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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
	 ส�ำหรับในปี	 2562	 นี้ 	 มีอีกหนึ่ง 
เ ห ตุ ก ำ รณ ์ ที่ จ ะ ถู ก ก ล ่ ำ ว ถึ ง แ ล ะจ ำ รึ ก 
ในประวตัศิำสตร์	คอื	พระรำชพธีิบรมรำชำภเิษก
รัชกำลที่ 	 10	 ถือเป ็นพระรำชพิธีที่ส�ำคัญ 
และจะเป็นครั้งแรกของคนรุ่นใหม่ท่ีจะเห็น 
พระรำชพิธีนี้	 เพรำะครั้งล่ำสุดเกิดข้ึน	 ในปี 
พ.ศ. 	 2493	 ใน รัชกำลพระบำทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	บรมนำถบพิตร 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้จัดกำรพระรำช
พิธีบรมรำชำภิเษก	 ก�ำหนดกำรพระรำชพิธี 
3	 วันคือ	 วันที่	 3-5	 พฤษภำคม	 พ.ศ.	 2493 
กำรประกอบพระรำชพิธีในวันที่	 5	พฤษภำคม	
พ.ศ.	2493	นีเ้อง	ทีพ่ระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฐมบรมรำช 
โองกำร	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทีเ่รำ
ชำวไทยได้ยนิคุน้หมูำนำนเกือบ	70	ปี	 เพื่อเป็น 
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	เรำได้รวบรวมข้อมลู 
อันเป็นประโยชน์มำให้ศึกษำค่ะ

	 พระรำชพิธีบรมรำชำภิ เษกเป ็น 
พระ ร ำช พิ ธี ส� ำ คั ญขอ งทุ กป ร ะ เทศที่ ม ี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข	ด้วยพิธีนี้ 
เป ็นกำรเฉลิมพระเกียรติยศว ่ำทรงเป ็น 
พระมหำกษัตริย์โดยบริบูรณ์	 และเพื่อควำม
เป ็นส วัส ดิมงคลของประเทศชำติ 	 และ 
รำชอำณำจักร

	 ตำมโบรำณรำชประเพณีของสยำม	
แม้พระมหำกษตัรย์ิพระองค์ใหม่ทรงครองรำชย์ 
ต่อจำกพระมหำกษัตริย์ในพระบรมโกศโดยทนัท ี
แต่กำรออกพระปรมำภิไธยจะยังไม ่ เรียก
ขำนว่ำ	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว” 
หำกแต่จะออกพระปรมำภิไธยว่ำ	 “สมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่ว”	 ในระหว่ำงทีย่งัมไิด้ทรงประกอบ 
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 ค�ำส่ังของกษัตริย์
พระองค์ใหม่ใช้ว่ำ	“พระราชโองการ”	 ก็ยังไม่ 
เรียกว ่ำ	 “พระบรมราชโองการ” 	 หรือ 
ทรงเศวตฉัตรก็ยังเป็นเพียงฉัตร	 7	 ชั้น	 หรือ 
“พระสัปตปฎลเศวตฉัตร”	 จะทรงได้รับ 
กำรทูล เกล ้ ำฯ	 ถวำยฉัตร	 9	 ชั้ น 	 หรือ 
“พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร” ต่อเมื่อทรง
ประกอบพระรำชพิ ธีบรมรำชำภิเษกแล ้ว	
พระบรมรำชอสิริยยศจงึเตม็บรบิรูณ์ตำมโบรำณ
ขัตติยรำชประเพณี

	 ส� ำห รับขั้นตอนกำรพระรำชพิธ ี
บรมรำชำภิเษกที่ผ่ำนมำนั้น	 มีกำรปรับเปลี่ยน	
โดยพระมหำกษัตริย์แต่ละรัชกำลย่อมทรง 
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้มีกำรปรับเปลี่ยน 
บำงอย่ำงตำมพระรำชนิยม	ม.ร.ว. แสงสูรย์  
ลดาวลัย์	ได้เขยีนอธบิำยไว้ในหนงัสือ	พระรำชพธิี 
บรมรำชำภเิษกสมยักรงุรตันโกสินทร์	 ถงึขัน้ตอน 
ของพธิทีีอ่ำจแบ่งแยกออกไปได้เป็น	5	ตอน	ดงันี้

1. ขั้นเตรียมพิธี มีการท�าพิธีตักน�้าและตั้ง 
 พิธีเสกน�้าส�าหรับถวายเป็นน�้าอภิเษกและ 
 น�้าสรงพระมุรธาภิเษก กับท�าพิธีจารึก 
 พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ 
 และแกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล

2. พิธีเบื้องต้น มีการเจริญพระพุทธมนต์ 
 ตั้งน�้าวงด ้าย จุดเทียนชัย และเจริญ 
 พ ร ะ พุ ท ธ ม น ต ์ ใ น ก า ร พ ร ะ ร า ช พิ ธ ี
 บรมราชาภเิษก

3. พธิบีรมราชาภเิษก มีพธิสีรงพระมุรธาภิเษก  
 แล้วประทบัพระทีน่ั่งอัฐทศิอทุมุพรราชอาสน์ 
 รับน�้าอภิเษก ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ 
 รับถวายสิริราชสมบัติและเคร่ืองสิริราช 
 กกุธภัณฑ์

4. พธิเีบือ้งปลาย มกีารเสดจ็ออกมหาสมาคม  
 สถาปนาสมเด็จพระราชินี แล้วเสด็จ 
 พระราชด�าเนินไปท�าพิธีประกาศพระองค์ 
 เป็นศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา  
 ถวายบงัคมพระบรมศพ พระบรมอฐัสิมเดจ็ 
 พระบรมราชบุพการี และเสด็จเฉลิม 
 พระราชมณเฑียร

5. เสด็จพระราชด�า เนิน เ ลียบพระนคร 
 โดยกระบวนพยุหยาตราทั้งทางสถลมารค 
 และชลมารค

	 ส่วนขัน้ตอนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทร เทพยวรางกู ร 	 มี ร ำยละ เอี ยด 
ในประกำศส�ำนกัพระรำชวงั	เรือ่ง ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล ้าฯ ให ้ ต้ังการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ดังนี้

	 “เลขำธิกำรพระรำชวัง	 รับพระรำชโองกำร 
เหนอืเกล้ำเหนอืกระหม่อม	 ให้ประกำศให้ทรำบ 
โดยทั่วกันว่ำ	 โดยที่	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ได้เสดจ็เถลงิถวัลยรำชสมบตัเิป็นพระมหำกษตัรย์ิ 
แห่งประเทศไทย	 ตำมค�ำกรำบทูลเชิญของ
ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 ปฏิบัติหน้ำที่
ประธำนรัฐสภำ	 กรำบบังคมทูลในนำมของ 
ปวงชนชำวไทยนั้น

	 ทรงพระรำชด�ำริว ่ำ	 เป็นโอกำสอันควร 
ทีจ่ะได้ประกอบกำรพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก 
ตำมพระรำชประเพณี	 เพื่อควำมเป็นสวัสดิ
มงคลของประเทศชำติ	 และรำชอำณำจักรให้
เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชำชนผู้มีควำมหวัง
ตั้งใจอยู ่ทั่วกัน	 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม ่อม	 ให ้ตั้ งกำรพระรำชพิธี 
บรมรำชำภิเษกขึ้น	ดังนี้

 วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 และเสด็จออก 
มหำสมำคม	พระบรมวงศำนวุงค์	คณะองคมนตร	ี 
คณะรัฐมนตรี	 ข้ำรำชกำรชั้นผู ้ใหญ่เฝ้ำทูล 
ละอองธลีุพระบำทถวำยพระพรชยัมงคล	จำกนัน้ 
พระรำชพิธีเฉลิมพระรำชมณเฑียร

 วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 
พระรำชพธิเีฉลิมพระปรมำภิไธย	พระนำมำภไิธย 
และสถำปนำฐำนันดรศักดิ์พระบรมวงศำนุวงศ์ 
จำกนั้น	 เสด็จเลียบพระนคร	 โดยขบวน
พยุหยำตรำทำงสถลมำรค

 วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 
เสด็จออก	ณ	 สีหบัญชร	พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
ปรำสำท	 พสกนิกรเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท
ถวำยพระพรชัยมงคล	 จำกนั้น	 เสด็จออก	 
ณ	พระทีน่ัง่จกัรมีหำปรำสำท	คณะทตูำนทุตู	และ
กงสุลต่ำงประเทศ	 เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
ถวำยพระพรชัยมงคล

	 ส่วนกำรเสด็จเลียบพระนคร	 โดยขบวน
พยหุยำตรำทำงชลมำรค	ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อม	 ให้มีขึ้นในช่วงกำรพระรำชพิธี 
ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ำพระกฐิน	
ปลำยปีพุทธศักรำช	2562

	 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน	 ส�ำนัก
พระรำชวัง	1	มกรำคม	พุทธศักรำช	2562”

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, www.silpa-mag.com
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นักบัญชีจะพัฒนาอย่างไร?

