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 สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้อ่านทุกท่าน ก่อนอ่ืนขอสวัสดีและส่งท้าย 

ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายนท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าเป็นเทศกาล 

ท่ีสนุกกว่าทุกปีท่ีผ่านมาทั้งหยุดยาวและกระแสนิยมการแต่งชุดไทยอย่างสวยงาม

	 ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท ่าน	 ที่ ให ้โอกาสดิฉันมาท�าหน้าที่ ในต�าแหน่ง 
นายทะเบยีนในคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชี	และประธานคณะอนกุรรมการประสานงานการบรหิารส�านกังานสาขา
สภาวิชาชีพบัญชี	ซึ่งท�าหน้าที่ในการดูแลสมาชิกทุกท่าน	โดยเฉพาะในเรื่องการรับสมัครและต่ออายุสมาชิกซึ่งในปลาย
ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีสมาชิกหลายท่านลืมช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก	การแจ้งชั่วโมงอบรม	หรือจ�านวนอบรมชั่วโมงไม่ครบ
ซึง่มผีลให้สถานะสมาชกิสภาวชิาชพีบญัช	ีใบอนญุาตผู้สอบบญัชี	ผู้ท�าบญัชหีรอืการฝึกงานสอบบญัช	ีอย่างใดอย่างหนึง่
หมดอายไุปด้วย	ท�าให้ท่านสมาชกิต้องเสยีเวลามายืน่ค�าขอเพือ่ต่ออายสุมาชกิใบอนญุาตผูส้อบบญัช	ีหรอืการแจ้งชัว่โมง
อบรม	 ทางด้านเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีต้องตรวจสอบตามขั้นตอนของสภาวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือความถูกต้องและ 
ครบถ้วนตามกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชีก�าหนดไว้	จึงต้องใช้ระยะเวลานานเนื่องจากสมาชิกที่ยื่นค�าขอด้วยเหตุผล
ต่าง	ๆ 	มีจ�านวนมาก	และถ้าหากกรณีเป็นผู้สอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีต้องขอข้อมูลการลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
จากกรมพฒันาธรุกจิการค้า	ซึง่เป็นหน่วยงานภายนอก	ท�าให้เกดิภาระทัง้สมาชกิและเจ้าหน้าทีส่ภาวชิาชพีบญัช	ีทีผ่่าน
มาสภาวชิาชพีบญัชจีะพยายามอย่างเตม็ทีเ่พือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชกิให้มากทีส่ดุ	โดยในปีนีท้างส่วนทะเบยีน
จะวางแผนหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิม	 เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว 
ในส่วนการดูแลประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการท�าบัญชีเดียวของ 
กรมสรรพากรและการให้สินเชื่อของธนาคาร	 เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมนั้น	 กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค	 ในประเทศไทย 
ในปีนี้จึงเน้นงานการขยายสาขา	 และเพิ่มจ�านวนสมาชิกให้มากขึ้น	 โดยในต้นเดือนเมษายนท่ีผ่านมาก็ได  ้
เปิดสาขาระยองเพื่อจะได้เผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีไปยังส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น	 โดยเฉพาะในช่วงต้นปีนี้
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขาได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณทยอยจัด
สมัมนาตามสาขาต่าง	ๆ 	ในเรือ่ง	“ร่างข้อบังคบัวชิาชพีบัญช ีว่าด้วยจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี พ.ศ. ........” 
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ซึง่อยูใ่นระหว่างการประกาศใช้	และได้ร่วมกบัคณะท�างานศกึษาและพฒันา
หลักสูตรการป้องกันการทุจริตการฟอกเงิน	 และการสนับสนุนการก่อการ
ร้ายของสภาวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือให้ความรู ้สมาชิกตามสาขาในเรื่อง 
“การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย” เรื่องน้ีเป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
นักบัญชี	ผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้สอบบัญชี	เจ้าของกิจการและผู้บริหารของ
นิติบุคคล	 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ	 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบบัที	่45)	พ.ศ.	2560	ได้มกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ซ่ึงมผีลบงัคับ
ใช้เป็นกฎหมาย	 ตามมาตรา	 37	 ตรี	 เช่น	 มีสาระส�าคัญกรณีภาษีอากร 
ที่หลีกเล่ียงหรือฉ้อโกงต้ังแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป	 หรือจ�านวนภาษี
อากรที่ขอคืนโดยเท็จตั้งแต่สองล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป	 เป็นต้น	 ให้ถือว่า
ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน	 ซ่ึงถือว่ามีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง 
เพือ่ให้สมาชกิเข้าใจถงึจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีทีจ่ะประกาศใหม่ 
ซึ่งเข้มงวดมากขึ้น	 และเรื่องการเลี่ยงภาษีถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง 
จึงเป็นความเสี่ยงท่ีส�าคัญของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในการประกอบ
วิชาชีพจะได้บอกต่อยังเจ้าของธุรกิจเพื่อให้จัดท�างบการเงินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี	และเสียภาษีให้ครบถ้วนด้วย

	 นอกจากน้ี	 การที่จะให ้ธุ ร กิจขนาดย ่อมจัดท�าบัญชี ให  ้
ถูกต้องนั้น	 สิ่งส�าคัญท่ีสุดผู ้ปฏิบัติงานแต่ละวงจรของธุรกิจควรเป็น 
ผู้สนับสนุนให้ข้อมูลตามท่ีผู้จัดท�าบัญชีร้องขอเพื่อการปิดบัญชีของกิจการ	
เพื่อจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทางอนุกรรมการ
สาขาและฝ่ายพัฒนาวิชาชีพจึงได้จัดหลักสูตร	“ข้อควรระวังในการปิด
บัญชีและจัดท�างบการเงิน”	 โดยได้จัดครั้งแรกที่สาขาเชยีงใหม่ในปลาย
เดอืนเมษายนทีผ่่านมา	ซึง่จะเป็นหลกัสตูรทีใ่ห้ความรูใ้นการปิดบัญชีก่อน 
ออกงบการเงนิ	เพ่ือให้การบนัทกึบญัชีแต่ละวงจรการค้าบนัทกึบญัชถีกูต้อง	
ครบถ้วน	 และปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี	 จะส่งผลให้ผู้สอบบัญชี 
ใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยลง

 สุดท้ายน้ี ถ้าเจ้าของธุรกิจเห็นความส�าคัญฝ่ายบัญชี 

ในการจัดท�างบการเงิน และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ

กับฝ่ายบัญชีเพื่อลดปัญหาในการท่ีนักบัญชีต้องมาติดตามและ

จัดหาหลักฐานรวมท้ังช้ีแจงประเด็นต่าง ๆ  ท่ีพบในการตรวจสอบ

บัญชี และการปรับปรุงรายการของผู้สอบบัญชีจะน้อยลง ท�าให้

เวลาและต้นทุนท่ีใช้ในการจัดท�างบการเงินและตรวจสอบน้อยลง 

ปัญหาในการขาดแคลนผู ้ท�าบัญชีและผู ้สอบบัญชีจะน้อยลง 

ตามมาด้วย ท้ังน้ี ท่านสมาชิกสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนหรือบริหารสาขาของ 

สภาวิชาชีพบัญชี ทางช่องส่งอีเมล์ fapmember@fap.or.th 

ดิฉันยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกค่ะ และดิฉันขอให้

สมาชิกทุกท่านมีความสุขมาก ๆ หลังปีใหม่ไทยน้ีนะคะ
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วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีมใิช่การให้ค�าแนะน�าหรอืความคดิเหน็ด้านกฎหมาย	ทัง้นี้	
สภาวชิาชพีบญัชสีงวนสทิธิไ์ม่รบัรองความถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัของข้อมลูเนือ้หา	
ตัวเลข	รายงาน	หรือข้อคิดเห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็นผล
โดยทางตรงหรือทางอ้อมทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดใน
เอกสารฉบับนีไ้ปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี

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

กำ�หนดเวลา���เผยแพร่เป็นรายเดือน	(ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ��E-mai l � : � fapnewsletter@fap.or.th
        Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook����https://www.facebook.com/FAP.FAMILY
LINE�ID�������@fap.family

 สวสัดสีมาชกิทกุท่านค่ะ พบกนัเช่นเคยเป็นประจ�าทกุต้นเดอืน แน่นอน
ว่าส�าหรับเดือนนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเราคงวุ่นอยู่กับการปิดงบการเงิน
ที่ก�าลังเร่งเข้ามา ยังไม่รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาเหมือนพายุช่วงฤดูมรสุม  
แต่เชือ่เถอะค่ะว่าฟ้าหลงัฝนย่อมสดใสเสมอ การปิดงบกเ็ช่นกนั สภาวชิาชีพบญัชี
ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านนะคะ 

 ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลทั้งจากแอพ
พลิเคชั่น หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเร่ืองของความปลอดภัยทั้งในระดับ
ตัวบุคคลและระดับองค์กร แม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงและแนะน�าเบื้องต้นแล้ว 
แต่ปัจจุบัน ก็การบริการในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก รวมไปถึง
แอพพลิเคชั่นอีกมากมายท่ีเปิดให้ใช้บริการ ดังนั้นความสะดวกเหล่าน้ีจึงเป็น
อีกหนึ่งช่องโหว่ที่ยากต่อการควบคุมความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นอีกจุด
หนึ่งที่เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพสามารถโจรกรรมข้อมูลไปได้ สิ่งที่ง่ายที่สุด คือการ
หลกีเลีย่งความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การลงทะเบยีน การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมลู 
โปรแกรม แอพพลเิคชัน่ หรอืแม้กระทัง่การเข้าเวบ็ไซต์ทีม่คีวามสุม่เสีย่ง ไม่มกีาร
ระบตุวัตนหรอืทีม่าอย่างชดัเจน ไม่มกีารรบัรองมาตรฐาน นอกจากนีย้งัรวมไปถงึ
การจัดเก็บและใช้ส�าเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ควรเก็บอย่างมิดชิดขีดคร่อม
และระบุบนเอกสารทุกคร้ังอย่างชัดเจนว่าใช้ส�าหรับอะไร เพราะจุดเริ่มต้นของ
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยควรเริ่มจากตนเองเป็นส�าคัญ 

 ส�าหรับ Newsletter ฉบบันี ้เราได้รบัเกยีรตจิาก คณุสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ 
นายทะเบียน และประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงาน
สาขาสภาวิชาชีพบัญชี มากล่าวทักทายเปิดเล่ม พร้อมทั้งกล่าวถึงการพัฒนา
ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชรีะดบัภมูภิาค พร้อมด้วยบทความและข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก อาทิ ค�าถาม-ค�าตอบ เรื่อง ธุรกรรมการแลกเปล่ียน
พันธบัตร (Bond Switching), จะท�าอย่างไร...เมื่อสังคมคาดหวังต่อบทบาท
ของผูส้อบบญัชเีพิม่ขึน้, SROI: อตัราส่วนชีว้ดัผลการปฏบิตังิานด้านความรบัผดิ
ชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม, นายจ้างผูม้ลีกูจ้างกูย้มืเงนิจากกองทนุเงนิให้กูเ้พือ่ 
การศึกษา และบทความอื่น ๆ อีกมากมายติดตามได้ภายในเล่มค่ะ ท้ายน้ีหาก
ท่านต้องการเสนอแนะหรือติชมจดหมายข่าว สภาวิชาชีพบัญชี สามารถส่งมา
ได้ที่ E-mail : fapnewsletter@fap.or.th

EDITOR’S�NOTE

จะทำาอย่างไร?

เมื่อสังคมคาดหวัง

ต่อบทบาทของ 

ผู้สอบบัญช ี

เพิ่มขึ้น

อ่านต่อหน้า 14



	 ในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่สมาชิกด้วยการพัฒนาระบบออนไลน์	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ 
ท�ารายการต่าง	ๆ 		ของสมาชกิ	ส�าหรบั	Newsletter	ฉบบันี	้สภาวิชาชพีบญัชจีะขอแนะน�าสมาชกิทีย่งัไม่เคยใช้งานระบบออนไลน์	สามารถเข้าใช้งานได้ที่
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	www.fap.or.th	เลือกบริการออนไลน์	โดยมีบริการดังต่อไปนี้

News Update

การช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	แบ่งเป็น 

• สมัครสมาชิกใหม่ ได้แก่ 
     - ผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
       - ผูท้ีเ่คยเป็นสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชแีล้วขาดต่ออายสุมาชกิ
• การปรับวุฒิการศึกษาของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ 
   - ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภทวิสามัญ 
(ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่ามี
ความเกีย่วข้องกับการประกอบวชิาชีพ บญัช)ี ปรบัวฒุกิารศกึษา
เป็นประเภทสามัญ (ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี) 
   - ผู ้ที่สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภทสมทบ  
(ปวส.ทางการบัญชี) ปรับวุฒิการศึกษาเป็นประเภทสามัญ 
(ปริญญาตรีทางด้านบัญชี)
• ส�าหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีท่ีประสงค์จะช�าระค่าบ�ารุง
สมาชิกของปีถัดไป 

การยื่นชั่วโมง	CPD	และตรวจสอบหลักสูตร	CPD	ของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต	หรือผู้ท�าบัญชี	

การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
ส�าหรบัผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตท่ีประสงค์จะช�าระค่าธรรมเนยีม
ใบอนญุาตเป็นผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต	(ไม่รวมการขึน้ทะเบียน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่) 

การสมัครสอบ	CPA	แบ่งเป็น	
• ผู้ที่สมัครสอบ CPA ครั้งแรก 
• ผู้ที่เคยสมัครสอบมาแล้ว 

การตรวจสอบสถานภาพสมาชิก	 และใบอนุญาตเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต	

การเปลีย่นแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชกิ	และผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต เช่น การเปลี่ยนแปลงค�าน�าหน้านาม ช่ือ ช่ือสกุล  

ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ เป็นต้น 

การแจ้งลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ

การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่ผู ้สอบบัญชีจะลงลายมือช่ือแสดง 
ความเห็นต่องบการเงิน	

การค้นหาข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล	

การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ที่สามารถลงนามในงบการเงินได้	

การค้นหาข้อมูลติดต่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เฉพาะ 
ผู้สอบบัญชีที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล)	

การค้นหาหลกัสตูรการศกึษาทีส่ภาวชิาชพีบัญชใีห้การรบัรอง	

การจองหลักสูตรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี

	 ส�าหรบัสมาชกิทีช่�าระค่าบ�ารงุสมาชกิ	ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตเป็นผูส้อบบัญชรีบัอนุญาต	และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ	ระบบ
การรับช�าระเงินของสภาวิชาชีพบัญชีเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกช่องทางการช�าระเงินได้	2	วิธี	ดังนี้	
	 (1)	Download	ใบแจ้งช�าระเงิน	(Bill	Payment)	และช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร	หรือ	เคาน์เตอร์เซอร์วิส
	 (2)	ตัดผ่านบัตรเครดิต	ภายใน	5	วันท�าการหลังจากที่ท่านได้ช�าระเงินตาม	(1)	หรือ	(2)	สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะ
และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	หรือ	Save	File	ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	

 ด้วยระบบออนไลน์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว (ยกเว้นการสมัครสอบซึ่งระยะเวลาเป็นไปตามก�าหนดที่ประกาศโดย 
สภาวิชาชีพบัญชี) มีส่วนช่วยอ�านวยความสะดวก โดยที่ไม่ต้องส่งเอกสามารถยังสภาวิชาชีพบัญชี และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบบริการออนไลน์หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 685 2535, 2564 
และ 2566 หรือที่อีเมล์ it@fap.or.th

โดย.. ส่วนทะเบียน 

ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย  

ด้วยระบบออนไลนส์�าหรับสมาชิก

1
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

5Newsletter    Issue 65



	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์ 
โดยนายประเสริฐ หวังรัตนปราณ	ีอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่สาม	ปฏิบัติหน้าที่
แทนนายกสภาวิชาชีพบัญชี	“ได้ร่วมลงนามท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ผู้ลงนามโดย	
รศ. ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน
พฒันาและยกระดบัวิชาชพีบัญชี	อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิการ
เชิงวิชาการ	ณ	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 ในการนี้	 หลังจากพิธีลงนามท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	
คณะกรรมการและผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมพิธีเปิดที่ท�าการสภาวิชาชีพบัญชี 
ส�านกังานสาขาระยอง	ร่วมกับ	ผศ. ดร.ไพรชั พรพนัธ์เดชวทิยา	ประธานสาขาวชิาการ
บัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ปฏิบัติ
งานในหน้าที่ประธานส�านักงานสาขาระยอง	 เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการสมาชิก 
ในโซนภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนัน้	ในวนัดงักล่าวยงัมกีารจดัหลกัสตูรอบรมสมัมนา “การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย และร่างข้อบังคบัสภาวิชาชีพบญัชว่ีาด้วยจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....”	 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจท่ัวไป	 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร  
คณะท�างานศกึษาและพัฒนาหลกัสตูรการป้องกนัการทุจรติการฟอกเงินและการสนบัสนนุการก่อการร้าย	สภาวชิาชีพบญัชี	คณุชวนา ววิฒัน์พนชาติ 
และคุณสุมาลี โชคดีอนันต์	คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี	เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

สภาวิชาชีพบัญชี เปิดที่ท�าการสาขาระยอง และลงนาม MOU 

ทางวิชาการกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สภาวิชาชีพบัญชี ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี จัดอบรมการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ....”

Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2561		สภาวิชาชีพบัญชี	ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี	
จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร	"การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ...."	ณ	ห้องบอลรูม	AB	โรงแรม
ลายทอง	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีภายในงานมผีูท้�าบญัช	ีผูส้อบบญัชี	คณาจารย์	นกัศึกษา	
และบคุคลทัว่ไป	เข้าร่วมอบรมสมัมนา	จ�านวน	139	ท่าน	โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ	อาทิ

• ผศ. ดร.สจิุตรา ตุลยาเดชานนท์	ประธานคณะท�างาน	คณะท�างานศกึษา 
	 และพฒันาหลกัสตูรการป้องกนัการทจุรติ	การฟอกเงนิและการสนบัสนนุ 
	 การก่อการร้าย	สภาวิชาชีพบัญชี

• นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต	ิอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการก�าหนด 
	 จรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี

• นางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการก�าหนด 
	 จรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี
	 	 ทัง้นีส้ภาวชิาชพีบญัช	ียงัคงจดัสมัมนาหลกัสตูรดงักล่าว	ตามส�านกังานสาขา

สภาวชิาชพีบญัชต่ีาง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามตารางการจัดสัมมนาได้ที่
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	www.fap.or.th	
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	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์ 
โดยนายประเสริฐ หวังรัตนปราณ	ีอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่สาม	ปฏิบัติหน้าที่
แทนนายกสภาวิชาชีพบัญชี	“ได้ร่วมลงนามท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ผู้ลงนามโดย	
รศ. ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน
พฒันาและยกระดบัวิชาชพีบัญช	ีอกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิการ
เชิงวิชาการ	ณ	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 ในการน้ี	หลังจากพิธีลงนามท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	
คณะกรรมการและผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมพิธีเปิดที่ท�าการสภาวิชาชีพบัญชี 
ส�านกังานสาขาระยอง	ร่วมกับ	ผศ. ดร.ไพรชั พรพนัธ์เดชวทิยา	ประธานสาขาวชิาการ
บัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ปฏิบัติ
งานในหน้าที่ประธานส�านักงานสาขาระยอง	 เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการสมาชิก 
ในโซนภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนัน้	ในวนัดงักล่าวยงัมกีารจดัหลกัสตูรอบรมสมัมนา “การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย และร่างข้อบังคบัสภาวิชาชีพบญัชว่ีาด้วยจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....”	 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจท่ัวไป	 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร  
คณะท�างานศึกษาและพฒันาหลักสูตรการป้องกนัการทุจรติการฟอกเงินและการสนบัสนนุการก่อการร้าย	สภาวชิาชพีบญัช	ีคณุชวนา ววิฒัน์พนชาติ 
และคุณสุมาลี โชคดีอนันต์	คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี	เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

สภาวิชาชีพบัญชี เปิดที่ท�าการสาขาระยอง และลงนาม MOU 

ทางวิชาการกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สภาวิชาชีพบัญชี ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี จัดอบรมการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ....”

Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2561		สภาวิชาชีพบัญชี	ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี	
จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร	"การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ...."	ณ	ห้องบอลรูม	AB	โรงแรม
ลายทอง	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีภายในงานมผู้ีท�าบญัชี	ผู้สอบบญัช	ีคณาจารย์	นกัศึกษา	
และบคุคลทัว่ไป	เข้าร่วมอบรมสมัมนา	จ�านวน	139	ท่าน	โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ	อาทิ

• ผศ. ดร.สจิุตรา ตุลยาเดชานนท์	ประธานคณะท�างาน	คณะท�างานศกึษา 
	 และพฒันาหลกัสูตรการป้องกนัการทจุรติ	การฟอกเงนิและการสนบัสนนุ 
	 การก่อการร้าย	สภาวิชาชีพบัญชี

• นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต	ิอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการก�าหนด 
	 จรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี

• นางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการก�าหนด 
	 จรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี
	 	 ทัง้นีส้ภาวชิาชีพบญัช	ียงัคงจดัสัมมนาหลักสูตรดงักล่าว	ตามส�านกังานสาขา

สภาวชิาชพีบญัชต่ีาง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามตารางการจัดสมัมนาได้ที่
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	www.fap.or.th	

สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

และอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่

สภาวิชาชีพบัญชี หนึ่งใน 11 องค์กรสมาพันธ์สภาวิชาชีพ  

ยื่นหนังสือแก้ไขร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา

	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2561	 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ	 
ได้ยื่นหนังสือเสนอความเห็นแลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง	พ.ร.บ.	 
การอุดมศึกษา	และร่าง	พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา	ต่อ	นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	โดยมี	ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี	หัวหน้า
ส�านักงานรัฐมนตรี	ศธ.	รับเรื่องแทน	ณ	กระทรวงศึกษาธิการ
 “สมาพันธ์สภาวิชาชีพ”	ซึ่งประกอบด้วย	แพทยสภา	
สภาวิศวกร	สภาสถาปนิก	ทันตแพทยสภา	สภาการพยาบาล	
สภาทนายความ	สภาเภสัชกรรม	สัตวแพทยสภา	สภาเทคนิคการ
แพทย์	สภากายภาพบ�าบดั	และสภาวชิาชพีบัญช	ีได้พิจารณาร่าง	
พ.ร.บ.	ที่เกี่ยวกบัการอดุมศกึษาทัง้	2	ฉบบัแล้ว	พบวา่	ยังมีข้อบกพร่องทีจ่ะน�าไปสู่ปญัหาในทางปฏบิัต	ิจึงรูส้ึกเปน็กังวลตอ่การบริหารการศึกษา 
ในระดบัอดุมศกึษาในหลายประเดน็	ทัง้ในส่วนของการก�าหนดบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามวตัถปุระสงค์	ทัง้ในส่วนของอ�านาจหน้าท่ีของ
บุคลากรและองค์กรที่จะเกิดขึ้น	และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมของสภาวิชาชีพต่าง	ๆ
	 โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพเห็นว่าบทบัญญัติร่างกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับระบบการปฏิรูปการศึกษา	และโดยที่บัญญัติมาตรา	64	ถึง	
มาตรา	66		มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ	โดยห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพมีอ�านาจในการรับรองหลักสูตร	หรือ	ก�าหนดการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวชิา	ย่อมมผีลกระทบต่อสภาวชิาชพีท่ีมกีฎหมายก�าหนดอ�านาจหน้าทีไ่ว้แล้ว	จงึขอให้พจิารณาทบทวนในเรือ่งดงักล่าว	รวมถงึเรือ่งบทนยิาม
ค�าว่า	“สภาวิชาชีพ”	ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
	 นอกจากนั้น	ร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าว	อาจท�าให้เกิดปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะคุณภาพของบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาด้านพยาบาล		 
แพทย์	วิศวกร	บัญชี	และด้านวิชาชีพอื่น	ๆ	 ท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิกของวิชาชีพต่าง	ๆ	เน่ืองจากมีรายละเอียดของร่าง	พ.ร.บ.	ที่จะเกิดความ 
ทับซ้อนของหน้าที่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา	และร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าว	ควรให้อ�านาจสภาวิชาชีพเข้ามา 
มบีทบาทในการเสนอและรบัรองหลกัสตูร	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพด้านการเรยีนการสอนกบัตวันกัศกึษาและจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม

 เมื่อวันที่	 3	 เมษายน	2561	สภาวิชาชีพบัญช ี
จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตและ
อบรมจรรยาบรรณผูส้อบบญัชรีายใหม่	โดยมผีูส้อบบญัชรีายใหม่ 
เข้าร่วมพิธี	 จ�านวน	122	ราย	ภายในงาน	 ได้รับเกียรติ 
จาก	นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี	
กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบใบอนุญาตการเป็น 
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู ้สอบบัญชีใหม่	 ณ	 อาคาร 
สภาวิชาชีพบัญชี
	 ทั้งนี้	 ในวันดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อม 
โดยให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ผู ้สอบบัญชีใหม่	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ	 ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	 และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับผู ้สอบบัญชี	 โดยมีวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เหรัญญิกและประธานคณะท�างาน
พิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต	พร้อมด้วยนางสาวชนนิกานต์ เลิศอัศววิวัฒน์	 เจ้าหน้าท่ีอาวุโส	 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

Activity   ภาพกิจกรรม
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การเปิดเผย

ข้อมูลส�าหรับ

เครื่องมือ

ทางการเงิน 

..หน้าตา.. 

เป็นอย่างไร?

	 สวัสดีท ่านสมาชิกทุกท่านครับ...	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับ 
บทความจากฝ่ายมาตรฐานการบัญชี	 โดยวันนี้ขอเกริ่นน�าเ ก่ียวกับ 
ความคืบหนา้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครือ่งมอืทางการเงิน 
ซึง่ ณ ปัจจบุนันีม้ีจ�านวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงิน 
(TFRS 7) (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอื
ทางการเงนิ(TFRS 9) (3) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ (4) การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงานต่างประเทศ และ (5) การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจากคณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี	 (กกบ.)	 ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้คาดว่า 
จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2562	 โดยท่านท่ียัง 
ไม่ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการหาผลกระทบจากการถือปฎิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวน้ัน	ท่านควรเริ่มศึกษาและ
เตรยีมข้อมลูในการหาผลกระทบเพือ่ปรบัปรงุงบการเงนิส�าหรบัรอบระยะ
เวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาและ
ท�าความเข้าใจในหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ที่
เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ตาม Link ด้านล่างได้เลยครับ >>

เรื่อง link

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

http://www.fap.or.th/Article/Detail/67780

เอกสารประกอบการบรรยายมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
(หมายเหตุ:	 เฉพาะเรื่องของการปฏิบัต ิ
ในช่วงการเปลีย่นแปลงทีอ่าจมกีารแก้ไข
จากเอกสาร)	

http://www.fap.or.th/Article/Detail/67537
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การเปิดเผย

ข้อมูลส�าหรับ

เครื่องมือ

ทางการเงิน 

..หน้าตา.. 

เป็นอย่างไร?

	 สวัสดีท ่านสมาชิกทุกท่านครับ...	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับ 
บทความจากฝ่ายมาตรฐานการบัญชี	 โดยวันน้ีขอเกริ่นน�าเกี่ยวกับ 
ความคืบหนา้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 
ซึง่ ณ ปัจจบุนันีม้ีจ�านวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
(TFRS 7) (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 9 เรือ่ง เครือ่งมือ
ทางการเงนิ(TFRS 9) (3) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ (4) การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธ ิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ และ (5) การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจากคณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี	 (กกบ.)	 ท้ังน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้คาดว่า 
จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2562	 โดยท่านท่ียัง 
ไม่ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการหาผลกระทบจากการถือปฎิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวนั้น	ท่านควรเริ่มศึกษาและ
เตรยีมข้อมลูในการหาผลกระทบเพือ่ปรบัปรงุงบการเงนิส�าหรบัรอบระยะ
เวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาและ
ท�าความเข้าใจในหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ที่
เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ตาม Link ด้านล่างได้เลยครับ >>

เรื่อง link

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

http://www.fap.or.th/Article/Detail/67780

เอกสารประกอบการบรรยายมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
(หมายเหตุ:	 เฉพาะเรื่องของการปฏิบัต ิ
ในช่วงการเปลีย่นแปลงทีอ่าจมกีารแก้ไข
จากเอกสาร)	

http://www.fap.or.th/Article/Detail/67537

	 กลับมาเข้าเรื่องกันต่อครับ	หลายท่านคงทราบกันดีว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีเป็นมาตรฐานฯ	
ทีค่่อนข้างซบัซ้อนและต้องใช้เวลาในการท�าความเข้าใจในประเดน็ต่าง	ๆ 	แต่ด้วยความทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิ
กลุ่มน้ีมีชื่อมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน	 หลายท่านคงคิดว่าเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินเท่าน้ัน	 
ซึ่งจริง	 ๆ	 แล้ว	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ ่มเครื่องมือทางการเงินนี้ใช ้ส�าหรับทุกกลุ ่มธุรกิจและ 
ทกุกลุม่อตุสาหกรรม	ซึง่ท�าให้หลายท่านทีไ่ม่ได้อยูใ่นธรุกจิสถาบนัการเงนิอาจยงัมองไม่เหน็ภาพหรือรปูแบบงบการเงนิว่า 
จะออกมาเช่นไร	 โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูล 
เรื่องอะไรบ้าง	หรือการเปิดเผยนั้นต้องเขียนมากน้อยเพียงใด	Newsletter ฉบับนี้ ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้รวบรวม
แหล่งข้อมูลอ้างอิงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน เพื่อช่วยให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นภาพของ 
รูปแบบงบการเงิน และสามารถท�าความเข้าใจ รวมถึงเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในเรื่องดังกล่าว โดยแหล่งข้อมูล
อ้างอิงนั้นจะเป็นรูปแบบงบการเงินที่เผยแพร่โดยส�านักงานสอบบัญชีต่างประเทศขนาดใหญ่จ�านวน 6 แห่ง โดยเป็น
ตวัอย่างของรปูแบบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 รายละเอยีด
สามารถดูได้ตามตารางด้านล่างครับ

ส�านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ประเภทธุรกิจ แหล่งข้อมูลอ้างอิง

BDO International ธุรกิจทั่วไป*

https://www.bdo.global/getattachment/Services/
Audit-Assurance/IFRS/Model-IFRS-statements/IF-
RS-Illustrative-Financial-Statements-(Dec-2017).
pdf.aspx?lang=en-GB

Deloitte Touche 

Tohmatsu

ธุรกิจทั่วไป*
https://www.iasplus.com/en/publications/global/
models-checklists/2017/ifrs-mfs-2017

ธุรกิจธนาคาร
https://www.iasplus.com/en/publications/global/
other/illustrative-disclosures

EY Global

ธุรกิจทั่วไป*
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-
ctools-gg-alt-oct2017/$File/CTools-GG-ALT-
Oct2017.pdf

ธุรกิจธนาคาร
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-
ctools-good-bank-nov2017/$File/CTools-Good-
Bank-Nov2017.pdf

Grant Thornton  

International
ธุรกิจทั่วไป*

https://www.grantthornton.global/globalas-
sets/1.-member-firms/global/insights/art i -
cle-pdfs/2017/ifrs-example-consolidated-finan-
cial-statements-2017.pdf

KPMG International 

Cooperative

ธุรกิจทั่วไป*
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/
pdf/2017/09/2017-ifs-illustrative-disclosures.pdf

ธุรกิจธนาคาร
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pd-
f/2016/03/2015-ifs-banks.pdf

Pricewaterhouse 

Coopers 

International

ธุรกิจทั่วไป*
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/
publications/value-ifrs-17-june.pdf

ธุรกิจธนาคาร

https://inform.pwc.com/s/IFRS_9_for_banks_Illus-
trative_disclosures/informContent/175823180215
5468#ic_17582318021  55468
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	 หลายท่านคงสงสัยต่อว่า	 เอ๊ะ..แล้วเรา
จะมวีธิกีารศกึษาข้อมลูเรือ่งของการเปิดเผยข้อมลู
ส�าหรับเครื่องมือทางการเงินน้ีอย่างไร	 วิธีการ
ศึกษาง่ายมากครับ	 ท่านสมาชิกเพียงค้นหา 
ค�าว่า	 “IFRS	 7”	 ในแหล่งข้อมูลอ้างอิงตาราง 
ข้างต้น	 เอกสารดังกล่าวจะบอกย่อหน้าของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ว่าการ
เปิดเผยข้อมูลนั้นอ้างอิงมาจากย่อหน้าที่เท่าไหร	่
ทั้งนี้	 เพ่ือให้การอ่านมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินฉบับดังกล่าวของสมาชิกเห็นภาพและ 
มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีหวังว่าแหล่ง
ข้อมูลที่อ้างอิงให้ข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับ
ท่านสมาชิกในการศึกษาข้อมูล รวมถึงเตรียม
ความพร้อมส�าหรับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยในฉบับถัด ๆ ไป 
ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจะน�าเสนอสาระน่ารู้ 
ประเด็นที่ก�าลังเป็นท่ีสนใจ รวมถึงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินใหม่ฉบับอ่ืนให้กับ 
ท่านสมาชิก... อย่าลืมติดตามกันนะครับ

**หมายเหตุ: 
1) เนื่องจากบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
 ผู้อ่านเห็นตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ 
 ประเภทธุรกิจทั่วไปตาม IFRS 7 เบื้องต้น เพื่อ 
 เตรียมความพร้อมและศึกษา ท้ังน้ี IFRS 9  
 มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศในหรือหลังวันที่ 
 1 มกราคม 2561 ท�าให้ตัวอย่างการเปิดเผย 
 ข้อมูลข้างต้นจึงยังไม่ได้อ้างอิงตาม IFRS 9  
 ทั้งหมด โดยเป็นเพียงตัวอย่างการเปิดเผย 
 ข้อมลูซึง่อ้างองิตามมาตรฐานการบัญชรีะหว่าง 
 ประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด 
 มลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิ (Bound volume  
 2009) ทัง้นี ้สภาวชิาชพีบญัช ีจะประชาสมัพนัธ์ 
 เพิ่มเติมส�าหรับตัวอย่าง IFRS 7 ที่อ้างอิงตาม  
 IFRS 9 ในบทความฉบับต่อไป 
2) ในกรณีของธุรกิจทั่วไปนั้น หากท่านมีรายการ 
 เครื่องมือทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงิน 
 ที่มีความซับซ้อน ท่านควรศึกษาเรื่อง การเปิด 
 เผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินเพิ่มเติมจาก  
 “ธรุกจิธนาคาร” ข้างต้นด้วย แต่ทัง้นีต้้องปรับ 
 ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและลักษณะรายการ 
 ของกิจการ

โดย.. นักวิชาการ 
ส่วนวิชาการมาตรฐานการบัญชี	

สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
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	 หลายท่านคงสงสัยต่อว่า	 เอ๊ะ..แล้วเรา
จะมวีธิกีารศึกษาข้อมลูเรือ่งของการเปิดเผยข้อมลู
ส�าหรับเครื่องมือทางการเงินนี้อย่างไร	 วิธีการ
ศึกษาง่ายมากครับ	 ท่านสมาชิกเพียงค้นหา 
ค�าว่า	 “IFRS	 7”	 ในแหล่งข้อมูลอ้างอิงตาราง 
ข้างต้น	 เอกสารดังกล่าวจะบอกย่อหน้าของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ว่าการ
เปิดเผยข้อมูลนั้นอ้างอิงมาจากย่อหน้าที่เท่าไหร	่
ทั้งนี้	 เพ่ือให้การอ่านมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินฉบับดังกล่าวของสมาชิกเห็นภาพและ 
มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีหวังว่าแหล่ง
ข้อมูลที่อ้างอิงให้ข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับ
ท่านสมาชิกในการศึกษาข้อมูล รวมถึงเตรียม
ความพร้อมส�าหรับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยในฉบับถัด ๆ ไป 
ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจะน�าเสนอสาระน่ารู ้ 
ประเด็นที่ก�าลังเป็นที่สนใจ รวมถึงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินใหม่ฉบับอื่นให้กับ 
ท่านสมาชิก... อย่าลืมติดตามกันนะครับ

