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ใน ช่่วงเวลาน้ี้�คงไม่่ม้่ใครท้ี่�จะปฏิิเสธได้้ถึึง 
ผลกระที่บต่่อการระบาด้ไปท่ี่�วโลกหรือ 

ท้ี่�เราเร้ยกว่า Pandemic ท้ี่�เริ�ม่เกิด้เหตุ่การณ์์ที่ว้ 
ความ่รุนี้แรงม่ากขึึ้�นี้ต่่�งแต่่ต้่นี้ปี 2563 น้ี้� เหตุ่การณ์์ 
คร่� ง น้ี้� ไ ด้้ ส่งผลกระที่บต่่อช้่ วิต่ม่นุี้ษย์และส่งคม่ 
อย่างม่าก เนืี้�องจากเชื่�อไวร่ส COVID-19 น้ี้� สาม่ารถึ
แพร่ระบาด้ในี้ระยะท้ี่�ผ้้ติ่ด้เชื่�อย่งไม่่ม้่อาการได้้ ที่ำาให้ 
ผ้้ท้ี่�ติ่ด้เชื่�อท้ี่�ไม่่ม้่อาการสาม่ารถึแพร่เชื่�อต่นี้เองไปส่้ 
ส่งคม่ได้้อย่างรวด้เร็ว นี้อกจากน้ี้�อาการขึ้องโรคท้ี่�เกิด้
จาก COVID-19 น้ี้�ย่งม้่ความ่รุนี้แรงและย่งไม่่สาม่ารถึ
หายาท้ี่�ม่าร่กษาได้้โด้ยต่รง ที่ำาให้ม้่การเส้ยช้่วิต่ขึ้อง
ผ้้ติ่ด้เชื่�อเป็นี้จำานี้วนี้ม่ากท่ี่�วโลก จึงที่ำาให้ร่ฐบาล 
ในี้หลายประเที่ศต้่องออกม่าต่รการอย่างเฉ้ียบขึ้าด้ 
เพื�อลด้การแพร่ระบาด้ขึ้องโรค เช่่นี้ การประกาศ
เคอร์ฟิิว (Curfew) การห้าม่ที่ำากิจกรรม่ท้ี่� ต้่อง 
รวม่ต่่วก่นี้ และการปิด้สถึานี้ท้ี่�สำาค่ญ สถึานี้ศึกษา 
รวม่ถึึงสถึานี้ท้ี่�ท้ี่�เป็นี้แหล่งรวม่เศรษฐกิจท้ี่�สำาค่ญ ๆ 
ม่ากม่าย จึงหล้กเล้�ยงไม่่ได้้ท้ี่�เหตุ่การณ์์การแพร่ระบาด้ 
ขึ้อง COVID-19 น้ี้� จะม้่ผลกระที่บอย่างม่ากม่าย
ม่หาศาลต่่อระบบเศรษฐกิจโลก และผลต่่อองค์กร
ธุรกิจท่ี่�วไปในี้วงกว้าง ซึึ่�งยอ่ม่ม้่ผลกระที่บต่่อผ้้ประกอบ
วิช่าช้่พบ่ญช้่อย่างแน่ี้นี้อนี้

 ผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ เป็นี้บุคคลากรท้ี่�ม้่
ความ่สำาค่ญต่่อระบบเศรษฐกจิในี้ทุี่กแง่มุ่ม่ไม่่ว่าจะเป็นี้
ผ้้ที่ำาบ่ญช้่ ผ้้สอบบ่ญช้่ น่ี้กบ่ญช้่บริหารหรือผ้้บริหาร
ในี้องค์กรต่่าง ๆ น่ี้กบ่ญช้่ภาษ้อากร ผ้้วางระบบบ่ญช้่

รวม่ถึึงน่ี้กการศึกษาด้้านี้การบ่ญช้่ ล้วนี้แล้วเป็นี้ 
ฟัินี้เฟิืองสำาค่ญขึ้องระบบเศรษฐกิจ และองค์กรธุรกิจ 
ด่้งน่ี้�นี้ เมื่�อระบบเศษรฐกิจได้้ร่บผลกระที่บจาก 
การแพร่ระบาด้ขึ้อง COVID-19 ผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่
ท้ี่�สาม่ารถึให้คำาปรึกษาในี้การร่บมื่อก่บสถึานี้การณ์์น้ี้�
จะที่ำาให้สาม่ารถึสร้างคุณ์ค่าให้ก่บองค์กรและวิช่าช้่พ
ได้้อย่างม่าก ผ้้ประกอบวิช่าช้่พจึงจำาเป็นี้ท้ี่�ต้่องเข้ึ้าใจ
และที่ราบถึึงแนี้วการปร่บต่่วหรือการเต่ร้ยม่พร้อม่ร่บ
สถึานี้การณ์์และการแก้ไขึ้เพื�อให้องค์กรม้่ความ่เข้ึ้ม่แข็ึ้ง 
และสาม่ารถึด้ำา เ นิี้นี้การผ่านี้พ้นี้วิกฤต่ในี้คร่� ง น้ี้� 
ได้้อย่างม่่�นี้คง บที่ความ่น้ี้�จึงเป็นี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อม้่ล 
เก้�ยวก่บการปร่บต่่วขึ้ององค์กร (Enterprise Resilience) 
เพื�อให้ผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ได้้ที่ำาความ่เข้ึ้าใจและ 
ใช้่เป็นี้แนี้วที่างในี้การให้คำาแนี้ะนี้ำาก่บองค์กรท้ี่�ให้
บริการได้้อย่างเหม่าะสม่

 สิ�งท้ี่�สำาค่ญหกด้้านี้สำาหร่บองค์กรท้ี่�จะต้่อง 
พิจารณ์าในี้ช่่วงเวลาวกิฤต่น้ี้� (อา้งอิงข้ึ้อม้่ล PWC, 2020) 
คือ (1) ด้้านี้การจ่ด้การภาวะวิกฤต่และการต่อบสนี้อง 
ต่่อสถึานี้การณ์์น่ี้�นี้ (Crisis Management and 
Response), (2) ด้้านี้แรงงานี้ (Workforce), 
(3) ด้้านี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้และห่วงโซ่ึ่อุปที่านี้ (Operations 
and Supply Chain), (4) ด้้านี้การเงินี้และสภาพคล่อง 
(Finance and liquidity), (5) ด้้านี้ภาษ้ การค้าและ
กฎหม่าย (Tax, Trade and Regulation), (6) ด้้านี้กลยทุี่ธ์ 
และต่ราสินี้ค้า (Strategy and Brand) ด่้งน้ี้�
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โด้ย ด้านแรก การจัดการภาวะวิกฤตและการตอบสนอง (Crisis management and response) น่ี้�นี้
เนืี้�องจาก Business Continuity Plans (BCPs) ไม่่สาม่ารถึใช้่ได้้ก่บสถึานี้การณ์์วิกฤต่ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้รวด้เร็ว

และเป็นี้วงกว้างเหมื่อนี้การแพร่ระบาด้ขึ้อง COVID-19 ได้้ เพราะฉีะน่ี้�นี้สิ�งท้ี่�ควรที่ำาคือ การสร้างแผนี้จ่ด้การฉุีกเฉิีนี้และ 
แผนี้จำาลองสถึานี้การณ์์ (Incident Management and Scenario Plans) สำาหร่บวิกฤต่น้ี้�โด้ยเฉีพาะการเนี้้นี้การสื�อสาร 
ท้ี่�เป็นี้จริงและม้่ประสิที่ธิผลให้แก่ผ้้ม้่ส่วนี้ได้้เส้ยทุี่กฝ่่าย การวางแผนี้การที่ำาต่าม่กฎระเบ้ยบขึ้องร่ฐบาล และลด้ความ่เส้�ยง 
การหยุด้ช่ะง่กขึ้องธุรกิจ ด้้านี้ท้ี่�สอง

 ด้านแรงงาน (Workforce) น่ี้�นี้ นี้อกเหนืี้อไปจากสว่สดิ้การท่ี่�วไปท้ี่�องค์กรให้ย่ง
ม้่ความ่ท้ี่าที่ายอื�นี้ ๆ ท้ี่�องค์กรต้่องพิจารณ์า ซึึ่�งรวม่ถึึงเรื�องการสน่ี้บสนุี้นี้ที่ำางานี้ที่างไกล 
ซึึ่�งสิ�งท้ี่�องค์กรสาม่ารถึที่ำาได้้ต่อนี้น้ี้� คือ การพิจารณ์าเก้�ยวก่บประเด็้นี้การเดิ้นี้ที่างหรือ 
การเคลื�อนี้ย้ายการที่ำางานี้ นี้โยบายด้้านี้บุคคล แผนี้การช่่วยเหลือท้ี่�ต้่องเต่ร้ยม่ด้ำาเนิี้นี้การ 
แผนี้กลยุที่ธ์การที่ำางานี้ที่างไกล รวม่ถึึงการให้หยุด้งานี้ หรือการย้ายงานี้ นี้อกจากน้ี้� องค์กร
ต้่องพิจารณ์าถึึงระด่้บความ่สาม่ารถึขึ้องโครงสร้างขึ้องระบบเที่คโนี้โลย้สารสนี้เที่ศและ 
การสื�อสารเพื�อท้ี่�จะสน่ี้บสนุี้นี้การที่ำางานี้ที่างไกลในี้ช่่วงภาวะวิกฤต่

 ประเด็้นี้ต่่อม่า คือ ด้านการดำาเนินงานและห่วงโซ่่อุปทาน (Operations 
and Supply Chain) ซึ่ึ�งจากผลกระที่บขึ้องการระบาด้ขึ้อง COVID-19 ที่ำาใหอ้งค์กรน่ี้�นี้ 
ยากท้ี่�จะประเม่ินี้แผนี้การจ่ด้การ ด่้งน่ี้�นี้สิ�งท้ี่�องค์กรสาม่ารถึที่ำาได้้ต่อนี้น้ี้� คือ ระบุ 
ที่างเลือกห่วงโซ่ึ่อุปที่านี้ โด้ยเฉีพาะสำาหร่บกรณ้์การแพร่ระบาด้ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้ในี้พื�นี้ท้ี่� 
ท้ี่�แต่กต่่างก่นี้ การเต่ร้ยม่การในี้การหาสินี้ค้าที่ด้แที่นี้ รวม่ถึึงการปร่บใช้่การปันี้ส่วนี้สินี้ค้า
ให้ล้กค้าแต่่ละรายรวม่ถึึงกลยุที่ธ์ด้้านี้ราคาในี้กรณ้์ท้ี่�สินี้ค้าขึ้าด้แคลนี้

 ประเด็นด้านการเงินและสภาพคล่อง (Finance and Liquidity) องค์กรต้่อง
พิจารณ์าการถึึงการเปิด้เผยข้ึ้อม้่ลขึ้องผลกระที่บต่่อผลการด้ำาเนี้ินี้งานี้รวม่ถึึงผลกระที่บ 
อื�นี้ ๆ ท้ี่�จะต่าม่ม่า องค์กรต้่องพิจารณ์าเก้�ยวก่บการเปิด้เผยความ่เส้�ยงและความ่ไม่่แน่ี้นี้อนี้
จากผลขึ้อง COVID-19 ล่วงหน้ี้า นี้อกจากน้ี้� องค์กรควรประเมิ่นี้การเปิด้เผยข้ึ้อม้่ลขึ้อง 
ผลกระที่บต่่อสภาพคล่องและที่ร่พยากรขึ้ององค์กรท่ี่�งในี้ปัจจุบ่นี้และอนี้าคต่

 สำาหรับด้านภาษี การค้าและกฎหมาย (Tax, Trade and Regulation) น่ี้�นี้ 
องค์กรต้่องพิจารณ์าสภาวะที่างเศรษฐกิจมุ่ม่กว้าง การเม่ือง และสภาพที่างส่งคม่ 
ท้ี่�องค์กรอย้่ เพื�อท้ี่�จะด้ำาเนิี้นี้การต่าม่กฎระเบ้ยบและข่ึ้บเคลื�อนี้องค์กรต่่อไปได้้ 
โด้ยองค์กรควรวางแผนี้จ่ด้การเก้�ยวก่บเงินี้ท้ี่�ต้่องเส้ยภาษ้ และพิจารณ์าอย่างใกล้ชิ่ด้
เก้�ยวก่บภาคร่ฐในี้เรื�องเก้�ยวก่บนี้โยบายด้้านี้ภาษ้ต่่อเหต่การณ์์ COVID-19 องค์กร 
ต้่องพิจารณ์าการด้ำาเนี้ินี้การเพื�อให้เกิด้ความ่แนี้่นี้อนี้ขึ้องห่วงโช่่อุปที่านี้ในี้ขึ้ณ์ะที่้�ต้่อง 
เต่ร้ยม่พร้อม่สำาหร่บรายได้้และกำาไรท้ี่�ไม่่แน่ี้นี้อนี้ และองค์กรต้่องประเมิ่นี้ที่ร่พยากร 
ท้ี่�จำาเป็นี้เพื�อให้เป็นี้ไปต่าม่ระเบ้ยบด้้านี้ภาษ้อากร รวม่ถึึงองค์กร์ต้่องแสวงหาโอกาส 
ในี้กรณ้์ท้ี่�เผชิ่ญก่บความ่ไม่่แน่ี้นี้อนี้

 ด้้านี้ท้ี่�หก คือ ด้านกลยุทธ์และตราสินค้า (Strategy and Brand) น่ี้�นี้ องค์กร
ต้่องเปล้�ยนี้แปลงเป็นี้องค์กรเชิ่งรุกในี้การลด้ผลกระที่บขึ้องการแพร่ระบาด้ โด้ยองค์กร 
ควรพิจารณ์าการเร่งที่ำา Digital Transformations เพื�อเปล้�ยนี้เป็นี้การที่ำางานี้ที่างไกล 
การวางแผนี้ด้้านี้กำาล่งคนี้ และการเพิ�ม่ท่ี่กษะด้้านี้ดิ้จิท่ี่ล (Digital Upskilling) องค์กร 
ต้่องร่กษาการเติ่บโต่และความ่สาม่ารถึการที่ำากำาไรโด้ยการวางแผนี้สถึานี้การณ์์ 
และแผนี้การเงินี้ เพื�อปร่บปรุงความ่สาม่ารถึในี้การปร่บต่่วในี้ภาวะวิกฤต่น้ี้� รวม่ถึึง 
ควรพิจารณ์าถึึงภาพในี้ระยะยาวในี้การเปล้�ยนี้ม่าที่ำาธุรกิจในี้ต่ลาด้และโม่เด้ลที่างธุรกิจ 
ท้ี่�เป็นี้ผลม่าจากการแพร่ระบาด้คร่�งน้ี้�

 ดัังนั�น ถ้้าผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชีเข้้าใจประเด็ันต่่าง ๆ ที่ี�องค์์กรธุุรกิจต้่องพิจารณาในสถ้านการณ์ 
การแพร่ระบาดัข้อง COVID 19 ดัังกล่่าวิ จะที่ำาให้้ผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชี ซ่ึ่�งเป็นฟัันเฟืัองสำาคั์ญข้องระบบเศรษฐกิจ 
แล่ะเป็นผู้้้ให้้บริการวิิชาชีพบัญชีแก่องค์์กรต่่าง ๆ สามารถ้เพิ�มคุ์ณค่์าแล่ะประโยชน์ให้้แก่องค์์กรแล่ะสังค์มได้ัอย่างมี
ประสิที่ธิุผู้ล่ ทัี่�งยังสามารถ้เพิ�มคุ์ณค่์าที่างวิิชาชีพบัญชี แล่ะสามารถ้ที่ำาให้้มั�นใจได้ัว่ิาประเที่ศไที่ย จะผู่้านพ้นวิิกฤต่ค์รั�งนี� 
ไปได้ัอย่างดีั
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PwC. (2020). Responding to the business impacts of coronavirus (COVID-19). สืืบค้้นเมืื่�อวัันท่ี่� 12 เมื่ษายน 2563 จาก 
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19.html
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ประกาศผลการตัดสิน

การประกวดคำาขวัญ “สภาวิชาชีพบัญชี”

 คณ์ะกรรม่การค่ด้เลือกและต่่ด้สินี้การประกวด้คำาขึ้ว่ญ 
“สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่” ได้้ด้ำาเนี้ินี้การพิจารณ์าต่่ด้สินี้การประกวด้ 
คำาขึ้ว่ญฯ ด่้งกล่าวเสร็จเร้ยบร้อยแล้ว จึงขึ้อประกาศผลการต่่ด้สินี้ 
ผ้้ช่นี้ะการประกวด้รางว่ลต่่าง ๆ ด่้งรายชื่�อ ต่่อไปน้ี้�

รางวัิล่ชนะเลิ่ศ

 “มุ่่งม่่�นี้พ่ฒนี้า  ร่กษาจรรยาบรรณ์  สรรค์สร้างม่าต่รฐานี้  
สืบสานี้วิช่าช้่พบ่ญช้่” โด้ย นางสาวิอรอุมา คุ์ณมาศ

รางวัิล่ชมเชย

1. ศ้นี้ย์รวม่องค์ความ่ร้้ มุ่่งส่้ความ่ก้าวหน้ี้า ส่งเสริม่และพ่ฒนี้า  
 วิช่าช้่พบ่ญช้่ โด้ย นายประกิต่ อาษาสุข้

2. การบ่ญช้่ก้าวไกล พาไที่ยก้าวหนี้้า มุ่่งม่่�นี้พ่ฒนี้า นี้ำาพาส่้สากล 
 โด้ย นางสาวิชุลี่กร รองงาม

3. ด้้แลม่าต่รฐานี้ พ่ฒนี้างานี้บ่ญช้่ ส่งเสริม่เที่คโนี้โลย้ นี้ำาบ่ญช้่ 
 ส่้สากล โด้ย นางศศิธุร  พิศาล่จำาเริญ

 สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ฯ ขึ้อแสด้งความ่ยินี้ด้้แก่ผ้้ช่นี้ะเลิศและ
ผ้้ได้้ร่บรางว่ลช่ม่เช่ย และขึ้อขึ้อบคุณ์ผ้้ร่วม่กิจกรรม่ท้ี่�ส่งคำาขึ้ว่ญเข้ึ้า
ร่วม่ประกวด้ทุี่กท่ี่านี้

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบัับัน้ี้�	 จััดทำำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อเป็็นี้ส่�อกลางในี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููล 
ข่ึ้าวสารท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	มูิใช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำา 
ห้ร่อคำวามูคิำดเห็้นี้ด้านี้กฎห้มูาย	ทัำ�งน้ี้�	สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรอง 
คำวามูถููกต้้องคำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ปั็จัจุับัันี้ขึ้องข้ึ้อมููลเน่ี้�อห้า	 ตั้วเลขึ้	รายงานี้ 
ห้ร่อข้ึ้อคิำดเห็้นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้คำวามูรับัผิู้ดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ	ไมู่ว่าเป็็นี้ 
ผู้ลโดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูท้ำ�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�ง
ส่วนี้ใดห้ร่อทัำ�งห้มูดในี้เอกสารฉบัับัน้ี้�ไป็ใช้

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

คณะผู้จัดทำ�
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผูู้้จััดการส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• วรวีร์ แก้วมณี	เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• ชยากรณ์ นุกูล เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้งานี้ส่�อสารองคำ์กร

กำ�หนดเวลา�  เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายเด่อนี้	(ทำุกต้้นี้เด่อนี้)
ข้อมูลติดต่อ� Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook    https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID       @tfac.family

 #เราจะผ่านี้วิกฤต่น้ี้�ไปด้้วยก่นี้ หลายท่ี่านี้คงจะเห็นี้ประโยคน้ี้�
ผ่านี้ต่าก่นี้ม่าบ้างแล้ว แต่่เชื่�อหรือไม่่ว่า ประโยคธรรม่ด้า ๆ  น้ี้� เป็นี้ประโยค
ท้ี่�สาม่ารถึสร้างความ่ร้้สึกที่างใจ หรือท้ี่�เร้ยกว่า “กำาล่งใจ” ได้้ด้้ท้ี่เด้้ยวค่ะ 
สำาหร่บ Newsletter หลาย ๆ  ฉีบ่บท้ี่�ผ่านี้ม่าน่ี้�นี้ นี้อกจากจะกล่าวถึึงเรื�อง
การด้้แลร่กษาสุขึ้ภาพต่นี้เองและความ่ปลอด้ภ่ยจาก COVID-19 แล้ว 
ฉีบ่บน้ี้�เราขึ้อเป็นี้หนึี้�งในี้ผ้้ท้ี่�จะขึ้อส่งต่่อกำาล่งใจด้้ ๆ  ให้ก่บทุี่กท่ี่านี้เข้ึ้ม่แข็ึ้ง 
อด้ที่นี้ และส้้ต่่อไปอย่างม้่ความ่หว่ง แม้่ว่าขึ้ณ์ะน้ี้�สถึานี้การณ์์ต่่าง ๆ 
อาจจะด้้ขึึ้�นี้ แต่่ความ่เส้ยหายหรือผลกระที่บจากวิกฤต่ท้ี่�ผ่านี้ม่าก็ยง่คงอย้่
และต่อ้งแก้ไขึ้ก่นี้ต่่อไป รวม่ไปถึึงไม่่ม้่อะไรจะยนืี้ยน่ี้ว่าทุี่กอยา่งจะกล่บม่า 
เป็นี้ปกติ่ได้้ 100% แต่่สำาค่ญท้ี่�สุด้คือ อยากให้ทุี่กท่ี่านี้ “อย่ายอม่แพ้” 
และพยายาม่เต่ิม่ “กำาล่งใจ” ให้ต่่วเองและคนี้รอบขึ้้างอย้่เสม่อ ๆ 
เพราะท้ี่ายท้ี่�สุด้แล้วน่ี้�นี้ “ฟ้ิาหล่งฝ่นี้ ย่อม่งด้งาม่เสม่อ”

 สำาหร่บ Newsletter ฉีบ่บท้ี่� 89 น้ี้� ได้้ร่บเก้ยรติ่จาก ผู้ศ. ดัร.ธีุรชัย 
อรุณเรืองศิริเลิ่ศ กรรม่การและประธานี้คณ์ะอนุี้กรรม่การด้้านี้การพ่ฒนี้า
วิช่าช้่พบ่ญช้่ ม่ากล่าวท่ี่กที่ายเปิด้เล่ม่ ในี้ห่วข้ึ้อ “COVID-19 ก่บการปร่บต่่ว 
ขึ้ององค์กร (Enterprise Resilience)” พร้อม่ด้้วยบที่ความ่วิช่าการ
ม่ากม่าย อาที่ิ COVID-19 ข้ึ้อพิจารณ์าในี้การรายงานี้ขึ้องผ้้สอบบ่ญช้่ 
ต่่องบการเงินี้ในี้กรณ้์ท้ี่�กิจการไม่่เลือกปฏิิบ่ติ่ต่าม่แนี้วปฏิิบ่ติ่ที่างบ่ญช้่, 
ถึึงเวลาท้ี่�เราจะนี้ำา Remoting Audit ม่าใช้่ก่นี้หรือย่ง?, WORK FROM 
HOME อย่างไรให้ม้่ประสิที่ธิภาพ?, การบ่ญช้่ภาษ้อากร ใช่่คือ... 
หรือแค่...(เพ้ยง) ความ่แต่กต่่างที่างบ่ญช้่ก่บภาษ้อากร, ที่บที่วนี้ต่่วอย่าง
การน่ี้บช่่�วโม่ง CPD ขึ้องผ้ส้อบบ่ญช้่ในี้สถึานี้การณ์์ COVID-19, COVID-19 
ก่บการปร่บต่่วขึ้ององค์กร (Enterprise Resilience) (ท่ี่กที่าย 
เปิด้เล่ม่), ม่าต่รการช่่วยเหลือให้แก่สม่าชิ่กผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่และ 
ผ้้ประกอบการ และบที่ความ่อื�นี้อ้กม่ากม่าย ติ่ด้ต่าม่ได้้ภายในี้เล่ม่ค่ะ

 หากที่่ านี้ ต้่อ งการ เ สนี้อแนี้ะหรื อ ติ่ ช่ม่จด้หม่าย ข่ึ้ า ว 
สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่สาม่ารถึส่งม่าได้้ท้ี่� E-mail : newsletter@tfac.or.th
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า

 (COVID-19) สภาวิชาชีพบัญชีขอแจ้ง

เลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรออกไป

จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 จากสถึานี้การณ์์การแพร่ระบาด้ไวร่สโคโรน่ี้า (COVID-19)  
ซึึ่�งไม่่สาม่ารถึคาด้การณ์์ได้้ว่าจะยุต่ิเมื่�อใด้ สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ 
พิจารณ์าแล้วม้่ความ่ห่วงใยในี้เรื�องสุขึ้ภาพและอนี้าม่่ยขึ้อง 
ท่ี่านี้สม่าชิ่กและผ้้เข้ึ้าอบรม่ทุี่กท่ี่านี้ ด่้งน่ี้�นี้เพื�อเป็นี้การลด้ความ่เส้�ยง
ขึ้องการแพร่ระบาด้ขึ้องไวร่ส จึงขึ้อแจ้งเลื�อนี้การอบรม่ทุี่กหล่กส้ต่ร
ออกไปจนี้กว่าสถึานี้การณ์์จะด้้ขึึ้�นี้  ท่ี่�งน้ี้� จะแจ้งความ่คืบหน้ี้า 
ใ ห้ ท่ี่านี้ที่ราบเป็นี้ระยะที่างเว็บไซึ่ต์่ขึ้องสภาวิช่า ช้่พบ่ญช้่ 
www.tfac.or.th ต่่อไป
 ท่ี่านี้สาม่ารถึต่ิด้ต่่อสอบถึาม่รายละเอ้ยด้ได้้ท้ี่� ศ้นี้ย์
อบรม่ ที่ด้สอบและประเม่ินี้ผล เบอร์โที่รศ่พท์ี่ 02-6852500 ต่่อ 
2572,2504,2508-10,2555-2559  E-mail : training@tfac.or.th

 ต่าม่ท้ี่� ไ ด้้ ม้่ประกาศคณ์ะกรรม่การจรรยาบรรณ์ 
ฉีบ่บท้ี่� ๑/๒๕๖๓ เรื�อง กำาหนี้ด้ว่นี้ประช่มุ่ใหญวิ่สาม่่ญเพื�อด้ำาเนี้นิี้การ 
เลือกต่่�งนี้ายกสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ กรรม่การซึ่ึ�งท้ี่�ประชุ่ม่ใหญ่เลือกต่่�ง 
จากสม่าชิ่กสาม่่ญ และประธานี้คณ์ะกรรม่การวิช่าช้่พบ่ญช้่ 
แต่่ละด้้านี้ขึ้องสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ ลงว่นี้ท้ี่� ๒๑ กุม่ภาพ่นี้ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โด้ยกำาหนี้ด้ว่นี้ประช่มุ่ใหญวิ่สาม่่ญเพื�อด้ำาเนิี้นี้การเลือกต่่�งในี้ว่นี้เสาร์
ท้ี่� ๑๓ มิ่ถุึนี้ายนี้ พ.ศ. ๒๕๖๓ น่ี้�นี้

 เนืี้�องจากเมื่�อว่นี้ท้ี่� ๒๕ ม้่นี้าคม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่ฐบาล 
ได้้ออกประกาศสถึานี้การณ์์ฉุีกเฉิีนี้ในี้เขึ้ต่ท้ี่องท้ี่�ท่ี่�วราช่อาณ์าจ่กร 
เพื�อควบคุม่การแพร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ิด้ต่่อเชื่�อไวร่สโคโรนี้า 2019 
(COVID-19) โด้ยเริ�ม่ม้่ผลใช้่บ่งค่บต่่�งแต่่ว่นี้ท้ี่�  ๒๖ ม้่นี้าคม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึึงว่นี้ที่้� ๓๐ เม่ษายนี้ พ.ศ. ๒๕๖๓ โด้ยม้่ข้ึ้อกำาหนี้ด้
และข้ึ้อปฏิิบ่ติ่หลายประการเพื�อมิ่ให้ม้่ผลกระที่บต่่อสุขึ้อนี้าม่่ยขึ้อง
ประช่าช่นี้และป้องก่นี้การแพร่ระบาด้ขึ้องโรคด่้งกล่าว

 คณ์ะกรรม่การจรรยาบรรณ์ อาศ่ยอำานี้าจต่าม่ความ่
ในี้ข้ึ้อ ๗ วรรคแรก ขึ้องข้ึ้อบ่งค่บสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ (ฉีบ่บท้ี่� ๔) 
เรื�อง คุณ์สม่บ่ติ่และล่กษณ์ะต้่องห้าม่ขึ้องนี้ายกสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ 
กรรม่การผ้้ที่รงคุณ์วุฒิ และกรรม่การสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ และ
หล่กเกณ์ฑ์์และวิธ้การเลือกต่่�ง พ.ศ. ๒๕๔๗ และความ่ในี้ขึ้้อ ๔ 
วรรคสาม่ ขึ้องข้ึ้อบ่งค่บสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ (ฉีบ่บท้ี่� ๕) เรื�อง คุณ์สม่บ่ติ่
และล่กษณ์ะต้่องห้าม่ การเลือกต่่�งหรือการแต่่งต่่�ง การด้ำารงต่ำาแหน่ี้ง 
การพ้นี้จากต่ำาแหนี้่งขึ้องประธานี้คณ์ะกรรม่การหรือกรรม่การ
วิช่าช้่พบ่ญช้่แต่่ละด้้านี้ อำานี้าจหน้ี้าท้ี่� และการด้ำาเนิี้นี้การอื�นี้ขึ้อง
คณ์ะกรรม่การวิช่าช้่พบ่ญช้่แต่่ละด้้านี้ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ 
ให้ม้่การเลื�อนี้ว่นี้ประชุ่ม่ใหญ่วิสาม่่ญเพื�อด้ำาเนิี้นี้การเลือกต่่�งออกไป
อย่างไม่่ม้่กำาหนี้ด้ โด้ยจะประกาศกำาหนี้ด้ว่นี้ประชุ่ม่ใหญ่วิสาม่่ญ 
เพื�อด้ำาเนิี้นี้การเลือกต่่�งให้ที่ราบอ้กคร่�ง

 จึงประกาศให้ที่ราบท่ี่�วก่นี้

 จากสถึานี้การณ์์การแพร่ระบาด้ขึ้องโรคติ่ด้ต่่อเชื่�อไวร่ส 
COVID –19 ซึึ่�งขึ้ณ์ะน้ี้�ได้้แพร่กระจายไปหลายภ้มิ่ภาคในี้ประเที่ศไที่ย
และหลายประเที่ศที่่�วโลก โด้ยม้่จำานี้วนี้ผ้้ติ่ด้เชื่�อเพิ�ม่ม่ากขึึ้�นี้ และ 
ในี้ขึ้ณ์ะน้ี้�ย่งไม่่สาม่ารถึย่บย่�งการแพร่ระบาด้ได้้ สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ 
เล็งเห็นี้ถึึงความ่ปลอด้ภ่ย ขึ้องสม่าชิ่กและบุคคลากรขึ้องสภาวชิ่าช้่พ 
จึงได้้ด้ำาเนิี้นี้การฉ้ีด้พ่นี้ยาฆ่่าเชื่�อ เพื�อเป็นี้การระง่บและป้องก่นี้
แพร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ิด้ต่่อเชื่�อไวร่ส COVID –19 อย่างไรก็ต่าม่ 
สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ ย่งคงให้บริการต่าม่ปกติ่หากม้่ความ่จำาเป็นี้ 
ต้่องเข้ึ้าม่าติ่ด้ต่่อสอบถึาม่ใช้่บริการ สภาวชิ่าช้่พบ่ญช้่ขึ้อใหเ้ป็นี้เฉีพาะ
ในี้กรณ้์ท้ี่�ม้่ความ่จำาเป็นี้เร่งด่้วนี้เท่ี่าน่ี้�นี้ หากเป็นี้การใช้่บริการหรือ
ติ่ด้ต่่อสอบถึาม่ท่ี่�วไป ขึ้อแนี้ะนี้ำาให้ใช้่บริการ Online Service หรือ
ช่่องที่าง Email : tfac@tfac.or.th หรือโที่รศ่พท์ี่ 02 685 2500 
ก็จะสะด้วกและปลอด้ภ่ยแก่ต่่วท่ี่านี้เองม่ากท้ี่�สุด้

สภาวิชาชีพบัญชีดำาเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

เพื่อเป็นการระงับและป้องกันแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID–19

ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนกำาหนด

วันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำาเนินการเลือกตั้ง
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มาตรการช่วยเหลือ
ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการ

 สถึานี้การณ์์การแพร่ระบาด้ขึ้องโรคต่ิด้เชื่�อไวร่สโคโรนี้า 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระที่บท่ี่�วโลกรวม่ถึึงประเที่ศไที่ยซึ่ึ�งร่ฐบาล
และหน่ี้วยงานี้ท้ี่�เก้�ยวข้ึ้องได้้ม้่ม่าต่รการออกม่าช่่วยเหลือประช่าช่นี้ท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บจากสถึานี้การณ์์การระบาด้ขึ้องโรคด่้งกล่าวอย่างต่่อเนืี้�อง 
สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ก็เช่่นี้ก่นี้ได้้ต่ระหน่ี้กถึึงผลกระที่บจากการแพร่กระจายระบาด้ทุี่กพื�นี้ท้ี่�ซึึ่�งส่งผลต่่อสม่าชิ่ก ผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ และผ้้ประกอบการ 
ทุี่กท่ี่านี้ โดัยค์ณะกรรมการสภาวิิชาชีพบัญชีได้ัออกมาต่รการช่วิยเห้ลื่อทีี่�เกี�ยวิข้้องการผู่้อนปรนให้้กับผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาต่ในการพัฒนา
ค์วิามร้้ต่่อเนื�องที่างวิิชาชีพ (CPD) ประจำาปี 2563 แล่ะห้น่วิยงานผู้้้จัดัการอบรม ซ่ึ่�งแยกเป็นมาต่รการช่วิยเห้ลื่อ คื์อ

การช่วยเหลือหน่่วยงาน่ผู้้�จััดการอบรม 

สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่จะไม่่ม้่ค่าบริการท่ี่�งการเลื�อนี้ 
หรือยกเลิกการจ่ด้อบรม่หรือการเปล้�ยนี้แปลงหล่กส้ต่ร 
ท้ี่�ได้้ร่บความ่เห็นี้ช่อบไว้แล้วในี้ปี 2563

 ซึึ่�งม่าต่รการการช่่วยเหลือขึ้องสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่จะประช่าส่ม่พ่นี้ธ์ให้ท่ี่านี้ที่ราบเป็นี้ระยะอย่างต่่อเนืี้�องทุี่กโด้ยท่ี่านี้สาม่ารถึติ่ด้ต่าม่ 
ข่ึ้าวสารขึ้องสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ได้้หลากหลายช่่องที่างได้้แก่ โที่รศ่พท์ี่ 0 2685 2500, เว็บไซึ่ต์่ : www.tfac.or.th, เฟิซึ่บุ�ก : www.facebook.com/
tfac.family และ Email: tfac@tfac.or.th

