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เรียน ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

 เนื่องในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2562 ผมขอ

อ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาล 

ให ้สมาชิกทุกท ่ านมีแต ่ความสุข ประสบ 

ความส�าเร็จ และเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ สิ่ง 

คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการครับ 

ผมในนามนายกสภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณ

สมาชิกที่ ร ่วมให ้การสนับสนุนกิจกรรม 

สภาวชิาชพีบญัชตีลอดปีทีผ่่านมา และผมหวงั

เป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนที่ดีเช่นนี้

ตลอดปีและตลอดไปนะครับ

 ในโอกาสเร่ิมต้นศักราชใหม่แห่งความสุข

และความยินดีเช่นนี้ ผมขอใช้พ้ืนที่วารสาร 

สภาวชิาชพีบญัชฉีบบัเดอืนมกราคม 2562 นี้ 

สรุปภาพรวมการด�าเนินงานของสภาวิชาชีพ 

บญัช ีดังนี้

	 สภาวชิาชพีบัญชใีนฐานะหน่วยงานวิชาชพี
บัญชีของไทยได้สนับสนุนโยบายของรัฐบาล 
ในการส่งเสริมการจดัท�าบญัชีเดยีวมาโดยตลอด 
เพราะตระหนักอยู ่เสมอว่าการจัดท�าบัญชี
เดียวอย่างถูกต้องนั้น	 เป็นรากฐานส�าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต	 ในช่วงต้นปีนี้ 
สภาวชิาชพีบญัชจีะน�าเทคโนโลยมีาช่วยบริหาร
จัดการบญัชขีองธุรกิจให้มมีาตรฐานและถกูต้อง 
ครบถ้วน	 โดยการจัดท�า	 Application	“SME 
สบายใจ”	 เพื่อให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
สามารถ	 Download	 ใช้ฟรี	 ซึ่งแอฟพลิเคชั่น 
ดงักล่าวจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้งาน 
สามารถบนัทกึบญัชตีามมาตรฐานการบญัชโีดย
อัตโนมัติ	และระบบจะท�าการปรับปรุงรายการ 
ต ่ า ง 	 ๆ 	 โดยผ ่ านการ รีวิ ว รายการและ

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลักดัน 

การจัดท�าบัญชีเดียว

จะประมวลผลส ่ ง เป ็ น งบก� า ไรขาดทุ น 
งบแสดงฐานะทางการเงิน	 ฯลฯ	 การท�างาน
ของระบบจะตั้ งอยู ่บน	 Cloud	 ซึ่ งมีการ 
รักษาความลับของธุรกิจได้อย่างปลอดภัย
ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ	 ท่านสมาชิกสามารถ 
ลงทะเบียนเข้าใช้งานและดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่	www.smesabaijai.com 

 			ผมหวังว่า	Application	“SME สบายใจ” 
จะสามารถช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดท�า
บัญชเีดยีว	และใช้ระบบนีใ้นการสร้างฐานข้อมลู
ธรุกิจทีด่	ีเพือ่สร้างความเข้มแข็งและความเตบิโต 
ให้แก่กิจการในอนาคต	 อันจะเป็นการส่งเสริม 
การเตบิโตของของระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
ชาตติ่อไปนะครับ

สวัสดีปีใหม ่

2562

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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 ในปีนี้ 	 สภาวิชาชีพบัญชีจะเริ่มจัดให ้ 
มีการทดสอบความรู ้ของผู ้ขอขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในส่วนภูมิภาคครับ	
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ขอข้ึนทะเบียน 
เป็นผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตทีมี่ภูมลิ�าเนาต่างจังหวัด 
ได้มีทางเลือกและเพิ่มโอกาสในการเข้ารับ 
การทดสอบเพิ่มมากขึ้น	 โดยในช่วงแรกได้
ก�าหนดสนามสอบในส่วนภูมิภาค	ดังนี้	

การจัดทดสอบ CPA ในส่วนภูมิภาค

 1. ภาคเหนือ สนามสอบมหาวิทยาลัย 
  นเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก
 2. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สนามสอบ  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
  จงัหวัดนครราชสมีา  
 3. ภาคใต้ สนามสอบมหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

	 อย่างไรก็ตาม	 ทั้ง	 3	 สนามสอบใน	 3	
จังหวัดนี้	 เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นการจัดทดสอบ 
ในส่วนภมูภิาค	ในอนาคตหากได้รบัการตอบรบั 
การเข้าทดสอบในส่วนภูมิภาคเป็นอย่างดี 
สภาวิชาชีพบัญชีจะขยายสนามสอบไปใน 
อีกหลายจั งหวัดแน ่นอน	 โปรดติดตาม
ก�าหนดการจัดทดสอบ	 การเปิดรับสมัคร	 และ
รายละเอยีดเพิม่เตมิอืน่	ๆ 	ได้ท่ี	www.fap.or.th 

การลดค่าบ�ารุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

	 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 ในการ 
ประชมุเมื่อวันที่		31	ตุลาคม	2561	ได้พิจารณา
ข้อคดิเห็นของคณะกรรมการ	กกบ.	แล้ว	มมีตว่ิา 
ควรขอความเห็นจากสมาชิกว่า	 เห็นด้วยให้
ปรับลด	 หรือ	 ไม่เห็นด้วยให้ปรับลดค่าบ�ารุง
สมาชิก	 ของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ	
หรือไม่	 ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของ
สภาวิชาชีพบัญชี
 ผมจึงขอเชญิชวนสมาชกิร่วมแสดงความเหน็ 
เกี่ยวกับร่างข้อบังคับดังกล่าว	 ผ่านช่องทาง
ออนไลน์	https://eservice.fap.or.th/vote 
ส�าหรับการร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก 
ในครั้งนี้ 	 ข ้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็น
ความลับ	 และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
กกบ.	เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อไป

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 1) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ	 คือ	 
	 	 รายการที่ปรากฏในงบการเงินต้อง 
	 	 แสดงถึงข ้อมูลที่ผู ้ ใช ้ งบการเงิน 
	 	 นักลงทุนสามารถน�าไปใช้ประโยชน ์
	 	 ในการตดัสนิใจได้
 2) ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม	คือ	 
	 	 ข้อมูลในงบการเงนิต้องบนัทึกรายการ 
	 	 ครบถ้วน	 เป็นกลาง	 และปราศจาก 
	 	 ข้อผิดพลาด	
 3) ความสามารถเปรียบเทียบได้	 คือ	 
	 	 ข้อมลูในงบการเงินต้องแสดงรายการ 
	 	 ที่เปรียบเทียบกันในแต่ละงวด
 4) ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้	 คือ	 
	 	 ข้อมลูในงบการเงินต้องพสิจูน์จ�านวน 
	 	 และมูลค่าได้	 โดยสามารถตรวจสอบ 
	 	 รายการได้	และเชื่อถือได้
 5) ความทันเวลา คือ	ข้อมูลในงบการเงิน 
	 	 ต้องน�าเสนออย่างทันเวลา	
 6) ความสามารถเข้าใจได้	 คือ	 ข้อมูล 
	 	 ในงบการเงนิต้องน�าเสนออย่างเข้าใจ 
	 	 ในเน้ือหาทีเ่กดิขึน้ได้	และสถานการณ์ 
	 	 ที่เกิดขึ้นได้

	 ตามท่ีสภาวชิาชีพบัญช	ีโดยคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี	วาระปี	2560	-	2563	ได้น�า
เสนอร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วย 
ค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม	 พ.ศ.	 .... 
โดยมสีาระส�าคัญในการปรบัลดค่าบ�ารงุสมาชกิ
สามัญและสมาชิกวิสามัญจาก	 500	 บาทต่อปี 
เหลอืเป็น	300	บาทต่อปี	ซ่ึงทีป่ระชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี	2561	เมือ่วนัที	่23	มถินุายน	2561	สมาชกิ 
มีมติให้ความเห็นชอบ	 และให้น�าเสนอต่อ
คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี	 (คณะกรรมการ	 กกบ.)	 เพื่อพิจารณาให ้
ความเห็นชอบต่อไป
	 คณะกรรมการ	กกบ.	ในการประชมุเมือ่วนัที่ 
11	 กันยายน	 2561	 มีมติให้สภาวิชาชีพบัญชี 
น�าร ่างข ้อบังคับดังกล ่าวพร ้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการ	 กกบ.	 ไปทบทวนกับ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและชี้แจงท�า 
ความเข้าใจกับสมาชกิ	 และหากได้ผลประการใด 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการ	กกบ.	เพือ่พจิารณา
ต่อไป

