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“ตัวตนใหม่” 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคงต้องเริ่มตั้งแต่การมี 

“กรอบคิดใหม่”

 นับตั้งแต่การเข้ามาของเทคโนโลยี Cloud Computing เราจะได้ยิน 

การกล่าวขานถึงค�าว่า “Anything as a Service” กันมากข้ึน และผู้ประกอบการ 

ซ่ึงเล็งเห็นโอกาสจากเทคโนโลยีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจาก 

การให้บริการแบบพ้ืนฐาน (Traditional Services) ไปสู ่“การให้บริการทีม่คีณุค่าสงู” 

(High value Services) กันมากข้ึน ซ่ึงบริการเหล่านี้จะมีการออกแบบมา 

เพือ่ตอบโจทย์ผู้ใช้บรกิารในตลอดห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) โดยมเีทคโนโลยี

และนวัตกรรมเป็นตัวช่วยที่ส�าคัญ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องมีรายจ่ายลงทุน 

ด้านเทคโนโลยีเป็นเงินจ�านวนมากเช่นในอดีต เพียงแต่จ่ายค่าบริการตามที่ใช ้

(Pay-Per-Use) ซ่ึงท�าให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึง 

ผู้ประกอบการเกิดใหม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีให้เลือกใช้มากมายตลอด 

ห่วงโซ่คุณค่าด้วยราคาที่สามารถจ่ายได้ 

	 กรณีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีบทบาทในกิจกรรมสนับสนุน 
ในห่วงโซ่คุณค่า	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจมองเป็น	 “โอกาสใหม่”	 หรือ 
“ภัยคุกคาม”	 ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็น	“โอกาสใหม่”	 นั้นหรือไม่และสามารถสร้าง	
“ตัวตนใหม่”	เพื่อสร้างคุณค่าจากโอกาสใหม่นั้นได้อย่างไร

“ตัวตนใหม่” ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

คงต้องเริ่มตั้งแต่การมี “กรอบคิดใหม่”

เพื่อเปิดมุมมองใหม่แห่งการเรียนรู้ “ความรู้ใหม่”

จนไปถึงการมี “ทักษะใหม่” เพื่อรองรับการท�างาน

ในยุคดิจิทัล ซึ่งในอีกไม่ช้านี้จะเข้าสู่

Intelligent Digital Workforce

อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น

	 ในส่วนของความรู ้ใหม่และทักษะใหม่นั้น 
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
ได ้มีการปรับปรุงหลักสูตรอบรมให ้ตอบสนองกับ 
การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล	 นอกจากนี้ยังได้เล็งเห็น
ความส�าคัญของความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
ขององค์กรทีจ่�าเป็นต้องให้มีการบูรณาการร่วมกบักลยทุธ์และ 
ผลการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและบริบท
ขององค์กรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	 สภาวิชาชีพบัญช ี
จึงได้ซื้อลิขสิทธ์ิการแปลหนังสือ	 Enterprise Risk 
Management - Integrating with Strategy 
and Performance	 (หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า	COSO 
ERM 2017)	 จาก	The	Committee	of	Sponsoring 
Organizations	 of	 the	 Treadway	 Commission	
(COSO)	โดยม	ีผศ. ดร.ชาญชยั ตัง้เรอืนรตัน์	เป็นประธาน
คณะท�างานแปลหนงัสือดงักล่าวเป็นภาษาไทย	ซึง่คาดว่า
ฉบับภาษาไทยจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จและน�าออกจ�าหน่าย
ได้ประมาณเดือนมิถุนายน	2562	
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เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจ�าปี 2562เต
รีย
มต
ัว!

	 ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ประจ�าปี	 2562

ในวันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์ 

เกยีรตคุิณเกษร ีณรงค์เดช ช้ัน 6	อาคารสภาวชิาชพีบญัช	ีเลขที	่133	ถนนสขุุมวทิ	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนอื 

เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110

 สภาวิชาชีพบัญชีจะเป ิดรับลงทะเบียนผ ่านทางระบบออนไลน์ 
ที่ www.tfac.or.th ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562
 สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอความร่วมมือสมาชิกแจ้งความจ�านงในการ 
เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562 ภายในวันจนัทร์ท่ี 24 มิถนุายน 2562

 ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 ขอให้สมาชิก โปรดแสดง 
บตัรสมาชกิ หรอืบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืบตัรแสดงตนอืน่ใดทีห่น่วยงานของรฐั 
ออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบการลงทะเบียนด้วย

 ทั้งน้ี สภาวิชาชีพบัญชีจะเผยแพร่รายงานประจ�าปี 2562 และเอกสาร
ประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลด
ได้ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี

 เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม สมาชิกสามารถเดินทาง
โดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานอีโศกใช้ทางออกหมายเลข 3 (เส้นทางจดุเช่ือม
ต่อกบัรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ออกด้านประตตูดิสยามสมาคม) หรอื โดยสารรถไฟฟ้า

ใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิทใช้ทางออกประตูหมายเลข 1 ด้านติดกับ
สยามสมาคม

 สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลงทะเบียนได้ที่	 ส่วนงานทะเบียน	 หมายเลข	 0	 2685	 2500 

ในวันและเวลาท�าการ	(วันจันทร์	ถึง	วันศุกร์	เวลา	09.00-17.00	น.)	หรือ	E-mail	:	tfacmember@tfac.or.th	

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	และขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้	

โดย..ส่วนงานทะเบียน
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	 เป็นเรื่องจริงที่ว่า	 ในยุคปัจจุบัน	 การเติบโตและวิวัฒนาการ 
ของเทคโนโลยีค่อนข้างรวดเร็วและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น	 หลายคน 
ใช้ประโยชน์จากสิง่เหล่านี	้แต่อกีหลายคนก�าลงักังวลว่า	เทคโนโลยเีหล่านี้ 
ก�าลังจะมาทดแทนพวกเขาจริง	 ๆ	 หรือไม่	 แล้วชีวิตการท�างานจะเป็น
อย่างไร	 นักบัญชีเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เทคโนโลยีเร่ิมเข้ามามีบทบาท 
โดยเฉพาะ	 AI	 (Artificial	 Intelligence)	 เม่ือลักษณะการท�าธุรกิจ	
เปลีย่นแปลงไป	จงึส่งผลให้การบรหิารจดัการด้านบญัชย่ีอมเปล่ียนแปลง
ตาม	สิง่นีจ้ะเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกหรอืเข้ามาทดแทนคนท�างาน?	
เมือ่วิเคราะห์แล้ว	หากการทีเ่ราไม่ยอมตามให้ทนัเทคโนโลยี	ย่อมร้ายแรง
กว่าการที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คน	 เพราะสิ่งที่เราต่างจากเทคโนโลยี
คือ	 แม้เทคโนโลยีจะสามารถท�างานได้ตลอด	 24	 ชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก
และมีการประมวลผลที่อาจคลาดเคลื่อนได้น้อยกว่าคน	 แต่สิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุดคือ	“วิจารณญาณและดุลยพินิจ” ที่หุ่นยนต์ไม่อาจสร้างขึ้นมาได ้
ดังค�ากล ่าวที่ว ่า	 “เมื่อถึง จุดที่ เทคโนโลยีเข ้ามามีส ่วนส�าคัญ 
ในงานด้านบญัช ีท้ายทีส่ดุแล้ว การคดิวเิคราะห์ การแก้ไขปัญหา และ 
การตัดสินใจ อย่างไร...ก็ยังคงต้องเป็นคนอยู่ดี”	เราคงต้องเลือกที่จะใช้
เทคโนโลยแีละขบัเคลือ่นไปข้างหน้า	ในขณะเดยีวกบัท่ีเราวางบทบาทของ
ตัวเองในฐานะ	“นักบัญชีในยุค 4.0”
 Newsletter	ฉบับนี้	ยงัคงรวบรวมขอ้มลูขา่วสารและบทความ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกับญัช	ีโดยได้รบัเกยีรตจิากคณุพชัรา ชาติบัญชาชยั 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	 ด้านการวางระบบบัญชี	 มากล่าว
ทักทายเปิดเล่มเกี่ยวกับ	 “ตัวตนใหม่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 
พร้อมด้วยเนื้อหาสาระ	 อาทิ	 เคล็ด	 (ไม่)	 ลับ	 เก่ียวกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน,	 Operating	 Lease!!!	 TFRS	 16	 (ใหม่)	 ผู้เช่า 
ต้องรับรูส้นิทรัพย์จากสญัญาเช่าทกุประเภท	ทางภาษต้ีองรบัป่ะล่ะหรอืไม่	?, 
การวิเคราะห์กลุ่มข้อมลูขนาดใหญ่กับการตรวจสอบในปัจจบุนั,	ข้อควรปฏบิตั ิ
ในการท�าบญัชเีดยีว	และเนือ้หาอืน่	ๆ 	อกีมายมายตดิตามได้ภายในเล่มค่ะ 
ท้ายนีห้ากท่านต้องการเสนอแนะหรอืติชม	จดหมายข่าวสภาวชิาชพีบญัช	ี
สามารถส่งมาได้ที่	E-mail	:	newsletter@tfac.or.th

