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	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	
กษัตริย ์ที่ทรงพระราชกรณียกิจในหลากหลายด้าน	 เนื่องด้วย
พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนับแต่ยังทรงพระเยาว์	 ด้วยทรงมี
อุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัย	 และสนพระราชหฤทัยในกิจการ
เกี่ยวกับกองทัพอยู่เสมอ	 ท�าให้ทรงมีพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะ 
ในด้านการทหารและการบินที่พระองค์ทรงถนัดเป็นพิเศษ

	 ค ร้ันเมื่ อพระองค ์ยั งทรงด�ารงพระอิสริยะยศเป ็น 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงพระวิริย 
อุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้	 และประสบการณ์ด้านการทหาร
อยู่ตลอดเวลา	 โดยหลังสิ้นสุดการศึกษาด้านการทหารจากประเทศ
ออสเตรเลียแล้ว	 ยังทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมระหว่างเดือน 
มกราคม-ตลุาคม	พุทธศกัราช	๒๕๑๙	และทรงศกึษางานทางการทหาร 
ในประเทศออสเตรเลีย	 โดยทุนกระทรวงกลาโหม	 ทรงประจ�าการ 
ณ	กองปฏบิตักิารทางอากาศพเิศษ	การท�าลายและยทุธวธิรีบนอกแบบ 
หลักสูตรต้นหนชั้นสูง	 หลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูง	
หลักสูตรส่งทางอากาศ	รวมถึงหลักสูตรการบินอื่นอีกด้วย	

	 จากข้างต้นน้ี	 สิ่งหน่ึงท่ีชาวบัญชีอย่างเรา	 ได้เห็นคือ
การที่พระองค์ทรงพระวิริยอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้	 และ
ประสบการณ์อยู ่เสมอ	 สิ่งน้ีจึงถือเป็นแรงบันดาลใจให้นักบัญชี 
ต้องพัฒนาตัวเองท่ามกลางยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลความรู ้ต ่าง	 ๆ 
อยู ่รอบตัวและไม่หยุดนิ่ง	 พร้อมกับการฝึกฝนให้ตนเองเป็นผู้มี 
ระเบียบวินัยทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง	และด้านการท�างาน		

	 พระราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและ
รางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย	ปีการศึกษา	๒๕๕๗	ณ	วชิราวุธวิทยาลัย 
วันจันทร์ที่	๒๒	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๙

	 เมื่อย้อนไปเหตุการณ์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ได้ส่งก�าลังเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของต�ารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ	
ท�าให้มเีจ้าหน้าทีต่�ารวจเสยีชวีติ	และได้บาดเจบ็สาหสัอกีจ�านวนหนึง่ 
เมื่อวันที่	 ๕	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๙	 ในขณะที่พระองค์ 
ทรงเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมต�ารวจ	 ทหารและราษฎร 
ในพืน้ที	่ณ	ฐานปฏบิตักิารบ้านหมากแข้ง	อ�าเภอด่านซ้าย	จงัหวดัเลย 
ได้ทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่ น่ังรับส่ังให้นักบินมุ ่งตรงไป 
ที่บ้านหมากแข้งทันที	 ทรงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวน
พสิจูน์ทราบ	โดยพระองค์ทรงท�าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าชดุด้วยพระองค์เอง 
ทั้งที่แม่ทัพภาคที่	๓	ได้กราบบังคมทูลทัดทาน	ด้วยเกรงว่าพระองค์
จะทรงเป็นอันตราย	แต่พระองค์รับสั่งว่า	“ฉันต้องไป เพราะว่าเป็น
หน้าที่ของทหาร”

	 จากเหตกุารณ์ดงักล่าว	ท�าให้เหน็ว่า	“พระองค์ทรงตระหนกั
ในหน้าทีข่องพระองค์อย่างกล้าหาญ”	นัน่ท�าให้เรากลบัมาเตอืนตน 
เองเสมอว่า	 แม้ว ่าเราจะอยู ่ตรงจุดไหน	 หรือท�าหน้าท่ีอะไร 
แต่สิ่งที่ส�าคัญไม่แพ้ความรู้ความสามารถ	 คือการให้ความส�าคัญ 
กบัหน้าทีข่องตน	กล้าทีจ่ะปฏบิติัหน้าทีด้่วยความถกูต้อง	และท�าหน้าที ่
ของตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าที่แรงกายและแรงใจเราจะมี	 ไม่หยุดท่ีจะ
พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 และทั้งหมดนี้คือ 
เรื่องราวพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ ้าอยู ่หัว	 ที่จะเป็นแบบอย่างให้พสกนิกรอย่างเราชาวบัญชี 
ได้ปฏิบัติตามพระองค์สืบไป

 และในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม ขอพระองค์ 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก www.posttoday.com และ
https://king.kapook.com

เรียบเรียงโดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ความวิริยอุตสาหะ เป็นพื้นฐานของการท�าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 
แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่มีต่อนักบัญชี

“เพราะการเรียนรู้มิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน 
แต่คนเรายังสามารถแสวงหาความรู้และเพิ่มพูน

ประสบการณ์ได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อาทิ ค้นคว้า
จากต�ารับต�าราและสื่อต่าง ๆ สอบถามจากผู้รู้ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสังเกตศึกษาทุกสิ่ง 
รอบตัว ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ทั้งนั้น 
ล้วนเป็นอุปการะอย่างส�าคัญแก่การศึกษาต่อในขั้นสูง 
และการประกอบอาชีพการงานในอนาคต ทั้งยังอ�านวย
ประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองของแต่ละคน ตลอดจน

การพัฒนาคุณภาพพลเมืองของประเทศด้วย”

ทรงพระเจริญ
สวัสดีสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี

ทุกท่านครับ

 วนันีผ้มอยากจะกล่าวถงึวชิาชพีอกีสาขาหนึง่ 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวชิาชพีบญัช ี และเป็นวชิาชพีทีไ่ด้บัญญตั ิ

ไว ้ ในพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี  พ.ศ .2547 

ตามมาตรา 4  ซึง่ถอืว่าเป็นวชิาชพีทีส่�าคญัอกีสาขาหนึง่  

นั่นคือ วิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร

แต่นักบัญชีภาษีอากรคือใคร???

 โลกในป ัจจุบัน มีความเจริญก ้าวหน ้า 

ทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เป็นปัจจัยท่ีท�าให้

เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การค้าขายมีท้ัง

การแข่งขันกัน การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการท�างาน

ต่าง ๆ รวมทั้งมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการมากขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในด้านมาตรฐาน 

การบญัช ีและนโยบายภาษอีากร ท�าให้เกดิความต้องการ 

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ 

เฉพาะด้านดังกล่าว เพื่อให ้กิจการมีการจัดการ 

ที่รวดเร็วถูกต้อง ซึ่งเราอาจจะเรียกบุคลากรท่านนี้ว่า 

“นักบัญชีภาษีอากร” 

	 เร่ืองการบัญชี	 และเร่ืองภาษีอากรจะเห็นว่า 

เป ็นคนละเร่ืองที่มีความเก่ียวข้องกัน	 จึงได้มีค�าว ่า	 

“การบัญชีภาษีอากร”	

 ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

การบัญชีภาษีอากรเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพท่ีได้ถูกก�าหนด

เอาไว้ แต่ยังไม่ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

รายละเอียดของวิชาชีพน้ี อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 

ความส�าคัญของวิชาชีพภาษีอากรที่มีมากข้ึน จึงได้ 

มีการน�าวิชาการบัญชีภาษีอากรไปเป็นหลักสูตร 

การเรยีนการสอนในสถาบนัต่าง ๆ  ซึง่ควบคมุและรบัรอง 

โดยสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

วิชาชีพบัญชี	หมายความว่า

วิชาชีพใน	 ด้านการท�าบัญชี

ด้านการสอบบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการวางระบบบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

และบริการเกี่ยวกับการบัญชี

ด้านอื่นตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง

วิชาชีพบัญชีภาษีอากร

นักบัญชีภาษีอากร (ที่ปรึกษาภาษีอากร)
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สวัสดีสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี

ทุกท่านครับ

 วันน้ีผมอยากจะกล่าวถงึวชิาชพีอกีสาขาหน่ึง 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวชิาชพีบญัช ี และเป็นวชิาชพีทีไ่ด้บัญญตั ิ

ไว ้ ในพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี  พ.ศ .2547 

ตามมาตรา 4  ซ่ึงถอืว่าเป็นวชิาชพีท่ีส�าคญัอกีสาขาหนึง่  

นั่นคือ วิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร

แต่นักบัญชีภาษีอากรคือใคร???

 โลกในป ัจจุบัน มีความเจริญก ้าวหน ้า 

ทางเทคโนโลยีเป ็นอย่างมาก เป็นปัจจัยท่ีท�าให้

เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การค้าขายมีทั้ง

การแข่งขันกัน การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการท�างาน

ต่าง ๆ รวมทั้งมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการมากขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่นการเปล่ียนแปลงในด้านมาตรฐาน 

การบัญชี และนโยบายภาษอีากร ท�าให้เกดิความต้องการ 

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ 

เฉพาะด้านดังกล่าว เพื่อให ้กิจการมีการจัดการ 

ที่รวดเร็วถูกต้อง ซึ่งเราอาจจะเรียกบุคลากรท่านนี้ว่า 

“นักบัญชีภาษีอากร” 

	 เร่ืองการบัญชี	 และเร่ืองภาษีอากรจะเห็นว่า 

เป ็นคนละเร่ืองที่มีความเก่ียวข้องกัน	 จึงได้มีค�าว ่า	 

“การบัญชีภาษีอากร”	

 ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

การบัญชีภาษีอากรเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพท่ีได้ถูกก�าหนด

เอาไว้ แต่ยังไม่ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

รายละเอียดของวิชาชีพนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 

ความส�าคัญของวิชาชีพภาษีอากรที่มีมากขึ้น จึงได้ 

มีการน�าวิชาการบัญชีภาษีอากรไปเป็นหลักสูตร 

การเรยีนการสอนในสถาบนัต่าง ๆ  ซึง่ควบคมุและรับรอง 

โดยสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

วิชาชีพบัญชี	หมายความว่า

วิชาชีพใน	 ด้านการท�าบัญชี

ด้านการสอบบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการวางระบบบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

และบริการเกี่ยวกับการบัญชี

ด้านอื่นตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง

วิชาชีพบัญชีภาษีอากร

นักบัญชีภาษีอากร (ที่ปรึกษาภาษีอากร)

TAX ACCOUNTANT (TAX CONSULTANT)
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	 ผู้ขอข้ึนทะเบียนฝึกหัดงานเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีหรือเราจะเรียกกันง่าย	ๆ	ว่า	 

“ผู้ฝึกหัดงาน”	 น้ันเอง	ซึ่งกว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชี	 โดยการฝึกหัดงาน 

สอบบัญชต้ีองฝึกงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวชิาชพีบัญชว่ีาด้วยหลกัเกณฑ์และคุณสมบัติของผูส้อบบัญชี 

รับอนุญาต	พ.ศ.	2556

อยากเป็น...ผู้ฝึกหัดงานต้องปฏิบัติอย่างไร?