	 เมื่ อกล ่ าวถึ งผลงานของผู ้ประกอบ 
วชิาชพีบญัช	ีคือ	งบการเงิน	ซ่ึงจดัท�าตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	และผ่านการตรวจสอบ 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	ซึง่ปฏบัิตงิานตรวจสอบ 
บัญชีตามมาตรฐานสอบบัญชี	 โดยมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิและมาตรฐานการสอบบญัชี 
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามมาตรฐานสากล
จะเป็นเกณฑ์ให้การจัดท�างบการเงินมีคุณภาพ	
โดยองค์ประกอบของคุณภาพของงบการเงิน	
ได้แก่
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	 ดังนั้น	มาตรการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�าเนินการ	เพื่อช่วย
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ท�างานอย่างมีคุณภาพมากขึ้น	
คือ
	 1)	สภาวิชาชีพบัญชีได ้ก�าหนดมาตรการให้การออก 
	 	 มาตรฐานวิชาชีพบัญชี	ทั้งในส่วนมาตรฐานการรายงาน 
	 	 ทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตาม 
	 	 มาตรฐานสากลเพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน 
	 	 ได้อย่างมีคุณภาพ
	 2)	สภาวชิาชพีบญัชไีด้ก�าหนดมาตรการท่ีจะออกเครือ่งมอื 
	 	 และคู่มือมาช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงาน 
	 	 ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น	โดยอยู่ในรูปแบบ	ดังนี้

	 เพิ่มหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ	 และทฤษฎีทั้งส่วนของ 
	 ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชี
	 เพิม่หลักสตูรอบรมผูส้อบทานการควบคมุคณุภาพงาน 

	 สอบบัญชี
	 จดัท�าคูม่อือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

	 พร้อมทั้งตัวอย่างในการศึกษามาตรฐาน	และ
	 จัดท�าตัวอย่างกระดาษท�าการส�าหรับผู้สอบบัญช	ี 

	 เพือ่ให้การปฏบิตังิานตรวจสอบบญัชกีจิการขนาดกลาง 
	 และขนาดเล็กให้มีคุณภาพ	 เป็นไปตามมาตรฐาน 
	 การสอบบัญชีมากขึ้น

	 3)	ต้นทางของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 คือ	 นักศึกษา	 และ 
	 	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 สภาวิชาชีพบัญชีจึงด�าเนินการ 
	 	 โครงการ	Train	the	Trainer	(New	TFRSs)	ร่างมาตรฐาน 
	 	 การรายงานทางการเงินฉบับใหม่	(TFRS	15,	TFRS	16, 
	 	 TFRS	 9)	 ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีท่ัวประเทศ	 
	 	 และจัดโครงการ	 FAP	Open	House	 ให้แก่นักศึกษา 
	 	 ในแต่ละมหาวิทยาลัย	 เข ้าฟ ังบรรยายเส ้นทางสู  ่
	 	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ที่สภาวิชาชีพบัญชี

	 สดุท้ายนี	้สภาวชิาชพีบญัชยีงัคงเดนิหน้าและไม่หยดุพฒันา
ในทุกเรื่องที่ส�าคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	เพื่อให้สภาวิชาชีพ
บัญชี	 “เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีให้เป็นมืออาชีพ	ร่วมสมัย	 เป็นสากล	และมีจรรยาบรรณ” 
ดัง่วสิยัทศัน์ท่ีได้มุง่หวงัไว้	สวสัดปีีใหม่อกีครัง้นะครบั	ขอความสขุ 
สมหวังจงมีแด่ทุกท่านตลอดไปครับ

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับน้ี	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นส่ือกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือ
ความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา	ตัวเลข	รายงาน	หรือ	ข้อคิด
เห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรง
หรือทางอ้อมที่อาจจะเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมด
ในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี  
 วาระปี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้จัดท�า
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร

ก�าหนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน	(ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ  E-mai l  :  fapnewsletter@fap.or.th
        Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook    https://www.facebook.com/FAP.FAMILY
LINE ID       @fap.family

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เนื่องในวาระดิถี
ขึน้ใหม่ ทางสภาวชิาชพีบญัชขีออวยพรให้ประสบพบเจอแต่ความสขุ
เกษมส�าราญกนัถ้วนหน้านะคะ ต้อนรับปีใหม่ด้วย Newsletter โฉมใหม่ 
แต่ยงัคงอัดแน่นด้วยเนือ้หาสาระเช่นเดมิค่ะ และไม่เพยีงแค่นัน้ เริม่ต้น 
ปีใหม่แบบนี้ สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่สมาชิกด้วย
โครงการใหม่ ๆ  ทีจ่ะมาช่วยให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีด้สะดวกสบาย 
มากยิ่งขึ้น พร้อมกับระบบบริการออนไลน์ที่จะก�าลังจะเกิดขึ้น 
เพื่อรองรับกับยุคดิจิทัล 4.0 รอติดตามได้ภายในเล่มนะคะ 
 จากปีที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ยังคงพัฒนาการให้บริการแก่
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้สมาชิกได้รับ 
การบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากยิ่งข้ึน พร้อมด้วยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ซึ่งผลตอบรับดีเกินคาดค่ะ 
ส�าหรับปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึนบ้างนั้น รอติดตามข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี ได้เลยค่ะ
 ส�าหรับ Newsletter ฉบบันี ้มข่ีาวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบ 
วิชาชีพบัญชีทุกท่านเช่นเคยค่ะ โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤศฏิ์ 
พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชีมากล่าวทักทายเปิดเล่มสวัสดี
ปีใหม่ พร้อมทั้งกล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 และบทความ
ต่าง ๆ ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรทราบ อาทิ แหล่งความรู้เกี่ยว
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ, สิทธิประโยชน์ภาษี (เด็ก) เกิดใหม่, นักบัญชีบริหาร 
ในยุคดิจิทัล, Dynamic Provisioning’ An Alternative Having 
Been Considered by IASB และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อื่นๆ 
อีกมากมายค ่ะ ท ้ายนี้หากท ่านต ้องการเสนอแนะหรือติชม
จดหมายข่าว สภาวิชาชีพบัญชี สามารถส่งมาได้ท่ี E-mail : 
fapnewsletter@fap.or.th
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Update ระบบ Online
ของสภาวิชาชีพบัญชี 2562 !!!

 การช�าระค ่าบ�ารุ งสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชี แบ่งเป็น
	 สมัครสมาชิกใหม่	ได้แก่	

	 -	 ผูท้ีไ่ม่เคยเป็นสมาชกิสภาวชิาชพีบัญชี	
	 -	 ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี
	 	 แล้วขาดต่ออายุสมาชิก
	 การปรับวุฒิการศึกษาของสมาชิก 

	 สภาวิชาชีพบัญชี	ได้แก่	
	 -	 ผู้ทีส่มคัรเป็นสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี 
	 	 ประเภทวิสามัญ	 (ปริญญาตรีหรือ 
	 	 เทยีบเท่าในสาขาบรหิารธรุกิจ	พาณชิย 
	 	 ศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่น 
	 	 ที่คณะกรรมการ	 พิจารณาเห็นว่า 
	 	 มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบ 
	 	 วิชาชีพบัญชี)	ปรับวุฒิการศึกษาเป็น 
	 	 ป ร ะ เ ภทส ามั ญ 	 ( ป ริ ญญ าต รี 
	 	 ทางด้านบัญชี)	
	 -	 ผู้ทีส่มคัรเป็นสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี 
	 	 ประเภทสมทบ	 (ปวส.ทางการบัญชี)	 
	 	 ปรบัวฒุกิารศกึษาเป็นประเภทสามญั	 
	 	 (ปริญญาตรีทางด้านบัญชี)
	 ส� าห รับสมา ชิกสภาวิ ช า ชีพบัญช ี

	 ที่ประสงค์จะช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกของ 
	 ปีถัดไป	

 กา รช� า ร ะค ่ า ธ ร รม เ นี ยม 
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส�าหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีประสงค์
จะช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต	 (ไม่รวมการขึ้น
ทะเบียนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่)

 การตรวจสอบสถานภาพ
สมาชิก และใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

 ก า ร เ ปลี่ ย น แปล งข ้ อ มู ล 
ส่วนบุคคลของสมาชิก และผู ้สอบ
บัญชรีับอนุญาต เช่น	 การเปลี่ยนแปลง 
ค�าน�าหน้านาม	ชื่อ	ชื่อสกุล	ที่อยู่ที่ใช้
ในการติดต่อ	เป็นต้น