ให้ล�้ำหน้ำ
AI

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยเีขา้สูยุ่ค Digital ท�าใหเ้กดิผลกระทบ 

ต่อธุรกิจและผู้ประกอบการตลอดถึงผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ โดยเฉพาะ AI  

หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากมายว่าจะเข้ามาแทนที่มนุษย์

 หลาย ๆ  ครัง้ผมได้เข้าร่วมประชมุกบับคุลากรอาชพีอืน่ ๆ   มกัจะได้รบัค�ากล่าวว่า 
“คุณรู้ไหมอีกไม่นานนักบัญชีจะต้องตกงาน เพราะ AI จะเข้ามาท�างานแทน” ช่วงแรก 
ผมยังไม่ได้ศึกษา AI  จึงเกิดความวิตกกังวลว่าถ้า AI มีผลกระทบต่อนักบัญชีซึ่งมีสมาชิก
ทั้งผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีประมาณ 80,000 รายเศษ ยังไม่รวมนิสิตนักศึกษาที่จบมา 
ในแต่ละปีอกีจ�านวนเรอืนหมืน่ ผมและคุณชัยยทุธ องัศุวิทยา (ผู้ช่วยเลขาธกิารสภาวิชาชพีบญัชี) 
ได้ปรึกษาเพื่อเตรียมการว่าจะพัฒนานักบัญชีอย่างไรจึงจะล�้าหน้า AI ซึ่งจะท�าให้ 
นกับญัชีไม่มวีนัตกงาน จงึเป็นทีม่าของหัวข้อทีจ่ะกล่าวถงึในครัง้นี ้ ผมจะพานกับญัชไีปรู้จกั 
คู่แข่งที่น่ากลัวของเราคือ AI

AI (Artficial Intelligence) 

“ปัญญำประดิษฐ์” คืออะไร?
ก่อนอื่นจะขอแนะน�าให้รู้จักกับ AI
 เป็นการพฒันาเทคโนโลยโีดยอาศัยความรูด้้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผนวกความรู ้
ด้านอื่น ๆ เพื่อมาท�างานแทนมนุษย์
 การพัฒนา AI จะเป็นเรื่องของ Machine Learning  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ AI 
เรียนรู้ข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเอง  โดยน�าเอาแนวคิดการท�างานของสมองคนมาใช้ในการ

•  วิเคราะห์
•  แยกแยะข้อมูล
•  แบ่งประเภทของข้อมูล
•  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เชิงสถิติ

       เทคโนโลยีเริ่มส่งสัญญาณว่าจะเข้าสู่ยุค AI เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย, Internet  of  
Things (IOT), ระบบ Cloud และยานพาหนะไร้คนขับ เป็นต้น  ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่า
หลายธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีได้ท�าการลงทุนระบบ AI ตลอดเวลา เช่น Apple, Google, 
 Samsung, Amazon และ Huawei เป็นต้น

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
อุปนายกคนที่สาม และประธาน
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นักบัญชีจะพัฒนาอย่างไร?

ให้ล�้ำหน้ำ
AI

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยเีขา้สูยุ่ค Digital ท�าใหเ้กดิผลกระทบ 

ต่อธุรกิจและผู้ประกอบการตลอดถึงผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ โดยเฉพาะ AI  

หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากมายว่าจะเข้ามาแทนที่มนุษย์

 หลาย ๆ  ครัง้ผมได้เข้าร่วมประชมุกบับคุลากรอาชพีอืน่ ๆ   มกัจะได้รับค�ากล่าวว่า 
“คุณรู้ไหมอีกไม่นานนักบัญชีจะต้องตกงาน เพราะ AI จะเข้ามาท�างานแทน” ช่วงแรก 
ผมยังไม่ได้ศึกษา AI  จึงเกิดความวิตกกังวลว่าถ้า AI มีผลกระทบต่อนักบัญชีซึ่งมีสมาชิก
ทั้งผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีประมาณ 80,000 รายเศษ ยังไม่รวมนิสิตนักศึกษาที่จบมา 
ในแต่ละปีอกีจ�านวนเรอืนหมืน่ ผมและคณุชัยยทุธ องัศุวิทยา (ผูช่้วยเลขาธกิารสภาวิชาชพีบญัชี) 
ได้ปรึกษาเพื่อเตรียมการว่าจะพัฒนานักบัญชีอย่างไรจึงจะล�้าหน้า AI ซึ่งจะท�าให้ 
นกับญัชไีม่มวีนัตกงาน จงึเป็นทีม่าของหัวข้อทีจ่ะกล่าวถงึในครัง้นี ้ ผมจะพานกับญัชไีปรู้จกั 
คู่แข่งที่น่ากลัวของเราคือ AI

AI (Artficial Intelligence) 

“ปัญญำประดิษฐ์” คืออะไร?
ก่อนอื่นจะขอแนะน�าให้รู้จักกับ AI
 เป็นการพฒันาเทคโนโลยโีดยอาศยัความรูด้้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ผนวกความรู ้
ด้านอื่น ๆ เพื่อมาท�างานแทนมนุษย์
 การพัฒนา AI จะเป็นเรื่องของ Machine Learning  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ AI 
เรียนรู้ข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเอง  โดยน�าเอาแนวคิดการท�างานของสมองคนมาใช้ในการ

•  วิเคราะห์
•  แยกแยะข้อมูล
•  แบ่งประเภทของข้อมูล
•  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เชิงสถิติ

       เทคโนโลยีเริ่มส่งสัญญาณว่าจะเข้าสู่ยุค AI เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย, Internet  of  
Things (IOT), ระบบ Cloud และยานพาหนะไร้คนขับ เป็นต้น  ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่า
หลายธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีได้ท�าการลงทุนระบบ AI ตลอดเวลา เช่น Apple, Google, 
 Samsung, Amazon และ Huawei เป็นต้น
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จุดแข็งและจุดอ่อนของ AI
 นกับญัชจีะก้าวล�า้ AI ได้ ก่อนอืน่จะต้องทราบจดุอ่อนและ

จุดแข็งของ AI

 จุดแข็งของ AI
• ความสามารถในการท�างานซ�้า ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

ไม่ซับซ้อน
• ท�างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• ไม่มีการนัดหยุดงาน
• ระหว่างการท�างานไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 

คัดกรอง  แยกแยะ แบ่งกลุ่ม คัดเลือก และค้นหา
• การท�างานแบบ Algorithm กล่าวคือ ความสามารถ

ในการค�านวณและประมวลผลได้อย่างมหาศาล 
มีประสิทธิภาพสูง และรวดเร็ว

 จุดอ่อนของ AI
• AI ขาดแคลนเร่ือง Solf Skill และ Unstructure 

เช่น
• เทคนิคการบริหารจัดการที่ดี
• การน�าประสบการณ์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

และตัดสินใจ ในกรณีที่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ
• การน�า Lesson Learn มาประยุกต ์ใช  ้

ในการท�างาน
• เทคนคิในการเจรจาต่อรองและการสือ่สาร ฯลฯ

นักบัญชีจะปรับตัวอย่ำงไรจึงจะล�้ำหน้ำ AI
 จุดอ่อนที่ AI ไม่มี หรือท�าได้ยาก แต่มนุษย์มี ดังนั้น 
เราต้องพัฒนาอย่าให้ AI ตามทัน
 จุดแข็งของ AI มนุษย์จะต้องท�าหน้าที่บริหารงาน AI 
กล่าวคือ ให้ AI ท�ารายละเอียด มนุษย์เป็นผู้ต่อยอดในการบริหาร
จัดการ

นักบัญชีจะเตรียมตัวอย่ำงไร
1. ต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจกลไกของ AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
 Big Data, Data Analytics, Block Chain, Internet of  
 Things  เป็นต้น

AI ท�างานบนรูปแบบท่ีก�าหนดไว้ (Structure Platform)   
 แต่ AI ไม่สามารถจะรับมอื (Handle) ส่ิงทีไ่ม่เป็นไปตามรปูแบบ 
 ทีก่�าหนดไว้ (Unstructure  Platform)  กล่าวคอื AI ไม่สามารถ 
 แก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน  แต่นักบัญชีจะต้องม ี
 ส่ิงเหล่าน้ี ดังน้ันเราต้องให้ AI ท�างานท่ีเป็นงาน Routine,  
 งานวิเคราะห์ที่ไม่สลับซับซ้อน, งาน Algorithm ให้มากที่สุด 
 เพื่อประหยัดการท�างานของนักบัญชี นักบัญชีจะได้มีเวลา 
 ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ เพื่อน�ามาต่อยอดจาก AI จะได้ 
 ช่วยองค์กรในการบริหารจัดการให้ค�าแนะน�า วางแผน 
 ตัดสินใจแก้ไขปัญหา  เป็นต้น

2. นักบัญชีจะต้องสะสมประสบการณ์จาก Lesson Learn 
 ให้มากที่สุด

3. ต้องรู้ทุกอย่างที่ AI ท�ารวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้

4. นักบัญชีจะต้องเรียนรู ้ศาสตร์หลาย ๆ แขนงแล้วน�ามา 
 ผสมผสานในการต่อยอด หรือให้ AI ท�างานเพิ่ม

5. นกับญัชต้ีองพฒันาความรอบรูง้านด้านต่าง ๆ  ทีม่คีวามสมัพนัธ์ 
 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

6. ใช้ประโยชน์เรื่องการเจรจาต่อรองและการสื่อสาร

7. สภาวิชาชีพบัญชีให้ความส�าคัญแก่นักบัญชี

 ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้นโยบายและแนวทาง
ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู ้ท�าบัญชี ผู ้สอบบัญชี จึงได ้
มอบหมายให้คณะกรรมการด้านการท�าบัญชีจัดท�า Application 
SME สบายใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้น�าไปใช้ท�าธุรกรรม
และบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติ

 งานต่อไปเป็นการต่อยอดโดยน�า Data จากข้อมูล 
ทางบัญชีมาท�า Data Analytics และ AI ต่อไป กล่าวคือ 
เราจะพัฒนาผู้ท�าบัญชีจากผู้บันทึกรายการมาเป็นผู้สอบทานบัญชี  
โดยให้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และผู้ท�าบัญชีน�าไปต่อยอด 
ในการช่วยผูป้ระกอบการในการบรหิารจดัการธรุกจิ และล�าดบัต่อไป 
ก็จะท�าการพัฒนา AI เพื่อช่วยงานของผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกัน 
เพื่อให้ Application เป็น Model ที่สมบูรณ์แบบต่อไป

ตัวอย่ำง AI  
ที่ท�ำให้ธุรกรรมด้ำนต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลง
 AI จะถูกพัฒนาให้สู่ธุรกรรมต่าง ๆ มากที่สุดด้วย
เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ   จึงมีผลกระทบต่อธุรกรรมด้านต่าง ๆ  
เช่น

• ด้านการเงิน
• ด้านการตลาด
• ด้านการศึกษา
• ด้านการแพทย์
• ด้านบริการต่าง ๆ
• ด้านกฏหมาย
• ด้านการผลิต
• ด้านสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

 ธุรกิจใดท่ีปรับตัวไม่ทันก็ต้องออกจากตลาดไป 
ขณะเดียวกันมนุษย์ไม่มีการปรับตัวในอาชีพของตนก็จะถูก 
AI แย่งงานไป ไม่เว้นแม้แต่นักบัญชี
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Update ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
เรื่อง นิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชี 

