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ผลการแข่งขันตอบ

ค�าถามทางบัญชีระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 4 
..อ่านต่อหน้า 4

NPAEs  
Real Estate  

การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่  

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2558)

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
4 กนัยายน 2558 โดยให้มผีลบงัคับใช้ส�าหรบัรายงาน
ทางการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป ซึง่การเปล่ียนแปลงทีส่�าคัญ คอื การแสดง
รายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ โดยมีการปรับปรุง
เนือ้หาใน ย่อหน้าที ่35 จากมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ดังนี้  ..อ่านต่อหน้า 12

และแล้ววันนี้ก็มาถึง..

ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่ 2559 และส่งความปรานาดี
มายงัผูท้ีอ่ยูใ่นแวดวงบญัชทีกุท่าน กลับมาพบกนัใหม่
ในฉบับน้ีด้วยเน้ือหาสาระเช่นเคย คราวนี้คณะ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีมีเรื่องส�าคัญ 
มาฝากหนึ่งเรื่อง ว่าเริ่มรอบบัญชี 2560 เป็นต้นไป  
สภาวิชาชีพบัญชี  โดยคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบญัชีจะมมีาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ฉบับใหม่ส�าหรับกิจการ NPAEs ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่องบการเงินของกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ..อ่านต่อหน้า 10

เก็บตกจากงาน MIA

International  

Conference 2015 

..อ่านต่อหน้า 18
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Update
ข่าวสารการสอบบัญชี

โดย.. แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและ 

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

ทักทายเปิดเล่ม

ตัวอย่าง
ประกอบความเข้าใจ

..อ่านต่อหน้า 13

การท�าบัญชี

ชุดเดียว

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

..อ่านต่อหน้า 14



Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม

ส
วสัดค่ีะสมาชิกทุกทา่น ดฉินัในฐานะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชี

และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

ยินดีมากที่ได้มีโอกาสกล่าวทักทายทุกท่านในเดือนกุมภาพันธ ์

ซ่ึงเป็นเดือนแห่งความรัก และเทศกาลตรุษจีน ขอให้ทุกท่านมีความ

รักอันอบอุ่น และกิจการเจริญรุ่งเรือง ฝ่าฟันสภาวะเศรษฐกิจที่

ผันผวนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปี 2559

 
 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ร่วมมอืกบัส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ในการสือ่สารถงึการเปลีย่นแปลงและการเตรยีมความพร้อม
ส�าหรบัผูท้ีเ่กีย่วข้องได้แก่ ผูบ้รหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี
ตลาดทุนนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนมาเป็นล�าดับ และในเดือนมกราคมที่
ผ ่ านมาได ้ จัดสัมมนาหลักสูตร “The UK Exper ience on  
implementing the Enhanced Auditor Reporting” ซ่ึงมีผู้เข้า 
ร่วมสัมมนาทั้งสิ้นกว่า 500 คน จึงขอให้ผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายได้ติดตามอย่างใกล้ชิดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภาวิชาชีพบัญช ี
จะจดัขึน้ อย่างต่อเนือ่งในการเผยแพร่ความรู ้การอบรมและสมัมนาแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดปี 2559 ท่านสามารถติดตามเรื่องรายงานของ 
ผูส้อบบญัชแีบบใหม่ได้ที ่www.fap.or.th/ข่าวบญัชแีต่ละด้าน/ด้านการสอบ

บัญชี.html หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

Update
ข่าวสารการสอบบัญชี

ส�าหรบัโครงการพฒันาในเรือ่งคุณภาพงานสอบบญัชี และการเตรยีมความ 
พร้อมผู้สอบบัญชีที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุน อาทิเช่น โครงการ 

ผู้สอบบัญชีตลาดทุน ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับส�านักงาน ก.ล.ต. 
จะยงัคงจดัอย่างต่อเนือ่ง โครงการดงักล่าวเป็นการเตรยีมความพร้อมและ
พัฒนาคุณภาพของผู้สอบบัญชีที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
โดยจากการอบรม 3 ครัง้ทีผ่่านมผีูเ้ข้ารว่มโครงการทัง้สิน้ 90 คน จาก 59 
ส�านักงาน ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีจะติดตามผู้เข้าร่วมโครงการถึงปัญหา 
และอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี ในปี 
2558 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะ 
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่บุคคล
ทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตได้ รวมถึงได้มีการตรวจเยี่ยม
ส�านักงานเพื่อให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตาม TSQC 1 ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และก�ากับดูแลในเรื่องข้อก�าหนดการรับงาน
สอบบญัชี 200 ราย (การแจ้งและการยนืยนัรายช่ือธรุกจิทีจ่ะลงลายมอืชือ่) 
ซึ่งการด�าเนินการในเรื่องเหล่านี้จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในปี 2559 
โดยเฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งจะพิจารณา
จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

ในเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชีที่ก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการในปี 
2559 ยังคงมีอีก 4 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
ระหว่างประเทศ คือ International Framework for Assurance  
Engagements, ISA 800 (Revised) Special Considerations - Audits 
of Financial Statements Prepared in Accordance with Special 
Purpose Frameworks, ISA 805 (Revised) Special Considerations– 
Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, 
Accounts or Items of a Financial Statement และ ISA 810  
(Revised) Engagements to Report on Summary Financial  
Statements

..ท้ายสุดตามที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการจัดท�าบัญชีเล่มเดียวและ
ก�าหนดมาตรการให้สถาบันการเงินต้องใช้บัญชีและงบการเงินท่ีบริษัท
แสดงต่อกรมสรรพากรในการท�าธรุกรรมทางการเงินนัน้ ผูส้อบบญัชต้ีอง
ตระหนกัว่างานสอบบญัชมีคีวามส�าคญัอย่างยิง่เนือ่งจากมผีูน้�างบการเงนิ
ไปใช้ในการขอสินเชื่อและอื่น ๆ  ผู้สอบบัญชีจึงต้องปฏิบัติงานอย่างระมัด 
ระวงัและมคีณุภาพ และให้ความสนใจในการตดิตามมาตรฐานทางวชิาชพี 
ใหม่ ๆ  เพือ่การพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งและมุง่มัน่ในการทีจ่ะยกระดบั
คุณภาพงานตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะ และความ
ยั่งยืนของวิชาชีพสอบบัญชีในที่สุด..

โดย.. แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและ 

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

“ในปีน้ีคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชีจะให้ความ

ส�าคัญในเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่โดยตาม

แผนจะมีการน�ามาบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะ

เวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้

เผยแพร่ร่างมาตรฐานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องรวม 7 ฉบับ ใน

เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ประเด็นการเปล่ียนแปลงท่ี

ส�าคัญคือการเพิม่วรรคการรายงานเรือ่งส�าคัญในการตรวจ

สอบ (Key Audit Matters - KAM) ทั้งนี้ เพื่อท�าให้มีการ

สื่อสารข้อมูลมากขึ้นจากผู้สอบบัญชีถึงผู้ใช้งบการเงินและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะเพิ่มคุณค่าให้รายงานของผู้สอบบัญชี 

อย่างไรก็ตาม KAM น้ี มีผลบังคับใช้ส�าหรับบริษัทจด

ทะเบียนเท่าน้ัน ส�าหรบัผูส้อบบัญชีของกจิการนอกตลาดทุน 

ยังคงต้องติดตามเรื่องการเปล่ียนแปลงในแง่ของรูปแบบ

การรายงาน การเรียงวรรคต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม”
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News Update  ข่าวสารจากส่วนทะเบียน

ขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ  

ONLINE
ในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้น�าระบบ Online มาอ�านวยความสะดวก 

แก่สมาชิก ส่วนทะเบยีนและสมาชกิสมัพันธ์จะขอแนะน�าข้ันตอนการเข้าใช้งาน

บริการ Online หัวข้อ “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี” ซ่ึงในหัวข้อนี้

จะมีบริการให้สมาชิกได้ใช้บริการในระบบ ดังนี้

1. การช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(ไม่รวมสมัครใหม่) 
2. การตรวจสอบสถานภาพสมาชิก และใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก และผู้สอบบัญชี 
4. การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีจะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
5. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ช�าระเงินด้วยวิธี (1) ใบแจ้งช�าระเงิน  
(Bill Payment) หรือ (2) ตัดผ่านบัตรเครดิต

ขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online 

หัวข้อ “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี”  

มีรายละเอียด ดังนี้   

     เข้าหน้า Website สภาวิชาชีพบัญชี  
http://www.fap.or.th เพื่อลงทะเบียน
    เลือกเมนู บริการออนไลน์ หัวข้อ “ระบบสมาชิก 
และผู้สอบบัญชี”
    สมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียน Online ให้เลือกลง
ทะเบียนใหม่
    ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสมาชิกด้วยการกรอกเลข
บัตรประชาชนแล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะให้กรอกข้อมูลสมาชิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อน 
เข้าใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล หรือ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี (กรณีเป็นผู้สอบบัญชี)
     หากข้อมูลสมาชิกถูกต้อง เข้าสู่หน้าก�าหนด รหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
อีกครั้ง กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
    ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้กด OK เพื่อเข้าสู่หน้า Login
    เมื่อเข้าสู่หน้า Login ให้สมาชิก กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่านแล้วกดปุ่ม Login 
เข้าสู่หน้าหลักของงานบริการ Online
 
หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online  
โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-685-2535, 2564, 2566 หรือ E-mail: it@fap.or.th  
ส�าหรับในฉบับหน้าส่วนทะเบียนฯ จะมาแนะน�าการเข้าใช้งานบริการออนไลน์ ในหัวข้ออื่นๆ
แก่สมาชิก พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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 The UK Experience on implementing  

 the Enhanced Auditor Reporting

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
จัดสัมมนา เรื่อง “The UK Experience on implementing the Enhanced  
Auditor Reporting” ณ โรงแรมโซฟิเทล แบงค์กอก สุขุมวิท โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณประกิด บุญยัษฐิติ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ส�านักงาน กลต. และคุณประสัณห์  
เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี มากล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ
ประสบการณ์การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ในประเทศอังกฤษซึ่งมีการน�า 
มาใช้ 2 ปีแล้ว และให้ผู ้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักและเตรียมพร้อมกับการ
เปลีย่นแปลงจากการน�ารายงานของผูส้อบบญัชแีบบใหม่มาใช้ รวมถงึได้รับเกยีรตจิาก
วิทยากรที่มีชื่อเสียงจากบริษัทชั้นน�าร่วมเสวนาและให้มุมมองดี ๆ รวมทั้งแง่คิดที ่
ส�าคัญส�าหรับการเตรียมพร้อมกับการเปล่ียนแปลงซ่ึงงานน้ีมีผู้เข้ารวมท้ังสิ้นกว่า 
500 คน 