 ท่ี่�งน้ี้� หน่ี้วยงานี้ต่่าง ๆ ท้ี่�เก้�ยวข้ึ้องได้้ออกม่าต่รการช่่วยเหลือให้แก่ ผ้้ประกอบ
วิช่าช้่พบ่ญช้่ และผ้ป้ระกอบการที่กุท่ี่านี้ ไม่่ว่าจะเปน็ี้กรม่พ่ฒนี้าธรุกิจการคา้ เรื�องการเข้ึ้าร่บ 
การพ่ฒนี้าความ่ร้ต่้่อเนืี้�อง (CPD) ขึ้องผ้ป้ระกอบวชิ่าช้่พบ่ญช้่สำาหร่บกรณ้์ท้ี่�ไม่่สาม่ารถึเข้ึ้าร่บ 
การอบรม่ส่ม่ม่นี้าแบบในี้ห้องเร้ยนี้ (In-Class Training) ได้้ โด้ยกรม่พ่ฒนี้าธุรกิจการค้า 
ม้่ช่่องที่างให้บริการอบรม่ออนี้ไลน์ี้โด้ยไม่่เส้ยค่าใช้่จ่ายท้ี่�สาม่ารถึน่ี้บเป็นี้ช่่�วโม่ง CPD ได้้ 
จำานี้วนี้ท่ี่�งสิ�นี้ 6 หล่กส้ต่รโด้ยสม่่ครอบรม่ผ่านี้ที่าง www.dbdacademy.dbd.go.th 
ระหว่างเดื้อนี้เม่ษายนี้-มิ่ถุึนี้ายนี้ 2563 และสาม่ารถึอบรม่ได้้ต่่�งแต่่เม่ษายนี้-ก่นี้ยายนี้ 2563 
หรือเรื�องการขึ้ยายระยะเวลายื�นี้งบการเงินี้ขึ้องผ้้ม้่หน้ี้าท้ี่�จ่ด้ที่ำาบ่ญช้่ท้ี่�เป็นี้ห้างหุ้นี้ส่วนี้ 
จด้ที่ะเบ้ยนี้ นิี้ติ่บุคคลท้ี่�ต่่�งขึึ้�นี้ต่าม่กฎหม่ายต่่างประเที่ศที่้�ประกอบธุรกิจในี้ประเที่ศไที่ย 
และกิจการร่วม่ค้าต่าม่ประม่วลร่ษฎากร 2563 ลงว่นี้ท้ี่� 25 ม้่นี้าคม่ 2563 เป็นี้ต้่นี้ ช่่องที่าง 
ในี้การติ่ด้ต่่อ Call Center 1570 หรือ www.dbd.go.th กรม่สรรพากร ให้ขึ้ยายกำาหนี้ด้เวลา
การยื�นี้รายการและการช่ำาระภาษ้เงินี้ได้้บุคคลธรรม่ด้า (ภ.ง.ด้.90/91/95) สำาหร่บเงินี้ได้้ 
พึงประเมิ่นี้ประจำาปีภาษ้ 2562 ไปจนี้ถึึงว่นี้ท้ี่� 31 สิงหาคม่ 2563 รวม่ถึึงการขึ้ยายกำาหนี้ด้เวลา 
การยื�นี้รายการและช่ำาระภาษ้เงินี้ได้้นิี้ติ่บุคคลต่าม่ม่าต่ราที่้�กำาหนี้ด้ไว้ในี้ประม่วลร่ษฎากร
ให้แก่บริษ่ที่หรือห้างหุ้นี้ส่วนี้โด้ยให้เป็นี้ไปต่าม่ประกาศขึ้องกระที่รวงการคล่ง ลงว่นี้ท้ี่� 
31 ม้่นี้าคม่ 2563 ช่่องที่างในี้การติ่ด้ต่่อ Call Center 1161 หรือ www.rd.go.th

   สุด้ท้ี่ายน้ี้� สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ขึ้อความ่ร่วม่มื่อสม่าชิ่ก ผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ 
และผ้ป้ระกอบการที่กุท่ี่านี้ปฏิิบ่ติ่ต่่วต่าม่คำาแนี้ะนี้ำาขึ้องกระที่รวงสาธารณ์สขุึ้อยา่งเครง่คร่ด้ 
สถึานี้การณ์์จะด้้ขึึ้�นี้ด้้วยความ่ร่วม่มื่อขึ้องพวกเราส้้ไปด้้วยก่นี้นี้ะคะ

การช่วยเหลือผู้้�สอบบัญช ีสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ช่่วยเหลือ 
ให้ผ้้สอบบ่ญช้่สาม่ารถึใช้่ช่่�วโม่งที่ด้แที่นี้แบบท้ี่�ไม่่เป็นี้
ที่างการม่าน่ี้บช่่�วโม่ง CPD แบบเป็นี้ที่างการได้้

การช่วยเหลือผู้้�ทำำาบัญช ีสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ 
ได้้ประสานี้งานี้ก่บกรม่พ่ฒนี้าธุรกิจการค้า เพื�อออกม่าต่รการ 
ช่่วยเหลือผ้้ที่ำาบ่ญช้่ให้เป็นี้ไปในี้ทิี่ศที่างเด้้ยวก่นี้

โดย..ส่ืวันงานที่ะเบ่ยน
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 จากสถึานี้การณ์์โควิด้-19 (COVID-19) ที่้�ที่ว้ความ่รุนี้แรงและแพร่กระจายไปที่่�วโลก วงการแพที่ย์ได้้ออกม่า
แนี้ะนี้ำาให้ใช้่ม่าต่รการป้องก่นี้หลายอย่าง หนึี้�งในี้น่ี้�นี้คือ Social Distance (การร่กษาระยะห่าง) โด้ยให้ทุี่กคนี้อย้่บ้านี้
ให้ม่ากที่้�สุด้ ที่ำางานี้จากที่้�บ้านี้ (Work From Home) ผ้้เข้ึ้ยนี้จึงคิด้ถึึงผ้้ประกอบวิช่าช้่พสอบบ่ญช้่ว่า ได้้ร่บผลกระที่บ 
จากสถึานี้การณ์์น้ี้�ไหม่ จะสาม่ารถึต่รวจสอบบ่ญช้่จากที่้�บ้านี้ขึ้องแต่่ละคนี้ได้้ไหม่ และจำาเป็นี้ไหม่ที่้�จะต้่องเข้ึ้าไป 
ต่รวจสอบท้ี่�สถึานี้ประกอบการขึ้องล้กค้า

 จากการท้ี่�ได้้เข้ึ้าไปอ่านี้บที่ความ่ต่่าง ๆ บนี้โลก Online พบบที่ความ่หนึี้�งท้ี่�น่ี้าสนี้ใจท้ี่�จะม่าเข้ึ้ยนี้เล่าส่้ก่นี้อ่านี้ 
บที่ความ่น้ี้�เข้ึ้ยนี้โด้ย Bill Curtis เผยแพร่บนี้เว็บไซึ่ต์่ www.accountingtoday.com เมื่�อว่นี้ท้ี่� 10 ตุ่ลาคม่ 2562 คือ
ปลายปีท้ี่�แล้วก่อนี้ท้ี่�จะม้่ข่ึ้าว Covid-19 ไม่่นี้านี้ 

 บที่ความ่น้ี้�ได้้กล่าวถึึง Remote Audit ว่าที่ำาไม่ผ้้ประกอบวิช่าช้่พสอบบ่ญช้่และท้ี่ม่ต่รวจสอบควรพิจารณ์า 
การใช้่ Remote Team ในี้ปีหน้ี้า คำาว่า “Remote Audit” หม่ายถึึง การต่รวจสอบโด้ยท้ี่�ไม่่ได้้เข้ึ้าไปต่รวจสอบ 
ณ์ สถึานี้ประกอบการขึ้องล้กค้า แต่่สาม่ารถึเก็บรวบรวม่หล่กฐานี้ต่่าง ๆ อย่างเพ้ยงพอและเหม่าะสม่ต่่อการแสด้ง 
ความ่เห็นี้ต่่อข้ึ้อม้่ลในี้งบการเงินี้ ด่้งน่ี้�นี้ ความ่เป็นี้ไปได้้ขึ้องการนี้ำา Remote Audit ม่าใช้่ในี้การต่รวจสอบงบการเงินี้ 
จึงขึึ้�นี้อย้ก่่บความ่สาม่ารถึในี้การเข้ึ้าถึึงเอกสารและหล่กฐานี้การสอบบ่ญช้่หรือไม่่ กล่าวคือ หากเอกสารหล่กฐานี้ประกอบ
งบการเงินี้ขึ้องกิจการอย้่ในี้ร้ปขึ้องอิเล็กที่รอนิี้กส์ หรือสาม่ารถึสื�อสารและแปลงเอกสารในี้ร้ปขึ้องกระด้าษให้อย้่ 
ในี้ร้ปแบบแฟิ้ม่ข้ึ้อม้่ลและส่งให้ผ้้ปฏิิบ่ติ่งานี้ต่รวจสอบ หรือผ้้สอบบ่ญช้่สาม่ารถึเข้ึ้าถึึงแหล่งข้ึ้อม้่ลและหล่กฐานี้ต่่าง ๆ
โด้ยไม่่ต้่องเข้ึ้าไปท้ี่�กิจการขึ้องล้กค้าได้้ การประชุ่ม่ก่บล้กค้าหรือการส่ม่ภาษณ์์จะด้ำาเนิี้นี้การผ่านี้การประชุ่ม่ออนี้ไลน์ี้ 
(Video Conference) เช่่นี้ การใช้่โปรแกรม่ Zoom โปรแกรม่ Window Meeting ฯลฯ การที่ำา Remote Audit 
ก็อาจเปน็ี้ไปได้้ แต่่ทัี่�งนี�ผู้้้สอบบัญชีต้่องสามารถ้มั�นใจได้ัว่ิา การเข้้าถ่้งแห้ล่่งข้้อม้ล่ เอกสารห้ลั่กฐานต่่าง ๆ  เป็นไปอย่าง
ค์รบถ้้วินแล่ะถ้้กต้่อง ค์วิามเร็วิห้รือค์วิามสามารถ้ในการรับส่งข้้อม้ล่ผู่้านอินเที่อร์เน็ต่สามารถ้รองรับได้ั แล่ะต้่องใช้ 
Data-Analytic เข้้ามาเพื�อวิิเค์ราะห์้ห้รือระบุสัญญาณห้รือข้้อบ่งชี�ข้องสิ�งผิู้ดัปกติ่ แล่ะนำาไปวิางแผู้นแล่ะดัำาเนินการ 
ต่รวิจสอบอย่างมีประสิที่ธิุภาพแล่ะประสิที่ธิุผู้ล่

Remoting Audit
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	 กรณีทีีำ�ผู้้�สอบบญัชกีำาลังตดัสนิ่ใจัใช�	Remote	Audit	สิ�งทีำ�ผู้้�สอบบญัชคีวรพิจิัารณีาประกอบ

การตัดสิน่ใจั	ได�แก่

1. เอกสารห้ลั่กฐานมีค์วิามถ้้กต้่อง ค์รบถ้้วิน เกี�ยวิข้้อง แล่ะน่าเชื�อถื้อห้รือไม่ ม่าต่รฐานี้ 
 การสอบบ่ญช้่ รห่ส 500 เรื�อง หล่กฐานี้การสอบบ่ญช้่ ได้้กำาหนี้ด้ไว้ว่า ผ้้สอบบ่ญช้่ 
 ต้่องออกแบบและใช้่วิธ้การต่รวจสอบเพื�อให้ได้้ม่าซึึ่�งหล่กฐานี้ที่้�เหม่าะสม่อยา่งเพ้ยงพอ 
 ต่่อการแสด้งความ่เห็นี้ขึ้องผ้้สอบบ่ญช้่ ซึึ่�งจะต้่องพิจารณ์าถึึงความ่เก้�ยวข้ึ้องและ 
 ความ่นี้่าเชื่�อถืึอขึ้องขึ้้อม้่ลท้ี่�จะใช้่เป็นี้หล่กฐานี้การสอบบ่ญช้่ ท่ี่�งน้ี้�ความ่นี้่าเชื่�อถืึอ 
 ขึ้องข้ึ้อม้่ลจะรวม่ถึึงความ่ถ้ึกต้่องและความ่ครบถ้ึวนี้ขึ้องข้ึ้อม้่ล

2. โอกาสทีี่�จะถ้้กคุ์กค์ามจาก Cyber หรือกล่าวอ้กน่ี้ยหนึี้�ง คือ การร่กษาความ่ปลอด้ภ่ย 
 ขึ้องข้ึ้อม้่ล การที่ำา Remote Audit จะต้่องใช้่การร่บส่งข้ึ้อม้่ลผ่านี้อินี้เที่อร์เน็ี้ต่ ซึึ่�งจะ 
 ม้่ความ่เส้�ยงขึ้องการถ้ึกขึ้โม่ยขึ้้อม้่ล หรือข้ึ้อม้่ลขึ้องล้กค้าถ้ึกเผยแพร่หรือเปิด้เผย 
 โด้ยไม่่ได้้ร่บอนุี้ญาต่จากล้กค้า สิ�งต่่าง ๆ เหล่าน้ี้�เป็นี้ความ่เส้�ยงขึ้องผ้้สอบบ่ญช้่
 เพราะจะกระที่บต่่อความ่เชื่�อม่่�นี้ในี้วิช่าช้่พสอบบ่ญช้่

3. ค์วิามพร้อมข้องอุปกรณ์ในการเชื�อมต่่ออินเที่อร์เน็ต่ การรับส่งข้้อม้ล่ รวิมถ่้ง 
 การประชุมที่างไกล่ จำาเป็นี้ต้่องใช้่อุปกรณ์์ในี้การเชื่�อม่ต่่ออินี้เที่อร์เน็ี้ต่ท้ี่�ม้่ประสิที่ธิภาพ  
 รวม่ถึึงความ่สาม่ารถึในี้การร่บส่งข้ึ้อม้่ลขึ้นี้าด้ใหญ่ หากการเชื่�อม่ต่่อล้ม่เหลวหรือไม่่ม้่ 
 ประสิที่ธิภาพ จะที่ำาให้ข้ึ้อม้่ลท้ี่�จะนี้ำาม่าเป็นี้หล่กฐานี้การสอบบ่ญช้่ขึ้าด้ความ่น่ี้าเชื่�อถืึอ  
 และไม่่สาม่ารถึนี้ำาม่าสน่ี้บสนุี้นี้การแสด้งความ่เห็นี้ขึ้องผ้้สอบบ่ญช้่ได้้ 

4. ต่ารางเวิล่าทีี่�ต้่องมีค์วิามยืดัห้ยุ่นต่ล่อดั โด้ยเฉีพาะอย่างยิ�งหากต่้องม้่การประชุ่ม่ 
 ที่างไกลร่วม่ก่นี้ เวลาท้ี่�สาม่ารถึประชุ่ม่ร่วม่ก่นี้ต้่องต่รงก่นี้ หากม้่คนี้ใด้คนี้หนึี้�งไม่่ว่า 
 จะเป็นี้สม่าชิ่กในี้ท้ี่ม่ต่รวจสอบหรือล้กค้าติ่ด้ประชุ่ม่อื�นี้หรือไม่่สะด้วก ทุี่กคนี้ท้ี่�เหลือ 
 จะต้่องเลื�อนี้การประชุ่ม่ออกไป สิ�งท้ี่�ต่าม่ม่าคือ การควบคุม่ระยะเวลาในี้การต่รวจสอบ 
 ให้เป็นี้ไปต่าม่แผนี้และต่รงต่าม่กำาหนี้ด้เวลาท้ี่�ต่กลงก่บล้กค้า

 อย่างไรก็ต่าม่ การใช้่ Remote Audit สาม่ารถึที่ด้แที่นี้วิธ้การต่รวจสอบแบบเดิ้ม่ (Traditional Audit) 
ได้้จริงหรือ การเข้ึ้าส่งเกต่การณ์์ต่รวจน่ี้บสินี้ค้าสาม่ารถึที่ำาออนี้ไลน์ี้ได้้จริงหรือ เป็นี้สิ�งท้ี่�น่ี้านี้ำาม่าพิจารณ์า และหากไม่่
สาม่ารถึใช้่ Remote Audit ในี้สถึานี้การณ์์ปัจจุบ่นี้ และไม่่สาม่ารถึเข้ึ้าไปเก็บรวบรวม่เอกสารหล่กฐานี้การสอบบ่ญช้่ 
ท้ี่�สถึานี้ประกอบการขึ้องล้กค้าได้้ หรือไม่่สาม่ารถึใช้่วิธ้การต่รวจสอบอื�นี้เพื�อให้ได้้ม่าซึึ่�งหล่กฐานี้การสอบบ่ญช้่ ผ้้สอบบ่ญช้่
คงต้่องพิจารณ์าว่าสถึานี้การณ์์ปัจจุบ่นี้คือการถ้ึกจำาก่ด้ขึ้อบเขึ้ต่โด้ยสถึานี้การณ์์ และผลกระที่บน่ี้�นี้ม้่สาระสำาค่ญและ 
แผ่กระจาย ส่งผลต่่อการแสด้งความ่เห็นี้ต่่องบการเงินี้แบบท้ี่�เปล้�ยนี้ไปขึ้องผ้้สอบบ่ญช้่ต่าม่ม่าต่รฐานี้การสอบบ่ญช้่ 
รห่ส 705 (ปร่บปรุง) การแสด้งความ่เห็นี้แบบท้ี่�เปล้�ยนี้แปลงไปในี้รายงานี้ขึ้องผ้้สอบบ่ญช้่ร่บอนุี้ญาต่

เอกสารอ้างอิง
มื่าตรฐานการสือบบัญช่ี รหััสื 500  หัลัักฐานการสือบบัญช่ี
มื่าตรฐานการสือบบัญช่ี รหััสื 705 (ปรับปรุง) การแสืดงค้วัามื่เห็ันแบบท่ี่�เปล่ั�ยนแปลังไปในรายงานของผู้้้สือบบัญช่ีรับอนุญาต
Curtis, Bill. 2019, “Voices Why you and your audit team should consider a remote audit next year”, Accounting Today, 
access www.accountingtoday.com on April 3, 2020
Tysiac, Kem. 2020, “Remote auditing comes to forefront during pandemic”, Journal of Accountancy, access 
www.journalofaccountancy.com on April 3, 2020

โดย..ผศ.�ดร.จุฑาทิพ�อัสสะบำำรุงรัตน์
อนุี้กรรม่การม่าต่รฐานี้ด้้านี้การสอบบ่ญช้่และเที่คนิี้คการสอบบ่ญช้่
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อย่่างไรให้้มีี

ประสิิทธิิภาพ?

