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	 เมื่อพูดถึงมาตรฐานการรายงานทางการระหว่างประเทศ	 (International	 Financial	 Reporting	 Standards	 –	 IFRSs) 
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน	(Financial	Instruments)	หลายคนคงรู้จักกับกิตติศัพท์ของ International Accounting Standard 
No. 39 หรือ IAS 39 ฉบับปี	ค.ศ.	2009	ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการปฏิบัติเป็นอย่างมาก	ต่อมาจึงมี	IAS	39	ฉบับปี	ค.ศ.	2013	
ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยลง	 แต่นักบัญชีส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่า IAS 39 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
ที่มีความซับซ้อนมากฉบับหนึ่ง	 จนในท่ีสุดมีการปรับโฉมคร้ังใหญ่ของมาตรฐานการรายงานทางการระหว่างประเทศเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน	แปลงร่างมาเป็น	 International	Financial	Reporting	Standard	No.	9	หรือ	 IFRS	9	ฉบับปี	ค.ศ.	2014	โดยก�าหนด 
ให้เริ่มใช้ได้อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปีนี้เอง	(ค.ศ.	2018)
 ส�าหรับบริบทของประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีจัดให้มี Roadmap ในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(Thai Financial Reporting Standards – TFRSs) หนึ่งปีหลังจากที่ IFRSs มีผลบังคับใช้	 ทั้งนี้	 มาตรฐานการบัญชีของไทย 
ในปัจจุบันที่มีขอบเขตคล้าย	 TFRS	 9	 ได้แก่	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 101	 เรื่อง	 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	 มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที	่104	เร่ือง	การบญัชสี�าหรบัการปรบัโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา	มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่105	เรือ่ง	การบญัชสี�าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี ้
และตราสารทุน	ซึ่งมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลายาวนาน	 นักบัญชีไทยไม่มีโอกาสได้ใช้	 IAS	 39	 แล้ว	 ซึ่งหลายคนคงดีใจ	 แต่เราจะกระโดด 
ข้าม	 IAS	 39	มาใช้	 TFRS	 9	 เลยก็ถือเป็นก้าวที่ใหญ่มากทีเดียว	 TFRS	 9	 ไม่ได้บังคับใช้กับทุกบริษัท	 แต่	 TFRS	 9	บังคับใช้กับกิจการ 
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ	 (Publicly	Accountable	Entities	หรือ	PAEs)	 เท่านั้น	กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	and 
Medium-sized	Enterprises	หรือ	SMEs	หรือกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ	 (Non-Publicly	Accountable	Entities	หรือ	
NPAEs)	เบาใจได้	ท่านไม่ต้องใช้	TFRS	9

 แล้ว TFRS 9 จะเริ่มบังคับใช้เมื่อใดกัน?

	 ตอนนี้คงเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวกันแล้วว ่าคณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	 (กกบ.)	 ประชุมไป 
เมื่อวันที่	 17	 กรกฎาคม	 ท่ีผ่านมา	 เพื่อพิจารณาวันบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินในประเทศไทย	
โดยมีทางเลือก	 3	 วัน	 ได้แก่	 (1)	 เริ่มใช้วันที่	 1	 มกราคม	 2562	 ตาม	 Roadmap	 ของสภาวิชาชีพบัญชี	 (2)	 เล่ือนออกไป	 1	 ปี 
โดยเริ่มใช้วันที่	1	มกราคม	2563	(3)	เลื่อนออกไป	3	ปี	โดยเริ่มใช้วันที่	1	มกราคม	2565
 กกบ. มีมติให้บังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินในวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ PAEs 
สามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early Adoption) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	ประกอบด้วย	 (1)	 TFRS	 9	 เครื่องมือทางการเงิน	 (2)	 TFRS	 7 
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน	(3)	TAS	32	การแสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน	(4)	TFRIC	16	การป้องกัน
ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	และ	(5)	TFRIC	19	การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

TFRS 9 
เกี่ยวข้องกับ PAEs 

ที่มีสินทรัพย์ทางการเงิน 

และหนี้สินทางการเงิน

Newsletter    Issue 682



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

	 สวสัดค่ีะท่านสมาชกิ	พบกนัอกีเช่นเคยใน	Newsletter	ส�าหรบัฉบบันี้ 
ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความรักอีกหนึ่งเดือนของปีที่มีวันส�าคัญอย่าง 
“วันแม่แห่งชาติ”	 โดยหลายภาคส่วนมีการจัดกิจกรรม	 ท้ังกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	
และกิจกรรมเกี่ยวกับการระลึกถึงพระคุณของแม่	 ซ่ึงนับว่าเป็นกิจกรรม 
ที่น ่าอิ่มเอมใจ	 สภาวิชาชีพบัญชีขอใช้พื้นท่ีตรงน้ีเชิญชาวบัญชีทุกท่าน 
ชวนคุณแม่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันค่ะ
	 ในเดือนที่ผ ่านมา	 แน่นอนว่าหลายท่านคงติดตามข่าวเด็ก	 ๆ	
และโค้ชทีมเยาวชนหมูป่าอะคาเดมีท้ัง	13	ชีวิต	ที่เป็นผู้ประสบภัยติดค้าง 
ในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	ขณะนี้เจ้าหน้าที่และผู้ท่ีเก่ียวข้องก็ได้ช่วยเหลือ
ทั้ง	13	ชีวิตรอดกลับมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางการให้ก�าลังใจจากคนไทย 
ทั้งประเทศ	สภาวิชาชีพบัญชีขอช่ืนชมเจ้าหน้าที่	 หน่วยงานต่าง	ๆ	และ 
ผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในครั้งน้ี	 ถือเป็น 
เรือ่งราวทีป่ระทับใจและซาบซึง้เป็นอย่างยิง่	 แม้ว่าจะมกีารสญูเสียของเจ้าหน้าท่ี 
ในขณะปฎิบัติการ	แต่ทุกท่านจะเป็นวีรบุรุษที่เราจะกล่าวถึงไปตลอดกาล	
	 Newsletter	ฉบบันี	้ยงัคงอดัแน่นด้วยบทความ	ข่าวสาร	และเนือ้หา
สาระทีน่กับญัชีควรรูเ้ช่นเคย	โดยได้รบัเกียรตจิาก	รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	
สภุทัรกลุ	ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช	ีมากล่าวทกัทายเปิด
เล่ม	พร้อมกล่าวถงึ	TFRS	9	เก่ียวข้องกบั	PAEs	ทีม่สีนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิ 
ทางการเงินซึ่งก�าลังเป็นเรื่อง	Hot	อยู่ในขณะนี้	นอกจากนี้ยังมีบทความต่าง	ๆ	
อาทิ	บทความเทิดพระเกียรติ	“วันแม่แห่งชาติ”,	Artificial	 intelligence	in	
Accounting,	การปรับปรุงมาตรฐาน	ISQC	ในอนาคตอันใกล้,	Base	Erosion	
and	Profit	Shifting	และอื่น	ๆ	อีกมากมายสามารถติดตามได้ภายในเล่มค่ะ	

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)
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 แล้ว TFRS 9 เกี่ยวข้องกับสถาบัน

การเงินเท่านั้นใช่หรือไม่?

	 ค�าตอบคือ	“ไม่ใช่”	 TFRS	 9	 เก่ียวข้องกับ	 PAEs	 ที่มี
สนิทรัพย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ	ซึง่	PAEs	ทีไ่ม่ใช่สถาบนั
การเงินต่างก็มีสินทรัพย์ทางการเงินท้ังส้ิน	 อย่างน้อยท่ีสุดก็คือ 
“ลูกหนี้การค้า”	ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
	 ถึงแม้ว่าการบังคับใช้	 TFRS	 9	 จะเลื่อนออกไป	 1	 ปี 
เป็นวันที่	 1	 มกราคม	 2563	 แต่สภาวิชาชีพบัญชีก็ยังคงเดินหน้า
อย่างเตม็ทีเ่พือ่เตรยีมความพร้อมให้กบั	PAEs	ต่อไป	เพือ่ให้การถอื
ปฏิบตัติาม	TFRS	9	ส่งผลกระทบต่อ	PAEs	น้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	
โดยในปัจจุบันคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดให้มี	
“คณะท�างานสนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมและแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ือง
มือทางการเงิน”	ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน	
ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญช	ี
(ประธานคณะท�างาน)	 ผู้สอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชีกลุ่ม 
Big	4	และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	
ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 กรมสรรพากร	 และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	นอกจากนี	้สภาวชิาชพีบญัชจีะจดัท�าคูม่อือธบิาย	ถาม-ตอบ	
และตัวอย่างประกอบความเข้าใจเก่ียวกับการถือปฏิบัติตาม 
TFRS	9	และการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ผู้บริหาร	นักลงทุนและนักวิเคราะห์	รวมทั้ง
จัดให้มีนักวิชาการที่ท�าหน้าที่ตอบค�าถามต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับปัญหา 
ในทางปฏิบัติด้วย			

เนื้อหาส�าคัญของ TFRS 9 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

(Classification and Measurement) 

ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงิน

ส่วนที่ 2 การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

(Impairment Loss) ของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตามแนวคิดของผลขาดทุนด้านเครคิตที่คาดการณ์

(Expected Credit Loss Model)

ส่วนที่ 3  การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

(Hedge Accounting)
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 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นี้ เนื่องในวันเฉลิมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ครบรอบ 86 พรรษา Newsletter 
ฉบับนี้จึงขอกล่าวถึงพระราชด�ารัสพระราชด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ความว่า

“...ขาดทุนของฉัน... คือ ก�าไรของแผ่นดิน...” 

