Newsletter
letter

จดหมายข ่ า วสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์

Board TALK

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

UPDATE

จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
HOT UPDATE
ISSUE 84
Dec 2019

3
6

ทักทายเปิดเล่ม

โดย นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
หลักการและตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบ

ประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่า

ของเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9

12 นักบัญชีภาษีอากรกับภาษีประเภทต่าง ๆ
14 สรุปการประชุม World Standard-setters
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Conference 2019
เตรียมความพร้อมต้อนรับวันหยุดยาว

17
18 เก็บตกงาน Bunchee Run 2019 รวมพลคนบัญชี

UPDATE
จรรยาบรรณของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีพบัญชี
สวััสดีีสมาชิิกทุุกทุ่านค่่ะ
ดิิฉัันรู้้�สึึกยิินดิีและเป็็นเกียิรู้ติิอยิ่างมากที่ี�ไดิ�กลับมา
ที่ั ก ที่ายิที่่ า นสึมาชิิ ก ใน TFAC Newsletter อี ก ครู้ั � ง
และการู้กลั บ มา ในครู้ั � ง นี � ถื ื อ เป็็ น จัั ง หวะที่ี � ดิ ี เ นื � อ งจัากอยิ้ ่
ในชิ่วงเที่ศกาลสึ่งที่�ายิป็ีเก่า (2562) ติ�อนรู้ับป็ีใหม่ (2563)
ที่ี�ผู้้�คนที่ั�วโลกติ่างติั�งหน�าติั�งติารู้อคอยิ เพื่ื�อเฉัลิมฉัลองเที่ศกาล
ดิังกล่าว แติ่สึำาหรู้ับเรู้าชิาวไที่ยิแล�ว คงไม่มีใครู้ป็ฏิิเสึธนะคะ
ว่า ในเดิือนธันวาคมของทีุ่กป็ี มีวันที่ี� 5 ธันวาคม เป็็นวันคล�ายิ
วันพื่รู้ะรู้าชิสึมภพื่ของพื่รู้ะบาที่สึมเดิ็จัพื่รู้ะบรู้มชินกาธิเบศรู้
มหาภ้ ม ิ พื่ ลอดิุ ล ยิเดิชิมหารู้าชิบรู้มนาถืบพื่ิ ติ รู้ นอกจัากนี �
รู้ัฐบาลไดิ�กำาหนดิให�วันนี�เป็็นวันชิาติิและเป็็นวันพื่่อแห่งชิาติิ
ของพื่วกเรู้าชิาวไที่ยิอี ก ดิ�ว ยิจัึ ง อยิากเชิิ ญ ชิวนให� เรู้าทีุ่ ก คน
รู้่ ว มน� อ มรู้ำ า ลึ ก ในพื่รู้ะมหากรูุ้ ณ าธิ ค ุ ณ ของพื่รู้ะองค์ ที่ ่ า นที่ี �
ที่รู้งเป็ี�ยิมล�นพื่รู้ะเมติติากรูุ้ณาอยิ่างล�นพื่�นขจััดิทีุ่กข์ผู้ดิุงสึุขให�
แก่พื่สึกนิกรู้ รู้่วมกันสึำานึกในพื่รู้ะมหากรูุ้ณาธิคุณ และยิึดิมั�น
ในการู้เจัรู้ิญรู้อยิติามเบื�องพื่รู้ะยิุคลบาที่ เพื่ื�อเป็็นมงคลแก่ชิีวิติ
สึภาวิชิาชิีพื่บัญชิี ไดิ�ออกข�อบังคับสึภาวิชิาชิีพื่บัญชิี
ว่าดิ�วยิจัรู้รู้ยิาบรู้รู้ณของผู้้�ป็รู้ะกอบวิชิาชิีพื่บัญชิี พื่.ศ. 2561
เพื่ื�อบังคับใชิ�กับผู้้�ป็รู้ะกอบวิชิาชิีพื่บัญชิี อีกที่ั�งไดิ�จััดิที่ำาค้่มือ
ป็รู้ะมวลจัรู้รู้ยิาบรู้รู้ณของผู้้�ป็รู้ะกอบวิชิาชิีพื่บัญชิี ติามแนวที่าง
ป็รู้ะมวลจัรู้รู้ยิาบรู้รู้ณของคณะกรู้รู้มการู้มาติรู้ฐานจัรู้รู้ยิาบรู้รู้ณ
รู้ะหว่างป็รู้ะเที่ศสึำาหรู้ับนักบัญชิี (IESBA) เพื่ื�อป็รู้ะโยิชิน์ติ่อ
ผู้้�ป็ฏิิบัติิงานในวิชิาชิีพื่บัญชิี

ข�อบังคัับวิ่าด้�วิยจรรยาบรรณ

ของผู้้�ประกอบวิิชาชีพบัญชี

นางสาวสุพััตรา ธนเสนีวัฒน์
ป็รู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้จัรู้รู้ยิาบรู้รู้ณ
ผู้้�ป็รู้ะกอบวิชิาชิีพื่บัญชิีติ�องมีความรู้้�ความสึามารู้ถื
ในการู้ป็ฏิิบัติิงานดิ�านวิชิาชิีพื่บัญชิีให�เป็็นไป็ติามกฎหมายิและ
ติ�องป็ฏิิบติั ติิ ามจัรู้รู้ยิาบรู้รู้ณของผู้้ป็� รู้ะกอบวิชิาชิีพื่บัญชิีที่ก�ี าำ หนดิ
ให�มีความโป็รู้่งใสึในการู้ป็ฏิิบัติิงาน มีความเป็็นอิสึรู้ะในการู้ใชิ�
ดิุ ล ยิพื่ิ น ิ จั และสึามารู้ถืป็ฏิิ บ ั ติ ิ ง านติามกรู้อบวิ ชิ าชิี พื่ บั ญ ชิี
โดิยิไม่อยิ้่ภายิใติ�การู้บังคับหรู้ืออิที่ธิพื่ลอันเกินควรู้ ที่ำางาน
ดิ�วยิความซื่ือ� สึัติยิ์สึจัุ รู้ติิ เที่ียิ� งธรู้รู้ม มีความรู้บั ผู้ิดิชิอบติ่อผู้้รู้� บั บรู้กิ ารู้
และรู้ักษาความลับ ติลอดิจันมีความรู้ับผู้ิ ดิชิอบติ่อผู้้�ถืือหุ�น
ผู้้�เป็็นหุ�นสึ่วน หรู้ือนิติิบุคคลที่ี�ป็ฏิิบัติิหน�าที่ี�ให�
ดิิฉัันหวังเป็็นอยิ่างยิิ�งว่า ผู้้�ป็ฏิิบัติิวิชิาชิีพื่บัญชิีจัะนำา
กรู้อบแนวคิดิจัากค้่มือป็รู้ะมวลจัรู้รู้ยิาบรู้รู้ณของผู้้�ป็รู้ะกอบ
วิ ชิ าชิี พื่ บั ญ ชิี ไ ป็เป็็ น แนวที่างในการู้ป็ฏิิ บ ั ติ ิ ง านและน� อ มนำ า
แนวพื่รู้ะรู้าชิดิำารู้ิของพื่รู้ะองค์ที่่านมาป็รู้ะกอบในการู้ที่ำางาน
เพื่ื�อเสึรู้ิมสึรู้�างให�วชิิ าชิีพื่บัญชิีมคี วามเข�มแข็ง หลีกเลียิ� งโอกาสึเกิดิ
ข�อผู้ิดิพื่ลาดิที่ีจั� ะที่ำาให�เกิดิความเสึียิหายิและชิ่วยิให�ธุรู้กิจัสึามารู้ถื
เติิบโติไดิ�อยิ่างมัน� คง อันจัะสึ่งผู้ลให�การู้พื่ฒ
ั นาป็รู้ะเที่ศมีความสึมดิุล
ที่ั�งดิ�านวัติถืุและจัิติใจั
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Activity

