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ความคืบหน้า
“ร่างพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา 

พ.ศ. ....”

 สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 2 

แล้วท่ีดิฉันได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผ่านจดหมายข่าว

ของสภาวิชาชีพบัญชี โดยประเด็นหลกัท่ีดิฉนัจะน�ามาบอก

เล่าให้ทุกท่านทราบในครั้งน้ีเป็นเรื่องของ “ร่างพระราช

บัญญัตกิารอุดมศึกษา พ.ศ. ....” ดิฉนัเข้าใจว่าท่านสมาชิก

หลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในแวดวงการศึกษา

คงจะได้รบัรูข้้อมูลเกีย่วกบัร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ี มากนับ้างแล้ว 

วัตถุประสงค์ของการร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ี ก็เพื่อก�าหนด

มาตรการในการก�ากับดูแลการจัดการการอุดมศึกษา 

มาตรการในการคุ้มครองนิสิตนักศึกษา รวมทั้งหลักการ

ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การจัดการการอุดมศึกษาและ 

การพัฒนาบุคลากรในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานและมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

	 อย่างไรก็ดี	 บทบัญญัติบางมาตราในร่าง	 พ.ร.บ.	 ได้มี
การให้ค�านิยามของค�าว่า	 “องค์กรวิชาชีพ”	 และการก�าหนด
บทบาทขององค์กรวิชาชีพในลกัษณะท่ีขัดแย้งกับพระราชบญัญตัิ
ของสภาวิชาชีพต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงสภาวิชาชีพบัญชี	 และ 
ร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับนี้	 ยังมีบทบัญญัติให้กฎหมาย	 และข้อบังคับ 
ใด	ๆ 	ที่ขัดหรือแย้งกับ	พ.ร.บ.	นี้	ให้ใช้	พ.ร.บ.	นี้แทน	ซึ่งสมาพันธ์
สภาวชิาชพี	อนัประกอบด้วย	11	สภาวชิาชีพ	ได้ท�าการยืน่หนงัสอื
และขอเข้าชี้แจงกับผู ้ที่เก่ียวข้องกับการร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับนี้ 

มาโดยตลอด	 เพื่อขอให้ท�าการแก้ไขเนื้อหาบางประการของร่าง	
พ.ร.บ.	 นี้ 	 โดยประเด็นหลัก	 ๆ	 ที่สมาพันธ ์สภาวิชาชีพ 
ขอให้มีการแก้ไข	ได้แก่
	 การก�าหนดนิยามอ�านาจหน้าที่ของ	“องค์กรวิชาชีพ”	
ว่าหมายถึง	 องค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายให้มีหน้าท่ีควบคุม 
ความประพฤตแิละการด�าเนนิงานของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็น
ไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีการก�าหนดนยิาม
เช่นนี้ท�าให้บทบาทขององค์กรวิชาชีพไม่ครอบคลุมตามอ�านาจ
หน้าที่และวัตถุประสงค์ของ	 พ.ร.บ.	 ของสภาวิชาชีพต่าง	 ๆ 
โดยในส่วนของสภาวิชาชีพบัญชี	 ตามมาตรา 7	 ของ	 พ.ร.บ.	
วิชาชีพบัญชี	 ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี 
ไว้ถึง	14	ประการ	ซึ่งมีหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ความประพฤติและการด�าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ	 เช่น	
การส่งเสริมการศึกษา	 การอบรมและการวิจัยทางการบัญช ี
การช่วยเหลือ	 แนะน�า	 เผยแพร่	 และให้บริการวิชาการแก่
ประชาชนเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

 มาตรา 64	 ก�าหนดให้สภาวิชาชีพมีส่วนในการเสนอ
ความคิดเห็นประกอบการจัดท�ามาตรฐานหลักสูตร	 แต่มิให้ 
มีอ�านาจในการรับรองหรือก�าหนดการจัดการเรียนการสอน 
ในสาขาที่ เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษา	 และห้ามมิให  ้
สภาวิชาชีพจัดการศึกษาซ�้าซ ้อนกับการศึกษาที่สถาบัน
อุดมศึกษาจัดอยู่	 ส่วนมาตรา	 65	 ห้ามมิให้สภาวิชาชีพออก 
ข้อบังคับหรือเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบวิชาชีพ 

รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล
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บทบัญญัติบางมาตราในร่าง พ.ร.บ.

ให้นิยามอ�านาจหน้าที่ของ

“องค์กรวิชาชีพ”

...
ท�าให้บทบาทขององค์กรวิชาชีพ 

ไม่ครอบคลุมตามอ�านาจหน้าที ่

และวัตถุประสงค์ของ 

พ.ร.บ. ของสภาวิชาชีพต่าง ๆ

โดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการ 
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา	นอกจากนี้มาตรา	65	ของร่าง	
พ.ร.บ.	 ฉบับนี้ยังก�าหนดว่า	 ในกรณีที่คณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเหน็ว่าสภาวชิาชพีใดฝ่าฝืนในเรือ่งการจดัการศกึษาซ�า้
ซ้อน	หรือมีการออกข้อบงัคบัหรอืเกณฑ์ท่ีมลีกัษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สภาวิชาชีพ
ทราบ	 และให้สภาวิชาชีพปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการแจ้ง 
ซึ่งสมาพันธ์สภาวิชาชีพได้ขอให้มีการยกเลิกทั้ง	3	มาตรานี้

	 ในส่วนของมาตรา	 64	 ที่ไม่ให้สภาวิชาชีพมีอ�านาจ 

ในการรับรองหลักสูตรนั้น ในความเป็นจริงแล้วผู ้ท่ีได้รับ

ประโยชน์จากการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพไม่ใช่ตัว 

สภาวิชาชีพ แต่เป็นประชาชนผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ัน

ตลอดจนผู้ปกครองของบุคคลเหล่าน้ันท่ีจะต้องเป็นผู้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน	 การรับรองหลักสูตร 
จะท�าให้แน่ใจได้ว่าผู้จบการศึกษามีความรู้	มีสมรรถนะ	มีทักษะ
ที่ควรมีเพื่อการประกอบวิชาชีพนั้น	หากสภาวิชาชีพไม่ได้เข้ามา
มีส่วนในการรับรองหลักสูตร	 อาจมีการจัดหลักสูตรท่ีมีเนื้อหา 
ไม่ครอบคลุม	 ไม่ตรงกับทิศทางหรือบทบาทของวิชาชีพ	 หรือ 
ไม่ได้มีการก�าหนดให้มกีารฝึกฝนทกัษะทีจ่�าเป็นในการประกอบ
วิชาชีพ	 ท�าให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่สามารถประกอบวิชาชีพ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
การศึกษาในหลักสูตรลักษณะนี้จึงเป็นการสูญเปล่า	 นอกจากน้ี	
การรับรองหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพยังเป็นกลไกท่ีใช้ในการ
ควบคมุการเข้ามาประกอบวชิาชพีในประเทศไทยของคนต่างชาติ
ได้ด้วยหากไม่ให้อ�านาจแก่สภาวิชาชีพในการรับรองหลักสูตร	
ชาวต่างชาติอาจใช้ข ้ออ้างตามหลักปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ 
(National	 Treatment)	 ในการเข้ามาประกอบวิชาชีพโดย 
ไม่ต้องมีการรับรองปริญญา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เมื่อการสงวน
อาชีพว่าท�าได้เฉพาะบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยจะต้องถูกยกเลิกไป
เมื่อมีการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ	

	 ในส่วนของสภาวิชาชีพบัญชี	 แนวทางในการรับรอง
หลักสตูรของเราจะเป็นการน�ากรอบทีก่�าหนดไว้ใน International 
Education Standard (IES)		ที่ออกโดย	The	International	
Accounting	 Education	 Standards	 Board	 มาเป็นกรอบ 
ในการรับรองหลักสูตร	 กรอบนี้จะเป็นตัวช่วยเป็นแนวทางให้
สถาบันการศึกษาใช ้ในการก�าหนดเนื้อหาหลักสูตรและ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ส�าเร็จการศึกษา
จะมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ	 โดยกรอบการรับรอง
หลักสูตรของเราเป็นกรอบแบบกว้าง	ๆ	ที่ยังให้อิสระแก่สถาบัน
การศึกษาในการทีจ่ะออกแบบหลักสูตรให้มคีวามป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวได้	ส�าหรับมาตรา	65	นั้น	การจะตีความว่าการกระท�า
ใดเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการการศึกษาของ
สถาบนัอดุมศึกษาเป็นเรือ่งทีน่่าจะหาข้อยตุไิด้ยาก	และจะท�าให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้	 ความคืบหน้าของการเรียกร้องของ
สมาพันธ์สภาวิชาชีพเพื่อให้มีการแก้ไขร่าง	 พ.ร.บ.	 ณ	 เวลานี้ 
ก็เป็นท่ีน่ายินดีที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้มีค�าสั่ง 
ให้เพกิถอนทัง้	3	มาตราข้างต้นออกจากร่าง	พ.ร.บ.	เรยีบร้อยแล้ว 
โดยในขณะนี้	ร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา	 หากมีความคืบหน้าอย่างไร	 ดิฉันจะ
รายงานให้ทุกท่านทราบในโอกาสถัดไป

