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สทิธิประโยชน์เพือ่สมาชิก
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จรรยาบรรณของ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี
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ข่าวสารด้านมาตรฐานการบัญชี

โดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

Internal Audit’s 

Challenge  
in Value Adding

สรุปสาระส�าคัญจากการเสวนาความท้าทาย

ของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่า

เพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ท่านผู้อ่านและสมาชิกทุกท่าน กลับมาพบกัน 

อีกครั้ง พร้อมกับสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา
อันทรงคุณค่า Internal Audit’s Challenge in 
Value Adding “ความท้าทายของผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน” โดยในฉบับนี้สรุปสาระส�าคัญที่ได้รับ
จากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความคาดหวัง
ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
สนบัสนนุการตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างไร ..อ่านต่อหน้า 5

ปานามา เปเปอร์ส  
เรื่องไกลตัวส�าหรับชาวบัญชี 

จริงหรือ?
ถ้าพูดถึง “ปานามา เปเปอร์ส” หลายๆ ท่านคง
ได้ยินชื่อนี้ผ่านสื่อต่างๆ บ้างแล้ว แต่ลึกๆแล้วก็
อาจไม่เห็นว่าจะเก่ียวกับงานสายบัญชีตรงไหน 
น่าจะเป็นเรื่องทางกฎหมายมากกว่า เพราะเรื่อง
เกิดเม่ือมีเอกสารร่ัวไหลจากบริษัทกฎหมาย 
Mossack Fonseca ในประเทศปานามา ท�าให้
คิดว่าคงเป็นเรื่องไกลตัวส�าหรับชาวบัญชีอย่าง
เราๆ ไม่น่าสนใจเท่าไร “แล้วมันเป็นเรื่องไกลตัว
จริงหรือ?” ..อ่านต่อหน้า 8

การรับช�าระภาษี

และคืนภาษีสรรพากร

ยุคเข้าสู่สังคมดิจิตอล
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Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม
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 กลับมาพบกันอีกครั้งหน่ึงครับกับเน้ือหาสาระอัดแน่นเหมือน

อย่างท่ีเคยเป็นมา หลังจากห่างเหินกับนักบัญชีและผู ้สอบบัญชี 

ไปยกใหญ่ครับ ยังไงแล้วขอให้ทุกท่านติดตามความคืบหน้าของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อไปจะเรียกว่ามาตรฐานฯ) ทั้งชุด

ใหญ่ชุดเลก็กนัต่อไป โดยเฉพาะในครัง้นีท่้านจะเริม่เข้าใจกระบวนการท�า  

Due Process ของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ ได้มากขึน้ว่ากว่า

จะมาเป็นมาตรฐานฯ อย่างที่ท่านเห็น เรามีเบื้องหลังการถ่ายท�าอย่างไร

ที่อาจจะเรียกว่าไม่แตกต่างจากโรงถ่าย Universal

 Due Process น้ีจรงิๆ แล้วพวกเราคณะกรรมการมาตรฐานฯ 

กร็บัลกูมาจากท่านนายกสภาฯ ซึง่บัดน้ีท่านได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชุด 

ท่ีปรกึษา IASB (International Accounting Standards Board) 

ท่านก็ให้นโยบายมาชัดเจนว่าพวกเราต้องไม่ใช่แปลมาตรฐานฯ ของ 

IASB มาใช้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ 

ในการน�ามาตรฐานฯ ไปใช้ด้วย โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า 

Due Process พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังท่านนายกสภาฯ 

ของพวกเราเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนความคิดเห็นของ 

พวกเรากลบัไปยังผูร่้างมาตรฐานฯ โดยเฉพาะข้อก�าหนดของมาตรฐานฯ  

ที่ไม่สร้างความสบายใจให้กับพวกเราในฐานะผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม

 หวังว่าวันหน่ึงพวกเราคงจะมีโอกาสดีๆ กับการเสนอแนะ

ให้ IASB ได้รับทราบถึงส่ิงที่พวกเราอาจไม่เห็นด้วยกับข้อก�าหนด

ของมาตรฐานฯ ในบางเรื่อง ช่วยกันนะครับในการท�าให้มาตรฐานฯ  

มีคุณภาพและอยู่บนหลักการท่ีสามารถน�าไปใช้ได้บนพืน้ฐานของการให้

ข้อมูลทางการเงินที่มีความโปร่งใส

 โอกาสหน้าคงได้พบกนัอกีครบั อ้อ (คนอ่ืนกไ็ด้

ด้วยไม่เฉพาะอ้อ) อย่าลืมติดตาม Video ชุด TFRS 

for SMEs ซึ่งก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�า 

ขอเวลาให้ผมกบัอาจารย์ ดร. สนัสกฤต วิจติรเลขการ 

ไป plot เรื่องกันก่อนว่าจะท�าอย่างไรให้ดูแล้วเป็นที่

สบายใจและสบอารมณ์ของพวกท่านนักบัญชีและ 

ผูส้อบบัญชีครบั เมือ่จดัท�าเสรจ็สิน้เม่ือไร กจ็ะ

ด�าเนินการ Post ขึน้ใน Youtube ทนัที เพือ่ให้

พวกเราได้เข้าไปฟังเช้าฟังเย็น พวกเราหวัง

ว่าพวกท่านคงจะติดตามกันนะครับ  

ข่าวสารด้านมาตรฐานการบัญชี

โดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี



ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
ได้มีมติเห็นชอบให้เรียกประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ประจ�าปี 2559 ในวัน 
เสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์
เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 
(อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

สภาวิชาชีพบัญชี ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาแจ้งความจ�านงในการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ภายในวันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

ทางระบบออนไลน์ท่ี www.fap.or.th และในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559  
ขอให้ท่านโปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใด  

ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบการลงทะเบียนด้วย

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2558 และ
เอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้
ก่อนวันประชุม และจะมอบ Thumb drive ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้แก่
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในวันประชุมดังกล่าว

อนึง่ เพ่ือความสะดวกในการเดนิทางเข้าร่วมประชมุ ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BTS 
ลงสถานีอโศก (ใช้เส้นทางจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อออกด้านประตูติดสยาม
สมาคม) หรือโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (ลงสถานีสุขุมวิทใช้ทางออกประตูหมายเลข 1 
ด้านติดกับสยามสมาคม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถาน
ที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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FAP Activity  กิจกรรมสภาฯ

โครงการ “เปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) 

ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ 
“เปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ครั้งที่ 2/2559” ให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรูแ้ละแนวคิดเกีย่วกบัประสบการณ์
วิชาชีพทางด้านบัญชี เพื่อเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเพื่อให้ผู้
เข้าร่วมโครงการสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมกบักลุ่มเกษตรกร 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมือ่วนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2559 ทีผ่่านมา สภาวชิาชพีบญัชเีข้าร่วมประชุมกบักลุ่มเกษตรกร 
ณ อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดอบรมในหลักสูตรการบัญชี 
เพื่อเกษตรกรไทย  ซึ่งการหารือเรื่องแผนการด�าเนินงานได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและ
จะมีการก�าหนดวันจัดอบรมในช่วงปลายปี 2559 นี้ ณ  สภาเกษตรกร อ�าเภอสันก�าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่  

Asian Corporate Governance Association 

(ACGA) เข้าพบนายกสภาวิชาชีพบัญชี   

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้แทนจาก Asian Corporate Governance 
Association (ACGA) เข้าพบคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี และ 
คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีเพือ่พดูคยุหารอืเก่ียวกบัเรือ่งผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย 
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี โดย ACGA จะเข้าพบหน่วยงานภาครฐัอกีหลายแห่ง เพือ่รวบรวม
ข้อมลูจดัท�าผลงานวจิยัส�าหรบัวารสาร CG Watch ซึง่จะมกีารจดัอนัดบัเรือ่ง Corporate 
Governance ของบริษัทในตลาดทุนของประเทศในเอเชีย รวมถึงน�าเสนอเรื่องต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงตลาดทุนในระดับสากล

สัมมนา “ประเด็นที่ควรรู ้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่และรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลัก
ทรัพย์ไทยและสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ประเด็นที่
ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่”  
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนที่ปรึกษา 
ทางการเงินและนักวิเคราะห์มีความรู้และความเข้าใจในแก่นของการเปล่ียนแปลง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานของผู ้สอบบัญชีแบบใหม ่
โดยได ้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรศักด์ิ ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการ 
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี และคุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ มาเป็นวิทยากร

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านและสมาชิกทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง พร้อมกับสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนาอันทรงคุณค่า

Internal Audit’s Challenge in Value Adding “ความท้าทายของผูต้รวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิม่ในภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบัน” โดยในฉบับน้ีดิฉันขอสรุปสาระส�าคัญท่ีได้รับจากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความคาดหวังของ 

คณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริษัทสามารถสนับสนุนการตรวจสอบภายในให้

บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร โดย คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท อินทัช โฮลดิงส์ จ�ากดั (มหาชน) 

ผูบ้รหิารสูงสุดยอดเย่ียมแห่งปี 58 ส�าหรบับรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ และคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธาน

กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึง่ได้ให้เกยีรตมิาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ามารถน�าไปประยุกต์ 

ใช้ให้เกดิประโยชน์ในองค์กรได้ต่อไป  

คุณสมประสงค ์  เริ่มต ้นด ้วยการเล ่าถึง
ประสบการณ์ท�างานทีผ่่านมาของท่าน มไิด้
เก่ียวข้องโดยตรงกับงานด้านการตรวจสอบ 
ภายใน จงึขอมาแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ในฐานะกรรมการบริษัทท่ีต้องปฏิบัติงาน

ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ 
โดยมีหน้าท่ีเชื่อมประสานระหว่างผู ้ถือหุ ้น 

และผูบ้รหิาร จงึเลง็เห็นว่าสิง่ส�าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบตังิานเกดิความ
ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายได้ต้องมี “Harmony” หากสิ่งน้ีเกิดขึ้น 
ในบรษิทัใดกต็ามจะเป็นพลงัทีเ่ข้มแขง็ในการต่อสูก้บัอปุสรรคทัง้หลาย 
และจากการท่ีท่านได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมแห่งปี 58 
ย่อมเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นเลิศในด้านการบริหารองค์กรธุรกิจ 
ชั้นน�าระดับประเทศ เม่ือกล่าวมาถึงตรงนี้ทุกท่านคงอยากทราบกัน
แล้วนะคะว่าท่านมีหลักในการบริหารงานอย่างไร? หลักการที่ท่าน
ยึดถือในการบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จก็คือ “การไม่ได้มองว่า
ตนเองรู้หมดทุกอย่าง” และมองว่า “การยึดถือแต่ความส�าเร็จ 
ในอดีตเป็นสิ่งที่น่ากลัว” และคติที่ท่านชื่นชอบมากก็คือ“ถนนแห่ง
ความส�าเร็จจากอดีตมาถึงปัจจุบัน และปัจจุบันไปถึงอนาคตมิได้ 
เป็นเส้นเดียวกัน” ดังนั้นการจะน�าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจึงไม่
สามารถปฏบิตัเิช่นเดมิได้ ผูท่ี้เป็นกรรมการบรษัิทจ�าเป็นต้องมวีสิยัทศัน์ 
และบริษัทยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใดยิ่งต้องประกอบไปด้วยบุคคลากรที่มี
จุดแข็งเป็นจ�านวนมากเพื่อน�าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน 
พบว่าบรษิทัในประเทศไทยท่ีด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืมีจ�านวนน้อยมาก 
ค�าถามที่เกิดขึ้นก็คือ คือ ผู้บริหารควรท�าอย่างไรเพื่อให้องค์กรอยู่รอด 

(Survive) หรือมีการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน (Sus tainabil i ty  
Development)? คุณสมประสงค์ได้ให้ข้อแนะน�า 3 ประการ 

เพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทไว้ดังน้ี

 1. ความสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น 

การเปลีย่นแปลงของคนใน Generation ต่างๆ และการเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นต้น

 2. ความสามารถตอบสนองความต้องการของผูมี้ส่วนได้

เสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ Supplier Partner และพนักงาน

ของบริษัท

 3. ความน่าเช่ือถือของบริษัท ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

          นอกจากนี้บริษัทจะมีความยั่งยืนได้เมื่อทุกคนพร้อมใจกัน
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองอย่างมีคุณภาพ ฝ่ายบริหารมีการบริหารงาน
อย่างมอือาชพี โดยมฝ่ีายตรวจสอบท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการปฏบิตัิ
งาน การควบคุมภายใน ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน

ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านและสมาชิกทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง พร้อมกับสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนาอันทรงคุณค่า

Internal Audit’s Challenge in Value Adding “ความท้าทายของผูต้รวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิม่ในภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบัน” โดยในฉบับน้ีดิฉันขอสรุปสาระส�าคัญท่ีได้รับจากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความคาดหวังของ 

คณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริษัทสามารถสนับสนุนการตรวจสอบภายในให้

บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร โดย คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท อินทัช โฮลดิงส์ จ�ากดั (มหาชน) 

ผูบ้รหิารสูงสุดยอดเย่ียมแห่งปี 58 ส�าหรบับรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ และคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธาน

กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึง่ได้ให้เกยีรตมิาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ 

ใช้ให้เกดิประโยชน์ในองค์กรได้ต่อไป  

คุณสมประสงค ์  เริ่มต ้นด ้วยการเล ่าถึง
ประสบการณ์ท�างานทีผ่่านมาของท่าน มไิด้
เก่ียวข้องโดยตรงกับงานด้านการตรวจสอบ 
ภายใน จงึขอมาแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ในฐานะกรรมการบริษัทท่ีต้องปฏิบัติงาน

ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ 
โดยมีหน้าท่ีเช่ือมประสานระหว่างผู ้ถือหุ ้น 

และผูบ้รหิาร จงึเลง็เห็นว่าสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้การปฏบิตังิานเกดิความ
ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายได้ต้องมี “Harmony” หากสิ่งนี้เกิดขึ้น 
ในบรษิทัใดกต็ามจะเป็นพลงัทีเ่ข้มแขง็ในการต่อสูก้บัอปุสรรคทัง้หลาย 
และจากการที่ท่านได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมแห่งปี 58 
ย่อมเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นเลิศในด้านการบริหารองค์กรธุรกิจ 
ชั้นน�าระดับประเทศ เม่ือกล่าวมาถึงตรงน้ีทุกท่านคงอยากทราบกัน
แล้วนะคะว่าท่านมีหลักในการบริหารงานอย่างไร? หลักการที่ท่าน
ยึดถือในการบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จก็คือ “การไม่ได้มองว่า
ตนเองรู้หมดทุกอย่าง” และมองว่า “การยึดถือแต่ความส�าเร็จ 
ในอดีตเป็นสิ่งที่น่ากลัว” และคติท่ีท่านช่ืนชอบมากก็คือ“ถนนแห่ง
ความส�าเร็จจากอดีตมาถึงปัจจุบัน และปัจจุบันไปถึงอนาคตมิได้ 
เป็นเส้นเดียวกัน” ดังนั้นการจะน�าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจึงไม่
สามารถปฏบิตัเิช่นเดมิได้ ผูท่ี้เป็นกรรมการบรษัิทจ�าเป็นต้องมวีสัิยทศัน์ 
และบริษัทยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใดยิ่งต้องประกอบไปด้วยบุคคลากรที่มี
จุดแข็งเป็นจ�านวนมากเพื่อน�าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน 
พบว่าบรษัิทในประเทศไทยท่ีด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืมีจ�านวนน้อยมาก 
ค�าถามที่เกิดขึ้นก็คือ คือ ผู้บริหารควรท�าอย่างไรเพื่อให้องค์กรอยู่รอด 

(Survive) หรือมีการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน (Sus tainabil i ty  
Development)? คุณสมประสงค์ได้ให้ข้อแนะน�า 3 ประการ 

เพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทไว้ดังน้ี

 1. ความสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น 

การเปลีย่นแปลงของคนใน Generation ต่างๆ และการเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นต้น

 2. ความสามารถตอบสนองความต้องการของผูมี้ส่วนได้

เสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ Supplier Partner และพนักงาน

ของบริษัท

 3. ความน่าเช่ือถือของบริษัท ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

          นอกจากนี้บริษัทจะมีความยั่งยืนได้เมื่อทุกคนพร้อมใจกัน
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณภาพ ฝ่ายบริหารมีการบริหารงาน
อย่างมอือาชพี โดยมฝ่ีายตรวจสอบท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการปฏบิตัิ
งาน การควบคุมภายใน ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน

ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
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เพราะการลงมือปฏิบัติจะก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความ 
ร่วมมอืกนัภายในองค์กร ดงันัน้ผู้บรหิารควรมกีารส่ือสารกบัพนกังานและ
ใช้ความพยายามท�าให้ Harmony เกิดขึ้นในองค์กร หากเป็นเช่นนี้ได้
วงจรแห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาจะไม่มกีารสิน้สดุ สดุท้ายท่านได้กล่าวถงึ
ความคาดหวังโดยรวมที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายใน คือการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ มีมาตรฐาน มีทัศนคติท่ีดี มีเป้าหมายให้องค์กรอยู่รอดและ
ยั่งยืน ลดความเส่ียง ชี้จุดที่องค์กรควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความ 
ผิดพลาดจากระบบงานและคน ท้ังนี้เพื่อประโยชน์โดยรวมและน�ามา 
ซึ่งความยั่งยืนขององค์กรในที่สุด

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ 
ธนาคารอิสลามแห ่งประเทศไทย 

ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในฐานะที่ เคยเป็น
กรรมการ ในองค์กรต่างๆ ท้ังภาครฐั
และเอกชน โดยเริ่มต้นด้วยการ  
กล่าวช่ืนชมหัวข้อเสวนาที่มีความ 

น่าสนใจอย่างยิ่งภายใต้ความเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็วในสังคมพลวัตร และ

 » กระบวนการส่งเสรมิงานด้านตรวจสอบภายในให้บรรลเุป้า

หมาย

 คณุสมประสงค์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมงานด้านการตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายใน
ฐานะประธานกรรมการบริหารองค์กรช้ันน�าระดับประเทศ 
โดยท่านเริ่มต้นจากการสื่อสารให้ผู ้บริหารและผู้ตรวจสอบ
ภายในทราบวตัถปุระสงค์ของงานตรวจสอบภายใน สร้างความ
เข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดหมายเดียวกัน คือการสร้างความ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร การท�าให้ผู้บริหารตระหนัก
โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ของการตรวจสอบภายในในฐานะ 3rd 
line of defense และการปรับทัศนคติท่ีมีต่องานตรวจสอบ
ภายในว่าเป็น Management Tool เพื่อช่วยปรับปรุง
กระบวนการท�างานและท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย นอกจาก
นี้ยังชี้ให้ผู้ตรวจสอบภายในเห็นประโยชน์ของการเป็นผู้ตรวจ
สอบภายในสมยัใหม่ทีแ่ตกต่างจากเดมิ เมือ่ทัง้สองฝ่ายมองเหน็
ประโยชน์ก็จะท�าให้เกิดทัศนคติใหม่ น�ามาซ่ึงการปฏิบัติแบบ
ใหม่ที่มีความสอดคล้องกันเรียกว่า 3S ประกอบด้วย  

Strategy System และ Structure 

Strategy คือ กลยุทธ์ท่ีช่วยให้งานด้านการตรวจสอบภายในประสบ
ความส�าเร็จประกอบด้วย การปฏิบัติงานด้วยความเคารพนับถือซึ่งกัน
และกัน การมีผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีวุฒิบัตร
รบัรอง และการส่งเสรมิให้น�าข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากผูต้รวจสอบภายใน
ไปปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาในทันที นอกจากนี ้
ท่านยงัได้เชญิผูต้รวจสอบภายในเข้ามามส่ีวนร่วมในการปฏิบตังิาน ได้รับ
รู้แผนธุรกิจและเข้าใจในบริบทของบริษัท มีการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้ปฏิบัติงานก่อนการจัดท�า Audit Plan 
เมือ่ทัง้สองฝ่ายมองเหน็ประโยชน์กจ็ะท�าให้เกดิทศันคตใิหม่ น�ามาซ่ึงการ
ปฏิบัติแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องกัน  

System  คอื การมรีะบบงานทีดี่ มกีารเชือ่มโยงไปสูต่วัชีวั้ดผลการด�าเนนิ
งาน (KPI) ของบริษัท มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจ
สอบภายในให้มีองค์ความรู้ท่ีสัมพันธ์กับแนวทางการเติบโตของบริษัท 
มีกระบวนการจัดท�ารายงานและน�าเสนอผลการตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรข้ึนกับองค์กรและผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการแก้ไขหรือยัง 

Structure คือ การมีโครงสร้างองค์กรท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Chief Audit 
Executive) จะน�าเสนอรายงานต่อ Audit Committee โดยตรง 
ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีสนับสนุนการท�างานเท่านั้น ดังนั้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในจึงสามารถท�างานอย่างเข้มแข็ง

     สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นท่านใช้เวลาด�าเนินการหลายปี ปัจจัย
ส�าคัญที่จะท�าให้สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเกิดขึ้นได้ในองค์กร คือผู้บริหารควรมี
การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาความรู้ ความคิด และลงมือปฏิบัติ 

ใน
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	 และท้ังหมดน้ี...	 คือสรุปสาระส�าคัญท่ีได้รับจาก		 

คุณสมประสงค์	บุญยะชัย	และคุณชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	

กลับมาพบกับสาระดีดีในฉบับต่อไป...	แล้วพบกันค่ะ

ถือเป็นค�ำถำมที่น่ำขบคิดว่ำ ผู ้ตรวจสอบภำยในจะสำมำรถปรับตัว 
และท�ำงำนร่วมกับกรรมกำรบริษัทเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่องค์กรได้
อย่ำงไร... จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนอย่ำงยำวนำนในฐำนะกรรมกำร
ในองค์กรต่ำงๆ ท้ังภำครัฐและเอกชน ย่อมเป็นสิง่สะท้อนถึงควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรบริหำรงำนในองค์กรธุรกิจชั้นน�ำระดับประเทศท่ำนกล่ำวว่ำ 
กำรบริหำรธุรกิจยุคใหม่ควรปรับเปลี่ยนตำมบริบทของแต่ละองค์กร 
และจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงในหลำกหลำยด้ำนไม่ว่ำ 
จะเป็น เทคโนโลย ีกฎระเบยีบข้อบงัคบั ภำวะเศรษฐกจิ ภำวะกำรแข่งขนั 
และทรพัยำกรบคุคล นอกจำกนีบ้รษิทัจดทะเบยีนควรให้ควำมส�ำคัญกบั
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยมีกำรควบคุมภำยในกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยในเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคัญเพื่อเพิ่ม 
ควำมสำมำรถทำงกำรแข ่งขันและน�ำพำธุรกิจไปสู ่ควำมยั่ งยืน 
ซึ่งนับเป็นควำมท้ำทำยส�ำหรับผู้ตรวจสอบภำยในท่ีจะต้องปฏิบัติงำนให้
เกดิควำมสมดลุภำยใต้ควำมเปลีย่นแปลงดงักล่ำว และแสดงบทบำทอย่ำง
เข้มแขง็ตำมมำตรฐำนของกำรปฏบิตังิำนเพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้แก่องค์กร 
โดยท่ำนได้ให้ข้อแนะน�ำแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ประสบควำมส�ำเร็จบน
ควำมท้ำทำยดังนี้