	 แน่นอนชาวบัญชีเช่นเราย่อมไม่ชอบค�าว่า	 “ขาดทุน”	 แต่ไม่ใช่ส�าหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่	 9	 เมื่อครั้งหนึ่งผู ้ถวายงานใน	 “โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ”	 ที่บ้านขุนแตะ	 ต�าบลดอยแก้ว 
อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 กราบบังคมทูลว่า	 ได้จ้างชาวเขามาท�างานในฟาร์มตัวอย่างที่บ้านขุนแตะ	 จังหวัดเชียงใหม่	
เพียง	40	คน	ถ้าจ้างคนงานมาก	ๆ	อาจจะขาดทุน	เพราะผลผลิตยังน้อยอยู่	พระองค์ทรงมีรับสั่งว่า…
	 “…อย่ามาพูดเรื่องก�าไรขาดทุนกับฉันนะ	 ฉันต้องการให้คนจนมีงานท�ามาก	 ๆ	 ขาดทุนของฉันคือก�าไรของแผ่นดิน	
เพราะการที่ท�าให้คนยากจนในชุมชนนั้น	ๆ	มีงานท�า	พวกเขามีรายได้	 มีเงินเลี้ยงครอบครัว	 ไม่ต้องไปเป็นโจร	 ไม่ต้องไปเป็น
ขโมย	 ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ไม่ตัดไม้ท�าลายป่า	 ไม่ไปเผาป่า	 ต�าบลน้ัน	 อ�าเภอน้ัน	 จังหวัดน้ัน	 สิ่งนั้นก็คือก�าไร 
ของแผ่นดิน…”
 จากพระราชด�ารัสดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงให้ความส�าคัญกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และ 
ความสงบร่มเย็นของประเทศชาติ ซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่า “ก�าไรของแผ่นดิน”
	 ทัง้นี	้วนัที	่12	สงิหาคม	2561	นี	้รฐับาลเตรยีมจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ
ในรัชกาลที่	 9	 โดยจะจัดงานใน	3	ลักษณะ	คือ	การเฉลิมพระเกียรติ	 การถวายพระราชกุศล	และการถวายพระพรชัยมงคล 
โดยกิจกรรมหลักจะจัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวง	ในช่วงเช้าจะมีการท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	จ�านวน	243	รูป	ในช่วงบ่าย 
จะมีริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและถวายเครื่องราชสักการะที่เวทีกลางหน้าพระฉายาลักษณ์กลางท้องสนามหลวง 
จากนั้นจะจุดเทียนชัยมงคลพร้อมกับร้องเพลง	 สดุดีพระแม่เจ้า	 ซึ่งเป็นเพลงที่ชนะเลิศการประกวดบทเพลงวันแม่แห่งชาต ิ
ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ตั้งแต่ปี	2523

ขาดทุนของฉัน คือ ก�าไรของแผ่นดิน

โดย..ส่วนสื่อสารองค์กร
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เป็นผู้ฝึกหัดงานงา่ยนิดเดียว!
	 Newsletter	ฉบบันี	้จะขอพดูถงึผูข้อขึน้ทะเบยีนฝึกหดังานเพ่ือขอรบัใบอนญุาตเป็นผูส้อบบญัชี	หรอืเรยีกกันง่าย	ๆ	ว่า	“ผูฝึ้กหดังาน”	
ซึ่งผู ้ฝึกหัดงานต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชีจากหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย	หรือมาตรฐาน 
การสอบบัญชีของต่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองการฝึกหัดงานตามข้อบังคับ	สภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัต ิ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	พ.ศ.	2556

News Update

การเป็นผู ้ฝึกหัดงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน ดังต่อไปนี้

	 ทั้งนี้	 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี	 เว็บไซต์	สภาวิชาชีพบัญชี	www.fap.or.th	หรือติดต่อส่วนงานทะเบียน	 
หมายเลขโทรศัพท์	0	2685	2524	และ	0	2685	2532	หรือ	E-mail:	fapmember@fap.or.th
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ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการก�าหนดไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา และวิชา 
การสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาซึ่งรวมทุกรายวิชาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ การฝึกหัดงานดังกล่าวต้องกระท�าเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกว่า 3 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปีนับจากวนัย่ืนค�าขอแจ้งการฝึกหดังาน และมเีวลาฝึกหดังานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง

ต้องยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มฝึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชา 
การบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตาม (2) หรือส�าเนาปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 7(6) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี

ต้องท�ารายงานการฝึกหดังานยืน่ต่อคณะกรรมการปีละ 1 ครัง้นบัจากวนัยืน่ค�าขอแจ้งการฝึกหดังานโดยให้ยืน่รายงานภายใน 2 เดอืนนบัจาก
วนัสิน้เดอืนทีค่รบก�าหนดในแต่ละปี พร้อมด้วยค�ารบัรองการฝึกหัดงานของผูใ้ห้การฝึกหดังาน มฉิะนัน้ ให้ถอืว่าไม่มกีารฝึกหดังานในปีน้ัน

ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงผูใ้ห้การฝึกหดังาน หรอืผูใ้ห้การฝึกหดังานรายเดิมถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณเพิกถอนใบอนุญาตต้องแจ้ง 
การเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยรายงาน และ
ค�ารับรองการฝึกหดังานของผูใ้ห้การฝึกหดังานรายเดมิ และการแจ้งรับฝึกหดังานของผูใ้ห้การฝึกหดังานรายใหม่ มฉิะนัน้ ให้ถอืว่าค�าขอฝึกหดังาน 
นัน้สิน้สดุลงเว้นแต่กรณเีปลีย่นแปลงผูใ้ห้การฝึกหดังานในส�านกังานเดยีวกนัไม่ต้องแจ้งการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้ ในกรณทีีผู้่ให้การฝึกหดังาน 
ถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้แต่ผู้ฝึกหัดงานจะไม่สามารถนับชั่วโมง 
การฝึกหดังานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาตได้

ในกรณีผู ้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จส้ินภายในเวลา 5 ปีนับจากวันที่ยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงาน 
ต่อคณะกรรมการให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการพิจารณาจ�าหน่ายค�าขอได้การย่ืนค�าขอตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามแบบ 
ที่คณะกรรมการก�าหนด
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Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันเสาร์ที่	 23	 มิถุนายน	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชี	 จัดการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี	2561	ณ	ศนูย์อบรมสมัมนาศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	เกษร	ีณรงค์เดช	ชัน้	6	อาคาร
สภาวิชาชีพบัญชี	โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล	นายกสภาวิชาชีพบัญชี	เป็นประธาน
ในที่ประชุม	 พร ้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 และผู ้ทรงคุณวุฒิด ้าน 
ต่าง	ๆ	โดยที่ประชุมได้ด�าเนินการตามระเบียบวาระต่าง	ๆ	ทั้ง	9	วาระ	รวมถึงการรายงาน
ผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ	 และเปิดโอกาสให้สมาชิก 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้สอบถามและเสนอแนะในเรือ่งต่าง	ๆ 	อนัเป็นประโยชน์ต่อสภาวชิาชพีบญัช ี
มึีเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	398	คน	แบ่งเป็นเป็นสมาชิกสามัญ	393	คน	สมาชิกสมทบ	5	คน	
และไม่มีสมาชิกวิสามัญเข้าร่วมประชุม

สภาวิชาชีพบัญชี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

	 เมื่อวันที่	 27	 มิถุนายน	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมธนาคารไทย	 และ
ตวัแทนจากธนาคารสมาชกิ	ได้ค�านงึถงึประโยชน์และความส�าคญัของการส่งหนงัสอืยนืยนัยอด
ข้อมูลธนาคารของผู้สอบบัญชีและธนาคาร	จึงได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหารวมถึง
หาแนวทางแก้ไขกระบวนการส่งหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี	
2560	ถึงต้นปี	2561ที่ผ่านมา
	 อย่างไรก็ด	ีหากได้รบัข้อมลูการส่งหนงัสอืยนืยนัยอดข้อมลูจากธนาคาร	สภาวชิาชพีบญัชี
จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลติดต่อธนาคารให้ทุกท่านทราบต่อไป

