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ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

โดย.. ชวนา วิวัฒน์พนชาติ 

กรรมการและเหรัญญิก

บันไดสูก่ารเป็น CFO 
และบทบาทที่เปลี่ยนไปในอนาคต..

นอกจาก CFO จะมบีทบาทในการดูแลด้านการเงิน
และการบัญชีแล้ว ยังต้องมีบทบาทส�าคัญในการ
เป็นเพื่อนคู่คิดของ CEO การที่องค์กรใดมีการรวม
ตวักนัของผูบ้รหิารทีม่คีวามเก่งกาจและมคีณุธรรม 
องค์กรนัน้ย่อมมโีอกาสประสบความส�าเรจ็มากกว่า 
แต่การก้าวสู ่CFO ทีด่น้ัีน มสีิง่ทีต้่องค�านงึถงึหลาย
ประการ FAP Newsletter ฉบับนี้ จะพาท่านไป
ท�าความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การ
เป็น CFO ที่ดี ..อ่านต่อหน้า 14

แนวทางการส่งหนังสือ

ยืนยันยอดในยุคไทยแลนด์ 4.0

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนวิธี
การท�างานสูย่คุดจิติอล ทกุอย่างเปลีย่นเข้าสูร่ะบบ
คอมพิวเตอร์ การประกอบธุรกิจและท�างาน
ออนไลน์ ผู ้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานท่ี 
เหมาะสมอย่างเพยีงพอ เพือ่แสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินพร้อมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น 
ตามการพัฒนาการของมาตรฐาน เพื่อให้หลักฐาน 
ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือสูงสุด เหตุน้ีผู้สอบบัญชี
ต้องพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น
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การประชุมครั้งน้ีจัดขึ้นโดย IFRS FOUNDATION 
เพือ่สรปุภาพรวมของนโยบายและแผนงานของการ
พัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
การประชุมส�าคัญครั้งน้ีเพื่อรวบรวมประเด็นที่ 
น่าสนใจและอัพเดทข่าวสารท่ีได้จากการประชุม 
มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านต่อไป
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World 
Standard-Setters 

Meeting 2016
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ออมเงินอย่างไร?

ให้เพียงพอ

รอบรูเ้รือ่งลงทุน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

เกีย่วกบัด้านการศึกษา 3 ฉบบั 
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สทิธิประโยชน์ส�าหรบัผูป้ระกอบการ

ส่งออกและน�าเข้าสนิค้าใน AEC

..อ่านต่อหน้า 18

FORM D



 หวังที่ 1 ยามแก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้

 ใครเคยเหน็ภาพทีส่มเดจ็ย่า เสด็จไปในทีต่่าง ๆ แล้วมใีนหลวงทรงประคองเดนิไปตลอดทาง 
รูไ้หมยามทีส่มเดจ็ย่าเสดจ็ไปไหน มคีนเยอะแยะ มทีหาร มอีงครกัษ์ มพียาบาล ทีค่อยประคองสมเดจ็ย่า
อยูแ่ล้ว แต่ในหลวงบอกว่า “ไม่ต้อง คนนีเ้ป็นแม่เรา เราประคองเอง” ตอนเลก็ ๆ  แม่ประคองเรา สอนเราเดิน 
หดัให้เราเดนิ เพราะฉะนัน้ ตอนนีแ้ม่แก่แล้ว เราต้องประคองแม่เดิน เพือ่เทดิพระคุณท่าน ไม่ต้องอายใคร 
เป็นภาพทีป่ระทบัใจมาก เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิ ท่านกตญัญตู่อแม่ ประคองแม่เดนิ ประชาชนทีม่าเฝ้ารบัเสดจ็
ทัง้ 2 ข้างทางเหน็หมด หลังงานพระบรมศพสมเดจ็ย่าเสรจ็ส้ินลงแล้ว ราชเลขาของสมเดจ็ย่าแถลงข่าว
ต่อหน้าสือ่มวลชนว่าก่อนสมเดจ็ย่าจะส้ินพระชนม์ปีเศษ ตอนนัน้อาย ุ93 ในหลวงเสดจ็จากวงัสวนจิตร
ไปวงัสระปทมุตอนเยน็ทกุวนัไปท�าไมทราบไหมครบั? ไปกนิข้าวกบัแม่ ไปคุยกบัแม่ ไปท�าให้แม่ชุม่ชืน่
หวัใจ ในหลวงของเราเสดจ็ไปกนิข้าวมือ้เยน็กบัแม่ สัปดาห์ละ 5 วนั มใีครบ้างครบั ทีอ่ยูค่นละบ้านกบัแม่ 
แล้วไปกินข้าวกบัแม่สัปดาห์ละ 5 วนั มคีนบอกว่า สมเดจ็ย่าหอมแก้มในหลวงทุกครัง้ หอมแก้มเสรจ็แล้ว
ก็ร่วมโต๊ะเสวยปกต ิแค่เหน็ลูกมาเยีย่มกช็ืน่ใจแล้ว นีลู่กมากินข้าวด้วย สมเดจ็ย่าเลยปล้ืมพระทยั กนิข้าว
เสรจ็ ในหลวงกม็านัง่คุยกบัแม่ ในหลวงด�ารสักบัแม่ว่าไง ทราบไหมครบั? ตอนในหลวงเล็ก ๆ  แม่เคยสอน
อะไรทีส่�าคญั “อยากฟังแม่สอนอกี”เป็นยงัไงบ้าง เป็นกษตัรย์ิ ปกครองประเทศอยากฟังแม่สอนอกี ใคร
ที่มีปริญญาบัตรและมีแม่เรียนจบแค่ ป.4 เวลาแม่สอนแล้วตะคอกแม่ ตวาดแม่ กระทืบเท้าใส่แม่ 
พร้อมบ่นว่าเบือ่จะตายอยูแ่ล้ว ร�าคาญ พดูจาซ�า้ซาก เมือ่ไหร่จะหยดุพดูซะท.ี.. รูไ้หมว่าเราเหยยีบย�า่
หัวใจแม่ขนาดไหน

หวังที่ 2 ยามป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษา 

 ทราบไหมว่าในหลวงท�ากบัแม่อย่างไร? ตอนท่ีสมเด็จย่าประชวรอยูท่ีโ่รงพยาบาลศริิราช ในหลวง 
เสดจ็ไปเยีย่มตอน ต ี1 ต ี2 ต ี4 เศษ ๆ จงึเสด็จกลับ ไปเฝ้าแม่วนัละหลายชัว่โมง แม่พอเหน็ลกูมาเยีย่ม 
ก็หายป่วยไปครึ่งหนึ่งแล้ว ทีมแพทย์ที่รักษาสมเด็จย่าเห็นในหลวงมาเยี่ยม มาประทับก็ต้อง
กระตือรือร้นตามไปด้วย ต้องปรึกษาหารือกันตลอดว่าจะให้ยายังไง จะเปลี่ยนยาไหม จะปรับปรุง
การรกัษายงัไงให้ดีขึน้ กลางคนืในหลวงไปอยูกั่บสมเดจ็ย่าคนืละหลายชัว่โมง ไปให้ความอบอุน่ทกุคนื 
คราวหนึ่งในหลวงทรงประชวร สมเด็จย่ากป่็วยอยูค่นละมุมตกึโรงพยาบาลศิรริาช ตอนเช้าในหลวง 
เปิดประตอูอกมา เหน็พยาบาลก�าลังเขน็รถสมเดจ็ย่าออกมารบัลมผ่านหน้าห้องพอด ีในหลวงพอเหน็แม่ 
ก็รีบออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถ มหาดเล็กกราบทูลว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องเขน็ มพียาบาลเขน็
ให้อยูแ่ล้ว ในหลวงมรีบัสัง่ว่า “แม่ของเรา ท�าไมต้องให้คนอืน่เขน็ เราเขน็เองได้”

หวังที่ 3 เมื่อถึงยามต้องตายวายชีวา หวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจ

 วนันัน้ ในหลวงเฝ้าสมเดจ็ย่า อยูจ่นถงึต ี4 ต ี5 เฝ้าแม่อยูท่ัง้คนื จบัมอืแม่ กอดแม่ ปรนนบิตัแิม่ 
จนกระทั่ง “แม่หลับ...” จึงเสด็จกลับ...พอถึงวังเขาโทรศัพท์แจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ ในหลวง
รีบเสด็จกลับไปศิริราช เห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียง ในหลวงท�ายังไงทราบไหมครับ? 
ในหลวงตรงเข้าไปคุกเข่า กราบลงที่หน้าอกแม่ พระพักตร์ในหลวงตรงกับหัวใจแม่ “ขอหอมหัวใจ
แม่เป็นครัง้สดุท้าย” ซบพระพกัตร์นิง่..อยูน่าน แล้วค่อย ๆ  เงยพระพักตร์ข้ึน น�า้พระเนตรไหลนอง... 
ต่อไปนี้ จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้ว เอาพระหัตถ์กุมมือแม่ไว้ มือนิ่ม ๆ  ที่ไกวเปลนี้แหละ ที่ปั้นลูก จน
ได้เป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมือง มองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ ในหลวงจับหวีค่อย ๆ 
หวผีมให้แม่... หว.ี..หวี...หวี...หวี...ให้แม่สวยทีส่ดุ แต่งตวัให้แม่.. ให้สวยท่ีสดุ... ในวนัสดุท้ายของแม่...
 
 เมือ่เรามพีระเจ้าอยูห่วัเป็นตวัอย่างของ “สดุยอดลูกกตัญญ”ู ประชาชนชาวไทยกค็วรซาบซึง้
ในส่ิงที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และเดินตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 เร่ิมต้นท�าหน้าที่ของลูกกตัญญู 
ท�าหน้าที่ของคนดี ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานส�าคัญ ที่จะท�าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง..

 ..เวลาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงปฏิบัติภารกิจ 
เพือ่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้ปวงชนชาวไทย เรา
ทุกคนต่างรู ้กันอยู ่แล้วว่าพสกนิกรไทยรัก
พระองค์ท่านมากแค่ไหน ในวนันีพ้ระองค์ท่าน 
“เสด็จสู่สวรรคาลัย” ยิ่งได้เห็นชาวโลกต่าง
ร ่วมอาลัยกับการจากไปของพระองค์ท่าน 
ยิง่ท�าให้รูว้่าพระมหากษัตริย์ไทยย่ิงใหญ่เพียง
ไหน เพราะตลอด 70 ปี ที่ครองราชย์ ไม่เพียง
แต ่พระองค์ทรงท�างานหนักในการสร้าง
ประโยชน์สุขให้อาณาประชาราษฎร์เท่านั้น 
แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้สัมผัสและเห็นบ่อยครั้ง 
นัน่คอืความรกัในครอบครวัและสิง่ทีพ่ระองค์
ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี หรือ สมเด็จย่า “พระมารดาของ
พระองค์” ในฐานะ “กษัตริย์ยอดกตัญญู”
 FAP Newsletter ฉบับประจ�าเดือน
ธนัวาคม ซึง่เป็นเดอืนทีม่วีนัคล้ายวนัพระราช
สมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9” (วันที ่ 5 ธนัวาคม) สภาวชิาชีพ
บัญชีจึงขอหยิบยกเรื่องราวความกตัญญู 
ของพระองค์มาเผยแผร่ เพื่อเป็นแรงบันดาล
ใจส�าคัญให้แก่ผู้อ่านให้ประพฤติตนเป็นคนดี 
มีคุณธรรมทั้ งกับในสังคมและกับคนใน
ครอบครัว ดังเช่น “ในหลวง รัชกาลท่ี 9” 
ตามที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง “หยุดความเลว
ท่ีไล่ล่าคุณ” โดย พ.อ. (พิเศษ) ทองค�า ศรโียธนิ 
และสมคิด ลวางกูร ซึ่ งมีเ น้ือหาใจความ 
ตอนหนึ่งว่า
 ลกู ๆ  ทกุคนได้รูก้นัแล้วว่า...ความหวงั
ของแม่ ที่มีต่อลูก 3 หวัง คือ.. “ยามแก่เฒ่า 
หวังเจ้า เฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้ หวังเจ้า 
เฝ้ารักษา เมื่อถึงยาม ต้องตาย วายชีวา 
หวงัลูกช่วย ปิดตา เมือ่สิน้ใจ” ความหวงัของ
แม่ทั้ง 3 หวัง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปฏิบัติได้
ครบถ้วนสมบูรณ์

