


ธุรกิจส ำนักงำนบัญชี
บทวิเครำะห์ธุรกิจ ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวง

แรงงาน

กำรจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ธุรกิจส ำนักงำนบัญชี เป็นธุรกิจที่มีควำมมั่นคง ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง (Low Barrier to Entry) 
กระแสเงินสดดี ผู้ประกอบกำรรำยเล็กมีโอกำสเติบโตโดยกำรยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจของลูกค้ำ

 ในปี 2561 รำยได้จำกธุรกิจส ำนักงำนบัญชี มีมูลค่ำสูงถึง 36,948 ล้ำนบำท เติบโตกว่ำปีท่ีผ่ำน                    
มำถึง 21% โดยรำยได้ส่วนใหญ่เกิดจำกนิติบุคคลขนำดเลก็ (S) 65% และนิติบุคคลขนำดกลำง 
(M) 28% สะท้อนโอกำสของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ และเนื่องจำกธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำด
เล็ก หรือ SMEs จึงมีควำมนิยมใช้บริกำรส ำนักงำนบัญชีขนำดเล็กมำกกว่ำขนำดใหญ่
 กำรจัดต้ังธุรกิจส ำนักงำนบัญชี ปี 2561 – 2562 มีจ ำนวนเฉลี่ย 776 รำยต่อปี เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 
649 รำยในปี 2560 คิดเป็น 19% ขณะที่ในเดือนมกรำคม – พฤษภำคม 2563 มีจ ำนวนกำรจัดตั้ง 
ทั้งสิ้น 348 รำย
 ส ำนักงำนบัญชีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร                   
คิดเป็น 54% ของส ำนักงำนบัญชีทั้งหมด รองลงมำคือภำคกลำง คิดเป็น 23% 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

69200 กิจกรรมเก่ียวกับบัญชี การท าบัญชี
การตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรกึษา
ด้านบัญชี

การท าบัญชี ถือเป็นเคร่ืองจักรส าคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจ ในปัจจุบัน 
ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจประเภทใด ขนำดธุรกิจใหญ่หรือเล็ก หรือด ำเนิน
ธุรกิจในพื้นที่ใดก็ตำม มีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลทำงบัญชีในกำร
ตัดสินใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินกำรของสถำนประกอบกำร
และสะท้อนฐำนะกำรเงินของกิจกำร อีกทั้งยังถือเป็นหน้ำที่ของธุรกิจ
ที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยในกำรจัดท ำบัญชี และจัดส่งรำยงำนหรือ
เอกสำรต่ำง ๆ ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐที่ก ำกับดูแล ด้วยเหตุนี้ 
กำรเติบโตของเศรษฐกิจและธุรกิจต่ำง ๆ จึงถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ในกำรสนับสนุนธุรกิจส ำนักงำนบัญชใีห้มีกำรเติบโตด้วยเช่นกัน

ด้วยแนวโน้มกำรเติบโตของธุรกิจที่มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
ในแต่ละปีโดยเฉลี่ยถึง 60,000 – 70,000 รำย ท ำให้ควำมต้องกำรใช้
บริกำรธุรกิจส ำนักงำนบัญชีเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเข้ำมำช่วย
ดูแลรำยละเอียดในกำรจัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ และจัดท ำข้อมูลส ำหรับ
กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ รวมไปถึงจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ ให้แก่หน่วยงำน
ภำครัฐได้อย่ำงสะดวก อีกทั้งบุคลำกรด้ำนกำรท ำบัญชีในประเทศไทย
ถือได้ว่ำมีคุณภำพและมีจ ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำรในอนำคต
เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลในปัจจุบัน ซึ่งมีมำกกว่ำ 
768,000 รำย กับ จ ำนวนผู้ท ำบัญชีที่ปัจจุบันมี 70,198 รำย (ข้อมูล 
ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2563) จึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกทีส่นับสนุน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจส ำนักงำนบัญชีสำมำรถบริหำร จัดกำรองค์กรธุรกิจ 
และสร้ำงฐำนลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

64,288
74,517 72,109 71,485

27,606

2559 2560 2561 2562 ม.ค.-พ.ค. 2563

กรำฟที่ 1  จ ำนวนรำยนิติบุคคลจัดต้ังใหม่ ปี 2559 – 2563 (ม.ค. – พ.ค.)