WORK 

FROM 

HOME

 เราเคยคุยก่นี้ก่อนี้หน้ี้าน้ี้�แล้วว่าแนี้วโน้ี้ม่ขึ้องโลกน่ี้�นี้คนี้รุ่นี้ใหม่่จะไม่่นิี้ยม่ที่ำางานี้
แบบแปด้โม่งเช้่าถึึงห้าโม่งเย็นี้ แต่่จะนิี้ยม่การที่ำางานี้แบบเป็นี้ Freelance ผ่านี้ออนี้ไลน์ี้ 
ซึึ่�งเราก็คงม่องว่าย่งเป็นี้เรื�องไกลต่่ว แต่่เมื่�อเกิด้เหตุ่การณ์์ Covid-19 ท้ี่�ร่ฐบาล 
ขึ้อความ่ร่วม่มื่อให้องค์กรต่่าง ๆ Work from Home (WFH) เพื�อความ่ปลอด้ภ่ย 
ขึ้องทีุ่กคนี้และส่งคม่ เราจึงจำาเป็นี้ต้่องกล่บม่าที่บที่วนี้เรื�องน้ี้�ก่นี้ เท่ี่าท้ี่�ได้้ยินี้ม่าวงการ 
น่ี้กบ่ญช้่และสำาน่ี้กงานี้บ่ญช้่ด้้จะปร่บต่่วก่บ WFH ยากที่้�สุด้ เพราะเราม้่งานี้เอกสาร
ม่ากม่ายและส่วนี้ใหญ่ก็ย่งไม่่ได้้ใช้่ระบบบ่ญช้่ บนี้ Cloud ผ้้เข้ึ้ยนี้แอบเห็นี้เจ้าขึ้อง
สำาน่ี้กงานี้บ่ญช้่แห่งหนึี้�ง Comment ในี้ Social ว่า เขึ้าก่งวลว่าถ้ึาให้ท้ี่ม่งานี้ WFH 
การที่ำางานี้จะไม่่ม้่ประสิที่ธิภาพเพราะอย้่ไกลสายต่า บ้างก็บอกว่าเป็นี้ไปไม่่ได้้ 
เพราะระบบบ่ญช้่ยง่ไม่่รองร่บ อ้กท่ี่�งเป็นี้ไปไม่่ได้้ที่้�จะให้ล้กน้ี้องขึ้นี้เอกสารที่้�ม้่อย้ม่่ากม่าย
กล่บไปที่ำาท้ี่�บ้านี้

 พอด้้แนี้วโนี้้ม่การแพร่ไม่่หยุด้ขึ้อง Covid-19 ว่าจะต่้องม้่การ WFH ซึ่ึ�งเป็นี้ 
เรื�องใหม่่ขึ้องเรา ผ้้เข้ึ้ยนี้ก็เริ�ม่ ศึกษาหาข้ึ้อม้่ล จาก Best Practice ในี้ Google แลว้ก็นี้ำาม่า 
ปร่บใช้่ก่บบรรยากาศการที่ำางานี้ขึ้องกิจการ ซึึ่�งขึ้อนี้ำาม่าแบ่งปันี้ก่นี้ ในี้แง่มุ่ม่ขึ้อง 
การที่ำางานี้ขึ้องสำาน่ี้กงานี้บ่ญช้่ ซึึ่�งอาจจะนี้ำาไปใช้่ก่บงานี้ในี้แผนี้กบ่ญช้่ได้้เช่่นี้ก่นี้ ด่้งน้ี้�

1.	ก่่อนอ่นควรก่ำาห้นดให้้ตรงก่ันก่่อนว่าเราจะใช้้	Program	ห้รือ 

	 Application	อะไรในเร่องต่าง	ๆ

 ในก่ารสิ่อสิารก่ันระห้ว่างทีมีงานในช้่วง	WFH

 ผ้้เข้ึ้ยนี้เลือกใช้่ Skype ท้ี่�ด้้จะเป็นี้เชิ่งธุรกิจ ในี้การสื�อสารก่บท้ี่ม่งานี้ โด้ยต่่�งกลุ่ม่ 
 ขึึ้�นี้ม่าในี้การสื�อสาร ท่ี่�งกลุ่ม่รวม่ท่ี่�งบริษ่ที่ และกลุ่ม่แยกต่าม่แผนี้ก หากเรา 
 ไม่่สะด้วกอาจจะเลือกใช้่ LINE ท้ี่�ส่วนี้ใหญ่คุ้นี้ชิ่นี้ก็ที่ำาได้้

 ในก่ารประชุ้มีก่ับทีมีงานและลูก่ค้า

 สำาหร่บการประชุ่ม่แบบ VDO conferenceน่ี้�นี้ Program ท้ี่�ล้กค้านิี้ยม่ใช้่ คือ  
 Zoom เราจึงกำาหนี้ด้การประชุ่ม่ท้ี่ม่งานี้ให้ใช้่ Zoom เช่่นี้ก่นี้เพื�อให้ทุี่กคนี้ 
 ได้้เร้ยนี้ร้้การใช้่งานี้ Program Zoom น่ี้�นี้ สาม่ารถึใช้่ฟิร้แต่่ต้่องใช้่เวลาประชุ่ม่ 
 ไม่่เกินี้ 40 นี้าท้ี่ และจำานี้วนี้ผ้้เข้ึ้าประชุ่ม่ไม่่เกินี้ 100 คนี้ต่่อคร่�ง ซึึ่�งก็เกินี้พอ 
 และน่ี้บว่าเป็นี้การด้้ท้ี่�บ้บให้ม้่การประชุ่ม่ท้ี่�กระช่่บม่ากขึึ้�นี้ ข้ึ้อด้้ขึ้อง Zoom คือ 
 เราสาม่ารถึ Present งานี้ ระหว่างการประชุ่ม่ได้้ด้้วย และเห็นี้หน้ี้าก่นี้ทุี่กคนี้ และ 
 ต่อบโต้่ก่นี้ได้้เลย ส่วนี้ LINE ก็ใช้่ VDO Conference และ Present ได้้แต่่จะเหน็ี้หน้ี้าก่นี้ 
 แบบช่่ด้ ๆ ได้้ส้งสุด้ 6 คนี้เท่ี่าน่ี้�นี้

เอาเป็นว่าเห้รีย่ญมีี	2	ด้านเสิมีอ

Covid-19	ก่็มีีด้านดีคือ

ทำาให้้เราต้องฉุุก่คิดที�จะปรับตัวเข้้าสิู่

อนาคตข้องก่าร	WFH

ถึึงครั�งนี�เราจะ	WFH	ไมี่ได้	100%

แต่เราควรเริ�มีจะเรีย่นรู้

เพ่อวางแผนที�จะทำาให้้ดีข้ึ�นในอนาคต
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 ในก่ารทำาบัญช้ี

 เราคงต้่องเริ�ม่ท้ี่�จะเลือกด้้ Program บ่ญช้่แบบ Cloud ท้ี่�จะรองร่บการที่ำางานี้จากท้ี่�ไหนี้ก็ได้้ แต่่แค่ 
 Program คงไม่่พอ เราจะต้่องปร่บเปล้�ยนี้ระบบการที่ำางานี้ให้สาม่ารถึรองร่บการ WFH ด้้วย

 สำาหร่บผ้้เข้ึ้ยนี้น่ี้�นี้ ม้่การใช้่ QuickBooks Online ที่ำางานี้ร่วม่ก่บล้กค้าอย้แ่ล้ว ซึึ่�ง Program สาม่ารถึรองร่บ 
 การ Scan เอกสารแนี้บไว้ก่บการลงบ่ญช้่ ซืึ่�อ ขึ้าย ร่บ จ่าย แต่่ละรายการ ท้ี่�ผ่านี้ม่าจึงได้้กำาหนี้ด้ให้ล้กค้า 
 เป็นี้ผ้้ Scan เอกสารแนี้บไว้ให้เราไว้เลยในี้แต่่ละเดื้อนี้ แล้วจึงส่งเอกสารต่่วจริงม่าให้เช็่คความ่ถ้ึกต้่องและ 
 ใช้่ในี้การจ่ด้ที่ำาภาษ้ และเราโช่คด้้ท้ี่�ม้่การปิด้บ่ญช้่เดื้อนี้ต่่อเด้ือนี้ เมื่�อเจอการที่้�จะต้่องปิด้บ่ญช้่ปี 
 ในี้ช่่วง Covid-19 เราจึงที่ำางานี้ได้้แบบสบาย ๆ ไม่่เคร้ยด้เหมื่อนี้เพื�อนี้ ๆ สำาน่ี้กงานี้บ่ญช้่หลายราย 
 ท้ี่�ยง่ต่าม่ใจล้กค้าให้ส่งเอกสารแบบม่าเรื�อย ๆ จนี้ต้่องระด้ม่ปิด้ปีละคร่�ง ซึึ่�งในี้ยาม่ปกติ่ก็ที่ำาได้้แต่่ถ้ึาต้่อง  
 WFH น่ี้�นี้เป็นี้ไปไม่่ได้้เลย หากม้่เคอร์ฟิิว 24 ช่ม่. จริง ๆ คงต้่องให้ล้กน้ี้องนี้อนี้พ่กท้ี่�สำาน่ี้กงานี้แที่นี้ก่นี้เลย

2.ก่ารสิ่อสิารก่ับลูก่ค้าและคู่ค้า

3.ก่ารบริห้ารงานและทีมีงาน

 สิ�งท้ี่�สำาค่ญในี้ช่่วง WFH คือ ล้กค้า-ค่้ค้าย่งต้่องติ่ด้ค่อเราได้้เหมื่อนี้เดิ้ม่ เราจึงต้่องกำาหนี้ด้เลขึ้หม่าย
โที่รศ่พท์ี่มื่อถืึอท้ี่�จะให้ล้กค้าติ่ด้ต่่อม่าและผ้้ร่บผิด้ช่อบท้ี่�จะคอยร่บสายและรายงานี้เข้ึ้าม่าในี้ห้องรวม่ในี้ Skype 
เพื�อให้ผ้้ท้ี่�เก้�ยวข้ึ้องติ่ด้ต่่อกล่บ และต้่องแจ้งผ่านี้ทุี่กช่่องที่างท้ี่�ม้่ (Email, Website, Line Official, FB Fanpage) 
ว่าช่่วง WFH ล้กค้าจะสาม่ารถึต่ดิ้ต่่อเราด้้วยช่่องที่างใด้ได้้บ้าง ระหวา่ง WFH น่ี้�นี้การประช่มุ่ก่บล้กค้าคือยง่ที่ำาได้้
ต่าม่ปกติ่ผ่านี้ Program Zoom น่ี้�นี้เอง

 ก่ำาห้นดเป้าห้มีาย่และวัดผลงานที�ผลสิำาเร็จข้องงาน

 การ WFH น่ี้�นี้เราต้่องปร่บเปล้�ยนี้ความ่คิด้ขึ้องเราจากการท้ี่�ต้่องเห็นี้พน่ี้กงานี้ต่่วเป็นี้ ๆ ม่าน่ี้�งที่ำางานี้ 
 ให้เราเห็นี้ให้ครบ 8 ช่ม่. ม่าเป็นี้การต่่�งเป้าหม่ายการที่ำางานี้ท้ี่�เหม่าะสม่ กำาหนี้ด้ว่นี้ท้ี่�ต้่องที่ำางานี้เสร็จ 
 แล้วว่ด้ก่นี้ท้ี่�ผลสำาเร็จขึ้องงานี้แที่นี้

  ระห้ว่าง	WFH	นั�นเราควรจะก่ำาห้นดให้้พนัก่งานเข้้ามีาราย่งานตัวใน	Skype	ทุก่เช้้า เพื�อให้ทุี่กคนี้ 
 ย่งร้้สึกว่ายง่อย้ใ่นี้บรรยากาศการที่ำางานี้และทุี่กเย็นี้ให้สรุปเป็นี้รายงานี้ส่งม่าว่าว่นี้น้ี้�ได้้ที่ำาอะไรบ้าง

  จัดให้้มีีก่ารประชุ้มี	VDO	Conference	ระห้ว่างทีมีงานเป็นครั�งคราว เพื�อติ่ด้ต่าม่ผลงานี้และเพื�อให้ 
 ม้่บรรยากาศขึ้องการที่ำางานี้ร่วม่ก่นี้ ซึึ่�งควรกำาหนี้ด้ร้ปแบบขึ้องบรรยากาศโด้ยรอบและการแต่่งกาย 
 ให้เหม่าะสม่ ระหว่างประชุ่ม่

   ก่ำาช้ับทีมีงานให้้มีีก่ารตอบก่ลับภาย่ใน	15-30	นาที หากได้้ร่บการติ่ด้ต่่อจาก ท้ี่ม่งานี้ ล้กค้าหรือ ค่้ค้า

  เปดิโอก่าสิให้้ทีมีงานมีกี่ารพูดคุย่ตามีปก่ติห้รอืมีกิี่จก่รรมีผ่อนคลาย่ทาย่ปัญห้า หรือเล่นี้เกม่ส์ผ่านี้ห้อง  
 Skype เสมื่อนี้หนึี้�งท้ี่�เขึ้าได้้คุยก่นี้ในี้ช่่วงพ่กเบรคหรือที่านี้ข้ึ้าวกลางว่นี้เพื�อไม่่ให้แต่่ละคนี้ร้้สึกโด้ด้เด้้�ยว

 หว่งว่าข้ึ้อม้่ลด่้งกล่าวจะม้่ประโยช่น์ี้บ้าง แต่่สำาหร่บผ้้เข้ึ้ยนี้ย่งม่องเห็นี้ว่าต้่องนี้ำาไปขึ้บคิด้ต่่อเพื�อปร่บปรุงให้ด้้ขึึ้�นี้อ้กหลายเรื�อง 
เรื�องท้ี่�สำาค่ญคือการจ่ด้ที่ำาภาษ้แบบ WFH คงต้่องม้่การปร่บเปล้�ยนี้วิธ้การที่ำางานี้ท่ี่�งขึ้องเรา ขึ้องล้กค้า และอาจจะต้่องนี้ำาเสนี้อต่่อกรม่สรรพากร
ให้ม้่การปร่บเปล้�ยนี้กฎเกณ์ฑ์์ต่่าง ๆ ให้สาม่ารถึม้่การที่ำางานี้ WFH ท้ี่�ราบรื�นี้ก่นี้ทุี่กฝ่่ายได้้ม่ากขึึ้�นี้ 

 ผลท้ี่�ได้้ในี้ที่างอ้อม่แต่่เป็นี้ประโยช่น์ี้ม่ากคือวิกฤต่คร่�งน้ี้� ที่ำาให้เราได้้เร้ยนี้ร้้ ว่าบนี้ความ่ไม่่แนี้่นี้อนี้ต่่าง ๆ เราควรจะเริ�ม่ปร่บต่่ว 
จากการจ้างพน่ี้กงานี้ประจำาเป็นี้การจ้างแบบ Freelance ให้ม่ากขึ้ึ�นี้เพื�อท้ี่�เราจะไม่่ต้่องเคร้ยด้ก่บการแบกภาระเรื�องคนี้ หากพบวิกฤต่อ้ก 
ในี้คร่�งต่่อไป ส่วนี้พน่ี้กงานี้ขึ้องเราก็ได้้เริ�ม่เร้ยนี้ร้้การ WFH และว่นี้หนึี้�งถ้ึาเขึ้าสนี้ใจ เราอาจจะเปิด้โอกาสให้สาม่ารถึเปล้�ยนี้จากพน่ี้กงานี้ประจำา
ไปแบบม้่อิสระด้้วยการที่ำางานี้แบบ Freelance เราจะผ่านวิก่ฤตนี�ไปด้วย่ก่ัน	สิวัสิดีค่ะ

โดย..นางสาวศิริรัฐ�โชติเวชการ
กรรม่การ ในี้คณ์ะกรรม่การวิช่าช้่พบ่ญช้่ด้้านี้การวางระบบบ่ญช้่
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การบัญชีภาษีอากรการบัญชีภาษีอากร

ใช่คือ... หรือแค่... (เพียง) ใช่คือ... หรือแค่... (เพียง) 

ความแตกต่างความแตกต่าง

ทางบัญชีกับภาษีอากรทางบัญชีกับภาษีอากร

 ท่านเชื่อหรือไม่ว่า นับตั้งแต่มนุษย์ได้รวมตัวกันอยู่เป็นชุมชน การจัดเก็บหรือการเสียภาษีอากร 

ก็เกิดข้้นมาพร้อม ๆ กัน วิวัฒนาการจัดเก็บภาษีก็มักจะสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองในแต่ละชุมชน 

ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน วิวัฒนาการของการจัดเก็บภาษีอากรก็อิงกับรูปแบบการปกครองตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

(ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร, กรมสรรพากร)

ในี้ ยุ ค ท้ี่� ไ ม่่ ม้่ เ งิ นี้ต่รา เ ป็นี้ สื� อกลาง 
ในี้การแลกเปล้�ยนี้ ในี้สม่่ยโบราณ์

ม้่การส่งม่อบเครื�องบรรณ์าการจากเมื่องขึึ้�นี้ 
การกวาด้ต่้อนี้ผ้้คนี้และที่ร่พย์สินี้จากการช่นี้ะ 
สงคราม่ การเกณ์ฑ์์แรงงานี้ในี้อาณ์าจ่กร 
ม่าขึุ้ด้คลอง สร้างถึาวรว่ต่ถึุ สร้างถึนี้นี้หนี้ที่าง 
เพื�อที่ำานุี้บำารุงประเที่ศ เหล่าน้ี้�อาจจ่ด้ได้้ว่า 
เป็นี้ร้ปแบบการจ่ด้เก็บภาษ้อากรท้ี่�ไม่่เป็นี้ต่่วเงินี้
ประเภที่หนึี้�ง ซึึ่�งแต่่ละประเภที่ เป็นี้ร้ปแบบ 
เป็นี้วิว่ฒนี้าการสง่ผลต่่อการกอ่สร้างอาณ์าจ่กร
ในี้แต่่ละยุคแต่่ละสม่่ยขึ้องแต่่ละชุ่ม่ช่นี้

