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ค่าความนิยมนั้นส�าคัญไฉน
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โดย.. พรชัย กิตติปัญญางาม 

กรรมการและนายทะเบียน

Learn  &  Test 

for CPD
การพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง 

ทางวิชาชีพรูปแบบใหม่

เพ่ือยกระดบัผูส้อบบญัชขีองไทยให้ได้รบัการยอมรบั
จากสากล การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
ส�าหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเพิ่มเป็น 40 ช.ม. 
โดยแบ่งเป็นการพฒันาความรูต่้อเนือ่งทีเ่ป็นทางการ 
(VERIFIABLE CPD) และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ที่ไม่เป็นทางการ (NON-VERIFIABLE CPD) ส�าหรับ
ท่านที่ยังไม่ทราบข่าวหรือยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ดัง
กล่าว FAP NEWSLETTER เล่มนีจ้ะสรปุให้เข้าใจกนั
แบบง่าย ๆ ..อ่านต่อหน้า 14 ส�าหรบัปี 2559 นี ้มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงในสาระ
ส�าคัญมี 16 ฉบับ ซ่ึงไฮไลท์ส�าคัญคงหนีไม่พ้นการ 
กลบัมาอกีครัง้ของการรบัรูเ้งนิลงทนุ (ในบรษัิทย่อย 
บริษัทร่วม และการร่วมค้า) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ตาม 
ที่กล่าวใน TAS 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลังจากที่มีเสียงเรียกร้องเข้าไปยังคณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ ทางคณะกรรมการ 
จึงได้ก�าหนดให้วิธีส่วนได้เสียเป็นทางเลือก
..อ่านต่อหน้า 8

รู้ก่อน พร้อมก่อน! 
มาตรฐานฯ ปรับปรุงใหม่ 2559
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ข่าวสารด้านทะเบียน
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รู้เท่าทัน
การฟอกเงิน 

เหตเุกดิจากใคร 

ท�าไมผลอยู่ท่ีเรา

10 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

PromptPay 
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“

“Behind Every Great Man, There is always a Great 

Woman” หรอื “เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของบรุษุ มักจะมีสตร ี

ที่ดีคอยสนับสนุนเสมอ”

เป็นวลีที่เราได้ยินกันมาต้ังแต่อดีตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของสุภาพสตรีที่มีต ่อความส�าเร็จในหน้าที่การงานของ 
สุภาพบุรุษ เฉกเช่น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงปฏิบัติ 
พระราชภารกิจนานัปการทั้งในฐานะ “พระผู้ทรงเป็นที่พ่ึงของ 
ปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คู ่บุญคู ่พระราชหฤทัย”  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงช่วยบ�าบัดทุกข์
บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทั้งโดยตามเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั และเสดจ็พระราชด�าเนนิเป็นการส่วนพระองค์ไปทรง
เยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาค แม้ว่าจะต้องทรงตรากตร�า 
พระวรกายสักเพียงใดก็ตาม ก็มิได้ทรงย่อท้อต่อความยากล�าบาก
หรือทรงเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใด

พระองค์ทรงด�าเนินพระราชกรณียกิจ ด้วยพระปรีชาสามารถ
และพระวิริยอุตสาหะ ล้วนแต่ก่อเกิดคุณูปการกับราษฎรท่ีอยู่บน 
ผนืแผ่นดนิไทยสดุทีจ่ะพรรณนา ทรงรกัและห่วงใยราษฎรเสมือนดัง
แม่รักลูก และคอยอุ้มชูลูก ๆ ที่ยากไร้ให้มีอาชีพ มีรายได้ค่อย ๆ 
เติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ทรงพลิกฟื้นผืนป่าให้คืน 
ความอุดมสมบรูณ์เป็นป่ารกัน�า้ เป็นแหล่งเกบ็น�า้ตามธรรมชาตทิีจ่ะ
รกัษาความชุม่ชืน้ของผืนดิน ทรงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้คนอยู่
ร่วมกบัป่า โดยดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดลุและ
ยั่งยืน พระบารมีแผ่ไพศาลคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่า ตลอดรวมไปถึง
ทรัพยากรชายฝั่งที่เป็นแหล่งอาหารส�าคัญ ทรงเป็นพระผู้สร้างและ
พระราชทานชีวิตที่ดีขึ้นแก่ราษฎร

จะเห็นได้ว่า..พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
มากมาย อีกทั้งยังทรงช่วยเหลือแบ่งเบาพระราชภาระและทรงงาน
เคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างท่ีเราเห็นได้ชัดจาก
พระราชกรณียกิจที่เผยแพร่สู่สายตาประชาชนมาจนทุกวันนี้

การด�าเนนิพระราชกรณยีกจิและการวางพระองค์ สะท้อนให้เห็น
ถงึพระอจัฉรยิภาพทีม่คีวามเฉลยีวฉลาดและมศีกัยภาพในทุก ๆ  ด้าน 
เราในฐานะ “นกับัญชี” ซึง่เป็นเพยีงส่วนเลก็ ๆ  ในองค์กร หากสามารถ
น�าพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการท�างาน โดยพยายามเข้าถึง 
ความต้องการขององค์กร หาวิธีตอบสนองความต้องการนั้น และ 
มุ่งมั่นทุ่มเท ที่ส�าคัญต้องคอยสนับสนุนการบริหารงานองค์กรอย่าง
สม�่าเสมอ เชื่อได้ว่า อีกไม่นานก็คงจะเกิดวลีที่ว่า “เบื้องหลัง 
ความส�าเรจ็ขององค์กรมกัมนีกับญัชทีีด่คีอยสนบัสนนุเสมอ” เช่น
กนั

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ และถือว่า
เป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี โดยในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 
สิงหาคม พ.ศ.2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพระพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ อยู ่เป็นม่ิงขวัญ เป็นพระบารมีคุ ้มเกล้าพสกนิกร 
ชาวไทย และเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ตลอดไป

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.rdpb84queen.com/ทุกข์สุขของประชาชน-ในพร/ 

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/detail/29651

“ด้วยพระบารมแีม่แห่งแผ่นดิน”
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Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม

โดย.. พรชัย กิตติปัญญางาม  

กรรมการและนายทะเบียน

สวัสดีครับ....ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมในนามกรรมการและนายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิง 

ท่ีมีโอกาสมาทักทายท่านสมาชิกฉบับประจ�าเดือนสิงหาคม ซึ่งดูเหมือนเดือนน้ีจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้ว และ

เป็นเดือนท่ีมีวันอันส�าคัญอย่างย่ิงของพสกนิกรชาวไทย คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ หรือวันแม่แห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และความจงรักภักดีข้าพระพุทธเจ้าฯ ในนามของสภาวิชาชีพบัญชี ขอถวายพระพรให้พระองค์ฯ ทรงมีพระชนมายุยิ่ง

ยืนนาน สถิตย์ สถาพรเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดชั่วกาลนานเทอญ... 

ทักทายเปิดเล่มฉบับนี้ถ้าผมจะไม่กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เม่ือวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ สภาวิชาชีพบัญชีท่ีผ่านมา
คงเป็นไปไม่ได้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าโดย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในการประชุมพร้อม 
ทั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และการประชุมในครั้งนี้ด�าเนินการอย่างล่วงลุไปได้ด้วยดี สภาวิชาชีพบัญชี ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่ให้ความสนใจ และสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม ท้ังน้ี มีสมาชิกหลายท่านสนใจ ไฟล์รายงานประจ�าปี 2558 เราจึงน�าเสนอไว้ที่เว็บไซต์ : 
http://www.fap.or.th ในหัวข้อเกี่ยวกับสภาฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถ Download อ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น

ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีน้ันสภาวิชาชีพบัญชีจัดขึ้นทุกปีโดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นสมาชิก ผมจึงอยากจะชักชวน 
ผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือ 
ในระดับที่ต�่ากว่าปริญญาตรี แต่ไม่ต�่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชี ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี ว่าด้วย สมาชิก พ.ศ. 2556 โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะมีสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมากมาย อาทิเช่น สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ (เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ) ส่วนลดพิเศษ ค่าอบรมสัมมนาทุกหลักสูตรจากราคาปกติ 
ข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเน่ืองผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีก็ง่าย 
เพียงนิดเดียว โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านบริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี หากท่านมีคุณสมบัติและหลักฐานตามที่ก�าหนด สภาวิชาชีพบัญชี
จะใช้ระยะเวลาด�าเนนิการประมาณ 5 วันท�าการในการตรวจสอบคณุสมบตั ิท่านกส็ามารถเป็นสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชไีด้แล้ว ท่านสามารถหาข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี

ในการนี ้หากผมจะไม่ Update บริการออนไลน์ให้สมาชกิรับทราบกด็จูะตกข่าวไปสกัหน่อย เพราะกระแสตอบรบั 
การใช้บริการผ่านบริการออนไลน์มีมากขึ้นทุกวัน สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในเรื่องความสะดวกสบาย ส�าหรับในปี 2559 มีบริการ
ออนไลน์ที่พัฒนาเสร็จและน�ามาใช้ คือ ระบบการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) 
ของผู้ท�าบัญชีหรือผู้สอบบัญชี ระบบสมัครเข้ารับการทดสอบ CPA ส่วนระบบท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาซ่ึงคาดว่า
จะแล้วเสร็จในปีนี้ ได้แก่ ระบบการพิจารณาหลักสูตรอบรมสัมมนา

ส�าหรบัสมาชกิอาจจะคุน้เคยกับระบบการช�าระค่าบ�ารงุสมาชกิ การช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตเป็นผูส้อบบัญชี
ที่ต้องด�าเนินการในทุก ๆ  ปี ซึ่งระบบดังกล่าวก็ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สภาวิชาชีพ
บัญชีได้จัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการผ่านบริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือน�าผลมาใช้
ในการพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวสารด้านทะเบียน

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่านอกจากนี้สภาวิชาชีพบัญชีจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นและเราจะพัฒนา

บริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก ตาม Concept 

ที่ผมพูดเสมอว่า “เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสกับบริการออนไลน์” ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ 
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FAP News Update

ข้อควรปฏิบัติ
ในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ!

ในปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้ใช้ระบบการรับสมัครทดสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก ซึ่ง

คาดว่าสามารถเพิ่มความสะดวกให้แก่สมาชิกมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี 

ยังมีขั้นตอนท่ีผู้สมัครเข้าทดสอบควรทราบเพื่อเตรียมความพร้อม

ส�าหรบัการทดสอบ ฝ่ายบรกิารสมาชิกและก�ากบัดูแล จงึขอประชาสัมพนัธ์ใน

เรื่องข้อควรปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 

ต้องตรวจสอบและปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบรายช่ือ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบต้องตรวจสอบรายชื่อ เลขประจ�าตัวสอบ และวิชาท่ีสมัครทดสอบจากเว็บไซต์ 
สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th ก่อนวันทดสอบ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ก�าหนดการทดสอบ
ความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ว่าเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ารบัการทดสอบความรู ้หากผูส้มคัรสอบรายใดพบว่ารายวชิาทีเ่ข้ารบัการทดสอบไม่ตรงตามทีป่รากฏบนใบเสรจ็รบัเงนิ ให้ตดิต่อเจ้าหน้าท่ี
เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมแสดงส�าเนาใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลักฐานภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีป่ระกาศรายชือ่ หากเลยเวลาทีก่�าหนด 
สภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้

2. พกบตัร ในวันทดสอบต้องน�าบตัรประจ�าตวัสอบและบตัรประจ�าตวัประชาชน (หรอืบัตรอืน่ท่ีทางราชการออกให้ซ่ึงมรีปูถ่ายเพือ่ใช้แสดง
ตนแทนบัตรประจ�าตัวประชาชน) แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ การทดสอบ 
จะเริ่มทดสอบเวลา 13.00 น. และสิ้นสุดเวลา 17.00 น. โดยผู้เข้าทดสอบสามารถเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.   
  

3. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

(ผู้ชาย) ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อ
ไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น
(ผู้หญิง) ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรง
สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง 
ห้ามสวมกางเกงขาสั้น   

      

  ***สถานที่ทดสอบเป็นสถาบันการศึกษา

ควรแต่งกายสุภาพ

เพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพต่อสถาบัน***

ข้อควรปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ

ทดสอบไม่ควรมองข้ามไปเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

และขอให้ทุก ๆ คนโชคดีในการทดสอบ แล้วเจอกันใน

ฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะ
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FAP Activity

โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4

โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นท่ี 4 เป็นโครงการต่อเนื่องจากความร่วมมือของ 
สภาวชิาชพีบญัชแีละส�านกังาน ก.ล.ต. จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาผูส้อบบญัชใีห้มี
มาตรฐานการปฏบิตังิานทีม่คุีณภาพ พร้อมรับการสอบทานจากส�านกังาน กลต. ในการขอรบัความเหน็ 
ชอบในการเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุน อันเป็นการเตรียมผู้สอบบัญชีให้เพียงพอเพื่อรองรับการขยาย
ตวัของกิจการในตลาดทุน โดยรุน่ที ่ 4 นี้ มีผู้สอบบัญชีทีส่ังกดัส�านกังานสอบบญัชตีลาดทุนเข้ารว่ม
โครงการ 31 คนจาก 17 ส�านักงาน โครงการน้ีเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปลายปี 2557 มีผู้สอบบัญชี 
ทัง้จากส�านกังานสอบบญัชตีลาดทนุและส�านกังานสอบบญัชนีอกตลาดทนุเข้าร่วม 4 รุน่ รวมทัง้ส้ิน 
121 คน จาก 60 ส�านกังาน

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 

สภาวิชาชีพบัญชี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีทั้ง 14 ท่าน ภายในงาน 
มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 458 คน โดยมีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ท่านสามารถดูรายละเอียดแต่ละวาระได้ที่เว็บไซต์ 
www.fap.or.th สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมค่ะ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี”

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท�าบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน (MOU)  ในการ“ผนึกก�าลังพัฒนาวิชาชีพบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
โดยร่วมด�าเนินการผลักดันความก้าวหน้าของวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง

งาน “FAP Meet the Press”

สภาวชิาชพีบญัชี จัดงาน “FAP Meet the Press” เมือ่วนัองัคารที ่12 กรกฎาคม โดยภายในงาน 
คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้ให้ข้อมูลและความเข้าใจแก่สื่อมวลชน 
ในเรือ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดโอกาสให้นกัข่าวและสือ่มวลชนในแวดวงธรุกจิ 
การเงนิ ได้สอบถามเกีย่วกับผลกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ และเรือ่งอ่ืน ๆ 
ที่น่าสนใจ สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณนักข่าวและสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมงานครั้งนี้
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ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

	 เมื่อเร็ว	ๆ	นี้ได้มีค�ำพิพำกษำฎีกำเกี่ยวกับกำรค�ำนวณผลขำดทุนของกิจกำรที่ได้รับกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนหลำยโครงกำร	 ซึ่งเป็นค�ำพิพำกษำฎีกำที่น่ำสนใจมำก	 เพรำะมีผลกระทบ 
ต่อธุรกิจจ�ำนวนมำก	 และยังเป็นค�ำพิพำกษำฎีกำคดีแรกที่มีปัญหำมำจำกควำมคิดเห็นขัดแย้ง
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ	 รวมทั้งค�ำพิพำกษำศำลฎีกำก็ยังต ่ำงไปจำกค�ำพิพำกษำศำล 
ภำษีอำกรกลำง	 บทควำมนี้ต้องกำรน�ำเสนอกำรวิเครำะห์ในเชิงวิชำกำร	 ด้วยข้อจ�ำกัดของเนื้อที่	
จึงขอข้ำมข้อเท็จจริง	และที่มำของคดีนี้	โดยถือว่ำผู้อ่ำนได้ทรำบมำแล้ว
	 ปัญหำส�ำคัญในกรณีน้ีมีว่ำ	 มีกฎหมำยที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณก�ำไรสุทธิ 
ส�ำหรับบริษัทซึ่งได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลหลำยโครงกำร
หรือไม่		ศำลฎีกำได้วินิจฉัยเห็นด้วยกับควำมเห็นของกรมสรรพำกรว่ำกำรค�ำนวณผลขำดทุนของ
กจิกำรดงักล่ำวให้ถือปฏบิตัติำมบทบญัญตัขิองประมวลรษัฎำกร	โดยให้ค�ำนวณก�ำไรสทุธขิองบริษัท
รวมกนัทัง้หมดโดยไม่แยกเป็นรำยโครงกำร		ในขณะทีศ่ำลภำษอีำกรกลำงในคดดัีงกล่ำวได้วนิจิฉัย
ว่ำประมวลรัษฎำกรไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณก�ำไรสุทธิกรณีที่บริษัทได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทนุหลำยโครงกำรไว้	จงึพจิำรณำจำกหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงพจิำรณำ
ให้สิทธิประโยชน์เป็นรำยโครงกำร
	 กรมสรรพำกรอ้ำงหลักเกณฑ์ตำมประกำศอธบิดกีรมสรรพำกรเรือ่งกำรค�ำนวณก�ำไรสทุธิ
และขำดทุนสุทธิของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ลงวันที่	5	กุมภำพันธ์	2530	ข้อ	3	ซึ่ง
ก�ำหนดให้บรษิทัน�ำผลก�ำไรสทุธ	ิและผลขำดทนุสทุธขิองกจิกำรทีไ่ด้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล
และกจิกำรทีไ่ม่ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบุิคคลมำรวมเข้ำด้วยกนั	เพือ่ค�ำนวณภำษเีงนิได้นติบุิคคล	
ผู้เขียนเห็นว่ำแนวทำงปฏิบัติตำมประกำศดังกล่ำวก�ำหนดขึ้นมำ	โดยยังไม่ได้พิจำรณำกรณีบริษัท
มีโครงกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลหลำยโครงกำร	 เพรำะหำกจะให้
บรษิทัน�ำผลก�ำไรและผลขำดทนุของทกุโครงกำรทีไ่ด้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลมำรวมเข้ำด้วยกนั	
ผลรวมทีไ่ด้จะไม่สำมำรถระบวุ่ำเป็นผลก�ำไรหรอืผลขำดทนุของโครงกำรใด	ท�ำให้บรษิทัไม่สำมำรถ
ใช้สิทธิประโยชน์ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมของแต่ละโครงกำรได้	 สิทธิประโยชน์ดังกล่ำว	 ได้แก่
กำรยกเว้นภำษีเงินได้ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งได้รับ
ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล	และกำรน�ำผลขำดทนุทีไ่ด้รบัจำกกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ
ไปหกัหลงัจำกพ้นระยะเวลำทีไ่ด้รับยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล	ดงันัน้แนวทำงปฏบิติัตำมประกำศ
ดังกล่ำวจึงไม่สำมำรถน�ำมำใช้ในกรณีนี้ได้
	 ในปี	 2536	 กรมสรรพำกรได้มีหนังสือตอบข้อหำรือกรณีบริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลหลำยโครงกำร	บำงโครงกำรมีผลขำดทุน	บำงโครงกำรมีผลก�ำไร	
ซ่ึงกรมสรรพำกรวินิจฉัยว่ำบริษัทสำมำรถน�ำเฉพำะผลขำดทุนของโครงกำรที่มีผลขำดทุน	 โดยไม่
ต้องหักผลก�ำไรของโครงกำรที่ผลก�ำไร	 ไปหักจำกผลก�ำไรของกิจกำรที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลได้	
	 มีข้อสังเกตว่ำค�ำวินิจฉัยของศำลฎีกำปี	 2559	 และค�ำวินิจฉัยของศำลภำษีอำกรกลำง	
(ในอกีคดหีนึง่)	ในปี	2557	ได้วนิจิฉยัว่ำกำรค�ำนวณก�ำไรสุทธเิพือ่เสียภำษเีงนิได้นติบิคุคลของบรษิทั
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร	แต่ก็มิได้อธิบำยต่อ
ไปว่ำที่ว่ำต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรนั้นเป็นอย่ำงไร	 ถ้ำหำกเรำจะถือว่ำกำร
ค�ำนวณก�ำไรสุทธิตำมประมวลรัษฎำกรต้องน�ำผลก�ำไรขำดทุนของทุกกิจกำรในบริษัทมำรวมกัน

เกี่ยวกับการค�านวณขาดทุนของกิจการ

ป ัญหาข้อพิพาท

หากน�าค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรสองฉบับ

มาพิจารณาเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่าง

ทั้งหมด และหากมีผลขาดทุนจะต้องยกไปปีถัดไปตามล�าดับแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามีการค�านวณผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ในกรณอีืน่ ๆ ทีม่ไิด้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ หลักเกณฑ์การยกผลขาดทนุไปหักตามมาตรา 31 วรรคสี ่ของ พรบ. ส่งเสรมิการลงทนุซึง่ให้ 
น�าผลขาดทุนยกไปหักหลังพ้นระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ แม้กระทั่ง 
หลักเกณฑ์การหักผลขาดทุนที่ก�าหนดโดยค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 35/2540 ก็ไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด 
 กรมสรรพากรได้อ้างค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 38/2552 แต่ค�าวินิจฉัยนี้ออกมาหลังจากมีปัญหาเกิดข้ึนแล้ว และ 
ออกมาสนับสนุนความเห็นของกรมสรรพากร

โดย.. อวยพร ตันละมัย

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร    

 ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะมีค�าวนิจิฉยัคณะกรรมการวนิจิฉยัภาษอีากรที ่38/2552 ผูเ้สยีภาษีโดยท่ัวไปย่อมเข้าใจได้ว่าในกรณีท่ีกรมสรรพากรได้ก�าหนด
หลกัเกณฑ์ส�าหรบักรณทีีบ่รษิทัมโีครงการส่งเสรมิการลงทนุโครงการเดยีวให้ยกผลขาดทนุไปปีต่อไปได้โดยมิต้องหักผลก�าไรปีถดัมาตามล�าดบั หลกัเกณฑ์ 
ดังกล่าวก็ย่อมน�าไปใช้เทียบเคียงได้กับการค�านวณผลขาดทุนกรณีบริษัทที่มีโครงการส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ
 การท่ีกรมสรรพากรก�าหนดให้บริษทัน�าผลก�าไร และผลขาดทนุของทกุโครงการมารวมกนัเพ่ือน�าไปใช้หลงัจากพ้นเวลาได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้
นติบิคุคลจะส่งผลกระทบต่อการค�านวณก�าไรสทุธขิองโครงการส่งเสรมิการลงทุนในปีต่อ ๆ  ไป เพราะผลรวมทีไ่ด้ไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นของโครงการใด 
เช่น ถ้าผลรวมเป็นขาดทนุแล้วจะยกไปตามสทิธปิระโยชน์ของโครงการใด เพราะสิทธิประโยชน์ของแต่ละโครงการมีอายุไม่เท่ากัน หรือถ้ารวมกันแล้ว
มีผลก�าไร จะถือว่าเป็นผลก�าไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อไปว่าการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรดังกล่าวจะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้อย่างไรหรือไม่
 ข้อสงัเกตอกีประการหนึง่ คอื ค�าพพิากษาศาลภาษอีากรกลางในอกีคดหีนึง่ได้ให้เหตผุลว่าไม่ปรากฏว่าค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยั
ภาษอีากรและประกาศกรมสรรพากรขดัแย้งต่อบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดและไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชแีต่อย่างใด การประเมินจงึชอบแล้ว ผูเ้ขยีน
เห็นว่าไม่เคยมีหลักการบัญชีใดที่ก�าหนดหลักเกณฑ์การค�านวณก�าไรสุทธิส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของ
นโยบายของรฐัในการให้การส่งเสรมิการลงทนุซึง่หน่วยงานของรฐัจะต้องก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืแนวทางปฏบิติัให้ชดัเจน จงึไม่เกีย่วกบัหลกัการบญัชี
แต่อย่างใด 
 ท่ีมาของปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการค�านวณขาดทุนของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนนี้เกิดขึ้นจากบทบัญญัติตาม พรบ. ส่งเสริม
การลงทุนและประมวลรัษฎากร ไม่ได้บัญญัติหรือก�าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส�าหรับการค�านวณก�าไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน และก็ไม่ได้บัญญัติว่าการก�าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดระหว่างกรมสรรพากรกับส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน จึงท�าให้เกิดปัญหาเมื่อความเห็นของทั้งสองหน่วยงานแตกต่างกัน ซึ่งนอกจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นเร่ืองน้ีแล้วยังมีปัญหาอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการค�านวณก�าไรขาดทุนของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกรมสรรพากรยังมิได้
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ผู้เขียนเห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางในคดีแรกที่วินิจฉัยว่า สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในทางภาษีอากร
ควรจะก�าหนดไว้ในกฎหมายภาษอีากรโดยตรง จึงเสนอให้แก้ไขกฎหมายส่งเสรมิการลงทนุให้ชดัเจนว่าหลกัเกณฑ์การค�านวณก�าไรสทุธิส�าหรบักิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประมวลรัษฎากร แต่ทั้งนี้การที่กรมสรรพากรจะก�าหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษี
อย่างไรควรหารือร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและภาคธุรกจิด้วย เพือ่ให้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเหมาะสมและเป็นธรรม และหากมีการ
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติใหม่หรือเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเดิม ก็ควรเริ่มใช้ปฏิบัติเดินหน้าส�าหรับปีต่อ ๆ ไป โดยไม่น�าไปใช้บังคับย้อนหลัง 

