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สร้างบันไดสู่การเป็น

CFO และนักบัญชีบริหาร

4.0

สวัสดีครับสมาชิกทุก ๆ ท่าน… ผมมีความยินดีและรูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั โอกาสในการด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีดา้ นการบัญชีบริหารในวาระปี 2560-2563 ผมและคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการบัญชีบริหาร มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมผลักดันและขับเคลือ่ น
นโยบายของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีเป็นองค์กรในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้กับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีและผูบ้ ริหารธุรกิจทีม่ คี วามสนใจ เปรียบเสมือนการสร้างบันไดเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็น Chief Finance Officer (CFO) หรือ
นักบัญชีบริหาร ที่มีความพร้อมกับบทบาทที่เปลี่ยนไปในยุค Thailand 4.0 และมีจ�านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในทุกภาคส่วน
เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ ฝ่ายบริหารมีความคาดหวังต่อ CFO มากกว่าการเป็นเพียงผู้ที่ก�ากับดูแลงานด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น
แต่จะต้องเป็นเพื่อนคู่คิดที่สามารถเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับฝ่ายบริหาร ดังนั้น CFO ในยุคนี้จะต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้รองรับ
กับบทบาทตามความหวังดังกล่าว อาทิ ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจ
ที่ด�าเนินการอยู่ เพื่อให้สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอันมหาศาล (Big Data) ให้กับฝ่ายบริหารเพื่อต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ภายใต้
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี การประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีทมี่ ตี อ่ ธุรกิจและข้อเสนอแนะในการจัดการกับผลกระทบดังกล่าว และจากการทีค่ ณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนเล็งเห็นว่า CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี เป็นผูม้ บี ทบาทส�าคัญในการจัดท�ารายงานทางการเงินให้มคี วามถูกต้องและเชือ่ ถือได้ จึงได้ออกประกาศ
ก�าหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน โดยคุณสมบัติประการหนึ่งคือจะต้อง
เข้ารับการอบรมตามที่ประกาศก�าหนดเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชีให้มีคุณสมบัติตรงตามความคาดหวังของฝ่ายบริหารและตามที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนประกาศก�าหนด จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารจะด�าเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
โดยจะผนึกก�าลังกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมนักบัญชีบริหาร
ให้ตอบสนองกับความคาดหวังของฝ่ายบริหารและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารจึงได้ก�าหนดแผนงานส�าหรับปี 2560 - 2563 ไว้ดังนี้
พัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการบัญชีบริหารให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจ โดยผนึกก�าลัง
ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านอื่น ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานก�ากับดูแล
ออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้น�าที่ประสบ
ความส�าเร็จ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าไปปรับใช้ได้กับสถานการณ์จริง
จัดตั้งคณะท�างานเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการด้านการบัญชีบริหารและด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ตรงที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงคณาจารย์เป็นที่ปรึกษา และจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีและผู้สนใจ
สามารถเข้ามาสืบค้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี พัฒนาระบบงาน
เพื่อการจัดท�าข้อมูลเพื่อการบริหารส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลมาจากระบบบัญชีชุดเดียว
คณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด ้ า นการบั ญ ชี บ ริ ห าร รวมถึ ง คณะท� า งานและหน่ ว ยงาน
ทุกภาคส่วน จะร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างบันไดที่มั่นคงและแข็งแรงให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
และผูบ้ ริหารธุรกิจทีส่ นใจ เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็น CFO และนักบัญชีมอื อาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพในยุค Thailand 4.0
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าแสดงความยินดี
แก่คณ
ุ จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี คณบดี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคุณศิลป์ชัย รักษาพล นายกสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมด้วยผู้บริหารและคณะอาจารย์จาก
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยเดิ น ทางเข้ า พบ คุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ พาราพั น ธกุ ล
เพื่ อ แสดงความยิ น ดี ใ นโอกาสเข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง นายกสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
วาระปี 2560 - 2563 และร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ในอนาคต
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีรว่ มงานวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 102 ปี กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการท�ำบัญชี นายชัยยุทธ
อังศุวทิ ยา ผูช้ ว่ ยเลขาธิการและผูช้ ว่ ยเลขานุการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี พร้อมด้วยนายศักดิช์ ยั วัฒนเดชะกุล อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี เดินทางเข้าแสดงความยินดีกับ
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมสรรพากร ครบรอบ 102 ปี ณ อาคารกรมสรรพากร

ขอแสดงความยินดีแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในโอกาสทีไ่ ด้รบั รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดี ชือ่ ผลงาน “ระบบผูท้ ำ� บัญชี (e-Accountant)” จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

การบรรยาย “วิธกี ารพิจารณาคดีปกครอง (คดีจรรยาบรรณ)
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง”
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์อบรมสัมมนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
ห้อง 6A คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นสมควรให้จัดบรรยาย
การปฐมนิเทศน์ (Orientation) วิธีการพิจารณาคดีปกครอง (คดีจรรยาบรรณ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคดีจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการบริหารความยุติธรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับนี้ ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป โดยได้รบั เกียรติจากอาจารย์เจษฎา อนุจารี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
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ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

รู้หรือไม่?

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก อีกเพียงไม่กี่เดือนก็จะถึงวันที่ 31 ธันวาคมแล้ว ซึ่งทุกสิ้นปีถือเป็นวันสุดท้ายส�าหรับการด�าเนินการของผู้สอบบัญชี
และผูท้ า� บัญชี สภาวิชาชีพบัญชีขอใช้พนื้ ที่ FAP Newsletter ฉบับนี้ มาย�า้ เตือนให้ทา่ นด�าเนินการรักษาสถานภาพดังกล่าว เพือ่ เตรียมพร้อมและ
ระมัดระวังมิให้หมดอายุและสถานภาพขาด ซึ่งเมื่อขาดต่ออายุแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท�างานของท่านได้ค่ะ ส�าหรับท่านที่เป็น
ผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชีสามารถรักษาสถานภาพได้ดังนี้
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การรักษาสถานะภาพ
ของการเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง..ไปดูกันเลยค่ะ
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ผู้สอบบัญชี
๏ ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก ปีละ 500 บาท ก่อนหมดอายุ และเลือกช�าระได้ไม่จ�ากัดจ�านวนปี
๏ ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 2,000 บาท ก่อนหมดอายุ และเลือกช�าระได้
ไม่จ�ากัดจ�านวนปี
๏ ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ก่อนสิ้นปี ต้องมีชั่วโมง
CPD จ�านวน 40 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน
โดยแบ่งเป็น ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเป็นชั่วโมง CPD
ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง

ผู้ท�าบัญชี

๏ ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก ก่อนหมดอายุ และเลือกช�าระได้ไม่จ�ากัดจ�านวนปี
- สมาชิกสามัญ (ปริญญาตรี) ปีละ 500 บาท
- สมาชิกสมทบ (ปวส.) ปีละ 300 บาท
๏ ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
- ต้องมีชั่วโมง CPD จ�านวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อย
กว่า 6 ชั่วโมง
สมาชิกสามารถด�าเนินการช�าระเงิน หรือยื่นหลักฐานผ่านช่องทางบริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี
ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.fap.or.th เลือกบริการออนไลน์ หัวข้อ ระบบสมาชิกและผูส้ อบบัญชี หรือ แจ้งพัฒนาความ
รูต้ อ่ เนือ่ ง CPD ผูส้ อบบัญชี/ ผูท้ า� บัญชี ซึง่ สมาชิกทีด่ า� เนินการผ่านช่องทางบริการออนไลน์แล้วสมาชิกไม่ตอ้ ง
ส่งเอกสารมาทางโทรสาร (Fax) หรือทางไปรษณีย์
ทั้งนี้ หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685
2525, 0 2685 2532 หรือส่วนก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2511, 0 2685 2574