จากหนังสือเรื่อง “หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ”

โดย พ.อ. (พิเศษ) ทองค�ำ ศรีโยธิน และสมคิด ลวำงกูรFAP Newsletter    Issue 482



Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม

โดย.. ชวนา วิวัฒน์พนชาต ิ

กรรมการและเหรัญญิก

ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่รักทุกท่าน

 ความจริง...เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ ่านมาเป็นเดือนที่พวกเราชาว FAP 

จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 12 ปี การสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ (สภาวชิาชพีบญัช)ี แต่ก็มเีร่ืองทีไ่ม่คาดฝัน ซ่ึงพวกเราชาวไทย

ไม่อยากให้เกิดข้ึน เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จ

สวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันที่พวกเราทุกคนต่างเศร้าโศก

เสียใจอย่างสุดจะประมาณได้ เราในฐานะคนไทยที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของ 

พระองค์ท่าน อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ยิ่งต้องท�าความดีถวาย

พระองค์ท่านให้สมกับทีท่รงรับสภาวชิาชพีบญัชไีว้ในพระบรมราชปูถัมภ์ และด�ารงไว้ซ่ึง

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีเพื่อถวายแด่

พระองค์ท่านต่อไป “ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกใน 

พระมหากรณุาธิคุณ หาท่ีสดุมไิด้ ข้าพระพทุธเจ้า สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์”

 เข้าสู่เดือนธันวาคม.. เดือนสุดท้ายของปี 2559 และนับเป็นเดือนที่มีสีสันมากที่สุด
ของปีกว่็าได้ ซึง่มทีัง้วนัส�าคญัต่าง ๆ และเป็นช่วงเวลาของการสรปุผลส่ิงทีไ่ด้ท�าผ่านมาทัง้ปี 
หลายท่านคงวางแผนพักผ่อนส�าหรับปีใหม่เพื่อให้รางวัลกับตนเองและเติมพลังให้
กระฉับกระเฉงส�าหรับก้าวใหม่ในปีหน้า ส�าหรับในส่วนงานของเหรัญญิกที่ดิฉันรับผิดชอบ
อยู่นั้น ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนใกล้จะหมดวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบันในปี 2560 
ทีจ่ะถึงนี ้กข็ออนญุาตรายงานแก่สมาชกิทกุท่านในภาพรวมว่า  เรามีสมาชกิเพิม่ขึน้จากเดมิ
จากการที่ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี และจากการที่รับโอนข้อมูล 
ผู ้ท�าบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ท่ีจะสื่อสารให้ผู้ท�าบัญชีว่าต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ท�าให้เรามีรายได้ค่าบ�ารุง
สมาชกิเพิม่ขึน้จากเดมิ อย่างไรกต็าม รายได้รวมส�าหรบัปี 2558 เพิม่ขึน้ไม่มากนกัเนือ่งจาก
ในปี 2557 เรามีการจัดประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ท�าให้มีรายได้พิเศษจากการด�าเนินงาน
ปกต ิในด้านค่าใช้จ่ายกเ็พิม่ขึน้ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานที ่ท�าให้สภาวชิาชพี 
บัญชี มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย ส�าหรับการลงทุน 
ของสภาวชิาชพีบญัช ีคณะอนกุรรมการบริหารเงนิลงทนุก็ได้หาแหล่งเงนิทนุทีใ่ห้ผลตอบแทน
ดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ท�าให้มรีายได้ดอกเบ้ียรบัสงูกว่าในปี 2557 ท่านสามารถอ่านงบการเงนิ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้ 
ในรายงานประจ�าปี 2558 ที่แสดงไว้ใน เว็บไซต์ www.fap.or.th

 สดุท้ายนี.้. ขออวยพรปีใหม่แด่สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีทุกท่าน ขอให้มคีวามสขุ
ความเจริญ ธุรกิจรุ่งเรืองตลอดปี 2560 นี้นะคะ
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FAP Activity

  เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 สภาวชิาชีพ
บัญชี จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร โดยมี คุณประสัณห์ เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีส่ภาวชิาชพีบญัชี 
ในโอกาสนีไ้ด้ร่วมลงนามถวายความอาลยัอย่างพร้อมเพรยีง 
เพือ่ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาที่สุดมิได้
 สภาวิชาชีพบัญชียังได ้จัดพื้นท่ีให ้สมาชิก 
และประชาชนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ ส่วนบริการสมาชิก ชั้น 1 ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
(ในเวลาท�าการ)

 การส�ารวจนีจ้ดัท�าขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส�ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี โดยข้อมูลท่ีได้รับจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการที่ดี รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้มี
มาตรฐานวิชาชีพทัดเทียมระดับสากล ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ท�าแบบส�ารวจได้ที่ >> https://goo.gl/YxOkms
หรือ Scan QR Cord >>

ขอบคุณ..จากใจ

 จากการเปิดรับบริจาค “ฝาอะลูมิเนียม” ในโครงการ “ชาวบัญชี
รวมใจ...ร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียมเพื่อจัดท�าขาเทียมพระราชทาน” และ
เปิดรับบริจาคแว่นในโครงการ “แว่นเก่า...เราขอ” ผลปรากฎว่าทั้งสอง
โครงการได้รบัผลตอบรบัอย่างดแีละมผีูบ้รจิาคมาเป็นจ�านวนมาก สภาวชิาชพีบญัช ี
ได้น�าชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและแว่นตามือสองมาคัดแยก ท�าความสะอาด และ
มกี�าหนดส่งมอบให้แก่ มลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
เพื่อสมทบเข้าโครงการผลิตขาเทียม ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และมกี�าหนดเดนิทางไปมอบแว่นตาให้แก่ธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน 
เป็นอย่างสูงที่ร่วมบริจาคและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของท้ังสองโครงการ 
พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ท�ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์เช่นนี้ร่วมกับทุกท่านอีกครั้ง ขอขอบพระคุณค่ะ

ถวายความอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมท�าแบบส�ารวจ

“ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี”

ส�ำรวจโดย : ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 
กำรประกอบวิชำชีพบัญชี กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
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โดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม 
เพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งเป็นการรวม
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 9 แห่ง ให้มีแนวปฏิบัติในการตอบ
หนังสือยืนยันยอดของผู้สอบบัญชีจากส�านักงานใหญ่ของสถาบันการเงิน
เท่านัน้ เพือ่ความครบถ้วนถกูต้องของข้อมลูธรุกรรมทางการเงนิของกจิการ 
       อีกทั้ง เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ และ 
ผศ.ดร.ดชิพงศ์ พงศ์ภทัรชัย ได้เปน็ตัวแทนของคณะกรรมการวิชาชพีบัญชี
ด้านการสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมกับสมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีสมาชิก 
เป็นธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

 สภาวชิาชีพบญัช ีภายใต้การท�างานของคณะกรรมการวชิาชพีด้านการวางระบบ
บัญชี ได้ประสานงานกับส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ใน
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศไทยมาตัง้แต่ปลายปี 2558 
และเมือ่วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2559 ทีผ่่านมา คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี พร้อมด้วยคุณศิระ อินทรก�าธรชัย 
ประธานกรรมการบริหาร และหุ้นส่วนของ PricewaterhouseCoopers และ 
คุณวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
เข้าร่วมการประเมนิและพบกับผูแ้ทนในคณะผูป้ระเมนิจากองค์กรต่อต้านการฟอกเงนิ
เอเซียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering-APG) ได้แก ่
Mr. David Shannon เลขานุการ APG, Ms. Joyce Chan ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
จากธนาคารกลางแห่งฮ่องกง และ Mr. Kamal Hossain ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน 
จากหน่วยข่าวกรองทางการเงนิธนาคารชาตบิงักลาเทศเพ่ือให้ข้อมลูเกีย่วกบัหลักการ
และแนวทางของวิชาชีพบัญชีต่อเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT)

 สภาวชิาชีพบญัชี ร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย จดัเสวนาเรือ่ง “ความท้าทาย
ของสถาบันการเงินจากการน�าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่” ในวันท่ี 
21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:00 – 16:30 น. ท่ีห้องภทัรรวมใจ อาคาร 2 ชัน้ 2 
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นส�าคัญของการ
เปลีย่นแปลงรายงานของผูส้อบบญัชรีปูแบบใหม่มากขึน้ และแลกเปลีย่นความคดิเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 ในการเสวนาดงักล่าวได้รบัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒุ ิ4 ท่าน ได้แก่ ดร.กุลภทัรา 
สิโรดม กรรมการอิสระของธนาคารพาณิชย์ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชี 
รบัอนุญาตและหุน้ส่วนส�านกังาน บริษทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ�ากดั คณุวาสนิี 
ศิวะเกื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าสายงานการเงินของธนาคารยูโอบี 
และ ผศ.ดร. สมพงษ์ พรอปุถมัภ์ กรรมการวิชาชพีบญัชด้ีานการสอบบญัชแีละอาจารย์
ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู ้
และร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรือ่งดงักล่าว โดยมตีวัแทนจากทัง้ธนาคารพาณชิย์
และธนาคารภาครัฐ รวมทั้งผู้สอบบัญชีมาร่วมงานเสวนากว่า 160 คน

สภาวิชาชีพบัญชี ขอร่วมมือจากสภาสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมธนาคารไทย

ให้มีแนวทางปฏิบัติในการตอบหนังสือยืนยันยอดของผู้สอบบัญชีจากส�านักงานใหญ่ของสถาบันการเงินเท่านั้น

FAP Activity

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับปปง. ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลฯ

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

จัดเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของสถาบันการเงิน จากการน�าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่”
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ผู้สอบบัญชี

ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิก
ปีละ 500 บาท ก่อนหมดอายุ 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี

ช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ปีละ 2,000 บาท ก่อนหมดอายุ 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี

ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ 
ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ (CPD) ก่อนสิ้นปี 
ต้องมีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 18 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน 
ซึ่งต้องเป็นเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชี ไม่น้อยกว่ำ 9 ชั่วโมง

ช�าระค่า 
ธรรมเนียม

ยืน่ 
CPD

ยืนยัน 
การลง 

ลายมือชือ่

1 2 3
ช�าระ

ค่าบ�ารุง
สมาชิก

ผู้ท�าบัญชี

ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชกิ 
- สมาชิกสามัญ ปีละ 500 บาท 
- สมาชิกสมทบ ปีละ 300 บาท
ก่อนหมดอายุ และเลือกช�าระได้ไม่จ�ากัดจ�านวนปี

ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่อง 
ทำงวิชำชีพ (CPD) ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 
ต้องมีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน 
ซึ่งต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง

ยืน่ 
CPD1 2

ช�าระ
ค่าบ�ารุง
สมาชิก

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
...ไม่ควรลืม !!!