 ค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

ท่ี 35/2540 : กรณีท่ีบริษัทมีโครงการส่งเสริมการ

ลงทุนโครงการเดียว ให้ยกผลขาดทุนของโครงการที่

ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปใช้หลงัพ้นระยะเวลา

ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้โดยไม่ต้อง 

หักออกจากก�าไรสทุธิท่ีเกดิขึน้ในระหว่างระยะเวลาท่ีได้

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

ที่ 38/2552 : กรณีที่กิจการมีโครงการส่งเสริมการ

ลงทุนหลายโครงการ บริษัทจะต้องน�าผลก�าไรและ 

ผลขาดทุนของทุกโครงการรวมกนั และน�าผลขาดทุน

ท่ีเหลือยกไปใช้หลังพ้นระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล 
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ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

	 เมื่อเร็ว	ๆ	นี้ได้มีค�ำพิพำกษำฎีกำเกี่ยวกับกำรค�ำนวณผลขำดทุนของกิจกำรที่ได้รับกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนหลำยโครงกำร	 ซ่ึงเป็นค�ำพิพำกษำฎีกำที่น่ำสนใจมำก	 เพรำะมีผลกระทบ 
ต่อธุรกิจจ�ำนวนมำก	 และยังเป็นค�ำพิพำกษำฎีกำคดีแรกที่มีปัญหำมำจำกควำมคิดเห็นขัดแย้ง
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ	 รวมทั้งค�ำพิพำกษำศำลฎีกำก็ยังต ่ำงไปจำกค�ำพิพำกษำศำล 
ภำษีอำกรกลำง	 บทควำมนี้ต้องกำรน�ำเสนอกำรวิเครำะห์ในเชิงวิชำกำร	 ด้วยข้อจ�ำกัดของเนื้อที่	
จึงขอข้ำมข้อเท็จจริง	และที่มำของคดีนี้	โดยถือว่ำผู้อ่ำนได้ทรำบมำแล้ว
	 ปัญหำส�ำคัญในกรณีน้ีมีว่ำ	 มีกฎหมำยที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณก�ำไรสุทธิ 
ส�ำหรับบริษัทซึ่งได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลหลำยโครงกำร
หรือไม่		ศำลฎีกำได้วินิจฉัยเห็นด้วยกับควำมเห็นของกรมสรรพำกรว่ำกำรค�ำนวณผลขำดทุนของ
กจิกำรดงักล่ำวให้ถือปฏบิตัติำมบทบญัญตัขิองประมวลรษัฎำกร	โดยให้ค�ำนวณก�ำไรสทุธขิองบริษทั
รวมกนัทัง้หมดโดยไม่แยกเป็นรำยโครงกำร		ในขณะทีศ่ำลภำษอีำกรกลำงในคดดัีงกล่ำวได้วนิจิฉัย
ว่ำประมวลรัษฎำกรไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณก�ำไรสุทธิกรณีที่บริษัทได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทนุหลำยโครงกำรไว้	จงึพจิำรณำจำกหลกัเกณฑ์ตำมกฎหมำยส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงพจิำรณำ
ให้สิทธิประโยชน์เป็นรำยโครงกำร
	 กรมสรรพำกรอ้ำงหลักเกณฑ์ตำมประกำศอธบิดกีรมสรรพำกรเร่ืองกำรค�ำนวณก�ำไรสทุธิ
และขำดทุนสุทธิของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ลงวันที่	5	กุมภำพันธ์	2530	ข้อ	3	ซึ่ง
ก�ำหนดให้บรษิทัน�ำผลก�ำไรสทุธ	ิและผลขำดทนุสทุธขิองกจิกำรทีไ่ด้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล
และกจิกำรทีไ่ม่ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบุิคคลมำรวมเข้ำด้วยกนั	เพือ่ค�ำนวณภำษีเงนิได้นิตบุิคคล	
ผู้เขียนเห็นว่ำแนวทำงปฏิบัติตำมประกำศดังกล่ำวก�ำหนดขึ้นมำ	โดยยังไม่ได้พิจำรณำกรณีบริษัท
มีโครงกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลหลำยโครงกำร	 เพรำะหำกจะให้
บรษิทัน�ำผลก�ำไรและผลขำดทนุของทกุโครงกำรทีไ่ด้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลมำรวมเข้ำด้วยกนั	
ผลรวมทีไ่ด้จะไม่สำมำรถระบวุ่ำเป็นผลก�ำไรหรอืผลขำดทนุของโครงกำรใด	ท�ำให้บรษิทัไม่สำมำรถ
ใช้สิทธิประโยชน์ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมของแต่ละโครงกำรได้	 สิทธิประโยชน์ดังกล่ำว	 ได้แก่
กำรยกเว้นภำษีเงินได้ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งได้รับ
ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล	และกำรน�ำผลขำดทนุทีไ่ด้รบัจำกกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ
ไปหกัหลงัจำกพ้นระยะเวลำทีไ่ด้รับยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล	ดงันัน้แนวทำงปฏบิตัติำมประกำศ
ดังกล่ำวจึงไม่สำมำรถน�ำมำใช้ในกรณีนี้ได้
	 ในปี	 2536	 กรมสรรพำกรได้มีหนังสือตอบข้อหำรือกรณีบริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลหลำยโครงกำร	บำงโครงกำรมีผลขำดทุน	บำงโครงกำรมีผลก�ำไร	
ซึ่งกรมสรรพำกรวินิจฉัยว่ำบริษัทสำมำรถน�ำเฉพำะผลขำดทุนของโครงกำรที่มีผลขำดทุน	 โดยไม่
ต้องหักผลก�ำไรของโครงกำรที่ผลก�ำไร	 ไปหักจำกผลก�ำไรของกิจกำรที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลได้	
	 มีข้อสังเกตว่ำค�ำวินิจฉัยของศำลฎีกำปี	 2559	 และค�ำวินิจฉัยของศำลภำษีอำกรกลำง	
(ในอกีคดหีนึง่)	ในปี	2557	ได้วนิจิฉยัว่ำกำรค�ำนวณก�ำไรสทุธเิพือ่เสยีภำษีเงนิได้นติบิคุคลของบรษิทั
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร	แต่ก็มิได้อธิบำยต่อ
ไปว่ำที่ว่ำต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรน้ันเป็นอย่ำงไร	 ถ้ำหำกเรำจะถือว่ำกำร
ค�ำนวณก�ำไรสุทธิตำมประมวลรัษฎำกรต้องน�ำผลก�ำไรขำดทุนของทุกกิจกำรในบริษัทมำรวมกัน

เกี่ยวกับการค�านวณขาดทุนของกิจการ

ป ัญหาข้อพิพาท

หากน�าค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรสองฉบับ

มาพิจารณาเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่าง

ทั้งหมด และหากมีผลขาดทุนจะต้องยกไปปีถัดไปตามล�าดับแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามีการค�านวณผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ในกรณอีืน่ ๆ ทีม่ไิด้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว ได้แก่ หลักเกณฑ์การยกผลขาดทนุไปหักตามมาตรา 31 วรรคสี ่ของ พรบ. ส่งเสรมิการลงทนุซึง่ให้ 
น�าผลขาดทุนยกไปหักหลังพ้นระยะเวลาท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ แม้กระทั่ง 
หลักเกณฑ์การหักผลขาดทุนที่ก�าหนดโดยค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 35/2540 ก็ไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด 
 กรมสรรพากรได้อ้างค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 38/2552 แต่ค�าวินิจฉัยนี้ออกมาหลังจากมีปัญหาเกิดข้ึนแล้ว และ 
ออกมาสนับสนุนความเห็นของกรมสรรพากร

โดย.. อวยพร ตันละมัย

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร    

 ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะมีค�าวนิจิฉยัคณะกรรมการวนิจิฉยัภาษอีากรที ่38/2552 ผู้เสียภาษโีดยท่ัวไปย่อมเข้าใจได้ว่าในกรณีท่ีกรมสรรพากรได้ก�าหนด
หลกัเกณฑ์ส�าหรับกรณทีีบ่รษิทัมโีครงการส่งเสรมิการลงทุนโครงการเดยีวให้ยกผลขาดทนุไปปีต่อไปได้โดยมิต้องหักผลก�าไรปีถดัมาตามล�าดบั หลกัเกณฑ์ 
ดังกล่าวก็ย่อมน�าไปใช้เทียบเคียงได้กับการค�านวณผลขาดทุนกรณีบริษัทที่มีโครงการส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ
 การท่ีกรมสรรพากรก�าหนดให้บริษทัน�าผลก�าไร และผลขาดทนุของทกุโครงการมารวมกนัเพ่ือน�าไปใช้หลงัจากพ้นเวลาได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้
นิตบิคุคลจะส่งผลกระทบต่อการค�านวณก�าไรสทุธขิองโครงการส่งเสรมิการลงทนุในปีต่อ ๆ  ไป เพราะผลรวมทีไ่ด้ไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นของโครงการใด 
เช่น ถ้าผลรวมเป็นขาดทนุแล้วจะยกไปตามสทิธปิระโยชน์ของโครงการใด เพราะสิทธิประโยชน์ของแต่ละโครงการมีอายุไม่เท่ากัน หรือถ้ารวมกันแล้ว
มีผลก�าไร จะถือว่าเป็นผลก�าไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อไปว่าการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรดังกล่าวจะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้อย่างไรหรือไม่
 ข้อสงัเกตอกีประการหนึง่ คอื ค�าพพิากษาศาลภาษอีากรกลางในอกีคดหีนึง่ได้ให้เหตผุลว่าไม่ปรากฏว่าค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยั
ภาษอีากรและประกาศกรมสรรพากรขดัแย้งต่อบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดและไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชแีต่อย่างใด การประเมนิจงึชอบแล้ว ผูเ้ขยีน
เห็นว่าไม่เคยมีหลักการบัญชีใดท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์การค�านวณก�าไรสุทธิส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเร่ืองของ
นโยบายของรฐัในการให้การส่งเสรมิการลงทนุซึง่หน่วยงานของรฐัจะต้องก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืแนวทางปฏบิติัให้ชดัเจน จงึไม่เกีย่วกบัหลกัการบญัชี
แต่อย่างใด 
 ที่มาของปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการค�านวณขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนน้ีเกิดขึ้นจากบทบัญญัติตาม พรบ. ส่งเสริม
การลงทุนและประมวลรัษฎากร ไม่ได้บัญญัติหรือก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส�าหรับการค�านวณก�าไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน และก็ไม่ได้บัญญัติว่าการก�าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดระหว่างกรมสรรพากรกับส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน จึงท�าให้เกิดปัญหาเม่ือความเห็นของท้ังสองหน่วยงานแตกต่างกัน ซึ่งนอกจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นเร่ืองน้ีแล้วยังมีปัญหาอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับการค�านวณก�าไรขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกรมสรรพากรยังมิได้
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ผู้เขียนเห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางในคดีแรกที่วินิจฉัยว่า สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในทางภาษีอากร
ควรจะก�าหนดไว้ในกฎหมายภาษอีากรโดยตรง จึงเสนอให้แก้ไขกฎหมายส่งเสรมิการลงทนุให้ชดัเจนว่าหลักเกณฑ์การค�านวณก�าไรสทุธิส�าหรบักิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประมวลรัษฎากร แต่ทั้งนี้การที่กรมสรรพากรจะก�าหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษี
อย่างไรควรหารือร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและภาคธุรกจิด้วย เพือ่ให้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเหมาะสมและเป็นธรรม และหากมีการ
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติใหม่หรือเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเดิม ก็ควรเริ่มใช้ปฏิบัติเดินหน้าส�าหรับปีต่อ ๆ ไป โดยไม่น�าไปใช้บังคับย้อนหลัง 

 ค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

ท่ี 35/2540 : กรณีที่บริษัทมีโครงการส่งเสริมการ

ลงทุนโครงการเดียว ให้ยกผลขาดทุนของโครงการที่

ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปใช้หลงัพ้นระยะเวลา

ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้โดยไม่ต้อง 

หักออกจากก�าไรสทุธิท่ีเกดิขึน้ในระหว่างระยะเวลาท่ีได้

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 

ที่ 38/2552 : กรณีที่กิจการมีโครงการส่งเสริมการ

ลงทุนหลายโครงการ บริษัทจะต้องน�าผลก�าไรและ 

ผลขาดทุนของทุกโครงการรวมกนั และน�าผลขาดทุน

ท่ีเหลือยกไปใช้หลังพ้นระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล 
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	 หนึง่ปีผ่านไปไวเหมอืนโกหก	แต่ทีผ่่านไปเร็วยิง่กว่าวนัเวลา	คอื	การเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิไม่ว่าจะเป็นฉบบัใหญ่หรือเลก็	ซ่ึงในปี	2559	สภาวชิาชพีบญัช	ีโดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบญัช	ี(“คณะกรรมการ”)	ได้ท�าการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2559	

ซ่ึงแปลและเรียบเรียงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มปี	 2016	 (IFRS	

blue	book	bound	volume	2016)	ใกล้เสร็จลุล่วงแล้ว	โดยมาตรฐานการบัญชี	(TAS)	และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	 (TFRS)	 ที่ปรับปรุงชุดนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2560	 เป็นต้นไป 

เพื่อรองรับความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงิน	และโลกาภิวัตน์ทางธุรกิจในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

ส�ำหรับปี 2559 นี้ มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุในสำระส�ำคญัม ี16 ฉบับ ซึง่ไฮไลท์ส�ำคญั
คงหนีไม่พ้นกำรกลับมำอีกครั้งของกำรรับรู้เงินลงทุน (ในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรด้วยวิธ ี
ส่วนได้เสยี (Equity method) ตำมทีก่ล่ำวใน TAS 27 เรือ่ง งบกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำร หลังจำกที่มีเสียงเรียกร้องเข้ำไปยังคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบญัชรีะหว่ำงประเทศอย่ำงล้นหลำมว่ำให้น�ำกลบัมำใช้
อีกครั้ง อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบัญชีระหว่ำง
ประเทศจึงได้ก�ำหนดให้วิธีส่วนได้เสียเป็นทำงเลือก ซึ่งหำกกิจกำร
ต้องกำรใช้ทำงเลือกนี้ กิจกำรจะต้องปรับงบกำรเงินย้อนหลังเสมือน
หนึ่งว่ำได้ใช้วิธีนี้มำโดยตลอด ซึ่งคณะกรรมกำรก็ได้แต่หวังว่ำเรื่องนี้
จะไม่มกีำรเปลีย่นแปลงหลกักำรอกีแล้วหลงัจำกเปลีย่นไปมำเกนิกว่ำ 
18 ตลบแล้ว

ส�ำหรับกำรปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท 
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
กิจกำรที่ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุน (Investment entities : IE1 ) 
เช่น 

TFRS	10	เรื่อง	งบการเงินรวม	

ก�ำหนดเพิ่มเติมว่ำในกรณีที่บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ที่เป็น IE 
เป็นบริษัทที่ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรลงทุน และเป็น IE เช่นเดียวกับ
บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ต้องรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงเป็น IE 
เหล่ำนัน้ด้วยวธิมีลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก�ำไรหรอืขำดทนุ โดยไม่ต้องจดัท�ำ 
งบกำรเงินรวม

รู้ก่อน พร้อมก่อน! 
มาตรฐาน ฯ ปรับปรุงใหม่ 2559

TAS	28	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และการร่วมค้า 

ระบุ ให ้ชัดเจนย่ิงขึ้นว ่ำในกรณีที่ กิจกำรที่มิ ใช ่  IE แต ่ม ี
เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำที่เป็น IE และบริษัทร่วมหรือ
กำรร่วมค้ำเหล่ำนั้นรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยของตนด้วยวิธีมูลค่ำ
ยุติธรรม (Fair value) ในกรณีนี้ กิจกำรที่มิใช่ IE ดังกล่ำวสำมำรถรับ
รูเ้งนิลงทนุในบรษิทัย่อยของบรษิทัร่วม หรอืกำรร่วมค้ำทีเ่ป็น IE เหล่ำนัน้ 
โดยใช้มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวมำรับรู้ตำมวิธีส่วนได้เสียได้ทันที

TFRS	12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ในกิจการอื่น

ระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ IE  
เช่น ดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เป็น IE กำรกลำยมำเป็น
หรือกำรส้ินสุดควำมเป็น IE และกำรเปิดเผยเก่ียวกับบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือกำรร่วมกำรงำนของบริษัทที่เป็น IE เป็นต้น

TFRS	11	เรื่อง	การร่วมการงาน

ได้ก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซื้อส่วนได้เสียในกำรด�ำเนินงำน
ร่วมกัน (Joint operation) ที่เข้ำนิยำมธุรกิจ ว่ำจะต้องรับรู้รำยกำร
ตำมข้อก�ำหนดส่วนใหญ่ใน TFRS 3 เรือ่ง กำรรวมธรุกจิ เว้นเสียแต่ว่ำ
จะเป็นกำรซือ้กำรด�ำเนนิงำนร่วมกนัภำยใต้กำรควบคมุเดยีวกัน (ฉบบั
นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ IE)

1กิจการที่ด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุน คือ กิจการซึ่งได้รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีการบริการด้านการ
บริหารเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน  โดยวัตถุประสงค์หลักคือการน�าเงินทุนไปลงทุนเพื่อให้ได้มาเพียงเฉพาะผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน รายได้
จากการลงทุน หรือทั้งสองกรณี และประเมินผลการด�าเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม (ภาคผนวก ก : TFRS10)
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อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ส�ำคัญของกำรปรับปรุงในฉบับปี 2559 คงจะหนี
ไม่พ้นกำรปรับปรุงข้อก�ำหนดของกำรเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

TAS 1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน 
โดยเฉพำะในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่ง TAS 1 ฉบับใหม่ 

ต้องกำรให้ผู้จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นนักออกแบบงบกำรเงิน 
อย่ำงมีสไตล์ โดยจะต้องเรียงล�ำดับเรื่องรำวในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัดกลุ่มอย่ำงเหมำะสม โดยต้อง
พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนว่ำเม่ือใดควรรวมรำยกำรท่ีน�ำเสนอเข้ำด้วยกัน 
หรอืเมือ่ใดควรแยกรำยกำรทีน่�ำเสนอออกจำกกนั เช่น กำรจัดกลุ่มกำร
เปิดเผยเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมไว้ด้วยกัน 
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้ใช้งบกำรเงินไม่น�ำข้อมูลท่ีน�ำเสนอไปใช้โดย 
เข้ำใจผิดในสำระส�ำคัญ 
 
TAS 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ยงัได้เพ่ิมเตมิข้อก�ำหนดในกำรน�ำเสนอข้อมลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
เช่น กำรวิเครำะห์ของผู ้บริหำร หรือรำยงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยง 
โดยกิจกำรสำมำรถน�ำเสนอหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวที่งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลเอง หรือเปิดเผยที่รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอื่น ๆ 
ซึ่งเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งบกำรเงินพร้อมกับงบกำรเงินระหว่ำงกำลก็ได้ 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถรับรู้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ได้จำกหลำกหลำยช่องทำงยิ่งขึ้น

ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่น ่ำสนใจ เช ่น TAS 38  
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ไม่อนุญำตให้ค�ำนวณค่ำตัดจ�ำหน่ำยหรือค่ำเสื่อมรำคำโดยวิธี
องิจำกรำยได้แล้ว (ยกเว้นในกรณขีองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนบำงประเภท
ที่อำจมีปัจจัยอย่ำงอ่ืนมำเกี่ยวข้อง และอำจท�ำให้กำรตัดจ�ำหน่ำยมี
ควำมเกี่ยวพันกับรำยได้เป็นอย่ำงมำก) นอกจำกน้ี TAS 16 ยังได้ไป
รวบสินทรัพย์ชีวภำพประเภทพืชที่ให้ผลิตผล (Bearer plant) เข้ำมำ
ไว้ใน TAS 16 แทนที่จะไปรวมไว้ใน TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม เช่น
ที่เคยเป็นมำ เนื่องจำกพืชที่ให้ผลิตผลเหล่ำนี้มีลักษณะของกำรให้
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีค่่อนข้ำงยำวนำนกว่ำสนิทรพัย์ชวีภำพประเภท
อื่น ๆ ท�ำให้เรำสำมำรถใช้วิธีรำคำที่ตีใหม่ (Revaluation method) 
กับสนิทรัพย์ชวีภำพประเภทพชืทีใ่ห้ผลติผลนีไ้ด้ด้วย และผลจำกกำรที่  
Bearer plant ถูกย้ำยมำที่ TAS 16 ท�ำให้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 
ที่เกี่ยวข้องกับ Bearer plant จะต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดใน TAS 20 
เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล ด้วยเช่นกัน (คิดแล้วก็น่ำน้อยใจ
แทน TAS 41 จริง ๆ ...แต่ช้ำแต่...) กำรบัญชีส�ำหรับผลิตผลที่เติบโตมำ
บนพืชที่ให้ผลิตผล (Bearer plant) ดังกล่ำวจะยังคงอยู่ภำยใต้ TAS 
41 เช่นเคย เรียกว่ำไม่ได้แม่ ก็ขอเอำลูกไว้ก่อนละงำนนี้2

กำรเปลี่ยนแปลงที่เหลือเป็นเพียงกำรเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียด
ปลีกย่อย เช่น TAS 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้ก�ำหนด
ว่ำกำรใช้อัตรำคิดลดส�ำหรับกำรประมำณผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนจำกเดิมที่เคยก�ำหนดให้พิจำรณำในระดับประเทศ ให้เปลี่ยนเป็น
พิจำรณำในระดับสกุลเงินแทน 

ส่วน TFRS 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และ
การด�าเนินงานที่ยกเลิก ได้ก�ำหนดเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีที่
สินทรัพย์ที่เลิกใช้นั้นเปลี่ยนวัตถุประสงค์จำกกลุ่มที่ถือไว้เพื่อขำย เป็น 
กลุ่มที่ถือไว้เพื่อจ่ำยให้แก่ผู้เป็นเจ้ำของ หรือเกิดขึ้นในทำงตรงกันข้ำม 
ก็ให้ถือว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมิได้ท�ำให้แผนกำรเริ่มแรกของกำร
จ�ำหน่ำยหรอืกำรยกเลิกกำรด�ำเนินงำนหมดไป จงึยงัคงต้องจดัประเภท
รำยกำรและรับรู้รำยกำรตำมเดิม

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังได้ปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับเก่ำที่ไม่ได้แปลมำจำก IFRS ได้แก่ TAS 104 เรือ่ง การบญัชี
ส�าหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ีทีมี่ปัญหา TAS 105 เรื่อง การบัญชี
ส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน TAS 106 เรื่อง 
การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 
TAS 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ
เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเนื้อหำส่วนใหญ่ของกำรปรับปรุงมำตรฐำน
ทัง้สีฉ่บบันีค้อืกำรปรบัปรุงค�ำนยิำมของมลูค่ำยติุธรรมให้ตรงกับ TFRS 
13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งกำรปรับปรุง
มำตรฐำนทัง้สีฉ่บบันีจ้ะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 
เช่นเดยีวกนักบัมำตรฐำนฉบบัอืน่ ๆ และมีข้อก�ำหนดเพิม่เตมิให้ด้วยว่ำ
หำกในอดตีกจิกำรมกีำรลดส่วนได้เสยีจนท�ำให้สญูเสยีกำรควบคมุหรอื
อิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญในเงินลงทุนน้ัน กิจกำรสำมำรถใช้มูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันต้นงวดปี 2560 เป็นรำคำที่ใช้แทน 
รำคำทนุ (Deemed cost) ของเงนิลงทนุนัน้ได้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ที่ลืมไม่ได้ คือ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำร
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (TFRS for SMEs) จะเริ่มใช้ในปีหน้ำแล้ว
นะครบั (ปี 2560) ท่ำนใดยงัไม่ทรำบต้องรบีหำข้อมลูด่วนที ่www.fap.
or.th/TFRS-for-SMEs.html เลยนะครับ

เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ กำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิในปีหน้ำ สมกบัทีต่ัง้ตำรอคอยไหมครบั หวงัว่ำท่ำนสมำชกิ
จะได้รบัทรำบ เตรยีมตวัและเตรยีมใจกบักำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 
และถ้ำใครทรำบแล้วอย่ำลืมส่งต่อให้เพื่อน ๆ ในวงกำรวิชำชีพบัญชี
ของเรำทรำบโดยพลัน และใครมข้ีอสงสัยหรอืข้อไม่สบำยใจ ขอได้โปรด
แจ้งมำยังคณะกรรมกำรเพื่อน�ำไปปรับเน้ือหำให้เหมำะสมกับบริบท
และกำรบัญชีของประเทศไทยต่อไป...