 » กรรมการบริษัท สำมำรถสนับสนุนงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในให้
บรรลุเป้ำหมำย โดยต้องทรำบสถำนกำรณ์ของบริษัท ควำมต้องกำรของ
ผูถ้อืหุ้น ภำพในอนำคตทีจ่ะเกดิขึน้กบัองค์กร รูท้นัควำมเสีย่งในมติต่ิำงๆ 
มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร และกำร 
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนก�ำกับดูแล 

 » ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน จ�ำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและ
น�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ กำรพัฒนำทีมงำนให้มีควำมแข็งแกร่ง กำรปรับ
เปลี่ยนวิธีกำรท�ำงำนที่สร้ำงแรงกระตุ้นและพลังในกำรท�ำงำนพร้อม 
เผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลง ท�ำงำนอย่ำงมืออำชีพและมีจริยธรรม 
นอกจำกนี้ยังต้องมีกำรพัฒนำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อเติบโต 
ไปพร้อมกับองค์กรด้วย

 » ผู้ตรวจสอบภายใน ควรปรับเปลี่ยนเป็นผู้ตรวจสอบภำยในสมัยใหม่ 
มโีลกทศัน์ทีก่ว้ำงขึน้ เข้ำใจบรบิท คณุค่ำหลกัขององค์กร และสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่องค์กร   

        ช่วงสุดท้ำยท่ำนได้แนะน�ำเทคนิค 5M’s เพื่อผู้บริหำรงำนตรวจ
สอบภำยในยคุใหม่น�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรบรหิำรงำนตรวจสอบภำยใน
ให้ประสบควำมส�ำเร็จ ดังนี้
1. Management by Objective/MBO กำรท�ำให้ผู ้ใต ้บังคับ 
บญัชำรบัทรำบวตัถปุระสงค์ของกำรปฏิบตังิำนและสนบัสนนุกำรปฏบิตัิ
งำนให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น
2. Management by Role Model/MBRM กำรเป็นแบบอย่ำงที่ด ี
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเกิดควำมศรัทธำและปฏิบัติตำม
3. Mangement by Walking around /MBWA กำรให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรสื่อสำรโดยตรงกับพนักงำน เพื่อรับรู้สภำพปัญหำที่เกิดขึ้น 
รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำและข้อคิดที่เกิดประโยชน์
4. Management by Motivation/MBM กำรสร้ำงแรงจูงใจใน 
กำรท�ำงำน สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำตนเอง และโอกำสก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำนให้แก่ทีมงำน
5. Management by Empowerment/MBE กำรเปิดโอกำสให้
พนักงำนแสดงศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และท�ำให้รู้สึกมุ่งมั่น 
ทุ่มเทให้กับงำนที่ได้รับมอบหมำย

โดย คณะท�ำงำนโครงกำรพัฒนำ 

หลักสูตรกำรอบรมด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน

เพราะการลงมือปฏิบัติจะก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความ 
ร่วมมอืกนัภายในองค์กร ดงันัน้ผู้บรหิารควรมกีารสือ่สารกบัพนกังานและ
ใช้ความพยายามท�าให้ Harmony เกิดขึ้นในองค์กร หากเป็นเช่นนี้ได้
วงจรแห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาจะไม่มกีารสิน้สดุ สดุท้ายท่านได้กล่าวถงึ
ความคาดหวังโดยรวมที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายใน คือการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ มีมาตรฐาน มีทัศนคติท่ีดี มีเป้าหมายให้องค์กรอยู่รอดและ
ยั่งยืน ลดความเสี่ยง ช้ีจุดท่ีองค์กรควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความ 
ผิดพลาดจากระบบงานและคน ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์โดยรวมและน�ามา 
ซึ่งความยั่งยืนขององค์กรในที่สุด

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ 
ธนาคารอิสลามแห ่งประเทศไทย 

ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในฐานะที่ เคยเป็น
กรรมการ ในองค์กรต่างๆ ท้ังภาครฐั
และเอกชน โดยเริ่มต้นด้วยการ  
กล่าวช่ืนชมหัวข้อเสวนาที่มีความ 

น่าสนใจอย่างยิ่งภายใต้ความเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็วในสังคมพลวัตร และ

 » กระบวนการส่งเสรมิงานด้านตรวจสอบภายในให้บรรลเุป้า

หมาย

 คณุสมประสงค์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมงานด้านการตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายใน
ฐานะประธานกรรมการบริหารองค์กรช้ันน�าระดับประเทศ 
โดยท่านเริ่มต้นจากการส่ือสารให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบ
ภายในทราบวตัถปุระสงค์ของงานตรวจสอบภายใน สร้างความ
เข้าใจว่าท้ังสองฝ่ายต่างมีจุดหมายเดียวกัน คือการสร้างความ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร การท�าให้ผู้บริหารตระหนัก
โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ของการตรวจสอบภายในในฐานะ 3rd 
line of defense และการปรับทัศนคติที่มีต่องานตรวจสอบ
ภายในว่าเป็น Management Tool เพื่อช่วยปรับปรุง
กระบวนการท�างานและท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย นอกจาก
นี้ยังชี้ให้ผู้ตรวจสอบภายในเห็นประโยชน์ของการเป็นผู้ตรวจ
สอบภายในสมยัใหม่ทีแ่ตกต่างจากเดมิ เมือ่ทัง้สองฝ่ายมองเหน็
ประโยชน์ก็จะท�าให้เกิดทัศนคติใหม่ น�ามาซึ่งการปฏิบัติแบบ
ใหม่ที่มีความสอดคล้องกันเรียกว่า 3S ประกอบด้วย  

Strategy System และ Structure 

Strategy คือ กลยุทธ์ที่ช่วยให้งานด้านการตรวจสอบภายในประสบ
ความส�าเร็จประกอบด้วย การปฏิบัติงานด้วยความเคารพนับถือซึ่งกัน
และกัน การมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีวุฒิบัตร
รบัรอง และการส่งเสรมิให้น�าข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากผู้ตรวจสอบภายใน
ไปปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาในทันที นอกจากนี ้
ท่านยงัได้เชญิผู้ตรวจสอบภายในเข้ามามส่ีวนร่วมในการปฏิบตังิาน ได้รับ
รู้แผนธุรกิจและเข้าใจในบริบทของบริษัท มีการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้ปฏิบัติงานก่อนการจัดท�า Audit Plan 
เมือ่ทัง้สองฝ่ายมองเหน็ประโยชน์กจ็ะท�าให้เกดิทศันคตใิหม่ น�ามาซ่ึงการ
ปฏิบัติแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องกัน  

System  คอื การมรีะบบงานทีดี่ มกีารเชือ่มโยงไปสูต่วัชีวั้ดผลการด�าเนนิ
งาน (KPI) ของบริษัท มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจ
สอบภายในให้มีองค์ความรู้ที่สัมพันธ์กับแนวทางการเติบโตของบริษัท 
มีกระบวนการจัดท�ารายงานและน�าเสนอผลการตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรและผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการแก้ไขหรือยัง 

Structure คือ การมีโครงสร้างองค์กรที่หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Chief Audit 
Executive) จะน�าเสนอรายงานต่อ Audit Committee โดยตรง 
ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีสนับสนุนการท�างานเท่าน้ัน ดังน้ันคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในจึงสามารถท�างานอย่างเข้มแข็ง

     สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นท่านใช้เวลาด�าเนินการหลายปี ปัจจัย
ส�าคัญที่จะท�าให้ส่ิงต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้ในองค์กร คือผู้บริหารควรมี
การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาความรู้ ความคิด และลงมือปฏิบัติ 

ใน
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ถ้าพูดถึง “ปานามา เปเปอร์ส” หลายๆ 

ท่านคงได้ยินช่ือนี้ผ่านสื่อต่างๆ บ้าง

แล้ว แต่ลึกๆแล้วก็อาจไม่เห็นว่าจะเกี่ยว

กับงานสายบัญชีตรงไหน น่าจะเป็นเรื่อง

ทางกฎหมายมากกว่า เพราะเรื่องเกิด

เมื่อมีเอกสารรั่วไหลจากบริษัทกฎหมาย 

Mossack Fonseca ในประเทศปานามา 

ท�าให้คิดว่าคงเป็นเรือ่งไกลตัวส�าหรบัชาว

บัญชีอย่างเราๆ ไม่น่าสนใจเท่าไร “แล้ว

มันเป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือ?”

ปานามา เปเปอร์ส ที่ก�าลังโด่งดังไปทั่วโลกและ

มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น ก็เพราะข้อมูลที่เปิด

เผยออกมาเก่ียวข้องกับผู้มีชื่อเสียงและผู้ทรง

อิทธิพลหลายคนแม้กระทั่งผู้มีฐานะในเมืองไทย 

ก็ถูกอ้างถึง ว่าไปเก่ียวข้องกับการจัดตัง้บรษิทัใน

ต่างแดนหรือเรียกสั้นๆว่า Offshore เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมอืส�าหรับซ่อนรายได้ทีไ่ม่ต้องการเสยีภาษี

เงินได้ เสมือน “การหลบเลี่ยงภาษี” หรือซ่อน

เงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ไม่สุจริตก่อนเคลื่อน

ย้ายต่อไปที่เรียกว่า “การฟอกเงิน” ซ่ึงฟังๆ 

แล้วดูเป็นภาพในแง่ลบ ถ้าจะให้ดูไม่รุนแรงก็อาจ

ลองดูจากเวบ็ไซต์ในสหรฐัทีช่ื่อ www.vox.com 

ที่หยิบมาน�าเสนอเป็นภาพการ์ตูนที่น ่ารักและ 

เข้าใจง่าย โดยอธิบายเปรียบเทียบกับ “เด็กที่เก็บ

เงินใส่กระปุกหมูออมสินแล้วแอบน�าไปฝากเพ่ือน

ไว้เพื่อไม่ให้คุณแม่รู้ว่ามีเงินนั้นอยู่ แต่สุดท้าย 

คุณแม่ของเพ่ือนก็เจอกระปุกมากมายที่ซ่อนไว ้

ท�าให้ไม่สามารถซ่อนเงินได้อีก”
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คุณเป็นเด็กที่ 

เก็บเงินหยอด 

กระปุกหมู 

ซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า 

ทว่าคุณแม่..

คุณจึงน�า

กระปุกหมูไป

ฝากเพื่อนไว้

และ...

ปานามา เปเปอร์ส   
เรื่องไกลตัวส�าหรับชาวบัญชีจริงหรือ?
โดย.. ฝ่ายวิชาการสภาวิชาชีพบัญชีฯ
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แล้ว Offshore ที่ว่านี้ มันเป็นอย่างไรกันนะ แล้วมันถูกใช้เป็นเครื่อง
มือช่วยหลบเลี่ยงภาษีหรือฟอกเงินได้ยังไง แล้ว Offshore สามารถ
น�าไปใช้ในรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ได้ไหม ชาวบัญชีอย่างเราๆ 
จะใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า เริ่มอยากรู้แล้วซิ....