 การแจ้งลืมรหัสผ่าน
เพื่อเข้าใช้งานระบบ

 การยื่นชั่วโมง CPD และ
ตรวจสอบหลักสูตร CPD ของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต หรือผู้ท�าบัญชี 

 ก า ร แจ ้ ง ร า ย ชื่ อ ธุ ร กิ จ ที่ 
ผู ้ สอบบัญชีจะลงลายมือชื่ อแสดง 
ความเห็นต่องบการเงิน 

 การค้นหาข้อมูลติดต่อของ 
ผู้สอบบัญชรัีบอนญุาต (เฉพาะผู้สอบบญัชี 
ที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล) 

 การค้นหาข้อมูลผู้สอบบัญชี
ของนิติบุคคล

 การค้นหาหลักสูตรการศึกษา
ที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง 

 การตรวจสอบสถานะใบอนญุาต 
เป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถ 
ลงนามในงบการเงินได้ 

 การจองหลักสูตรอบรมของ
สภาวิชาชีพบัญชี 

 การสมัครสอบ CPA แบ่งเป็น 
	 ผู้ที่สมัครสอบ	CPA	ครั้งแรก	
	 ผู้ที่เคยสมัครสอบมาแล้ว	

	 ในยุค	Thailand	4.0	เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง	ๆ	รอบตัวเราล้วนมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้การด�าเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เจริญเติบโต	 ก้าวหน้า	 ส�าหรับสภาวิชาชีพบัญชีก็เช่นกัน	 ได้มีการพัฒนาระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและ 

ตอบสนองความต้องการให้แก่สมาชิกและผู้ใช้งานทั่วไป	โดยในปี	2562	ระบบ	Online	ของสภาวิชาชีพบัญชีจะมีอะไรบ้าง	เรามา	Update	

บริการของระบบ	Online	กันดีกว่า...
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 การขึ้นทะเบียน และการ
ช�าระค่าต่ออายุนกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน 
ASEAN CPA 

 การจดทะเบียน และต่ออายุ
นติบิคุคลท่ีให้บริการด้านการสอบบญัชหีรอื
ด้านการท�าบัญช ี(อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ)

 การตรวจสอบสถานะสมาชิก 

 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักประกันเพื่อประกันความรับผิด 
ต่อบคุคลทีส่ามของนติบิคุคลท่ีให้บรกิาร
ด้านการสอบบญัชหีรอืด้านการท�าบญัชี 
(อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

 การขึ้นทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน
สอบบญัช ีการยืน่รายงานการฝึกหัดงาน
สอบบัญชี และค�ารับรองของผู้ให้การ
ฝึกหัดงาน (อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

 ระบบจองการดูสมุดค�าตอบ
การทดสอบ CPA (อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ)
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NEW!!!
NEW!!!

โดย.. ส่วนงานทะเบียน

	 ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ	ระบบการรับ
ช�าระเงินของสภาวิชาชีพบัญชีเปิดให้สมาชิกเลือกช่องทางการช�าระเงินได้	2	วิธี	ดังนี้	
	 (1)	 Download	ใบแจ้งช�าระเงนิ	(Bill	Payment)	และช�าระเงนิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร	หรอื	จดุช�าระเงนิเคาน์เตอร์เซอร์วสิ	หรอื	บิก๊ซ	ีหรอื	 
	 	 Internet	banking/	Mobile	banking
	 (2)	 ตดัผ่านบตัรเครดติ	ภายใน	5	วนัท�าการ	หลงัจากทีท่่านได้ช�าระเงนิตาม	(1)	หรอื	(2)	สมาชกิสามารถตรวจสอบสถานะและพมิพ์ใบเสรจ็ 
	 	 รับเงิน	หรือ	Save	File	ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	

	 ทั้งนี้	ระบบออนไลน์ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการพัฒนาแล้วเสร็จสมาชิกสามารถใช้บริการต่าง	ๆ	ได้ตลอดทั้งปี	(ยกเว้นการสมัครสอบ
ซึ่งระยะเวลาเป็นไปตามก�าหนดท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี)	 หากสมาชิกใช้บริการระบบออนไลน์นอกจากความรวดเร็วแล้ว	 ท่านจะได้รับ
ความสะดวกอีกด้วยเพราะไม่ต้องส่งเอกสารมายังสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยท่านสามารถใช้บริการออนไลน์ข้างต้นได้ที่เว็บไซต์	www.fap.or.th 
เลือกบริการออนไลน์	 และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการออนไลน์	 โปรดติดต่อหมายเลข 
0	2685-2535,	2564	และ	2566	หรือ	E-mail	:	it@fap.or.th	

Alert!! ผู้สอบบัญชีที่ม ี
การลงลายมือชื่อตรวจสอบงบการเงิน

ส�าหรับผู้สอบบัญชีที่มีการลงลายมือชื่อตรวจสอบงบการเงินในปีก่อน

โปรด! ด�ำเนินกำรยืนยันกำรลงลำยมือชือ่
ในระบบใหค้รบถ้วนโดยด่วน

	 	 งบการเงินใดทีแ่จ้งไว้ในปีก่อนแต่ ไม่มกีารลงลายมอืชือ่	ขอให้ยกเลิกรายการนัน้ (และแจ้งใหม่ใน	“ปีทีล่งลายมอืชือ่	2562” 
ในกรณีที่จะมีการลงลายมือชื่อในปีนี้) หากการยืนยันของปีก่อนไม่ครบถ้วนเรียบร้อย	ท่านจะไม่สามารถด�าเนินการแจ้งการลง 
ลายมือชื่อเพิ่มได้
	 หากท่านมข้ีอสงสัยสามารถสอบถามได้ทีฝ่่ายวิชาการ	ด้านพฒันาและก�ากบัดแูลคณุภาพผูส้อบบญัช	ีสภาวิชาชพีบญัช	ีtsqc1@fap.or.th	
หรือ	โทร	02	685	2553,	2565	และ	2598
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ทบทวนกันก่อนสิ้นปี..

สิทธิในการแสดงความ

คิดเห็นและออกเสียง 

ลงคะแนนเลือกตั้ งในการ
ประชุมใหญ่ (เฉพาะสมาชิก
ประเภทสามัญ)

ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ในแวดวงวิชาชีพบัญชี 
อย่างต่อเนือ่งผ่านช่องทาง 
การส่ือสารเป ็นประจ�า 
ทุกเดือน

ส่วนลดพิเศษ! ค่าอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร
จากราคาปกตมูิลค่ากว่า 400 - 5,000 บาท (แล้วแต่
หลักสูตร)

สิทธิ เข ้ าร ่วมอบรมหลักสูตร

สัมมนาราคาพิเศษ “Privilege 
Course” ในราคาสุดประหยัดเพียง 
399 - 599 บาท ซึ่งให้สิทธิสมาชิก 
ในการสมัครก่อน

ได้รับข่าวสารและรายละเอียด 

การเข้าร่วมสมัมนาทีเ่ป็นประโยชน์ 
แก่สมาชกิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง

ส่วนลดพิเศษ 10 - 20% 

ส� าหรั บการสั่ ง ซื้ อหนั ง สื อ 
(สมาชิกราย 1 - 2 ปี ลด 10% 
/ ราย 3 ปีขึ้นไป ลด 20%)

ได้รบัสทิธใินการร่วมกิจกรรม 

ต ่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี 
ซึ่ งจัด ข้ึนพิเศษเฉพาะสมาชิก
เท่านั้น

( ใหม ่ )  สิ ทธิ ในก ารขอสิน เชื่ อบ ้ าน 

หรือเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB 
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายละเอยีดเพิม่เตมิท่ี 
http://www.fap.or.th/Article/Detail/88698 

โดย..ส่วนงานสื่อสารองค์กร

เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษอะไรบ้างนะ?