**หมายเหตุ: 
1) เนื่องจากบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
 ผู้อ่านเห็นตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ 
 ประเภทธุรกิจทั่วไปตาม IFRS 7 เบื้องต้น เพื่อ 
 เตรียมความพร้อมและศึกษา ทั้งนี้ IFRS 9  
 มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศในหรือหลังวันที่ 
 1 มกราคม 2561 ท�าให้ตัวอย่างการเปิดเผย 
 ข้อมูลข้างต้นจึงยังไม่ได้อ้างอิงตาม IFRS 9  
 ทั้งหมด โดยเป็นเพียงตัวอย่างการเปิดเผย 
 ข้อมลูซึง่อ้างองิตามมาตรฐานการบัญชรีะหว่าง 
 ประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด 
 มลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิ (Bound volume  
 2009) ทัง้นี ้สภาวชิาชพีบญัช ีจะประชาสมัพนัธ์ 
 เพิ่มเติมส�าหรับตัวอย่าง IFRS 7 ที่อ้างอิงตาม  
 IFRS 9 ในบทความฉบับต่อไป 
2) ในกรณีของธุรกิจทั่วไปนั้น หากท่านมีรายการ 
 เครื่องมือทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงิน 
 ที่มีความซับซ้อน ท่านควรศึกษาเรื่อง การเปิด 
 เผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินเพิ่มเติมจาก  
 “ธรุกจิธนาคาร” ข้างต้นด้วย แต่ทัง้นีต้้องปรับ 
 ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและลักษณะรายการ 
 ของกิจการ

โดย.. นักวิชาการ 
ส่วนวิชาการมาตรฐานการบัญชี	

สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

Bond Switching
	 เนื่องจากส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ประกาศโครงการ	Bond	Switching	ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	
โดยธุรกรรม	Bond	Switching	มีความซับซ้อนท�าให้นักบัญชี	ผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	นักลงทุน	และผู้ด�าเนิน
ธรุกรรมแลกเปล่ียน		มคี�าถามเกีย่วกบัการบนัทกึบญัชขีองธรุกรรมดงักล่าวข้างต้นรวมถงึมเีรือ่งใดบ้างทีต้่องให้ความส�าคญั
หรือต้องพิจารณาเพิ่มเติม	คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีจึงจัดท�าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อตอบค�าถามและชี้แจง
ประเด็นต่าง	ๆ 	โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	105	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงนิลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน	(TAS	105)

สรุปลักษณะของธุรกรรม
	 การท�าธรุกรรม “Bond Switching”	คอื	การเปิดโอกาสให้นกัลงทนุสามารถน�าพันธบตัรรฐับาลทีถ่อืครองอยู	่หรือทีเ่รยีกว่า	“Source	
Bond”	มาแลกเปลี่ยนเป็นพันธบัตรรัฐบาลอีกรุ่นหนึ่ง	หรือที่เรียกว่า	“Destination	Bond”	ซึ่งทั้ง	Source	Bond	และ	Destination	Bond 
รวมถึงราคารับแลก	จะเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด	(ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

กระทรวงการคลัง	
สำ	นักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ออก
Destination

Bond

Source
Bond

Destination
Bond

Arranger

นักลงทุน

นักลงทุน

ผู้ที่
ต้องการ

แลก

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรม Bond Switching	จะประกอบไปด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	ผู้ออกตราสาร	(ในที่นี้หมายถึงกระทรวงการคลัง 
โดยส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ)	ตัวแทนในการด�าเนินธุรกรรม	(Arranger)	และนักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

(เครดิต: http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondSwitching.aspx?mp=T)
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ประเด็น
 ในกรณีที่กิจการลงทุนในพันธบัตร	 (Source	bond)	ซึ่งมี 
การจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
ก�าหนด	(Held	to	maturity:	HTM)	ตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	
105	 (ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี
และตราสารทุน	(TAS	105)	ต้องการน�าเงินลงทุนดังกล่าวมาท�าธุรกรรม 
การแลกเปลี่ยนพันธบัตร	(Bond	Switching)

ค�าถามข้อที่	1				
การท�าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร 
ดังกล่าว	 เข้าเงื่อนไขการตัดรายการหรือไม่	
และรับรู้การตัดรายการอย่างไร

ค�าตอบข้อที่	1
ในการพิจารณาว่าการท�าธุรกรรมการแลก
เปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการ 
ตดัรายการหรอืไม่นัน้	กจิการต้องประเมนิว่า	
Source	bond	ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการตัด
รายการตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชสี�าหรบั
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ 
หนี้สินทางการเงิน

ในการพิจารณาการตัดรายการตามประกาศ
ดังกล่าว	 กิจการควรพิจารณาว่าการแลก
เปลี่ยนดังกล่าวเสมือนการยืดอายุพันธบัตร
หรือไม่	 โดยพิจารณาจากกระแสเงินสด
ของพันธบัตรเดิมและพันธบัตรใหม่	ซึ่งหาก
กระแสเงินสดดังกล่าวมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญ	 ก็จะเข้าเงื่อนไขการตัดรายการ	
หากเข้าเงื่อนไขแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
ดังกล่าวก็จะถือว่าการท�าธุรกรรมดังกล่าว
ข้างต้นจะเข้าลักษณะของการจ�าหน่ายเงิน
ลงทุนตาม	TAS	105

ค�าถามข้อที่	2
ในกรณีที่กิจการมีการท�าธุรกรรมการแลก
เปล่ียนพันธบัตร	 (Bond	Switching)	และ
พิจารณาแล้วว่าเป็นการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ในส่วนของพันธบัตร	 (Destination	bond)	
ที่ได ้มานั้น	 กิจการต้องรับรู ้รายการหรือ 
วัดมูลค่ารวมถึงจัดประเภทเงินลงทุนท่ีได้รับ
มานั้นในงบการเงินอย่างไร

ค�าตอบข้อที่	2	
ในกรณีที่กิจการประเมินแล้วว่าเป็นการ
จ�าหน่ายเงินลงทุน	 พันธบัตรที่ได ้มานั้น 
จะถือว่าเป็นการได้พันธบัตรใหม่ซ่ึงกิจการ
ต้องพิจารณาการรับรู ้รายการเมื่อเริ่มแรก
ตาม	TAS	105	ย่อหน้าที่	6	 โดยมาตรฐาน
ก�าหนดให้	 “ต้นทุนของเงินลงทุนต้องรวม 
รายจ่ายโดยตรงทั้งส้ินที่กิจการจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น	 เช่น	ราคาจ่ายซื้อ 
เงินลงทุน	ค่านายหน้า	ค่าธรรมเนียมและ
ค่าภาษีอากร	ต้นทุนการท�ารายการไม่รวม 
ถึงส ่วนเกินหรือส ่วนลดของตราสารหนี้	
ต้นทุนทางการเงิน	ต้นทุนทางการบริหาร
และต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา”	
ซึ่งในกรณีที่กิจการได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาด้วยการแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์
อื่น	 รายจ่ายในการได้มาซ่ึงเงินลงทุนต้อง
ก�าหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย  ์
ที่น�าไปแลกเว ้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจน
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มานั้น 
เป็นราคาที่เหมาะสมกว่า	 (ตาม	TAS	105	
ย่อหน้าที่	 7)	 นั้นคือ	 มูลค่ายุติธรรมของ	
Source	bond	สุทธิกับเงินค่าส่วนต่างราคา
ที่ได้รับ/ช�าระเพิ่ม	(หากมี)

ส�าหรับเรื่องของการจัดประเภทเงินลงทุน	
กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก�าหนด	TAS	
105	ย่อหน้าที	่10	โดยกจิการต้องจดัประเภท
เงินลงทุนที่ได้มาเมื่อเริ่มแรกตามข้อก�าหนด 
ดังกล่าว	ทั้งนี้มาตรฐานไม่ได้มีข้อก�าหนดว่า
พันธบัตร	(Destination	bond)	ที่ได้มาจะ
ต้องถูกจัดประเภทเช่นเดียวกับพันธบัตรท่ี
น�าแลกเปล่ียน	 (Source	bond)	นอกจาก
นี้กิจการต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ในภายหลังตามแต่ละประเภทของเงินลงทุน
ตามข้อก�าหนดของ	 TAS	 105	 ด้วยเช่น
เดียวกัน
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ค�าถามข้อที่	3
หากกิจการเลือก	Source	bond	บางส่วน	 
จากกลุม่	Source	bond	ทีกิ่จการได้จดัประเภท 
Source	bond	ดังกล่าวเป็นตราสารหน้ี 
ทีจ่ะถอืจนครบก�าหนด	(Held	to	maturity:	
HTM)	 เพื่อท�าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนจะ
ท�าให้พันธบัตร	(Source	bond)	ส่วนที่เหลือ
ไม่สามารถจดัประเภทเป็นตราสารหนีท้ีจ่ะถอื
จนครบก�าหนดได้อีกต่อไป	ใช่หรือไม่	

ค�าตอบข้อที่	3
อ้างอิงย ่อหน้าที่ 	 13	 ของTAS	 105	 ซึ่ง
ก�าหนดว่า	“กิจการต้องทบทวนความตั้งใจ
ที่จะถือตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนด 
ทุกรายการเพื่อโอนเปลี่ยนประเภทหาก
กิจการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสาร
หนี้ ที่ จะถือจนครบก� าหนดรายการใด
รายการหน่ึงท้ังท่ีสถานการณ์ในย่อหน้า
ที่	14	ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 
ไม ่ เ กิดขึ้น”	 ดังนั้นหากการท�าธุรกรรม 
การแลกเปลีย่นพนัธบตัร	(Bond	Switching) 
ไม่เข้าเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดของย่อหน้า
ที่	14	ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว	
กิจการต ้องท�าการทบทวนเจตนาและ
พิจารณา	Portfolio	ที่เหลืออยู่ของ	Source	
bond	รวมทั้งเงินลงทุนในตราสารหน้ีของ
กิจการท่ีจัดประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือ 
จนครบก�าหนดทุกรายการว่ากิจการยัง 
มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถ
ที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบก�าหนด
อยู ่หรือไม่	 หากกิจการประเมินว่าเข้าทั้ง 
2	เงื่อนไขข้างต้น	กิจการสามารถจัดประเภท
เงนิลงทนุดงักล่าวท่ีเหลอือยูเ่ป็นตราสารหนีท้ี่
จะถือจนครบก�าหนด	(Held	to	maturity:	
HTM)	ได้เช่นเดมิ	โดยในการทบทวนการลงทนุ 
ควรมกีระบวนการทีช่ดัเจนและจดัท�าเอกสาร
หลักฐานให้แล้วเสร็จโดยไม่ล ่าช ้า	 และ 
สื่ อความกับผู ้ สอบบัญชี ในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม	แต่หากประเมินแล้วพบว่าไม่เข้า
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งกิจการต้องถือปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของ	TAS	105	ในเรื่องของ
การโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ	รวมถึงเรือ่ง
ของการเปิดเผยข้อมูล

 
อย่างไรก็ตาม หากกิจการประเมินว่ากิจการมีความตั้งใจ 
แน่วแน่หรือความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าว
ไปจนครบก�าหนด แต ่ในทางปฏิบั ติ  กิจการเลือก
ที่จะท�าธุรกรรม “Bond Switching” เป็นประจ�า
และพันธบัตรดังกล่าวไม่เข้าข้อก�าหนดตามย่อหน้า 
ที ่14 ตวัอย่างสถานการณ์ดงักล่าวอาจเป็นข้อบ่งชีใ้ห้เห็น
ว่ากิจการไม่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะถือจนครบก�าหนด

 
หมายเหตุ
•   ค�ำถำม-ค�ำตอบนีไ้ม่ถอืว่ำเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
•  ค�ำถำม-ค�ำตอบนี้ใช้ได้กับกรณีธุรกรรม Bond Switching นี้เท่ำนั้น
•   หลกักำรทีใ่ช้ในกำรตอบค�ำถำมนีอ้้ำงองิตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่105 
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำร
ทุนและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
และหนี้สินทำงกำรเงิน เท่ำนั้น และค�ำถำม-ค�ำตอบนี้จะถือว่ำยกเลิก เมื่อมี
กำรปรับปรุงกำรบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) หรือกำรออกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่ำว ซึ่งกำรเปล่ียนแปลง 
ข้อก�ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่อ้ำงอิงท�ำให้กำรให้ค�ำตอบ
ของสภำวิชำชีพบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป

โดย คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

ประเด็น
 ในกรณีที่กิจการลงทุนในพันธบัตร	 (Source	bond)	ซึ่งมี 
การจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
ก�าหนด	(Held	to	maturity:	HTM)	ตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	
105	 (ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี
และตราสารทุน	(TAS	105)	ต้องการน�าเงินลงทุนดังกล่าวมาท�าธุรกรรม 
การแลกเปลี่ยนพันธบัตร	(Bond	Switching)

ค�าถามข้อที่	1				
การท�าธุรกรรมการแลกเปล่ียนพันธบัตร 
ดังกล่าว	 เข้าเงื่อนไขการตัดรายการหรือไม่	
และรับรู้การตัดรายการอย่างไร

ค�าตอบข้อที่	1
ในการพิจารณาว่าการท�าธุรกรรมการแลก
เปล่ียนพันธบัตรดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการ 
ตดัรายการหรอืไม่นัน้	กจิการต้องประเมนิว่า	
Source	bond	ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการตัด
รายการตามแนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรบั
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ 
หนี้สินทางการเงิน

ในการพิจารณาการตัดรายการตามประกาศ
ดังกล่าว	กิจการควรพิจารณาว่าการแลก
เปลี่ยนดังกล่าวเสมือนการยืดอายุพันธบัตร
หรือไม่	 โดยพิจารณาจากกระแสเงินสด
ของพันธบัตรเดิมและพันธบัตรใหม่	ซึ่งหาก
กระแสเงินสดดังกล่าวมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญ	ก็จะเข้าเงื่อนไขการตัดรายการ	
หากเข้าเงื่อนไขแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
ดังกล่าวก็จะถือว่าการท�าธุรกรรมดังกล่าว
ข้างต้นจะเข้าลักษณะของการจ�าหน่ายเงิน
ลงทุนตาม	TAS	105

ค�าถามข้อที่	2
ในกรณีที่กิจการมีการท�าธุรกรรมการแลก
เปลี่ยนพันธบัตร	 (Bond	Switching)	และ
พิจารณาแล้วว่าเป็นการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ในส่วนของพันธบัตร	 (Destination	bond)	
ท่ีได้มาน้ัน	 กิจการต้องรับรู ้รายการหรือ 
วัดมูลค่ารวมถึงจัดประเภทเงินลงทุนท่ีได้รับ
มานั้นในงบการเงินอย่างไร

ค�าตอบข้อที่	2	
ในกรณีที่กิจการประเมินแล้วว่าเป็นการ
จ�าหน่ายเงินลงทุน	 พันธบัตรที่ได ้มาน้ัน 
จะถือว่าเป็นการได้พันธบัตรใหม่ซ่ึงกิจการ
ต้องพิจารณาการรับรู ้รายการเมื่อเริ่มแรก
ตาม	TAS	105	ย่อหน้าที่	6	 โดยมาตรฐาน
ก�าหนดให้	 “ต้นทุนของเงินลงทุนต้องรวม 
รายจ่ายโดยตรงท้ังสิ้นที่กิจการจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น	 เช่น	ราคาจ่ายซื้อ 
เงินลงทุน	ค่านายหน้า	ค่าธรรมเนียมและ
ค่าภาษีอากร	ต้นทุนการท�ารายการไม่รวม 
ถึงส ่วนเกินหรือส ่วนลดของตราสารหนี้	
ต้นทุนทางการเงิน	ต้นทุนทางการบริหาร
และต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา”	
ซ่ึงในกรณีท่ีกิจการได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาด้วยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์
อื่น	 รายจ่ายในการได้มาซึ่งเงินลงทุนต้อง
ก�าหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย  ์
ที่น�าไปแลกเว ้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจน
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มานั้น 
เป็นราคาท่ีเหมาะสมกว่า	 (ตาม	TAS	105	
ย่อหน้าท่ี	 7)	 นั้นคือ	 มูลค่ายุติธรรมของ	
Source	bond	สุทธิกับเงินค่าส่วนต่างราคา
ที่ได้รับ/ช�าระเพิ่ม	(หากมี)

ส�าหรับเรื่องของการจัดประเภทเงินลงทุน	
กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก�าหนด	TAS	
105	ย่อหน้าที	่10	โดยกจิการต้องจดัประเภท
เงินลงทุนท่ีได้มาเม่ือเริ่มแรกตามข้อก�าหนด 
ดังกล่าว	ทั้งนี้มาตรฐานไม่ได้มีข้อก�าหนดว่า
พันธบัตร	 (Destination	bond)	ที่ได้มาจะ
ต้องถูกจัดประเภทเช่นเดียวกับพันธบัตรที่
น�าแลกเปลี่ยน	 (Source	bond)	นอกจาก
น้ีกิจการต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ในภายหลังตามแต่ละประเภทของเงินลงทุน
ตามข้อก�าหนดของ	 TAS	 105	 ด้วยเช่น
เดียวกัน
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จะท�ำอย่ำงไร?

เมื่อสังคมคำดหวัง

ต่อบทบำทของ 

ผู้สอบบัญชี 

เพิ่มขึ้น

	 เมือ่มกีารปรบัปรงุมาตรฐานการสอบบญัชี

ก็มกัเกิดค�าถามตามมาเสมอว่า	ผู้ปฏบิตังิานสอบบญัช ี

ต้องท�าอะไรเพิ่มเติมหรือไม่	 ส�าหรับ	 TSA	 250 

ที่ป รับปรุงล ่ าสุดนั้นต ้องการตอบโจทย ์ภาค 

ประชาสังคมจึงเปิดช่องให้เราแจ้งต่อหน่วยงาน 

ที่ ก� า กั บก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เมื่ อ เ ร าพบ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเห็นว่าเหมาะสมกับ

สถานการณ์	เมื่อฟัง	ๆ 	ดู	ก็พอเข้าใจในวัตถุประสงค์	

แต่หากเกิดปัญหาข้ึนจริง	 ๆ	 เราจะทราบได้อย่างไร	

เมื่อไรที่เราต้องแจ้ง	 และถ้าไม่แจ้งเราจะกลายเป็น

จ�าเลยของสังคมไหมถ้าเกิดผลเสียหายรุนแรง 

คงต ้องวิ เครา ะห ์ เ พื่อหาค� าตอบกันต ่อไปว ่ า 

ความรับผิดชอบของเราอยู่ตรงไหน?