 Thailand Accounting Challenge 2016 

 การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ

ผลการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่  4 “Thailand  
Accounting Challenge 2016” เมือ่วนัเสาร์ที ่23 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 
– 16.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช 
ชั้น 6  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี มีจ�านวนสถาบันเข้าร่วมแข่งขันทั้งส้ิน 80 สถาบัน 
150 ทีม สรุปผลการแข่งขันดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ซึ่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี จะมีพิธีการมอบถ้วยรางวัลและโล่รางวัลให้แก่ทั้ง  
5 ทีม ที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง  รวมทั้งจะ
มอบประกาศนยีบตัรให้กบัผูเ้ข้าร่วมแข่งขนัจากสถาบนัทีไ่ด้คะแนนสงูสุด 30 อันดบั 
อีกด้วย

FAP Activity  ข่าวกิจกรรม

 กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานเปิดบ้านใหม่    

 “SET@93 Ratchada”

เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2559 กรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีผูแ้ทนสภาวชิาชพีบญัชี ได้ร่วม
งานเปิดบ้านใหม่ “SET@93 Ratchada” ซึ่งเป็นงานเปิดอาคารตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ ณ เลขที่ 93 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง 
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 Malaysian Institute of Accountants (MIA)    

 เข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี

Malaysian Institute of Accountants (MIA) ประเทศมาเลเซีย น�าโดย Dato Faiz 
Azmi - MIA President, Dr Nurmazilah Mahzan – Deputy CEO , Datin  
SK Yap – COO และ RozliSHAM ABD Wahab - Head of Corporate & 
International Affairs เดินทางเข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งปรึกษาหารือ
ร่วมกัน เกี่ยวกับความร่วมมือและทิศทางของวิชาชีพบัญชีในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 26 
มกราคม พ.ศ. 2559 

 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา  

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 93 ปี

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในโอกาส 
ครบรอบ 93 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีคุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการ
ฝ่ายวชิาการมาตรฐานการบัญชี และคณุบวร ศะศงิาม เจ้าหน้าทีอ่าวโุสส่วนกฎหมาย 
เป็นผูแ้ทนจากสภาวชิาชพีบญัชใีนการเข้าร่วมงาน “หลักประกนัทางธรุกจิ โอกาสธรุกจิไทย 
เข้าถึงแหล่งทุน Secured Transaction Opportunity to financial resources” 
อีกท้ังสภาวิชาชีพบัญชียังได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสบทบ โครงการจัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วย

 สวัสดีปีใหม่ 2559

  ในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2559 สภาวิชาชีพบัญชี น�าโดยคุณประสัณห์  
เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่
ได้เข้าสวสัดปีีใหม่ท่านผู้มพีระคณุ และหน่วยงานทีม่คีวามร่วมมอืกับสภาวชิาชพีบญัชี
เพือ่ขอขอบคณุทกุท่านทีไ่ด้ให้ความกรุณาแก่สภาวชิาชพีบัญชร่ีวมกนัพฒันาวชิาชพี
บัญชีของประเทศไทย

พบกับหลักสูตรที่นักบัญชีบริหารและผู้บริหาร

ด้านบัญชีและการเงิน..ไม่ควรพลาด!

เปิดปี 2559 ด้วยหลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร”  

โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเพียง 1 วัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งจะท�าให้ท่าน 

รู้ลึกและรู้จริงถึงศาสตร์ของการบริหารและการวางแผนด้วยงบประมาณ

ตามมาตดิ ๆ ด้วยหลกัสตูร “Fundamental Practice for CFO รุน่ท่ี 2” 

ซึ่งหลักสูตรนี้ใช้ถึงเวลา 8 วัน แต่จะท�าให้ท่านได้เต็มอิ่มจากการแบ่งปันความรู้

และประสบการณ์ของวิทยากรผู้คร�่าหวอดในวงการ 

โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้คัดสรรมาพิเศษเพื่อท่าน...อย่าลืมและอย่าพลาดนะคะ!
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

ในรายงานของผู้สอบบัญช ี
(Key Audit Matter – KAM)

“เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ” (KAM) คอื เรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจ

สอบงบการเงนิของงวดปัจจุบนัซ่ึงพจิารณาตามดุลยพินจิเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของ

ผู้สอบบัญชี โดยเลือกมาจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล 

KAM น�าเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างไร - KAM 

เป็นวรรคใหม่ในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงน�าเสนอต่อจากวรรคความเห็นและวรรค

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ซ่ึงจัดเรียงไว้เป็นส่วนแรก ๆ  ของรายงาน สาระส�าคญัของ 

KAM สรุปโดยย่อได้ดังนี้

วัตถุประสงค์

• เพือ่เพิม่คณุค่าของรายงานของผูส้อบบญัช ีอกีทัง้ท�าให้การปฏบิติังานสอบบญัชี 
     มีความโปร่งใสมากขึ้น
• เพือ่ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงนิเข้าใจกิจการและเรือ่งทีส่�าคัญในงบการเงนิได้ดย่ิีงขึน้                       
     รวมทัง้ท�าให้ทราบว่าส่วนใดเป็นส่วนส�าคญัซึง่มกัจะเกีย่วข้องกบัการใช้ดลุยพนิจิ 
     ที่ส�าคัญของผู้บริหารและเรื่องส�าคัญที่ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจ
• เพื่อเพิ่มการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
• เพือ่ให้ผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลสนใจการเปิดเผยข้อมลูเพ่ิมขึน้
• เพือ่ให้ผูส้อบบญัชเีพ่ิมความใส่ใจเป็นพเิศษในเรือ่งทีจ่ะสือ่สารซ่ึงท�าให้สะท้อน 
     คุณภาพของงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

การก�าหนด 

เรื่องที่จะน�า

เสนอเป็น 

KAM

ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาโดยค�านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

• ความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ระบุว่าเป็นความเสี่ยงสูง                                
     หรือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญในการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบัน  
     (อ้างถึง มส. 315)
• การใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ 
     เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญของผู้บริหาร
• ผลกระทบจากการตรวจสอบเหตกุารณ์หรอืรายการทีส่�าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างงวด
• โดยเลือกจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ซึ่งเป็นเรื่องที่ 
     ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การพิจารณา 

ว่าเป็นเรื่อง 

ที่มีนัยส�าคัญ

พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวมีนัยส�าคัญเมื่อเรื่องนั้นมักเกี่ยวกับ

• ประเด็นที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลโดยการหารือและมีการ 
     สนทนาแต่ละประเด็นของเรื่องนั้นอย่างละเอียดเพื่อหาข้อสรุป
• ประมาณการที่มีความไม่แน่นอนสูง
• เรือ่งซึง่ต้องการความใส่ใจเป็นพเิศษจากผู้สอบบญัชใีนการปฏบิตังิานตรวจสอบ
• เรื่องส�าคัญที่ผู้ใช้งบการเงินควรเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน
• รายการทีซ่บัซ้อนและเกีย่วกบัการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการเลือกใช้นโยบาย 
     การบัญชีที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรม
• ลักษณะและความมีสาระส�าคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
       อนัเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผิดพลาดทัง้ทีถ่กูปรบัปรงุแล้วและยงัไม่ปรบัปรงุ
• ลักษณะและขอบเขตการตรวจสอบที่ต้องการทักษะหรือความรู้เฉพาะทาง  
     หรือต้องการค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มิใช่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
• ความรุนแรงของข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
• ลักษณะและระดับความยากในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

“เรือ่งส�าคัญในการ 

ตรวจสอบไม่น่ากงัวลอย่าง 

ท่ีคิดหากมีการเตรยีมการ 

ท่ีเหมาะสม ท้ังผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูส้อบบัญชี และผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

ควรท�าความเข้าใจ

ในความส�าคญั ประโยชน์  

และผลกระทบของเรือ่ง

ดังกล่าว อีกทั้งประสานงาน

และท�างานร่วมกนัและท่ีส�าคัญ 

คือ สือ่สารกนัอย่างสม�า่เสมอ 

กจ็ะช่วยลดความกงัวล

ได้อย่างมาก

โดย..คุณประสัณห์ เชื้อพาณิช

งานสัมมนา “The UK Experience 

on implementing the Enhanced 

Auditor Reporting”

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559
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การน�าเสนอ 

KAM ใน

รายงานของ 

ผู้สอบบัญชี

การน�าเสนอเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบประกอบด้วย 2 ส่วน

• ภาษาเกริ่นน�า ที่ระบุว่าเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบเป็นเรื่องที่มีนัยส�าคัญที่สุด
ส�าหรับงวดปัจจุบันตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี และไม่ได้เป็นการแสดง 
ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

• ค�าอธิบายเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบที่ต้องระบุแต่ละเรื่องว่า 
-  เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
-  ท�าไมจึงเป็นเรื่องที่มีนัยส�าคัญที่สุด
-  ได้จัดการหรือตรวจสอบเรื่องนั้นอย่างไร
-  ควรอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
-  ผลจากการตรวจสอบ (optional)

ควรอธบิายอย่างกระชบั ครบถ้วน และเข้าใจง่าย และต้องเช่ือมโยงเข้ากับสถานการณ์
เฉพาะของกจิการโดยตรงซึง่จะช่วยลดค�าอธิบายทีม่รีปูแบบตามมาตรฐานจนเกนิไป 
อีกทั้งควรจ�ากัดการใช้ค�าศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับการสอบบัญชี และควรระมัดระวัง
การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบไม่ให้ชี้น�าว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ถูกแก้ไขอย่าง
เหมาะสมโดยผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ตัวอย่างเรื่อง 

ที่อาจจะน�าเสนอ

เป็น KAM

• ปัจจัยที่กระทบกับการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
• ความเหมาะสมของเทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 
• ความยากในการตรวจสอบการรวมธุรกิจ และ
• ความเสี่ยงจากการทุจริตอันเนื่องมาจากการรับรู้รายได้ตามสัญญาที่มีเงื่อนไข 

ซับซ้อน ฯลฯ

ตัวอย่างรูปแบบการน�าเสนอ

ภาษาเกริ่นน�า

“เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�าหรับงวดปัจจบุนั ตามดลุยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้า เรือ่งเหล่านีไ้ด้ถกูระบุในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้”

ค�าอธิบายเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ  

“การด้อยค่าของค่าความนิยม”