 ถ่ึด้ม่า ในี้ยุคท้ี่�ม้่การพ่ฒนี้านี้ำาระบบ
เงินี้ต่ราม่าใช้่เป็นี้สื�อกลางในี้การแลกเปล้�ยนี้ 
ผ้้ท้ี่�จำาต้่องถ้ึกเกณ์ฑ์์แรงงานี้อาจเป็นี้ผ้้ม้่ความ่ร้้ 
คว าม่ส าม่ า ร ถึประกอบอ า ช้่พ ด้้ านี้ อื� นี้ 
เ พื�อให้ไ ด้้ม่าซึ่ึ� ง เ งินี้ต่รา ก็อาจจะกำาหนี้ด้ 
ให้สาม่ารถึนี้ำาเ งินี้ต่ราท้ี่�ที่ำาหาได้้ ส่งให้ ก่บ 
ร่ฐแที่นี้เพื�อแลกเปล้�ยนี้ก่บการถ้ึกเกณ์ฑ์์แรงงานี้
ที่ำางานี้ต่าม่ที่้�ร่ฐต้่องการ ล่กษณ์ะน้ี้�ก็จ่ด้เป็นี้ 
ร้ปแบบการเส้ยภาษ้ร้ปแบบหนึี้�ง โด้ยการใช้่
ระบบเงินี้ต่ราเข้ึ้าม่าสื�อกลาง ถืึอเป็นี้วิว่ฒนี้าการ
การจ่ด้เก็บภาษ้อ้กข่ึ้�นี้หนึี้�ง

 การคำานี้วณ์เพื� อกำาหนี้ด้จำานี้วนี้ภาษ้  ในี้ยุคท้ี่� ไ ม่่ ม้่ เ งินี้ต่รา ร้ปแบบ 
การจ่ด้เก็บภาษ้อากรในี้อด้้ต่ ม่่กจะประเมิ่นี้ความ่ต้่องการขึ้องร่ฐ หรือการจ่ด้เก็บรายได้้ 
โด้ยคำานี้วณ์จากส่ด้ส่วนี้ขึ้องสินี้ค้า ขึ้องกิจกรรม่ท้ี่�ต้่องการ ซึึ่�งก็น่ี้บเป็นี้พ่ฒนี้าการหนึี้�ง 
ซึึ่�งก้าวไปส่้ระบบภาษ้การค้าโด้ยวิธ้การจ่ด้เก็บจากการขึ้ายสินี้ค้า จากการบริการ 
ในี้กิจกรรม่ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้ สอด้คลอ้งก่บในี้แต่่ละที่อ้งถิึ�นี้ ว่ต่ถุึดิ้บ หรือ ที่ร่พยากรธรรม่ช่าต่ ิหรือ
การพ่ฒนี้าในี้แต่่ละชุ่ม่ช่นี้น่ี้�นี้ ๆ

 จากแนี้วคิด้ระบบภาษ้การค้า ซึึ่�งจ่ด้เก็บจากรายได้้เป็นี้หล่ก เริ�ม่การจ่ด้เก็บ 
เริ�ม่ม้่พ่ฒนี้าการม่ากขึึ้�นี้ ม่าจ่ด้เก็บในี้ร้ปแบบอื�นี้ ๆ เช่่นี้ ในี้สม่่ยพระนี้ครศร้อยุธยา 
เริ�ม่ม้่การจ่ด้เก็บในี้ร้ปขึ้องค่าธรรม่เน้ี้ยม่จากการออกโฉีนี้ด้ เพื�อป้องก่นี้มิ่ให้ผ้้อื�นี้บุกรุก
สถึานี้ที่้�ที่ำากินี้ ท้ี่�เร้ยกว่า ฤช่า พ่ฒนี้าการด้้านี้การจ่ด้เกบ็ภาษ้อากรถ้ึกปร่บปรงุเปล้�ยนี้แปลง 
เพื�อให้ท่ี่นี้ยุคท่ี่นี้สม่่ยม่ากขึ้ึ�นี้ ได้้ม้่การยกเลิกร้ปแบบเด้ิม่ ๆ กำาหนี้ด้ร้ปแบบการจ่ด้เก็บ 
ต่าม่สถึานี้การณ์์ต่่าง ๆ ต่าม่แต่่ละยุคสม่่ย ม่าถึึงยุคปัจจุบ่นี้ เราอาจสรุปการจ่ด้เก็บภาษ้
แบ่งเป็นี้แหล่งท้ี่�ม่าใหญ่ ๆ ได้้ 3 แหล่งท้ี่�ม่า

 1. จัดัเก็บจากใช้ประโยชน์สินที่รัพย์

 2. จัดัเก็บการใช้แรงงาน รายได้ัห้รือการที่ำามาห้าได้ั

 3. จัดัเก็บผู้ล่จากการประกอบธุุรกิจ กำาไรธุุรกิจ การบริโภค์

 สำาหร่บการจ่ด้ที่ำาบ่ญช้่ ในี้ปัจจุบ่นี้ม้่การนี้ำาระบบบ่ญช้่ม่าใช้่ในี้การบ่นี้ทึี่ก 
เพื�อสรุปผลการด้ำาเนิี้นี้ธุรกิจ ม้่การยอม่ร่บม่าต่รฐานี้ระด่้บสากลและได้้นี้ำาผลจาก 
การจ่ด้ที่ำาบ่ญช้่ม่าเป็นี้ข้ึ้อม้่ลพื�นี้ฐานี้ในี้การจ่ด้เก็บภาษ้ จึงเป็นี้ท้ี่�ม่าขึ้องใช้่ฐานี้กำาไรสุที่ธิ
เพื�อคำานี้วณ์ในี้การจ่ด้เก็บภาษ้เงินี้ได้้นิี้ติ่บุคคล ด่้งท้ี่�เข้ึ้าใจก่นี้
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 จุดเริ�มต้นของการบันท้กบัญชีในยุคแรก การที่ำาบ่ญช้่ในี้ยุคน่ี้�นี้ที่ำาเพ้ยง
เพื�อบ่นี้ทึี่กจำานี้วนี้ที่ร่พย์สินี้ สิ�งขึ้อง สินี้ค้าท้ี่�ม้่อย้่และท้ี่�น่ี้บจำานี้วนี้ได้้ น่ี้�นี้คือว่ต่ถุึประสงค์ 
ในี้ยุคเริ�ม่ต้่นี้ เป็นี้เพ้ยงเพื�อการที่ราบจำานี้วนี้ บ่นี้ทึี่กไว้เพื�อที่ด้แที่นี้ความ่จำา คงอาจเป็นี้เพราะ 
ความ่สล่บซ่ึ่บซ้ึ่อนี้ขึ้องธุรกิจไม่่ม่ากน่ี้ก และการลงทุี่นี้ การจ่ด้การอย้่ในี้ร้ปแบบขึ้อง 
บุคคลธรรม่ด้า ล่กษณ์ะการด้ำาเนิี้นี้ธุรกิจม้่พ่ฒนี้าม่าจากการแลกเปล้�ยนี้สินี้ค้า ต้่นี้ทุี่นี้ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้ 
ม่าจากการใช้่แรงงานี้ซึึ่�งเกิด้ขึึ้�นี้ในี้กลุ่ม่เครือญาติ่ บุคคลในี้ครอบคร่วเป็นี้ส่วนี้ใหญ่ จึงไม่่ได้้ 
ให้ความ่สำาค่ญในี้การบ่นี้ทึี่กรายการในี้ส่วนี้ค่าใช้่จ่ายท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้เหล่าน่ี้�นี้

 ในยุคต่อ ๆ มา ความ่เจริญรุ่งเรืองที่างการค้าเพิ�ม่ม่ากขึ้ึ�นี้ การบ่นี้ที่ึกข้ึ้อม้่ล 
ที่างบ่ญช้่จึงถ้ึกให้ความ่สำาค่ญและม้่ความ่จำาเป็นี้ม่ากขึึ้�นี้ ม้่การพ่ฒนี้านี้ำาเอาระบบบ่ญช้่ค่้ 
ม่าใช้่ ถ่ึด้ม่าก็ม้่การกำาหนี้ด้รอบระยะเวลาบ่ญช้่เพื�อใช้่สรุปผลการด้ำาเนิี้นี้การงานี้ 
ในี้ศต่วรรษท้ี่� 19 พ่ฒนี้าการที่างบ่ญช้่ได้้เปล้�ยนี้แปลงม่ากสืบเนืี้�องจากม้่การปฏิิว่ติ่
อุต่สาหกรรม่ ความ่สล่บซ่ึ่บซ้ึ่อนี้ที่างธุรกิจม้่ม่ากขึ้ึ�นี้ การบ่ญช้่ถ้ึกพ่ฒนี้าเพื�อต่อบโจที่ย์ 
ในี้ด้้านี้ต่่าง ๆ  ม่ากขึ้ึ�นี้ จากเด้มิ่ผ้้ใช้่ข้ึ้อม้่ลเพ้ยงเจ้าขึ้องกจิการหรอืผ้้บริหาร ข้ึ้อม้่ลถ้ึกนี้ำาม่าใช้่งานี้ 
ในี้ด้้านี้อื�นี้เพิ�ม่ ต่าม่สถึานี้การณ์์ท้ี่�เปล้�ยนี้แปลงไป

 บริบทการเกิดข้้นของบัญชีกับภาษีอากร วัตถุประสงค์ต่างกัน 

แต่วิวัฒนาการทำาให้เดินทางมาคู่ขนานกัน ด้วยเพราะมีความจำาเป็น 

และมีความสำาคัญของข้อมูลที�ต้องใช้มาจากพื้นฐานเดียวกัน เมื่�อม่าถึึงยุคหนึี้�ง 
วิว่ฒนี้าการการบ่ญช้่ สาม่ารถึบ่นี้ทึี่กได้้ครอบคลุม่ทุี่ก ๆ อย่างในี้เหตุ่การณ์์ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้ 
ที่ำาให้น่ี้กบ่ญช้่ม่องเห็นี้ความ่แต่กต่่างและความ่เหมื่อนี้ก่นี้ขึ้องท้ี่�ม่าขึ้องข้ึ้อม้่ล จากการวิเคราะห์ 
จากการประม่วลผล แนี้วคิด้จึงม่องเห็นี้การใช้่ประโยช่น์ี้ข้ึ้อม้่ลจากน่ี้กบ่ญช้่เป็นี้พื�นี้ฐานี้ 
เพื�อนี้ำาม่าปร่บปรุง เพิ�ม่เติ่ม่ เพื�อใช้่เป็นี้ข้ึ้อม้่ลสำาหร่บการจ่ด้เก็บภาษ้อากร เราจึงม่องเห็นี้ภาพ 
การบ่ญช้่ภาษ้อากรเพ้ยงความ่แต่กต่่างที่้�สาม่ารถึปร่บปรุงข้ึ้อม้่ลให้ได้้ต่าม่เงื�อนี้ไขึ้ 
ท้ี่�กำาหนี้ด้ขึึ้�นี้ที่างภาษ้อากร จึงไม่่แปลกท้ี่�หลาย ๆ ท่ี่านี้ท้ี่�เป็นี้น่ี้กบ่ญช้่จะเข้ึ้าใจว่า เอาข้ึ้อม้่ล
ที่างบ่ญช้่ม่าปร่บปรุงแล้วสาม่ารถึนี้ำาไปคำานี้วณ์เพื�อเส้ยภาษ้อากรได้้แล้ว

 วิว่ฒนี้าการความ่สาม่ารถึขึ้องการจ่ด้การฐานี้ข้ึ้อม้่ลเพื�อรองร่บเหตุ่การณ์์ 
ได้้อย่างละเอ้ยด้ แยกย่อยได้้ม่ากขึึ้�นี้ร้ปแบบการจ่ด้เก็บภาษ้อากร ม้่ความ่พยายาม่จะใช้่ 
ฐานี้ข้ึ้อม้่ลในี้ระด่้บ Big data ม่าใช้่คำานี้วณ์เม็่ด้เงินี้ภาษ้อากร เพื�อให้สะท้ี่อนี้ต่่วเลขึ้ 
ท้ี่�ต้่องม้่การจ่ด้การ

 ที�มาของการกำาหนดอัตราภาษีอากรที� ใช้จัดเก็บไม่ได้ประเมิน 

จากผลประกอบการทางธรุกจิแตเ่พยีงอยา่งเดยีว อตัราภาษอีากรที�เหมาะสม 

ถูกประเมินมาจากการจัดการของภาครัฐ ประเมินจากการเจริญเติบโต 

ของผลผลติมวลรวมของประเทศ ทกุ ๆ  จำานวนที�เกดิข้น้ ท้ี่�เติ่บโต่ จะต้่องสร้าง
ผลกระที่บต่่อส่งคม่ ต่่อชุ่ม่ช่นี้ ต่่อการจ่ด้การ และทุี่ก ๆ  ผลกระที่บม้่ต้่นี้ทุี่นี้ในี้การจ่ด้การเสม่อ 
หากส่งเกต่ในี้แต่่ละช่มุ่ช่นี้ ภาษ้อากรไม่่ได้้กำาหนี้ด้ไว้ในี้อ่ต่ราเด้้ยวก่นี้ ท่ี่�งน้ี้�ขึึ้�นี้อย้ก่่บการจ่ด้การ
ขึ้องภาคร่ฐเพื�อความ่เจริญเติ่บโต่ ความ่สงบสุขึ้ เร้ยบร้อยขึ้องแต่่ละชุ่ม่ช่นี้

 การที่ำาธุรกิจ เริ�ม่ต้่นี้มุ่่งเพื�อการสร้างยอด้ขึ้าย สรา้งรายได้้ หาวธ้ิการเพื�อสร้างเม็่ด้เงินี้ 
เข้ึ้าส่้ธุรกิจให้ม่ากท้ี่�สุด้ การจ่ด้เก็บภาษ้อากร มุ่่งจ่ด้หารายได้้ม่าพ่ฒนี้า บริหารจ่ด้การ แก้ไขึ้
ปัญหาในี้ส่งคม่ อ้กส่วนี้หนึี้�งเจต่นี้าเพื�อลด้ความ่เลื�อม่ลำ�าที่างส่งคม่ ด้้วยม้่ข้ึ้อยกเว้นี้ที่างภาษ้
อากร ผลการลด้ความ่เลื�อม่ลำ�า อาจจะสร้างภาระการจ่ด้การท้ี่�เพิ�ม่ขึึ้�นี้ แท้ี่จริงอาจเพิ�ม่ต้่นี้ทุี่นี้
ขึ้องธุรกิจอ้กที่างหนึี้�ง สำาหร่บการสน่ี้บสนุี้นี้ ส่งเสริม่ที่างด้้านี้อื�นี้เพิ�ม่เติ่ม่ เพื�อเป็นี้ข้ึ้อกำาหนี้ด้
ให้เกิด้ความ่เท่ี่าเท้ี่ยม่ที่างส่งคม่ด้้วยภาษ้อากร เหล่าน่ี้�นี้สร้างความ่สล่บซ่ึ่บซ้ึ่อนี้ที่างบ่ญช้่ 
ก่บที่างภาษ้อากรให้เกิด้ความ่แต่กต่่าง และน่ี้บว่นี้ความ่แต่กต่่างเหล่าน้ี้�จะม้่ม่ากขึ้ึ�นี้ 
ด้้วยเหตุ่ขึ้องท้ี่�ม่าและเป้าหม่ายขึ้องท่ี่�ง 2 ส่วนี้ไม่่ได้้เดิ้นี้บนี้เส้นี้ที่างเด้้ยวก่นี้ท้ี่�สม่บ้รณ์์แบบ
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 นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ มองภาษีอากรอย่างไร อาจม่องเป็นี้ต้่นี้ทุี่นี้ขึ้องธุรกิจ หรือม่องเป็นี้ส่วนี้แบ่งท้ี่�ภาคร่ฐจะได้้ร่บ 
เพื�อต่อบแที่นี้คุณ์แผ่นี้ดิ้นี้ หรือเป็นี้หุ้นี้ส่วนี้ที่างส่งคม่จากการที่ำาม่าหาได้้ในี้แหล่งกำาเนิี้ด้ แหล่งท้ี่�ม่ารายได้้ขึ้องธุรกิจ มุ่ม่ม่องท้ี่�ต่่างก่นี้การจ่ด้การ
ก็ปร่บเปล้�ยนี้ต่าม่ที่้�เห็นี้ ม่องเปน็ี้ต้่นี้ทุี่นี้ เป้าหม่ายน่ี้�นี้คือประหยด่้ต้่นี้ทุี่นี้ หากม่องเหน็ี้เป็นี้หุ้นี้ส่วนี้ที่างส่งคม่ เพื�อต่อบแที่นี้คุณ์แผ่นี้ดิ้นี้ก็อาจเห็นี้
จำานี้วนี้ท้ี่�เหม่าะสม่อาจไม่่ได้้ม่องจำานี้วนี้ท้ี่�ต่ำ�าเช่่นี้เด้้ยวก่บต้่นี้ทุี่นี้

 ภาครัฐมองภาษีอากรอย่างไร ม่องเห็นี้เป็นี้รายได้้เพื�อนี้ำาม่าใช้่จ่ายในี้การบริหารจ่ด้การเพื�อเป็นี้ผลงานี้ขึ้องผ้้เป็นี้ร่ฐบาล หรือ
ม่องเห็นี้เป็นี้เงินี้ส่วนี้สน่ี้บสนุี้นี้ ส่วนี้แบ่งส่งม่าจากภาคบุคคลท้ี่�ม้่ส่วนี้ร่วม่เป็นี้สม่าชิ่กในี้ส่งคม่ท้ี่�อย้ร่่วม่ก่นี้ การนี้ำาไปใช้่อย่างคุ้ม่ค่าเพื�อต่อบโจที่ย์
หรือต่อบสนี้อง ม้่เป้าหม่ายอาจม้่ความ่ละเอ้ยด้อ่อนี้ท้ี่�ต่่างก่นี้จากมุ่ม่ม่องท้ี่�เห็นี้เช่่นี้ก่นี้