	 หากพูดถึงความรับผิดชอบ	เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้บริหารมีหน้าที่
บริหารธุรกิจให้ได้ก�าไรสูง	 ๆ	 รวมทั้งต้องก�าหนดวิธีการที่ท�าให้กิจการ
ด�าเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ส�าหรับกิจการได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง	 แต่สิ่งที่คิดวางแผนไว้จะประสบความส�าเร็จ 
ระดบัไหนยงัต้องอาศยัหลายฝ่ายเข้ามาเกีย่วข้อง	ซึง่ในส่วนนีน้กับญัชแีละ
ผูส้อบบญัชเีข้ามามบีทบาทไม่น้อย	ในครัง้นีจ้ะขอขยายความเฉพาะส่วน
ของผู้สอบบัญชีตามที่ระบุไว้ใน	TSA	250	(ปรับปรุง)	ก่อนนะคะ	ซึ่งยัง
คงหลกัการเดมิอนัส�าคญัทีว่่าผูส้อบบญัชรีบัผดิชอบว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง	 เป็นเหตุให้กระบวน 
การตรวจสอบต่าง	 ๆ	 ถูกร้อยเรียงขึ้นจนกลายเป็นกลไกส�าคัญที่สร้าง 
ความถูกต้องให้กับงบการเงินและช่วยกระตุ้นประสิทธิผลของวิธีการ 
ที่ผู้บริหารก�าหนดขึ้น

 ก่อนอืน่	เราต้องคิดถงึกฎหมายทีก่จิการจะต้องปฏบิตัติามตัง้แต่
เริม่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัไปจนกระทัง่จดทะเบยีนเลิกกจิการ	ซึง่คงต้อง
ใช้พลังขั้นสุดเลยทีเดียว	เพราะทั้งจ�านวนของกฎหมายที่มากมาย	อีกทั้ง
ยังต้องผจญกับข้อบังคับและเง่ือนไขตามกฎหมายท่ีมีรายละเอียด 
ปลีกย่อยหยมุหยมิ ดงันัน้ ในช่วงการวางแผนการตรวจสอบจงึส�าคญัมาก 
ที่เราต้องสอบถามผู้บริหาร หาข้อมูล และพิจารณาให้ชัดว่า

• กฎหมายและข้อบังคับอะไรที่ ใช ้ส�าหรับกิจการบ้าง	 และ 

	 กฎนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับการแสดงตัว เลขและ 

	 การเปิดเผยในงบการเงินหรือไม่

• กิจการมีวิธีการอย ่ างไร	 ที่ท� า ให ้สามารถปฏิบัติตาม 

	 กฎหมายและข้อบังคับได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

	 แล้วออกแบบและท�าการตรวจสอบทีเ่หมาะสมจากความเข้าใจ
ในข้อมูลที่ได้	และในกรณีที่พบข้อบ่งชี้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามใด	ๆ	ก็ต้อง
ลงลึกในรายละเอียดตามแต่ละสถานการณ์	 โดยเพิ่มเติมกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนที่จะให้ข้อสรุปว่าการไม่ปฏิบัติตาม
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่องบการเงินและการแสดงความเห็นอย่างไร 
อีกท้ังต้องตัดสินใจว่าจะสื่อสารเรื่องนี้ให้ใครทราบบ้าง	 รวมถึงจะต้อง 
ถอนตัวจากงานสอบบัญชีหรือไม่	
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จะท�ำอย่ำงไร?

เมื่อสังคมคำดหวัง

ต่อบทบำทของ 

ผู้สอบบัญชี 

เพิ่มขึ้น

	 เมือ่มกีารปรบัปรงุมาตรฐานการสอบบญัชี

ก็มกัเกิดค�าถามตามมาเสมอว่า	ผูป้ฏบิตังิานสอบบญัช ี

ต้องท�าอะไรเพิ่มเติมหรือไม่	 ส�าหรับ	 TSA	 250 

ที่ป รับปรุงล ่ าสุดนั้นต ้องการตอบโจทย ์ภาค 

ประชาสังคมจึงเปิดช่องให้เราแจ้งต่อหน่วยงาน 

ที่ ก� า กั บก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เมื่ อ เ ร าพบ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเห็นว่าเหมาะสมกับ

สถานการณ์	เมื่อฟัง	ๆ 	ดู	ก็พอเข้าใจในวัตถุประสงค์	

แต่หากเกิดปัญหาข้ึนจริง	 ๆ	 เราจะทราบได้อย่างไร	

เมื่อไรที่เราต้องแจ้ง	 และถ้าไม่แจ้งเราจะกลายเป็น

จ�าเลยของสังคมไหมถ้าเกิดผลเสียหายรุนแรง 

คงต ้องวิ เครา ะห ์ เพื่อหาค� าตอบกันต ่อไปว ่ า 

ความรับผิดชอบของเราอยู่ตรงไหน?

	 หากพูดถึงความรับผิดชอบ	เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้บริหารมีหน้าที่
บริหารธุรกิจให้ได้ก�าไรสูง	 ๆ	 รวมทั้งต้องก�าหนดวิธีการที่ท�าให้กิจการ
ด�าเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ส�าหรับกิจการได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง	 แต่ส่ิงที่คิดวางแผนไว้จะประสบความส�าเร็จ 
ระดบัไหนยงัต้องอาศัยหลายฝ่ายเข้ามาเกีย่วข้อง	ซึง่ในส่วนนีน้กับญัชแีละ
ผูส้อบบญัชเีข้ามามบีทบาทไม่น้อย	ในครัง้นีจ้ะขอขยายความเฉพาะส่วน
ของผู้สอบบัญชีตามที่ระบุไว้ใน	TSA	250	(ปรับปรุง)	ก่อนนะคะ	ซึ่งยัง
คงหลกัการเดมิอนัส�าคญัทีว่่าผูส้อบบญัชรีบัผดิชอบว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	 เป็นเหตุให้กระบวน 
การตรวจสอบต่าง	 ๆ	 ถูกร้อยเรียงขึ้นจนกลายเป็นกลไกส�าคัญที่สร้าง 
ความถูกต้องให้กับงบการเงินและช่วยกระตุ้นประสิทธิผลของวิธีการ 
ที่ผู้บริหารก�าหนดขึ้น

 ก่อนอืน่	เราต้องคดิถงึกฎหมายทีก่จิการจะต้องปฏบิตัติามตัง้แต่
เริม่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัไปจนกระทัง่จดทะเบยีนเลกิกจิการ	ซึง่คงต้อง
ใช้พลังขั้นสุดเลยทีเดียว	เพราะทั้งจ�านวนของกฎหมายที่มากมาย	อีกทั้ง
ยังต้องผจญกับข้อบังคับและเง่ือนไขตามกฎหมายท่ีมีรายละเอียด 
ปลีกย่อยหยมุหยมิ ดงันัน้ ในช่วงการวางแผนการตรวจสอบจงึส�าคญัมาก 
ที่เราต้องสอบถามผู้บริหาร หาข้อมูล และพิจารณาให้ชัดว่า

• กฎหมายและข้อบังคับอะไรที่ ใช ้ส�าหรับกิจการบ้าง	 และ 

	 กฎนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับการแสดงตัว เลขและ 

	 การเปิดเผยในงบการเงินหรือไม่

• กิจการมีวิ ธีการอย ่ างไร	 ที่ท� า ให ้สามารถปฏิบัติตาม 

	 กฎหมายและข้อบังคับได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

	 แล้วออกแบบและท�าการตรวจสอบทีเ่หมาะสมจากความเข้าใจ
ในข้อมูลที่ได้	และในกรณีที่พบข้อบ่งชี้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามใด	ๆ	ก็ต้อง
ลงลึกในรายละเอียดตามแต่ละสถานการณ์	 โดยเพิ่มเติมกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนที่จะให้ข้อสรุปว่าการไม่ปฏิบัติตาม
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่องบการเงินและการแสดงความเห็นอย่างไร 
อีกท้ังต้องตัดสินใจว่าจะสื่อสารเรื่องน้ีให้ใครทราบบ้าง	 รวมถึงจะต้อง 
ถอนตัวจากงานสอบบัญชีหรือไม่	

	 ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินที่รอบบัญชีเริ่มในหรือ 
หลังวันที่	15	ธันวาคม	2561	ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ	งบปี	2562	นอกจากเรา
ต้องอิงกรอบการท�างานตาม	 TSA	 250	 (ปรับปรุง)	 ที่อธิบายไว้ข้างต้น	
หากมีกฎหมายหรือข ้อบั งคับก� าหนดหรือให ้สิทธิผู ้ สอบบัญชี 
ในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไว้ล่ะก็	 เราก็สามารถส่ือสาร 
ข้อสรุปจากการตรวจสอบของเราให้หน่วยงานก�ากับที่ให้สิทธินั้นได้เลย	
อันนี้เป็นช่องทางใหม่ที่เปิดไว้	 เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างหน้าที ่
ในการรักษาความลับต่อลูกค้าและการรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ที่ถูกคาดหวังจากภาคประชาสังคม

	 เมื่อมองในทางปฏิบัติ	กฎหมายที่ใช้ส�าหรับกิจการโดยทั่วไป 
เช่น ประมวลแพ่งและพาณชิย์ ระเบยีบการขอรบัใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจต่าง ๆ ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติการบัญชี หรือ 
พระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน ฯลฯ จะมทีัง้ส่วนทีม่ผีลกระทบโดยตรง
ต่อการก�าหนดจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญ 
ในงบการเงิน	 (Direct	 effect)	 และส่วนท่ีไม่มีผลกระทบโดยตรง 
แต่การปฏิบัติตามเป็นพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจหรือเพื่อหลีกเลี่ยง 
ค่าปรับที่มีสาระส�าคัญ	 (Indirect	 effect)	 เราต้องให้ความส�าคัญ 
ทั้งสองส่วนนะคะ	 เพียงแต่ส่วน	 Indirect	 effect	 วิธีการตรวจสอบ 
จะถูกจ�ากัดมากกว่า	 อาทิเช่น	 ตรวจเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเงื่อนไข 
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	เป็นต้น

	 อีกเรื่องที่น่าสนใจ	 คือ	 การสังเกตถึงข้อบ่งชี้การไม่ปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับ เป็นจุดที่ต้องใช้ทักษะขั้นเทพ เพราะต้อง
วิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลกัน ต้องมองให้รอบจากทุกส่วน 
ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ผลการทดสอบระบบควบคมุภายในเรือ่งการจ่ายค่าจ้าง
แรงงานรายวันพบว่าเก็บเอกสารหลักฐานประวัติคนงานรายวัน 
ไม่เรยีบร้อย	จะถอืว่าเป็นข้อบ่งชีไ้ด้ไหมนะ	อนันีต้้องใช้ดลุยพนิจิวิเคราะห์
ข้อมูลและองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	 ค่าจ้างแต่ละเดือน 

 ส�ำหรับวันนี้ คิดว่ำสมำชิกทุกท่ำนคงพอได้ Idea กันแล้ว 

จะขอ Share เพียงเท่ำนี้ก่อน ท่านใดอยากลงลึกในรายละเอียด

ขอเชิญมาร่วมสัมมนา	 “รู้ประเด็นปรับ	 จับประเด็นเปลี่ยน 

ใน	 TSA	 250	 (ปรับปรุง)” โดยรำยละเอียดงำนสัมมนำและ 

กำรเปิดรับสมคัรสำมำรถตดิตำมได้ทีเ่วบ็ไซต์ของสภำวชิำชพีบญัชี

นะคะ 

โดย.. นางสาวรุณีย์ ผลาขจรศักดิ์
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี 

และเทคนิคการสอบบัญชี

ไม่สอดคล้องกับข้อมูลก�าลังการผลิต	 ประมาณว่าสัดส่วนของค่าจ้าง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	10	แต่สัดส่วนก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นแค่ร้อยละ	3	ทั้งที่
อัตราค่าจ้างไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด	 รวมทั้งจากการสังเกตตอนไป
ตรวจนับสินค้าเห็นคนงานส่วนใหญ่พูดภาษาพม่า	 เมื่อติดตามเอกสาร 
การจ่ายอาจพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวทีผ่ดิกฏหมาย	 เรือ่งใหญ่เสยีแล้วสิ 
ออเจ้า!!!

 ก่อนอื่นผู้สอบบัญชีอย่างเราอาจแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ
และด�า เนินการแก ้ ไขให ้ถูกต ้อง อาจจะอยู ่ ในรูปแบบของ 
management letter ก็ได้ แต่ถ้าสมมติว่าถึงขั้นสุดท้าย ออเจ้ายัง
ดึงดันไม่แก้ไขเราจะท�าอย่างไรต่อไป...เริ่มคิดหนัก จริง ๆ แล้วเรา 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขในประเด็นนี้ได้ ส่วนจะต้องรายงาน
ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลโดยตรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีกฏหมายใดให้
สิทธิในการรายงานไว้มั้ย และที่ส�าคัญควรขอค�าปรึกษาจากที่ปรึกษา 
กฎหมายก่อนการรายงาน

บทความเร่ือง	 “จับกระแสความเคลื่อนไหว
ของมาตรฐานการสอบบัญชี” 

• FAP	Newsletter	Issue	55	|	July	2017

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	 ที่ 	 13/2561 
เรื่อง	 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 
(ปรับปรุง) การพิจารณากฎหมายและ 
ข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน
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นายจ้างผู้มีลูกจ้างกู้ยืมเงิน 

จากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา

 การศึกษาเป็นสิง่ส�าคัญในการเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรบุคคลซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญประการหนึง่ 

ต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยได้เล็งเห็นความส�าคัญน้ัน และให้โอกาสเข้าถึงการศึกษา 

แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมท้ังการสนับสนุนผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการต่อการผลิต 

ก�าลังคนและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือเข้าศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริม 

เป็นพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยการจัดต้ัง

กองทนุเพือ่ให้เงินกูแ้ก่นักเรยีนหรอืนักศึกษาดังกล่าว เพือ่ใช้ในการศึกษาต้ังแต่ปี 2538 เป็นต้นมา จนถงึ

ก่อนปี 2560 มีท้ังหมดจ�านวนสองกองทนุ
1
 ภายหลงัต่อมาได้บูรณาการการบรหิารจดัการและการด�าเนิน

การของท้ังสองกองทุนให้เป็นเอกภาพภายใต้กฏหมายเดียวกันและเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการ

กองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงตรากฏหมาย “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ. 2560” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 

 พ.ร.บ.ฉบับใหม่น้ี ได้เพิ่มบทบาทของนายจ้างผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) 

แห่งประมวลรัษฏากร
2
 ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศด้วย
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นายจ้างผู้มีลูกจ้างกู้ยืมเงิน 

จากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา

 การศึกษาเป็นสิง่ส�าคัญในการเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรบุคคลซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญประการหนึง่ 

ต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยได้เล็งเห็นความส�าคัญน้ัน และให้โอกาสเข้าถึงการศึกษา 

แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมท้ังการสนับสนุนผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการต่อการผลิต 

ก�าลังคนและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือเข้าศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริม 

เป็นพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยการจัดต้ัง

กองทุนเพือ่ให้เงินกูแ้ก่นักเรยีนหรอืนักศึกษาดังกล่าว เพือ่ใช้ในการศึกษาต้ังแต่ปี 2538 เป็นต้นมา จนถงึ

ก่อนปี 2560 มีท้ังหมดจ�านวนสองกองทุน
1
 ภายหลงัต่อมาได้บูรณาการการบรหิารจดัการและการด�าเนิน

การของท้ังสองกองทุนให้เป็นเอกภาพภายใต้กฏหมายเดียวกันและเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการ

กองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงตรากฏหมาย “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ. 2560” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 

 พ.ร.บ.ฉบับใหม่น้ี ได้เพิ่มบทบาทของนายจ้างผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) 

แห่งประมวลรัษฏากร
2
 ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศด้วย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง

ตามมาตรา 51 บัญญัติไว้ว่า

            “ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน 
ผูจ่้ายเงนิได้พึงประเมนิตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรษัฏากร มีหน้าท่ี
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่าย
เงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพ่ือช�าระเงินกู้ยืมคืนตามจ�านวนที่กองทุน3

แจ้งให้ทราบ โดยให้น�าส่งกรมสรรพากรภายในก�าหนดระยะเวลาน�าส่ง
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดี 
กรมสรรพากรประกาศก�าหนด

 การหักเงินตามวรรคหน่ึงต้องหักให้กองทุนเป็นล�าดับแรก 
ถัดจากการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และการหักเงินเข้ากองทุนท่ีผู้กู้ยืมเงิน 
ต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

 เมื่อกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู ้จ ่ายเงินได้พึงประเมิน 
ตามวรรคหนึง่แล้ว ให้น�าส่งกองทนุฯ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
ที่กรมสรรพากรก�าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ถ้าผู ้จ ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหน่ึงไม่ได้หักเงินได ้
พึงประเมินหักและไม่ได้น�าส่ง หรือน�าส่งแต่ไม่ครบจ�านวนที่กองทุน 
แจ้งให้ทราบ หรือหักและน�าส่งเกินก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  
ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องน�าส่งในส่วนของผู้กู้ยืม 
ตามจ�านวนท่ีกองทุนแจ้งให้ทราบ และต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ
สองต่อเดือนของจ�านวนเงินท่ีผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้น�าส่ง หรือ

ตามจ�านวนทีข่าดไป แล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้นบัแต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก�าหนด
ต้องน�าส่งตามวรรคหนึ่ง

 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินผู้กู้ยืม
เงินไว้แล้ว ให้ถือว่า ผู้กู้ยืมเงินได้ช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามจ�านวน
ที่ได้หักไว้แล้ว”

 ตามข้อกฎหมายข้างต้นจะเหน็ว่า นอกจากนายจ้าง ผูจ่้ายเงนิ 
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะมีหน้าที่ต้อง 
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและน�าส่งกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก�าหนดแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องหักเงินได้
พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ตามจ�านวนที่กองทุนแจ้ง และน�าส่งพร้อมกับ
การน�าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย ซึ่งหากไม่ได้ด�าเนินการหักเงินได ้
พงึประเมนิ หรอืหกัแล้วด�าเนนิการได้ไม่ถกูต้อง กต้็องรบัผดิชอบในการน�า 
ส่งเงินให้ครบถ้วนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งรวมทั้งเงินเพิ่มในอัตรา 
ร้อยละสอง โดยให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ข�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม
จ�านวนที่ถูกหักไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้กู้ยืมเงิน

 นอกจากหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามมาตรา 46 ได้ก�าหนด
ให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็น 
ผูค้รอบครองข้อมลูส่วนบคุคลของผูกู้ย้มืเงนิ จดัส่งข้อมูลให้กองทนุตามที่
กองทนุร้องขอภายในเวลาอนัสมควร และในทางกลบักนั กองทุนกม็หีน้า
ที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมและการช�าระเงินกู้ยืมให้แก่ หน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดที่ร้องขอ (ตามมาตรา 45)

1   (1) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
    (2) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  
     พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
2   “เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ�าเหน็จ บ�านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค�านวณได้
    จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เงินที่นายจ้างช�าระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช�าระ และเงินหรือทรัพย์สิน 
    หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
3   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

 ผู ้มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการให ้
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นอกจากนายจ้างผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
มาตรา 40  (1) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ยังมีผู้เก่ียวข้อง 
อีกสองฝ่าย ได้แก่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งแต่ละฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อกัน

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เป็นหน่วยงานของรฐั
อยูใ่นก�ากับดูแลของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั มฐีานะเป็น
นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารรราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการ
ศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีลักษณะ ดังนี้

(1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(2) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ 
 ต้องการหลกัซึง่มคีวามชดัเจนของการผลิตก�าลงัคนและ 
 มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
(3) นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน  
 หรือในสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
(4) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

เพื่อสนับสนุนในการบริหารกองทุนและการติดตามการช�าระ
เงนิคนืกองทุน กฎหมายได้ให้อ�านาจกองทนุสามารถด�าเนนิการ

(1) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือ 
 องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็น 
 ผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช�าระเงินคืน 
 กองทุนของผู ้กู ้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 
 ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดที่ร้องขอ
(3) ด�าเนินการตามมาตราการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ 
 ก�าหนด

 ข้อก�าหนดตาม (1) และ (2) ข้างต้น เป็นข้อก�าหนดให้
มกีารเข้าถงึข้อมลูส่วนตวัของผูกู้ย้มืเงนิอนัเกีย่วข้องกบัการกูยื้มเงิน 
และการคืนเงินกู้ยิม ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง 
กองทุน ผู้กู้ยืมเงิน มีสิทธิเข้าถึงและแลกเปลี่ยนกัน

ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา

 ตามกฏหมายได้ให้ค�านิยามต่างๆ เกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงิน 
ดังต่อไปนี้

 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายถึง นักเรียน หรือนักศึกษาที่ได ้
รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน

 “เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา” หมายถึง เงินที่กองทุน
จดัสรรให้ผูกู้ย้มืเงนิ เพือ่เป็นค่าเล่าเรยีน ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการศกึษา 
และค่าครองชพี

 “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายถึง ผู้ซึ่งศึกษาอยู ่
ในสถานศึกษา และให้หมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาด้วย 

 “สถานศึกษา” หมายถึง โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 
หรอืสถานศกึษาอืน่ของรฐั โรงเรยีนของเอกชนทีไ่ด้รับใบอนญุาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

 “ค่าเล่าเรียน” หมายถึง เงินค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือ
นักศึกษา

 “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา” หมายถึง ค่าใช้
จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งของสถานศึกษา โดย 
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

 “ค่าครองชีพ” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการ 
ด�ารงชีพระหว่างศึกษา

 รวมความแล้ว ผู้กู ้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานการศึกษาและผู้ที่ได้รับการตอบ
รับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
จากกองทุน เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
และค่าครองชีพ โดยสถานศึกษานั้นเป็นโรงเรียน สถาบัน
อุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับ 
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได ้รับอนุญาตให้จัดตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ผู้กู้ยืมเงินตามกฎหมายน้ี นอกจาก ผู้กู้ยืมเงินที่ท�า
สัญญากู้ยืมเงินภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ใช้บังคัญแล้ว ยังรวมถึง 
ผู ้กู ้ยิมเงินที่ยังเป็นหนี้คงค้างอยู ่กับกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ 
การศึกษา พ.ศ. 2541 และผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อ 
การศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2541 ที่ยังค้างช�าระหนี้ด้วย
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บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

 ผู้มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการให ้
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นอกจากนายจ้างผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
มาตรา 40  (1) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ยังมีผู้เกี่ยวข้อง 
อีกสองฝ่าย ได้แก่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งแต่ละฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อกัน

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เป็นหน่วยงานของรฐั
อยูใ่นก�ากับดูแลของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง มฐีานะเป็น
นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารรราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการ
ศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีลักษณะ ดังนี้

(1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(2) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ 
 ต้องการหลกัซึง่มคีวามชดัเจนของการผลิตก�าลงัคนและ 
 มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
(3) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน  
 หรือในสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
(4) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

เพื่อสนับสนุนในการบริหารกองทุนและการติดตามการช�าระ
เงนิคนืกองทุน กฎหมายได้ให้อ�านาจกองทนุสามารถด�าเนนิการ

(1) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือ 
 องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็น 
 ผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช�าระเงินคืน 
 กองทุนของผู ้กู ้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 
 ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดที่ร้องขอ
(3) ด�าเนินการตามมาตราการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ 
 ก�าหนด

 ข้อก�าหนดตาม (1) และ (2) ข้างต้น เป็นข้อก�าหนดให้
มกีารเข้าถงึข้อมลูส่วนตวัของผู้กูย้มืเงนิอนัเกีย่วข้องกบัการกูย้มืเงิน 
และการคืนเงินกู้ยิม ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง 
กองทุน ผู้กู้ยืมเงิน มีสิทธิเข้าถึงและแลกเปลี่ยนกัน

ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา

 ตามกฏหมายได้ให้ค�านิยามต่างๆ เกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงิน 
ดังต่อไปนี้

 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายถึง นักเรียน หรือนักศึกษาที่ได ้
รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน

 “เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา” หมายถึง เงินที่กองทุน
จดัสรรให้ผูกู้้ยมืเงนิ เพือ่เป็นค่าเล่าเรยีน ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการศกึษา 
และค่าครองชพี

 “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายถึง ผู ้ซึ่งศึกษาอยู ่
ในสถานศึกษา และให้หมายรวมถึงผู้ซ่ึงได้รับการตอบรับให้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาด้วย 

 “สถานศึกษา” หมายถึง โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 
หรอืสถานศกึษาอืน่ของรฐั โรงเรยีนของเอกชนทีไ่ด้รับใบอนญุาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

 “ค่าเล่าเรียน” หมายถึง เงินค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือ
นักศึกษา

 “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา” หมายถึง ค่าใช้
จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งของสถานศึกษา โดย 
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

 “ค่าครองชีพ” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการ 
ด�ารงชีพระหว่างศึกษา

 รวมความแล้ว ผู้กู ้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานการศึกษาและผู้ที่ได้รับการตอบ
รับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษา ท่ีได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
จากกองทุน เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
และค่าครองชีพ โดยสถานศึกษาน้ันเป็นโรงเรียน สถาบัน
อุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับ 
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ผู้กู ้ยืมเงินตามกฎหมายนี้ นอกจาก ผู้กู ้ยืมเงินที่ท�า
สัญญากู้ยืมเงินภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ใช้บังคัญแล้ว ยังรวมถึง 
ผู ้กู ้ยิมเงินที่ยังเป็นหนี้คงค้างอยู ่กับกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ 
การศึกษา พ.ศ. 2541 และผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อ 
การศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2541 ที่ยังค้างช�าระหนี้ด้วย

(1) ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด และต้องด�าเนินการดังนี้

 (1.1) ให้ความยินยอมในขณะท�าสัญญากู ้ยิมเงิน เพื่อให้ผู ้มีหน้าท่ีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) 
  แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ เพื่อช�าระเงินกู้ยืม 
  เพื่อการศึกษาคืนกองทุน
 (1.2) แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยิมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนท�างานด้วย ภายในสามสิบวันนับแต่ 
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพื่อด�าเนินการตามมาตรา 51
 (1.3) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น รวมทั้งยินยอมให้กองทุน 
  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการช�าระเงินคืนกองทุน

(2) ในแต่ละภาคเรียน ให้แจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อกองทุน โดยการลงทะเบียนเรียน จ�านวนเงินค่าเล่าเรียน 
 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ โดยได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่อกองทุนโอนเงิน 
 ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาและค่าครองชีพให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ตามที่กองทุนได ้
 รับแจ้ง  ถือว่าเป็นจ�านวนที่ถูกต้องที่ผู้กู้ยืมมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องชดใช้คืนให้แก่กองทุน  ทั้งนี้ หากมียอดเงิน 
 กู้ยืมเพือการศึกษาที่ผู้กู้ยิมเงินได้รับไปแล้ว  ให้กองทุนแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย

(3) เมื่อผู้กู้ยิมเงินส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่ต้องช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญา 
 กู้ยืมเงิน คืนให้กองทุน ตามจ�านวน ระยะเวลาและวิธีการที่กองทุนแจ้งให้ทราบ

(4) ผู้กู้ยืมเงินจะช�าระเงินคืนกองทุนก่อนก�าหนดเวลา หรือบอกเลิกการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเมื่อใดก็ได้  ในกรณีที่บอกเลิก 
 สัญญา จะต้องช�าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมด คืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจาก 
 วันที่ได้แจ้งบอกเลิกการกู้ยืมเงิน

(5) กรณีที่ผู้กู้ยืมถูกบอกเลิกสัญญากู้เงินจากกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ไปทั้งหมด 
 คืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา

(6) กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย สัญญากู้เงิน หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้กู้เงินทีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป

(7) กรณีที่ผู ้กู ้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ กองทุนจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะระงับหนี้ 

 ตามสัญญากู้ยืมเงินให้หรือไม่

ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

ผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษา 

ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานการศึกษาและผู้ที่ได้รับการตอบรับ

ให้เข้าศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับเงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษาจากกองทุนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและค่าครองชีพ
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สิทธิ หน้าที่ หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

นายจ้าง • รับหรือขอข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมและ 
   การช�าระเงินกู้ยืม จากกองทุน
• ให้ลูกจ้างแจ้งสถานะการกู้ยืมเงินจาก    
   กองทุน
• หักเงินเดือนลูกจ้างเพ่ือคืนเงินกู ้ยืม 
   ส่งกองทุน

   หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็น
พนกังานหรอืลกูจ้างเพือ่ช�าระเงนิกูย้มืคนื โดย
ให้น�าส่งกรมสรรพากรภายในก�าหนดระยะ
เวลาน�าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ ่าย ตาม 
หลัก เกณฑ ์วิ ธี การและเงื่ อนไขที่ อธิบด ี
กรมสรรพากรประกาศก�าหนด

จะหักเงินเดือนเมื่อกองทุนได้แจ้งอย่าง
เป็นทางการ และหกัเงนิเดอืนตามจ�านวน
ที่กองทุนแจ้ง

กองทุน • ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจาก 
   หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
• เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน  
 และการช�าระเงินคืนกองทุนของ 
   ผู้กู้ยืมเงินให้แก่ผู้ร้องขอ

• แจ้งจ�านวนเงินที่ควรหักจากเงินเดือน 
  ผู ้กู ้ยืมเงิน ระยะเวลาและวิธการ ให้แก ่
   ผู้กู้ยืมเงิน รวมทั้งนายจ้างผู้กู้ยืมเงิน
• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และ 
   การช�าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่ 
  หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
   หรือบุคคลใดที่ร้องขอ

ผู้กู้ยืมเงิน • มีระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้ 15 ป ี 
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ปลอดการ 

ส่งเงินต้น 2 ปี ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี นับ 
   จากปีที่ส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา
• ผู้กู้ยืมเงินจะช�าระเงินคืนกองทุนก่อน 
  ก�าหนดเวลาหรือบอกเลิกการกู้ยืมเงิน 
   เป็นหนังสือเมื่อใดก็ได้  

   ในกรณีที่บอกเลิกสัญญา จะต้องช�าระ
คืนเงินกู ้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได ้รับไป
ทัง้หมดคนืให้แก่กองทนุภายในสามสบิวัน
นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้แจ้งบอกเลิกการ
กู้ยืมเงิน

• ให ้ความยินยอมแก่นายจ ้างผู ้มีหน ้าที่ 
  จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  
   แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมิน 

ของตนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  
   เพื่อช�าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
• แจ้งสถานะการเป็นผู้กู ้ยืมเงินต่อหัวหน้า 

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนท�างาน 
ด้วย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่ม 
ปฏิบัติงาน 

• ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของตนที่อยู ่ในครอบครองของบุคคลอื่น  
รวมทั้งยินยอมให้กองทุน เปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับการกู ้ยืมเงินและการช�าระเงิน 
คืนกองทุน

• ในแต่ละภาคเรียน ให้แจ้งขอเบิกเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาต ่อกองทุน โดยการลง 

   ทะเบียนเรียน 

• ถ้าไม่กู้ต่อเน่ืองติดต่อกันสองปี และ 
  ไม่แจ้งสถานะภาพให้ผู ้บริหารและ   

จัดการเงินให้กู้ยืมทราบ ถือว่าเป็นผู ้
ครบก�าหนดช�าระหนี้ และมีหน้าท่ี 

    ช�าระหนี้คืนกองทุน
• กรณถีกูกองทนุบอกเลิกสญัญากูย้มืเงิน 

จะต้องช�าระเงินคืนทั้งหมดภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันบอกเลิกสัญญา

• กรณีถึงแก่ความตาย สัญญากู ้เ งิน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ผู้กู้เงินที ่
ต่อกองทุนเป็นอันระงับไป

• กรณพีกิารหรอืทพุพลภาพ ไม่สามารถ 
ประกอบการงานได้ กองทุนจะเป็น 
ผู้พิจารณาว่าจะระงับหนี้ตามสัญญา 
กู้ยืมเงินให้หรือไม่

 ทุกวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบก�าหนดที่ผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องช�าระเงินคืน ในปี 2560 “กองทุนมีลูกหนี้กู ้ยืมเงิน จ�านวน 
8,000,000 คน  ครบก�าหนดช�าระหนี้ 3,200,000 คน มีลูกหนี้ถูกฟ้อง
ด�าเนินคดีกว่า 900,000 ราย  มียอดหนี้รวมกันกว่า 90,000 ล้านบาท 
แต่ละปี จะต้องฟ้องด�าเนินคดีเกือบ 100,000 ราย”   
 ส�าหรับปี 2561 ภายใต้ข้อบงัคบัตาม พ.ร.บ. กองทุนเงนิให้กูย้มื 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กองทุนได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อ
ท�าการหักเงินเดือนข้าราชการก่อนซึ่งมีประมาณ 200,000 ราย 
และจะประสานงานให้เอกชนด�าเนินการในเวลาถัดไป   
 การถูกก�าหนดให้ท�าหน้าท่ีหักเงินได้พึงประเมินของพนักงาน 
น�าส่งเพือ่ใช้คนืเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษา อาจเป็นการเพิม่ภาระให้แก่นายจ้าง
ผูจ้้ายเงนิได้ แต่หากเมือ่ค�านงึถึงว่า การด�าเนนิการดงักล่าวช่วยให้กองทนุ

สิทธิหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

ได้รับเงินกู้คืนเป็นเม็ดเงินหมุนเวียน สามารถให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้
กูย้มืเงนิเพ่ือการศึกษาได้จ�านวนมากคนขึน้และได้รวดเรว็ขึน้ จะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้อีกมาก ภาระนั้น ก็ถื่อว่า คุ ้มค่าใน 
การด�าเนินงาน

ที่มาข้อมูล:
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
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โดย.. นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบัญชีภาษีอากร
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สิทธิ หน้าที่ หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

นายจ้าง • รับหรือขอข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมและ 
   การช�าระเงินกู้ยืม จากกองทุน
• ให้ลูกจ้างแจ้งสถานะการกู้ยืมเงินจาก    
   กองทุน
• หักเงินเดือนลูกจ้างเพ่ือคืนเงินกู ้ยืม 
   ส่งกองทุน

   หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซ่ึงเป็น
พนกังานหรอืลกูจ้างเพือ่ช�าระเงนิกูย้มืคนื โดย
ให้น�าส่งกรมสรรพากรภายในก�าหนดระยะ
เวลาน�าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ ่าย ตาม 
หลักเกณฑ ์วิ ธี การและเงื่ อนไขที่ อธิบด ี
กรมสรรพากรประกาศก�าหนด

จะหักเงินเดือนเมื่อกองทุนได้แจ้งอย่าง
เป็นทางการ และหกัเงนิเดอืนตามจ�านวน
ที่กองทุนแจ้ง

กองทุน • ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจาก 
   หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู ้ยืมเงิน  
 และการช�าระเงินคืนกองทุนของ 
   ผู้กู้ยืมเงินให้แก่ผู้ร้องขอ

• แจ้งจ�านวนเงินที่ควรหักจากเงินเดือน 
  ผู ้กู ้ยืมเงิน ระยะเวลาและวิธการ ให้แก ่
   ผู้กู้ยืมเงิน รวมทั้งนายจ้างผู้กู้ยืมเงิน
• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และ 
   การช�าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่ 
  หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
   หรือบุคคลใดที่ร้องขอ

ผู้กู้ยืมเงิน • มีระยะเวลาการผ่อนช�าระหน้ี 15 ป ี 
  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ปลอดการ 

ส่งเงินต้น 2 ปี ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี นับ 
   จากปีที่ส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา
• ผู้กู้ยืมเงินจะช�าระเงินคืนกองทุนก่อน 
  ก�าหนดเวลาหรือบอกเลิกการกู้ยืมเงิน 
   เป็นหนังสือเมื่อใดก็ได้  

   ในกรณีที่บอกเลิกสัญญา จะต้องช�าระ
คืนเงินกู ้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได ้รับไป
ทัง้หมดคนืให้แก่กองทนุภายในสามสบิวัน
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้แจ้งบอกเลิกการ
กู้ยืมเงิน

• ให ้ความยินยอมแก่นายจ ้างผู ้มีหน ้าที่ 
  จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  
   แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมิน 

ของตนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  
   เพื่อช�าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
• แจ้งสถานะการเป็นผู้กู ้ยืมเงินต่อหัวหน้า 

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีตนท�างาน 
ด้วย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่ม 
ปฏิบัติงาน 

• ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของตนที่อยู ่ในครอบครองของบุคคลอื่น  
รวมทั้งยินยอมให้กองทุน เปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับการกู ้ยืมเงินและการช�าระเงิน 
คืนกองทุน