ถ้าทราบแล้วว่าจะต้องด�าเนินการอะไรบ้าง อย่าลืมรีบไปด�าเนินการรักษาสถานภาพ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านกันนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจาก ส่วนงานทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชี
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“สระอโนดาต” แนวความคิด

น�า้ คือชีวติ ของแผ่นดิน
หลาย ๆ ท่าน คงได้เห็นภาพบางส่วนจากการติดตามข่าวสารส�าหรับพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นอกจากพระเมรุมาศซึ่งเปรียบได้กับ
เขาพระสุเมรุ อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ยังมีส่วนประกอบที่ท�าให้พระเมรุมาศมีความสมบูรณ์ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ
นั่นคือ คือ “สระอโนดาต” ซึง่ จัดว่าเป็นงานภูมสิ ถาปัตยกรรม โดยเป็นตัวเชือ่ มโยงอาคารต่าง ๆ ในสมัยก่อนฐานพระเมรุมาศจะจัดเป็นลักษณะ
ของสวนไทย อาทิ ฐานโดยรอบพระเมรุของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฐานโดยรอบพระเมรุซึ่งจัดเป็นสวนไทย มีโขดหินเล็ก ไม้ดัด สัตว์หิมพานต์ เป็นต้น แต่ในครั้งนี้จะมีลักษณะ
พิเศษ ตรงที่จะมีสระอโนดาตรอบฐานพระเมรุมาศทั้ง 4 มุม โดยแนวความคิดนี้มาจากความต้องการแสดงถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าพระองค์
มีความผูกพันธ์เกี่ยวข้องกับน�้า อย่างในโครงการพระราชด�าริทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการ มี 3,000 กว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับน�้า ดังนั้น
น�้าจึงเป็นลักษณะเด่น ที่จะท�าให้เราเห็นแล้วนึกถึงพระองค์
จากแนวความคิดนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานวีดิทัศน์รวมแนวพระราชด�าริ
ของในหลวง ร.9 และสมเด็จพระราชินี ชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด
สร้างสุขปวงประชา” ซึ่งทางส�านักโฆษกท�าเนียบรัฐบาล ได้น�าวีดิทัศน์
เหล่านีเ้ ผยแพร่ ประกอบไปด้วย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 น�า้ คือชีวติ แผ่นดิน
ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน�้า ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
และตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงน�าทางชีวิต ในโอกาสนี้ จึงขออนุญาต
น�าเนื้อหาในตอนที่ 1 “น�้าคือชีวิตแผ่นดิน” มาเรียบเรียง เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจว่าเพราะอะไร “น�้ำจึงเป็นลักษณะเด่น ที่จะท�ำให้เรำเห็นแล้ว
นึกถึงพระองค์”
“น�้ำคือชีวิต และจะมีสายน�้าใดเสมอเหมือนสายน�้าพระราช
หฤทัยในพระมหากษัตริย์แห่งผืนแผ่นดินนี้ ด้วยพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในการจัดหาแหล่งน�้า เพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งเกษตรกรรม ได้ส่งผลให้
ราษฎรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น จากหนึ่ ง เป็ น สิ บ จากสิ บ เป็ น ร้ อ ย
และทวีจ�านวนเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อีกหลายพันโครงการในทุกภูมิภาค
“เริ่มจากพระราชด�าริ เมื่อปี พ.ศ. 2498 ในการค้นหาวิธีท�าให้
ฝนตกนอกเหนื อ ธรรมชาติ ที่ ก ลายมาเป็ น โครงการ “ฝนหลวง”
ทีย่ งั ท�าหน้าทีส่ ร้างสายฝนนอกฤดูกาล ช่วยเหลือราษฎรตราบจนปัจจุบนั
การบริหารจัดการแหล่งน�า้ ภาคเหนือ ทรงมุง่ เน้นการฟืน้ ฟูรกั ษาป่าต้นน�า้
การสร้างระบบเก็บกักน�้า ในรูปแบบฝายฉลอความชุ่มชื้น อ่างเก็บน�้า
น้อยใหญ่ทเี่ ป็นกลไกหลักไม่ให้นา�้ ไหลลงมาลุม่ น�า้ ด้านล่างอย่างไร้ประโยชน์
ดังเช่น เขือ่ นแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวพระราชด�าริสา� คัญ คือการจัดสร้างระบบเครือข่ายน�า้ เพือ่ บรรเทาได้
ทั้งน�้าท่วมและน�้าแล้ง ดังเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยบางทราย
ตอนบน จังหวัดมุกดาหาร ที่ต่อมาทรงวางระบบให้น�าน�้าที่เหลือจาก
อ่างเก็บน�า้ ห้วยไผ่ ผ่านอุโมงค์ขดุ ลอกเขา ยาว 740 เมตร ซึง่ พระราชทาน
ชื่อว่า อุโมงค์ผันน�้าล�าพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาเพิ่มเติมให้