	 ก่อนที่จะจบเรื่องที่จะพูดคุยในครั้งนี้	ดิฉันขออนุญาต
เล่าถึงงานของคณะกรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยี 
ทางบญัชท่ีีนอกจากพวกเราจะท�างานรบัรองหลกัสตูรทีเ่ป็นงาน
ประจ�าของเราแล้ว	 เมื่อเสาร์ที่	 1	 กันยายนที่ผ่านมา	 เราได้ม ี
การจัดการแข ่งขัน	 Thailand Accounting Case 
Competition 2018	ขึ้น	ซึ่งเป็นการแข่งขันการวิเคราะห์กรณี
ศึกษาด้านการบัญชีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 โดยมี 
ทีมที่ส่งบทวิเคราะห์เข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	 84	 ทีม	 และ 
ผ่านการคัดเลือก	 เพื่อน�าเสนอต่อกรรมการจ�านวน	 15	 ทีม 
โดยกรรมการผู้ตัดสินซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงวิชาชีพ 
การบัญชีได้กล่าวชื่นชมทีมที่เข้ารอบน�าเสนออย่างมาก	ส�าหรับ
รายชื่อทีมท่ีได้รับรางวัลสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ 
สภาวชิาชพี	และในวนัศกุร์ที	่19	ตลุาคม	เราได้จดัให้มีการประชมุ
เครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย	 ซึ่งจะเป็นการ
ประชุมของผู้บริหารระดับคณบดี,	หัวหน้าภาควิชา	และหัวหน้า
สาขาวิชาของสถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีทางการบัญชี	 เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
พฒันาหลกัสตูร	กระบวนการเรยีนการสอน	การท�าวจิยัด้านการ
บัญชี	 โดยมีผู้เข้าร่วมถึง	 120	 คน	 และอกีหน่ึงงานใหญ่ของเรา 
ทีจ่ดัขึน้ในวนัเสาร์ที	่ 26	มกราคม	2562	กค็อืการจดัการแข่งขนั
ตอบค�าถามทางบัญชีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
“Thailand Accounting Challenge 2019”	ขอให้ผูท้ีส่นใจ
ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพต่อไปนะคะ 
สวัสดีค่ะ
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Online
	 ในยคุ	Thailand	4.0	เศรษฐกิจทีขั่บเคล่ือนด้วยนวตักรรมใหม่ๆ	มากมาย	สภาวชิาชพีบัญชก็ีเช่นเดยีวกนัได้มกีารพฒันาระบบออนไลน์
อย่างต่อเนือ่งมาเพ่ือรองรบั	และอ�านวยความสะดวกแก่สมาชกิ	ในปัจจบุนัสภาวชิาชพีบัญช	ีมบีรกิารออนไลน์ต่าง	ๆ	ให้แก่สมาชกิดงันี้

1.		การช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี แบ่งเป็น
        •	สมัครสมาชิกใหม่ ได้แก่ 
  - ผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
  - ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแล้วขาดต่ออายุสมาชิก

 •	การปรับวุฒิการศึกษาของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ 
 - ผู ้ที่สมัครเป ็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภทวิสามัญ  
  (ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าในสาขาบรหิารธรุกจิ พาณชิยศาสตร์  
  เศรษฐศาสตร์ ท่ีคณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่ามคีวามเกีย่วข้อง 
  กับการประกอบวิชาชีพ บัญชี) ปรบัวฒุกิารศกึษาเป็นประเภท 
  สามญั (ปริญญาตร ีทางด้านบญัชี)
 -  ผู ้ที่ สมัครเป ็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภทสมทบ  
  (ปวส.ทางการบัญชี) ปรับวุฒิการศึกษาเป็นประเภทสามัญ  
  (ปริญญาตรีทางด้านบัญชี)

 •	ส�าหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีท่ีประสงค์จะช�าระค่าบ�ารุง
สมาชิกของปีถัดไป

  	9.	 การค้นหาข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล

 10.	การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ที่สามารถลงนามในงบการเงินได้

  11.		การค้นหาข้อมลูตดิต่อของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	(เฉพาะผูส้อบ 
บัญชีที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล)

 12.		การค้นหาหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง

	13.		การจองหลักสูตรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี

2.	 	การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
ส�าหรับผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีประสงค์จะช�าระค่าธรรมเนียม 
ใบอนญุาตเป็นผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต	(ไม่รวมการขึน้ทะเบยีนของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตใหม่)	

3.			การสมัครสอบ	CPA	แบ่งเป็น 
 • ผู้ที่สมัครสอบ CPA ครั้งแรก 
 • ผู้ที่เคยสมัครสอบมาแล้ว 

4.	 	การตรวจสอบสถานภาพสมาชิก	และใบอนุญาตเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต

5.			การเปลีย่นแปลงข้อมลูส่วนบคุคลของสมาชกิ	และผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาต	เช่น	การเปลี่ยนแปลงค�าน�าหน้านาม	ชื่อ	ชื่อสกุล	ที่อยู่ 
ที่ใช้ในการติดต่อ	เป็นต้น 

    6.		การยื่นชั่วโมง	CPD	และตรวจสอบหลักสูตร	CPD	ของผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาต	หรือผู้ท�าบัญชี	 

    7.		การแจ้งลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ

				8.		การแจ้งรายชือ่ธรุกจิทีผู่ส้อบบญัชจีะลงลายมอืชือ่แสดงความเหน็ 
ต่องบการเงิน

	 ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก	ค่าธรรมเนียม 
ใบอนญุาตเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต	และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ	
โดยระบบการรับช�าระเงินของสภาวิชาชีพบัญชีให้สมาชิก 
เลือกช่องทางการช�าระเงินได้	2	วิธี	ดังนี้

 (1) Download ใบแจ้งช�าระเงนิ (Bill Payment) และ
ช�าระเงนิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วสิ หรอื Big C หรอื 

 (2) ตดัผ่านบตัรเครดติ ภายใน 5 วนัท�าการหลงัจากท่ีท่าน
ได้ช�าระเงินตาม (1) หรือ (2) สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะ
และพมิพ์ใบเสรจ็รบัเงนิ หรอื Save File ใบเสรจ็รบัเงนิออนไลน์ 
ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

	 สมาชิกสามารถใช้บริการต่าง	ๆ	 ได้ตลอดทั้งปี	 (ยกเว้น
การสมัครสอบซึ่งระยะเวลาเป็นไปตามที่ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ก�าหนด)	และหากสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์นอกจาก 
ความรวดเร็วแล้ว	สมาชิกจะได้รับความสะดวกสบายอีกด้วยเพราะ
ไม่ต้องส่งเอกสารมายังสภาวิชาชีพบัญชี	สมาชิกสามารถใช้บริการ
ดังกล่าวข้างต้นได้ที่เว็บไซต์	ของสภาวิชาชีพบัญชี	www.fap.or.th	
เลือก	Online	Service	หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ	ออนไลน์โปรดติดต่อหมายเลข	
0	2685	2535,	2564	และ	2566	หรือ	E-mail:	it@fap.or.th

โดย..ส่วนงานทะเบียน 
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Activity   ภาพกิจกรรม

 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด ้านการบัญชีบริหาร จัดหลักสูตรคุณภาพส�าหรับผู ้บริหาร
แห ่ งป ี  “CFO Cert ificat ion Program” รุ ่ นที่  21 
เมือ่วนัที ่17 สิงหาคม 2561 ถงึวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 หลักสตูรนี้
จดัขึน้เพือ่เสรมิบทบาทและความเป็นมอือาชพีด้านการบรหิารการเงนิ
และบัญชีส�าหรับองค์กร โดยคัดสรรทุกเรื่องที่ส�าคัญส�าหรับ CFO 
เพื่อพร้อมรับความก้าวหน้าและทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
จากวทิยากรทีเ่ป็นผู้บรหิารระดับสูงและผู้ทรงคุณวฒุใินแวดวงธรุกจิ
และวิชาชีพบัญชี
 ปิดท้ายการอบรมด้วยการจดังานสงัสรรค์ร่วมทานอาหาร
กบัผู้บรหิารระดบัสูงและเพือ่น CFO ร่วมวชิาชีพซึง่เตม็ความประทบัใจ 
สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข่าวสารการเปิดรับสมัครรุ่นต่อไป
ได้ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรคุณภาพส�าหรับผู้บริหารแห่งปี “CFO Certification 
Program” รุ่นที่ 21