พบกันใหม่โอกาสหน้ากับทีมวิชาการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี3 
...สวัสดีครับ

2การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั TAS 41 และ TAS 16 ข้างต้นเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี�าหรบัการวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการของพชืเพือ่การให้ผลิตผล
ที่มีผลบังคับใช้ล่วงหน้าในประเทศไทยในปี 2559 อยู่แล้ว ดังนั้นในปี 2560 จึงมิได้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในมาตรฐานเหล่านี้ เพียงแต่จะ
ท�าให้แนวปฏิบัติฯ ฉบับดังกล่าวหมดความส�าคัญและจะถูกยกเลิกไปตามล�าดับ

 3จัดท�าโดย นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ และนายธนาดล รักษาพล

โดย...คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี” 

กับมหาวิทยาลัยจ�านวน 3 แห่ง เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 

2559 เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู ้ ในการเรียนรู ้ วิชาชีพ

บัญชี ในการน้ีจึงมีโครงการเริ่มต้นด้วยการน�าเสนอบทความ

เรื่อง “ค ่ าความนิยมน้ันส� า คัญไฉน” ของอาจารย ์จาก 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรวมธุรกิจ (Business Combination) เป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอย่างก้าวกระโดดและทวีความส�าคัญ
มากข้ึนในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการลดการแข่งขันกันเองในธุรกิจ 
ท�าให้ลดต้นทุนเพราะสามารถประหยัดจากขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น 
มีอ�านาจการต่อรองทางธุรกิจมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในสายธุรกิจซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ได ้อย ่างครอบคลุมมากขึ้น ผู ้ ใช ้งบการเงินมักจะพบสินทรัพย ์
รายการหนึ่ งที่ เป ็นผลจากการ ซ้ือธุ ร กิจ น่ันคือ ค ่ าความนิยม 
(Goodwill) เป็นสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนในงบการเงนิรวมของกลุม่กิจการ 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บริ ษัทใหญ่ ซ้ือบริษัทย ่อยในมูลค ่าที่สูงกว ่า
มูลค ่ายุติธรรมของสินทรัพย ์สุทธิในบริษัทย ่อยหรือเรียกส้ัน ๆ 
ว่าซื้อของแพง และบริษัทผู ้ซื้อมีภาระที่ต ้องทดสอบการด้อยค่า 
(Impairment Test) ของค่าความนิยมทุกปี โดยไม่ต้องพิจารณา
ข ้อบ ่ง ช้ีของการด ้อยค ่าเหมือนสินทรัพย ์ ท่ัวไป ถ ้าบริษัทใหญ่ 
ซื้อบริษัทย่อยในมูลค่าที่ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธ ิ
ในบริษัทย ่อยหรือเรียกสั้น  ๆ ว ่ า ซ้ือของถูก ( เ กิดได ้ยากใน
ความเป็นจริง) ผลแตกต่างดังกล่าวเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ 
(Negative Goodwill) ซึ่งกิจการจะแสดงเป็นก�าไรจากการซ้ือ
ในงบก�าไรขาดทุนรวมหลังจากท่ีผู ้ ซ้ือได ้ทบทวนความถูกต ้อง
ของการประ เ มินราคาสิ นทรั พย ์ และหนี้ สิ นทั้ ง หมดอี กค รั้ ง

ค� าถามที่ ชวน คิด คือค ่ าความนิยม น้ันให ้ ข ้ อ มูลอะไรแก ่ ผู ้ ใช  ้
งบการเงนิและการด้อยค่าของค่าความนยิมมปีระโยชน์ต่อการวเิคราะห์
งบการเงินอย่างไรยงัคงเป็นประเดน็ทีน่่าติดตาม ในเดอืนพฤษภาคม 2559 
ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ the 39th European Accounting 
Association (EAA) Annual Congress ที่เมืองมาสทริสต์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ด้วยเงินทุนสนับสนุนจากคณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานดังกล่าวมีเวทีเสวนาเรื่อง
เกี่ยวกับค่าความนิยมและการด้อยค่าของค่าความนิยม ผู้ร่วมเสวนา
กล่าวถึงค่าความนิยมว่าประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 6 ส่วนตาม 
Basis for Conclusions ของ IFRS 3 Business Combinations ดังนี้

ส่วนที่ รายการ

1 Measurement Conservatism

2 Recognition Conservatism

3 Going Concern Element

4 Synergies

5 Measurement Error of Consideration Paid

6 Overpayment or Underpayment

ส่วนที ่1 เป็นผลต่างระหว่างมลูค่ายตุธิรรมกบัมลูค่าตามบญัชขีองกจิการ
ทีถ่กูซ้ือ เกดิจากการตรีาคาสินทรพัย์สุทธขิองกจิการทีถ่กูซือ้ให้เป็นมลูค่า
ยุติธรรม ส่วนที่ 2 เป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิอื่นของกิจการที่
ถูกซ้ือแต่ยังไม่ได้รับรู ้ในกิจการผู้ถูกซ้ือ ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ซึง่มไิด้มกีารรบัรู้รายการในงบการเงนิของกจิการเนือ่งจากไม่เข้าเงือ่นไข
การรับรู้รายการ คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการ

ค่าความนิยมนั้น

   ส�าคัญ
โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์

อาจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เงินระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board: 
IASB) เห็นว่าส่วนที่ 1 และ 2 ไม่ใช่ค่าความนิยมเน่ืองจากเป็นมูลค่า
ยตุธิรรมทีค่วรสะท้อนออกมาในกจิการทีถ่กูซือ้ก่อนการค�านวณค่าความ
นิยมจริง ๆ ส่วนที่ 3 และ 4 เท่านั้นจึงเป็นค่าความนิยมหลัก (Core 
Goodwill) ส่วนท่ี 3 คือความสามารถของกิจการที่ถูกซื้อโดยล�าพังที่
สามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนส่วนเกินต่อสินทรัพย์สุทธิ ส่วนที่ 4 เป็น
มลูค่ายตุธิรรมของผลผนกึทีค่าดหวงัว่าจะเกิดขึน้จากการรวมกนัของสอง
กิจการ ส่วนที่ 5 เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดมูลค่าจ�านวนเงินที่
จ่ายซื้อกิจการ และส่วนที่ 6 คือการจ่ายเงินซื้อสูงหรือต�่ากว่าความเป็น
จริง ซึ่งส่วนที่ 5 และ 6 ก็ไม่ควรรวมอยู่ในค่าความนิยมอย่างยิ่ง  

ธุรกิจที่มีค่าความนิยมเป็นจ�านวนมากในยุโรป ได้แก่ ธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ซ่ึงมีค่าความ
นิยมต่อสินทรัพย์รวมมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งถือว่ามีนัยส�าคัญต่องบการ
เงิน แต่ในปี 2012-2013 ที่เกิดวิกฤตการณ์หนี้ในยุโรปพบว่าจ�านวนค่า
ความนิยมในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงอย่างมาก ผู้เสวนากล่าวว่า ผู้ที่ควร
ให้ความสนใจค่าความนิยมในงบการเงิน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นเพื่อประเมินการ
บริหารงานของผู้บริหาร เจ้าหนี้เพื่อประเมินสภาพคล่องและความเสี่ยง
ต่อการล้มละลายของลกูหนี ้ นกัวเิคราะห์เพือ่เปรยีบเทียบผลการด�าเนนิ
งานระหว่างบริษัทท่ีเติบโตจากภายในและบริษัทท่ีเติบโตจากภายนอก
โดยการซื้อธุรกิจ และผู้บริหารเพื่อผลการด�าเนินงานของหน่วยธุรกิจ 

ผู ้เสวนาได้ชี้ประเด็นว่า มาตรฐานการบัญชีในอดีตได้ก�าหนดให้ตัด
จ�าหน่ายค่าความนิยม (Amortization) เพื่อทยอยรับรู้ผลตอบแทนส่วน
เกินที่คาดหวังว่าจะได้รับ (Expected Excess Returns) ตามระยะเวลา
ที่ประมาณไว้ และการปรับลดมูลค่าของค่าความนิยม (Write-down) 
เพื่อสะท้อนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งต�่ากว่าระดับที่คาดหวังไว้ 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินปัจจุบัน ได้ยกเลิกการ
ตัดจ�าหน่ายเนื่องจากมีแนวคิดว่าการตัดจ�าหน่ายค่าความนิยมไม่ได้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน แต่กิจการต้องทดสอบการด้อย
ค่าของค่าความนยิมทกุปี หากมกีารด้อยค่าเกดิขึน้กจ็ะบนัทกึขาดทนุจาก
การด้อยค่าในงวดทีเ่กดิและไม่สามารถกลบัรายการด้อยค่าของค่าความ
นิยมได้อีกในภายหลัง ดังนั้น การด้อยค่าของค่าความนิยมในปัจจุบันจึง
สะท้อนถึง (1) ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการที่จ่ายซื้อธุรกิจในราคาสูง
ซึ่งถูกรับรู้แล้วโดยกิจการผู้ซ้ือ (คล้ายกับการตัดจ�าหน่ายค่าความนิยม 
ในอดตี) และ (2) ผลตอบแทนทีต่�า่กว่าความคาดหวงัจากค่าความนยิมของ
กิจการที่ถูกซื้อมา (ท�าให้ค่าความนิยมมีมูลค่าลดลง) ซึ่งสองปัจจัยนี้รวม
กนัอยูใ่นผลขาดทนุจากการด้อยค่าของค่าความนยิมและเป็นสิง่ทีอ่ธบิาย
ให้ผู ้ใช้งบการเงินเข้าใจได้ยากว่าการด้อยค่าเกิดจากปัจจัยใดกันแน่ 
ผู้เสวนาต้ังค�าถามว่าผู้บริหารมีการใช้ดุลยพินิจในการบันทึกการด้อยค่า
ของค่าความนิยมเพื่อบริหารก�าไรหรือไม่ ผู้เสวนาเห็นว่าประเด็นนี้ท�าได้
ยากขึน้ในปัจจบุนั เนือ่งจากกจิการมบีรรษทัภบิาลทีด่ขีึน้ เช่น ความเป็น
อิสระของคณะกรรมการบริษัท การก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบ รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ที่มี
การระบุเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter หรือ KAM) 
ท�าให้ตัวเลขทางบัญชีของบริษัทมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น นอกจากนี้ 

ผู ้เสวนาได้ตั้งค�าถาม
ต่อไปว่าการด้อยค่า
ของค่าความนิยมโดย
มิได้มีการตัดจ�าหน่าย
เช่นในอดีตให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู ้ใช ้งบ
การเงินหรือไม่ งาน
วิจัยสรุปว่าการด้อย
ค่าของค่าความนิยม
มีประโยชน์เพราะให้
ข้อมลูในเชิงลบเกี่ยวกับประมาณการก�าไรและกระแสเงินสดในอนาคต 
อย่างไรก็ตามมีผู ้โต้แย้งว่าการด้อยค่าของค่าความนิยมอาจมิได้ให้
ข้อมูลใหม่แก่นักลงทุนมากนัก เนื่องจากบริษัทมหาชนเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะอย่างสม�า่เสมอทาง Web Site หรอืนกัวเิคราะห์ได้ตดิตามบรษิทั
และได้รับข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้บริหารผ่านทาง Conference Call เป็น
ประจ�าอยู่แล้ว ส่งผลให้การด้อยค่าของค่าความนิยมอาจไม่ได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ดังนั้น งานวิจัยบางส่วนจึงเสนอ
แนวคิดว่าน่าจะกลับมาใช้วิธีการตัดจ�าหน่ายค่าความนิยมร่วมกับการ
บนัทกึการด้อยค่าเช่นในอดตี เพ่ือให้การด้อยค่าของค่าความนยิมสะท้อน
ผลตอบแทนจากการซื้อธุรกิจท่ีต�่ากว่าระดับที่คาดหวังไว้ ซึ่งแนวคิดนี้
ยังมิได้ข้อสรุปที่ชัดเจน  และเป็นหน้าที่ของ IASB ที่จะศึกษาต่อไปว่า
จะมีการเปลี่ยนวิธีการบัญชีส�าหรับการด้อยค่าของค่าความนิยมหรือไม่

ระหว่างปี ค.ศ. 2007-2010 บริษัทในยุโรปมีการด้อยค่าของค่าความ
นิยมจ�านวน 17.9 ล้านยูโร และในระหว่างปี ค.ศ. 2011-2014 มีการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมจ�านวน 34.8 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นจ�านวนมาก
ในช่วงที่ภาวะตลาดติดลบ ส่ิงที่น่าจับตาดูหลังจากประเทศอังกฤษ
ตัดสินใจออกจากอียูหรือปรากฏการณ์ Brexit ในปี ค.ศ. 2016 คือ
อาจมีหลายบริษัทในอังกฤษ ยุโรปและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้กิจการท่ี
เคยซื้อไว้ไม่ก่อให้เกิด Synergies และ Cash Flow ตามท่ีคาดหวัง
อีกต่อไป และท�าให้เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill 
Impairment) ปรากฏในงบการเงินของบริษัทเหล่านี้เป็นจ�านวน
มาก ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาในการด�าเนินงานต่อเนื่องตามมา    

