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม	 (Small	and	Medium	Enterprises	 :	SMEs) 

ให้เป็นรำยงำนทำงกำรเงนิทีแ่สดงผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงนิทีแ่ท้จริง	หรือทีเ่รยีกกันว่ำ 

‘บัญชีชุดเดียว’ (Single	Account)	ที่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ	และเอกชน	ก�ำลังให้ควำมสนใจ

อย่ำงมำกโดยเฉพำะ

กรมสรรพากร ที่ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลที่ได้นั้น

มาใช้ในระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
ที่จะท�าให้ระบบการจัดภาษีของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และลดการใช้วิจารณญาณ (Subjective) ในการด�าเนินการจัดเก็บภาษี 
โดยน�าระบบการตรวจสอบการจัดเก็บภาษี 

แบบ (Risk Based Audit : RBA) ท�าให้การจัดเก็บภาษี
เป็นธรรมมากขึ้นและลดการทุจริต

 นอกจากนั้นรัฐบาลก็จะได้รับประโยชน์ในการบริหารงบประมาณประเทศ กล่าวคือ  
เมื่อมีข้อมูลทางการเงินของระบบเศรษฐกิจที่เป็นจริงและสะท้อนผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินที่แท้จริง ย่อมท�าให้ข้อมูลที่ทางรัฐบาลได้รับน้ันสามารถน�ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ 
ในการวางแบบนโยบายของประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ไม่ท�าให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างผิดพลาดไม่ตรงตามความต้องการของประเทศ

 จากแนวความคิดนี้ ท�าให้หน่วยงาน 
ต ่าง ๆ ของรัฐโดยเฉพาะกรมสรรพากร 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี 
ได้ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดพระราชก�าหนด 
ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากร 

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 
โดยเป็นการเปิดโอกาสใช้ให้ SMEs 

ในประเทศไทยได ้แก ้ไขปรับปรุงรายงาน 
ทางการเงนิให้ตรงตามความเป็นจรงิโดยยกเว้น
ภาษีอากร และยกเว้นการตรวจสอบภาษี

นอกจากนั้ น ใน เวลาต ่ อมาในป ี 
2562 น้ี กไ็ด้มกีารออกพระราชบญัญตั ิ

ยก เว ้ น เ บ้ี ยปรับ เ งิ น เพิ่ มภาษีอากรและ 
ความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
การเกี่ยวกับภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 
เพื่อสนับสนุน SMEs อีกครั้งหนึ่ง  

เพ่ือเปิดโอกาสให้ SMEs ปรับปรุงรายงาน
ทางการเงนิและภาษ ีให้สะท้อนภาพความเป็นจรงิ
และเป็นการผลักดันให้ SMEs ได้ด�าเนินการ 
ยื่ นภาษี ผ ่ านระบบ เทค โน โลยี ขอ งทา ง 
กรมสรรพากร ซ่ึงจะท�าให้สรรพากรสามารถ 
น�าข้อมลูทีไ่ด้นัน้มาใช้ในระบบ Data Analytics 
และ AI ต่อไปในอนาคตได้ตามวัตถุประสงค์
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	 กำรพัฒนำทำงด ้ ำน เทคโน โลย ี

ด้ำนสำรสนเทศอยำ่งมำกในปัจจุบัน	ส่งผลให	้

SMEs	จะต้องมกีำรปรับตวัโดยเพ่ือให้สำมำรถ

อยูร่อด	มัน่คง	และยัง่ยนื	กำรที	่SMEs	จะท�ำได้นัน้ 

จะต้องอำศยักำรบญัชบีริหำร	ซ่ึงเป็นเคร่ืองมอื 

ที่ส�ำคัญส�ำหรับผู ้บริหำรหรือผู้ประกอบที่

จะท�ำให้สำมำรถตัดสินใจในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

ได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ	 แต่กำรที่จะท�ำให  ้

ผู้บริหำรมีเคร่ืองมือด้ำนกำรบัญชีบริหำรที่มี

ประสทิธภิำพได้นัน้	จะต้องอำศยักำรเก็บข้อมลู

รวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 

ซ่ึงเหตุกำรณ์กำรผลักดันเรื่องกำรบัญช ี

ชุดเดียว	 จึงเป็นโอกำสที่ดีของ	SMEs	ที่จะ

ได้เร่ิมต้นปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรผ่ำนกำรใช้ระบบบัญชีบริหำร	 เพ่ือให้

สำมำรถแข่งขัน	อยู่รอดได้อย่ำงมั่นคง	 และ

ยั่งยืน	ในสภำวะเศษรฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงมหำศำลในปัจจุบัน	นอกจำกนี้	 จะเป็น 