• ในแต่ละภาคเรียน ให้แจ้งขอเบิกเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาต ่อกองทุน โดยการลง 

   ทะเบียนเรียน 

• ถ้าไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกันสองปี และ 
  ไม่แจ้งสถานะภาพให้ผู ้บริหารและ   

จัดการเงินให้กู้ยืมทราบ ถือว่าเป็นผู ้
ครบก�าหนดช�าระหนี้ และมีหน้าท่ี 

    ช�าระหนี้คืนกองทุน
• กรณถีกูกองทนุบอกเลกิสญัญากูย้มืเงิน 

จะต้องช�าระเงินคืนทั้งหมดภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันบอกเลิกสัญญา

• กรณีถึงแก่ความตาย สัญญากู ้เ งิน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ผู้กู้เงินที ่
ต่อกองทุนเป็นอันระงับไป

• กรณพีกิารหรอืทพุพลภาพ ไม่สามารถ 
ประกอบการงานได้ กองทุนจะเป็น 
ผู้พิจารณาว่าจะระงับหนี้ตามสัญญา 
กู้ยืมเงินให้หรือไม่

 ทุกวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบก�าหนดที่ผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องช�าระเงินคืน ในปี 2560 “กองทุนมีลูกหน้ีกู้ยืมเงิน จ�านวน 
8,000,000 คน  ครบก�าหนดช�าระหนี้ 3,200,000 คน มีลูกหนี้ถูกฟ้อง
ด�าเนินคดีกว่า 900,000 ราย  มียอดหนี้รวมกันกว่า 90,000 ล้านบาท 
แต่ละปี จะต้องฟ้องด�าเนินคดีเกือบ 100,000 ราย”   
 ส�าหรับปี 2561 ภายใต้ข้อบงัคบัตาม พ.ร.บ. กองทุนเงนิให้กูย้มื 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กองทุนได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อ
ท�าการหักเงินเดือนข้าราชการก่อนซ่ึงมีประมาณ 200,000 ราย 
และจะประสานงานให้เอกชนด�าเนินการในเวลาถัดไป   
 การถูกก�าหนดให้ท�าหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของพนักงาน 
น�าส่งเพือ่ใช้คืนเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษา อาจเป็นการเพิม่ภาระให้แก่นายจ้าง
ผูจ้้ายเงนิได้ แต่หากเมือ่ค�านงึถงึว่า การด�าเนนิการดงักล่าวช่วยให้กองทนุ

สิทธิหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

ได้รับเงินกู้คืนเป็นเม็ดเงินหมุนเวียน สามารถให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้
กูย้มืเงนิเพ่ือการศึกษาได้จ�านวนมากคนข้ึนและได้รวดเร็วขึน้ จะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้อีกมาก ภาระนั้น ก็ถื่อว่า คุ ้มค่าใน 
การด�าเนินงาน

ที่มาข้อมูล:
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
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โดย.. นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบัญชีภาษีอากร

	 ปัจจบัุนน้ีกจิการหลายแห่งได้น�าแนวคิดการบรหิารธุรกจิเพือ่ความย่ังยืนเข้ามาใช้ปฏิบติังานในองค์กรเพือ่สร้างช่ือเสียง	

ความภาคภูมิใจให้องค์กร	สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีส่วนได้เสียอีกท้ังยังสร้างความย่ังยืนให้กับการท�าก�าไร	สิ่งแวดล้อม

และสังคม	ภายใต้การบริหารงานตามแนวคิดของการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนดังกล่าวกิจการต้องท�าให้เกิดความสมดุลระหว่าง

กิจกรรมการท�าก�าไร	กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมรวมไปถึงการสื่อสาร

ผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมทั้ง	3	ด้านให้กับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยรายงานข้อมูลเข้าไปอยู่ในรายงานประจ�าป ี

หรือแยกเล่มออกมาโดยต้ังช่ือว่า	รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน	รายงานความย่ังยืน	รายงานเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน	หรือ

รายงานเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มน้ีอาจจัดพิมพ์เป็นกระดาษหรือแสดงไว้ใน 

เว็บไซต์ของกิจการ

	 ที่ผ่านมานั้นรายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมักน�าเสนอ
ข้อมูลแสดงผลการปฏิบัติงานฯในเชิงพรรณนาบรรยายให้เห็น
เงินจ่ายลงทุน	ผลลัพธ์ของกิจกรรมทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงิน 
เช่น	ต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง	ต้นทุนพลังงานท่ีลดลงเป็นต้นและ
ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ไม่เป็นตัวเลขทางการเงินเช่น	ปริมาณการ 
ใช้วัตถุดิบ	ปริมาณการปล่อยน�้าเสีย	ปริมาณการใช้พลังงาน	
ปริมาณการใช้น�้า	ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ผลงานของกจิกรรมการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์	ผลงานการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้ชุมชน	และ
ผลงานการพัฒนาสังคมและชุมชน	

	 เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่กบัรายงานเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
นั้นกิจการหลายแห่งได้จ้างหน่วยงานอิสระภายนอกมาให้ความ
เชื่อมั่นข้อมูลที่น�าเสนอ	อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฎในรายงาน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวยังไม่มีการน�าเสนออัตราส่วน 
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สงัคม	อตัราส่วนนีน้�าเสนอให้เหน็ถงึผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการจ่าย
ลงทุนของกิจการเพียงแห่งเดียวไม่ได้เป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดร่วมกับ 
การลงทุนของหน่วยงานอื่นมาเกื้อหนุนปะปนแทรกซ้อน		
ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่อาจแปลกใหม่อยู่
บ้างส�าหรับผู้บริหารงานด้านบัญชีและการเงินของประเทศไทย
แต่ไม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่ส�าหรับกิจการและผู้มีส่วนได้เสียในต่าง
ประเทศเน่ืองจากเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ประมาณปี	2552	ในชื่อ 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน	 (Social	Return	

on	Investment:	SROI)	อัตราส่วนดังกล่าวสามารถจัดท�าได้
ในธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท	อาทิเช่น	โรงงานอุตสาหกรรม	
โรงแรม	โรงพยาบาล	ธรุกจิการเกษตร	รฐัวสิาหกจิ	วสิาหกิจชมุชน
และกิจการเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาก�าไรอื่น

SROI: อัตราส่วนชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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SROI คำานวณได้อย่างไร? 

และใครรับผิดชอบจัดทำา 

	 SROI	เป็นอัตราส่วนที่ค�านวณได้จากการน�าตัวเลข
มูลค่าปัจจุบันของผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ทางสังคมที่เกิด
จากกิจการมีส่วนสร้างอย่างแท้จริงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของ
กจิการหารด้วยตวัเลขมลูค่าปัจจบุนัเงนิจ่ายลงทนุของกจิการ	
ส�าหรับผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ทางสังคมท่ีเกิดจากกิจการ 
มีส่วนสร้างอย่างแท้จริงให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียของกิจการ
ค�านวณจากการน�าผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ทางสังคมที่เกิด
ทั้งหมดหักด้วยผลลัพธ์ทางสังคมท่ีอย่างไรก็เกิดข้ึนแม้ไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดสร้างขึ้นมาหักด้วยผลลัพธ์ทาง
สังคมที่เกิดจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีส่วนสร้างขึ้นมา	
ถ้าอายุโครงการมากกว่า	1	ปี	ต้องน�าอัตราการลดลงของผล
ประโยชน์ของโครงการ	(Drop	off)	ไปคูณตัวเลขผลลัพธ์หรือ 
ผลประโยชน์ทางสังคมท่ีเกิดจากกิจการมีส่วนสร้างอย่าง
แท้จริงให้แก่ผู ้ มีส ่วนได้เสียของกิจการในแต่ละปีด ้วย 
การรวบรวมข้อมลูมาค�านวนหาค่า	SROI	นีต้้องท�างานเป็นทมี
ทัง้ฝ่ายบรหิาร	ฝ่ายผลติ	ฝ่ายการจดัการสิง่แวดล้อม	ฝ่ายชมุชน
สัมพันธ์และฝ่ายบัญชี/การเงิน	โดยน�าตัวเลขมาร่วมประมวล
ผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องลงทุนซ้ือโปรแกรมอื่นใด	
กิจการสามารถใช้	Microsoft	Excel	 ท่ีมีอยู่ในองค์กร	และ 
เพื่อให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นควรค�านวนหา	SROI	 โดยใช้การ
วิเคราะห์ความไวในสถานการณ์ที่น่าเกิดที่สุด	 แย่สุดและ 

ดีสุดด้วย	 เมื่อได้อัตราส่วน	SROI	แล้วจึงน�ามาแปลความ
หมายเพื่อในไปใช้ในการเปรียบเทียบผลงานกับโครงการอ่ืน 
ในกจิการเดยีวกนัหรอืเปรยีบเทยีบกบักจิการอืน่ทีมี่	ขอบเขต
การท�างานและเงินจ่ายลงทนุในบรบิทท่ีคล้ายคลงึกนั	หลังจาก
นั้นจึงน�าเสนอรายงานฯหรือ	SROI	Report	ต่อผู้บริหารและ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	นอกจากนัน้เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ให้รายงาน
ดังกล่าวกิจการอาจจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกมาให้ความ
เชื่อมั่นในรายงานด้วย	ซึ่งระดับของงานการให้ความเชื่อมั่น
แบ่งเป็น	2	ระดับ	คือ	ระดับที่	1	เป็นการให้ความเชื่อมั่นมุ่ง
เน้นการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติงานท่ีดี
ใน	SROI	และระดับที่	2	 เป็นการให้ความเชื่อมั่นครอบคลุม 
ทัง้หลักการปฏิบติังานและข้อมูล	(www.the	sroinetwork.org)

ตัวอย่างการแปลความหมายของตัวเลขที่ปรากฎใน SROI

กรณีศึกษาที่ 1 

ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู: จากการคำานวนพบว่าอัตรา SROI ของศูนย์

การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูมีค่าเท่ากับ 6.03 หมายความว่าการจ่ายเงินลงทุน

ของศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูท่ีจ่ายลงทุนสร้างโรงเพาะฟักและอบรมให้ 

ชาวประมงพ้ืนบ้านจำานวน 1 บาท ทำาให้มปีริมาณปูถูกปล่อยลงทะเลมากข้ึนและ

ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้จากการจับปูเป็นเงิน 6.03 บาท
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SROI คำานวณได้อย่างไร? 

และใครรับผิดชอบจัดทำา 

	 SROI	เป็นอัตราส่วนที่ค�านวณได้จากการน�าตัวเลข
มูลค่าปัจจุบันของผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ทางสังคมที่เกิด
จากกิจการมีส่วนสร้างอย่างแท้จริงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของ
กจิการหารด้วยตวัเลขมลูค่าปัจจบุนัเงนิจ่ายลงทนุของกจิการ	
ส�าหรับผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ทางสังคมที่เกิดจากกิจการ 
มีส่วนสร้างอย่างแท้จริงให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียของกิจการ
ค�านวณจากการน�าผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ทางสังคมที่เกิด
ทั้งหมดหักด้วยผลลัพธ์ทางสังคมที่อย่างไรก็เกิดขึ้นแม้ไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดสร้างขึ้นมาหักด้วยผลลัพธ์ทาง
สังคมที่เกิดจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีส่วนสร้างขึ้นมา	
ถ้าอายุโครงการมากกว่า	1	ปี	ต้องน�าอัตราการลดลงของผล
ประโยชน์ของโครงการ	(Drop	off)	ไปคูณตัวเลขผลลัพธ์หรือ 
ผลประโยชน์ทางสังคมที่เกิดจากกิจการมีส่วนสร้างอย่าง
แท้จริงให้แก่ผู ้ มีส ่วนได้เสียของกิจการในแต่ละปีด ้วย 
การรวบรวมข้อมลูมาค�านวนหาค่า	SROI	นีต้้องท�างานเป็นทมี
ทัง้ฝ่ายบรหิาร	ฝ่ายผลิต	ฝ่ายการจดัการส่ิงแวดล้อม	ฝ่ายชมุชน
สัมพันธ์และฝ่ายบัญชี/การเงิน	โดยน�าตัวเลขมาร่วมประมวล
ผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมอื่นใด	
กิจการสามารถใช้	Microsoft	Excel	ที่มีอยู่ในองค์กร	และ 
เพื่อให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นควรค�านวนหา	SROI	 โดยใช้การ
วิเคราะห์ความไวในสถานการณ์ที่น่าเกิดที่สุด	 แย่สุดและ 

ดีสุดด้วย	 เมื่อได้อัตราส่วน	SROI	แล้วจึงน�ามาแปลความ
หมายเพื่อในไปใช้ในการเปรียบเทียบผลงานกับโครงการอื่น 
ในกจิการเดยีวกนัหรอืเปรยีบเทยีบกบักจิการอืน่ทีมี่	ขอบเขต
การท�างานและเงินจ่ายลงทนุในบรบิทท่ีคล้ายคลงึกนั	หลังจาก
นั้นจึงน�าเสนอรายงานฯหรือ	SROI	Report	ต่อผู้บริหารและ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	นอกจากนัน้เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ให้รายงาน
ดังกล่าวกิจการอาจจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกมาให้ความ
เชื่อมั่นในรายงานด้วย	ซึ่งระดับของงานการให้ความเชื่อมั่น
แบ่งเป็น	2	ระดับ	คือ	ระดับที่	1	เป็นการให้ความเชื่อมั่นมุ่ง
เน้นการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติงานที่ดี
ใน	SROI	และระดับท่ี	2	เป็นการให้ความเชื่อมั่นครอบคลุม 
ทัง้หลกัการปฏิบติังานและข้อมูล	(www.the	sroinetwork.org)

ตัวอย่างการแปลความหมายของตัวเลขที่ปรากฎใน SROI

กรณีศึกษาที่ 1 

ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู: จากการคำานวนพบว่าอัตรา SROI ของศูนย์

การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูมีค่าเท่ากับ 6.03 หมายความว่าการจ่ายเงินลงทุน

ของศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูท่ีจ่ายลงทุนสร้างโรงเพาะฟักและอบรมให้ 

ชาวประมงพ้ืนบ้านจำานวน 1 บาท ทำาให้มปีริมาณปูถูกปล่อยลงทะเลมากข้ึนและ

ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้จากการจับปูเป็นเงิน 6.03 บาท

กรณีศึกษาที่ 4 

โรงแรมรักสิ่งแวดล้อม: จากการคำานวนพบว่าอัตรา SROI ของโรงแรม 

รักสิ่งแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 3.11 หมายความว่าการลงทุนในกิจกรรม 

ด้านความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมของโรงแรมรักสิง่แวดล้อม 1 บาท 

ทำาให้โรงแรมและเกษตรกรท่ีอยู่ในกลุ่มพันธสัญญาของโรงแรมมีผลประโยชน ์

เป็นเงิน 3.11 บาท

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์: จากการคำานวนพบว่า SROI ของวิสาหกิจชุมชน 

โฮมสเตย์มีค่าเท่ากับ 19.23 บาท หมายความว่าการลงทุนของวิสาหกิจชุมชน 

โฮมสเตย์ 1 บาท ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทำาให้เจ้าของบ้านพัก องค์การบริหารส่วนตำาบล เจ้าของเรือพายและชุมชนได ้

รับผลประโยชน์เป็นเงิน 19.23 บาท

	 จากตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า
อตัราส่วน	SROI	ท�าให้ผูไ้ด้รบัข้อมูลสามารถใช้เวลาแปลความ
ผลงานที่ได้จากกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมของแต่ละกิจการได้อย่างรวดเร็ว	ง่าย	และชัดเจน
มากกว่าการได้รับข้อมูลเชิงบรรยายที่เป็นตัวอักษรเพียง
อย่างเดยีว	ส�าหรบัผูท้ีต้่องการรายละเอยีดของวธิกีารค�านวณ
หาอัตราส่วน	SROI	สามารถสืบค้นข้อมูลจาก	A	Guide	to	 
Social	Return	on	Investment	(2012),	The	SROI	Network	
Accounting	 for	Value	 (socialvalueint.org/wp-content/
uploads/2016/12/The-SROI-Guide-2012.pdf)	หรือ 

สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ผู้บริหารทางการบัญชี
กับการเพิ่มมูลค่าและความย่ังยืนของกิจการตามโมเดล	

Thailand	4.0 ซึง่เป็นหลกัสตูรทีน่�ำเสนอโดยคณะกรรมกำร
วิชำชีพด้ำนบัญชีบริหำร

โดย.. รศ. ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก 
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านบัญชีบริหาร

และด้านการวางระบบบัญชี

กรณีศึกษาที่ 2 

กรณีศึกษาที่ 3 

โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์: จากการคำานวนพบว่า SROI ของ

โรงงานผลติเคร่ืองด่ืมท่ีมแีอลกอฮอล์มีค่าเท่ากับ 20.13 หมายความว่าการจ่าย

ลงทุนของโรงงานฯ 1 บาท ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและ

สังคมทำาให้โรงงานฯและชุมชนได้รับผลประโยชน์เป็นเงิน 20.13 บาท 
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 การพัฒนาของโปรแกรมบัญชีก�าลังเปลี่ยน
จาก Desktop เป็นระบบ Cloud หรือที่ในบ้านเราเรียก
ว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพราะช่วยให้ผู้ใช้งานจาก
ฝ่ายต่าง ๆ นักบัญชีและผู้บริหารสามารถบันทึกและ 
เขา้ถงึข้อมูลได้จากทกุทีผ่า่นหลากหลายอปุกรณ์ ซึง่การ 
ที่ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลบนฐานข้อมูลเดียวกันจึงท�าให้การ
แสดงผลท�าได้รวดเรว็ ทนัใจ ซ�้ายงัไม่ต้องลงทนุค่าใช้จ่าย
ก้อนโตในการซือ้เหมอืนระบบ Desktop แต่สามารถจ่าย 
ค่าบริการเป็นรายเดือนซึ่งถูกแพงตามขอบเขตของ
บริการที่เลือกใช้

 ในเมื่อทุกวันนี้ผู้คนต่างสะดวกและช�านาญการใช้ 
Application ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงไม่มีข้อยกเว้น
ส�าหรับงานบัญชีที่ Cloud Based Accounting Software 
ได้อ�านวยความสะดวกในการพัฒนา Mobile Application 
ให้สามารถท�างานที่เกี่ยวกับการออกอินวอยซ์-จ่ายเงิน-รับ
ช�าระหนี้ ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ตหรือแม้กระทั่ง
นาฬิกาอัจฉริยะ แล้วข้อมูลเหล่านั้นก็เชื่อมโยงผ่านระบบ 
Cloud ไปประมวลผลในระบบบัญชีของธุรกิจ