อ้างอิง
• สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ
• สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
• Danjou, P., N. Hellman, F. Poli, and A. Schatt. Accounting 
in Europe and EAA Financial Reporting Standards Committee 
(FRSC)- Does the Accounting for Goodwill and Other  
Intangibles Really Matter? EAA Annual Congress 
 Symposium 2016.
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 การคิดค้นและพัฒนาทางเทคโนโลยี ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย และรวดเร็ว พัฒนาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
อาจกล่าวได้ว่ามีผลกระทบในวงกว้าง เริ่มจากการคิดค้นหาวิธีที่จะจัดการกับปัญหาข้อมูลที่เกิดขึ้น และมีอยู่แล้ว 
อย่างมากมายและมหาศาล (Big data) การคิดหาวิธีที่จะน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ (Data analytics)  
การพฒันาค้นคว้าหาวธิทีีจ่ะเพิม่ประโยชน์ของ Big data และ Data analytics ให้มากขึน้และสอดคล้องกับความต้องการ 
ที่แตกต่างกันไป เกิดนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ (Artificial intelligence) ประกอบไปด้วย Robotics 
(เครือ่งจกัรหรอืคอมพวิเตอร์ทีถู่กออกแบบให้สามารถจดัล�าดบัการท�างานแทนมนษุย์/ คอมพวิเตอร์หุ่นยนต์) Machine 
learning (คอมพิวเตอร์ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ด้) และ Cognitive computing (ปัญญาประดษิฐ์/ คอมพวิเตอร์เสมอืนมนษุย์) 
 Big data เสมือนคลังของข้อมูลที่มีมากมายมหาศาล เป็นแหล่งทรัพยากรความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นข้อมูลที่ครบเกือบทุกประเภท ทุกแง่ทุกมุม เป็นทั้งข้อมูลที่เป็นจริง ข้อมูลที่เป็นจินตนาการ 
หรือข้อมูลท่ีเป็นภาพ ข้อมูลท่ีเป็นเสียง ข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทวีคูณทั้งปริมาณ และความหลากหลาย  
ดังนั้น ผู้ที่ช้าต่อการรับทราบประโยชน์ของข้อมูลเหล่านี้จะเป็นผู้เสียเปรียบ
 จากคุณลักษณะดังกล่าวของ Big data อาจถือได้ว่าเป็นทั้งโอกาส (Opportunity) และการคุกคาม (Threat) 
ต่อองค์กรได้ ขึน้อยูก่บัความสามารถในการปรบัองค์กรให้พร้อมกบัคลืน่ของการเปลีย่นแปลง และนวตักรรมเทคโนโลยี 
จากการส�ารวจของ EY ต่อผู้บริหารระดับสูง พบว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบส�ารวจ เห็นว่าข้อมูลเป็นหัวใจส�าคัญ 
ของการตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารจัดการ และการเลือกน�าข้อมูลที่มากมายมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นปัจจัยส�าคัญ
ประการหนึง่ต่อการต่อความส�าเรจ็ขององค์กร ในขณะเดยีวกนั องค์กรทีไ่ม่สามารถน�า Big Data แหล่งทรพัยากรข้อมลู 
ท่ีหลากหลายเหล่าน้ีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อาจท�าให้ความสามารถในการแข่งขันค่อย ๆ ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ  
จนกระทั่งอาจเป็นการคุกคามน�าพาไปสู่ความล้มเหลวขององค์กรนั้น และกว่าจะทราบก็สายไปแล้ว
 ส�าหรบัวิชาชพีสอบบญัชีแล้ว Big Data กคื็อ ข้อมลูการบนัทกึรายการทางธรุกจิ และรายการทางบญัชทีีก่จิการ
ต่าง ๆ บันทึกอยู่ในบัญชีแยกประเภท (General ledger) และบัญชีย่อย (Subsidiary ledger) และงบทดลอง และ 
งบการเงินของกิจการ รวมทั้งข้อมูลดังกล่าว ของกิจการอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลของกิจการคู่แข่งขัน 
หรือ ของกิจการที่มีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน ผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีความพร้อม 
ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีทักษะ และความสามารถที่จะ 
น�าศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) มาด�าเนินการประมวลผลข้อมูลดังที่กล่าวมาเหล่านั้นก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบบัญชี ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ในอนาคต การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจะเป็นไปอย่างถูกต้องมากกว่าระดับในปัจจุบันที่เพียงแต ่
กล่าวว่า ถกูต้องตามควรในประเดน็ทีม่สีาระส�าคัญเท่านัน้ เพราะผู้สอบบญัชีด�าเนนิการตรวจสอบรายการทางธรุกจิของ
บัญชีบางบัญชี หรือบัญชีส่วนใหญ่ทั้งร้อยละ 100 ของจ�านวนรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ท�าให้มั่นใจและออกความเห็น
ได้ในระดบัทีส่งูกว่าปัจจบุนั หรอืเราจะได้เหน็ผู้สอบบัญชสีามารถปฏิบตังิานการตรวจสอบบญัช ีหรอืจดักระดาษท�าการ
บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) 
 Data analytics ถอืเป็นเทคโนโลยใีหม่ส�าหรบัผูส้อบบญัช ีซึง่ต้องใช้การลงทนุอย่างมหาศาลไปกบั ฮาร์ดแวร์, 
ซอฟต์แวร์ ทักษะ และการควบคุมคุณภาพ ถือเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big4) 
ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการสอบบัญชีที่เน้นลูกค้ารายใหญ่ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแล้ว  
Data analytics ยังสามารถน�าไปใช้กับงานการให้ความเชื่อมั่นประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย
 ในขณะท่ีส�านักงานตรวจสอบบัญชีขนาดเล็กที่มีข้อจ�ากัดด้านการลงทุน ความรู ้ และประสบการณ ์
การใช้ Data analytics กม็คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องค่อย ๆ  พฒันาด้วยตนเอง หรอืใช้บรกิารของบรษิทัผูจ้�าหน่ายซอฟต์แวร์ 
ท้ังหลาย เช่น CaseWare analytics เพื่อน�าโปรแกรมการตรวจสอบบัญชีที่รองรับการใช้ Data Analytics มาใช้  
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจสอบบัญชีของส�านักงานตรวจสอบบัญชีขนาดเล็กเหล่านั้น เช่น โปรแกรม 
IDEAData analytics

กับวิชาชีพสอบบัญชี
ทางเทคโนโลยี
กระแสแห่งนวัตกรรม
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 EY เป ็นส� านักงานตรวจสอบบัญชีที่ น� า 
Data analytics เข้ามาช่วยในการตรวจสอบบัญชี
อย่างแพร่หลาย มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ค�าว่า Data 
analyt ics ที่น�ามาใช ้ ในการตรวจสอบบัญชีของ 
EY มิได้หมายความเฉพาะ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ตัวเลขของกิจการที่ตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบจ�านวน
เงินในงบการเงินของรอบบัญชีน้ันกับรอบบัญชีน้ี 
หรือของกิจการนั้นกับกิจการน้ีเท่าน้ันอีกแล้ว แต่ยังมี
ความหมายรวมถึง EY ได้น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Robotics (คอมพิวเตอร์ 
หุ ่นยนต์) และ Machine learning (คอมพิวเตอร์
ที่สามารถเรียนรู ้ ) และ Cognitive computing  
(ปัญญาประดิษฐ์/คอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์) มาใช้กับ
กระบวนการและวิธีการตรวจสอบบัญชี
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่เหล่าน้ีได้เข้ามา
ช่วยในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ 
ของกระบวนการตรวจสอบในอนาคต เราอาจจะได้
เห็นการตรวจสอบเพื่อทดสอบการควบคุม (Test of 
control) กระท�าโดยคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม robotics) 
เช่น การทดสอบระบบควบคุมการจ่ายเงิน (Cash 
disbursement system) เพียงแต่ขอแฟ้มข้อมูลรายการจ่ายเงิน 
(Disbursement data file) และแฟ้มข้อมูลการบันทึกบัญชีแยก
ประเภท (General ledger data file) ของรายการจ่ายเงินทุกรายการ 
(ร้อยละ 100) ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนต่าง ๆ  ทีต้่องการตรวจสอบจากลกูค้า ผู้ช่วย 
ผูต้รวจสอบบญัช ีกเ็พยีงแต่ด�าเนนิการจดัรปูแบบข้อมลู (Data capture) 
ให้อยูใ่นรูปแบบที่โปรแกรม Robotics สามารถประมวลผลได ้โปรแกรม
ดังกล่าวจะด�าเนินการทดสอบการควบคุมภายในหรือจุดควบคุมต่าง ๆ 
ของระบบการจ่ายเงินที่กิจการได้ออกแบบไว้ เพื่อประเมินว่าการจ่าย
เงินที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ได้เกิดขึ้นและด�าเนินการเป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กิจการได้ออกแบบไว้ การทดสอบการควบคุมทีเ่คย
ด�าเนนิการตรวจสอบดว้ยมนษุยแ์ละเลอืกรายการเพียงบางส่วน แค่ 25 
รายการ มาทดสอบ จะถูกแทนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์และเป็นการตรวจ
สอบทั้งร้อยละ 100 ของรายการธุรกิจที่เกิดขึ้น งานการตรวจสอบบัญชี
ส�าหรับรายการธุรกิจที่มีลักษณะต้องท�าซ�้า ๆ กันเป็นประจ�า (Routine 
data process) หรือทีเ่ป็นการตรวจสอบการเปรยีบเทยีบเอกสารหนึง่กบั
อกีเอกสารหนึง่ หรอืการตรวจสอบว่าเอกสารเหล่านีเ้คยผ่านขัน้ตอนหรอื
ผ่านการจดัท�าการตรวจทาน หรืออนมุตัโิดยเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจนัน้ ๆ  การ
ตรวจสอบว่าการแบ่งแยกหน้าทีเ่ป็นไปอย่างเหมาะสม โปรแกรม Robotics 
จะท�าการทดสอบได้อย่างถกูต้อง แม่นย�า รวดเรว็ ไม่รูจ้กัเหนือ่ย หรอือ่อน
ล้ากับปริมาณรายการที่จะต้องตรวจสอบ หรือกล่าวได้ว่า ในอนาคตงาน
ตรวจสอบบญัชทีัง้หลายทีม่ลีกัษณะต้องท�าซ�า้ ๆ  มขีัน้ตอนการตรวจสอบ
ที่ก�าหนดไว้ชัดเจน และไม่ต้องใช้ดุลยพินิจใด ๆ  มีปริมาณมาก ๆ จะถูก
ทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์
 นอกจากนีแ้ล้ว การน�า Data analytics ข้ันสงู ซึง่ประกอบด้วย 
Machine learning (คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเรียนรู้) และ Predictive 
analytics (การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์) และ Cognitive computing 
(ปัญญาประดิษฐ์) เข้ามาช่วยในกระบวนการตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ  
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากรายการธุรกิจที่ต้องผ่านระบบการควบคุมภายใน 
ที่มีลักษณะที่ต้องท�าซ�้า ๆ เป็นประจ�า (Non-routine data process) 

เช่น บัญชีส�ารองการด้อยค่าของทรัพย์สินต่าง ๆ คอมพิวเตอร์จะน�า
ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหลายของกิจการที่ตรวจสอบและของ
กจิการอืน่ทีค่ล้ายคลงึ หรอืของอตุสาหกรรมมาประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีความซับซ้อนเพื่อพยากรณ์หามูลค่าที่ควรจะเป็น หรือค�านวณ
หามูลค่าที่แน่ชัด 
 ต่อไปเราอาจจะพบว่า โปรแกรม Machine learning  
จะด�าเนินการบันทึกการท�างานหรือกระบวนการวิธีการตรวจของ 
ผู ้สอบบัญชี การจัดท�ากระดาษท�าการ การสอบทาน การอนุมัติ  
การวางแผนงานการตรวจสอบบัญชี การด�าเนินการตรวจสอบวัน 
และระยะเวลาการตรวจสอบที่ได ้ด�าเนินการไปของผู ้สอบบัญชี  
น�าไปวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบว่าได้ด�าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม
ถูกต้อง เป็นไปตามวิธีการตรวจสอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
หรือไม่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด โดยคอมพิวเตอร ์
จะจัดท�ารายงานทุกการท�างานที่ไม่เหมาะสม หรือที่ควรต้องปรับปรุง 
หรือแม้แต่ในขณะท่ีปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
อาจต้องการความช่วยเหลือ หรือขอค�าปรึกษาถึงวิธีการตรวจสอบบัญชี 
ที่เหมาะสม โปรแกรม Cognitive computing จะเป็นเครี่องมือ 
เพ่ือช่วยสนับสนุนผู ้สอบบัญชีค้นหาค�าตอบของวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมและดีที่สุด ในแต่ละสถานการณ์
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence) ต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นโอกาส (Opportunity) ต่อผู้สอบ
บัญชีที่มีการเตรียมพร้อมทั้ง ทัศนคติ การพัฒนาความรู้ความช�านาญ 
และการน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์  ในขณะเดยีวกนักอ็าจจะเป็นการคกุคาม 
(Threat) ต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้สอบบัญชีที่ไม่พร้อม 
ที่จะรับรู้หรือไม่ยอมรับกระแสแห่งนวัตกรรมที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และก�าลัง
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