เข้้าสู่่�เดืือนสุุดท้้ายของปีีกัันแล้้ว เดืือนนี้้�เรีียกได้้ว่่าเต็็มไปด้้วย
ความสุุข  และเสีียงหััวเราะ มองไปทางไหนก็็เจอแต่่ความคึึกคัักของ
ผู้้�คน เพราะเป็็นช่่วงเทศกาลหยุุดยาว ส่่งท้้ายปีีเก่่าต้้อนรัับปีีใหม่่ ปีี 2020
ที่่�จะมาถึึงในไม่่ช้า้ นี้้ ห
� ลายท่่านคงวางแผนไปเที่่�ยวต่่างจัังหวััด ต่่างประเทศ
หรืือไม่่ก็็กลัับบ้้านต่่างจัังหวััดกัันบ้้างแล้้ว อย่่าลืืมเตรีียมความพร้้อมให้้
ดีีก่่อนออกเดิินทางนะคะ
ในเดืือนธัันวาคมนอกจากจะเป็็นช่่วงเทศกาลส่่งท้้ายปีีเก่่า
ต้้ อ นรัั บปี ี ใ หม่่ แ ล้้ ว  ยัั ง มีีวัั นสำ ำ �คัั ญ อย่่ า งวัั นที่่� 5 ธัั น วาคม วัั นคล้ ้ า ย
วัั น เฉลิิ มพ ระชนมพรรษาพระบาทสมเด็็ จพ ระบรมชนกาธิิ เ บศร
มหาภูู มิ ิ พ ลอดุุ ล ยเดชมหาราช วัั น ชาติิ และวัั นพ่ ่ อ แห่่ ง ชาติิ อีี กด้้ ว ย
แม้้ว่่าวัันนี้้�พระองค์์ท่่านจะเสด็็จสวรรคตไปแล้้ว แต่่ประชาชนชาวไทย
ทุุกคนก็็ยัังรัักและคิิดถึึงพระองค์์ท่่านอยู่่�เสมอ
Newsletter ฉบัั บ นี้้� ยัั ง คงรวบรวมข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารและ
บทความที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ นัักบััญชีี โดยได้้รับั เกีียรติิจาก นางสาวสุุพัตั รา
ธนเสนีีวััฒน์์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิิชาชีีพบััญชีี 
มากล่่าวทัักทายเปิิดเล่่มเกี่่�ยวกัับ  “อััปเดตจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพบััญชีี” พร้้อมด้้วยสาระเนื้้�อหา อาทิิ หลัักการและตััวอย่่าง
แนวทางการตรวจสอบประมาณการทางบัั ญ ชีีที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
การด้้อยค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิินตาม TFRS 9, เดืือนสุุดท้้ายของปีี
2562 ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีีพบัั ญ ชีี รู้้�หรืือไม่่ . ..???, นัั ก บัั ญ ชีีภาษีีอากร
กัับภาษีีประเภทต่่าง ๆ, สรุุปการประชุุม  World Standard-setters
Conference 2019 เมื่่� อ วัั นที่่่� �  30 กัั น ยายน  – 1 ตุุ ล าคม  2562
ณ กรุุงลอนดอน, เตรีียมความพร้้อมต้้อนรัับวันหยุ
ั ดุ ยาว และเนื้้�อหาอื่่น 
� ๆ
อีีกมากมายติิดตามได้้ภายในเล่่มค่่ะ
ท้้ า ยนี้้� ห ากท่่ า นต้้ อ งการเสนอแนะหรืือติิ ช ม จดหมายข่่ า ว
สภาวิิชาชีีพบััญชีี สามารถส่่งมาได้้ที่่� E-mail : newsletter@tfac.or.th
ที่ปรึกษา

• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี
วาระปีี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อ�ำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้จัดทำ�

• สาวิตา สุวรรณกูล ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• วรวีร์ แก้วมณี เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• ชยากรณ์ นุกูล เจ้าหน้าที่ส่วนงานสื่อสารองค์กร

วัตถุประสงค์

เอกสารฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางในการนำำ�เสนอข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี มิิใช่่การให้้คำำ�แนะนำำ�
หรืือความคิิดเห็็นด้้านกฎหมาย ทั้้�งนี้้� สภาวิิชาชีีพบััญชีีสงวนสิิทธิ์์�ไม่่รัับรอง
ความถููกต้้องครบถ้้วนและเป็็นปััจจุุบัันของข้้อมููลเนื้้�อหา ตััวเลข รายงาน 
หรืือข้้อคิิดเห็็นใด ๆ และไม่่มีีความรัับผิิดในความเสีียหายใด ๆ  ไม่่ว่่าเป็็น
ผลโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมที่่�อาจจะเกิิดขึ้้นจ
� ากการนำำ�ข้อ้ มููลไม่่ว่า่ ส่่วนหนึ่่�ง
ส่่วนใดหรืือทั้้้ง� หมดในเอกสารฉบัับนี้้ไ� ปใช้้
กำ�หนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน (ทุกต้นเดือน)
ข้อมูลติดต่อ Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook   https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID       @tfac.family
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สภาวัิชาชีพบััญชี จััดีปาฐกีถาและเสวันา COSO ERM
2017 Enterprise Risk Management Integrating
With Strategy And Performance
สภาวิิชาชีพบััญชี จััดปาฐกถาและเสวินา COSO ERM
2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy
and Performance ณ ตลาดหลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์
ภาย์ในงานได้ รัั บั เกี ย์ รัติ กล่ าวิเปิ ด งานโดย์ นายประเสริ ฐ
หวัังรัตนปราณีี อุุปนาย์กคนทีส� าม และปรัะธานคณะกรัรัมการั
วิิ ช าชี พ บัั ญ ชี ด ้ า นการัทำ า บัั ญ ชี ต ่ อุ ด้ วิ ย์การัปาฐกถาพิ เ ศษ
ในหัวิข้้อุ การับัรัิหารัควิามเสี�ย์งอุงค์กรัเพ่�อุการัสรั้างคุณค่า
อุย์่างย์ั�งย์่น โดย์นางวัรัชญา ศรีมาจัันทร์ รัอุงเลข้าธิการั
สำ า นั ก งาน ก.ล.ต. และปิ ด ท้ า ย์ด้ วิ ย์การัเสวินา “COSO
ERM 2017 จัากหลักการัส่่การัปฏิิบััติ” จัากผู้่้ทรังคุณวิุฒิิ
จัากหน่วิย์งานต่าง ๆ อุาทิ นางอรวัดีี โพธิิสาโร รัอุงกรัรัมการั
ผู้่้จััดการัใหญ่กลย์ุทธ์อุงค์กรั บัรัิษัท ปตท. จัำากัด (มหาชน)
นางวัารุณีี ปรีดีานนท์ หุ้นส่วิน-ที�ปรัึกษาด้านการับัรัิหารั
ควิามเสี � ย์ งการัควิบัคุ ม ภาย์ในและการัตรัวิจัสอุบัภาย์ใน
บัรัิษทั ไพรั้ซวิอุเตอุรั์เฮ้้าส์คเ่ ปอุรั์ส เอุบัีเอุเอุส จัำากัด ดีร.อุษารัตน์
ธิี ร ธิร อุาจัารัย์์ ป รัะจัำ า ภาควิิ ช าบัั ญ ชี คณะบัรัิ ห ารัธุ รั กิ จั
มหาวิิทย์าลัย์เกษตรัศาสตรั์และดำาเนินการัเสวินาโดย์ รศ.ศรัณีย์
ชูเกีียรติ อุาจัารัย์์ปรัะจัำาภาควิิชาการับััญชีคณะพาณิชย์ศาสตรั์
และการับัั ญ ชี จั ุ ฬ าลงกรัณ์ ม หาวิิ ท ย์าลั ย์ โดย์ภาย์ในงาน
ได้มีการัจัำาหน่าย์หนังส่อุการับัรัิหารัควิามเสี�ย์งข้อุงอุงค์กรั
การับั่รัณาการัรั่วิมกับักลย์ุทธ์และผู้ลการัปฏิิบัตั งิ าน ฉบัับัภาษาไทย์
ในรัาคาพิเศษ ทัง� นี� สภาวิิชาชีพบััญชีข้อุข้อุบัคุณผู้่เ้ ข้้ารั่วิมเสวินา
กวิ่า 400 คน คณะวิิทย์ากรัผู้่้ทรังคุณวิุฒิิ และแข้กผู้่้มีเกีย์รัติ
ตลอุดจันตลาดหลักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ที�เอุ่�อุเฟื้้�อุสถานที�
จััดกิจักรัรัม

Activity

ภาพกิจกรรม

พิธิีเจัริญพระพุทธิมนต์ 15 ปี สภาวัิชาชีพบััญชี
วิันที� 23 ตุลาคมข้อุงทุกปีถอุ่ เป็นวิันสถาปนาสภาวิิชาชีพบััญชี
ซึ�งในปีนี�ได้เวิีย์นบัรัรัจับัครับัรัอุบั 15 ปี สภาวิิชาชีพบััญชีจัึงจััด
พิ ธ ี ท ำ า บัุ ญ ข้ึ � น ในวิั น พฤหั ส บัดี ท ี � 31 ตุ ล าคม 2562 ณ อุาคารั
สภาวิิ ช าชี พ บัั ญ ชี โดย์นายจัั กี รกีฤศฏิ์ิ � พาราพั น ธิกีุ ล นาย์ก
สภาวิิชาชีพบััญชีเป็นปรัะธานในพิธีรั่วิมด้วิย์อุดีตนาย์กสมาคมฯ
อุุ ป นาย์กฯ คณะกรัรัมการัสภาวิิ ช าชี พ บัั ญ ชี แ ละเจั้ า หน้ า ที �
สภาวิิชาชีพบััญชี ตลอุดจันแข้กผู้่้มีเกีย์รัติจัากสมาคมสำานักงาน
บััญชีไทย์ สมาคมสำานักงานบััญชีคุณภาพสมาคมสำานักงานบััญชี
และกฎหมาย์ สมาคมผู้่ ้ ส อุบับัั ญ ชี ภ าษี อุ ากรัแห่ ง ปรัะเทศไทย์
และสมาพันธ์เอุสเอุ็มอุีไทย์ พรั้อุมใจัเข้้ารั่วิมสักการัะศาลพรัะภ่มิ
ศาลตา-ย์าย์ ปรัะจัำ า อุาคารัสภาวิิ ช าชี พ บัั ญ ชี ต่ อุ เน่ � อุ งด้ วิ ย์
พิธีทางศาสนา โดย์พรัะภิกษุสงฆ์์ได้ปรัะพรัมนำ�าพรัะพุทธมนต์
แก่ทุกท่านที�เข้้ารั่วิมงานเพ่�อุควิามเป็นสิรัิมงคล การัทำาบัุญคล้าย์
วิันครับัรัอุบัวิันสถาปนาสภาวิิชาชีพบััญชีในปี นีน� าำ มาซึง� ควิามปล่ม� ปิติ
และควิามภาคภ่มิใจัเป็นอุย์่างย์ิ�ง

