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Board Talk    ทักทายเปิดเล่ม

 ดิฉันขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง หวังว่าทุกท่านคงได้ 
พักเหนื่อยจากงานบ้างแล้วหลังจากเคร่งเครียดกับงานมาหลายเดือน ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 

	 ดิฉันได้มีโอกาสมาทักทายพูดคุยกับพวกเราชาวสภาวิชาชีพบัญชีผ่าน	Newsletter	มา	2	ครั้งแล้ว	ครั้งแรก 
ในฉบบัประจ�าเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2558	ครัง้ที	่2	ในฉบบัประจ�าเดือนตลุาคม	พ.ศ.	2559	และคร้ังนีน้บัเป็นครัง้ที	่3	ดฉินัรูส้กึยนิดี
และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง	ในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจดิฉันมาท�างานให้กับสภาวิชาชีพบัญชี	
อีกวาระหนึ่งในฐานะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	โดยรับต�าแหน่งเหรัญญิกเช่นเดียวกับในวาระก่อน	

	 คณะกรรมการชดุปัจจบัุน	(วาระปี	2560-2563)	มคีวามมุง่มัน่ทีด่�าเนนิการตามนโยบายและภารกจิส�าคัญทีไ่ด้ก�าหนด
ไว้	ดิฉันในฐานะเหรัญญิกที่ต้องดูแลด้านการเงินและบัญชีให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับภารกิจต่าง	ๆ 	ของสภาวิชาชีพบัญชี	และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และมีความโปร่งใส	ขอถือโอกาสนี้รายงานท่านสมาชิกในภาพรวมดังนี้	

	 สภาวิชาชีพบัญชีมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีศาสตราจารย์	สมฤกษ์	กฤษณามาระ	เป็นประธานคณะกรรมการ 
ซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ีก�ากับดูแลให้สภาวิชาชีพบัญชี	มีระบบการบริหารการจัดการด้านการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส	ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก	(Outsource	Internal	Auditor)	 
เข้ามาท�าการตรวจสอบการควบคุมภายในเสร็จส้ิน	 และได้ก�าหนดให้ส่วนงานของสภาวิชาชีพบัญชีด�าเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	อีกท้ังคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�่าเสมอ	ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2560	ตรวจสอบโดย 
บรษิทั	ส�านกังานธรรมนติ	ิจ�ากดั	ซึง่ท่านสมาชกิคงจะได้อ่านงบการเงนิของสภาวชิาชีพบญัชทีีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
แล้วและเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของสภาวชิาชพีบญัชก่ีอนการประชมุใหญ่สมาชกิประจ�าปี	2561		โดยสภาวชิาชพีบญัชจีะจดัให้มกีาร
ประชุมใหญ่สมาชิกประจ�าปี	2561	ในวันที่	23	มิถุนายน	2561

	 ในการบริหารเงินลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชี	คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้สานต่อจากคณะกรรมการ 
ชุดก่อนโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุนชุดใหม่	ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีตาม
กรอบนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีก�าหนดซึ่งเน้นหลักความระมัดระวังในการลงทุน

	 ในการประชุมใหญ่สมาชิกประจ�าปี	 2561	นี้	คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจะได้เสนอวาระขอความเห็นชอบ
การลดค่าธรรมเนียมสมาชิกสามัญจาก	500	บาท	 เป็น	300	บาท	ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับสมาชิกทุกท่านต่อที่ประชุม	
สมาชิกบางท่านอาจมีความเป็นห่วงว่ารายได้ของสภาฯจะลดลงจากผลการลดค่าสมาชิกน้ี	คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีตระหนักดีว่า	รายได้ค่าสมาชิกจะลดลงไปบ้าง	แต่ก็ยังอยู่ในสถานะที่จะบริหารให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	และเป็น
สิ่งที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้มีพันธะสัญญาไว้กับสมาชิก	ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านชักชวนเพื่อนร่วมวิชาชีพบัญชีที่ยังไม่
ได้เป็นสมาชิกมาเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะได้รับความรู้และประโยชน์มากมาย	และเพ่ิมความเป็นปึกแผ่นให ้
กับวิชาชีพของเราด้วยคะ

“สร้างความเข้มแข็ง
ด้านบัญชีและการเงิน”
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วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือความคิดเห็น 
ด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธ์ิไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจบุนัของข้อมลูเน้ือหา	ตวัเลข	รายงาน	หรอืข้อคดิเห็นใด	ๆ	และไม่มคีวามรบัผดิ
ในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกดิขึน้จากการ 
น�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดในเอกสารฉบับนีไ้ปใช้

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

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

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

	 สวัสดีเดือนมิถุนายนค่ะท่านผู้อ่าน	ส�าหรับในเดือนที่ผ่านมานับว่า 
มีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	หน่ึงในน้ันเป็นเหตุการณ์ท่ีทั่วโลกต่างให้
ความสนใจและจับตามอง	 น่ันคือ	พิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่	พระราช
นัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่	2	และพระโอรสพระองค์เล็ก 
ในเจ้าชายชาร์ลส์และไดอานา	เจ้าหญิงแห่งเวลส์	กับนางสาวเมแกน	มาร์เคิล 
ดาราฮอลลวีดู	และนบัว่าพธิเีสกสมรสทีน่�ามาซึง่การเปลีย่นแปลงมาสูร่าชวงศ์
องักฤษ	เพราะเมแกน	มาร์เคลิ	นอกจากจะเป็นดารานกัแสดงแล้ว	ยงัเป็นสตรี
ผู้ท่ีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของราชวงศ์ที่มีความอนุรักษ์นิยม	เพราะเธอ 
ไม่เพียงจะเป็นชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายแอฟริกัน	แต่ยังเป็นหญิงที่เคยผ่าน 
การสมรสมาแล้ว	และมีอายุมากกว่าเจ้าชายแฮร์รีถึง	3	ปี	ถือว่าเป็นเรื่องราว
ที่น่าประทับอีกเรื่องหนึ่งค่ะ

	 นอกจากน้ีในวันที่	23	 มิถุนายน	2561	สภาวิชาชีพบัญชี	จะจัด 
การประชุมใหญ่สามัญขึ้น	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21	 
สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 
ในวันดังกล่าว	ซึ่งท่านสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียด	วาระการประชุม	
และก�าหนดการได้ตามสื่อต่าง	ๆ	ของสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ

	 ส�าหรับ	 Newsletter	 ฉบับน้ี	 เราได้รับเกียรติจากคุณชวนา		 
ววิฒัน์พนชาต	ิกรรมการและเหรญัญกิ	สภาวชิาชพีบญัชี	มากล่าวทกัทายเปิดเล่ม	
พร้อมกล่าวถึงการ	“สร้างความเข้มแข็งด้านบัญชีและการเงิน”	รวมไปถึง
ข่าวสารและบทความที่น่าสนใจ	อาทิ	Digital	Disruption,	รู้มั้ยเที่ยวไทย
ได้รับยกเว้นภาษีนะ,	ค�าถาม	-	ค�าตอบ	การบันทึกรายการบัญชีของเงินได้ที่
มาจากการระดมทุนแบบดิจิทัล	 (ICO)	ของกิจการผู้ออกสินทรัพย์ดิจิตอล,	
เช็คกฎหมายแรงงานที่ก�าลังมากับผลประโยชน์พนักงาน,	Cloud	Based	
Accounting	Software	และบทความอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ติดตามได้ภายใน
เล่มค่ะ	ท้ายนี้หากท่านต้องการเสนอแนะหรือติชมจดหมายข่าว	สภาวิชาชีพ
บัญชี	สามารถส่งมาได้ที่	E-mail	:	fapnewsletter@fap.or.th

EDITOR’S NOTE

ชวนา  วิวัฒน์พนชาติ
กรรมการและเหรัญญิก 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 ส�าหรับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านสอบ
บัญชี	 หรือด้านการท�าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนต่อ 
สภาวชิาชพีบัญช	ีปัจจบุนัท่านมสีทิธมิาอบรมสมัมนา
กับสภาวิชาชีพบัญชีในอัตราสมาชิก	ดิฉันขอเชิญ
ชวนท่านหวัหน้าส�านกังานสอบบญัชแีละส�านกังาน
บญัช	ี(ทีเ่ป็นนติบิคุคล)	ส่งพนกังานในส�านักงานของ
ท่านมาอบรมสัมมนากับสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยท่าน 
สามารถเลือกหลักสูตรคุณภาพจากเว็บไซต ์	 
www.fap.or.th	ได้ตามความต้องการนะคะ

	 ในด้านการอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก
ในการช�าระเงินค่าบ�ารุงสมาชิก	และค่าธรรมเนียม
ต่าง	ๆ	สภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มช่องทางการจ่าย
ช�าระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส	7-11	และ	Big	C	
นอกจากการช�าระผ่านธนาคาร	และ	Credit	card

	 ในฐานะประธานคณะพจิารณาคณุสมบตัิ
ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ขอถือ
โอกาสนีแ้สดงความยนิดกีบัผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต
ใหม่ทั้งสิ้น	336	ท่าน	ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
ในวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน	 (ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม	2560	ถึงเดือนเมษายน	2561)	และ 
ขอเป็นก�าลงัใจให้กบัทกุท่านทีจ่ะมาเป็นผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตให้สมความปรารถนานะคะ

	 สุดท้ายน้ี	ดิฉันขอเชิญชวนให้สมาชิก
ทุกท ่านมาร ่วมประชุมใหญ่สมาชิกในวันท่ี 
23	มิถุนายน	2561	ที่จะถึงนี้นะคะ