การหารอืเพือ่พจิารณากระบวนการเกีย่วกบัหนงัสือยืนยันยอดข้อมลูธนาคาร

	 เมื่อวันที่	 11	 กรกฎาคม	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบัญชีบริหาร	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 “ผู้บริหารทางการบัญชีกับ 
การเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล	 Thailand	 4.0”	 รุ ่นที่	 2/61	 
ณ	โรงแรม	S	31	ถนนสขุุมวทิ	31	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ตอบสนองต่อโมเดล	Thailand	4.0	
ทีใ่ห้ภาคธรุกจิมุง่เน้นการผลติโดยใช้เทคโนโลยท่ีีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ใช้พลงังานทดแทน
และปรับแนวคิดเดิมที่ค�านึงถึงความได้เปรียบด้านต้นทุนเป็นหลักด้วยการผลิตเป็นจ�านวน
มากมาสู่การค�านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรมเพื่อลดความสูญเสียทั้งระบบ	
ทัง้นี	้ให้ผูผ่้านการอบรมสามารถเพิม่บทบาทเป็น	Strategic	Partner	ของผูบ้รหิารระดบัสงู
ได้ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะท�าให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่อันจะ
น�าไปสู่การเพิ่มมูลค่า	 ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน	 ความยั่งยืนขององค์กร	 ส่ิงแวดล้อมและ
สังคมต่อไป

	 	เมื่อวันที่	19-20	กรกฏาคม	2561	สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนา	Refreshment	of	
the	Role	and	Expectation	of	A	CFO	ณ	ห้อง	Asoke	1	โรงแรม	Grand	Center	Point	
Terminal	21	ให้แก่	CFO	ที่ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
กรรมการอสิระและผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต	กว่า	35	ท่าน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาทกัษะ	
CFO	 ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการบัญชีและที่เกี่ยวข้องท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันได้ด้วยตนเอง	 และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาและบริหารธุรกิจได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ	สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่าง	CFO	ที่ร่วมโครงการ	

												ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุพจน์	สิงห์เสน่ห์	อุปนายกคนที่หนึ่ง	และประธาน
คณะกรรมการวชิาชพีบญัชีด้านการสอบบญัช	ีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน	ร่วมด้วยวทิยากร
ผูท้รงคุณวฒุกิว่า	10	ท่าน	ทัง้นี	้หากสภาฯ	มแีผนการจดัสัมมนาหลักสูตรนีใ้นรุน่ต่อไปจะแจ้ง
ข่าวให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์	โปรดติดตาม..

จัดต่อเนื่อง! การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

ผู้บริหารทางการบัญชีกับการเพิ่มมูลค่า

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาหลักสูตรใหม่! ส�าหรับ CFO   

Refreshment Of The Role And Expectation Of A CFO
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	 บางท่านอาจจะเห็นว่า TFRS 16	ท�าให้เกิดภาระต่อ 
นักบัญชี	 แล้วยังเกิดผลกระทบในทางลบต่องบการเงินหลาย
ประการ	หากเราได้พิจารณาให้ลึกซึ้งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การมข้ีอมลูเรือ่งสญัญาเช่าทีเ่ด่นชดัขึน้	เราจะเหน็โอกาสทางธรุกจิ
เมื่อได้น�า TFRS 16	มาปฏิบัติ	เช่น

 • การได้วิเคราะห์ข้อมูลสญัญาเช่า ทบทวนวัตถปุระสงค์

และประโยชน์ของสัญญาเช่าท่ีมีอยู่ (Analyzing Lease Data 
and Reviewing the Lease Objectives and Economic 
Substance)

 • การพัฒนากระบวนการและการควบคุมภายในให้

เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อรองรับการจัดท�าบัญชีสัญญา

เช่า (Enhancing Process and Internal Controls for  
Lease Accounting)

 • ท�าให้เกดิการสร้าง/ปรบัปรงุระบบงานเพือ่ให้สามารถ

จัดท�ารายงานข้อมูลสัญญาเช่าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

(Creating/Improving System and Lease Reporting)

 • การบริหารการเช่าสินทรัพย์ในเชิงรุก ท�าให้สามารถ

วิเคราะห์และน�าไปสู่การประหยัดต้นทุน (Proactive Lease 
Management and Cost Saving Opportunities)

 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 

เรือ่ง สญัญาเช่า (TFRS 16) อยู่ในระหว่างการพจิารณา

เพื่อประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาโดยคาดว่าจะมี 

ผลบังคับใช้ในปี 2563 ในขณะท่ีกจิการในต่างประเทศท่ีใช้ 

IFRS 16 จะมผีลบงัคับใช้ในปี 2562 เรว็กว่าประเทศไทย

หนึ่งปี TFRS 16 จะท�าให้เราได้เห็นความเปล่ียนแปลง

ของงบการเงิน ซึ่งแต่เดิมการบันทึกบัญชีสัญญาเช่า

ด�าเนินงานเป็นเพียง “ค่าเช่า” ในงบก�าไรขาดทุนเท่าน้ัน 

จะถูกยกฐานะเป็นรายการสินทรัพย์ท่ีเรียกว่า “สิทธิ

การใช้ (Right-of-Use)” พร้อมท้ังท�าให้เกิดรายการ 

“หน้ีสินจากสัญญาเช่า” เพิ่มขึ้น รายการท่ีเพิ่มขึ้นน้ี

อาจส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ ๆ 

เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 

สูงขึ้น อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return 

on Assets Ratio) ลดลง แต่ก็มีผลกระทบในทางบวก 

เช่น ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 

+ ค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) สูงขึ้น

“นักบัญชีบริหาร” กับการเตรียมพร้อม..

TFRS 16
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 การน�า TFRS 16 มาใช้นั้น ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่ส�าหรับหลาย ๆ  กิจการที่มีการเช่าทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก ปัจจัย

ส�าคัญที่กิจการควรค�านึงถึง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ในวันที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ เช่น 

การบริหารโครงการ (Project Governance)

	 การเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	รวมถึงการน�า	TFRS 16	มาปฏิบัตินั้นจะเกิด
ความส�าเร็จต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือประสานงานจากบุคคล 
ต่าง	ๆ	ในองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง	เช่น
 • ผู้บริหารระดับสูง	ที่มีอ�านาจตัดสินใจและสนับสนุนให้คณะท�างาน
สามารถด�าเนินการโครงการให้ลุล่วง
 • หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า	 เช่น	หน่วยงานการผลิต 
หน่วยงานจัดซื้อ	หน่วยงานผู้ใช้ทรัพย์สินเช่า		หน่วยงานกฎหมาย	เป็นต้น
 • ผู้สอบบัญชี 

	 ดังนั้นการสื่อสารถึงผลกระทบให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรได้รับความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลของการออกมาตรฐานฯฉบับใหม่	
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ	และแนวทางที่จะแก้ไขเพื่อรองรับกับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น	เมื่อหน่วยงาน 
ต่าง	ๆ 	ในองค์กรได้รบัทราบถงึผลกระทบและร่วมมือร่วมใจกนัแล้ว		เชือ่ได้ว่าจะสามารถลดผลกระทบลงได้			การบรหิารความเปลีย่นแปลง
เป็นบริบทหนึ่งที่ต้องด�าเนินการตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินการ

กิจกรรมการวิเคราะห์ ออกแบบ และการปรับใช้ TFRS 16 (Project Activities – Analyze, Design 

and Deploy)

	 เพื่อให้การน�ามาตรฐานใหม่มาใช้ปฏิบัติ		กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ด�าเนินการอาจแบ่งเป็น	4	ขั้นตอน	ใน	3	ระยะของกิจกรรม			

วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับใช้

ระบุสัญญา •	ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลจากสัญญาเช่า
•	ระบุสัญญาที่อาจมีการเช่าแฝง	เช่น	
สัญญาบริการที่มีการระบุสินทรัพย์
•	ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา 
ที่ระบุได้ว่าเป็นสัญญาเช่า
•	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะท�างาน

•	ก�าหนดกระบวนการเพื่อระบุ
สัญญาเช่าในอนาคต
•	ก�าหนดนโยบายการบัญชี
ที่ปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานใหม่

จัดประเภท

สัญญาเช่า

•	พิจารณาและแยกประเภทองค์
ประกอบของสัญญาเช่า	(สิทธิการใช้,	
ค่าบริการ)

•	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเพื่อแยกองค์ประกอบ
สัญญาเช่าออกจากบริการหรือค่า
ใช้จ่ายอื่น

•	จัดท�าแนวทางส�าหรับการ
เจรจาเช่าทรัพย์สินในอนาคต

รับรู้

และวัดมูล 

ค่าสัญญาเช่า

•	ระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการค�านวณ	
•	เลือกวิธีปฏิบัติส�าหรับการน�ามาใช้
ครั้งแรก		
•	จัดท�าเอกสารประกอบสมมติฐาน 
ที่ใช้ในการค�านวณ

•	ร่างหมายเหตุประกอบงบ 
การเงินที่จะใช้ในการเปิดเผย
ข้อมูลและระบุข้อมูลที่ต้องใช้

•	สอบทานการค�านวณเป็นไป
ตาม	TFRS	16

 จัดการข้อมูล

สัญญาเช่า

•	สร้างฐานข้อมูลสัญญาเช่า	เช่น	 
ใช้ระบบงานด้านสัญญาเช่า	หรือ	
excel

•	คัดเลือกระบบงานที่สามารถ
จัดการสัญญาเช่า	หรือ
•	ปรับปรุงระบบงานที่มีอยู่ให้
สามารถรองรับการจัดการสัญญาเช่า
•	ปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
ให้สอดคล้องกับระบบงานจัดการ
สัญญาเช่า

•	ค�านวณผลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงิน	อัตราส่วนทาง 
การเงิน	และเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้ยืม
•	จัดเก็บข้อมูลเพื่อค�านวณ 
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีจากความแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างบัญชีและภาษี