จริงแล้ว Offshore นั้นอาจหมายถึงบัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคาร
ในต่างประเทศ กิจการ หรือเงินลงทุน  บริษัทอาจเคล่ือนย้าย 
Offshore เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดภาระภาษีหรือเล่ียงภาษี 
หรือเพื่อรับการผ่อนปรนจากกฎหมายท่ีไม่เข้มงวด ดังนั้นหลาย
ประเทศจึงจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ (Offshore  
Financial Center - OFC) เพื่อเป็นแรงจูงใจพิเศษส�าหรับนักลงทุน
ข้ามชาต ิเรยีกได้ว่า OFC ในประเทศนัน้ๆ เป็นดนิแดนพเิศษแบบ flag 
of convenience หรือ Tax Haven ซึ่งจะไม่จัดเก็บภาษีหรืออัตรา
ภาษีต�่ากว่าปกติมากส�าหรับก�าไรที่ได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ 
เปิดโอกาสให้จัดตั้งบริษัทได้ง่าย บุคคลสัญชาติใดก็สามารถจัดตั้ง
บริษัทได้ ไม่มีข้อผูกมัดว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการหรือการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่ประเทศนั้น อนุญาตให้ประกอบกิจการทั้งในและ 
นอกประเทศหมายความว่าบริษัทไม่จ�าต้องมีตัวตน เป็นเพียง Paper 
Company หรือบริษัทกระดาษก็ได้ นอกจากนี้ยังมีการปกปิดข้อมูล
ทางธุรกจิและการเงินเป็นความลบัอย่างทีส่ดุจะไม่เปิดเผยอย่างเด็ดขาด 
แม้จะมีแรงกดดันจากต่างประเทศ (Banking secrecy) และไม่มีการ
ควบคมุการปริวรรตเงนิตราส�าหรบับญัชเีงนิฝากเงนิตราจากต่างประเทศ 
(Lack of Currency Controls) ฟังๆ ดูกน่็าสนใจประเทศเหล่านัน้ ถ้าจะ
ให้ยกตัวอย่างประเทศท่ีได้รบัความนยิมนอกจาก Panama กค็งหนไีม่พ้น 
The Cayman Islands, Bermuda, The British Virgin Islands, Costa 
Rica แต่ทีน่่าสนใจคือประเทศอย่าง Germany, Switzerland, Sweden, 
Denmark, Netherlands ที่เข้าข่ายเป็น Tax Haven กับเค้าด้วย

หากถามว่าแล้วมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่บริษัทในประเทศปานามา
ต้องยึดถือปฏิบัติคืออะไร งบการเงินของบริษัทในประเทศปานามา 
ก็ต้องจัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(International Financial Reporting Standards: IFRS) และงบการ
เงินนั้นก็ต้องตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Standards on Auditing: ISA) ซ่ึงไม่ได้แตกต่าง 
จากประเทศไทยเราสักเท่าไรนัก ดงันัน้ถ้าเราอยากใชส้ิทธิประโยชน์จาก 
Offshore service ในประเทศปานามา ก็สามารถศึกษาวิธีการตามกฎ
เกณฑ์ที่เป็นปกติธุรกิจแล้วน�าไปบริหารการเงินขององค์กรอย่างโปร่งใส
ได้ แต่ในทางกลับกัน ความเสี่ยงจากการท�าธุรกรรมผ่าน OFC ก็ยังคงมี
อยูแ่ละอาจส่งผลกระทบเชิงลบได้ แล้วเราในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
จะป้องกนัตวัเองจากการตกเป็นจ�าเลยสงัคมได้อย่างไร เราจะรูไ้ด้อย่างไร
ว่าธุรกรรมทางการเงินใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับความจงใจหลบเลี่ยงภาษี
หรือการฟอกเงิน ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อย ท�าให้รู้สึกว่ามันกลาย
เป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีสามารถให้ประโยชน์แต่ก็อาจให้โทษได้เช่นกัน คราว
หน้าเพือ่คลายกงัวลนี ้เราจะลองค้นหาดวู่าจะมวีธิอีะไรไหมท่ีท�าให้สบาย
ขึ้นบ้าง “เพราะถึงอย่างไรเราก็คงไม่อยากให้มี ไทยแลนด์ เปเปอร์ส  

จนเกิดการต้ังค�าถามจากนานาประเทศถึงความน่าเ ช่ือถือของ

ประเทศไทยหรอก เห็นด้วยไหมคะ”

ที่มา : vox.com และ manager.com

คุณจึง 

ซ่อนเงิน 

ไม่ได้อีก



ด้านการรับช�าระภาษ ี

สถานท่ีรับช�าระภาษีมสีองลกัษณะ ลักษณะแรกได้แก่ส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่สำขำ ซึง่มอียูท่ั่วประเทศจ�านวน 850 ส�านกังาน สำมำรถช�ำระภำษี
ด้วย เงินสด เช็ค บัตรภำษี บัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ 
ใช้ได้เฉพาะที่ส�านักงานพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพ 51 แห่ง และส�านักงานพื้นที่สาขาอีก 15 แห่ง ในเขตภาคตะวันออก และ Tax Smart Card ของ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทยส�าหรับการยื่นแบบแสดงรายการกระดาษและ Tax Smart Card ของธนาคารกรุงเทพ
ส�าหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพ 51 แห่ง และอีก 15 แห่งในเขตภาคตะวันออก 
สถานที่รับช�าระภาษี ลักษณะท่ีสองเป็นหน่วยรับช�ำระภำษีที่ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพำกร ได้แก่ธนาคาร 23 แห่ง ที่ท�าการไปรษณีย์ไทย 
ห้างเทสโก้ โลตัส ทรูมันนี่ จุดช�าระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ CenPay ซึ่งการช�าระภาษีผ่านธนาคารมีช่องทางช�าระภาษีได้ 
หลายช่องทาง เช่น Internet Banking, Phone banking Mobile banking, ชุดช�าระเงิน  pay-in slip เป็นต้น

การรบัช�าระภาษีและ

คืนภาษีสรรพากร 

ยุคเข้าสูสั่งคมดิจทัิล
ปัจจุบันกรมสรรพากรให้บริการรับช�าระภาษีและคืนภาษีแก่

ผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีไว้หลายแบบหลายช่องทาง  

โดยสามารถขอรับบริการได้ท่ีส�านักงานโดยตรง หรือผ่าน

ทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์   
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ในระยะแรกยังเป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการในการเลือก
ทีจ่ะเข้าใช้บรกิาร ซึง่ในระยะต่อไปจะมกีารก�าหนดเป็นมาตรการ
ให้ผู้ประกอบการจัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

 »  พัฒนาระบบน�าส่งรายงานการท�าธุรกรรมทางการเงินและ
ระบบน�าส่งภาษเีงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย เมือ่มกีารช�าระเงินผ่านระบบ 
e-Payment ทั้งนี้โดยการรับข้อมูลผ่านธนาคาร 

(1) โครงการระบบการช�าระเงินแบบ Any ID (นานานาม) 

(2) โครงการการขยายการใช้บัตร 

(3) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

(4) โครงการ e-Payment ภาครัฐ 

(5) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด�าเนินธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจของทุกภาคส่วนในห้วงการเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล

ของประเทศไทยในระยะแรกจะเป็นความสมัครใจของผู้รับ

บรกิารในการเข้าใช้บรกิาร และจ�าเป็นต้องเป็นมาตรการบังคับ

ในห้วงเวลาถัดไป เพื่อให้การบริการสามารถท�าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพครบวงจร ภายในเดือนตุลาคม 2559 สถาบัน

การเงินพร้อมให้ผู้รับโอนเงินลงทะเบียนเพื่อเข้าโครงการ

ระบบการช�าระเงินแบบAny ID การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การท�าธุรกรรมทางการเงินได้เริม่ต้นแล้ว เรานกัการเงนิ การ

บัญชี พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ดีเพียงใด

แหล่งที่มาของข้อมูล 
Thaigov.go.th, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงิน 
แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) , rdserver.rd.go.th,  

แนะน�าหน่วยช�าระภาษี, rd.go.th, การช�าระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง, mof.go.th, 
National e-Payment พลิกโฉมระบบการช�าระเงินของไทย  
“ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย” ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นประธาน คาดว่าในส่วนแรก
พร้อมจะใช้งานได้ช่วงกลางปี 2559 

การพัฒนาปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกรรมเศรษฐกิจของการพวกเราอย่างไรน้ัน อาจกล่าวสรุป
เฉพาะประเด็นใหญ่ได้พอสังเขป ดังนี้ 

• การลงทะเบยีนผ่านสถาบนัการเงนิ เพือ่แจ้ง ID ส�าหรับการ
ท�าธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ID ดังกล่าวอาจจะใช้ เลขประจ�าตัว
ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขที่บัญชี e-wallet ID 
หรอื e-mail address ซึง่ ID น้ีสามารถจะเชือ่มโยงไปยงับญัชเีงิน
ฝาก หรือ e-Wallet ID ของผู้รับโอนเงิน 

• การถูกผลักดันให้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด 
โดยการสนับสนุนให้เสียค่าธรรมเนียมต�่า และกระจายจุดการรับ
ช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมากขึ้น 

• การใช้ฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐควบคู่
กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หรอืบตัรประชาชน รวมทัง้ให้ธนาคารเป็นช่องทางในการจ่ายเงิน
และช่วยเก็บข้อมูลจากประชาชน 

•  ธรุกรรมด้านช�าระภาษสีรรพากร กรมสรรพากรมเีป้าหมาย 
ในการด�าเนินงาน ได้แก่ 

 »   พัฒนาระบบบริการจัดท�า น�าส่ง และตรวจสอบข้อมูลใบ
ก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับ
ผู้ประกอบการได้กว้างขวางมากขึ้น เพิ่มช่องทางในการน�าส่ง
ข้อมลูให้แก่กรมสรรพากรให้สามารถท�าได้แบบ Host to Host 
แบบส่งผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) แบบถ่ายโอน
ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของกรมสรรพากร และการส่งใบก�ากบัภาษี
และใบรับผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง

ด้านการคืนภาษี

ผู้เสียภาษีสามารถรับคืนเป็นเงินสดได้ ณ ส�านักงานพื้นที่สาขา เช็คระบุ
ชื่อผู้ขอคืน หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอคืนเงินภาษี

การจดัท�าใบก�ากบัภาษี ใบรบั และการย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่

กรมสรรพากรออกระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดท�า ส่งมอบและ 
การเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการจัดท�าใบก�ากับภาษีและใบรับ 
รวมทั้งเป็นการการส่งเสริมการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การหักและน�าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ท่ีจ่ายสามารถจัดท�าหนังสือรับรองการหักภาษี  
ณ ที่จ่าย เป็นกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และรับเอกสารในรูปแบบ 
Image File 

e-Payment
เป็นค�าทีม่กีารกล่าวถงึกนัมากในเวลานี ้และเป็นทีเ่ข้าใจกนัในความหมาย
ของระบบการช�าระเงนิผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ระหว่าง บคุคล ภาค
ธุรกิจ และภาครัฐ เป็นการลดบทบาทของเงินสด สนับสนุนให้ธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยก�าลัง
เคลื่อนเข้าสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานระบบการช�าระเงนิแบบอเิล็กทรอนกิส์แห่งชาต ิ(National e-Pay-
ment Master Plan) ได้รับความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยแผนงานส�าคัญ 5 โครงการ 
ได้แก่

โดย.. คุณทวีศรี  วิกยาธิปัตย์   

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีภาษีอากร

11FAP Newsletter    Issue 42



ตอนสุดท้าย

ในช่วงแรกของการอภิปราย Mr.Darrel  ได้อธิบายภาพรวมของ IFRS9 
Financial Instrument หรือเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงจะถือปฏิบัติเป็น
ครั้งแรกในปี 2018 โดยมาตรฐานฯฉบับน้ีเป็นการตอบสนองต่อ
วิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา โดย IASB ต้องการรวบรวม 
เรือ่งของเครือ่งมอืทางการเงนิ การบญัชสี�าหรบัตราสารอนพุนัธ์ และการ
บัญชีป้องกันความเสี่ยง ให้อยู่ในมาตรฐานฯฉบับเดียว และถือปฏิบัติ 
เพือ่ให้การรบัรูแ้ละวัดมูลค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านัน้ถกูสะท้อน
อยูใ่นรายงานทางการเงนิของกจิการและสามารถน�าไปใช้ในการตดัสนิใจ
โดยผู้ใช้งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีมาตรฐานฯฉบับนี้ไม่ได้ 
มุง่หวงัทีจ่ะรองรบัธรุกรรมของกจิการทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเท่านัน้แต่ยงั
รวมถึงฝั่งของกิจการที่มิใช่สถาบันการเงินด้วย
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ในฐานะผู้สอบบัญชี และยังเป็นหนึ่งใน 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชไีทย ได้อภปิรายว่าในช่วงทีผ่่าน
มา กิจการที่เป็นสถาบันการเงินได้มีการเตรียมตัวและถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมาอย่างต่อเน่ือง 