การเป็นผู้ฝึกหัดงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน	ดังต่อไปนี้	

ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชี 
ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนดไม่น้อยกว่า 4 รายวชิา และวชิาการสอบบญัชไีม่น้อย
กว่า 1 รายวิชา ซึง่รวมทกุรายวิชาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ทัง้นี ้การฝึกหัดงาน 
ดังกล่าวต้องกระท�าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นค�าขอ
แจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง 

ต้องยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มฝึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือรับรองของสถาบัน 

การศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตาม (2) หรือส�าเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี 

ต้องท�ารายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการปีละ 1 ครั้งนับจากวันยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงานโดยให้ยื่น
รายงานภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบก�าหนดในแต่ละปี พร้อมด้วยค�ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้ 
การฝึกหัดงาน มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น 

ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลา	5	ปีนับจากวันท่ีย่ืนค�าขอแจ้ง  
การฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการพิจารณาจ�าหน่ายค�าขอได้การยื่นค�าขอ 
ตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก�าหนด

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิมถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
เพิกถอนใบอนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการภายใน 2 เดือนนับจาก
วันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยรายงาน และค�ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม และ
การแจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั้น ให้ถือว่าค�าขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณี
เปลีย่นแปลงผูใ้ห้การฝึกหัดงานในส�านกังานเดียวกนัไม่ต้องแจ้งการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้ ในกรณทีีผู่ใ้ห้การฝึกหดังาน 
ถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงาน 
จะไม่สามารถนับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาตได้
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	 ทั้งนี้	สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	:	www.tfac.or.th	หรือติดต่อส่วนงานทะเบียน	

หมายเลขโทรศัพท์	0	2685	2500	หรือ	E-mail	:	tfacmember@tfac.or.th

โดย..ส่วนงานทะเบียน

ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี 

 ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า ปัจจุบัน

ประเทศไทย ยังไม่มีบทบัญญัติหรือข้อกฎหมายที่ให้ 

การรับรองคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมของนกับัญชภีาษีอากร 

เหมือนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู ้สอบบัญชี 

ภาษีอากร กิจการส่วนใหญ่มักมอบหมายหน้าที่ 

การปฏิบัติงานทางภาษีอากรให้กับแผนกบัญชี ซึ่งอาจ

ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอในด้านการบัญชี

ภาษีอากร จนส่งผลให้การปฏิบัติเกิดความผิดพลาด 

และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในทางภาษีที่ไม่ควรเกิดขึ้น เช่น 

เบีย้ปรบั เงินเพิม่ หรือแม้กระท่ังการรบัผิดในทางอาญา 

ในขณะที่กิจการขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพหรือบริษัท 

ข้ามชาติ (Multinational Companies) มักว่าจ้าง

เครือข่ายบริษัทให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีท่ีได้รับ 

การยอมรับ เช่น Big 4

 แต ่ยังมีหน่วยงานงานของภาครัฐที่ดูแล 

ในเรื่องดังกล่าวนั่นคือ กรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากร

ได้เข้ามาดูแลในเรื่องผู้ตรวจสอบภาษีอากรตามอ�านาจ

หน้าที่ในประมวลรัษฎากร โดยในปัจจุบันผู้ท่ีสามารถ

ท�าการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต 

แห่งประมวลรัษฎากร ในฐานะผู ้ตรวจสอบและ 

รับรองบัญชี ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู ้ที่ได้รับ 

  การขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็น 

  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี  

  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

  ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร  เป ็นผู ้ที่ ได ้รับ 

  การขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็น 

  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร

 ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรในทางปฏิบัติก็คือ 

นกับญัชภีาษอีากร ท่ีรบัรองโดยกรมสรรพากร สามารถ

ตรวจสอบและรับรองบญัชเีฉพาะห้างหุน้ส่วนนติบิคุคล

ขนาดเล็ก (ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 

ไม่เกนิ 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกนิ 30 ล้านบาท) 

จึงอาจสรุปในเบื้องต้นได้ว่า ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร 

ก็คือ นักบัญชีภาษีอากรผู้หนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความรู ้

ทั้งทางด้านมาตรฐานการบัญชีและด้านการบัญช ี

ภาษีอากรเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 ในขณะนี้  จะพบว ่าหลาย ๆ ประเทศ

ได้ให้การรับรองวิชาชีพที่เกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร 

ผ ่านองค ์กรที่ ได ้รับการยอมรับ เช ่น ประเทศ

อินโดนีเซีย มี Tax Consultant Certificate 

ประเทศญี่ปุ ่น และประเทศเกาหลี ใต ้  ต ่างก็มี 

Certified Public Tax Accountant : CPTA  เป็นต้น 

 คณะกรรมการวิชาชีพด ้านการบัญชี 

ภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี เห็นว่า ปัญหาจาก 

การปฏิบัติทางภาษีที่ ไม ่ถูกต ้องมีความส�าคัญ 

ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนและภาครัฐ นักบัญชี

ภาษอีากรจงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะมส่ีวนช่วยในการขจดั 

ปัญหาดงักล่าว แต่ในปัจจบุนัประเทศไทย ไม่มหีน่วยงาน 

ที่ให้การรับรองและควบคุมวิชาชีพนี้ จึงเกิดปัญหาจาก

ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษีอย่างแท้จริงให้ค�าแนะน�า 

ที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ และ 

ในทางกลับกันผู ้ประกอบธุรกิจก็ต้องการนักบัญช ี

ภาษีอากรเพื่อวางแผนภาษีในการประกอบกิจการ 

เพื่อให ้ เกิดประโยชน ์สู งสุด แต ่ ไม ่ มีช ่องทางที ่

ผู้ประกอบการจะค้นหาที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร 

ที่ มี คุณภาพได ้  ดั ง น้ัน  จึ งควรมี การส ่ ง เสริ ม 

วิชาชีพบัญชีภาษีอากร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี และเป็นสิ่งควร 

ด�าเนินการในขณะนี้เพ่ือให้วิชาชีพบัญชีภาษีอากรมี

ความเป็นมาตรฐานระดบัสากล โดยมสีภาวชิาชพีบญัชี

ร่วมกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องร่วมกันก�าหนดคุณสมบตัแิละ

วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็น 

ที่ยอมรับโดยทั่วไป

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร
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	 ผู้ขอข้ึนทะเบียนฝึกหัดงานเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีหรือเราจะเรียกกันง่าย	ๆ	ว่า	 

“ผู้ฝึกหัดงาน”	นั้นเอง	ซึ่งกว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชี	 โดยการฝึกหัดงาน 

สอบบัญชต้ีองฝึกงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวชิาชพีบัญชว่ีาด้วยหลกัเกณฑ์และคุณสมบัติของผูส้อบบัญชี 

รับอนุญาต	พ.ศ.	2556

อยากเป็น...ผู้ฝึกหัดงานต้องปฏิบัติอย่างไร?

การเป็นผู้ฝึกหัดงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน	ดังต่อไปนี้	

ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชี 
ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนดไม่น้อยกว่า 4 รายวชิา และวชิาการสอบบญัชีไม่น้อย
กว่า 1 รายวิชา ซึง่รวมทกุรายวิชาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ทัง้นี ้การฝึกหัดงาน 
ดังกล่าวต้องกระท�าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันย่ืนค�าขอ
แจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง 

ต้องยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มฝึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือรับรองของสถาบัน 

การศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตาม (2) หรือส�าเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี 

ต้องท�ารายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการปีละ 1 ครั้งนับจากวันยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงานโดยให้ยื่น
รายงานภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบก�าหนดในแต่ละปี พร้อมด้วยค�ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้ 
การฝึกหัดงาน มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น 

ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลา	5	ปีนับจากวันที่ย่ืนค�าขอแจ้ง  
การฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการพิจารณาจ�าหน่ายค�าขอได้การยื่นค�าขอ 
ตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก�าหนด

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิมถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
เพิกถอนใบอนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการภายใน 2 เดือนนับจาก
วันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยรายงาน และค�ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม และ
การแจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั้น ให้ถือว่าค�าขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณี
เปลีย่นแปลงผูใ้ห้การฝึกหัดงานในส�านกังานเดียวกนัไม่ต้องแจ้งการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้ ในกรณทีีผู่ใ้ห้การฝึกหดังาน 
ถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกที่จะไม่เปล่ียนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงาน 
จะไม่สามารถนับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาตได้
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	 ทั้งนี้	สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	:	www.tfac.or.th	หรือติดต่อส่วนงานทะเบียน	

หมายเลขโทรศัพท์	0	2685	2500	หรือ	E-mail	:	tfacmember@tfac.or.th

โดย..ส่วนงานทะเบียน

ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี 
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Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2562	สภาวิชาชีพบัญชี	
น�าโดยนายจักรกฤศฏ์ิ	พาราพันธกุล	นายกสภาวิชาชีพ
บญัช	ีร่วมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	ผู้บริหาร	
และเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี	 เข้าร่วมพิธีถวายราช 
สกัการะและลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา	
พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	 เนื่องในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	วนัที	่3	มถินุายน	ณ	ศนูย์อบรม
สมัมนาศาสตราจารย์เกียรตคิณุเกษร	ีณรงค์เดช	ชั้น	6	
ห้อง	6A

สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธ ี

ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

	 เผลอเดี๋ยวเดียว	 ผ่านมาครึ่งปี	 เข้าสู ่เดือนกรกฎาคมแล้ว	
เวลายิ่งเดินไปเร็วเท่าไหร่	 อายุของเราก็มากข้ึนเท่าน้ัน	 (แต่ความรู้สึก 
ยงัวยัรุน่อยูน่ะคะ)	นกับญัชอีย่างเราคงหนไีม่พ้นปัญหาสขุภาพทีม่กัีนแทบ 
ทุกคน	 อาจจะเพราะด้วยการน่ังท�างานนาน	 ๆ	 รวมไปถึงการใช้สายตา
อยู ่กับตัวเลข	 และใช้สมองอย่างหนัก	 ด้วยเหตุน้ี	 สภาวิชาชีพบัญช ี
จึงเล็งเห็นว่า	 เราควรที่จะเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี	 เมื่อสุขภาพกายด	ี 
สุขภาพจิตก็จะดีตาม	 ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน	 -	 วิ่ง	 การกุศล	 
BUNCHEE	 RUN	 2019	 รวมพลคนบัญชี	 ที่นอกจากจะส่งเสริม 
การสร้างสุขภาพทีด่แีล้วยงัเป็นกิจกรรมการกุศล	 เพราะเรายังจะน�ารายได้ 
จากกิจกรรมดังกล่าวมอบให้กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ในพระราชูปถั มภ ์ สม เด็ จพระกนิษฐาธิ ร าช เจ ้ า 	 กรมสมเด็ จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 เพื่อการศึกษา	 วันที่	 17	 พฤศจิกายน	 2562	
ณ	 กระทรวงสาธารณสุข 	 ติ ดตามรายละเ อียด เ พิ่ ม เติ ม ได ้ที่
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	 และช่องทางสื่อสารต่าง	 ๆ	 ของสภาฯ	 
ได้เลยค่ะ	และใน	Newsletter	ฉบบัหน้า	จะมาอปัเดตรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
เคลียร ์คิวให ้ว ่าง	 แล้วรวมพลคนบัญชีไปร ่วมสร ้างเสริมสุขภาพ 
พร้อมท�าความดีเพื่อเป็นสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยกันนะคะ	
	 Newsletter	ฉบับนี้	ยงัคงรวบรวมขอ้มลูข่าวสารและบทความ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกับญัช	ีโดยได้รบัเกยีรตจิาก	นายอนนัต์ สริแิสงทักษณิ 
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการบญัชภีาษอีากร 
มากล่าวทักทายเปิดเล่มเก่ียวกับ	 วิชาชีพบัญชีภาษีอากรพร้อมด้วย
เน้ือหาสาระ	 อาทิ	 เค้าจะมากันแล้ว	 อ่านกันหรือยัง	 ...ISQM2,	 
เมื่อนักบัญชีเจอ	 Blockchain	 จะปรับเปลี่ยนอย่างไร,	 ความได้เปรียบ 
ทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ,	 แนวค�าพิพากษาศาลฎีกา
ส�าหรับการประเมินภาษีตามมาตรา	 71	 (1)	 แห่งประมวลรัษฎากร 
กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี	 และเน้ือหาอ่ืน	 ๆ	 อีกมายมาย
ติดตามได้ภายในเล่มค่ะ	 ท้ายนี้หากท่านต้องการเสนอแนะหรือติชม	
จดหมายข่าวสภาวชิาชพีบญัช	ีสามารถส่งมาได้ที	่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

Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2562	สภาวิชาชีพบัญชี	น�าโดยนายประเสริฐ		หวังรัตนปราณี	
อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	ด้านการท�าบัญชี	นายชัยยุทธ	 
อังศุวิทยา	ผู ้ช่วยเลขาธิการ	นางดารินทร์	 	 หยกไพศาล	กรรมการและประชาสัมพันธ	์ 
พร้อมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว	ร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	
จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้	 เรื่อง	 การใช้งานแอปพลิเคชัน	 SME	 สบายใจ	 ให้แก	่ 
นัก เรี ยนชมรมวิชา ชีพการบัญชี 	 วิทยาลัย เทคนิคสัต หีบ	 ณ	 ห ้องประชุมชั้ น 	 3	 
อาคารเวียนนาพาราไดซ์	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	
	 จากนั้นวันที่	 5	มิถุนายน	2562	สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	 
และเทศบาลอ�าเภอสตัหบี	จดัโครงการ	“ภารกิจพฒันา	(TOP	UP)	การจัดท�าบญัชีส�าหรบัธุรกจิ
ชมุชน	ผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอื”	โดยการบรูณาการร่วมกนัในครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน	ให้สามารถน�าเทคโนโลยี
ทางการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชไีด้จดัท�าขึน้	คอื	แอปพลเิคชัน	SME	สบายใจ	มาใช้เป็นเคร่ืองมอื
ในการจัดท�าบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้อง	ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ
และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป	จัดขึ้น	ณ	ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอสัตหีบ	จ.ชลบุรี

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมการป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน

	 เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2562	สภาวิชาชีพบัญชี	จัดอบรมสัมมนา	การป้องกันความผิด	 
ตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ได้ทราบ
และตระหนักถึงประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน	แนวทางการควบคุมภายใน	 
บัญชีชุดเดียว	ผลกระทบและการปรับตัวให้ทันต่อกฎหมาย	รวมทั้งแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี 
ที่ควรน�าไปใช้เพื่อป้องกันบริษัทและตนเอง	โดยได้รับเกียรติจาก	นางสาวประภารัตน์	 ศรีวรพงษ์
พันธ์	ข้าราชการบ�านาญและท่ีปรึกษาคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	นายศิวะรักษ์	พินิจารมย	์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บรษัิท	ทีทีซแีอล	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายในช่วงเช้า	 
และผศ.สมชาย	ศุภธาดา	อาจารย์ประจ�าภาควิชาบัญชี	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมเป็นผู้ด�าเนินการเสวนาในช่วงบ่าย
	 นอกจากนี้ 	 การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ยังมีการถ ่ายทอดสดไปยังผู ้ที่ เข ้าอบรม	 
ณ	ส�านักงานสาขาพิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี	 โดยเป็นการจัดอบรมสัมมนารูปแบบใหม่ 
ในลกัษณะการ	Conference	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ข้าอบรมในส�านกังานสาขา	ได้ร่วมฟัง 
การบรรยายไปพร้อมกับการจัดอบรมสัมมนาของส�านักงานใหญ่	 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมอบรม 
ทั้งสิ้นกว่า	238	คน	จัดขึ้น	ณ	ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	ชั้น	6	 
สภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21

สภาวิชาชีพบัญชี อบรมการจัดท�าบัญชีส�าหรับธุรกิจชุมชน  

และแอปพลิเคชัน SME สบายใจ ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน  

และนักเรียนชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2562	สภาวิชาชีพบัญชี	น�าโดยนายประเสริฐ		หวังรัตนปราณี	
อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	ด้านการท�าบัญชี	นายชัยยุทธ	 
อังศุวิทยา	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	นางดารินทร์	 	 หยกไพศาล	กรรมการและประชาสัมพันธ	์ 
พร้อมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว	ร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	
จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้	 เรื่อง	 การใช้งานแอปพลิเคชัน	 SME	 สบายใจ	 ให้แก	่ 
นัก เรี ยนชมรมวิชา ชีพการบัญชี 	 วิทยา ลัย เทคนิคสัตหีบ	 ณ	 ห ้องประชุมชั้ น 	 3	 
อาคารเวียนนาพาราไดซ์	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	
	 จากนั้นวันที่	 5	มิถุนายน	2562	สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	 
และเทศบาลอ�าเภอสตัหบี	จดัโครงการ	“ภารกิจพฒันา	(TOP	UP)	การจัดท�าบญัชีส�าหรบัธุรกจิ
ชมุชน	ผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอื”	โดยการบรูณาการร่วมกนัในครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน	ให้สามารถน�าเทคโนโลยี
ทางการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชไีด้จดัท�าขึน้	คอื	แอปพลเิคชัน	SME	สบายใจ	มาใช้เป็นเครือ่งมอื
ในการจัดท�าบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้อง	ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ
และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป	จัดขึ้น	ณ	ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอสัตหีบ	จ.ชลบุรี

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมการป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน

	 เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2562	สภาวิชาชีพบัญชี	จัดอบรมสัมมนา	การป้องกันความผิด	 
ตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ได้ทราบ
และตระหนักถึงประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน	แนวทางการควบคุมภายใน	 
บัญชีชุดเดียว	ผลกระทบและการปรับตัวให้ทันต่อกฎหมาย	รวมทั้งแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี 
ที่ควรน�าไปใช้เพื่อป้องกันบริษัทและตนเอง	โดยได้รับเกียรติจาก	นางสาวประภารัตน์	 ศรีวรพงษ์
พันธ์	ข้าราชการบ�านาญและท่ีปรึกษาคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	นายศิวะรักษ์	พินิจารมย	์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ททีซีีแอล	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายในช่วงเช้า	 
และผศ.สมชาย	ศุภธาดา	อาจารย์ประจ�าภาควิชาบัญชี	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมเป็นผู้ด�าเนินการเสวนาในช่วงบ่าย
	 นอกจากนี้ 	 การอบรมสัมมนาในครั้ง น้ียังมีการถ ่ายทอดสดไปยังผู ้ที่ เข ้าอบรม	 
ณ	ส�านักงานสาขาพิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี	 โดยเป็นการจัดอบรมสัมมนารูปแบบใหม่ 
ในลกัษณะการ	Conference	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัผู้เข้าอบรมในส�านกังานสาขา	ได้ร่วมฟัง 
การบรรยายไปพร้อมกับการจัดอบรมสัมมนาของส�านักงานใหญ่	 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมอบรม 
ทั้งสิ้นกว่า	238	คน	จัดขึ้น	ณ	ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	ชั้น	6	 
สภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21

สภาวิชาชีพบัญชี อบรมการจัดท�าบัญชีส�าหรับธุรกิจชุมชน  

และแอปพลิเคชัน SME สบายใจ ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน  

และนักเรียนชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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วิธีแจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อ

Alert!!

เลือกปีที่ต้องการยืนยันการลงลายมือชื่อ 

กดปุ่ม ยืนยันวันที่ลงลายมือชื่อ

ส�าหรับผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2562

โปรดแจ้งยืนยันรายชื่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อส�าหรับกิจการที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้

    ตามข้อก�าหนดสภาวชิาชพีบญัชว่ีาด้วยหลกัเกณฑ์การรายงานและการพจิารณาการปฏบิตังิานของผู้สอบบญัชี 

รับอนญุาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ (๑) รายละเอยีดเพิม่เตมิ http://www.tfac.or.th/upload/9414/Wx3RD1opZL.pdf

    ท่านสามารถยืนยันรายชือ่กิจการทีไ่ด้แจ้งไว้ โดยเข้าสูร่ะบบ https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/

login และ ท�าตามขั้นตอนตามรูปด้านล่างดังนี้

 

เลือก รูปแบบการแสดงความเห็น

เลือก ขนาดของกิจการ (รายได้รวม)

ใส่ วันที่ลงลายมือชื่อ

บันทึกข้อมูล

ตรวจสอบ

ก่อนยนืยนั

กด ปิด  เพื่อยกเลิกการยืนยัน

กด ยืนยัน หากผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง : หากยนืยนัการสอบบญัชแีล้ว ท่านจะไม่สามารถ

แก้ไข “วันสิ้นงวดบัญชี” ได้อีก ดังนั้น โปรดตรวจสอบ/ 

แก้ไขให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

เมื่อท่านกดยืนยันตามข้ันตอนที่ 7 แล้ว ระบบจะแจ้งว่า “บันทึกส�าเร็จ กรุณารอสักครู่...” และ 

หลังจากนั้น รายละเอียดที่ท่านได้กรอกไว้ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในส่วนของกิจการนั้น ๆ ในตาราง 

(ตามรูป) เป็นอันแสดงว่า ท่านได้แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ ด้านพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

โทร. 02 685 2565 2553 2563 หรือ 2598

โดย..ฝ่ายวิชาการ ด้านพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี
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กด ยืนยัน หากผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง : หากยนืยนัการสอบบญัชแีล้ว ท่านจะไม่สามารถ

แก้ไข “วันสิ้นงวดบัญชี” ได้อีก ดังนั้น โปรดตรวจสอบ/ 

แก้ไขให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

เมื่อท่านกดยืนยันตามข้ันตอนที่ 7 แล้ว ระบบจะแจ้งว่า “บันทึกส�าเร็จ กรุณารอสักครู่...” และ 

หลังจากนั้น รายละเอียดที่ท่านได้กรอกไว้ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในส่วนของกิจการนั้น ๆ ในตาราง 

(ตามรูป) เป็นอันแสดงว่า ท่านได้แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ ด้านพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญช ี

โทร. 02 685 2565 2553 2563 หรือ 2598

โดย..ฝ่ายวิชาการ ด้านพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี
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เค้าจะมากันแล้ว อ่านกันหรือยัง

	 ในช่วงอาทิตย์ท่ีผ่านมาทีมงานได้มีโอกาสศึกษา	 ร่างมาตรฐานการบริหารคุณภาพระหว่างประเทศฉบับที่	 2 
(Engagement	Quality	Reviews	-	ISQM2	)	การสอบทานคุณภาพงาน	มีประเด็นน่าสนใจและอยากน�ามาเล่าสู่กันฟังดังนี้

	 มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ท่ีแยกออกมาจาก	 ISQM1	 เพ่ือต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าการสอบทานคุณภาพงาน 
มีความแข็งแกร่ง	 และสามารถสนับสนุนให้งานตรวจสอบและงานอ่ืน	 ๆ	 มีคุณภาพในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การปรับปรุง 
การตั้งเกณฑ์เลือกบุคลากรมาท�าหน้าท่ีสอบทานคุณภาพงาน	 รวมถึงการปรับปรุงหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงาน	 และการจัดท�าเอกสาร
หลักฐาน