หรือด้านการท�าบัญชี

	 .....อย่างท่ีผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชเีข้าใจกนัดว่ีา	นติบิคุคลทีป่ระกอบกจิการให้บรกิารด้านการสอบบัญชหีรอื	ด้านการท�าบญัช ี
ต้องมาด�าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อสภาวิชาชีพบัญชี...	Newsletter	ฉบับเดือนพฤษภาคม	2562	ส่วนงานทะเบียน 
จะมาอัปเดตประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	 ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือ 
ด้านการท�าบญัช	ีก่อนอืน่ส่วนงานทะเบียนขออธบิายหลกัเกณฑ์การจดทะเบยีน	นติบิคุคลกบัสภาวชิาชพีบญัชแีละการแจ้งรายละเอยีด 
เกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามโดยย่อ	ดังนี้

	 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 
มาตรา	11	ก�าหนดให้นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการให้บริการ	
ด้านการสอบบัญชีหรือด้านการท�าบัญชีต้องจดทะเบียน
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้มีประกาศ	 
สภาวิชาชีพบัญชี	ที่	 3/2558	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการ 
จดทะเบียน	 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน 
เพื่อประกันความรับผิดต ่อบุคคลที่สามของนิติบุคคล 
ที่ ให ้บริการด ้านการสอบบัญชีหรือด ้านการท�าบัญชี 
ซึ่งนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชี
หรือด้านการท�าบัญชีต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี
พร้อมหลักฐานและช�าระค่าด�าเนินการภายใน	 30	 วัน 
หลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า	กระทรวงพาณิชย์	และนิติบุคคลต้องแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
ซึ่งได้ก�าหนดนิติบุคคลต้องด�าเนินการต่อทะเบียนนิติบุคคล
ทุก	 3	ปีนับแต่วันจดทะเบียนพร้อมหลักฐานและช�าระ 
ค่าด�าเนินการภายใน	 3	 เดือนก่อนครบก�าหนด	 3	 ป ี	 
และค่าด�าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล	จ�านวน	2,000	บาท	
และค่าด�าเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน	
จ�านวน	400	บาท

	 เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2562	สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	 15/2562	 เรื่อง	 
หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน	การแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคล 
ที่สาม	 ของนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชี 
หรือด้านการท�าบัญชี	 (ฉบับที่	2)	ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนระยะเวลาของนิตบิคุคลจากเดมิทกุ	3	ปี	เป็น	1	ปี
ซึ่งประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดให้	“นิติบุคคล
ต้องด�าเนินการต่อทะเบียนนิติบุคคลทุก	1	ปีโดยช�าระ
ค่าด�าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล	จ�านวน	2,000	บาท
ต่อปีนับแต่วันจดทะเบียนพร้อมหลักฐานและช�าระ 
ค่าด�าเนินการภายใน	3	 เดือนก่อนครบก�าหนด	1	ปี	 
โ ด ย ให ้ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด ้ จ ดท ะ เ บี ยนและสถ านะ 
การจดทะเบียนยังไม่ครบ	3	ปี	อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี ้
ใช้บงัคบัเริม่ด�าเนนิการต่อทะเบยีน	นติบิคุคลภายใน	3	เดอืน
ของปีทีส่ถานะนติบิคุคลจะครบก�าหนด	3	ปี	ซึง่มผีลบงัคับ
ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2562	เป็นต้นไป”
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หรือด้านการท�าบัญชีได้มาด�าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อสภาวิชาชีพบัญชีแล้วจะต้องรักษาสถานภาพของนิติบุคคลอย่างไร	ทั้งนี้	
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนได้ที่	0	2685	2524,	2525	และ	2532	หรือ	E-mail:	
fapmember@tfac.or.th	หรือ	เว็บไซต์	http://www.tfac.or.th	เมนูกฎหมาย	หัวข้อ	พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	หรือ	ประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี	หรือ	Link																															
           พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547 >>> http://bit.ly/2GkKoSM                      
           ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	3/2558  >>> http://bit.ly/2DsQy2E		                   
           ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	15/2562 >>> http://bit.ly/2UPQhkY

Update

ข้อมูล	ณ	วันที่	1	เมษายน	2562
โดย.. ส่วนงานทะเบียน
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ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงานเสวนา 

“บัญชีเดียว ดีจริงหรือ”

	 เมือ่วนัที	่1	เมษายน	2562	ผศ. ดร.ธรีชยั อรณุเรอืงศริเิลศิ 
กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการด้านการพัฒนาวชิาชพีบญัชี 
เป็นตัวแทนจากสภาวิชาชีพบัญชี	 ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา	
“บัญชีเดียว ดีจริงหรือ”	 ณ	 ห้องพระอุเทน	 1	 ชั้น	 2	 อาคาร 
กรมสรรพากร	

	 โดยม	ีดร.เอกนติ ินติทิณัฑ์ประภาศ	อธบิดกีรมสรรพากร
เป็นประธานในการเปิดงาน	 ภายในงานมีการสาธิตวิธีการ 
ลงทะเบยีนแจ้งใช้สิทธ	ิตามพระราชบญัญัติยกเว้นเบีย้ปรบัเงนิเพ่ิม 
ภาษอีากรและความรบัผดิทางอาญา	เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตักิาร
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร	พ.ศ.	2562	

 ผศ.ดร.ธีรชัย	 กล่าวว่า	 การจัดท�าบัญชีชุดเดียวเป็น 
สิง่ทีง่่ายและใช้ต้นทนุน้อยกว่า	เพราะทีผ่่านมาการท�าบญัชหีลายชดุ 
มีความยุ่งยาก	 ก่อให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการลาออกจากงาน
ของนักบัญชี	 การทุจริตภายในองค์กร	 การถูกตรวจสอบโดย 
เจ้าหน้าทีก่รมสรรพากร	และทีส่�าคญัต้นทนุทีส่งูขึน้จากการท�าบญัชี 
หลายชุดซึ่งสูงกว่าต้นทุนจากการจัดท�าบัญชีเดียว	 นอกจากน้ี 
การท่ีบรษิทัถอืเงนิสดไว้มากเกินความจ�าเป็นเพือ่เลีย่งการส่งข้อมลู 
สถานะทางการเงนิของธนาคารไปให้กรมสรรพากรนัน้	จะส่งผลเสยี 
มากกว่าผลดี	 กล่าวคือ	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทอาจมีข้อสังเกต 
เกิดความสงสัยในการท�าธุรกรรม	 ความไม่โปร่งใส	 ซึ่งอาจส่งผล 
ต่อการไม่รับรองงบการเงินได้

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

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

	 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน	 กลับมาพบกันเช ่นเคยส�าหรับ	
Newsletter	 ฉบับเดือนพฤษภาคม	 ป ี	 2562	 ถือเป ็นเดือน 
แห่งประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทยทุกท่านจะต้องจารึกไว ้
ในความทรงจ�ากบัพระราชพธิบีรมราชาภเิษกของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	พระมหากษตัรย์ิไทย	รชักาลที ่
10	 แห่งราชวงศ์จักรี	 พระราชพิธีส�าคัญท่ีได้รับการสืบทอดมา
ยาวนานหลายร้อยปี	 เราในฐานะประชาชนชาวไทยขอร่วมส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ	และเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วม
จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะเกิดขึ้นนี้

	 ส�าหรับ	Newsletter	ฉบบันี	้ได้รบัเกยีรติจาก	นายประเสรฐิ 
หวงัรตันปราณ	ีอปุนายกคนทีส่าม	และประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ี
ด้านการท�าบัญชี	มากล่าวทักทายเปิดเล่ม	พร้อมอัปเดต	“นักบัญชีจะ
พัฒนาอย่างไร?	ให้ล�้าหน้า	AI”	นอกจากนี้ยังมีข่าวสารและบทความที่
น่าสนใจอีกมากมาย	อาทิ	Big	Data	Analytics,	Single	Account	&	
Management	Accounting,	ขจดัความต่าง	:	ปรบัเกณฑ์สทิธสิ�าหรบั
ธุรกรรมเช่าทรัพย์สิน,	 คุณพร้อมหรือยัง...กับการตรวจสอบรายได้
ภายใต้	TFRS	15?	และ	TFRS	16	ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว	
และเนื้อหาอื่น	ๆ	อีกมายมายติดตามได้ภายในเล่มค่ะ	ท้ายนี้หากท่าน
ต้องการเสนอแนะหรือติชม	 จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี	 สามารถ 
ส่งมาได้ที่	E-mail	:	fapnewsletter@tfac.or.th
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	 เมื่อวันที่	12	เมษายน 
2562	นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ 
นายกสภาวชิาชพีบญัชี	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	
และเจ้าหน้าที่	 ร่วมสรงน�้าพระ	
เนือ่งในโอกาสเทศกาลสงกรานต์	
ประจ�าปี	 2562	 เพื่อความเป็น 
สริมิงคลและร่วมสบืสานวัฒนธรรม 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วย

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน�้าพระ

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

การประชุม ASEAN Federation Of Accountants 

Council Meeting (AFA Council Meeting)

ครั้งที่ 128 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

	 เมื่อวันที่	13	เมษายน	
2562	ทีผ่่านมา	สภาวชิาชพีบญัชี 
ในฐานะองค ์กร วิชาชีพของ
ประเทศไทย	 ซึ่งเป ็นสมาชิก
ของ	 ASEAN	 Federation	 of	
Accountants	 (AFA)	 น�าโดย
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ 
เลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัช	ีและ	
ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 
ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม 
ด ้านการพัฒนาวิชาชีพบัญช ี
ได ้ เข ้าร ่วมการประชุม	 AFA	
Council	Meeting	 ครั้งที่	 128	
ที่ ประ เทศอินโดนี เซี ย 	 โดย 
ในการประชุมได้มีการพิจารณา	
AFA	Strategic	Plan	2019	-	2023 
ซึง่จะเป็นแผนงานท่ี	AFA	ประสงค์
จ ะ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ป ร ะ ก อบ 
วิชาชีพบัญชีในภูมิภาคอาเซียน
ไปสู ่ระดับสากลและให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพบัญชี

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวาย 

พระพรชัยมงคล พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9

	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน 
2562	นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ 
นายกสภาวชิาชีพบญัชี	พร้อมด้วย 
ภ ร ร ย า 	 แ ล ะ น า ง สุ วิ ม ล 
กฤตยาเกียรณ์ นางดารินทร์ 
หยกไพศาล	 คณะกรรมการ 
สภาวชิาชพีบญัช	ีน�าคณะผู้บรหิาร 
และเจ้าหน้าที่	 สภาวิชาชีพบัญช ี
เข้าทลูเกล้าฯ	ถวายแจกนัดอกไม้	
พร ้ อมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล	 หน้าพระฉายาลักษณ์

ประเพณไีทย	ทัง้นีส้ภาวชิาชพีบญัชี 
ไ ด ้ จั ด เ ต รี ยมจุ ดส� าห รั บ ให ้ 
ส ม า ชิ ก ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ช ี
ร่วมสรงน�้าพระ	 ณ	 เคาน์เตอร์
บริการสมาชิก	 ชั้น	 1	 อาคาร 
สภาวิชาชีพบัญชี

ต่าง	ๆ	ในระดับสากลเพื่อพัฒนา
ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 และ 
ส่งเสริมนักธุรกิจให้เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคมีความม่ันคงและ 
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

												ผูแ้ทนสภาวชิาชพีบญัชี 
ได้เข ้าร ่วมงานสัมมนา	 IAI	 –	
AFA	 –	 IAESB	 International 
Conference	 2019	 	 ณ	 Bali	
Nusa	Dua	Convention	Centre 
ระหว่างวันที่	11	–	12	เมษายน	 
2562	 ซ่ึงในงานสัมมนาครั้งนี ้
จดัขึน้ภายใต้ธีม	Competencies 
for	the	future	:	Professionalism 
of	 accountants	 in 	 the 
disruption	 era	 โดยมีใจความ
ท่ีเน้นให้ผู ้ เข ้าอบรมมีความรู  ้
เท ่าทันเทคโนโลยีเพิ่มทักษะ 
ในการสื่อสารและการท�างานท่ี
เกี่ยวข้องในยุคดิจิทัล

สมเด็ จพระนาง เจ ้ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 
ด้วยความจงรักภักดีและส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ	 ขอให้
ทรงหายจากพระอาการประชวร	
แ ล ะท ร ง มี พ ร ะพล าน า มั ย
สมบรูณ์แขง็แรง	ณ	อาคารภมูศิริิ
มังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬา 
สภากาชาดไทย
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	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการเสรมิสร้างและพฒันาความรูแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีให้มคีวามเป็น
มืออาชีพ	ร่วมสมัย	เป็นสากล	และมีจรรยาบรรณ	ดังวิสัยทัศน์ที่ได้ก�าหนดไว้	
โดยพันธกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งของสภาวิชาชีพบัญชีคือ 

“การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางการบัญชี
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ” 

	 ดังนั้น	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว	 สภาวิชาชีพบัญชี 
จึงได้จัดท�าวารสารสภาวิชาชีพบัญชี	(Journal	of	Federation	of	Accounting	
Professions:	JFAC)	ในรปูฐานข้อมูลระบบออนไลน์	(Online	Based	Electronic	
Journal)	 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า	 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบัญชี
การตรวจสอบ	 และด้านอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	สมาชิกและผู้ที่สนใจ	สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป	 โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมากด้วยความรู้
และประสบการณ์จากทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับวิชาชพีบัญช	ีมาร่วมเป็นทีป่รกึษา
และกองบรรณาธิการวารสารสภาวิชาชีพบัญชี	 เพื่อให้กระบวนการพิจารณา 
กลั่นกรองบทความมีคุณภาพมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย

	 ส� าห รับ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการ ศึกษาค ้นคว ้ าห รือ
ส่งบทความวิชาการ	 หรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ  ์
ลงในวารสารสภาวิชาชีพบัญชีสามารถศกึษาข้อมลูและ
รายละเอยีดได้ที	่https://www.tci-thaijo.org/index.
php/JFAC/index หรอื	https://www.tfac.or.th

วารสารสภาวิชาชีพบัญชี 

(Journal of Federation of Accounting Professions : JFAC)

“ความรู้นัน้ส�าคัญยิง่ใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาด 
ความสามารถและความเจริญก้าวหน้า มนุษย์จึงควรพัฒนาความรู้อย่างไม่จบสิน้”

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

	 ทั้งนี้	 วารสารสภาวิชาชีพบัญชีมีก�าหนดออก
ปีละ	 3	 ฉบับ	 สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญชวนเพ่ือน
สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าและติดตาม
อ่านวารสารสภาวิชาชีพบัญชีฉบับปฐมฤกษ์	 ปีที่	 1 
ฉบับที่	 1	 (มกราคม	 -	 เมษายน	 2562)	 ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป	 และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย	 ด้วยการ 
ส่งบทความวชิาการหรอืบทความวจิยัทีสั่มพันธ์กบัวชิาชพี
บัญชีทุกแขนงมาเผยแพร่ลงในวารสารสภาวิชาชีพบัญชี
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 เพื่อให้ความรู ้มีการเผยแพร ่
ในวงกว้างและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีและผู้ที่สนใจต่อไป	

โดย.. ผศ.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารสภาวิชาชีพบัญชี

ผศ.เมตตา เสมสมบูรณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารสภาวิชาชีพบัญชี
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Big Data Analytics

	 เราคงจ�ากันได้ว่าท่านอธิบดีกรมสรรพากรคนปัจจุบันได้ให้สัมภาษณ์สื่อไว้ว่า 

“ในปี 2563 จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษี

จากข้อมูล Big Data”	 เร่ืองของ	AI	 เราเคยเขียนกันไปแล้วว่ามันคืออะไรและเก่ียวกับ 

วงการบญัชอีย่างไร	วนันีเ้ลยจะมาแนะน�าให้รูจั้กกับ	การวเิคราะห์การจัดเก็บข้อมลูจาก	Big	Data	หรือ 

Big	Data	Analytics	 ซ่ึงดูจะเป็นค�าที่ไม่คุ ้นเคยกับนักบัญชีเลย	 เพราะเรามักอ่านผ่าน	ๆ 

จากแหล่งข่าวต่าง	ๆ	ว่ากิจการโน้นนี้นั้น	จะวางแผนจะใช้	Big	Data	 กับการตลาดและการขาย 

แต่อันที่จริง	Big	Data	ได้ถูกน�าไปใช้ในทุกวงการเรียบร้อยแล้ว	ส�าหรับวงการบัญชี	อาจจะเป็น

ระยะต้น	ๆ	แต่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อย	ๆ	เราจึงควรจะมาท�าความรู้จักกันเสียแต่เนิ่น	ๆ

Big	Data	คืออะไร

 Big Data คอื ข้อมลูขนาดใหญ่ (Volume) ทีม่แีละมาจากหลากหลายแหล่งและรปูแบบ 
เช่น ข้อมูลเป็น ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอหรืออื่น ๆ  (Variety) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ต้องใช้ความรวดเร็วในการประมวลผล ลองนึกถึงในแต่ละวินาที ข้อมูลเฉพาะใน Social Media 
ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน (Velocity) และมีความไม่ชัดเจน เพราะยังเป็นข้อมูลดิบ 
จ�านวนมากมายอยู่ การจะน�าข้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องน�ามาผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ (Big Data Analytics)

 การท�าโครงการ Big Data คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุด มิใช่เพียง 
การเก็บข้อมูลเอาไว้เฉย ๆ เท่านั้น การเริ่มท�าโครงการท่ีดีท่ีสุด คือ การเริ่มจากการระบุปัญหา 
เพือ่น�าปัญหานัน้ ไปเป็นตวัตัง้ต้นส�าหรบัการสร้าง Solution หรือ ทางออกต่อไป แต่หากไม่สามารถ
ระบุปัญหาได้ การท�าโครงการทั้ง ๆ ที่ยังไม่เห็นปัญหา อาจจะเป็นการเพิ่มภาระงาน หรืออาจจะ
เป็นการสร้างปัญหาเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นได้ (Cr. www.coraline.co.th)

ในวงการบัญชี	ได้มีการน�า	Big	data	Analytics	มาใช้งาน	ดังต่อไปนี้

	1.		การตรวจสอบภาษี

 เราลองนึกภาพแบบง่าย ๆ ว่าถ้าเจ้าหน้าที่สรรพากร 
สนใจ ว่านาย ก. มีการเสียภาษี ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเป็น
ในยุคก่อน อย่างเก่งก็ต้องเอาข้อมูลการยื่นภาษี มาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลที่นาย ก. ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้

 แต่กรณทีีท่่านอธบิดบีอกว่าจะตรวจภาษด้ีวย Big Data 
Analytics นั้นหมายถึง แค่ จนท. ค้นหา ชื่อของ นาย ก. ข้อมูล 
ที่วิเคราะห์จาก Big Data จะดึงข้อมูลของ นาย ก. ที่ปรากฎ 
ในทุกแหล่งของประเทศไทย มาให้หมดเลย ว่านาย ก. มีแหล่ง
รายได้จากที่ใดบ้าง มีทรัพย์สินอะไรบ้าง มีพฤติกรรมการใช้ชีวิต
อย่างไร เช่น ในแต่ละปี ไปเที่ยวประเทศต่างประเทศที่ไหนกี่ครั้ง 
มรีถก่ีคนั มบ้ีานกีห่ลงั เวลาเข้าภตัตาคารแต่ละมือ้เฉลีย่กีบ่าท ฯลฯ 
แล้วเอาข้อมูลเหล่านีม้าเปรยีบเทียบกบัการเสยีภาษ ีว่าเหมาะสม 
หรือไม ่  คราวนี้ท ่านคงไม ่อยากนึกต ่อว ่ากรณี นิติ บุคคล 
การวิเคราะห์ของ Big Data จะน่าหวาดเสียวกว่านี้ขนาดไหน