อ่างเก็บน�้า ทรงบรรเทาปัญหา 4 น�้า 3 รส ของภาคใต้ คือ น�้าแล้ง
น�้าท่วม น�้าเค็ม และน�้าเปรี้ยว ที่มีรสจืด รสเค็ม รสเปรี้ยว อย่างได้ผล
อย่างเช่น โครงการพัฒนาลุ่มน�้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส ด้านลุ่มน�้า
เจ้าพระยา ทรงวางระบบเครือข่ายน�า้ ทีท่ า� ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ ช่วยป้องกัน
อุทกภัย และเป็นน�า้ ท�าเกษตรกรรม เช่น เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ทรงพระปรีชายิ่งในการบรรเทา สถานการณ์น�้าท่วมกรุงเทพฯ ด้วยการ
ลดระยะเวลาระบายน�้าท่วมลงทะเล จาก 5 ชั่วโมง ให้เหลือ 10 นาที
ด้วยคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนัน้ ได้พระราชทานแนว
พระราชด�าริในการกักเก็บน�้าแก้มลิง ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สระเก็บน�้า
โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย มีเพียงแต่น�้าพระราช
หฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระผูท้ รงเป็นแม่ของแผ่นดิน ทรงมุง่ มัน่ สนอง
พระบรมราโชบาย โดยทรงงานติดตามดูแล โครงการพระราขด�าริดา้ นน�า้
ของรัชกาลที่ 9 อย่างเต็มพระก�าลัง การทรงงานเคียงคู่สอดคล้อง
ของ 2 พระองค์ เป็นพลังส�าคัญให้ราษฎรในพื้นที่ได้ตระหนักในคุณค่า
ของแหล่งน�้า”
“จากต้นธารการทรงงานบรรเทาปัญหาน�้าของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไหลรินต่อเนื่องด้วยน�้าพระราชหฤทัยห่วงใย
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตราบจนปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานในอันที่จะรักษา
สายน�้าของแผ่นดิน ซึ่งโยงใยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้คงเป็นสายน�้าหล่อเลี้ยง
ชีวิตของอาณาประชาราษฎร์สืบไป”
ผู ้ ที่ ส นใจสำมำรถรั บชมวี ดิทั ศ น์ ร วมแนวพระรำชด�ำ ริข อง
ในหลวง ร.9 และสมเด็จพระรำชินี ชุด “สืบสำน รักษำ ต่อยอด
สร้ำงสุขปวงประชำ” ทั้งหมดได้ทำง www.youtube.com เผยแพร่
โดย ส�ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม
ขอบคุณข้อมูลจำก ส�ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม, www.thairath.co.th,
ThaiPBS และ Nation TV ภำพจำก : ThaiPBS
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รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ของ