บรษัิทต้องมกีารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมประจ�าปีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
การทดสอบการด้อยค่าประจ�าปีน้ีมีนัยส�าคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากจ�านวนเงิน [xx] บาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน อีกทั้งกระบวนการประเมินของผู้บริหารมี
ความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
[ระบุถึงข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินการด้อยค่า] ท่ีถูกกระทบโดยสภาพเศรษฐกิจและภาวะ
ตลาดในอนาคตโดยเฉพาะ[ระบุถึงประเทศหรือภูมิภาคที่เก่ียวข้อง] ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าได้รวมถึงการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเพ่ือช่วยในการประเมินข้อสมมติฐานและวิธี
การทีบ่รษัิทใช้ โดยเฉพาะเรือ่งการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และก�าไรข้ันต้นของ [ระบหุน่วย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค่าความนิยม] ข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับสมมติฐานซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าที่อ่อนไหว 
มากท่ีสุด และมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญที่สุดต่อการก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ 
ค่าความนยิม ข้อมลูทีบ่รษิทัเปิดเผยเก่ียวกบัค่าความนยิมแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ข้อ 3 ซึง่อธบิายว่าการเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยในข้อสมมตฐิานทีส่�าคญัอาจท�าให้เกดิการด้อยค่า
ของค่าความนิยมได้ในอนาคต

เรียบเรียงจาก Auditor report – Key Audit Matters และ Auditer Report - illustrative Key Audit 
Matters ของ IAASB และ ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 (ปรับปรุง) การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการ
ตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.fap.or.th/ข่าวบัญชี

แต่ละด้าน/ด้านการสอบบัญชี

เผยแพร่เพิ่มเติม 

ร่างมาตรฐานฉบับใหม่

ที่เกี่ยวข้องกับ

รายงานของ 

ผู้สอบบัญชีแบบใหม่

TSA 720 (ปรับปรุง)

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

เกี่ยวกับข้อมูลอื่น

ท่านสามารถอ่านร่างมาตรฐาน 

ได้ที่เว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี

www.fap.or.th

เรียบเรียงโดย..ฝ่ายวิชาการสภาวิชาชีพบัญชี 

ทบทวนโดย..จิรณัฐ กูลมงคลรัตน์

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี
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การปฎิบัติด้านบัญชีและภาษีของการด�าเนินงาน 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในปี 
2559 ประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

ปร ะช าคม เศรษฐกิจอา เ ซียน (ASEAN  

Economic Community : AEC ) พร้อมกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ เพ่ือให้เป็นการเตรียม 

ความพร ้อมในการลงทุน จึงขอบอกกล ่ าวถึงข ้อ 

กฎหมายกฎระเบียบด้านบัญชีและภาษี ของการด�าเนิน 

ธุรกิจภายใต ้การจดทะ เบียน TaxIdent i f icat ion  

(Tax ID) ส�าหรับสถานประกอบการใน สปป.ลาว

การขอ Work Permit การเข้าไปท�างานใน สปป.ลาว จะต้องขอ 
Work Permit ถ้าไม่มี จะต้องเสียค่าปรับ

การจดทะเบียน Tax ID ส�าหรับผู ้ประกอบการธุรกิจใน 
สปป.ลาว มีรายได้ทั้งปีรวมกันมากกว่า 400,000,000 กีบ 

ต้องขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 13 วรรค 1 กฎหมายภาษี 
มูลค่าเพิ่ม) (และจัดท�าบัญชีตามกฎหมายการบัญชีของ สปป.ลาว 
ที่ได้ก�าหนดไว้ (มาตรา 14 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม) )

การจัดท�าบัญชี และการจัดท�างบการเงิน ผู ้ประกอบการ 
มีหน้าที่ต้องจัดท�าบัญชี (มาตรา 2 และ 6 กฎหมายการบัญชี)

• ผู้ท�าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 45, 46 และ 47 กฎหมาย 
การบัญชี  
• การบนัทกึข้อมลูทางบญัช ีเอกสารทางบญัชแีละเอกสารรายงาน
ทางด้านการเงินจะต้องจัดท�าเป็นภาษาลาว และสกุลเงินกีบ (มาตรา 
8, 13 และ 14 กฎหมายการบัญชี) และต้องสรุปบัญชีประจ�าเดือน 
และไตรมาส (มาตรา 15 กฎหมายการบัญชี) และทุกรายการ
เคลือ่นไหวทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ต้องแปลงค่าเงนิตราเป็นเงนิกบี 
(มาตรา 16 กฎหมายการบัญชี) 

“สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย สปป.ลาว”

• จดัท�าใบเกบ็เงนิ ตามรปูแบบเอกสารใบเก็บเงนิ ซึง่จะต้องด�าเนนิการ 
(มาตรา 25 กฎหมายการบัญชี) ได้ 4 รูปแบบ

 -  ใบเก็บเงิน ที่พิมพ์ไว้แล้ว ตามรูปแบบที่ก�าหนด 
 -  ใบเก็บเงิน ที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 -  ใบเก็บเงินทางอิเล็กโทรนิกส์ 
 -  แสตมป์ ตั๋ว หรือ บัตร ที่มีจ�านวนเงินที่ต้องช�าระแสดงอยู่

• จัดท�าเอกสารรายงานการเงิน/งบการเงิน (มาตรา36 กฎหมาย
การบัญชี) 
• ระยะเวลาในการจัดท�าเอกสารรายงานการเงินประจ�าปี จะต้อง
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 เดือน หลังจากวันปิดบัญชีประจ�าปี 
(มาตรา 37 กฎหมายการบัญชี)
• การจดัท�าเอกสารรายงานการเงิน/งบการเงิน เป็นรอบระยะเวลา
การรายงาน รวม 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ยกเว้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สามารถก�าหนด 
วนัเริม่ของรอบระยะเวลารอบระยะเวลาการรายงานทีแ่ตกต่างจากที่
ได้ก�าหนดไว้ และหากมีการก่อตั้งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี รอบ
เวลาการรายงานจะต�า่หรอืสูงกว่า 12 เดอืน  (มาตรา 38 กฎหมายการบญัช)ี 
• การเก็บเอกสารทางบัญชี 10 ปี (มาตรา 41 กฎหมายการบัญชี)

ภาษีต่าง ๆ

ภาษรีายได้ (ความหมายเดยีวกบั ภาษถีกูหัก ณ ทีจ่่าย ตามประมวล
รัษฎากร) ผู้ประกอบการที่มีรายได้เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีรายได้ (มาตรา 
45 กฎหมายภาษีอากร )  จะต ้อง เ สียภาษี ในอัตราก ้ าวหน ้ า  
(มาตรา 47 ข้อ 4 กฎหมายภาษีอากร) ดังนี้
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1. รายได้จากเงินเดือน ค่าแรงงาน เงินเพิ่มโมง ค่าล่วงเวลา  
ค่าต�าแหน่ง ค่าวิชาชีพ เงินโบนัสประจ�าปี ค่าประชุมสภาบริหาร
หรือสภาผู้อ�านวยการ และผลประโยชน์อื่นเป็นเงินหรือวัตถุ 
ต้องเสียภาษีรายได้ตามอัตราทวีคูณอย่างเสมอภาคกันตั้งแต่ 
0% - 24% ตามตารางดังนี้

2. รายได้จากเงินปันผล หรือเงินปันผลก�าไร หรือผลประโยชน์
อืน่ ๆ  ให้แก่ผูถ้อืหุน้ ก�าไรจากการขายหุน้ของบคุคล หรอืนติบิคุคล 
10%
3. รายได้จากดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืม รายได้จากค่านายหน้าหรือ
ตัวแทนของบุคคล นิติบุคคล รายได้จากการค�้าประกันท่ีได้รับ
ตามสัญญาหรือข้อผูกพันอื่น ๆ 10%
4. รายได้จากการด�าเนินกิจการท่ีมีกิจการขององค์กรรัฐ  
แนวสร้างชาติ องค์กรหน่วยงานมหาชน และองค์กรหน่วยงาน
สังคม 10%
5. รายได้จากรางวัล ฉลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสิ่งของมีค่าเกิน
กว่าหนึ่งล้านกีบ 10%
6. รายได้จากการให้เช่า เช่น การให้เช่าที่ดิน บ้าน สิ่งปลูกสร้าง 
พาหนะ เครื่องจักร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 10%
7. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิอื่น ๆ ของบุคคล นิติบุคคล 5%
8. รายได้จากการซื้อ-ขาย การโอนที่ดินให้คนอื่น สิ่งปลูกสร้าง 
หรือที่ ดินพร ้อม ส่ิงปลูกสร ้ าง  การโอนกรรมสิทธิ์ ที่ ดิน  
สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีจดเข้าบัญชีทรัพย์สิน
ของหน่วยงานผู้ประกอบการธุรกิจที่แจ้งเสียภาษีตามบัญชี และ
เป็นการสืบทอดมรดกระหว่างเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ สามี 
ภรรยา และบุตร 5%

“ทั้งนี้ จะต้องดูเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน  

เกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีด้วย”

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การด�าเนินธุรกิจภายใต้ Tax ID ท่ีได้จดทะเบียนไว้ใน สปป.ลาว 
มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ ดังน้ี จัดท�าใบเก็บเงินเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ 
(มาตรา 35 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%  
(มาตรา 19 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องยื่นแบบน�าจ่ายภาษีมูลค่า
เพิ่มทุกเดือนก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (มาตรา 32 และ 33 กฎหมาย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาษีรายได้ผู้ปฏิบัติงาน (ความหมายเดียวกับ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร) ผู้ประกอบการ  

จะต้องหกัภาษรีายได้ผูป้ฏบิตังิาน เพือ่น�าส่งกรมส่วยสาอากรในเขตพืน้ที่
ภาษีนั้น โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

• ค�านวณภาษเีงนิได้ผูป้ฏบิตังิาน โดยน�ารายได้ทีไ่ด้รบัใน สปป.ลาว 
ในแต่ละเดอืน (มาตรา 45 ข้อ 1 กฎหมายภาษอีากร) หกัด้วยเงินได้ท่ี
ได้รับการยกเว้น (มาตรา 46 กฎหมายภาษีอากร)  คูณกับอัตราภาษี
รายได้ตามอัตราทวีคูณ ตั้งแต่ 0 % - 24 % (มาตรา 47 ข้อ 1 
กฎหมายภาษีอากร)
• ผู้ประกอบการจะต้องน�าส่งภาษีเงินได้ผู้ปฏิบัติงาน โดยหักจาก
เงนิเดอืนก่อนทีไ่ด้รบัทกุเดอืน และด�าเนนิการจดัท�ารายการบญัชแีจ้ง
เสยีภาษเีงนิได้ทีห่กัไว้นัน้ ยืน่ต่อหน่วยงานภาษอีากรทีข่ึน้ทะเบยีนไว้
ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (มาตรา 50 กฎหมายภาษีอากร)

ภาษีก�าไร (มาตรา 26 กฎหมายภาษีอากร) คือ ภาษีทางตรงซึ่งเก็บ
จากก�าไรของวิสาหกิจ รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประกอบ 