โดย.. ส่วนงานทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

4
ส�าหรับผู้สอบบัญชีทีม่ีการลงลายมือชือ่ตรวจสอบงบการเงินในปี 2559 
โปรดด�ำเนินกำรยืนยันกำรลงลำยมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนสิ้นปีนี้ผ่ำนระบบบริกำรออนไลน์บนเว็บไซต์ 
สภำวิชำชีพบัญชี https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

• ในกรณีที่ตรวจพบว่ำมีกำรแจ้งงวดบัญชีผิด สำมำรถเข้ำเมนู “แก้ไขกำรแจ้งกำรสอบบัญชี” ในระบบกำรแจ้งรำยชื่อฯ เพื่อแก้ไข 
ได้เฉพำะกรณีที่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำรขั้นตอนกำรยืนยันเท่ำนั้น จึงแนะน�ำให้ท่ำนตรวจสอบงวดบัญชีให้ถูกต้องก่อนกำรยืนยัน มิเช่นนั้น 
ท่ำนจะไม่สำมำรถแก้ไขงวดบัญชีโดยใช้เมนูแก้ไขได้อีก และจะต้องยกเลิกรำยกำรนั้น ๆ แล้วแจ้งใหม่เท่ำนั้น

• ในกรณีที่แจ ้งวันที่ลงลำยมือชื่อผิด สำมำรถแก้ไขได ้ในเมนู “ยืนยันกำรแจ ้งกำรสอบบัญชี” โดยเลือกรำยกำรท่ีต้องกำรแก้ไข 
และเปลี่ยนวันท่ีลงลำยมือชื่อให้ถูกต้อง

• ในกรณีที่ ได ้แจ ้งรำยชื่อกิจกำรไว ้ว ่ำจะลงลำยมือชื่อในปี 2559 แต ่มิได ้ลงลำยมือชื่อด ้วยสำเหตุใด ๆ ก็ตำมภำยในปี 2559 
ขอให้ยกเลิกรำยกำรน้ันออกจำกปีที่ลงลำยมือชื่อ 2559 โดยหลังจำกวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ท่ำนจะไม่สำมำรถด�ำเนินกำรใด ๆ 
ในระบบกำรแจ้งรำยชื่อฯ ได้จนกว่ำจะได้ด�ำเนินกำรยืนยันรำยกำรของปี 2559 และแจ้งยอดรวมของจ�ำนวนงบที่ลงลำยมือชื่อแยกตำม 
ขนำดกิจกำรให้ครบถ้วนก่อน
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   อัตราภาษี

    มูลค่าเพิ่ม
 ตามที่ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 65/2559 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

โดยให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการน�าเข้าทุกกรณี ในอัตรา 

ร้อยละ 6.3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ 

ร้อยละ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป นั้นหมายความว่าอย่างไร แล้วเราไม่ต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แล้วหรือ ???

 บทบัญญัติตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฏากรก�าหนดให้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10  

ส�าหรับการขายสินค้า การให้บริการ และการน�าเข้า โดยรัฐบาลสามารถปรับอัตราได้โดยตราป็นพระราช

กฤษฎีกา ซึ่งนอกจากกรมสรรพากรจะจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว องค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น

เทศบาลสุขาภิบาล ก็มีอ�านาจจัดเก็บรายได้อีกในอัตราไม่เกิน 1 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ

ตามประมวลรัษฎากร โดยให้กรมสรรพากรจัดเก็บแล้วส่งมอบให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ด้วยเหตุน้ี

จึงเป็นที่มาว่าท�าไมเราจึงเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรือ ร้อยละ 10 นั่นเอง

กรมสรรพากร                                 6.3 

องค์กรปกครองท้องถิ่น (1/9*6.3)           0.7

  รวมทั้งสิ้น                               7.0

กรมสรรพากร                                       9.0 

องค์กรปกครองท้องถิ่น (1/9*9)              1.0

 รวมท้ังสิน้                                           10.0

โดย... ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

หมายเหตุ : ส�าหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ

ร้อยละ 6.3

1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 60 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60

ร้อยละ 9
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• เรื่องที่ 3 โครงการการพัฒนารายงานทางการเงินที่ส�าคัญ 
ได้แก่ การประกาศใช้ IFRS 4 สญัญาประกนัภยั การพฒันาการ
รายงานทางการเงนิในส่วนของ Dynamic Risk รวมถึงเครือ่งมอื 
ทางการเงินท่ีมีลักษณะเป็นส่วนของเจ้าของ และประเด็น 
เกี่ยวกับ Rate-regulated Activities

• เรื่องที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินในบางเรือ่ง เช่น เผยแพร่ร่างมาตรฐานทีป่รบัปรงุเนือ้หาของ 
IAS 8 ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและการประมาณการทาง
บัญชี และเนื้อหาโดยรวมที่เป็นผลมาจากการทบทวนการน�า
มาตรฐานไปปฏบิตัหิลงัมผีลบงัคบัใช้ (Post Implementation 
Review) รวมถึงการจัดประเภทรายการหนี้สินและการโอน
เปลี่ยนรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และยังมีแผน
ในการเผยแพร่การปรับปรุงมาตรฐานฯ รอบประจ�าปี 2015-
2017 เป็นต้น

• เรื่องที่ 5 IASB ได้ระบุมาตรฐานฯ ที่เพิ่งเผยแพร่พร้อมวันที่มี 
ผลบงัคบัใช้ในอนาคต โดย IFRS for SMEs ฉบบัปรับปรงุ 2015 
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2017 IFRS9 : Financial instruments 
IFRS15 : Revenue from Contracts with Customers 
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2018 ส่วน IFRS16 : Leases จะม ี
ผลบังคับใช้ในปี 2019

ประเด็นที่ 3 

IASB ได้อธิบายวิธีการในการน�ามาตรฐานฯไปปฏิบัติใช้ และ 
การเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานฯ (Implementation and 
Education Update) ดังนี้
1. การจัดท�าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานฯ เช่น Guide 

through IFRS Standards, Guide through IFRS for SMEs 
และ IFRS Standards Briefing 

2. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. การจัดให้มีการประชุมในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค
4. การจัดให้มีการสนับสนุนทางวิชาการให้แก่ผู้สอนวิชาบัญชี

ประเด็นที่ 5

การพัฒนากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน 
(Conceptual Framework) โดยมีการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นกลุม่ย่อยเพือ่อภปิรายนยิามของสนิทรัพย์ และหนีส้นิทีน่�าเสนอ
ใหม่ คือ 
An asset is a present economic resource controlled by  
the entity as a result of past events. An economic resource is 
a right that has the potential to produce economic benefits. 
A liability is a present obligation of the entity to transfer 
and economic resource as a result of past events. ซึ่งจาก
การอภิปรายดงักล่าวยงัไม่ได้รบัข้อสรปุ โดยทาง IASB จะน�าผลการ
ประชุมไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุงนิยามของสินทรัพย์
และหนี้สินต่อไป

ประเด็นที่ 4 

การรายงานผลการด�าเนินงานทางการเงิน (Reporting 
Financial Performance) ที่ประชุมได้แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 
กลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายการปรับปรุงเนื้อหาของรายการในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของรายการก�าไรจากการด�าเนินงานโดยได้
ข้อสรุปว่า ก�าไรจากการด�าเนินงาน (Operating profit) ควรเป็น 
ก�าไรที่สะท้อนผลการด�าเนินหลกัของกิจการ (Core performance 
measure) หรอืสะท้อนแบบจ�าลองในการด�าเนนิธรุกจิ (Business 
model) ของกิจการนั้น ๆ โดยไม่ควรก�าหนดนิยามอย่างเข้มงวด 
ส�าหรับก�าไรจากการด�าเนินงานแต่ควรใช้ Principle-base 
description หรือการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นตัวก�าหนด 
นอกจากนี ้กจิการควรน�าเสนอยอดรวมย่อยของก�าไรจากการด�าเนนิ
งาน (Operating profit subtotal) ทั้งก่อนและหลังรายการก�าไร
ขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ�า (Non-recurring items) หรือรายการ
พิเศษอื่น ๆ (Other special items) เพ่ือให้เห็นภาพของผลการ
ด�าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น

World 
Standard-Setters 

Meeting 2016

..หาก
จะถามว่าการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินเวทีใดท่ีมีความย่ิงใหญ่ท่ีสุด 

ในโลก หน่ึงในน้ันคงหนีไม่พ้น การประชุม World Standard-Setters Meeting 2016 ซ่ึงจัดขึ้นโดย IFRS 

Foundation โดยในปีนี้ จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เม่ือวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งการ

ประชุมนี้ จะเป็นการสรุปภาพรวมของนโยบายและแผนงานของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

(IFRS หรือ International Financial Reporting Standards) คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นว่าการ

ประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้มอบ

หมายให้ ผศ.วิภาดา ตันติประภา และ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นผู้แทนของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

เพื่อเข้าร่วมการประชุมพร้อมท้ังแสดงจุดยืนของสภาวิชาชีพบัญชี โดยท่านอาจารย์ท้ังสองได้น�าข่าวคราวท่ีน่าสนใจ 

จากการประชุมดังกล่าวกลับมาฝากท่านสมาชิกกันอย่างจุใจ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังน้ี

ประเด็นที่ 1  

ภาพรวมของแผนการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก�าหนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ IFRS Foundation 
โดยสามารถแบ่งเป็นเรื่องส�าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 
• เรื่องที่ 1 จัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง สัญญา

ประกันภัย และ กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน
ให้สมบูรณ์

• เรื่องที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารท่ีดีขึ้นระหว่างผู้จัดท�า
รายงานทางการเงินและนักลงทุน

• เรื่องที่ 3 ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในการน�าเอามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปฏิบัติใช้

• เรื่องที่ 4 ตระหนักถึงแผนการท�าวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

ประเด็นที่ 2  

IASB ได้แจ้งทีป่ระชมุเกีย่วกบัประเด็นทางมาตรฐานในเรือ่งต่าง ๆ 
ดงันี้ 
• เรือ่งที ่1 การพฒันาการส่ือสารระหว่างผู้จดัท�าและผูใ้ช้รายงาน

ทางการเงนิให้ดยีิง่ขึน้ หรอืพดูในอกีแง่หนึง่คอืการปรบัเข้าหากนั 
ระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อให้รายงานทางการเงินได้รับการน�า
มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาในการจัดท�าและ 
น�าเสนองบแสดงฐานะการเงนิและงบกระแสเงนิสด โครงสร้าง
และเนื้อหาของงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
(Statement of financial performance) การรายงานแบบ
ดิจิทัล (Digital reporting) หลักการเปิดเผยข้อมูล  IFRS 
Taxonomy TM และเรื่องของความมีสาระส�าคัญ เป็นต้น

• เรื่องที่ 2 โครงการพัฒนากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงาน
ทางการเงิน (Conceptual Framework) โดยเริ่มมีการพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2010 และคาดว่าจะเผยแพร่ร่างกรอบแนวคิดฯฉบับ
สมบูรณ์ในต้นปี 2017 โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
เรื่องนิยามขององค์ประกอบของงบการเงิน 
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• เรื่องที่ 3 โครงการการพัฒนารายงานทางการเงินท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ การประกาศใช้ IFRS 4 สญัญาประกนัภยั การพฒันาการ
รายงานทางการเงนิในส่วนของ Dynamic Risk รวมถึงเครือ่งมอื 
ทางการเงินที่มีลักษณะเป็นส่วนของเจ้าของ และประเด็น 
เกี่ยวกับ Rate-regulated Activities

• เรื่องที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิในบางเร่ือง เช่น เผยแพร่ร่างมาตรฐานทีป่รบัปรงุเนือ้หาของ 
IAS 8 ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและการประมาณการทาง
บัญชี และเนื้อหาโดยรวมท่ีเป็นผลมาจากการทบทวนการน�า
มาตรฐานไปปฏบิตัหิลงัมผีลบงัคบัใช้ (Post Implementation 
Review) รวมถึงการจัดประเภทรายการหน้ีสินและการโอน
เปลี่ยนรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และยังมีแผน
ในการเผยแพร่การปรับปรุงมาตรฐานฯ รอบประจ�าปี 2015-
2017 เป็นต้น