แหล่งข้อมูล:  https://www.financialdirector.co.uk/2017/10/18/guide-ifrs-leases-journey-compliance
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	 การน�า	TFRS 16	มาใช้ส�าหรับทุกสัญญาเช่าน้ัน	อาจสร้างภาระแก่กิจการ
เป็นอย่างมากในการบันทึกบัญชี	ดังนั้น	มาตรฐานฯ	จึงให้ทางเลือกแก่กิจการที่จะ 
บันทึกเป็นค่าเช่าได้เหมือนเดิม	ส�าหรับสัญญาเช่าที่คาดว่าผลกระทบจากการไม่ได้
บันทึกบัญชีจะไม่มีนัยส�าคัญ	ได้แก่
 • สัญญาเช่าระยะสั้น ที่มีอายุสัญญา	ไม่เกิน	12	เดือน	ซึ่งต้องเลือกระบุตาม
ประเภทหรอืกลุม่ของสนิทรพัย์อ้างองิ	เช่น	สญัญาเช่าทรพัย์สินประเภทเครือ่งจกัรหรอื
อุปกรณ์
 • สัญญาเช่าท่ีมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า	สามารถเลือกได้แต่ละ
สัญญา	โดยมูลค่าต�่านี้	พิจารณาจากมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงเม่ือซ้ือในสภาพใหม่		
ตวัอย่างทีม่าตรฐานฯ	ถอืว่าเป็นสนิทรพัย์มูลค่าต�า่	เช่น			แทบเลต็	คอมพวิเตอร์	โทรศพัท์	
รายการเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ของอุปกรณ์ส�านักงาน	
 • อย่างไรก็ตาม การใช้ทางเลือกนี้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าเช่าที่เกิด

จากสัญญาเช่าข้างต้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การสื่อสารผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders)	เช่น	
 • สถาบันการเงินผู ้ ให ้ เ งินกู ้ ยืม/ผู ้ถือหุ ้นกู ้ 	 -	 กิจการที่มีสัญญา 
กู้ยืมเงินซึ่งมีเงื่อนไขต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(Debt	to	Equity	Ratio)	หรือ 
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย	 (Interest	Coverage)	และเมื่อน�า	TFRS	16 
มาปฏิบัติแล้วเกิดเหตุการณ์ผิดเงื่อนไข	กิจการควรรีบด�าเนินการเจรจากับผู้ให้กู้ยืม 
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องช�าระหนี้ก่อนถึงก�าหนด			
 • ผูถ้อืหุน้สามัญส�าหรบับรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ –	หน่วยงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์อาจสือ่สารให้แก่นกัลงทนุเพือ่ให้ทราบผลกระทบทีอ่าจม	ีและนกับญัชี
ของกิจการต้องเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผยผลกระทบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

ความแตกต่างของการรายงานงบการเงินเพื่อประโยชน์อื่น  

 • การจดัท�างบการเงนิของบรษัิทย่อย	เพือ่รายงานข้อมูลให้แก่บรษัิท
ใหญ่	และ	การจัดท�างบการเงินของบริษัทย่อยเอง	 เพื่อน�าส่งหน่วยงานราชการ
ซึ่งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	
(TFRS	for	Non-Publicly	Accountable	Entities	(NPAEs))	จะมคีวามแตกต่างกัน 
เน่ืองจาก	TFRS	for	NPAEs	ยังมีวิธีปฏิบัติเหมือนเดิม	คือ	พิจารณาว่า	สัญญา
เช่านั้นเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าการด�าเนินงาน		ดังนั้น	การปรับปรุง
รายการต้องท�าอย่างระมัดระวัง	 เพื่อให้จัดท�าข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
และมาจากฐานข้อมูลเดียวกัน
 • การค�านวณผลแตกต่างเพื่อรองรับการค�านวณภาษีเงินได้

นิติบุคคล และการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

	 ดังนั้น	 ระบบงานมีความส�าคัญส�าหรับกิจการที่มีขนาดใหญ่และ 
มีสัญญาเช่าจ�านวนมาก		ซึ่งระบบงานเหล่านี้	ปัจจุบันก็เริ่มมีให้เห็นในตลาด
ซึ่งอาจจะต้องส�ารองงบประมาณการลงทุนไว้ด้วย
	 ท้ายทีส่ดุแล้ว	ขอให้หน่วยงานบัญชีได้ใช้โอกาสทีม่าตรฐานฯ	มคีวาม
เปลีย่นแปลงนี	้ในการสร้างประโยชน์จากกระบวนการจดัท�าข้อมลูเหล่านี	้และ
น�าไปสู่การลดต้นทุนและวางแผนการใช้ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดย..สุภาณี ศรีสถิตวัตร
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร
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การปรับปรุง

มาตรฐาน 

ในอนาคตอันใกล้..

	 เมื่อปลายปีที่แล้ว	International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ได้คิดที่จะปรับปรุงยกเครื่องใหม่
ส�าหรับมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบัที ่1 เร่ืองการควบคมุคณุภาพส�าหรบัส�านกังานทีใ่ห้บรกิารด้านการตรวจสอบและการสอบทาน 
งบการเงินและงานให้ความเชือ่มัน่อืน่ตลอดจนบรกิารเกีย่วเน่ือง (ISQC1)	โดยรวมการปรบัปรงุมาตรฐานการสอบบญัชรีหสั	220	เข้าไปด้วย	และ
มกีารเพ่ิมมาตรฐานใหม่คอื	ISQC2	ข้ึนมาส�าหรบัผู้สอบทานการควบคมุคณุภาพงานหรอื Engagement Quality Control Reviewer (EQCR)

ไว้โดยเฉพาะ	โดยจะเสนอร่างใหม่ประมาณเดือนกันยายนปีน้ี	 (แต่ยังไม่ได้บังคับใช้ในปีนี้)	วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงคือการกระตุ้น 
การจัดการคุณภาพในเชิงรุกในระดับส�านักงานและระดับงานตรวจสอบ	การเพิ่มการตรวจสอบและกิจกรรมการแก้ไขทั้งภายในและ
ภายนอกส�านักงาน	เพ่ิมการสื่อสารแบบสองทาง	เพ่ิมความโปร่งใสและส่งเสริมการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
โดยมีกรอบแนวคิด	Quality Management Approach	ซึ่งมี	3	องค์ประกอบที่ส�าคัญคือ	

1. การก�ากับดูแลและความเป็นผู้น�า การจัดองค์กร 

วัฒนธรรมและกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ

ส�าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1.1	 วัฒนธรรมที่ส่งเสริมค่านิยมจริยธรรม	และ 
	 ความเป็นมืออาชีพ	
1.2	 การจัดองค์กรที่สนับสนุนระบบการจัดการ 
	 คุณภาพ	
1.3	 ค ว า ม เ ป ็ น ผู ้ น� า ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล กั บ 
	 ความรับผิดชอบ	
1.4	 การค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในเรื่อง 
	 เกี่ยวกับคุณภาพ	

2. ข้อมูล การส่ือสารและเอกสารหลักฐานเน้น

การสื่อสารแบบสองทางและการได ้รับข ้อมูล 

จากส�านักงานเครือข่าย  

3. กระบวนการจัดการคุณภาพซ่ึงกระบวนการ 

ดังกล่าวประกอบด้วย 

3.1	 การก�าหนดวัตถุประสงค์ของคุณภาพ	
3.2	 ก า ร ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง 
	 ด้านคุณภาพ		
3.3	 การออกแบบและตอบสนองความเสี่ยง 
	 ด้านคุณภาพ	
3.4	 การติดตามและแก้ไขปัญหา
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การก�ากับดูแล 

และความเป็นผู้น�า

(จัดการองค์กร 

วัฒนธรรมและ

กลยุทธ์)

ก�าหนดวัตถุประสงค ์

ด้านคุณภาพ

ติดตาม

และแก้ไข

ประเมิน

ความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ

ออกแบบ

และตอบสนองความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ

รูปแสดงกระบวนการจัดการคุณภาพ (ที่มา: IAASB, 2017) 

Newsletter    Issue 6810



ประเมิน

ความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพ

ความแตกต่างระหว่าง ISQC1 ปัจจุบัน กับร่าง ISQC1 ฉบับปรับปรุง 

ประเด็น ISQC1 ปัจจุบัน ร่าง ISQC1 ฉบับปรับปรุง

จุดสนใจ นโยบายและกระบวนการ มุ่งเน้นความเสี่ยงเป็นเกณฑ์

การรับรู้

เป็นเกณฑ์ตรวจเช็คตามรายการ 
และใช้นโยบายเดียวกันกับทุกส�านักงานซึ่งอาจ
ไม่ได้ตอบสนองความเสี่ยงด้านคุณภาพของ

แต่ละส�านักงานอย่างแท้จริง	

เป็นการตอบสนองความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากกว่า

การเน้น
การเน้นการจัดการคุณภาพจากสภาพแวดล้อม

ของส�านักงานยังมีน้อย

การจัดการคุณภาพโดยมีการวางแผน 
ล่วงหน้าซึ่งอาจป้องกันความผิดพลาด 

ด้านคุณภาพ	

ผู้สอบทานการควบคุม

คุณภาพของงาน

ตรวจสอบ (EQCR)