       ธุรกิจ
• อัตราภาษีก�าไร (มาตรา 29 กฎหมายภาษีอากร) ก�าหนดไว้ดังนี้

-  อัตราภาษีก�าไร 24% ใช้ส�าหรับวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เว ้นแต่บริษัทท่ี 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่จะได้รบันโยบายลดภาษกี�าไรลง 
5% จากอัตราปกติเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน
เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะต้องเสียภาษีก�าไรในอัตราปกติตามท่ี
ก�าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้
 -  อัตราภาษีก�าไร ใช้ส�าหรับวิสาหกิจส่วนบุคคลและผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ ให้เก็บอัตราทวีคูณ ตั้งแต่ 0% ถึง 24% 

• การจ่ายภาษกี�าไร (มาตรา 48 กฎหมายภาษอีากร) ให้ปฏบิตัเิป็น 
4 งวด (คือ ภายในวันที่ 10 ของเดือน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม 
และมนีาคมของปีถดัไป) ซึง่ภาษกี�าไรจะต้องน�าส่งให้กรมส่วยสาอากร
เมือ่สิน้สดุปีบญัช ีและจะต้องยืน่เสยีภาษภีายในวนัที ่10 มนีาคมของ
ปีถัดไป โดยค�านวณจากภาษีที่เกิดขึ้นจริงในรอบปี หักด้วยภาษีท่ี 
ยื่นเสียภาษีในแต่ละไตรมาส กรณีที่ภาษีก�าไรที่จะต้องจ่ายจริง
มากกว่าภาษีก�าไรที่จ่ายล่วงหน้า ต้องท�าการจ่ายเพิ่มเติม หรือ 
ถ้าหากน้อยกว่าสามารถยกยอดไปหักต่อในปีถัดไปได้    

โดย..ภัทรกฤช เตชะศิกานต์

คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
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NPAEs  
Real Estate  

และแล้ววันน้ีกม็าถงึ..

อื่นขอสวัสดีปีใหม่ 2559 และ

ส่งกระเช้าจดหมายส�าคัญมายัง 

ผู้ที่อยู่ในแวดวงบัญชีทุกท่าน กลับมาพบกัน

ใหม่ในฉบับนี้ด้วยเนื้อหาสาระเช่นเคย คราวนี้

ผู ้เขียนและคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบัญชีมี เรื่องส�าคัญมาฝากหนึ่งเรื่อง 

เ ร่ืองอะไร? หลายคนคงยังนึกไม ่ออก  

แต่ไม่ใช่เรื่องของ I apologize ที่มีการสวม

มงกุฎนางงามจักรวาลผิดคนเมื่อสิ้นป ีที ่

ผ่านมา เข้าเรื่องดีกว่า นั่นก็คือขอเน้นย�้า 

(I confirm) ว่าเร่ิมรอบบญัช ี2560 เป็นต้นไป 

สภาวชิาชพีบญัชฯี โดยคณะกรรมการก�าหนด 

มาตรฐานการบัญชีก็จะมีการเข็นมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบับใหม่ส�าหรับกิจการ 

SMEs  (จริงๆ แล้วก็มีค�านิยามไม่แตกต่าง

จาก NPAEs ที่พวกเราคุ้นเคย) ซ่ึงจะน�ามา

ใช้กับกิจการทุกแห่งที่อยู่ภายใต้ค�านิยามของ

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเดิมที่ไม่ได้

เลือกใช้มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ มาตรฐานฯ 

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่องบ

การเงินของกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นสาระส�าคัญ

พวกเรานกับญัชคีงจ�าได้ดว่ีามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ส�าหรับกิจการ NPAEs ที่ใช้อยู่นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  
มีข ้อก� าหนดเ ก่ียวกับการรับรู ้ รายได ้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ท่ีค่อนข้างจะยืดหยุ ่นและถอดแบบมา 
จากมาตรฐานฯ ก่อนหน้าปี 2554 ที่เคยใช้กับกิจการทุก
ประเภท ซ่ึงเรียบเรียงมาจาก US GAAP เป็นส่วนใหญ ่
มาตรฐานฯ ดงักล่าวก�าหนดทางเลอืกในการรบัรูร้ายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ 3 วิธี คือ รับรู้ตามเงินค่างวดที่
ถงึก�าหนดช�าระ รบัรูต้ามสดัส่วนของงานทีพ่ฒันาเสรจ็ และ
รับรู้เม่ือมีการโอนผลประโยชน์และความเส่ียงอย่างมีนัย
ส�าคญัไปยงัผูซ้ือ้ โดยทัว่ไปก็คอืรบัรูร้ายได้เมือ่โอนกรรมสทิธิ์
นั่นเอง โดยกิจการจะต้องผ่านเงื่อนไข 9 ข้อให้ได้ก่อนเป็น
ส�าคัญ (ศึกษากันเอง 9 ข้อว่ามีอะไรบ้าง) 

ผู้เขียนและคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ เชื่อว่าใน 
ทางปฏิบัติ กิจการ NPAEs ส่วนใหญ่น่าจะเลือกรับรู้รายได้
ตามวิธีเงินค่างวดฯ หรือตามวิธีสัดส่วนของงานที่ท�าเสร็จ
เป็นส�าคัญ เนื่องจากหากเลือกใช้วิธีรับรู้เม่ือโอนฯ ก็ต้อง
หมดเวลากบัการปรบักระทบยอดในแบบ ภงด.50 เนือ่งจาก
ภายใต้ ท.ป.1/2528 ที่พวกเรานักบัญชีรู ้จักกันดีได้มี 
การปรับปรุงข้อก�าหนดเมื่อไม่นานที่ผ่านมา โดยก�าหนดว่า
ในการยื่นเสียภาษี หากกิจการ NPAEs จะรับรู้รายได้จาก
การขายอสังหาฯ โดยใช้วิธีรับรู้เมื่อโอนจะใช้วิธีนี้ในการยื่น
ภาษีได้ก็ต่อเมื่อการขายโครงการกับการโอนฯ จะต้องเกิด
รอบบัญชีเดียวกัน(ศึกษาเพิ่มเติมจาก ท.ป.228/2557)  
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ซึ่งในทางปฏิบัติ น่าจะสันนิษฐานได้ว่าคงจะไม่มีโครงการ
ใดในโลกนี้ที่การขายโครงการกับการโอนเกิดรอบบัญชี
เดียวกันแน่ ๆ ข ้อก�าหนดดังกล ่าวดูไปแล้วเหมือน 
กรมสรรพากรไม่เต็มใจยังไงไม ่ทราบท่ีจะให้กิจการ  
NPAEs มีการใช้วิธีรับรู ้รายได้เม่ือโอนฯ ในทางปฏิบัต ิ
ทั้ง ๆ ที่กิจการ PAEs สามารถใช้วิธีรับรู้รายได้จากการ 
ขายอสงัหาฯ เมือ่โอนในการยืน่เสยีภาษไีด้ แต่อย่าไปสงสยั
อะไรมากมาย คิดเสียว่ากรมสรรพากรเองคงต้องมีเหตุผล
อย่างแน่นอน

แต่เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
ส�าหรับกิจการ SMEs (NPAEs) ในปี 2560 กิจการ NPAEs 
ที่ไม่ได้เลือกใช้มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ จะต้องปรับเปลี่ยน 
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาฯ จากวิธีเงินค่างวดหรือ
วิธีสัดส่วนของงานที่ท�าเสร็จหากเคยถือปฏิบัติตามวิธ ี
ดังกล่าวมาก่อนหน้า เป็นรับรู ้รายได้เมื่อมีการโอนผล
ประโยชน์และความเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัไปยงัผูซ้ือ้เท่านัน้ 
เน้นย�า้ว่า เมือ่มกีารโอนผลประโยชน์และความเสีย่งอย่างมี
นยัส�าคญัไปยงัผูซ้ื้อ ซ่ึงอาจเป็นคนละรอบระยะเวลาทีม่กีาร
โอนกรรมสทิธิก็์เป็นได้ เนือ่งจากมาตรฐานฯ ชดุเลก็อนัใหม่
มีแนวคิดว ่าการขายอสังหาริมทรัพย ์ไม ่ใช ่ เรื่องของ 
การให้บริการเฉกเช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หากแต่เป็น 
การขายสินค้าไม่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป คิดดูง่าย ๆ ก็คือ
ทีด่นิกเ็ป็นของผู้พฒันาโครงการทีจ่ะต้องรบัผดิชอบสานต่อ
การพัฒนาโครงการตั้งแต่ต ้นจนโครงการสร้างเสร็จ 
พร้อมโอน แถมแบบแปลนของโครงการตลอดจนผูร้บัเหมา 
ผู ้ซื้อไม ่มี โอกาสจะเข ้าไปก�าหนดได ้ เลยแม ้แต ่น ้อย  
อย่างมากหากผู้ซื้อซื้อสองยูนิตขึ้นไป ก็แค่โทรมาถามว่า 
จะเอาหรือไม่เอาฝากั้นห้องเพื่อเดินไปมาได้ง่าย ๆ  นอกนั้น
ผู้ซ้ือแทบเข้าไปยุ่งเก่ียวไม่ได้เลย ไม่ใช่ปลูกเรือนตามใจ 
ผู้อยู่หรือผูกอู่ตามใจผู้นอน ดังนั้น หลักการรับรู้รายได้จาก
การขายสนิค้าจงึต้องน�ามาใช้กบัการรบัรู้รายได้จากการขาย 
อสังหาฯ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

หากเป็นมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่ใช้กับกิจการ PAEs หรือ
กจิการ NPAEs ทีเ่ลอืกใช้มาตรฐานฯ ชดุใหญ่ในการท�าบญัชี 
พวกเขาชนิกบัการรบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหาฯ เมือ่โอน
มาหลายปีแล้ว เน่ืองจากภายใต้มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ ก็ม ี
การตีความในท�านองเดียวกันนี้ว่าการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นเรื่องของการขายสินค้า ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการปรับ
เปลีย่นมารับรูร้ายได้จากการขายอสงัหาฯ เม่ือโอน ในครัง้นัน้ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ 
ก็ได้มีการบอกกล่าวอย่างกระหน�่าซ�้าซัดตลอดจนมีการท�า 
Focus Group กับกิจการ PAEs ในช่วง 2-3 ปีก่อนการ
ประกาศใช้มาตรฐานฯ ใหม่ เพื่อเป็นการตอกย�้าว่าอีกไม่
นานเกนิรอ กจิการทีพ่ฒันาอสงัหารมิทรพัย์เหล่านีก้จ็ะหมด
เวลากับการรับรู้รายได้ตามวิธีเงินค่างวดหรือวิธีสัดส่วน 
ของงานที่ท�าเสร็จที่เคยใช้กันมาโดยตลอด เรียกว่าช่วง 
โปรโมชั่นก�าลังจะหมดลงหากเป็น package มือถือ  
จนกิจการเหล่าน้ีมีเวลาเพียงพอท่ีจะจัดเตรียมโครงการให้
มีการเริ่มต้นและการสิ้นสุดกระจายแต่ละช่วงเวลาอย่าง
เหมาะสม พูดหร ูๆ  ว่า เปลีย่น Business Model  มิฉะนัน้แล้ว
หากรอบบญัชใีดไม่มโีครงการใดทีม่กีารโอนฯ รอบบญัชนีัน้ 