DATA ANALYTICSDATA ANALY

โดย.. โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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การพัฒนา 

ความรู้ต่อเนื่อง 

ทางวิชาชีพ 

รูปแบบใหม่

Learn & Test  

for CPD

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่าน.. เป็นท่ีทราบกันดีว่า 

ในปี 2560 น้ี การพฒันาความรูต่้อเน่ืองทางวิชาชีพ 

ส�าหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเพิ่มจากเดิม 18 

ชั่วโมงเป็น 40 ชม. เพื่อยกระดับผู้สอบบัญชีของ

ไทยให้ได้รับการยอมรับจากสากล โดยแบ่งเป็น การ

พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองท่ีเป็นทางการ (Verifiable 

CPD) จ�านวน 20 ชม. และการพัฒนาความรู้ต่อ

เน่ืองที่ไม่เป็นทางการ (Non-Verifiable CPD) 

จ�านวน 20 ชม. ส�าหรับท่านท่ีติดตามข่าวสารของ 

สภาวิชาชีพบัญชีมาโดยตลอด คงพอเข้าใจหลัก

เกณฑ์ใหม่ท่ีจะเริ่มใช้ในปี 2560 น้ี กันบ้างแล้ว 

ส�าหรับท่านท่ียังไม่ทราบข่าวหรือยังไม่เข้าใจหลัก

เกณฑ์ดังกล่าว ดิฉันขอใช้โอกาสน้ีสรุปให้เพื่อน

สมาชิกเข้าใจกันแบบง่าย ๆ ดังนี้  

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ
คือ การพัฒนาความรู้ที่สามารถประเมินผลหรือตรวจสอบได้ เช่น การเข้า
อบรม/สัมมนา หรือการเป็นวิทยากรในหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวชิาชพีบญัช ีซึง่การพฒันาความรูใ้นรปูแบบนีเ้ป็นแบบเดมิทีพ่วกเราเคย
ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี 2557 เพียงแต่จ�านวนชั่วโมง CPD ในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น
จากเดิม 2 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพีทีไ่ม่เป็นทางการ
คอื การเรยีนรูโ้ดยอสิระ เพือ่พฒันาความรูใ้นด้านต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับธรุกจิ
หรือวิชาชีพ เช่น การอ่านบทความผ่านสื่อต่าง ๆ หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในหลักสูตรที่สนใจ เช่น การเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือออนไลน์ เป็นต้น  
การนบัชัว่โมง CPD รปูแบบนีส้ามารนับได้ตามจริง และยงัสามารถน�าชัว่โมง 
CPD ส่วนเกินจากแบบที่เป็นทางการมานับรวมได้อีกด้วย เช่น หากท่าน 
เข้าอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีจ�านวน 
24 ชั่วโมง ท่านสามารถนับชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการได้ 20 ชั่วโมง และ
ที่ไม่เป็นทางการได้ 4 ช่ัวโมงส่วนอีก 16 ชั่วโมงที่เหลือนั้น เป็นสิ่งท่ีท่าน 
ได้ปฏบิตัอิยูแ่ล้วในชวีติประจ�าวนั เพยีงท่านจดบนัทกึข้อมูลเก่ียวกับกจิกรรม
และความรู้ที่ได้รับ และรายงานมายังสภาวิชาชีพบัญชี ท่านก็สามารถนับ
ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการเพิ่มเติมได้
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ตอนนี้หลายท่านคงอยากทราบว่าโครงการ Learn & Test for CPD จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ และทดสอบมาตรฐานฯ ฉบับใดบ้าง 
ดิฉันขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่าในปีนี้จะมีการจัด 2 ครั้ง คือ เดือนกันยายน และพฤศจิกายน โดยจะเป็นการทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ผู้ที่สนใจ 
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครทดสอบได้ ท่ี www.fap.or.th แล้วกลับมาพบกันใหม่กับข ่าวสาร 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สวัสดีค่ะ...

โดย.. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

เป็นอย่างไรกนับ้างคะ หลกัเกณฑ์ใหม่ไม่ยุง่ยากอย่างทีคิ่ดใช่ไหมคะ และไม่ได้ท�าให้พวกเรามค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้แต่อย่างใด เนือ่งจาก
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วในชีวิตประจ�าวัน เพียงแต่น�ามานับเป็นชั่วโมง CPD เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เท่านั้น....หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 
แต่ตอนนี้หลายท่านคงสงสัยว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ Learn & Test for CPD อย่างไร ? ค�าตอบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ >>>

Learn & Test for CPD 
เป ็นโครงการพัฒนาความรู ้ต ่อ เนื่ องทางวิชาชีพ 
รูปแบบใหม่ ที่สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีจัดขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือก 
ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ และส่งเสริม
การพัฒนาความรู ้ด้วยตนเองเพ่ือรักษาความเป็นมือ
อาชีพ (Professional Accountant) โดยโครงการนี้
ได้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ Self-Study CPD ที่
หลายท่านคงเคยเข้าร่วมโครงการกันมาแล้ว ซึ่งจากผล
การประเมินโครงการที่ผ่านมา พบว่า ผู้ผ่านการทดสอบ
ส่วนใหญ่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้า
ทดสอบมีโอกาสสอบผ่านมากยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี จึงเห็นควรจัดโครงการ 
Learn & Test for CPD เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในฉบับที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู ้เข ้าทดสอบ 
โดยโครงการนี้ได้แบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่

ช่วงเช้า เป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในฉบับที่เกี่ยวข้อง 
ให้แก่ผู้เข้าทดสอบเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนับชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการด้านการบัญชี/การสอบบัญชีได้จ�านวน 
3 ชั่วโมง 

ช่วงบ่าย เป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อสอบจะเป็น
แบบปรนัยทั้งหมด โดยสามารถน�าเอกสารเข้าห้องสอบได้ เวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง ผู้ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมง CPD 
ที่เป็นทางการด้านการบัญชี/การสอบบัญชีได้ 18 ชั่วโมง 
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จากที่ทิ้งท้ายไว้ในฉบับเดือนกรกฎาคมว่าจะน�าเสนอเรื่องผลกระทบในระดับบุคคลและในภาพรวมระดับประเทศ รวมถึงวิธีการ 

ป้องกันตัวเพ่ือหาวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับเร่ืองการฟอกเงิน หรือป้องกันตัวเมื่อเผชิญกับเรื่องนี้ในชีวิตการท�างาน 

คณุสปุราณี สถิตชยัเจริญ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพเิศษ กองความร่วมมอืระหว่างประเทศ ส�านกังานป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน ยังคงให้ข้อมูลดี ๆ กับเราต่อค่ะ

รู้เท่าทันการฟอกเงิน :  

เหตุเกิดจากใคร ท�าไมผลอยู่ที่เรา?

อยากทราบว่าผลกระทบจากการฟอกเงินจะรนุแรงแค่ไหน

และกระทบกับใครบ้างคะ?

การฟอกเงิน เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประชาคมโลก การด�าเนินการ 
ในลักษณะข้ามชาติท�าให้ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถปราบอาชญากรรม 
ดงักล่าวได้เพยีงล�าพัง แต่ต้องอาศยัความร่วมมอืทัง้ในระดบัโลกและระดบั
ภูมิภาคในการต่อต้านการฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว 

การฟอกเงินไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่การ
ปล่อยให้อาชญากรสามารถใช้ประเทศของตนในการฟอกเงนิได้จะท�าลาย
ความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ เสถียรภาพของระบบการเงิน 
ในระดับมหภาค และบั่นทอนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย 

ดิฉันกล่าวมาถึงขณะนี้ หลายท่านอาจคิดว่าผลกระทบของการฟอกเงิน
เป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงใกล้ตัวท่านกว่าท่ีคิด เพราะการ
ที่อาชญากรยังสามารถเสวยสุขจากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการ 
กระท�าความผิดได้ ก็จะท�าให้การกระท�าความผิดไม่ว่าจะเป็นการค้า 
สิง่เสพตดิ การพนนั การลกัทรพัย์ หรอืการหลอกลวงประชาชนยงัคงอยู่ 
ซึ่งย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันธุรกิจให้บริการปรึกษาและบริหารการเงินแก่
ลกูค้าทีเ่ป็นเศรษฐีเป็นธุรกจิทีก่�าลงัเตบิโตมาก ซึง่มีผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
และนักกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องในการช่วยวางแผนการเงินให้กับลูกค้า 
ดังนั้นในระดับธุรกิจเอง หากส�านักงานที่ปรึกษากฎหมายหรือส�านักงาน
ที่ปรึกษาบัญชีไม่มีมาตรการป้องกันการฟอกเงินท่ีเพียงพอก็อาจ 
ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงได้เหมือนกรณี Mossack Fonseca 
หรืออาจสูญเสียโอกาสแข่งขันทางธุรกิจให้กับประเทศที่มีความพร้อม 
และด�าเนินการมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในระดับที่เป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศ ซึ่งมาตรฐานสากลน้ัน ก็คือ  

“มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT)” 
ที่ก�าหนดขึ้นโดยคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินมาตรการทางการเงิน 
(Financial Action Task Force (FATF)  ซ่ึงวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทกุประเทศ 
มีมาตรฐานการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในระดับเดียวกัน ซึ่งจะช่วยปิด 
ช่องว่างไม่ให้นักฟอกเงินแสวงหาประโยชน์จากจุดอ่อนและความ
หย่อนยานของกฎระเบียบด้าน AML/CFT ของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ประเทศไทยเองจึงพยายามผลักดันในการเตรียมความพร้อมและ
ด�าเนินการมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเช่นกัน 
โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก 
(Asia-Pacific Group on Money Laundering-APG) และเร็ว ๆ น้ี 
ต้องเตรยีมรบัการประเมนิการปฏิบตัติามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 
ของ FATF โดยคณะผู้ประเมินจะเดินทางมาที่ประเทศไทยในปลายเดือน
ตลุาคม (On-site visit) ถ้าหากประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินอาจเป็นเหต ุ
ให้ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นประเทศเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 
ซึง่ผลทีต่ามมาจะกระทบกบัทกุภาคส่วน รวมทัง้ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีด้วย

อย่างไรกด็ ียงัมสัีญญาณทีด่อียู ่เพราะจากสถติขิองธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควร 
สงสัย (STR) น้ันมีคุณภาพมากขึ้น เน่ืองจากสามารถน�าไปใช้ประกอบ 
การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและสืบสวนได้มากขึ้น ถึง 17 เท่า 
ระหว่างปี 2556- 2558 ซึง่น่าจะส่งผลดีต่อการประเมิน
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บทสัมภาษณ์.. คุณสุปราณี สถิตชัยเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ 
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�านักงาน ปปง.

แล้วผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีจะมีวิธีป้องกนัตัวเองอย่างไร?