• เรื่องที่ 5 IASB ได้ระบุมาตรฐานฯ ที่เพิ่งเผยแพร่พร้อมวันที่มี 
ผลบงัคบัใช้ในอนาคต โดย IFRS for SMEs ฉบบัปรับปรงุ 2015 
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2017 IFRS9 : Financial instruments 
IFRS15 : Revenue from Contracts with Customers 
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2018 ส่วน IFRS16 : Leases จะม ี
ผลบังคับใช้ในปี 2019

ประเด็นที่ 3 

IASB ได้อธิบายวิธีการในการน�ามาตรฐานฯไปปฏิบัติใช้ และ 
การเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานฯ (Implementation and 
Education Update) ดังนี้
1. การจัดท�าเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับมาตรฐานฯ เช่น Guide 

through IFRS Standards, Guide through IFRS for SMEs 
และ IFRS Standards Briefing 

2. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. การจัดให้มีการประชุมในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค
4. การจัดให้มีการสนับสนุนทางวิชาการให้แก่ผู้สอนวิชาบัญชี

ประเด็นที่ 5

การพัฒนากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน 
(Conceptual Framework) โดยมีการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นกลุ่มย่อยเพือ่อภิปรายนยิามของสินทรพัย์ และหนีส้นิทีน่�าเสนอ
ใหม่ คือ 
An asset is a present economic resource controlled by  
the entity as a result of past events. An economic resource is 
a right that has the potential to produce economic benefits. 
A liability is a present obligation of the entity to transfer 
and economic resource as a result of past events. ซึ่งจาก
การอภปิรายดงักล่าวยงัไม่ได้รบัข้อสรปุ โดยทาง IASB จะน�าผลการ
ประชุมไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุงนิยามของสินทรัพย์
และหนี้สินต่อไป

ประเด็นที่ 4 

การรายงานผลการด�าเนินงานทางการเงิน (Reporting 
Financial Performance) ที่ประชุมได้แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 
กลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายการปรับปรุงเนื้อหาของรายการในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของรายการก�าไรจากการด�าเนินงานโดยได้
ข้อสรุปว่า ก�าไรจากการด�าเนินงาน (Operating profit) ควรเป็น 
ก�าไรที่สะท้อนผลการด�าเนินหลกัของกิจการ (Core performance 
measure) หรอืสะท้อนแบบจ�าลองในการด�าเนนิธรุกจิ (Business 
model) ของกิจการนั้น ๆ โดยไม่ควรก�าหนดนิยามอย่างเข้มงวด 
ส�าหรับก�าไรจากการด�าเนินงานแต่ควรใช้ Principle-base 
description หรือการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นตัวก�าหนด 
นอกจากนี ้กจิการควรน�าเสนอยอดรวมย่อยของก�าไรจากการด�าเนนิ
งาน (Operating profit subtotal) ทั้งก่อนและหลังรายการก�าไร
ขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ�า (Non-recurring items) หรือรายการ
พิเศษอื่น ๆ (Other special items) เพื่อให้เห็นภาพของผลการ
ด�าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น

World 
Standard-Setters 

Meeting 2016

..หาก
จะถามว่าการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินเวทีใดท่ีมีความย่ิงใหญ่ท่ีสุด 

ในโลก หน่ึงในน้ันคงหนีไม่พ้น การประชุม World Standard-Setters Meeting 2016 ซ่ึงจัดขึ้นโดย IFRS 

Foundation โดยในปีนี้ จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เม่ือวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งการ

ประชุมนี้ จะเป็นการสรุปภาพรวมของนโยบายและแผนงานของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

(IFRS หรือ International Financial Reporting Standards) คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นว่าการ

ประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้มอบ

หมายให้ ผศ.วิภาดา ตันติประภา และ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นผู้แทนของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

เพื่อเข้าร่วมการประชุมพร้อมท้ังแสดงจุดยืนของสภาวิชาชีพบัญชี โดยท่านอาจารย์ท้ังสองได้น�าข่าวคราวท่ีน่าสนใจ 

จากการประชุมดังกล่าวกลับมาฝากท่านสมาชิกกันอย่างจุใจ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังน้ี

ประเด็นที่ 1  

ภาพรวมของแผนการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก�าหนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ IFRS Foundation 
โดยสามารถแบ่งเป็นเรื่องส�าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 
• เรื่องที่ 1 จัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง สัญญา

ประกันภัย และ กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน
ให้สมบูรณ์

• เรื่องที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารที่ดีขึ้นระหว่างผู้จัดท�า
รายงานทางการเงินและนักลงทุน

• เรื่องที่ 3 ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการน�าเอามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปฏิบัติใช้

• เรื่องที่ 4 ตระหนักถึงแผนการท�าวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

ประเด็นที่ 2  

IASB ได้แจ้งทีป่ระชมุเกีย่วกบัประเดน็ทางมาตรฐานในเร่ืองต่าง ๆ 
ดงันี้ 
• เรือ่งที ่1 การพฒันาการสือ่สารระหว่างผูจ้ดัท�าและผูใ้ช้รายงาน

ทางการเงนิให้ดยีิง่ขึน้ หรอืพดูในอกีแง่หนึง่คอืการปรับเข้าหากนั 
ระหว่างท้ังสองฝ่ายเพื่อให้รายงานทางการเงินได้รับการน�า
มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาในการจัดท�าและ 
น�าเสนองบแสดงฐานะการเงนิและงบกระแสเงนิสด โครงสร้าง
และเน้ือหาของงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
(Statement of financial performance) การรายงานแบบ
ดิจิทัล (Digital reporting) หลักการเปิดเผยข้อมูล  IFRS 
Taxonomy TM และเรื่องของความมีสาระส�าคัญ เป็นต้น

• เรื่องที่ 2 โครงการพัฒนากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงาน
ทางการเงิน (Conceptual Framework) โดยเริ่มมีการพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2010 และคาดว่าจะเผยแพร่ร่างกรอบแนวคิดฯฉบับ
สมบูรณ์ในต้นปี 2017 โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
เรื่องนิยามขององค์ประกอบของงบการเงิน 
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ประเด็นที่ 6 

การให้ความรู้เกี่ยวกับ IFRS 9 : Financial Instruments 
(เครือ่งมือทางการเงนิ) พอสงัเขปโดยแบง่เนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. Classification and measurement: การจัดประเภท

รายการเครื่องมือทางการเงินให้ค�านึงถึงลักษณะของกระแส
เงนิสดของเครือ่งมอืทางการเงนิและการบรหิารจดัการกระแส
เงินสดดังกล่าวและยังสะท้อนแบบจ�าลองในการด�าเนินธุรกิจ 
(Business model) 

2. Impairment: การใช้แนวคิดของ Expected loss model 
ซึ่งได ้รับการสนับสนุนอย่างมาก และได้มีการชี้แจงว ่า 
12-month Expected credit losses ให้ค�านวณจากโอกาส
ในการผดินดัช�าระหนีท้ีจ่ะเกิดข้ึนใน 12 เดอืนของกระแสเงนิสด
ทัง้หมดตามสญัญา ไม่ใช่ ค�านวณจากกระแสเงนิสดใน 12 เดือน
ที่จะผิดนัดช�าระหนี้

3. Hedge accounting: แบบจ�าลองทางการบัญชีท่ีน�ามาใช้ 
มกีารปรบัปรงุและได้รบัการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถ
สะท้อนการบริหารความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น

ประเด็นที่ 7 

การให้ความรู้เกี่ยวกับ IFRS for SMEs หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีเนื้อหา
ส�าคัญคือ
1. IFRS for SMEs เป็นมาตรฐานทีใ่ช้กบังบการเงนิทีมี่วตัถปุระสงค์

ทั่วไป ไม่ใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น 
เพื่อเสียภาษี เพื่อช�าระบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศที่
ใช้ IFRS for SMEs มีจ�านวนมากขึ้น

2. IASB ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักท่ีพัฒนาเน้ือหาของ IFRS for 
SMEs ให้สอดคล้องกับ Full IFRS อย่างไรก็ตามทาง IASB 
ได้อยู่ระหว่างประเมินว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะอนุญาต
ให้ SMEs ดังกล่าวใช้หลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่าตาม 
Full IFRS แต่เปิดเผยข้อมลูตามข้อก�าหนดของ IFRS for SMEs 

3. ในการพิจารณาทบทวน IFRS for SMEs ในครั้งต่อไปคือปี  
2019 จะรวมถงึผลของการน�าเอา IFRS for SMEs มาปฏิบตัใิช้ 
และ Full IFRS ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ โดยทาง IASB คาดว่าการ
แก้ไข IFRS for SMEs ครั้งถัดไปคือปี 2021 (มีผลบังคับใช ้
ในปี 2023) อย่างไรก็ตาม IASB จะจัดให้มีการท�า Optional 
interim review หรือปรับปรุงมาตรฐานนี้ในบางส่วนก่อน
ส�าหรับประเดน็ส�าคญัเร่งด่วนหรือประเดน็ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ใน Full IFRS ที่มีสาระส�าคัญ ในครั้งถัดไปคือปี 2018 
(มีผลบังคับใช้ในปี 2020)

ประเด็นที่ 8 

การให้ความรูเ้กีย่วกบั IFRS 16 Leases (สญัญาเช่า) โดยมาตรฐานฯ 
ฉบับ น้ีจะ มีผลกระทบรายการบัญชีส� าหรับ ผู ้ เช ่ าอย ่ า งมี 
สาระส�าคัญแต่มีผลกระทบกับรายการบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าเพียง 
เล็กน้อย โดยสัญญาเช่าทุกสัญญาที่ผู ้เช่ามีการควบคุมสินทรัพย ์
ผู้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์ที่เช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ในงบก�าไร
ขาดทุนให้แสดงรายการแยกกันระหว่างค่าเสื่อมราคาของสิทธ ิ
ในการใช้สินทรัพย์และดอกเบี้ยจ่าย อย่างไรก็ตามอาจมีข้อยกเว้น
ให้กับสัญญาเช่าที่อายุของสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปีหรือเป็นสินทรัพย์
ที่มีมูลค่าน้อย

ประเด็นที่ 9

การให้ความรู้เกี่ยวกับ IFRS 15 Revenue from Contracts 
with Customers (รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า) ซึ่งมีเรื่อง 
ที่ส�าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
1. การระบภุาระทีต้่องปฏบิติัเพือ่พจิารณาว่ากจิการสามารถระบุ

สนิค้าหรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนัและถอืปฏิบัตเิป็นรายการทีแ่ยก
ต่างหากจากกันหรือไม่

2. ประเดน็ในการพจิารณาว่าเป็นตวัการหรือตวัแทน จะพจิารณา
จากผู้ควบคุมที่แท้จริงในสินค้าหรือบริการนั้น 

3. สญัญาการให้สทิธทิ�าให้ลกูค้ามสีทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของ
กิจการ ดังนั้นกิจการต้องพิจารณาว่าข้อตกลงในการให้สิทธิ
แก่ลูกค้าว่ามีลักษณะเป็นการให้สิทธิที่ต้องรับรู้รายได้ตลอด
อายุของการให้สิทธิ หรือเป็นสิทธิซึ่งจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง

4. การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง อาจใช้วิธีปรับย้อนหลังแบบ
เต็มรูปแบบหรือปรับย้อนหลังด้วยวิธีที่ง่ายกว่า 

โดย..คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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เพียง
พอ