 นักบัญชีมองภาษีอากรอย่างไร ม่องเห็นี้เป็นี้แค่ส่วนี้หนึี้�งขึ้องรายการที่างการค้าท้ี่�ต้่องบ่นี้ทึี่กให้ครบถ้ึวนี้ หรือม่องเห็นี้ 
เป็นี้เม็่ด้เงินี้ เป็นี้ฐานี้ข้ึ้อม้่ลสำาค่ญ ท่ี่�งน้ี้�เพื�อความ่ถ้ึกต้่อง เพื�อการนี้ำาเม็่ด้เงินี้ไปใช้่ และส่งเสริม่การจ่ด้การความ่ม่่�นี้คงที่างเศรษฐกิจ การจ่ด้การ
ที่างส่งคม่ การให้ความ่สำาค่ญต่่อจำานี้วนี้ ต่่วเลขึ้ ส่ด้ส่วนี้ท้ี่�เห็นี้อาจบอกถึึงความ่ร้้สึกและวิธ้ปฏิิบ่ติ่ท้ี่�แต่กต่่างก่นี้ออกไป

 สม่าชิ่กในี้ส่งคม่ประเที่ศ หรือ ประช่าช่นี้ท้ี่�รอคอยผลจากใช้่เม็่ด้เงินี้ภาษ้เพื�อการจ่ด้การที่างส่งคม่ผ้้ท้ี่�ร่บผิด้ช่อบเขึ้าม่องเห็นี้ภาษ้อากร
ก่นี้อยา่งไร ผ้้คนี้สว่นี้หนึี้�งอาจม่องเหน็ี้เงนิี้ภาษ้อากรเปน็ี้เม่ด็้เงนิี้ท้ี่�หล่นี้ม่าจากฟิากฟิา้ ก็อาจไม่่เข้ึ้าใจและไม่่ร้้ถึึงแหล่งท้ี่�ม่าและอาจไม่่ม้่ความ่ร้สึ้ก
ว่าต่่วเองก็ม้่ส่วนี้ในี้ความ่ร่บผิด้ช่อบต่่อเม็่ด้เงินี้เหล่าน้ี้� หากม่องเห็นี้ว่าเม็่ด้เงินี้เหล่าน้ี้�เกิด้จากกิจกรรม่ต่่าง ๆ  ในี้ส่งคม่รอบต่่วเอง ทุี่ก ๆ  การใช้่จา่ย 
และรายได้้ขึ้องต่นี้เองก็ม้่สว่นี้หนึี้�งเป็นี้เม็่ด้เงินี้ภาษ้ท้ี่�ถ้ึกส่งไปรวม่ก่นี้ ม้่จำานี้วนี้ท้ี่�ม่ากพอเพื�อการจ่ด้การที่างส่งคม่ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้ ทุี่ก ๆ  คนี้อาจหวงแหนี้
เม็่ด้เงินี้เมื่�อถ้ึกใช้่จ่ายในี้ด้้านี้ต่่าง ๆ ท่ี่ศนี้คติ่ต่่อเม็่ด้เงินี้ภาษ้อากรอาจเปล้�ยนี้แปลงไปต่าม่สิ�งท้ี่�สาม่ารถึม่องเห็นี้

 การบ่ญช้่ภาษ้อากรจะถ้ึกให้ความ่สำาค่ญม่ากน้ี้อยแค่ไหนี้ ขึึ้�นี้อย้่ก่บผ้้ท้ี่�ม้่ส่วนี้เก้�ยวข้ึ้องให้สำาค่ญแค่ไหนี้หรือม่องภาษ้อากรอย่างไร 
ในี้ท้ี่ายสุด้ การบ่ญช้่ภาษ้อากร จะม้่ความ่สำาค่ญ หรือจะม่องเห็นี้ เป็นี้แค่เพ้ยงความ่แต่กกต่่างบ่ญช้่ก่บภาษ้อากรขึึ้�นี้อย้่ก่บอะไรน่ี้�นี้ 
ด้้วยเหตุ่แห่งท้ี่�ม่า ว่ต่ถุึประสงค์การเกิด้ขึึ้�นี้ม้่ความ่ต่่างก่นี้รวม่ท่ี่�งเนืี้�อหา การจ่ด้การ และผ้้ท้ี่�ให้มุ่ม่ม่อง แน่ี้นี้อนี้อาจสะท้ี่อนี้ในี้มุ่ม่ท้ี่�ต่่างก่นี้

 ในความแตกต่างทางด้านบัญชีกับด้านภาษีอากร หากม่องส่วนี้ขึ้องภาษ้เงินี้ได้้นิี้ติ่บุคคล ในี้ปัจจุบ่นี้ร้ปแบบขึ้องกิจกรรม่
ที่างการค้าอย้่ในี้ร้ปขึ้องหน่ี้วยธุรกิจเป็นี้ส่วนี้ใหญ่ การคำานี้วณ์ภาษ้เงินี้ได้้จากผลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ขึ้องธุรกิจจึงเป็นี้กลุ่ม่ใหญ่ ด้้วยแหล่งท้ี่�ม่า
ขึ้องขึ้้อม้่ลเกิด้จากแหล่งเด้้ยวก่นี้ องค์ประกอบในี้การคำานี้วณ์ที่้�ต่่างก่นี้ จึงเกิด้ความ่แต่กต่่างในี้ผลล่พธ์สุด้ท้ี่ายแน่ี้นี้อนี้ ด้้วยข้ึ้อม้่ลที่างบ่ญช้่ 
ถ้ึกกำาหนี้ด้ม่าต่รฐานี้ได้้ร่บการยอม่ร่บในี้ระด่้บสากล ที่างภาษ้อากรจึงใช้่ข้ึ้อม้่ลที่างบ่ญช้่เป็นี้ฐานี้ปร่บปรุงข้ึ้อม้่ลบางส่วนี้เพื�อประโยช่น์ี้การจ่ด้เก็บ 
ภาษ้อากร หากม่องเห็นี้เฉีพาะจุด้ท้ี่�ต้่องการจะเห็นี้ เราอาจจะบอกได้้ว่าการบ่ญช้่ภาษ้อากรก็เป็นี้แค่ความ่แต่กต่่างก่บที่างบ่ญช้่ แต่่.. หากม่องเห็นี้
ภาษ้อากรในี้องค์รวม่ ทุี่ก ๆ ประเภที่ภาษ้ ทุี่ก ๆ เม็่ด้เงินี้ท้ี่�ทุี่กส่งไปรวม่ก่นี้เพื�อเป้าหม่ายเด้้ยวก่นี้ ในี้ทุี่ก ๆ จำานี้วนี้ ทุี่ก ๆ แหล่งท้ี่�ม่าจะถ้ึกให้ 
ความ่สำาค่ญและจะถ้ึกนี้ำาม่าบ่นี้ทึี่กเพื�อวิเคราะห์ เพื�อเป็นี้ข้ึ้อม้่ลเพื�อการจ่ด้การ ข้ึ้อม้่ลเหล่าน่ี้�นี้จะม่องเห็นี้เด่้นี้ช่่ด้ขึึ้�นี้และม่องเห็นี้ 
ผลประโยช่น์ี้ขึ้องทุี่ก ๆ หน่ี้วยข้ึ้อม้่ล ม่องเห็นี้เป็นี้ Big Data การบ่ญช้่ภาษ้อากรอาจถ้ึกหยิบยกให้ความ่สำาค่ญอย่างยิ�ง ซึึ่�งการบ่ญช้่ภาษ้อากร
อาจจะไม่่ใช่่แค่ความ่แต่กต่่างจากบ่ญช้่อ้กต่่อไป

 แล้วท่านล่ะ... มองเห็น การบัญชีภาษีอากร เป็นเช่นไร?

โดย..นายสุริยะ�ธีีรวัฒนสาร
กรรม่การ ในี้คณ์ะกรรม่การวิช่าช้่พบ่ญช้่
ด้้านี้การบ่ญช้่ภาษ้อากร
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 การระบาด้ใหญ่ขึ้องไวร่สโคโรนี้า 2019 (COVID-19) เป็นี้โศกนี้าฏิกรรม่คร่�งใหญ่ 
ขึ้องม่นุี้ษย์ท่ี่�วโลก การแพร่กระจายขึ้องโรคระบาด้ม้่ผลกระที่บที่างเศรษฐกิจให้ถึด้ถึอย
รุนี้แรง หลายภาคส่วนี้ขึ้องเศรษฐกิจกำาล่งประสบก่บความ่เส้ยหายและผลกระที่บที่างธุรกิจ
ในี้ระยะยาวซึึ่�งยง่ไม่่สาม่ารถึคาด้คะเนี้ได้้ ท่ี่าม่กลางผลกระที่บขึ้องสถึานี้การณ์์ COVID-19 
กิจการท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บอาจเผชิ่ญก่บความ่ท้ี่าที่ายในี้การจ่ด้ที่ำารายงานี้ที่างการเงินี้ เช่่นี้ 
การหยดุ้ช่ะง่กขึ้องธุรกิจและการผลิต่ ความ่ผ่นี้ผวนี้ในี้ต่ลาด้ทุี่นี้และต่ราสารหน้ี้� รายได้้และ
กระแสเงินี้สด้ท้ี่�ลด้ลงและผลกระที่บที่างเศรษฐกิจอื�นี้ ๆ ท้ี่�อาจเกิด้ขึึ้�นี้

 แม้่ม้่การสก่ด้ก่�นี้การแพร่กระจายในี้วงกว้างขึ้อง COVID-19 แต่่ย่งม้่ผลกระที่บ 
อย่างม้่น่ี้ยสำาค่ญต่่อต่ลาด้การเงินี้โลกและรายงานี้ที่างการเงินี้ กิจการควรพิจารณ์า 
เรื�องการเปิด้เผยข้ึ้อม้่ลบางประการท้ี่�จะส่งผลกระที่บต่่อรายงานี้ที่างการเงินี้ ด่้งน้ี้�

  การห้ยุดัชะงักทัี่นทีี่ข้องการผู้ลิ่ต่

  การห้ยุดัชะงักข้องห่้วิงโซ่ึ่อุปที่าน

  แรงงานห้ยุดัชะงักแล่ะค์วิามไม่พร้อมข้องบุค์ล่ากร

  การล่ดัล่งข้องยอดัข้าย รายได้ั ห้รือผู้ลิ่ต่ผู้ล่

  การห้ยุดัชะงักห้รือห้ยุดัการเดิันที่างเพื�อที่ำาธุุรกิจทีี่�ไม่จำาเป็น

  การปิดัร้านค้์าแล่ะสิ�งอำานวิยค์วิามสะดัวิก

 นี้อกจากน้ี้� กิจการควรพจิารณ์าถึึงผลกระที่บที่างลบที่้�ได้้ร่บจากการแพรก่ระจาย
เพิ�ม่ขึึ้�นี้ขึ้องโรคระบาด้อย่างกว้างขึ้วางต่่อเศรษฐกิจโลกและต่ลาด้ทุี่นี้ท้ี่�สำาค่ญ

    COVID-19

ข้�อพิิจัารณีาใน่การรายงาน่ข้องผู้้�สอบบัญชี

 ขอบเขต

 บที่ความ่ห่วเรื�อง COVID-19 ข้ึ้อพิจารณ์าในี้การรายงานี้ขึ้องผ้้สอบบ่ญช้่ 
ต่่องบการเงินี้น้ี้�เป็นี้การรายงานี้ที่างบ่ญช้่ท้ี่�ถืึอปฏิิบ่ติ่ต่าม่ม่าต่รฐานี้การรายงานี้ 
ที่างการเงนิี้โด้ยไม่่ได้้นี้ำาที่างเลอืก ม่าต่รการผอ่นี้ปรนี้ช่่�วคราว “ที่างเลอืกเพิ�ม่เต่มิ่ที่างบ่ญช้่
จากสถึานี้การณ์์การแพร่ระบาด้ขึ้อง COVID-19” ม่าถืึอปฏิิบ่ติ่
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ข้อพิจารณาทางบัญชี

 สถึานี้การณ์์ COVID-19 อาจม้่ผลกระที่บที่างบ่ญช้่จำานี้วนี้ม่ากต่่อกจิการที่้�ม้่บริษ่ที่ยอ่ย การด้ำาเนี้นิี้งานี้ 
การลงทุี่นี้หรือการร่วม่ค้าในี้พื�นี้ท้ี่�ท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บจากโรคระบาด้ หน่ี้วยงานี้ท้ี่�ม้่ผ้้จ่ด้จำาหน่ี้ายหรือล้กค้า 
ท้ี่�สำาค่ญในี้พื�นี้ท้ี่�ท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บจากโรคระบาด้ รวม่ถึึงหน่ี้วยงานี้ท้ี่�ม้่ธุรกรรม่การให้ก้้ยืม่หรือการก้้ยืม่ 
จากหนี้่วยงานี้ในี้พื�นี้ท้ี่�ท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บจากไวร่สอาจประสบปัญหาที่างบ่ญช้่ นี้อกจากน้ี้�การรายงานี้ 
ผลกระที่บที่างการเงินี้ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้อาจไม่่ได้้ถ้ึกจำาก่ด้เฉีพาะหน่ี้วยงานี้หรือกิจการท้ี่�เก้�ยวข้ึ้องก่นี้โด้ยต่รงท้ี่�อย้่ 
ในี้พื�นี้ท้ี่�ท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บจากสถึานี้การณ์์ COVID-19 แต่่อาจเก้�ยวโยงก่บกิจการอื�นี้ท้ี่�เก้�ยวข้ึ้องก่นี้ที่างอ้อม่  
เนืี้�องจากผลกระที่บที่างเศรษฐกิจท่ี่�วโลกท้ี่�กว้างขึึ้�นี้ขึ้องสถึานี้การณ์์ COVID-19 ต่่อต่ลาด้การเงินี้จึงอาจ 
เหม่าะสม่ที่้�กิจการต้่องพิจารณ์าผลกระที่บการแพร่กระจายขึ้องโรคระบาด้ในี้การรายงานี้ที่างการเงินี้และ 
การเปิด้เผยในี้หม่ายเหตุ่ประกอบงบการเงินี้ซึึ่�งอาจสรุปได้้ด่้งต่่อไปน้ี้�

  การด้ัอยค่์าข้องสินที่รัพย์ (รวิมถ่้งค่์าค์วิามนิยม)

  การประเมินค่์าแล่ะการด้ัอยค่์าข้องล้่กห้นี� เงินให้้ก้้ยืมแล่ะเงินล่งทุี่น

  การประเมินม้ล่ค่์าสินที่รัพย์แล่ะภาระผู้้กพันต่ามโค์รงการผู้ล่ประโยชน์ทีี่�กำาห้นดัไว้ิ

  ค์วิามเสียห้ายแล่ะผู้ล่ข้าดัทุี่นทีี่�อาจเกิดัข่้�น

  การชดัเชยสินค้์าค์งเห้ลื่อแล่ะการปรับเปลี่�ยนเงื�อนไข้ในสัญญาทีี่�ให้้กับล้่กค้์า

  ภาระผู้้กพันต่ามสัญญา

  สวัิสดิัการพนักงานแล่ะผู้ล่ประโยชน์เมื�อเลิ่กจ้าง

  การดัำารงอย่้ข้องกิจการ

  เห้ตุ่การณ์ภายห้ลั่งวัินทีี่�ในงบการเงิน

  การได้ัรับเงินชดัเชยจากการประกันภัยทีี่�เกี�ยวิข้้องกับการห้ยุดัชะงักที่างธุุรกิจ

  สัญญาเช่า

 การรับร้้ผู้ล่กระที่บที่างบัญชีท้ี่�เก้�ยวข้ึ้องก่บปัญหาด่้งกล่าวจะแต่กต่่างก่นี้ไป ขึึ้�นี้อย้่ก่บข้ึ้อเท็ี่จจริงและ
สถึานี้การณ์์เฉีพาะขึ้องแต่่ละกิจการที่้�ได้้ร่บผลกระที่บจากการแพร่กระจายที่้�ไม่่เที่่าก่นี้ อย่างไรก็ต่าม่ การรายงานี้ 
ที่างการเงินี้ท้ี่�จะม้่ผลกระที่บที่างบ่ญช้่ท้ี่�เป็นี้สาระสำาค่ญต่่อการลด้ลงขึ้องม้่ลค่าขึ้องสินี้ที่ร่พย์ขึ้องกิจการ อาจม้่เรื�อง 
ด่้งต่่อไปน้ี้�

  การด้ัอยค่์าข้องค่์าค์วิามนิยม กิจการต้่องนี้ำาผลกระที่บขึ้องสถึานี้การณ์์ COVID-19 ไปที่ด้สอบการด้้อยค่า 
  ขึ้องค่าความ่นิี้ยม่ โด้ยนี้ำาสถึานี้การณ์์ COVID-19 ม่าเป็นี้ปัจจ่ยในี้การพยากรณ์์ที่างการเงินี้ ผลการด้ำาเนิี้นี้งานี้ 
  ที่างการเงินี้รวม่ถึึงประม่าณ์การกระแสเงินี้สด้ในี้อนี้าคต่ซึึ่�งอาจได้้ร่บผลกระที่บอย่างม้่น่ี้ยสำาค่ญ 
  จากผลกระที่บโด้ยต่รงหรือโด้ยอ้อม่ขึ้องเหตุ่การณ์์ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้ หากเหตุ่การณ์์เกิด้ขึึ้�นี้หรือสถึานี้การณ์์เปล้�ยนี้ไป 
  ม้่แนี้วโน้ี้ม่ค่อนี้ข้ึ้างเป็นี้ไปได้้ (More Likely Than Not) ท้ี่�ที่ำาให้ม้่ลค่าท้ี่�คาด้ว่าจะได้้ร่บคืนี้ขึ้องหน่ี้วยสินี้ที่ร่พย์ 
  ท้ี่�ก่อให้เกิด้กระแสเงินี้สด้ต่ำ�ากว่าม้่ลค่าต่าม่บ่ญช้่