การประชุม World Standard-setters Conference 2018 

 หน ่วยงานก�าหนดมาตรฐานการบัญชี ท่ัวโลกจาก
หลายประเทศจ�านวนกว่า 60 ประเทศ เข้าร่วมการประชมุ World  
Standard-setters Conference 2018 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-2 
ตลุาคม 2561 ทีก่รุงลอนดอน สหราชอาณาจกัรองักฤษ  ในการประชุมปีนี ้
มีการสรุปถึงภาพรวมกิจกรรมและความคืบหน้าการด�าเนินงาน
ล่าสุดของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (IASB)  
ตลอดจนมีการน�าเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับกรอบแนวคิด
ส�าหรบัการรายงานทางการเงนิปรบัปรงุใหม่ (Conceptual Framework 
for Financial Reporting) ซึง่มกีารอภปิรายเกีย่วกบัโครงการต่าง ๆ  
ของ IASB ทั้งในรูปแบบ Panel discussion และ Breakout 
session
 สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะสมาชิกของ IFRS Foundation 
น�าโดย ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการคณะ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ีและนางสาวสมบรูณ์  ศุภศิรภิญิโญ 
กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี ได้เป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

	 สวัสดีค่ะ	 พบกันอีกเช่นเคย	 กับ	 Newsletter	 ฉบับที่	 71	 
ประจ�ำเดือนพฤศจิกำยน	 2561	 ส�ำหรับในเดือนท่ีผ่ำนมำ	 จะเห็นได้ว่ำ 
เป็นเดือนแห่งกำรครบรอบ	 14	 ปี	 กำรสถำปนำสภำวิชำชีพบัญชี 
ซึ่งเมื่อรวมกับช่วงเวลำเมื่อก่อตั้งสมำคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญช ี
รบัอนญุำตแห่งประเทศไทย	แล้วนัน้	ร่วม	70	ปี	ถอืว่ำเป็นวชิำชพีทีม่คีวำม
ยำวนำนและเป็นสถำบันท่ีมีควำมส�ำคัญต่อประเทศชำติเป็นอย่ำงมำก 
ในโอกำสนี้เรำจึงมีกำรจัดกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 มำกมำยพร้อมกับกำรเชิญ 
อดีตนำยกสมำคมฯ	 และนำยกสภำฯ	 มำกล่ำวอวยพรในโอกำสนี้ด้วย 
โดยทุกท่ำนต่ำงกล่ำวเป็นเสียงเดียวกันเก่ียวกับกำรให้ควำมส�ำคัญ 
กบัจรรยำบรรณของวชิำชีพ	เพรำะสิง่นีจ้ะเป็นตวัทีแ่สดงให้เหน็ถงึคณุค่ำ
ของวิชำชีพอย่ำงแท้จริง	 และเป ็นสิ่งที่ท�ำให ้วิชำชีพบัญชีคงอยู  ่
คู่ประเทศไทยมำกว่ำ	70	ปี
	 ส�ำหรับ	Newsletter	ฉบับนี้	เรำได้รับเกียรติจำก	รศ.กอบแก้ว 
รัตนอุบล	 ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชี	 ด้ำนกำรศึกษำและ
เทคโนโลยีกำรบัญชี	 มำกล่ำวถึง	 “ควำมคืบหน้ำ	 ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
กำรอุดมศึกษำ	 พ.ศ.	 ...”	 ประเด็นร้อนท่ีท�ำให้สมำพันธ์สภำวิชำชีพ 
แห่งประเทศไทยรวมตัวกันแถลงข่ำวยืนยันเจตนำคัดค้ำนมำตรำ	 64	
มำตรำ	 65	 มำตรำ	 66	 และมำตรำ	 48	 ของร่ำงพระรำชบัญญัติ 
กำรอุดมศึกษำ	 พ.ศ.	 ....	 พร้อมด้วยบทควำมที่อัดแน่นด้วยสำระ	 อำทิ 
ควำมส�ำคัญของประมำณกำรทำงบัญชี	 เรื่องใกล้ตัวท่ีท่ำนอำจมองข้ำม, 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มกับกำรโอนขำยคะแนนสะสมระหว่ำงผู ้ประกอบกำร 
กลุม่ธรุกิจต่ำง	ๆ ,	Start	Up	-	SME	“ไม่มคีวำมรูเ้รือ่งบญัชก็ีสำมำรถท�ำบญัชีได้” 
และบทสมัภำษณ์จำกอดตีนำยกสมำคม	และอดตีนำยกสภำฯ	เนือ่งในโอกำส 
ครบรอบ	14	 ปี	ท้ำยนี้หำกท่ำนต้องกำรเสนอแนะหรือติชมจดหมำยขำ่ว
สภำวชิำชพีบญัช	ีสำมำรถส่งมำได้ที	่E-mail	:	fapnewsletter@fap.or.th

วัตถุประสงค์
	 เอกสำรฉบับนี้	 จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรน�ำเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี	มิใช่กำรให้ค�ำแนะน�ำหรือ
ควำมคิดเห็นด้ำนกฎหมำย	ทั้งน้ี	สภำวิชำชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองควำม
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหำ	ตัวเลข	รำยงำน	หรือข้อคิด
เห็นใด	ๆ	และไม่มีควำมรับผิดในควำมเสียหำยใด	ๆ		ไม่ว่ำเป็นผลโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มท่ีอำจจะเกดิข้ึนจำกกำรน�ำข้อมลูไม่ว่ำส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมด
ในเอกสำรฉบับน้ีไปใช้

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

คณะผู้จัดท�า
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดกำรส่วนสื่อสำรองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้ำหน้ำที่ส่วนสื่อสำรองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้ำหน้ำที่ส่วนสื่อสำรองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้ำหน้ำที่ส่วนสื่อสำรองค์กร

ก�าหนดเวลา   เผยแพร่เป็นรำยเดือน	(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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Activity   ภาพกิจกรรม

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมงานสัมมนา “อยากรวย อยากรุ่ง มุ่งท�าบัญชีเดียว”

 เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ และ
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงาน
สัมมนา “อยากรวย อยากรุ่ง มุ่งท�าบัญชีเดียว” ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว แบงคอก 
ฟอร์จูน กรงุเทพฯ จัดโดยสถาบนัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอตุสาหกรรมการผลติ 
(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ งานสัมมนาครั้งนี ้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ แรงจูงใจให้ SMEs เห็นถึงประโยชน์ของ 
การท�าบัญชีเดียว โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
และท�าพิธีเปิดที่ท�าการส�านักงานสาขาพิษณุโลก

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สภาวิชาชีพบัญชีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือทางวิชาการ และท�าพิธีเปิดที่ท�าการส�านักงานสาขาพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมีนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนท่ีหน่ึง เป็นผู้แทนลงนามจาก 
สภาวิชาชีพบัญชี รศ. ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
ผศ. ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
เป็นผู้แทนลงนามจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 ส�าหรับพิธเีปิดทีท่�าการสาขาจงัหวดัพิษณโุลกได้รบัเกยีรติจาก ดร.ศรัิตน์ สนชยั 
เป็นประธานสาขาพษิณโุลก ภายในงานมคีณะผู้บรหิารสภาวชิาชพีบญัชี และอนกุรรมการ
ประสานงานการบรหิารส�านกังานสาขา ตลอดจนผูบ้รหิารและคณาจารย์จากมหาวทิยาลยั
นเรศวรเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี

CPA Australia และ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) 
เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาวิชาชีพบัญชี

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สภาวิชาชีพบัญชี น�าโดย นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 
อุปนายกคนท่ีหน่ึงและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด ้านการสอบบัญชี  
นางจารวุรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์ เลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัช ีและดร.ธรีชยั อรณุเรอืงศริเิลศิ 
กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ให้การต้อนรับ  CPA 
Australia และ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) พร้อมคณะ  
ซึ่งน�าโดย Mr.Paul Ho President CPA Australia 2018  และ Mr.Sunny Chua 
Director Thailand & South Asia HKTDC

 การหารือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่อวิชาชีพ
บัญชีในระดับสากล สืบเนื่องจากปัจจุบัน HKTDC ได้รับนโยบายจากประเทศจีน จัดโครงการ Belt and Road initiative ที่มุ่งหมายขยายเส้นทางการค้า
เชื่อมโยงกับหลายประเทศ และประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางนี้ และ CPA Australia เห็นว่าโครงการดังกล่าวนี้มีการขยายธุรกิจ จึงมีความสนใจที่
จะพาสมาชิกมาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการท�าธุรกิจ และการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี เพื่อน�าความรู้ไปขยายต่อให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่

 เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2561 สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบใบอนุญาต
การเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู ้สอบบัญชีรายใหม่ โดย
มีผู ้สอบบัญชีรายใหม่เข้าร่วมพิธีจ�านวน 122 ราย โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวแสดงความยนิดแีละ 
มอบใบอนญุาตการเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแก่ผูส้อบบญัชใีหม่ ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัชี

 ในวนัดงักล่าวสภาวชิาชพีบญัชีได้มกีารเตรยีมความพร้อมโดยให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้สอบบญัชใีหม่ เพือ่ให้การปฏบิติังานของผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต 
มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อก�าหนดของ 
สภาวชิาชพีบัญชทีีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัช ีโดยมวีทิยากรผูท้รงคณุวุฒ ิได้แก่ นายชยัยทุธ องัศวุทิยา คณะอนกุรรมการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพงานสอบบญัช ี
เป็นผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิเหรญัญกิและประธานคณะท�างานพจิารณาคณุสมบตัขิองผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต  
และนางสาวอารีรัชด์ อมรวินิต ฝ่ายวิชาการ
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ความส�าคัญของประมาณการทางบัญชี

เรื่องใกล้ตัวที่ท่านอาจมองข้าม

 ประมาณการทางบัญชีคืออะไร ส�าคัญขนาดไหน และเกี่ยวกับพวกเรา 
ชาวบัญชีอย่างไร !!! ท่านเคยต้ังค�าถามน้ีกับงบการเงินในมือของท่านเองหรือไม ่
ไม่ว่าในวันนี้ท่านจะอยู่ในสถานะ ‘ผู ้ท�าบัญชี’ ‘ผู ้สอบบัญชี’ หรือแม้กระทั่ง 
‘ผู้ใช้งบการเงิน’ คนหนึ่งก็ตาม 

	 ในยุคของการเปล่ียนแปลงมุ่งสู่ความเป็นสากลของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิในประเทศไทยให้ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสากลในขณะนี้ 
คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บริษัทจะต้องท�าการประมาณการรายการบัญชีใด	 ๆ	 ขึ้นมา 
เพื่อท�าการบันทึกบัญชี	 หน�าซ�้าประมาณการทางบัญชีในทุกวันน้ียังเพิ่มความซับซ้อน 
มากขึ้นจนเรา	 ๆ	 ท่าน	ๆ	 อาจไม่เคยคาดคดิมาก่อน	ทัง้นีก้เ็นือ่งมาจากการพฒันาการ 
ที่ไม่หยุดน่ิงทั้งจากรูปแบบอันหลากหลายทางธุรกิจตลอดจนมาตรฐานการบัญช ี
ที่เกี่ยวข้อง	

	 ตวัอย่างของประมาณการทางบญัชทีีส่�าคญั	ย่อมหนไีม่พ้นบญัชค่ีาเผือ่ตา่ง	ๆ  
ท้ังในฝั่งของการลดมูลค่าสินทรัพย์และในฝั่งของหนี้สิน	 อาทิ	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม	 ค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือล้าสมัย	 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	 ประมาณการผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
จากคดีความ	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน	 ตลอดจน 
ประมาณการสิทธิในการคืนสินค้าตาม	 TFRS	 15	 ที่จะใช้กันในปีหน้า	 เป็นต้น 
ซึง่การประมาณการเหล่านี	้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิบนพืน้ฐานของประมาณการ 
ข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน	

 แท้จริงแล้วประมาณการทางบัญชี ก็คือ ทุกอย่างที่ฝ่ายบริหารหรือ
บริษัทจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อประมาณการโดยมีการต้ังสมมติฐานในเร่ืองท่ีมี 
ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ีผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวน 
ที่ประมาณไว ้  เหล ่านี้ล ้วนแต ่แสดงให ้ เห็นว ่า	 ประมาณการทางบัญชีนั้น 
อยู ่รายล้อมรอบตัวท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 แล้วเจ้าประมาณการทางบัญชีน้ี 
จะจบัต้องได้จรงิหรอืไม่	ชือ่มันกบ็อกอยูแ่ล้วว่ามันคอืประมาณการ	แต่จะประมาณการ 
ออกมาแล้วดีที่สุด	 เหมาะสมที่สุด	 ใกล้เคียงกับความจริงหรือผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
จริงในอนาคตได้มากที่สุดอย่างไร	นี่คือความท้าทายของวิชาชีพเรา	ๆ	ท่าน	ๆ

	 แต่ก่อนที่ท่านจะทราบได้ว่า	 ประมาณการทางบัญชีใดใด	 มีความส�าคัญกับ
กิจการใดมากหรือน้อยขนาดไหนตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 รหัส	 540	 ท่านจ�าเป็น
ต้องจัดประเภทประมาณการทางบัญชีออกเป็นตามระดับความเส่ียงให้ได้อย่างชัดเจน
เสียก่อน	อันได้แก่

 ประมาณการทางบัญชีที่มีความเสี่ยงต�่า
 ประมาณการทางบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง
 ประมาณการทางบัญชีที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญ
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โดยปัจจัยหรือองค์ประกอบหลัก ๆ ที่ใช้ในการจัดแบ่งประเภทความเสี่ยงของประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ได้แก่

 ความไม่แน่นอนของประมาณการทางบัญชดีงักล่าว 
(Estimation uncertainty) ซึ่งได้แก่

 	 ความซับซ้อนของแบบจ�าลองหรือการค�านวณ
 	 ความเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ
 	 ระดับการใช้ดุลพินิจเพ่ือก�าหนดข้อสมมติฐาน	 
	 	 ตลอดจนความจับต้องได้ของสมมติฐานดังกล่าว
 	 ความมีประสิทธิภาพ	 เชื่อถือได้ของระบบข้อมูล 
	 	 สารสนเทศของกิจการ
 	 ระยะเวลาทีเ่กีย่วข้องและจ�าเป็นในการประมาณการ

 ความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจาก
การทุจริตทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ (Risk of material  
misstatement due to fraud) ซึ่งได้แก่

 	 ระดับการแบ่งแยกหน้าท่ีภายในกระบวนการ 
	 	 จัดท�าประมาณการทางบัญชีดังกล่าว
 	 การเปลีย่นแปลงวิธกีารค�านวณ	หรอืข้อสมมตฐิาน 
	 	 ในการจัดท�าประมาณการทางบัญชี
 	 ระดับความระแวดระวังของผู้บริหารในการสร้าง 
	 	 กระบวนการจัดท�าประมาณการทางบัญชีรวมถงึ 
	 	 แรงจงูใจทีอ่าจมต่ีอผูบ้รหิารจากประมาณการทางบญัช ี
	 	 ดังกล่าว

 เมือ่ท่านได้ท�าความรูจ้กัและเข้าใจในประมาณการ 
ทางบัญชีที่มีอยู ่ในมือท่านมากขึ้นแล้ว ซึ่งไม่ว่าตอนนี้ 
ท่านจะเกี่ยวข้องในฐานะใด (นักบัญชี ผู้บริหาร ผูส้อบบญัช ี
ผูใ้ช้งบการเงนิ) ท่านจะเหน็ได้เลยว่าประมาณการทางบัญช ี
บางรายการอาจไม ่ ใช ่แค ่รายการบัญชีธรรมดา ๆ 
ที่บันทึกเดบิตและเครดิตผ่านใบส�าคัญทั่วไป อีกต่อไป และ
ยิ่งไปกว่าน้ันประมาณการทางบัญชีบางรายการในกิจการ
หน่ึง ๆ อาจควรถูกหยิบยกขึ้นไปพิจารณาเป็นหน่ึงใน 
“เรื่องส�าคัญส�าหรับการตรวจสอบ (Key Audit Matter)” 
เสียด้วยซ�้า อีกทั้งประมาณการทางบัญชีก็เป็นอีกหนึ่ง 
ช่องทางทีผู่บ้รหิารมักใช้ในการตกแต่งบัญชเีพือ่ให้งบการเงิน
แสดงตัวเลขไปในทิศทางที่ต้องการอีกด้วย

 ความแม่นย�าของผลการประมาณการในปีก่อน 
(Outcome of prior period / previous experience)
ซึ่งได้แก่