	 มาตรฐานฉบบันีมี้ข้อก�าหนด 
หลายประการเกี่ยวกับวิธีการ 
สอบทานคุณภาพงาน	ไม่ว่าจะเป็น 
การก� าหนดคุณสมบั ติ ของ 
ผู ้ ส อ บ ท า น คุ ณ ภ า พ ง า น 
ใ น ก า รพิ จ า รณาตั ด สิ น ใจ 
อย่างมืออาชีพ	 และการเน้นย�้า		
ความสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในขณะที ่
ปฏิบัติงานสอบทาน	 มีการก�าหนดคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของผู ้สอบทานในเรื่องความเป็น
อิสระ	 ความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์สุจริต	

และความรู ้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งข้อก�าหนด 
เ หล ่ า นี้ ล ้ ว นสอดคล ้ อ ง กั บ 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี 
ที่มีอยู่เดิมแล้ว

	 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้ 
มีหลายประการ	 ยกตัวอย่างเช่น	 การแต่งตั้งและ 
การก�าหนดสิทธิอ�านาจขอบเขตของผู ้สอบทาน
คุณภาพงานมีเงื่อนไขอะไรบ้าง	 ขึ้นอยู ่ กับขนาด
ของกิจการหรือไม ่ 	 จ� า เป ็นต ้องเป ็นต�าแหน ่ง 
Engagement	Partner	เท่านัน้หรอืไม่	อกีทัง้ร่างฉบบันี้ 
ยงัก�าหนดข้อควรระวงัในกรณท่ีีผูส้อบทานคณุภาพงาน 
นั้นเคยเป็น	Engagement	Partner	มาก่อน

	 มาตรฐานฉบับนี้ได้สนับสนุนความรู้ความสามารถ 
ของผู้สอบทานคุณภาพงานไม่แตกต่างจากฉบับที่	 1 
เ พี ย งแต ่ เพิ่ ม เ ติ ม ในส ่ วนที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บความรู  ้
ความสามารถเฉพาะที่ควรมีในการปฏิบัติงานสอบทาน
คุณภาพงานส�าหรับงานบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงรวมไปถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีการของ
ส�านักงานเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอบทานคุณภาพงานมีเวลา
เพียงพอส�าหรับการสอบทานนั้น

	 ม า ต ร ฐ า น ฉบั บ นี้ ไ ด ้ก� า ห นดบทบ าท 
ผู้สอบทานคุณภาพงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
ผ่านวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละส�านักงาน	 เช่น 
การระบุชื่อต�าแหน่งของผู้สอบทานที่เฉพาะเจาะจง
ลงไป	 รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมของส�านักงาน
ให้เข้าใจและตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของผู้สอบทาน 
คุณภาพงาน	 และการให้ความส�าคัญและนับถือผู ้ที่มาท�าหน้าที่
สอบทานคุณภาพงานส่ิงน้ีจะท�าให้ผู้สอบทานคุณภาพงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก�าลัง	 ไม่ตกอยู ่ภายใต้อิทธิพลระหว่าง

การปฏิบัติงาน	 รวมถึงการก�าหนดให้ส�านักงาน 
มีนโยบายหรือวิธีปฏิบัติในกรณีมีปัญหาความเห็น 
ที่แตกต่างกันโดยการเพิ่มเติมอ�านาจของผู้สอบทาน 
คุณภาพงานให ้ เป ็นผู ้ตัดสินใจในการก�าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือประเด็นในความเห็น 
ที่แตกต่างกัน

...ISQM2

	 การแต ่งตั้ งผู ้ สอบทานคุณภาพงาน 
หลังจากที่เคยเป็น	 Engagement	 Partner 
ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งหรือถูกแต่งตั้งให้เป็น 
ผู้สอบทานคุณภาพงานทันที	 ควรมีระยะเวลา 
การหยุดปฏิบัติงาน	(Cooling-off)	ตามสมควร
เพื่อไม ่ให ้มีป ัญหาในเรื่องการขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์ในเชงิข้อมลูและการปฏบิตังิานของ	
Engagement	Partner	คนใหม่

	 มาตรฐานฉบบันี ้
ได้ให้ความส�าคัญของ 
กา รส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ มี 
การพูดคุยกันปรึกษา 
หารื อกั น ระหว ่ า ง 
Engagement	Partner	และผูส้อบทาน 
คุณภาพงาน	 เพื่อท�าให้การสอบทาน
มีประสิทธิภาพและทัน เวลา	 เช ่น 
การก�าหนดลักษณะ	 ระยะเวลา	 และ
ขอบเขตของการปรึกษาหารือกันของ 
ผู ้ ส อ บท า นคุ ณภ าพ ง า นห รื อ ที ม 
ผูป้ฏิบตังิานระหว่างการปฏิบตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง

 ส� าหรับการใช ้บุ คลากรภายนอก 
ในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน 
ส�านักงานขนาดเล็กและขนาดกลางอาจมี
ความจ�าเป็นต้องใช้บุคลากรภายนอกมาเป็น 
ผู ้สอบทานคุณภาพงานซึ่งอาจมีข ้อระวัง
เนื่องจากจ�านวนของผู้สอบทานคุณภาพงาน 
มีอย่างจ�ากัดหรืออาจไม่มีเลย

	 การปฏิบัติงานและการจัดท�ากระดาษท�าการของ 
การสอบทานคุณภาพงาน
 	 มีการก�าหนดประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะ 
	 	 ระยะเวลา	 และขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงาน 
	 	 การสอบทานคุณภาพงาน	รวมไปถึงประเด็นส�าคัญ	
	 	 ที่ควรพิจารณาในการสอบทาน
 	 มีการให้มุมมองท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการสอบทาน 
	 	 คณุภาพงานอย่างมปีระสทิธิภาพจะสามารถส�าเรจ็ได้ 
	 	 เมื่อผู ้สอบทานคุณภาพงานมีส่วนร่วมในเวลา 
	 	 ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น	ๆ
 	 มีความสม�่าเสมอในการใช้การพิจารณาตัดสินใจ 
	 	 ในเรือ่งท่ีมสีาระส�าคญัทีก่�าหนดโดยทมีผูป้ฏบิติังาน

 สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ผู ้สอบทานคุณภาพงานสามารถ
หาแนวทางในการแก ้ ไขป ัญหาหรือประเด็นต ่าง	 ๆ 
ได้อย่างทันท่วงทีในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตลอดระยะเวลา 
ของการปฏิบัติงาน

	 ข้อควรระวังในการจัดท�ากระดาษท�าการ 
ของการสอบทานคุณภาพงาน	 เกี่ยวกับประเด็น
ท่ีพบเจอจากการสอบทานและความเห็นที่มีต่อประเด็นเหล่านั้น 
ผู ้สอบทานคุณภาพงานต้องมีความรับผิดชอบต่อการจัด
ให้มีกระดาษท�าการส�าหรับการสอบทานคุณภาพงาน	 และ
สามารถที่จะเพิ่มข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 ให้มีการจัดท�ากระดาษท�าการ 
อย ่างเหมาะสมยิ่ งขึ้น	 โดยกระดาษท�าการดังกล ่าวควรม ี
ความเพียงพอท่ีจะท�าให ้ผู ้ปฏิบัติงานที่ ไม ่มีประสบการณ  ์

สามารถเข้าใจในลักษณะ	 ระยะเวลาและ
ขอบเขตของวิธีการสอบทานคุณภาพงาน 
นั้นได้

เอกสารอ้างอิง	: 
Exposure	Draft	February	2019,	Proposed	International	Standard	on	
Quality	Management	2,	Engagement	Quality	Reviews	
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Pro-
posed-ISQM-2-Explanatory-Memorandum.pdf

โดย..นายสมชาติ กาลสุข 
อนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

และนายอภิชาติ บุญเกิด
อนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
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	 การแต ่งตั้ งผู ้ สอบทานคุณภาพงาน 
หลังจากที่เคยเป็น	 Engagement	 Partner 
ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งหรือถูกแต่งตั้งให้เป็น 
ผู้สอบทานคุณภาพงานทันที	 ควรมีระยะเวลา 
การหยุดปฏิบัติงาน	(Cooling-off)	ตามสมควร
เพื่อไม ่ให ้มีป ัญหาในเรื่องการขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์ในเชงิข้อมลูและการปฏบิตังิานของ	
Engagement	Partner	คนใหม่

	 มาตรฐานฉบบันี ้
ได้ให้ความส�าคัญของ 
กา รส ่ ง เ ส ริ ม ให ้ มี 
การพูดคุยกันปรึกษา 
หา รือกั น ระหว ่ า ง 
Engagement	Partner	และผูส้อบทาน 
คุณภาพงาน	 เพื่อท�าให้การสอบทาน
มีประสิท ธิภาพและทัน เวลา	 เช ่น 
การก�าหนดลักษณะ	 ระยะเวลา	 และ
ขอบเขตของการปรึกษาหารือกันของ 
ผู ้ ส อ บท า นคุ ณภ าพ ง า นห รื อ ที ม 
ผูป้ฏบิตังิานระหว่างการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง

 ส� าห รับการใช ้บุ คลากรภายนอก 
ในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบทานคุณภาพงาน 
ส�านักงานขนาดเล็กและขนาดกลางอาจมี
ความจ�าเป็นต้องใช้บุคลากรภายนอกมาเป็น 
ผู ้สอบทานคุณภาพงานซึ่งอาจมีข ้อระวัง
เนื่องจากจ�านวนของผู้สอบทานคุณภาพงาน 
มีอย่างจ�ากัดหรืออาจไม่มีเลย

	 การปฏิบัติงานและการจัดท�ากระดาษท�าการของ 
การสอบทานคุณภาพงาน
 	 มีการก�าหนดประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะ 
	 	 ระยะเวลา	 และขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงาน 
	 	 การสอบทานคุณภาพงาน	รวมไปถึงประเด็นส�าคัญ	
	 	 ที่ควรพิจารณาในการสอบทาน
 	 มีการให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบทาน 
	 	 คณุภาพงานอย่างมปีระสิทธิภาพจะสามารถส�าเรจ็ได้ 
	 	 เม่ือผู ้สอบทานคุณภาพงานมีส่วนร่วมในเวลา 
	 	 ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น	ๆ
 	 มีความสม�่าเสมอในการใช้การพิจารณาตัดสินใจ 
	 	 ในเรือ่งทีม่สีาระส�าคญัทีก่�าหนดโดยทมีผูป้ฏบิติังาน

 สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ผู ้สอบทานคุณภาพงานสามารถ
หาแนวทางในการแก ้ ไขป ัญหาหรือประเด็นต ่าง	 ๆ 
ได้อย่างทันท่วงทีในช่วงเวลาที่เหมาะสมตลอดระยะเวลา 
ของการปฏิบัติงาน

	 ข้อควรระวังในการจัดท�ากระดาษท�าการ 
ของการสอบทานคุณภาพงาน	 เกี่ยวกับประเด็น
ที่พบเจอจากการสอบทานและความเห็นที่มีต่อประเด็นเหล่านั้น 
ผู ้สอบทานคุณภาพงานต้องมีความรับผิดชอบต่อการจัด
ให้มีกระดาษท�าการส�าหรับการสอบทานคุณภาพงาน	 และ
สามารถที่จะเพิ่มข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 ให้มีการจัดท�ากระดาษท�าการ 
อย ่างเหมาะสมยิ่ งขึ้น	 โดยกระดาษท�าการดังกล ่าวควรม ี
ความเพียงพอที่จะท�าให ้ผู ้ปฏิบัติงานที่ ไม ่มีประสบการณ  ์

สามารถเข้าใจในลักษณะ	 ระยะเวลาและ
ขอบเขตของวิธีการสอบทานคุณภาพงาน 
นั้นได้

เอกสารอ้างอิง	: 
Exposure	Draft	February	2019,	Proposed	International	Standard	on	
Quality	Management	2,	Engagement	Quality	Reviews	
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Pro-
posed-ISQM-2-Explanatory-Memorandum.pdf

โดย..นายสมชาติ กาลสุข 
อนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

และนายอภิชาติ บุญเกิด
อนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
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Blockchainเมื่อนักบัญชีเจอ Blockchain

จะปรับเปลี่ยนอย่างไร?