กิจการก็จะประสบผลขาดทุนอย่างไม่อาจให้อภัยตัวเองได้
เนือ่งด้วยเวลากใ็กล้เข้ามาทกุทแีล้วทีก่จิการ NPAEs จะต้อง
เคลื่อนไปสู่การถือปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานฯ ชุดใหม่ 
ผู ้เขียนและคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ จึงใคร ่
ขอแจ้งให้กิจการ NPAEs ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ 
เตรียมพร้อมกับการเคลื่อนเข้าสู่การรับรู้รายได้เมื่อโอนฯ  
ในรอบบัญชีปี 60 โดยเสนอแนะให้ผู ้ประกอบการม ี
การเตรียมพร้อมการจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในแต่ละ
โครงการให้สอดคล้องกับการปิดบัญชีในแต่ละรอบ  
มเิช่นนัน้แล้วกจิการอาจต้องประสบผลขาดทนุอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยง (แล้วแต่กระบวนท่าเคล็ดวิชาของส�านักงาน  
ย�า้ไม่ได้แนะน�าแต่ควรลงมอืท�าอย่างจรงิจงั!!) และพยายาม
หลกีเลีย่งการคดิค้นวธิศีรธีนญชยัทีท่�าให้เกิดการรบัรูร้ายได้
เม่ือโอนได้อยู่ดี ผ่านการขายที่ดินและโอนกรรมสิทธิให้
ลกูค้าก่อน จากนัน้จงึก�าหนดให้ลูกค้ามาท�าสัญญาว่าจ้างให้
ปลูกสร ้างโครงการตามแบบแปลนที่ลูกค ้าก�าหนด  
(แต่จรงิ ๆ แล้ว ทางเจ้าของโครงการได้ออกแบบไว้ให้
เรียบร้อยแล้ว) เพื่อจะรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตาม 
สัดส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ เรียกว่าเป็นได้ทั้งธุรกิจพัฒนา 
อสังหาฯ และรับเหมาในเวลาเดียวกัน

ทัง้นีแ้นวปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นแปลงต้นปี 2560 หากกจิการ
ส�ารวจแล้วพบความเดอืดร้อนกนัทัง้มวลหมู ่กจิการรบีแจ้ง
ข้อเทจ็จรงิ ข้อมลูและหลักฐานมาให้คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานฯ ทราบแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะพิจารณาแนวทางแก้ไข
ที่เหมาะสม สวัสดี

โดย รศ.ดร.วรศักด์ิ ทุมมานนท์  

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบัญชี
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* ตัวอย่างประกอบความเข้าใจนี้ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่  

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับรายงานทางการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซ่ึงการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั คอื การแสดงรายการสนิทรัพย์ทีต่รีาคาใหม่ โดยมกีารปรับปรุงเนือ้หาใน  

ย่อหน้าที่ 35 จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ดังนี้ 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหลักคือ ย่อหน้า 35.1 ตาม TAS 16 ฉบับเดิมนั้น ก�าหนดให้ปรับค่าเสื่อม
ราคาสะสมโดยค่าเสื่อมราคาสะสมถูกปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี
ก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม หรอืจ�านวน Gross Carrying Amount 
เท่านั้น  ซึ่งใน TAS 16 ฉบับปรับปรุง 2558 ได้เพิ่มอีกแนวทางในการปรับมูลค่าตามบัญชีโดยอ้างอิง
กับข้อมูลในตลาด

ส่วนย่อหน้า 35.2  ซึง่เป็นอกีทางเลือกในการบนัทกึการตรีาคาใหม่โดยน�าค่าเสือ่มราคาสะสมหกัออก 
Gross Carrying Amount นัน้ ไม่ได้มีการเปลีย่นแปลง และการแก้ไขเนือ้หาอืน่ ๆ ในย่อหน้าที ่35 นัน้
เป็นเพยีงการเปลีย่นหรอืตดัทอนถ้อยค�าซึง่ ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคญัไปจาก TAS 16 
ฉบับเดิม 

โดย..คณะกรรมการ 

ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

TAS 16 (ฉบับปรับปรุง 2558) มาตรฐานเดิม TAS 16 (ฉบับปรับปรุง 2557)

เ ม่ือมีการตีราคารายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม ่  

ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นราคาที่ตีใหม่ 

กิจการต้องถือปฏิบัติกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ตีราคาใหม่ 

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
ในลักษณะที่สม�่าเสมอกับการตีราคาใหม่ของมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาจจะปรบัโดยการอ้างองิจากข้อมลูใน
ตลาดที่สังเกตได ้ หรือ ปรับให ้เป ็นสัดส ่วนกับการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม  
ณ วนัที่ตรีาคาใหม่จะถกูปรบัปรงุให้เท่ากบัผลต่างระหว่าง
มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และมลูค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัย์ หลงัจากรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่า
สะสม หรือ 

น�าค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์

 
จ�านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอด 
ค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 40

เม่ือมีการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ กิจการต้องถือ

ปฏิบัติกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ให ้ปรับค ่า เสื่ อมราคาสะสมเป ็นสัดส ่วนกับการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม เพื่อให้มูลค่า
ตามบัญชีหลังการตีราคาใหม่เท่ากับราคาท่ีตีใหม่ของ
สินทรัพย์นั้น วิธีนี้มักใช้เมื่อสินทรัพย์ถูกตีราคาใหม่โดย
การน�าดัชนีมาอ้างอิงเพื่อก�าหนดต้นทุนเปลี่ยนแทนของ
สินทรัพย์ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))  

ให้น�าค่าเสื่อมราคาสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญช ี
ก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยค่า
สะสม และปรับมูลค่าสุทธิให้เท่ากับราคาที่ตีใหม่ของ
สินทรัพย์ ซึ่งวิธีนี้มักใช้กับอาคาร 

จ�านวนเงนิทีเ่ป็นผลจากรายการปรบัปรงุอนัเกดิจากปรบัยอดค่าเสือ่ม
ราคาสะสมตามสดัส่วนหรอื การหกัค่าเสือ่มราคาสะสมออกจากบญัชี
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งต้องถือ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในย่อหน้าที่ 39 และ 40
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ตัวอย่าง เปรียบเทียบวิธีการบันทึกการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ตาม TAS 16 (ปรับปรุง 2558) 

วิธีอ้างอิงข้อมูลในตลาด (Observable market date) 

ในกรณีที่มีการตีราคาใหม่ทั้ง Gross Carrying Amount และมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา  
      โดยให้ปรับข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลในตลาด 

วิธีเป็นสดัส่วนกบัการเปล่ียนแปลงในมลูค่าตามบญัชี (Proportionate restatement)

จากตัวอย่างจะเห็นว่า มูลค่าสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (จาก 120 เป็น 150) จึงปรับราคาต้นทุน 
      และค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นอย่างละ 25% ด้วยเช่นกัน 

วิธีหักออกจากมูลค่าตามบัญชี (Eliminate amortization)

วิธีนี้คือการ Reset การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์ว่า ถ้าซื้อสินทรัพย์นั้น 
      ในปัจจุบันก็จะมีราคาทุนของสินทรัพย์นั้นเท่ากับราคาที่ตีใหม่ และเริ่มต้นคิดค่าเสื่อมราคาจากวันที่ตีใหม่

                   

Before 
revaluation

อ้างอิงข้อมูล
ในตลาด

เป็นสัดส่วนกับ
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าตามบัญชี

หักออกจากมูล 
ค่าตามบัญชีก่อน 

หักค่าเสื่อม 
ราคาสะสม

ราคาทุน 300 345 375 150

ค่าเสื่อม
ราคาสะสม (180) (195) (225) -

สุทธิ 120 150 150 150

TAS 16 
(35.1) TAS 16 (35.1) TAS 16 (35.2)

 After revaluation

กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ จากมูลค่าตามบัญชี 120 เป็น 150 

ในปัจจุบันการจัดท�าบัญชีส�าหรับกิจการส่วนใหญ่ซ่ึงอยู่นอกตลาดทุน

เน้นหรือให้ความส�าคัญกับการน�าไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพ่ือเสียภาษี

เงินได้ ทั้งนี้อาจจะมีบัญชีมากกว่าหนึ่งชุดเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นเช่น 

เพ่ือยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเช่ือ หรือเพ่ือข้อมูลแก่เจ้าของเป็นต้น 

ข้อมูลการเงินเหล่านี้มีความแตกต่างกันท�าให้สร้างภาระแก่กิจการหรือ 

งบการเงินไม ่สะท ้อนผลประกอบการที่ แท ้จริงเนื่องจากอาจจะมี

ทรัพย์สินบางส่วนที่มิได้น�ามารวมแสดง หรือการใช้ทรัพย์สินของ

เจ้าของเพ่ือหลายวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อกิจการใน 

การเจริญเติบโตเนื่องจากมีฐานข้อมูลหลายแบบ

สภาวิชาชีพบัญชีสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้มีการ 
ท�าบัญชีชุดเดียว เป็นการยกระดับประเทศไทยในการจัดท�าข้อมูลการ
เงินให้โปร่งใส อันจะเป็นประโยนช์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกจิ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กจิการ เนือ่งจากการจดัท�า
บัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ดังนี้

• ท�าให้กจิการสามารถบรหิารจดัการและใช้ข้อมูลเพือ่การตัดสินใจ  
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เพิ่มศักยภาพกิจการเนื่องจากมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
     มีการบริหารความเสี่ยงและด้านอื่น ๆ
• ช่วยท�าให้กิจการขนาดครอบครัวหรือกิจการขนาดเล็ก 
     มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
• ลดต้นทุนการกู้ยืม

ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีบทบาทที่ส�าคัญที่จะท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริม
ให้มีการจัดท�าบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง สภาวิชาชีพบัญชีจะเร่งด�าเนินการ
ให้ความรูแ้ละข้อแนะน�าแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ เจ้าของกจิการ ผูท้�าบญัชี
และผู้สอบบญัช ีรวมทัง้ผู้สนใจทัว่ไป ในการปรบัปรงุระบบงานและข้อมลู
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ผ่านการจัดอบรม และสัมมนา

ที่ผ่านมาและยังเป็นเป้าหมายหลักของสภาวิชาชีพบัญชี คือ การสร้าง
ความเช่ือม่ันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือรายงานทางการเงิน 
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�าเนินการ