+16%

ท่ีมำ : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

57,864 61,589 65,401
69,409 70,198

2559 2560 2561 2562 พ.ค. 2563

กรำฟที่ 2 จ ำนวนผู้ท ำบัญชีคงอยู่

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละ +0.36%

- 3% - 0.87%

ท่ีมำ : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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กำรเติบโตของธุรกิจ

จ ำนวนธุรกิจและมูลค่ำทุน

ธุรกิจส านักงานบัญชี ที่ด าเนนิกจิการอยู่มีจ านวน 8,680 ราย
คิดเป็น 1.13% ของธุรกิจทุกประเภทที่ด าเนนิกิจการอยู่ และมีมลูค่า
ทุน 9,430 ล้านบาท คิดเป็น 0.05% ของมูลค่าทุนจดทะเบียน ของ
ธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ในประเทศไทย

ธุรกิจส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกำรในรูปแบบบริษัทจ ำกัด มีจ ำนวน 
7,229 รำย (คิดเป็น 83.29%) มูลค่ำทุนจดทะเบียน 8,791 ล้ำนบำท

การจัดต้ังธุรกิจส านักงานบัญชีในปี 2563 (ม.ค. – พ.ค.) 
มีจ านวน 348 ราย รวมทุนจดทะเบียน 276 ล้านบาท จำกข้อมูลกำร
จัดตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 – 2562 พบว่ำแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงมั่นคง 
โดยในช่วงเวลำ 5 เดือนแรกของปี 2563 ที่เกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโควิด 19 แต่ธุรกิจส ำนักงำนบัญชียังมีอัตรำกำรจัดตั้งธุรกิจลดลง
เพียง 44 รำย (คิดเป็น 11%) เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ 
ในขณะที่ทุนจดทะเบียนลดลงเพียง 14 ล้ำนบำท (คิดเป็น 4.8%)

จ ำนวนและทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่ดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ
ธุรกิจส ำนักงำนบัญชีซึ่งท ำหน้ำที่จัดท ำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้
ค ำปรึกษำด้ำนบัญชี เป็นธุรกิจจ ำเป็นต่อนิติบุคคลทุกรำย มีอัตรำกำร
เติบโตอย่ำงมั่นคงต่อทุกสถำวะเศรษฐกิจ คือในช่วงเวลำที่เศรษฐกิจดี
จะมีโอกำสสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่เพรำะมีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่จ ำนวนมำก 
ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ประกอบกำร ทุกรำยยังคงต้องกำรบริกำร
ของส ำนักงำนบัญชีอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรกระจำยตัวของธุรกิจ

ภูมิภำค
สัดส่วนส ำนักงำนบัญชี
ต่อนิติบุคคลคงอยู่

จ ำนวนนิติบุคคล
จัดตั้งใหม่ในปี 2562 

(รำย)

กรุงเทพมหานคร 1 ต่อ 62 22,875

กลาง 1 ต่อ 84 16,270

ตะวันออก 1 ต่อ 146 8,082

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ต่อ 169 7,627

เหนือ  1 ต่อ 159 7,117

ใต้ 1 ต่อ 149 7,118

ตะวันตก 1 ต่อ 196 2,396

ธุรกิจส านักงานบัญชี ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร 4,724 ราย 
(คิดเป็น 54%) ทุนจดทะเบียน 6,048 ล้านบาท รองมา เป็นภาคกลางจ านวน 
2,006 ราย (คิดเป็น 23%) ทุนจดทะเบียน 1,628 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ำ
กำรกระจำยตัวของส ำนักงำนบัญชีสอดคล้องกับกำรกระจำยตัวของ
นิติบุคคลทั่วประเทศ เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพำอำศัยกัน และเพื่อ
ควำมสะดวก ในกำรปรึกษำหำรือ รวมทั้ งกำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ประกอบกำรจึงนิยมเลือกใช้ส ำนักงำนบัญชีที่มีคุณภำพในพื้นที่