ท�ำควำมเข้ำใจ Blockchain คืออะไร?

ข้อมูลทำงกำรบัญชี ปลอดภัยหรือไม่?

	 Blockchain	เป็นหนึง่ในแนวคดิพ้ืนฐานในระบบ	Cryptocurrency 
ซึ่ง	 Blockchain	 คือวิธีการเก็บข้อมูลบัญชีในฐานข้อมูล	 (Database) 
รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 มักเกี่ยวกับรายการระหว่างฝ่ายต่าง	 ๆ 
ทีจ่�าเป็นต้องมคีวามเชือ่ใจในการแลกเปลีย่นและความโปร่งใสของข้อมลู
จากคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งไปสู่ทุก	ๆ	คน	รายการธุรกรรมต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น 
จะถูกรวบรวมไว้	 แล้วจัดเก็บเป็น	 Block	 ธุรกรรมใหม่จะถูกสร้างขึ้น
เรื่อย	 ๆ	 โดยที่ไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขชุดข้อมูลธุรกรรม 
ทีไ่ด้จดัเก็บใน	Block	ก่อนหน้าและยงัสามารถตรวจสอบย้อนกลับรายการ
ตั้งแต่เริ่มแรก	 แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะมีการเชื่อมโยงและอ้างอิงกับ	 Block 
ที่มี	Hash	Function	ของ	Block	ก่อนหน้านี้	ต่อไปเรื่อย	ๆ 	ของแต่ละชุด
ข้อมลูเป็นเสมอืนห่วงโซ่		(Chain)	จงึเกดิการรวมตวักนัเป็น		Blockchain	
และข้อมูล	Database	ทั้ง	Blockchain	จะมีการบันทึก	คัดลอกรายการ

Current payment systems require third-party
intermediaries that often charge high processing fees ...

... but machine-to-machine payment using the Bitcoin
protocol could allow for direct payment between
individuals, as well as support micropayments.

	 เทคโนโลยี 	 Blockchain	 นวัตกรรมล�้ ายุค	 น�าทางสู ่ 
การเปลี่ยนแปลงด้านบริการให้ง ่าย-สะดวก-รวดเร็ว-ต้นทุนต�่าบน 
ความปลอดภัย	 ท�าให้เกิดมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจ	 ซึ่งความปลอดภัย
เป็นประเด็นส�าคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณา	 รวมถึงความน่าเชื่อถือ 
เพราะการท�าธรุกรรมผ่าน	Blockchain	ในแต่ละครัง้นัน้	สร้างการควบคมุ 
โดยมีการร่วมกันท�างานระหว่างผู้ใช้งานในเครือข่าย	เมื่อมีความต้องการ 
ท�าธุรกรรมร่วมกัน	 และอนุมัติว่าเป็นธุรกรรมท่ีมีความถูกต้องนั้น 
ผู้ใช้งานร่วมกันในเครือข่ายส่วนใหญ่จะต้องเห็นชอบ	 เพื่อช่วยรับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูทีถ่กูบนัทกึลงในเครือข่าย	ท�าให้เกดิความร่วมมอื

ธุรกรรมทั้งหมดและกระจายศูนย์	(Decentralization)	ไปเก็บไว้หลายที่ 
ใน	Network	

	 ดั ง น้ันหลักส�า คัญของการใช ้ 	 Blockchain	 สร ้างขึ้น 
เพื่อลดคนกลางในโซ่อุปทาน	 (Supply	 Chain)	 นายหน้าคนกลางอาจ
เปลีย่นบทบาทไปมาก	Blockchain	ได้รับความเชือ่มัน่ด้านความปลอดภยั	
ตรวจสอบย้อนกลับ	 ปลอมแปลงยาก	 มีการยันยันตัวบุคคล	 และมี 
ความถูกต้องสูง	จึงท�าให้ผู้ที่อยู่ในระบบ	Blockchain	ท�าการแลกเปลี่ยน 
หรือท�าธุรกรรมต่าง	 ๆ	 ระหว่างกันโดยตรงได้แบบ	 Peer-to-peer 
โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง	 เช่น	 สถาบันการเงินในการรับจ่ายโอนเงิน 
ที่มีความน่าเชื่อถือ	เป็นต้น

ระหว่างกนัภายในระบบได้	อย่างโปร่งใส		ปราศจากตวักลาง	และป้องกนั
ไม่ให้มีการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลธุรกรรมที่ได้มีการท�าธุรกรรม 
ไปก่อนหน้า	 ป้องกันหลอกลวงต่าง	 ๆ	 ทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างด ี
ท�าให้เกิดคว�ามมั่นใจในประสิทธิภาพของเทคโนโลยี	 Blockchain	 ที่มี
ความปลอดภัย	ทัง้นีใ้นปัจจบุนัหากต้องการโจรกรรมระบบ	Blockchain	
หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นท�าได้ยากมากเพราะจะต้อง	Hack	ข้อมูล
ของทุก	ๆ	อุปกรณ์สื่อสารที่ผู้ใช้งานในเครือข่ายเดียวกัน	จึงท�าให้ยังไม่มี
การขโมยข้อมูลส่วนตัว

ภาพที่ 1 :	 ภาพด้านซ้ายเป็นระบบ	 Payment	 ในปัจจุบันที่ต้องผ่านคนกลาง	 ภาพด้านขวาเป็นการท�าธุรกรรมแบบ	 peer-to-peer	 ที่มีการบันทึกข้อมูลรายการ
ธุรกรรมทั้งหมดแบบกระจายศูนย์	(Decentralize)	
ที่มารูปภาพ :	https://techsauce.co/wp-content/uploads/2016/04/blockchain.png

Blockchain เปลี่ยนนักบัญชี

	 Blockchain	จ�าเป็นในการสร้างระบบ	Trustless	 System 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปฏิรูปโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง	ตัวอย่างเช่น	
 	 Social	Network:	Facebook,	Twitter
 	 Marketplace:	Uber,	Airbnb
 	 E-Commerce:	Amazon,	eBay

	 โดยปกติขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีด้วยเอกสารหรือ
ระบบคอมพิวเตอร์มักใช้ระยะเวลา	 และยิ่งถ้าระบบมีความซับซ้อน 
การตรวจสอบก็ใช้ระยะเวลาที่นานมาก	 การน�า	 Blockchain	
ท�าให้ธุรกรรมต่าง	 ๆ	 ถูกตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายข้ึน 
ช่วยร่นระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมลูทางเอกสาร	ตลอดจนค่าใช้จ่าย 
เเละเวลาในการด�าเนินการของบริษัทจะลดลง	 กิจการสามารถมอง 
โซ่อุปทานท้ังหมดจากอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกันช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้น 
ลดของเสียท�าให้ต้นทุนต�่าลง	ต้นทุนการตรวจติดตามลดลง	อุปกรณ์	
Internet-of-Things	 (IoT)	 Devices	 กับเทคโนโลยีอื่นช่วยกิจการ
ปกป้องตนเองจากสินค้าปลอมได้อย่างมีประสิทธิผล	

	 นักบัญชีช่วยผู้จัดหา	 (Suppliers)	 ในฐานะส่วนหนึ่งของ 
โซ ่ อุปทานที่ เชื่อมโยง	 Blockchain	 ผู ้จัดหาเพิ่มมูลค ่าธุรกิจ 
ด้วยการลดต้นทุน	เช่น	การโอนข้อมลูอตัโนมตั	ิความโปร่งใสของข้อมลู 
และอาจเพิ่มก�าไรส่วนเกิน	 เมื่อ	 Suppliers	 น�า	 Blockchain	 มาใช้
จะได้ข้อมูล	 Feedback	 ดีข้ึนจากลูกค้าเก่ียวกับสินค้าที่ขายลูกค้า
อาจมีแรงจูงใจส่งข้อมูลป้อนกลับส่วนบุคคลให้ผู้จัดหาใช้ปรับปรุง
สินค้า	 ท�าให้เป็นไปได้ที่จะเพิ่มความเชื่อถือข้อมูลป้อนกลับลดเวลา	
ท�าให้แข่งขันและเปิดตลาดใหม่ได้	 เพิ่มความโปร่งใส	 รวดเร็ว	 และ 
ความสม�่าเสมอในกระบวนการบริหาร	 ช่วยให้วางแผนแม่นย�า 
ลดเวลาเครือ่งเสยี	การผลติมากกว่าความจ�าเป็นหรอืการผลติก่อนเวลา 
ที่จ�าเป็น	 ลดต้นทุนการรอคอย	 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
ในองค์กร	เช่น	ก�าลังคน	อุปกรณ์	พื้นที่

	 การใช้รายการกบั	Smart	Contract	บน	Blockchain	ช่วยให้ 
ต้นทุนลดลง	 เช่น	 ช่วยกระทบยอดซื้อ	 ส่ง	 จ่ายเงินอัตโนมัติ	 และ	
Smart	Contract	ท�าให้เริม่การจ่ายเมือ่ได้รับข้อมูลรายการทีส่มบรูณ์ 
เชื่อถือได้	เช่น	Letter	of	Credit	

	 นอกจากนี้ กิจการขนาดกลางและย ่อมโดยเฉพาะ 
ในประเทศก�าลังพัฒนาอาจละเลยหรือไม่สามารถลงทุนท่ีจ�าเป็น 
ในการเข้าร่วมเครอืข่ายทางธรุกรรมทีใ่ช้	Blockchain	ซึง่ท�าให้ต้นทุนสงู 
ในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี	หากนกับญัชสีามารถเข้าใจในระบบห่วงโซ่	และ
น�า	Blockchain	มาใช้ช่วยให้กิจการเกิด	

 	 ความเร็ว	Speed	
 	 ความแม่นยา	Accuracy	
 	 ประสิทธิภาพ	Efficiency
 	 รายละเอียดข้อมูลในอดีตเพิ่ม	Increased	granularity 
	 	 of	historical	data
 	 การติดตามดูแล	Real	time	monitoring	
 	 หลักฐานสาเหตุจริง	Proof	of	provenance	
 	 การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มขึ้น	Increased 
	 	 compliance	
 	 ความสัมพันธ์กับลูกค้า	Consumer/Customer 
	 	 engagement

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 ในอนาคตที่จะพบว่าบทบาทของ 
นักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบนั้นจะค่อย	 ๆ	 ลดลงแน่นอน	 นักบัญชีต้อง
ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ใช้เทคโนโลยี	 ท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึงจะสามารถอยู่รอดในอนาคตได้	 ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทคโนโลย ี
Blockchain	จะกลายเป็นเทคโนโลยหีลกั	ทีไ่ด้รบัความสนใจอย่างมาก
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการท�าให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน
ที่จะน�ามาซึ่งแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจแบบเก่า 
ความท้าทายด้านสังคม	 กฎหมาย	 และการเงินท่ีการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากขึ้น	 และยังคงต้องมี
การพัฒนาต่อไป

