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โปรแกรม e-Accounting for SMEs
คืออะไร?

e - Accounting
for SMEs

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาชีพบั ญชี
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จากัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จากัด (มหาชน) ในการพัฒนาโปรแกรม e-Accounting for SMEs ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ
SMEs ได้มีทางเลือกในการทดลองใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย ในการทารายการค้าและงานบัญชีเบื้องต้นได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรแกรม e-Accounting for SMEs เป็นโปรแกรมการบริหารจัดการร้านค้า ปลีกสาเร็จรูป
ที่มีการทางานแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่ มต้นรายการค้าจนถึงการบันทึกบัญชีและจัดทางบการเงินผ่ านระบบ
Cloud (Full Loop Cloud Accounting) รวมไปถึงการนาส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่าน DBD
e-Filing ด้วยช่องทาง DBD Connect โปรแกรมชุดนี้จึงเหมาะกับธุรกิจ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล มีรายการทางบัญชีไม่ซับซ้อนมากเกินไป รองรับกับประเภทธุรกิจ ซื้อมาขายไป งานบริการทั่วไป ธุรกิจที่มี
ทั้งซื้อมาขายไปและงานบริการ ธุรกิจสปา ร้านค้าปลีก ร้านอาหารตามสั่ง และร้านก๋วยเตี๋ยว

โปรแกรมการทางาน แบ่งเป็น 2 โปรแกรม
โปรแกรม e-Accounting for SMEs ใช้งาน Application บนมือถือหรือ Tablet บน
ระบบ Android โดยจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหน้าร้านหรือ ณ จุดขาย (Point of Sale : POS)
สาหรับผู้ประกอบการใช้ในการบันทึกข้อมูลซื้อ -ขายได้ทั้งสินค้าและบริการด้วยตนเอง พร้อมมีฐานข้อมูล
ของ Barcode สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ GS1 และฐานข้อมูลของผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถ
ออกใบกากับภาษีได้ทั้งใบกากับภาษีอย่างย่อ และใบกากับภาษีแบบเต็มรูป รวมทั้งออกรายงานภาษีซื้อ และ
รายงานภาษีขาย นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา (Real time)


โปรแกรม Smartbiz ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC อย่างเดียว เป็นโปรแกรมการจัดทาบัญชี
และงบการเงินสาหรับนักบัญชีและสานักงานบัญชี โดยโปรแกรม Smartbiz สามารถรับ ถ่ายโอน (Transfer)
ข้อมูลจากโปรแกรม e-Accounting for SMEs ผ่านระบบ Cloud มาบันทึกบัญชีในโปรแกรม Smartbiz ได้โดย
อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้เอกสารจากผู้ประกอบการมาบันทึกบัญชีอีก จึงทาให้สะดวกและรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนจากผู้ประกอบการโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับการนาส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing
ผ่านทาง DBD Connect ซึ่งจะช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้าซ้อน (Rekey) ข้อมูลจากงบการเงินที่เป็นกระดาษ ทาให้
ลดระยะเวลาและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากขึ้น


เดือน ตุลาคม 2561 (ฉบับที่ 79)

อุปกรณ์ที่ใช้งาน
สำนักงำนบัญชี

SMEs
e-Accounting Mobile

Smartbiz

การติดตั้งโปรแกรม
โปรแกรมชุดนี้สามารถติดตั้งได้บนมือถือ/Tablet ระบบ Android และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
โดยมีขั้นตอนในการติดตั้ง ดังนี้
มือถือ/Tablet ระบบ Android
1. เข้า Play store
ค้นด้วยคาว่า “crytalsoftwaregroup” แล้วคลิกที่ “FREE” เพื่อ
เริ่มการติดตั้ง (Install) Application
- โปรแกรม CSG-User Account
- โปรแกรม e-Accounting for SME

วันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
2. ถ้าติดตั้งครบ 2 โปรแกรมแล้ว จะได้ icon บนหน้าจอมือถือ ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-เครื่องมือทางการเงิน ใช้บังคับกับกิจการใด
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การติดตั้งโปรแกรม (ต่อ)
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC
1. เข้า www.crystalsoftwaregroup.com
2. เลือก Tab : Download
3. เลือกเมนูดาวน์โหลด : e-Accounting for SMEs