• ก�าหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี 
   และจรรยาบรรณผู ้ประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับสากล 
       เพือ่ยกระดับความน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิของประเทศ
• ได้ด�าเนินการในด้านการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านผู้ท�าบัญชี 
   และผู้สอบบัญชีให้ตระหนักในเรื่องคุณภาพของรายงานทาง 
   การเงินหรืองบการเงินเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ การเพิ่ม        
   ศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่อง      
     ส�าคัญเกี่ยวกับขบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
• และการเน้นในเรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้ท�าใน 
     สิ่งที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

การท�าบัญชีชุดเดียวดีอย่างไร?
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Human Capital 

Management
เทคนิคดีๆ ส�าหรับผู้บริหารมือใหม่

เจาะลึกหลักสูตร Fundamental Practice for CFO 

หลักสูตรนี้ ได้จัดในปี 2558 เป็นรุ่นแรกและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ปี 2559 จึงไม่พลาดที่จะไป 

เจาะลึกว่าหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาอะไร เข้มข้นอย่างไร และผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบ้าง ครั้งนี้จะเล่าสู่

กันฟังในเรื่องเนื้อหาหลักสูตรก่อน ซึ่งมีที่น่าสนใจกว่า 10 เรื่อง อาทิเช่น 

	 •		การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)	

	 •		แนวโน้มมาตรฐานการรายงานทางเงินที่ออกใหม่	(TFRS)	

	 •		การจัดการโซ่อุปทาน	(Supply	chain	management)	

	 •		การบริหารความเสี่ยง	(Risk	management)	

	 •		การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร	(Corporate	Strategy)	

	 •		การวิเคราะห์งบการเงิน	(Financial	Statement	Analysis)	ฯลฯ

โดย FAP Newsletter ฉบับนี้จะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ ว่ามีความส�าคัญอย่างไร 

และมีรายละเอียดเบื้องต้นในเรื่องบ้าง

“บุคลากรถือเป็นทุนส�าคัญของทุกองค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ  

ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นภารกิจส�าคัญของผู้บริหารท่ีต้องท�างานร่วม 

กับนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และต้องยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้ง่ายไม่ยึดติดท่ีวิธีการ  

แต่ควรมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าจึงจะประสบผลส�าเร็จ”
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บุคลากรถือเป็นทุนส�าคัญซ่ึงทุกองค์กรจะต้องลงทุนหรือ

มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากทักษะและความรู้ความ

สามารถของบุคลากรในการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันทางธุรกิจ หรือจะเรียกอีกอย่างว่า “ทุนมนุษย์ = 

Human Capital” 

การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) 
คือ การบริหารจัดการเพ่ือสร้างคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนและก�าหนดความสามารถที ่
เหมาะสม (Talent Analytics) แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัด
เลอืก (Recruitment & Selection) ต่อไปจนถงึการพัฒนาบคุลากรเพือ่
ให้แสดงศักยภาพสูงสุด (Performance Management) และการจูงใจ
เพือ่รกัษาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพให้อยูก่บัองค์กร (Career development) 
ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้เป็นภารกิจส�าคัญของผู้บริหารที่ต้อง
ท�างานร่วมกับนักทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพอัน 
จะน�ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ผู ้บริหารควรเข้าถึงทุกเรื่องต้ังแต่การวางแผนก�าลังคน ออกแบบ
โครงสร้างองค์กร และก�าหนดคุณสมบัติหรือความสามารถของบุคลากร 
และมุ่งคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองได้ตามทศิทางและความคาดหวงัขององค์กร แล้วส่งเสรมิบุคลากร
นัน้ให้พฒันาทกัษะ ความช�านาญ และความสามารถเฉพาะด้านโดยผ่าน
การวิเคราะห์คุณลักษณะอย่างเป็นระบบ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการจดักจิกรรมหรอืหลกัสตูรทีบ่รหิารความรู ้ซึง่ผูบ้รหิารและ
หัวหน้างานควรมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้แนะน�า (Coacher)

นอกจากนี้การจัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการก็ควรออกแบบเพื่อใช้
เป็นกลยุทธ์ในการจูงใจเฉพาะบุคคล (Personal Package) เนื่องจาก
แต่ละคนมีความต้องการและความสามารถแตกต่างกัน หากก�าหนดผล
ตอบแทนแบบกลุม่เพือ่ความสะดวกหรอืตามแนวคดิเสมอภาคและความ
ยุติธรรมก็จะไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ แรงจูงใจสามารถ
จดัการได้หลากหลายรปูแบบ อาจจะเป็นการสนบัสนนุด้านการศกึษาต่อ
ในระดับสูง การปรับให้พนักงานสามารถตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของคนรุ่นใหม่ และการให้ค�าชมเชยหรอืให้ความ
ไว้วางใจโดยมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถมากขึ้น 

สรุปได้ว่าการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในยุคน้ีต้องยืดหยุ่น และปรับ
เปลี่ยนได้ง่าย ไม่ยึดติดที่วิธีการ แต่ควรมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่า จึงจะ
ประสบผลส�าเร็จ

Asia’s Best Multinational  

Workplaces 2015

 
The Best Workplaces in Asia list recognises 

organisations in the Asia region that are dedicated  

to sustaining high-trust cultures for their employees. 

These workplaces are distinguished by their extraordinary 

levels of trust, pride, and camaraderie. Putting their 

people first is a key priority for these companies and 

it is this commitment to providing strong, caring, and 

innovative cultures that we celebrate with our Best 

Workplaces in Asia list.

•  สร้างโอกาส องค์กรต้องให้โอกาสเพื่อก้าวหน้าในสายงาน

และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ หรือให ้

โอนย้ายหน้าที่ภายในองค์กร

•  สื่อสารการพัฒนา หัวหน้างานควรสื่อสารกับพนักงานอย่าง

สม�่าเสมอเก่ียวกับทักษะและความสามารถที่พนักงานได้พัฒนาข้ึน

และสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

•  ตั้งเป้าหมายชัดเจน หัวหน้างานและพนักงานควรร่วมกัน

ก�าหนดความคาดหวังให้ชัดเจน และกระตุ้นให้พนักงานมุ่ง 

เพ่ือบรรลุความคาดหวังหรือเป้าหมายนั้น

ที่มา: Extract from CGMA Magazine

แรงจูงใจที่ช่วยรักษา

บุคลากรที่มีศักยภาพ

โดย..ฝ่ายนักวิชาการสภาวิชาชีพบัญชี 

คณะกรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร

15FAP Newsletter    Issue 38



...การปฏิรูปภาษีอากรมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งดังที่ 

เราทราบกันอยู่แล้ว เนื้อหาของการปฏิรูปภาษีอากรนั้น นอกจาก

การปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการสังคายนาตัวบทกฎหมายแล้ว 

สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่จ�าเป็นต้องท�าเพ่ือให้การปฏิรูปภาษี

อากรมีผลส�าเร็จในระยะยาว คือ จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการ

นโยบายภาษีอากร เพื่อเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะ

นโยบายกฎหมายภาษีอากรให้แก่รัฐ ที่ผ่านมาการก�าหนดนโยบาย

ภ าษี อ ากร เป ็ นหน ้ า ที่ ข องหน ่ วยง าน จัด เ ก็ บภ าษี อ ากร 

แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากฝ่ายการเมืองค่อนข้างมาก ท�าให้การ 

ออกกฎหมายที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักการภาษีอากรที่ดีและ

สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ 

การก�าหนดนโยบายภาษีโดยหน่วยงานที่ท�าหน้าที่จัดเก็บภาษีเอง

ไม่ถูกต้องเพราะหน่วยงานเหล่านี้ ได ้รับผลกระทบโดยตรง 

จากการแก้ไขกฎหมายจัดเก็บภาษี จึงไม่มีการน�าเสนอแก้ไข

กฎหมายภาษีอากรที่ผู ้ เสียภาษี ได ้ รับความเดือดร ้อนและ 

ไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายไม่มีการพิจารณาอย่าง

รอบด้าน ไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงปรากฏว่าต้องยกเลิกหรือ

แก้ไขกฎหมายซ�้าอีก หรือบางครั้งการแก้ไขกฎหมายหรือก�าหนด

นโยบายภาษีก็เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

โดยเฉพาะ

ตัวอย่างที่เพิ่งจะเกิดขึ้นและมีปัญหาคือปี 2558 ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไข
ประมวลรัษฎากรเพื่อเก็บภาษีจากส่วนแบ่งก�าไรของห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรอืคณะบคุคลทีมิ่ใช่นิตบิคุคล การออกกฎหมายดงักล่าวเป็นการก�าหนด
นโยบายภาษีที่สร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นการเกบ็ภาษีเงนิได้จากเงนิได้จ�านวนเดยีวกนัถงึสองครัง้ ท�าให้
การประกอบธรุกจิของบคุคลธรรมดาในรปูของห้างหุน้ส่วนได้รบัผลกระทบ
เป็นอย่างมาก เมือ่กฎหมายออกมาแล้วกไ็ด้รบัการคดัค้านจากผูเ้สียภาษี
เป็นอย่างมากจนในทีสุ่ดต้องมกีารแก้ไขกฎหมาย เพือ่ผ่อนปรนภาระภาษี
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนบางประเภท ซ่ึงเป็นการแก้ไขได้แค่ส่วนเดียว ยังมี 
ผู้เสียภาษีอีกจ�านวนมากที่ยังต้องรับภาระภาษีหนัก

ตวัอย่างปัญหาภาษีอกีกรณหีนึง่คอืช่วงเวลาท่ีผ่านมา 3-4 ปี รฐับาลได้ลด
ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลลงมากโดยลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา 
30% เหลอือตัรา 20% ซึง่เป็นผลต่อการกระตุน้เศรษฐกจิและการแข่งขัน 
แต่ปรากฏผูป้ระกอบการบางกลุม่ไม่ได้รบัประโยชน์จากการลดอัตราภาษี
อย่างเต็มที่ เนื่องจากรายได้จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอัตราสูง 
ซึง่มากกว่าภาษีทีค่�านวณได้จากก�าไรสทุธ ิผลกระทบคอืท�าให้ต้องขอคืนภาษี 
กลายเป็นภาระทั้งด้านเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษีและเป็นที่ยอมรับกันว่า
ระบบการหกัภาษีเงนิได้ ณ ทีจ่่ายของประเทศไทยมีความยุง่ยากซบัซ้อน 
รวมทั้งอัตราการหักหลายอัตราจนหลายหน่วยงานได้วิจัยและสรุปว่า 

ควรแก้ไขให้มีอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพียงอัตราเดียวส�าหรับเงินได ้
ทุกประเภท และลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายลงมา อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มีที่ท่าว่ากรมสรรพากรจะลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายลงมาแต่
อย่างใด ทั้งนี้ โดยหลักการแล้วการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไม่ใช่แหล่ง
รายได้ภาษโีดยตรง แต่เพือ่เป็นการสร้างระบบการสอบยนัระหว่างผูเ้สยี
ภาษทีีม่รีายได้กบัผูจ่้ายเงนิได้ เพือ่ให้ผูม้เีงนิได้รายงานเงนิได้ให้ครบถ้วน 
จึงไม่ควรก�าหนดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้สูง