 	 ความผิดพลาดจากผลการประมาณการของ 
	 	 ผูบ้รหิารจากปีก่อนเม่ือเปรยีบเทยีบกบัผลเสียหายจรงิ 
	 	 ในปีปัจจุบันย่อมเป็นตัวสะท้อนถึงความแม่นย�า 
	 	 ในการประมาณการ
 	 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง 
	 	 กับการจัดท�าประมาณการทางบัญชี

 ลักษณะของกิจการและลักษณะของรายการบัญชี
ประมาณการดังกล่าว (Nature of the entity and 
of the account) ตัวอย่างเช่น หากเป็นประมาณการ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือธุรกิจที่มีการพึ่งพิงเทคโนโลยี 
ที่ล�้าสมัย ย่อมส่งผลให้บัญชีประมาณการดังกล่าว 
มคีวามซบัซ้อนมากกว่าประมาณการในธรุกจิซือ้มาขาย
ไปตามปกติ เป็นต้น
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	 แล้วท�าอย่างไรละ	ถงึจะสามารถท�าให้แน่ใจได้ว่าประมาณการทางบญัชรีายการนัน้	ๆ	 จะถกูก�าหนดขึน้มาอย่างเพยีงพอ 
และเหมาะสมจริง	ๆ	อย่างน้อย	5	ขั้นตอนที่ส�าคัญ	ที่ควรรวมอยู่ในการพิจารณาจัดท�าประมาณการทางบัญชี	คือ

 ขั้นที่ห้า

     ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นในการประมาณการทางบัญชี	 โดยผู้บริหารของกิจการ 
จะต้องระบขุ้อสมมติฐานส�าคญัให้ครอบคลมุครบถ้วน	ตลอดจนจะต้องออกแบบหลกัการในการก�าหนด 
เพื่อสนับสนุนท่ีมาของความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานในแต่ละเรื่องได้อย่างชัดเจน	 (และต้อง 
พึงระลึกไว้เสมอว่าจะต้องพยายามที่จะเลือกใช้ข้อสมมติฐานที่สามารถสังเกตได้เป็นล�าดับแรกเสมอ)

 ขั้นที่หนึ่ง 
				กิจการจะต้องก�าหนดนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับประมาณการทางบัญชีนั้น	ๆ	เพื่อตอบสนอง 
กับความเสี่ยงของบัญชีประมาณการในแต่ละระดับ	 โดยนโยบายดังกล่าวควรมีการพิจารณาใหม ่
อกีครัง้อย่างน้อยในทกุรอบปี	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัทีอ่าจกระทบต่อความไม่แน่นอนของบญัชปีระมาณการ 
ในแต่ละประเภท

 ขั้นที่สอง

								ผูบ้ริหารของกจิการจะต้องจดัให้มกีารประมวลผลข้อมลูสารสนเทศเพือ่ให้แน่ใจในความครบถ้วน 
ถูกต้องและเกี่ยวข้อง	ในข้อมูลที่จะน�ามาใช้ค�านวณประมาณการทางบัญชีนั้น	ๆ

 ขั้นที่สาม

	 	 	 	 ผู้บริหารของกิจการจะต้องออกแบบวิธีการที่เหมาะสม	 ตลอดจนแบบจ�าลองในการค�านวณ 
ที่จ�าเป็นส�าหรับประมาณการทางบัญชีใดใด	 และหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือแบบจ�าลอง 
ในการค�านวณก็จะต้องแน่ใจว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

 ขั้นที่สี่

								ในสถานการณ์ที่จ�าเป็น	ผู้บริหารของกิจการจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
ตลอดจนความรู ้ความสามารถอย่างเพียงพอในการประเมินหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
ต่อการประมาณการทางบัญชีใดใด

 ในขณะที่หากท่านเป็นผู้สอบบัญชี ท่านก็จะต้องวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมในล�าดับขั้นตอนท้ัง 5 ข้อ 
ข้างต้นเช่นเดียวกัน

โดย.. นางสาวยุจิรา  ตัวตน
บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

เอกสารอ้างอิง : 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 เรื่อง การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี 
รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กับการโอนขาย

คะแนนสะสม 

ระหว่างผู้ประกอบการ 

กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ

 ประเทศไทยเริ่มมีการน�าภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ตั้งแต่ปี 2535 นับเป็นเวลา 
20 กว่าปีมาแล้ว ภาษมีลูค่าเพิม่เป็นการจดัเกบ็จากกจิการขายสนิค้าหรอืการให้บรกิาร 
โดยผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มและการน�าเข้า ซึ่งผู้น�าเข้าตามนิยามของค�าว่า 
“สินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่กล่าวข้างต้นนั้นมีความจ�าเป็นต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะหากตีความว่าไม่ใช่สินค้าหรือบริการก็จะไม่ต้อง 
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมถ้าผู้ประกอบการน�าไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีการออกใบก�ากับภาษ ี
รวมถึงมีการน�าไปใช้เป็นภาษีซื้อก็จะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

	 กรมสรรพากรมีแนวตอบข้อหารือส�าหรับธุรกรรมที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นการขาย
สินค้าหรือให้บริการ	เช่น
	 1.	 บริษทัขายบตัรเงนิสดให้ลกูค้าล่วงหน้าและลกูค้ามีอสิระทีจ่ะน�าไปใช้แทนเงินสด 
	 	 ในการเลอืกซือ้สนิค้าชนดิใดกไ็ด้	ในขัน้ตอนขณะทีบ่รษิทัขายบตัรเงนิสดให้ลกูค้า 
	 	 เปรียบเสมือนสิ่งที่ใช้แทนเงินสดยังไม่ถือเป็นการขายสินค้าหรือบริการท่ีอยู ่
	 	 ในบงัคับต้องเสียภาษมีูลคา่เพิม่	(กค	0702/5563	ลงวนัที่	22	กรกฎาคม	2553)
	 2.	 บรษิทัตวัแทนจ�าหน่ายได้ซือ้บตัรเงนิสดจากบรษัิทผูอ้อกบัตรและน�าไปจ�าหน่าย 
	 	 ต่อให้แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้ารายย่อยได้น�าไปจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้ใช้บัตร 
	 	 การท่ีบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายบัตรเงินสดให้แก่ลูกค้ารายย่อยมิใช่เป็นการขาย 
	 	 สินค้าหรือบริการที่อยู ่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (กค	 0706/6895 
	 	 ลงวันที่	16	สิงหาคม	2549)

	 ปัจจบุนัการค้าธรุกรรมมกีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็และมากมายจนข้อกฎหมาย
และแนวทางของกรมสรรพากรที่เคยวางไว้ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุม	 ธุรกรรมหน่ึงน้ัน 
ได้แก่	 การออกคะแนนสะสมให้แก่ลูกค้าของผู ้ประกอบการในธุรกิจต่าง	 ๆ	 เช่น	 
ห้างสรรพสินค้า	ธนาคาร	โทรศัพท์เคลื่อนที่	สถานีจ�าหน่ายน�้ามันหรือสายการบิน		

	 สภาวชิาชพีบญัชไีด้เหน็ถงึความยากล�าบากในการปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภาษขีองสมาชกิจงึได้ท�าหนงัสือหารอืเพือ่ให้ได้แนวทางปฏิบตัทิีชั่ดเจน	โดยกรมสรรพากร
ได้ให้ค�าตอบแนวทางที่ชัดเจนตามหนังสือกรมสรรพากรที่	 กค	 0702/7655	 ลงวันที่ 
28	กันยายน	2561	โดยสรุปคือ

	 1.	 การจ่ายเงินค่าแลกคะแนนสะสมให้ลูกค้าระหว่างผู้ให้คะแนนสะสมสองราย 
	 	 ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรอืบรกิารทีต้่องเสียภาษมูีลค่าเพิม่		ภาระภาษี 
	 	 มูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าน�าคะแนนสะสมมาแลกซื้อสินค้าหรือบริการ
	 2.	 การขายคะแนนสะสมให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นน�าไปให้ลูกค้า	 เพื่อสะสม 
	 	 คะแนนน�าไปใช้สิทธิซ้ือสินค้าหรือบริการหรือร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตามท่ีผู้ขาย 
	 	 คะแนนก�าหนด	 คะแนนสะสมดังกล่าวมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดเพื่อน�าไปใช้ 
	 	 ซ้ือสินค้าหรือบริการ	 กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายสินค้าหรือบริการท่ีอยู ่
	 	 ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 รายละเอยีดขอให้อ่านในหนงัสอืตอบข้อหารอืดังกล่าวเพือ่พจิารณาน�าไปใช้กบั
ข้อเท็จจริงที่เหมือนกัน	 	 หากข้อเท็จจริงแตกต่างอาจมีค�าตอบที่ไม่เหมือนกันให้พึงระวัง 
ในการน�าไปใช้ในถูกต้องด้วย
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หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/7655 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
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โดย.. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โดย.. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
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	 ปัจจุบนัผูป้ระกอบธรุกจิมกัใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการเตรยีมความพร้อมในด้านเงินทนุ 
การบริหาร	 จัดการ	 และวางแผนงานต่าง	 ๆ	 จนอาจมองข้ามเรื่องส�าคัญอย่าง	 “การจัดการ 
ด้านบญัช”ี	ทั้งที่จริงแล้วการจัดท�าบัญชีอย่างถูกต้องตามสภาพที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มต้น	จะช่วย
ให้กิจการ	 SMEs	 มีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง	 สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 และจะท�าให้สถาบันการเงินสามารถใช้งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนนิงานตามข้อเทจ็จรงิในการอนมุตัสิินเชือ่	อกีทัง้ยงัช่วยลดความเส่ียงทีจ่ะเกดิปัญหา 
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้อีกด้วย