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	มิใช่การให้ค�าแนะน�า
หรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเน้ือหา	 ตัวเลข	รายงาน	
หรือ	ข้อคิดเห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็น
ผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่
ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

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

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

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

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้าน 

สภาวชิาชพีบญัช ีOpen House คร้ังที ่2/2562

	 วันที่	 25	 เมษายน	 2562	 สภาวิชาชีพบัญชี 
จดัโครงการเปิดบ้านสภาวชิาชพีบญัช ีOpen House 
ครั้งที่ 2/2562	 ให้แก่นิสิตนักศึกษาท่ีก�าลังศึกษา
ปริญญาตรี	 สาขาวิชาการบัญชีในระดับปี	 ที่	 2-4 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นสิตินกัศึกษาได้ท�าความรูจ้กั
กับสภาวิชาชีพบัญชี	และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
สายอาชีพทางด้านบัญชี	 รวมถึงการเป็นนักบัญชี 
ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานสากล	 โดยในครั้งนี้มีนิสิต
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า	 167	 ราย 
มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมได้แก่	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์ 
บางกอก, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
วทิยาเขตจนัทบุร ีและมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
	 สภาวชิาชพีบญัชขีอขอบคณุน้อง	ๆ 	นสิตินกัศึกษา	
คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 ทุกท่าน 
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้	 และหวังว่า 
จะน�าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน ์
ในการเตรียมพร ้อมสู ้ เส ้นทางสายวิชาชีพบัญช ี
ในอนาคต	ขอบคุณค่ะ
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สภาวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

เรื่อง “บัญชีชุดเดียว” ให้แก่นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	 วันที่	28	เมษายน	2562	สภาวิชาชีพบัญชี 
โดยนายประเสริฐ	 หวังรัตนปราณี	 อุปนายก 
คนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการท�าบัญชี	 นายชัยยุทธ	 อังศุวิทยา	
ผูช่้วยเลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัช	ีและนายกมล 
เรืองมานะมงคล	 คณะท�างานเพื่อพัฒนา 
ระบบบญัชชีดุเดยีว	เข้าร่วมเป็นวทิยากรเสวนา
ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	 ในหัวข้อ	 “บัญชีชุดเดียว” 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู ้ 
ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ 
การจดัท�าบญัชีชุดเดยีว	และพร้อมปรบัตวัเข้าสู่ 
ระบบบัญชีเดียวตามนโยบายของภาครัฐ 
เมื่อนักศึกษาต้องเข ้าสู ่สายวิชาชีพบัญช ี
ในอนาคต

สัมมนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง

ของกิจการ” ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่าง 5 หน่วยงาน

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ร่วมกับ	 4	 หน่วย
งาน	 ซึ่งประกอบด้วย	 กรมสรรพากร	 กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	 3	 สถาบัน	
(กกร.)	จัดโครงการสัมมนา	“มาตรการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการจัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับ
สภาพที่แท้จริงของกิจการ”	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัด
ท�าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
สภาพที่แท้จริงของกิจการ	 ตลอดจนให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม	 ตาม	 พ.ร.บ.	 ยกเว้นเบ้ียปรับเงินเพิ่ม
ภาษีอากร	และความรับผิดทางอาญา	อีกทั้งยัง
เป็นการเพิ่มโอกาสในการท�าธุรกรรมทางการ
เงินและช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
แก่ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SMEs)
												การร่วมมอืกนัในครัง้นี	้นบัเป็นโอกาสอนั
ดทีีห่น่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนได้ผนกึก�าลงั

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเต็มรูปแบบ 
และได ้จัดขึ้ น ในหลายจั งหวัด 	 เพื่ อ เป ็น 
การกระจายความรู้สูผู่ป้ระกอบการได้อย่างทัว่ถงึ 
ซ่ึงได้แก่	 จังหวัดสงขลา	 นครปฐม	 ขอนแก่น	
นครสวรรค์	 นครราชสีมา	 ภูเก็ต	 ในระหว่าง 
วนัที	่22,	24,	26	เมษายน	2562	และการสมัมนา
ครั้งล่าสุดในวันที่	 30	 เมษายน	 2562	 จัดขึ้น 
ณ	ศนูย์การประชุมอิมแพคฟอรัม่	เมอืงทองธาน	ี
จ.นนทบุร	ีซึง่มผู้ีเข้าร่วมสัมมนาในกว่า	1,200	คน 
ทัง้นี	้ภายในงานได้จดัให้มกีารออกบูธจากภาครฐั 
และภาคเอกชนหลายแห่ง	เพื่อให้ค�าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับด้านภาษี	 ด้านการเงิน 
ด้านบญัช	ีรวมถงึสภาวชิาชพีบญัชทีีไ่ด้ร่วมออกบธู 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์	แอปพลิเคชัน	“SME	สบายใจ”	
ซึ่ ง เป ็นอีกหนึ่ ง เครื่องมือที่ผู ้ประกอบการ 
สามารถน�าไปช่วยในการบริหารจัดการบัญชี
ธรุกจิให้สอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จริงของกจิการ
ได้
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การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่

กับการตรวจสอบในปัจจุบัน

	 ในอดีตข้อมูลสร้างข้ึนโดยมนุษย์และมีอยู่ทั่วไปซ่ึงอาจไม่ได้รับ
การจัดเก็บอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้รับความสนใจในการใช้ประโยชน	์
อย่างไรก็ตามแนวโน้มเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาได้ขยาย 
ค�าจ�ากดัความของค�าว่าข้อมลูให้กว้างขวางขึน้ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลทั้งหมด 
ที่ไม่ได้ถูกวิเคราะห์	จัดรูปแบบโครงสร้าง	ตลอดจนข้อมูลอื่น	ๆ	ที่อยู่ 
รายล้อมไม่สิ้นสุด	 โดยค�าว่า	Big data	 ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อเป็นตัวแทน 
ในการเรียกกลุ่มข้อมูลดังกล่าว	ดังนั้น	หากจะให้ค�าจ�ากัดความง่าย	ๆ 
ของค�าว่า	Big	data	นั้นก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่า

Big data
คือ กลุ่มของข้อมูล

ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณมาก

และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
อย่างทวีคูณไม่สิ้นสุด ซึ่งสามารถ

น�ามาจัดโครงสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้

ต้องการต่อไป

	 แม้ว่ามมุมองของคนทัว่ไปนัน้	คณุค่าของกลุม่ข้อมลูขนาดใหญ่นี้
ช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการเพิม่ผลผลิต	การเพิม่ก�าไรทางธรุกจิ 
ตลอดจนใช้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการความเสี่ยงก็ตาม	 ประโยชน ์
ที่ยิ่งใหญ่ต่าง	 ๆ	 เหล่านั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย	 หากกลุ่มข้อมูล 
ขนาดใหญ่น้ันไม่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูล	 หรือ	Analytics	 โดยผู้ใช้ 
อย่างมปีระสทิธภิาพและมีประสทิธผิล	กล่าวคอื	กลุม่ข้อมลูขนาดใหญ่นัน้ 
จะมีประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ได้ก็ต่อเม่ือได้รับการวิเคราะห์และ
พิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น เราจึง
มักได้ยินได้เห็นค�าสองค�าน้ีมาพร้อมกันเสมอ น่ันคือ Big data and 
analytics หรือ การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ 