1
2

3

4. ทาการดาวน์โหลด Application เพื่อติดตั้งบนเครื่อง PC ที่ท่านจะใช้งาน

คือ การบันทึกและปรับปรุง
รายการทางบัญชีตามมาตร านการบัญชี กร ีที่ธุรกิจเป็นนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี และนาส่งงบการเงิน รวมถึงต้องจัดให้มี
ผู้ทาบัญชี เพื่อจัดทาบัญชีให้กับธุรกิจ ดังนั้นการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้
จึงเป็นหน้าที่ของผู้ทาบัญชี

ทั้งนี้สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้จาก “คู่มือการใช้งาน” หรือ “VDO การใช้งาน” ตาม
link : https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/e-accounting-appfree/
สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่
กองกากับบัญชีธุรกิจ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5981 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com
บริษัท คริสตอลซอฟท์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2732 1800 อีเมล์ callcenter@crystalsoft.co.th
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บริบทของวิชาชีพบัญชี
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ตามที่ DBD ACCOUNTING ฉบับที่ 78 เดือน กันยายน 2561 ได้กล่าวถึง ภาษีในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา แล้วนั้น
DBD ACCOUNTING ฉบับนี้ จะได้กล่าวถึง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาชีพบัญชีและการค้าการลงทุนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 วิชาชีพบัญชีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาชีพบัญชีและการค้าการลงทุน
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

1

Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry : UMFCCI

สภาหอการค้า และอุต สาหกรรมแห่งสหภาพเมี ย นมา หรื อชื่ อย่ อ ว่า UMFCCI เป็นองค์กร
เอกชนระดับชาติที่ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการค้าและปกปูองรักษา
ผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนธุรกิจด้วยการแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญและสร้างโอกาส
ต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ข้อมูลทางการค้า อานวยความสะดวกทางธุรกิจ การจับคู่
ธุรกิจ และการให้คาปรึกษา การจัดงานแสดงสินค้า งานสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
UMFCCI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462 (1919) ประกอบด้วยสานักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมของ
รัฐในภูมิภาคและรัฐ 16 แห่ง สมาคมการค้าชายแดน 9 แห่ง สมาคมการค้า 76 แห่ง และมีสมาชิ ก
ประมาณ 30,000 ราย
การพัฒนาของภาคเอกชน คือ การเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจของเมียนมาที่ประสบผลสาเร็จ โดย
ผ่าน 5 เสาหลัก ได้แก่ การปฏิรู ปกฎหมายและกฎระเบียบ การปฏิรูปและปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครั ฐ การส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น การท าให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง การเงิ น และทุ น มนุ ษ ย์ UMFCCI
รับผิดชอบในตาแหน่งที่สาคัญระดับชาติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่กลุ่ม
ธุรกิจต้องเผชิญ สนับสนุนการลงทุนและนโยบายที่เป็นประโยชน์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว ส่ง เสริมและสนับ สนุนสมาชิ กและผู้ป ระกอบการผ่านการพบปะกับ
ภาคเอกชนทุกเดือน
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2