เนื่องจากอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  
โดยหลายๆ แห่งได้มีการน�า IAS39 ฉบับใหม่มาถือปฏิบัติเพื่อให้การรับ
รู้รายการทั้งในส่วนของเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์ และการ
ป้องกันความเสี่ยงมีความเป็นสากล และง่ายต่อการก�ากับดูแล อย่างไร
ก็ตามส�าหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะยังไม่ได้มีการ 
รบัรู้เครือ่งมอืทางการเงนิในงบการเงนิ บางแห่งอาจเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ในขณะที่กิจการบางแห่งเลือกที่จะไม่ท�าอะไรเลย 
ท�าให้ข้อมลูทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิของกจิการทีไ่ม่ใช่
สถาบันการเงินยังไม่ครบถ้วน

คุณจรูญศรี วันเกิดผล ในฐานะผู้จัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการ
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินกล่าวว่าในช่วงปี 2011 บริษัทได้น�ามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 39 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ  
โดยได้ทุม่เททัง้ความพยายามและเมด็เงนิลงทนุในระดบัหนึง่ โดยผลทีไ่ด้
รบัค่อนข้างน่าพอใจเนือ่งจากธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงนิของ
บริษัทยังไม่ซับซ้อน และสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานฯฉบับดังกล่าว 
และคาดว่าหากน�า IFRS9 มาถือปฏิบัติจริงคงมีปัญหาในทางปฏิบัติ 
ไม่มากนัก ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญในการน�ามาตรฐานฯเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงนิมาปฏบิตักิบักจิการทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิอาจขึน้อยูก่บัความ
ซับซ้อนของเครื่องมือทางการเงินที่กิจการเหล่านั้นมีอยู่ด้วย

ดร.ศุภมิตร ยังได้เสริมอีกว่า IFRS9 น่าจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่
ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามผลกระทบต่องบการ
เงนิอาจไม่มากเท่าสถาบนัการเงนิ อกีทัง้สนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทางการเงนิ
หลายๆ รายการเป็นรายการที่พบเจออยู่แล้วในงบการเงิน ดังนั้นหากมี
การเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถผ่านปีแรกที่ถือปฏิบัติ
ไปได้ ในปีต่อๆ มากน่็าจะลดปัญหาในการน�ามาปฏบิตัลิงได้ค่อนข้างมาก 
ในส่วนของการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการ
เงิน คุณยุวนุช ได้กล่าวถึงการจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินของ
ประเทศไทยในปัจจบุนัเมือ่เทยีบกับ IFRS9 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในระดบั
หนึ่ง โดย Mr.Darrel ได้อภิปรายว่าการจัดประเภทรายการเครื่องมือ
ทางการเงินตาม IFRS9 ควรเป็นไปตาม Business model ของแต่ละ
กิจการ โดยแต่ละกิจการอาจมองเครื่องมือทางการเงินชนิดเดียวกัน 
ไม่เหมือนกันเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการถือครองที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
ผู้จัดท�างบการเงินต้องเข้าใจถึง Business Model ของตนเองให้ดีก่อน 
ซึง่คณุจรูญศรใีนฐานะผู้ปฏิบตัคิิดว่าไม่น่าจะมปัีญหาจากการจดัประเภท
และการรับรู ้รายการมากนักเนื่องจากมีความใกล้เคียงกับ IAS39  
ซึ่งบริษัทถือปฏิบัติอยู่ อย่างไรก็ตาม ดร.ศุภมิตร ได้แสดงความกังวลต่อ
การใช้ดลุยพนิจิในการจดัประเภทรายการของกจิการซึง่อาจส่งผลให้งาน
ของผู้สอบบัญชียากขึ้น นอกจากนี้ การพิจารณาท่ีเกี่ยวกับการด้อยค่า

สรุปสาระส�าคัญจากการประชุม 

Thailand  
Conference 2016

ใน
ที่สุด..ก็ด�าเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะ ส�าหรับการสรุป

สาระส�าคัญจากการสัมมนาระดับประเทศ “Thailand 

IFRS Conference 2016” ซ่ึงฉบับนี้เราจะมาต่อกันในช่วง

ท่ี 6-7 หากใครยังไม่ได้อ่านช่วงท่ี 1-5 ท่านสามารถอ่านย้อน

หลังได้ที่ www.fap.or.th (FAP Newsletter ฉบับที่ 40 และ41)

ช่วงที่ 6.1
Panel discussion 1: Non-financial  

institutions implementing the 

financial instruments Standards 

(IFRSs 7 & 9 and IAS 32)

Darrel Scott

IASB Board Member 

Dr.Suphamit Techamontrikul  

Audit Partner, Deloitte Touche Tohmatsu 

Jaiyos Audit Co., Ltd. 

Jaroonsri Wankertphon 

Acting Senior Vice President, Accounting

Division and Vice President, Accounting 

Policy and Solution Department, PTT 

Exploration and Production Plc.

Yuvanuch Thepsongvaj

Audit Partner, KPMG Phoomchai Audit 

Co., Ltd. (Moderator)
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ของเครื่องมือทางการเงิน เช่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีอาจมี
ปัญหาในทางปฏิบัติส�าหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินค่อนข้างมาก 
เนือ่งจากมีความซบัซ้อนทั้งในแงข่องการจดัเตรยีมขอ้มูลและโมเดลทีใ่ช้
ในการวัดมูลค่า ในส่วนของผู้ปฏิบัติเองก็ต้องเตรียมการในข้อมูลให้มาก
ขึ้น และหากมีทางเลือกให้สามารถใช้วิธีการปฏิบัติที่ง่ายขึ้นได้ก็คาดว่า
กจิการท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงนิจะเลอืกใช้ Simplified approach ทัง้นีเ้พือ่
ลดความซับซ้อนในการค�านวณและการรับรู้ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 

ส�าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งนัน้ผูเ้ข้าร่วมอภปิรายเหน็ด้วยกบัการ
รบัรู้การบญัชีป้องกนัความเสีย่งในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม การจดัเตรียม
เอกสารอาจเป็นภาระแก่ผูจ้ดัท�ารายงานทางการเงนิไม่มากกน้็อย แต่สิง่
ทีน่่าสนใจใน IFRS9 คอืการพจิารณาประสทิธภิาพของการป้องกนัความ
เสี่ยงจะไม่อิงตามตัวเลข 80-125% ซึ่งถือเป็น rule-based แล้ว แต่จะ
ให้ใช้ principle-based แทน ซ่ึงแม้ในทางปฏิบัติจะมีความยุ่งยากขึ้น 
ในงานของผู้สอบบัญชี แต่ในแง่ของการจัดท�ารายงานทางการเงินถือว่า
เป็นสิง่ทีด่ทีีผ่ลลพัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งได้ถูกสะท้อนตามแผนงาน
ในการป้องกันความเสี่ยงอย่างแท้จริง

ส�าหรับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย 
IAS32 Financial instrument : Presentation ซึ่งในประเทศไทยไม่ได้
มอีะไรทีซั่บซ้อนมาก เนือ่งจากไม่ค่อยมเีคร่ืองมอืทางการเงนิทีม่คีวามซบั
ซ้อนในการแบ่งแยกส่วนของหนี้สินและทุน โดย Mr.Darrel ได้กล่าวว่า
หลักการในการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินคือกิจการต้อง
พจิารณาว่ามภีาระผกูพนัจากเครือ่งมอืทางการเงนินัน้หรอืไม่ หากมภีาระ
ผูกพัน เครื่องมือทางการเงินนั้นก็ควรจัดประเภทเป็นหนี้สิน ส่วน IFRS7 
Financial instrument : Disclosures หรือการเปิดเผยรายการเกี่ยว
กับเครื่องมือทางการเงิน หลักการที่กิจการต้องปฏิบัติคือการประเมิน
ความเสีย่งและเปิดเผยเกีย่วกบัความเสีย่งทีม่อียูใ่นเครือ่งมอืทางการเงนิ
ของกจิการซึง่ยงัไม่ถกูสะท้อนในงบการเงนิ เพือ่ให้ผูใ้ช้งบการเงินมคีวาม
เข้าใจในเครื่องมือทางการเงินของกิจการ และสามารถน�าไปตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง

การอภปิรายใน section นี ้ด�าเนนิรายการโดย Mr.Michael ซึง่เริม่การ
อภปิรายจาก IFRS 10 Consolidated Financial Statements โดยแบ่ง
การอภิปรายเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้

• การควบคุม (Control)
Mr.Michael อธิบายภาพรวมของ IFRS 10 และเน้นประเด็นว่าการ
พิจารณาการควบคุมน้ัน ต้องพิจารณาจากอ�านาจและปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ไม่ได้พิจารณาเฉพาะร้อยละการถือหุ้นเหมือนในอดีตท่ี 
ผ่านมา โดย IFRS 10 นัน้ มกีารอธบิายเพิม่เตมิถงึการควบคมุโดยพฤตนิยั 
(De facto control) ซึ่งตาม IAS 27 ฉบับเดิมนั้น ยังไม่ได้ระบุถึงอย่าง
ชัดเจน คุณนิธิมา เทพวนังกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการพิจารณาการ
ควบคุม เช่น กรณขีองบรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ถอืเป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เนือ่งจากทาง ปตท. มกีารควบคุม
โดยพฤตนิยั โดยพจิารณาจากขนาดของสทิธอิอกเสยีงทีป่ระเมนิจากการ
เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 
โดยอีกร้อยละ 18 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ รวม 13 ราย เมื่อพิจารณา
จากสถิติการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมถือเป็น
สทิธอิอกเสยีงประมาณร้อยละ 75 ดังนัน้ จงึท�าให้ ปตท. มสีทิธอิอกเสยีง
มากที่สุด นอกจากนี้ ในส่วนการท�ากลยุทธ์และการก�าหนดนโยบาย 
ต่างๆ ทางไทยออยล์ ก็จะต้องท�าตามที่ ปตท. ก�าหนด รวมท้ัง ปตท. 
ก็มีการส่งตัวแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่ง CEO และ CFO ด้วย

คุณวราพร ประภาศิริกุล ในฐานะผู้สอบบัญชี ได้เพิ่มเติมในประเด็นนี้
ว่าการพจิารณาการควบคุมนัน้ นอกจากจะเป็นสิง่ท้าทายส�าหรบัผูบ้ริหาร
กิจการแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับผู้สอบบัญชีด้วย เนื่องจากเป็น
ประเด็นที่ต้องใช้วิจารณญาณเพื่อวิเคราะห์ในกรณีที่มีความซับซ้อน 

คุณอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ตัวแทนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กล่าวเสริมว่าผู้บริหารกิจการจะต้อง
เพิม่ความระมดัระวงัและใช้วจิารณญาณในการพจิารณาเร่ืองการควบคมุ 
รวมไปถึงการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญด้วย เนื่องจากประเด็นเหล่านี้
กระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินรวมของกลุ ่มกิจการ  
ซึง่คณุนิธมิา ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ โดยยกตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ที่เมื่อพิจารณาเรื่องการควบคุมใหม่ พบว่ามีบริษัทท่ีเปลี่ยนจาก
บริษัทร่วมกลายเป็นบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัท รวมทั้งต้องมีการปรับ 
งบการเงินย้อนหลังด้วย ซึ่งงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่ แสดงรายได้ที่
ลดลงและมีรายการหนี้สินเพิ่มขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าการพิจารณา
เรื่องการควบคุมนั้นมีความส�าคัญต่อการจัดท�างบการเงินรวม

•  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม (Non-controlling interest) 
Mr.Michael อธบิายถงึความหมายของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
(NCI) รวมทัง้การวดัมลูค่าและความส�าคญัของ NCI คณุวราพร ได้กล่าว
ถึงประเด็นในทางปฏิบัติที่พบในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชี คือ กิจการส่วน
ใหญ่จะมีข้อสงสัยและมีปัญหาเกี่ยวกับการตีมูลค่ายุติธรรมของ NCI ซึ่ง
หาข้อมลูท่ีจะน�ามาประเมนิมูลค่ายตุธิรรมได้ยาก ดงันัน้ กจิการส่วนใหญ่
จึงเลือกใช้ทางเลือกที่ 2 คือ ใช้วิธีแบ่งตามสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิ
(Proportionate of identifiable net assets)

•  ค่าความนิยม (Goodwill) Mr.Michael อธิบายถึงวิธีการบัญชี 
เกี่ยวกับค่าความนิยมว่ามี 2 ประเด็นหลัก คือ ค่าความนิยมไม่ต้องตัด
จ�าหน่าย และจะต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ซ่ึง 
Mr.Michael มองว่าการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนยิมนัน้เป็นสิง่
ท้าทาย ประเด็นส�าคัญที่ต้องพิจารณาคือการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ
ให้เกิดเงินสด (Cash-generating unit) คุณนิธิมา ได้ยกตัวอย่าง
รายการค่าความนยิมของ ปตท. ว่าในปีทีผ่่านมา ปตท. มขีาดทนุจากการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมจ�านวนสูงมาก เนื่องมาจากบริษัทย่อยที่ ปตท. 