ไม่มคีวามรูเ้รือ่งบญัชี 
ก็สามารถท�าบัญชีได้

รับ

ซื้อ
ขาย

จ่าย
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	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในฐานะหน่วยงานวิชาชีพบัญชีของไทยสนับสนุน
นโยบายของรฐัในการส่งเสรมิการจดัท�าบญัชเีดยีว	และได้ตระหนกัถงึความส�าคัญ
ของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย
และต้องมีการจัดท�าบัญชีอย่างถูกต้อง	

	 โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
ด้านการท�าบญัช	ี เลง็เหน็ความส�าคญัของอุปสรรคและปัญหาดังกล่าว	 จึงมีแผน
น�าเทคโนโลยมีาช่วยบรหิารจดัการบญัชขีองธรุกจิให้มมีาตรฐานและถกูต้องครบ
ถ้วน	โดยการจดัท�าแอฟพลเิคชัน่ให้ดาวน์โหลดฟร	ี(Application)	บนสมาร์ทโฟน	
(Smart	 Phone)	 และแท็บเล็ต	 (Tablet)	 ซ่ึงสามารถช่วยอ�านวยความสะดวก
รวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ	 SMEs	 ในการบันทึกบัญชี Application น้ี 
มจีดุเด่นทีแ่ตกต่างจากระบบโปรแกรมบัญชทีัว่ไป กค็อื เพยีงแค่ผูใ้ช้งานป้อน
ข้อมูลการขาย การซื้อ รับเงินจ่ายเงินผ่านหน้าจอมือถือ จากน้ันระบบ 
ก็จะท�าการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีโดยอัตโนมัติ และประมวลผล
ส่งกลับรายงานก�าไรขาดทุนเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการทราบได้ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ระบบจะท�าการปรับปรุงรายการต่าง ๆ และจะประมวลผลส่งเป็น
งบก�าไรขาดทนุ งบแสดงฐานะทางการเงนิ ฯลฯ ชดุสมบรูณ์ ให้ผูป้ระกอบการ
เพื่อน�าส่งต่อกรมพัฒน์ และกรมสรรพากรต่อไป	การท�างานของระบบนี้จะตั้ง
อยู่บนคลาวน์	 (Cloud)	 ซ่ึงมีการรักษาความลับของธุรกิจได้อย่างปลอดภัย 
ครบถ้วน	 โดยคาดว่าจะน�าสูก่ารใช้งานสาธารณะได้ตัง้แต่วนัที	่ 1	 มกราคม	 2562	
เป็นต้นไป

	 สภาวิชาชีพบัญชีหวังว ่าการน�าเทคโนโลยี เข ้ามาช ่วยอ�านวย 
ความสะดวกจะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจ	SMEs	สามารถใช้ระบบ
นี้ในการสร้างฐานข้อมูลธุรกิจท่ีดี	 และสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตให้แก่
กิจการ	SMEs	ในอนาคต	ซึ่งจะส่งผลถึงยกระดับประเทศไทยในการจัดท�าข้อมูล
การเงินให้โปร่งใส	 อันจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตของของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศชาติต่อไป

       “การจัดท�าบัญชีเดียว” หมายความว่า การจัดท�าบัญชีและงบการเงิน

ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับ 

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่กิจการด�าเนินธุรกิจอย่างแท้จริง โดยต้องมี

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายการค้าที่เกิดข้ึนอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การน�าเสนอข้อมูล 

ที่เก่ียวข้องกับฐานะการเงินในรูปงบแสดงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน 

ในรูปงบก�าไรขาดทุนของกิจการที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งมี

ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักการค�านวณภาษีเงินได้ตามกฎหมาย

ภาษีอากร ส่งผลให้การค�านวณภาษีเงินได้ เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ต้องม ี

การปรับปรุงรายการตามกฎหมายภาษีอากรในภายหลังจากการจัดท�าบัญชี 

และงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

*TIP

โดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
เรียบเรียงโดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร

	 เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2561	นายจักรกฤศฏิ ์
พาราพันธกุล	 นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้สัมภาษณ์ 
ในรายการ	 “ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ”	 ช่อง	 Nation	 TV	
ในหัวข้อเรื่อง	 Start-Up	 SME	 “ไม่มีความรู้เรื่องบัญชี 
ก็สามารถท�าบัญชีได้”	 สืบเนื่องจากการที่สภาวิชาชีพ
บัญชีจัดท�าระบบ	Application	มือถือฟรี	ซึ่งพัฒนาขึ้น
เพ่ือช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้	 วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	ใช้ระบบนีใ้นการสร้างฐานข้อมลู
ธุรกิจ	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมมาตรการบัญชี
เดียวของภาครัฐ	 สามารถติดตามรับชมบทสัมภาษณ์
ทั้งหมดได้ที่	>> https://youtu.be/r9iMs_RQ6MM

	 เมื่อวันที่	 3	 ตุลาคม	 2561	 นายจักรกฤศฏิ์ 
พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี	นายประเสริฐ 
หวังรัตนปราณี	 อุปนายกคนที่สามและประธานคณะ
กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี	 และดร.ธีรชัย 
อรุณเรืองศิริ เลิศ	 ประธานคณะอนุกรรมการด ้าน 
การพัฒนาวิชาชีพบัญชี	เข้าร่วมประชุมกับ	ดร.กอบศักดิ์ 
ภูตระกูล	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	ณ	อาคาร
บัญชาการ	 1	 ท�าเนียบรัฐบาล	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
การจดัท�าบญัชชีดุเดยีวของสภาวชิาชพีบญัช	ีโดยได้จดัท�า	
Application	มือถือ	ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ	SMEs	สามารถ
ดาวน์โหลดใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 ซึ่ง	 Application	 นี้ 
เน้นการท�ารายการค้าที่สะดวกรวดเร็วและง่ายผ่าน 
หน้าจอมือถือ

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้สัมภาษณ์ 

ในรายการ “ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ”

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมกับ 

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
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	 จากอดีตจนถึงป ัจจุ บัน	 จะเห็นได ้ว ่ าวิชาชีพบัญชี 
มวีวิฒันาการมาอย่างยาวนาน	ถอืเป็นอกีหนึง่วชิาชพีทีม่คีวามส�าคญั
ต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากเพราะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถือเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า
	 ตลอดระยะเวลากว่า	 70	 ปี	 จากสมาคมนักบัญชีและ 
ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตแห่งประเทศไทย	จนเกดิมาเป็นสภาวชิาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และมีการประกาศใช้	 พ.ร.บ.	 วิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.	 2547	 เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ล้วนแล้วเป็นเหตุการณ ์
ที่ภาคภูมิใจแก่ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพราะสิ่งเหล่านี้เราได้รับ 
การสนับสนุนจากบุคคลส�าคัญหลากหลายท่านและหน่วยงานต่าง	ๆ 	
ที่เห็นความส�าคัญของวิชาชีพบัญชีและร่วมผลักดันจนประสบ 
ผลส�าเร็จ	 นอกจากนี้อีกหน่ึงความภาคภูมิใจ	 คือการที่เราได้รับ
พระบรมราชานุญาต	 ให้อยู่ใน	 “พระบรมราชูปถัมภ์”	 พร้อมกันนี ้
ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารที่ท�าการ 
ถอืเป็นเกยีรตแิละสิริมงคลของพวกเราชาวบัญชีเป็นอย่างยิ่งครับ
	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 ทั้งอดีตนายก	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ 
คณะกรรมการอีกหลากหลายท่านท่ีช่วยผลักดันให้สภาวิชาชีพบัญชี
มาถงึจดุ	ๆ 	นีไ้ด้นัน้	ทกุท่านต่างมีจุดมุ่งหมายเดยีวกนั	นัน่คอืการท�าให้
วิชาชีพบัญชี	 เป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในประเทศและสากล	 และ
ต้องการพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชใีห้มศีกัยภาพ	แขง็แกร่ง	กระผม
ในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนปัจจุบันพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ทุกท่าน	ก็จะยังคงสานต่อปณิธานเหล่านี้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด	
	 สิง่ทีผ่มอยากจะฝากถึงผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชหีรอืนกับญัชี
รุ่นใหม่	 ก็คงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจพร้อมกับเป็นก�าลังใจให้กับ
คนรุ่นใหม่ในการเดินบนเส้นทางของนักบัญชี	ด้วยการฝึกฝน	พัฒนา
ตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด	 พร้อมกับการด�ารงไว้ซ่ึงจรรยาบรรณ	 จนเป็น 