ทั้งนี้สัดส่วนส ำนักงำนบัญชีต่อนิติบุคคลที่ด ำเนินกำรอยู่เป็นตัวช้ีวัด
ทีส่ำมำรถสะท้อนสภำวะกำรแข่งขันและโอกำสทำงธุรกิจได้เป็นอย่ำงดี 
เมื่อพิจำรณำศูนย์กลำงเศรษฐกิจที่กรุงเทพมหำนครพบว่ำมีสัดส่วน 1:62
ส่วนภำคกลำงมีสัดส่วน 1:84 แสดงถึงสภำวะกำรแข่งขันที่ เข้มข้น 
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วน 1:169 แสดงถึงโอกาส
ทางธุรกิจที่สูง เนื่องจำกหำกต้องให้บริกำรนิติบุคคลเป็นจ ำนวนมำก
จะไม่สำมำรถดูแลได้ทั่วถึงอำจน ำมำซึ่งควำมเสียหำยได้ และในปี 2562 
ยังมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จ ำนวน 7,627 รำย เป็นกลุ่มลูกค้ำรำยใหม่
ทีต่้องใช้บริกำรส ำนักงำนบัญชีท่ีมีคุณภำพ
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649
779 773

392
348

2560 2561 2562

กรำฟที่ 3 จ ำนวนส ำนักงำนบัญชีต้ังใหม่ (รำย)

2562 2563

-11.22%

(ม.ค. – พ.ค.)

465 520
598

290 276

2560 2561 2562

กรำฟที่ 4 ทุนจดทะเบียนของส ำนักงำนบัญชีตั้งใหม่ (ล้ำนบำท)

-4.83%

2562 2563
(ม.ค. - พ.ค.)

กรำฟที่ 5 ส ำนักงำนบัญชีที่ด ำเนนิกิจกำรอยู่

บจ. หจ./หสน.7,229 รำย 1,449 รำย

จ ำนวน 8,680 รำย

8,791.06 ลบ. 603.33 ลบ.

มูลค่ำทุน 9,430.38 ลบ.

83.29%

16.69%

93.72%

5.93 %

บมจ. 2 รำย

36.00 ลบ.

0.02%

0.35%

กรำฟที่ 6 กำรกระจำยตัวของส ำนักงำนบัญชี และนิติบุคคล

นิติบุคคลทุกประเภท (ราย) ส านักงานบัญชี (ราย)

ตำรำงที่ 1 สัดส่วนส ำนักงำนบัญชีต่อนิติบุคคลตั้งอยู่
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นิติบุคคลท่ัวประเทศ ส านักงานบัญชี



339.16 351.54

1,160.77

401.67

1,190.95

2560 2561 2562

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยในที่ประกอบกิจการ
ส านักงานบัญชี ในปี 2563 (ม.ค. – พ.ค.) มีจ านวน 1,190.95 ล้านบาท
โดยเพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน 789.28 ล้านบาท

ต่ำงชำติที่ลงทุนในนิติบุคคลไทยส่วนใหญ่มำจำกประเทศในเอเชีย 
โดยอันดับ 1 ได้แก่ญี่ปุ่น 175.56 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.86% รองลงมำ
ฮ่องกง 35.04 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.37% และอเมริกัน 32.74 ล้ำนบำท 
คิดเป็น 0.35% ตำมล ำดับ 

จะเห็นได้ว่ำผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่นิยมใช้ส ำนักงำนบัญชีที่เป็น
สัญชำติตนเอง เนื่องจำกเข้ำใจระบบและระเบียบกฎหมำยที่นิติบุคคล
ต้องปฏิบัติตำม ในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นที่มำลงทุนในประเทศไทยอำจ
เลือกใช้ส ำนักงำนบัญชีสัญชำติญี่ปุ่นเพื่อส่งงบกำรเงินกลับประเทศ

กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทย

ตำรำงที่ 2 กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทย 

กรำฟที่ 7 กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทย (ล้ำนบำท) 

3
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บทวิเครำะห์ธุรกิจ ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563

2562 2563
(ม.ค. - พ.ค.)

