
Issue 67  July 2018

Newsletter
จดหมายข่าวสภาว ิชาช ีพบัญชี ในพระบรมราช ูปถ ัมภ์

Content

Scan QR Code
เพื่อดาวน์โหลดในรูปแบบ E-book

หรือ https://goo.gl/z2YWtw

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Federation of Accounting Professions
Under the Royal Patronage of His Majesty the King

ดารินทร์ 
หยกไพศาล

Board TALK

กรรมการและประชาสัมพันธ์

2 ทักทายเปิดเล่ม

4
28 กรกฎาคม 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

รัชกาลที่ ๑๐

5

เตรียมตัวอย่างไร? 

ให้พร้อม..ก่อนเข้าทดสอบ 

CPA

6 Activity ภาพกิจกรรม

8 Mobile Accounting

10
การประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ดิจิทัล

12
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

ฉบับปรุบปรุง 2561

14
รู้ประเด็นปรับ จับประเด็น

เปล่ียนใน TSA 250

16
Special Interview 

“CFO Certification 

Program”

18

Season’s Column

ควรดูแลสุขภาพ

อย่างไร? ให้ห่างไกล 

Office Syndrome

การสื่อสารที่รอบด้าน

คือเครื่องมือในการ

สร้างองค์ความรู้



ดารินทร์ หยกไพศาล

กรรมการและประชาสัมพันธ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	 ดิฉันในนามกรรมการและประชาสัมพันธ์	 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้รับความไว้วางใจให้ 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นหนึง่ในคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชใีนวาระปี	2560-2563		ดฉินัจงึขอใช้โอกาสนีม้ากล่าวทกัทายเปิดเล่มใน	Newsletter	
ประจ�าเดือนกรกฎาคมแก่ท่านสมาชิก	พร้อมทั้งกล่าวถึงแผนการด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
 ยคุดจิทิลัในปัจจบุนั ส่งผลให้เราทกุคนสามารถทีจ่ะรบั-ส่งข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเรว็และง่ายดายมากยิง่ขึน้ ซึง่ทีผ่่านมาสภาวชิาชพีบัญชี
เลง็เหน็ความส�าคญัด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมาชกิอย่างสม�า่เสมอ ด้วยการทีส่ภาวชิาชพีบญัชเีป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงมีแผนการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้รองรับกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน Social Media อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี มีช่องทางการสื่อสารไปยังสมาชิกหลากหลายช่องทาง อาทิ

 เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้สมาชิกสามารถใช้งานได้สะดวก และคล่องตัวมาก 
 ยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาให้รองรับอุปกรณ์ทุกรูปแบบ พร้อมการเพิ่มเมนูบริการค�าถามที่พบบ่อย หรือ Q&A เพื่ออ�านวย 
 ความสะดวกด้านการตอบข้อสงสัย รวมถึงเมนู Popular Post โพสต์ที่ได้รับความนิยม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง 
 ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและทราบว่าเรื่องใดก�าลังเป็นที่นิยม

 Page Facebook ซึ่งถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ใช้งานทั่วประเทศเป็นอีกหน่ึง 
 ช่องทางทีน่อกจากสภาวิชาชีพบัญชี จะได้ส่ือสารกบัสมาชกิแล้ว ยงัเป็นอีกหนึง่ช่องทางทีส่ามารถแบ่งปันความรู ้และข่าวสาร  
 ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู ้ที่ติดตาม ท่านสามารถกดติดตามช่องทางนี้ได้ด้วยการค้นหาค�าว่า “Fap.family” หรือ  
 “สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชปูถัมภ์”

 Line@ เป็นอกีหนึง่ Application ทีเ่พิม่ช่องทางการตดิต่อสือ่สารและแจ้งเตอืนให้กบัสมาชกิ เพือ่ตอบโจทย์ Lifestyle ของ 
 ผู้ใช้งาน Social Media ไม่ให้พลาดทุกข้อมูลข่าวสาร พร้อมส่งถึงมือท่านสมาชิกก่อนใคร ทั้งนี้ ช่องทางดังกล่าวได้รับ 
 ความสนใจจากสมาชิก ท่านสามารถกดติดตามได้ด้วยการกดเพิ่มเพื่อน และค้นหาค�าว่า “@Fap.family”  

 Newsletter จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ถือเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นช่องทางที่ 
 รวบรวมข้อมลูข่าวสารพร้อมด้วยบทความทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีเผยแพร่เป็นประจ�าทกุต้นเดอืนในรปูแบบ 
 E-News ที่สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ 

 Call Center, จดหมาย และ E-mail เป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่แจ้งเตือนข้อมูลให้กับสมาชิก และมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อม 
 ตอบข้อซักถามจากสมาชิก โดยสามารถติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 685 2500 หรือส่งจดหมายมาตาม 
 ที่อยู่ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 รวมไปถึงช่องทางการติดต่อ 
 ผ่าน E-mail “fap@fap.or.th” ซ่ึงเป็นอกีช่องทางทีส่ามารถติดต่อสภาฯ ได้โดยจะมเีจ้าหน้าทีต่อบกลบัภายใน 1 วนัท�าการ

“การสื่อสารที่รอบด้าน  

คือเครื่องมือในการ 

สร้างองค์ความรู้”

 นอกจากช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมใน 
ทุก รูปแบบแล ้ว สภาวิชาชีพบัญชี ยั งคงมุ ่ งมั่น 
สร้างการสื่อสาร ในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงถึงสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างสม�า่เสมอ การประชาสมัพนัธ์ 
หลักสูตรอบรมสัมมนาที่น ่าสนใจอย่างเป็นประจ�า 
เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถอัปเดตและเลือก
อบรมสมัมนาในหลกัสตูรทีส่นใจได้ การร่วมมอืกบัหน่วย
งานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนานโยบายที่เป็นประโยชน์ 
แก่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และเพือ่สทิธปิระโยชน์พเิศษ
ให้กับสมาชิกในการรับบริการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ 
เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ กิจกรรม One Day Trip 
ให้สมาชิกได้เชิญชวนเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัว 
มาร่วมกจิกรรมกับสภาวชิาชพีบญัช ีพร้อมทัง้เป็นการสร้าง
ความรูจ้กักบัเพือ่นผูป้ระกอบวิชาชพีด้วยกนัให้แน่นแฟ้น

มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการจัดขึ้นเร็ว ๆ รอติดตามได้เลยค่ะ  

 และเนื่องด้วยคณะอนุกรรมการด้านงาน
ประชาสมัพนัธ์ทีถ่กูแต่งตัง้ขึน้เพือ่ดแูลการประชาสมัพนัธ์ 
ได้มแีผนการด�าเนนิงานทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต ด้วยการสร้าง 
ความยอมรับในวิชาชีพบัญชีแก่ผู ้ประกอบการและ 
ภาคธุรกิจเชิงรุกและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมลูข่าวสารไปยงักลุม่ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชปีระเทศ 
เพื่อนบ้าน (AEC) เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ของ
สภาวชิาชพีบญัชใีห้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดฉินัในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการทุกท่าน 
จึงพร ้อมท่ีจะเดินหน้าพัฒนาการประชาสัมพันธ ์ 
ให้ดียิ่งขึ้นไป

 จากท่ีดฉินัได้กล่าวมาทัง้หมดในข้างต้น จะเหน็
ได้ว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนาและปรับปรุงด้าน 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความรู้หรือ
การแจ้งเตือนในหลากหลายช่องทาง และรอบด้าน 
ซึ่งดิฉันมองว่าเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับข้อมูล
อย่างรอบด้านแล้วนั้นจะท�าให้ท่านมีองค์ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อศกัยภาพในการท�างานมคีวามเป็นมอือาชพี
มากขึ้น ถือเป็นการตอบโจทย์ท่ีตรงจุดและตรงตาม 
เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ค่ะ

	 สวสัดค่ีะท่านสมาชกิ	เข้าสู่เดือนกรกฎาคม	ด้วยสภาพอากาศ
ท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ	 จึงไม่สามารถบอก
ได้ว่าเป็นฤดูอะไร	 แต่สิ่งท่ีส�าคัญกว่านั้นคือการดูแลสุขภาพร่างกาย 
ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป		
	 ส�าหรับในเดือนนี้	 เนื่องด้วยมีวันส�าคัญ	 คือ	 วันเฉลิม
พระชนมพรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพย
วรางกูร	66	พรรษานั้น	นอกจากรัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภมูภิาค	และต่างประเทศ	สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	
จึงขอเชิญชวนชาวบัญชีทุกท่านร่วมสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองตลอด 
เดือนกรกฎาคม	

	 Newsletter	 ฉบับนี้	 ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารและ
บทความที่ เป ็นประโยชน ์และเร่ืองต ่ างๆ	 ที่ นั กบัญชีควรรู  ้
โดยได้ รับเกียรติจากคุณดารินทร์	 หยกไพศาล	 กรรมการและ
ประชาสมัพนัธ์	มากล่าวทกัทายเปิดเล่ม	และกล่าวถงึการสือ่สารทีร่อบด้าน
คือเคร่ืองมอืในการสร้างองค์ความรู้	นอกจากนียั้งมีบทความอืน่	ๆ 	อาท	ิ
บทความถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา	 รัชกาลที่	 10,	Mobile	
Accounting,	 การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล,	 มาตรฐานฉบับ
ปรับปรุงปี	 2561,	 รู้ประเด็นปรับ	 จับประเด็นเปล่ียนใน	 TSA	 250 
รวมไปถึง	นักบัญชีควรดูแลสุขภาพที่ดีอย่างไร	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	
สามารถตดิตามได้ภายในเล่มค่ะ	ท้ายนีห้ากท่านต้องการเสนอแนะหรอื
ติชมจดหมายข่าว	 สภาวิชาชีพบัญชี	 สามารถส่งมาได้ที่	 E-mail	 : 
fapnewsletter@fap.or.th

EDITOR’S NOTE

วัตถุประสงค์
 เอกสารฉบับน้ี จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือ
ความคิดเห็นด้านกฎหมาย ท้ังนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงาน หรือข้อคิด
เห็นใด ๆ และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรง
หรือทางอ้อมที่อาจจะเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมด
ในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์	สภาวิชาชีพบัญชี	 
		วาระปี	2560-2563
• ดารินทร์		หยกไพศาล	กรรมการและประชาสัมพันธ์

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

กำ�หนดเวลา���เผยแพร่เป็นรายเดือน (ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ��E-mai l  :  fapnewsletter@fap.or.th
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ดารินทร์ หยกไพศาล

กรรมการและประชาสัมพันธ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	 ดิฉันในนามกรรมการและประชาสัมพันธ์	 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้รับความไว้วางใจให้ 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นหนึง่ในคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชใีนวาระปี	2560-2563		ดฉินัจงึขอใช้โอกาสนีม้ากล่าวทกัทายเปิดเล่มใน	Newsletter	
ประจ�าเดือนกรกฎาคมแก่ท่านสมาชิก	พร้อมทั้งกล่าวถึงแผนการด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
 ยคุดจิทิลัในปัจจบุนั ส่งผลให้เราทกุคนสามารถทีจ่ะรบั-ส่งข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเรว็และง่ายดายมากยิง่ขึน้ ซ่ึงทีผ่่านมาสภาวชิาชีพบัญชี
เลง็เหน็ความส�าคญัด้านการประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมาชกิอย่างสม�า่เสมอ ด้วยการทีส่ภาวชิาชพีบญัชเีป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงมีแผนการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้รองรับกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน Social Media อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี มีช่องทางการสื่อสารไปยังสมาชิกหลากหลายช่องทาง อาทิ

 เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้สมาชิกสามารถใช้งานได้สะดวก และคล่องตัวมาก 
 ยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาให้รองรับอุปกรณ์ทุกรูปแบบ พร้อมการเพิ่มเมนูบริการค�าถามที่พบบ่อย หรือ Q&A เพื่ออ�านวย 
 ความสะดวกด้านการตอบข้อสงสัย รวมถึงเมนู Popular Post โพสต์ท่ีได้รับความนิยม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง 
 ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและทราบว่าเรื่องใดก�าลังเป็นที่นิยม

 Page Facebook ซึ่งถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ใช้งานทั่วประเทศเป็นอีกหนึ่ง 
 ช่องทางทีน่อกจากสภาวิชาชพีบัญชี จะได้ส่ือสารกบัสมาชกิแล้ว ยงัเป็นอีกหนึง่ช่องทางทีส่ามารถแบ่งปันความรู ้และข่าวสาร  
 ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู ้ที่ติดตาม ท่านสามารถกดติดตามช่องทางน้ีได้ด้วยการค้นหาค�าว่า “Fap.family” หรือ  
 “สภาวิชาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ์”

 Line@ เป็นอกีหนึง่ Application ทีเ่พิม่ช่องทางการตดิต่อสือ่สารและแจ้งเตอืนให้กบัสมาชกิ เพือ่ตอบโจทย์ Lifestyle ของ 
 ผู้ใช้งาน Social Media ไม่ให้พลาดทุกข้อมูลข่าวสาร พร้อมส่งถึงมือท่านสมาชิกก่อนใคร ทั้งนี้ ช่องทางดังกล่าวได้รับ 
 ความสนใจจากสมาชิก ท่านสามารถกดติดตามได้ด้วยการกดเพิ่มเพื่อน และค้นหาค�าว่า “@Fap.family”  

 Newsletter จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ถือเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นช่องทางที่ 
 รวบรวมข้อมลูข่าวสารพร้อมด้วยบทความทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี เผยแพร่เป็นประจ�าทกุต้นเดอืนในรูปแบบ 
 E-News ที่สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ 

 Call Center, จดหมาย และ E-mail เป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่แจ้งเตือนข้อมูลให้กับสมาชิก และมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อม 
 ตอบข้อซักถามจากสมาชิก โดยสามารถติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 685 2500 หรือส่งจดหมายมาตาม 
 ที่อยู่ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 รวมไปถึงช่องทางการติดต่อ 
 ผ่าน E-mail “fap@fap.or.th” ซ่ึงเป็นอกีช่องทางทีส่ามารถติดต่อสภาฯ ได้โดยจะมเีจ้าหน้าทีต่อบกลบัภายใน 1 วนัท�าการ

“การสื่อสารที่รอบด้าน  

คือเครื่องมือในการ 

สร้างองค์ความรู้”