 ดังนั้น หน่วยงาน
ตรวจจับภาษี ในประเทศ 
ที่เจริญแล้ว ได้ใช้ประโยชน์
จาก Big Data Analytics 
มาใช้งานในหลาย ๆ  ด้าน เช่น 
ตรวจหาความผิดปกติของ 
ผูเ้สยีภาษ ีค�านวณประมาณการ 
ที่ จ ะ จั ด เ ก็ บภาษี ไ ด ้ จ าก
พื้นที่ต่าง ๆ ขยายฐานภาษี 
ไปยังแหล่งใหม่ ๆ รวมไปถึง 
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียน 
ข้อมูลเงินได้ของผู้เสียภาษ ี
กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
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	2.		บัญชีบริหาร

 เนื่ องจากกระบวนการของ 
Big Data ต้องการบุคคลากรจาก 3 ฝ่าย 
1. Data Engineer 2. Data Scientist 
และ 3. Data Analyst ดังนั้น ในเชิงบัญชี 
นักบัญชีสามารถอยู ่ ในกระบวนการน้ี
ด้วยการเป็น Data Analyst โดยการใช้  
Big Data Analytics ในเชิงบัญชีบริหาร 
ส� านักงานบัญชีห รือ นักบัญชีภายใน 
ไม ่ เพียงแต ่จะสามารถช ่วยวิ เคราะห  ์
ในเชิงลึก แต่ยังสามารถ รวบรวมข้อมูล 
ในวงกว ้างจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เพื่อน�ามาเป็น Benchmark วางแผน 
เชิงกลยุทธ์ได้อีกด้วย 

	3.		การสอบบัญชี

 ในวงการสอบบัญชีนั้น ระดับ 
Big 4 ได้มีการน�ามาใช้แล้ว ว่ากันว่าด้วย
ความสามารถของ Big Data Analytics 
จะเปลี่ยนโฉมการสอบบัญชี จากวิธ ี
Sampling Audit เป็น 100% Audit  
และจะสามารถช่วยวิเคราะห์เจาะลึก 
ถงึปัญหาและความเส่ียงด้านต่างของลูกค้า 
แต่ละรายโดยไม่ต้องง้อผู้เชี่ยวชาญ

	4.		ส�านักงานบัญชี

 ในอนาคตอนัใกล้นี ้เนือ่งจากงานพืน้ฐานเดมิ ๆ  ของส�านกังานบญัชจีะถกูแทนทีด้่วย 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และต้องเปล่ียนบทบาทมาเป็นที่ปรึกษา และบริการหนึ่งที่มาแรง 
ของส�านักงานบัญชีในต่างประเทศคือ Data Analytics แต่จะต้องเสริมทัพด้วยการว่าจ้าง 
Data Engineer และ Data Sciencetist ในการรวบรวม วางระบบการวเิคราะห์และประเมนิผล 
การวเิคราะห์ เพือ่ให้นกับญัชสีามารถน�าผลของมนัมาใช้ในการวางแผน วางกลยทุธ์ธรุกจิต่อไป

	 อย่างไรก็ตาม	การจะใช้ประโยชน์จาก	Big	Data	Analytics	นัน้	ต้องมเีงนิลงทนุมหาศาล	ขณะนีจึ้งนยิมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านัน้	

ส�าหรับองค์กรขนาดย่อมคงต้องรอให้เทคโนโลยี่มีราคาถูกลงก่อน	จึงจะได้จับต้องกัน	อย่างไรก็ตาม	รู้ไว้ใช่ว่า	 เผื่อใครพูดถึง	Big	Data 

เราจะได้ร่วมวงเสวนาได้ว่าในวิชาชีพเราก็มีใช้เหมือนกัน

โดย..นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
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	 ปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังตื่นตัวกับปรับปรุงระบบบัญชีหรือรำยงำนทำงกำรเงิน

ส�ำหรับกิจกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม	 (Small	and	Medium	Enterprises	 :	SMEs) 

ให้เป็นรำยงำนทำงกำรเงนิทีแ่สดงผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงนิทีแ่ท้จริง	หรือทีเ่รยีกกันว่ำ 

‘บัญชีชุดเดียว’ (Single	Account)	ที่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ	และเอกชน	ก�ำลังให้ควำมสนใจ

อย่ำงมำกโดยเฉพำะ

กรมสรรพากร ที่ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลที่ได้นั้น

มาใช้ในระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
ที่จะท�าให้ระบบการจัดภาษีของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และลดการใช้วิจารณญาณ (Subjective) ในการด�าเนินการจัดเก็บภาษี 
โดยน�าระบบการตรวจสอบการจัดเก็บภาษี 

แบบ (Risk Based Audit : RBA) ท�าให้การจัดเก็บภาษี
เป็นธรรมมากขึ้นและลดการทุจริต

 นอกจากนั้นรัฐบาลก็จะได้รับประโยชน์ในการบริหารงบประมาณประเทศ กล่าวคือ  
เมื่อมีข้อมูลทางการเงินของระบบเศรษฐกิจที่เป็นจริงและสะท้อนผลการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินที่แท้จริง ย่อมท�าให้ข้อมูลที่ทางรัฐบาลได้รับน้ันสามารถน�ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ 
ในการวางแบบนโยบายของประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ไม่ท�าให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างผิดพลาดไม่ตรงตามความต้องการของประเทศ

 จากแนวความคิดนี้ ท�าให้หน่วยงาน 
ต ่าง ๆ ของรัฐโดยเฉพาะกรมสรรพากร 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี 
ได้ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดพระราชก�าหนด 
ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากร 

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 
โดยเป็นการเปิดโอกาสใช้ให้ SMEs 

ในประเทศไทยได ้แก ้ไขปรับปรุงรายงาน 
ทางการเงนิให้ตรงตามความเป็นจรงิโดยยกเว้น
ภาษีอากร และยกเว้นการตรวจสอบภาษี

นอกจากนั้ น ใน เวลาต ่ อมาในป ี 
2562 น้ี กไ็ด้มกีารออกพระราชบญัญตั ิ

ยก เว ้ น เ บ้ี ยปรับ เ งิ น เพิ่ มภาษีอากรและ 
ความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
การเกี่ยวกับภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 
เพื่อสนับสนุน SMEs อีกครั้งหนึ่ง  

เพ่ือเปิดโอกาสให้ SMEs ปรับปรุงรายงาน
ทางการเงนิและภาษ ีให้สะท้อนภาพความเป็นจรงิ
และเป็นการผลักดันให้ SMEs ได้ด�าเนินการ 
ยื่ นภาษี ผ ่ านระบบ เทค โน โลยี ขอ งทา ง 
กรมสรรพากร ซ่ึงจะท�าให้สรรพากรสามารถ 
น�าข้อมลูทีไ่ด้นัน้มาใช้ในระบบ Data Analytics 
และ AI ต่อไปในอนาคตได้ตามวัตถุประสงค์

Single Account

Management Accounting
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	 กำรพัฒนำทำงด ้ ำน เทคโน โลย ี

ด้ำนสำรสนเทศอยำ่งมำกในปัจจุบัน	ส่งผลให	้

SMEs	จะต้องมกีำรปรับตวัโดยเพ่ือให้สำมำรถ

อยูร่อด	มัน่คง	และยัง่ยนื	กำรที	่SMEs	จะท�ำได้นัน้ 

จะต้องอำศยักำรบญัชบีริหำร	ซ่ึงเป็นเคร่ืองมอื 

ที่ส�ำคัญส�ำหรับผู ้บริหำรหรือผู้ประกอบที่

จะท�ำให้สำมำรถตัดสินใจในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

ได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ	 แต่กำรที่จะท�ำให  ้

ผู้บริหำรมีเคร่ืองมือด้ำนกำรบัญชีบริหำรที่มี

ประสทิธภิำพได้นัน้	จะต้องอำศยักำรเก็บข้อมลู

รวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 

ซ่ึงเหตุกำรณ์กำรผลักดันเรื่องกำรบัญช ี

ชุดเดียว	 จึงเป็นโอกำสที่ดีของ	SMEs	ที่จะ

ได้เร่ิมต้นปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรผ่ำนกำรใช้ระบบบัญชีบริหำร	 เพ่ือให้

สำมำรถแข่งขัน	อยู่รอดได้อย่ำงมั่นคง	 และ

ยั่งยืน	ในสภำวะเศษรฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงมหำศำลในปัจจุบัน	นอกจำกนี้	 จะเป็น 

กำรเปิดโอกำสให้	SMEs	สำมำรถใช้ประโยชน์

จำกระบบกำรบัญชีบ ริหำรให ้อย ่ ำง เต็ม 

ประสิทธิภำพ	 อันจะท� ำ ให ้ 	 SMEs	 ของ

ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปเป็นกิจกำรที่มีผลงำน

ยอดเยี่ยม	 (High	Performance	SMEs)	

ซ่ึงในทีส่ดุแล้วจะส่งผลควำมเข้มแข็งของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่ำงมั่นคงและ

ยั่งยืนต่อไป

 เหตุการณ ์ดั งกล ่ าว  มีผลท� า ให  ้
การบัญชีบริหารที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจและความส�าคัญส�าหรับ SMEs 
เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากที่ผ ่านมา 
ระบบบัญชีบริหารที่กิจการ SMEs ใช ้นั้น 
มักจะเป็นข้อมูลด้านการเงินท่ีผู้ประกอบการ
เป็นผู ้ เก็บรวบรวมเอง และไม่ได ้ใช ้ข ้อมูล 
ตามรายงานทางการเงิน ท�าให้การบริหารงาน
ของผู ้ประกอบการนั้นอาจเกิดการผิดพลาด 
และเกิดความสับสนได้

 ยกตัวอย ่างเช ่น ถ ้ากิจการ
วางแผนเกี่ยวกับเรื่องกระแสเงินสด 
ก็จะต้องมีการท�าข้อมูลอีกหนึ่งชุดแยก
จากรายงานทางการเงินที่น�าส ่งทาง
รัฐบาล (เนื่องจากรายงานทางการเงิน 
ที่น�าส ่งรัฐบาลนั้นไม ่ได ้แสดงข ้อมูล 
ที่แท้จริง เพื่อหลบเลี่ยงภาษี เป็นต้น) 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของ
ตนเอง ท�าให้ต้องมีข้อมูลหลายชุด