งานเสวันา THE THAILAND E-TAX SYMPOSIUM 2019
เม่�อุวิันพุธที� 6 พฤศจัิกาย์น 2562 สภาวิิชาชีพบััญชี
ให้ควิามรั่วิมม่อุกับักรัมสรัรัพากรั และสำานักงานพัฒินาธุรักรัรัม
ทางอุิเล็กทรัอุนิกส์ (ETDA) กรัะทรัวิงดิจัทิ ลั เพ่อุ� เศรัษฐกิจัและสังคม
รั่วิมจััดงาน “THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019”
ณ โรังแรัมอุินเตอุรั์คอุนติเนนทัล โดย์ผู้่้แทนสภาวิิชาชีพบััญชี
นายอนันต์ สิริแสงทักีษิณี กรัรัมการัและปรัะธานคณะกรัรัมการั
วิิชาชีพบััญชีดา้ นการับััญชีภาษีอุากรั ให้เกีย์รัติเป็นวิิทย์ากรัมอุบัควิามรั่้
และแบั่งปันปรัะสบัการัณ์ ในหัวิข้้อุเสวินา “How to maximize
the business profits with e-TAX?”เจัาะกลย์ุทธ์การัใช้ใบักำากับั
ภาษีอุเิ ล็กทรัอุนิกส์ให้เกิดปรัะโย์ชน์สง่ สุดต่อุธุรักิจั การัจััดงานครััง� นี�
นับัเป็นการัรั่วิมม่อุกันเพ่�อุผู้ลักดันนโย์บัาย์ Thailand 4.0 และ
National e-Payment สนับัสนุนการัทำาธุรักรัรัมทางอุิเล็กทรัอุนิกส์
อุย์่างครับัวิงจัรั เพ่อุ� นำาปรัะเทศไทย์ส่เ่ ศรัษฐกิจัดิจัทิ ลั อุย์่างสมบั่รัณ์
หากท่านใดไม่ได้เข้้ารั่วิมงานสามารัถ รัับัชมการัเผู้ย์แพรั่
ภาพถ่ า ย์ทอุดสดทางย์้ อุ นหลั ง ได้ ท ี � www.facebook.com/
businessplusonline

พิธิีมอบัวัุฒิิบััตรโครงกีาร CAE Chief Audit Executive
Professional Leadership Program
เม่อุ� วิันที� 31 ตุลาคม 2562 สภาวิิชาชีพบััญชี โดย์คณะทำางาน
โครังการัพั ฒิ นาหลั ก ส่ ต รัการัอุบัรัมด้ า นการัตรัวิจัสอุบัภาย์ใน
ภาย์ใต้คณะอุนุกรัรัมการัพัฒินาวิิชาชีพบััญชี จััดพิธีมอุบัวิุฒิิบััตรัและ
ปิดการัอุบัรัมหลักส่ตรั CAE Chief Audit Executive Professional
Leadership Program โดย์ครัั�งนี�จััดเป็นรัุ่นแรัก ในรัะหวิ่างวิันที�
17 - 31 ตุลาคม 2562 ภาย์ในงานได้รัับัเกีย์รัติจัากนายจัักีรกีฤศฎิ์ิ�
พาราพันธิกีุล นาย์กสภาวิิชาชีพบััญชี เป็นผู้่้กล่าวิเปิดโครังการัและ
มอุบัวิุฒิบัิ ตั รัในวิันปิดหลักส่ตรั พรั้อุมทัง� กล่าวิแสดงควิามย์ินดีแก่ผู้เ้่ ข้้า
อุบัรัมที�ได้รัับัวิุฒิิบััตรัหลักส่ตรัดังกล่าวิเป็นหลักส่ตรัที�เสรัิมบัทบัาท
และพัฒินาควิามรั่้ควิามสามารัถในการับัรัิหารังานตรัวิจัสอุบัภาย์ใน
ให้ ม ี ค ุ ณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรัฐานวิิ ช าชี พ ตรัวิจัสอุบัภาย์ใน
ในโอุกาสนี�สภาวิิชาชีพบััญชีข้อุข้อุบัคุณวิิทย์ากรั ผู้่้จััดหลักส่ตรั
และผู้่เ้ ข้้าอุบัรัมทุกท่านทีม� สี วิ่ นทำาให้โครังการันีป� รัะสบัผู้ลสำาเรั็จัด้วิย์ดี
สำาหรัับัผู้่้ที�สนใจัเข้้ารั่วิมสัมมนาในรัุ่นถัดไป สามารัถติดตามข้่าวิสารั
ได้จัากเวิ็บัไซต์สภาวิิชาชีพบััญชี www.tfac.or.th

สภาวัิชาชีพบััญชีเข้้าถวัายแจักีันดีอกีไม้
และร่วัมลงนามถวัายพระพร สมเดี็จัพระกีนิษฐาธิิราชเจั้า
กีรมสมเดี็จัพระเทพรัตนราชสุดีาฯ สยามบัรมราชกีุมารี
เม่ � อุ วิั น ที � 19 พฤศจัิ ก าย์น 2562 นายจัั กี รกีฤศฎิ์ิ �
พาราพั น ธิกีุ ล นาย์กสภาวิิ ช าชี พ บัั ญ ชี พรั้ อุ มด้ วิ ย์ผู้่ ้ บั รัิ ห ารั
และเจั้าหน้าที� เข้้าถวิาย์แจักันดอุกไม้ และรั่วิมลงนามถวิาย์พรัะพรั
สมเด็จัพรัะกนิษฐาธิรัาชเจั้า กรัมสมเด็จัพรัะเทพรััตนรัาชสุดาฯ
สย์ามบัรัมรัาชกุมารัี ให้ทรังหาย์จัากพรัะอุาการัปรัะชวิรัโดย์เรั็วิวิัน
และทรังมี พ รัะพลานามั ย์ แข้็ ง แรัง ณ อุาคารัอุานั น ทมหิ ด ล
โรังพย์าบัาลจัุฬาลงกรัณ์ สภากาชาดไทย์
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เดืือนสุุดืท้้ายของปีี 2562
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
รู้หรือไม่...???
การรักษาสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องด�าเนินการอย่างไรบ้างเพื่อมิให้สถานภาพ
ของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสิ้นสุดลง สภาวิชาชีพบัญชีขอแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบ ดังนี้
1. หากท่านมีสถานะผูสุ้ อบบัญชี ต้องด�าเนินการ 3 ขัน้ ตอน
1.) ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิกสภำวิชำชีพบัญชี ปีละ 500 บาท
ก่อนหมดอายุสมาชิก และเลือกช�าระได้ไม่จ�ากัดจ�านวนปี
2.) ช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
ปีละ 2,000 บาท ก่อนใบอนุญาตฯ สิ้นผล และเลือกช�าระได้
ไม่จ�ากัดจ�านวนปี
3.) ยืน่ หลักฐำนกำรพัฒนำควำมรูต้ อ่ เนือ่ งทำงวิชำชีพ (CPD)
ก่อนสิ้นปีปฏิทิน ซึ่งต้องมีชั่วโมง CPD จ�านวน 40 ชั่วโมง
ต่อปีปฏิทิน แบ่งเป็นชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง
โดยต้องมีชวั่ โมงทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการบัญชีหรือการสอบบัญชี
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมง และเป็นชัว่ โมง CPD ทีไ่ ม่เป็นทางการ
20 ชั่วโมง

2. หากท่านมีสถานะผูท้้ า� บัญชี ต้องด�าเนินการ 2 ขัน้ ตอน
1.) ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิกสภำวิชำชีพบัญชีกอ่ นหมดอายุสมาชิก
และเลือกช�าระได้ไม่จา� กัดจ�านวนปี โดยสมาชิกทีส่ ามารถเป็น
ผู้ท�าบัญชีได้มี 2 ประเภทคือ
สมำชิกประเภทสำมัญ (ปริญญาตรี การบัญชี) ปีละ 500 บาท
สมำชิกประเภทสมทบ (ปวส. การบัญชี) ปีละ 300 บาท
2.) ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ (CPD)
ซึ่งต้องมีชั่วโมง CPD จ�านวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทินโดย
ต้องมีชวั่ โมงทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง

6

Newsletter

Issue 84

สมาชิกสามารถด�าเนินการช�าระเงิน
หรือยื่นหลักฐาน CPD ผ่านช่องทางบริการ
ออนไลน์ ข องสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เว็ บ ไซต์ :
www.tfac.or.th เลือกเมนู Online Service
หัวข้อ“ระบบสมำชิกและผู้สอบบัญชี” หรือ
หัวข้อ“แจ้งพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่อง CPD”
ยื่ น ได้ ทั้ ง สถานะผู ้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ผู ้ ท� า บั ญ ชี
หัวข้อเดียวกัน หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ท่านใดมีสถานะเป็นผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี
การช� า ระค่ า บ� า รุ ง สมาชิ ก สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ปี ล ะ 500 บาทจะครอบคลุมทั้งสองสถานะ
ท่านสมาชิกไม่จา� เป็นต้องช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวน
ให้ ท ่ า นสมาชิ ก ด� า เนิ น การช� า ระเงิ น หรื อ
ยื่ น หลั ก ฐาน CPD ผ่ า นช่ อ งทางบริ ก าร
ออนไลน์เนื่องจากสมาชิกไม่ต้องส่งเอกสาร
มาทางโทรสาร (Fax) หรือทางไปรษณีย์ และ
หำกสมำชิกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติ ด ต่ อ ส่ ว นงำนทะเบี ย น หมำยเลข
โทรศัพท์ 0 2685 2525, 0 2685 2532 หรือ
ส่วนงำนก�ำกับดูแลหน่วยงำนอบรม หมำยเลข
โทรศัพท์ 0 2685 2511, 0 2685 2574
โดย...ส่วนงานทะเบียน

การประชุุม ASEAN CPA Conference 2019 คร้�งที่่� 1
ณ บาหลี่ ประเที่ศสาธารณร้ฐอิินโดน่เซี่ย
เมื่่�อวัันที่่� 16 – 17 ตุุลาคมื่ 2562 สภาวัิชาช่พบััญช่ นำาโดยนายสุุพจน์
สุิงห์์เสุน่ห์์ อุปนายกคนที่่�หน่�ง และคณะกรรมื่การกำากับัดูแล (Monitoring
Committee) ผศ. ดร.ธีีรชััย อรุณเรืองศิริเลิิศ Chairman, ASEAN Chartered
Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC), (2560 – 2562)
คุุณมาลิินี ห์าญบุุญทรง ผูู้ช� วั่ ยเลขานุการในคณะกรรมื่การกำากับัดูแล (Monitoring
Committee) และคุุณพรรณรักษ์์ สุุนทรารักษ์์ นักวัิชาการด�านตุ่างประเที่ศ
ได�รับัเชิญเข�าร่วัมื่การประชุมื่ โดยมื่่สาระสำาคัญของการประชุมื่ดังน่�
Financial Profession Development Centre กระที่รวังการคลัง ประเที่ศสาธารณรัฐอินโดน่เซี่ย , เลขานุการ ASEAN, องค์กรสภาวัิชาช่พบััญช่
(IAI, IAPI และ IAMI) และ ASEAN Federation of Accountants (AFA) เป็นเจ้�าภาพจ้ัดการประชุมื่ ASEAN CPA Conference 2019 ครั�งที่่� 1
ณ บัาหล่ ประเที่ศสาธารณรัฐอินโดน่เซี่ย นับัเป็นงานประชุมื่ ASEAN CPA Conference ที่่จ้� ดั ข่น� ครัง� แรก ภายใตุ�แนวัคิด ASEAN CPA: Broaden the Horizon
อันเป็นเวัที่่เช่�อมื่โยงเคร่อข่ายระหวั่างภาครัฐ ผูู้�นำาธุรกิจ้ องค์กรวัิชาช่พบััญช่ และ stakeholders ในระดับัภูมื่ิภาคอาเซี่ยน เพ่�อเข�าร่วัมื่หาร่อ
เก่�ยวักับัอนาคตุของวัิชาช่พบััญช่ที่่�จ้ะนำาไปสู่การดำาเนินตุามื่ MRA - ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services
และการยอมื่รับัร่วัมื่ของรัฐสมื่าชิกในระดับัภูมื่ิภาคอาเซี่ยนเก่�ยวักับัคุณสมื่บััตุิของนักบััญช่วัิชาช่พอาเซี่ยน (ASEAN CPA) ปัจ้จุ้บัันมื่่นักบััญช่
ในระดับัภูมื่ิภาคอาเซี่ยนข่�นที่ะเบั่ยนเป็น ASEAN CPA แล�วัที่ั�งหมื่ด 3,770 คน (ข�อมืู่ล ณ เด่อนตุุลาคมื่ 2562)
ที่่�ประชุมื่ได�เร่ยนเชิญ Dr. Sri Mulyani Indrawat รัฐมื่นตุร่วั่าการกระที่รวังการคลัง
ของสาธารณรัฐอินโดน่เซี่ยข่�นกล่าวัสุนที่รพจ้น์ แบั่งบัันข�อมืู่ลสถานการณ์สภาพแวัดล�อมื่
ที่างการเงินโดยรวัมื่ การตุ่อสู�และป้องกันปัญหาคอร์รัปชันของสาธารณรัฐอินโดน่เซี่ย
โดยเน�นถ่งบัที่บัาที่ที่่�สำาคัญของนักบััญช่ในภาครัฐและเอกชนในการสร�างควัามื่เช่�อมื่ั�นแก่
ประชาชนที่่�มื่่ตุ่อวัิชาช่พบััญช่
The organizing committee ได�เร่ยนเชิญ นายสุุพจน์ สุิงห์์เสุน่ห์์ อุปนายกคนที่่� 1
กล่ า วับันเวัที่่ ร ่ วั มื่แบั่ ง ปั น มืุ่ มื่ มื่องเก่ � ย วักั บั promoting ASEAN CPA ในฐานะตุั วั แที่น
สภาวัิชาช่พบััญช่ กับัผูู้�แที่นองค์กรวัิชาช่พบััญช่ของประเที่ศสมื่าชิกอาเซี่ยน
ในวัั น เด่ ย วักั น The organizing committee ได� เร่ ย นเชิ ญ ผศ. ดร.ธีี ร ชัั ย
อรุณเรืองศิริเลิิศ Chairman of ACPACC เข�าร่วัมื่เป็นสักข่พยานเปิดตุัวัโลโก� ASEAN CPA
ตุัวัโลโก�แสดงให�เห็นถ่งส่ที่แ�่ ตุกตุ่างของรัฐสมื่าชิกอาเซี่ยนและการร่วัมื่กันสร�างส่ที่เ�่ ป็นหน่ง� เด่ยวั
ของ ASEAN CPA อาเซี่ยน ร่วัมื่ถ่งเป็นตุัวัแที่นมื่อบัประกาศน่ยบััตุรแสดงควัามื่ยินด่แก่ ASEAN
CPA จ้ากประเที่ศสมื่าชิกอาเซี่ยน
ในการน่� Mr. Pulkit Abrol, Marketing Director และ Ms. Lauren Peng,
Head of Emerging Asia ASEAN & ANZ, Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA) ขอเข� า พบัเป็ น การส่ วั นตุั วั กั บั สภาวัิ ช าช่ พ บัั ญ ช่ เพ่ � อ หาร่ อ
แนวัที่างควัามื่ร่วัมื่มื่่อถ่งควัามื่เป็นไปได�ในการสร�างควัามื่ร่วัมื่มื่่อระหวั่าง สภาวัิชาช่พบััญช่
กับั ACCA ในอนาคตุ ซี่�งจ้ะมื่่ผูู้�แที่นจ้าก ACCA เดินที่างมื่าประเที่ศไที่ยในเด่อนพฤศจ้ิกายน
2562 ร่วัมื่หาร่อกับัสภาวัิชาช่พบััญช่ฯ ในการกำาหนดแนวัที่างควัามื่ร่วัมื่มื่่อที่่�ชัดเจ้น
ตุ่อมื่าในวัันที่่� 2 สภาวัิชาช่พบััญช่ฯ ได�เข�าร่วัมื่ฟัังการเสวันาภายใตุ�หัวัข�อ “Lesson
Learned from International Accountant Profession” มื่่ผูู้�ร่วัมื่เสวันา Prof. Sidharta
Utana, AFA Council Member, Mr. Shazali Sulaiman ผูู้�แที่นจ้าก ICAEW และ
Mr. Stephen Shields, Director Partnership & Recognition จ้าก ACCA โดยมื่่
Mr. Djoko Susanto, Member of IAI, ประธาน AFA (2537-2538) เป็นผูู้�ดำาเนินการเสวันา
ซี่�งการเสวันาครั�งน่�เป็นการแลกเปล่�ยนมืุ่มื่มื่องตุ่ออนาคตุของวัิชาช่พบััญช่ เน�นถ่งควัามื่สำาคัญ
ของการที่ำางานร่วัมื่กันระหวั่างหน่วัยงานด�านการบััญช่ พันธมื่ิตุรที่่เ� ก่ย� วัข�อง และ Stakeholders
ในระดับัภูมื่ิภาค
ก่อนการประชุมื่ ASEAN CPA Conference 2019 ครัง� ที่่� 1 เสร็จ้สิน� ลง ผศ. ดร.ธีีรชััย
อรุณเรืองศิริเลิิศ เป็นผูู้�แที่นส่งมื่อบัตุราสัญลักษณ์ ASEAN CPA ตุ่อผูู้�แที่นประเที่ศฟัิลิปปินส์
เพ่�อเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้�าภาพ ASEAN CPA Conference ครัง� ที่่� 2 ซี่�งจ้ะจ้ัดข่น� ที่่ป� ระเที่ศ
ฟัิลิปปินส์ ในปี 2563 ตุ่อไป
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หลักการและตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบ

ประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของ

เครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9
สวั ส ดี ท ่ า นผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น เหลื อ เวลาอี ก เพี ย งหนึ่ ง เดื อ น กิ จ การ
ที่ ใช้ TFRSs ก็ จ ะต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานกลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส� า หรั บ รอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2563 มาตรฐานกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วก� า หนดหลั ก การเกี่ ย วกั บ
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business
Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (“Expected Credit
Loss: ECL”) และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจเรื่ อ งหนึ่ ง คื อ การประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้น (“ECL”) ตาม TFRS 9 เช่นการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
นั้นสามารถท�าได้ทั้ง (ก) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน
(“12-month ECLs”) ซึ่งหมายถึงผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถ้ามีการ
ผิดนัดช�าระหนี้ 12 เดือนนับจากวันที่ในรายงาน หรือ (ข) ผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญา (“Lifetime ECLs”) ซึ่งหมายถึงผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถ้ามีการผิดนัดช�าระหนี้ตลอดอายุสัญญา โดย Lifetime
ECLs จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รับ
รู้รายการเมื่อเริ่มแรก ซึ่งการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างเป็น
นัยส�าคัญหรือไม่ (บางครั้งเรียกว่า “การจัดชั้น”) อาจต้องใช้ข้อมูล วิธีการ
รวมถึงการค�านวณทีม่ คี วามซับซ้อน นอกจากนี้ การวัดมูลค่าของค่าเผือ่ การด้อย
ค่าจะต้องค�านึงถึงการถัวเฉลี่ยด้วยความน่าจะเป็นที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (“Probability-Weighted Outcome”) มูลค่าของเงินตามเวลา (“Time Value of
Money”) และข้อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้เกี่ยวกับข้อมูลคาดการณ์อนาคต
(“Forward Looking Information”) ด้วย
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ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การ
วัดมูลค่าของค่าเผื่อการด้อยค่าด้วย
แนวคิด ECL นี้ ค่อนข้างมีความซับ
ซ้อน เนื่องจากต้องท�าการประเมินว่า
ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์
หรื อ กลุ ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญหรือไม่ รวม
ทั้งต้องประเมินว่าการวัดมูลค่า ECL
ควรใช้ วิ ธี 12-month ECLs หรื อ
Lifetime ECLs จึงจะเหมาะสม

ในมุมของผู้ตรวจสอบบัญชีนั้น การตรวจสอบมูลค่าของรายการบัญชี (Valuation assertion) ที่เกี่ยวข้องกับ
การประมาณการค่าเผือ่ การด้อยค่า ซึง่ ต้องประเมิน “ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ : ECL” ถือเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทาย เนือ่ งจาก
เป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ดลุ ยพินจิ ทีส่ า� คัญของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการประมาณการทางบัญชี ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั หลากหลายปัจจัย
เช่น ลักษณะของสินทรัพย์อ้างอิง ความซับซ้อนของวิธีการค�านวณ ECL และการใช้สมมติฐานรวมถึงข้อมูลน�าเข้า ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่สังเกตไม่ได้ ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้สอบบัญชีที่ต้องท�าความเข้าใจหลักการในการตรวจสอบรายการประมาณการ
ทางบัญชี ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ระบุ ร ายการประมาณการ
ทางบั ญ ชี ซึ่ ง อาจมี ผ ลต่ อ
การเกิดข้อผิดพลาดอันเป็น
สาระส� า คั ญ ต่ อ งบการเงิ น
โดยรวม

ท� า ความเข้ า ใจวิ ธี ก ารที่
ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการตั้ ง
ประมาณการทางบัญชี

ระบุและประเมินความเสี่ยง
ทีอ่ าจเกิดข้อผิดพลาดอันเป็น
สาระส�าคัญ

ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง
ที่ ร ะบุ ใ นขั้ น ตอนที่ 3 โดย
การทดสอบการควบคุม

ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง
ที่ ร ะบุ ใ นขั้ น ตอนที่ 3 โดย
การตรวจสอบเนื้อหาสาระ

ประเมินหลักฐานการตรวจสอบ
ส�าหรับรายการประมาณการ
ทางบัญชี
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ขั้นตอนที่ 1
ระบุรายการประมาณการทางบัญชี ซึง่ อาจมีผลต่อการเกิดข้อผิดพลาดอันเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินโดยรวม
โดยการท�าความเข้าใจข้อก�าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขต การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ รวมถึงวิธกี ารวัดมูลค่าเกีย่ วกับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และประเมินผล
กระทบจากการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2
ท�าความเข้าใจวิธีกี ารทีผ่ บ้ ริหารใช้ในการตัง้ ประมาณการทางบัญชี ได้แก่ การท�าความเข้าใจวิธกี ารในการวัดมูลค่า
(รวมถึงการใช้แบบจ�าลองและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง) การท�าความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�าประมาณการทางบัญชีและ
ความไม่แน่นอนของประมาณการ การท�าความเข้าใจการควบคุมที่เกี่ยวข้อง การท�าความเข้าใจการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
ของผู้บริหาร การท�าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดท�าหรือสมมติฐาน และการสอบทานประมาณการทางบัญชี
ในงวดก่อน

ขั้นตอนที่ 3
ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดข้อผิดพลาดอันเป็นสาระส�าคัญ โดยพิจารณาว่ามีประมาณการทางบัญชีใด
ทีอ่ าจมีระดับความไม่แน่นอนของประมาณการสูง ซึง่ จะท�าให้เกิดความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�าคัญ และทบทวนการประเมินความเสีย่ ง
เมื่อพบข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4
ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งโดยการทดสอบการควบคุ ม โดยทดสอบความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดอันเป็นสาระส�าคัญ