	 การวเิคราะห์เป็นกระบวนการทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ข้อสรปุ
ทีม่คีวามหมายและได้ประโยชน์	ซึ่งโดยปกติแล้วองค์กรขนาดใหญ่ต่าง	ๆ 
ตระหนักถึงโอกาสที่การวิเคราะห์กลุ ่มข้อมูลขนาดใหญ่น้ีจะช่วย 
เพิ่มศักยภาพการด�าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน	 ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจ 
การให้ความเชื่อมั่น	เช่น	ส�านักงานตรวจสอบบัญชีที่ใช้หลักการนี้มาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการตรวจสอบ 
จากการตรวจสอบแบบเดิมเป็นการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีตลอด
จนโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่เข้าตรวจสอบ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและระดับของธุรกิจ 
ในปัจจุบัน	ดังน้ันจะเห็นได้ว่า	แนวโน้มที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในส�านักงาน
ตรวจสอบบัญชีในปัจจุบัน คือ การลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนา 
เครือ่งมอืท่ีใช้ช่วยในการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ประโยชน์ต่อการตรวจสอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ

Newsletter    Issue 786



	 เราปฏเิสธไม่ได้ว่า	ธรุกจิในปัจจบุนั
ด�าเนนิงานในสิง่แวดล้อมทีมี่การเปล่ียนแปลง
และไม่สม�่าเสมออยู่ตลอดเวลา	 บทบาทของ 
ผูต้รวจสอบบญัชใีนตลาดเงินและตลาดทนุนัน้ 
ได้รับบทบาทให้มีความส�าคัญมากกว่าที่เคย
เป็นมาในอดีต	 ส�านักงานตรวจสอบบัญชี 
ต่างต ้องด�าเนินกระบวนการตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง 
โดยการเพิ่มคุณภาพของการตรวจสอบนั้น 
ทีไ่ด้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งผ่านการน�าเสนอ 
ข้อมูลเชิงลึกส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่า
ให้กับผู้ใช้งบการเงินหรือผู้ลงทุนอย่างที่สุด	
ความระแวดระวังสงสัยเย่ียงผู ้ประกอบ
วิชาชีพและการมุ่งเน้นคุณภาพของหลักฐาน
การตรวจสอบอย่างต่อเนือ่งถอืเป็นสิง่จ�าเป็น 
และส� าคัญที่ สุ ดตลอดการตรวจสอบ 
ในขณะเดียวกันบริษัทผู ้ ที่ เ ก่ียวข ้องกับ 
ผู ้สอบบัญชีมีความคาดหวังที่ เ พ่ิมขึ้นว ่า 
ในการพูดคุ ยกับผู ้ สอบบัญชีจะได ้ รับ
ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	 ผ่านข้อมูลเชิงลึก
ที่ เ ก่ียวข้องท้ังในส่วนของธุรกิจเองและ 
ในส่วนของอตุสาหกรรมทีธ่รุกจิน้ันด�าเนนิงาน 
อยู่ด้วย

	 ผูป้ระกอบวิชาชพี	เช่น	ผูส้อบบญัช ี
ต่างก็ยอมรับว่าตนได้รับผลกระทบของ
การวิเคราะห์ข ้อมูลขนาดใหญ่ที่ เกิดขึ้น 
ในปัจจบุนัเพือ่ทีจ่ะใช้ในการปรบัปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบของตนผ่านการสร้างเครือ่งมอื 
ที่ ร ว ม เ ทคนิ ค ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ เ ห ล ่ า น้ี 
เข้าด้วยกัน	 อย่างไรก็ตามงานหลักของ
เทคนิคการวิเคราะห์นี้อาจไม่ประสบความ
ส�าเรจ็เท่าทีค่วรเนือ่งจากปัญหาทีเ่กีย่วข้อง
ทางเทคนิคต่าง ๆ  เช่น ขาดแนวทางแก้ปัญหา 
ใน เรื่ อ ง เทคโนโลยีที่ มี ประ สิทธิภาพ 
ในการพัฒนาเคร่ืองมือในการตรวจสอบ 
ป ัญหา เ ก่ี ยวกั บการ เก็ บข ้ อมู ลและ 
ค ว า ม กั ง ว ล ใ น เ รื่ อ ง ค ว า ม ลั บ แ ล ะ 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล อย่างไรก็ตาม	
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดในเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่น้ีสามารถ 
ช่วยเปิดโอกาสและโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับ 
วิธีการด�าเนินการตรวจสอบ
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โดย..นายกิตติ  เตชะเกษมบัณฑิตย์
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี
และเทคนิคการสอบบัญชี
บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

	 ในมุมของการตรวจสอบบัญชีนั้น	
มาตรฐานการสอบบัญชีถือเป็นส่วนที่ส�าคัญ
ของผู ้สอบบัญชีเพื่อใช้ในการอ้างอิงเพื่อให้
ได้ข้อสรุปก่อนการแสดงความเห็นผ่านจุดที่
ส�าคัญที่ว่าผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบ
บญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเพือ่ให้ได้ข้อสรปุ 
ดงักล่าว	ดงันัน้หากกล่าวง่าย	ๆ 	จะสามารถกล่าว
ได้ว่าการใช้การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
การตรวจสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ 
ของการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน	 ตลอดจนช่วยเพิ่ม 
ความมั่นใจให้กับผู้สอบบัญชีมากยิ่งขึ้นอันเนื่อง
มาจากการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของเครือ่งมอืการตรวจสอบ

	 ตัวอย่างของความมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลของการให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่ช่วยให้ผู้สอบบัญชี
มีความม่ันใจมากขึ้นในงบการเงินท่ีตรวจสอบ	
เช่น	 การตรวจสอบสามารถที่จะตรวจสอบผ่าน 
การวิ เคราะห ์ข ้ อ มูลทั้ งหมด ซ่ึง เกินกว ่ า 
การตรวจสอบผ่านการเลอืกตวัอย่างเพือ่อนุมาน
ประชากรทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องตาม 
วธิกีารตรวจสอบแบบเดมิ	การเข้าใจกระบวนการ
ทางธุรกิจท่ีส�าคัญผ่านการวิเคราะห์ข ้อมูล 
ขนาดใหญ่ทางบัญชี	 การดึงรายการผิดปกต ิ
ที่ผู้สอบบัญชีสนใจและมุ่งเน้นในการตรวจสอบ 

	 มา ถึงตรงนี้ 	 ผู ้อ ่ านอาจจ ะมี 

ความสงสัยว ่ า 	 ก ารตรวจสอบจ ะ 

ถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร	 ตราบเท่าที่ 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร สอบบัญชี ไ ม ่ ไ ด ้ มี 

การเปลี่ยนแปลงไป

เพือ่สะท้อนถงึความเส่ียงท่ีระบวุ่าเป็นความเส่ียง 
เกี่ยวกับการทุจริต	เป็นต้น

	 การวิเคราะห์อัจฉริยะเหล่านี้ผ ่าน 
การใช ้ เครื่องมือการตรวจสอบที่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจและได้มา
ซึ่งหลักฐานการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น 
ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ช ่วยให  ้
ผู ้ตรวจสอบบัญชีสามารถระบุการรายงาน
ทางการเงินที่อาจมีการทุจริตและความเสี่ยง 
ในเรื่องอื่น	 ๆ	 ที่ ผู ้สอบบัญชีวิเคราะห์ผ ่าน 
การเข ้าใจธุรกิจได ้ดียิ่งขึ้นและปรับวิ ธีการ 
ในการตรวจสอบเพือ่ให้ตอบสนองต่อความเส่ียง
ทีร่ะบไุว้ให้เหมาะสมและตรงประเดน็มากยิง่ขึน้	 
ทั้งนี้	 การเปล่ียนรูปแบบการตรวจสอบจาก 
การตรวจสอบแบบดั้งเดิมไปสู่การตรวจสอบ
แบบใหม่ทีใ่ช้การวเิคราะห์กลุม่ข้อมลูขนาดใหญ่
เป็นตัวขับเคล่ือนน้ีจะไม่เกิดขึ้นในช่ัวข้ามคืน
หากไม่ได้รับการเปิดใจยอมรับของผู้ประกอบ
วิชาชีพ	 การปรับตนให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยี	 ความสามารถในการคิด 
วเิคราะห์และการแปลความหมายรายงานทีไ่ด้รับ 
จากการวิเคราะห์	 ตลอดจนความสามารถ 
ในการสรุปผลการตรวจสอบด้วยการสร้าง 
ความสมดุลระหว่างการใช้ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได ้รับจากเคร่ืองมือช่วย 
ในการตรวจสอบกับการใช้วิจารณญาณเยี่ยง 
ผู้ประกอบวชิาชพีจงึนบัได้ว่าเป็นการก้าวกระโดด 
ครั้งใหญ่จากวิธีการตรวจสอบแบบดั้งเดิม 
ไปสู่วิธีการตรวจสอบแบบสมัยใหม่ที่รวมข้อมูล
ขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เข้าไว้ด ้วยกัน 
อย่างไร้รอยต่อ