ประชุมใหญ่สามัญ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ�าปี 2561

	 ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชี)	 
ประจ�าปี	 2561	 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี  
ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 เลขท่ี	 133	 ถนนสุขุมวิท	 21	 (อโศก)	 แขวงคลองเตยเหนือ	 เขตวัฒนา	 
กรุงเทพมหานคร	 10110	 โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ที่ 	 www.fap.or.th 
ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งความจ�านงในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-18 มิถุนายน 2561	 และในวันประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 2561	 ขอให้สมาชิก 
โปรดแสดงบัตรสมาชิก	 หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือบัตรแสดงตนอ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบ 
การลงทะเบียนด้วย	
	 ทั้งนี้ 	 สภาวิชาชีพบัญชีจะเผยแพร่รายงานประจ�าปี	 2561	 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต  ์
สภาวิชาชพีบญัช	ีซึง่สมาชกิสามารถดาวน์โหลดได้ก่อนวันประชมุใหญ่สามญัสภาวชิาชพีบญัช	ีตัง้แต่วนัที	่1	มถินุายน	2561	เป็นต้นไป	
อนึ่ง	เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมาชิกสามารถโดยสารรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีอโศกใช้ทางออกหมายเลข	3	
(เส้นทางจดุเชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าใต้ดนิ	MRT	เพือ่ออกด้านประตูติดสยามสมาคม)	หรือ	โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดนิ	MRT	ลงสถานสีขุมุวทิ
ใช้ทางออกประตูหมายเลข	1	ด้านติดกับสยามสมาคม

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	และขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้ 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

News Update

ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6

อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

สมาชิกที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนติดต่อได้ที่ ส่วนทะเบียน 

หมายเลข 02 685 2524-2525, 2529-2530 และ 2532 ในวันและเวลาท�าการ 

หรือที่ E-mail fapmember@fap.or.th

โดย.. ส่วนทะเบียน

Newsletter    Issue 664



Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2561	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล
ลาดพร้าว	 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ	 ซ่ึงประกอบด้วยสภาวิศวกร	 สภาสถาปนิก	
สภาทนายความ	สภาวชิาชพีบญัช	ีสภาเทคนคิการแพทย์	สภากายภาพบ�าบดั	
สภาเภสชักรรม	สภาการพยาบาล	แพทยสภา	สตัวแพทยสภา	ทนัตแพทยสภา	
ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง	 ร่าง	 พ.ร.บ.การอุดมศึกษา	 พ.ศ....	 กับผลกระทบ 
ต่อประชาชนและวิชาชีพ	 เน่ืองจากเล็งเห็นว่าสภาวิชาชีพทั้ง	 11	 แห่งนั้น	
ปัจจุบันกฎหมายของสภาวิชาชีพได้ก�าหนดหน้าท่ีให้รับรองหลักสูตรและ
ปริญญาไว้แล้วตามความแตกต่างกันของลักษณะวิชาชีพ	 ซ่ึงโดยหลักการ 
ดงักล่าวย่อมเป็นการปิดช่องว่างระหว่างระบบการศกึษากบัระบบวชิาชพี	เพือ่
ไม่ให้เกิดปัญหาในการเข้าสู่วิชาชีพ	 และการรับรองของสภาวิชาชีพยังเป็น 
การพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพให้เทียบเท่าตามมาตรฐานสากลด้วย 
แต่ร่าง	 พ.ร.บ.การอุดมศึกษาดังกล่าว	 จะมีผลกระทบท�าให้สภาวิชาชีพไม่
สามารถท�าหน้าที่รับรองหลักสูตรและปริญญาได้อีกต่อไป
	 โดยทีผ่่านมา	สมาพนัธ์วชิาชพีได้มกีารยืน่ข้อเสนอแนะเป็นประเดน็
ในการจดัท�าร่างพระราชบญัญตั	ิและชีใ้ห้เหน็ถงึผลกระทบของวชิาชพีต่าง	ๆ 	
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	และประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา	และ
คณะผู้ร่างกฎหมายมาโดยตลอด	 แต่ปัจจุบันเน้ือหาในร่างพระราชบัญญัต ิ
ก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้ตั้งเป็นประเด็นไว้
	 ส�าหรับการเข้าร่วมเสวนาในครัง้นี	้สภาวชิาชีพบญัชมีคีวามเหน็เพิม่
เติมว่า ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติท่ีมีการให้อ�านาจกระทรวง
อดุมศกึษาในการเป็นหน่วยงานเดยีวทีเ่ข้ามาดูแลการรับรองหลักสตูรและ
ปริญญา และให้ถือว่าเป็นการรับรองของสภาวิชาชีพไปโดยปริยายนั้น 
ยังไม่เห็นด้วยในเร่ืองดังกล่าว เพราะหน่วยงานไม่สามารถรู้เรื่องของ
บุคลากรทางวิชาชีพทั้งหมด และเร่ืองของวิชาชีพคงเป็นสภาวิชาชีพ
เท่านั้นที่รู้เรื่องดังกล่าวมากที่สุด ในขณะที่สภาวิชาชีพก็มีบทบาทในเรื่อง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับหลักสากลเพื่อ
ให้เกิดการยอมรับในการท�างานของผู้ประกอบวิชาชีพไทยที่จะท�าให ้
ผู้ประกอบวิชาชีพไทยสามารถท�างานในระดับสากลได้ด้วย ดังนั้นในเรื่อง
การรบัรองหลกัสตูรและปรญิญายงัคงเป็นเรือ่งส�าคญัทีส่ภาวชิาชพีต่าง ๆ  
ควรต้องท�าหน้าทีใ่นส่วนนีอ้ยูต่่อไป	ท่านสมาชกิทีส่นใจสามารถรบัทราบข้อ
เสนอแนะ เ ก่ี ยว กับร ่ า งพระราชบัญญัติ ดั ง กล ่ า ว ได ้ เพิ่ ม เติ มที่ นี่ 
Click	>>	http://bit.ly/2Ihk13v

สภาวิชาชีพบัญชี หนึ่งในสมาพันธ์วิชาชีพร่วมงานเสวนา “ผนึกกำาลัง 

แก้ไขร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบต่อประชาชนและวิชาชีพ”
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Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	 4	พฤษภาคม	2561	สภาวิชาชีพบัญชี	 จัดสัมมนารับฟัง
ประเด็นส�าคัญในการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ	ณ	 ศูนย์อบรมสัมมนา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช
	 การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ซ่ึงต ้องการมุ ่งเน ้น 
ให้ผู้สอบบัญชีที่มีอายุ	 70	 ปีขึ้นไป	 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค 
การตรวจสอบบัญชีใหม่	ๆ	ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน	ข้อผิดพลาด
ในการตรวจสอบ	และอปัเดตข้อก�าหนดจรรยาบรรณ	เพือ่พฒันาให้ผูส้อบบญัชี
สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
	 การสมัมนาในครัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมสัมมนากว่า	110	คน	โดยได้รบัเกยีรติ
จากนางปราณี	 ภาษีผล	 ประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ 
เป็นผู้เริ่มบรรยายในหัวข้อ	 อัปเดตข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญช ี
ต่อด้วยการบรรยายจากนายสุพจน์	 สิงห์เสน่ห์	 อุปนายกและประธาน 
คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี	 ในหัวข ้อ	 ประเด็นส�าคัญ 
ในการตรวจสอบบัญชี

	 สภาวชิาชีพบญัช	ีโดยคณะกรรมการวชิาชีพบญัชด้ีานการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี	 เชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา	 (มหาวิทยาลัย 
ทัว่ประเทศ)	เข้าร่วมสัมมนาหวัข้อ	“การพฒันาหลกัสูตรทางวิชาการบญัชีและ
ประเดน็ส�าคญัของมาตรฐานทางการบญัชแีละนกับญัชใีนยคุดจิทิลั”	ระหว่าง
วันที่	18-19	พฤษภาคม	2561	ณ	ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เกษรี	 ณรงค ์เดช	 ชั้น	 6	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 ถนนสุขุมวิท	 21 
	 โดยการสัมมนาคร้ังนี้	 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์กอบแก้ว	
รัตนอุบล	 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี	 เป็นประธานกล่าวปาฐกถาเปิดการสัมมนา	 นอกจากนี้ยังมีการ
บรรยายในหัวข้อ	“ประเด็นส�าคัญภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับ	TFRS	15”	โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายจาก	ผศ.วิภาดา	ตันติประภา	
กรรมการและเลขานุการ	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 และใน
ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อ	 “นักบัญชียุคดิจิทัล”	 โดย..	 นางสาวศันสนีย	์
กมัพลานวุตัร,	นายอนวุฒัน์	สงวนทรพัยากร,	นางสาวศริาภรณ์	จฬูเศรษฐ์ภกัดี	
และ	ผศ.ดร.ไพลิน	ตรงเมธีรัตน์
												ส�าหรับการสัมมนาในวันที่	2	(19	พฤษภาคม	2561)	เป็นการสัมมนา
ครึ่งวัน	ในหัวข้อ	“มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	(IES	
2015)”	 โดย	 ผศ.ดร.ดิชพงศ์	 พงศ์ภัทรชัย	 กรรมการและเลขานุการ	 คณะ
กรรมการวชิาชพีบญัชี	ด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช	ีสภาวชิาชพีบญัชี 
ขอขอบคุณคณาจารย์จากทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

สภาวิชาชีพบัญชี เชิญคณาจารย์ทั่วประเทศร่วมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรทาง

วิชาการบัญชีและประเด็นสำาคัญของมาตรฐานทางการบัญชีและนักบัญชีในยุคดิจิทัล”

สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนารับฟังประเด็น

สำาคัญในการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ 

ให้แก่ผู้สอบบัญชีที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
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เช็คกฎหมายแรงงานที่ก�าลังมา

กับผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ในช่วงทีใ่กล้วนัแรงงานแห่งชาต	ิรัฐบาลก�าลงัผลกัดนักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานออกมาหลายฉบบั	
หนึ่งในกฎหมายแรงงานหลายฉบับ	คือ	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	ฉบับที่	7	ซึ่งก�าหนดค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ้างเลิกจ้างส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	 20	 ปี	 ข้ึนไป	 ให้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 
ค่าจ้างอตัราสดุท้าย	400	วนั	ซึง่ปัจจบุนักฎหมายแรงงานฉบบันีม้สีถานะอยูใ่นระหว่างการน�าเสนอการพจิารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยประเด็นค�าถามที่ถามกันเข้ามาคือ กฎหมายแรงงานที่ก�าลังมา

มีผลกระทบต่อผลประโยชน์พนักงานอย่างไร?