 นอกจากช่องทางการสื่อสารท่ีครอบคลุมใน 
ทุก รูปแบบแล ้ว สภาวิชาชีพบัญชี ยั งคงมุ ่ ง ม่ัน 
สร้างการสื่อสาร ในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงถึงสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์อย่างสม�า่เสมอ การประชาสมัพนัธ์ 
หลักสูตรอบรมสัมมนาท่ีน่าสนใจอย่างเป็นประจ�า 
เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถอัปเดตและเลือก
อบรมสมัมนาในหลกัสตูรทีส่นใจได้ การร่วมมอืกบัหน่วย
งานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนานโยบายท่ีเป็นประโยชน์ 
แก่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และเพือ่สทิธปิระโยชน์พเิศษ
ให้กับสมาชิกในการรับบริการต่าง ๆ นอกจากน้ียังรวม
ไปถึงการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ 
เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ กิจกรรม One Day Trip 
ให้สมาชิกได้เชิญชวนเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัว 
มาร่วมกิจกรรมกับสภาวชิาชพีบญัช ีพร้อมทัง้เป็นการสร้าง
ความรูจ้กักบัเพ่ือนผูป้ระกอบวิชาชพีด้วยกนัให้แน่นแฟ้น

มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการจัดขึ้นเร็ว ๆ รอติดตามได้เลยค่ะ  

 และเนื่องด้วยคณะอนุกรรมการด้านงาน
ประชาสมัพนัธ์ทีถ่กูแต่งตัง้ขึน้เพือ่ดแูลการประชาสมัพนัธ์ 
ได้มแีผนการด�าเนนิงานทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต ด้วยการสร้าง 
ความยอมรับในวิชาชีพบัญชีแก่ผู ้ประกอบการและ 
ภาคธุรกิจเชิงรุกและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมลูข่าวสารไปยงักลุม่ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชปีระเทศ 
เพื่อนบ้าน (AEC) เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ของ
สภาวชิาชพีบญัชใีห้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดฉินัในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการทุกท่าน 
จึงพร ้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาการประชาสัมพันธ ์ 
ให้ดียิ่งขึ้นไป

 จากท่ีดฉินัได้กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น จะเหน็
ได้ว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนาและปรับปรุงด้าน 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความรู้หรือ
การแจ้งเตือนในหลากหลายช่องทาง และรอบด้าน 
ซึ่งดิฉันมองว่าเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับข้อมูล
อย่างรอบด้านแล้วนั้นจะท�าให้ท่านมีองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อศกัยภาพในการท�างานมคีวามเป็นมอือาชพี
มากขึ้น ถือเป็นการตอบโจทย์ที่ตรงจุดและตรงตาม 
เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ค่ะ

	 สวสัดค่ีะท่านสมาชกิ	เข้าสู่เดอืนกรกฎาคม	ด้วยสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ	 จึงไม่สามารถบอก
ได้ว่าเป็นฤดูอะไร	 แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่าน้ันคือการดูแลสุขภาพร่างกาย 
ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป		
	 ส�าหรับในเดือนน้ี	 เน่ืองด้วยมีวันส�าคัญ	 คือ	 วันเฉลิม
พระชนมพรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพย
วรางกูร	66	พรรษานั้น	นอกจากรัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภมูภิาค	และต่างประเทศ	สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	
จึงขอเชิญชวนชาวบัญชีทุกท่านร่วมสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองตลอด 
เดือนกรกฎาคม	

	 Newsletter	 ฉบับนี้	 ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารและ
บทความที่ เป ็นประโยชน ์และเร่ืองต ่ างๆ	 ที่ นั กบัญชีควรรู  ้
โดยได้รับเกียรติจากคุณดารินทร์	 หยกไพศาล	 กรรมการและ
ประชาสมัพนัธ์	มากล่าวทกัทายเปิดเล่ม	และกล่าวถงึการสือ่สารทีร่อบด้าน
คอืเครือ่งมอืในการสร้างองค์ความรู	้นอกจากนีย้งัมีบทความอ่ืน	ๆ 	อาทิ	
บทความถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา	 รัชกาลที่	 10,	Mobile	
Accounting,	 การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล,	 มาตรฐานฉบับ
ปรับปรุงปี	 2561,	 รู้ประเด็นปรับ	 จับประเด็นเปลี่ยนใน	 TSA	 250 
รวมไปถึง	นักบัญชีควรดูแลสุขภาพที่ดีอย่างไร	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	
สามารถตดิตามได้ภายในเล่มค่ะ	ท้ายนีห้ากท่านต้องการเสนอแนะหรอื
ติชมจดหมายข่าว	 สภาวิชาชีพบัญชี	 สามารถส่งมาได้ที่	 E-mail	 : 
fapnewsletter@fap.or.th

EDITOR’S NOTE

วัตถุประสงค์
 เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือ
ความคิดเห็นด้านกฎหมาย ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงาน หรือข้อคิด
เห็นใด ๆ และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรง
หรือทางอ้อมที่อาจจะเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมด
ในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์	สภาวิชาชีพบัญชี	 
		วาระปี	2560-2563
• ดารินทร์		หยกไพศาล	กรรมการและประชาสัมพันธ์

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

กำ�หนดเวลา���เผยแพร่เป็นรายเดือน (ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ��E-mai l  :  fapnewsletter@fap.or.th
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LINE ID       @fap.family



 ส�ำหรับในวันที่ 28 กรกฎำคม 2561 นี้ เนื่องใน 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัมหำวชริำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร 66 พรรษำ Newsletter ฉบับนี้จึงขอ
กล่ำวถึงพระรำชกรณียกิจของพระองค์ท่ำน โดยจะเห็น 
ได้ว่ำ หนึง่ในพระรำชกรณยีกจิท่ีส�ำคญันัน้ คอื “โครงกำรหน่วย
พระรำชทำน และประชำชนจิตอำสำ เรำท�ำควำม ด ีด้วยหวัใจ” 
ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีเปิดให้หน่วยงำนทุกภำคส่วนและประชำชน 
ได้ร่วมท�ำควำมดีถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช โดยการร่วมบ�าเพญ็ประโยชน์
ท�าความสะอาด ก�าจัดวัชพืช ขยะ รอบบริเวณกรุงเทพมหานคร 
และพ้ืนทีอ่ืน่ ๆ  ในจังหวดัต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ จากโครงการดงักล่าว
ท�าให้เห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยและทรงค�านึงถึงความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนเป็นส�าคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่
ที่จะท�าให้ประเทศชาติม่ันคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน  รักษา  และต่อยอด
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิละแนวพระราชด�ารติา่ง ๆ  

ในบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า

 ทัง้นีเ้ดอืนกรกฎาคม รฐับาลเตรยีมการจดักจิกรรมเนือ่ง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ เช่น การประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษร 
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. การลงนามถวายพระพร พิธีทางศาสนา
มหามงคล กจิกรรมจติอาสา Big Cleaning รวมไปถงึพิธจีดุเทยีน
ถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อเป ็นการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนประชาชน 
ชาวไทยทุกหมู ่ เหล ่า เข ้ าร ่ วมกิจกรรมเนื่ องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561 และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอด 
เดือนกรกฎาคม 2561

โดย..ส่วนสื่อสารองค์กร

ทรงพระเจริญ
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เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม!! ก่อนการเข้าทดสอบ CPA

News Update

	 เข้าสู่ช่วงการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ครั้งที่	 40	 (2/2561)	 ในระหว่างวันเสาร์และอาทิตย ์
ที่	7,	8,	14,	15,	21	และ	22	กรกฎาคม	2561	เวลา	13.00	น.	ถึง	17.00	น.	ณ	สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	เพื่อเป็นประโยชน ์
ก่อนทีท่่านจะเข้าทดสอบในวนัและเวลาดงักล่าว	สภาวชิาชพีบญัชขีอเตรยีมความพร้อมเบือ้งต้นให้กบัผูท้ีจ่ะเข้าทดสอบ	เพือ่ป้องกนัการเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ	ที่อาจท�าให้ท่านเสียสิทธิ์ในการทดสอบดังนี้	

	 ทัง้นี	้ผูท่ี้จะเข้าทดสอบโปรดตรวจสอบรายวชิาทีเ่ข้าทดสอบ	ห้องสอบ	และเลขทีน่ัง่สอบให้ถูกต้อง	โดยสภาวชิาชีพบญัชจีะประกาศ
ให้ทราบก่อนหน้าการทดสอบในทุก	ๆ	สัปดาห์	รวมทั้งผู้ที่จะเข้าทดสอบทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด	
หากพบปัญหาในการทดสอบ	โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบได้ทันที	ขอให้ทุกท่านโชคดีในการทดสอบค่ะ

โดย.. ส่วนทะเบียน 

ห้ามเข้าห้องสอบหลังเวลา	13.00	น.	01
ห้ามน�าเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด		

ห้ามน�าต�ารา	หนังสือ	บันทึกข้อความ	เอกสาร	โน้ตย่อใด	ๆ	เข้าห้องสอบ

แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม	ซึ่งก�าหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ

ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวสอบ	และบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
ที่มีรูปถ่ายประกอบในวันที่เข้ารับการทดสอบทุกครั้ง

ข้อสอบปรนัย	ให้ระบายค�าตอบในวงกลมด้วยดินสอด�า	2B	หรือด�ากว่า

ห้ามส่งกระดาษค�าตอบ	สมุดค�าตอบและข้อสอบ	จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว	1	ชั่วโมง	
นับตั้งแต่เริ่มสอบ	และห้ามลุกไปจากที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ

เขียนช่ือ	นามสกลุ	และเลขประจ�าตวัสอบ	วชิาทีส่อบ	ครัง้ท่ีสอบ	ให้ถกูต้องและชัดเจน	ด้วยปากกาหมกึสีน�า้เงินหรอืสีด�า
เท่านัน้	กรณีกระดาษค�าตอบปรนยัให้ระบายเลขประจ�าตวัสอบด้วยดนิสอด�า	2	บ	ีหรอืด�ากว่า	หากเขียนหรอืระบายเลขประจ�า
ตวัสอบไม่ถูกต้องจะถอืว่าไม่ได้คะแนนในวชิานัน้

ห้ามเขียนชื่อ	นามสกุล	หรือลงลายมือชื่อผู้เข้าทดสอบ	หรือท�าเครื่องหมายใดๆ	ลงในกระดาษ
ค�าตอบ	หรือสมุดค�าตอบโดยเด็ดขาด	แม้ขีดฆ่าหรือแต่งเติมก็ห้ามลงชื่อก�ากับไว้

ข้อสอบอัตนัย	ให้เขียนค�าตอบแต่ละข้อในสมุดแต่ละเล่มตามสีที่ก�าหนด	กรณีเขียนผิดเล่มให้
แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันที	เขียนค�าตอบด้วยปากกาหมึกสีน�้าเงินหรือสีด�าเท่านั้น
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ห้ามท�าข้อสอบด้วยดินสอ	และฉีกกระดาษออกจากสมุดค�าตอบโดยเด็ดขาด	อนุกรรมการ 
จะไม่ตรวจค�าตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น

เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้วให้หยุดเขียนค�าตอบทันที	และนั่งรอเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อส่งข้อสอบ	
กระดาษค�าตอบ	และสมุดค�าตอบพร้อมลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนออกห้องสอบ

ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วน	ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด	รวมทั้งห้ามน�าข้อสอบ	
กระดาษค�าตอบ	หรือสมุดค�าตอบ	ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

ห้ามกระท�าอันเป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้ขอเข้าทดสอบก�าหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนดไว้
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สภาวิชาชีพบัญชี คณะอนุกรรมการก�าหนด 

จรรยาบรรณ จัดบรรยายพิเศษ Code Of Ethics For 

PA 2018 (Final Pronouncement April 2018) 

	 เมื่อวันที่	 21	 พฤษภาคม	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดย 
คณะอนกุรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	จดับรรยายพเิศษเรือ่ง	Code	
of	Ethics	 for	PA	2018	 (Final	Pronouncement	April	2018) 
ณ	ห้องอบรม	ชัน้	8	อาคารสภาวชิาชีพบญัช	ีมผีูเ้ข้าร่วมบรรยายกว่า	
50	 คน	 การบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและเตรียม
การน�ามาใช้ปฏิบัติตามการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหม่	 ส�าหรับ 
ร่างข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ	(IESBA	2014)	

การประชุม ASEAN Federation Of Accountants Council 

Meeting  (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 126

	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพของ
ประ เทศไทย	 ซึ่ ง เป ็นหนึ่ ง ในสมาชิกของ 	 ASEAN	 Federa t ion 	 o f 
Accountants	(AFA)	โดยนางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์	เลขาธิการสภาวชิาชพีบัญชี 
และดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	 กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ 
ด้านการพัฒนาวิชาชพีบญัช	ีได้เข้าร่วมการประชมุ	AFA	Council	Meeting	ครัง้ที	่126 
ณ	 ประเทศกัมพูชา	 การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียน	และดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานด้านวชิาชพีบญัชแีห่งอาเซยีน	(The	ASEAN	
Chartered	Professional	Accountant	Coordinating	Committee	:	ACPACC)	
ตัง้แต่เมือ่วนัที	่12	ตลุาคม	2560	โดยปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นผู้รบัประสานงานระหว่าง	AFA	
และ	ACPACC	

Activity   ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน 

(Coordinating Committee On Trade In Services: CCS)

	 การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน	 (CCS)	 เป็น 
การประชุมหารือเก่ียวกับความร่วมมือด้านการค้าบริการ	 โดยมีการประชุมเป็น
ประจ�าทุก	 ๆ	 3-4	 เดอืน	 โดยในคร้ังที	่ 90	นี	้ จดัขึน้ท่ีประเทศสงิคโปร์	 ในระหว่าง 
วนัที	่21-26	พฤษภาคม	2561	โดยการประชุมดังกล่าว	มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี
เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 นางจารวุรรณ	 เรอืงสวสัดพิงศ์	 เลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัชี 
ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	 กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 ท�าหน้าที่ประธาน 
คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพแห่งอาเซียน	 (The	 ASEAN	 Chartered	
Professional	 Accountant	 Coordinating	 Committee	 :	 ACPACC)	 และ 
ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา	 ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ	 โดยการประชุม	 CCS 
ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในช่วงวันที่	5	–	10	พฤศจิกายน	2561	ที่ประเทศเมียนมาร์