ขั้นตอนที่ 5
ตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยวางแผนและก�าหนดวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงการทดสอบวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการจัดท�าประมาณการทางบัญชี โดยอาจใช้วธิ กี ารตรวจสอบระหว่างกาล
หรื อ การใช้ ผู ้ เชี่ ย วชาญช่ ว ยในการตรวจสอบ รวมทั้ ง สอบทานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และพิ จ ารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกันของหลักฐานการตรวจสอบที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 6
ประเมินหลักฐานการตรวจสอบส�าหรับรายการประมาณการทางบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้องได้รับหลักฐาน
การตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสอบทานกระดาษท� าการที่ จ ดบั น ทึ ก และติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บผู ้ มีห น้ า ที่
ในการก�ากับดูแล (“Those charged with governance”) เกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
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ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบ มีดังนี้
ประเมินว่าวิธีการซึ่งรวมถึงแบบจ�าลองของผู้บริหารมีความเหมาะสม ทั้งการประเมินการจัดกลุ่มและการวัดมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
พิจารณาและระบุสมมติฐานที่ส�าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการ
ประเมินและทดสอบข้อมูลน�าเข้าที่เกี่ยวข้องและสมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติดังนี้
พิจารณาแต่ละข้อมูลน�าเข้าและสมมติฐานว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐาน รวมถึงพิจารณาว่าสมมติฐานมีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกัน
หรือไม่
พิจารณาว่าสมมติฐานสะท้อนถึงข้อมูลตลาดในปัจจุบันหรือไม่
พิจารณาว่าสมมติฐานมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เมื่อพิจารณาในภาพรวมร่วมกับสมมติฐานอื่น ๆ ที่ใช้ รวมทั้ง
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ใช้ส�าหรับประมาณการทางบัญชีแบบเดียวกันและสมมติฐานที่ใช้ส�าหรับ
ประมาณการทางบัญชีอื่น ๆ
ประเมินว่าผู้บริหารมีการพิจารณาสมมติฐาน หรือผลลัพธ์ที่เป็นทางเลือกอื่นหรือไม่ อย่างไร
ประเมินความครบถ้วน ความถูกต้อง และความเหมาะสมของข้อมูลน�าเข้า รวมถึงองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์
ทางการเงินที่ใช้ในการค�านวณ
ทดสอบแบบจ�าลองทีใ่ ช้ รวมถึงข้อมูลน�าเข้าและความเหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ในแต่ละขัน้ ของการค�านวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สอบทานการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อประเมินว่ามีปัจจัย
ที่แสดงถึงความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารจะมีอคติหรือไม่
สอบทานผลลั พ ธ์ (outcomes) ของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ ป ระมาณการและรั บ รู ้ ใ นงบการเงิ น งวดก่ อ นหน้ า
หรือการประมาณการใหม่ (subsequent re-estimation) ส�าหรับงบการเงินงวดปัจจุบัน (ถ้ามี)
นอกเหนือจากหลักการและแนวทางการตรวจสอบตามที่ยกตัวอย่างข้างต้น ผ้้สอบบัญชีควรศึกษาหลักการและ
ข้อก�าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น มาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 540 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
บรรณานุกรม :
IFRS 9 ‘Financial Instruments’ Enhanced Audit Content - Guide for the audit of financial instruments, Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, July 2018
Supplement to Accounting Estimates: A Practical Guide to Auditing - Impairment of Financial Instruments under IFRS 9, Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, September 2017
โดย..ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
นายอัครชัย ลิขิตวิวัฒน์กุล
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
นายพรสรร ชินโชติอังกูร
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
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นักบัญชีภาษีอากรกับภาษีประเภทต่าง ๆ
จากบทความก่อนหน้านั้นนักบัญชีภาษีอากรเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการปฎิบัติงานด้านการบัญชีภาษีอากร
ให้ถูกต้องด้านความต่างของบัญชีและภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วยังมีภาษีอื่นที่มีความส�าคัญที่นักบัญชีภาษีอากรต้อง
เกี่ยวข้องอีก เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีระหว่างประเทศ หากขาดความรู้แล้ว
อาจสร้างผลกระทบให้มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีให้แก่องค์กรที่จะถูกมองว่าไม่ช�าระภาษี จะยกตัวอย่าง
ความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดจากการขาดความรู้ในแต่ละภาษี ดังนี้
บริษทั ประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ ได้ขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่
จากการก่อสร้างอาคารมาเพื่อใช้ในกิจการขนส่งซึ่งเป็น
สิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ต้องคืนภาษีพร้อมเบีย้ ปรับเงินเพิม่ กิจการขนส่ง
เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81(1)(ณ)
แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
บริ ษั ท เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า เสี ย หายตามสั ญ ญาพร้ อ มกั บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และด�าเนินการออกใบก�ากับภาษี กรณี
ค่าเสียหายไม่ถือเป็นการขายสินค้าหรือบริการจึงไม่มีภาระ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ไม่ตอ้ งออกใบก�ากับภาษี หากด�าเนินการออก
ใบก�ากับภาษีถือว่าออกใบก�ากับภาษีโดยไม่มีสิทธิออกจะมี
เบี้ยปรับสองเท่าของเงินภาษีมาตรา 89(6) แห่งประมวล
รัษฎากร นอกจากนั้นหากผู้รับใบก�ากับภาษีน�าไปใช้เป็น
ภาษี ซื้ อ ก็ จ ะไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ อ าจเกิ ด เบี้ ย ปรั บ เงิ น เพิ่ ม
อีกทางหนึ่งด้วย
การให้้บริษััทในเครือก้้ยืืมเงิินเข้้าข้่ายืเป็็นการป็ร
ะกอบธุุรกิจเยื่�ยืงิธุนาคารพาณิิชยื์ต้้องิเสี่ยืภาษั่ธุุรกิจเฉพาะ
3.3% อยื่างิไรก็ต้ามจะม่ข้้อยืกเว้้นให้้ห้ากเข้้าเกณิฑ์์ต้ามคำาสีั�งิ
กรมสีรรพากรท่� ป็.26/2534 คือ
“กรณีบริษัทในเครือเดียวกันให้กู้ยืมเงินกันเอง ไม่ว่า
จะน� า เงิ น ของตนหรื อ น� า เงิ น ที่ กู ้ ยื ม จากบุ ค คลอื่ น มาให้ กู ้ ยื ม
ในระหว่างกันเอง และไม่ว่าจะคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าใดก็ตาม
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องน�ามารวม
ค�านวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค�าว่า “บริษัทั ในเครือเด่ยืว้กัน” หมายความว่า บริษทั
หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลตั้ ง แต่ ส องนิ ติ บุ ค คลขึ้ น ไป ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กันโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดถือหุ้น
หรื อ เป็ น หุ ้ น ส่ ว นอยู ่ ใ นบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
อี ก แห่ ง หนึ่ ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25 ของหุ ้ น ทั้ ง หมดที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงในบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลนัน้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
หกเดือนก่อนวันที่มีการกู้ยืม”
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จุดความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสรรพสามิตตาม
มาตรา 21(1)(ก) เกิดขึ้นในเวลาที่น�าสินค้าออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นปกติที่ปฏิบัติ แต่มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ระบุ
ในมาตรานีซ้ งึ่ นักบัญชีภาษีอากร ควรค�านึงไม่ให้เกิดขึน้ ผิดพลาด
นั่นคือในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนน�าสินค้าออกจากโรงงาน
อุ ต สาหกรรมให้ ถื อ ว่ า ความรั บ ผิ ด ในอั น ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ภาษี
สรรพสามิตเกิดขึน้ พร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
เกิดขึ้น
ในยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ เ กิ ด ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ
ในด้านสิทธิประโยชน์ของการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ของเขตการค้ า เสรี ธุ ร กิ จ จ� า เป็ น ต้ อ งใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ นี้
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและนักบัญชีภาษีอากร
ควรได้ศกึ ษาหาความรูเ้ งือ่ นไขสิทธิประโยชน์และแบบฟอร์มต่าง ๆ
ที่ต้องด�าเนินการที่จะใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง มีจุดใด
ที่ ค วรระวั ง โดยเฉพาะเรื่ อ งของกฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น ก� า เนิ ด สิ น ค้ า
(Rules of Origin) เพราะหากผิดพลาดไปนอกจากจะไม่ได้
สิทธิภาษีแล้วยังต้องจ่ายภาษีย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
เป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อี ก กฎหมายหนึ่ ง
ที่มีเงื่อนไขในการได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เช่น ประเภทรายได้ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามที่ระบุ
ในบัตรส่งเสริมต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากในบัตรส่งเสริม
การลงทุนระบุให้สทิ ธิสา� หรับกิจการผลิตสินค้า X ต้องเป็นรายได้
จากการผลิ ต สิ น ค้ า X จ� า หน่ า ยเท่ า นั้ น กรณี มี ก ารรั บ จ้ า ง
ผลิตสินค้า X จะมีความเสี่ยงว่ารายได้จากการรับจ้างจะไม่ใช่
รายได้ทไี่ ด้รบั สิทธิตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ต้องพิจารณาให้ดี
บริษัทรับเป็นนายหน้าตัวแทนในการขายสินค้าให้บริษัท
ต่ า งประเทศเพี ย งเจ้ า เดี ย วอาจถู ก ถื อ ว่ า เป็ น ตั ว แทน
ก่อให้เกิดเงินได้ในประเทศไทยต้องยื่นเสียภาษีแทนบริษัท
ต่างประเทศตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
แต่อาจไม่เป็นหากเข้าข่ายตามค�าวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีอากรที่ 2/2526
บริ ษั ท จ่ า ยค่ า สิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในประเทศกั ม พู ช าที่ มี
อนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยและได้รับการลดอัตรา
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยเหลือ 10% จากปกติตอ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
15% ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่านักบัญชีภาษีอากรจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ในด้านภาษีประเภทต่าง ๆ ทัง้ ในระดับปฏิบตั กิ ารและระดับเชีย่ วชาญให้สามารถน�าความรูไ้ ปปฏิบตั งิ านให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร
ในอันจะเสียภาษีหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
เรียบเรียงโดย..นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านภาษีอากร
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สรุุปการุปรุะชุุม
World Standard-setters

Conference 2019

เม่อวัันที่่� 30 กันยายน – 1 ตุุลาคม 2562

ณ กรุุงลอนดอน

หน่วยงานก�าหนดมาตรฐานการบัญชีทั่วโลกจากหลายประเทศจ�านวนกว่า
70 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุม World Standard-setters Conference 2019
ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Hilton London Canary
Wharf ทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่ ในการประชุมปีนมี้ กี ารหารือถึงความร่วมมือ
ในการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี และ Update ภาพรวมกิจกรรมและความคืบหน้า
การด�าเนินงานล่าสุดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB)
ซึ่งภายในงาน Mr. Hans Hoogervorst ประธาน IASB ได้กล่าวว่า

Mr. Hans Hoogervorst

Against the backdrop of increased geopolitical
friction, where the recent G7 meeting couldn’t even agree
on a common statement, our standard-setting community
provides an excellent example of what can be achieved
when people from all parts of the world work together
towards a common goal.