 ฝ่ายมาตรฐานการบญัช	ีหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบทความฉบับนีจ้ะท�าให้สมาชกิมกีารเตรยีมความพร้อมส�าหรับกฎหมายแรงงาน
ที่ก�าลังมา	 แล้วขอย�้าอีกครั้งว่าขณะนี้	 กฎหมายแรงงานฉบับนี้มีสถานะอยู่ในระหว่างการน�าเสนอการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ	 ดังนั้นบริษัทควรพิจารณาผลกระทบของกฎหมายแรงงานใหม่ดังกล่าวที่มีต่อมูลค่าประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของ
พนักงานเมื่อกฎหมายประกาศใช้	 ว่าบริษัทต้องมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มข้ึนเท่าใด	 ทั้งนี้	 ฝ่ายมาตรฐาน 
การบัญชีขอขอบคุณในความร่วมมือมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย....แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ

	 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีขอเรียนว่า	 “กฎหมายแรงงานฉบับ 

ดังกล่าวเป็นกฎหมายเกีย่วกบัสทิธิของลูกจ้างในการได้รบัเงินชดเชย 

ในกรณนีายจ้างเลกิจ้าง ซึง่ถอืเป็นผลประโยชน์พนักงานประเภทหน่ึง 

ดังน้ัน หากกฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศใช้ถอืว่ามีการแก้ไขโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง

ผลประโยชน์ของพนักงาน ย่อหน้าท่ี 103 บริษัทต้องรับรู้ต้นทุน

บริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือมีการแก้ไขโครงการ ดังน้ัน บริษัท 

ต้องรับรู ้เป็นหน้ีสินในวันท่ีกฎหมายประกาศใช้และหากกฎหมาย 

มีการประกาศใช้ภายหลังรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันท่ีอนุมัต ิ

งบการเงิน และ ผลกระทบดังกล่าวมีจ�านวนเงินเป็นสาระส�าคัญ 

ต่องบการเงินบรษัิทต้องเปิดเผยผลกระทบจากเหตกุารณ์ดังกล่าวไว้

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เน่ืองจากเป็นเหตกุารณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง”

โดย..นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการมาตรฐานการบัญชี
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Digital Disruption : 
Threats or Opportunities 
to the Accounting Profession

Changes are happening at a fast pace in today’s 
digital economy. Increasingly, automation, artificial 

intelligence, and robotics have been cited to change the 
skills required in many professions in such industries 
as retail, transportation, real estate, and manufacturing. 
The accounting profession is no exception to such change. 
  Today we are in the early stage of the Big Data and 
artificial intelligence revolution in accounting.  There is fear 
that the basic accounting jobs and auditing will be eliminated 
in the near future. Routine voluminous accounting work 
could be processed and analyzed at high speed at a very 
low cost. New technologies such as cloud computing, robotic 
process automation, advanced analytics and Blockchain could 
now replace manual journal entries and third-party verification 
transactions. In Blockchain technology, the systems 
is transformed from linear silos to integrated networks. 
Deloitte’s “What CFOs need to know about blockchain” states 
that it creates a single truth with varying stages of standardized 
data entering by entrusted participants. This peer-to-peer 
networking coupled with cryptography enables the creation 
of a distributed ledger immutably and in real-time.
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skills required in many professions in such industries 
as retail, transportation, real estate, and manufacturing. 
The accounting profession is no exception to such change. 
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in the near future. Routine voluminous accounting work 
could be processed and analyzed at high speed at a very 
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Deloitte’s “What CFOs need to know about blockchain” states 
that it creates a single truth with varying stages of standardized 
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networking coupled with cryptography enables the creation 
of a distributed ledger immutably and in real-time.

 The accounting profession is evolving from data 
collection and processing to using data for analysis and 
providing insights to upper management and the board with 
holistic understanding of the business. Despite the increasing 
data-driven decision making, the assurance of the integrity 
and reliability of data remains with the accounting profession.  
Nevertheless, the new technology can facilitate accountants 
to process and integrate data faster, more intelligently and 
frequently at a lower cost.  For example, Blockchain technology 
can eliminate labor-intensive manual data extraction in 
auditing and integrate with advanced analytics in financial 
statement preparation. Big Data encompass both structured 
and unstructured data such as email messages, social media 
postings, and video data.  Accountants can aggregate and use 
them to provide insightful information on the value of line 
items in the financial statements.

 To this end, accountants should embrace the evolving 
technology with deeper knowledge in machine learning, data 
analytics, business acumen, communication and strategy. 
The pace of change in today’s digital economy is unprecedented. 
Accountants should be agile to change with a continuous quest 
of learning new knowledge.  New technology does not replace 
the accountant’s job. Jobs that involve human connection and 
complex analyses cannot be replaced by automation or machine 
learning. This requires technical and collaborative skills in com-
municating and cross-functional creation and sharing 
of data.

By.. Orapin Duangploy
Faculty Advisor to DPU College of Innovative  

Business and Accountancy (CIBA)
Dhurakij Pundit University

 Digital disruption can be 

positive if accountants take the 

challenge in keeping up with the 

technology, being critical thinkers 

and strategists, as well as being 

st rong communicators and 

collaborators. The daunting task of 

manual labor-intensive data entry, 

collection, and extraction can now 

be replaced by AI and machine 

language. Advanced technology 

offers opportunities for accountants 

to work smarter and be a viable 

business partner who adds value 

to the firm. On the other hand, 

digital disruption is a threat if 

accountants resist to change and 

reskill.  Life-long continuous learning 

in today’s accounting profession 

should include technology and soft 

skills.
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รู้มั้ย.. 

เที่ยวไทย 

ได้รับ 

ยกเว้นภาษีนะ

 เฮ้อ!.. สวัสดีค่ะ ถอนหายใจเสีย

ยาว ด้วยความเสียดายท่ีปีน้ี เราจะไม่มี

วันหยุดยาว ๆ  Long Weekend อีกแลว้ 

อดเท่ียวแล้วสิ แต่แม้ไม่มีวันหยุดยาวก็

ยังมีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ให้เราได้ 

ไปเท่ียวกนั เท่ียวใกล้ ๆ  ในประเทศเราเอง

นี่แหละค่ะ ยังมีที่ท่องเที่ยวสวย ๆ  ใกล้ ๆ  

ให้เราได้ไปเยี่ยมชมอีกเยอะแยะ

	 เค ้าบอกว ่าการแบ ่งเวลาเที่ยวบ ้าง 
ในแต่ละปี	จะท�าให้เราพบกับสิง่แปลกใหม่	เป็นการ
เสริมสร้าง	 Inspiration	 ได้มีโอกาสรู้จักสถานที่ 
คน	และบรรยากาศแปลก	ๆ	ใหม่	ๆ	ได้เดิน	(ทาง)	
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวจะท�าให้เราคลาย
เครียดโดยไม่รู้ตัว	ที่ส�าคัญมาก	ๆ	อีกอย่างคือ	ได้มี
ส่วนร่วมในการกระจายรายได้สูท้่องถ่ินอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวของบ้านเราน่ีก็ใหญ่ติดอันดับโลก
เชียวนะคะ	คนต่างชาติหลายคนอยากมาเมืองไทย	
มาดู	 ดื่มด�่ากับบรรยากาศของธรรมชาติ	 ซึ่งมี
มากมายหลายแบบ	 สุดจะพรรณนา	 รัฐบาลไทยก็
พยายามสนับสนุนโดยออกมาตรการด้านต่าง	 ๆ 
สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลท�าให้ก็คือ	การสนับสนุนมาตรการ 
ด้านภาษีค่ะ	 ล่าสุดนี้	 กระทรวงการคลัง	 ได้ออก 
กฎกระทรวงฉบับที่	 335	 (พ.ศ.	 2561)	 ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร	 ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร	 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก�าหนดให้บางจังหวัด	
ซึ่งแต่เดิมเป็นแค่ทางผ่าน	หรือยังไม่เป็นจุดหมายที่
เด่นชัด	 ยังไม่ใช่	 Destination	 ของใครหลายคน 
ได้มโีอกาสแสดงศกัยภาพของจงัหวดั	เราเรยีกกลุม่
จังหวัดเหล่านี้ว่า	“จังหวัดท่องเที่ยวรอง” ซึ่งมีอยู่
ประมาณ	55	จังหวัด	ดูจากรายชื่อแล้ว	บางจังหวัด
ไม่น่าจะได้อยูใ่นกลุม่	“จงัหวดัท่องเท่ียวรอง” เลย	
หลายจังหวัดเป็นเป้าหมายซึ่งต้องไปให้ได้ครั้งหนึ่ง
ในชีวิตทีเดียว	เช่น	จังหวัดน่าน	ระนอง	ยะลา	ฯลฯ	
หลายจงัหวดัอาจไม่เคยเป็นท่ีสนใจ	ไม่เคยเป็นท่ีรูจ้กั

	 เพื่อเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้ใช้ทรัพยากรที่มีค่า	 แบ่งให้บุคคลต่างถิ่น 
ได้มาเยี่ยมเยือน	และลดรายจ่ายในการกินอยู่	และการพักพิง	รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับนี้
เพ่ือสนับสนุน	“โฮมสเตย์ไทย” ซึ่งหมายถึงสถานท่ีพักพิงชั่วคราว	 ซึ่งเจ้าของบ้านน�าพื้นที่
ใชส้อยภายในบ้านมาดดัแปลงเป็นห้องพกั	และจดัใหมี้บรกิารต่าง	ๆ 	อ�านวยความสะดวกสบาย
ตามสมควร	 โดยเรียกค่าตอบแทนไม่มากนัก	 ถือเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริม	
โดยมี “จำ�นวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักไม่เกิน 20 คน” และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการ 
ท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ

(1)	 เงนิได้เท่าท่ีผูม้เีงนิได้จา่ยเป็นค่าบรกิารใหแ้กผู่ป้ระกอบธุรกจินำาเท่ียวตาม 

	 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์	 สำาหรับการเดินทาง 

	 ท่องเที่ยวในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง	 ในจังหวัดท่องเท่ียวรอง	 หรือในเขต 

	 พื้นท่ีท่องเท่ียวอื่นใดท่ีอธิบดีประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของกระทรวง 

	 การท่องเที่ยวและกีฬา	

(2)	 เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำาเท่ียว 

	 ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์	 สำาหรับเดินทาง 

	 ท่องเท่ียวในท้องท่ีใดท้องที่หน่ึงในจังหวัดท่องเท่ียวรอง	 ร่วมกับ 

	 ท้องท่ีในเขตจังหวัดอื่นซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวที่ ได้รับการรับรองจาก 

	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(3)	 เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าท่ีพักโรงแรมในจังหวัดท่องเท่ียวรอง	 

	 หรอืในเขตพืน้ท่ีท่องเท่ียวอื่นใดท่ีอธิบดีประกาศกำาหนด	โดยคำาแนะนำาของ 

	 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

	 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	 หรือเป็นค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด 

	 ท่องเ ท่ียวรองท่ี ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยจาก 

	 กรมการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“เงินที่ ได้รับยกเว้นตามนี้ ให้ได้รับยกเว้น 

ตามจำานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 

ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พัก 

ที่ ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด”

 ท้�ยสุดนี้ ห�กมีวันหยุดไม่ม�กนักในปีภ�ษีนี้ ขอเชิญชวนพวกเร�คนไทยม� 
ท่องเที่ยวเมืองไทยกันนะคะ นอกจ�กได้เที่ยวแล้วยังนำ�ใบเสร็จค่�ใช้จ่�ยเหล่�นี้ม�ใช้
ประโยชน์ท�งภ�ษีได้ด้วยค่ะ

โดย.. นางสาวน้ำ ทิพย์ รุ่งโรจน์ดี 
ที่ปรึกษาคณะการบัญชีภาษีอากร
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ใชส้อยภายในบ้านมาดัดแปลงเปน็ห้องพกั	และจดัใหม้บีรกิารต่าง	ๆ 	อ�านวยความสะดวกสบาย
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ท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ

(1)	 เงนิได้เท่าท่ีผูม้เีงนิได้จา่ยเป็นค่าบรกิารใหแ้กผู่ป้ระกอบธุรกจินำาเท่ียวตาม 

	 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์	 สำาหรับการเดินทาง 

	 ท่องเที่ยวในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง	 ในจังหวัดท่องเท่ียวรอง	 หรือในเขต 

	 พื้นท่ีท่องเท่ียวอื่นใดท่ีอธิบดีประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของกระทรวง 

	 การท่องเที่ยวและกีฬา	

(2)	 เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำาเท่ียว 

	 ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์	 สำาหรับเดินทาง 

	 ท่องเท่ียวในท้องท่ีใดท้องท่ีหน่ึงในจังหวัดท่องเท่ียวรอง	 ร่วมกับ 

	 ท้องท่ีในเขตจังหวัดอื่นซึ่งเป็นเส้นทางท่องเท่ียวที่ ได้รับการรับรองจาก 

	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(3)	 เงินได้เท่าท่ีผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าท่ีพักโรงแรมในจังหวัดท่องเท่ียวรอง	 

	 หรอืในเขตพืน้ท่ีท่องเท่ียวอื่นใดท่ีอธิบดีประกาศกำาหนด	โดยคำาแนะนำาของ 

	 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

	 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	 หรือเป็นค่าท่ีพักโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด 

	 ท่องเ ท่ียวรองท่ี ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยจาก 

	 กรมการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“เงินที่ ได้รับยกเว้นตามนี้ ให้ได้รับยกเว้น 

ตามจำานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 

ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พัก 

ที่ ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำาหนด”

 ท้�ยสุดนี้ ห�กมีวันหยุดไม่ม�กนักในปีภ�ษีนี้ ขอเชิญชวนพวกเร�คนไทยม� 
ท่องเที่ยวเมืองไทยกันนะคะ นอกจ�กได้เที่ยวแล้วยังนำ�ใบเสร็จค่�ใช้จ่�ยเหล่�นี้ม�ใช้
ประโยชน์ท�งภ�ษีได้ด้วยค่ะ

โดย.. นางสาวน้ำ ทิพย์ รุ่งโรจน์ดี 
ที่ปรึกษาคณะการบัญชีภาษีอากร
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 ตามที่ปัจจุบันธุรกิจร้านขายทองต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดท�าบัญชีและงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยกรมสรรพากรได้มีการเผยแพร่คู่มือภาษีอากรส�าหรับกิจการร้านทอง เม่ือเดือนพฤษภาคม 
2559 และปรับปรุงเมื่อเดือนมกราคม 2560 ซึ่งในคู่มือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านทองสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
ในทางภาษีอากร ทั้งนี้ ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้รับค�าถามจากสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรมขายฝากทองส�าหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะว่าการบันทึกบัญชีต้องรับรู้รายได้และซื้อทองตามรูปแบบของกฎหมาย หรือควรจะพิจารณาในส่วนของ
เนื้อหาส�าคัญกว่ารูปแบบ

 ฝ่ายมาตรฐานการบญัช ีจดัท�าเอกสารฉบบันีข้ึน้เพือ่ชีแ้จงเรือ่งการบนัทกึบัญชสี�าหรบัธกุรรมขายฝากทองน้ันส�าหรบักิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนี้

คำ�ถ�ม

	 กิจการร้านทอง	 มีธุรกรรมขายฝากทอง	 

โดยร้านทองสามารถยึดทองทีลู่กค้าน�ามาวางขายฝากได้

โดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดี	

T=0 >> ลูกค้าน�าทองมาฝากไว้ที่ร ้านทอง ทองค�า
น�้าหนัก 1 บาทได ้รับเงินไปจ�านวน 20,000 บาท 
โดยลูกค ้าตกลงจะไถ ่ถอนภายใน 1 เดือน ก�าหนด
ค่าตอบแทนระหว่างกันทั้งสิ้นในอัตรา 3% ต่อเดือน  
 
T=1 >> ลกูค้าน�าเงนิต้นจ�านวนเงนิ 20,000 บาท มาไถ่ถอน
ทองดังกล่าว โดยช�าระค่าตอบแทนจากการขายฝากทั้งสิ้น
จ�านวนเงิน 450 บาท

 โดยปกตใินการปฏิบตัสิ�าหรบัการไถ่ถอนทองจะสามารถ
ท�าได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดระหว่างลูกค้าและร้านทอง  
หากพ้นระยะเวลาที่ก�าหนดแล้ว ทองค�าที่ขายฝากดังกล่าว 
จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของร้านทองทันที แต่ในระหว่างที่ยังไม่พ้น
ระยะเวลาที่ก�าหนด ร้านทองจะเก็บทองดังกล่าวไว้ โดยทอง 
ที่ไถ่ถอนคืนนั้นต้องเป็นทองชิ้นเดิมที่ลูกค้าได้น�ามาวางขายฝาก
แก่ร้านทองเท่านัน้ ร้านทองไม่สามารถสลับเอาทองรปูพรรณหรอื
ทองแท่งอื่นที่มีน�้าหนักเท่ากันมาคืนแก่ลูกค้าได้ 

 ป ร ะ เ ด็ น คำ � ถ � ม 

สำ�หรับธุรกรรมข�ยฝ�กทอง

สำ�หรับกิจก�รท่ีไม่มีส ่วนได  ้

เสียส�ธ�รณะ (NPAEs) ใน

ก�รบันทึกบัญชต้ีองรับรู้ร�ยได้ 

และถือเป ็นก�รซื้อทองต�ม 

รูปแบบของกฎหม�ย หรือควร

จะพิจ�รณ�ในส่วนของเนื้อห�

สำ�คัญกว่�รูปแบบ?

คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ 

 ก�รบันทึกบัญชีร�ยก�รข�ยฝ�กทอง
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 ตามที่ปัจจุบันธุรกิจร้านขายทองต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดท�าบัญชีและงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยกรมสรรพากรได้มีการเผยแพร่คู่มือภาษีอากรส�าหรับกิจการร้านทอง เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2559 และปรับปรุงเมื่อเดือนมกราคม 2560 ซึ่งในคู่มือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านทองสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
ในทางภาษีอากร ทั้งนี้ ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้รับค�าถามจากสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรมขายฝากทองส�าหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะว่าการบันทึกบัญชีต้องรับรู้รายได้และซื้อทองตามรูปแบบของกฎหมาย หรือควรจะพิจารณาในส่วนของ
เนื้อหาส�าคัญกว่ารูปแบบ

 ฝ่ายมาตรฐานการบัญช ีจดัท�าเอกสารฉบับน้ีขึน้เพือ่ชีแ้จงเรือ่งการบนัทกึบญัชสี�าหรบัธกุรรมขายฝากทองนัน้ส�าหรบักิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนี้

คำ�ถ�ม

	 กิจการร้านทอง	 มีธุรกรรมขายฝากทอง	 

โดยร้านทองสามารถยึดทองทีลู่กค้าน�ามาวางขายฝากได้

โดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดี	

T=0 >> ลูกค้าน�าทองมาฝากไว้ที่ร ้านทอง ทองค�า
น�้าหนัก 1 บาทได ้รับเงินไปจ�านวน 20,000 บาท 
โดยลูกค้าตกลงจะไถ ่ถอนภายใน 1 เดือน ก�าหนด
ค่าตอบแทนระหว่างกันทั้งส้ินในอัตรา 3% ต่อเดือน  
 