สภาวิชาชีพบัญชี เรียนเชิญคณาจารย์ทั่วประเทศ 

ร่วมสัมมนา การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการบัญชี 

และประเด็นส�าคัญ

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด ้าน 
การศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช	ีเรยีนเชญิคณาจารย์จากสถาบนั 
การศึกษา	 (มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ)	 เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ 
“การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการบัญชีและประเด็นส�าคัญของ
มาตรฐานทางการบัญชีและนักบัญชีในยุคดิจิทัล”	 ระหว่างวันที	่
18-19	พฤษภาคม	2561	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	

Activity   ภาพกิจกรรม

“สภาวิชาชีพบัญชี” หนึ่งในสมาพันธ์สภาวิชาชีพร่วมยื่นหนังสือ 

เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา

	 หลังจากที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพได้เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 
เพื่อเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง	พ.ร.บ.	การอุดมศึกษา	และร่าง	พ.ร.บ.	ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาไปแล้ว	 ในวันท่ี	 18	 พฤษภาคม	 2561	 สมาพันธ์ 
สภาวิชาชีพได้เข้ายื่นหนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี 
โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ เจริญ	 ผู้อ�านวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนเป็นผู้แทน 

	 เมือ่วนัที	่18	มถินุายน	2561	สภาวชิาชพีบญัชร่ีวมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคอื	กรมการจดัหางาน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย	และสมาคมส�านกังานบญัชีไทย	ได้มกีารประชุมเพือ่พจิารณาร่วมกนัในการก�าหนด
งานในอาชพีและวชิาชพีทีห้่ามคนต่างด้าวท�า	ซึง่กระทรวงแรงงานอยูร่ะหว่างการปรบัปรงุพระราช
กฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้าวท�า	พ.ศ.	 2522	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อประกอบการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองเกี่ยวกับการก�าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�า	 โดยพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว	 ได้ก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามให้คนต่างด้าวท�าไว้	 ในบัญช ี
ท้ายพระราชกฤษฎีกา	ซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานเกี่ยวกับบัญชี	โดยระบุไว้ในข้อที่	(8)	คือ	“งานควบคุม	
ตรวจสอบ	หรือให้บริการทางบัญชี	ยกเว้นตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว”
	 การประชุมครั้งนี้	 ได้ค�านึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพทางบัญชีของคนไทย
และความมั่นคงของประเทศชาติเป็นส�าคัญ	 ซึ่งยังคงอาชีพงานบัญชีเป็นอาชีพที่สงวนตามเดิม 
แต่ปรับถ้อยค�า	 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และหากมีข้อยุติ
อย่างไร	สภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมฟรี! 

ในหลักสูตรรู้ประเด็นปรับ จับประเด็นเปลี่ยนใน TSA 250 (ปรับปรุง)

	 เมื่อวันที่	 18	 มิถุนายน	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมฟรี!	 ในหลักสูตร	 “รู้ประเด็นปรับ 
จับประเด็นเปลี่ยนใน	 TSA	 250	 (ปรับปรุง)	ณ	 ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี 
ณรงค์เดช	 การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางเพิ่มเติมส�าหรับผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบ 
เรื่องผิดกฎหมายว่า	 ควรตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างไร	 เนื่องจาก 
มคีวามคาดหวงัต่อผลการปฏิบตังิานสอบบญัชจีากภาคประชาสงัคมเพิม่ขึน้	(Balances	acting	in 
public	 interest	vs.	Principle	of	confidentiality)	 เพราะนอกจากการตรวจสอบเพื่อรับรอง
ความถูกต้องของงบการเงินยังก�าหนดให้เราพิจารณาว่าจ�าเป็นท่ีต้องด�าเนินการอ่ืนใดเพิ่มเติม 
อีกหรือไม่	เมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ	ข้อบังคับ
	 การอบรมในคร้ังนี	้มผีูเ้ข้าร่วมอบรมกว่า	350	คน	โดยได้รบัเกยีรติจาก	นายสพุจน์ สงิห์เสน่ห์ 
อปุนายกสภาวชิาชพีบญัชแีละประธานคณะกรรมการวชิาชพีด้านการสอบบญัช	ีและนางสาวรณุย์ี 
ผลาขจรศกัด์ิ	กรรมการ	ในคณะอนกุรรมการด้านมาตรฐานการสอบบญัชแีละเทคนคิการสอบบญัชี
มาเป็นผู้บรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

ประชุมพิจารณาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า

ในการรับหนังสือดังกล่าว	ณ	 ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรับบาล	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 โดยยังคงแสดงข้อห่วงใยต่อประเด็นต่าง	 ๆ	
เนื่องจากสภาวิชาชีพเป็นองค์กรท�าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	รวมถึงจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ	ซึ่งจากร่างกฎหมายดังกล่าว
จะท�าให้สภาวิชาชีพไม่มีหน้าที่เข้าไปดูแลการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอนอีกต่อไป	ท�าให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดท�าหลักสูตรและเปิดสอน
ได้โดยไม่ต้องมีเกณฑ์ควบคุม	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบตามมาในภายหลังได้	 เช่นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่อาจท�าให้เกิดปัญหาในอนาคตที่บัณฑิต 
เมือ่ส�าเรจ็การศึกษาแล้วจะไม่สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกหรอืประกอบวชิาชพีของสภาวชิาชพีต่าง	ๆ 	ได้	ทัง้นี	้ผูแ้ทนนายกรฐัมนตรกีล่าวว่าจะรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อน�าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
	 หลังจากนั้นในวันท่ี	 21	 พฤษภาคม	 2561	 สมาพันธ์สภาวิชาชีพได้มีโอกาสยื่นหนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับร่าง	 พ.ร.บ.	 
ทีเ่ก่ียวกบัการอดุมศกึษาท้ัง	2		ฉบบั	ต่อประธานสภานติิบญัญัตแิห่งชาต	ิ(สนช.)	โดยม	ีนายสรุชยั เลีย้งบญุเลิศชยั	รองประธานสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ
คนที่	1	เป็นผู้แทนในการรับหนังสือดังกล่าว	ณ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งนายสุรชัย	กล่าวว่าหากร่าง	พ.ร.บ.	ทั้ง	2	ฉบับ	เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ	สนช.	
จะพยายามผลกัดนัให้มตีวัแทนจากสมาพันธ์สภาวิชาชพีเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมาธกิารด้วยเพือ่ให้การพจิารณาร่าง	พ.ร.บ.	เกดิประโยชน์สงูสดุต่อไป
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สภาวิชาชีพบัญชี คณะอนุกรรมการก�าหนด 

จรรยาบรรณ จัดบรรยายพิเศษ Code Of Ethics For 

PA 2018 (Final Pronouncement April 2018) 

	 เมื่อวันที่	 21	 พฤษภาคม	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดย 
คณะอนกุรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	จดับรรยายพิเศษเรือ่ง	Code	
of	Ethics	 for	PA	2018	 (Final	Pronouncement	April	2018) 
ณ	ห้องอบรม	ชัน้	8	อาคารสภาวชิาชีพบญัชี	มผีูเ้ข้าร่วมบรรยายกว่า	
50	 คน	 การบรรยายในครั้งน้ีจัดข้ึนเพื่อเป็นการศึกษาและเตรียม
การน�ามาใช้ปฏิบัติตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่	 ส�าหรับ 
ร่างข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ	(IESBA	2014)	

การประชุม ASEAN Federation Of Accountants Council 

Meeting  (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 126

	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพของ
ประ เทศไทย	 ซึ่ ง เป ็นหนึ่ ง ในสมาชิกของ 	 ASEAN	 Federa t ion 	 o f 
Accountants	(AFA)	โดยนางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ์	เลขาธิการสภาวชิาชพีบัญชี 
และดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	 กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ 
ด้านการพฒันาวิชาชพีบญัช	ีได้เข้าร่วมการประชมุ	AFA	Council	Meeting	ครัง้ที	่126 
ณ	 ประเทศกัมพูชา	 การประชุมครั้งน้ีได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียน	และดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานด้านวชิาชพีบญัชแีห่งอาเซยีน	(The	ASEAN	
Chartered	Professional	Accountant	Coordinating	Committee	:	ACPACC)	
ตัง้แต่เมือ่วนัที	่12	ตลุาคม	2560	โดยปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นผู้รบัประสานงานระหว่าง	AFA	
และ	ACPACC	

Activity   ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน 

(Coordinating Committee On Trade In Services: CCS)

	 การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน	 (CCS)	 เป็น 
การประชุมหารือเก่ียวกับความร่วมมือด้านการค้าบริการ	 โดยมีการประชุมเป็น
ประจ�าทุก	 ๆ	 3-4	 เดอืน	 โดยในคร้ังที	่ 90	นี	้ จดัขึน้ท่ีประเทศสงิคโปร์	 ในระหว่าง 
วนัที	่21-26	พฤษภาคม	2561	โดยการประชุมดังกล่าว	มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี
เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 นางจารวุรรณ	 เรอืงสวสัดพิงศ์	 เลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัชี 
ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	 กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 ท�าหน้าที่ประธาน 
คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพแห่งอาเซียน	 (The	 ASEAN	 Chartered	
Professional	 Accountant	 Coordinating	 Committee	 :	 ACPACC)	 และ 
ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา	 ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ	 โดยการประชุม	 CCS 
ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในช่วงวันที่	5	–	10	พฤศจิกายน	2561	ที่ประเทศเมียนมาร์

สภาวิชาชีพบัญชี เรียนเชิญคณาจารย์ทั่วประเทศ 

ร่วมสัมมนา การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการบัญชี 

และประเด็นส�าคัญ

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน 
การศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัช	ีเรยีนเชญิคณาจารย์จากสถาบนั 
การศึกษา	 (มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ)	 เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ 
“การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการบัญชีและประเด็นส�าคัญของ
มาตรฐานทางการบัญชีและนักบัญชีในยุคดิจิทัล”	 ระหว่างวันที	่
18-19	พฤษภาคม	2561	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	

Activity   ภาพกิจกรรม

“สภาวิชาชีพบัญชี” หนึ่งในสมาพันธ์สภาวิชาชีพร่วมยื่นหนังสือ 

เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา

	 หลังจากที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพได้เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 
เพื่อเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง	พ.ร.บ.	การอุดมศึกษา	และร่าง	พ.ร.บ.	ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาไปแล้ว	 ในวันท่ี	 18	 พฤษภาคม	 2561	 สมาพันธ์ 
สภาวิชาชีพได้เข้ายื่นหนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี 
โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ เจริญ	 ผู้อ�านวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนเป็นผู้แทน 

	 เมือ่วนัที	่18	มถินุายน	2561	สภาวชิาชีพบญัชร่ีวมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องคอื	กรมการจดัหางาน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย	และสมาคมส�านกังานบญัชไีทย	ได้มกีารประชมุเพือ่พจิารณาร่วมกนัในการก�าหนด
งานในอาชพีและวชิาชพีทีห้่ามคนต่างด้าวท�า	ซึง่กระทรวงแรงงานอยูร่ะหว่างการปรบัปรงุพระราช
กฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้าวท�า	พ.ศ.	 2522	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อประกอบการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองเก่ียวกับการก�าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�า	 โดยพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว	 ได้ก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามให้คนต่างด้าวท�าไว้	 ในบัญชี 
ท้ายพระราชกฤษฎีกา	ซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานเกี่ยวกับบัญชี	โดยระบุไว้ในข้อที่	(8)	คือ	“งานควบคุม	
ตรวจสอบ	หรือให้บริการทางบัญชี	ยกเว้นตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว”
	 การประชุมครั้งนี้	 ได้ค�านึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพทางบัญชีของคนไทย
และความมั่นคงของประเทศชาติเป็นส�าคัญ	 ซ่ึงยังคงอาชีพงานบัญชีเป็นอาชีพที่สงวนตามเดิม 
แต่ปรับถ้อยค�า	 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และหากมีข้อยุติ
อย่างไร	สภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมฟรี! 

ในหลักสูตรรู้ประเด็นปรับ จับประเด็นเปลี่ยนใน TSA 250 (ปรับปรุง)

	 เมื่อวันที่	 18	 มิถุนายน	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมฟรี!	 ในหลักสูตร	 “รู้ประเด็นปรับ 
จับประเด็นเปลี่ยนใน	 TSA	 250	 (ปรับปรุง)	ณ	 ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี 
ณรงค์เดช	 การอบรมในครั้งน้ีจัดข้ึนเพื่อให้เป็นแนวทางเพิ่มเติมส�าหรับผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบ 
เรื่องผิดกฎหมายว่า	 ควรตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างไร	 เนื่องจาก 
มคีวามคาดหวงัต่อผลการปฏบิตังิานสอบบญัชจีากภาคประชาสงัคมเพิม่ขึน้	(Balances	acting	in 
public	 interest	vs.	Principle	of	confidentiality)	 เพราะนอกจากการตรวจสอบเพื่อรับรอง
ความถูกต้องของงบการเงินยังก�าหนดให้เราพิจารณาว่าจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการอื่นใดเพิ่มเติม 
อีกหรือไม่	เมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ	ข้อบังคับ
	 การอบรมในคร้ังนี	้มผีูเ้ข้าร่วมอบรมกว่า	350	คน	โดยได้รบัเกยีรติจาก	นายสพุจน์ สงิห์เสน่ห์ 
อปุนายกสภาวชิาชพีบญัชแีละประธานคณะกรรมการวชิาชพีด้านการสอบบญัชี	และนางสาวรณุย์ี 
ผลาขจรศกัด์ิ	กรรมการ	ในคณะอนกุรรมการด้านมาตรฐานการสอบบญัชแีละเทคนคิการสอบบญัชี
มาเป็นผู้บรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

ประชุมพิจารณาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า

ในการรับหนังสือดังกล่าว	ณ	 ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรับบาล	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 โดยยังคงแสดงข้อห่วงใยต่อประเด็นต่าง	 ๆ	
เนื่องจากสภาวิชาชีพเป็นองค์กรท�าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	รวมถึงจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ	ซึ่งจากร่างกฎหมายดังกล่าว
จะท�าให้สภาวิชาชีพไม่มีหน้าที่เข้าไปดูแลการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอนอีกต่อไป	ท�าให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดท�าหลักสูตรและเปิดสอน
ได้โดยไม่ต้องมีเกณฑ์ควบคุม	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบตามมาในภายหลังได้	 เช่นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่อาจท�าให้เกิดปัญหาในอนาคตที่บัณฑิต 
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้วจะไม่สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกหรอืประกอบวชิาชพีของสภาวชิาชพีต่าง	ๆ 	ได้	ทัง้นี	้ผูแ้ทนนายกรฐัมนตรกีล่าวว่าจะรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อน�าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
	 หลังจากนั้นในวันที่	 21	 พฤษภาคม	 2561	 สมาพันธ์สภาวิชาชีพได้มีโอกาสยื่นหนังสือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง	 พ.ร.บ.	 
ทีเ่ก่ียวกบัการอดุมศกึษาท้ัง	2		ฉบบั	ต่อประธานสภานติิบญัญัตแิห่งชาต	ิ(สนช.)	โดยม	ีนายสรุชยั เลีย้งบญุเลิศชยั	รองประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
คนที่	1	เป็นผู้แทนในการรับหนังสือดังกล่าว	ณ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งนายสุรชัย	กล่าวว่าหากร่าง	พ.ร.บ.	ทั้ง	2	ฉบับ	เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ	สนช.	
จะพยายามผลกัดนัให้มตีวัแทนจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมาธกิารด้วยเพือ่ให้การพจิารณาร่าง	พ.ร.บ.	เกดิประโยชน์สงูสดุต่อไป
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Mobile Accounting
	 ในวนัหนึง่	ๆ 	คนเราใช้เวลากบัการเดินทางค่อนข้างมาก	ยิง่เป็น 
นักธุรกิจหรือคนท�างาน	 เวลาส่วนใหญ่มักจะอยู่นอกส�านักงาน	 เพื่อไป
ประชุม	 เพื่อไปท�างาน	 หรือแม้แต่ไปเดินทางท่องเที่ยวตามความฝัน 
แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันพวกเขาก็ยังสามารถ
ท�างานได้ไม่ว่าจะเป็นการเช็คเมล	สื่อสารกับลูกน้อง	ลูกค้าหรือคู่ค้าผ่าน	
App.	ต่าง	ๆ 	บนโทรศัพท์มือถือ,Tablet	หรือแม้กระทั่ง	Smart	Phone

	 แต่ทกุวนันีน้อกจากงานพืน้ฐานทีก่ล่าวมาแล้ว	ท่านทราบหรือไม่ว่า
แม้แต่งานทางด้านบัญชีก็สามารถจัดการผ่านอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่กล่าวมาข้าง
ต้นได้เช ่นกัน	 ท่านสามารถบันทึกค่าใช้จ ่าย	 ท�าใบเสนอราคาหรือ 
ออก	 Invoice	 ส่งให้ลูกค้า	 เช็คสถานะการเงินของกิจการ	หรือแม้กระทั่ง 
เชค็ผลประกอบการของกจิการได้เองโดยตรง	ผ่านโทรศพัท์มือถอืได้จากทกุที ่
ทุกเวลา	 โดยไม่ต้องรอถามนักบัญชีหรือต้องรอเวลาท่ีจะกลับไปส�านักงาน
เพื่อเช็คตัวเลขเองอีกต่อไป

	 Mobile	 Accounting	 ส่วนใหญ่เป็นบริการเสริมจาก	 Cloud	
Based	 Accounting	 ที่พัฒนา	 App.	 ให้ลูกค้าสามารถติดตั้งบนโทรศัพท ์
มือถอื	หรอื	Tablet	เพือ่ความสะดวกในการใช้งาน	และการใช้งานบน	App. 
ก็ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือนของ	 Cloud	 Based 
Accounting

	 แต่ก็จะมี	 App.	 อีกประเภทหนึ่งที่พัฒนามาเพื่อเติมเต็ม 
Function	ที่	Cloud	Based	Accounting	ไม่มีหรือยังพัฒนาไปไม่ถึง	และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีไปยัง	Cloud	Based	Accounting	
โดยไม่ต้องบันทึกซ�้า	 เช่น	 App.	 ที่เกี่ยวกับ	 Inventory,	 HR,	 POS	 ฯลฯ	 
ซึ่งแน่นอนการจะใช้งาน	 App.	 เหล่าน้ีจะต้องเสียบริการเพิ่มเพื่อซ้ือ 
ความสะดวกที่เพิ่มขึ้น

	 มาดูกันว่า	Mobile	Accounting	ให้ความสะดวกแก่นักธุรกิจ
ได้อย่างไรบ้าง?
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1. ให้ความสะดวกในการเก็บหลักฐาน 

การใช้จ่ายและบันทึกค่าใช้จ่าย

2. สามารถใช้ออกอินวอยซ์เรยีกเกบ็เงิน 

จากลูกค้าและเช็คยอดขายได้ตลอด

3. สามารถเช็คยอดลูกหนี้คงค้าง 

เพื่อแจ้งหนี้และรับช�าระเงินได้ทันที

4. เจ้าของธุรกิจสามารถดูสถานะการ

เงินในบัญชีได้ทันที

5. การกระทบยอดบัญชีธนาคาร 

ท�าได้ง่ายและสะดวกขึ้น

6. เจ้าของธุรกิจสามารถเช็คตัวเลข

ทางบัญชีและงบก�าไรขาดทุนได้เอง

ผ่านโทรศัพท์มือถือ

	 ปัญหาเดิม	ๆ 	ที่นักธุรกิจมักจะใช้เงินตัวเอง
จับจ่ายซื้อของที่ใช้ในกิจการแต่ไม่สามารถ 
มีใบเสร็จไปให้ส�านักงานบัญชีลงบัญชี	 เพราะ 
ท�าหายไปหรอืจ�าไม่ได้แล้วว่าซือ้อะไรไป	ปัญหา
ดงักล่าวจะหมดไป	เพราะท่านจะสามารถถ่ายรปู 
สินค้าหรือใบเสร็จที่ซื้อของนั้นและบันทึกลงไป
ในระบบบัญชีทันที	 ถ้าจะให้ดีเลิศกว่านั้นคือ 
ม	ีApp.	บางตวัทีส่ามารถอ่านภาพแล้วแปลงเป็น
ตัวอักษร	เพื่อเชื่อมโยงไปบันทึกบัญชีได้ทันที

	 บ่อยครั้งที่เราไปเยี่ยมเยียนลูกค้าหรือไป
ท�างานให้บริการลูกค้าแล้วต้องมีการออกใบ
เสนอราคาหรอือนิวอยซ์	ถ้าออกด้วยมอืเราต้อง
เกบ็รกัษาและน�าไปให้ฝ่ายบญัชบัีนทกึบญัชภีาย
หลังแต่	 Mobile	 Accounting	 ช่วยให้เรา
สามารถออกเอกสารบนมือถือ	 เซ็นต์ชื่อลงบน
เอกสารจากหน้าจอโทรศัพท์	 แล้วส่งให้ลูกค้า
ทันทีที่การเจรจาหรือกาบริการเสร็จสิ้นลงและ
ข้อมลูนัน้ก็ถูกบันทกึในระบบบญัชทีนัที	จงึท�าให้
การท�างานด้านขายสะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก	
ท่ีดีกว ่า น้ันคือสามารถเช็คยอดขายท่ีเป ็น
ปัจจุบันได้เลย

	 สมัยก ่อนกิจการที่ มีการขายส่งสินค ้า 
ไปต่างจังหวัด	ทุกต้นเดือนพนักงานขายต้องมา
เบิกอินวอยซ ์ที่ยั งไม ่ ได ้ช�าระ	 ถือออกไป 
เพือ่เยีย่มเยยีนและเกบ็เงนิท่ีถงึก�าหนดช�าระเงนิ	
เมื่อกลับมาก็จะมาเคลียบัญชีว่ามีอินวอยซ์ที่ยัง
ไม่ได้ช�าระเหลือกี่ใบ	 ส่วนต่างคือเงินท่ีลูกค้า
ช�าระมาเป ็นเช็คหรือเงินสด	 แต ่ทุกวันนี ้
ถ้าพนักงานขายไปถึงร้านค้าของลูกค้าสามารถ
เช็คยอดค้างช�าระจากโทรศัพท์มอืถอื	ลงตัดหนีไ้ด้
เลยถ้าลูกค้าช�าระ	 ข้อมูลก็จะวิ่งเข้าระบบบัญชี
ตดัหนีใ้ห้โดยอตัโนมตัโิดยพนกังานบญัชเีพยีงแต่
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเท่านั้น

	 การที่ธุรกรรมเงินเข้า-ออกจะถูกบันทึก
แบบ	 Real	 Time	 เจ้าของกิจการ	 จึงสามารถ 
เช็คยอดเงินสด	 เงินฝากธนาคารท่ีเป็นปัจจุบัน
จาก	Mobile	 Accounting	 ได้เลย	 ไม่ว่าอยู่ 
มุมใดของโลก

	 จากนโยบายการตรวจสอบล่าสุดของ 
กรมสรรพากร	 จะมีตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะเช็ค 
ความน่าเชือ่ถอืของผู้เสียภาษทีีเ่ป็นนติบิคุคลคือ
ต้องมีการท�างบกระทบยอดธนาคารทุกเดอืน	ดงันัน้
เจ้าของธรุกจิคงต้องเริม่ปรบัตวัจากการกระทบ
ปีละครั้ง	 เปลี่ยนมาเป็นกระทบเดือนละครั้ง	
โดยที่	Mobile	App.	หลาย	ๆ 	ตัวที่จะท�าหน้าที่ 
ดงึข้อมลูจากธนาคารเข้ามาเพือ่กระทบยอดกบั
ตัวเลขในระบบบัญชีให้ทุก	 ๆ	 วันซึ่งจะช่วย 
ลดภาระการท�างานได้มาก

	 หมดสมัยแล้วกบัการทีเ่จ้าของธรุกิจ	จะต้อง
สอบถามข้อมูลทางบัญชีจากนักบัญชีแล้วก็รอ
ไปจนกว่าเธอจะไปรวบรวมมาให้ซึ่งบ่อยครั้ง
กว่าจะได้ตวัเลขมากส็ายเกนิไป	เพราะเธอมงีาน
ยุ่งรัดตัวอยู่เสมอ	 เพราะหากหันมาใช้	 Cloud	
Based	Accounting	 Software	ที่มี	Mobile	
App.	ให้ด้วย	เจ้าของธรุกจิก็จะสามารถขดุเจาะ 
เคาะข้อมูลจากระบบบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือ
ของตนเองได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 ทันใจ	 
โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากนักบัญชีอีกต่อไป

โดย..นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ 
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี

“ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ช่วยให้ท่านเห็นว่า 
Mobile	Accounting	นั้นจะช่วยให้การท�างานของนักบัญชี 

และเจ้าของธุรกิจสะดวกสบายขึ้นได้อย่างไร”

Mobile Accounting
	 ในวนัหนึง่	ๆ 	คนเราใช้เวลากบัการเดนิทางค่อนข้างมาก	ยิง่เป็น 
นักธุรกิจหรือคนท�างาน	 เวลาส่วนใหญ่มักจะอยู่นอกส�านักงาน	 เพื่อไป
ประชุม	 เพื่อไปท�างาน	 หรือแม้แต่ไปเดินทางท่องเที่ยวตามความฝัน 
แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันพวกเขาก็ยังสามารถ
ท�างานได้ไม่ว่าจะเป็นการเช็คเมล	สื่อสารกับลูกน้อง	ลูกค้าหรือคู่ค้าผ่าน	
App.	ต่าง	ๆ 	บนโทรศัพท์มือถือ,Tablet	หรือแม้กระทั่ง	Smart	Phone

	 แต่ทกุวนันีน้อกจากงานพืน้ฐานทีก่ล่าวมาแล้ว	ท่านทราบหรือไม่ว่า
แม้แต่งานทางด้านบัญชีก็สามารถจัดการผ่านอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่กล่าวมาข้าง
ต้นได้เช ่นกัน	 ท่านสามารถบันทึกค่าใช้จ ่าย	 ท�าใบเสนอราคาหรือ 
ออก	 Invoice	 ส่งให้ลูกค้า	 เช็คสถานะการเงินของกิจการ	หรือแม้กระทั่ง 
เชค็ผลประกอบการของกิจการได้เองโดยตรง	ผ่านโทรศัพท์มือถอืได้จากทกุที ่
ทุกเวลา	 โดยไม่ต้องรอถามนักบัญชีหรือต้องรอเวลาท่ีจะกลับไปส�านักงาน
เพื่อเช็คตัวเลขเองอีกต่อไป

	 Mobile	 Accounting	 ส่วนใหญ่เป็นบริการเสริมจาก	 Cloud	
Based	 Accounting	 ที่พัฒนา	 App.	 ให้ลูกค้าสามารถติดตั้งบนโทรศัพท ์
มือถอื	หรอื	Tablet	เพือ่ความสะดวกในการใช้งาน	และการใช้งานบน	App. 
ก็ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือนของ	 Cloud	 Based 
Accounting

	 แต่ก็จะมี	 App.	 อีกประเภทหนึ่งที่พัฒนามาเพ่ือเติมเต็ม 
Function	ที่	Cloud	Based	Accounting	ไม่มีหรือยังพัฒนาไปไม่ถึง	และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีไปยัง	Cloud	Based	Accounting	
โดยไม่ต้องบันทึกซ�้า	 เช่น	 App.	 ที่เกี่ยวกับ	 Inventory,	 HR,	 POS	 ฯลฯ	 
ซึ่งแน่นอนการจะใช้งาน	 App.	 เหล่านี้จะต้องเสียบริการเพิ่มเพื่อซ้ือ 
ความสะดวกที่เพิ่มขึ้น

	 มาดูกันว่า	Mobile	Accounting	ให้ความสะดวกแก่นักธุรกิจ
ได้อย่างไรบ้าง?
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การประกอบ 

ธุรกิจ 

สินทรัพย์ 

ดิจิทัล

 นักบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องมีการศึกษาหาความรู ้ในเรื่องของกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจในกจิการทีต่นเองปฏบิตังิานอยู่ มทีัง้กฎหมายพืน้ฐานและกฎหมาย
เฉพาะส�าหรับธุรกิจประเภทน้ัน ๆ เพื่อให้ม่ันใจว่ากิจการท่ีตนเองเป็นผู้ท�าบัญชี หรือ 
ผู้สอบบัญชีให้ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

	 ในยุคดิจิทัล	 ได้มีธุรกิจประเภทใหม่เกิดขึ้น	 นั่นคือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซึ่งได้มีการนําคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน 
ผ่านการเสนอขายโทเคนดจิทิลัต่อประชาชน	โดยมรีะบบให้ทาํการซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัได้	เช่น
กรณขีองการซือ้ขาย	Bitcoin	เป็นต้น	ในประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายเก่ียวกบัเรือ่งนีแ้ต่เมือ่
วันที่ 	 13	 พฤษภาคม	 2561	 ที่ผ ่ านมา	 ได ้ มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเป ็น 
พระราชกาํหนด	การประกอบธรุกจิสินทรพัย์ดจิิทลั	พ.ศ.		2561	ซึง่ได้ให้คาํนยิามของธรุกจิ
สินทรัพย์ดิจิทัล	โทเคนดิจิทัล	หรือคริบโทเคอร์เรนซี	หรือโทเคนดิจิทัลไว้ดังนี้

 “ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”	 	 หมายความว่า	 	 การประกอบธุรกิจตามประเภท 
ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	

	 (2)	 นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	

	 (3)	 ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

	 (4)	 กิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามท่ีรัฐมนตร ี

	 	 ประกาศกําหนดตามข้อเสนอแนะ	 ของคณะกรรมการ		 

	 	 ก.ล.ต.