ช่วงที่ 6.2
Panel discussion 2 :  

Implementing IFRSs 10,11and 

12 on consolidations and joint 

arrangements. 

Waraporn Prapasirikul

Audit Partner, EY Office Limited 

Nitima Thepvanangkul  

Executive Vice President, Corporate  

Accounting, PTT Pcl.

Areewan Aimdilokwong

Specialist in the Accounting Supervision 

Department, Securities and Exchange 

Commission

Michael Wells

Former IASB Director, IFRS Education  

Initiative, (Moderator)
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ซื้อมานั้นเก่ียวข้องกับธุรกิจน�้ามันและถ่านหิน ซ่ึงราคาในตลาดโลก
ตกลงมาก คุณนิธิมาได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นความท้าทาย
ของนักบัญชีที่ควรมีความรู้ทางด้านการเงินด้วย เช่น ควรเข้าใจเกี่ยว
กับอัตราคิดลด อนุพันธ์ทางการเงิน เป็นต้น

คณุอารวีลัย์ ให้ความเห็นว่าการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนยิม
นัน้เป็นเรือ่งนามธรรม (Subjective) ซึง่ทัง้ผูบ้รหิารกจิการและผูส้อบ
บัญชีต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา นอกจากนี้ ยังต้องระวัง
ในเรื่องของช่วงเวลาด้วย เช่น มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติให้ซ้ือธุรกิจ กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่จะท�าสัญญา 
ซื้อขาย อาจจะแตกต่างกันมาก

ถัดมาเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับ IFRS 11 Joint Arrangements  
โดย Mr.Michael อธิบายภาพรวมของ IFRS 11 โดยคุณวราพร ได้
ให้ความเห็นว่าผู้บริหารกิจการและผู้สอบบัญชีต้องใช้วิจารณญาณ 
ในการพิจารณาว่าการร่วมการงานนั้น เป็นประเภทการด�าเนินงาน
ร่วมกันหรือเป็นการร่วมค้า โดยต้องใช้ความระมัดระวังในการอ่าน
สญัญา (Shareholder agreement) ซึ่งคุณนิธิมา ได้ยกตัวอย่างของ
กลุ่ม ปตท. ว่าจากเดิมมีกิจการที่ถือเป็นการด�าเนินการร่วมกันอยู่ 
4 บริษัท แต่เมื่อทางทีมงานฝ่ายบัญชีได้พิจารณา Shareholder 
agreement ใหม่ พบว่ามีบริษัท 3 แห่งที่ควรเป็นกิจการร่วมค้า 
ซึ่งท�าให้ต้องเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายการจากวิธีรวมตามสัดส่วนมา 
เป็นวิธีส่วนได้เสีย 

การอภิปรายในหัวข้อถัดมา คือ IFRS 12 Disclosure of Interests 
in Other Entities โดย Mr.Michael ได้อธิบายภาพรวมของ IFRS 
12 และคุณวราพรได้ให้ความเห็นว่าความท้าทายของมาตรฐาน 
ฉบับนี้ คือการระบุบริษัทร่วมท่ีมีนัยส�าคัญ การระบุส่วนได้เสียของ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีนัยส�าคัญ (Significant NCI) ซึ่งตามมาตรฐาน
ฉบบันีก้�าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมลูของกจิการต่างๆ ดงักล่าว คณุวรา
พรเห็นว่า IFRS 12 ได้ระบุข้อก�าหนดต่างๆ ที่ชัดเจนส�าหรับการเปิด
เผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีในกิจการอืน่ ซ่ึงถือเป็นสิง่ทีด่ ี นอกจากนี้  
คณุอารวีลัย์ ได้กล่าวเสรมิว่ากจิการทีเ่ป็นบรษิทัใหญ่และจดทะเบียน
อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ควรระมดัระวงัเรือ่งการน�าข้อมลูของบริษทัร่วม 
มาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของงบการเงินรวม 
เนือ่งจากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ซึง่เป็นบรษิทัจ�ากัดนัน้ อาจยงัไม่ได้
เห็นข้อมูลเหล่านั้นและยังไม่ได้อนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น  
อาจเป็นประเด็นเกีย่วกบัการน�าข้อมลูเฉพาะ (private information) 
มาเปิดเผยโดยยังไม่ได้รับอนุญาต

ก่อนจบการอภิปราย Mr.Michael ได้กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุง
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบั Investment Entity ว่าคณะกรรมการ IASB 
ก�าลังปรับปรุงให้มีความสะดวกในการถือปฏิบัติมากขึ้น

ในช่วงสุดท้ายของงานประชุมเป็นการ
บรรยายและ update ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชว่ีาด้วยเรือ่งของ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ซึ่งเข้ามามีส่วนส�าคัญต่อการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี ไม่ว่าจะเป็น ผู้ท�าบัญชี ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ให้บริการด้านการ
บญัชอีืน่ๆทัง้นีเ้พ่ือให้การปฏบัิตงิานด้านการบญัชเีป็นไปอย่างถกูต้อง 
เรยีบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชีพทีไ่ด้ก�าหนดข้ึนมา และ
ทีส่�าคญัคอืเป็นไปตามจรรยาบรรณและบทบญัญัติแห่งวชิาชพีทีส่�าคญั

ช่วงที่ 7 
Update IFAC  

Code of Accounting 

Professions Ethics 

ตัวอย่างที่ 1

ด้านผู้สอบบัญชี

หน่วยงานรฐั แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีรายหนึง่ 
โดยพบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญ คือ จัดท�าแผนงานสอบบัญชีโดยรวม
และแนวการสอบบัญชีเฉพาะบางกิจการ ไม่มีการประเมินความเสี่ยง
ส�าหรับงานที่รับตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และการจัดท�าแนว 
การสอบบัญชีได้ก�าหนดวิธีการตรวจสอบเป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือใช้
ส�าหรบัการตรวจสอบทกุประเภทกจิการโดยไม่มกีารปรับให้เหมาะสมกับ
ประเภทกิจการขายหรือให้บริการ

•  มีการจัดท�ากระดาษท�าการขึ้นใหม่ โดยกระดาษท�าการแนวการสอบ
บญัชี รปูแบบ รายละเอยีดและวธิกีารตรวจสอบทีส่่งให้คณะอนกุรรมการ
สอบสวนแตกต่างจากชุดที่ส่งให้หน่วยงานรัฐ 
• ไม่ได้จัดท�าแผนการปฏิบติังานสอบบญัชี แนวทางหรอืวธิกีารสอบบญัช ี
การประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายในไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร   
• เนื้อหาของกระดาษท�าการขาดความสมบูรณ์ ไม่ปรากฏการตรวจ 
สอบรายการที่มีสาระส�าคัญ หรือแสดงวิธีการตรวจสอบในรายละเอียด 
หรือเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปต่อการแสดง
ความเหน็ในหน้ารายงานของผูส้อบบญัชี จงึไม่อาจเชือ่ได้ว่า มีการปฏิบตัิ
งานสอบบัญชี หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป 
• เมื่อพบว่า กิจการท่ีตนตรวจสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  
แต่ไม่ท�าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม เพื่อบันทึกผลการ
ตรวจสอบลงในกระดาษท�าการ และรายงานไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบ
บัญชี
• ไม่ปรากฏการตรวจสอบความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่องของ
กิจการเมื่อพบว่า กิจการมีผลขาดทุนเกินทุน
• ไม่ปรากฏการส่งจดหมายก่อนรับงานสอบบัญชีถึงผู้สอบบัญชีคนก่อน
• ไม่ใช้ความรู้ในธุรกิจที่ตรวจสอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม ปริมาณ 
และคุณวุฒิของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่สอดคล้องกับจ�านวนงบการเงินที่ลง 
ลายมือชื่อรับรอง

การวินิจฉัย ปรากฎข้อบกพร่องดังนี้

กลบัมาพบกนัอกีครัง้แล้วนะคะ หวงัว่าตวัอย่างการพจิารณาจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ได้น�าเสนอใน FAP Newsletter ครั้งที่แล้ว 
สมาชกิหลายๆ ท่านคงได้รบัประโยชน์บ้างไม่มากกน้็อย เพือ่ไม่ให้เป็นการ
เสียเวลาเรามาดตูวัอย่างการพจิารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพี
บัญชีที่ถูกกล่าวหา ทั้งด้านผู้สอบบัญชี และด้านผู้ท�าบัญชี ในประเด็น 
ต่อไปกันดีกว่าค่ะ

จรรยาบรรณ 

ของผูป้ระกอบ 

วิชาชีพบัญชี ตอนที่
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ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 2

หน่วยงานก�ากบัดแูล ได้แจ้งผลการตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูส้อบบัญชี
ว่า มไิด้ปฏบิตังิานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยปฏบิตังิานสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษัท ท้ังที ่
งบการเงนิแสดงรายการทีม่นียัส�าคญัคลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิ ตลอด
จนไม่เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อันอาจท�าให้เกิดการ 
หลงผิด รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายแก่กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานรัฐแจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีรายหน่ึง 
ที่แจ้งการเป็นผู้ท�าบัญชีให้กับกิจการแห่งหน่ึง แต่ไม่สามารถชี้แจง 
เกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีและงบการเงินของกิจการที่รับท�าบัญชีได้ 
เนือ่งจากได้มอบหมายให้ผูช่้วยทีไ่ม่มวีฒุขิองการเป็นผูท้�าบญัชี ตามมาตรา 
7(6) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 เป็นผู้จัดท�าบัญชีของกิจการ 
แทนตน

• แจ้งเป็นผู้ท�าบัญชีให้กับกิจการ (ในแบบ ส.บช.3) แต่ไม่ได้ควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
แต่อย่างใด 
• ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ 
ถอืเป็นการยนิยอมให้ผูอ้ืน่ใช้ชือ่ของตนในการแจ้งการเป็นผูท้�าบญัช ีทัง้ที่
ไม่ได้มกีารปฏบิตังิานตามมาตรฐานการบัญช ีถอืได้ว่า เป็นการปฏบิตังิาน

โดยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติงานตามกรอบ
วิชาชีพบัญชีและความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