Cloud based  
Accounting Software

Mobile  
Accounting1 2

	 โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วน	 เราเคยได้ยินและเร่ิมเห็นกันแล้วว่า 

การพัฒนาของเทคโนโลยี	อาจจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่กวาดผู้คนในอาชีพต่าง	 ๆ	 ให้ตกงาน	 เราเร่ิมเห็นห้างสรรพสินค้า 

ในประเทศไทยใช้เคร่ืองสแกนเนอร์มาเก็บเงินแทนแคชเชียร์	 หรือร้านอาหารชื่อดังทดลองใช้หุ่นยนต์มาเสริฟแทนคน 

แม้กระทัง่โรงงานทีไ่ร้คนงาน	เพราะใช้การท�างานโดยอตัโนมตัขิองเคร่ืองจักรตัง้แต่ข้ันแรกของกระบวนการผลติ	จนถึงบรรจุ

เป็นหีบห่อขึ้นรถ	ในวงการบัญชีมีหรือจะน้อยหน้าใคร	ทิศทางการพัฒนาของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ก�าลังก้าวไปอย่างไม่

หยุดยั้ง	มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

พัฒนาการ 
ของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์

ที่น่าจับตามอง 
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 การพัฒนาของโปรแกรมบัญชีก�าลังเปล่ียน
จาก Desktop เป็นระบบ Cloud หรือที่ในบ้านเราเรียก
ว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพราะช่วยให้ผู้ใช้งานจาก
ฝ่ายต่าง ๆ นักบัญชีและผู้บริหารสามารถบันทึกและ 
เขา้ถงึข้อมูลได้จากทกุทีผ่า่นหลากหลายอปุกรณ์ ซึง่การ 
ท่ีทุกฝ่ายใช้ข้อมูลบนฐานข้อมูลเดียวกันจึงท�าให้การ
แสดงผลท�าได้รวดเรว็ ทนัใจ ซ�้ายงัไม่ต้องลงทนุค่าใช้จ่าย
ก้อนโตในการซือ้เหมอืนระบบ Desktop แต่สามารถจ่าย 
ค่าบริการเป็นรายเดือนซ่ึงถูกแพงตามขอบเขตของ
บริการที่เลือกใช้

 ในเมื่อทุกวันนี้ผู้คนต่างสะดวกและช�านาญการใช้ 
Application ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงไม่มีข้อยกเว้น
ส�าหรับงานบัญชีที่ Cloud Based Accounting Software 
ได้อ�านวยความสะดวกในการพัฒนา Mobile Application 
ให้สามารถท�างานที่เกี่ยวกับการออกอินวอยซ์-จ่ายเงิน-รับ
ช�าระหน้ี ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ตหรือแม้กระทั่ง
นาฬิกาอัจฉริยะ แล้วข้อมูลเหล่าน้ันก็เชื่อมโยงผ่านระบบ 
Cloud ไปประมวลผลในระบบบัญชีของธุรกิจ

Cloud based  
Accounting Software

Mobile  
Accounting1 2

	 โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วน	 เราเคยได้ยินและเร่ิมเห็นกันแล้วว่า 

การพัฒนาของเทคโนโลยี	อาจจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่กวาดผู้คนในอาชีพต่าง	 ๆ	 ให้ตกงาน	 เราเร่ิมเห็นห้างสรรพสินค้า 

ในประเทศไทยใช้เคร่ืองสแกนเนอร์มาเก็บเงินแทนแคชเชียร์	 หรือร้านอาหารชื่อดังทดลองใช้หุ่นยนต์มาเสริฟแทนคน 

แม้กระทัง่โรงงานทีไ่ร้คนงาน	เพราะใช้การท�างานโดยอตัโนมตัขิองเคร่ืองจักรตัง้แต่ข้ันแรกของกระบวนการผลติ	จนถึงบรรจุ

เป็นหีบห่อขึ้นรถ	ในวงการบัญชีมีหรือจะน้อยหน้าใคร	ทิศทางการพัฒนาของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ก�าลังก้าวไปอย่างไม่

หยุดยั้ง	มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

พัฒนาการ 
ของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์

ที่น่าจับตามอง 
 ขณะน้ีทิศทางการพัฒนาของโปรแกรมบัญชี 
ระดบัสากลเช่น QuickBooks, Xero, Sage และซอฟท์แวร์
อื่น ๆ ต่างก็มุ ่งไปในทางที่จะน�า AI มาช่วยในการลง
รหัสบัญชี บันทึกบัญชีและท�าการกระทบยอดรายการ
ธนาคาร หรอืแม้กระทัง่จดัท�าแบบฟอร์มภาษ ีโดยอตัโนมตั ิ
เพือ่ความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพในการท�างานมากขึน้

 ในวงการซอฟท์แวร์บัญชีเริ่มน�าเทคโนโลยี OCR 
มาใช้ โดยมีหลาย ๆ Application เช่น  Hubdoc Receipt 
Bank, Entryless ฯลฯ ที่ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหรือสแกน 
ใบเสร็จค่าใช้จ่าย แล้ว App. เหล่านี้จะสามารถแปลงข้อมูล
ไปบนัทกึเป็นรายการค่าใช้จ่าย ลงรหสับญัชแีละเชือ่มโยงกบั 
Cloud Based Accounting Software ต่าง ๆ เพื่อเข้าไป
ลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

Artificial  
Intelligence (AI)

Optical Character  
Recognition (OCR)3 4

โดย.. นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ 
กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

 สภาวิชาชีพบัญชีมีวัตถุประสงค์ให้นักบัญชีตระหนักและเตรียมตั้งรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านบัญชี
ที่อาจจะมีผลกระทบกับการท�างานในอนาคต และวางแผนในการปรับตัวเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส มิฉะนั้น อาชีพ 
นักบัญชีจะหายไปในอีก 20 ปีข้างหน้า จรงิหรอืไม่จริง กอ็ยูท่ีก่ารก้าวไปในโลก Digital ให้เท่าทนั ซ่ึงนกับญัชอีย่างเรา ๆ 
ท่าน ๆ ทัง้หลายต้องตดิตามกนัอย่างตาไม่กระพริบ

โปรดติดตามตอนต่อไป...
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To Day
I’m Happy

ท�ำอย่ำงไรให้ตัวเอง

ค้นพบควำมสุข ได้ง่ำยขึ้น

1

3

ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้ำไว้

	 ความหมายในที่นี	้คือ	การตระหนักอยู่เสมอว่า	จงเป็นคนตัวเล็ก	อย่าเปน็คนตวัใหญ่	จงเป็นคนธรรมดา	
เพราะเมื่อใดที่เราเริ่มให้ความส�าคัญกับตัวเองมากจนเกินไป	 จะท�าให้เราจมอยู่กับความรู้สึกของตัวเอง	 เห็นทุก
อย่างรอบตวัเป็นเร่ืองส�าคญั	และเป็นเรือ่งใหญ่	เปรยีบเสมอืนการเอาตัวเองเป็นจุดศนูย์กลางของโลก	ตรงกนัข้าม
หากเราลองปล่อยวาง	และมองดูรอบ	ๆ 	ตวัเราว่ามผีูค้นบนโลกนีอ้กีมายมาก	มผิีดบ้าง	พลาดบ้าง	เป็นเรือ่งธรรมดา

 ผู้ประกอบวิชำชพีบัญช ีเป็นอำชพีหนึง่ท่ีมกัพบกับควำมกดดันไม่แพ้อำชพีอ่ืน ๆ ควำมถูกต้องของตัวเลขมกัเป็นสิง่ส�ำคัญอันดับแรก 

แม้กระท่ังกำรใช้ควำมละเอียดรอบคอบในกำรเก็บหลกัฐำนทำงกำรเงนิ และวิเครำะห์ข้อมลูท่ีเต็มไปด้วยตัวเลข พร้อมท้ังกำรอดทนเมือ่ถึงเวลำ

ท่ีต้องปิดงบกำรเงนิ ด้วยปัจจยัต่ำง ๆ  เหล่ำน้ี จงึเป็นสำเหตุหนึง่ท่ีท�ำให้กำรท�ำงำนของผูป้ระกอบวิชำชพีบัญชอีย่ำงเรำต้องพบกับควำมกดดัน 

ควำมเครียด และกำรท�ำงำนภำยใต้เวลำท่ีมีอยู่อย่ำงจ�ำกัด ดังนั้นแล้ว กำรสร้ำงควำมสุขด้วยตัวเองเพ่ือสร้ำงควำมสมดุลให้กับชีวิตนั้นจึง

เป็นเรื่องส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง ที่จะเป็นพลังช่วยให้เรำสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงรำบรื่น Newsletter ฉบับนี้จึงขอแนะน�ำเคล็ดลับวิธีที่จะช่วยให้

ท่ำนผู้อ่ำนฝึกหำควำมสุขได้แบบง่ำย ๆ ด้วยตัวเอง

2ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

	 การสะสมอะไรสักอย่างนัน้ถอืได้ว่าเป็นภาระ	ซึง่ในทีน่ีห้มายความถงึการสะสมปัญหา	ความเครยีด	เพราะ
นอกจากเราจะต้องเสียเวลาไปกับเรื่องเก่า	ๆ	แล้ว	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ยิ่งสะสมก็จะยิ่งหนัก	ยิ่งหนักก็จะยิ่งเป็นทุกข์	
ดังนั้นการจัดการปัญหา	 และการจัดการกับความเครียดที่มีอยู่ถือเป็นการระบายให้เบาลงและมีพื้นท่ีส�าหรับเติม
ความสุข

ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบำย ๆ

	 การเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนั้น	ถือเป็นสิ่งที่ใคร	ๆ	ต่างต้องการ	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ความสมบูรณ์
นัน้อาจหาได้ยากหรอือาจจะไม่มอียูจ่รงิ	เพราะหากเราไขว่คว้าหาความสมบรูณ์แบบกไ็ม่ต่างอะไรกบัเส้นด้ายทีต่งึ
มากจนเกินไป	เพราะฉะนั้น	หากเราเว้นพื้นที่ไว้ให้ความผิดพลาดบ้าง	ทุกอย่างไม่จ�าเป็นต้องไร้ที่ติ	การผิดบ้างถูก
บ้างเป็นเรือ่งธรรมดาของชีวติ	เพยีงแต่เราต้องรูจ้กัปรบัปรงุตนเองไม่ให้ผิดพลาดบ่อย	ๆ 	ไม่เพยีงแค่ตัวคณุจะกลาย
เป็นคนสบาย	ๆ	ขึ้น	แต่คนรอบข้างของคุณก็ไม่รู้สึกอึดอัดไปด้วย

4ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่ง ๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดี ๆ

	 เราไม่จ�าเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เราคิด	 หมายความว่า	 บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องไม่ดี	 หรือแม้กระทัง่ 
การวพิากษ์วจิารณ์	 แน่นอนว่ามนัเป็นผลดหีากจุดประสงค์เพือ่เป็นการตกัเตอืน	แต่เม่ือใดก็ตามที่มันข้ามเส้นค�าว่า
พอดี	จนมากเกินไป	ไม่เพียงแค่คนที่ได้ยินจะรู้สึกแย่แล้ว	ตัวผู้พูดก็จะรู้สึกขุ่นมัว	ท้ายที่สุดเราจะเป็นผู้ที่หาความ
สุข	(ที่แท้จริง)	ได้ยาก
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To Day
I’m Happy

ท�ำอย่ำงไรให้ตัวเอง

ค้นพบควำมสุข ได้ง่ำยขึ้น

1

3

ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้ำไว้

	 ความหมายในที่นี	้คือ	การตระหนักอยู่เสมอว่า	จงเป็นคนตัวเล็ก	อย่าเปน็คนตวัใหญ่	จงเป็นคนธรรมดา	
เพราะเมื่อใดท่ีเราเริ่มให้ความส�าคัญกับตัวเองมากจนเกินไป	 จะท�าให้เราจมอยู่กับความรู้สึกของตัวเอง	 เห็นทุก
อย่างรอบตวัเป็นเร่ืองส�าคญั	และเป็นเรือ่งใหญ่	เปรยีบเสมอืนการเอาตัวเองเป็นจุดศนูย์กลางของโลก	ตรงกนัข้าม
หากเราลองปล่อยวาง	และมองดูรอบ	ๆ 	ตวัเราว่ามผู้ีคนบนโลกนีอ้กีมายมาก	มผิีดบ้าง	พลาดบ้าง	เป็นเรือ่งธรรมดา

 ผู้ประกอบวิชำชพีบัญช ีเป็นอำชพีหนึง่ท่ีมกัพบกับควำมกดดันไม่แพ้อำชพีอ่ืน ๆ ควำมถูกต้องของตัวเลขมกัเป็นสิง่ส�ำคัญอันดับแรก 

แม้กระท่ังกำรใช้ควำมละเอียดรอบคอบในกำรเก็บหลกัฐำนทำงกำรเงนิ และวิเครำะห์ข้อมลูท่ีเต็มไปด้วยตัวเลข พร้อมท้ังกำรอดทนเมือ่ถึงเวลำ

ท่ีต้องปิดงบกำรเงนิ ด้วยปัจจยัต่ำง ๆ  เหล่ำนี ้จงึเป็นสำเหตุหนึง่ท่ีท�ำให้กำรท�ำงำนของผูป้ระกอบวิชำชพีบัญชอีย่ำงเรำต้องพบกับควำมกดดัน 

ควำมเครียด และกำรท�ำงำนภำยใต้เวลำท่ีมีอยู่อย่ำงจ�ำกัด ดังนั้นแล้ว กำรสร้ำงควำมสุขด้วยตัวเองเพ่ือสร้ำงควำมสมดุลให้กับชีวิตนั้นจึง

เป็นเรื่องส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง ที่จะเป็นพลังช่วยให้เรำสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงรำบรื่น Newsletter ฉบับนี้จึงขอแนะน�ำเคล็ดลับวิธีที่จะช่วยให้

ท่ำนผู้อ่ำนฝึกหำควำมสุขได้แบบง่ำย ๆ ด้วยตัวเอง

2ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

	 การสะสมอะไรสักอย่างนัน้ถอืได้ว่าเป็นภาระ	ซึง่ในทีน่ีห้มายความถงึการสะสมปัญหา	ความเครยีด	เพราะ
นอกจากเราจะต้องเสียเวลาไปกับเรื่องเก่า	ๆ	แล้ว	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ยิ่งสะสมก็จะยิ่งหนัก	ยิ่งหนักก็จะยิ่งเป็นทุกข์	
ดังน้ันการจัดการปัญหา	 และการจัดการกับความเครียดที่มีอยู่ถือเป็นการระบายให้เบาลงและมีพื้นที่ส�าหรับเติม
ความสุข

ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบำย ๆ

	 การเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนั้น	ถือเป็นสิ่งที่ใคร	ๆ	ต่างต้องการ	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ความสมบูรณ์
นัน้อาจหาได้ยากหรอือาจจะไม่มอียูจ่รงิ	เพราะหากเราไขว่คว้าหาความสมบรูณ์แบบกไ็ม่ต่างอะไรกบัเส้นด้ายทีต่งึ
มากจนเกินไป	เพราะฉะนั้น	หากเราเว้นพื้นที่ไว้ให้ความผิดพลาดบ้าง	ทุกอย่างไม่จ�าเป็นต้องไร้ที่ติ	การผิดบ้างถูก
บ้างเป็นเรือ่งธรรมดาของชีวติ	เพยีงแต่เราต้องรูจ้กัปรบัปรงุตนเองไม่ให้ผิดพลาดบ่อย	ๆ 	ไม่เพยีงแค่ตัวคณุจะกลาย
เป็นคนสบาย	ๆ	ขึ้น	แต่คนรอบข้างของคุณก็ไม่รู้สึกอึดอัดไปด้วย

4ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่ง ๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดี ๆ

	 เราไม่จ�าเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เราคิด	 หมายความว่า	 บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องไม่ดี	 หรือแม้กระทัง่ 
การวพิากษ์วจิารณ์	 แน่นอนว่ามนัเป็นผลดหีากจุดประสงค์เพือ่เป็นการตกัเตอืน	แต่เม่ือใดก็ตามที่มันข้ามเส้นค�าว่า
พอดี	จนมากเกินไป	ไม่เพียงแค่คนที่ได้ยินจะรู้สึกแย่แล้ว	ตัวผู้พูดก็จะรู้สึกขุ่นมัว	ท้ายที่สุดเราจะเป็นผู้ที่หาความ
สุข	(ที่แท้จริง)	ได้ยาก
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5

8

6

ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชำติว่ำ อะไร ๆ ก็ผ่ำนไปเสมอ

	 ในชีวิตเรา	 มักมีหลากหลายเหตุการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต	 การบอกตัวเองว่า	“เด๋ียวมันก็ผ่าน
ไป”	นั้น	จะเป็นตัวช่วยที่ท�าให้เราไม่ไปยึดติดกับอะไรเกินความจ�าเป็น	เพราะเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น
และผ่านเข้ามา	ไม่ได้อยูก่บัเราไปจนวนัตาย	ดงันัน้อย่าไปเสยีเวลาคิดมากหรอืย�า้คดิย�า้ท�า	ให้รูจ้กัธรรมชาติ
ของมัน	ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนปล่อยวางอะไรง่าย	ๆ	แล้วเราจะพบกับความสุขมากขึ้น

ฝึกให้ตัวเองเข้ำใจเรื่องของกำรนินทำ

	 นินทากาเลเหมือนเทน�้า	สุภาษิตนี้ยังคงใช้ได้ในยุคปัจจุบัน	ซึ่งเราไม่มีทางหนีพ้นไปได้แน่นอน	ต่อให้
ท�าดี	แต่ความดีไม่ใช้ก�าแพงป้องกันการนินทา	ดังนั้นแล้ว	“การอยู่กับมันให้ได้”	คือสิ่งส�าคัญกว่า	เมื่อใดที่รู้สึก
ว่าก�าลังถูกนินทาขอให้รู้ว่า	 เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก	 ค�านินทาคือของคู่กับมนุษย์โลกมีมาช้านานแล้ว	 แม้แต่
พระพุทธเจ้า	 นักบุญ	 คนท่ีสร้างคุณงามความดีไว้กับโลกมากมายยังถูกนินทา	 แล้วเราเป็นใครจะไม่ถูกนินทา	
เก็บไว้เพียงแต่สิ่งดี	ๆ	ที่เราควรเอาใช้ปรับปรุงตัวเอง