Reference : How big data and analytics are transforming the audit  By EY Reporting 
 https://www.ey.com/en_gl/assurance/how-big-data-and-analytics-are-trans-
forming-the-audit
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Operating Lease!!!
TFRS 16 (ใหม่) ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์จาก

สัญญาเช่าทุกประเภท ทางภาษีต้องรับป่ะล่ะหรือไม่?

 ท่านสมาชิกและนักบัญชีส่วนใหญ ่
คงทราบกนัแล้วว่า ตัง้แต่ในปี 2563 เป็นต้นไป 
มาตรฐานฯ เรื่องสัญญาเช่า (ฉบับใหม่) หรือ 
TFRS 16 จะถกูน�ามาใช้แทน TAS 17 โดยครัง้นี้ 
ถือเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองทางบัญชี 
ด้านผู้เช่า (Lessee) เกี่ยวกับสัญญาเช่า
ด�าเนินงาน หรือ Operating Lease ที่เรียก
ได้ว่าเป็น “The big change for lessees” 
กันเลยทีเดียว ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน 
ทางภาษต้ีองรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิด้วย
หรือไม่ ??? ลองติดตามอ่านกันนะครับ !!

	 เข้าใจว่าท่านสมาชิกและนักบัญชี 
ส่วนใหญ่เข้าใจถงึการเปล่ียนแปลงตาม	TFRS	16 
กันแล้ว	 ผู ้เขียนก็ไม่อยากเอามะพร้าวห้าว 
มาขายสวน	 แต่จะขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะ	
Operating	Lease	แบบย่อ	ๆ	ที่เกี่ยวพันหรือ
ท�าให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติทางภาษี	
ส�าหรับผู้ท่ีอาจไม่ค่อยได้ติดตามกันสักเล็กน้อย	
ก่อนท่ีจะกระโดดไปประเด็นทางภาษีนะครับ	
กล่าวคือ	 Operating	 Lease	 ที่มาตรฐานฯ 
ใช้ว่า	“สัญญาเช่าด�าเนินงาน”	แล้วก็กรุณาแปล
ให้พวกเราว่า	 คือ	 สัญญาเช่าที่ไม่ใช่สัญญาเช่า
การเงิน*	(ขอบคุณมากเลยครับส�าหรับค�าแปล)	 
คือ	 ก็เข้าใจนะครับ	 ว่าให้ไปอ่านสัญญาเช่า 
การเงนิก่อน	และอนัทีไ่ม่เข้าเกณฑ์กเ็ป็นสญัญาเช่า 
ด�าเนินงานทั้งหมด	 ซึ่งนักบัญชีบ้านเราและ
คนทั่วไปจะรู ้จัก	 คุ ้นเคยและเข้าใจลักษณะ 
การเช่าทรัพย์สินกันดีอยู่แล้ว	 จึงไม่มีประเด็น
กบันยิามความหมายดงักล่าว	และมกัจะเรยีกว่า	 
เช่าธรรมดา	 เช่าปกติ	 หรือบางคนก็เทียบว่า 
ตรงกบั	Rent	เป็นต้น	ซึง่ทีผ่่านมาทัง้ทางบัญชแีละ
ภาษีอากรก็มองตรงกันมาตลอดว่า	 ทรัพย์สิน 
ตามสญัญาเช่าธรรมดาทีผู่เ้ช่าได้เช่ามาใช้งานนัน้ 
ไม ่ใช ่รายการที่จะต ้องรับรู ้ เป ็นสินทรัพย ์ 
ซ่ึงเม่ือรับรู้ค่าเช่าหรือค่างวดเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
รอบบัญชีนั้น	ๆ	แล้วก็จบ

แต่วันนี้ก�าลังจะเปลี่ยนไปครับ (เริ่ม มกราคม 2563)

	 	 	 “TFRS	 16	 ให ้ ผู ้ เช ่ ารับรู ้ ท รัพย ์สินที่ เช ่ าจ ากสัญญาเช ่ า 

ทุ กปร ะ เภท เป ็ นสิ นท รัพย ์สิ ทธิ ก าร ใช ้ แล ะ ให ้ ทยอยตัดค ่ า เ สื่ อมร าค า

ต ามอ ายุ ก าร เช ่ า 	 รวม ถึง ให ้ รั บ เป ็ นหนี้ สิ นควบคู ่ กั น แล ะบั นทึ ก รับ รู ้ 

ดอก เบี้ ยจ ่ า ยพร ้อมทยอยตัดลดหนี้ สิ นลงต ามงวดที่ ช� า ร ะ ” โดยม ี

ข้อยกเว้นให้นิดหนึ่งครับ	 หากเป็นกรณีที่อายุสัญญาเช่าไม่เกิน	 1	 ปี	 หรือ 

เป็นกรณีทรัพย์สินตามที่เช่ามีมูลค่าต�่า	สามารถท�าเหมือนเดิมได้ครับ

สัญญาเช่าการเงิน

(Financial Lease) 

ตาม	TFRS	16

(ภาษาไทย)	เรียกใหม่ว่า

“สัญญาเช่าเงินทุน”
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	 มิติใหม่จริง	 ๆ	 จะเห็นได้ว่ามุมมองการบัญชี 
ด้านผู้เช่าของ	TFRS	16	นัน้	มองรวมทกุประเภทสญัญาเช่า 
เป็นแบบเดียว	(A	Single	lessee	Accounting	Model) 
ไม่มีการแยกเป็นสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า 
ด�าเนินงานแล้วนะครับ	 (เน ้นว ่าเฉพาะด้านผู ้ เช ่า 
นะครบั	ส�าหรบัทางด้านผูใ้ห้เช่านัน้ยงัคงแยกเป็น	2	แบบ 
เหมือนเดิมครับ	อย่าไขว้เขว)	ทั้งนี้	 เป้าประสงค์ที่ส�าคัญ
ก็คือ	เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงิน	โดยเฉพาะนักลงทุน 
นักวิ เคราะห ์สามารถใช ้ข ้อมูลเปรียบเทียบกันได  ้
ผลการด�าเนินงานและ	Financial	Ratios	ต่าง	ๆ 	สะท้อน 
มาจากการใช้สินทรัพย์และหนี้สินท่ีแสดงตามงบการเงิน 
อย่างแท้จริง	 (เดิมรับรู ้ผลการด�าเนินงานจากการใช้
สินทรัพย์แต่สินทรัพย์อยู่นอกงบการเงิน)	 และรวมถึง 
เพื่อให้สอดคล้องกับค�านิยามของสินทรัพย์ภายใต้ 
การควบคุมของกิจการด้วย	 (IASB	 เขาไม่ธรรมดาจริง	 ๆ	
ครับ)	 ซึ่งหากสรุปง่าย	 ๆ	 ก็คือให้ท�าคล้ายกับสัญญาเช่า 
การเงิน	(Financial	Lease)	เดมินัน่แหละครบั	ซึง่เท่ากบัว่า 
ส่วนทีก่ระทบเตม็	ๆ 	กคื็อ	เช่าแบบธรรมดา	หรอื	Operating 
Lease	อย่างที่ได้กล่าวไปครับ