T=1 >> ลกูค้าน�าเงนิต้นจ�านวนเงนิ 20,000 บาท มาไถ่ถอน
ทองดังกล่าว โดยช�าระค่าตอบแทนจากการขายฝากทั้งสิ้น
จ�านวนเงิน 450 บาท

 โดยปกตใินการปฏบิตัสิ�าหรบัการไถ่ถอนทองจะสามารถ
ท�าได้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดระหว่างลูกค้าและร้านทอง  
หากพ้นระยะเวลาท่ีก�าหนดแล้ว ทองค�าที่ขายฝากดังกล่าว 
จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของร้านทองทันที แต่ในระหว่างที่ยังไม่พ้น
ระยะเวลาที่ก�าหนด ร้านทองจะเก็บทองดังกล่าวไว้ โดยทอง 
ที่ไถ่ถอนคืนนั้นต้องเป็นทองชิ้นเดิมที่ลูกค้าได้น�ามาวางขายฝาก
แก่ร้านทองเท่านัน้ ร้านทองไม่สามารถสลบัเอาทองรปูพรรณหรอื
ทองแท่งอื่นที่มีน�้าหนักเท่ากันมาคืนแก่ลูกค้าได้ 

 ป ร ะ เ ด็ น คำ � ถ � ม 

สำ�หรับธุรกรรมข�ยฝ�กทอง

สำ�หรับกิจก�รท่ีไม่มีส ่วนได  ้

เสียส�ธ�รณะ (NPAEs) ใน

ก�รบันทึกบัญชต้ีองรับรู้ร�ยได้ 

และถือเป ็นก�รซื้อทองต�ม 

รูปแบบของกฎหม�ย หรือควร

จะพิจ�รณ�ในส่วนของเนื้อห�

สำ�คัญกว่�รูปแบบ?

คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ 

 ก�รบันทึกบัญชีร�ยก�รข�ยฝ�กทอง

แนวทางการพิจารณา แม้ว่าในทางประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ก�าหนดไว้ว่า

มาตรา ๔๙๑  อันว ่าขายฝากน้ัน คือ สัญญาซื้อขาย 
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขาย
อาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ 

มาตรา ๔๙๒ ในกรณท่ีีมกีารไถ่ทรพัย์สนิซ่ึงขายฝากภายในเวลา 
ทีก่�าหนดไว้ในสญัญาหรอืภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด หรอืผู้ไถ่
ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส�านักงานวางทรัพย์ภายในก�าหนด
เวลาไถโดยสละสทิธิถ์อนทรพัย์ทีไ่ด้วางไว้ ให้ทรพัย์สนิซึง่ขายฝาก
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาท่ีผู ้ไถ่ได้ช�าระสินไถ่หรือ 
วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี

 อย่างไรก็ตาม กิจการต้องพิจารณาถึงเนื้อหาของ
รายการมากกว ่ารูปแบบทางกฎหมาย โดยกิจการต ้อง
พิจารณาว่าเนื้อหาของรายการน้ันมีลักษณะของรายการอย่างไร  
ควรถอืเป็นการซือ้ขายทองหรือเป็นการกูย้มืเงนิแบบมหีลักประกนั 
หากธรุกรรมดงักล่าวไม่เข้าเงือ่นไขของการรบัโอนความเสีย่งและ
ผลตอบแทนในสนิทรพัย์นัน้ กจิการจะไม่ถือว่าเป็นการซือ้ขายฝาก 

 ทั้งนี้ตามย่อหน้าที่ 19 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for 
NPAEs) ได้ก�าหนดไว้ว่า 

 วัตถุประสงค์หลักของการรายงานทางการเงิน คือ  
การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
ของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลดังกล่าวต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้นฐานดังต่อไปนี้ 

19.1 เชื่อถือได้  ข้อมูลที่เชื่อถือได้ต้องน�าเสนอเหตุการณ์ 
เชิงเศรษฐกิจโดยครบถ้วน เป็นกลาง และปราศจากข้อผิดพลาด
ที่มีสาระส�าคัญ 

19.2 เกีย่วข้องกับการตดัสนิใจ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสนิใจ 
ต้องสามารถสร้างความแตกต่างในการตัดสินใจได้อย่างมี 
สาระส�าคัญโดยช่วยผู้ใช้งบการเงินยืนยันผลของเหตุการณ์หรือ
รายการค้าที่คาดการณ์ไว้ในอดีต และคาดคะเนผลของเหตุการณ์ 
หรือรายการค้าในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 นอกจากนี ้เมือ่กจิการพิจารณาแล้วว่าธรุกรรมดังกล่าว 
มีเนื้อหาเป็นการกู้ยืมเงินแบบมีหลักประกัน กิจการต้องพิจารณา
ถึงหลักเกณฑ์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าว่าเนื้อหาของ
ธุรกรรมขายฝากทองน้ัน เข้าเงื่อนไขในเร่ืองของการวัดมูลค่า
ภายหลังส�าหรับเงินให้กู ้ยืม การรับรู ้รายการและวัดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และรายได้ส�าหรับดอกเบี้ยของมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

โดย.. ฝ่ายวิชาการ : มาตรฐานการบัญชี 

วันที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2561 

คำ�ตอบ
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Understand Each TFRS และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ 

ท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

“ทำ�คว�มเข้�ใจหลักก�รพื้นฐ�นของม�ตรฐ�นก�รบัญชีแต่ละฉบับ

ประเด็นสำ�คัญ และปัญห�ในท�งปฏิบัติเพื่อนำ�ไปใช้ในก�รทำ�ง�นจริง”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน  

ถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 

เวลา 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.
ณ  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท�าและเผยแพร่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งการตีความท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล 
(International  Financial  Reporting Standards : IFRSs)  และ TFRS for NPAEs 

เนือ่งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามแต่ละเรือ่งอาจมคีวามเชือ่ม
โยงกนัเป็นกลุม่ๆ ดงันัน้   เพือ่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ สภาวชิาชพีบัญชฯี จงึได้จดัการ
อบรมเป็นกลุม่หลกัสตูร (Module) รวมทัง้แบ่งเป็นหลกัสตูรย่อยเฉพาะเรือ่ง ให้ท่าน
สามารถเลือกเข้ารับการอบรมตามความเหมาะสมและตามความสนใจของท่าน 

แต่ละหลักสูตรจะเน้นประเด็นปัญหาส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึหลกัการส�าคัญของ TFRS for NPAEs โดยเพิม่เตมิการอธบิาย
กรณทีีเ่กดิขึน้ในทางปฏบิตั ิเพือ่ให้ท่านสามารถเข้าใจและสามารถหยบิยกไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะวิทยากร : คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ี
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีและผู้ทรง
คุณวฒุทิางการบญัชี ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานและ
สามารถถ่ายทอดความรูไ้ด้เป็นอย่างด ีอาทิ

สภา
วิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีจึงได้

เรยีนเชิญคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัชีและผูเ้ช่ียวชาญ

เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ละเรื่อง ร่วมเป็นคณะวิทยากรใน

การอบรมเพื่อทำาความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

แต่ละฉบับครั้งนี้

อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน-เฉพาะอบรมเต็มวัน)

สมาชิกสภาฯ บุคคลทั่วไป

หลักสูตรครึ่งวัน 1,000 บาท 1,300 บาท

หลักสูตร 1 วัน 1,800 บาท 2,200 บาท

หลักสูตรเต็ม 29,800 บาท 32,500 บาท

• หลักสูตรท่ี 1 TFRS เก่ียวกับสินทรัพย์

• หลักสูตรท่ี 2 TFRS เก่ียวกับหน้ีสิน

• หลักสูตรท่ี 3 TFRS เก่ียวกับรายได้

• หลักสูตรท่ี 4 TFRS เก่ียวกับนำาเสนอ 

                  งบการเงิน

• หลักสูตรท่ี 5 TFRS เก่ียวกับอื่นๆ

• หลักสูตรท่ี 6 ร่าง TFRS เก่ียวกับ 

                  เครื่องมือทางการเงิน

• หลักสูตรท่ี 7 TFRS ท่ีจัดทำาข้ึนสำาหรับ   

                  ประเทศไทย

เลือกเรื่องที่ท่าน

สนใจจากหลักสูตร
T
F
R
S

สามารถ

เลือกอบรม

เฉพาะเรื่องที่สนใจใน 

หลักสูตรย่อยได้

TFRS ทุกฉบับ  

รุ่นที่ 

1/61 ป ี2561

• ผศ.วิภาดา ตันติประภา

• ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

• คุณยุวนุช  เทพทรงวัจจ

• คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ

• คุณกษิติ เกตุสุริยงค์

• คุณจิรวัฒน์ จันทร์ขจร

• คุณณรงค์ ภาณุเดชทิพย์

• คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

• คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล

• คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย

• คุณนันทวัฒน์  ส�ารวญหันต์

• คุณนิฏฐา ทองไทย

• คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

• ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

• คุณพิมลวรรณ ชยพรกุล

• คุณเพ็ญทิพย์ ศิระธนารัณฑ์

• คุณวาสนา งามบุญปลูก

• คุณวรวุฒิ  ตั้งพรเจริญสุข

• คุณสินสิริ  ทังสมบัติ

• ดร.สุวัจชัย เมฆะอ�านวยชัย

• คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์

• ดร.ธนาดล รักษาพล

ปรับปรุงหลักสูตร
ตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน



การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน 

(Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) 