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายภาษีที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง
คือจะต้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรให้ทันต่อเวลา 
ปัญหาหนึ่งของการออกกฎหมายภาษีอากรคือความล่าช้าในการออก
กฎหมาย ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอตัรา 7% ซึง่ได้เกบ็อตัรานีม้าหลายปีแล้ว แต่จะต้องต่ออายทุกุปี และ
กว่าจะต่ออายุได้ก็เกือบหมดเวลาตามกฎหมายฉบับก่อน แต่ในที่สุดก็
ต้องมกีารต่ออายทุกุครัง้การออกกฎหมายภาษล่ีาช้าเช่นนีท้�าให้ธรุกจิได้
รับผลกระทบ เพราะธุรกิจต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปี ต้องมี
การลงทุนระยะยาว ต้องสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบล่วงหน้า จึงต้องการ
ความแน่นอนว่ารฐัจะเกบ็ภาษอีย่างไร เกบ็เท่าไร แต่ขัน้ตอนกระบวนการ
ออกกฎหมายกลับล่าช้าทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องศึกษาหรือใช้เวลาในการ
พจิารณานานมากขัน้ตอนกระบวนการออกกฎหมายภาษอีากรจงึสมควร
จะได้รับการปฏิรูปด้วยเช่นกัน 

ปี 2558 ได้มีกฎหมายใหม่ออกมาคอื พระราชกฤษฎกีาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย  สาระส�าคัญก็คือก�าหนดให้หน่วยงานราชการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายท่ีตนก�ากับดูแลอยู่เสมอเนื่องจาก
สภาพสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บทบัญญัติตาม
ประมวลรัษฎากรออกมาตั้งแต่ปี 2481 แม้จะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว 
ก็เป็นการแก้ชนิดที่เรียกว่าปะผุ ไม่ได้แก้ในระดับโครงสร้าง บทบัญญัติ
บางมาตราก็ขัดแย้งกับอีกมาตราท�าให้การตีความเพื่อจัดเก็บภาษีอากร
ผิดเพี้ยนไปจากสภาพความเป็นจริง กฎหมายฉบับน้ีก�าหนดให้ทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายทุก 5 ปี และยังเปิดโอกาสให้องค์กรหรือ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องเสนอแนะให้ทบทวนกฎหมายได้อีกด้วย ที่ผ่านมา 
สภาวิชาชีพบัญชีได้เสนอให้น�าหลักเกณฑ์ทางบัญชีมาใช้ในการค�านวณ
ก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เวลาได้ผ่านมาเกิน 5 ปีแล้วก็
ยังไม่มีการพิจารณา หวังว่าเม่ือมีกฎหมายก�าหนดไว้เช่นน้ี การแก้ไข
กฎหมายภาษีอากรก็จะท�าได้รวดเร็วและทันต่อเวลามากขึ้น ในต่าง
ประเทศการแก้ไขกฎหมายภาษีอากรจะต้องท�าไปพร้อมกับการเสนอ 
งบประมาณประจ�าปี ซึ่งเราควรน�าวิธีปฏิบัติเช่นนี้มาใช้ จะท�าให้ไม่มีข้อ
อ้างว่าแก้กฎหมายภาษอีากรไม่ได้ เพราะถ้าสภาผูแ้ทนราษฎร์ไม่ผ่านจะ
มีปัญหา

บทบาทของ 

คณะกรรมการนโยบายภาษีอากร

โดย..อวยพร ตันละมัย  คณะกรรมการวิชาชีพด้านบัญชีภาษีอากร
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ส
วัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน ย่างเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ต้องมีเรื่องใหม่ ๆ เข้ามาเป็นธรรมดา เรื่องใหม่ที่เราจะหยิบยกมาเล่าสู่

กันฟังในวันนี ้คอืเรือ่งใกล้ตวัทีช่าวบญัชอีย่างเราควรทราบ นัน่ก็คอืเร่ือง “กฎหมายทีม่กีารออกใหม่ประจ�าปี 2559” 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนของนิติบุคคล

ต่าง ๆ ที่ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีควรทราบ โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้สรุปข้อมูลความรู้ที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์กับ 

ชาวบัญชีทุกท่านผ่าน FAP Newsletter ฉบับนี้ค่ะ 

เบื้องต้นมีกฎหมาย 2 ฉบับที่ควรทราบ ดังนี ้

1. พระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษี
อากรตามประมวลรษัฎากร พ.ศ. 2558  เป็นเรือ่ง ยกเว้นการตรวจสอบ
ภาษีย้อนหลังและยกเว้นความผิดอาญา  หรือเรียกว่า “นิรโทษกรรม” 
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

• ใช้บังคับกับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรายได้ใน 
ปี 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท 

• ไม่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาษีอากร หรือถูกหมายเรียกประเมิน
ภาษี หรือถูกด�าเนินคดีในช้ันพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงาน
อัยการ หรือชั้นศาล

• ไม่เคยออก หรือใช้ใบก�ากับภาษีปลอม หรือหลีกเล่ียงการเสีย
ภาษีโดยแสดงรายจ่ายเป็นเท็จ

• ยื่นจดทะเบียนต่อกรมสรรพากร เพื่อขอยกเว้นการตรวจสอบ
ภาษีย้อนหลัง ตาม พ.ร.ก. นี้

• ต้องไม่ได้ขอคืนภาษี (เพราะถ้าขอคนืภาษกีรมสรรพากรกม็หีน้าท่ี
ตรวจสอบภาษทีีข่อคนื ไต่สวน ประเมนิ หรือสัง่ให้เสยีภาษอีากร)

• ต้องท�าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง และไม่กระท�าการหลีก
เลี่ยงภาษี นับแต่วันที่ 1 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

• หลังจากขึ้นทะเบียนแล้ว หากพบว่ายังท�าบัญชีไม่ถูกต้องจะถูก
เพิกถอนการได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง 
ตามพ.ร.ก.นี้

**หมายเหตุ กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถ
ออกระเบียบเพื่อให้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ใช้บัญชีและงบ 
การเงนิทีย่ืน่ต่อกรมสรรพากรเป็นหลกัฐานในการท�าธรุกรรมทางการเงนิ
และการขออนมุตัสินิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิได้ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 62 
เป็นต้นไป 
 

 
2. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการลด
อัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 เป็นเรื่อง ลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

• เป็นบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีจ่ดัต้ังก่อนวนัที ่1 ม.ค. 59
• ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้าน

บาท ต่อปี
• ก�าไรสุทธิปี 2559 ไม่ต้องเสียภาษี
• ก�าไรสุทธิปี 2560 คิดภาษีเฉพาะก�าไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 

บาท ในอัตรา 10 %
• ต้องยืน่ค�าร้องต่อกรมสรรพากร เพือ่ขอยกเว้นและลดอัตราภาษี 

ตาม พ.ร.ฎ. นี้
• ต้องจัดท�าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59 

เป็นต้นไป
  
จากข้อมลูทีส่รปุดงักล่าว ท่านสามารถหาอ่านฉบบัเตม็ได้ที ่www.rd.go.th  
(กรมสรรพากร) สภาวิชาชีพบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์
ส�าหรบัทกุท่าน ครัง้หน้าหากมข้ีอมลูใดๆทีน่่าสนใจ เราจะเผยแพร่ใน FAP 
Newsletter ให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ 

ในปี 2559
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คุณ Dato’ เห็นว่า AEC คือโอกาสไม่ใช่อุปสรรค “AEC 
น�าพาการแข่งขันทางธุรกิจท้ังจากภายในอาเซียนและ
ภายนอกอาเซยีน การแข่งขนัเป็นสิง่ด ีท�าให้มกีารสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้เกิดขึน้ตลอดเวลา ซ่ึงจะไม่ท�าให้เราล้าหลัง” และ
เป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ

เงินในการเคลื่อนย้ายไปท�างานในอาเซียน  โดยคุณประสัณห์ นายกสภา
วิชาชีพบัญชีของเราได้กล่าวเสริมว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับทราบ
เกี่ยวกับ AEC และกล่าวถึงการด�าเนินการของประเทศไทยในการเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก AEC ผ่านการ
จัดตั้งศูนย์ AEC ในกรุงเทพฯและในต่างจังหวัด รวมถึงได้ด�าเนินการ 
อีกหลายด้าน เช่น การปรบัลดภาษนี�าเข้าสนิค้าเป็นศนูย์ การจดัตัง้ระบบ
ศลุกากรอเิลค็ทรอนคิ ณ จุดเดียว (National Single Window) ซึ่งไทยได้
ด�าเนนิการตามมาตรการทีก่�าหนดไว้ (AEC Scorecard) ลลุ่วงแล้วกว่าร้อยละ 80 

นอกจากน้ี คุณประสัณห์ยังได้กล่าวถึงแผนการในการ
เคลื่อนย้ายนักบัญชีอาเซียนตาม MRA ที่ประเทศสมาชิก
ลงนามร่วมกันไปเมื่อปี 2014 ว่า “นักบัญชีคงยังไม่
สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างานในประเทศอื่นในอาเซียนได้
ในปี 2016 เพราะยังต้องมีการด�าเนินการในรายละเอียด

อีกมาก” แต่ละประเทศอาเซียนต้องจัดต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแล 
(Monitoring Committee: MC) ท�าหน้าที่กลั่นกรองใบสมัครของ 
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional  
Accountants: ACPA) และจะส่งต่อใบสมัครนี้ไปยังคณะกรรมการ
ประสานงานนกับญัชีวชิาชพีอาเซยีน (ASEAN Chartered professional 
Accountants Coordinating Committee: ACPACC) ซึ่งประกอบด้วย
ตวัแทนของ MC จากสมาชกิทัง้ 10 ประเทศ ท�าหน้าทีพ่จิารณาคณุสมบตัิ
ของผู้สมัคร ซึ่งจะต้องเทียบเท่ากันได้ของทั้ง 10 ประเทศ เช่น ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ปี 
ในด้านที่จะท�างาน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและจรรยาบรรณ 
และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ “หากผู้สมัครได้รับการอนุมัต ิ
ก็จะกลายเป็น  ACPA ที่พร้อมจะเคล่ือนย้ายไปท�างานในประเทศอ่ืน 
แต่ในการเคล่ือนย้ายนั้น จะต้องมีการขึ้นทะเบียนที่ประเทศปลายทาง 
น่ันหมายถึงคุณต้องได้รับการตอบรับให้เข้าท�างานแน่นอนแล้ว” โดย 
คาดการณ์ว่าในปี 2016 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะสรุปคุณสมบัติ 
ท่ี่ยอมรับร่วมกันได้ และ ACPACC จะเริ่มรับใบสมัครในปี 2017 ซ่ึง 
คนกลุ่มแรกทีจ่ะเคล่ือนย้ายไปท�างานในต่างประเทศน่าจะเริม่ในปี 2018