	 “ตัวอย่างเช่น	 เมื่อเราซื้อเครื่องจักรมาเพื่อใช้ในกิจการเครื่องหนึ่ง	 เราต้องดูมาตรา	 65	ตรี	 (5)	 ที่จะบอกเราว่า 
เข้าเกณฑ์รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน	 ห้ามน�ามาถือเป็นรายจ่ายนะ	 รวมถึงดูมาตรา	 65	 ตรี	 (15)	 ท่ีห้ามน�า 
ค่าซือ้ทรพัย์สนิและรายจ่ายเกีย่วกบัการซือ้หรอืขายทรพัย์สินในส่วนทีเ่กนิปกต	ิโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร	ประกอบกนัด้วย	
ถัดจากนั้น	เมื่อเป็นรายจ่ายไม่ได้เราก็มาดูเงื่อนไขตามมาตรา	65	ทวิ	(3)	กันต่อ	ซึ่งท่านบอกว่าราคาทรัพย์สินอื่นนอกจาก
สินค้าให้ถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ	 และ	 มาตรา	 65	 ทวิ	 (2)	 บอกเราว่าค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สิน	 ให้หักได้ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขและอัตราที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา	 รวมถึงก�าหนดไว้ด้วยว่า 
การหกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาดงักล่าว	ให้ค�านวณหกัตามส่วนเฉลีย่แห่งระยะเวลาทีไ่ด้ทรพัย์สนินัน้มา	และโดยทางปฏบิตัิ 
เรามีพระราชกฤษฎีกา	ฉบับที่	145	เป็นหลักในการค�านวณหักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต่าง	ๆ	ด้วย”	ดังนั้น	ด้วยหลัก 
ดังกล่าวเราจึงสามารถรับสินทรัพย์จากการลงทุนและตัดค่าเสื่อมราคาได้	และที่โชคดีอีกชั้นหนึ่ง	คือ	หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่
เหมือนกับบัญชี	ท�าให้หลายกรณีเราจึงไม่ต้องปรับปรุงทางภาษี

	 ประเด็นต ่อมาคือ	 จะต ้องดูข ้อเท็จจริงทางธุรกิจการค้า	 ประกอบกับ 

หลกักฎหมาย	(Legal)	ว่าสญัญาเช่า	ไม่ว่าจะเป็นสญัญาเช่าการเงนิหรือสญัญาเช่าด�าเนนิงาน 

(สัญญาเช่าธรรมดา)	 ที่เราต้ังเป็นประเด็นนั้น	 เป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สินที่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือไม่	ซึ่งประเด็นนี้มีแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาไว้ว่า

												“สัญญาเช่าทรัพย์แบบลิสซิ่ง	ที่มีข้อความและรายละเอียด	เช่น	สัญญาเช่าทรัพย์ตาม	ป.พ.พ. 
โดยไม่มีข้อความตอนใดแสดงว่าคู่สัญญาได้ตกลงซื้อหรือเช่าซ้ือทรัพย์สินที่เช่า	 และไม่ปรากฏว่าค่าเช่า 
ที่ช�าระให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทรัพย์สินที่เช่า	 แม้จะมีข้อตกลงที่ให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซ้ือทรัพย์สินที่เช่า	
ก็เป็นเพียงค�ามั่นจะขายทรัพย์สินให้ผู้เช่า	 หากผู้เช่าประสงค์จะซ้ือในอนาคตโดยเสนอราคาขายไว้ล่วงหน้า	
สญัญาให้เช่าทรัพย์สนิแบบลิสซิง่นี	้จงึเป็นสญัญาเช่าทรพัย์ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	537”	[ค�าพพิากษาศาลฎกีาที่ 
5959/2544]	 ซึ่งสรุปได้ว่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่า	 ไม่ว่าจะเข้าลักษณะสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด�าเนินงาน	ในทางกฎหมายถือเป็นการเช่าทรัพย์

WOW!
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	 และประเด็นสุดท้าย	คือ	 เมื่อเป็นการเช่าทรัพย์แล้ว	ทุกวันนี้เรารับรู้ค่าเช่าหรือค่างวด

เป็นรายจ่ายได้เพราะอะไร	ซึ่งต้องกลับไปดูหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่ายอันนี้เลยครับ

								“ค�าสั่งกรมสรรพากรที่	ท.ป.	1/2528	(แก้ไขโดย	ท.ป.	299/2561)	ข้อ	3.4	วรรคสอง 
การค�านวณรายได้และรายจ่ายของบริษัท	 หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เช่าทรัพย์สิน 
ให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามข้อ	 2	 โดยบริษัท	 หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น	 ต้องน�ารายจ่ายค่าเช่าหรือ 
ค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมค�านวณเป็นรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญช ี
ตามส่วนแห่งระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน	 หรือตามเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมตามวิธีการทางบัญช ี
ที่รับรองทั่วไป”						

											เมื่อดูครบทั้งสามประเด็นแล้ว	ก็สรุปได้ว่าทางภาษีอากรนั้นให้รับรู้ค่าเช่า 
หรือค่างวดเป็นรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น	 ๆ	 โดยไม่สามารถรับเป็น
สินทรัพย์แบบทางบัญชีได้	 (หากตอบแบบส้ัน	 ๆ	 เลยก็คือบัญชีเปล่ียนแต่กฎหมาย 
ไม่ได้เปลีย่นครบั)	ซึง่เมือ่มองโลกแง่บวกจะเหน็ว่าเกดิงานใหม่ให้นกับัญชที�าเพิม่ขึน้อกี 
2	รอบเลยนะครบั	อนัแรก	คอื	จะต้องไปกวาดสญัญาเช่าทัง้หมดทีเ่ข้าเกณฑ์มาลงบญัชี	 
และอีกเด้ง	 คือ	 จะต้องไม่ลืมปรับรายการค�านวณก�าไรขาดทุนทางภาษีโดยเอา 
ค่าเสื่อมราคาและดอกเบ้ียของสัญญาเช่าออกและเอาค่าเช่ากลับเข้าเป็นรายจ่าย
เหมือนเดิมครับ	 (ถึง	 AI	 จะมาก็ไม่ตกงานง่าย	ๆ	หรอก	555)	 ในท้ายสุดนี้	 ก็หวังว่า
ท่านสมาชกิและผูอ่้านจะได้รับความรูแ้ละหลักคิด	เกบ็ไปประยกุต์ใช้ต่อไปได้บ้าง	และ
ส�าหรบัท่านทีเ่คยกงัวลใจอยูก่น่็าจะได้รบัค�าตอบนะครบั	ขอให้ท�างานด้วยความสขุกบั
วิชาชีพของพวกเรากันทุกคนนะครับ...บุญรักษา

หมายเหตุ : เนือ้หาในบทความนีเ้ป็นเพียงความเหน็เฉพาะบคุคลเท่านัน้ โดยมไิด้อ้างองิหรอืเกีย่วข้อง 
 กับหน่วยงานหรือองค์กรใด

โดย..นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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เคล็ด (ไม่) ลับเคล็ด (ไม่) ลับ
เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Update
ข่าวมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน
ตอนที่ 3

	 ทุกคนคงรู ้กันดีว่ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	(หรือหลายคน
เรยีกว่า	“TFRS”)		มคีวามส�าคญัอย่างไร
ส�าหรับการประกอบวิชาชีพด้านบัญช ี
ไม ่ว ่าจะเป ็นผู ้ท�าบัญชี  ผู ้สอบบัญชี 
รั บอนุญาต/ผู ้ สอบบัญ ชีภาษีอากร 
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือแม้แต่ผู้บริหาร
หรือเจ้าของกิจการส�าหรับกิจการที่ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบั
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) 
เน่ืองจากมาตรฐานฯ ที่ถือได้ว ่าเป็น
เสมือนคัมภีร์ที่จะบอกถึงกฎกติกาว่า 
เราต้องท�าอย่างไรกบัรายการทางบญัชีน้ัน ๆ  
บ้าง เช่น กิจการซื้อคอมพิวเตอร์มา 1 
เครือ่ง กจิการจะสามารถรบัรู้คอมพวิเตอร์
ในงบการเงินได้เมื่อไหร่ รับรู้ที่จ�านวนเงิน
เท่าใด และภายหลังใช้งานแล้วจะแสดง
มูลค่าใด และแสดงอย่างไร เป็นต้น 