โดย..ดร.ศรีสุดา อินทมาศ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และกรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

	 การใช้	Blockchain	ถกูน�าไปใช้เกบ็ธุรกรรมต่าง	ๆ 	สามารถแชร์ข้อมลูกันแบบเป็นห่วงโซ่ได้อย่างง่ายรวดเรว็และสะดวกสบายมากขึน้ 
แม้กระท่ังในการบนัทึกบญัชีและตรวจสอบบญัชีให้ถกูต้องตามท่ีควร	และทันต่อเหตกุารณ์	แต่ละคร้ังมค่ีาใช้จ่ายสงู	และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีหลกีเลีย่ง 
ไม่ได้	 Blockchain	 สามารถช่วยอุตสาหกรรมการบัญชีได้โดยลดค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าว	 เเละเเยกประเภทบัญชี	 อีกทั้งแสดงความโปร่งใสให้
กับบริษัทและที่มาของทรัพย์สินต่าง	ๆ
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Blockchain เปลี่ยนนักบัญชี

	 Blockchain	จ�าเป็นในการสร้างระบบ	Trustless	 System 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปฏิรูปโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง	ตัวอย่างเช่น	
 	 Social	Network:	Facebook,	Twitter
 	 Marketplace:	Uber,	Airbnb
 	 E-Commerce:	Amazon,	eBay

	 โดยปกติขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีด้วยเอกสารหรือ
ระบบคอมพิวเตอร์มักใช้ระยะเวลา	 และยิ่งถ้าระบบมีความซับซ้อน 
การตรวจสอบก็ใช้ระยะเวลาที่นานมาก	 การน�า	 Blockchain	
ท�าให้ธุรกรรมต่าง	 ๆ	 ถูกตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายข้ึน 
ช่วยร่นระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลทางเอกสาร	ตลอดจนค่าใช้จ่าย 
เเละเวลาในการด�าเนินการของบริษัทจะลดลง	 กิจการสามารถมอง 
โซ่อุปทานทั้งหมดจากอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกันช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้น 
ลดของเสียท�าให้ต้นทุนต�่าลง	ต้นทุนการตรวจติดตามลดลง	อุปกรณ์	
Internet-of-Things	 (IoT)	 Devices	 กับเทคโนโลยีอื่นช่วยกิจการ
ปกป้องตนเองจากสินค้าปลอมได้อย่างมีประสิทธิผล	

	 นักบัญชีช่วยผู้จัดหา	 (Suppliers)	 ในฐานะส่วนหน่ึงของ 
โซ ่อุปทานที่ เชื่อมโยง	 Blockchain	 ผู ้จัดหาเพิ่มมูลค ่าธุรกิจ 
ด้วยการลดต้นทุน	เช่น	การโอนข้อมลูอตัโนมตั	ิความโปร่งใสของข้อมลู 
และอาจเพิ่มก�าไรส่วนเกิน	 เมื่อ	 Suppliers	 น�า	 Blockchain	 มาใช้
จะได้ข้อมูล	 Feedback	 ดีข้ึนจากลูกค้าเก่ียวกับสินค้าท่ีขายลูกค้า
อาจมีแรงจูงใจส่งข้อมูลป้อนกลับส่วนบุคคลให้ผู้จัดหาใช้ปรับปรุง
สินค้า	 ท�าให้เป็นไปได้ท่ีจะเพิ่มความเชื่อถือข้อมูลป้อนกลับลดเวลา	
ท�าให้แข่งขันและเปิดตลาดใหม่ได้	 เพิ่มความโปร่งใส	 รวดเร็ว	 และ 
ความสม�่าเสมอในกระบวนการบริหาร	 ช่วยให้วางแผนแม่นย�า 
ลดเวลาเคร่ืองเสยี	การผลติมากกว่าความจ�าเป็นหรอืการผลติก่อนเวลา 
ที่จ�าเป็น	 ลดต้นทุนการรอคอย	 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
ในองค์กร	เช่น	ก�าลังคน	อุปกรณ์	พื้นที่

	 การใช้รายการกบั	Smart	Contract	บน	Blockchain	ช่วยให้ 
ต้นทุนลดลง	 เช่น	 ช่วยกระทบยอดซื้อ	 ส่ง	 จ่ายเงินอัตโนมัติ	 และ	
Smart	Contract	ท�าให้เริม่การจ่ายเมือ่ได้รับข้อมูลรายการทีส่มบรูณ์ 
เชื่อถือได้	เช่น	Letter	of	Credit	

	 นอกจากนี้ กิจการขนาดกลางและย ่อมโดยเฉพาะ 
ในประเทศก�าลังพัฒนาอาจละเลยหรือไม่สามารถลงทุนที่จ�าเป็น 
ในการเข้าร่วมเครือข่ายทางธรุกรรมทีใ่ช้	Blockchain	ซึง่ท�าให้ต้นทุนสูง 
ในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี	หากนกับญัชีสามารถเข้าใจในระบบห่วงโซ่	และ
น�า	Blockchain	มาใช้ช่วยให้กิจการเกิด	

 	 ความเร็ว	Speed	
 	 ความแม่นยา	Accuracy	
 	 ประสิทธิภาพ	Efficiency
 	 รายละเอียดข้อมูลในอดีตเพิ่ม	Increased	granularity 
	 	 of	historical	data
 	 การติดตามดูแล	Real	time	monitoring	
 	 หลักฐานสาเหตุจริง	Proof	of	provenance	
 	 การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มขึ้น	Increased 
	 	 compliance	
 	 ความสัมพันธ์กับลูกค้า	Consumer/Customer 
	 	 engagement

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 ในอนาคตที่จะพบว่าบทบาทของ 
นักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบนั้นจะค่อย	 ๆ	 ลดลงแน่นอน	 นักบัญชีต้อง
ปรับเปล่ียนตัวเองให้ใช้เทคโนโลยี	 ท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึงจะสามารถอยู่รอดในอนาคตได้	 ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทคโนโลย ี
Blockchain	จะกลายเป็นเทคโนโลยหีลกั	ทีไ่ด้รบัความสนใจอย่างมาก
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการท�าให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน
ที่จะน�ามาซึ่งแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจแบบเก่า 
ความท้าทายด้านสังคม	 กฎหมาย	 และการเงินที่การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากขึ้น	 และยังคงต้องมี
การพัฒนาต่อไป

โดย..ดร.ศรีสุดา อินทมาศ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และกรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

	 การใช้	Blockchain	ถกูน�าไปใช้เกบ็ธุรกรรมต่าง	ๆ 	สามารถแชร์ข้อมลูกันแบบเป็นห่วงโซ่ได้อย่างง่ายรวดเรว็และสะดวกสบายมากขึน้ 
แม้กระทัง่ในการบนัทึกบญัชแีละตรวจสอบบญัชใีห้ถกูต้องตามทีค่วร	และทนัต่อเหตกุารณ์	แต่ละคร้ังมค่ีาใช้จ่ายสงู	และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีหลกีเลีย่ง 
ไม่ได้	 Blockchain	 สามารถช่วยอุตสาหกรรมการบัญชีได้โดยลดค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าว	 เเละเเยกประเภทบัญชี	 อีกทั้งแสดงความโปร่งใสให้
กับบริษัทและที่มาของทรัพย์สินต่าง	ๆ
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ความได้เปรียบทางธุรกิจ

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

(Data Analytics)

 ในโลกธรุกจิปัจจบัุนท่ามกลางกระแส
การแข่งขันอย่างรุนแรง รวมทั้งเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู ้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็ การทีอ่งค์กรจะสร้างความได้เปรียบ 
เหนือคู ่แข ่งจ�า เป ็นอย ่าง ย่ิงที่จะต ้องใช ้ 
การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิธรุกจิ (Data Analytics) 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแข่งขัน
แบบเดิม ๆ เช ่น การสร้างความน่าสนใจ 
ให้ผู้บริโภคเพิ่มข้ึน โดยการผลักดันผลิตภัณฑ ์
หรอืการบรกิารใหม่ ๆ  เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมีทางเลอืก 
ที่ เพิ่มขึ้น วิธีการน้ีอาจส ่งผลให ้องค ์กรมี 
ยอดขายที่เพิ่มข้ึน หรืออาจมีก�าไรที่เพิ่มขึ้น 
แต่วธีิการนีไ้ม่สามารถสร้างความได้เปรยีบเหนอื 
คู่แข่งได้อย่างยั่งยืน เพราะไม่นานคู่แข่งก็จะ
พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีม ี
คุณสมบัติไม ่แตกต่างจากสินค้าของบริษัท 
เข้ามาแข่งขันในตลาด และยังมีความได้เปรียบ
ในการแข่งขนัด้านราคา เนือ่งจากไม่ต้องมีต้นทุน
การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพ่ือเข้าสู่
ตลาดเป็นรายแรก

 ในปัจจบุนั “นักบัญชบีรหิาร” มีบทบาททีส่�าคญัในการเพิม่ความสามารถในการแข่งขัน 
และความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจมากขึ้น โดยนักบัญชีบริหารจะเป็นผู้ที่น�าเสนอ
ข้อมลูท่ีผ่านการวิเคราะห์เชงิธรุกจิในแง่มมุต่าง ๆ  เพือ่สนับสนนุการเตบิโตทางธรุกจิขององค์กร 
อย่างก้าวกระโดด ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างตลอด
เวลา การน�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Data Analytics) มาใช้เพื่อการแข่งขัน
และการวิเคราะห์คู ่แข ่ง ร ่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนแต่ง่ายต่อการใช้ (Friendly for user) 
เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันจากกระบวนการ
ทางธุรกิจที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันองค์กรหลายองค์กรมีข้อมูลทางธุรกิจ
จ�านวนมากมายมหาศาลและมีปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Big Data) แต่ยังไม่ได้น�าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์กรเหล่านั้นเริ่มคิดถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ องค์กรเหล่าน้ันจะมีอาวุธท่ีใช้ในการแข่งขัน 
เพิม่ขึน้อย่างมหาศาล เช่น ข้อมลูของลกูค้าทีม่คีวามสนใจในผลติภณัฑ์และมกีารซือ้ซ�า้อย่างต่อเนือ่ง 
ซ่ึงองค์กรสามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า 
เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากจะช่วย
ให้เรารู้ว่าลูกค้าขององค์กรต้องการสินค้าอะไร แต่ยังช่วยให้เรารู้ว่าลูกค้าจะยอมจ่ายเงินเท่าใด 
เพือ่ซือ้สนิค้านัน้ ลกูค้าแต่ละคนจะซือ้สินค้าเป็นจ�านวนเท่าใด ในเวลาไหน หรอืแม้กระทัง่ อะไรจะ
เป็นปัจจยักระตุน้ให้ลูกค้าซือ้ของมากขึน้ รวมถงึยงัช่วยค�านวณได้ว่าต้นทนุค่าตอบแทนพนกังาน 
อัตราการเข้าออกของพนักงาน มีผลต่อยอดขายอย่างไร และวิเคราะห์ย่อยไปถึงระดับที่ว่า 
การขายของพนกังานแต่ละคนมผีลต่อการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของก�าไรของบรษิทัมากน้อยเพียงใด