   ส�าหรับในอนาคตสภาวชิาชพีบญัชมีแีผนจะเพ่ิมสทิธิ

ประโยชน์เพ่ือสมาชิกต่อไป โปรดติดตามในช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพบัญชี
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	 เมือ่วนัองัคารท่ี	4	ธนัวาคม	2561	นางภษูณา	แจ่มแจ้ง	
ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี	 เป็นผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี
ส่งมอบ	CD/	DVD	 เก่าเป็นจ�านวนหลายตัน	ภายใต้โครงการ
เชิญชวน“ชาวบัญชี	 ...ร่วมบริจาค	CD	 เก่า”	 ให้กับสมาคม 
คนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลโดยมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมฯ	
เป็นตัวแทนรับมอบ	CD/	DVD	เก่า	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
	 โครงการเชิญชวน	“ชาวบัญชี	...ร่วมบริจาค	CD	เก่า”	 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 	 1	 กรกฎาคม	 –	 30	 พฤศจิกายน	 2561	 
เป ็ นกิ จกรรม เ พ่ือสั งคมที่ จั ดขึ้ น โดยสภาวิ ช าชีพบัญ ชี	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและบุคคลท่ัวไป 
ท่ีสนใจร่วมท�าบญุโดยการน�าCD/	DVD	เก่าทีไ่ม่ได้ใช้แล้ว	มาบรจิาค
เพื่อมอบให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล	ซึ่งทาง
สมาคมฯ	จะน�าเงินที่ได้จากการน�าไปชั่งขาย	 (เพ่ือหลอมและ
รไีซเคลิ)	ไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลอืผูพ้กิารทางการเคลือ่นไหว
ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ	สภาวิชาชีพบัญชี	ขอขอบพระคุณ
ทุก	ๆ	ท่าน	ที่ได้ร่วมบริจาค	CD/	DVD	 เก่า	 กับเราในครั้งน้ี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว ่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีก 
ในโอกาสต่อไป
	 ทั้งนี้	สมาชิกที่ประสงค์จะบริจาคหลังจากจบโครงการ	 
ขอให้ส่งไปยัง	 “สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล” 
ที่อยู่	802/410หมู่ที่	12	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12130	
โทร.	0	2990	0331 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี 

ร่วมใจกันใส่เสื้อเหลือง

 วันที่	6	ธันวาคม	2561	ที่ผ่านมา	ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี	พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อ
สเีหลอืงเพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัดแีละน้อมร�าลกึ 
ในพระมหากรุณาธิคุณ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 โดยมีก�าหนด 
ใส่เสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกวันจันทร์
ตลอดเดือนธันวาคม	2561

สภาวิชาชีพบัญชีเป็นตัวแทนส่งมอบ CD/ DVD เก่า 
ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

Activity   ภาพกิจกรรม
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	 ขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่
สามัญ	ประจ�าปี	 2561	พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงาน 
การประชุมใหญ่สามัญ	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ประจ�าป ี	 2561	 
เมื่อวันเสาร์ท่ี	23	มิถุนายน	2561	 เป็นการล่วงหน้า	 โดยขอให้
ส่งกลับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นมายังสภาวิชาชีพบัญชี 

ภายในวันที่	31	มกราคม	2562

• ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ�าปี 2561	Download 

	ได้ที่	>>	http://bit.ly/2C2C9Ke		หรือ 

• แบบแสดงความเห็น/ประเด็นขอแก้ไข  

Download	ได้ที	่>>	http://bit.ly/2QrbbVu หรอื

ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคของขวัญ 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2562

 ในทุกปี..สภาวิชาชีพบัญชีได้สนับสนุนของขวัญ
เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่ส�านักงานเขตวัฒนา	
ซึง่มสีมาชกิหลายท่านต้องการร่วมบรจิาคของขวญัให้แก่เดก็	ๆ	
	 ในป ีนี้ ! 	 สภาวิชาชีพบัญชีจึ ง เป ิดโอกาสให ้
สมาชิ ก ได ้ มี ส ่ วนร ่ วม ในการบริ จาค โดยของขวัญ 
ท่ีได้รับจะน�าไปบริจาคในนามสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
ในวันเสาร์ที่	12	มกราคม	2562	ณ	อาคารลิเบอตี้พลาซ่า	
เขตวัฒนา	เปิดรับบริจาคต้ังแต่วันน้ี	 -	10	มกราคม	2562	 
ณ	จุดรับบริจาคของขวัญ	ชั้น	1	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ขอเชญิชวนสมาชกิสามญัพจิารณาให้ความเหน็ต่อร่างรายงาน 
การประชมุใหญ่สามญัสภาวชิาชพีบัญช ีประจ�าปี 2561 

Activity   ภาพกิจกรรม
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	 สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านครับ	วันนี้ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชีมีแหล่งความรู้ดี	ๆ	ที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับสมาชิก
ทกุท่านกนัอกีคร้ัง	จากคร้ังก่อนทีเ่ราเคยได้ออกบทความเรือ่ง	“การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงิน..หน้าตา..เป็นอย่างไร?” 
โดยมีสมาชิกหลายท่านให้ความสนใจและสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมว่าจะสามารถหาแหล่งความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้อย่างไร	 วันน้ีจึงได้รวบรวมแหล่งความรู้เกี่ยวมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่	 หรือประเด็นใหม่	 ๆ	 ที่เก่ียวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาให้ครับ	 โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่ก�าลังเป็นท่ีสนใจ
ของสมาชิกอย่างมาก	 ก่อนจะเข้าสู่แหล่งความรู้ท่ีได้เกริ่นไปตอนต้น	 ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชีก็ขออัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะใช้ในประเทศไทยในอนาคตว่ามีอะไรบ้าง	และแต่ละฉบับนั้นไปถึงขั้นตอนหรือกระบวนการใดกัน
แล้วบ้างครับ

หมายเหต	ุ:	ประเทศไทยคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มาใช้ในอนาคต	ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหว่าง
การยกร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับดงักล่าว	จ�านวน	3	ฉบบั	ประกอบด้วย

1) IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments (คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563)
2) The Conceptual Framework for Financial Reporting (คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564) 

3) IFRS 17 Insurance Contracts (คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2566)

แหล่งความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(Publicly Accountable Entities - PAEs)

กลุ่มที่ TAS/TFRS เรื่อง
วันที่มีผล

บังคับใช้
ความคืบหน้า

1 TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 1	ม.ค.	2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2561

2 TFRS 1
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นครั้งแรก

1	ม.ค.	2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2561

3 TFRIC	22
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ 
สิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

1	ม.ค.	2562
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชพีบญัชี	
(กกบ.)	เม่ือวนัที	่22	พฤศจกิายน	2561

4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

TAS	32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

1	ม.ค.	2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่	21	กันยายน	2561

TFRS	7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน

TFRIC	16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ

TFRIC 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วย 
ตราสารทุน

5 Guidance for 
insurance

แนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือ 
ทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ
ธุรกิจประกันภัย

1	ม.ค.	2563
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชพีบญัชี	
(กกบ.)	เม่ือวนัที	่22	พฤศจกิายน	2561

6 TFRS	16 สัญญาเช่า 1	ม.ค.	2563
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชพีบญัชี	
(กกบ.)	เม่ือวนัที	่22	พฤศจกิายน	2561

	 ทัง้นี	้สมาชกิทกุท่านสามารถตดิตามความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละฉบบั	รวมถึงหลกัการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนั้น	ๆ	ได้ที่เว็บไซต์สภาวชิาชพีบญัช	ีหลงัจากทีไ่ด้ทราบความคบืหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละฉบับแล้ว	เราก็เข้ามา
สู่แหล่งความรู้ดี	 ๆ	 กันต่อนะครับ	 โดยเราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินท่ีมผีลบงัคับใช้แล้วหรอืท่ีจะมผีลบงัคับใช้ในอนาคต	ซึง่ในแต่ละเวบ็ไซต์นัน้จะมกีารสรปุเนือ้หาของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
แต่ละฉบับ	 ประเด็นหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (ตามกลุ่มอุตสาหกรรม)	 ประเด็นที่ก�าลังเป็น 
Hot	Issue	ณ	ปัจจุบัน	รวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่าง	ๆ 	ที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้มาตรฐานฯ	มากขึ้น	เป็นต้น	ซึ่งเราได้รวบรวมจากส�านักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ่	ตามตารางด้านล่าง

	 ทั้งนี้	ท่านสมาชิกสามารถเข้าไปศึกษาและเลือกกันได้เลยครับว่าอันไหนที่ท่านรู้สึกว่าตอบโจทย์หรือให้ความเข้าใจกับท่านมากที่สุด	เพราะ
ในแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป	รวมถึงสมาชิกแต่ละท่านอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกัน	แต่บอกได้เลยว่าแหล่งข้อมูลที่รวบรวม
มาให้นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเรา	ๆ	ไม่ควรพลาดครับ

	 นอกจากนี้	 หากท่านใดสนใจที่อยากจะศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษ	ท่านสามารถเข้าไปศึกษาโดยการสมัคร
เป็นสมาชิก	IFRS	Foundation	ตามรายละเอียดด้านล่าง	