1.	 การประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน	(ACPACC)	เมื่อวันที่	23	 
	 พฤษภาคม	2561	ได้เข้าร่วมในฐานะผูแ้ทนของคณะกรรมการก�ากบัดแูล	(Monitoring	Committee: 
	 MC)	เพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการตามความตกลงยอมรับร่วมกนัของอาเซยีนส�าหรบับรกิาร 
	 ด้านบัญชี	 (ASEAN	Mutual	 Recognition	Arrangement:	MRA)	 ซึ่งรวมถึงการขึ้นทะเบียน 
	 นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	และการอ�านวยความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	 
	 การประชมุ	ACPACC	ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที	่10	มีการขึน้ทะเบียนนักบัญชอีาเซยีนจ�านวน	1,071	คน	จาก 
	 ประเทศอนิโดนเีซีย	401	คน	ประเทศมาเลเซยี	175	คน	ประเทศเมยีนมาร์	290	คน	ประเทศสงิคโปร์	 
	 75	คน	และประเทศไทย	150	คน	ในปัจจบุนัมนีกับญัชวีชิาชพีอาเซียนรวมทัง้สิน้	1,808	คน	นอกจาก 
	 นี้ที่ประชุมเห็นชอบเกี่ยวกับการหารือร่วมกับ	ASEAN	Federation	of	Accountants	(AFA)	ถึง 
	 แนวทางการสนับสนุนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	
2.	 การประชุมคณะท�างานด้านธุรกิจบริการ	 (Business	 Services	 Sectoral	Working	 Group	 :	 
	 BSSWG)	ซึ่งจัดขึ้นในวันที่	24	พฤษภาคม	2561	ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าใน 
	 การอ�านวยความสะดวกส�าหรับการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพวิศวกร	 สถาปนิก	 บัญชีและส�ารวจ 
	 ตามความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน	

  การประชุม	CCS	ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในช่วงวันที่	5	–	10	พฤศจิกายน	2561	ที่ประเทศเมียนมาร์

ครั้งที่ 

90

 การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน	 (CCS)	 เป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน
การค้าบริการประกอบด้วย	 6	 กลุ่มธุรกิจได้แก่	 บริการด้านธุรกิจ	 บริการด้านก่อสร้าง	บริการด้านสุขภาพ	บริการด้านขนส่ง	
บรกิารด้านเทคโนโลย	ีและบรกิารด้านการท่องเทีย่ว	มกีารประชมุเป็นประจ�าทกุๆ	3-4	เดอืน	โดยในครัง้ที	่90	นีจ้ดัขึน้ทีป่ระเทศ
สิงคโปร์	ระหว่างวันที่	21-26	พฤษภาคม	2561	โดยการประชุมดังกล่าว	มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม	ได้แก่	
นางจารุวรรณ	เรืองสวัสดิพงศ์	เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี	ดร.ธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	ท�าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพแห่งอาเซียน	 (The	 ASEAN	 Chartered	 Professional	 Accountant 
Coordinating	 Committee	 :	 ACPACC)	 	 และ	 ดร.จุฬารัตน์	 จิตไพศาลวัฒนา	 ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ	 ซึ่งได้เข้าร่วม 
การประชุมกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีดังนี้
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Understand Each TFRS และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ 

ท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

“ทำ�คว�มเข้�ใจหลักก�รพื้นฐ�นของม�ตรฐ�นก�รบัญชีแต่ละฉบับ

ประเด็นสำ�คัญ และปัญห�ในท�งปฏิบัติเพื่อนำ�ไปใช้ในก�รทำ�ง�นจริง”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน  

ถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 

เวลา 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.
ณ  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท�าและเผยแพร่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งการตีความที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล 
(International  Financial  Reporting Standards : IFRSs)  และ TFRS for NPAEs 

เนือ่งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามแต่ละเรือ่งอาจมคีวามเชือ่ม
โยงกนัเป็นกลุม่ๆ ดงันัน้   เพือ่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ สภาวชิาชพีบัญชฯี จงึได้จดัการ
อบรมเป็นกลุม่หลกัสตูร (Module) รวมทัง้แบ่งเป็นหลกัสตูรย่อยเฉพาะเรือ่ง ให้ท่าน
สามารถเลือกเข้ารับการอบรมตามความเหมาะสมและตามความสนใจของท่าน 

แต่ละหลักสูตรจะเน้นประเด็นปัญหาส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึหลกัการส�าคัญของ TFRS for NPAEs โดยเพิม่เตมิการอธบิาย
กรณทีีเ่กดิขึน้ในทางปฏบิตั ิเพือ่ให้ท่านสามารถเข้าใจและสามารถหยบิยกไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะวิทยากร : คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ี
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีและผู้ทรง
คณุวฒุทิางการบญัชี ทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานและ
สามารถถ่ายทอดความรูไ้ด้เป็นอย่างด ีอาทิ

สภา
วิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีจึงได้

เรยีนเชิญคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัชีและผูเ้ช่ียวชาญ

เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ละเรื่อง ร่วมเป็นคณะวิทยากรใน

การอบรมเพื่อทำาความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

แต่ละฉบับครั้งนี้

อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน-เฉพาะอบรมเต็มวัน)

สมาชิกสภาฯ บุคคลทั่วไป

หลักสูตรครึ่งวัน 1,000 บาท 1,300 บาท

หลักสูตร 1 วัน 1,800 บาท 2,200 บาท

หลักสูตรเต็ม 29,800 บาท 32,500 บาท

• หลักสูตรท่ี 1 TFRS เก่ียวกับสินทรัพย์

• หลักสูตรท่ี 2 TFRS เก่ียวกับหน้ีสิน

• หลักสูตรท่ี 3 TFRS เก่ียวกับรายได้

• หลักสูตรท่ี 4 TFRS เก่ียวกับนำาเสนอ 

                  งบการเงิน

• หลักสูตรท่ี 5 TFRS เก่ียวกับอื่นๆ

• หลักสูตรท่ี 6 ร่าง TFRS เก่ียวกับ 

                  เครื่องมือทางการเงิน

• หลักสูตรท่ี 7 TFRS ท่ีจัดทำาข้ึนสำาหรับ   

                  ประเทศไทย

เลือกเรื่องที่ท่าน

สนใจจากหลักสูตร
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เฉพาะเรื่องที่สนใจใน 

หลักสูตรย่อยได้

TFRS ทุกฉบับ  

รุ่นที่ 
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• ผศ.วิภาดา ตันติประภา

• ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

• คุณยุวนุช  เทพทรงวัจจ

• คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ

• คุณกษิติ เกตุสุริยงค์

• คุณจิรวัฒน์ จันทร์ขจร

• คุณณรงค์ ภาณุเดชทิพย์

• คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

• คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล

• คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย

• คุณนันทวัฒน์  ส�ารวญหันต์

• คุณนิฏฐา ทองไทย

• คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

• ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

• คุณพิมลวรรณ ชยพรกุล

• คุณเพ็ญทิพย์ ศิระธนารัณฑ์

• คุณวาสนา งามบุญปลูก

• คุณวรวุฒิ  ตั้งพรเจริญสุข

• คุณสินสิริ  ทังสมบัติ

• ดร.สุวัจชัย เมฆะอ�านวยชัย

• คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์

• ดร.ธนาดล รักษาพล

ปรับปรุงหลักสูตร
ตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน



	 ดังที่เคยเกริ่นไว้ในฉบับก่อนหน้านี้แล้วว่าการพัฒนาของโปรแกรมบัญชีก�าลังเปล่ียนจาก	 Desktop	 เป็นระบบ	
Cloud	หรือที่ในบ้านเราเรียกว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์	จุดเด่นของ	Cloud	based	accounting	software	อันเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลก็คือ	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูลในงานบัญชีมากขึ้น	เรามาดูกันว่าประโยชน์
อันหลากหลายของ	Cloud	based	accounting	software	มีอะไรบ้าง

1. ความยืดหยุ่นในการท�างาน 2. ท�าให้มีข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

(Real time) มาใช้ในการตัดสินใจ

	 มีความยืดหยุน่ในการใช้งานสูงเน่ืองจากการเกบ็และ
ประมวลผลข้อมูลท่ีเปล่ียนไปเป็นฐานข้อมลูบน	Cloud	based	
server	 การเข้าใช้งานก็ง่ายไม่ต่างจากการที่เราเข้าใช้งาน	
Facebook	หรือ	Google	 เมื่อสมัครใช้บริการ	 เราก็สามารถ
ก�าหนดรหัสผู้ใช้	(User	name)	และรหัสผ่าน	(Password)	ให้
กับผู ้ใช ้งานโดยสามารถก�าหนดขอบเขตการใช้งานของ 
แต่ละคนได้	 เพียงใช้รหัสดังกล่าวในการ	 Log-in	 เข้าใช้งาน
เท่านั้น	ฝ่ายต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	นักบัญชี	แผนกขาย	ผู้บริหาร
ฯลฯ	 สามารถบันทึกและเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกันผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้จากทุกมุมของโลกผ่านหลากหลายอุปกรณ	์ 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์	แทบเล็ต	โทรศัพท์มือถือหรือ
แม้กระทั่งโทรศัพท์อัจฉริยะอย่าง	Apple	watch	เป็นต้น

 จากความยืดหยุ่นในการท�างาน	 ที่จากหลากหลาย
ฝ่าย	 หลายหน้าที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน 
ผู้บริหารและฝ่ายต่างๆจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
(Real	time)	ที่ผ่านการประมวลผลในทันทีมาใช้ในการตัดสิน
ใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอฝ่ายบัญชีกลับไปร้ือค้นเอกสาร
หรือท�ารายงานขึน้มาใหม่ให้อกีต่อไป	แถมยงัได้ข้อมลูทีถ่กูต้อง
เชื่อถือได้มากขึ้นเพราะไม่ได ้มาจากการบันทึกซ�้าซ ้อน 
ทีต้่องโอนข้อมลูมาจากหลากหลายฐานข้อมลูเหมอืนระบบเดิม
โอกาสของความผิดพลาดจึงมีน้อยลง

Cloud based 

accounting software
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3. ข้อมูลบัญชีจากฝ่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงไปถึง

ฝ่ายบัญชีได้ทันที 

5. ประหยัดค่าใช้จ่าย

	 ทิศทางการพฒันาของ	Cloud	based	accounting	
software	จะใช้นวัตกรรมใหม่ในการเชื่อมข้อมูล	(Sync)	จาก
ฝ่ายต ่าง	 ๆ	 ในกิจการมาสู ่ระบบบัญชีโดยอัติโนมัติ จึง 
ลดความขดัแย้งระหว่างฝ่ายบญัชกีบัฝ่ายต่าง	ๆ 	ในการทวงถาม
ข้อมูลและประหยัดเวลาในการท�างานมากขึ้น