 นักบัญชีบริหารท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้องค์กรน�าการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชงิธรุกจิและเทคโนโลยมีาใช้เพือ่การแข่งขัน จะสามารถน�าข้อมลูทีอ่งค์กรมอียูอ่ย่างมากมายในด้านต่าง ๆ  มาวเิคราะห์
เพือ่สร้างกลยทุธ์ทางธรุกจิ พฒันาผลติภณัฑ์ บรกิาร และกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 
รวมทั้งสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ และตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของ 
ผู้บริโภคในโลกธุรกิจปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยที่สนับสนุนให้องค์กรประสบความส�าเร็จในการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจในการแข่งขัน

 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

 ก�าหนดให้กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 
 อยูภ่ายใต้การดแูลของผู้บรหิารคนเดยีวกนั โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกนั เพ่ือให้ 
 สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้

 ก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการน�าระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
 ไปใช้อย่างชัดเจน

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้ทุกคนใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
 ประกอบการตัดสินใจ

 สรรหาและจ้างนักวิเคราะห์ที่เหมาะสม

 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

Reference : HBR’s 10 Must Reads: The Essentials
John P. Kotter and Michael E. Porter

โดย... นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
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 นักบัญชีบริหารที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้องค์กรน�าการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชงิธรุกจิและเทคโนโลยมีาใช้เพือ่การแข่งขัน จะสามารถน�าข้อมลูทีอ่งค์กรมอียูอ่ย่างมากมายในด้านต่าง ๆ  มาวเิคราะห์
เพ่ือสร้างกลยทุธ์ทางธรุกจิ พฒันาผลติภณัฑ์ บรกิาร และกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 
รวมทั้งสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ และตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของ 
ผู้บริโภคในโลกธุรกิจปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยที่สนับสนุนให้องค์กรประสบความส�าเร็จในการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจในการแข่งขัน

 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

 ก�าหนดให้กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 
 อยูภ่ายใต้การดแูลของผูบ้รหิารคนเดยีวกนั โดยใช้เทคโนโลยเีดยีวกนั เพือ่ให้ 
 สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้

 ก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการน�าระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
 ไปใช้อย่างชัดเจน

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้ทุกคนใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
 ประกอบการตัดสินใจ

 สรรหาและจ้างนักวิเคราะห์ที่เหมาะสม

 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

Reference : HBR’s 10 Must Reads: The Essentials
John P. Kotter and Michael E. Porter

โดย... นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
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แนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำ ส�ำหรับกำรประเมินภำษี

ตำมมำตรำ 71 (1) แห่งประมวลรัษฎำกร

กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี

	 โดยทัว่ไปกรณบีรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคลใด	ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษเีงนิได้	(ภ.ง.ด.50) 
ภายใน	150	วนันบัแต่วนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชี	ตามมาตรา	68	และมาตรา	69	แห่งประมวล
รษัฎากร		เจ้าพนกังานประเมนิก็จะอาศัยอ�านาจตามมาตรา	23	แห่งประมวลรษัฎากร	ออกหมายเรียก
เพื่อท�าการตรวจสอบภาษีอากร	 โดยเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ที่ไม่ยื่นรายการหรือพยานนั้นน�าบัญชีหรือ
พยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้

	 หลงัจากได้รบัหมายเรยีกแล้ว	หากบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบุิคคลน�าบญัชี	เอกสาร	หรอืหลักฐาน 
ประกอบการลงบัญชีมามอบให้เจ้าพนักงานประเมินตามหมายเรียกที่เพียงพอแก่การตรวจสอบ 
เพื่อหาก�าไรสุทธิได้	 	 เจ้าพนักงานประเมินก็มีอ�านาจประเมินภาษีตามมาตรา	 24	 แห่งประมวลรัษฎากร 
พร้อมเบี้ยปรับ	2	 เท่าตามมาตรา	26	แห่งประมวลรัษฎากร	และเงินเพิ่มอีก	ร้อยละ	1.5	ต่อเดือนหรือ 
เศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย	โดยไม่รวมเบี้ยปรับ	ตามมาตรา	27	แห่งประมวลรัษฎากร

	 นอกจากนี	้ในกรณทีีบ่รษัิทหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบุิคคลใดไม่ยืน่แบบ	ภ.ง.ด.50	เจ้าพนกังานประเมนิ
ยงัมอี�านาจประเมนิภาษใีนอตัราร้อยละ	5	ของยอดรายรบัก่อนหกัรายจ่ายใด	ๆ 	หรอืยอดขายก่อนหกัรายจ่าย 
ใด	 ๆ	 ของรอบระยะเวลาบัญชี	 แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า	 ถ้ายอดรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือยอดขาย
ก่อนหักรายจ่ายดังกล่าวไม่ปรากฏ	 เจ้าพนักงานประเมินมีอ�านาจประเมิน	 โดยอาศัยเทียบเคียงกับยอด 
ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนน้ันข้ึนไป	 ถ้ายอดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนไม่ปรากฏ	 ให้ประเมินได้ตามที่
เห็นสมควร	ตามมาตรา	71	(1)	แห่งประมวลรัษฎากร

$

	 แม้ค�าสัง่กรมสรรพากรที	่ป.	78/2541ฯ	ข้างต้น	จะไม่ใช่กฎหมาย	
แต่ก็เป็นแนวทางที่กรมสรรพากรวางไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานประเมิน 
ถือปฏิบัติส�าหรับการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา	 71	 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากร

	 และเมื่อพิจารณาตามค�าพิพากษาของศาลฎีกาท่ีผ่านมา	 ก็มีค�า
วินิจฉัยเห็นพ้องกับแนวทางการประเมินภาษีตามค�าสั่งกรมสรรพากรที ่
ป.	78/2541ฯ	ข้างต้น		ดังนี้

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 5204/2538	 สรุปความว่า	 “...เมื่อ
โจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน	นิติบุคคล 
(ภ.ง.ด.50)	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี	พ.ศ.	2527	และ	2528	ภายใน 
หนึง่ร้อยห้าสบิวนันับแต่วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัช	ีตามมาตรา	68 
และมาตรา	69	แห่งประมวลรษัฎากร	อนัเป็นแบบการยืน่รายการซึง่จ�าเป็น
ต้องใช้ในการค�านวณภาษี	 เจ้าพนักงานประเมินของจ�าเลยจึงมีอ�านาจ
ประเมินได้ตามมาตรา	71	(1)	การยื่นรายการของโจทก์ในภายหลังไม่อาจ
ลบล้างอ�านาจของเจ้าพนักงานประเมินของจ�าเลยได้

	 ซึ่งกรมสรรพากรได้วางแนวเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับการประเมิน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	เรื่อง	ขอบเขตการใช้อ�านาจ	ตามมาตรา	71	(1)	แห่งประมวลรัษฎากร	ไว้ตามค�าสั่งกรมสรรพากรที ่
ป.	 78/2541	 ลงวันท่ี	 27	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2541	 ส�าหรับการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรตามมาตรา	 23 
แห่งประมวลรัษฎากร		กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี		สรุปได้ดังนี้

กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด	 เพื่อท�าการ
ตรวจสอบภาษีอากรตามมาตรา	23	แห่งประมวลรษัฎากร		และสัง่ให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน 
นติบิคุคลนัน้น�าบญัช	ีเอกสาร	หรอืหลกัฐานอืน่มาให้เจ้าพนกังานประเมนิท�าการตรวจสอบด้วย 
ให้เจ้าพนกังานประเมนิท�าการประเมนิภาษเีงนิได้นติบุิคคล	ตามมาตรา	24	แห่งประมวลรัษฎากร 
พร้อมทัง้เบ้ียปรบั	2	เท่าของจ�านวนเงนิภาษอีากรทีต้่องช�าระตามมาตรา	26	แห่งประมวลรษัฎากร 
หรือจะท�าการประเมินภาษีเงินได้ตามมาตรา	71	 (1)	แห่งประมวลรัษฎากรก็ได้	แล้วแต่ว่า
ภาษีตามวิธีใดจะมีจ�านวนมากกว่า

กรณีท่ีเจ ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกตามมาตรา	 23	 แห่งประมวลรัษฎากร 
เพือ่ท�าการตรวจสอบภาษีอากรบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิคุคลทีป่ระกอบกจิการขายส่งสนิค้า 
บางประเภท	 ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินสามารถหาหลักฐานเพื่อน�ามาใช้ในการค�านวณก�าไร
สุทธิได้โดยง่าย	 เช่น	 กิจการขายส่งสุรา	 เบียร์	 ยาสูบ	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 ปูนซีเมนต์	 เป็นต้น 
ให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบและประเมินภาษีเงินได้	 ตามมาตรา	 24	 แห่งประมวล
รัษฎากร	 พร้อมท้ังเบี้ยปรับอีก	 2	 เท่าของจ�านวนเงินภาษีอากรท่ีต้องช�าระตามมาตรา	 26	
แห่งประมวลรัษฎากร	แล้วแต่กรณี

เจ้าพนักงานประเมินจะไม่ประเมินภาษีเงินได้	 โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา	 71	 (1) 
แห่งประมวลรษัฎากรก็ได้	ถ้าปรากฏข้อเทจ็จรงิว่ามเีหตอุนัสมควรทีจ่ะไม่ประเมนิภาษเีงินได้ 
ตามมาตรา	 71	 (1)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นแต่ละกรณีไป
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	 แม้ค�าสัง่กรมสรรพากรที	่ป.	78/2541ฯ	ข้างต้น	จะไม่ใช่กฎหมาย	
แต่ก็เป็นแนวทางท่ีกรมสรรพากรวางไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานประเมิน 
ถือปฏิบัติส�าหรับการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา	 71	 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากร

	 และเม่ือพิจารณาตามค�าพิพากษาของศาลฎีกาท่ีผ่านมา	 ก็มีค�า
วินิจฉัยเห็นพ้องกับแนวทางการประเมินภาษีตามค�าส่ังกรมสรรพากรที ่
ป.	78/2541ฯ	ข้างต้น		ดังนี้

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 5204/2538	 สรุปความว่า	 “...เม่ือ
โจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน	นิติบุคคล 
(ภ.ง.ด.50)	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี	พ.ศ.	2527	และ	2528	ภายใน 
หนึง่ร้อยห้าสบิวนันับแต่วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัช	ีตามมาตรา	68 
และมาตรา	69	แห่งประมวลรษัฎากร	อนัเป็นแบบการยืน่รายการซึง่จ�าเป็น
ต้องใช้ในการค�านวณภาษี	 เจ้าพนักงานประเมินของจ�าเลยจึงมีอ�านาจ
ประเมินได้ตามมาตรา	71	(1)	การยื่นรายการของโจทก์ในภายหลังไม่อาจ
ลบล้างอ�านาจของเจ้าพนักงานประเมินของจ�าเลยได้

	 ซึ่งกรมสรรพากรได้วางแนวเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับการประเมิน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	เรื่อง	ขอบเขตการใช้อ�านาจ	ตามมาตรา	71	(1)	แห่งประมวลรัษฎากร	ไว้ตามค�าสั่งกรมสรรพากรที ่
ป.	 78/2541	 ลงวันท่ี	 27	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2541	 ส�าหรับการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรตามมาตรา	 23 
แห่งประมวลรัษฎากร		กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี		สรุปได้ดังนี้