จากวันนั้น..ถึงวันนี้
จากสมาคมนักบัญชีฯ..สู่สภาวิชาชีพบัญชี

“สภาวชิาชีพบัญชมีจีดุมุง่หมายในการท�าให้วิชาชพีบัญชี 
เป็นท่ียอมรบัจากทัง้ภายในประเทศและสากล และต้องการพฒันา

ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชใีห้มศีกัยภาพ แขง็แกร่ง”

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี	2560	–	ปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการยอมรับและให้ความไว้วางใจ	 ได้เติบโตในสายงานและ 
ได้ท�าในส่ิงทีต่วัเองใฝ่ฝัน	เป็นก�าลงัส�าคญัทีจ่ะช่วยพฒันาประเทศชาติ
ต่อไป	เพราะผมเชื่อว่าวิชาชีพเราก็เก่งไม่แพ้ใคร
	 ท้ายที่สุดน้ีผมขอขอบคุณทั้งท่านอดีตนายก	 ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ
คณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที่และผู้มีคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีทุก	ๆ	
ท่าน	 ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและท�าให้ก่อเกิดเป็นสภาวิชาชีพบัญชี 
จวบจนทุกวันนี้	และในโอกาสครบรอบการสถาปนา	14	ปี	ขออ�านาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ดลบันดาลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน 
พบแต่ความสุข	 เจริญรุ่งเรือง	 สุขภาพแข็งแรง	 คิดหวังส่ิงใดขอให้
ประสบผลส�าเร็จตลอดไปครับ
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	 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่สภาวิชาชีพบัญชี	ครบรอบ	14	ปี	
ถ้าเราพูดถึงสถาบันวิชาชีพบัญชีเราต้องมองย้อนหลังกลับไปตั้งแต่สมัยที่เรายัง 
เป็นสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	 ซึ่งจัดตั้งขึ้น 
เมื่อปี	2491	จนถึงปัจจุบันนี้	ก็เป็นเวลากว่า	70	ปีแล้ว	จะเห็นได้ว่าเราก็มีผลงาน
ออกไปมากมาย	 และมีส่วนส�าคัญในการช่วยสนับสนุนตลาดทุน	 ตลาดเงิน 
รวมไปถึงการสร้างความเชื่อม่ันให้กับหน่วยงานก�ากับดูแล	 และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน	 ในโอกาสที่สภาวิชาชีพบัญชีครบรอบ	 14	ปี	 ผมในฐานะที่เคยเป็น
อดีตนายกสมาคมฯ	 และก็ได้มีโอกาสมาเป็นที่ปรึกษา	 ขอถือโอกาสนี้อาราธนา
คณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัด์ิสทิธิท้ั์งหลายทีแ่ต่ละท่านเคารพนบัถอื	ขอให้ช่วย
ดลบันดาลคุ ้มครองให้สถาบันเราและสมาชิกทุกคนของสภาวิชาชีพบัญชี 
มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ	 ให้สภาวิชาชีพบัญชีของเรา
ยัง่ยนืตลอดไป	และให้ด�าเนนิงานได้อย่างบรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้
นอกจากนีย้งัถอืโอกาสน้ีขอให้คณะกรรมการและพนกังานทกุคนของสภาวชิาชพี
บัญชีที่ถือเป็นก�าลังส�าคัญมีความสุข	ความส�าเร็จสมความปรารถนาทุกประการ

	 ตลอดระยะเวลาการท�างานที่ผ ่านมา	 ผมคิดเสมอว่า
จรรยาบรรณของนักบัญชี เป็นสิ่งส�าคัญมาก	เพราะว่านักบัญชีเป็น
ผู้ที่รู้ตัวเลขของการประกอบธุรกิจ	 นักบัญชีจึงต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์
สุจริต	 ไม่พึงเปิดเผยในส่ิงที่ไม่ควรเปิดเผย	 และต้องเก็บความลบัของ
ลกูค้าไว้ให้ดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะดไีด้	 และอาชีพผูส้อบบญัชนีัน้จ�าเป็นต้องรู้
ความลบัของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจอย่างละเอียด	 จึงต้องเป็น 
ผูเ้กบ็ความลบัของธรุกจิไว้แต่เพยีงผูเ้ดยีว	แม้แต่ลกูน้องเองไม่จ�าเป็น
ก็ไม่ต้องบอกด้วยซ�้าไป	 แม้แต่คนทีเ่ป็นลูกน้องทีไ่ปตรวจสอบด้วยกนั 
กอ็าจจะต้องแนะน�าบ้าง	 ผมเป็นนายกสมาคมฯ	มาถงึสองสมยั	 และ
เป็นคนหนึง่ทีม่ส่ีวนช่วยให้วชิาชพีบญัชมีคีวามเจรญิงอกงามมาจนถงึ
ทุกวันนี้	 ทุกท่านที่มาเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีก็ตั้งใจที่จะสร้าง 
สมาคมฯ	และสภาวิชาชีพบัญชีให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	ผมอยาก
เห็นความเจริญของสภาฯเพราะวิชาชีพนี้จะต้องมีคู ่ประเทศไทย 
ตลอดไป

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

วาระปี	2528	–	2532

“วชิาชีพบญัชีมีส่วนส�าคัญในการสนับสนนุตลาดทนุตลาดเงิน 
รวมไปถึงสร้างความเชือ่ม่ันให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสียทกุภาคส่วน”

“ผมอยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองของสภาวิชาชีพบัญชี 
เพราะวิชาชีพบัญชีจะต้องมีคู่ประเทศไทยตลอดไป”

ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

วาระปี	2532	–	2536

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

วาระปี	2520	–	2522
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	 สภาวิชาชีพบัญชีครบรอบการสถาปนา	14	ปี	ในวันที่	23	ตุลาคม	ผมขอ
ถอืโอกาสนีแ้สดงความยนิดกีบัสภาวชิาชพีบญัช	ีอนัเป็นสถาบนัทีส่�าคัญอย่างยิง่ของ
วิชาชีพบัญชีของประเทศไทย	 สิ่งท่ีอยากจะฝากก็คือ	 “นักบัญชี”	 นอกจากจะเก่ง 
ในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีก็ดี	 มาตรฐานการสอบบัญชีก็ดี	 ควรค�านึงเสมอว่า
วิชาชีพบัญชีของเรานี้	 จะมีความหมายลดลงทันทีถ้านักบัญชีเราขาดคุณธรรม	
จริยธรรม	ไม่รักษาจรรยาบรรณ	เพราะฉะนั้นจึงขอฝากสิ่งนี้ให้กับนักบัญชีทุกท่าน
ได้ตระหนักในเรื่องนี้ไว้	 อีกเรื่องหนึ่ง	คือ	ต่อจากนี้ไปเราจะเป็นเพียงผู้บันทึกบัญชี	
เป็นเพียงผู้วิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีไม่ได้	 นักบัญชีควรจะต้องตื่นตัวกับเทคโนโลยี
เป็นอย่างมาก	 เพราะจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี	 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีส่วน
ช่วยให้เราบันทึกบัญชีได้โดยง่าย	 โปรแกรมส�าเร็จรูปต่าง	 ๆ	 จะเข้ามาช่วยได ้
รวมถึงการวิเคราะห์ทั้งการบันทึกการวิเคราะห์	 เทคโนโลยีท�าให้เราได้	 แต่ส่ิงที ่
นักบญัชีจะต้องพยายามเน้นบทบาทของตวัเองกค็อื	การทีจ่ะพยายามจดัท�ารายงาน
ที่มีความหมายแก่ผู้ใช้	ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรนั้น	ๆ	เองหรือผู้ใช้ตัวเลขต่าง	ๆ	ที่อยู่
ภายนอกองค์กร	สดุท้ายนีข้อให้คณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิสิ์ทธิไ์ด้อ�านวยพรให้
สภาวิชาชีพบัญชีมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเป็นที่พึ่ง	 ที่หวังได้ของมวล
สมาชิกทั้งมวล