กำรเปิดโอกำสให้	SMEs	สำมำรถใช้ประโยชน์

จำกระบบกำรบัญชีบ ริหำรให ้อย ่ ำง เต็ม 

ประสิทธิภำพ	 อันจะท� ำ ให ้ 	 SMEs	 ของ

ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปเป็นกิจกำรที่มีผลงำน

ยอดเยี่ยม	 (High	Performance	SMEs)	

ซ่ึงในทีส่ดุแล้วจะส่งผลควำมเข้มแข็งของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่ำงมั่นคงและ

ยั่งยืนต่อไป

 เหตุการณ ์ดั งกล ่ าว  มีผลท� า ให  ้
การบัญชีบริหารที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจและความส�าคัญส�าหรับ SMEs 
เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากที่ผ ่านมา 
ระบบบัญชีบริหารที่กิจการ SMEs ใช ้นั้น 
มักจะเป็นข้อมูลด้านการเงินท่ีผู้ประกอบการ
เป็นผู ้ เก็บรวบรวมเอง และไม่ได ้ใช ้ข ้อมูล 
ตามรายงานทางการเงิน ท�าให้การบริหารงาน
ของผู ้ประกอบการนั้นอาจเกิดการผิดพลาด 
และเกิดความสับสนได้

 ยกตัวอย ่างเช ่น ถ ้ากิจการ
วางแผนเกี่ยวกับเรื่องกระแสเงินสด 
ก็จะต้องมีการท�าข้อมูลอีกหนึ่งชุดแยก
จากรายงานทางการเงินที่น�าส ่งทาง
รัฐบาล (เนื่องจากรายงานทางการเงิน 
ที่น�าส ่งรัฐบาลนั้นไม ่ได ้แสดงข ้อมูล 
ที่แท้จริง เพื่อหลบเลี่ยงภาษี เป็นต้น) 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของ
ตนเอง ท�าให้ต้องมีข้อมูลหลายชุด

 นอกจากนั้นการติดต่อธุรกิจไม่ว่า 
การท�าข ้อตกลงการซื้อขาย การกู ้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน ผู ้ประกอบการก็ต ้อง 
เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย เพื่อน�าเสนอ
ต่อสถาบันการเงินเพื่อพิสูจน์ว่ากิจการของตน 
มีประสิทธิภาพและศักยภาพด ้านเครดิต 
ต่อการขอสินเชื่อมากกว่าข้อมูลในรายงาน 
ทางการเงินแบบทางการที่น�าส่งรัฐบาล 

 ดังนั้น เมื่อมีการผลักดันเรื่องบัญชี
ชุดเดียวน้ีขึ้น ท�าให้การบัญชีบริหารกลับมา 
มีบทบาทมากขึ้นต่อ SMEs ซ่ึงจะท�าให้ระบบ
บัญชีบริหารสามารถช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ 
ด� า เ นิ นกลยุ ท ธ ์ ใ นทา ง ธุ รกิ จ ไ ด ้ อย ่ า งมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้กระบวนการบรหิาร
จัดการ ด้านการวางแผน ผู้บริหารสามารถ 
น� าข ้ อมู ลจากงบการ เงินมาใช ้ เป ็นฐาน 
ในการจัดท�างบประมาณ ท�าให้งบประมาณ
ที่ได้มีประโยชน์ต่อการวางแผนในการด�าเนิน
กลยุทธ์ของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถน�ามาใช้จัดท�าแผนทางธุรกิจ 
เพื่อน�าเสนอต่อสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ

 นอกจากนี้ ในการควบคุมติดตาม
ในการบริหารจัดการธุรกิจ ผู ้ประกอบการ
สามารถใช้ข้อมูลที่เกิดจากรายงานทางการเงิน
ที่น�าเสนอข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นผลประกอบ
การเทียบกับงบประมาณที่ต้ังไว้ ท�าให้สามารถ
วิเคราะห์ความต่าง (Variance Analysis) 
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถใช ้
เทคนิคทางบัญชีบริการมากมายมาสนับสนุน 
ในการบรหิารจัดการ เช่น เทคนคิ Management 
by Except ion หรือแม ้กระทั่ งการน� า 
การบญัชตีามความรบัผดิชอบ (Responsibility 
Accounting) มาใช้เพื่อวัดผลงาน ท�าให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนากิจการอย ่างต ่อเนื่อง 
ยิ่งกว่านั้น จากการที่กิจการมีการบันทึกข้อมูล
ตามความเป็นจริงท�าให้สามารถน�าข ้อมูล 
มาใช ้ ในการบัญชีบริหาร เชิ งกลยุทธ ์ ได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์คู่แข่ง 
การวิเคราะห์ลูกค้า การวัดผลแบบองค์รวม 
เป็นต้น

โดย.. ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
ประธานคณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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