 นอกจากนั้นการติดต่อธุรกิจไม่ว่า 
การท�าข ้อตกลงการซื้อขาย การกู ้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน ผู ้ประกอบการก็ต ้อง 
เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย เพื่อน�าเสนอ
ต่อสถาบันการเงินเพื่อพิสูจน์ว่ากิจการของตน 
มีประสิทธิภาพและศักยภาพด ้านเครดิต 
ต่อการขอสินเชื่อมากกว่าข้อมูลในรายงาน 
ทางการเงินแบบทางการที่น�าส่งรัฐบาล 

 ดังนั้น เมื่อมีการผลักดันเรื่องบัญชี
ชุดเดียวน้ีขึ้น ท�าให้การบัญชีบริหารกลับมา 
มีบทบาทมากขึ้นต่อ SMEs ซ่ึงจะท�าให้ระบบ
บัญชีบริหารสามารถช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ 
ด� า เ นิ นกลยุ ท ธ ์ ใ นทา ง ธุ รกิ จ ไ ด ้ อย ่ า งมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้กระบวนการบรหิาร
จัดการ ด้านการวางแผน ผู้บริหารสามารถ 
น� าข ้ อมู ลจากงบการ เงินมาใช ้ เป ็นฐาน 
ในการจัดท�างบประมาณ ท�าให้งบประมาณ
ที่ได้มีประโยชน์ต่อการวางแผนในการด�าเนิน
กลยุทธ์ของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถน�ามาใช้จัดท�าแผนทางธุรกิจ 
เพื่อน�าเสนอต่อสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ

 นอกจากนี้ ในการควบคุมติดตาม
ในการบริหารจัดการธุรกิจ ผู ้ประกอบการ
สามารถใช้ข้อมูลที่เกิดจากรายงานทางการเงิน
ที่น�าเสนอข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นผลประกอบ
การเทียบกับงบประมาณที่ต้ังไว้ ท�าให้สามารถ
วิเคราะห์ความต่าง (Variance Analysis) 
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถใช ้
เทคนิคทางบัญชีบริการมากมายมาสนับสนุน 
ในการบรหิารจัดการ เช่น เทคนคิ Management 
by Except ion หรือแม ้กระทั่ งการน� า 
การบญัชตีามความรบัผดิชอบ (Responsibility 
Accounting) มาใช้เพื่อวัดผลงาน ท�าให้เกิด 
การปรับปรุงพัฒนากิจการอย ่างต ่อเนื่อง 
ยิ่งกว่านั้น จากการที่กิจการมีการบันทึกข้อมูล
ตามความเป็นจริงท�าให้สามารถน�าข ้อมูล 
มาใช ้ ในการบัญชีบริหาร เชิ งกลยุทธ ์ ได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์คู่แข่ง 
การวิเคราะห์ลูกค้า การวัดผลแบบองค์รวม 
เป็นต้น

โดย.. ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
ประธานคณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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NEW

ขจัดความต่าง :

ปรับเกณฑ์สิทธิสำาหรับธุรกรรมเช่าทรัพย์สิน

	 ส�ำหรับผู้ท�ำบัญชีแล้ว	 สิ่งส�ำคัญนอกจำกกำรจัดท�ำงบกำรเงิน 

ยังมีหน้ำงำนภำษีโดยเฉพำะด้ำนภำษีเงินได้นิติบุคคล	 จะพบว่ำมีกำรรับรู ้

ทำงด้ำนบัญชีและทำงภำษีที่แตกต่ำงกันในหลำย	 ๆ	 เรื่อง	 ท�ำให้ต้องท�ำกำร

ปรับปรุงจำกด้ำนบัญชีให้เป็นไปตำมที่กฏหมำยก�ำหนด	 เพ่ือให้กำรน�ำส่ง

ภำษีอำกรถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โดยผู้ท�ำบัญชีก�ำลังเข้ำสู่งช่วงของกำรน�ำส่ง 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ก�ำลังจะถึงนี้		

	 หนึ่งเร่ืองที่เดิมมีความต่างจากการรับรู้รายได้และรายจ่ายของ
บรษิทัทีม่ธีรุกรรมเช่าทรพัย์สนิ	ซึง่กรมสรรพากรได้ออก	ท.ป.	299/2561	
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่11	ตลุาคม	2561	เพือ่ขจดัความต่าง 

และให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 โดยปรับปรุงเกณฑ์สิทธิในการค�านวณ
รายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีธุรกรรมเช่า
ทรพัย์สนิ	ทัง้ด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่าเพือ่ให้เป็นไปในแนวทางทีส่อดคล้องกนั	
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	
2561	เป็นต้นไป	โดยขอเปรียบเทียบให้เห็นทั้งด้านมาตรฐานบัญชี	และ	
ค�าสั่งกรมสรรพากรที่เปลี่ยนแปลง	มีสาระสาคัญดังนี้

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 17 หลักเกณฑ์เดิม ท.ป. 155/2549 หลักเกณฑ์ใหม่  ท.ป.299/2561

สัญญาเช่าดำาเนินงาน

ด้ำนผู้ให้เช่ำ

ผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญา
เช่าด�าเนินงานด้วยวิธีเส ้นตรงตลอด 
อายุสัญญาเช่า

เว ้นแต ่ จะ มี เกณฑ ์อื่ นที่ เป ็นระบบ 
ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้รับ
ประโยชน์ที่ลดลงจากสินทรัพย์ท่ีให้เช่า
ที่ดีกว่า

ด้ำนผู้เช่ำ

ผู ้ เช ่าต ้องรับรู ้จ�านวนเงินที่จ ่ายตาม 
สัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	นอกจาก
จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซ่ึงสะท้อนถึง 
ระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ได้ดีกว่า

ด้ำนผู้ให้เช่ำ

3.4	 การค�านวณรายได้และรายจ่าย
ของบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล 
ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน	 ให้ใช้
เกณฑ์สิทธิ	 โดยบริษัทหรือ	 ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้นต้องน�ารายได้ค่าเช่าหรือ
ค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวม
ค�านวณเป็นรายได้และรายจ่ายในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะ
เวลาการให้เช่าทรัพย์สิน

ด้ำนผู้เช่ำ

การค�านวณรายได้และรายจ่ายของบรษิทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	 ซึ่งเป็น	 ผู้เช่า
ทรัพย์สิน	 ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ	 โดยบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันจะต้องน�า
รายจ่ายค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่าย 
ที่เก่ียวข้องมารวมค�านวณเป็นรายจ่าย 
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ด้ำนผู้ให้เช่ำ

3.4	 การค�านวณรายได้และรายจ่ายของ
บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคลซึง่ประกอบ
กิจการให้เช่าทรัพย์สิน	 ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ 
โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน
ต้องน�ารายได้ค่าเช่าหรอืค่างวดและรายจ่าย 
ที่เกี่ยวข้องมารวมค�านวณเป็นรายได้และ
รายจ ่ายในแต ่ละรอบระยะเวลาบัญช ี
ตามส่วนแห่งระยะเวลาการให้เช่าทรพัย์สนิ	
หรือตามเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมตามวิธีการ
ทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

ด้ำนผู้เช่ำ

การค� านวณรายได ้และรายจ ่ ายของ
บริษัทหรือห ้างหุ ้นส ่วนนิติบุคคล	 ซึ่ ง
เป ็นผู ้ เช ่าทรัพย ์สิน	 ให ้ใช ้ เกณฑ์สิทธิ 
โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน
ต้องน�ารายจ่ายค่าเช ่าหรือค่างวดและ 
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมค�านวณเป็น 
รายจ ่ายในแต ่ละรอบระยะเวลาบัญช ี
ตามส่วนแห่งระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน	
หรือตามเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมตามวิธีการ
ทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

กรณีบริษัทหรือห ้างหุ ้นส ่วนนิติบุคคล 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้เลือกใช  ้
วธิใีดวธิหีนึง่เพือ่ค�านวณรายได้และรายจ่าย 
ในการค�านวณก�าไรสทุธเิพือ่เสยีภาษเีงนิได้แล้ว 
ให้ใช้วิธีนั้นตลอดไป	 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร
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NEW

ขจัดความต่าง :

ปรับเกณฑ์สิทธิสำาหรับธุรกรรมเช่าทรัพย์สิน

	 ส�ำหรับผู้ท�ำบัญชีแล้ว	 สิ่งส�ำคัญนอกจำกกำรจัดท�ำงบกำรเงิน 

ยังมีหน้ำงำนภำษีโดยเฉพำะด้ำนภำษีเงินได้นิติบุคคล	 จะพบว่ำมีกำรรับรู ้

ทำงด้ำนบัญชีและทำงภำษีที่แตกต่ำงกันในหลำย	 ๆ	 เรื่อง	 ท�ำให้ต้องท�ำกำร

ปรับปรุงจำกด้ำนบัญชีให้เป็นไปตำมที่กฏหมำยก�ำหนด	 เพ่ือให้กำรน�ำส่ง

ภำษีอำกรถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โดยผู้ท�ำบัญชีก�ำลังเข้ำสู่งช่วงของกำรน�ำส่ง 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ก�ำลังจะถึงนี้		

	 หนึ่งเร่ืองท่ีเดิมมีความต่างจากการรับรู้รายได้และรายจ่ายของ
บรษัิทท่ีมธีรุกรรมเช่าทรพัย์สนิ	ซึง่กรมสรรพากรได้ออก	ท.ป.	299/2561	
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่11	ตลุาคม	2561	เพือ่ขจดัความต่าง 

และให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน	 โดยปรับปรุงเกณฑ์สิทธิในการค�านวณ
รายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีธุรกรรมเช่า
ทรพัย์สนิ	ทัง้ด้านผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าเพือ่ให้เป็นไปในแนวทางทีส่อดคล้องกนั	
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	
2561	เป็นต้นไป	โดยขอเปรียบเทียบให้เห็นทั้งด้านมาตรฐานบัญชี	และ	
ค�าสั่งกรมสรรพากรที่เปลี่ยนแปลง	มีสาระสาคัญดังนี้

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 17 หลักเกณฑ์เดิม ท.ป. 155/2549 หลักเกณฑ์ใหม่  ท.ป.299/2561

สัญญาเช่าดำาเนินงาน

ด้ำนผู้ให้เช่ำ

ผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญา
เช่าด�าเนินงานด้วยวิธีเส ้นตรงตลอด 
อายุสัญญาเช่า