ในการประชุมปีนี้มีการอภิปรายครอบคลุมในหลายหัวข้อ โดยมีทั้ง
การอภิปรายในรูปแบบ Panel discussion และ Breakout session เช่น
Primary Financial Statement
Impairment and Goodwill
Rate-regulated Activities
The review of the IFRS for SMEs Standard
Electronic reporting and the importance of IFRS Taxonomy
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Primary Financial Statements

สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ IFRS Foundation
น�าโดย รศ. ดร.สมชาย สุภทั รกุล ประธานคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชี ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กรรมการ
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี ร่วมด้วย ดร.ศรายุทธ
เรื อ งสุ ว รรณ ประธานคณะท� า งานประเมิ น ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ในประเทศไทย ได้เป็นผ้้แทนเข้าร่วมประชุม World
Standard-Setters Conference 2019 ในครั้งนี้ ซึ่งได้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผ้้แทนหน่วยงานก�าหนด
มาตรฐานการบัญชีทั่วโลก โดยหัวข้อหลักที่น่าจะมีผลกระทบ
ต่อกิจการในประเทศไทยในอนาคตมี 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) Primary
Financial Statements และ (2) Goodwill and Impairment

สาระส�าคัญของหัวข้อนี้คือในอนาคตงบก�าไรขาดทุน
อาจมีการแสดงแยกตามกิจกรรมท�านองเดียวกับงบกระแสเงินสด
ได้แก่ Operating activities, Investing activities และ
Financing activities โดยนิ ย ามให้ Operating profit
หมายถึง Profit from continuing operations before
tax and before (1) Share of profit of integral
associates and joint ventures (2) Investing activities และ
(3) Financing activities
ทั้งนี้ Operating profit ควรแสดงถึงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมจากธุรกิจหลักของกิจการ โดยไม่จ�าเป็น
ต้องพิจารณาถึงความไม่ปกติ (Unusual) ของรายการ ในขณะที่
Investing activities ควรแสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่ แยกต่ า งหากและเป็ นอิ ส ระจากทรั พ ยากรอื่ น ของกิ จการ
เช่น Changes in the fair value of financial assets,
Dividend income และ Share of profit of non-integral
JVs and associates เป็นต้น และ Financing activities
ควรแสดงถึ ง รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ ่ า ยจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน เช่น Interest income from
cash and cash equivalents, Expenses from financing
activities, Unwinding of discount on pension liabilities
and provisions เป็นต้น
ดังนั้น ในงบก�าไรขาดทุนจะแสดงยอด Subtotals
ที่แตกต่างไปจากงบก�าไรขาดทุนในปัจจุบัน ดังนี้
(1) Operating profit
(2) Operating profit and share of profit or loss
of integral associates and JVs ได้แก่ Operating profit
บวกด้วย Share of profit of integral associates and JVs
(3) Profit before financing and income tax ได้แก่
ยอดที่ (2) บวก/หัก ด้วยรายการของ Investing activities เช่น
Changes in the fair value of financial assets, Dividend
income และ Share of profit of non-integral JVs and
associates เป็นต้น
(4) Profit before tax ได้แก่ ยอดที่ (3) บวก/หัก
ด้วยรายการของ Financing activities เช่น Interest income
from cash and cash equivalents, Expenses from
financing activities, Unwinding of discount on pension
liabilities and provisions เป็นต้น
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ส� า หรั บ งบกระแสเงิ น สด จะมี
การเปลี่ย นแปลงเล็ ก น้ อย เช่ น Interest
and Dividend paid จากเดิมสามารถเลือก
แสดงเป็ น Operating หรื อ Financing
จะเปลี่ ย นเป็ น ต้ อ งจั ด เป็ น Financing
เท่านั้น ในขณะที่ Interest and Dividend
received จากเดิมสามารถเลือกแสดงเป็น
Operating หรือ Investing จะเปลี่ยนเป็น
ต้องจัดเป็น Investing เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้จัดท�า
Management Performance Measures
(MPMs) ซึ่งอาจเป็นตัวเลขก�าไรที่แสดงถึง
ผลการด�าเนินงานของกิจการตามมุม มอง
ของผ้้บริหารซึ่งแตกต่างจากก�าไรที่ปรากฎ
ในงบก� า ไรขาดทุ น พร้ อ มกั บ การแสดง
รายการกระทบยอดระหว่าง MPM กับก�าไร
จากการด�าเนินงานทีป่ รากฎในงบก�าไรขาดทุน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ต้องรอติดตาม Exposure Draft ในอนาคตอันใกล้

Goodwill and Impairment
IASB ได้รับฟัังปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ Goodwill
Impairment รวมทัง้ การรับฟัังความคิดเห็นเกีย่ วกับ Goodwill
Amortization มาเป็นระยะเวลาหนึง่ แล้ว จึงได้พจิ ารณาระหว่าง
amortization of Goodwill Vs. Impairment-only Model
แล้วมี Preliminary Views ว่า “Do not reintroduce
amortization of goodwill” และ “Present total equity
before goodwill in balance sheet” แต่นเี่ ป็นแค่ Preliminary
Views เท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ เป็ น การผ่ อ นคลาย
จากการทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative Test) เกี่ยวกับ
การด้อยค่าของค่าความนิยมที่ต้องท�าเป็นประจ�าทุกปี จึงมี
การเสนอแนวคิ ด ใหม่ อี ก แนวคิ ด หนึ่ ง คื อ Indicator-only
Approach นั่นคือให้ท�าการทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ โดยไม่ตอ้ งทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี
เหมือน Impairment-only Model แบบในปัจจุบัน ประเด็นนี้
ก็ ค งต้ อ งติ ด ตามผลการศึ ก ษาจาก Discussion Paper
ในอนาคตต่อไป
โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัท
ั รกุุล
ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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เตรีียมความพรี้อม
ต้อนรีับวันหยุดยาว
1

สะสางงานเก่่า
จััดตารางงานใหม่่

อีี กไม่่ นานก็ จะถึึ งช่่ วงเทศกาลส่่ งท้ ายปีี เก่ าต้้ อีนรัั บปีี ใหม่่
วันหยุดยาว คืือี ช่่วงเวลาแห่งคืวาม่สุ่ข หลายท่านคืงวางแผนไปีเที�ยว
ต้่างจังหวัด ต้่างปีรัะเทศ หรัือีไม่่ก็กลับบ้านต้่างจังหวัดกันบ้างแล้ว
และแน่นอีนว่าได้หยุดยาวทั�งที เพื่ื�อีไม่่ให้วันหยุดยาวขอีงเรัาเปี็นวันที�
น่าเบื�อีและเต้็ม่ไปีด้วยอีุปีส่รัรัคื เรัาจึงคืวรัม่ีการั “เต้รัียม่คืวาม่พื่รั้อีม่
ต้้อีนรัับวันหยุดยาว” คื่ะ

เคลีียร์์งานเก่่าที่ี�ยังคั�งค้าง แลีะเตร์ียมไฟลี์งานสำำาร์องไว้้
เผื่่�อฉุุก่เฉุินต้องแก่้งานด่่ว้น แต่ถ้้าใคร์ที่ี�ไม่มีงานคั�งค้าง
ก่็ให้้เช็็คว้่าถ้้าเปิิด่มาว้ันแร์ก่ต้องสำ่งงานอะไร์บ้้างไห้ม

ในก่าร์เตร์ียมตัว้เด่ินที่างสำิ�งที่ี�เร์าคว้ร์ที่ำาค่อ จองที่ี�พัก่ั
ว้างแผื่นโปิร์แก่ร์มว้่าจะไปิไห้น แว้ะที่ี�ไห้น ร์ว้มถ้ึง
ก่าร์เตร์ียมข้้าว้ข้องเคร์่�องใช็้แลีะเลี่อก่สำถ้านที่ี�พัก่ั แลีะ
ร์้านอาห้าร์ที่ี�เอ่�ออำานว้ยต่อสำมาช็ิก่ในคร์อบ้คร์ัว้

3
ตรวจัเช็็คของใช็้ท่�จัำาเป็็น
และตรวจัสภาพรถ
ห้าก่คุณ์ไม่ช็อบ้คว้ามวุ้น่ ว้าย
ไม่อยาก่ไปิเจอคนห้มูม่ าก่ ที่ี�ต้องแย่งก่ันก่ิน
แย่งก่ันถ้่ายร์ูปิ แนะนำาให้้ห้ลีีก่เลีี�ยง
สำถ้านที่ี�เที่ี�ยว้ยอด่นิยม แลีะลีองห้าข้้อมูลี
ให้้ด่ีก่่อนว้่าในช็่ว้งที่ี�เร์าจะไปิค่ะ

2

วางแผน
ก่ารเดินทางให้พร้อม่

คว้ร์เช็็คสำภาพัร์ถ้เพั่�อเตร์ียมคว้ามพัร์้อม
ได่้แก่่ ก่าร์ตร์ว้จเช็็คเคร์่�องยนต์ ปิร์ับ้ศููนย์ถ้่ว้งลี้อ
ร์ะด่ับ้นำ�ามันเคร์่�อง นำ�ามันเบ้ร์ก่ ร์ะบ้บ้เบ้ร์ก่
ร์ว้มไปิถ้ึงแผื่งคว้บ้คุมแลีะอุปิก่ร์ณ์์เด่ินที่างไก่ลี
ต้องปิลีอด่ภัยไว้้ก่่อนค่ะ