 แต่ด้วย TFRS นัน้ 
มีเนื้อหาที่ค่อนข้างยากและ
ซับซ้อน รวมถึงมีจ�านวน
หลายฉบบัและหลายเวอร์ชัน่ 
(ฉบบัปรบัปรงุ) จงึอาจส่งผล
ให้ผู้ใช้มาตรฐานฯ ส่วนใหญ่
เกิดความสับสน และคิดว่า 
เป็นเรื่องเข้าใจยาก และ 
รู ้ สึ กท ้ อตั้ ง แต ่ ยั ง ไม ่ ไ ด ้ 
เปิดอ่าน TFRS เลยด้วยซ�้า 

 วันน้ีฝ่ายวิชาการ
จงึขอน�าเสนอเคล็บ (ไม่) ลับ 
เ กี่ ย ว กั บ ม า ต ร ฐ า น 
การรายงานทางการเงิน 
ซึง่ได้รวบรวมประเดน็ค�าถาม 
มาจากสมาชิกที่ได้สอบถาม
กัน เข ้ ามา  เพื่ อช ่ วยให  ้
ผู้ใช้มาตรฐานฯ เข้าใจและ
สามารถน� ามาตรฐานฯ 
ไปใช้ได้จริงในการท�างาน 
รวมถึงผู้ที่ก�าลังอยู่ระหว่าง
การสอบ CPA จะได้ทราบว่า 
จะอ่าน TFRS ยังไงดีให้
ประหยัดเวลา สนุกและ
เพลิด เพลินกับการอ ่ าน 
TFRS

 หากพวกเราไม่มกีฎกตกิาทางบญัชี (มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน : TFRS) เป็นหลักการก�ากับไว้ รายการทางบัญชีต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นคงมีรูปแบบการรับรู้รายการท่ีหลากหลาย หรือเงื่อนไข 
การรบัรูร้ายการคงมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละกจิการสดุแล้วแต่ว่า 
รูปแบบหรือเงื่อนไขใดจะส่งผลให้งบการเงินที่จัดท�าขึ้นนั้นเป็นไป
ตามที่ผู้บริหารอยากเห็นหรือต้องการให้เป็น หากเป็นเช่นนั้นข้อมูล
ในงบการเงินคงไม่มีความหมายหรือไม่มีประโยชน์ต่อผู ้บริหาร 
นักลงทุน รวมถึงผู้ใช้งบการเงินอื่น ๆ ในการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้เอง 
TFRS จึงมีบทบาทที่ส�าคัญอย่างมากต่อวิชาชีพบัญชีของเรา

เรามาลองคิดกันดูเล่น ๆ นะครับว่า
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 ยกตัวอย่างเช่น

 หากกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(“กิจการ”) ต้องจัดท�างบการเงินส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการต้อง 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัปรบัปรงุ 2561 (ก่อนหน้า 1 ปี (ปีทีต้่องการ
จัดท�างบการเงิน ลบ 1) นั่นเอง

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที่  

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที่  

เราจะรู ้ได้อย่างไรว่าการจัดท�างบการเงินแต่ละปีจะต้องใช้ TFRS 

ฉบับปรับปรุงปีใด ?

TFRS ออกฉบับปรับปรุงใหม่ทุกปี แบบนี้ผู้ใช้มาตรฐานฯ

ก็ต้องมานั่งอ่าน TFRS ทุกฉบับใหม่ทุกปีเลยสิ ?

 “ปรับปรุง xxxx” xxxx คือ ตัวเลขที่บอกว่า TFRS แปลจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ต่างประเทศปีใด 
เช่น ฉบับปรับปรุง 2561 หมายความว่า TFRS แปลจาก IFRS ตาม Bound 
Volume 2018 เป็นต้น

การจัดท�างบการเงินปีใด
เราจะต้องใช้	TFRS

ฉบับปรับปรุงก่อนหน้า	1	ปี
(ปีที่ต้องการจัดท�า

งบการเงิน	ลบ	1)	เสมอ

ใช่ครับ	ผู้ใช้มาตรฐานฯ
ต้องอ่าน	TFRS	ใหม่ทุกปี

แต่ไม่ใช่ว่าต้องเริ่มอ่าน	TFRS
ทุกฉบับ	รวมถึงในแต่ละฉบับ

ก็ไม่ใช่ว่าต้องอ่านใหม่
ทุกย่อหน้าครับ

DID
YOU
KNOW?

  แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉบับไหนและ
ย่อหน้าไหนบ้างที่ยังไม่จ�าเป็นต้องอ่าน ค�าตอบ
คือให้ดูที่หน้าที่เรียกว่า “ค�าแถลงการณ์” ซึ่งจะ
อยู่ด้านหน้าของ TFRS แต่ละฉบับ ซึ่งในแต่ละปี 
เราสามารถแบ่งกลุ่มของการปรับปรุง TFRS ได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
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รายการ (1)	กลุ่มปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิง
ปี	พ.ศ.

(2)	กลุ่มปรับปรุงเนื้อหาหรือหลักการ	+	
ปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิงปี	พ.ศ.

ข้อความที่ระบุอยู่ใน
ค�าแถลงการณ์

ความหมาย

สาเหตุของการปรับปรุง

“โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น” 
เท่านั้น

“TFRS ฉบบันัน้ไม่ได้มกีารเปล่ียนแปลง 
เน้ือหาใด ๆ ท้ังส้ิน (ทุกอย่างยังคง 
เ หมื อน เ ดิ ม กั บ ฉบั บป รับปรุ ง ป  ี
ก่อนหน้า)”

การปรับปรุ งของก ลุ ่ ม น้ี จะ เป ็น 
การปรบัปรงุรปูแบบการอ้างองิปี พ.ศ. 
(ค�าว่า “ปรับปรุง xxxx”) ที่อยู่ตรงชื่อ
ของ TFRS เท่านั้น เช่น แก้ไขจากเดิม 
“ปรับปรุง 2560” เป็น “ปรับปรุง 
2561” เป็นต้น 

“โดยปรับปรุง/เพ่ิม/ตัดย่อหน้าที่ xxx และ
ปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น”

“TFRS ฉบับนั้นมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหา
หรือหลักการจากฉบับปรับปรุงปีก่อนหน้า 
โดยการเปล่ียนแปลงนัน้จะมีอยู่ด้วยกนั 3 รปูแบบ 
ประกอบด้วย (1) การปรบัปรุงย่อหน้าทีม่อียูเ่ดมิ 
(2) การเพิ่มย่อหน้าใหม่ และ (3) การตัด 
ย่อหน้าเดิม” บวกกับ “การปรับปรุงรูปแบบ
การอ้างอิงปี พ.ศ.”

การปรับปรุงของ 3 รูปแบบที่กล่าวข้างต้น 
มักเกิดขึ้นเนื่องจาก 2 สาเหตุ คือ

(1) มี TFRS ฉบับใหม่เกิดขึ้น: ส่งผลให้ TFRS  
 ที่เกี่ยวข้องต้องท�าการแก้ไขให้สอดคล้อง 
 กับ TFRS ฉบับใหม่

(2) TFRS ฉบับนั้น ๆ มีการเพิ่มเติม/แก้ไข 
 หลกัการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัธรุกรรม หรอื 
 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติให้มากขึ้น

กลุ่มของการปรับปรุง TFRS แบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
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TFRS ออกฉบบัปรับปรุงใหม่ทกุปี แบบนีผู้้ใช้มาตรฐานฯ ก็ต้องมานัง่อ่าน TFRS ทกุฉบบัใหม่ 

ทุกปีเลยสิ ?

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที่   ต่อ

DID
YOU
KNOW?