ด้านผู้ท�าบัญชี

การวินิจฉัย ปรากฎข้อบกพร่องดังนี้ การวินิจฉัย ปรากฎข้อบกพร่องดังนี้

การวินิจฉัย ปรากฎข้อบกพร่องดังนี้

• ขาดหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานท่ีสามารถติดตาม ตรวจสอบข้ันตอน 
และวิธีในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ กระดาษท�าการไม่ปรากฎเอกสาร 
หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการตรวจสอบ การวางแผน การประเมนิประสทิธภิาพ
การควบคุมภายใน และแนวการสอบบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วนในรายการที่มีสาระส�าคัญเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริง 
• เนื้อหาและคุณภาพของกระดาษท�าการไม่สามารถเชื่อถือได้ เน่ืองจาก
เป็นเพียงการสรุปยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีมาจัดกลุ่มรายการ
บัญชีตัวเลขตามงบทดลอง และสอบถามจากเจ้าหน้าที่และ 
ผู้บริหารของกิจการ
• รับรองงบการเงินโดยไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
ปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชหีรอืควบคุม
การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี เมื่อพบว่ารายการ
บัญชีหรืองบการเงินมีข้อบกพร่อง แต่ยังคงแสดงความเห็น 
แบบไม่มีเงื่อนไข 

หน่วยงานรัฐได้ตรวจสอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของ
กิจการแห่งหนึ่ง พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญ คือ บันทึกการปรับปรุง
รายการในบัญชีทั่วไป (ลูกหนี้ เงินสด) โดยไม่มีรายละเอียดการค�านวณ 
ไม่มีลายมือชื่อผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติ  
ไม่มีเอกสารหลักฐานที่สามารถเช่ือถือได้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ 
การปรับปรุงรายการดังกล่าว และมีการละเว้นการบันทึกรายการขาย

• ผู ้ท�าบัญชีปรับปรุงรายการลูกหนี้ตามค�าสั่งของหัวหน้าสายงาน
ส�านกังานบญัชีโดยไม่มรีายละเอยีดหรอืเอกสารประกอบ และไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า มีการรับเงินจริงหรือไม่ ส่วนรายการเงินสดมีการบันทึก
บัญชีตามเอกสารที่ได้รับจากบริษัท 
• เว้นการบนัทกึรายการขายตามทีถ่กูกล่าวหา ถอืได้ว่า ปฏบิตังิานไม่เป็น
ไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดย : คณะกรรมการจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ 

ของผูป้ระกอบ 

วิชาชีพบัญชี

ตัวอย่างท่ีน�าเสนอนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณ

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า สมาชิกทุกท่านคงได้รบัประโยชน์

จากเราได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

แล้วพบกันใหม่ รวมถึงการติดตามข่าวสารได้ทาง 

Website สภาวิชาชีพบัญชี ค่ะ

ตัวอย่างที่ 4
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ผู้อ่านหลายท่านคงติดตามข่าวสารข้อมูล ความตกลงการยอมรับร่วมของอาเซียนส�าหรับสาขาบริการบัญชี (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement on Accountancy Services) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความตกลงการค้าบริการอาเซียนและการรวมกลุ่ม 

 เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้ข้อมูลมาอย่างต่อเน่ือง โดยภายใต้กรอบความตกลงฯ ดังกล่าวข้างต้น 

ก�าหนดให้บรกิารบญัชี (Accountancy Services) หมายถงึ กจิกรรมท่ีอยู่ภายใต้ CPC862 และบรกิารท่ีเกีย่วเนือ่งกบับรกิารทางบัญชี

ผู้ที่อยู่ในแวดวงเจรจาการค้าคงไม่มีปัญหาในการท�าความเข้าใจกับ CPC เนื่องจากเป็นการอ้างอิงรหัสบ่งชีส้ินค้าและบริการที่อยู่ในเงื่อนไข 

การเปิดตลาด แต่หากเป็นนักบัญชีทัว่ไป คงไม่รูว่้าหมายถงึอะไรกนัแน่ วันน้ีจงึขอใช้พืน้ทีใ่นคอลมัน์นีอ้ธิบายเรือ่ง CPC 862

ผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้ และประมง เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ สัตว์มีชีวิต ไม้ซุง ผลิตภัณฑ์ไม้ ปลา

สินแร่ ไฟฟ้า ก๊าซ และน�้า เช่น ถ่านหิน ลิกไนต์ น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม แร่โลหะ หิน 
ทราย ไฟฟ้า น�้าประปา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ สิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องหนัง เช่น น�้ามันพืช น�้ามัน
จากสัตว์ นม เนยแข็ง แป้ง สตาร์ช เครื่องดื่ม บุหรี่ เส้นใยประดิษฐ์ ด้าย เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า 
ฯลฯ

สินค้าอื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ 

เช่น เยือ่กระดาษ กระดาษ ส่ิงพมิพ์ เตาอบ น�า้มนัส�าเรจ็รปู เคมภีณัฑ์พืน้ฐาน ยาง ผลติภณัฑ์พลาสตกิ 
แก้ว เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ เช่น โลหะพื้นฐาน เครื่องจักรทั่วไป เครื่องจักร
เฉพาะกิจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรไฟฟ้า โทรทัศน์ วิทยุ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์การแพทย์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน ฯลฯ

งานก่อสร้าง บริการก่อสร้าง ที่ดิน

บริการทางการค้า บริการโรงแรมและร้านอาหาร เช่น บริการขายและซ่อมบ�ารุงรถ 
และจักรยานยนต์  ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า บริการค้าส่ง บริการค้าปลีก โรงแรม และร้านอาหาร

บริการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และสื่อสาร เช่น บริการขนส่งทางบก บริการขนส่งทางน�้า บริการ
ขนส่งทางอากาศ บริการสนับสนุนการขนส่ง บริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

บรกิารธุรกจิ บรกิารท่ีเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรม การท�าเหมือง และการผลิต เช่น บรกิาร
ทางการเงิน บริการอสังหาริมทรัพย์ บริการให้เช่า บริการคอมพิวเตอร์และเกี่ยวเน่ือง บริการวิจัย 
และพัฒนา บริการทางธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การท�าเหมือง และการผลิต บริการ
ทางกฎหมาย บริการท�าบัญชี บริการสอบบัญชี บริการบัญชีภาษีอากร 

บริการชุมชน บริการสังคม และบริการส่วนบุคคล เช่น บริการศึกษา บริการสุขภาพ บริการ
ท�าประกันสังคม บริการทางวัฒนธรรม บริการกีฬาและสันทนาการ บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูล 

CPC 862 กบัการยอมรบั
ร่วมอาเซียนว่าด้วยบรกิารทางบัญชี
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CPC เป็นชื่อของของระบบกลางของสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการจ�าแนกสถิติผลิตภัณฑ์ (Provisional Central Product Classification) 

ซึ่งแบ่งออกประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 9 หมวดใหญ่ ได้แก่
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ผู้อ่านหลายท่านคงติดตามข่าวสารข้อมูล ความตกลงการยอมรับร่วมของอาเซียนส�าหรับสาขาบริการบัญชี (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement on Accountancy Services) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความตกลงการค้าบริการอาเซียนและการรวมกลุ่ม 

 เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้ข้อมูลมาอย่างต่อเน่ือง โดยภายใต้กรอบความตกลงฯ ดังกล่าวข้างต้น 

ก�าหนดให้บรกิารบญัชี (Accountancy Services) หมายถงึ กจิกรรมท่ีอยู่ภายใต้ CPC862 และบรกิารท่ีเกีย่วเนือ่งกบับรกิารทางบัญชี

ผู้ที่อยู่ในแวดวงเจรจาการค้าคงไม่มีปัญหาในการท�าความเข้าใจกับ CPC เนื่องจากเป็นการอ้างอิงรหัสบ่งชีส้ินค้าและบริการที่อยู่ในเงื่อนไข 

การเปิดตลาด แต่หากเป็นนักบัญชีทัว่ไป คงไม่รูว่้าหมายถงึอะไรกนัแน่ วันน้ีจงึขอใช้พืน้ทีใ่นคอลมัน์น้ีอธิบายเรือ่ง CPC 862

ผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้ และประมง เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ สัตว์มีชีวิต ไม้ซุง ผลิตภัณฑ์ไม้ ปลา

สินแร่ ไฟฟ้า ก๊าซ และน�้า เช่น ถ่านหิน ลิกไนต์ น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม แร่โลหะ หิน 
ทราย ไฟฟ้า น�้าประปา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ สิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องหนัง เช่น น�้ามันพืช น�้ามัน
จากสัตว์ นม เนยแข็ง แป้ง สตาร์ช เครื่องดื่ม บุหรี่ เส้นใยประดิษฐ์ ด้าย เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า 
ฯลฯ

สินค้าอื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ 

เช่น เยือ่กระดาษ กระดาษ ส่ิงพมิพ์ เตาอบ น�า้มนัส�าเรจ็รปู เคมภีณัฑ์พืน้ฐาน ยาง ผลติภณัฑ์พลาสตกิ 
แก้ว เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ เช่น โลหะพื้นฐาน เครื่องจักรทั่วไป เครื่องจักร
เฉพาะกิจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรไฟฟ้า โทรทัศน์ วิทยุ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์การแพทย์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน ฯลฯ

งานก่อสร้าง บริการก่อสร้าง ที่ดิน

บริการทางการค้า บริการโรงแรมและร้านอาหาร เช่น บริการขายและซ่อมบ�ารุงรถ 
และจักรยานยนต์  ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า บริการค้าส่ง บริการค้าปลีก โรงแรม และร้านอาหาร

บริการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และสื่อสาร เช่น บริการขนส่งทางบก บริการขนส่งทางน�้า บริการ
ขนส่งทางอากาศ บริการสนับสนุนการขนส่ง บริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

บรกิารธุรกจิ บรกิารท่ีเกีย่วข้องกบัเกษตรกรรม การท�าเหมือง และการผลิต เช่น บริการ
ทางการเงิน บริการอสังหาริมทรัพย์ บริการให้เช่า บริการคอมพิวเตอร์และเกี่ยวเน่ือง บริการวิจัย 
และพัฒนา บริการทางธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การท�าเหมือง และการผลิต บริการ
ทางกฎหมาย บริการท�าบัญชี บริการสอบบัญชี บริการบัญชีภาษีอากร 

บริการชุมชน บริการสังคม และบริการส่วนบุคคล เช่น บริการศึกษา บริการสุขภาพ บริการ
ท�าประกันสังคม บริการทางวัฒนธรรม บริการกีฬาและสันทนาการ บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูล 

CPC 862 กบัการยอมรบั
ร่วมอาเซียนว่าด้วยบรกิารทางบัญชี
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CPC เป็นชื่อของของระบบกลางของสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการจ�าแนกสถิติผลิตภัณฑ์ (Provisional Central Product Classification) 

ซึ่งแบ่งออกประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 9 หมวดใหญ่ ได้แก่

บรกิารทางบญัชเีป็นส่วนหน่ึงของ หมวด 8 ของ CPC โดยอยูใ่นหมวด 
CPC862 โดยที่ผ่านมานานาประเทศที่ผูกพันการเปิดตลาดบริการ
วิชาชีพทางบัญชีจะใช้การระบุรหัส CPC862 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในขอบเขตบริการบัญชีที่ตรงกัน โดยกลุ ่มบริการที่อยู ่ภายใต้ 
CPC 862 ประกอบด้วยรายการย่อยๆ อีก เช่น

• CPC 8621 บริการบัญชีและสอบบัญชี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อยๆ ได้แก่ บรกิารสอบบัญชี บรกิารทบทวนงบการเงนิและรายการ
ทางบัญชี บริการรวบรวมและประมวลงบการเงิน และบริการบัญชี
อื่นๆ (การประเมินมูลค่า การเตรียมร่างรายงานทางการเงิน ฯลฯ) 