Directorate of Investment and Company Administration : DICA

คณะกรรมการด้านการลงทุนและจดทะเบียนบริษัท หรือชื่อย่อว่า DICA เป็นองค์กรภาครัฐที่
มีหน้าที่หลักในการรับจดทะเบียนบริษัท ทั้งการเปิดบริษัทของชาวเมียนมาและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้
DICA ยั ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมาธิ ก ารการลงทุ น เมี ย นมา (Myanmar
Investment
Commission : MIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศของประเทศเมียนมา
ทั้ง CIDA และ MIC อยู่ภายใต้กากับดูแลของกระทรวงการวางแผนธุรกิจและการเงิน หรือ Ministry of
Planning and Finance (MNPED)
ธันวาคม 2560 รัฐสภาของประเทศเมียนมาได้ผ่านร่างกฎหมายด้วยบริษัท (Myanmar Companies
Law : MCL 2017) ซึ่งทาให้กฎหมายว่าด้วยบริษัทฉบับใหม่นี้มาแทนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัท ปี 1914
(Myanmar companies Act 1914 : MCA 1914) กฎหมาย MCL 2017 นี้ เริ่มใช้บังคับในวันที่ 1
สิงหาคม 2561 พร้อมทั้งเปิดตัวระบบการจดทะเบียนบริษัททางออนไลน์ บริษัทและนิติบุคคลประเภทต่างๆ
ที่จดทะเบียนตามกฎหมายเดิม (MCA 1914) นั้น จะต้องมาดาเนินการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายใหม่อีกครั้ง
(Re-registration) ภายในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 หากไม่ ด าเนิ น การภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด นิติบุคคลนั้นจะถูกลบออกจากฐานระบบทะเบียนบริษัท
ประเภทของนิติบุคคลที่ต่างชาตินิยมจัดตั้งคือ บริษัทจากัด โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัท MCL 2017
กาหนดว่ารูปแบบของบริษัทจากัดความรับผิดตามจานวนหุ้น มี 2 ประเภท คือ 1) บริษัทเอกชนประเภท
จากัดความรับผิดตามจานวนหุ้น ที่มีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 ราย หรือ 2) บริษัทมหาชนจากัดที่ไม่กาหนดจากัด
จานวนผู้ถือหุ้น และในกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้มีบทบัญญัติที่เป็นการเปิดให้นักลงทุนที่ไม่ใช่ชาวเมียนมาได้มี
โอกาสเข้าไปถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 35 โดยนิติบุคคลนั้นๆ จะไม่ถูกถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติ แต่ถ้าเกินร้อยละ
35 บริษัทนั้นก็จะถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติและถูกจากัดในการทากิจกรรมทางธุรกิจหลายประเภท ซึ่งตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทเดิมนั้นกาหนดให้บริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไปเป็นบริษัทต่างชาติ
ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องดาเนินการจดทะเบียนที่สานักงานทะเบียนของ DICA และตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์จะขอจดทะเบียนบริษัทในเมียนมาสามารถยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์ที่
ระบบ DICA MyCo
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Bangkok Bank branch office in Yangon

ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยที่เปิดให้บริการในเมียนมามายาวนานกว่า 20 ปี และ
เป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งเมียนมาให้ประกอบธุร กิจธนาคาร
พาณิ ช ย์ ใ นเมี ย นมา และได้ ย กระดั บ การให้ บ ริ ก ารจากส านั ก งานตั ว แทนเป็ น สาขาย่ า งกุ้ ง เมื่ อ วั น ที่ 2
มิถุ นายน 2558 โดยธนาคารกรุง เทพ สาขาย่า งกุ้ ง เปิด ให้ บ ริ การทางการเงิ น ที่ห ลากหลายแก่บ ริษั ท
ต่างชาติ บริษัทร่วมทุนระหว่างชาวต่างชาติ และพันธมิตรธุรกิจในเมียนมา ทั้ง ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สิงคโปร์ และเมียนมาจ๊าต
การบริการที่ให้ความสนับสนุนนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช่น
1. บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนาเข้า
1.1 บริการออกหนังสือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
1.2 บริการสินเชื่อเพื่อการนาเข้า (TR)
1.3 Packing Credits
1.4 Standby Letters of Credit
2. สินเชื่อธุรกิจ
2.1 Collateralized and Uncollateralized Loans
2.2 สินเชื่อโครงการ
2.3 สินเชื่อร่วม
2.4 บริการค้าประกันการชาระเงิน หนังสือค้าประกันสัญญา (Performance Bond) หนังสือค้า
ประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)
3. บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
3.1 Corporate Cash Management
3.2 Liquidity Management
3.3 Domestic and International Payment
3.4 Collection and Payment
4. บริการเงินฝาก
4.1 บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
4.2 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
4.3 บัญชีเงินฝากประจา
5. บริการอื่นๆ เช่น บริการการเงินธนกิจและการลงทุน และบริการให้คาปรึกษา
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Office of the Auditor General of the Union Myanmar : OAG

สานักงานตรวจสอบบัญชีของสหภาพ หรือชื่อย่อว่า OAG เป็นหน่วยงานอิสระที่ทาหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของรัฐบาลเมียนมา ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างการปกครองของอังกฤษภายใต้เมียนมา พ.ศ.
2478 ในยุคอาณานิคมเมียนมาและได้รับการยกฐานะเป็น Office of the Auditor General of the Union
(Myanmar) (OAG) เมื่อปี พ.ศ. 2491 ภายใต้พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีของรัฐสภาปี พ.ศ. 2491 ต่อมาก็
ได้มีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าว ก่อนที่จะมีการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทั้งหมดเข้าไว้
ด้วยกัน ยกเว้นการตรวจสอบบัญชีของกลาโหม เมื่อเดือนมกราคม 2517 และในวันที่ 27 กันยายน 2531
สภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (The State Law and Order Restoration Council : SLORC) ได้
แต่งตั้งอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดิน และรองอธิบดี รวมทั้งได้จัดตั้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อเป็นฝุาย
เลขานุการของคณะกรรมการการบัญชีของเมียนมา (The Secretariat of the Myanmar Accountancy
Council) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีแห่งชาติของเมียนมา หน้าที่ปัจจุบันของ OAG คือ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2551 และกฎหมาว่าด้วยการตรวจสอบบัญชีของสหภาพ ปี พ.ศ. 2553 โดยมีนาย U Myo
Myint ดารงตาแหน่งอธิบดีคนปัจจุบัน