ตามความเป็นจริง คนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีโอกาสข้องเกี่ยว
กับเรื่องนี้สูงกว่ากลุ่มอื่น ก็คือ สถาบันการเงิน เพราะธุรกรรมทางการ
เงินส่วนใหญ่ท�าผ่านช่องทางนี้ ท�าให้สถาบันการเงินส่วนใหญ่มี
ระบบงานที่ค่อนข้างเข้มงวด ส่วนกลุ่มผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีเองที่ 
ไม่ได้เข้าใจและเชีย่วชาญเกีย่วกบัเรือ่งนีอ้าจถูกใช้เป็นเครือ่งมอืในการท�า
ธุรกรรมที่สนับสนุนการฟอกเงินและการก่อการร้าย ท�าให้อาจเกิดความ
กังวลว่าจะเตรียมการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร

ในเรื่องนี้  ปปง. ขอให้ความส�าคัญและเน้นไปท่ีกลุ ่มผู ้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ทั้งนักบัญชี ผู ้สอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางบัญชี ที่ เป ็น
รูปแบบส�านักงานให ้บริการทางวิชาชีพ (Professional firm) 
ไม่รวมถึงพนักงานบัญชีท่ีเป็นลูกจ้างบริษัท โดยคนกลุ่มนี้สามารถ
อ้างอิงแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐาน

“แม้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชจีะมไิด้เป็นผูม้หีน้าทีร่ายงานการท�าธรุกรรมทีม่เีหตอัุนควรสงสยัตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน แต่ในฐานะพลเมืองดีท�าให้มั่นใจได้ว่าเราคงไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้กระท�าความผิด หากไม่ขัดต่อแนวทาง 
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี เราคงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและปราบปรามเรื่องนี้อย่างแน่นอน”

การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF

ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering-APG) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ซึ่งในฐานะสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน 
AML/CFT ของ FATF โดยท่ีผ่านมาประเทศไทยได้เข้ารับการประเมนิแล้ว 2 รอบในปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 และมีก�าหนดเข้ารับการประเมินเป็น
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559 นี้ ซึ่งการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เน้นประเมิน 2 ส่วน 
ได้แก่ (1) ความสอดคล้องของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัข้อแนะน�าของ FATF และ (2) ความมีประสิทธิผลของระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความสามารถในการป้องกันหรือจัดการกับความเส่ียงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ

ผลกระทบหากไม่ผ่านการประเมิน

หากประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นประเทศเสี่ยง
ด้านการฟอกเงิน ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ FATF อาจใช้มาตรการตอบโต้ทางการเงนิทีจ่ะส่งผลให้การท�าธรุกรรมของลกูค้า หรือสถาบัน 
การเงนิไทยเกดิความล่าช้าเพราะจะถกูสถาบนัการเงนิต่างประเทศตรวจสอบธรุกรรมอย่างเข้มข้น รวมทัง้ประเมนิความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการเงินไทย
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจยกเลิกความสมัพนัธ์จนอาจกระทบต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศได้ในทีส่ดุ

สากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต ่อต ้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก ่การก ่อการร ้ายซึ่งได ้ เผยแพร ่ไว ้ที่ 
www.amlo.go.th  แนวทางนี้อ้างอิงมาจากข้อแนะน�าของ FATF ข้อ
ที่ 22 และ 23 จากท้ังส้ิน 40 ข้อ โดยประเด็นส�าคัญของแนวทางดัง
กล่าว คือ ระบุว่ากิจกรรมใดบ้างที่ต้องระวังเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ต้องให้บริการ แนะวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) และมีข้อแนะน�าว่า 
ควรมีประเ มินความเ ส่ียงด ้ านการฟอกเงินและการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดท�านโยบายและมาตรการควบคุม
ภายในซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อใช้เป็น
แนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลด้าน 
AML/CFT
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ประเมิน

ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติ

คาถาพารุ่งยุค

AEC

การประเมินธุรกิจของตนเองเป็นเรื่องที่ต้องท�าอันดับแรกว่า สินค้าหรือบริการของเรา
ว่าสามารถเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศได้ไหม และจะยังสามารถแข่งขันกับนักบัญชี 
จากประเทศอาเซียนอื่น ๆ ในบ้านเราไหวหรือเปล่า ถ้าเรารู้จักประเมินศักยภาพ 
ของธรุกจิ และตวัเราทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ จะท�าให้เรารูจ้ดุอ่อนจดุแขง็ของเราและท�าให้
เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ไม่ก้าวหน้าแล้วถอยหลังไปมาแบบที่เคยเป็น หากผล
การประเมินออกมาว่าเรายังต้องการการปรับปรุงพัฒนาในจุดตรงไหนให้วางแผน 
เร่งแก้ไข เช่น ลูกน้องเราไม่ใส่ใจลูกค้า เราไม่มีแผนการตลาดที่ดี หรือ ภาษาอังกฤษ
อ่อนด้อย ก็ต้องมาเจาะลึกถึงปัญหาแต่ละจุดเลย จดลงในสมุดเลยค่ะ เอาให้เห็น ๆ 
กันไปเลย แล้วเราไปปรับปรุงจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งกัน

เราได้ก้าวเข้าสู ่ยุค AEC อย่างเต็มตัวแล้ว แต่หลายท่าน 

คงยังงงๆ มึนๆ ว่า แล้วจะท�าอย่างไรให้ก้าวไปทันกับยุคสมัย 

ท่ีเปลี่ยนไปและได้รับประโยชน์จาก AEC อย่างคนอ่ืนๆ บ้าง 

ไม่ยากค่ะ เพราะในฉบับน้ีอาจารย์มีคาถาเด็ดมาฝาก คือ 

คาถา 3 ป

เมือ่ทราบจดุแขง็และจดุอ่อนจากการท�าประเมินตัวเอง เช่น การตลาดสมัยใหม่ คณุภาพ
ของการบริการไม่ดี ภาษาไม่ดี การตลาดไม่ดี การบริหารจัดการไม่เก่ง หรือบริการ 
ยังไม่เป็นระบบ ยังเป็นแบบเดิม ๆ  อยู่ ฯลฯ ก็ต้องเอามาปรับปรุงจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง 
อย่าท้อถอย ต้องยอมรบัและจดัการกบัมนัให้ได้ จดุทีเ่ราเด่นก็ต้องท�าให้เด่นมากขึน้ และ
ให้เป็นที่รู้จักและคนพูดถึง แต่หากมีจุดอ่อนข้อด้อยอะไรก็ต้องหาทางแก้ไขเปลี่ยนให้
มันมาเป็นจุดแข็งของเราให้ได้ การวางแผนที่ดีในการปรับปรุงธุรกิจนั้น เป็นเรื่องที่
ละเอยีดอ่อน และอาจใช้เวลานาน แต่สิง่ทีส่�าคญัทีสุ่ดคอืการยอมรับจุดอ่อน และวางแผน
เปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้อย่างไม่ยาก

AEC และ ทัง้สอง ป. ทีพ่ดูมาน้ีจะไม่มคีวามหมายอะไรเลยถ้าท่านไม่ลงมอืท�า ต้อง take 
action ค่ะ ต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อมีการเปิดเสรีตาม AEC แล้ว ไม่ใช่แค่เราจะมี 
คู่แข่งจากชาติอาเซียนที่จะมาแย่งลูกค้าเราแล้ว สภาพธุรกิจในปัจจุบันก็มีคนต่างชาติ
อืน่ๆ เข้ามาท�างานด้านวชิาชพีบัญชใีนฐานะทีป่รกึษาธรุกจิอยูม่ากมาย ท�าไมเราปล่อย
ให้เค้าได้ลูกค้าใหญ่ๆในบ้านเราเองไป ปัญหาของเราคืออะไร ภาษาไม่ดี? ไม่มีระบบ
ส�าหรบัการรองรบัลกูค้า? ปัญหาของเราอยูต่รงไหนต้องหาให้เจอ แล้วจัดการกบัมนัซะ 
ถ้าปล่อยให้มันเรื้อรัง หรือคิดว่าช่างมัน ลูกค้าแค่นี้ก็รับไม่ไหวแล้ว ต้องคิดนะคะว่า 
สิง่ทีต่ามมาในยคุ AEC คือ การทีม่คีนชาตอิาเซยีนเข้ามาลงทนุ หรอืมกีารค้าขายระหว่าง
กนัมากยิง่ขึน้ และบรษิทัไทยกอ็อกไปลงทนุในต่างประเทศมากยิง่ขึน้ ถ้าเราไม่สามารถ
รองรับความต้องการของลูกค้าที่มีการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ละก ็
ท่านผู้อ่านคงนึกออกนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไร แน่นอนสิคะ ถ้าท่านเป็นที่พึ่งให้เค้า 
ไม่ได้ ลูกค้าก็ต้องไปหาส�านักงานที่สามารถตอบโจทย์เค้าได้ แล้วเรายังท�าตัวแค่เก่งใน
ซอยบ้านอยู่ไหม ต้องตอบว่าไม่นะคะ เพราะนี่คือบ้านเรา กฎระเบียบต่าง ๆ และการ
ด�าเนนิการต่าง ๆ  เช่น การย่ืนภาษกีต้็องใช้ภาษาไทย แล้วจะให้ใครมาชุบมือเปิบท�าไมคะ 
เราลงมือท�าเองค่ะ

เคลด็ลบัคอื การท�าตามคาถา ป.1 น้ันต้องแน่ใจว่าไม่เข้าข้างตวัเองนะคะ แล้วใส่ความ

จริงใจในทุกขั้นตอนด้วยค่ะ ใครอยากเป็นนักบัญชีชั้นแนวหน้า ผู้กล้าท้าทาย AEC 

ก็ขอให้กดเครื่องคิดเลขรัว ๆ เก้าที เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยเลยนะคะ..

โดย.. ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม 

อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ
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PromptPay
ข้อมูลจาก...ธนาคารแห่งประเทศไทย / เว็บไซต์ www.bot.or.th

เรือ่งเข้าใจผดิ

เกีย่วกบั...10
บังคับลงทะเบียน

โอนเงินแบบเดิม ๆ ปลอดภัยกว่า 

ไม่บังคับ...พร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกใหม่ ที่สะดวก  
และค่าธรรมเนียมถูกมากไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ก็ยังโอนเงิน
แบบเดิมได้ไม่มีก�าหนดปิดลงทะเบียน

จะโอนแบบพร้อมเพย์หรอืโอนเงนิแบบเดมิ กป็ลอดภยัเท่ากนั เพราะใช้ช่องทางเดมิทีคุ้่นเคย 
ทั้ง Mobile/Internet Banking หรือ ATM ซึ่งต้องมีรหัสผ่านของตัวเองจึงจะใช้ได้

ทั้งสองอย่างใช้รับโอนเงินได้สะดวก กว่าการแจ้งชื่อธนาคารและเลขบัญชี 
โดยการโอนเงินระหว่างประชาชนใช้เบอร์มือถือจะง่ายกว่า  

ส่วนเลขประจ�าตัวประชาชนเหมาะส�าหรับใช้รับเงินจากภาครัฐ

1
3
5

7
8

10

MOBILE 
BANKING

LAW

2ผูกเลขประจ�าตัวประชาชน/เบอร์มือถือเข้าใจยาก

พร้อมเพย์เป็นระบบเชื่อมระหว่างธนาคารที่ต่อยอดจากระบบปัจจุบัน 
ปลอดภัยจากการบุกรุก ไม่ด้อยไปกว่าระบบปัจจุบัน4สุ่มเสี่ยงจากโจรกรรมไซเบอร์ 

ถ้าเปลี่ยนหรือเลิกใช้เบอร์มือถือจะรับเงินผิดพลาด 

ไม่ต้องห่วง...แค่แจ้งยกเลิกหรืออัพเดทข้อมูลเบอร์มือถือกับธนาคารทุกครั้ง  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่จริง...พร้อมเพย์คือการผูกบัญชีเพื่อรับเงิน ส่วนการโอนเงินออกจากบัญชีทุกครั้งต้องใช้กลไก 
ความปลอดภัย ถ้าโอนผ่าน Mobile/Internet Banking ต้องมี Username/Password/OTP  

ถ้าโอนผ่านตู้ ATM ต้องมีบัตรและรหัสผ่าน6ถ้ามือถือหายหรือใครรู้เลขประจ�าตัวประชาชนก็แอบโอนเงินเราได้

แบงก์ชาติ...เป็นผู้ให้บริการพร้อมเพย์ 

ไม่ใช่...ธนาคารเป็นผูใ้ห้บรกิาร ส่วนแบงก์ชาตเิป็นผู้สนบัสนุนให้เกิดขึน้ 
และเป็นผูก้�ากบัดแูลทัง้ธนาคารทีใ่ห้บรกิารและผู้ให้บรกิารระบบกลาง

PROMPT PAY ใช้กฎหมายเดียวกับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  
ที่ให้บริการอยู่ และหากมีปัญหา เช่น โอนเงินผิด ธนาคารจะดูแล

ลูกค้าไม่ต่างจากในปัจจุบัน

ไม่มีกฎรองรับ 

ข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล 9
ลดความเสี่ยงการใช้บริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยรักษารหัส

ผ่านให้ดี ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้โอนให้ปลอดภัยและเช็คข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
ยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง

การใช้งานมีความเสี่ยง 

ธนาคารและผู้ให้บริการระบบกลางไม่สามารถน�าข้อมูลมาเปิดเผย 
เพราะมีกฎหมายควบคุม และแบงก์ชาติตรวจสอบสม�่าเสมอ
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เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

อ่าน FAP Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล 

fapnewsletter@fap.or.th

•  หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1/59”

วันพุธและพฤหัสบดีที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

สมาชิก 8,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,500 บาท (รวม VAT)

สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ ห้อง Chamber โรงแรม S31 สุขุมวิท 21

•  หลักสูตร “เจาะลึกประเด็นเกี่ยวเนื่องกับรายงานของผู้สอบบัญชี

ตามมาตรฐานใหม่ รุ่นท่ี 1/59”

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

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

สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

•  หลักสูตร “การจัดท�างบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

ส�าหรับสมาชิกและบุคคลท่ัวไป รุ่นท่ี 1/59”

วันพุธและพฤหัสบดีที่ 1 – 2 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.30 น. 

สมาชิก 5,000 บาท บุคคลทั่วไป 5,600 บาท (รวม VAT) 

สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

•  หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/59”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.30 น. 

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

สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

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

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

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

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