 “สินทรัพย์ดิจิทัล”		หมายความว่า		คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล

 “คริปโทเคอร์เรนซี”		หมายความว่า		หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้น
บนระบบหรือ	 เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป ็นส่ือกลาง 
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การประกอบ 

ธุรกิจ 

สินทรัพย์ 

ดิจิทัล

 นักบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องมีการศึกษาหาความรู ้ในเรื่องของกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจในกจิการทีต่นเองปฏบิตังิานอยู่ มทีัง้กฎหมายพืน้ฐานและกฎหมาย
เฉพาะส�าหรับธุรกิจประเภทนั้น ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจการท่ีตนเองเป็นผู้ท�าบัญชี หรือ 
ผู้สอบบัญชีให้ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

	 ในยุคดิจิทัล	 ได้มีธุรกิจประเภทใหม่เกิดขึ้น	 น่ันคือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
ซ่ึงได้มีการนําคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน 
ผ่านการเสนอขายโทเคนดจิทิลัต่อประชาชน	โดยมรีะบบให้ทาํการซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัได้	เช่น
กรณขีองการซือ้ขาย	Bitcoin	เป็นต้น	ในประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายเก่ียวกบัเรือ่งนีแ้ต่เมือ่
วันที่ 	 13	 พฤษภาคม	 2561	 ที่ผ ่ านมา	 ได ้มีประกาศราชกิจจานุ เบกษาเป ็น 
พระราชกาํหนด	การประกอบธรุกจิสนิทรพัย์ดจิิทลั	พ.ศ.		2561	ซึง่ได้ให้คาํนยิามของธรุกจิ
สินทรัพย์ดิจิทัล	โทเคนดิจิทัล	หรือคริบโทเคอร์เรนซี	หรือโทเคนดิจิทัลไว้ดังนี้

 “ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”	 	 หมายความว่า	 	 การประกอบธุรกิจตามประเภท 
ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	

	 (2)	 นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	

	 (3)	 ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

	 (4)	 กิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามท่ีรัฐมนตร ี

	 	 ประกาศกําหนดตามข้อเสนอแนะ	 ของคณะกรรมการ		 

	 	 ก.ล.ต.

 “สินทรัพย์ดิจิทัล”		หมายความว่า		คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล

 “คริปโทเคอร์เรนซี”		หมายความว่า		หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้น
บนระบบหรือ	 เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป ็นส่ือกลาง 

	 (1)	 กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนใน 

	 	 โครงการหรือกิจการใด	ๆ	

	 (2)	 กําหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือ 

	 	 สิทธิอ่ืนใดท่ีเฉพาะเจาะจง	 ทั้งนี้	 ตามที่กําหนดใน 

	 	 ข้อตกลงระหว่างผูอ้อกและผูถ้อื	และให้หมายความ 

	 	 รวมถึง	 หน่วยแสดงสิทธิอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ	 

	 	 ก.ล.ต.	ประกาศกําหนด

	 เน่ืองจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะอยู่ในการกํากับดูแลของ	
ก.ล.ต.	 ดังน้ันร ่างประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์	เรื่อง	การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน	กําลังอยู่
ระหว่างการทําประชาพิจารณ์	คาดว่าจะประกาศใช้เรว็	ๆ 	นี	้สาํหรบัธรุกจิ
สินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ
ผูใ้ห้บรกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลตามพระราชกาํหนดนีเ้ป็นสถาบนั
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ดังนั้น	หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ในการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้า	 บริการ	 หรือสิทธิอ่ืนใด	 หรือ 
แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล	 	 และให้หมายความรวมถึงหน่วย
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.ประกาศกําหนด	

 “โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า		หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ถกูสร้างขึน้บนระบบหรือเครอืข่าย	อเิลก็ทรอนกิส์โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่	

	 ในขณะเดยีวกนัเมือ่วนัท่ี	13		พฤษภาคม	2561	ราชกิจจานเุบกษา 
ได้มีการประกาศพระราชกําหนด	 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่		19)	พ.ศ.	2561		เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้
พึงประเมินท่ีได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล	 หรือการโอน 
ครปิโทเคอร์เรนซหีรอืโทเคนดจิทัิล	โดยการเพิม่ข้อกาํหนดในเรือ่งเกีย่วกบั 
เงินได้บุคคลธรรมดา	ดังนี้

	 นั่นหมายความว่าหากมีการถือครองโทเคนดิจิทัล	 หรือโอน 
ครบิโทเคอร์เรนซ	ีหรือโทเคนดิจิทัล	แล้วเกิดเงินได้ที่กล่าวข้างต้น	ผู้จ่าย
เงินต้องหักภาษีเงินได้	ณ	ที่จ่ายในอัตรา	15%	ของเงินได้นั้น	ๆ	และสิ้นปี
บคุคลธรรมดากต้็องนาํรายได้ดงักล่าวไปรวมคาํนวณภาษเีงินได้สิน้ปีด้วย	
สําหรับนิติบุคคลยังไม่ได้มีกฎหมายประกาศออกมา	แต่คาดว่า	กําไรที่ได้
ก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและอาจจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย 
ซึ่งต้องรอดูประกาศกฎหมายต่อไป

 ดงันัน้ นกับญัช ีผูส้อบบญัช ีต้องท�าความเข้าใจกฎหมายใหม่
เหล่าน้ีเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจาก 
การท�าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

	 มาตรา	40(4)(ซ)		เงินส่วนแบ่งของกําไร		หรือผล

ประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันท่ีได้จากการถือหรือ	

ครอบครองโทเคนดิจิทัล

	 มาตรา	 40(4)	 (ฌ)	 ผลประโยชน์ที่ ได ้รับจาก 

การโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล	ทั้งนี้	เฉพาะ

ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

	 มาตรา	 50(2)	 (ฉ)	 	 ในกรณีเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา	40(4)	(ซ)	และ	(ฌ)	ให้คํานวณหกัในอัตราร้อยละ	15 

ของเงินได้

โดย..นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 
ที่ปรึกษา	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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 สวสัดสีมาชิกทุกท่านนะครับ...หลายๆ ท่านคงเพิง่หายเหนือ่ย
จากการจัดท�างบการเงิน การยื่นงบการเงินผ่านอินเตอร์เนตให้กับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ 
กรมสรรพากรของรอบปีบญัชสีิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมา 
ช่วงเวลานี้ท่านจึงขอใช้เวลาพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวเพื่อชาร์จพลัง 
ให้กับตัวเองกันสักหน่อย วันนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่นี้มาอัปเดต 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม่ให้กับ
เหล่าสมาชิกทุกท่านได้ทราบกัน 

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าในทุก	 ๆ	 ปี	 สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใช้ส�าหรับกิจการที่มี 
ส่วนได้เสียสาธารณะ	 (Thai	 Financial	 Reporting	 Standards	 for	
Publicly	Accountable	Entities:	TFRS	for	PAEs)	ให้สอดคล้องตาม
นโยบายหรือทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที ่
สภาวชิาชีพบญัชีก�าหนดขึน้	 โดยให้มผีลบงัคับใช้ภายใน	 1	 ปีนบัจากวนัที่ 
ถอืปฏบิตัขิองมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	(IFRS)			

TFRS ที่มีการปรับปรุงถ้อยค�าหรือขยายความให้มีความชัดเจนมากขึ้น และปรับปรุงเนื้อหา 

เพิ่มเติมโดยไม่มีการเพิ่มหลักการพื้นฐาน จ�านวน 4 ฉบับ ได้แก่ TFRS 2, TFRS 4, TAS 28 และ 

TAS 40 โดยสามารถอธิบายสรุปการปรับปรุงตามตาราง ดังนี้

มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน การปรับปรุง

TFRS 2  

เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

    การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าส�าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
โดยได้เพิ่มข้อก�าหนดทางการบัญชีส�าหรับ
(ก)	 ผลกระทบจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน 
ส�าหรับการวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยเงินสด	 (เป็นการอธิบายให้ชัดเจนขึ้น
โดยมิได้เปลี่ยนแปลงหลักการ)
(ข)	 วิธีการทางบัญชีส�าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะของการช�าระด้วยยอดสุทธิส�าหรับ
ภาระผูกพันภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	และ
(ค)	 การปรับปรุงเงื่อนไขและข้อก�าหนดของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภท 
จากการจ่ายช�าระด้วยเงนิสดเป็นการจ่ายช�าระด้วยตราสารทนุ	โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการปรบัปรงุเงือ่นไข
และข้อก�าหนดสามารถรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนได้

TFRS 4 

เรื่อง สัญญา 
ประกันภัย

      การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้กับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4) ท�าให้มีปัญหาเกิดขึ้น 
จากวันที่มีผลบังคับใช้ที่แตกต่างกันของ TFRS 9 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) (IFRS 4 ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ใน 
วันที่ 1 มกราคม 2565 ดังน้ัน TFRS 4 ที่ปรับปรุงในฉบับน้ีจึงได้ให้วิธีทางเลือกในการปฏิบัติตาม 
TFRS 9 ของธุรกิจประกันภัยไว้ดังนี้
(ก)	การยกเว้นการถือปฏิบตัติาม	TFRS	9	เป็นการชัว่คราว	–	กจิการทีม่กีจิกรรมหลักเกีย่วข้องกบัการประกนัภยั 
อาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูล
ส�าหรบัธรุกจิประกันภยั	แทนการถอืปฏบิตัติาม	TFRS	9	โดยการยกเว้นการถอืปฏบิตัติาม	TFRS	9	นีส้ามารถ
เลือกได้จนถึงรอบปีบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่	1	มกราคม	2565	หรือก่อน	TFRS	17	มีผลบังคับใช้
(ข)	วิธีปรับผลกระทบรายการ	(The	Overlay	approach)	–	ซึ่งวิธีการนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย

	 ส�าหรับปีนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับปรับปรุง	
2561	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 อยู่ระหว่างกระบวน 
การจัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็น 
ฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันท่ี 
31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2560	 (Bound	 Volume	 2018	 Consolidated 
without	early	application)	โดยจะมผีลบงัคับใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	

	 ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อม	
ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงปีน้ี	 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจึงได้
สรุปการปรับปุรงในเบื้องต้น	ดังนี้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2561 
มีทั้งหมด 58 ฉบับ ซึ่งสามารถแบ่งการปรับปรุงออกได้เป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่

กลุ่มที่ 

1

มาแล้วออเจ้าทั้งหลาย..กับมาตรฐาน

การรายงานทางการ เง ิน

ฉบับ
ปรับปรุง

2561
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 สวสัดสีมาชิกทุกท่านนะครับ...หลายๆ ท่านคงเพิง่หายเหนือ่ย
จากการจัดท�างบการเงิน การยื่นงบการเงินผ่านอินเตอร์เนตให้กับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ 
กรมสรรพากรของรอบปีบญัชสีิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมา 
ช่วงเวลานี้ท่านจึงขอใช้เวลาพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวเพื่อชาร์จพลัง 
ให้กับตัวเองกันสักหน่อย วันนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่น้ีมาอัปเดต 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม่ให้กับ
เหล่าสมาชิกทุกท่านได้ทราบกัน 

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าในทุก	 ๆ	 ปี	 สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช ้ส�าหรับกิจการที่มี 
ส่วนได้เสียสาธารณะ	 (Thai	 Financial	 Reporting	 Standards	 for	
Publicly	Accountable	Entities:	TFRS	for	PAEs)	ให้สอดคล้องตาม
นโยบายหรือทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที ่
สภาวชิาชีพบญัชีก�าหนดขึน้	 โดยให้มผีลบงัคับใช้ภายใน	 1	 ปีนบัจากวนัที่ 
ถอืปฏบิตัขิองมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	(IFRS)			

TFRS ที่มีการปรับปรุงถ้อยค�าหรือขยายความให้มีความชัดเจนมากขึ้น และปรับปรุงเนื้อหา 

เพิ่มเติมโดยไม่มีการเพิ่มหลักการพื้นฐาน จ�านวน 4 ฉบับ ได้แก่ TFRS 2, TFRS 4, TAS 28 และ 

TAS 40 โดยสามารถอธิบายสรุปการปรับปรุงตามตาราง ดังนี้

มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน การปรับปรุง

TFRS 2  

เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

    การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าส�าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
โดยได้เพิ่มข้อก�าหนดทางการบัญชีส�าหรับ
(ก)	 ผลกระทบจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน 
ส�าหรับการวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยเงินสด	 (เป็นการอธิบายให้ชัดเจนขึ้น
โดยมิได้เปลี่ยนแปลงหลักการ)
(ข)	 วิธีการทางบัญชีส�าหรับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีมีลักษณะของการช�าระด้วยยอดสุทธิส�าหรับ
ภาระผูกพันภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	และ
(ค)	 การปรับปรุงเงื่อนไขและข้อก�าหนดของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปลี่ยนการจัดประเภท 
จากการจ่ายช�าระด้วยเงนิสดเป็นการจ่ายช�าระด้วยตราสารทนุ	โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการปรบัปรุงเงือ่นไข
และข้อก�าหนดสามารถรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนได้