สัญชำติ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) %

ไทย 8,988.41 95.31

ญี่ปุ่น 175.56 1.86

ฮ่องกง 35.04 0.37

อเมริกัน 32.74 0.35

สัญชาติอ่ืนๆ 198.63 2.11

88.66%

ผลประกอบกำรกลุม่ธุรกิจ (ปี 2559 - 2561)

ปีงบกำรเงิน 2559 2560 2561

รำยได้รวม                                               หน่วย:ล้ำนบำท

ขนาดเล็ก (S) 19,504 20,994 23,940

ขนาดกลาง (M) 3,808 9,431 10,476

ขนาดใหญ่ (L) 0 0 2,532

รวมทุกขนาด 23,312 30,426 36,948

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้ำนบำท

ขนาดเล็ก (S) 2,879 2,808 3,004

ขนาดกลาง (M) 444 3,249 2,101

ขนาดใหญ่ (L) 0 0 605

รวมทุกขนาด 3,323 6,057 5,710

กรำฟที่ 8 ผลประกอบกำร (ปี 2559 - 2561)

ตำรำงที่ 3 ผลประกอบกำรแยกขนำดของธุรกิจ
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

รายได้รวม (ล้านบาท)

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจส านักงานบัญชีในปี 2561 มีมูลค่า
36,948 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 จ านวน 6,522 ล้านบาท 
(คิดเป็น 21%) ในขณะที่รายได้ระหว่างปี  2559-2561 เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 19% ต่อปี ทั้งนี้ เมื่อ
พิจำรณำสัดส่วนรำยได้แยกตำมขนำดธุรกิจ พบว่ำในปี 2561 ขนำดเล็ก 
(S) มีสัดส่วนรำยได้คิดเป็น 65% ขนำดกลำง (M) 28% และขนำดใหญ่ 
(L) 7% แสดงให้เห็นว่ำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด (Market Share) ส่วน
ใหญ่ยังเป็นของส ำนักงำนบัญชีขนำดเล็ก และกำรให้บริกำรทำงบัญชี
ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนหรือต้องกำรเงินลงทุนจ ำนวนมำก แต่ต้องเน้นที่
คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมน่ำเช่ือถือ และควำมซื่อสัตย์เป็นหลัก

เมื่อพิจำรณำก าไรของธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้นจาก 3,323 ล้านบาท ในปี 
2559 เป็น 6,057 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นเกือบ 1 เท่าตัว ในขณะที่
ก ำไรของปี 2562 มีกำรชะลอตัวลงจำกปี 2561 โดยลดลง 356 ล้ำน
บำท (คิดเป็น 5.9%) เมื่อพิจำรณำสัดส่วนก ำไรแยกตำมขนำดธุรกิจ 
พบว่ำในปี 2561 ขนำดเล็ก (S) มีสัดส่วนรำยได้คิดเป็น 53% ขนำดกลำง 
(M) 37% และขนำดใหญ่ (L) 11% จะเห็นได้ว่ำธุรกิจขนำดเล็กมีรำยได้ 
65% แต่มีก ำไร 53% เมื่อเทียบกับทุกกลุ่ม สะท้อนประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรต้นทุนของส ำนักงำนบัญชีขนำดกลำงและ
ขนำดใหญ่ รวมทั้งด้วยกำรที่ส ำนักงำน บัญชีขนำดใหญ่สร้ำงภำพลักษณ์ที่
มีควำมน่ำเช่ือถือ สำมำรถช่วยให้ผู้ประกอบกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 
จึงอำจจะตั้งรำคำค่ำบริกำรที่สูงกว่ำส ำนักงำนขนำดเล็ก (Premium Price) 