กรณีท่ีเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด	 เพื่อท�าการ
ตรวจสอบภาษอีากรตามมาตรา	23	แห่งประมวลรษัฎากร		และสัง่ให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน 
นติบิคุคลนัน้น�าบญัช	ีเอกสาร	หรอืหลกัฐานอืน่มาให้เจ้าพนกังานประเมนิท�าการตรวจสอบด้วย 
ให้เจ้าพนกังานประเมนิท�าการประเมนิภาษเีงนิได้นติบุิคคล	ตามมาตรา	24	แห่งประมวลรษัฎากร 
พร้อมทัง้เบ้ียปรบั	2	เท่าของจ�านวนเงนิภาษอีากรทีต้่องช�าระตามมาตรา	26	แห่งประมวลรษัฎากร 
หรือจะท�าการประเมินภาษีเงินได้ตามมาตรา	71	 (1)	แห่งประมวลรัษฎากรก็ได้	แล้วแต่ว่า
ภาษีตามวิธีใดจะมีจ�านวนมากกว่า

กรณีที่เจ ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกตามมาตรา	 23	 แห่งประมวลรัษฎากร 
เพือ่ท�าการตรวจสอบภาษีอากรบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิคุคลทีป่ระกอบกจิการขายส่งสนิค้า 
บางประเภท	 ซ่ึงเจ้าพนักงานประเมินสามารถหาหลักฐานเพื่อน�ามาใช้ในการค�านวณก�าไร
สุทธิได้โดยง่าย	 เช่น	 กิจการขายส่งสุรา	 เบียร์	 ยาสูบ	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 ปูนซีเมนต์	 เป็นต้น 
ให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบและประเมินภาษีเงินได้	 ตามมาตรา	 24	 แห่งประมวล
รัษฎากร	 พร้อมทั้งเบ้ียปรับอีก	 2	 เท่าของจ�านวนเงินภาษีอากรที่ต้องช�าระตามมาตรา	 26	
แห่งประมวลรัษฎากร	แล้วแต่กรณี

เจ้าพนักงานประเมินจะไม่ประเมินภาษีเงินได้	 โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา	 71	 (1) 
แห่งประมวลรษัฎากรก็ได้	ถ้าปรากฏข้อเทจ็จรงิว่ามเีหตอุนัสมควรทีจ่ะไม่ประเมนิภาษเีงินได้ 
ตามมาตรา	 71	 (1)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นแต่ละกรณีไป
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 แม้เจ้าพนักงานประเมินของจ�าเลยจะได้เรียก
ให้จ�าเลยส่งเอกสารต่าง	 ๆ	 ไปเพื่อตรวจสอบ	 แต่เมื่อได้
ความแน่ชัดแล้วว่าโจทก์ไม่ได้ยื่นรายการท่ีจ�าเป็นต้องใช ้
ในการค�านวณาภาษ	ีอนัเป็นเหตหุนึง่ทีเ่จ้าพนกังานประเมนิ
ของจ�าเลยจะใช้อ�านาจประเมินภาษีตามมาตรา	 71	 (1) 
ได้แล้ว	 ก็หาจ�าเป็นท่ีเจ้าพนักงานประเมินของจ�าเลย 
จะต้องท�าการตรวจสอบไต่สวนหาความจริงจากเอกสาร 
ทีโ่จทย์ส่งมอบ	การส่งมอบเอกสารของโจทก์ไม่ท�าให้อ�านาจ 
การประเมินของเจ้าพนักงานดังกล่าวหมดสิ้นไป”

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 5932/2552	 สรุป
ความว่า		“...มาตรา	71	แห่งประมวลรัษฎากร	หาใช่เป็น
บทบัญญัติตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น	 แต่ยังมีเจตนารมณ ์
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการ 
ให้ถกูต้องพร้อมทัง้น�าเอกสารหรอืหลักฐานทางบญัชแีสดง
ต่อเจ้าพนักงาน	 เพ่ือพิสูจน์รายได้รายจ่ายของกิจการด้วย 
เมื่อผู ้ เสียภาษีไม ่ยื่นรายการ	 เจ ้าพนักงานประเมิน 
มีอ�านาจออกหมายเรียกผู้น้ันมาไต่สวน	 และออกหมาย
เรียกพยานกับสั่งให้ผู้ท่ีไม่ยื่นรายการหรือพยานน�าบัญชี
หรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ตาม
มาตรา	 23	 แห่งประมวลรัษฎากร	 และมีอ�านาจประเมิน
ตามมาตรา	 24	 แห่งประมวลรัษฎากร	 ก็ได้	 ดังนั้น 
การที่เจ้าพนักงานประเมินจะเลือกใช้อ�านาจประเมินตาม
มาตรา	 71	 (1)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 ต้องเป็นการใช้ 
โดยมดีลุพนิจิทีเ่หมาะสมแก่กรณแีละเป็นธรรมด้วย	ปรากฏ
ว่าในระหว่างการตรวจสอบไต่สวน	 โจทก์ให้ความร่วมมือ 
แก่เจ้าหน้าที่	 โดยให้ถ้อยค�าและส่งมอบสมุดบัญชีต่าง	 ๆ 
ใบส่งของ	 ใบส�าคัญจ่ายประกอบการลงบัญชี	 ส�าเนา 
ใบเสร็จรับเงิน	 รายงานสินค้าคงเหลือและเอกสาร 
หลักฐานประกอบการลงบัญชีอ่ืน	 ซึ่งหลักฐานดังกล่าว
เพียงพอในการค�านวณก�าไรขาดทุนสุทธิจากการประกอบ
กจิการรอบระยะเวลาบญัชพีพิาทได้	ดงันัน้	การใช้ดลุพนิจิ
ของเจ้าพนักงานประเมินท่ีประเมินตามมาตรา	 71	 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากร	เป็นการไม่ชอบ”

	 เมื่อเปรียบเทียบค�าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว
แล้วจะเห็นว่า	ค�าวินิจฉัยของศาลมีแนวเปลี่ยนไปจากเดิม 
โดยตามค�าพิพากษาศาลฎีกา	ที่	5204/2538	ซึ่งพิจารณา
เห็นว่า	 เมื่อเจ ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียก 
ตรวจสอบภาษีอากรตามมาตรา	23	แห่งประมวลรัษฎากร		
กรณผีูเ้สยีภาษไีม่ได้ยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษไีว้ภายใน
ก�าหนดเวลาตามกฎหมาย	 ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา	 71	 (1)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 เจ้าพนักงาน
ประเมินก็มีอ�านาจประเมินภาษีได้แล้ว	 โดยเจ้าพนักงาน
ประเมินไม่จ�าต้องตรวจสอบไต่สวนหาความจริงจาก 
เอกสารหลักฐานท่ีผู้เสียภาษีน�าส่งในช้ันตรวจสอบอีก 
แต่อย่างใด	 การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตาม
มาตรา	71	(	1)	แห่งประมวลรัษฎากร	จึงชอบแล้ว

	 ในขณะที่ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 5932/2552 
พิจารณาเห็นว ่า	 ในระหว ่างตรวจสอบผู ้ เสียภาษ ี
ให้ความร่วมมือและได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ 
ซึ่งเพียงพอในการค�านวณหาก�าไรขาดทุนสุทธิจาก 
การประกอบกิจการได้	 เจ้าพนักงานประเมินก็ใช้อ�านาจ
ประเมินตามมาตรา	 24	 แห่งประมวลรัษฎากรได้	 เพราะ
การจะเลือกใช ้อ�านาจประเมินตามมาตรา	 71	 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากร	 ต้องเป็นการใช้โดยมีดุลพินิจ 
ที่เหมาะสมแก่กรณีและเป็นธรรมด้วย	 การที่เจ้าพนักงาน
ประเมินเลือกใช่อ�านาจประเมินตามมาตรา	 71	 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากร	ในกรณีนี้	จึงไม่ชอบ

	 อย่างไรก็ดี	 แนวค�าพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น	
ยงัคงสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัติามค�าสัง่กรมสรรพากรที่ 
ป.	 78/2541ฯ	 ที่เจ้าพนักงานประเมินอาจจะขออนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	 ที่จะ 
ไม ่ ใช ้อ� านาจประเ มินภาษีตามมาตรา	 71	 (1) 
แห่งประมวลรษัฎากร	กไ็ด้	ถ้าปรากฏว่ามเีหตอุนัสมควร 

โดย.. นางสุวรรณี ศิริพรพิทักษ์
กรรมการ	ในคณะกรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร

	 ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

เพือ่ตีพมิพ์ในวารสารสภาวชิาชพีบัญช	ี(Journal	of	Federation	

of	Accounting	Professions:	 JFAC)	 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล 

ในการค้นคว้า	 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบัญช	ีการตรวจสอบ	

และด้านอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวชิาชพีบัญชี 

สมาชิก	และผู้สนใจ  

เขียนบทความลงวารสารสภาวิชาชีพบัญชี	 

ก็สามารถนับชั่วโมง	CPD	ได้

บทความที่ได้รับการตีพิมพ ์

สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี	(CPD)	

แบบเป็นทางการได้	ดังนี้

• บทความวิจัย	สามารถนับชั่วโมง	CPD	ได้	20	ชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ	(ผู้สอบบัญชี) 

	 และ	12	ชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ	(ผู้ท�าบัญชี)

• บทความวิชาการ	สามารถนับชั่วโมง	CPD	ได้	3	ชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ

ผู้อ่านบทความ

สามารถนับชั่วโมง	CPD	แบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง	แต่ไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ	(เฉพาะผู้สอบบัญชี)

สามารถศึกษาข้อมูลขั้นตอนการส่งบทความ

และดาวน์โหลดวารสารสภาวิชาชีพบัญชีฉบับปฐมฤกษ์	

ปีที่	1	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2562

ได้ที่	: http://bit.ly/2JqU3ul

Did	you	

Know?
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	 ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

เพือ่ตีพมิพ์ในวารสารสภาวชิาชพีบัญช	ี(Journal	of	Federation	

of	Accounting	Professions:	 JFAC)	 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล 

ในการค้นคว้า	 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบัญช	ีการตรวจสอบ	

และด้านอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวชิาชพีบัญชี 

สมาชิก	และผู้สนใจ  

เขียนบทความลงวารสารสภาวิชาชีพบัญชี	 

ก็สามารถนับชั่วโมง	CPD	ได้

บทความที่ได้รับการตีพิมพ ์

สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี	(CPD)	

แบบเป็นทางการได้	ดังนี้

• บทความวิจัย	สามารถนับชั่วโมง	CPD	ได้	20	ชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ	(ผู้สอบบัญชี) 

	 และ	12	ชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ	(ผู้ท�าบัญชี)

• บทความวิชาการ	สามารถนับชั่วโมง	CPD	ได้	3	ชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ

ผู้อ่านบทความ

สามารถนับชั่วโมง	CPD	แบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง	แต่ไม่เกิน	2	ชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ	(เฉพาะผู้สอบบัญชี)

สามารถศึกษาข้อมูลขั้นตอนการส่งบทความ

และดาวน์โหลดวารสารสภาวิชาชีพบัญชีฉบับปฐมฤกษ์	

ปีที่	1	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2562

ได้ที่	: http://bit.ly/2JqU3ul

Did	you	

Know?
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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 “ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain”

 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 - 16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

 หลักสูตร “เรียนประมวลรัษฎากร กับนักบัญชี”  

 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชิก 24,000 บาท บุคคลทั่วไป 27,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “การวางระบบบัญชีทางการเกษตร Agricultural

 Accounting System Design รุ่นที่ 1/62”  

 วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที่ 1/62” 

 วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ ห้องออคิด 4 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23