  การด้ัอยค่์าข้องสินที่รัพย์ถ้าวิร กิจการต้่องประเมิ่นี้ว่าสินี้ที่ร่พย์ถึาวรท้ี่�ม้่อายุการใช้่งานี้ระยะยาวหรือ 
  กลุ่ม่ขึ้องสินี้ที่ร่พย์ม้่ขึ้้อบ่งช้่�การด้้อยค่าหรือไม่่ เมื่�อม้่เหตุ่การณ์์หรือการเปล้�ยนี้แปลงในี้สถึานี้การณ์์บ่งช้่�ว่า 
  ม้่ลค่าต่าม่บ่ญช้่อาจม้่ม้่ลค่าส้งกว่าม้่ลค่าท้ี่�คาด้ว่าจะได้้ร่บคืนี้ขึ้องสินี้ที่ร่พย์ (Recoverable Value) 
  เมื่�อที่ำาการประเมิ่นี้น้ี้�กิจการควรพิจารณ์ารวม่ถึึงการลด้ลงอย่างม้่น่ี้ยสำาค่ญในี้ราคาต่ลาด้ขึ้องสินี้ที่ร่พย์ท้ี่�ม้่ 
  อายุการใช้่งานี้ระยะยาว การเปล้�ยนี้แปลงล่กษณ์ะการใช้่งานี้ในี้ระด่้บน่ี้ยสำาค่ญขึ้องสินี้ที่ร่พย์

  การประเมินค่์าแล่ะการด้ัอยค่์าข้องล้่กห้นี� เงินให้้ก้้ยืมแล่ะเงินล่งทุี่น เนืี้�องจากสภาวะเศรษฐกิจในี้ต่ลาด้การเงินี้ 
  ต่กต่ำ�าในี้หลายพื�นี้ท้ี่� กิจการควรพิจารณ์าถึึงผลกระที่บขึ้องความ่ผ่นี้ผวนี้อย่างม้่น่ี้ยสำาค่ญในี้ม้่ลค่าการลงทุี่นี้ 
  และประเมิ่นี้การด้้อยค่า การลงทุี่นี้ท้ี่�อาจได้้ร่บผลกระที่บ ได้้แก่ ต่ราสารทุี่นี้และต่ราสารหน้ี้�ท้ี่�ออกโด้ยกิจการ 
  ท้ี่�อย้ใ่นี้พื�นี้ท้ี่�ท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บและอาจรวม่ถึึงการลงทุี่นี้ในี้ต่ราสารหน้ี้�ภาคร่ฐ นี้อกจากน้ี้�เหตุ่การณ์์ในี้พื�นี้ท้ี่� 
  ท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บอาจที่ำาให้เกิด้ความ่ผ่นี้ผวนี้เพิ�ม่เติ่ม่ในี้ต่ลาด้โลกซึึ่�งอาจส่งผลกระที่บต่่อม้่ลค่ายติุ่ธรรม่ขึ้อง 
  การลงทุี่นี้ท้ี่�ไม่่ได้้เชื่�อม่โยงโด้ยต่รงก่บพื�นี้ท้ี่�ท้ี่�ได้้ร่บผลกระที่บ (เช่่นี้ การกระจายเครดิ้ต่อาจเพิ�ม่ขึึ้�นี้หรือ 
  ความ่น่ี้าเชื่�อถืึอขึ้องค่้ส่ญญาอาจได้้ร่บผลกระที่บ) การเลือกร้ปแบบการด้้อยค่าท้ี่�เก้�ยวข้ึ้องขึ้องกิจการรวม่ถึึง 
  ข้ึ้อควรพิจารณ์าในี้การประเมิ่นี้ม้่ลค่าล้กหน้ี้� ล้กหน้ี้�เงินี้ให้ก้้ยืม่ และการลงทุี่นี้ขึึ้�นี้อย้่ก่บการจ่ด้ประเภที่ขึ้อง 
  ต่ราสารต่าม่ม่าต่รฐานี้การรายงานี้ที่างการเงินี้ ฉีบ่บท้ี่� 9 เครื�องมื่อที่างการเงินี้
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สัญญาเช่าระยะยาว

รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

การตรวจสอบบัญชีและการรายงานบัญชี

 ผลกระที่บสถึานี้การณ์์ COVID-19 อาจที่ำาให้ผ้้ให้เช่่าและ
ผ้้เช่่าอาจต่่ด้สินี้ใจปร่บเปล้�ยนี้เงื�อนี้ไขึ้ขึ้องส่ญญาเช่่า ในี้สถึานี้การณ์์
เช่่นี้น้ี้�ผ้้เช่่าและผ้้ให้เช่่าควรพิจารณ์าว่าการปร่บเปล้�ยนี้เงื�อนี้ไขึ้ 
ส่ญญาเช่่าน้ี้�ไม่่ได้้เป็นี้ส่วนี้หนึี้�งขึ้องข้ึ้อกำาหนี้ด้และเงื�อนี้ไขึ้ด่้�งเดิ้ม่ขึ้อง

 ภายใต้่ม่าต่รฐานี้ TFRS 15 รายได้้จากส่ญญาท้ี่�ที่ำาก่บล้กค้า
การว่ด้ค่าต่อบแที่นี้เป็นี้รายได้้จากส่ญญาท้ี่�ที่ำาก่บล้กค้า โด้ยท่ี่�วไป
เงื�อนี้ไขึ้ค่าต่อบแที่นี้เป็นี้รายได้้น่ี้�นี้ม้่ค่าต่อบแที่นี้คงที่้� ค่าต่อบแที่นี้
ผ่นี้แปร หรือม้่ท่ี่�งสองแบบ ในี้กรณ้์ส่ญญาค่าต่อบแที่นี้ท้ี่�เป็นี้รายได้้ 
ผ่นี้แปร (Variable Consideration) กิจการต้่องประม่าณ์การ 
ค่าต่อบแที่นี้ผ่นี้แปรและร่บร้้เป็นี้รายได้้ต่ลอด้อายุขึ้องส่ญญา 
ค่าต่อบแที่นี้ผ่นี้แปรน่ี้�นี้เป็นี้ส่วนี้ลด้การคืนี้เงินี้เมื่�อยอด้ซืึ่�อถึึงเป้า 
การใหค้ะแนี้นี้สะสม่การซืึ่�อ การลด้ราคา หรอืโบน่ี้สเพื�อเป็นี้แรงจ้งใจ 
การต่่ด้สิที่ธิ� หรือรายการอื�นี้ท้ี่�คล้ายคลึงก่นี้ ค่าต่อบแที่นี้ผ่นี้แปร 
ท้ี่� ร่บร้้เป็นี้รายได้้อาจแต่กต่่างจากที่้�ประม่าณ์การไว้หากสิที่ธิ 
ท้ี่� จะไ ด้้ ร่บค่าต่อบแที่นี้ต่าม่ส่ญญาขึ้องกิจการน่ี้�นี้ ขึึ้�นี้อย้่ ก่บ 
ความ่ไม่่แน่ี้นี้อนี้ขึ้องการเกิด้ขึึ้�นี้ หรือการไม่่เกิด้ขึึ้�นี้ขึ้องเหตุ่การณ์์ 
ในี้อนี้าคต่ ด่้งน่ี้�นี้ ค่าต่อบแที่นี้ผ่นี้แปรท้ี่�ร่บร้้เป็นี้รายได้้ต่าม่ส่ญญาน่ี้�นี้

การดำาเนินงานต่อเนื่อง 

 ผลท้ี่�ต่าม่ม่าขึ้องสถึานี้การณ์์ COVID-19 อาจส่งผลกระที่บ
ความ่สาม่ารถึในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้อย่างต่่อเนืี้�องขึ้องกิจการท้ี่�ม่าจาก
ความ่เส้�ยงเพิ�ม่ขึึ้�นี้หลายด้้านี้ เช่่นี้ พื�นี้ฐานี้และแนี้วโน้ี้ม่อุต่สาหกรรม่ 
ท้ี่�จะเป็นี้ ท้ี่�ต่่�งที่างภ้มิ่ศาสต่ร์ขึ้องกิจการ ความ่เข้ึ้ม่แข็ึ้งม่่�นี้คงที่างการเงินี้ 
ขึ้องล้กค้า และห่วงโซ่ึ่อุปที่านี้ขึ้องกิจการ การเข้ึ้าถึึงแหล่งเงินี้ทุี่นี้
และเงินี้ทุี่นี้สำารองท้ี่�ม้่อย้่ขึ้องกิจการ ปัจจ่ยเส้�ยงเหล่าน้ี้�อาจที่ำาให้ 
ผลการด้ำาเนิี้นี้งานี้และฐานี้ะที่างการเงินี้ขึ้องกิจการลด้ลง ด่้งน่ี้�นี้ 
ผ้้บริหารและหน่ี้วยงานี้ท้ี่�ร่บผิด้ช่อบอาจต้่องพิจารณ์าข้ึ้อม้่ลท้ี่�เก้�ยวก่บ 
การประเมิ่นี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้อย่างต่่อเนืี้�องอย่างสม่ำ�าเสม่อ

 ผ้้ สอบ บ่ญ ช้่ ม้่ความ่ ร่บ ผิด้ช่อบในี้การป ฏิิ บ่ ติ่ ง านี้ 
การต่รวจสอบและแสด้งความ่เห็นี้เก้�ยวก่บการด้ำา เ นิี้นี้งานี้ 
อย่างต่่อเนืี้�องขึ้องกิจการน่ี้�นี้ต่าม่ท้ี่�ได้้กำาหนี้ด้อย้่ ในี้ม่าต่รฐานี้ 
การสอบบ่ญช้่ท้ี่�ร่บรองที่่�วไปและเปดิ้เผยประเด้น็ี้หรอืปัญหาเก้�ยวก่บ
ความ่สาม่ารถึในี้การด้ำาเนิี้นี้งานี้อย่างต่่อเนืี้�องขึ้องกิจการ

 ระยะเวลาท้ี่� ผ้้สอบบ่ญช้่ท้ี่� ต้่องพิจารณ์าท้ี่� เ ก้� ยว ก่บ 
การประเมิ่นี้ความ่สาม่ารถึการด้ำาเนิี้นี้งานี้อย่างต่่อเนืี้�องขึ้องกิจการน่ี้�นี้ 
เป็นี้ระยะเวลาที่้�กำาหนี้ด้อย้่ในี้กรอบการรายงานี้ที่างการเงินี้หรือ 
หากในี้กรณ้์ไม่่ม้่ข้ึ้อกำาหนี้ด้ด่้งกล่าว โด้ยท่ี่�วไปจะอย้ภ่ายในี้ระยะเวลา
หนึี้�งปีหล่งจากว่นี้ท้ี่�ม้่การออกงบการเงินี้ หรือภายในี้ระยะหนึี้�งปี 
หล่งจากว่นี้ท้ี่�งบการเงินี้พร้อม่ท้ี่�จะออก

ส่ญญาเช่่าหรือไม่่ ต่่วอย่างเช่่นี้ การเพิ�ม่ ลด้ ขึ้ยายหรือยกเลิกสิที่ธิ
ในี้การใช้่สินี้ที่ร่พย์ ส่ญญาเช่่าท้ี่�ปร่บเปล้�ยนี้เงื�อนี้ไขึ้เป็นี้การแยก 
ต่่างหากจากส่ญญาเช่่าเดิ้ม่หรือเป็นี้การเปล้�ยนี้แปลงเงื�อนี้ไขึ้ 
ส่ญญาเช่่าท้ี่�ม้่อย้่เดิ้ม่

กิจการต้่องพิจารณ์าความ่เปน็ี้ไปได้้ขึ้องประม่าณ์การรายได้้ที่้�ม่าจาก
ค่าต่อบแที่นี้ผ่นี้แปรที่้�ร่บร้้สะสม่อย้ใ่นี้รายได้้จากส่ญญาที่้�ที่ำาก่บล้กค้า
จะไม่่ถ้ึกกล่บรายการอย่างม้่น่ี้ยสำาค่ญเมื่�อความ่ไม่่แน่ี้นี้อนี้ท้ี่�เก้�ยวข้ึ้อง
ก่บค่าต่อบแที่นี้ผ่นี้แปรได้้สิ�นี้สุด้ลงภายหล่ง 

 ณ์ ว่นี้สิ�นี้รอบระยะเวลารายงานี้ กิจการควรม้่การพิจารณ์า
การประเมิ่นี้ประม่าณ์การค่าต่อบแที่นี้ผ่นี้แปรผลต่อบแที่นี้ร่บร้้เป็นี้
รายได้้ให้เป็นี้ปัจจุบ่นี้เพื�อให้การรายงานี้ที่างการเงินี้ขึ้องงบการเงินี้ 
ณ์ ว่นี้สิ�นี้งวด้ม้่ความ่โปร่งใสและสอด้คล้องก่บสถึานี้การณ์์ 
ระหว่างกาลท้ี่�ได้้เปล้�ยนี้แปลงไป กิจการอาจจำาเป็นี้ต้่องพิจารณ์า 
ผลกระที่บขึ้องสถึานี้การณ์์ COVID-19 ที่้�อาจม้่ต่่อค่าต่อบแที่นี้ผ่นี้แปร 
ณ์ ว่นี้สิ�นี้รอบระยะเวลารายงานี้

การเน้นข้อมูลในรายงานผู้สอบบัญชี

(Emphasis of Matter)

 หากผ้้สอบบ่ญช้่ปฏิิบ่ติ่งานี้ต่รวจสอบต่าม่ม่าต่รฐานี้ 
การสอบบ่ญช้่ และได้้ร่บหล่กฐานี้การสอบบ่ญช้่ท้ี่�เพ้ยงพอและเหม่าะสม่ 
จากผลกระที่บต่่องบการเงินี้ขึ้องสถึานี้การณ์์ COVID-19 และ 
หากผ้้สอบบ่ญช้่เห็นี้ว่าเหตุ่การณ์์การแพร่กระจายขึ้องสถึานี้การณ์์ 
COVID-19 ม้่ผลกระที่บต่่องบการเงินี้ขึ้องกิจการอย่างสาระสำาค่ญ 
และม้่ความ่เหม่าะสม่ท้ี่�จะแสด้งเป็นี้วรรคเน้ี้นี้ข้ึ้อม้่ล (EOM) ในี้รายงานี้
ขึ้องผ้้สอบบ่ญช้่เพื�อให้ผ้้อ่านี้งบการเงินี้ได้้ร่บประโยช่น์ี้จากการใช้่ 
งบการเงนิี้ รวม่ท่ี่�งที่ราบถึึงเหต่กุารณ์์ที่้�ม้่สาระสำาค่ญท้ี่�อาจม้่ผลกระที่บ 
ต่่องบการเงินี้ต่าม่ท้ี่�ได้้กำาหนี้ด้ในี้ม่าต่รฐานี้การสอบบ่ญช้่ รห่ส 706 
(ปร่บปรุง) วรรคเน้ี้นี้ข้ึ้อม้่ลและเหตุ่การณ์์และวรรคเรื�องอื�นี้ 
ในี้รายงานี้ขึ้องผ้ส้อบบ่ญช้่ และเปดิ้เผยรายละเอ้ยด้ข้ึ้อม้่ลในี้หม่ายเหตุ่
ประกอบงบการเงินี้ 

แห้ล่่งอ้างอิง :
1. Consequences of Covid - 19 Financial Reporting Considerations 
 Center for plain English Accounting  , AICPA’s National A&A 
 Resource Center
2. Financial Reporting Alert  20-1 March 5, 2020 Deloitte Accounting  
 Research Tool 

3. IFRS republication

โดย..นายสันติ��พงค์เจริญพิทย์�
กรรม่การ ในี้คณ์ะกรรม่การวิช่าช้่พบ่ญช้่ด้้านี้การสอบบ่ญช้่
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ทำบทำวน่ตัวอย่างการน่ับ	CPD

ข้องผู้้�สอบบัญชี	แบบฉบับ	COVID-19

 สว่สด้้ค่ะท่ี่านี้สม่าชิ่ก เข้ึ้าส่้เดื้อนี้พฤษภาคม่แล้ว ด้้ว่าสถึานี้การณ์์การแพร่ระบาด้เชื่�อไวร่สโคโรนี้า 2019 (COVID-19) เหม่ือนี้จะ
บรรเที่าลง ด่้งจะเห็นี้ได้้จากจำานี้วนี้ยอด้ผ้้ร่กษาหายเพิ�ม่ขึึ้�นี้ จำานี้วนี้ผ้้ท้ี่�ติ่ด้เชื่�อและเส้ยช้่วิต่ท้ี่�เริ�ม่ลด้ลงอย่างเห็นี้ได้้ช่่ด้ แต่่ก็ย่งไม่่ม้่อะไรท้ี่� 
การ่นี้ต้่ว่าเหตุ่การณ์์จะจบลงเมื่�อไหร่ ท่ี่�งน้ี้� ภายหล่งสถึานี้การณ์์ COVID-19 อาจจะที่ำาให้สภาพปัจจ่ยแวด้ล้อม่ต่่าง ๆ โด้ยเฉีพาะภาคธุรกิจ
เกิด้การเปล้�ยนี้แปลงม่หาศาล สาเหตุ่ก็เพราะม่าจากม่าต่รการในี้การก่กต่่วเพื�อลด้การระบาด้ขึ้องไวร่ส เป็นี้ผลให้เกิด้การเปล้�ยนี้แปลง 
ในี้การอุปโภคบริโภคขึ้องม่นุี้ษยใ์นี้รอบด้้านี้ ซึึ่�งอาจเป็นี้ปัจจ่ยสำาค่ญท้ี่�ที่ำาให้ต่่วเลขึ้ที่างบ่ญช้่การเงินี้ในี้หลายองค์กรเกิด้การเปล้�ยนี้แปลงต่าม่
การช่ะลอต่่วที่างเศรษฐกิจ 

 สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ ในี้ฐานี้ะหน่ี้วยงานี้ส่งเสริม่และสน่ี้บสนุี้นี้ผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ เข้ึ้าใจถึึงผลกระที่บขึ้องผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ 
ท้ี่�ต้่องช่่วยเร่งบริหารจ่ด้การองค์กรในี้สภาวะวิกฤต่ ประกอบก่บในี้ปัจจุบ่นี้สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่และหน่ี้วยงานี้ผ้้จ่ด้การอบรม่ไม่่สาม่ารถึจ่ด้การ
อบรม่ส่ม่ม่นี้า จึงที่ำาให้ผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ไม่่สาม่ารถึเข้ึ้าร่บการฝึ่กอบรม่หรือเข้ึ้าร่วม่ประชุ่ม่ส่ม่ม่นี้าเพื�อพ่ฒนี้าความ่ร้้ต่่อเนืี้�องได้้ เหตุ่น้ี้�
สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่จึงออกม่าต่รการช่่วยเหลือผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่และหน่ี้วยงานี้ผ้้จ่ด้การอบรม่ ด่้งน้ี้�

สำาหรับผู้้�สอบบัญชี

 กรณีทีี่�ผู้้้สอบบัญชีไม่สามารถ้ดัำาเนินการพัฒนาค์วิามร้้ต่่อเนื�องที่างวิิชาชีพแบบทีี่�เป็นที่างการได้ั สภาวิิชาชีพบัญชีอนุโล่มให้้นำา
ชั�วิโมงการพัฒนาค์วิามร้้ต่่อเนื�องที่างวิิชาชีพแบบทีี่�ไม่เป็นที่างการมาที่ดัแที่นได้ั ดัังนี�

 ช่่�วโม่ง CPD แบบท้ี่�ไม่่เป็นี้ที่างการจำานี้วนี้ 1.5 เท่ี่า ที่ด้แที่นี้ช่่�วโม่ง CPD แบบท้ี่�เป็นี้ที่างการได้้จำานี้วนี้ 1 ช่่�วโม่ง

 ช่่�วโม่ง CPD แบบท้ี่�เป็นี้ที่างการท้ี่�ยง่ไม่่ได้้ยื�นี้น่ี้บเป็นี้ช่่�วโม่ง CPD ในี้ปี 2563 สาม่ารถึนี้ำาไปน่ี้บรวม่เป็นี้ช่่�วโม่ง CPD แบบท้ี่�เป็นี้ที่างการ 
 ในี้ปี 2564 ได้้ โด้ยน่ี้บได้้ต่าม่ช่่�วโม่งการเข้ึ้าอบรม่จริงขึ้องหล่กส้ต่รน่ี้�นี้ ๆ

คงเหลือทำี�ต�องเก็บอีก	20	ช.ม.