ออมเงินอย่างไรให้

รอบรู้เรื่องลงทุน

	 สวัสดีค่ะ	 “รอบรู้เรื่องลงทุน”	 ฉบับเดือนธันวาคมเป็นฉบับส่งท้ายปี	 2559	 ผู้เขียน 
ขอรวบรวมพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เก่ียวกับการ 
ออมเงินเพื่อน้อมน�ามาเป็นแบบอย่างให้ผู ้อ่านได้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 
หรือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

	 จากพระราชด�ารัสข้างต้นจะเห็นได้ว่า	จุดเริ่มต้นของการออมเงินนั้นต้องเริ่มจาก	รู้จักหา	รู้จักเก็บออม	รู้จักใช้จ่าย	แล้วศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน�าเงินนั้นไปขยายดอกผล
	 ดังนั้น	การรู้จักใช้จ่ายอย่าง	“พอเพียง”	คือการใช้จ่ายอย่างพอประมาณและมีเหตุผล	ไม่ยึดติดกับค่านิยมหรือวัตถุ	จะช่วย
ให้เรามีเงินออมเพิ่มมากขึ้นประกอบกับถ้าเราวางแผนการเงินให้ดีแล้วจะช่วยสร้างความม่ันคงของชีวิตในอนาคตได้อีกด้วย	 เพราะ
เมือ่เกิดเหตฉุกุเฉนิกส็ามารถน�าเงนิทีเ่กบ็ไว้มาใช้จ่าย	โดยทีไ่ม่ต้องกูห้นีย้มืสนิหรอืไม่เป็นภาระแก่ลกูหลาน	สิง่เหล่านีป้ระชาชนคนไทย
สามารถน้อมน�าหลักค�าสอนของพระองค์ท่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	ขอเพียงแต่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ	

โดย... ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ 

ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย 

ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด 

อันนี้ ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำาอะไร

ต้องพอเพียง หมายความว่า 

พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก 

คนเราก็อยู่เป็นสุข”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

“ความสุขความเจริญ

อันแท้จริงน้ัน หมายถึง ความสุขความเจริญ

ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม 

ทั้งในเจตนาและการกระทำา 

ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการ

แก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชทานในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก

ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี

“ความพอเพียงนี้  

ก็แปลว่า ความพอประมาณ 

และความมีเหตุผล”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

“การกู้เงินที่นำามาใช้ในสิ่ง

ที่ ไม่ทำารายได้นั้นไม่ดี

อันนี้เป็นข้อสำาคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงิน

และทำาให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ ได้ 

ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน 

ไม่ต้องเสียเกียรติ”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

“ถ้าเราสะสมเงินให้มาก 

เราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ย 

ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้องทุน

แต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวัง 

เรากินเข้าไปเป็นทุน 

ทุนมันก็น้อยลง ๆ จนหมด”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๔ ธันวาคม ๒๕๑๘

“การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น 

จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์

พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว 

ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า 

การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะ

แก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์

แก่ประเทศชาติด้วย”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
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ฉบับที่	2	 ประกาศสภาวิชาชีพบัญช ีท่ี 76/2559 เร่ือง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ของผูส้�าเรจ็
การศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ 
ในการรบัสมคัรเป็นสมาชกิสามญั และการพจิารณาคณุสมบัตเิพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
	 ประกาศฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เปิดโอกาสให้ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาอ่ืน
ท่ีเลง็เห็นความส�าคญัของวชิาชพีบญัชแีละมคีวามตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี	
สภาวชิาชพีบญัชจีงึได้ออกประกาศฉบบันีม้าเพ่ือก�าหนดหลกัเกณฑ์ของผูท้ีจ่ะเข้าสูวิ่ชาชพี
บัญชี	ดังนี้	
	 1)	 การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ	 -	 
	 			 ต้องเป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาอืน่ท่ีไม่ใช่สาขาวชิาการบญัชี	 
	 	 		 และส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตร ี
	 	 		ที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง	 	 	
	 	 	 	1.1	 หลักสูตรท่ีส�าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาที่สูงกว่า 
	 	 							 ปรญิญาตรนีัน้	จะต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ	 
	 	 								ฉบับปรับปรุงใหม่	(Learning	Outcomes	–	Based)
	 	 	 	1.2	เคยศึกษาและสอบผ่านวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือปริญญา 
	 	 									ทีส่งูกว่าปริญญาตรีเป็นจ�านวนรวมกันไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต
	 2)	 เฉพาะผู้ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ	 1	 เท่านั้นท่ีสภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณา 
		 	 		คุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ฉบับที่	3 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 77/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาเทคโนโลยี
บัณฑิต (การบัญชี) ของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัคร 
เป็นสมาชิกวิสามัญ
	 ปัจจบุนัสถาบนัการอาชีวศกึษาได้เปิดสอนหลกัสตูรในระดับปรญิญาต่อเน่ืองจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเทคโนโลยี
บัณฑิต	 (การบัญชี)	 ในการนี้	 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออกประกาศฉบับน้ีเพื่อรับรองวุฒ ิ
การศึกษาดังกล่าว	 เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ	 เพื่อให้สามารถ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีได้	โดยสภาวิชาชีพบัญชีมีข้อก�าหนดดังนี้

		 •		 มีผลบังคับใช้ส�าหรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา	 
		 			2556	เป็นต้นไป

	 	 •	 หลักสูตรต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีจากส�านักงาน 
	 	 	 	คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 และส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 			การอุดมศึกษา	(สกอ.)		
	 	 •		ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่าน	6	รายวิชา	ได้แก่	
	 	 	 การบัญชีชั้นกลาง/ขั้นกลาง	 	 2		 รายวิชา	
	 	 	 การบัญชีชั้นสูง/ขั้นสูง	 	 2	 รายวิชา	
	 	 	 การบัญชีต้นทุน	 	 	 1	 รายวิชา	
	 	 	 การภาษีอากร	 	 	 1		 รายวิชา	
	 	 ทั้งนี้	แต่ละรายวิชาต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย	3	หน่วยกิต	และเป็นการศึกษา
และสอบผ่านในระดับ	ปวส.	หรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจาก	ปวส.	

โดย...	คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

	 ใน	FAP	Newsletter	ฉบบัท่ี	45	 เราได้แนะน�าให้ท่านรูจ้กักบัมาตรฐานการศกึษา	 (IES)	กนัไปแล้ว	ฉบบัน้ีมี 

ประเด็นความเคลือ่นไหวท่ีน่าสนใจมาฝากค่ะ	 จากทีส่ภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ	 3	 ฉบับ	 จะท�าให้ผูท่ี้จะศึกษา 

และประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตต้องศึกษาในหลักสูตรใหม่ท่ีสอดคล้องกับ	 IES	 ฉบับปรับปรุง	 อีกทั้ง 

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืน	 และผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษามาเป็น

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้	ฟังดูแล้วถือว่าเป็นข่าวดี	งั้นเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ..

	 	 ในปัจจุบันความรู้และการศึกษาทางด้านการบัญชีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ธุรกิจมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ	พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง 
ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน	

 สภาวชิาชพีบญัช	ีโดยคณะกรรมการวิชาชพีบญัชด้ีานการศึกษาและเทคโนโลยบีญัชี	ได้พจิารณา
ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกอปรกับสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ	(International	Federation	
of	Accountants	:	IFAC)	ได้ออกมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ	(International	Education	
Standards	 :	 IES)	 ฉบับปรับปรุงใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากฉบับเดิมอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 มีการ
เปลี่ยนแปลงจาก	Content	 –	 Based	 เป็น	 Learning	Outcomes	 –	Based	ซึ่งสภาวิชาชีพบัญช ี
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพทางการบัญชีและรับรองปริญญาให้มีความสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากลมาโดยตลอด	 ในการนี้	 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ 
การศึกษาจ�านวน	3	ฉบับ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ฉบับที่	1 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 75/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
วิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
และการพจิารณาคุณสมบตัเิพือ่ขอขึ้นทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (แก้ไขเพิม่เติมครัง้ที ่1)
	 ประกาศฉบบันีเ้ป็นประกาศฉบบัเพิม่เตมิจากประกาศสภาวชิาชีพบญัชทีี	่1/2555	โดยประกาศ
ฉบบัใหม่นีจ้ะบงัคบัใช้ส�าหรบัหลกัสตูรใหม่หรอืหลกัสตูรปรบัปรงุทีม่ผีลบงัคับใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา	2560	
เป็นต้นไป	 สภาวิชาชีพบัญชีจะให้การรับรองเฉพาะหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ	ฉบบัปรับปรงุใหม่	(Learning	Outcomes	–	Based)	ซึง่จะครอบคลมุ
ทั้งความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค	ทักษะทางวิชาชีพ	และค่านิยม	จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ	

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	1/2555
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่	

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	1

• บังคับใช้ส�าหรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ก่อนปีการศึกษา 2560

• บังคับใช้ส�าหรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

• การรับรองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1)  เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ - หลักสูตร 

ต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ (Content 
– Based) และมโีครงสร้างหลกัสตูรเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ

2)   พจิารณาคณุสมบตัเิพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
– ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และสอบผ่าน 8 รายวิชา

• หลกัสตูรทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ 
ฉบับปรับปรุงใหม่ (Learning Outcomes – Based) 
และได้รับการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีจาก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะได้รับการรับรองเพ่ือประโยชน ์
ในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติ 
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญช ี

เกี่ยวกับด้านการศึกษา  
จ�านวน	3	ฉบับ

หมายเหตุ:  การรับรองปริญญาทางการบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 (IES 2) เดิมนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณารับรองหลักสูตรตามหลักเกณฑ์เดิม 
   ต่อไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยพิจารณาจากวันที่หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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ฉบับที่	2	 ประกาศสภาวชิาชีพบัญช ีที ่76/2559 เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ของผูส้�าเรจ็
การศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ 
ในการรบัสมคัรเป็นสมาชกิสามญั และการพจิารณาคณุสมบัตเิพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
	 ประกาศฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เปิดโอกาสให้ผูส้�าเรจ็การศึกษาจากสาขาวชิาอืน่
ทีเ่ลง็เหน็ความส�าคญัของวชิาชพีบญัชแีละมคีวามตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี	
สภาวชิาชพีบญัชจีงึได้ออกประกาศฉบบันีม้าเพ่ือก�าหนดหลกัเกณฑ์ของผูท้ีจ่ะเข้าสูวิ่ชาชพี
บัญชี	ดังนี้	
	 1)	 การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ	 -	 
	 			 ต้องเป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาอืน่ท่ีไม่ใช่สาขาวชิาการบญัชี	 
	 	 		 และส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตร ี
	 	 		ที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง	 	 	
	 	 	 	1.1	 หลักสูตรท่ีส�าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาที่สูงกว่า 
	 	 							 ปริญญาตรนีัน้	จะต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ	 
	 	 								ฉบับปรับปรุงใหม่	(Learning	Outcomes	–	Based)
	 	 	 	1.2	เคยศึกษาและสอบผ่านวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือปริญญา 
	 	 									ทีส่งูกว่าปริญญาตรีเป็นจ�านวนรวมกันไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต
	 2)	 เฉพาะผู้ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ	 1	 เท่านั้นท่ีสภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณา 
		 	 		คุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ฉบับที่	3 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 77/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาเทคโนโลยี
บัณฑิต (การบัญชี) ของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัคร 
เป็นสมาชิกวิสามัญ
	 ปัจจบุนัสถาบนัการอาชีวศกึษาได้เปิดสอนหลกัสตูรในระดับปรญิญาต่อเน่ืองจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเทคโนโลยี
บัณฑิต	 (การบัญชี)	 ในการนี้	 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออกประกาศฉบับน้ีเพื่อรับรองวุฒ ิ
การศึกษาดังกล่าว	 เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ	 เพื่อให้สามารถ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีได้	โดยสภาวิชาชีพบัญชีมีข้อก�าหนดดังนี้

		 •		 มีผลบังคับใช้ส�าหรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา	 
		 			2556	เป็นต้นไป

	 	 •	 หลักสูตรต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีจากส�านักงาน 
	 	 	 	คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 และส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 			การอุดมศึกษา	(สกอ.)		
	 	 •		ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่าน	6	รายวิชา	ได้แก่	
	 	 	 การบัญชีชั้นกลาง/ขั้นกลาง	 	 2		 รายวิชา	
	 	 	 การบัญชีชั้นสูง/ขั้นสูง	 	 2	 รายวิชา	
	 	 	 การบัญชีต้นทุน	 	 	 1	 รายวิชา	
	 	 	 การภาษีอากร	 	 	 1		 รายวิชา	
	 	 ทั้งนี้	แต่ละรายวิชาต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย	3	หน่วยกิต	และเป็นการศึกษา
และสอบผ่านในระดับ	ปวส.	หรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจาก	ปวส.	