 ในเว็บไซต ์ของสภาวิชาชีพบัญชี 
มีสรุปการปรับปรุง TFRS ในแต่ละปี โดยแบ่ง 
ออกเป็นกลุ่มของการปรับปรุง พร้อมบทสรุป
ของการปรับปรุงในแต่ละฉบับ เพื่อให้ผู ้ใช้ 
มาตรฐานฯ สามารถท�าความเข้าใจล่วงหน้าก่อน
วันมีผลบังคับใช้จริง สามารถดูได้ในส่วนของ 
“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามลิงก ์
http://www.tfac.or.th/Article/Detail/94713

 การท่ีท่านรู ้ว ่า TFRS ที่ปรับปรุง 
ในแต่ละปีนัน้อยูใ่นกลุม่ใดระหว่างกลุม่ (1) หรอื 
(2) จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการศึกษา
และท�าความเข้าใจ เพราะท่านรู้แล้วว่าจะให้
ความส�าคัญและเวลาศกึษากบักลุ่ม (2) มากกว่า 
(เพราะกลุ่ม (1) ไม่ได้ปรับปรุงใด ๆ เลยนี่หน่า)

(1) นอกจากค�าแถลงการณ์จะบอกกลุ่มของ 
 การปรับปรุงแล้ว ประโยชน์แฝงที่ตามมา  
 คือ เวลาเราอ่าน TFRS เราไม่จ�าเป็น 
 ต้องอ่านเริ่มต้นที่ย่อหน้า 1 ใหม่ทุกครั้ง 
 (ซึง่เป็นย่อหน้าทีท่กุคนน่าจะจ�ากนัได้มากสดุ) 
 แต่จะอ่านเฉพาะย่อหน้าที่มีการปรับปรุง/  
 เพิม่/ ตดัย่อหน้า ทีร่ะบอุยูใ่นค�าแถลงการณ์ 
 กเ็พยีงพอแล้ว (****แต่จะท�าแบบท่ีผมบอกได้ 
 คุณต้องเคยอ่านและเข้าใจ TFRS ฉบับนั้น 
 จนจบเล่มมาสักครั้งก่อนนะครับ คุณถึง 
 สามารถท�าแบบที่ผมบอกได้)

(2) ประโยชน์อีกข้อคือ ค�าแถลงการณ์จะช่วย 
 บอกคุณว่าตอนน้ี TFRS ที่คุณอ่านอยู่น้ัน 
 แปลมาจาก IFRS ของ Bound volume ใด  
 เพื่อที่คุณจะได้น�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�า 
 งบการเงินได้ถูกรอบปีบัญชีครับ (ถ้างง.. 
 ลองย้อนกลับไปอ่าน เคล็ด(ไม่)ลับ เรือ่งที ่1  
 นะครับ)   

TFRS มีความซับซ้อน เนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะ เราจะมีวิธีการใช้งาน

อย่างไรเวลาที่เรามีปัญหาในทางปฏิบัติ ?

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที่   

เราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหา
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบัญชี
ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับ	TFRS	

ฉบับใด	หลังจากนั้น	ก็ไปพิจารณา
ต่อว่าปัญหาดังกล่าว

อยู่ในส่วน	(องค์ประกอบ)
ใดของ	TFRS	ฉบับนั้น

 TFRS โดยส่วนใหญ่แล้ว TFRS คือหนังสือหนึ่งเล่มที่จะมีโครงสร้างของเนื้อหาที่คล้ายคลึง
กันในแต่ละเล่มซึ่งโครงสร้างเนื้อหาของ TFRS โดยส่วนใหญ่ จะมีประกอบด้วย 

ขอบเขต ค�านิยาม การรับรู้รายการ

การตัดรายการการวัดมูลค่าในภายหลังการวัดมูลค่าเพื่อเริ่มแรก

การเปิดเผยข้อมูลและ 

การแสดงรายการ
เรื่องอื่น ๆ

“ค�าแถลงการณ์” มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด 
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TFRS มีความซับซ้อน เนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะ เราจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรเวลาที่เรามี

ปัญหาในทางปฏิบัติ ?

 เนื่องด ้วยความซับซ ้อนและ 
ความยากของ TFRS ดังนัน้ คณะอนกุรรมการ 
ด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีภายใต้ 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 
จึ ง ไ ด ้ จั ดท� า คู ่ มื อ อ ธิบายมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน (“ซึ่งไม่ถือเป็น
ส ่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน”) ให ้เป ็นไปตาม TFRS 
ฉบับปรับปรุงที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงได้
จัดท�าตัวอย่างประกอบความเข้าใจต่าง ๆ 
หลายเรือ่ง หากท่านรูส้กึว่าอ่าน TFRS แล้ว 
ยงัไม่เข้าใจ ลองมาอ่านคู่มอือธบิายฯ ดนูะครบั 
อาจท�าให้เข ้าใจมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี ้
ท่านสามารถดูคู่มืออธิบายฯ ได้ในเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี ตามลิงก์ http://www.
tfac.or.th/Article/Detail/67456

 หวังว ่าบทความนี้จะเป ็นประโยชน ์กับผู ้ ใช ้มาตรฐานฯ 
ในการน�า TFRS ไปใช้งานจรงิกันนะครบั ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชอีย่างเรา ๆ  
คงหลีกเลีย่ง TFRS กนัไม่ได้ ดงันัน้ลองหนัมาเผชญิหน้าและหาทางรับมือ
กันดีกว่านะครับ ซึ่งหากเราจินตนาการว่า TFRS เหมือนหนังสือนวนิยาย
เล่มหนึ่งที่มีตัวละครแต่ละตัวว่าจะหมายถึงอะไร และคิดต่อว่าเมื่อไหร่ 
ทีต่วัละครแต่ละตวัจะรบัรูร้ายการได้ มกีารวดัมลูค่าอย่างไร และตดัรายการ
เม่ือไหร่ จนกระทั่งถึงการเปิดเผยข้อมูล เราก็สามารถเข้าใจมาตรฐาน 
ฉบับนั้นได้ 

	 แม้ว่า	 TFRS	 จะยากแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนท�าได้	 สุดท้าย
อยากฝากไว้เพียงแค่ว่า	 “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว”	
ฉันใด	 “การอ่าน	 TFRS	 ให้เข้าใจภายในวันเดียวก็ไม่สามารถท�าได้”	
ฉันนั้น	ดังนั้นต้องท�าความเข้าใจและใช้เวลา	รวมถึงหมั่นใช้งาน	TFRS 
บ่อย	ๆ	นะครับ

  โดย...ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี

เคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องที่   ต่อ

 ซึ่ ง ห า ก เร า เข ้ า ใจ ว ่ า  T F R S 
มีองค ์ประกอบใดบ ้าง เวลาใช ้งานจริง 
ตอนเกดิปัญหาในทางปฏบิตั ิเราจะสามารถวิง่ 
ไปหาค�าตอบได้อย่างรวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น “กิจการมีธุรกรรมบัญชีอยู่ 1 รายการ 
ซึ่งไม่เคยเกิดข้ึนในกิจการมาก่อนเราลองมาดู
เคล็ด (ไม่) ลับ”

ขั้นแรก

เราต้องวิเคราะห์เนื้อหา
ของรายการก่อนว่าเรื่องดังกล่าว

น่าจะเกี่ยวกับ TFRS ฉบับใด 
เช่น เรื่อง การรับรู้รายได้
เราก็ต้องอ่านมาตฐาน

การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

ขั้นสอง

หลังจากนั้นก็ไปในส่วนของ 
“ขอบเขต” และ “ค�านิยาม” 
ซึ่งจะระบุถึงความหมายของ

ตัวละครของมาตรฐานฉบับนั้น 
เพื่อให้มั่นใจว่า รายการของเรา

ต้องใช้ TFRS ฉบับนี้จริง ๆ 
ใช่หรือไม่

ขั้นสาม

หากค�าตอบในขั้นสอง คือ
“ใช่” เราก็ไปหาค�าตอบ

ในสิ่งที่เราอยากรู้ เช่น จะรับรู้
รายการได้เมื่อใด วัดมูลค่าเท่าไหร่ 
และอย่างไร ตัดรายการเมื่อไหร่ 