เว ้นแต ่ จะ มี เกณฑ ์อื่ นที่ เป ็นระบบ 
ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้รับ
ประโยชน์ที่ลดลงจากสินทรัพย์ท่ีให้เช่า
ที่ดีกว่า

ด้ำนผู้เช่ำ

ผู ้ เช ่าต ้องรับรู ้จ�านวนเงินที่จ ่ายตาม 
สัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	นอกจาก
จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึง 
ระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ได้ดีกว่า

ด้ำนผู้ให้เช่ำ

3.4	 การค�านวณรายได้และรายจ่าย
ของบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล 
ซ่ึงประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน	 ให้ใช้
เกณฑ์สิทธิ	 โดยบริษัทหรือ	 ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้นต้องน�ารายได้ค่าเช่าหรือ
ค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวม
ค�านวณเป็นรายได้และรายจ่ายในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะ
เวลาการให้เช่าทรัพย์สิน

ด้ำนผู้เช่ำ

การค�านวณรายได้และรายจ่ายของบรษิทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	 ซึ่งเป็น	 ผู้เช่า
ทรัพย์สิน	 ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ	 โดยบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันจะต้องน�า
รายจ่ายค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่าย 
ที่เก่ียวข้องมารวมค�านวณเป็นรายจ่าย 
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ด้ำนผู้ให้เช่ำ

3.4	 การค�านวณรายได้และรายจ่ายของ
บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคลซึง่ประกอบ
กิจการให้เช่าทรัพย์สิน	 ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ 
โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน
ต้องน�ารายได้ค่าเช่าหรอืค่างวดและรายจ่าย 
ที่เกี่ยวข้องมารวมค�านวณเป็นรายได้และ
รายจ ่ายในแต ่ละรอบระยะเวลาบัญช ี
ตามส่วนแห่งระยะเวลาการให้เช่าทรพัย์สนิ	
หรือตามเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมตามวิธีการ
ทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

ด้ำนผู้เช่ำ

การค� านวณรายได ้และรายจ ่ ายของ
บริษัทหรือห ้างหุ ้นส ่วนนิติบุคคล	 ซึ่ ง
เป ็นผู ้ เช ่าทรัพย ์สิน	 ให ้ใช ้ เกณฑ์สิทธิ 
โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน
ต้องน�ารายจ่ายค่าเช ่าหรือค่างวดและ 
รายจ่ายท่ีเก่ียวข้องมารวมค�านวณเป็น 
รายจ ่ายในแต ่ละรอบระยะเวลาบัญช ี
ตามส่วนแห่งระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน	
หรือตามเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมตามวิธีการ
ทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

กรณีบริษัทหรือห ้างหุ ้นส ่วนนิติบุคคล 
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองได้เลือกใช  ้
วธิใีดวธิหีนึง่เพือ่ค�านวณรายได้และรายจ่าย 
ในการค�านวณก�าไรสทุธิเพ่ือเสยีภาษเีงนิได้แล้ว 
ให้ใช้วิธีนั้นตลอดไป	 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร

	 จะเห็นได้ว่าจาก	ท.ป.	155/2549	ด้านผู้ให้เช่าก�าหนดเนื้อหาเช่นเดียวกับที่มาตรฐานบัญชี
ก�าหนด	 ปัญหาอยู่ที่ด้านผู้เช่าที่ก�าหนดเน้ือหาต่างไป	 คือ	 ไม่ได้ก�าหนดให้ “ค�ำนวณเป็นรำยจ่ำย 
ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีตำมส่วนแห่งระยะเวลำกำรเช่ำทรัพย์สิน” แต่ก�าหนดเป็น	“ค�ำนวณ
เป็นรำยจ่ำยในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชนีัน้” ท�าให้เกดิความต่างของบญัชแีละภาษีอากร	เนือ่งจาก
การค�านวณตลอดทั้งอายุสัญญาเช่ากับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี	 มีโอกาสที่จะเกิดการรับรู้ด้วย 
ยอดเงินที่ไม่เท่ากันระหว่างบัญชีกับภาษี		ส่งผลให้ต้องท�าการปรับปรุงเพื่อน�าส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล	
เกิดความยุ่งยาก	รวมถึงเกิดการตีความที่แตกต่างกันไป

โดย..นางสุภรณ์ ทิวากรพรรณราย 
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

	 ท.ป.	 299/2561	 จึงเป็นการปรับเนื้อหาเพื่อให้ด้านภาษี 
มีความสอดคล้องกับด้านบัญชี	ลดภาระให้กับผู้ท�าบัญชีโดย

 ด้ำนผูเ้ช่ำ	ระบใุห้เป็นไปในทางเดยีวกบัทีม่าตรฐานบญัชกี�าหนด	
โดยปรับจาก	 “ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี”	 ขยายความเพิ่มเป็น 
“ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี ตำมส่วนแห่งระยะเวลำกำรเช่ำ
ทรัพย์สิน”	ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกันทั้งด้านผู้ให้เช่า	และ	ผู้เช่า	ด้วย

	 และฉบับนี้	 ทั้งด้านผู้ให้เช่าและผู้เช่า	 ยังเพิ่มเติมด้วยข้อความ	
“หรือตำมเกณฑ์อื่นที่เหมำะสมตำมวิธีกำรทำงบัญชีที่รับรองทั่วไป” 

	 ซึ่งตำมที่เรำทรำบกันแล้วว่ำ	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที	่16	เร่ือง	สญัญำเช่ำ	(TFRS16)	มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่1	มกรำคม	

2563	 นั้น	 มีผลกระทบให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรรับรู ้ทำงบัญชี 

อีกคร้ัง	 จะเห็นได้ว่ำผู้ท�ำบัญชียังต้องเผชิญกับควำมต่ำงด้ำนบัญชีกับภำษี 

มำกข้ึนเรือ่ย	ๆ 	จำกกำรทีม่ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่	ๆ 	ทยอยออกมำ 

มีผลบังคับใช้	 ในฐำนะผู ้ท�ำบัญชีต้องเตรียมพร้อมอยู ่เสมอที่จะต้อง 

ท�ำควำมเข้ำใจให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะมำถึง	เพื่อให้กำรด�ำเนินกำร

ทั้งด้ำนบัญชีและภำษีอำกรถูกต้องตำมที่ก�ำหนด
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คุณพร้อมหรือยัง...

กับการตรวจสอบรายได้ภายใต้ TFRS 15?

 ตั้งแต่ปีก่อน กิจการที่ใช้ TFRS for PAEs ในการจัดท�างบการเงินเริ่มตื่นตัว

เก่ียวกับ TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า เพ่ือเตรียมการให้พร้อมส�าหรับ 

การน�ามาใช้ในปีนี้ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 

อะไรที่ผู้สอบบัญชีต้องค�านึงถึงบ้างในแต่ละขั้นตอนการตรวจสอบ มาหาค�าตอบกันคะ

	 TFRS	15	ท�ำให้หลำย	ๆ 	ธรุกิจต้องมองรำยได้ด้วยวถีิใหม่	เพรำะมำตรฐำนนัน้ 
ส่งผลต่อทั้งกำรบริหำรธุรกิจและระบบควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้รำยได้ 
ว่ำจะรบัรู้จ�ำนวนเท่ำไรและเมือ่ใด	 และแน่นอนเมือ่กระทบรำยได้ก็ย่อมส่งผลต่อทัง้ก�ำไร
และรำยกำรอื่นที่คิดโดยมีรำยได้เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรค�ำนวณ	 จึงไม่แปลกเลยที่ 
ควำมถูกต้องของรำยได้จะได้รับควำมสนใจเป็นพิเศษจำกผู้สอบบัญชี

	 สิ่งแรกที่ต้องค�ำนึงถึง	คือ	ความเข้าใจในหลักการของ TFRS 15	ซึ่งคำดว่ำ
สมำชิกทุกท่ำนคงเต็มอิ่มกับควำมรู้เรื่องหลักกำรรับรู้รำยได้ตำม	Five-Step Model 
ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญกันแล้ว

FIVE - Step Model

1. การระบุสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	 โดยสัญญำอำจอยู่ในรูปแบบที่เป็นลำยลักษณ์อักษรด้วยวำจำหรือประเพณี 
	 ปฏิบัติทำงธุรกิจอื่นก็ได้

2. การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา เช่น	 กำรโอนสินค้ำหรือให้บริกำร	 หรืออำจเป็นชุดของสินค้ำหรือ 
	 บริกำรโดยในหนึ่งสัญญำอำจมีภำระที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่หนึ่งภำระขึ้นไป

3. การก�าหนดราคาของรายการ	 โดยต้องไม่รวมองค์ประกอบกำรจัดหำเงิน	 (ดอกเบี้ยจำกกำรผ่อนช�ำระ) 
	 แต่รวมสิ่งตอบแทนที่อำจไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน	และต้องค�ำนึงถึงจ�ำนวนที่กิจกำรจ่ำยช�ำระ

4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา	โดยอ้ำงอิงกับรำคำขำย 
	 แบบเอกเทศ

5. การรับรู ้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต ้องปฏิบัติแล้วเสร็จ	 โดยจุดของกำรรับรู ้รำยได้ 
	 แบ่งออกเป็น	2	แบบ	คือ
	 	 1.	รับรู้รำยได้ภำยในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง	(Over	Time)	และ
	 	 2.	รับรู้รำยได้	ณ	จุดเวลำใดเวลำหนึ่ง	(A	Point	in	time)

	 ถัดมำในขั้นตอนกำรวำงแผน	 เรำต้องค�ำนึงถึงความเข้าใจในกิจการที่ตรวจสอบ	 คือ	 ต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำกิจกำรที่เรำ 
ตรวจสอบนัน้มรีำยได้กีป่ระเภท	มกีำรขำยกีร่ปูแบบ	เช่น	กำรขำยโดยมเีงือ่นไขกำรรบัคนืสนิค้ำหรอืกำรขำยโดยมกีำรรบัประกันสินค้ำ	ฯลฯ 
เพรำะแต่ละแบบอำจได้รับผลกระทบจำกกำรน�ำ	TFRS	15	มำใช้แตกต่ำงกนั	ทัง้เรือ่งวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ทีต้่องปรับเพือ่รองรับกำรรวบรวมข้อมลูที่ต้องใช้ประกอบกำรค�ำนวณมูลค่ำของรำยได้