โดย...	คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

“จากสมาชิกถงึ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี”

 จากการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกร่วม
เขียนค�าอวยพรถึงสภาวิชาชีพบัญชีในกิจกรรม 
“จากสมาชิกถึง 12 ปีสภาวิชาชีพบัญชี” ขณะนี้
สภาวชิาชีพบญัชไีด้คัดเลอืกค�าอวยพรทีโ่ดนใจเป็น
ที่เรียบร้อย โดยทั้ง 12 ท่านจะได้รับรางวัลเป็น 
“กระบอกน�า้สญูญากาศ มลูค่า 1,250 บาท” สภา
วิชาชีพบัญชีซึ้งใจในทุกค�าอวยพรและขอขอบคุณ
ทีท่่านร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้ส่วนผูท้ีไ่ม่ได้รับรางวลั
ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เราสัญญาว่าจะจัดกิจกรรม
ดีดี เพื่อท่านเช่นนี้ต่อไปอย่างแน่นอน..

 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

 1. คุณเกศินี ฉัตรอมรรัตน์

 2. คุณฐิติรัตน์ โกติกาล

 3. คุณอลิสา โชติรัต

 4. คุณณธภร กัญนราพงศ์

 5. คุณกันธิมา สมพงษ์มิตร

 6. คุณวัลลตรี ไหลพานิช

 7. คุณกาญจนา ใจจะดี

 8. คุณชญาภา วิมลศรี

 9. คุณมัทนา สานติวัตร

 10. คุณฉัตรตุพล เอี่ยมสะอาด

 11. คุณพรพิมล เท่ากลิ่น

 12. คุณปริศา ผลเงินชัย
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	 ใน	FAP	Newsletter	ฉบบัท่ี	45	 เราได้แนะน�าให้ท่านรูจ้กักบัมาตรฐานการศกึษา	 (IES)	กนัไปแล้ว	ฉบบัน้ีมี 

ประเด็นความเคลือ่นไหวท่ีน่าสนใจมาฝากค่ะ	 จากทีส่ภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ	 3	 ฉบับ	 จะท�าให้ผูท่ี้จะศึกษา 

และประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตต้องศึกษาในหลักสูตรใหม่ท่ีสอดคล้องกับ	 IES	 ฉบับปรับปรุง	 อีกทั้ง 

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืน	 และผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษามาเป็น

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้	ฟังดูแล้วถือว่าเป็นข่าวดี	งั้นเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ..

	 	 ในปัจจุบันความรู้และการศึกษาทางด้านการบัญชีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ธุรกิจมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ	พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง 
ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน	

 สภาวชิาชีพบญัชี	โดยคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยบีญัช	ีได้พจิารณา
ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกอปรกับสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ	(International	Federation	
of	Accountants	:	IFAC)	ได้ออกมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ	(International	Education	
Standards	 :	 IES)	 ฉบับปรับปรุงใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากฉบับเดิมอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 มีการ
เปลี่ยนแปลงจาก	Content	 –	 Based	 เป็น	 Learning	Outcomes	 –	Based	ซึ่งสภาวิชาชีพบัญช ี
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพทางการบัญชีและรับรองปริญญาให้มีความสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากลมาโดยตลอด	 ในการน้ี	 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ 
การศึกษาจ�านวน	3	ฉบับ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ฉบับที่	1 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 75/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
วิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
และการพจิารณาคุณสมบตัเิพือ่ขอขึ้นทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (แก้ไขเพิม่เติมครัง้ที ่1)
	 ประกาศฉบบันีเ้ป็นประกาศฉบบัเพิม่เตมิจากประกาศสภาวชิาชีพบญัชทีี	่1/2555	โดยประกาศ
ฉบบัใหม่นีจ้ะบงัคบัใช้ส�าหรบัหลกัสตูรใหม่หรอืหลกัสตูรปรบัปรงุทีม่ผีลบงัคับใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา	2560	
เป็นต้นไป	 สภาวิชาชีพบัญชีจะให้การรับรองเฉพาะหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ	ฉบบัปรับปรงุใหม่	(Learning	Outcomes	–	Based)	ซึง่จะครอบคลมุ
ทั้งความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค	ทักษะทางวิชาชีพ	และค่านิยม	จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ	

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	1/2555
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่	

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	1

• บังคับใช้ส�าหรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ก่อนปีการศึกษา 2560

• บังคับใช้ส�าหรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

• การรับรองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1)  เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ - หลักสูตร 

ต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ (Content 
– Based) และมโีครงสร้างหลกัสตูรเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ

2)   พจิารณาคณุสมบตัเิพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
– ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และสอบผ่าน 8 รายวิชา

• หลกัสตูรทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ 
ฉบับปรับปรุงใหม่ (Learning Outcomes – Based) 
และได้รับการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีจาก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะได้รับการรับรองเพ่ือประโยชน ์
ในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติ 
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญช ี

เกี่ยวกับด้านการศึกษา  
จ�านวน	3	ฉบับ

หมายเหตุ:  การรับรองปริญญาทางการบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 (IES 2) เดิมนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณารับรองหลักสูตรตามหลักเกณฑ์เดิม 
   ต่อไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยพิจารณาจากวันที่หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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ใน
โลกแห ่งธุรกิจ ทุกต� ำแหน ่งในแต ่ละสำยอำชีพ 

ย ่อมมีหน ้ ำ ท่ีและบทบำทท่ีส� ำ คัญในกำรร ่วมกัน 

ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้ำวไปสู่ควำมส�ำเร็จ หำกหัวหน้ำ 

มีลูกน้องท่ีเก่ง ย่อมท�ำให้กำรท�ำงำนเป็นไปได้โดยง่ำย  

หำกลูกน้องมีหัวหน้ำที่เก่ง ย่อมท�ำให้มีกำรแชร์ประสบกำรณ์           

และแนวคิดเพื่อช่วยให้เกิดกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอ  

ดังน้ันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ำทุกต�ำแหน่งย่อมมีควำมส�ำคัญที่ 

เท่ำเทียมกัน และทุกต�ำแหน่งไม่ว่ำจะเป็นต�ำแหน่งท่ีเล็กที่สุด 

จนถึงต�ำแหน่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในองค์กร ย่อมต้องมีกำรเรียนรู ้

และพัฒนำตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอ ในเมื่อโลกไม่หยุดน่ิง 

กำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต 

ย่อมไม่หยุดนิ่งเช่นกัน

 ยิ่งในต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังถึง
ศกัยภำพย่อมมีขอบเขตไม่จ�ำกดั ดงันัน้ CFO นอกจำกจะมบีทบำทในกำร
ดูแลด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีแล้ว ยังต้องมีบทบำทส�ำคัญในกำรเป็น
เพือ่นคูคิ่ดของ CEO จึงปฏเิสธไม่ได้ว่ำ CFO เป็นหนึง่ในผูบ้ริหำรทีม่คีวำม
ส�ำคัญมำก กำรที่องค์กรใดมีกำรรวมตัวกันของผู้บริหำรที่มีควำมเก่งกำจ
และมีคุณธรรม องค์กรนั้นย่อมมีโอกำสประสบควำมส�ำเร็จมำกกว่ำ 
องค์กรอื่น ๆ และเพ่ือกำรก้ำวไปเป็น CFO หรือกำรเป็น CFO ที่ดีน้ัน 
ข้อมูลดังต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องค�ำนึงถึง 

กำรสั่งสมประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน  
 คุณต้องมีควำมเข้ำใจพื้นฐำนในกำรจัดท�ำงบ
ประมำณ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรก�ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือ หลักกำรด้ำน
บัญชีอื่น ๆ ในกำรเป็น CFO นั้น งำนของคุณคือต้อง
ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
บริษัท และ CEO มีควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน  
ไม่ว่ำจะเป็นควำมเพยีงพอของทรพัยำกร และเป็นไป
ตำมกฎข้อบังคับ กำรมีประสบกำรณ์ที่เชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรเงินจะท�ำให้คุณอยู่ในต�ำแหน่งท่ีเหมำะสม
มำกขึน้ในกำรประเมนิกำรตดัสนิใจเหล่ำนัน้ บำงครัง้
ในบริษัทขนำดเล็กผู้ท่ีด�ำรงต�ำแหน่ง CFO ยังเป็น 
CEO อีกด้วย ดังนั้นกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเงิน
ย่อมมีควำมส�ำคัญมำก

กำรขยำยประสบกำรณ์ทำงด้ำน

ธุรกิจและกำรด�ำเนินงำน  
 กำรท�ำควำมเข้ำใจในธุรกิจ
อย่ำงลึกซึ้งมีควำมส�ำคัญต่อสำย
อำชีพนี้มำก คุณจะได้พบปะกับ 
คณะกรรมกำรบริษัท และท�ำงำน
ร่วมกับผู้บริหำรหลำย ๆ ท่ำน จำก
เหตุผลดังกล่ำวนี้จึงท�ำให้คุณต้องมี
ควำมเข้ำใจอย่ำงกว้ำงขวำงเกีย่วกบั
ธรุกจิและกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร

กำรขยำยประสบกำรณ์ด้ำน 

กำรบริกำรลูกค้ำ 
 ไม ่ ใช ่แค ่หน ้ ำที่ ร ำยงำน
สถำนะทำงกำรเงนิต่อคณะกรรมกำร
บริษัทที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
คุณเท่ำน้ัน แต่ยังรวมถึงกำรพบปะ
พูดคุยกับนักลงทุนท้ังหลำย ซึ่งจะ
เป็นตัวช่วยให้คุณรู้ว่ำอะไรคือสิ่งที่
พวกเขำต้องกำรทีจ่ะเหน็จำกองค์กร
และคณะกรรมกำรบริษัท กำร
สือ่สำรดงักล่ำวควรมอีย่ำงสม�ำ่เสมอ 
เนื่องจำกผู้ลงทุนคือผู้มีส่วนได้เสียที่
ส�ำคัญของธุรกิจของคุณ

2.

3.

1.