การสมัครสมาชิก IFRS Foundation (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

	 สมาชิกหรือผู้สนใจต้องการศึกษา	 IFRS	 สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศของปีปัจจุบัน	 (The	 Current	 year’s	 consolidated	 IFRS®	 Standards)	
เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 (Part	A	 -	Redbook)	 รวมถึง
กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(The	Conceptual	Framework	for	Financial	Reporting)		
และ	 IFRS	 Practice	 Statements	 ทั้งนี้	 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก	 (Subscription) 
ในระดับ	“Basic”	ผ่านทางเว็บไซต์ของ	IFRS	Foundation	(www.ifrs.org)	สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่	https://www.ifrs.org/issued-standards/unaccompanied-standards-faqs/

การสมัครสมาชิก IFRS Foundation  (เสียค่าใช้จ่าย)

	 นอกจากนี้	 IFRS	 Foundation	 ยังเปิดให้ผู ้สนใจสามารถสมัครสมาชิกในระดับสูงขึ้นคือ 
“Premium”	 โดยมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ได้เต็มรูปแบบ	 รวมถึงเอกสารอื่น	 ๆ	 ทั้งนี้	 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครได้ท่ี	 https://login.ifrs.
org/?returnUrl=http%3A%2F%2Feifrs.ifrs.org%2Feifrs%2FLogin

โดย...ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี
เรียบเรียงโดย คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

ส�านักงานสอบบัญช ี

ขนาดใหญ่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

BDO	International https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-as-
surance/ifrs/ifrs-in-practice

Deloitte	Touche	Tohmatsu https://www.iasplus.com/en/standards

EY	Global https://www.ey.com/gl/en/issues/ifrs

Grant	Thornton 
International

https://www.grantthornton.global/en/service/
Assurance/ifrs/

KPMG	International 
Cooperative

https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/
audit/international-financial-reporting-standards.
html

PricewaterhouseCoopers	
International

https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-as-
surance/ifrs-reporting.html
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	 ทัง้นี	้สมาชกิทกุท่านสามารถตดิตามความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละฉบบั	รวมถึงหลกัการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนั้น	ๆ	ได้ที่เว็บไซต์สภาวชิาชพีบญัช	ีหลงัจากทีไ่ด้ทราบความคบืหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละฉบับแล้ว	เราก็เข้ามา
สู่แหล่งความรู้ดี	 ๆ	 กันต่อนะครับ	 โดยเราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิท่ีมผีลบงัคบัใช้แล้วหรอืท่ีจะมผีลบงัคบัใช้ในอนาคต	ซึง่ในแต่ละเวบ็ไซต์นัน้จะมกีารสรปุเนือ้หาของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
แต่ละฉบับ	 ประเด็นหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (ตามกลุ่มอุตสาหกรรม)	 ประเด็นท่ีก�าลังเป็น 
Hot	Issue	ณ	ปัจจุบัน	รวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่าง	ๆ 	ที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้มาตรฐานฯ	มากขึ้น	เป็นต้น	ซึ่งเราได้รวบรวมจากส�านักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ่	ตามตารางด้านล่าง

	 ทั้งนี้	ท่านสมาชิกสามารถเข้าไปศึกษาและเลือกกันได้เลยครับว่าอันไหนที่ท่านรู้สึกว่าตอบโจทย์หรือให้ความเข้าใจกับท่านมากที่สุด	เพราะ
ในแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป	รวมถึงสมาชิกแต่ละท่านอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกัน	แต่บอกได้เลยว่าแหล่งข้อมูลที่รวบรวม
มาให้นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเรา	ๆ	ไม่ควรพลาดครับ

	 นอกจากนี้	 หากท่านใดสนใจที่อยากจะศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษ	ท่านสามารถเข้าไปศึกษาโดยการสมัคร
เป็นสมาชิก	IFRS	Foundation	ตามรายละเอียดด้านล่าง	

การสมัครสมาชิก IFRS Foundation (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

	 สมาชิกหรือผู้สนใจต้องการศึกษา	 IFRS	 สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศของปีปัจจุบัน	 (The	 Current	 year’s	 consolidated	 IFRS®	 Standards)	
เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 (Part	A	 -	Redbook)	 รวมถึง
กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(The	Conceptual	Framework	for	Financial	Reporting)		
และ	 IFRS	 Practice	 Statements	 ทั้งนี้	 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก	 (Subscription) 
ในระดับ	“Basic”	ผ่านทางเว็บไซต์ของ	IFRS	Foundation	(www.ifrs.org)	สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่	https://www.ifrs.org/issued-standards/unaccompanied-standards-faqs/

การสมัครสมาชิก IFRS Foundation  (เสียค่าใช้จ่าย)

	 นอกจากน้ี	 IFRS	 Foundation	 ยังเปิดให้ผู ้สนใจสามารถสมัครสมาชิกในระดับสูงขึ้นคือ 
“Premium”	 โดยมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ได้เต็มรูปแบบ	 รวมถึงเอกสารอื่น	 ๆ	 ทั้งนี้	 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครได้ท่ี	 https://login.ifrs.
org/?returnUrl=http%3A%2F%2Feifrs.ifrs.org%2Feifrs%2FLogin

โดย...ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี
เรียบเรียงโดย คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

ส�านักงานสอบบัญช ี

ขนาดใหญ่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

BDO	International https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-as-
surance/ifrs/ifrs-in-practice

Deloitte	Touche	Tohmatsu https://www.iasplus.com/en/standards

EY	Global https://www.ey.com/gl/en/issues/ifrs

Grant	Thornton 
International

https://www.grantthornton.global/en/service/
Assurance/ifrs/

KPMG	International 
Cooperative

https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/
audit/international-financial-reporting-standards.
html

PricewaterhouseCoopers	
International

https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-as-
surance/ifrs-reporting.html
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นักบัญชีบรหิาร

ในยุคดิจทิลั

	 วนันีเ้ราก�าลงัก้าวเข้าสู่ยคุดจิทิลั		เครือ่งมอืและเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	เช่น		Big	Data,	
Robotics	Process	Automation	(RPA),	Blockchain,	Data	Analytics,	Machine	
Learning	รวมไปถึง	Artificial	Intelligence	(AI)	ถูกพูดถึงในวงกว้าง	กระทั่งหลายท่าน
อาจกังวลว่าหลายอาชีพรวมถึงอาชีพนักบัญชีของเราจะถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่	 และ
สงสยัว่าสิง่เหล่านีจ้ะท�าให้บทบาทของนกับญัชเีปลีย่นแปลงไปมากน้อยเพยีงใด	ค�ากล่าว
ทีว่่า	“เรยีนบญัชไีม่ตกงานแน่นอน”	จะยงัคงจรงิอยูห่รอืไม่	และเราต้องเตรียมพร้อมรบั 
คลื่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่นี้อย่างไร		

	 ในมุมมองของนักบัญชีบริหาร	 บทบาทของนักบัญชีก็ยังคงมุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่าให้ธุรกิจ	 เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 จะเข้ามามีส่วนช่วยให้นักบัญชีสามารถท�างานได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพราะนอกจากนักบัญชีจะสามารถลดเวลาท�างานแบบซ�้า	 ๆ 
ในส่วนที่หุ่นยนต์ท�าได้แล้ว	 ยังสามารถน�าเสนอข้อมูลได้รวดเร็วและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย	จึงอาจกล่าวได้ว่า	นักบัญชียุคดิจิทัลสามารถ
น�าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นข้อได้เปรียบเพ่ือให้ตนเองสามารถเป็น	 Business	 Partner	
หรือคู่คิดธุรกิจได้อย่างเต็มตัว

นักบัญชีกับบทบาท Business Partner หรือคู่คิดธุรกิจ

	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหน้าที่ของนักบัญชีบริหารคือ	 จัดเตรียม	 วิเคราะห์
และน�าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร	 หากได้ลองพิจารณาดูแล้ว 
เรามักพบว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดเตรียมข้อมูล	 และรายงานต่าง	 ๆ	 และ 
เน้นการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานในอดีต	 (Backward-Looking)	 แต่ส�าหรับการ
เป็นคู่คิดธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้น	 บทบาทของนักบัญชีจะเริ่มต้นหลังจากที่รายงานและ
การวิเคราะห์แบบมาตรฐานได้ถูกสร้างออกมาแล้วโดยระบบอัตโนมัติ	 และจะเน้น 
การวิเคราะห์และหา	 Business	 Insight	 แบบมองไปข้างหน้า	 (Forward-Looking) 
รวมทั้งตั้งค�าถามและวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่าง	 
โดยนักบัญชีจะต้องท�างานควบคู่ไปกับ	Business	Function	อื่น	ๆ	เพื่อตอบโจทย์และ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นนั่นเอง