TFRS 4 

เรื่อง สัญญา 
ประกันภัย

      การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้กับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4) ท�าให้มีปัญหาเกิดขึ้น 
จากวันที่มีผลบังคับใช้ที่แตกต่างกันของ TFRS 9 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) (IFRS 4 ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ใน 
วันที่ 1 มกราคม 2565 ดังน้ัน TFRS 4 ที่ปรับปรุงในฉบับนี้จึงได้ให้วิธีทางเลือกในการปฏิบัติตาม 
TFRS 9 ของธุรกิจประกันภัยไว้ดังนี้
(ก)	การยกเว้นการถอืปฏิบตัติาม	TFRS	9	เป็นการชัว่คราว	–	กิจการทีมี่กิจกรรมหลกัเกีย่วข้องกบัการประกนัภยั 
อาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูล
ส�าหรบัธรุกจิประกันภยั	แทนการถอืปฏบิตัติาม	TFRS	9	โดยการยกเว้นการถอืปฏบิตัติาม	TFRS	9	นีส้ามารถ
เลือกได้จนถึงรอบปีบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่	1	มกราคม	2565	หรือก่อน	TFRS	17	มีผลบังคับใช้
(ข)	วิธีปรับผลกระทบรายการ	(The	Overlay	approach)	–	ซึ่งวิธีการนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย

	 ส�าหรับปีน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับปรับปรุง	
2561	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 อยู่ระหว่างกระบวน 
การจัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็น 
ฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันท่ี 
31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2560	 (Bound	 Volume	 2018	 Consolidated 
without	early	application)	โดยจะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	

	 ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อม	
ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงปีน้ี	 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจึงได้
สรุปการปรับปุรงในเบื้องต้น	ดังนี้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2561 
มีทั้งหมด 58 ฉบับ ซึ่งสามารถแบ่งการปรับปรุงออกได้เป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่

กลุ่มที่ 

1

มาแล้วออเจ้าทั้งหลาย..กับมาตรฐาน

การรายงานทางการ เง ิน

ฉบับ
ปรับปรุง

2561

 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสมาชิกทุกท่าน 
จะได้รบัทราบข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ รวมถงึได้น�าข้อมลูไปใช้เพือ่เตรยีม
ความพร้อมในกรณทีีม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัปรบัปรงุ 2561 
นัน้มีผลกระทบกบักจิการของท่าน โดยท่านสามารถศกึษาหลกัการหรอื
ความคบืหน้าของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละฉบบัได้ที่
เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี >> http://www.fap.or.th/Article/
Detail/78326

มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน
การปรับปรุง

TAS 28 

เรื่อง เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า

	 	 	 อธิบายให้ชัดเจนว่ากิจการที่เลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธ ี
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ	(ซึง่ถอืโดยกจิการหรอืถอืโดยทางอ้อมผ่านกจิการซึง่เป็นกิจการร่วมลงทุน	
กองทุนรวม	กองทรัสต์	หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	รวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน)	
โดยกจิการต้องเลอืกวธิกีารนีใ้นแต่ละบรษิทัร่วมหรอืการร่วมค้า	ณ	วนัทีร่บัรูร้ายการครัง้แรกของบรษิทัร่วม
และการร่วมค้า
	 	 	 นอกจากนี้ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า

TAS 40 

เร่ือง อสงัหาริมทรพัย์ 
เพื่อการลงทุน

	 	 	 อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่น	 ๆ	 หรือโอนจากบัญชี 
อืน่	ๆ 	มาเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุเฉพาะเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใช้งานของอสงัหารมิทรพัย์นัน้

Tips: สงสัยจังว่าท�าไมมีมาตรฐานออกใหม่หลายฉบับ 

แต่จ�านวนฉบับที่เพิ่มขึ้นจึงมีนิดเดียวเองนะ

TFRS ที่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับ

ใช้ในประเทศไทย (กลุ่มที่ 2) โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลง

เนื้อหาอย่างเป็นสาระส�าคัญแต่อย่างใด จ�านวน 22 ฉบับ

กลุ่มที่ 

3

TFRS ท่ีเป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและการอ้างอิงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น (ปรับปรุงการอ้างอิง 

ปี พ.ศ.) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างเป็นสาระส�าคัญ 

แต่อย่างใด จ�านวน 24 ฉบับ

กลุ่มที่ 

4

กลุ่มที่ 

2

TFRS ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย  จ�านวน 

8 ฉบับ
1
  ได้แก่ TFRS 1, TFRS 15, TFRS กลุ่ม

เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7, TFRS 9, TAS 32, 

TFRIC 16 และ TFRIC 19) และ TFRIC 22

1- TFRS 1 อยู ่ ระหว ่าง ข้ันตอนการพิจารณาให ้ความเห็นชอบ 
     ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
- TFRS 15 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561
- TFRS กลุ ่มเครื่องมือทางการเงินอยู ่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา 
      ให้ความเหน็ชอบในคณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชพีบญัชี  
 (กกบ.) ทั้งนี้วันที่มีผลบังคับใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- TFRIC 22 อยู ่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

     ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยได้ทีเ่วบ็ไซต์สภาวชิาชพีบญัช ี>> http://www.fap.or.th/
Article/Detail/67446

โดย.. ส่วนวิชาการมาตรฐานทางบัญชี

กระทบยอดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับปรับปรุง 2561

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ฉบับปรับปรุง	2560

56					ฉบับ

	 บวก	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ฉบับใหม่	(กลุ่มที่	2)

8					ฉบับ

	 หัก	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ที่ยกเลิก
 *TAS 11, TAS 18, TSIC 31, TFRIC 13, 
 TFRIC 15 และ TFRIC 18 (เนื่องจากถูกแทนที่    
    โดย TFRS 15)

(6)					ฉบับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับปรับปรุง 2561

58    ฉบับ
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รู้ประเด็นปรับ จับประเด็นเปล่ียนใน 
TSA 250 (Revised)

	 เมื่อกุมภาพันธ์	2560	ที่ผ่านมา	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศปรับปรุง	TSA	250	โดยปกติการปรับปรุงมาตรฐาน 
การสอบบัญชจีะเป็นกลไกส�าคญัอย่างหนึง่ทีท่�าให้ผูส้อบบญัชีสามารถรองรับกับการเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	
แล้วการปรับปรุงครั้งนี้มีที่มาและวัตถุประสงค์เพื่ออะไร	ปรับปรุงส่วนไหนบ้าง	และผู้สอบบัญชีต้องปรับตัวในการปฏิบัติงาน 
ในเรื่องใดบ้าง	จะขอสรุปให้ทราบตามล�าดับดังนี้นะคะ

	 IAASB	ได้เผยแพร่	 ISA	250	(Revised),	Consideration	of	Laws	and	Regulations	 in	an	Audit 
of	Financial	Statements	ซึง่เป็นการปรบัปรงุให้สอดคล้องกบั	2016	Code	of	Ethics	ที	่IESBA	ได้เพิม่	Section	225 
Responding	to	Non	-	Compliance	with	Laws	and	Regulations	(NOCLAR)	เพื่อให้แนวทางเพิ่มเติมส�าหรับ
ผู้สอบบัญชีท่ีตรวจพบเร่ืองผิดกฎหมายว่าควรตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างไร	เนื่องจาก
มีความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น	(balances	acting	in	public	interest	
vs.	principle	of	confidentiality)	 เพราะนอกจากการตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินยังก�าหนด
ให้เราพิจารณาว่าจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่	เมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับ

	 หลักการเดิมท่ีส�าคัญของ	TSA	250	 ยังคงเดิม	คือ	ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจึงต้องออกแบบกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์	 เน้ือหาส�าคัญที่ปรับปรุง 
และมีผลบังคับใช้ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินที่รอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่	15	ธันวาคม	2561	มีดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ปรับปรุง อ้างอิง

กรณท่ีีมกีฎหมายและข้อบงัคบัหรอืข้อก�าหนดจรรยาบรรณก�าหนดความรบัผดิชอบเพิม่เตมิ
ผู ้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมเก่ียวกับการไม ่ปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับ

ของกิจการ เช่น การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามซ่ึงรวมถึงการส่ือสารกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าท่ี 
ในการก�ากับดูแล และผู้สอบบัญชีอื่นภายในกลุ่มกิจการ รวมทั้งการพิจารณาว่ามีความจ�าเป็นต้องด�าเนิน
การอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ฯลฯ

ย่อหน้าที่	9	
และ	ก8

ค�าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�าจ�ากัดความ
การกระท�าผิดในลักษณะส่วนตัวท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมของกิจการ เช่น ผู้บริหารระดับสูงยอมรับ

สินบนจากผู้ขายและใช้อ�านาจส่วนตัวรับประกันการเลือกผู้ขายรายนั้นมาเป็นผู้ให้บริการกับกิจการ

ย่อหน้าที่	ก9	
และ	ก10

ที่มาและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

TSA 250 (Revised) ปรับปรุงส่วนไหนบ้าง TSA

ประเด็นที่ปรับปรุง อ้างอิง

ค�าอธิบายตัวอย่างกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานฉบับนี้
• การทุจริต การคอรัปชั่น และการติดสินบน
• การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม
• ตลาดทุน และการซื้อขายหลักทรัพย์
• การธนาคาร และผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่น
• การป้องกันข้อมูล
• ภาษี เงินบ�านาญค้างจ่าย และการจ่ายเงินบ�านาญ
• การป้องกันสภาพแวดล้อม
• สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

ย่อหน้าที่	ก6

ค�าอธิบายเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 
       ข้อบังคับ อาทิเช่น

• การประเมินผลกระทบถึงความน่าเช่ือถือของหนังสือรับรองจากผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที ่
ในการก�ากับดูแล หากได้รับหลักฐานหรือสงสัยว่าผู ้บริหารและผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล 
มีส่วนร่วมหรือเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วม หรือกรณีที่ทราบแต่ไม่รายงานหรือไม่อนุมัติให้รายงานต่อผู้มี
อ�านาจที่เหมาะสมในเวลาที่สมควร
• อ ้างอิงไปยัง TSA220 เกี่ยวกับการจัดเตรียมข ้อมูลเกี่ยวกับการไม ่ปฏิบัติตามให ้กับ 
ผู้สอบบัญชีที่รับงานต่อ

ย่อหน้าที่ 
ก20-ก25

แนวทางและตัวอย ่างเ พ่ิมเติมในการรายงานการไม ่ปฏิบัติตามกฎหมายและข ้อบังคับ 
       โดยก�าหนดให้

• นอกเหนอืจากผลต่อการแสดงความเหน็แบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป การไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อ
บังคับ อาจสื่อสารเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบตาม TSA701
• การพิจารณารายงานต ่อหน ่วยงานก�ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมซึ่ ง เดิมมีข ้อจ�ากัด 
ในการรักษาความลับของลูกค้า  โดยให้แนวทางการรายงานที่ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่
รักษาความลับของลูกค้าตามที่ก�าหนดในจรรยาบรรณ section 225.35 of IESBA 2016 
Code of Ethics

ย่อหน้าที่	29	และ	
ก26-ก33

	 อย่างไรก็ดี	 เราไม่อาจหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดและความท้าทายหลาย	ๆ	ประการ	เช่น	การเข้าถึงข้อมูลระหว่างการตรวจสอบ 
การกระท�าที่เจตนาปกปิด	หรือเรื่องท่ีไม่มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงิน	(Indirect	Effect)	จึงย่อมต้องมีช่องว่างระหว่างความ 
คาดหวงักบัผลทีเ่กดิขึน้	ซ่ึงผู้สอบบญัชคีวรตอบสนองต่อความคาดหวงับนพืน้ฐานความเป็นไปได้และข้อจ�ากดัต่าง	ๆ 	เพือ่คงไว้ซึง่คณุภาพ 
การสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

 ผู้สอบบญัชต้ีองก�าหนดวธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อการไม่ปฏิบตัติามกฎหมายหรือข้อบงัคบัทีพ่บหรอืสงสยั	โดยเริม่
ต้นจากท�าความเข้าใจในกจิการเพือ่ระบุกฎหมายและข้อบงัคบัทีใ่ช้ส�าหรบักจิการ	รวมทัง้ท�าความเข้าใจวิธีการทีก่จิการจะปฏบิตัติาม
กฎหมายและข้อบังคับนั้น	เพื่อให้ออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์		โดยเฉพาะการก�าหนดวิธีการตรวจสอบ
และกระท�าการใดๆ	เพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อบ่งชี้และพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ	เช่น	ท�าความเข้าใจถึง
ลักษณะและสถานการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามที่เกิดขึ้น	พิจารณาผลกระทบต่องบการเงินและการแสดงความเห็น	อีกท้ังต้องตัดสิน
ใจว่าจะสื่อสารเรื่องนี้ให้ใครทราบบ้าง	รวมถึงพิจารณาว่าควรจะต้องถอนตัวจากงานสอบบัญชีหรือไม่	เป็นต้น	ซึ่งหากกฎหมายหรือ
ข้อบังคับดังกล่าวก�าหนดหรือให้สิทธิผู้สอบบัญชีในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ	เราก็ควรหารือกับที่ปรึกษา
กฎหมายก่อนที่จะสื่อสารข้อสรุปจากการตรวจสอบของเราให้หน่วยงานก�ากับดูแลภายนอกที่ให้สิทธินั้น	

ผู้สอบบัญชีต้องปรับตัวในการปฏิบัติงานในเรื่องใดบ้าง

โดย..นางสาวรุณีย์ ผลาขจรศักดิ์
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รู้ประเด็นปรับ จับประเด็นเปล่ียนใน 
TSA 250 (Revised)

	 เมื่อกุมภาพันธ์	2560	ที่ผ่านมา	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศปรับปรุง	TSA	250	โดยปกติการปรับปรุงมาตรฐาน 
การสอบบัญชีจะเป็นกลไกส�าคญัอย่างหน่ึงทีท่�าให้ผูส้อบบญัชีสามารถรองรบักบัการเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	
แล้วการปรับปรุงครั้งนี้มีที่มาและวัตถุประสงค์เพื่ออะไร	ปรับปรุงส่วนไหนบ้าง	และผู้สอบบัญชีต้องปรับตัวในการปฏิบัติงาน 
ในเรื่องใดบ้าง	จะขอสรุปให้ทราบตามล�าดับดังนี้นะคะ