	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ	 Cloud	 based	 accounting	
software	จะเป็นการจ่ายค่าบรกิารรายเดอืน	ซึง่แบ่งเป็นหลาย
ระดับตามความจ�าเป็นในการใช้งาน	 จึงไม่ต้องเสียเงินก้อนโต
ในการลงทุนซื้อซอฟท์แวร์	 ซื้อเซอร์ฟเวอร์ในการจัดเก็บ 
และจ้างบุคคลากรไอทีมาดูแลระบบอีกต่อไปเพราะทุกอย่าง	
รวมไปถึงค่า	 Upgrade	 ซอฟท์แวร์ได้รวมอยู่ในค่าบริการ 
รายเดือนท่ีเลือกใช้แล้ว	 โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่อย่างใด 
จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

	 ดังนั้นส่ิงที่นักบัญชียุค	 4.0	 ควรตระหนักคือ	
Think	data	flow	,	Not	data	entry	คือ	ข้อมูลจะต้องถูก
บันทึกครั้ ง เดียวจากแหล่งเดียวและใช ้ เทคโนโลยี่ ใหม  ่
ในการเชื่อมโยงไปใช้ในระบบต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมี 
การบันทึกซ�้าอีก	 และส่ิงเหล่านี้ต้องเริ่มต้นจากการก้าวเข้าสู	่
Cloud	 based	 accounting	 software	 โดยลองหา 
ใน	Google	ดูว่าตัวไหนน่าสนใจ	ปกติเขาจะมีระยะเวลาให้เรา
ทดลองใช้	 1	 เดือน	 จึงอยากให้ไปทดลองใช้กันดู	 มีทั้ง
ซอฟท์แวร ์ที่พัฒนาในไทยและต่างประเทศให้เลือกค่ะ 
ส�าหรับฉบับต่อไปจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ	 Mobile	 
Accounting	ค่ะ	อย่าลืมติดตามกันนะคะ

	 ผู้พัฒนา	 Cloud	 based	 accounting	 software 
มักจะเปิดกว้างให้โปรแกรมธุรกิจในระบบอื่น	ๆ	ที่ใช้	Cloud	
based	เช่น	Payroll,	POS,	Time	sheet,	Inventory	ฯลฯ		
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยี	 API	 (Application 
Programming	 Interface)	 มายังระบบบัญชีได้เลย	 โดยที่ 
นักบัญชีไม่ต้องมาบันทึกซ�้าอีก		

4. การเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ 

มายังระบบบัญชีท�าได้สะดวกและง่ายขึ้น

โดย..	นางสาวศิริรัฐ	โชติเวชการ 
กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญสมาชิก

ร่วมสนุกชิงของที่ระลึก 

..เพียงแสดงความคิดเห็น..

กระติกน�้า 

ความจุ 0.48 ลิตร (สีทอง)

มูลค่า 999 บาท 3 รางวัล

รางวัล

ที่2

เสื้อยืดสภาวิชาชีพบัญชี

สีฟ้าปกสีขาว ผ้าใส่สบาย

มูลค่า 450 บาท 3 รางวัล
หนังสือเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

ของบริษัทจดทะเบียน (KAM)

มูลค่า 250 บาท 3 รางวัล

  ทักษะพิเศษด้านใด?

ที่สมาชิกอยากอบรม

“มากที่สุด?”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ได้โดยคลิก >> http://bit.ly/2rFrpes

Scan QR Code

กติกาการร่วมสนุกง่าย ๆ เพียงท่านกรอกชื่อ - นามสกุล 

และเลือกค�าตอบท่ีโดนใจท่านมากท่ีสุด!

ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของท่ีระลึกจากสภาวิชาชีพบัญช ี

รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิถุนายน 2561 ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2561  

โดยวิธีการใช้โปรแกรมสุ่มรายชื่อผู้โชคดี (Random)

@fap.family

www.fap.or.th

หรือ

รางวัล

ที่3

รางวัล

ที่1

	 หลังจากที่หลาย	ๆ	ท่านเหน็ดเหนื่อยกับฤดูกาลปิดงบการเงินในเดือนที่ผ่านมา	ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเรา
ต้องพักผ่อนหย่อนใจกันแบบยาว	ๆ	ว่ากันด้วยเรื่องของการพักผ่อนแล้วนั้น	หลาย	ๆ	ท่านคงมีหลากหลายวิธีแตกต่างกันออกไป	อาทิ	
ช็อปปิ้ง	ดูหนัง	กิน	หรืออ่านหนังสือ	แน่นอนว่าหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด	นั่นคือการท่องเที่ยว	ไม่ว่าจะเที่ยวสถานที่ใกล้	ๆ	
ภายในประเทศ	หรือไกลออกไปหน่อยแบบต่างประเทศ	แต่	แต่	แต่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเราจะเที่ยวกันแบบธรรมดา	ๆ	ได้ยังไง	
Newsletter	ฉบับนี้	จะน�าเคล็ดลับการเที่ยวอย่างไรให้ได้เงินมาฝากค่ะ	ใครบอกว่าเที่ยวมีแต่เสียเงิน	ไม่จริงเลย	เพราะนอกจากเราได้ใช้
เวลาพักผ่อนไปกับการเที่ยวแล้วนั้น	เรายังสามารถสร้างมูลค่าการเที่ยวของเราได้จากสิ่งต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้ค่ะ

3. หิ้วของมาขาย1. เป็น Blogger

4. เป็นเเมสเซนเจอร์

	 เหน็ได้ว่าเราสามารถเปล่ียนการเท่ียวให้มมีลูค่าได้	จากการ
ต่อยอดเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เหนื่อยอีกนิด	แต่ก็คุ้ม	ขึ้นอยู่กับว่าใครที่คิดว่า
ตัวเองเหมาะกับวิธีไหน	 เพราะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเราต้อง
รู้จักการวางแผนการใช้เงิน	หากท�าได้เหมอืนข้างต้นแล้วละก	็จะเท่ียว
กี่ทริปก็สบายกระเป๋า	 ส�าหรับ	 Newsletter	 ฉบับนี้ก็ลาไปก่อน 
ฉบับหน้าจะมีบทความไลฟ์สไตล์อะไรดี	ๆ 	รอติดตามนะคะ	สวัสดีค่ะ

เที่ยวอย่างไร ให้ได้เงิน!!

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.beautyhunter.co.th
เรียบเรียงโดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร

ในยุคของ Social Media แบบนี ้
การเข้าถึงข้อมูลของผู้รับสารหลาก
หลายรูปแบบก็ง่ายขึ้น Blogger ก็เป็น

อีกหนึ่งงานอดิเรกที่ใช้ต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ เห็นได้จาก Blogger 
อาหาร Blogger บิวตี้ เครื่องส�าอาง มีหรือท่ีจะไม่มี Blogger 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่ีมีริวิว 108 อย่างเต็มโลกออนไลน์ให้คุณ 
ได้เลอืกชมหรือติดตาม และด้วยช่องทางการใช้สื่อในยุคปัจจุบัน 
คุณสามารถที่ จะสร ้าง Channel ของคุณเองได ้ ง ่ าย ๆ 
ทัง้ Page Facebook ทัง้ YouTube โดยทีแ่ทบจะไม่ต้องลงทนุอะไร
มากมาย และใส่ Content ท่ีได้จากการท่องเท่ียวของคุณเข้าไป 
แต่ก็มีค�าถามเกิดขึ้นมาว่า...ท�าแล้วได้เงินจริงม้ัย? ก็ต้องขึ้นอยู่กับ 
ไอเดียและความคิดสร้างสร้างในการสร้าง Content ให้น่าสนใจ 
แปลกใหม่ และดึงดูดให้ผู ้คนมาติดตามไม่ซ�้าใคร ให้ข ้อมูล 
ที่ประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้น ผู้คนให้ความ
สนใจ รับรองว่ามีโฆษณาเข้า บริษัทห้างร้าน ที่พักต่าง ๆ  ก็อยากจะ
เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้คุณ แค่นี้จากท่ีเท่ียวแล้วเสียเงิน อาจได้
เที่ยวฟรี หรือดีไปกว่านั้นอาจมีรายได้เข้ามาก็เป็นไปได้

อกีหนึง่ทางเลือกส�าหรบัคนทีร่กัในการ
ท่องเทีย่วบวกกบัช็อปป้ิง หลาย ๆ  ท่าน
อาจจะได้ยินค�าว่า “ฝากห้ิว” บ้าง 

“รับห้ิว” บ้าง เพราะของเหล่านีส่้วนใหญ่เป็นของแบรนด์เนมทีถื่อว่า
ราคาจะถูกว่าการซื้อจากในประเทศเป็นเท่าตัว แต่ขอเตือนว่าวิธีนี้
ควรเอาแต่พอดี เอาเฉพาะแต่คนใกล้ชิด หากถึงขั้นจริงจังท�าเป็น
ธุรกิจแบบรับ Pre-Order ใหญ่โต ขนของกลับมาลอตใหญ่อันน้ี 
ตามหลักแล ้วก็ ไม ่ถูกต ้อง อาจจะมีป ัญหากับศุลกากรได ้ 
ถ้าคุณพยายามหลีกเลี่ยงภาษีขาเข้านะจ๊ะ

ไปต่างประเทศท้ังที อย่าให้เสียเท่ียว 
เพราะคนไทยมีอยู ่ทั่วโลก ต ้องมี
อารมณ์คิดถึงบ้าน คิดถึงของไทย ๆ 