รวมอยู่ในองค์ประกอบหนึ่ง 
ของมาตรฐาน

ISQC1	ฉบับปรับปรุงมีเฉพาะข้อก�าหนด
ในการเลือก	EQCR	และมีการก�าหนด	ISQC2	

ฉบับใหม่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของ	EQCR	แยกออกมาต่างหาก

	 จากการปรับปรุงร ่างมาตรฐาน ISQC1	 ข ้างต ้น 
หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าคล้ายกับกระบวนการตรวจสอบของ 
ผูส้อบบญัชแีละกระบวนการควบคุมภายในของการก�ากับดแูลกจิการ
ที่ดีนั่นเอง	กล่าวคือ	ส�านักงานต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ	
โดยท�าการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้น 
กับส�านักงานและให้ส�านักงานก�าหนดวิธีการตอบสนองความเส่ียงที่
ระบไุว้	นอกจากนี	้ร่างมาตรฐานใหม่ยงัมกีารก�าหนดให้มกีารตดิตามผล 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน	 ซ่ึงได้กล่าวไว้ไม่มากนักในมาตรฐาน 
ฉบับปัจจุบัน	การกล่าวถึงขอบเขตและความถี่ในการติดตามผล 
บุคคลผู้ได้รับมอบหมายในการติดตามผล	การเพิ่มขอบเขตของ 
แหล่งที่มาของข้อมูลส�าหรับการระบุความบกพร่อง	การก�าหนดให้
ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและประเมินผลกระทบ	และการเน้น 

การส่ือสารแบบสองทาง	นอกจากนี้	ร่างมาตรฐานฉบับใหม่ยังให้
ความส�าคญักับการเชือ่มโยงไปหามาตรฐานการสอบบัญชรีหสั 220 
เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ในระดับงาน 
ตรวจสอบ (Engagement Level)	โดยให้ออกแบบและตอบสนอง
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	 (What	could	go	wrong?)	 ในระดับ 
งานตรวจสอบ	และตอบสนองความเส่ียงด้านคุณภาพที่ส�านักงาน
ได้ระบุไว้แล้ว		ส�าหรับรายละเอียดของร่างมาตรฐานต่าง	ๆ	คงต้อง
ติดตามกันต่อไปว่าจะมีข้อก�าหนดที่ส�าคัญอย่างไรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชี	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชี	หน่วยงาน
ก�ากับดแูล	ตลอดจนส�านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชคีวรตดิตาม
และเตรียมความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ 
ในอนาคตอันใกล้นี้

เอกสารอ้างอิง 
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพส�าหรับส�านักงาน 
ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง. 
  http://www.fap.or.th/Article/Detail/66979 เข้าถึง 19 กรกฎาคม 2561.
- สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์. มาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 220 เรือ่งการควบคมุคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน. 
  http://www.fap.or.th/Article/Detail/66978 เข้าถึง 19 กรกฎาคม 2561.
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2017). Quality Management for Firms,September 21, 2017. 
  https://www.ifac.org/news-events/2017-09/iaasb-webcast-proposed-changes-international-standard-quality-control 
  เข้าถึง 19 กรกฎาคม 2561.  

โดย.. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
กรรมการ	ในคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี 
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 

11Newsletter    Issue 68



	 AI	 หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 เทคโนโลยีท่ีจะท�าให้คอมพิวเตอร์ 
คิดและกระท�าได้ตามระบบหรือขั้นตอนที่มนุษย์ก�าหนดไว้ไห้

	 AI	 เหมือนเป็นเรื่องไกลตัว	 แต่ถ้าท่านเป็นสาวก	 Iphone	 คงรู้จัก	 Siri	 และ 
กลุ่ม	Android	คงรูจ้กั	Google	Assistant	เป็นอย่างด	ีทีส่ามารถพดูคยุ	รบัค�าสัง่	ตอบโต้
กับเราแบบช่วยให้คลายเหงาได้เลยทีเดียว		หรือในวงการอุตสาหกรรมเราคงจะเคยเห็น
คลิปที่แพร่หลายในโลก	Social	ที่โรงงานแห่งหนึ่ง	ใช้	AI	ผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นจนถึงบรรจุ
หีบห่อขนขึ้นรถโดยอาจจะมีคนคุมระบบอยู่ไม่กี่คน	

	 ในวงการบัญชีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมี	 AI	 มาเกี่ยวข้องกับการท�างาน 
ความสามารถของ	 AI	 คือสามารถช่วยจัดการ	 ตรวจสอบหรือ	 วิเคราะห์ข้อมูล 
ที่มีปริมาณมาก	 ๆ	 ให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว	 แม้จะเป็นเรื่องใหม่และในบ้านเรา 
ยังเห็นภาพกันไม่ชัดนักว่า	AI	จะมีบทบาทอย่างไร	แต่เมื่อได้ยินว่าในอนาคตอันใกล ้
80%	 ของงานด้านบัญชีจะถูก	 AI	 เข้ามาท�าแทนมนุษย์หัวสี่เหลี่ยมอย่างพวกเรา 
ก็อดที่จะวิตกกังวลไม่ได้ว่าแล้วต่อไปเราจะท�ามาหากินยังไง	 ก่อนจะถึงค�าตอบนั้น 
มาดูกันก่อนว่า	AI	จะเข้ามามีบทบาทอย่างไร?

	 ว่ากันว่างานใดที่มีกฎเกณฑ์	ระบบหรือมาตรฐานชัดเจน	งานนั้น	เราสามารถ
พัฒนา	 AI	 ให้ท�าแทนได้	 ดังนั้นงานเกี่ยวกับสอบบัญชี	 บรรดาส�านักงานสอบบัญชี 
ระดบั	Big	4	สามารถใช้	AI	ช่วยตรวจสอบข้อมลูทางบญัชขีองกจิการขนาดใหญ่	ทีม่ข้ีอมลู
มหาศาล	(Big	Data)	ว่าเป็นไปตามมาตรฐานบญัชใีนฉบบัทีเ่กีย่วข้องหรอืไม่	นอกจากนัน้ 
AI	ยังช่วยอ่านสัญญาทางการค้าที่มีอยู่มากมายในกิจการขนาดใหญ่และน�ามาวิเคราะห์	
สรุปผลให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า	 EY	 ก�าลังมีแผนที่จะใช้	 Drones 
ในการช่วยตรวจนับสินค้าคงเหลือ	ณ	สิ้นรอบบัญชี	อีกด้วย

AI คืออะไร?

งานด้านสอบบัญชี

การใช้ประโยชน์ของ

Artificial Intelligence

(AI) ในงานบัญชี
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	 งานตรวจสอบภายในได้มีการใช้ความสามารถของ	AI	ในการวิเคราะห์	เจาะลึก	
เปรียบเทียบข้อมูลของกิจการ	จากอดีตสู่ปัจจุบัน	เปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์หรือระเบียบ
ที่วางไว้	 เพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในส่วนใดท่ีทีมงานตรวจสอบภายใน 
ต้องลงไปตรวจดูเป็นพิเศษซึ่งก็สามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธภาพ 
ในการท�างานได้มากขึ้น

	 ทิศทางการพัฒนาของ	Cloud	Based	Accounting	Software	ในระดับสากล	
ก�าลังมุ่งไปในทางที่ท�าอย่างไร	จะน�า	AI	มาช่วยในงานบัญชีให้ได้มากที่สุด	แต่เดิมนั้นเรา
รู้แต่ว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการช่วยเราเก็บข้อมูลไว้	 แต่เทคโนโลยีของ	AI	ท�างาน
ได้วิเศษกว่านั้นคือสามารถศึกษา	สังเกต	พฤติกรรมการบันทึกข้อมูลและลงรหัสบัญชีอง
เราและจดจ�าจนสามารถบันทึกและลงรหัสบัญชีแทนเราโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่	 ๆ 
ที่คล้าย	ๆ	กันเข้ามา	ซึ่งจะช่วยให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

	 สามารถวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึและพยากรณ์แนวโน้มของธรุกจิ	ทกุงานทางบญัชี
ที่เขียนคู่มือการท�างานแบบเป็นขั้นเป็นตอนได้	เราก็สามารถเขียนเป็นค�าสั่งให้	AI	ท�างาน
แทนนักบัญชีในหน้าที่นั้นได้ทั้งหมด

	 ที่ก้าวหน้ากว่านั้นคือมีการพัฒนาไปถึงขนาดสามารถเชื่อมต่อกับ	Alexa	คือ	AI	
ที่อยู ่ใน	 Amazon	 Echo	 เครื่องท่ีมีหน้าตาเป็นทรงกระบอกยาว	 ๆ	 เหมือนล�าโพง 
ในการรายงานผลประกอบการหรือตอบค�าถามต่าง	 ๆ	 จากข้อมูลในงบการเงิน 
แทนนักบัญชีตัวเป็น	ๆ	ได้แล้วด้วย

	 ขณะที่ภาคเอกชนโดยเฉพาะ	SMEs	ยังงง	ๆ	อยู่กับค�าว่า	AI	แต่กรมสรรพากร	
โดยท่านอธิบดีคนใหม่ป้ายแดง	ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนดังนี้

งานด้านตรวจสอบภายใน

งานจัดทำาบัญชี

งานตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร

นักบัญชีควรตั้งรับกับ AI อย่างไร?