	 IAASB	ได้เผยแพร่	 ISA	250	(Revised),	Consideration	of	Laws	and	Regulations	 in	an	Audit 
of	Financial	Statements	ซึง่เป็นการปรบัปรงุให้สอดคล้องกบั	2016	Code	of	Ethics	ที	่IESBA	ได้เพิม่	Section	225 
Responding	to	Non	-	Compliance	with	Laws	and	Regulations	(NOCLAR)	เพื่อให้แนวทางเพิ่มเติมส�าหรับ
ผู้สอบบัญชีที่ตรวจพบเรื่องผิดกฎหมายว่าควรตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างไร	เนื่องจาก
มีความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น	(balances	acting	in	public	interest	
vs.	principle	of	confidentiality)	 เพราะนอกจากการตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินยังก�าหนด
ให้เราพิจารณาว่าจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่	เมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับ

	 หลักการเดิมที่ส�าคัญของ	TSA	250	ยังคงเดิม	คือ	ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงจึงต้องออกแบบกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์	 เนื้อหาส�าคัญที่ปรับปรุง 
และมีผลบังคับใช้ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินที่รอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่	15	ธันวาคม	2561	มีดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ปรับปรุง อ้างอิง

กรณท่ีีมกีฎหมายและข้อบงัคบัหรอืข้อก�าหนดจรรยาบรรณก�าหนดความรบัผดิชอบเพิม่เตมิ
ผู ้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมเก่ียวกับการไม ่ปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับ

ของกิจการ เช่น การตอบสนองต่อการไม่ปฏิบัติตามซ่ึงรวมถึงการส่ือสารกับผู ้บริหาร ผู ้มีหน้าท่ี 
ในการก�ากับดูแล และผู้สอบบัญชีอื่นภายในกลุ่มกิจการ รวมทั้งการพิจารณาว่ามีความจ�าเป็นต้องด�าเนิน
การอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ฯลฯ

ย่อหน้าที่	9	
และ	ก8

ค�าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�าจ�ากัดความ
การกระท�าผิดในลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของกิจการ เช่น ผู้บริหารระดับสูงยอมรับ

สินบนจากผู้ขายและใช้อ�านาจส่วนตัวรับประกันการเลือกผู้ขายรายนั้นมาเป็นผู้ให้บริการกับกิจการ

ย่อหน้าที่	ก9	
และ	ก10

ที่มาและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

TSA 250 (Revised) ปรับปรุงส่วนไหนบ้าง TSA

ประเด็นที่ปรับปรุง อ้างอิง

ค�าอธิบายตัวอย่างกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานฉบับนี้
• การทุจริต การคอรัปชั่น และการติดสินบน
• การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม
• ตลาดทุน และการซื้อขายหลักทรัพย์
• การธนาคาร และผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่น
• การป้องกันข้อมูล
• ภาษี เงินบ�านาญค้างจ่าย และการจ่ายเงินบ�านาญ
• การป้องกันสภาพแวดล้อม
• สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

ย่อหน้าที่	ก6

ค�าอธิบายเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบเม่ือพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 
       ข้อบังคับ อาทิเช่น

• การประเมินผลกระทบถึงความน่าเช่ือถือของหนังสือรับรองจากผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที ่
ในการก�ากับดูแล หากได้รับหลักฐานหรือสงสัยว่าผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล 
มีส่วนร่วมหรือเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วม หรือกรณีที่ทราบแต่ไม่รายงานหรือไม่อนุมัติให้รายงานต่อผู้มี
อ�านาจที่เหมาะสมในเวลาที่สมควร
• อ ้างอิงไปยัง TSA220 เ ก่ียวกับการจัดเตรียมข ้อมูลเกี่ยวกับการไม ่ปฏิบัติตามให ้กับ 
ผู้สอบบัญชีที่รับงานต่อ

ย่อหน้าที่ 
ก20-ก25

แนวทางและตัวอย ่างเ พ่ิมเติมในการรายงานการไม ่ปฏิบัติตามกฎหมายและข ้อบังคับ 
       โดยก�าหนดให้

• นอกเหนอืจากผลต่อการแสดงความเหน็แบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป การไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อ
บังคับ อาจสื่อสารเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบตาม TSA701
• การพิจารณารายงานต ่อหน ่วยงานก�ากับดูแลภายนอกที่ เหมาะสมซึ่ ง เดิมมีข ้อจ�ากัด 
ในการรักษาความลับของลูกค้า  โดยให้แนวทางการรายงานที่ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่
รักษาความลับของลูกค้าตามท่ีก�าหนดในจรรยาบรรณ section 225.35 of IESBA 2016 
Code of Ethics

ย่อหน้าที่	29	และ	
ก26-ก33

	 อย่างไรก็ดี	 เราไม่อาจหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดและความท้าทายหลาย	ๆ	ประการ	เช่น	การเข้าถึงข้อมูลระหว่างการตรวจสอบ 
การกระท�าที่เจตนาปกปิด	หรือเรื่องท่ีไม่มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงิน	(Indirect	Effect)	 จึงย่อมต้องมีช่องว่างระหว่างความ 
คาดหวงักบัผลทีเ่กดิขึน้	ซึง่ผูส้อบบญัชคีวรตอบสนองต่อความคาดหวงับนพ้ืนฐานความเป็นไปได้และข้อจ�ากดัต่าง	ๆ 	เพือ่คงไว้ซ่ึงคณุภาพ 
การสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

 ผูส้อบบญัชต้ีองก�าหนดวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืข้อบงัคบัทีพ่บหรอืสงสยั	โดยเร่ิม
ต้นจากท�าความเข้าใจในกจิการเพือ่ระบุกฎหมายและข้อบงัคับทีใ่ช้ส�าหรบักจิการ	รวมทัง้ท�าความเข้าใจวิธีการทีก่จิการจะปฏบิตัติาม
กฎหมายและข้อบังคับนั้น	เพื่อให้ออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์		โดยเฉพาะการก�าหนดวิธีการตรวจสอบ
และกระท�าการใดๆ	เพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อบ่งชี้และพบหรือสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ	เช่น	ท�าความเข้าใจถึง
ลักษณะและสถานการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามท่ีเกิดขึ้น	พิจารณาผลกระทบต่องบการเงินและการแสดงความเห็น	อีกท้ังต้องตัดสิน
ใจว่าจะสื่อสารเรื่องนี้ให้ใครทราบบ้าง	รวมถึงพิจารณาว่าควรจะต้องถอนตัวจากงานสอบบัญชีหรือไม่	เป็นต้น	ซึ่งหากกฎหมายหรือ
ข้อบังคับดังกล่าวก�าหนดหรือให้สิทธิผู้สอบบัญชีในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ	เราก็ควรหารือกับที่ปรึกษา
กฎหมายก่อนที่จะสื่อสารข้อสรุปจากการตรวจสอบของเราให้หน่วยงานก�ากับดูแลภายนอกที่ให้สิทธินั้น	

ผู้สอบบัญชีต้องปรับตัวในการปฏิบัติงานในเรื่องใดบ้าง

โดย..นางสาวรุณีย์ ผลาขจรศักดิ์
กรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี 
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Executive Class “CFO Certification Program”

 หลักสูตรคุณภาพเพื่อผู้บริหารแห่งปี!

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน..	 ในเดือนสิงหาคมนี้สภาวิชาชีพบัญชี 
มีก�าหนดจัดโครงการอบรม CFO Certification Program รุ่นที่ 21 
ในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561	ให้แก่ 
ผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่ง	 CEO,	 CFO	 กรรมการตรวจสอบ	 ผู้บริหารใน 
สายงานบัญชี	และเจ้าของธุรกิจ	หรือผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างและโดดเด่น	 โดยในปีนี้คณะผู้จัดท�า
หลักสูตรได้ออกแบบพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อมุ ่งพัฒนาผู้บริหาร 
ในระดับสูงโดยเฉพาะ	 มุ ่งเน้นกระบวนการสร้างสรรค์	 นวัตกรรม 
ในการท�างาน	 และการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากกรณีศึกษา 
ต่าง	 ๆ	 ซึ่งหลักสูตรนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของ	 CFO	 ใน

ปัจจบุนั	ทีต้่องการเพิม่บทบาท	ความรอบรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
งานในหน้าที่ของ	CFO	อย่างมืออาชีพโดยแท้จริง	
	 Newsletter	 ฉบับนี้	 ผู้เขียนจึงไม่พลาดที่จะน�าบทสัมภาษณ์ 
จากคุณวรวิทย์ เจนธนากุล	 อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่	 2	 และ
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร	 ซึ่งท่านเป็น
ประธานการจดัหลกัสตูรนี	้และคณุจรพีร จารกุรสกลุ	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หนึ่งใน
วิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ	“CFO as a 
Business Partner to CEO”	มามอบให้ท่านผู้อ่านค่ะ

CFO หรือผู้บริหารระดับสูง

ต้องปรับตัวอย่างไรในยุค Thailand 4.0? 

	 หากเปรียบ	“บริษัท”	เป็นเสมือนบ้านหลังหนึ่ง	“CFO”	
ก็เปรียบเสมือนแม่บ้านที่ดูแลเรื่องการเงินของบ้านครับ	 และตาม 
ที่ทุกท่านทราบว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ	 เพราะปัจจุบันการท�างานต้อง
อาศยัเทคโนโลยเีข้ามาเป็นตวัช่วยเสมอ	เพราะฉะนัน้ในทกุวชิาชพี
จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี	 ดังนั้น	CFO	 ในยุค	Thailand	
4.0	จะท�างานแบบเก่าไม่ได้แล้วครบั	ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจสภาพ
แวดล้อมธุรกิจเป็นอย่างดี	รู้เรื่องการบริหารจัดการ	รู้เรื่องการผลิต	
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู ่ เสมอ	 ไม ่ว ่าจะเป ็นการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค	 หรือแม้กระทั่งการบริหารความเสี่ยง 
ต่าง	ๆ	เมื่อ	CFO	มีองค์ความรู้และมีข้อมูลที่มีคุณภาพ	ก็จะน�ามา
สูก่ารบรหิารจัดการและกลยทุธ์ทีดี่และถกูต้อง	ดงันัน้	CFO	จงึเป็น
ส่วนส�าคญัทีท่�าให้องค์กรหรอื	CEO	เกิดการตัดสนิใจแบบไม่มีความ
ผิดพลาด	เป็นคู่คิดให้กับ	CEO	ของบริษัทได้	

ท�าไม CFO หรือผู้บริหารระดับสูง

ต้องเข้าร่วมโครงการนี้?

	 “ผมในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน 
การบญัชีบรหิาร	เหน็ความส�าคญัในเรือ่งนีเ้ป็นมาก	จงึจดัหลกัสตูร	
CFO	Certification	Program	ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชี
ได้จัดมาตลอดเป็นระยะเวลากว่า	 10	 ปี	 เพ่ือเสริมบทบาทและ 
ความเป็นมอือาชีพด้านการบรหิารการเงินและบญัชสี�าหรบัองค์กร	
และคัดสรรทุกเร่ืองที่ส�าคัญส�าหรับ	 CFO	 จากวิทยากรที่เป็น 
ผู้บริหารระดับสูง	และทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจและวิชาชีพบัญชี 
หลากหลายท่าน	 มาให้ความรู้และทักษะด้านวิชาการ	 และในปีนี้
สภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มความรู้ด้าน Soft Skills เพื่อสนับสนุน
การท�างานของผู้บริหารบรรจุลงหลักสูตรน้ีด้วย	 อาทิ	 ในเรื่อง 

การสร้างสายสัมพันธ์,	Design	Thinking	for	CFO	และ	Social	
Protocol	 &	Dress-up	 เพราะ	CFO	 ต้องออกไปพบปะกบัผู้คน
มากมาย	 ถ้า	 CFO	 ได้เติมเต็มความรู้และทักษะต่าง	 ๆ	 ในเรื่อง 
เหล่านีเ้พิม่เตมิ	กส็ามารถเป็น	CFO	ทีมี่ศกัยภาพครบถ้วนทกุด้าน”	

“ผมเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างประโยชน์ให้แก่ 

CFO ได้อย่างแน่นอน จึงอยากเชิญชวน CFO หรือผู้บริหาร

ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

หรือองค์กรอิสระ ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรนี้ครับ”

คุณวรวิทย์  เจนธนากุล

อุปนายกคนที่	2	และประธานคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

Special Interview  สัมภาษณ์พิเศษ
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Executive Class “CFO Certification Program”

 หลักสูตรคุณภาพเพื่อผู้บริหารแห่งปี!

บทบาทและหน้าที่ของ CFO

ในมุมมองของ CEO ต้องเป็นอย่างไร?

	 “CFO	นั้นจะต้องเป็น	Decision	Supporter	ของ	CEO	
ค่ะ	เราจะเห็นได้ว่า	CEO	ไปไหน	CFO	มักจะต้องไปด้วย	ส�าหรับ
บทบาทและหน้าที่ของ	CFO	ที่ดีนั้นจะต้องเป็นอย่างไร	จริง	ๆ 	แล้ว	
เราต้องดูลักษณะของธุรกิจด้วย	 อย่างเช่นเมื่อก่อนดิฉันจะพูด 
เสมอว่า	 บริษัทที่ดีจะต้องมี	 Business	 Model	 ที่ดีก่อน	 แต่ 
Business	Model	 จะดีอย่างเดียวนั้นไม่พอ	 Financial	Model 
จะต้องดด้ีวย	กล่าวคอืคณุจะต้องเอา	Financial	Engineering	เข้ามา
ประกอบกับ	 Business	Model	 ของคุณ	 จะท�าให้บริษัทของคุณ
พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว	 แต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลง
ไปมากค่ะ	แค่	2	ข้อไม่เพียงพอแล้ว	จะต้องมเีรือ่งของ	Technology	
เข้ามาด้วย	 สรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามถ้าคุณมองไป 
ข้างหน้า	 คุณจะต้องมี	 3	 อย่าง	 นั่นก็คือ	 1.	 Business	Model 
จะต้องดีก่อนเพราะเป็นรากฐานส�าคัญของบริษัท	 2.	 เรื่องของ 
Financial	 Engineering	 ต่าง	 ๆ	 ต้องรู้จักน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ	3.	คือเรื่อง	Technology	
เพราะเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลมากในยุคสมัยน้ี	 ถ้าบริษัทใดยึดหลัก 
ทั้ง	 3	 ข้อนี้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ	 ดิฉันเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้
บริษัทท่านก็จะพัฒนาและเติบโตไปอย่างก้าวไกลค่ะ”

ทักษะส�าคัญที ่CFO  

หรือผู้บริหารระดับสูงต้องมี?