รวมถึงเราจะต้องเปิดเผยและแสดง
รายการในงบการเงินอย่างไร

DID
YOU
KNOW?
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     ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเตรียมความพร้อมในด้านเงินทุน การบริหาร จัดการ และวางแผนงานต่าง ๆ จนอาจ 
มองข้ามเรื่องส�าคัญอย่าง “การจัดการด้านบัญชี” ทั้งที่จริงแล้วการจัดท�าบัญชีอย่างถูกต้องตามสภาพที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้กิจการ SMEs 
มรีากฐานธรุกจิทีแ่ขง็แกร่งสามารถบริหารเงนิทนุหมนุเวยีนได้อย่างมปีระสิทธภิาพและจะท�าให้สถาบนัการเงนิสามารถใช้งบการเงนิทีแ่สดงฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงานตามข้อเท็จจริงในการอนุมัติสินเช่ือ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในอนาคต 
ได้อีกด้วย

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากจัดท�าบัญชี 

ไม่ตรงความเป็นจริง
   ถูกตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร
   ความไม่สะดวกในการติดต่อธนาคาร จะเป็นปัญหา 

   ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
   การทุจริตภายในองค์กร
   ความเชื่อถือระหว่างหุ้นส่วน
   การบริหารกิจการผิดพลาด
   อาจมีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฟอกเงิน

ประโยชนท์ี่ผู้ประกอบการได้รับ
   กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสะดวก และได้รับอัตราดอกเบี้ย 

    ในอัตราพิเศษ
   เสียภาษีถูกต้อง และประหยัด
   ขจัดปัญหาและลดความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษี
   ลดความเสี่ยงจากกฎหมายฟอกเงิน เพราะการหลบเลี่ยงภาษี 

       เป็นมูลฐานหนึ่งของการฟอกเงิน
   รู้สถานะที่แท้จริง เพื่อใช้วางแผนทางธุรกิจ
   ถ้ามีบัญชีหลายชุด ง่ายต่อการทุจริตจากพนักงานภายใน

ข้อควรปฏิบัต ิส�าหรับผู้ประกอบการ และผู้ท�าบัญชีในการท�าบัญชีเดียว

ข้อควรปฏิบัติ
ในการทำาบัญชีเดียว5
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ในรายงานประจ�าปี 2561

	 สภาวชิาชพีบัญช	ีเป็นองค์กรตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบัญช	ีพ.ศ.	2547	มบีทบาทส�าคญัในฐานะองค์กรวชิาชพีบญัชีของประเทศไทย 
ที่ได้รับการยอมรับจากการองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีทั้งในและต่างประเทศ	 และมุ่งม่ันพฒันาคณุภาพของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชี 
ให้มคีวามก้าวหน้าทดัเทยีมระดบัสากล	ควบคูไ่ปกบัการเป็นองค์กรวชิาชพีทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ภีายใต้หลักธรรมาภิบาล	สภาวิชาชีพบัญชี 
จดัท�ารายงานฉบับนีข้ึน้	เพือ่แสดงถงึนโยบาย	กลยุทธ์	และแผนการด�าเนนิงานของสภาวชิาชพีบญัชใีนรอบปีทีผ่่านมา	เพือ่ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านและแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการ	ภายใต้ธีม	“ขับเคลื่อนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ 4.0” Driven to Smart 

Accountants 4.0

สารจากนายก

งบการเงิน

สรุปผล

การจัดอบรมสัมมนา

สรุปผลการด�าเนินงาน

	 สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างาน 
ทุกท่านตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศท่ีได้เสียสละเวลาร่วมกันผลักดัน
ให้การด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีส�าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	หากมีค�าถามหรือ
ข้อสงสัยในรายงานประจ�าปีสภาวิชาชีพบัญชี	2561	สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่	pr@tfac.or.th

ดาวน์โหลดได้แล้ววันน้ีที่

http://bit.ly/2YFS1uQ

หรือ Scan QR Code

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี
ได้กล่าวสรุปถึงภารกิจที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ผลักดันและต่อยอด 

อันได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อบัญชีเดียว การพัฒนามาตรฐาน 
ทางวิชาชีพบัญชี การส่งเสริมและก�ากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี และการให้บริการสมาชิก ผ่านสารจากนายก	ในหน้าที่	6	

งบการเงินเป็นเครื่องหมายแสดงถึง
สถานะทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี
ในปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดท�า 

งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเผยแพร่ 

และเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกทุกท่าน 
ในหน้าที่	114

สภาวิชาชีพบัญชีได้แบ่งการบริหารออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารงานให้ครอบคลุมภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 ได้แก่ ด้านการท�าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร 
ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านมาตรฐานการบัญชี รวมไปถึงด้านงานต่างประเทศ และด้านอื่น ๆ 
ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้จึงได้รวบรวมผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการของทุกด้าน 

ในหน้าที่		33

การจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา 
เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้แก่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นอีกหนึ่ง 
ภารกิจที่สภาวิชาชีพบัญชี 

ให้ความส�าคัญ ในปี 2561 จึงพัฒนา
หลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลุม

ความรู้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
ของวิชาชีพบัญชี โดยมีผู้เข้าอบรม 
ทั้งสิ้นกว่า 32,000 คน ในรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้ จึงรวบรวมสถิติ

จ�านวนผู้เข้าอบรม รายได้  
และหลักสูตร ให้อยู่ในรูปแบบกราฟ 

สวยงามน่าอ่าน ในหน้าที่	20 
และภาพบรรยากาศการอบรม 

ในหน้าที่	104

ประมวลภาพกิจกรรม

ที่ส�าคัญ

ตลอดปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชี 
ได้ด�าเนินกิจกรรมมากมาย อาทิ 
การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาชีพ 

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะท�างาน การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
 การท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

รวมไปถงึการมส่ีวนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และก�าหนดนโยบายในแง่มุมบัญชี 
เพื่อการพัฒนาประเทศ ในรายงาน

ประจ�าปีฉบับนี้ จึงได้รวบรวม 
ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ
เพื่อแสดงถึงความส�าเร็จที่เกิดขึ้น  

ในหน้าที่	22
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และผู้ท�าบัญชี

โปรดทราบ

โปรดตรวจสอบหลักสูตรการอบรมว่าเป็น

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 

จากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนการสมัครเข้าอบรม

1
กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติ จาก

สภาวิชาชีพบัญชี ท่านไม่สามารถยื่นนับ

เป็นชั่วโมงการพัฒนา 

ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) 

แบบเป็นทางการได้ และสภาวิชาชีพบัญชี

จะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ 2
ท่านสามารถตรวจสอบหลักสูตร 

ที่ได้รับการอนุมัติ ได้ที่  

https://eservice.tfac.or.th/cpd_list/

CPD_list.php 

หรือ Scan QR Code

 จากการพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับผู้ประกอบการ SMEs เก่ียวกับการใช้สทิธิ

ประโยชน์ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ. พบว่า ผู้ประกอบการบางรายกังวลใจกรณี 

ผู้สอบบัญชีอาจไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงงบการเงินของกิจการ 

            เรื่องนี้ขอท�าความเข้าใจว่า หน่วยงานก�ากับดูแลทุกแห่งได้มีการตกลงร่วมกัน 

ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดท�าบัญชีให้ถูกต้อง โดยเฉพาะสภาวิชาชีพบัญชี 

ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ในการจัดท�าตัวอย่างเพ่ือประกอบ

ความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี 

เพื่อให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ 

            ดังนั้น ขอให้ผู้จัดท�าบัญชีและผู้สอบบัญชี ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ 

SMEs จัดท�าบัญชี/ปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง

ของกิจการ เพื่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ได้ทันภายในก�าหนดเวลาต่อไป

ขอความร่วมมือ

ผู้จัดท�าบัญชี 

และผู้สอบบัญชี
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)

Website : www.tfac.or.th ,    @TFAC.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ 
์ได้ทีี่ www.tfac.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตร “TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรเต็ม)”  

 วันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. และ เวลา 09.00 - 12.15 น.

 สมาชิก 29,800 บาท บุคคลทั่วไป 32,500 บาท (รวม VAT) 

    สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำาหรับกิจการ 

 ที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/62”  

 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ 

 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)”   

 วันที่ 17 - 19 และ 24 - 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 12,000 บาท บุคคลทั่วไป 14,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 2/62”  

 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 2,700 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21