	 สภาวิชาชีพบัญชีต้องการให้นักบัญชีตระหนักไม่ใช่ตระหนก	 เม่ือทราบแล้วว่าเจ้า	 AI	 จะมาช่วยท�างานแทนนักบัญชี 
ในด้านใดเราก็ควรจะยินดีว่าต่อไปงานท่ีมีปริมาณมาก	 ๆ	 และต้องท�าซ�้า	 ๆ	 กันอยู่ประจ�าแบบท่ีเราเคยแอบเบื่ออยู่นั้น	 จะมีเจ้า	 AI 
มาช่วยท�าหน้าที่ของเราคือวางแผนให้เจ้า	AI	ท�างานและหยิบเอาผลงานที่เจ้า	AI	ท�าไว้ให้มาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ

	 เราจะมีเวลามากข้ึนท่ีจะไปดูแลงานท่ีส�าคัญ	 ๆ	 เช่น	 ด้านการวางแผนภาษี	 ด้านการวิเคราะห์งบ	 เราจะต้องปรับตัว 
ที่จะหาความรู้เกี่ยวกับ	Application	ทางบัญชี	ที่ใช้	AI	ในการท�างาน	อย่าลืมว่าก่อนที่	AI	จะท�างานแทนมนุษย์ได้	จะต้องมีผู้ช�านาญ
ที่เข้าใจการท�างานของ	AI	และเขียนระบบงานให้กับฝ่าย	IT	เขียนค�าสั่งให้	AI	ท�างานนั้น	ๆ	ได้	ซึ่งงานลักษณะนี้จะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดและอาจจะสร้างรายได้ท่ีดีกว่าการรับท�าบัญชีเลยทีเดียว	 การที่เราต้องปรับบทบาทจากผู้ท�าเป็นผู้น�าข้อมูลทางการเงิน 
มาน�าเสนอแก่ผู้บริหาร	เราจึงควรที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคการน�าเสนองาน	เป็นต้น

 “นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงนโยบาย 
การบริหารจัดเก็บภาษีว่า ต่อจากนี้ไปจะพัฒนาให้เป็นสรรพากรดิจิทัล ที่น�าเทคโนโลยี 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บภาษี จะเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บ ขยายฐานภาษีมากขึ้น ด้วยการดึงประชาชนระบบเข้าสู่ระบบภาษีให้มากขึ้น 
เพื่อยกระดับการจัดเก็บภาษีของไทยให้ดีขึ้น
 โดยในปี 2563 จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีจากข้อมูล Big Data ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
มาใช้ ซึ่งจะมีข้อมูลของเอกชน และส�านักงานบัญชีเข้ามาร่วมด้วย โดยจะมีฐานข้อมูลดังกล่าวชัดเจนภายใน 1 ปี ระบบเหล่านี้เมื่อน�ามาใช้จริง 
จะสามารถด�าเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่หลบเลี่ยงภาษีทุกรูปแบบได้”	(Cr.News.ch3)

โดย..นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ 
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการวางระบบบัญชี
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	 สวัสดค่ีะท่านผูอ่้าน		ในฉบบันี	้เราจะมาคยุกนัเรือ่งเกีย่วกบัภาษีระหว่างประเทศนะคะ	ท่านผูอ่้าน
อาจเคยผ่านหูผ่านตาค�าว่า	“BEPS”	มาบ้าง	อะไรคือ	BEPS	และมีความส�าคัญยังไงกับประเทศไทย	
	 BEPS	 ย่อมาจาก	 Base	 Erosion	 and	 Profit	 Shifting	 คอื	 การหลบเลีย่งภาษีโดยกดักร่อนฐานภาษใีนประเทศ 
ทีม่ภีาระภาษีสงู	เพือ่เคลือ่นย้ายก�าไรไปยงัประเทศทีม่ภีาระภาษีต�า่กว่าหรอืไม่มภีาระภาษ	ี	ซึง่อาจอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
เนื่องจากกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน	 หรือโดยสร้างค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในประเทศที่ภาระภาษีสงู			
ทั้งนี้	 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (Organization	 for	 Economic	 Co-Operation 
and	Development	หรอื	OECD)	 ตระหนกัถงึปัญหานี	้ และได้น�าเสนอโครงการ	 BEPS	 เพื่อพัฒนากฎหมายภาษีระหว่าง
ประเทศให้มีความทันสมัยขึ้นให้ทันกับธุรกรรมท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น	 โดยโครงการ	 BEPS	 ได้น�าเสนอแผนปฏิบัติการ 
15	ปฏิบัติการ
	 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก	 (Associate	 Country)	 ภายใต้กรอบความร่วมมือ	 (Inclusive 
Framework) โครงการ	 BEPS	 เมื่อเดือนมิถุนายน	 2560	 และในฐานะสมาชิก	 ประเทศไทยต้องบังคับใช้แผนปฏิบัติการ
โครงการ	 BEPS	 อย่างน้อย	 4	 ปฏิบัติการ	 อันได้แก่	 แผนปฏิบัติการ	 5	 ตอบโต้มาตรการภาษีที่เป็นภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น	โดยค�านึงถึงความโปร่งใสและเนื้อหา	(Counter	Harmful	Tax	Practices	More	Effectively,	Taking	Into	Account 
Transparencyand	Substance)		แผนปฏิบัติการ	6	ป้องกันการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในทางที่ไม่ถูกต้อง	(Preventing	the	
granting	of	treaty	benefits	in	inappropriate	circumstances)		แผนปฏิบัติการ	13	จัดท�าเอกสารราคาโอนและรายงาน
ของแต่ละประเทศ	 (Transfer	 Pricing	 Documentation	and	Country-by-Country	Reporting) และแผนปฏิบัติการ	 14	
ปรบัปรุงกลไกในการระงบัข้อพพิาทมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (Making	Dispute	Resolution	Mechanisms	More	Effective)		

	 เมื่อเดือนมิถุนายน	 2561	 ที่ผ่านมา	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 เรื่องมาตรการป้องกันการก�าหนดราคา
โอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กันต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 
คาดว่า	 พระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2562	 เป็นต้นไป	
นอกจากนี้กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่	2	ต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Business)	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จากการให้บริการในต่างประเทศ	

 กรมสรรพากรคงจะได้มีการปรับปรุงรวมทั้งออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศออกมา 
อย่างต่อเนื่อง ผู ้ประกอบการรวมถึงนักบัญชีและผู้สอบบัญชีเองก็ควรจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด 
เพราะย่อมได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย

โดย..นางพรเพ็ญ	เอื้อปิยะชาติ 
ที่ปรึกษา	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

Newsletter    Issue 6814



ที่เพิ่งออกใหม่และดีมากเลยครับ ในเรื่องนี้หาก
เราได้เริม่ศึกษาและเรยีนรูไ้ปแล้ว เราจะสามารถ 
บูรณาการระหว่างรูปแบบธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
การบริหารความเสี่ยงได้ และสามารถวเิคราะห์
ความเสี่ยง รวมถึงเข้าใจบทบาทการก�ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ การบรหิารความเสีย่ง
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน และที่ดีไปกว่านั้นคือ เราจะสามารถ 
หาวิธีการยอมรับความเส่ียงที่เกิดขึ้นหรือค่า
ความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยินดีจะยอมรับ 
(Appetite Risk) เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้า
หมาย ซึ่งหลายบริษัทอาจจะมี Appetite Risk 
ร่วมกันในบางจุด เราก็สามารถดึงขึ้นมา Risk 
Dashboard ได้ การบูรณาการความเสี่ยงเช่น
น้ีจะส่งผลดีให้กับการบริหารงานของบริษัท 
ท�าให้งานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบลดลงได้มาก 

 สุดท้ายนี้ นอกเหนือไปจากความรู้ 
ทีผู่เ้รยีนจะได้รบั ท่านจะได้มาร่วม Share Idea 
การเรียนรู ้ กรณีศึกษาใหม่ เพื่อแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์และเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ในระดับ CEO CFO และผู้บริหารระดับสูง 
นอกจากนั้นยังจะเป็นตัวช่วยที่ส�าคัญในเสริม
ศกัยภาพ เพราะโลกของการท�าธรุกจิในปัจจบุนั
ท่านจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ท่านต้อง 
เตรียมอาวุธในมือให้พร ้อมรับกับความไม่

แน ่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผมเชื่อมั่น 
เป็นอย่างยิง่ว่าหากเราได้เตรยีมตวัก่อน ประเมนิ
สถานการณ์ได้ก่อน รอบรูใ้นหลากหลายรปูแบบ
ธุรกิจก่อน เราก็น่าจะประสบความส�าเร็จได้
มากกว่าคนอื่นแน่นอน 

นายอนุวัฒน์ จงยินดี
Executive Advisor  

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ กัด (มหาชน)

 การบริหารความเสี่ยง
ส�าคัญอย่างไร? 