ดังนั้นส ำนักงำนขนำดเล็กจึงควรยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร
และควำมน่ำเชื่อถือเพื่อเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน

+8

+30 +21

อัตราเติบโต (%)



อัตรำส่วนทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจ
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ธุรกิจส ำนักงำนบัญชีเป็นธุรกิจที่มีกำรลงทุนและสินทรัพย์โดยปกติ
ไม่มำกและส่วนใหญ่เป็นอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ท าให้อัตราผลตอบแทน 
ต่อสินทรัพย์ (ROA) สูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอื่น
โดยธุรกิจขนำดเล็กมีอัตรำ ROA ในปี 2560 – 2561 ที่ 17.74 และ 14.74 
ตำมล ำดับ

ในขณะที่อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ธุรกิจขนำดเล็ก 
มีอัตรำ ROE ในปี 2560 – 2561 ที่ 17.33 และ 16.49 ตำมล ำดับ สะท้อน
ให้เห็นว่ำธุรกิจส ำนักงำนบัญชีเป็นธุรกิจที่มีอัตรำผลตอบแทนดีส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรทั้งขนำดเล็ก กลำง และใหญ่ มีกลุ่มลูกค้ำที่ชัดเจนจำก
นิติบุคคลจัดตั้งใหม่

เมื่อพิจำรณำอัตรำส่วนหนี้สินของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในภำพรวม
ต่ ำกว่ำ 1 ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น
แสดงว่ำนอกจำกธุรกิจจะใช้เงินลงทุนไม่มำกแล้ว ธุรกิจส่วนใหญ่พึ่งพำ
เงินกู้ยืมต่ ำ ท ำให้ผู้ประกอบกำรมภีำระต้นทุนทำงกำรเงินและควำมเสี่ยง
ทำงกำรเงินต่ ำไปด้วย โดย D/E Ratio ของธุรกิจขนำดเล็กระหว่ำงปี
2560 – 2561 อยู่ที่ 0.30 และ 0.33

88.66%

ตำรำงที่ 4 อัตรำส่วนทำงกำรเงินของธุรกิจส ำนักงำนบัญชี

ธุรกิจส ำนักงำนบญัชี
บทวิเครำะห์ธุรกิจ ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563

2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA : Return on Asset)

ขนาดเล็ก (S) 17.74 14.74

ขนาดกลาง (M) 8.10 3.89

ขนาดใหญ่ (L) - 46.76

รวมทุกขนาด 10.83 7.54

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE : Return on Equity)

ขนาดเล็ก (S) 17.33 16.49

ขนาดกลาง (M) 14.37 8.43

ขนาดใหญ่ (L) - 63.86

รวมทุกขนาด 15.60 12.95

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE : Debt to Equity)

ขนาดเล็ก (S) 0.30 0.33

ขนาดกลาง (M) 0.19 0.67

ขนาดใหญ่ (L) - 0.13

รวมทุกขนาด 0.24 0.52



คำดกำรณ์

ส านักงานบัญชียังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตอีกมาก เห็นได้จากจ านวนนิติบุคคลในปัจจุบันที่ เพิ่มขึ้น
ในอัตราที่เร็วกว่าจ านวนส านักงานบัญชีในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งจ ำนวนส ำนักงำนบัญชีในปัจจุบันซึ่งมีเพียง 8,680 รำย
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563) แต่จ ำนวนนิติบุคคลมีมำกกว่ำ 768,000 นิติบุคคล ซึ่งโอกำสเท่ำกับประมำณ 1 ต่อ 88 นอกจำกนี้
กำรเริ่มต้นธุรกิจส ำนักงำนบัญชีนั้น มีข้อก ำหนดกฎระเบียบที่ไม่มำก โดยนิติบุคคลที่ประกอบกิจกำรด้ำนกำรสอบบัญชีหรือกำร
ให้บริกำรด้ำนบัญชีต้องจดทะเบียนต่อสภำวิชำชีพบัญชีพร้อมปฏิบัติตำมขั้นตอนและกฎหมำยก ำกับผู้ประกอบวิชำชีพท ำบัญชี 
โดยนักบัญชีเป็นอำชีพสงวนของคนไทยซึ่งถือว่ำเป็นข้อได้เปรียบทำงธุรกิจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำวะปัจจุบัน รวมท้ังกฎหมำย
ก ำหนดให้จัดท ำรำยงำนงบกำรเงินเป็นภำษำไทย ในขณะที่ธุรกิจส ำนักงำนบัญชีต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจตำม พรบ. กำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว

ควำมต้องกำรใช้บริกำรในธุรกิจนี้ยังเป็นเรื่องจ ำเป็นของนิติบุคคล เนื่องจำกนิติบุคคลทุกประเภทภำยใต้กฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ของไทยมีหน้ำท่ีส่งงบกำรเงินนิติบุคคลทุกปี นิติบุคคลเหล่ำนั้นส่วนใหญ่เลือกใช้บริกำรของส ำนักงำนบัญชีเพื่อควำมสะดวก 
ถูกต้อง และสำมำรถใช้เวลำที่มีจ ำกัดให้กำรด ำเนินกำรและพัฒนำธุรกิจของตนเอง ทำงด้ำน โอกำสทำงธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจ
ขยำยตัวกำรค้ำขำยเจรญิรุง่เรืองก็จะมีผู้ประกอบกำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้บริกำรของ
ส ำนักงำนบัญชีที่มีคุณภำพน่ำเช่ือถือ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวผู้ประกอบกำรบำงส่วนอำจตัดสินใจเลิกกิจกำรซึ่งยังคงต้องใช้
บริกำรเพื่อจัดกำรบัญชีทรัพย์สินหนี้สนิของนิติบุคคล นอกจำกน้ียังมีค่ำใช้จ่ำยกำรท ำบัญชีรำยเดือน / รำยปีที่เป็นรำยได้ประจ ำของ
ส ำนักงำนบัญชี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้ไม่ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพำะในปัจจุบันที่โลกอยู่ในยุคที่ผันผวนและ
คำดกำรณ์ได้ยำก VUCA World (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity) 

จำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในปี 2563 ต่อธุรกิจส ำนักงำนบัญชี ผู้ประกอบกำรจึงต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1) กระบวนกำรบัญชีอัตโนมัติ (RPA : Robotic Process Automation) เป็นเสมือนระบบอัตโนมัติช่วยให้
กระบวนกำรลงบัญชีลดควำมสับสนและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 2) คลำวด์ด้ำนกำรบัญชี (Cloud-Based Accounting) และบล็อกเชน
(Block Chain) ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงระบบบัญชีและข้อมูลได้ตลอดเวลำ และ 3) บทบำทของปัญญำประดิษฐ์ในกำรวิเครำะห์ธุรกิจ 
(AI for Advisory Services) โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลจ ำนวนมำกเพื่อน ำมำสนับสนุนกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ

อย่างไรก็ดีปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินธุรกิจส านักงานบัญชีคือคุณภาพการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ ความซ่ือสัตย์
เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้และปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนายกระดับสู่การเป็น “ส านักงานบัญชีคุณภาพ” ในทุกมิติครอบคลุมด้ำนองค์ควำมรู้ 
มำตรฐำนกำรให้บริกำร และกำรประชำสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบที่ต้องกำร โดยในปัจจุบันมีส ำนักงำนบัญชีคุณภำพกระจำยอยู่
ทั่วประเทศ

ส ำหรับผู้ประกอบกำรที่สนใจเขำ้รับกำรส่งเสริมพัฒนำยกระดับเป็นส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ กองก ำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เบอร์โทรศัพท์ 02-547-5981 หรือ 02-547-4414
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ธุรกิจส ำนักงำนบญัชี
บทวิเครำะห์ธุรกิจ ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563




