
แรงกระเพือมของเทคโนโลยีดจิิตอล

ต่อธุรกิจและการบัญชี



ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อธุรกจิ
สือและสิงพมิพ์

สือสาร

โทรคมนาคม

ค้าปลีก เทคโนโลยี

บริการทางการเงนิ

บริการวิชาชีพ

การศึกษา

บริการดูแล

สุขภาพ

Â

► OLRT newsfeed/On-demand
movie

► Smart device
► eCommerce portal
► M-banking/M-claim
► Promptpay/QR Code
► ICO
► e-Filing/Paperless platform
► Cloud-based accounting

platform
► Audit automation/Analytics

tools
► On-line learning with VR
► Machine learning/AI
► Remote diagnostics

?



ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อการบัญชี
Valued advisor & change agent in a digital world

Mobile
technology

Cloud
computing

Robotics Artificial
intelligence

“Big data”
analytics

Cybersecurity



เตรียมพร้อมเพือให้เติบโตอย่างไรในยุคดิจติอล
►Source: Can agile finance provide the fuel to drive your business forward?, 2017 EYGM Limited.

รู้จัก รู้ลึก รู้ทัน
รู้ปรับตัว
• ทักษะ

• หลักสูตร



การนําหุ้น SME เข้าจดทะเบียน



SME คือ รากฐานของเศรษฐกจิไทย

► การกระจายรายได้

► การจ้างงาน

► กระจายความเสียงทางธุรกจิ

► “ข้อต่อ” ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

► เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่

► เป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่/นวัตกรรมใหม่ๆ
ทธุีรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าลงทุน



ความท้าทายของ SME ในการระดมทุน

► ความมุ่งมันของเจ้าของ

► ระบบบัญชีไม่ดี

► การมีบัญชีสองชุด

► โครงสร้างธุรกิจทีซับซ้อน

► การปรับใช้มาตรฐาน จาก NPAEs เป็น TFRS

► รายการค้ากับกิจการทีเกยีวข้องกันทไีม่สมเหตุสมผล



SME จะนําหุ้นเข้าจดทะเบียนให้สําเร็จได้อย่างไร

1
เจ้าของต้อง

มีความมุ่งมัน

จัดหาบุคคลากร

และทีมงานทีมี

ความสามารถ

2
มีระบบกํากับดูแล

กิจการทีดี มรีะบบ

การควบคุมภายใน

ทีเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ

3
งบการเงินถูกต้อง

ตามมาตรฐานการ

บัญชี TFRS ไม่ใช่

NPAEs

4
จัดโครงสร้าง

กลุ่มบริษทัให้

ชัดเจน

5
รายการค้ากับ

กิจการที

เกียวข้องกัน

มีความเหมาะสม



ประเด็นบัญชีทสํีาคัญททีําให้การ IPO ล่าช้า

การจัดโครงสร้างธุรกิจ หรือจัดโครงสร้างการถือหุ้น

§ ซือธุรกิจ/ ซือสินทรัพย์/

การรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ทรัพย์สินทีต้องประเมินมูลค่ายุตธิรรม

การรับรู้รายได้

รายการธุรกิจกับกิจการ

ทีเกียวข้องกัน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(Share-based payment)

ระบบการควบคุมภายใน

มีข้อบกพร่อง



ประโยชน์และภาระจากการเข้าจดทะเบียน

ประโยชน์

§ เติบโตอยา่งยงัยืนผา่นการบริหารงาน

แบบมืออาชีพ

§ ระดมทุนโดยมีตน้ทุนตาํ

§ ยกระดบัเครดิตของบริษทัให้สูงขึน

§ ผูถื้อหุน้เดิม “มงัคงั” อยา่งรวดเร็ว

§ ยกระดบัมาตรฐานการบญัชีใหสู้งขึน

§ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร

ภาระ

§ ตอ้งตอบสนองความคาดหวงัของผู ้

ลงทุน

§ ตอ้งปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ของกฎหมาย

§ ผูถื้อหุน้เดิมถูกลดส่วนไดเ้สียไป

[Dilution]

§ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพมิขึน เขม้ขน้ขึน

และบ่อยครัง



มูลค่ายุติธรรม : “ยาขม” ของนักบัญชี?



* ทุนหรือทุนตัดจาํหน่าย

ราคาทุน หรือ มูลค่ายุติธรรม

ลูกหนี ทุน (หักด้อยค่า)

สินค้าคงเหลือ ทุน (หักด้อยค่า)

ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ ทุน (หักค่าเสือม/ด้อยค่า) ทางเลือก (OCI)

อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน ทุน (หักค่าเสือม/ด้อยค่า) ทางเลือก (PL)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทุน (หักค่าเสือม/ด้อยค่า) ทางเลือก (OCI)

เจ้าหนี ทุน

เงินกู้ยืม ทุน

ตราสารอนุพนัธ์ บันทึก FV (FVPL)

เงินลงทุนในตราสารหนี ทุน (ถือจนครบกําหนด) บันทึก FV (FVPLหรือFVOCI)

เงินลงทุนในตราสารทุน บันทึก FV (FVPL หรือ FVOCI)

  บัญชี ราคาทุน* มูลค่ายุติธรรม



มูลค่ายุติธรรม คือ มูลค่าทจีะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ ต้องจ่าย

เพือโอนหนีสินในรายการปกตริะหว่างผู้มีส่วนร่วมในตลาด ณ วนัทีวัดมูลค่า

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

=  Market-based measurement

(ไม่ใช่การวดัมูลค่าของกิจการ

เป็นการเฉพาะ)

Exit price

(ไม่ใช่ Transaction price

หรือ Entry price)

การนําสินทรัพย์ไปใช้ให้

สูงสุดและดีทีสุด

(Highest and best use)



Market approach

Income approach

Cost approach

วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม



นักบัญชีควรทําอย่างไร

► ทําเองหรือใช้ผลงานผู้ประเมินอิสระ ?

► ต้องเข้าใจในเนือหารายการ วิธีการ
และข้อสมมติทีใช้ในการประเมิน

► พัฒนาความรู้ด้านการเงิน

มูลค่า

ยุติธรรมเป็น

ยาขม?