 Association of International Certified Professional Accountants ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้ม 
3 ประการของการเป็น Business Partner ของหน่วยงานบัญชีและการเงินไว้ดังนี้ค่ะ

 จะเห็นได้ว่าผลกระทบของแนวโน้มท้ังสามประการก็คือ นักบัญชีบริหารจะมีบทบาทที่กว้างข้ึนในการช่วยเรื่องการตัดสินใจ
ของธุรกิจนั่นเองค่ะ

Efficiency

 ระบบที่ เป ็นมาตรฐานและ
อัตโนมัติจะส่งผลให้กระบวนการ
บัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ท�าให้นักบัญชีมีเวลา (Capacity) 
ในการท�างานสนับสนุนธุรกิจใน
บทบาทที่กว้างกว่าที่ผ่านมา

Information

 ผู ้บริหารต ้องการข ้อมูลที่
สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ดี  
โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่เพิม่ผลก�าไร
ในภาวะที่ตลาดเติบโตช้า นักบัญชี
จงึจ�าเป็นต้องใช้ความสามารถของ
เทคโนโลยี เช่น Cloud, Business 
Intelligence (BI), Big Data และ 
Analytics เพื่อช่วยให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

Influence 

 นักบัญชีถู กคาดหวั ง ให ้มี
บทบาททีส่�าคญัมากขึน้ในการช่วย
ธุรกิจตัดสินใจและบริหารผลการ
ด�าเนินงาน ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้ธุรกิจ
อยู ่รอดและประสบความส�าเร็จ 
ในโลก VUCA 

$
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ทักษะของนักบัญชีบริหารในยุคดิจิทัล

 นักบัญชีต้องสามารถหาวิธีการใหม่	 ๆ	 ในการจัดการ	 วิเคราะห์และดึงเอาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ 
ในข้อมูลออกมาให้ได้	 สามารถใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นของธุรกิจที่น่าสนใจ	 และ
สามารถตั้งค�าถามได้ถูกต้องซึ่งจะน�าไปสู่การหาค�าตอบและทางออกที่ตอบโจทย์ของธุรกิจ	

	 แน่นอนว่าเมือ่นกับัญชถีกูคาดหวงัให้รบับทบาททีก่ว้างขึน้		นกับญัชกีจ็�าเป็นต้องพฒันาทกัษะ
ในด้านต่าง	ๆ	ด้วย	เช่น

 	 ในการหา	Insight	และช่วยวางแผนกลยทุธ์และนวตักรรมของธรุกจิ	นกับญัชจี�าเป็นต้องพฒันา 
	 	 ทกัษะขัน้สงูในการท�างานกบัข้อมลู	ซึง่รวมถงึทกัษะการตัง้ค�าถามและการใช้เครือ่งมอืใหม่	ๆ 	 
	 	 เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 	 นักบัญชีต้องแปลข้อมูลให้เป็น	 Insight	 และเป็นตัวกลางสื่อสาร	 Insight	 ให้แก่ผู้บริหาร 
	 	 จึงต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาธุรกิจ	 และส่ือสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี	 เช่น 
	 	 Data	Scientist	ได้
 	 ในการจดัการระบบอตัโนมตัแิละ	AI		นกับญัชยีงัคงต้องรูล้กึในทกัษะด้านการบญัชแีละเข้าใจ 
	 	 ขอบเขตและลักษณะการด�าเนินงานธุรกิจอย่างถ่องแท้
 	 นอกจากนี้	 นักบัญชียังต้องสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง	 ๆ	 ในองค์กรเข้าด้วยกัน	 ตั้งแต่ข้อมูล	 
	 	 กระบวนการท�างาน	 ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด	 เพื่อให้สามารถผลิตข้อมูล	 Insight	 
	 	 และน�าเสนอทางออกที่เหมาะสมและตรงตามต้องการของผู้ใช้	 อันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อน 
	 	 ธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ

นักบัญชีสามารถเตรียมตัวอย่างไรได้บ้าง

 ผู้เขียนขอน�าบางส่วนของแนวทางการเตรียมตัวเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลที่	 Institute	 of 
Management	Accountants	ได้เสนอแนะไว้มาฝากท่านผู้อ่านดังนี้ค่ะ

 	 เปิดใจรับและมองเทคโนโลยีเป็นโอกาส	 ตั้งใจเป็นคู่คิดธุรกิจอย่างแท้จริง	 สร้างแรงผลักดัน 
	 	 ในการท�างานและความสัมพันธ์กับบุคคลจากภายนอกหน่วยงานบัญชี		
 	 พัฒนาทักษะการสื่อสารและบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 	 พัฒนาความสามารถในการคิด	 ระบุประเด็นส�าคัญ	 ตั้งค�าถาม	 ออกแบบและแปลผล 
	 	 การวิเคราะห์ให้เหมาะสม
 	 พัฒนาทักษะการคิดในระดับกลยุทธ์	ท�าความเข้าใจธุรกิจในหลากหลายมิติ
 	 เพิ่มทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล 
	 	 (Data	Governance)	
 	 ให้ความส�าคญักบันวตักรรมและการบรหิารการเปลีย่นแปลง	(Change	Management)		และ 
	 	 พัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์	
 	 พัฒนาทักษะเรื่อง	Data	Analytics	ซึ่งรวมถึงทักษะเรื่อง	Data	Mining,	Modeling,	และ	 
	 	 Visualization

 ในโลกธรุกจิวนันี ้คงไม่มีใครสามารถต้านทานคลืน่การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยนีีไ้ด้อกีแล้ว 
มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบของหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาท�างานแทนมนุษย์จะมากข้ึนอย่างน่าตกใจ 
ในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า ค�ากล่าวทีว่่า “เรียนบัญชไีม่ตกงานแน่นอน” จงึอาจไม่จรงิอกีต่อไปแล้ว หากเรา 
ไม่ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้เขียนมองว่าการก้าวออกมาจาก
บทบาทนกับญัชแีบบดัง้เดมิมาสู่การเป็นคูค่ดิธรุกจินบัเป็นความท้าทายทีส่�าคญั นกับญัชเีราจะต้อง
ปรับตัวให้เร็ว ไม่ยึดติดการท�างานแบบเดิม และเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองอย่างต่อเน่ือง 
โดยเราสามารถเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราพร้อมส�าหรับการเป็นคู่คิดธุรกิจในยุคดิจิทัลค่ะ

แหล่งอ้างอิง: 
CGMA, “Building a better business, together: Welcome to finance business partnering, 2018
Raef Lawson, “Management Accounting Competencies: Fit for Purpose in a Digital Age?”, IMA, April 2018

โดย..นางวัทธยา พรพิพัฒน์กุล
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
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อันดับ

27
จากทั้งหมด

190 ประเทศ

	 ในช่วงเดือนมกราคม	 ปีเก่าได้ผ่านไปแล้ว	 และปีใหม่ก�าลัง 

จะเข้ามาขออ�านวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดี	ๆ 	เข้ามา	สิ่งไม่ดีต่าง	ๆ  

ให้สลายไปเตรียมพร้อมใจกายเพือ่เตรียมรบัศกัราชใหม่	ภารกิจใหม่	

บทบาทที่ไฉไลกว่าเดิม

	 สิ่งดี	 ๆ	 สิ่งแรก	 ขอร่วมแสดงความยินดีกับกรมสรรพากร 
ในเรือ่งธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงาน	“Doing Business 2019 : Training 
for Reform”	หรอื	รายงานความยาก-ง่ายในการท�าธรุกจิประจ�าปี	2562	
โดยที่ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่	 27	 จากจ�านวนทั้งหมด	 190	 ประเทศ 
โดยความยาก-ง่ายในด้านการช�าระภาษ	ี(Paying	Taxes)	ในปี	2562	ข้ึนมา
อยูใ่นล�าดบัที	่59	จากเดมิอยูล่�าดบัที	่67	และ	109	ในปี	2561	และ	ปี	2560	
ตามล�าดับ	 ในกลุ่มประเทศอาเซียนยังคงเป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์	 
ถอืเป็นเร่ืองดี	ๆ 	ในด้านภาษอีากร	ส�าหรับธุรกิจทีล่งทนุในประเทศไทยและ
พร้อมต้อนรับกับธุรกิจใหม่	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นตามมา

Doing Business 2019 :

Training for Reform

อันดับความยาก-ง่ายในด้านการช�าระภาษี 

(Paying Taxes) 

สิทธิประโยชน์ภาษี 

(เด็ก) เกิดใหม่

อันดับ

109

ปี 2560

อันดับ

67

ปี 2561

อันดับ

59

ปี 2562
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ยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรบัเงนิได้เท่าทีจ่่ายเงนิค่าฝากครรภ์ 

และค่าคลอดบตุร	ซึ่งจ�านวนเงินไม่เกิน	60,000	บาท 
ต่อการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง

ค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มเติมให้ผู้มีเงินได้	30,000	บาท
ต่อคนส�าหรับบุตรคนที่	2	เป็นต้นไป

ภาครัฐจัดแคมเปญต้อนรับเด็กเกิดใหม่

ในประเทศไทย	โดย..