ยังไม่เคยเก็บ

00ช.ม.

แบบทำี� ไม่เป็น่ทำางการ
Non-verifiable CPD

แบบทำี�เป็น่ทำางการ
Verifiable CPD

เก็บไปแล�ว

66ช.ม.

คงเหลือทำี�ต�องเก็บอีก	14	ช.ม.

ช.ม. 1.5 เทำ่า1414
ให�น่ำา	ช.ม.	คงเหลือ 

ทำี�ต�องเก็บอีก
= 2121ช.ม.

ช.ม.	แบบไม่เป็น่ทำางการเดิม 

ทำี�ต�องเก็บเป็น่ปกติ2020
 

41ช.ม.

ผู้้�สอบบัญชีจัะต�องเก็บ	ช.ม.	ทำดแทำน่ 

แบบไม่เป็น่ทำางการ	เป็น่จัำาน่วน่

ช.ม. 1.5 เทำ่า2020
ให�น่ำา	ช.ม.	คงเหลือ 

ทำี�ต�องเก็บอีก
=3030 ช.ม.

 

50ช.ม.

ผู้้�สอบบัญชีจัะต�องเก็บ	ช.ม.	ทำดแทำน่ 

แบบไม่เป็น่ทำางการ	เป็น่จัำาน่วน่

ช.ม.	แบบไม่เป็น่ทำางการเดิม 

ทำี�ต�องเก็บเป็น่ปกติ2020

2020
เก็บครบถ�วน่

ช.ม.

คงเหลือเก็บชั�วโมง	CPD

แบบไม่เป็น่ทำางการ 

ให�ครบถ�วน่อีก 2020ช.ม.

ตัวอย่าง

2

ตัวอย่าง

3

ตัวอย่าง

1

หากเลือกนำา 6 ช.ม. ไปใช้ในปี 2564
ต้องเก็บ ช.ม. ปี 2563 ตามตัวอย่างที่ 3
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 ช่่�วโม่ง CPD แบบท้ี่�ไม่่เป็นี้ที่างการ คือ การเร้ยนี้ร้้โด้ยอิสระเพื�อเสริม่สร้างความ่เป็นี้มื่ออาช้่พในี้การประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ 
โด้ยสาม่ารถึที่ำาได้้หลากหลายวิธ้ต่าม่ประเภที่กิจกรรม่ท้ี่�สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่กำาหนี้ด้ ซึ่ึ�งผ้้สอบบ่ญช้่ท้ี่�ต้่องเก็บช่่�วโม่งในี้ทุี่กปีหลายท่ี่านี้คงจะ
ที่ราบก่นี้ด้้อย้่แล้ว ว่าคืออะไร แล้วน่ี้บอย่างไร แต่่ผ้้เข้ึ้ยนี้ขึ้อที่บที่วนี้สร้างความ่เข้ึ้าใจอ้กคร่�ง เผื�อว่าผ้้สอบบ่ญช้่ที่่านี้ใด้ย่งอย้่ในี้ช่่วงก่กต่่ว 
หรือว่างจากการ Work form home แล้ว จะได้้ห่นี้ม่องรอบต่่วว่าสาม่ารถึที่ำากิจกรรม่อะไรท้ี่�สาม่ารถึนี้ำาม่าน่ี้บช่่�วโม่ง CPD แบบท้ี่�ไม่่เป็นี้
ที่างการได้้ โด้ยจะขึ้อยกต่่วอย่าง 9 กิจกรรม่และหล่กฐานี้ท้ี่�ใช้่ให้ท่ี่านี้เข้ึ้าใจง่ายขึึ้�นี้ ด่้งน้ี้�

 กิจกรรมประเภที่ทีี่� 1 การเข้ึ้าร่วม่อบรม่หรือส่ม่ม่นี้าเพื�อพ่ฒนี้าความ่ร้้ในี้ด้้านี้ต่่าง ๆ  
 ท้ี่�เก้�ยวเนืี้�องก่บธุรกิจ หรือวิช่าช้่พบ่ญช้่สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่ง CPD ได้้ต่าม่จริง หล่กฐานี้ 
 เช่่นี้ หน่ี้งสือร่บรอง สำาเนี้าใบเซ็ึ่นี้ต์่ชื่�อ หรือร้ปถ่ึายขึ้องท่ี่านี้ขึ้ณ์ะเข้ึ้าอบรม่

 กิจกรรมประเภที่ที่ี� 2 การร่บฟัิงข่ึ้าวสารที่างด้้านี้วิช่าการหรือวิช่าช้่พผ่านี้สื�อต่่าง ๆ   
 สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่ง CPD ได้้ต่าม่จริง แต่่ไม่่เกินี้สองช่่�วโม่งต่่อคร่�ง หล่กฐานี้เช่่นี้  
 เอกสารที่้�จด้บ่นี้ที่ึกชื่�อรายการที่้�ร่บช่ม่หรือห่วข้ึ้อท้ี่�ร่บฟัิง ว่นี้เวลาที่้�ร่บช่ม่หรือ 
 ฟัิง หากเป็นี้สื�อวิที่ยุให้ระบุคลื�นี้ความ่ถ้ึ� หากเป็นี้สื�อออนี้ไลน์ี้ให้ระบุชื่�อเว็บไซึ่ต์่

 กิจกรรมประเภที่ทีี่� 3 การอ่านี้วารสารวิช่าการหรือบที่ความ่ต่่าง ๆ  สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่ง 
 CPD ได้้ต่าม่จรงิ แต่่ไม่่เกนิี้สองช่่�วโม่งต่่อหนึี้�งห่วข้ึ้อ หล่กฐานี้เช่่นี้ เอกสารที่้�จด้บ่นี้ที่กึ 
 ชื่�อวารสาร /ห่วข้ึ้อเรื�อง /ฉีบ่บท้ี่� /หน้ี้าท้ี่� รวม่ถึึงชื่�อผ้้เข้ึ้ยนี้บที่ความ่ ถ้ึาม้่

 กิจกรรมประเภที่ทีี่� 4 การเข้ึ้าร่วม่ประชุ่ม่หรืออภิปรายกลุ่ม่ สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่ง 
 CPD ได้้ต่าม่จริง หล่กฐานี้เช่่นี้ รายงานี้การประชุ่ม่ท้ี่�ม้่ชื่�อขึ้องท่ี่านี้ปรากฎ หรือ 
 สำาเนี้าใบเซ็ึ่นี้ต์่ชื่�อ

 กิจกรรมประเภที่ที่ี� 5 การศึกษาด้้งานี้หรือเย้�ยม่ช่ม่การด้ำาาเนิี้นี้งานี้ขึ้องกิจการ 
 หรือหน่ี้วยงานี้ต่่าง ๆ ท่ี่�งในี้ประเที่ศและต่่างประเที่ศ สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่ง CPD 
 ได้้สาม่ช่่�วโม่งต่่อคร่�ง หล่กฐานี้เช่่นี้ ร้ปถ่ึายหรือเอกสารประกอบการเข้ึ้าร่วม่ด้้งานี้

 กิจกรรมประเภที่ทีี่� 6 การเป็นี้วิที่ยากร ผ้้บรรยาย ผ้้ช่่วยผ้้บรรยายท้ี่�ม้่ความ่ร้้และ 
 ประสบการณ์์ในี้เรื�องน่ี้�นี้ สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่งในี้ช่่วงเวลาการเต่ร้ยม่สื�อการสอนี้ 
 ได้้สองเท่ี่าขึ้องช่่�วโม่งท้ี่�บรรยายจริง และสาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่งในี้ช่่วงการบรรยายได้้ 
 ต่าม่ช่่�วโม่งการบรรยายจริง หล่กฐานี้เช่่นี้ สื�อการสอนี้ ใบร่บรอง หรือร้ปถ่ึาย 
 ขึ้ณ์ะบรรยาย

 กิจกรรมประเภที่ที่ี� 7 การส่ม่ภาษณ์์หรอืสอบถึาม่เพื�อประโยช่น์ี้ที่างวชิ่าการและ 
 วิช่าช้่พ สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่ง CPD ได้้ต่าม่จรงิ แต่่ไม่่เกินี้สองช่่�วโม่งต่่อคร่�ง หล่กฐานี้ 
 เช่่นี้ เอกสารการส่ม่ภาษณ์์ซึึ่�งต้่องระบุว่นี้ เวลา/สถึานี้ท้ี่� ไฟิล์บ่นี้ทึี่กเส้ยง หรือร้ปถ่ึาย

 กิจกรรมประเภที่ทีี่� 8 การเข้ึ้ยนี้วารสารวิช่าการ หรอืบที่ความ่ต่่าง ๆ  เพื�อเผยแพร่ 
 แก่สาธารณ์ะช่นี้ สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่ง CPD ได้้ต่าม่จรงิ แต่่ไม่่เกินี้สาม่ช่่�วโม่งต่่อเรื�อง  
 หล่กฐานี้เช่่นี้ บที่ความ่ท้ี่�เผยแพร่ซึึ่�งต้่องม้่ชื่�อท่ี่านี้ปรากฏิ ชื่�อวารสาร ว่นี้เดื้อนี้ปี 
 ท้ี่�ต้่พิม่พ์หรือเผยแพร่ผลงานี้

 กิจกรรมประเภที่ทีี่� 9 กิจกรรม่อื�นี้ ๆ  เพื�อการเร้ยนี้ร้้และพ่ฒนี้าการประกอบวชิ่าช้่พ 
 สาม่ารถึน่ี้บช่่�วโม่ง CPD ได้้ต่าม่จริง หล่กฐานี้เช่่นี้ เอกสารหรือใบร่บรอง ร้ปถ่ึาย 
 ท้ี่�ท่ี่านี้ม้่ส่วนี้ร่วม่ในี้การที่ำากิจกรรม่

ชั�วโมง	CPD	แบบทำี� ไม่เป็น่ทำางการ	คืออะไร?
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สำาหรับผู้้�ทำำาบัญชี

สำาหรับหน่่วยงาน่ผู้้�จััดการอบรม

สำาหรับมาตรการเลื่อน่การทำดสอบสอบ	CPA

 สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่อย้่ระหว่างการประสานี้งานี้ก่บกรม่พ่ฒนี้าธุรกิจการค้า เพื�อออก
ม่าต่รการช่่วยเหลือผ้้ที่ำาบ่ญช้่ให้เป็นี้ไปในี้ทิี่ศที่างเด้้ยวก่นี้

 สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่จะไม่่ม้่ค่าบริการท่ี่�งการเลื�อนี้หรือยกเลิกการจ่ด้อบรม่หรือ 
การเปล้�ยนี้แปลงวิที่ยากรท้ี่�ได้้ร่บความ่เห็นี้ช่อบไว้แล้วในี้ปี 2563

โดย ส่ืวันสืื�อสืารองค์้กร
ท่ี่�มื่า http://www.tfac.or.th/Article/Detail/122945

 นี้อกจากน้ี้� คณ์ะอนุี้กรรม่การบริหารการที่ด้สอบฯ สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ย่งได้้ออก
ม่าต่รการเลื�อนี้การที่ด้สอบสอบ CPA ซึึ่�งนี้ำาเสนี้อแนี้วที่างการด้ำาเนิี้นี้การจ่ด้การที่ด้สอบ
ต่่อคณ์ะกรรม่การสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ ด่้งน้ี้�

 1. การจ่ด้ที่ด้สอบในี้รายวิช่ากฎหม่ายที่้�เก้�ยวข้ึ้องก่บการประกอบวชิ่าช้่พบ่ญช้่ 1 และ 
  วิช่ากฎหม่ายท้ี่�เก้�ยวข้ึ้องก่บการประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ 2 กำาหนี้ด้จ่ด้การที่ด้สอบ 
  ภายในี้ปีน้ี้� ในี้การน้ี้�จะม้่ผ้้เข้ึ้าร่บการที่ด้สอบท้ี่�ม้่ผลการที่ด้สอบสะสม่ครบกำาหนี้ด้ 
  จึงจำาเป็นี้ต้่องให้สิที่ธิขึ้ยายว่นี้ครบกำาหนี้ด้สะสม่ผลการที่ด้สอบในี้รายวิช่า 
  ท้ี่�สอบผ่านี้และจะครบกำาหนี้ด้สะสม่ผลการที่ด้สอบออกไปจนี้ถึึงว่นี้ที่้� 
  ประกาศผลสอบคร่�งท้ี่� 45(1/2563)

 2. กรณ้์การจ่ด้การที่ด้สอบในี้คร่�งท้ี่� 45(1/2563) และประกาศผลการที่ด้สอบล่าช้่า 
  ส่งผลให้ไม่่สาม่ารถึจ่ด้การที่ด้สอบคร่�งท้ี่� 46(2/2563) ในี้เด้อืนี้กรกฎาคม่ 2563 ได้้ 
  จึงให้เลื�อนี้ไปจ่ด้ในี้เดื้อนี้พฤศจิกายนี้ 2563 และให้ขึ้ยายว่นี้ครบกำาหนี้ด้ผลการ 
  ที่ด้สอบสะสม่ขึ้องทุี่กรายวิช่าในี้การที่ด้สอบ คร่�งท้ี่� 34(2/2559) ซึึ่�งจะม้่ครบ 
  กำาหนี้ด้ในี้ว่นี้ท้ี่� 12 ก่นี้ยายนี้ 2563 ให้สาม่ารถึสะสม่ผลสอบได้้ถึึงการประกาศผล 
  การที่ด้สอบคร่�งท้ี่� 46 (2/2563) ซึึ่�งจะประกาศผลการที่ด้สอบในี้ว่นี้ท้ี่� 11 ม่กราคม่  
  2564

 น้ี้�เป็นี้เพ้ยงส่วนี้หนึี้�งขึ้องท่ี่�งหม่ด้จากม่าต่รการช่่วยเหลือในี้สถึานี้การณ์์ COVID-19 
ขึ้องสภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ นี้อกจากน้ี้� สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่ได้้จ่ด้ที่ำาแหล่งรวบรวม่ม่าต่รการ 
ช่่วยเหลือผ้้ประกอบการและผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่จากภาคร่ฐในี้สถึานี้การณ์์วิกฤต่ 
COVID-19 ไว้อ้กช่่องที่างหนึี้�ง ในี้เว็บไซึ่ต์่ www.tfac.or.th ซึึ่�งขึ้อให้ท่ี่านี้สม่าชิ่กติ่ด้ต่าม่
ก่นี้ด้้วยนี้ะคะ สุด้ท้ี่ายน้ี้�สภาวิช่าช้่พบ่ญช้่หว่งว่าจะสาม่ารถึช่่วยบรรเที่าความ่เดื้อด้ร้อนี้ 
ท้ี่�เกิด้ขึึ้�นี้จากสถึานี้การณ์์ COVID-19 ท้ี่�เกิด้แก่ผ้้ประกอบวิช่าช้่พบ่ญช้่ได้้ไม่่ม่ากก็น้ี้อย และ
ขึ้อส่งกำาล่งใจให้ท้ี่ม่แพที่ย์ ต่ลอด้จนี้ผ้้ม้่ส่วนี้เก้�ยวข้ึ้องขึ้องภาคร่ฐทุี่กคนี้ ท้ี่�ร่วม่มื่อร่วม่ใจก่นี้
ช่่วยเหลือคนี้ไที่ยให้รอด้พ้นี้จากสถึานี้การณ์์ COVID-19 แล้วพบก่นี้ใหม่่ฉีบ่บหน้ี้านี้ะคะ 
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เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ในขณะนี้

ทำาให้การเดินทางไปไหนมาไหนนั้นไม่สะดวกเท่าที�ควร

สภาวิชาชีพบัญชีจึงเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ผ่าน “Live Chat”

เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทุกวัน

ด้วยข้อมูลข่าวสารที่...

  รวดเร็ว

     และถูกต้อง

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซ่ต์  

www.tfac.or.th

แชท