บันไดสูก่ำรเป็น 

CFO 
และบทบำทที่เปลี่ยนไป

ในอนำคต..
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กำรขยำยควำมเข้ำใจทำงด้ำนเทคโนโลยี 

เนื่องจำกซอฟแวร์และนวัตกรรมอื่น ๆ ได้แทรกซึม
เข้ำสู่วงกำรด้ำนกำรเงิน ส่วนหน่ึงของหน้ำท่ีในสำย
อำชพีนีค้อื กำรท�ำควำมเข้ำใจในประโยชน์และควำม
เสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

กำรมี CPA หรือจบ MBA 
 แม้ว่ำจะไม่ได้เป็นข้อบงัคบัที ่CFO ทกุคนต้องมี 
แต่กำรมใีบรับรองและกำรศกึษำทีส่งูมกัจะเป็นตวัช่วย
ให้ไปถงึต�ำแหน่งทีต้่องกำรได้ง่ำยกว่ำ กำรได้รบัใบรบัรอง
กำรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต รวมถึงกำรมีควำมรู้
เรื่องกำรบัญชีสืบสวน (Forensic accounting)  
และกำรก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน เป็นสิง่ทีเ่หมำะสม
ทีส่ดุส�ำหรบักำรรบับทบำทเป็นผูม้คีวำมรูอ้ย่ำงกว้ำง
ขวำง นอกเหนอืจำกนี ้กำรจบปรญิญำโททำงด้ำนกำร
บริหำรธุรกิจย่อมมีประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรบริหำรงำน

กำรพิจำรณำถึงต�ำแหน่ง Controller และ 

Treasury 

 เช่นเดยีวกบักำรมใีบรบัรอง ต�ำแหน่งดังกล่ำว
ผูเ้ป็น CFO มกัผ่ำนต�ำแหน่งนัน้มำก่อน เพรำะจะช่วย
เพิม่ประสบกำรณ์เกีย่วกบัเรือ่งกำรระดมทนุและกำร
ด�ำเนินกำรด้ำนกลยุทธ์

• เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล : กำรแบ่งเวลำมำกขึ้นให้
ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล ย่อมช่วยให้องค์กรของคุณประสบควำม
ส�ำเร็จมำกขึ้น ในอนำคต CFO จะมีบทบำทเป็นคู่หูทำงธุรกิจคนส�ำคัญ
ทีจ่ะช่วยให้ข้อมลูเชงิลึกเพือ่ใช้ในกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจ นอกจำก
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินแล้ว กำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูล
ทำงกำรเงนิกม็คีวำมส�ำคญัเช่นกนั กำรค�ำนงึถงึข้อมลูเหล่ำนีจ้ะช่วยเพ่ิม
มูลค่ำและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะกระทบต่อข้อมูลทำงกำรเงินให้อยู่ใน
ระดับต�่ำสุด ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนทัศนคติของ 
ผู้บริโภคจะส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรซื้อสินค้ำและธุรกรรมที่จะ 
เกิดขึ้น คุณต้องสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 2 ประเภทเข้ำด้วยกัน 
พิจำรณำถึงควำมเกี่ยวข้อง และสกัดข้อมูลเหล่ำนั้นเพื่อมำน�ำเสนอ

• เป็นผู้บริหารความเสี่ยง : ควำมเสี่ยงที่หมำยถึงนี้ไม่ใช่แค่เฉพำะควำม
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่ำง ๆ หรือกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำของสินค้ำอุปโภคบริโภค ไม่ใช่แค่กำรจัดกำรควำม 
ล้มเหลวท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ ไม่ใช่แค่ควำมเสี่ยงท่ี
เกดิจำกข้อผิดพลำดทีป่รำกฎบนรำยงำนทำงกำรเงนิ และไม่ใช่แค่ควำม
เส่ียงท่ีเกิดจำกกำรด�ำเนินงำนและกำรจัดกำรด้ำนกลยุทธ์ แต่หมำยถึง
กำรบริหำรผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกเรื่องทั้งหมดที่ได้กล่ำวไว้ 
ข้ำงต้น ซึ่งเป็นผลจำกควำมไม่แน่นอนในกำรด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น 
กำรบรหิำรควำมเส่ียงไม่ใช่แค่งำนทีจ่ะท�ำแค่เฉพำะช่วงไตรมำส หรือแค่
เฉพำะวันใดวันหน่ึง เพรำะควำมเส่ียงสำมำรถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ  
ด้วยเหตุนี้กำรบริหำรควำมเสี่ยงจึงควรถูกรวมเข้ำไปอยู ่ในทุก ๆ 
กระบวนกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัดสินใจประจ�ำวัน กำรก�ำหนดกลยุทธ์  
และกำรบรหิำรงำน 

• ต้องปรบัเปลีย่นเข้าสูเ่ทคโนโลยใีหม่ ๆ  : เทคโนโลยต่ีำงมวีงจรเป็นของ
ตัวเอง และมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  และท้ำทำยข้อสมมติฐำนของ
คุณตลอดเวลำ ดังนั้นคุณจะสำมำรถใช้มัน เพื่อสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ได้อย่ำงไร นี่คือค�ำถำมที่ส�ำคัญต่อ CFO วิธีกำรคิดแบบเดิม ๆ จะยับยั้ง 
กำรเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และท�ำลำยกำรสร้ำงธุรกิจ

• มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ : CFO ต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนกำรจัดหำ โดยกำรให้ข้อมูลแก่ฝ่ำยบุคคล เพื่อจัดหำบุคลำกร
ที่มีควำมสำมำรถและทักษะตรงตำมควำมต้องกำร และสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยขององค์กร และผลักดันให้ฝ่ำยบุคคลมีกำรติดตำมและ
ประเมินควำมพึงพอใจของพนักงำน และท�ำกำรวิเครำะห์ค่ำตอบแทน
ระหว่ำงองค์กรและองค์กรอืน่ ๆ  ในอตุสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึให้กำร
สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อรักษำพนักงำนที่มีอยู่และสร้ำง
ทักษะใหม่ ๆ ในหมู่พนักงำน

• สามารถแนะแนวทางในการตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้องด้านการเมอืง : CFO 
ต้องสำมำรถประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิจำกกำรเมอืง และแสดงออกมำ
ในรปูแบบของจ�ำนวนเงนิและควำมรุนแรงของควำมเส่ียงได้ ในบำงครัง้
อำจมคีวำมจ�ำเป็นต้องร่วมมอืกบัพนัธมติรทำงธรุกจิเพือ่สร้ำงอิทธพลใน
พื้นที่ เช่น กำรก�ำหนดกฎข้อบังคับสหภำพ หรือกฎหมำยค่ำแรงขั้นต�่ำ

แหล่งอ้ำงอิง

     : https://www.roberthalf.com/finance/blog/the-career-path-to-becoming-a-cfo / Fi-
nancial blog โดย Lisa Amstutz / วันที่ 19 พฤษภาคม 2016
       : http://www.businessinsider.com/skills-cfos-need-to-succeed-in-the-future-2015-9 / 
บทความเรื่อง 9 skills CFOs will need to be successful in the future โดย James Kosur /  
วันที่ 10 กันยายน 2015

4.

5.

6.

7.

โดย... ฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรวิชำชีพด้ำนกำรบัญชีบริหำร

CPA

กำรเตรยีมตัวส�ำหรบับทบำทใหม่ ๆ  ในอนำคต 

 บทบำทหน้ำที่ของ CFO มีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
มำกขึ้น จำกแต่ก่อนควำมรับผิดชอบจะจ�ำกัดอยู่ใน
เร่ืองกำรเงินและกำรบัญชี แต่ในปัจจุบันพบว่ำควำม
รับผิดชอบไม่ได้จ�ำกัดเฉพำะเร่ืองน้ันอีกต่อไป CFO 
ต้องมคีวำมเข้ำใจในเร่ืองอืน่ ๆ  ซ่ึงสำมำรถระบไุด้คร่ำว ๆ  
ดังต่อไปนี้
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	 ในอดตีผูส้อบบัญชมัีกจะจดัท�ำค�ำขอยนืยันจำกธนำคำรแต่ละธนำคำร	โดยแยกเป็นสำขำแต่ละสำขำ
ในประเด็นต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่ตรวจสอบ	โดยร้องขอให้กิจกำรท�ำจดหมำยพร้อมรูปแบบฟอร์ม
ข้อมูลท่ีต้องกำรในรูปตำรำงเพื่อให้ธนำคำรกรอกข้อมูลกลับมำยังผู้สอบบัญชีโดยตรง	 และผู้สอบบัญชีจะ
ต้องด�ำเนินกำรควบคุมขั้นตอนต่ำง	ๆ 	เพื่อให้หลักฐำนดังกล่ำวมีควำมน่ำเชื่อถือสูงสุด	ซึ่งสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้ผู้สอบบัญชีต้องพิจำรณำเรื่องเหล่ำนี้เพิ่มเติมขึ้น

1. ธนำคำรท่ีขอค�ำยืนยัน	 ผู้สอบบัญชีควรร้องขอให้ลูกค้ำท�ำจดหมำยเพื่อขอค�ำยืนยันโดยตรงจำก
ส�ำนักงำนใหญ่ของธนำคำรแต่ละธนำคำร	 (ไม่ใช่จำกสำขำแต่ละสำขำดังเช่นท�ำงำนในอดีต)	 โดยขอ
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่ตรวจสอบ	 (ไม่ต้องระบุสำขำ)	อำจวงเล็บมุมซองว่ำ	“ฝ่ำยยืนยัน
ยอดบัญชี”	 เพื่อให้ธนำคำรท�ำงำนได้สะดวกขึ้น	กำรร้องขอค�ำยืนยันไปยังส�ำนักงำนใหญ่จะช่วยเพิ่ม
ควำมน่ำเชือ่ถอืของหลกัฐำนทีไ่ด้รบัและลดควำมเสีย่งทีเ่จ้ำหน้ำทีป่ฏบิตังิำนของธนำคำรในระดบัสำขำ
จะมคีวำมสนทิสนมกบักจิกำรมำกจนเกนิไปดงัทีเ่ป็นข่ำวในอดตี	นอกจำกนัน้ผูส้อบบญัชคีวรพจิำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรขอค�ำยืนยันไปยังธนำคำรที่กิจกำรเคยมีธุรกรรมทำงกำรเงินในอดีตและ 
มีกำรปิดบัญชีไประหว่ำงปีเพิ่มเติม

2. กำรจดัท�ำจดหมำยขอข้อมลูไปยงัธนำคำร	ผูส้อบบญัชคีวรพจิำรณำว่ำในจดหมำยน้ันระบุข้อมูลเกีย่ว
กับกิจกำรที่ครบถ้วน	 อันได้แก่	 ชื่อผู้สอบบัญชี	 ที่อยู่ผู้สอบบัญชี	 ชื่อกิจกำรที่ขอข้อมูลพร้อมท้ังเลข
ทะเบยีนนติบิคุคลของกจิกำรทีข่อข้อมลู	(ถ้ำม)ี	ซึง่เลขทะเบยีนนติบิคุคลจะส�ำคญัมำกกรณีกจิกำรนัน้
มีกำรเปลี่ยนชื่อหำกไม่ระบ	ุอำจท�ำให้ธนำคำรค้นหำข้อมลูไม่ครบ	พร้อมทัง้ระบุวันที่หรือช่วงเวลำต่ำง	ๆ 
ให้ชัดเจน	อนึง่ผู้สอบบญัชต้ีองระมดัระวงัทีจ่ะไม่ให้เลขท่ีบญัชต่ีำง	ๆ 	ของกจิกำร	เนือ่งจำกวตัถุประสงค์
ส�ำคัญในกำรขอค�ำยืนยันส่วนหนึ่งคือต้องกำรสืบหำรำยกำรที่ไม่ปรำกฏในบัญชีหรืองบกำรเงินของ
กิจกำร	 นอกจำกน้ันผู้สอบบัญชีต้องพิจำรณำถึงผู้มีอ�ำนำจลงนำมขอข้อมูลของกิจกำรคือใครเพื่อให้
เป็นไปตำมระเบยีบของธนำคำรในกำรให้ข้อมูลซึง่ตำมปกติกรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำมจะเป็นผูท้ีเ่หมำะสม
ทีส่ดุในกำรลงนำมในจดหมำยขอข้อมลู	อย่ำงไรกด็บีำงธนำคำรอำจยดึเอำผูม้อี�ำนำจลงนำมทีใ่ห้ลำยมอืชือ่
ไว้กับธนำคำรเป็นหลัก