	 ต่อมำเรำต้องพิจารณาผลการประเมินของผู้บริหารและการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	คือ	วิเครำะห์ว่ำผลกระทบ
ของกำรน�ำ	TFRS	15	มำใช้กระทบกำรรับรู้รำยได้อย่ำงไรบ้ำง	ผู้บริหำรประเมินผลกระทบตำมหลักกำรของ	TFRS	15	อย่ำงครบถ้วน
แล้วหรือไม่	และที่ส�ำคัญที่สุด	คือ	เรำตรวจสอบอย่ำงไร	และต้องให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องใดบ้ำง
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	 เรำลองมำดูตัวอย่ำงกันค่ะ	กรณีที่กิจกำรขำยโดยมีเงื่อนไขกำรรับคืนสินค้ำ	(Right	of	
Return)	ถอืว่ำม	ี1	ภำระทีต้่องปฏบิตั	ิซึง่กำรรบัรูร้ำยได้จะต้องสุทธจิำกประมำณกำรมลูค่ำสินค้ำ
ที่อำจได้รับคืนเมื่อประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ	จุดนี้	TFRS	15	ไม่ได้เปลี่ยนจำกหลักกำรเดิม		
ส่วนผลกระทบทีอ่ำจเกิดข้ึนมำจำกวธิคี�ำนวณประมำณกำรมลูค่ำสนิค้ำทีอ่ำจได้รบัคนืซึง่ปรับใหม่	
ดังนั้น	กำรตรวจสอบของเรำต้องค�ำนึงถึงวิธีกำรค�ำนวณและควำมสมเหตุสมผลของปัจจัยต่ำง	ๆ  
ที่ใช้ในกำรค�ำนวณ	เช่น

  พจิารณาว่าวธิกีารค�านวณทีเ่ลือกเหมาะสมกบัลกัษณะประมาณการของแต่ละกจิการ 
  หรือไม่	 ใน	 TFRS	 15	 ระบุให้ใช้ได้	 2	 วิธี	 ได้แก่	 วิธีค�ำนวณมูลค่ำที่คำดหวัง 
	 	 (Probability-Weighted)	 หรือวิธีค�ำนวณจ�ำนวนเงินที่มีควำมเป็นไปได้สูงสุด 
	 	 (Most	likely	Outcome)

  พจิารณาว่าจ�านวนสินค้าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืซึง่ผูบ้รหิารประมาณการไว้สมเหตสุมผล 
  หรือไม่ จ�ำนวนดังกล่ำวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในกำรค�ำนวณ	 ซ่ึงส่วนใหญ่มักคิดเป็น 
        จ�ำนวนชิ้นหรือเป็นร้อยละจำกจ�ำนวนที่ขำยไปโดยอิงจำกข้อมูลกำรรับคืนในอดีต 
        โดยเรำอำจพิสูจน์ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลกำรรับคืนในอดีตด้วยกำรสุ่มตรวจ 
												กับเอกสำรกำรรับคืน

	 หรืออย่ำงกรณีที่กิจกำรมีโปรโมชั่นขำยโทรศัพท์มือถือพร้อมแพคเกจค่ำโทรศัพท์และ 
ค่ำอินเตอร์เน็ต	โดยผู้ซื้อต้องท�ำสัญญำบริกำรไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	จึงจะได้ซื้อเครื่องในรำคำถูกมำก	
ข้อแตกต่ำงระหว่ำงมำตรฐำนเดิมกบั	TFRS	15	คอื	กำรวดัมลูค่ำรำยได้จำกกำรขำยโทรศพัท์และ
รำยได้ค่ำบริกำร	จำกเดิมที่เคยบันทึกตำมรำคำขำยตรงๆ	แพจเกจระบุว่ำขำยเครื่อง	1,000	บำท 
ก็รับรู้	ณ	วันที่ส่งมอบเครื่องเท่ำกับมีรำยได้	 1,000	บำท	กลับต้องมำค�ำนวณหำรำคำขำยแบบ
เอกเทศ	(Stand-alone	selling	price)	ของทัง้เครือ่งโทรศัพท์และค่ำบรกิำร	ดงันัน้	กำรตรวจสอบ 
ของเรำต้องค�ำนึงถึงควำมถูกต้องของกำรประมำณรำคำขำยแบบเอกเทศนั้น	 เช่น	 ถ้ำกิจกำร 
แจ้งว่ำโทรศัพท์รุน่นีจ้ะขำยแบบแพคเกจเท่ำนัน้จึงขอเลอืกใช้วธิต้ีนทนุทีค่ำดไว้บวกด้วยอตัรำก�ำไร 
เรำก็ต้องวำงแผนทดสอบประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวกับต้นทุนและพิจำรณำ 
ควำมสมเหตุสมผลของอัตรำก�ำไรที่น�ำมำใช้ค�ำนวณโดยอำจวิเครำะห์เปรียบเทียบกับกำรขำย
เครื่องรุ่นอื่น	ๆ	ที่ใกล้เคียงกัน	เป็นต้น

	 สุดท้ำยตอนสรุปผลกำรตรวจสอบ	 เรำต้องประเมินผลกระทบต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
คือ	 ประเมินจำกหลักฐำนท่ีได้ระหว่ำงกำรตรวจสอบเพ่ือสรุปว่ำงบกำรเงินได้บันทึกบัญชีและปรับย้อนหลังตำม 
ทำงเลอืกทีก่�ำหนดไว้ใน	TFRS	15	แล้ว	ใช่หรือไม่	รวมถงึเปิดเผยในหมำยเหตคุรบถ้วนแล้ว	ใช่หรือไม่	ถ้ำใช่...กไ็ม่กระทบ 
ต่อควำมเห็น	 และอำจน�ำเรื่อง	 First-Time	 Adoption	 น้ีเสนอเป็นข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ที่เน้นหรือเรื่องส�ำคัญ 
ในกำรตรวจสอบ	(Key	Audit	Matters)	ได้	หำกวิเครำะห์แล้วว่ำเข้ำเงื่อนไขตำม	TSA	706	หรือ	TSA	701	นะคะ

 การน�ามาตรฐานใดก็ตามมาใช ้ เป ็น 

ครัง้แรกถือเป็นความท้าทายส�าหรับทัง้ผู้ท�าบญัชแีละ

ผู้สอบบญัช ีปีนีถึ้งเวลาทีต้่องใช้ TFRS 15 แล้ว

ทุกท่านพร้อมกันหรือยังคะ

โดย.. นางสาวรุณีย์ ผลาขจรศักดิ์
กรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรด้ำนมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
และเทคนิคกำรสอบบัญชี
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Update
ข่าวมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

ตอนที่ 2

TFRS 16
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

	 สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ	กลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวมาตรฐานฯ	

ตอนที่	 2	 หวังว่าข่าวดีที่แจ้งไว้ในฉบับก่อนจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ	 วันนี้ผมขออนุญาต 

มาอัปเดตข่าวคราวเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ 

ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(PAEs)	อีกหนึ่งฉบับให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่16	เรือ่ง	สญัญาเช่า	(TFRS	16)	ปัจจบุนัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันที่	 15	 มีนาคม	 2562	 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบ 
ระยะเวลาบญัชท่ีีเร่ิมในหรือหลงัวนัที	่ 1	 มกราคม	2563	 เป็นต้นไป	ทัง้นีก้จิการ
สามารถน�ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้หากกิจการถือปฏิบัติตาม	 
TFRS	15	ณ	วันที่หรือก่อนวันที่น�า	TFRS	16	มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก	แต่กิจการ 
ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดงักล่าวด้วย	

	 ดังนั้นกิจการใดท่ีเป็นผู ้ เช ่าและมีรายการเช่าเป็นจ�านวนมาก 
(โดยเฉพาะเดิมเคยบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน)	 ต้องเริม่ประเมินผลกระทบ
ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบังบการเงนิของบรษิทั	 เนือ่งจากมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิฉบับนี้จะท�าให้กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้	 (Right-of-Use	Asset)	
และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าในงบการเงนิ	ส่งผลให้สนิทรพัย์และหนีส้นิของกจิการ 
เพิ่มสูงขึ้น	และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Debt	to	Equity	
Ratio)	 มีแนวโน้มสูงขึ้น	 ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวมักใช้เป็นเง่ือนไข 
ในสญัญาการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ	(Debt	Covenant	Condition)	ดงันัน้ 
อย่าลืมศึกษาผลกระทบเพื่อหารือร่วมกันกับสถาบันการเงินเพื่อจะได้ 
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีกันนะครับ
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ค่าใช้จ่าย 

(ค่าเช่า)

สินทรัพย์

สิทธิการใช้ 

(Right-of-

Use Asset)

หนี้สินตาม

สัญญาเช่า

สัญญาเช่า

ด�าเนินงาน

ตาม TAS 17 ตาม TFRS 16

ด้านผู้เช่า ด้านผู้เช่า

	 ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมส�าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 16	 
เรื่อง	สัญญาเช่า	ได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	http://www.tfac.or.th/Article/Detail/94713

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าว	 อัปเดตที่ผมมาบอกจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับ 

และสุดท้ายขอย�้านะครับว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะกระทบเฉพาะกิจการ 

ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับ	 PAEs	 เท่านั้น...แล้วอย่าลืมติดตามข่าว

ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับหน้านะครับ

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฯ	เรื่อง	สัญญาเช่า	(สัญญาเช่าด�าเนินงานทางด้านผู้เช่า)

โดย..ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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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

  ไม่มารับตามกำาหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์�
์ได้ที่�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 “นักบริหารกับการจัดทำารายงานความยั่งยืนและ 

 การวัดผลตอบแทนทางสังคม รุ่นที่ 1/62”  

 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 หลักสูตร “Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 22”  

 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม และ 1, 8, 15, 22, 29 มิถุนายน 

 และ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 69,550 บาท บุคคลทั่วไป 74,900 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมบันยันทรี และ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

  หลักสูตร “Beyond Treasury Management รุ่นที่ 1/62”   

 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)

  หลักสูตร “ทำาความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 รุ่นที่ 1/62”  

 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น. 

 ราคาสมาชิก 1,800 บาท ราคาบุคคลทั่วไป 2,200 บาท

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21