4
เลือก่จัุดหม่ายป็ลายทาง

ให้เหม่าะสม่ และหล่ก่เล่�ยง
สถานท่�ยอดนิยม่

ทัง� หม่ดนัน� เปี็นการัเต้รัียม่คืวาม่พื่รั้อีม่ง่าย ๆ ทีจ� ะทำาให้วนั หยุดยาวขอีงคืุณเปี็นไปีอีย่างรัาบรัืน� เต้็ม่ไปีด้วยคืวาม่สุ่ขและคืวาม่ทรังจำาดี ๆ
แต้่อีย่าม่ัวคืิดถึึงเรัื�อีงเที�ยวเพื่ลิน จนลืม่ส่ำารัวจที�พื่ัก ปีิดนำ�า ปีิดไฟ และอีย่าลืม่ถึอีดปีลั�กเคืรัื�อีงใช่้ไฟฟ้าให้เรัียบรั้อียก่อีนอีอีกเดินทางนะคืะ
ขอีให้ทุกท่านเดินทางเที�ยววันหยุดอีย่างปีลอีดภััยคื่ะ
เรีียบเรีียงโดย : ส่่วนงานส่่�อส่ารีองค์์กรี
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เก็็บตก็งาน Bunchee

Run 2019

รวมพลคนบัญชีี

ผ่่านไปแล้้วสำำาหรัับกิิจกิรัรัมแข่่งข่ันเดิิน-วิง� กิารักิุศล้ ชิิงถ้้วยพรัะรัาชิทานฯ Bunchee Run 2019 รัวมพล้คนบัญชิี (Run for Charity)
เม่�อวันอาทิตย์ที� 17 พฤศจิกิายน 2562 ณ กิรัะทรัวงสำาธารัณสำุข่ จังหวัดินนทบุรัี กิิจกิรัรัมเดิิน-วิ�งกิารักิุศล้ครัั�งยิ�งใหญ่ข่องชิาวบัญชิีที�ไดิ้
ปรัะกิาศศักิดิาให้รั้ว่าชิาวบัญชิีไม่ไดิ้มีดิีแค่ตัวเล้ข่ แต่เรัายังมีสำุข่ภาพที�ดิีอีกิดิ้วย
ซึ่่�งกิิจกิรรมคร้�งนี้้�เกิิดขึ้่�นี้ สืืบเนี้ื�องจากิเล็็งเห็็นี้ถึ่งความสืำาค้ญในี้กิารสื่งเสืริมให็้ผู้้ ประกิอบวิชาช้พบ้ญช้แล็ะผู้้้ที่้�เกิ้�ยวขึ้้องทีุ่กิฝ่่าย
ได้มาร่วมออกิกิำาล็้งกิาย เพือ� ให็้ที่กิุ ที่่านี้ม้สืขึุ้ ภาพแขึ้็งแรงแล็ะม้พล็านี้าม้ยที่้ด� ้ “เพรัาะกิารัมีรัา่ งกิายอันสำมบ้รัณ์นน�ั เป็นรัากิฐานข่องคุณภาพชิีวติ ทีดิ� ี
แล้ะเม่�อมีคุณภาพชิีวิตที�ดิี กิ็ย่อมสำ่งผ่ล้ดิีต่อเศรัษฐกิิจแล้ะปรัะเทศชิาติในอนาคตไดิ้”
ที่้�งนี้้� สืภาวิชาช้พบ้ญช้จะนี้ำารายได้ห็ล็้งห็้กิค่าใช้จ่ายสืมที่บ “ม้ล็นี้ิธิิสืมเด็จพระเที่พร้ตนี้ราชสืุดาเพื�อสืนี้้บสืนีุ้นี้กิารศึ่กิษา” เพือ� เป็นี้สื่วนี้
ห็นี้่�งในี้กิารสืร้างโอกิาสืที่างกิารศึ่กิษาให็้แกิ่เยาวชนี้ผู้้้ด้อยโอกิาสืในี้ประเที่ศึไที่ย อ้กิที่้�งย้งเป็นี้โอกิาสือ้นี้ด้ที่้�ผู้้ประกิอบวิชาช้พบ้ญช้ที่้�วประเที่ศึ
คณะกิรรมกิารสืภาวิชาช้พบ้ญช้ ผู้้้บริห็าร เจ้าห็นี้้าที่้� ตล็อดจนี้ผู้้้สืนี้ใจร่วมกิิจกิรรมทีุ่กิที่่านี้จะได้ร่วมสืานี้สื้มพ้นี้ธิ์แล็ะสืานี้พล็้งร่วมมือร่วมใจกิ้นี้
เรัามี กิ ารัรัวมภาพเกิ็ บ ตกิน่ า รัั กิ ๆ จากิบรัรัยากิาศงาน Bunchee Run 2019 รัวมพล้คนบั ญ ชิี (Run for Charity)
มาฝากิท่านผ่้้อ่านทุกิท่านค่ะ หากิต้องกิารัเกิ็บภาพไว้เป็นที�รัะล้ึกิสำามารัถ้ดิาวน์โหล้ดิไดิ้ท�ี http://bit.ly/32VVBmh ค่ะ

เริ่่�มต้้นด้้วยเช้้าที่่�สด้ใสที่่�งานว่�ง Bunchee Run 2019 ริ่วมพลคนบััญช้่ ของกิ่นเยอะมากิ
จนต้้องต้ั�งคำถามว่า “น่�งานว่�งหริ่ืองานแฟริ่์”
กิ่อนว่�งกิ็ต้้องมา
วอริ่์มอัพริ่่างกิายกิันกิ่อน
ผู้้้นำเต้้นของเริ่า “น้องเผู้ือกิ”
มาพริ่้อมกิับัชุ้ด้ส่สันสด้ใสโด้ด้เด้่น
บัอกิเลย “นายกิสภาว่ช้าช้่พบััญช้่
ของเริ่ากิ็เต้้นด้้วยนะจ๊ะ”
“คุณด้าริ่่นที่ริ่์” ปริ่ะธานคณะปริ่ะช้าสัมพันธ์
กิ็มาริ่่วมวงด้้วย “เอ้าเฮ!!”

งานน่�คณะกิริ่ริ่มกิาริ่เกิือบัคริ่บัองค์ปริ่ะชุ้มค่ะ
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หลังจากิวอริ่์มอัพริ่่างกิายเสริ่็จ
กิ็ได้้เวลาปล่อยต้ัวนักิว่�ง
ม่ที่ั�งหมด้ 3 ริ่ะยะ ได้้แกิ่
2.4 กิ่โลเมต้ริ่, 5 กิ่โลเมต้ริ่
และ 10 กิ่โลเมต้ริ่
ฤกิษ์์งามยามด้่อย้่ที่่�
6.00 น., 6.10 น.
และ 6.20 น. ต้ามลำด้ับัค่ะ

Let’s go!

เส้นช้ัยอย้่ใกิล้แค่เอื�อม

กิ่จกิริ่ริ่มคริ่ั�งน่� เริ่าเปิด้กิว้าง ม่นักิว่�งหลากิหลาย ที่ั�งวัยริุ่่น วัยเริ่่ยน วัยส้งอายุ หริ่ือจะวัยเพ่�งหัด้เด้่นเริ่ากิ็ม่นะจ๊ะ

ว่�งงานน่� สุขภาพด้่แล้ว ยังได้้เสริ่่มสริ่้างสัมพันธ์อันด้่อ่กิด้้วย
ฮึบัเด้่ยว! ถึงเส้นช้ัย บัอกิเลย
“ผู้มไม่ธริ่ริ่มด้านะคริ่ับั ผู้มว่�ง 5 กิ่โลคริ่ับัผู้ม”

“หน้าต้าผู้้้ช้นะ”

สำุดิท้ายนี� สำภาวิชิาชิีพบัญชิีข่อข่อบคุณผ่้รั้ ว่ มงานทุกิท่านทีม� ารั่วมกิารัแข่่งข่ัน แล้ะนับเป็นพรัะมหากิรัุณาธิคณ
ุ ทีสำ� มเดิ็จพรัะกินิษฐาธิรัาชิเจ้า
กิรัมสำมเดิ็จพรัะเทพรััตนรัาชิสำุดิาฯสำยามบรัมรัาชิกิุมารัี ทรังพรัะกิรัุณาโปรัดิเกิล้้าฯ พรัะรัาชิทานถ้้วยรัางวัล้ อันทรังเกิียรัติแล้ะสำรั้างความภาคภ้มใิ จแกิ่
สำภาวิชิาชิีพบัญชิี แล้ะที�สำำาคัญ ถ้ึงแม้ว่างานจะจบไปแล้้ว แต่สำุข่ภาพเรัายังต้องไปต่อนะคะ อย่าล้่มออกิกิำาล้ังกิายเป็นปรัะจำานะคะ
จะไดิ้มีสำุข่ภาพที�ดิี โรัคภัยไม่เบียดิเบียนค่ะ
โดย..ส่่วนงานส่่�อส่ารองค์์กร
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Training & Seminar Course
• หลักสูตร “Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept
การจัดทำารายงานประจำาปี ตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 2/62”
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชิก 3,210 บาท บุคคลทั่วไป 3,745 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรม S 31 ถนนสุขุมวิท 31

หลักสูตร “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ที่จะนำามาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62”

อ่าน Newsletter
ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์
www.tfac.or.th

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชิก 3,745 บาท บุคคลทั่วไป 4,280 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21

• หลักสูตร “Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/62”
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,200 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 5/62 ”
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สมาชิก 2,700 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

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

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ และไม่มีความรับผิด
ในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110
สิ่งตีพิมพ์
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
ไม่มารับตามก�าหนด
ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า
เลิกกิจการ
ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

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