	 ส�าหรับบทบาทและหน้าที่ของ	 CFO	หลายคนจะเข้าใจ
ว่า	 CFO	 จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเงินอย่าง
เดียว	 ส�าหรับตอนนี้เรื่องการเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ		
CFO	 จ�าเป็นต้องรู้และเข้าใจในหลายเรื่องมาก	 ยกตัวอย่างเช่น 
“เรื่องการบัญชี”	CFO	ที่เก่ง	ๆ	บางครั้งยังลืมเรื่องบัญชีไป	ท�าให้
เวลาด�าเนินธุรกิจหรือการท�าข้อตกลงต่าง	ๆ	จะพลาดในเรื่องบัญชี
เป็นส่วนมาก	คือ	CFO	ไม่จ�าเป็นต้องท�าบญัชีเก่งก็ได้ค่ะ	แต่คณุต้อง
เก่งในเรื่องการผสมผสานเทคนิคในการบริหารงาน	 (Integrator) 
ในบทบาทของมืออาชีพด้านการเงินและการบัญชี	 เก่งในเรื่องการ
บริหารจัดการและเข้าใจโครงสร้างทางการเงิน	 และต้องก้าวทัน

มาตรฐานทางบัญชีใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 เพราะมันส�าคัญและสัมพันธ์ 
กับรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างมาก	 และอีกหนึ่งสิ่งที ่
ดฉินัอยากจะฝากไว้กค็อื	CFO	ต้องเป็นมืออาชพีทางด้านการเงนิการ
บญัช	ีและคณุจะหยดุนิง่ไม่ได้เพราะโลกเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	
คณุต้องม่ันเรยีนรูเ้พิม่เตมิตลอดเวลา	เพราะคณุเปรยีบเสมอืนแม่ทพั
คูใ่จของ	CEO	การที	่CEO	จะผลกัดนัและพฒันาบรษิทัให้ก้าวกระโดด
ไปได้	 เขาจะต้องไว้ใจ	CFO	 ให้ควบคุมดูแลและบริหารด้านการเงิน
บริษัทให้แขง็แรง	ไม่ให้ทกุอย่างมันเกนิขอบเขตทีจ่�าเป็น	เช่น	เมือ่หนี้
สินต่อต้นทุนสูงมากบริษัทก็จะเดินไปต่อไม่ได้	 ในอนาคตจะส่งผล 
ให้บริษัทเกิดปัญหามากมายค่ะ

คุณจรีพร  จารุกรสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

 ทราบแบบนี้แล้ว.. CFO หรือผู ้บริหารท่านใดที่สนใจ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร “CFO Certification 
Program” สามารถติดตามได ้ที่ เว็บไซต ์สภาวิชาชีพบัญชี  
www.fap.or.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02 685 2556 
(คุณขวัญหทัย) ส�าหรับในฉบับหน้าห้ามพลาดเช่นกันค่ะ พบกับบท
สัมภาษณ์จาก คุณอนุวัฒน์ จงยินดี Executive Advisor บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) หนึ่งในวิทยากรท่ีจะมาบรรยาย 

เรยีบเรยีงโดย..ส่วนสือ่สารองค์กร

ในหัวข้อ “Risk Management (Enterprise & Financial)” และ 
ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ 
จ�ากัด อีกหนึ่งวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “People Engagement” 
ซึง่ทัง้สองจะมาให้มมุมองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบทบาท CFO ในปัจจบุนั 
ขอบพระคุณค่ะ
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ชาวบัญชีควรดูแลสุขภาพอย่างไร 

ให้ห่างไกล Office Syndrome

 มคีนเคยกล่าวไว้ว่า “การไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ” และนิยามนีก้ใ็ช้ได้กบัทกุสายอาชีพ ไม่เว้นแม้กระทัง่
สายงานบัญชี นักบัญชีส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ต้องนั่งติดโต๊ะ ติดเครื่องคิดเลข จดจ้องอยู่กับตัวเลขจนบางครั้งลืมใส่ใจ
ดแูลสุขภาพ ซึง่ในระยะยาวอาจท�าให้เกดิปัญหากบัสุขภาพแบบไม่ทนัตัง้ตัว อย่างเช่น โรคออฟฟิศซนิโดรม โรคยอดฮติ 
ส�าหรับพนักงานออฟฟิศทั้งหลาย Newsletter ฉบับนี้จึงมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพอย่างไรให้ชาวบัญชีห่างไกลจาก
โรคออฟฟิศซินโดรมมาฝากค่ะ

 ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะ คอ บ่า ไหล่ 
หลงั อาจส่งผลกระทบไปถึง การปวดหวัไมเกรน, ไหล่ตดิ, มอืชา, เอน็อักเสบ ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่เกดิจากการนัง่ท�างาน
เป็นระยะเวลานาน ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม

 ในชีวิตประจ�าวันของเรา นอกจากนอนหลับ 8 ชั่วโมงแล้ว เวลาที่เหลือส่วนใหญ่จะใช้กับการน่ัง 
ยิง่ชาวบญัชอีย่างเรานัน้แทบจะนัง่ตดิโต๊ะตลอดทัง้วนั ดงันัน้การจดัท่าทางการนัง่ให้ถกูต้อง จะเป็นส่วนช่วยท�าให้เรา
สุขภาพดียิ่งขึ้น

          ตา

 ระดับเดียวกับจอ
 ห่างประมาณ 45-60 ซม.

            หน้าจอ

 หากล่องหรือวัสดุรองจอให ้
 สูงขึ้นได้ในระดับสายตา

  หลัง

 หลังตรง
 ไม่งอหลัง

Mouse Keyboard

 ไม่ยื่นแขน
 มีที่รองมือ

      ความสูงเก้าอี้

 งอเข่าประมาณ 90 องศา
 ถ้าเท้าไม่ถึงพื้นให้หาอะไรรอง

 ลุกขึ้นมาพักสายตา ยืดเส้นยืดสาย เดิน-ขยับร่างกายประมาณ 5-10 นาที ทุกชั่วโมง

 ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจ�าทุก ๆ วัน

ท่าทางการนั่งที่ถูกต้อง

       คอ

 คอไม่ยื่น
 เก็บคาง
 ไม่หนีบโทรศัพท์คุย

       บ่าไหล่

 งอประมาณ 90 องศา

Newsletter    Issue 6718



ชาวบัญชีควรดูแลสุขภาพอย่างไร 

ให้ห่างไกล Office Syndrome

 มคีนเคยกล่าวไว้ว่า “การไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ” และนิยามนีก้ใ็ช้ได้กบัทกุสายอาชีพ ไม่เว้นแม้กระทัง่
สายงานบัญชี นักบัญชีส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ต้องนั่งติดโต๊ะ ติดเครื่องคิดเลข จดจ้องอยู่กับตัวเลขจนบางครั้งลืมใส่ใจ
ดแูลสุขภาพ ซึง่ในระยะยาวอาจท�าให้เกดิปัญหากบัสุขภาพแบบไม่ทนัตัง้ตัว อย่างเช่น โรคออฟฟิศซนิโดรม โรคยอดฮติ 
ส�าหรับพนักงานออฟฟิศทั้งหลาย Newsletter ฉบับนี้จึงมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพอย่างไรให้ชาวบัญชีห่างไกลจาก
โรคออฟฟิศซินโดรมมาฝากค่ะ

 ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะ คอ บ่า ไหล่ 
หลงั อาจส่งผลกระทบไปถึง การปวดหวัไมเกรน, ไหล่ตดิ, มอืชา, เอน็อักเสบ ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่เกดิจากการนัง่ท�างาน
เป็นระยะเวลานาน ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม

 ในชีวิตประจ�าวันของเรา นอกจากนอนหลับ 8 ชั่วโมงแล้ว เวลาที่เหลือส่วนใหญ่จะใช้กับการน่ัง 
ยิง่ชาวบญัชอีย่างเรานัน้แทบจะนัง่ตดิโต๊ะตลอดทัง้วนั ดงันัน้การจดัท่าทางการนัง่ให้ถกูต้อง จะเป็นส่วนช่วยท�าให้เรา
สุขภาพดียิ่งขึ้น

          ตา

 ระดับเดียวกับจอ
 ห่างประมาณ 45-60 ซม.

            หน้าจอ

 หากล่องหรือวัสดุรองจอให ้
 สูงขึ้นได้ในระดับสายตา

  หลัง

 หลังตรง
 ไม่งอหลัง

Mouse Keyboard

 ไม่ยื่นแขน
 มีที่รองมือ

      ความสูงเก้าอี้

 งอเข่าประมาณ 90 องศา
 ถ้าเท้าไม่ถึงพื้นให้หาอะไรรอง

 ลุกขึ้นมาพักสายตา ยืดเส้นยืดสาย เดิน-ขยับร่างกายประมาณ 5-10 นาที ทุกชั่วโมง

 ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจ�าทุก ๆ วัน

ท่าทางการนั่งที่ถูกต้อง

       คอ

 คอไม่ยื่น
 เก็บคาง
 ไม่หนีบโทรศัพท์คุย

       บ่าไหล่

 งอประมาณ 90 องศา

	 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการออกก�าลังกายที่ท�า 
ได้ง่าย	ใช้เวลาน้อย	สามารถปฏบิตัไิด้ทกุเพศทกุวยั	ซึง่นอกจากจะ
ได้สุขภาพท่ีแข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างเสริมความแข็งแรง 
ให้กล้ามเนือ้และช่วยเผาผลาญในร่างกายไปด้วยในตวั	ซึง่แต่ละท่า
ก็มีการใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่แตกต่างกันไป	 Newsletter	 ฉบับนี้ 
จึงหยิบเอาท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือท่าง่าย	 ๆ	 ขณะท่ีคุณน่ังอยู่ที ่
โต๊ะท�างานมาฝากค่ะ

ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นคอ

ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าอก หลัง หัวไหล่

ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณขาและสะโพก

ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อข้างล�าตัว

ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง 

ต้นขาด้านหลัง และสะโพก

ข้อแนะน�า

 ท่ายืดเหยียดแต่ละท่า ให้ท�าช้า ๆ ค้างไว้ใน 
 แต่ละท่า นับ 1-15 เป็น 1 รอบ ท�า 2-3 รอบ
 หายใจเข้า-ออกปกติระหว่างยืดเหยียด 
 ไม่กลั้นหายใจ
 ยืดเหยียดแค่รู้สึกตึง ต้องไม่รู้สึกเจ็บ

 หากคุณท�าตามข้างต้นที่กล่าวมา นอกจากจะท�าให้นิยาม 
“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นจริงแล้ว คุณยังได้สุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยอีกด้วย ดังนั้นชาวบัญชีนอกจากจะ
ใส่ใจตัวเลขแล้ว อย่าลืมใส่ใจสุขภาพของตัวคุณเองกันด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรียบเรียงโดย..ส่วนสื่อสารองค์กร

ให้น�ามืออีกข้างมาจับ
ขาข้างเดยีวกนั	 

ในบริเวณข้อเท้าและ
ออกแรงดึงขาให้พับ
เข้าหาตัวเท่าที่ท�าได้

เหยียดขาไปด้านหน้า	
ตั้งไว้บนเก้าอี้

ยกแขนขึ้นงอข้อศอกไปด้านหลัง	จากนั้น 
ใช้แขนฝั่งตรงข้ามผลักข้อศอกไปด้านหลัง

เหยียดแขนไขว้ไปฝั่งตรงข้าม	ใช้แขน
อีกข้างงอศอกล็อคและออกแรง 

ดึงไปฝั่งตรงข้าม

กางแขนออกทั้ง	2	ข้าง	หมุนไป 
ข้างหน้าสลับกับหมุนไปข้างหลัง

เหยียดแขนไปด้านหลัง	พร้อมยืดอก
แอ่นตัวไปข้างหลัง

มือประสานกันข้างหน้าแล้วยืดออก
ไปจนสุด

ยืดขาไปด้านหน้าพร้อมยกแขนขึ้น
ยืดขาไปด้านหน้าค่อย	ๆ	ก้มตัวลง	
พร้อมยืดแขนไปแตะปลายเท้า

เหยียดมือไปด้านหน้า	แล้วค่อย	ๆ	
ก้มตัวลงด้านล่าง

เหยียดขาขวาตั้งบนขาซ้าย 
แล้วค่อย	ๆ	โน้มตัวไปด้านหน้า

ท้าวสะเอวยกไหล่ขึ้น	แล้วหมุนหน้า
ไปด้านซ้าย	-	ขวา

ใช้หัวแม่มือดันปลายคางขึ้นประสานมือด้านหลังศีรษะ 
ค่อย	ๆ	กดศีรษะลง

เอียงศีรษะไปทางซ้าย	ใช้มือซ้ายวาง
บนศีรษะด้านขวา	แล้วดึงศีรษะ 

เบา	ๆ	ไปทางไหล่ซ้าย

บิดตัวไปข้างซ้าย
และข้างขวา

ยกมือขวาแล้วเหยียด
เอียงไปทางซ้าย	หรือ
ยกมือซ้ายแล้วเหยียด

เอียงไปทางขวา 
ท�าสลับกัน
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Training & Seminar Course

• หลักสูตร “ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/61”        

	 วันที่	10	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	2,200	บาท	บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)	

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 2/61”   

	 วันที่	16-18	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.		

	 สมาชิก	9,000	บาท	บุคคลทั่วไป	10,000	บาท	(รวม	VAT)		

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	โรงแรม	S31	สุขุมวิท	31

• หลักสูตร “เตรียมพร้อมรับมือกับภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีลาภลอยฉบับใหม่”   

	 วันที่	20	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	2,000	บาท	บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)		

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21	

• หลักสูตร “การรวมธุรกิจและการจัดทำางบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

    สำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป”  

	 วันที่	30-31	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	5,500	บาท	บุคคลทั่วไป	6,000	บาท	(รวม	VAT)	 

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	โรงแรม	จัสมินซิตี้	ถนนสุขุมวิท	23

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

เลขที่	133	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	02	685	2500	โทรสาร	02	685	2501

(สถานีรถไฟฟ้า	BTS	:	สถานีอโศก	ทางออก	3)	(สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน	MRT:	สถานีสุขุมวิท	ทางออก	1)

Website	:	www.fap.or.th	,	E-mail:	fap@fap.or.th	,	   	@FAP.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

		จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

		ไม่มารับตามก�าหนด

		ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

		ไม่ยอมรับ

		ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

		เลิกกิจการ

		ย้าย	ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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