ฝึกให้ตัวเองหลุดพ้นจำกอ�ำนำจของเงิน

	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต	 แต่หากเราฝึกให้เป็นคนที่รู ้จักพอ 
เราจะมเีวลาได้ท�าอะไรอกีมากขึน้นอกจากการใช้เวลาทัง้ชีวติหมดไปกบัการหาเงนิ	เพือ่สนองความต้องการ
ของตัวเองที่สร้างมากขึ้นเรื่อยๆ	อาจจะมองว่าพูดง่ายแต่ท�ายาก	แต่ก็ต้องท�า	เพราะถ้าไม่ท�า	ชีวิตทั้งชีวิต
ของเรา	ก็จะเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วตายไปเปล่า	ๆ	ด้วยเหตุที่ว่า	ใช้เวลาหมดไปกับการสะสมเงินทองที่เอา
ไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว

ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ

	 เท้าของมนษุย์ไม่ได้ถกูออกแบบให้เดนิไปข้างหน้าได้อย่างเดยีว	แต่ยงัสามารถถอยหลงัได้	ในชวีติคนเรากเ็ช่นกนั	การท่ีคน	ๆ 	หนึง่ยอมเสยีเปรยีบ
ผู้อื่นบ้าง	เป็นเรื่องจ�าเป็น	เพราะหากใครก็ตามที่ยึดติดความถูกต้อง	เหตุและผล	ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย	ไม่ช้าคน	ๆ 	นั้นก็จะกลายเป็นคนที่ถูกต้องทุก
อย่างแตไ่ม่มีความสุข	เพราะตอ้งสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถกูต้องที่ตนเองยึดมั่นถอืมัน่	ซึ่งสว่นใหญม่ันก็เป็นเพียงความถูกต้องที่กเิลสของ
ตัวเองลากไป	ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงธรรมอย่างแท้จริง
	 ดังนั้น	การยอมเสียเปรียบ	การให้ผู้อื่นด้วยความเบิกบานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นมากกว่าที่เราคิด	ในหนึ่งวัน	เมื่อเราถามตัวเองว่า	วันนี้เราได้ช่วยใคร
ไปแล้วหรือยัง	เราได้ยอมให้ใครหรือยัง	ถ้าค�าตอบคือ	“ยัง”	ให้รู้เอาไว้เลยว่า	เราเป็นอีกคนที่มีแนวโน้มจะหาความสุขได้ยากเต็มที

9 ฝึกตัวเองให้เป็นแสงสว่ำงในที่มืด

	 หลายคนได้สัมผัสแล้วว่า	“พลังของการให้”	 มันสามารถสร้างความสุขที่ย่ังยืนได้อย่างแท้จริง	
ตรงไหนที่มันมืด	เราควรไปเป็นดวงไฟส่องทางให้เขา	ตรงไหนที่ไม่มีคนช่วย	เราควรลองยื่นมือเข้าไป	เช่น	
ลองหาเวลาไปรับประทานอาหารร้านที่ไม่มีลูกค้าเข้า	อย่ามุ่งแต่เรื่องกิน	ให้การกินของเรามันเป็นการช่วย
เหลือผู้อื่นบ้าง	ร้านเขาไม่มีลูกค้า	แล้วเราเข้าไปนั่ง	มันไม่ใช่แค่เงิน	แต่มันหมายถึงก�าลังใจ	อย่าคิดถึงการ
บริการที่ดีที่สุด	 อย่าคิดถึงรสชาติของอาหารให้มากนัก	 ให้คิดว่า	 เราก�าลังเป็นผู้ให้	 เดินเข้าร้านหนังสือ	
หนงัสอืเล่มไหน	เก่าทีส่ดุ	เราอ่านเนือ้หาแล้วสนใจ	หยบิมนัขึน้มาแล้วจ่ายเงนิ	น�ามนักลับบ้าน	เหลือหนงัสือ
เล่มสวย	ๆ	ไว้ให้คนอื่น	ๆ	ได้ซื้อได้อ่าน	ลองหลีกหนีการปรนเปรอสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเอง	แต่ให้เน้นจิตใจที่ดี
ที่สุด	 ใช้วัตถุ	 ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อจิตใจที่ดี	ที่สะอาดของเรากลับคืนมา	วัตถุเป็นเรื่องไม่จีรัง	 แต่
จิตใจที่ดี	เป็นทั้งหมดของชีวิต
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ฝึกให้ตัวเองยอมรับควำมจริงง่ำย ๆ

	 อะไรกต็ามท่ีเกดิขึน้จากความผดิพลาด	อย่าฝืนหรอืดนัทรุงั	ให้พดูค�าว่า	ขอโทษครับ	ขอโทษค่ะ	ขอบคณุ
ครบั	ขอบคณุค่ะ	ฝึกพดูค�าเหล่านีใ้ห้เป็นเรือ่งปกต	ิความผดิพลาดอาจไม่ใช่เรือ่งเสยีหายแต่การผดิแล้วไม่ยอมรบั
ผิดน้ันเป็นเรื่องเสียหายยิ่งกว่า	 เพราะการปรับปรุงตัวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีคน	 ๆ	 หนึง่รูต้วัว่าท�าไม่ด	ี ดงันัน้	
เมือ่เราท�าผดิ	ต่อให้ปากแขง็แค่ไหน	ดนัทรุงัแค่ไหน	ผดิมนักค็อืผดิหลอกตวัเองได้แต่หลอกคนอื่นไม่ได้	เหมือนเรา
บอกว่า	ไม่เหม็นแต่กลิ่นเหม็นนั้น	ถ้ามันมีจริงมันก็โชยออกมาอยู่วันยังค�่า

ฝึกให้ตัวเองรู้จักเลือกคนต้นแบบที่ถูกต้องตรงธรรม

	 เมื่อคิดจะเลือกใครสักคนมาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต	 อย่าไปมุ่งเน้นแต่ความส�าเร็จด้านเงินทอง
เพียงอย่างเดียว	แต่เราควรให้ความส�าคัญกับคุณค่าในด้านอื่น	ๆ	ด้วยเช่น	ความดี	คุณธรรม	ความเสียสละ	เราควร
เคารพและชื่นชมใครซักคนที่ความดีของเขาไม่ใช่รายได้ของเขา	ทุกวันนี้	ค�าว่าความส�าเร็จ	ถูกใช้ไปกับเรื่องของเงิน
ทองมากเกินไป	 ใครหาเงินได้มาก	 แปลว่า	 คน	 ๆ	 น้ันประสบความส�าเร็จมาก	 ตรงนี้เป็นการให้คุณค่าที่ผิดพลาด 
การคดิเช่นน้ีย่อมเป็นการปลกูฝ่ังค่านยิมให้เราตกเป็นทาสของเงิน	แล้วเราก็จะเป็นคนทีฝ่ากความสขุของเราไว้กบัเงนิ

	 หลายคนมกัเลอืกทีจ่ะให้ความส�าคญักับคนไกลตวั	 มากกว่าคนใกล้ชดิ	 หรอืแม้กระทัง่คนในครอบครวั	
หากเราลองฝึกทีจ่ะอ่อนกับคนใกล้ชดิ	และยอมกับคนในครอบครวัให้มากทีสุ่ด	ดกีบัพวกเขาเหล่านัน้เหมอืนเขาเป็น
คนเดยีวกบัเรา	 เราจะรูส้กึได้ถงึพลงัทีช่่วยเป็นแรงส่งให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้ง่ายขึน้	ซึง่มคี�ากล่าวทีว่่า	“ถ้าหาความสขุ 
จากครอบครวัไม่ได้ ความสขุท่ีอืน่ก็ไม่ต้องพูดถงึ”	 ดงันัน้อย่ามองข้ามคนใกล้ชดิหรอืคนในครอบครวั	 พยายาม
หลกีเลีย่งการใช้อารมณ์และทะเลาะกนัให้น้อยทีส่ดุ	 สิง่ด	ี ๆ	ทีท่�าแล้วชืน่ใจกข็อให้ท�าให้บ่อย	 ค�าพดูด	ี ๆ	 ท่ีพดูได้ 
กข็อให้พดู	เพราะครอบครวัคอืรากของมนุษย์	ถ้ารากของชวิีตเน่า	ส่วนทีเ่หลอืกเ็น่าท้ังหมด

ฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่ทะเลำะกับคนใกล้ชิด

 และท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงท่ีจะช่วยให้ท่ำนฝึกตัวเองให้ค้นพบกับควำมสุขท่ีแท้จริงในชีวิตได้ง่ำยข้ึน เพรำะควำมสุขนั้น

ใคร ๆ ก็สำมำรถหำได้ แต่ควำมสุขท่ียั่งยืน และวิธีกำรค้นพบควำมสุขไม่ใช่เร่ืองง่ำยที่ใคร ๆ ก็ท�ำได้ แม้จะเป็นควำมสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ 

แต่เมื่อรวม ๆ กันแล้ว เรำก็จะมีพลังชีวิตที่มำกเพียงพอที่จะใช้มันในโลกแห่งควำมเป็นที่จริงที่ทั้งวุ่นวำยและกดดันได้ง่ำยขึ้นค่ะ

ขอบคณุข้อมูลจาก :  
พศนิ อินทรวงค์ และ Chonburipost.com

เรียบเรียงโดย.. ส่วนสือ่สารองค์กร

การสำารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสำานักงาน 

ขนาดกลางและเล็กทั่วโลก ปี 2018 โดย IFAC

	 International	Federation	of	Accountants	(IFAC)	ออกแบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส�านักงานขนาดกลาง
และเล็กทั่วโลก	 ปี	 2018	 เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีทุกระดับ
												สภาวิชาชีพบัญชีให้ความร่วมมือกับ	IFAC	โดยจัดท�าแบบสอบถามเป็นภาษาไทย	เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย	ได้สะท้อน
ความคิดเห็นของตนไปยัง	IFAC	ซึ่งเป็นผู้ออกมาตรฐานทางด้านการสอบบัญชี	แบบสอบถามนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพระดับอาวุโสของ
ส�านักงานขนาดกลางและเล็ก	(SMPs)	เป็นผู้ตอบ	โดยแบบสอบถามนี้ใช้เวลาตอบประมาณ	10	นาที	ประกอบด้วยค�าถามหลัก	11	ข้อ	และค�าถาม
ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม	5	ข้อ	ทั้งนี้ค�าตอบจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่น�าไปเปิดเผยในลักษณะรายบุคคล
 
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที	่:	https://goo.gl/UWGGtA	ภายในวันที่	21	พฤษภาคม	2561	เวลา	19.00	น.
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง

โดย..�ส่วนต่างประเทศ
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ฝึกให้ตัวเองยอมรับควำมจริงง่ำย ๆ

	 อะไรกต็ามท่ีเกดิขึน้จากความผดิพลาด	อย่าฝืนหรอืดนัทรุงั	ให้พดูค�าว่า	ขอโทษครับ	ขอโทษค่ะ	ขอบคณุ
ครบั	ขอบคณุค่ะ	ฝึกพดูค�าเหล่านีใ้ห้เป็นเรือ่งปกต	ิความผดิพลาดอาจไม่ใช่เรือ่งเสยีหายแต่การผดิแล้วไม่ยอมรบั
ผิดนั้นเป็นเรื่องเสียหายยิ่งกว่า	 เพราะการปรับปรุงตัวน้ันมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีคน	 ๆ	 หนึง่รู้ตวัว่าท�าไม่ด	ี ดงัน้ัน	
เมือ่เราท�าผดิ	ต่อให้ปากแขง็แค่ไหน	ดนัทรุงัแค่ไหน	ผดิมนักค็อืผดิหลอกตวัเองได้แต่หลอกคนอื่นไม่ได้	เหมือนเรา
บอกว่า	ไม่เหม็นแต่กลิ่นเหม็นนั้น	ถ้ามันมีจริงมันก็โชยออกมาอยู่วันยังค�่า

ฝึกให้ตัวเองรู้จักเลือกคนต้นแบบที่ถูกต้องตรงธรรม

	 เมื่อคิดจะเลือกใครสักคนมาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต	 อย่าไปมุ่งเน้นแต่ความส�าเร็จด้านเงินทอง
เพียงอย่างเดียว	แต่เราควรให้ความส�าคัญกับคุณค่าในด้านอื่น	ๆ	ด้วยเช่น	ความดี	คุณธรรม	ความเสียสละ	เราควร
เคารพและชื่นชมใครซักคนที่ความดีของเขาไม่ใช่รายได้ของเขา	ทุกวันนี้	ค�าว่าความส�าเร็จ	ถูกใช้ไปกับเรื่องของเงิน
ทองมากเกินไป	 ใครหาเงินได้มาก	 แปลว่า	 คน	 ๆ	 นั้นประสบความส�าเร็จมาก	 ตรงนี้เป็นการให้คุณค่าท่ีผิดพลาด 
การคดิเช่นน้ีย่อมเป็นการปลูกฝ่ังค่านยิมให้เราตกเป็นทาสของเงิน	แล้วเราก็จะเป็นคนทีฝ่ากความสขุของเราไว้กบัเงนิ

	 หลายคนมกัเลอืกทีจ่ะให้ความส�าคญักับคนไกลตวั	 มากกว่าคนใกล้ชดิ	 หรอืแม้กระทัง่คนในครอบครวั	
หากเราลองฝึกทีจ่ะอ่อนกบัคนใกล้ชดิ	และยอมกับคนในครอบครวัให้มากทีส่ดุ	ดกีบัพวกเขาเหล่านัน้เหมอืนเขาเป็น
คนเดยีวกบัเรา	 เราจะรูส้กึได้ถงึพลงัทีช่่วยเป็นแรงส่งให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้ง่ายขึน้	ซึง่มคี�ากล่าวทีว่่า	“ถ้าหาความสขุ 
จากครอบครวัไม่ได้ ความสขุท่ีอืน่ก็ไม่ต้องพูดถงึ”	 ดงันัน้อย่ามองข้ามคนใกล้ชดิหรอืคนในครอบครวั	 พยายาม
หลกีเลีย่งการใช้อารมณ์และทะเลาะกนัให้น้อยทีส่ดุ	 สิง่ด	ี ๆ	ทีท่�าแล้วชืน่ใจกข็อให้ท�าให้บ่อย	 ค�าพดูด	ี ๆ	ทีพ่ดูได้ 
กข็อให้พดู	เพราะครอบครวัคอืรากของมนุษย์	ถ้ารากของชีวิตเน่า	ส่วนทีเ่หลอืกเ็น่าท้ังหมด

ฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่ทะเลำะกับคนใกล้ชิด

 และท้ังหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงท่ีจะช่วยให้ท่ำนฝึกตัวเองให้ค้นพบกับควำมสุขท่ีแท้จริงในชีวิตได้ง่ำยข้ึน เพรำะควำมสุขนั้น

ใคร ๆ ก็สำมำรถหำได้ แต่ควำมสุขท่ียั่งยืน และวิธีกำรค้นพบควำมสุขไม่ใช่เร่ืองง่ำยที่ใคร ๆ ก็ท�ำได้ แม้จะเป็นควำมสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ 

แต่เมื่อรวม ๆ กันแล้ว เรำก็จะมีพลังชีวิตที่มำกเพียงพอที่จะใช้มันในโลกแห่งควำมเป็นที่จริงที่ทั้งวุ่นวำยและกดดันได้ง่ำยขึ้นค่ะ

ขอบคณุข้อมลูจาก :  
พศิน อนิทรวงค์ และ Chonburipost.com

เรยีบเรยีงโดย.. ส่วนสือ่สารองค์กร

รุน่ท่ี 1 ในวันท่ี 4, 5, 21, 22, 25 และ 27 มิถนุายน พ.ศ. 2561  

เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนน สขุมุวิท 21

หลกัสตูรน้ี เน้นให้ผูเ้ข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีขัน้พืน้ฐานได้ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะและเทคนิค

การตรวจสอบบัญชีตามแนวทางใหม่ อีกทัง้มีการท�ากรณศึีกษาและกระดาษ

ท�าการเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

หัวข้อหลักการอบรม

6 วัน

การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ

(Workshop)  Training

• การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบบัญชีในภาพรวม

• การท�าความเข้าใจระบบงานและการทดสอบการควบคุมภายใน

• การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตัวอย่างในการสอบบัญช ี

    และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ

• การท�าความเข้าใจและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

    แบบไม่ซับซ้อน

• การสรุปผลการตรวจสอบ

หลักสูตรเต็ม 6 วัน รับชั่วโมง CPD 36 ชั่วโมง                                                 

ค่าอบรม (รวม vat) 

สมาชิกสภา 12,000 บาท     บุคคลทั่วไป 14,000 บาท

หลักสูตร 2 วัน รับชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมง 

ค่าอบรม (เฉพาะ Module 1-2 หรือ Module 3-4) (รวม VAT) 

สมาชิกสภา  4,200 บาท     บุคคลทั่วไป  4,500 บาท

หลักสูตรย่อย 1 วัน  รับชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง 

ค่าอบรม (เลือกวัน/หัวข้อที่สนใจ) (รวม VAT)                                                    

สมาชิกสภา  2,200 บาท     บุคคลทั่วไป  2,500 บาท

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
ส�าหรับผู้สอบบัญชี/ผู้ท�าบัญชี

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ที่มีประสบการณ์ 

ระดับ Senior ขึ้นไป

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

• บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

• บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

• บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

• บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th 

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : training@fap.or.th 

ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523 และ 2544 E-mail : finance@fap.or.th    @FAP.FAMILY



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

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

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

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ได้ทีี่ www.fap.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 2/61”         

	 วันที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	1,500	บาท	บุคคลทั่วไป	1,800	บาท	(รวม	VAT)				

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรเต็ม)”  

	 วันที่	7	มิถุนายน	ถึง	วันที่	14	กันยายน	พ.ศ.	2561	 

				เวลา	09.00	-	16.30	น.	และ	09.00	-	12.15	น.			

	 สมาชิก	29,800	บาท	บุคคลทั่วไป	32,500	บาท	(รวม	VAT)	

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “Audit Assistant Training รุ่นที่ 1/61”   

	 วันที่	11	-	13	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

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

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21			

• หลักสูตร “การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำาหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/61”  

	 วันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	1,800	บาท	บุคคลทั่วไป	2,300	บาท	(รวม	VAT)	 

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

Next Issue..

Issue 66    June  2018

Time to Travel