จะเห็นได้ว่า วิชาชีพบัญชีเข้าไปมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน 

ทางเศรษฐกิจ และยิ่งไปกว่านั้น โลกยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการแข่งขัน

และเปิดเสรีทางการค้า บริการและอ่ืน ๆ จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ี

วิชาชีพบัญชีจะถูกผูกโยงไปกับการเปิดเสรีต่าง ๆ ด้วย นักบัญชี

ที่เก่ง พร้อม และมีศักยภาพสูงจะเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วน

อุตสาหกรรมท้ังภายในประเทศและในระดับนานาชาติ จึงอยากให้

พวกเรานักบัญชีไทยเตรยีมตัวและฟิตขดีความสามารถของตนเอง

ให้พร้อมต่อการแข่งขันทางวิชาชีพบัญชีต่อไป 

สวัสดีค่ะ
....ฉบับน้ีขอมาเกบ็ตกงานประชุมประจ�าปี

ของผู ้ประกอบวิชา ชีพบัญชีของ

ประเทศมาเลเซีย ท่ีมีช่ือการประชุมว่า MIA International 

Conference 2015 ซึง่จดัเม่ือวันท่ี 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

โดย Malaysian Institute of Accountants  ในการประชุม

ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,800 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก และ

นายกสภาวิชาชีพบัญชี คณุประสณัห์ เช้ือพานิช กไ็ด้รบัเกยีรติ

ให้เข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “2016 Economic Outlook & 

AEC” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน ๆ  ได้แก่ คุณ Hiswani 

Harun รองเลขาธิการ (ด้านการค้า) กระทรวงการค้าและ

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศของมาเลเซีย และคุณ Shan 

Saeed ประธานด้านเศรษฐกิจของ IQI Holdings Sdn Bhd. 

โดยมี คุณ Dato’ Lukman Ibrahim ประธานของคณะ 

กรรมการท่ีปรกึษาของ ACCA มาเลเซีย เป็นผูด้�าเนินการเสวนา 

ซึง่เป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่านเกีย่วกบัการก้าวเข้า

สู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และการเปิดเสรีทาง

วิชาชีพบัญชี

วันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

โดย..คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

MIA International
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Internal Audit’s 
Challenge in Value Adding

เตรียม
พบกับการเสวนาอันทรงคุณค่าแห่งปี โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้

เ รียนเชิญผู ้บริหารระ ดับสูงและผู ้ทรงคุณวุฒิด ้ านต ่ างๆ  

มาถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์เพ่ื่อผู ้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

สามารถนําความรู ้ท ่ี่ ได ้ รับไปประยุกต์ใช ้ให ้ เกิดประโยชน์และเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรให้ประสบความสาเร็จต่อไป..

  ภาคเช้า : การบรรยายโดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker)  

  -  ความสําคัญของงานตรวจสอบภายในที่มีต่อการพัฒนาตลาดทุน  

      โดย นายรพี  สุจริตกุล

  -  คณะกรรมการบริษัทสามารถสนับสนุนการตรวจสอบภายในให้ 

      บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างไร 

      โดย นายบรรยง  พงษ์พานิช

  -  ความคาดหวังของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการตรวจสอบภายใน 

      โดย นายสมประสงค์  บุญยะชัย

  ภาคบ่าย : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในประเด็น 

     สำาคัญทางด้านการตรวจสอบ 

  -  ความท้าทายที่ทําให้งานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ได้

  -  ทางเลือกในการจัดให้มีบริการด้านการตรวจสอบภายใน ข้อดีและข้อเสีย 

     ในแต่ละทางเลือก

  -  งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้อย่างไร 

     และสามารถวัดได้อย่างไร

  -  ความสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบอื่น

  -  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ชั่วโมง (CPD) สําหรับผู้สอบบัญชี และผู้ทําบัญชี

นับด้านการบัญชีได้ 6 ชั่วโมง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

โทรศัพท์ 02 685 2500 ฝ่ายอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2509 ฝ่ายการเงิน (ต่อ) 2526, 2583, 2534 (สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3)  

(สถานีรถไฟใต้ดิน MRT : สถานีสุขุมวิท ทางออก 1) Website : www.fap.or.th E-mail: marketing@fap.or.th, finance@fap.or.th

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

อัตราพิเศษ (Early Bird Rate)

หากสมัครและชําระค่าอบรมภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2559

สมาชิกสภาฯ
4,000 บาท 

 (3,738.32 บาท + VAT 261.68  บาท)

บุคคลทั่วไป
4,300 บาท

 (4,018.69 บาท + VAT 281.31 บาท)

อัตราพิเศษ หากสมัคร 3 คน ขึ้นไปภายในองค์กรเดียวกัน  

จ่ายเพียงท่านละ 4,300 บาท (รวม VAT)

คณะวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด(มหาชน)

นายรพี สุจริตกุล  

เลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายบรรยง พงษ์พานิช 

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์

ภัทร จำากัด (มหาชน)

นายมานิต พาณิชย์กุล 

ผู้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ 

Chief Audit Executive  

ธนาคาร ยูโอบี จำากัด (มหาชน) 

คณะทำางานโครงการพัฒนา 

หลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ 

ประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชยสอบบัญชี จำากัด และประธาน 

อนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร 

และประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัทอินทัช โฮลดิงส์ จำากัด (มหาชน)  

ผู ้บริหารสูงสุดยอดเยี ่ยมหรือซีอีโอแห่งปี 58  

สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการ 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบ  

บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางวารุณี ปรีดานนท์

หุ ้นส่วน-ที ่ปรึกษาการบริหารความเสี ่ยง และการตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน 

ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ

  คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ผู้บริหารองค์กร   

  หัวหน้าและผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน

  ผู้ตรวจสอบภายใน

  ผู้สอบบัญชี

  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

  อาจารย์และผู้สนใจงานด้านตรวจสอบภายใน
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เตรียม
พบกับการเสวนาอันทรงคุณค่าแห่งปี โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้

เ รียนเชิญผู ้บ ริหารระ ดับสูงและผู ้ทรงคุณวุฒิด ้ านต ่ างๆ  

มาถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์เพ่ื่อผู ้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

สามารถนําความรู ้ท ่ี่ ได ้ รับไปประยุกต์ใช ้ให ้ เกิดประโยชน์และเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรให้ประสบความสาเร็จต่อไป..

  ภาคเช้า : การบรรยายโดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker)  

  -  ความสําคัญของงานตรวจสอบภายในที่มีต่อการพัฒนาตลาดทุน  

      โดย นายรพี  สุจริตกุล

  -  คณะกรรมการบริษัทสามารถสนับสนุนการตรวจสอบภายในให้ 

      บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างไร 

      โดย นายบรรยง  พงษ์พานิช

  -  ความคาดหวังของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการตรวจสอบภายใน 

      โดย นายสมประสงค์  บุญยะชัย

  ภาคบ่าย : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในประเด็น 

     สำาคัญทางด้านการตรวจสอบ 

  -  ความท้าทายที่ทําให้งานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ได้

  -  ทางเลือกในการจัดให้มีบริการด้านการตรวจสอบภายใน ข้อดีและข้อเสีย 

     ในแต่ละทางเลือก

  -  งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้อย่างไร 

     และสามารถวัดได้อย่างไร

  -  ความสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบอื่น

  -  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ชั่วโมง (CPD) สําหรับผู้สอบบัญชี และผู้ทําบัญชี

นับด้านการบัญชีได้ 6 ชั่วโมง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

โทรศัพท์ 02 685 2500 ฝ่ายอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2509 ฝ่ายการเงิน (ต่อ) 2526, 2583, 2534 (สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3)  

(สถานีรถไฟใต้ดิน MRT : สถานีสุขุมวิท ทางออก 1) Website : www.fap.or.th E-mail: marketing@fap.or.th, finance@fap.or.th

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

อัตราพิเศษ (Early Bird Rate)

หากสมัครและชําระค่าอบรมภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2559

สมาชิกสภาฯ
4,000 บาท 

 (3,738.32 บาท + VAT 261.68  บาท)

บุคคลทั่วไป
4,300 บาท

 (4,018.69 บาท + VAT 281.31 บาท)

อัตราพิเศษ หากสมัคร 3 คน ขึ้นไปภายในองค์กรเดียวกัน  

จ่ายเพียงท่านละ 4,300 บาท (รวม VAT)

คณะวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพฑูรย์ ทวีผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด(มหาชน)

นายรพี สุจริตกุล  

เลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายบรรยง พงษ์พานิช 

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์

ภัทร จำากัด (มหาชน)

นายมานิต พาณิชย์กุล 

ผู้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ 

Chief Audit Executive  

ธนาคาร ยูโอบี จำากัด (มหาชน) 

คณะทำางานโครงการพัฒนา 

หลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ 

ประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชยสอบบัญชี จำากัด และประธาน 

อนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร 

และประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัทอินทัช โฮลดิงส์ จำากัด (มหาชน)  

ผู ้บริหารสูงสุดยอดเยี ่ยมหรือซีอีโอแห่งปี 58  

สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการ 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบ  

บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางวารุณี ปรีดานนท์

หุ ้นส่วน-ที ่ปรึกษาการบริหารความเสี ่ยง และการตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน 

ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ

  คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ผู้บริหารองค์กร   

  หัวหน้าและผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน

  ผู้ตรวจสอบภายใน

  ผู้สอบบัญชี

  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

  อาจารย์และผู้สนใจงานด้านตรวจสอบภายใน



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 , Facebook : www.facebook.com/FAP.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

หากต้องการอ่าน  

FAP Newsletter ย้อนหลัง  

สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมได้ที่อีเมล 

fapnewsletter@fap.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

• หลักสูตร Financial Statements Review for Internal 

Auditors รุ่นท่ี 1/59    

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.        

สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat)  
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ สุขุมวิท 21

• หลักสูตร ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ 

วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.        

สมาชิก 8,000 บาท บุคคลทั่วไป 10,000 บาท (รวม vat)  

สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินัล 21

• หลักสูตร Corporate Finance รุ่นท่ี 1/59  

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.        

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

สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ สุขุมวิท 21

• หลักสูตร การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร รุ่นท่ี 1/59 

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.        

ช�าระภายใน 18 มี.ค. 59 สมาชิก 6,000 บาท บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 

ช�าระหลัง 18 มี.ค. 59 สมาชิก 6,500 บาท บุคคลทั่วไป 7,500 บาท 

สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมสัมมนา Online ได้ท่ี www.fap.or.th