• CPC 8622 บริการท�าบัญชี (ไม่รวมการท�าบัญชีเพื่อขอคืน 
ภาษีอากร)

ขณะเดียวกันบริการบัญชีภาษีอากร (Accounting Services) จะอยู่ 
ภายใต้ CPC863

ปัจจุบันอาเซียนทุกประเทศผูกพันการเปิดตลาดบริการบัญชี 
ภายใต้ CPC862 โดยผูกพันเปิดตลาดให้เข้าไปถือหุ้นในส�านักงาน
บญัชไีด้ในระดบัท่ีแตกต่าง ขณะทีน่กับญัชีและผู้สอบบญัชีทีจ่ะเข้าไป
ท�างานในอาเซียนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายภายใน
ประเทศและข้อก�าหนดคณุสมบตัร่ิวมทีห่น่วยงานก�ากับคุณสมบัติของ
ผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชีในอาเซียนก�าหนด ความท้าทายหลังจากนี้ 
ไทยและอาเซียนอาจต้องเผชิญกับการผูกพันการเปิดตลาดและ 
การยอมรบัคณุสมบตัผิูใ้ห้บรกิารบญัชทีีเ่พิม่ขึน้มากกว่ากลุม่ประเทศ
อาเซยีนโดยเฉพาะกรอบทีอ่าเซยีนต้องผกูพนัการเปิดตลาดท่ีมากข้ึน
กับคู่เจรจา เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ที่ถูกก�าหนดขึ้นในแผนปี ค.ศ.2016 – 2025 รวมถึงกับการเจรจา 
ในกรอบอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรป

บทความโดย...จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 

• อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะน�าให้ใช้ช่องทาง E-mail เป็นอีกช่องทาง

หนึ่งในการสอบถามข้อมูลมายังสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพฯ

ได้รวบรวมข้อมูล E-mail และแบ่งประเภทค�าถามของแต่ละส่วนงาน

ให้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายของท่าน ดังนี้

• สอบถามข้อมูลด้านทะเบียนสมาชิก, ผู้สอบบัญชี, ผู้ฝึกหัดงาน
สอบบญัช,ี ผูเ้ข้ารบัการทดสอบ และนติบิคุคลทีใ่ห้บรกิารด้านการ
ท�าบญัชีหรอืการสอบบญัช ีตดิต่อส่วนงานทะเบยีนและสมาชกิ
สัมพันธ์ Email : member@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา และสอบถาม 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด In-House Training ส่วนงานอบรม  
marketing@fap.or.th และ training@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FAP Newsletter, เว็บไซต์สภาวิชาชีพ
บัญชี และข้อมูลข่าวสารทั่วไป ติดต่อส่วนงานส่ือสารองค์กร 
Email : pr@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลด้านงานนิติการทั่วไป, งานให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายพ.ร.บ.วชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และข้อบงัคับ ข้อก�าหนด
ต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี ติดต่อส่วนงานกฎหมาย Email : 
law@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออมุมัติหน่วยงานผู ้จัดการ
อบรม หลักสูตรการอบรมหรือประชุมสัมมนา, การยื่น
ช่ัวโมง CPD ของผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี, การเข้าร่วม
โครงการ FAP Open House, การเข้าร่วมโครงการ Self-Study  
CPD และการเข้าร่วมโครงการ Learn &Test for CPD ตดิต่อส่วน
งานก�ากบัดแูลหน่วยงานจดัการอบรม Email : cpd@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์ ติดต่อส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ Email : it@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมัครงาน ติดต่อส่วนงานบุคคล  
Email : atitaya.ch@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลเรื่องการแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของ 
ผู้สอบบัญชีในระบบของสภาฯ และการก�ากับดูแลคุณภาพงาน
ของผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี  ติดต่อฝ่ายพัฒนา 
และก�ากบัดแูลคุณภาพผูส้อบบญัชี Email : tsqc1@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ติดต่อ
ฝ่ายมาตรฐานการบัญช ีEmail : academic-fap@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลด้านมาตรฐานการสอบบัญชี ติดต่อนักวิชาการ 
ด้านสอบบัญชี Email : auditing@fap.or.th

• สอบถามข้อมูลด้านต่างประเทศ และAEC ติดต่อนักวิชาการ 
ด้านต่างประเทศ Email : chularat.ji@fap.or.th

ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่มีตามรายละเอียด

ข้างต้น Email : fap@fap.or.th หรือท่านสามารถสอบถาม ข้อมูล

มาได้ที่ Call Centerโทร. 02 685 2500
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ผู้สอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบและลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559

โดย ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี

การยืนยันรายชื่อกิจการที่ผู้สอบบัญชี

ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงิน

https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php

แจ้งยืนยันรายชื่อกิจการที่ได้ลงลายมือชื่อดังกล่าว 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผ่านระบบการบริการออนไลน์  

บนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

อย่าลืม!

ส�ำหรับกำรลงลำยมือชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 ต้องยืนยันภำยใน วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�ำหรับผู ้สอบบัญชีที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู ้สอบบัญชีของกิจกำรแล้ว และจะมีกำรลงลำยมือชื่อแสดงควำมเห็น 
ต่องบกำรเงินในปี 2560 ไม่ว่ำจะเป็นงบกำรเงินของรอบระยะเวลำบัญชีใดก็ตำม 

โปรดแจ้งรายชื่อกิจการที่ท่านจะลงลายมือชื่อดังกล่าวผ่านระบบการบริการออนไลน์ข้างต้น 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หำกท่ำนได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นผูส้อบบญัชเีพิม่เตมิหรอืมีกำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่ทีไ่ด้แจ้งไว้แล้วหลงัเดือน
มิถุนำยน 2559 ท่ำนสำมำรถแจ้งเพิ่มเติมหรือยกเลิกได้ตลอดเวลำ แต่ต้องก่อนกำรลงลำยมือชื่อ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าว
เป็นไปตามข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อ่ำนข้อก�ำหนดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fap.or.th/images/pulldown_1362926178/2556.pdf

Special for 
FAP Members
About FAP : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ตามพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับระดับสากล

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
Tel : 02 685 2524, 2530 และ 2532  
E-mail : fap@fap.or.th Homepage : http://www.fap.or.th

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในการประชุมใหญ่ (เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ)

ได้รบัข้อมลูข่าวสารในแวดวงวชิาชพีบญัชอีย่างต่อเนือ่งผ่านทางเวบ็ไซต์  
สภาวชิาชพีบญัช ีwww.fap.or.th, วารสาร FAP Newsletter และ  
E-Newsletter เป็นประจ�าทุกเดือน

ส่วนลดพิเศษ! ค่าอบรมสัมมนาทุกหลักสูตรจากราคาปกติ 
มูลค่ากว่า 400 - 5,000 บาท (แล้วแต่หลักสูตร) 

สิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมมนาราคาพิเศษ “Privilege Course”  
ซึ่งมีมากมายหลายหลักสูตรตลอดทั้งปี ในราคาสุดประหยัดเพียง  
399 - 599 บาท ซึ่งให้สิทธิสมาชิกในการสมัครก่อน

ได้รับข่าวสารและรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ส่วนลดพิเศษ 10 - 20 % ส�าหรับการสั่งซื้อหนังสือ  
(สมาชิกราย 1 - 2 ปี ลด 10 % / ราย 3 ปีขึ้นไป ลด 20 %) 

ได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี 
จัดเฉพาะสมาชิก ในราคาพิเศษส�าหรับสมาชิกเท่านั้น

สิทธิประโยชน์พิเศษ 
ส�าหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

  http://www.fap.or.th/privilegedmember
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิกออนไลน์

โดย.. ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี
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ผู้สอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบและลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559

โดย ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี

การยืนยันรายชื่อกิจการที่ผู้สอบบัญชี

ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงิน

https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php

แจ้งยืนยันรายชื่อกิจการที่ได้ลงลายมือชื่อดังกล่าว 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผ่านระบบการบริการออนไลน์  

บนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

อย่าลืม!

ส�ำหรับกำรลงลำยมือชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 ต้องยืนยันภำยใน วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�ำหรับผู ้สอบบัญชีที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู ้สอบบัญชีของกิจกำรแล้ว และจะมีกำรลงลำยมือชื่อแสดงควำมเห็น 
ต่องบกำรเงินในปี 2560 ไม่ว่ำจะเป็นงบกำรเงินของรอบระยะเวลำบัญชีใดก็ตำม 

โปรดแจ้งรายชื่อกิจการที่ท่านจะลงลายมือชื่อดังกล่าวผ่านระบบการบริการออนไลน์ข้างต้น 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้เช่นเดียวกัน

อย่างไรกต็าม หำกท่ำนได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นผูส้อบบญัชเีพิม่เตมิหรอืมีกำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่ทีไ่ด้แจ้งไว้แล้วหลังเดือน
มิถุนำยน 2559 ท่ำนสำมำรถแจ้งเพิ่มเติมหรือยกเลิกได้ตลอดเวลำ แต่ต้องก่อนกำรลงลำยมือชื่อ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าว
เป็นไปตามข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อ่ำนข้อก�ำหนดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fap.or.th/images/pulldown_1362926178/2556.pdf

Special for 
FAP Members
About FAP : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ตามพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับระดับสากล

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
Tel : 02 685 2524, 2530 และ 2532  
E-mail : fap@fap.or.th Homepage : http://www.fap.or.th

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในการประชุมใหญ่ (เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ)

ได้รบัข้อมลูข่าวสารในแวดวงวชิาชพีบญัชอีย่างต่อเนือ่งผ่านทางเวบ็ไซต์  
สภาวชิาชพีบญัช ีwww.fap.or.th, วารสาร FAP Newsletter และ  
E-Newsletter เป็นประจ�าทุกเดือน

ส่วนลดพิเศษ! ค่าอบรมสัมมนาทุกหลักสูตรจากราคาปกติ 
มูลค่ากว่า 400 - 5,000 บาท (แล้วแต่หลักสูตร) 

สิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมมนาราคาพิเศษ “Privilege Course”  
ซึ่งมีมากมายหลายหลักสูตรตลอดทั้งปี ในราคาสุดประหยัดเพียง  
399 - 599 บาท ซึ่งให้สิทธิสมาชิกในการสมัครก่อน

ได้รับข่าวสารและรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ส่วนลดพิเศษ 10 - 20 % ส�าหรับการสั่งซื้อหนังสือ  
(สมาชิกราย 1 - 2 ปี ลด 10 % / ราย 3 ปีขึ้นไป ลด 20 %) 

ได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี 
จัดเฉพาะสมาชิก ในราคาพิเศษส�าหรับสมาชิกเท่านั้น

สิทธิประโยชน์พิเศษ 
ส�าหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

  http://www.fap.or.th/privilegedmember
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิกออนไลน์
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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 ,   www.facebook.com/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 จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ท่ี www.fap.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

หากต้องการอ่าน  

FAP Newsletter ย้อนหลัง  

สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมได้ที่อีเมล 

fapnewsletter@fap.or.th

• หลักสูตร “ประกาศนียบัตร Professional Controller”  

ระหว่างวันที่ 5-6, 11, 19-20, 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2559  

เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท31  

ค่าอบรม สมาชิก 24,000 บาท บุคคลทั่วไป 28,000 บาท (รวม VAT)

• หลักสูตร “ก้าวสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเชียน 

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.15 น.  

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท21  

ค่าอบรม สมาชิกและบุคคลทั่วไป 399 บาท (รวม VAT)

• หลักสูตร “CFO CURRENT ISSUES”  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี 

ค่าอบรม สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม VAT)  

อัตราพิเศษ! สมัครและช�าระค่าสัมมนา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

จ่ายเพียง 4,200 บาท (รวม VAT)

• หลักสูตร “Financial Model1-Fundamentals of Finance รุ่นท่ี 2/59”  

วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท23 

ค่าอบรม สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม VAT) 