ครั้นจะให้ส่งพัสดุไปก็ราคามหาโหด เราก็อาจผันตัวเป็นแมสเซน
เจอร์รับฝากของจากไทยติดตัวคุณไปด้วยเลย เช่น อาหารแห้ง 
น�้าพริก เครื่องปรุง เคร่ืองเทศ ของใช้ต่าง ๆ ท่ีหาซื้อที่นู่นได้ยาก 
หรอืแม้กระท้ัง Signature แบบพ้ืนบ้าน เช่น ปลาร้า กะปิ เครือ่งแกง 
ก็ยังได้ อยากฝากอะไรไปให้คนที่นู่น ฝากได้เลยเดี๋ยวส่งให้ถึงที ่
แต่ขอค่าขนมนิด ๆ หน่อย ๆ ก็พอแล้ว

2. ถ่ายรูปขาย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีฝ ีมือในการ 
ถ่ายรูป ไม่จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่อง
มือระดับโปร แต่ภาพที่ได้เป็นภาพ 

ทีค่ณุมัน่ใจว่าสวย ไม่ใช่รปูถ่ายไก่กา เราขอน�าเสนอไอเดยีการสร้างเงนิ 
ให้กับคุณ เพราะการท่องเที่ยวกับการถ่ายรูปเป็นของคู่กัน เที่ยวไป 
ถ่ายไป แล้วกลับมาแต่งซักนิดหน่อย เพราะเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์ขายรูป
ออนไลน์อยู่มากมายหลายเจ้า ที่เรียกว่า “เว็บ Stock” ซึ่งมีอีก 
หลากหลายคนทีต้่องการภาพสวย ๆ  ไปใช้ในงานต่าง ๆ  เพยีงแค่คุณ
สมัคร User เว็บเหล่านั้น แล้วอัพโหลดรูปภาพของคุณเข้าไป 
เพียงแค่นี้หากรูปของคุณเข้าตาใคร ก็แค่นั่งรอเงินเข้าบัญชีแบบ
สบาย ๆ 



	 หลังจากที่หลาย	ๆ	ท่านเหน็ดเหนื่อยกับฤดูกาลปิดงบการเงินในเดือนที่ผ่านมา	ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเรา
ต้องพักผ่อนหย่อนใจกันแบบยาว	ๆ	ว่ากันด้วยเรื่องของการพักผ่อนแล้วนั้น	หลาย	ๆ	ท่านคงมีหลากหลายวิธีแตกต่างกันออกไป	อาทิ	
ช็อปปิ้ง	ดูหนัง	กิน	หรืออ่านหนังสือ	แน่นอนว่าหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด	นั่นคือการท่องเที่ยว	ไม่ว่าจะเที่ยวสถานที่ใกล้	ๆ	
ภายในประเทศ	หรือไกลออกไปหน่อยแบบต่างประเทศ	แต่	แต่	แต่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเราจะเที่ยวกันแบบธรรมดา	ๆ	ได้ยังไง	
Newsletter	ฉบับนี้	จะน�าเคล็ดลับการเที่ยวอย่างไรให้ได้เงินมาฝากค่ะ	ใครบอกว่าเที่ยวมีแต่เสียเงิน	ไม่จริงเลย	เพราะนอกจากเราได้ใช้
เวลาพักผ่อนไปกับการเที่ยวแล้วนั้น	เรายังสามารถสร้างมูลค่าการเที่ยวของเราได้จากสิ่งต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้ค่ะ

3. หิ้วของมาขาย1. เป็น Blogger

4. เป็นเเมสเซนเจอร์

	 เหน็ได้ว่าเราสามารถเปล่ียนการเทีย่วให้มมีลูค่าได้	จากการ
ต่อยอดเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เหนื่อยอีกนิด	แต่ก็คุ้ม	ขึ้นอยู่กับว่าใครที่คิดว่า
ตัวเองเหมาะกับวิธีไหน	 เพราะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเราต้อง
รูจ้กัการวางแผนการใช้เงนิ	หากท�าได้เหมอืนข้างต้นแล้วละก	็จะเท่ียว
กี่ทริปก็สบายกระเป๋า	 ส�าหรับ	 Newsletter	 ฉบับนี้ก็ลาไปก่อน 
ฉบับหน้าจะมีบทความไลฟ์สไตล์อะไรดี	ๆ 	รอติดตามนะคะ	สวัสดีค่ะ

เที่ยวอย่างไร ให้ได้เงิน!!

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.beautyhunter.co.th
เรียบเรียงโดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร

ในยุคของ Social Media แบบนี ้
การเข้าถึงข้อมูลของผู้รับสารหลาก
หลายรูปแบบก็ง่ายขึ้น Blogger ก็เป็น

อีกหนึ่งงานอดิเรกที่ใช้ต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ เห็นได้จาก Blogger 
อาหาร Blogger บิวตี้ เครื่องส�าอาง มีหรือที่จะไม่มี Blogger 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท่ีมีริวิว 108 อย่างเต็มโลกออนไลน์ให้คุณ 
ได้เลอืกชมหรือติดตาม และด้วยช่องทางการใช้ส่ือในยุคปัจจุบัน 
คุณสามารถท่ีจะสร ้าง Channel ของคุณเองได ้ ง ่ าย ๆ 
ท้ัง Page Facebook ทัง้ YouTube โดยทีแ่ทบจะไม่ต้องลงทนุอะไร
มากมาย และใส่ Content ท่ีได้จากการท่องเที่ยวของคุณเข้าไป 
แต่ก็มีค�าถามเกิดขึ้นมาว่า...ท�าแล้วได้เงินจริงมั้ย? ก็ต้องข้ึนอยู่กับ 
ไอเดียและความคิดสร้างสร้างในการสร้าง Content ให้น่าสนใจ 
แปลกใหม่ และดึงดูดให้ผู ้คนมาติดตามไม่ซ�้าใคร ให้ข ้อมูล 
ท่ีประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้น ผู้คนให้ความ
สนใจ รับรองว่ามีโฆษณาเข้า บริษัทห้างร้าน ที่พักต่าง ๆ  ก็อยากจะ
เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้คุณ แค่นี้จากท่ีเที่ยวแล้วเสียเงิน อาจได้
เที่ยวฟรี หรือดีไปกว่านั้นอาจมีรายได้เข้ามาก็เป็นไปได้

อีกหนึง่ทางเลือกส�าหรบัคนทีร่กัในการ
ท่องเทีย่วบวกกับช็อปป้ิง หลาย ๆ  ท่าน
อาจจะได้ยินค�าว่า “ฝากห้ิว” บ้าง 

“รับหิว้” บ้าง เพราะของเหล่านีส่้วนใหญ่เป็นของแบรนด์เนมท่ีถือว่า
ราคาจะถูกว่าการซื้อจากในประเทศเป็นเท่าตัว แต่ขอเตือนว่าวิธีนี้
ควรเอาแต่พอดี เอาเฉพาะแต่คนใกล้ชิด หากถึงข้ันจริงจังท�าเป็น
ธุรกิจแบบรับ Pre-Order ใหญ่โต ขนของกลับมาลอตใหญ่อันน้ี 
ตามหลักแล ้วก็ ไม ่ถูกต ้อง อาจจะมีป ัญหากับศุลกากรได ้ 
ถ้าคุณพยายามหลีกเลี่ยงภาษีขาเข้านะจ๊ะ

ไปต่างประเทศทั้งที อย่าให้เสียเที่ยว 
เพราะคนไทยมีอยู ่ทั่วโลก ต ้องมี
อารมณ์คิดถึงบ้าน คิดถึงของไทย ๆ 

คร้ันจะให้ส่งพัสดุไปก็ราคามหาโหด เราก็อาจผันตัวเป็นแมสเซน
เจอร์รับฝากของจากไทยติดตัวคุณไปด้วยเลย เช่น อาหารแห้ง 
น�้าพริก เครื่องปรุง เคร่ืองเทศ ของใช้ต่าง ๆ ท่ีหาซื้อที่นู่นได้ยาก 
หรอืแม้กระทัง้ Signature แบบพ้ืนบ้าน เช่น ปลาร้า กะปิ เครือ่งแกง 
ก็ยังได้ อยากฝากอะไรไปให้คนที่นู่น ฝากได้เลยเดี๋ยวส่งให้ถึงที ่
แต่ขอค่าขนมนิด ๆ หน่อย ๆ ก็พอแล้ว

2. ถ่ายรูปขาย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีฝ ีมือในการ 
ถ่ายรูป ไม่จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่อง
มือระดับโปร แต่ภาพที่ได้เป็นภาพ 

ท่ีคณุมัน่ใจว่าสวย ไม่ใช่รปูถ่ายไก่กา เราขอน�าเสนอไอเดียการสร้างเงิน 
ให้กับคุณ เพราะการท่องเที่ยวกับการถ่ายรูปเป็นของคู่กัน เที่ยวไป 
ถ่ายไป แล้วกลับมาแต่งซักนิดหน่อย เพราะเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์ขายรูป
ออนไลน์อยู่มากมายหลายเจ้า ที่เรียกว่า “เว็บ Stock” ซึ่งมีอีก 
หลากหลายคนทีต้่องการภาพสวย ๆ  ไปใช้ในงานต่าง ๆ  เพยีงแค่คุณ
สมัคร User เว็บเหล่าน้ัน แล้วอัพโหลดรูปภาพของคุณเข้าไป 
เพียงแค่นี้หากรูปของคุณเข้าตาใคร ก็แค่นั่งรอเงินเข้าบัญชีแบบ
สบาย ๆ 
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อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ได้ทีี่ www.fap.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/61”        

	 วันที่	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

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

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/61”  

	 วันที่	7	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	

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

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	โรงแรมจัสมิน	ซิตี้	ถนนสุขุมวิท	23

• หลักสูตร “IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที่ 1/61”  

	 วันที่	12	-	13	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	8,000	บาท	บุคคลทั่วไป	8,500	บาท	(รวม	VAT)	

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	โรงแรมจัสมิน	ซิตี้	ถนนสุขุมวิท	23	

• หลักสูตร “นักบัญชีภาษีอากร (เต็มหลักสูตร) 25 วัน”  

	 วันที่	21	กรกฎาคม	-	8	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	39,000	บาท	บุคคลทั่วไป	42,000	บาท	(รวม	VAT) 

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21
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