	 นอกจากสิ่งดี	ๆ	ส�าหรับต้อนรับธุรกิจจะเกิดใหม่ในประเทศไทย	ทางภาครัฐได้จัดแคมเปญต้อนรับเด็กเกิดใหม่ 
ในประเทศไทยเราเช่นกัน	 	 ในอดีตก่อนหน้านี้เรามักจะได้ยินว่า	 เด็กไทยเกิดใหม่ออกมาพร้อมรับหนี้สินของแผ่นดิน 
ทีบ่รรพบรุษุสร้างไว้สบืเนือ่งจากการพฒันาประเทศ	คนละหลายหมืน่บาททกุคน	แต่วนันี	้ด้วยจ�านวนประชากรของประเทศ
ในแต่ละกลุ่มอายุไม่สมดุลกัน	 กลุ่มผู้สูงอายุเริ่มมีสัดส่วนที่มากข้ึน	 กลุ่มที่เป็นก�าลังส�าคัญเพื่อพัฒนาประเทศมีสัดส่วน 
ทีน้่อยลง	หากไม่ด�าเนินการเพือ่ส่งเสริมจ�านวนประชากรอกีไม่นานประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สงูอาย	ุซึง่อาจมผีลต่อ 
การแข่งขนัในระดบันานาชาต	ิ	ภาครฐัจงึได้เลง็เหน็ความส�าคญัของเดก็เกดิใหม่	เป็นคนรุน่ต่อไป	ซึง่ในอนาคตจะรบัภาระหน้าที่ 
ดูแลประเทศนี้ในต่อไป	การเตรียมคน	สร้างคนที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตของประเทศจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

	 โดยเริ่มต้นจากกฎหมายฉบับแรกท่ีออกมาให้สิทธิประโยชน์ค่าลดหย่อน	 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได้	(ฉบับที่	331)	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้	ส�าหรับเงินได้
เท่าที่จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร	 	 โดยให้สิทธิยกเว้นภาษีโดยค�านวณไปหักจากเงินได้พึงประเมินเพื่อค�านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับปีภาษี	2561	เป็นต้นไป	โดยครอบคลุมส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร	 ไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจและรับฝากครรภ์	 ค่าบ�าบัดทางการแพทย์	 ค่ายาและ 
ค่าเวชภัณฑ์	 ค่าท�าคลอด	 และค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าทารกที่คลอดจะมีชีวิตรอดหรือไม่	 จ�านวนเงิน 
ไม่เกิน	 60,000	 บาท	 ต่อการตั้งครรภ์แต่ละครั้งคราว	 โดยให้สิทธิกับผู้มีเงินได้	 ส�าหรับกรณีแยกยื่นแบบแสดงรายการ 
จะให้สิทธินี้แก่เฉพาะผู้เป็นภรรยา

	 นอกจากค่าลดหย่อนส�าหรับค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรแล้ว	 ยังมีค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มเติมให้ผู้มีเงินได้อีก	
30,000	 บาทต่อคน	 ส�าหรับบุตรคนที่	 2	 เป็นต้นไป	 โดยให้สิทธิค่าลดหย่อนส�าหรับบุตรที่เกิดตั้งแต่ปี	 2561	 เป็นต้นไป 
ถือว่าเป็นเรื่องดี	ๆ	มาพร้อมกับปีใหม่ที่ก�าลังจะมาถึง

	 อย่างไรกต็าม	ทางผูเ้ขยีนขอฝากให้ทบทวน	เง่ือนไขในข้อ	4	ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร	เก่ียวกับภาษเีงินได้ 
(ฉบบัที	่331)	เรือ่ง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงือ่นไข	เพือ่การยกเว้นภาษเีงนิได้	ส�าหรบัเงนิได้เท่าทีจ่่ายเป็นค่าฝากครรภ์ 
และค่าคลอดบุตร	 การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เมื่อน�าไปรวมกับสิทธิการเบิกค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร 
ซึ่งเป็นสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ผู ้มีเงินได้และคู่สมรสได้รับส�าหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวแล้ว 
ต้องไม่เกิน	60,000	บาท	ในประเด็นนี้ด้วยการให้สิทธิเกิดจากต่างหน่วยงาน	ต่างองค์กร	ทั้งภาครัฐและเอกชน	อาจจะมี
ประเด็นในทางปฏิบัติ	 เป็นเหตุให้ผู้เงินได้มีความเสี่ยงในการยื่นแบบที่ไม่ถูกต้อง	ท�าให้สิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้ตอบโจทย์แก่ 
ผู้มีเงินได้ที่ได้รับประโยชน์จริง	 ในความเห็นของผู้เขียนภาครัฐควรยกเว้นเงินได้พึงประเมินทั้งจ�านวน	 แม้ว่าจะได้รับสิทธิ
การเบิกค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้วก็ตาม	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเด็กเกิดใหม่ที่มีจะต้อง 
รบัภารกจิของประเทศในอนาคต	ซ่ึงถ้าหากค�านวณเมด็เงนิภาษทีีก่ระทบจากจ�านวนค่าลดหย่อนในส่วนนีไ้ม่ได้มจี�านวนมากนกั 
แต่จะแสดงถึงความตั้งใจจริงของจากทางภาครัฐที่ได้ตั้งใจส่งเสริมการพัฒนาประชากรของประเทศอย่างจริงใจ

โดย..ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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‘Dynamic provisioning’ 

An Alternative Having Been 

Considered by IASB

What is dynamic provisioning?

Birth of dynamic provisioning

 Dynamic provisioning is a macro-prudential tool to 
enhance bank soundness and to help mitigate part of the procy 
clicality of the banking system.
 It is a way to ensure that banks aren’t hit by rising loss 
reserves at exactly the same time their lending powers are required 
in order to help stimulate an ailing economy
 So the dynamic provisioning framework recognizes that credit 
risk is incurred during booms when loan portfolios are expanding, 
such that loan losses are already lurking on the balance sheets of 
banks, although they have not yet been allocated to a specific loan.

 Spain’s central bank put dynamic provisions into 
place in July 2000, to cope with a sharp increase in credit 
risk on Spanish banks’ statements of financial position 
following a period of significant credit growth.
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Criticism of dynamic provisioning

 Dynamic provisioning is inconsistent with IAS 39. Both 
do not compliment each other as dynamic provisioning is based on 
an ‘expected loss’ model whereas IAS39 contends an ‘incurred loss’ 
approach to loan impairment.
 The recognition after identification of evidence, such as 
a counterparty failing to meet its contractual obligations, is much too 
late because the expenses in the income statement for impairments 
then accumulate in economic downturns when losses materialized. 
In good times, when lending is already at a high level, banks are not 
required to set aside buffers for expected losses, and thus overstate 
the economic value of the loan portfolio and understate losses in 
the income statement. In economic downturns high credit losses 
occur, but the lack of available provisions increases the losses 
reported in bank s’ income statement, which reduces capital and may 
force banks to recapitalize or reduce lending and sell assets. Hence, 
provisions set aside in good times could serve as a buffer against 
risk; one that alleviates the impact of those effects and reduces  
the likelihood of banks becoming insolvent.
 The dynamic provisioning model contrary to the incurred loss 
model follows the main objective to improve the financial soundness 
of banks. Dynamic provisioning applies an anti cyclical approach, i.e. 
in “good times” a loan reserve is set-up so it will not face insolvency 
due to charge-offs and provisions in “bad times”

Congruence between dynamic

provisioning and IFRS9

 Dynamic provisioning is a tool to calculate 
the ‘expected loss’ on a loan at inception. But IASB 
categorically rejected ‘through-the-cycle’ approaches 
(and specifically dynamic provisioning). The board 
concluded that such approaches:
  Do not use statistical information to forecast 
credit losses but rather rely solely on historical events to 
set out provisioning levels at the end of reporting period, 
thus resulting in an allowance for credit losses that does not 
reflect the economic characteristics of the financial assets 
at the measurement date
  Recognize an allowance for loan losses solely on 
the basis of conditions that may not be predictive of future 
credit losses  

Reference:
 ‘Significant Increase in Credit Risk According to IFRS 9: Implications for Financial Institutions’ www.researchgate.net
‘Dynamic Provisioning’ April 2012, Presentation by PWC, www.um.edu.mt

‘New loan provisioning standards and procyclicality’ www.bis.org

โดย.. นางรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล
SVP ผู้จัดการ นโยบายบัญชี และผู้จัดการ บัญชีการเงิน ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่
กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
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ขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
ร่วมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....”