	 ตอนที่ตั้งสมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย	เรามวีตัถปุระสงค์เพือ่จะรวมนกับญัชีทัง้หมดในประเทศไทย
ให้มาอยูท่ีเ่ดยีวกนั	เพือ่ปรกึษาและแลกเปลีย่นความรูกั้น	รวมทัง้เพือ่ออก
มาตรฐานการบญัช	ีและมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึง่เป็นไปด้วยดตีลอดมา	
ท�าให้เรามนัีกบญัชมีากมายทัว่ประเทศ	นบัว่าเป็นสถาบนัท่ีเก่าแก่ของชาติ
เพราะฉะนัน้ในโอกาสครบรอบ	14	ปี	ขอให้สภาวชิาชพีบญัชมีคีวามยัง่ยนื
ตลอดไป	 รวมทั้งคณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิกทุก	 ๆ	 ท่านมีแต่
ความก้าวหน้า	มัน่คง	และทีส่�าคญัก็คอื	การยดึถือหลกัความซือ่สตัย์สจุรติ
ของนักบัญชี	 ซึ่งเป็นส่ิงที่ส�าคัญมากถ้านักบัญชีไม่มีความซ่ือสัตย์สุจริต
ประเทศชาตกิค็งพงัเพราะท�าให้ข้อมลูต่าง	ๆ 	ผิดแปลกไป	ในภายภาคหน้า
หากมีอะไรเกิดขึ้น	 ก็หวังว่านักบัญชีจะช่วยกันท�าให้สถาบันของเราอยู ่
อย่างมั่นคงตลอดไป

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

วาระปี	2540	–	2544

ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

วาระปี	2532	–	2536

“สภาวิชาชีพบัญชีนับว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่ของชาติ
ดิฉันหวังว่านักบัญชีจะช่วยกันท�าให้

สถาบันของเราอยู่อย่างมั่นคงตลอดไป”

“วิชาชีพบัญชีของเรานี้จะมีความหมายลดลงทันที
ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเราขาดคุณธรรมจริยธรรม”

เรียบเรียงโดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

วาระปี	2520	–	2522
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ก้าวสู่นักบัญชี

แห่งโลกอนาคต

	 ในโลกยุคปัจจบุนัท่ีปัจจยัรอบ	ๆ 	ตวัเรามกีารเปล่ียนแปลงจากกระแส	Digital Technology องค์กรธุรกจิ

ได้มีปรับการด�าเนินงานให้สอดคล้องโดยการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ๆ	 มาช่วยในการบริหารธุรกิจ	 มีการปรับ 

Business Model	 ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด	 การติดตาม	Mega	 Trend	 เพื่อให้องค์กรไม่ตกยุค	 มีการท�า 

Strategic Transformation	 เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นครัง้ส�าคญัน้ีและย่ิงการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกรุนแรงและรวดเร็วเพียงใด	 ก็ย่ิงเป็นการกระตุ้นเตือนและท้าทายความสามารถของผู้น�าองค์กรในการ 

ที่จะน�าพาธุรกิจให้ยังอยู่รอดกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

	 ในบางอุตสาหกรรมก็ได้เลือกใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์ซ่ึงเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 จะเห็น
ได้ว่าในอีกไม่ช้าเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	ต่าง	ๆ 	นี้	จะมีผลกระทบในการท�างานอีกหลากหลายอาชีพ	ดังนั้น	จึงต้องกลับมาคิด
แล้วว่างานที่ท�างานอยู่ในปัจจุบันจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เช่นน้ีหรือไม่	 และหากมีโอกาสที่จะถูกทดแทน
ควรจะหาหนทางอย่างไร
 ส�าหรับอาชีพนักบัญชี	 เราก็มีโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยเพื่อรองรับลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีมีอยู ่ 
หลากหลายประเภทให้การออกรายงานทางการเงินอยู่แล้ว	 แต่งานในส่วนของการที่ต้องอาศัยการตีความ	 ทางเลือก	
การตัดสินใจ	และการวิเคราะห์	ในขณะนี้ที่ยังต้องมีนักบัญชีที่มีประสบการณ์	ความรู้	ความสามารถ	แต่หากในอนาคต
ก็ยังเป็นค�าถามอยู่ว่าเมื่อ	Machine Learning	แล้ว	ในอาชีพนักบัญชีจะเป็นอย่างไร

	 ในส่วนงานตรวจสอบบัญชีนั้น	มีการออกมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่	ๆ	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้	
กลุ่ม	 Big	 4	 จึงได้มีการลงทุนโดยน�าระบบงานหรือโปรแกรมทางการตรวจสอบมาใช้เพื่อรองรับการด�าเนินของธุรกิจ 
ทีซ่บัซ้อนและเปลีย่นแปลงไป	ส�าหรบัส�านกังานสอบบญัชไีทยขนาดกลางหรอืขนาดเลก็นัน้มภีาระทีต้่องปรบัตวัให้รองรบั
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

	 จากวิวัฒนาการต่าง	 ๆ	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ี	 สภาวิชาชีพบัญชีโดยอ�านาจหน้าท่ีตาม 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 2547	 ได้ระบุให้มีการส่งเสริมการศึกษา	 การอบรม	 และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 
ดังน้ันพันธกิจท่ีมีต่อสมาชิกน้ัน	 คือ	 การส่งเสริมและพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 
มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีแนวคิดที่ทันสมัย	 อีกทั้งสภาวิชาชีพบัญชีถือว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้วิชาชีพบัญชี 
จึงมีบทบาทเป็น	Mentor	 ที่จะพัฒนา	 ฝึกฝน	 อบรม	 ให้สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง	 6	 ด้าน	 ได้ก้าวทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่	ๆ	

	 ดังนั้น	 สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านจึงควรศึกษา	พัฒนาตนเองเสริมทักษะ
ข้ามศาสตร์	 และติดตามความรู้ใหม่	 ๆ	 อันเกี่ยวเน่ืองกับการด�าเนินงานขององค์กร	 มีส่วนร่วม 
ในการเปล่ียนแปลงเพือ่เพิม่พนูศักยภาพในการบรหิารจดัการองค์กรให้ร่วมสมยั	เช่นการท�าความ
รู้จักในการน�าเทคโนโลยี	Big	 Data,	 Data	 Analytics,	 AI	 กับ	 Machine	 Learning, 
Blockchain เป็นต้น	ทั้งนี้ต้องหมั่นพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

	 เน่ืองในวันครบรอบ	14	ปี	สภาวิชาชีพบัญชี	ในวันท่ี	23	ตลุาคม	ภายใต้พระราชบัญญตัิ 

วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	ผมนายพชัิย	ชุณหวชิร	อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี	มีความยินดี

อย่างย่ิงท่ีสภาวิชาชีพบัญชีจะมีบทบาทส�าคัญในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศ	 มุ่งเน้น 

การพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ทันสมัยควบคู ่กับการมีจรรยาบรรณ 

ในการประกอบการ	 ทัดเทียมมาตรฐานสากลขอให้การด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี 

ประสบผลส�าเร็จตามที่มุ่งหมายไว้..

โดย.. นายพิชัย ชุณหวชิร
อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วาระปี	2554-2557

Special Interview    สัมภาษณ์พิเศษ
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Training & Seminar Course

• หลักสูตร “เทคนิคการสร้างระบบสารสนเทศทางการบัญชีและระบบการบริหารการเงิน 

    ในยุค Transformation รุ่นที่ 2/61”        

	 วันที่	3-4,	6-7	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	15,000	บาท	บุคคลทั่วไป	16,000	บาท	(รวม	VAT)		

    สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	โรงแรม	Holiday	Inn	Bangkok	Sukhumvit

• หลักสูตร “Audit Assistant Training รุ่นที่ 2/61”    

 วันที่	4,	6,	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	

	 สมาชิก	4,500	บาท	บุคคลทั่วไป	5,000	บาท	(รวม	VAT)		

   	สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น”   

	 วันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	2,500	บาท	บุคคลทั่วไป	3,000	บาท	(รวม	VAT)		

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21	

• หลักสูตร “The International Professional Practices Framework (IPPF): 

    The Framework for Internal Audit effectiveness”  

	 วันที่	22-23	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	5,500	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

		ไม่มารับตามก�าหนด

		ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

		ไม่ยอมรับ

		ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

		เลิกกิจการ

		ย้าย	ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่	209/2552

ปณศ.(พ)	พระโขนง	10110
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