5

Myanmar Accountancy Council : MAC

สภาการบัญชีเมียนมา หรือชื่อย่อว่า MAC ดาเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบัญชีในเมียนมา
“MAC Law” ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นหน่วยงานออกใบอนุญาตสาหรับวิชาชีพบัญชี และ
กาหนดนโยบายการบัญชี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบสรุปดังนี้
 ดูแลกฎระเบียบและการกากับดูแลวิชาชีพบัญชี
 บังคับใช้มาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี จรรยาบรรณของนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี
 ขึ้นทะเบียนนักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สานักงานสอบบัญชี และที่ไม่ใช่สานักงานสอบบัญชี
 กาหนดหลักสูตรสาหรับอบรม CPA / DA (Diploma in Accountancy)
 การอนุมัติและการกากับดูแลสถาบันฝึกอบรมของเอกชน
 ดูแลประสบการณ์การทางาน และ CPD สาหรับนักบัญชี
 ความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพบัญชีต่างประเทศ (Professional Accounting Organizations :
PAOs)
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Myanmar Institution of Certified Public Accountants : MICPA

สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือชื่อย่อว่า MICPA อยู่ภายใต้การดูแลของ MAC ทาหน้าที่ดูแล
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจากัดให้เฉพาะชาวเมี ยนมาเท่านั้น ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตลงนามรับรองในรายงานประจาปี

วิชาชีพบัญชีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของเมียนมา
เมียนมาใช้มาตรฐานการบัญชีเมียนมา (Myanmar Accounting Standards : MAS) และ
มาตรฐานรายงานทางการเงินเมียนมา (Myanmar Financial Reporting Standards : MFRS) ที่อ้างอิง
จากมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards :
IFRS) นอกจากนี้ ยังมีการยอมรับและการนามาปฏิบัติในการตีความมาตรฐานการบั ญชี (The Standing
Interpretations Committee : SICs) และการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตาม IFRIC
(International Financial Reporting Interpretations Committee : IFRI) และเมื่อเร็วๆ นี้ MAC ได้ออก
ประกาศเกี่ยวกับการยอมรับ IFRSs, IFRSs สาหรับ SME และ ISA ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2018
 ข้อกาหนดสาหรับการขึ้นทะเบียนและต่ออายุของ CPA (Certified Public Accountant)
- ผ่านการสอบทั้ง 2 ส่วน และเสร็จสิ้นการฝึกงานตามที่ได้กาหนด (ประสบการณ์การทางาน 3 ปี)
- มี CPD ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงภายใน 1 ปีก่อนวันที่ขึ้นทะเบียน
- เป็นสมาชิกของ MICPA
- สาหรับการต่ออายุให้ปฏิบัติตามข้อกาหนด CPD (ขั้นต่า 20 ชั่วโมงต่อปีและ 120 ชั่วโมงในช่วง
3 ปี)
 ข้อกาหนดสาหรับการขึ้นทะเบียนและต่ออายุของ PA (Practicing Accountant)
- อาศัยอยู่ในเมียนมาไม่น้อยกวา 183 วันของปีปฏิทินก่อนปีขึ้นทะเบียน
- ต้องไม่เป็นพนักงานประจาในองค์กรต่างๆ
- มี CPD ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงภายใน 1 ปีก่อนวันที่ขึ้นทะเบียน
- สาหรับการต่ออายุให้ปฏิบัติตามข้อกาหนด CPD (ขั้นต่า 20 ชั่วโมงต่อปีและ 120 ชั่วโมงในช่วง
3 ปี) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและกฎระเบียบและมาตรฐานด้านบริการทางบัญชี
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