ข้อคิดเห็นของกรรมการ กกบ. ค�าชี้แจงของกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

1. สภาวิชาชีพบัญชีมีภารกิจต้องด�าเนินการตาม 
อ�านาจหน้าทีภ่ายใต้พระราชบัญญัตวิิชาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 หลายประการซึ่งบางภารกิจจ�าเป็น 
ต้องมบีคุลากรประจ�า ในขณะทีส่ภาวชิาชีพบญัชี 
มีรายได้หลักจากค่าบ�ารุงสมาชิก ดังนั้น การลด 
ค่าบ�ารุงสมาชกิอาจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงาน 
ตามภารกิจของสภาวิชาชีพบัญชีได้

           ปัจจบุนัสภาวชิาชีพบญัชีได้ด�าเนนิการตามข้อคดิเหน็ 
ดังกล่าวอยู่แล้วเช่น การจัดอบรมสัมมนาในราคา
ประหยัด การจัดประชาพิจารณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ตลอดจนการจัดตั้ง 
ส่วนสื่อสารองค์กร เพ่ือขยายการส่ือสารและ
กิจกรรมให้สมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ได้รับข่าวสารผ่านทุกช่องทาง ดังน้ัน เห็นได้ว่า 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�าเนินการบริหารจัดการและ
พฒันาอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอดและจะยังคงด�าเนนิ
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

2. สภาวิชาชีพบัญชีควรทบทวนว่าค่าบ�ารุงสมาชิก  
500 บาทต่อปีต่อคนนั้น ได้มีการบริหารจัดการ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ พร้อมกันนี ้
ควรทบทวนภารกิจที่จะต ้องด�าเนินการท้ัง 
ในปัจจุบันและอนาคตโดยมุ่งเน้นการอ�านวย 
ความสะดวกแก่สมาชิกให้ทั่วถึง เช่น การจัด 
อบรมสัมมนาในราคาที่สมเหตุสมผล การจัด 
กจิกรรมสร้างเครอืข่าย การเพิม่ศนูย์การสอบเป็น 
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตในส่วนภมิูภาค การพฒันา 
ระบบการเลือกตั้งแบบออนไลน์ เป็นต้น

3. สภาวิชาชีพบัญชีไม่ควรลดค่าบ�ารุงสมาชิก 
ประกอบกับสภาวิชาชีพบัญชีไม่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณจากรฐับาล ดงันัน้ควรน�าเงนิค่าบ�ารงุ 
สมาชิกไปบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับสมาชิกแทน

 ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563 ได้น�าเสนอร่าง 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... โดยมีสาระส�าคัญในการปรับลดค่า
บ�ารุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจาก 500 บาทต่อปี เหลือเป็น 300 บาทต่อปี โดยเริ่มใช้ส�าหรับการช�าระ
ค่าบ�ารุงสมาชิกรอบประจ�าปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2561 สมาชิกมีมติให้ความเห็นชอบและให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญช ี
(คณะกรรมการ กกบ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 คณะกรรมการ กกบ. ในการประชมุครัง้ที ่53 (3/2561) เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2561 มข้ีอคดิเหน็หลาย
ประการ โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีน�าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าว พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ 
กกบ. กลบัไปทบทวนและชีแ้จง ท�าความเข้าใจกบัสมาชกิและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการ กกบ. เพ่ือพจิารณา
ต่อไป
 คณะกรรมการ กกบ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 มีมติให้สภาวิชาชีพบัญชีน�าร่าง 
ข้อบังคับดังกล่าวพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กกบ. ไปทบทวนกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและ
ชี้แจงท�าความเข้าใจกับสมาชิก และหากได้ผลประการใดให้รายงานต่อคณะกรรมการ กกบ. เพื่อพิจารณาต่อไป
 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ในการประชุมเมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ กกบ. แล้ว มีมติว่าควรขอความเห็นจากสมาชิกว่า เห็นด้วยให้ปรับลด หรือ ไม่เห็นด้วยให้ปรับลด
ค่าบ�ารุงสมาชิก ของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ หรือไม่ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ
บัญชี
 เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงขอเปิดเผยข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กกบ. และ
ข้อคิดเห็นของกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีรายละเอียด ดังนี้

 สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแสดงข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ที่ https://eservice.fap.or.th/vote/login       

 ส�าหรับการร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในครั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
กกบ.เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อไป

ขั้นตอนการเสนอร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

โดย.. ส่วนอ�ำนวยกำร

 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ก�าหนดให้มกีารจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต คร้ังที ่42 (1/2562) โดยมกี�าหนดการ

เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 3 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562 และก�าหนดการทดสอบ วันที่ 9-10, 16-17, 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ขอข้ึนทะเบยีนเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตทีม่ภีมูลิ�าเนาต่างจังหวดัได้มทีางเลอืกและเพ่ิมโอกาสในการเข้ารับการทดสอบเพ่ิมมากข้ึน 

คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชี จึงได้มีโครงการขยายการจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็น 

ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตไปยงัส่วนภมูภิาคโดยได้รับความร่วมมอืจากส�านกังานสาขาสภาวชิาชพีบญัชใีนการด�าเนนิการจัดเป็นสนามสอบ ในเบือ้งต้นได้ก�าหนด

สนามสอบในส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 ทั้งนี้ การจัดทดสอบในสนามสอบในส่วนภูมิภาคมีก�าหนดการเปิด 
รบัสมคัรสอบและทดสอบในวนัเวลาเดียวกันกบัสนามสอบ กรงุเทพมหานคร ผูท้ีส่นใจ
สมัครเข้ารับการทดสอบอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th
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ภาคเหนือ สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสนามสอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
จังหวัดนครราชสีมา

ภาคใต้ สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

เตรียมพร้อม! สภาวิชาชีพบัญชีจัดทดสอบ

ความรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ในสนามสอบส่วนภูมิภาค
ข่าว

ดี

Scan QR Code

เพื่อแสดงความคิดเห็น
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 สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแสดงข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ที่ https://eservice.fap.or.th/vote/login       

 ส�าหรับการร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในครั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
กกบ.เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อไป

ขั้นตอนการเสนอร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

โดย.. ส่วนอ�ำนวยกำร

 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ก�าหนดให้มกีารจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต คร้ังที ่42 (1/2562) โดยมกี�าหนดการ

เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 3 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562 และก�าหนดการทดสอบ วันที่ 9-10, 16-17, 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ขอข้ึนทะเบยีนเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตทีม่ภีมูลิ�าเนาต่างจังหวดัได้มทีางเลอืกและเพ่ิมโอกาสในการเข้ารับการทดสอบเพ่ิมมากข้ึน 

คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชี จึงได้มีโครงการขยายการจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็น 

ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตไปยงัส่วนภมูภิาคโดยได้รับความร่วมมอืจากส�านกังานสาขาสภาวชิาชพีบญัชใีนการด�าเนนิการจัดเป็นสนามสอบ ในเบือ้งต้นได้ก�าหนด

สนามสอบในส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 ทั้งนี้ การจัดทดสอบในสนามสอบในส่วนภูมิภาคมีก�าหนดการเปิด 
รบัสมคัรสอบและทดสอบในวนัเวลาเดียวกันกบัสนามสอบ กรงุเทพมหานคร ผูท้ีส่นใจ
สมัครเข้ารับการทดสอบอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th
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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.fap.or.th , E-mail: fap@fap.or.th ,    @FAP.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ 
์ได้ทีี่ www.fap.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์
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