 หากกล่าวถงึ “ความเส่ียง (Risk)” ทัง้
ในปัจจุบันและในอนาคต นั้นมีความไม่แน่นอน
สูง ดังจะเห็นได้จากการที่ Robot หรือ AI 
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น หากเราสามารถ
ที่จะตั้งรับ วิเคราะห์ และกล้าที่จะเผชิญหน้า
กับความเสี่ยง เราก็สามารถที่จะประเมินความ
เสี่ยงในโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีโอกาสท่ี
จะช่วยลดผลกระทบหรอื Impact ของธรุกจิลง
ไปได้ เพราะนอกจากจะท�าให้ธุรกิจอยู่รอดแล้ว 
ยังมีโอกาสท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นได้
เสมอ การได้เรียนรู้เรื่อง Risk Management  
จะช่วยให้เข้าใจเรื่องกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการเพิ่มโอกาสหรือ
ลดโอกาสในความเสี่ยง ท�าให้ธุรกิจสามารถ
บรรลุเป้าหมายโดยการประเมินความเสี่ยง 
ในอนาคต ควบคู่ไปกับการจัดท�าแผนธุรกิจได้
อย่างแน่นอน

 การบริหารความเสี่ยงมีส่วน
ช่วย CEO และ CFO อย่างไร? 

 Risk Management (Enterprise 
& Financial) เป็นหนึ่งในหัวข้อท่ีบรรจุอยู ่
ในหลักสูตร CFO Certification Program  
แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่จะท�าให้ 
ผู ้เรียนได้เรียนรู ้และศึกษาในหลากหลายมิติ
ธุรกิจ แต่หลัก ๆ ก็จะใช้ Framework ของ 
COSO ERM 2017 ซึ่งถือว่าเป็น Framework 

Special Interview  สัมภาษณ์พิเศษ ตอนที่2

Executive Class“CFO Certification Program”

หลักสูตรคุณภาพเพื่อผู้บริหารแห่งปี!

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน Newsletter ฉบับนี้ กลับมาตามค�าสัญญาที่ได้ให้ไว้ในฉบับที่แล้ว พบกับบทสัมภาษณ์จากสองวิทยากร

ผู ้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ นั่นก็คือ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู ้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ  ์

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และนายอนุวัฒน์ จงยินดี Executive Advisor บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โดยทั้งสองท่านเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CFO Certification Program รุ ่นที่ 21 ในหัวข้อ “People Engagement” 

และหัวข้อ “Risk Management” ตามล�าดับ ซ่ึงนับเป็นหัวข้อส�าคัญที่ CEO CFO และผู ้บริหารระดับสูงจ�าเป็นต้องมีความรู ้ 

ความเข้าใจ และสามารถน�ามาใช้ต่อยอดในการบริหารงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เกร่ินมาขนาดนี้แล้ว..ท่านผู้อ่านคงอยากทราบแล้ว 

ใช่ไหมค่ะ ว่าทั้งสองท่านมีมุมมองต่อเร่ืองดังกล่าวอย่างไร..
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การจัดการบริหารต่าง ๆ หากมีกระบวนการ
จัดการภายในที่ดี จะท�าให้เราสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ หากเราแข่งขันในตลาดได้ก็จะเกิด
การยอมรับจากสังคม ชุมชน หลังจากนั้นก็จะ
น�ามาสู่ผลลัพธ์ด้านการเงินที่ดี กล่าวคือ CFO 
จะเข้าใจเฉพาะเรือ่งเงนิก่อนไม่ได้ครบั CFO ต้อง
มาเข้าใจเรือ่งคนก่อน แล้วมาเข้าใจกระบวนการ
ภายใน มาเข้าใจตลาด ลูกค้า สังคม ชุมชน ผู้ที่
เกี่ยวข้อง “เงินถึงได้ทีหลัง” แต่ถ้าเมื่อใด CFO 
ท�าแบบเดิม “เอาเงินเป็นตัวตั้ง” บริษัทก็จะ
ประสบปัญหาต่าง ๆ ได้ในอนาคตและไม่ยั่งยืน
อย่างแน่นอน

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล 
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล

เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์จำ กัด

 หัวใจในการบริหารของ HR  
ในยุคไทยแลนท์ 4.0 คืออะไร? 

 อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่า
ยุค Thailand 4.0 เป็นยุคดิจิทัล และเป็นยุค 
ของ Social Media, Social Network จึงส่ง
ผลให้เด็กรุ่นใหม่ในยคุนีต้้องการความเป็นอิสระ 
เด็กรุ่นนี้ต้องการความเป็นเจ้าของ เด็กรุ่นนี้
ต้องการการตัดสินใจได้ ดังนั้น เราจะพบว่าใน
ออฟฟิศทัว่ไปมกัจะบ่นว่า เด็กทีร่บัมาไม่มคีวาม
อดทนเลย ลาออกกันบ่อย ลาออกเยอะ สาเหตุ
ส�าคัญคือความคิดของเด็กรุ ่นใหม่เปลี่ยนไป 
“แต่เรายังท�างานแบบเดิม” กล่าวคือ เรายัง
ใช้วิธีการครอบง�า ใช้วิธีส่ัง ซึ่งพวกเขาเหล่านั้น
เกิดคนละยุคกับที่เราเกิด ดังน้ัน ปัญหาของ 
การบริหารงาน HR ในยุค 4.0 ก็คือ นายจ้าง 
ผู ้ว ่าจ้างไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
เด็กยุคใหม่กับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือเราจึง
ต้องแก้ปัญหานี้ ด้วยการศึกษาและท�าความ
เข้าใจกับพนักงานใหม่หรือเด็กยุคใหม่ แล้วก็
จัดรูปแบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ในสิ่งที่เขาต้องการ

 ตัวอย่างปัญหาของ HR 
ที่พบบ่อย? 
 ปัญหาของ HR ที่เราพบกันตอนนี้คือ 
จะหาคนจากไหน? และเมื่อไหร่จะหาคนได้? 
หาคนได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ? พอหาคนได้
แล้วจะพัฒนาเขาอย่างไร? มีหลักสูตรพัฒนา 
เขาหรือไม่?  เร่ืองเหล่าน้ีมักเป็นปัญหาท่ี HR 
ถูก Complain เกือบทุกบริษัท จนปัจจุบัน
นี้ต้องมี Individual Program ของใครของ
มัน นอกจากมีโปรแกรม Commons แล้ว 
พอพัฒนาเก ่ งแล ้ ว  HR ก็ยั ง เจอป ัญหา 
เรื่องพนักงานโดนซื้อตัว เด็กลาออก อัตราการ

ลาออกสูง Engagement ต�่า บริษัทไม่ขยาย 
เดก็เติบโตไม่ได้ เพราะผู้ใหญ่ยงัไม่เลือ่นต�าแหน่ง 
ยังไม่ลาออก ยังไม่เกษียณต�าแหน่งงานจึงยัง 
ไม่ว่าง เดก็มองไม่เหน็การเตบิโต ไม่เหน็อนาคต 
ก็ลาออก แล้วธุรกิจจะไปต่อก็ไปไม่ได้ พอถึง
เวลาจะขยายกข็ยายไม่ออก และเมือ่พอถงึเวลา
ท่ีมีคนเกษียณก็หาคนแทนไม่ได้ เรื่องเหล่านี้ 
มักจะเป็นปัญหาที่วนเวียนอยู่เสมอครับ 

 ในมุมมองของท่าน CFO ที่เก่ง
ควรมีคุณสมบัติอย่างไร? 

 ตามประสบการณ์ของผมอย่างน้อย 
CFO ท่ีเก่งจะต้องรู ้เร่ืองเครื่องมือบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ ที่เรียกว่า Balanced Scorecard 
ทีเ่ขียนโดย Dr. David Norton และ Professor 
Robert Kaplan จากมหาวิทยาลัย Harvard 
ท�าไมจึงต้องรู้? หากไม่รู้ CFO จะกลายเป็น
เผด็จการทางการเงินของบริษัท บงการเรื่อง
งบประมาณ บงการเรื่องยอดขาย บงการเรื่อง
การตลาด จนกระทั่งแผนกต่าง ๆ อาจจะบอก
ให้ CFO มาท�าเองสิ อยากได้ยอดขายมาท�า 
เองสิ อยากรู้ค่าใช้จ่ายก็มาท�าเองสิ ปัญหาต่าง 
ๆ เหล่านี้มักเกิดขึ้น เพราะ CFO หลายคน 
มักไม่เข้าใจ Balanced Scorecard นั่นก็คือ 
1.มมุมองด้านการเงินในเชงิลกึ 2.มมุมองในด้าน
การตลาด ลกูค้า สังคม ชมุชน ข้อนีผ้มคิดว่า ยงัม ี
CFO จ�านวนไม่น้อยทีย่งัไม่เข้าใจ 3.มมุมองด้าน
การปรับปรงุกระบวนการภายใน และ 4.มมุมอง
ด้านบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญมาก 

 ดังนั้น CFO ต้องศึกษาเรื่องน้ีให้ดี ๆ 
การที่จะน�ามุมมองทั้ง 4 ด้านมาเชื่อมโยงกันให้
ได้ผลลัพธ์ท่ีดีนั้นเป็นเรื่องยาก..แต่เป็นเรื่องที่ 
CFO ต้องท�าให้ได้ ยกตัวอย่างหากเรามีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองบคุคล เรากจ็ะอยากได้คนทีเ่ก่ง
และดีเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการภายในและ

 ส�าหรับโครงการ “CFO Certification Program รุ่นท่ี 21” สภาวิชาชีพบัญชีมีก�าหนดจัดในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 

2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 อบรมทั้งสิ้น 8 วัน และนอกจาก 2 หัวข้อนี้แล้ว ยังมีอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจและตอบโจทย์ 

รอบด้านให้แก่ผู้เข้าเรียน อาทิเช่น Corporate Governance, CFO as a Business Partner to CEO, Strategic Corporate 

Finance, Crypto Currency The New Era of Finance, Capital Market Perspective, Strategy for Financial Communication 

as CFO และมุมมองบริบทการบริหารด้านบัญชีและการเงินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเรียนรู้กรณีศึกษาและการ Workshop ที่น่าสนใจ 

จากวิทยากรชั้นน�าระดับประเทศ CEO CFO หรือผู้บริหารท่านใดที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th 

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02 685 2556 (คุณขวัญหทัย) ขอบพระคุณค่ะ

เรียบเรียงโดย..ส่วนสือ่สารองค์กร
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COFFEE

Coffee or Tea 
ดื่มชา กาแฟอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

	 Coffee	or	tea?	เชื่อว่าหลายท่าน	คงคุ้นเคยกับค�านี้ดี	 เพราะชาวบัญชีอย่างเราต้อง
เพิ่มความสดชื่นกระปรีก้ระเปร่าในทกุ	ๆ 	เช้า	ด้วยกาแฟซกัแก้ว	หรอืชาร้อน	ๆ 	แก้ง่วงในตอนบ่าย	
จะดื่มเป็นเครื่องดื่มยามว่าง	 หรือเพ่ือเพ่ิมพลังให้กับตัวเองในวันเหนื่อย	 ๆ	 ก็ชื่นใจไม่แพ้กัน 
แต่ส�าหรับบางท่านอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้เลย	Newsletter	ฉบับนี้	จึงขอรวบรวมข้อดี	
-	ข้อเสีย	ของการดื่มชา	กาแฟ	ที่ท่านผู้อ่านอาจจะไม่ทราบมาก่อน	มาให้ลองอ่านกันดูค่ะ

ช่วยลดความง่วง เพิ่มความตื่นตัวและ 
ความจดจ่อในช่วงระหว่างวันได้ดี

การผสมคาเฟอีนเข้ากับน�้าตาลช่วย
เพิ่มความสามารถในการใช้ความคิด
และการท�างานของสมองได้

ป้องกันหรือชะลอการเกิด
โรคพาร์กินสัน

ป้องกันโรคนิ่วในถุงน�้าดี

ป้องกันโรคเบาหวาน

รักษาอาการปวดศีรษะ

หญิงตั้งครรภ์อาจเพิ่มโอกาสเสี่ยง 
ต่อการแท้งบุตร คลอดก่อนก�าหนด 
หากได้รบัคาเฟอนีเกนิ 200 มลิลกิรมัต่อวนั

แม่ทีต้่องให้นมบตุรหากดืม่กาแฟในปรมิาณ
มากอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของทารก

ผู้ป่วยโรควิตกกังวลอาจมีอาการ 
วิตกกังวลที่แย่ลงได้จากการดื่มกาแฟ

ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีเลือดออก
ผิดปกติ การดื่มกาแฟอาจยิ่งท�าให้
อาการแย่ลงได้

ผู้ป่วยโรคต้อหินไม่ควรดื่มกาแฟ 
ทีม่คีาเฟอนี เพราะอาจท�าให้ความดนั
ภายในดวงตาสูงขึ้น

คาเฟอีนอาจท�าให้แคลเซียมถูกขับออก
ทางปัสสาวะมากขึน้จนกระดูกอ่อนแอลง

ผูท้ีมี่อาการท้องเสยีหรือมโีรคล�าไส้แปรปรวน 
อยู่แล้ว ไม่ควรรับประทานกาแฟ
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TEA

คาเทคชินส์ (Catechins) ที่มีอยูในใบชาสด
หรือชาเขียวมีสรรพคุณฤทธิ์ทางยา

สารคาเทคชนิส์ (Catechins) มกัจะสลายตัว 
ได้ง่ายและรวดเรว็เมือ่สมัผสักับความร้อน
จึงควรดื่มชาในลักษณะเข้มข้น

หากน�ามาเตรียมเป็นเครื่องดื่มแช่เย็น 
ในความเย็นจะช่วยรักษาคุณค่าของ 
สารส�าคญัในใบชาไว้ได้ดี

ช่วยลดระดับ 
คอเลสเทอรอล

น�้าชาไม่ควรแต่งรสด้วยนมทุกชนิด เพราะโปรตีนในนม 
จะไปจับกับสารส�าคัญในชา และท�าลายประสิทธิภาพสาร 
ออกฤทธิท์ี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ช่วยท�าให้ลมหายใจสดชื่นและ
ป้องกันการติดเชื้อได้ด้วย

ชามีอิทธิพลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึม
ของเซลล์ภายในร่างกาย

ผูท้ีร่บัประทานวติามินเสรมิ ควรหลกีเลีย่งการดืม่น�า้ชาร่วมไปด้วย  
เพราะสารส�าคัญจากใบชาจะไปตกตะกอนธาตุเหล็กหรือเกลือแร่
ไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

การดืม่น�า้ชาในปรมิาณทีม่ากเกนิไป อาจมผีลให้ไตวาย เกดิมะเรง็ล�าไส้ 
โรคกระดูกพรุน โรคข้อ และโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระดูก

ชามีประโยชน์ต่อระบบหัวใจ และ
ช่วยในการไหลเวียนของโลหิต

การดื่มชาในปริมาณที่ เข ้มข้นมาก ๆ 
จะท�าให้เกดิอาการท้องผูก และนอนไม่หลับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.pobpad.com, www.pharmacy.
mahidol.ac.th, www.vcharkarn.com, www.ochasama.com

เรียบเรียงและออกแบบโดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ผ่านไปครึ่งปี..ชาวบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ครบหรือยัง?

 เข้าสู่เดือนสิงหาคม สภาวิชาชีพบัญชีขออนุญาตแจ้งเตือนผู้ท�าบัญชี 
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่าลืม!! เก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD กันนะคะ  

ต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี 

โดยแบ่งเป็น

• ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี 

ซึง่ต้องมเีนือ้หาเกีย่วกบัการบัญชหีรอืการสอบ

บัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

• ชัว่โมง CPD ทีไ่ม่เป็นทางการ 20 ชัว่โมงต่อปี 

และต้องยื่น CPD ภายในวันท�าการสุดท้าย 

ของปี

ต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี 

เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและ

ต้องยื่นหลักฐานจ�านวนชั่วโมง CPD ภายใน 

วันท่ี 30 มกราคม ของทุกปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ท�าบัญชี

...ร่วมบริจาคCDเก่า”
ร่วมบริจาคแผ่น CD/DVD เก่า 
กับสภาวิชาชีพบัญชี 
เพื่อน�าไปมอบให้กับสมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหว
สากล โดยทางสมาคมฯ จะน�าเงินที่ได้จากการขายรีไซเคิล 
CD/DVD ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้พิการทาง 
การเคลื่อนไหวภายใต้การดูแลของสมาคมฯ

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ช่องทางการบริจาค

 บริจาคด้วยตัวเอง ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
 ส่งไปรษณีย์มาที่

 สภาวิชาชีพบัญชี 
 เลขที ่133 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื  
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 พร้อมระบุหน้ากล่องว่า  “โครงการบริจาคซีดีเก่า”

เชิญชวน “ชาวบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุขุมาลย์  แก้วสนั่น 
สภาวิชาชีพบัญชี โทร. 02 685 2500 ต่อ 2514

“ท่านสามารถกรีดท�าลาย หรือ หัก CD/DVD ที่ต้องการบริจาคได้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล”
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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 “เทคนิคการทำางบการเงินรองรับการตรวจสอบบัญชี รุ่นที่ 1/61”         

	 วันที่	5	กันยายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

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

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร รุ่นที่ 2/61”     

	 วันที่	22	-	23	กันยายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.		

	 สมาชิก	6,500	บาท	บุคคลทั่วไป	7,500	บาท	(รวม	VAT)		

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	โรงแรมจัสมิน	ซิตี้	ถนนสุขุมวิท	23

• หลักสูตร “Integrated Reporting รุ่นที่ 1/61”   

	 วันที่	26	กันยายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	

	 สมาชิก	3,210	บาท	บุคคลทั่วไป	3,745	บาท	(รวม	VAT)			

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	โรงแรม	S31	ถนนสุขุมวิท	31	

• หลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/61”  

	 วันที่	29	-	30	กันยายน	6	-	7,	20	ตุลาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	8,000	บาท	บุคคลทั่วไป	9,000	บาท	(รวม	VAT)		 

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

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

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

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

สิ่งตีพิมพ์

		จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

		ไม่มารับตามก�าหนด

		ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

		ไม่ยอมรับ

		ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

		เลิกกิจการ

		ย้าย	ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่	209/2552

ปณศ.(พ)	พระโขนง	10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