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานสู่ยุคดิจิตอล 
ทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบธุรกิจและท�างาน
ออนไลน์ หรอืการน�าเอาระบบคลาวด์เข้ามาใช้สร้างความได้เปรยีบทางธรุกจิ 
อย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินพร้อมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่ม 
มากขึ้นตามการพัฒนาการของมาตรฐาน เทคนิคการรวบรวมหลักฐาน
หลายอย่างที่เคยท�าในอดีตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย 
และเทคนิคในการรวบรวมหลักฐานที่ส�าคัญมากได้แก่ การขอยืนยันจาก
บุคคลภายนอกตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 505 หลักฐานที่ได้รับ 
ดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขึ้นอยู่กับกระบวนการควบคุมของ 
ผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งหลักฐานนั้น ตัวอย่างเช่น การขอค�ายืนยัน 
จากธนาคารของกิจการ

แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอด 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
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3. แบบฟอร์มขอข้อมูลท่ีแนบไปกับจดหมำย	 ผู้สอบบัญชีควร
พิจำรณำรูปแบบที่ เป ็นมำตรฐำนตำมควำมเหมำะสม 
สภำวิชำชีพบัญชี	 ได้เผยแพร่รูปแบบมำตรฐำนไว้ในเว็บไซต์
ของสภำวิชำชีพบัญชีแล้ว	อย่ำงไรก็ดีธนำคำรแต่ละแห่งอำจ
มีรูปแบบมำตรฐำนเฉพำะซึ่งถูกพัฒนำขึ้นมำโดยธนำคำรเอง	
ซึ่งกำรใช้แบบฟอร์มมำตรฐำนจะท�ำให้สำมำรถระบุข้อมูล 
ที่เป็นไปได้อย่ำงครบถ้วน

4. ซองตอบกลับ	ผู้สอบบัญชีต้องแนบซองตอบกลับพร้อมช�ำระ
ค่ำธรรมเนียมไปรษณย์ีหรอืตดิแสตมป์ทีเ่หมำะสมให้เพยีงพอ
กับกำรส่ง	 หลีกเลี่ยงกำรใช้ซองขนำดเล็กที่ปฏิบัติต่อกันมำ 
ในอดีตเนื่องจำกไม่พอเพียงต่อปริมำณเอกสำรตอบกลับ 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงหำกผู้สอบบัญชีร้องขอรำยละเอียด
มำกมำยซึ่งอำจต้องจัดท�ำเป็นเอกสำรจ�ำนวนมำก	 แต่แนบ
ซองขนำดเล็กที่แม้จะใส่กระดำษเพียงแผ่นเดียวยังต้องพับ
หลำยทบ	 และขอให้ตรวจสอบที่อยู่ตอบกลับให้ถูกต้อง	 และ
หำกสำมำรถระบุชือ่ผูส้อบบญัชแีละทีอ่ยูข่องผู้สอบบญัชทีีต่รง
กนักบัรำยละเอียดทีใ่ห้ในจดหมำยตำมข้อ	2	จะท�ำให้ธนำคำร
เกิดควำมมั่นใจในกำรให้ข้อมูลยิ่งขึ้น	

5. วิธีปฏิบัติในกำรขอค�ำยืนยัน	 ถึงแม้ว่ำผู ้สอบบัญชีจะต้อง
ร ้องขอให ้กิจกำรเป ็นผู ้ จัดท�ำจดหมำยขอข ้อ มูลให ้ 
แต่ผู้สอบบัญชีต้องควบคุมกระบวนกำรจัดส่งด้วยตัวเองให้
ตอบกลบัมำยงัผูส้อบบญัชโีดยตรง	ช่องทำงทีจ่ดัส่งหรอืรบัค�ำ
ยนืยนัอำจท�ำได้หลำยช่องทำง	 เช่น	ทำงไปรษณย์ีหรือส่งโดย
บุคคลเอง	แต่ต้องแน่ใจว่ำไม่มีควำมเสี่ยงที่หลักฐำนดังกล่ำว
จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ำยยืนยันยอด
ของธนำคำรกับผู้สอบบัญชี

6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ำง	 ๆ	 ผู้สอบบัญชีอำจพิจำรณำหลักฐำน
จำกส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ต่ำง	ๆ 	เช่น	รำยกำรเคลือ่นไหวทีป่รำกฏ
ในบญัชธีนำคำรต่ำง	ๆ 	เช่น	เงนิฝำกธนำคำร	เงนิเบกิเกนิบญัชี
ธนำคำร	 เงินกู ้ต ่ำง	 ๆ	 ซึ่งกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำน 
อินเทอร์เน็ต	 ผู ้สอบบัญชีควรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือ 
ของหลกัฐำนโดยผูส้อบบญัชต้ีองแน่ใจว่ำกำรเข้ำถงึข้อมูลน้ัน
ผ่ำนฐำนข้อมูลของธนำคำรไม่ถูกปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูทีม่นียัส�ำคญัโดยเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ข้ำถงึข้อมูลนั้น

7. ขัน้ตอนเพิม่เตมิกรณีทีไ่ม่ได้รบัค�ำยนืยนัตอบกลบั	ผูส้อบบญัชี
ควรพจิำรณำตดิตำมค�ำยืนยนัทีไ่ม่ได้รบักำรตอบกลบั	เนือ่งจำก
บำงครั้งอำจเกิดข้อผิดพลำดที่กำรจัดส่งหรือกำรรับไปรษณีย์
โดยอำจตดิตำมทวงถำมไปยงัฝ่ำยทีร่บัผดิชอบของธนำคำรซึง่

ทำงสภำวิชำชีพบัญชีได้ขอควำมร่วมมือกับสมำคมธนำคำร
ไทยและกลุ่มธนำคำรสถำบันกำรเงินของรัฐแล้วว่ำให้ตอบ
หนังสอืยนืยนัยอดจำกส่วนกลำงทีส่�ำนักงำนใหญ่เท่ำนัน้	และ 
ในกรณทีีไ่ม่ได้รบัหนงัสือยนืยนัท่ำนผู้สอบบญัชต้ีองพจิำรณำ
ถึงผลกระทบต่อกำรแสดงควำมเห็นด้วยเนื่องจำกกำรใช้วิธี
กำรตรวจสอบอื่นนั้นเป็นไปได้ยำกมำก

โดย.. ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

หนงัสือยนืยนัยอดธนาคาร 
ควรต้องส่งไปทีส่�านักงานใหญ่

ของธนาคารเท่านั้น

	 “ผู้สอบบัญชีควรระมัดระวังในการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการขอค�ายืนยันต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ค�ายืนยันเหล ่านั้นเพื่อให ้หลักฐานที่ ได ้รับเป ็น 
หลักฐานที่น ่าเช่ือถือและให้ข้อสรุปเพื่อน�าไปใช  ้
ในการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินต่อไป”
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สิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบกำร

ส่งออกและน�ำเข้ำสินค้ำในกลุ่มประเทศ AEC

Form D คืออะไร

 Form D คือ หนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้ำ (Certificate of Origin) ที่สำมำรถยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภำษีศุลกำกร (CEPT) โดยจะเป็น 
กำรลดอตัรำภำษศีลุกำกรในกำรน�ำเข้ำสนิค้ำเหลอื 0% หรอืเหลอืในอตัรำพเิศษทีล่ดลงมำก แก่สนิค้ำทีน่�ำเข้ำระหว่ำงกนัของประเทศสมำชกิอำเซียน 
10 ประเทศ ภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA)

วิธีปฏิบัติในกำรขอ Form D

 สินค้ำส่งออกไปอำเซียนที่ต้องกำรใช้สิทธิในกำรลดอัตรำภำษีศุลกำกรจะต้องผลิตถูกต้องตำมกฎแหล่งก�ำเนิดสินค้ำภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำ
สนิค้ำของอำเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement:ATIGA) โดยสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่เวบ็ไซต์กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวง
พำณิชย์ http://www.dft.go.th/
 กำรใช้ Form D นอกจำกเป็นสิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบกำรในประเทศสมำชิกอำเซียนแล้ว ยังเป็นกำรท�ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ
อย่ำงเสรี ซึ่งถือได้ว่ำเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งที่จะน�ำไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวของอำเซียน 

ค�ำศัพท์ที่ควรรู้

 • CEPT: Common Effective Preferential Tariff หมำยถึง อัตรำภำษีศุลกำกรพิเศษที่เท่ำกัน กำรลดอัตรำภำษีศุลกำกรแก่สินค้ำน�ำเข้ำ
จำกประเทศสมำชิกอำเซียนด้วยกันภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน 
 • AFTA: ASEAN Free Trade Area  หมำยถึง เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน

โดย.. ดร.จำรุภำ วิภูภิญโญ

อาจารย์ประจ�าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และคณะกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

FORM D 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1. เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. http://www.dft.go.th/ ค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
2. ระบบฐานข้อมูลว่าด้วยการถิ่นก�าเนิดสินค้า. http://fta.dft.go.th/ ค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
3. 6 เรื่องต้องรู้ Form D ลดภาษีใน AEC. เว็บไซต์.http://www.kasikornbank.com/TH/SME/KSMEKnowledge/SMETips/
Pages/Form-D-AEC.aspx ค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ขั้นตอนการได้สิทธิประโยชน์ Form D บริษัทผู้ส่งออก ผู้ทีเ่กีย่วข้อง

Form D
แสดงต่อศุลกำกรในประเทศอำเซียน 
เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี

ศุลกำกรประเทศที่น�ำเข้ำ

ยื่นขอหนังสือ
รับรอง 

แหล่งก�ำเนิดสินค้ำ 
Form D

เตรียมเอกสาร
• ใบก�ำกับสินค้ำ (ต้นฉบับหรือส�ำเนำ)
• ใบตรำส่งสินค้ำ (Bill of Lading: B/L)
• หนังสือรับรองอัตรำส่วนต้นทุนกำรผลิตสินค้ำทั่วไป
• หนังสอืรบัรองรำยละเอยีดขัน้ตอนกำรผลติสนิค้ำ

ยื่นเอกสำรที่ 
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
กระทรวงพำณิชย์

ตรวจสอบสินค้ำ
สินค้า
• มีแหล่งก�ำเนิดจำกประเทศในอำเซียน
• อยู่ในกลุ่มบัญชีรำยกำรสินค้ำลดภำษี
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ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์ วัฒนไชย โทรศัพท์ 02 685 2578  

Email : FAP.tac@fap.or.th www.facebook.com/faptac

วันเสาร์ท่ี 21 มกราคม 2560 

เวลา 07.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 

อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

การแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2560 

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี

โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำานวน 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำานวน 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำานวน 15,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำานวน 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 4: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำานวน 5,000 บาท

ทีมที่ ได้รับคะแนนสูงสุด 30 ทีมแรก จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน (รับสมัครไม่เกิน 150 ทีม)

รับสมัคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

ผ่านระบบ Online เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่ www.fap.or.th/TAC

Sponsored by



เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

อ่าน FAP Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

• หลักสูตร “ประเด็นท่ีควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต”

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.30 น.   

สมาชิก 3,745 บาท บุคคลทั่วไป 4,280 บาท (รวม VAT) 

ณ ห้องบอลรูม โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

• หลักสูตร “Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นท่ี 4/59”

วันศุกร์ และเสาร์ที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

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

ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นท่ี 2/59”

วันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.30 น. 

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

ณ โรงแรมอะริสตั้น ถนนสุขุมวิท 24 

• หลักสูตร “ธุรกิจยุค Digital กับความเสี่ยงด้านกฎหมาย” 

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.30 น. 

สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม VAT)

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

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

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