IAASB กับ PCAOB
ความเหมือนที่ แตกต่าง

หลังจากที่ IAASB1 ได้ประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่และประเทศไทยน�ามาใช้เมื่อ พ.ศ. 2559 PCAOB2
ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศใช้รายงานของผูส้ อบบัญชีรปู แบบใหม่เช่นเดียวกัน เมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 (PCAOB 2017)
ท�าให้หลายท่านเกิดความสนใจว่ารายงานของผูส้ อบบัญชีรปู แบบใหม่ของ PCAOB จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากรายงานทีก่ า� หนด
โดย IAASB หรือไม่อย่างไร ซึ่ง IFAC3 ได้สรุปความเหมือนและความแตกต่างไว้หลายประการด้วยกัน ดังนี้

เรื่อง

ค�าจ�ากัดความของ
KAM และ CAM

การรายงาน KAM
และ CAM

ความเหมือนหรือความแตกต่าง
Critical Audit Matters (CAM)
คือเรื่องใด ๆ ก็ต�มที่พบจ�กก�ร
Key Audit Matters (KAM)
ตรวจสอบงบก�รเงินและมีก�ร
คือเรื่องที่สำ�คัญที่สุดที่ผู้สอบบัญชี
สือ่ ส�รกับคณะกรรมก�รตรวจสอบ
พบจ�กก�รตรวจสอบงบก�รเงิน
ที่เกี่ยวกับบัญชีหรือก�รเปิดเผย
งวดปัจจุบันและได้สื่อส�รกับ
ในงบก�รเงิน และเป็นเรื่อง
ผู้มีหน้�ที่กำ�กับดูแลกิจก�รแล้ว
ที่ซับซ้อน ต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีระบุ CAM และ
ผู้สอบบัญชีควรระบุเหตุผลว่�
อธิบ�ยหลักก�รในก�รพิจ�รณ�
ทำ�ไมเรื่องดังกล่�วเป็น KAM
ว่�เป็น CAM อธิบ�ยว่�ตรวจสอบ
และตรวจสอบเรื่องดังกล่�ว
เรื่องดังกล่�วอย่�งไร และ
อย่�งไร รวมทั้งก�รอ้�งอิงไป
อ้�งอิงไปยังบัญชีหรือหม�ยเหตุ
งบก�รเงินหรือหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินที่เกี่ยวข้อง ประกอบงบก�รเงินที่เกี่ยวข้อง

การรายงาน KAM เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงคว�มเห็น
และ CAM เมื่อมีการ
แสดงความเห็นแบบ ต่องบก�รเงินที่ตรวจสอบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีไม่ต้องร�ยง�น KAM

ล�าดับของรายการ

แสดงส่วนของคว�มเห็นอันดับ
แรกและต�มด้วยส่วนเกณฑ์
ในก�รแสดงคว�มเห็น

ส่วนเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
ข้อก�าหนด
มีก�รระบุว่�ผู้สอบบัญชี
ด้านจรรยาบรรณ
และความเป็นอิสระ มีคว�มเป็นอิสระและปฏิบัติต�ม
ข้อกำ�หนดจรรย�บรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
1
2
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ความเหมือน คือ ผู้สอบบัญชีร�ยง�น
เรื่องสำ�คัญที่พบในก�รตรวจสอบและ
เป็นเรื่องที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่กำ�กับดูแล
ความแตกต่าง PCAOB ให้ตัวอย่�ง
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีอ�จร�ยง�น CAM ที่เกิด
ขึ้นในปีก่อนได้ แต่ IASB ให้ร�ยง�นเฉพ�ะ
KAM ที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน

มีความเหมือนกัน

ความเหมือน ทั้ง IAASB และ PCAOB
เมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงคว�มเห็น กำ�หนดให้ไม่ต้องร�ยง�น KAM, CAM
ต่องบก�รเงินหรือแสดงคว�มเห็น สำ�หรับก�รไม่แสดงคว�มเห็น
ว่�งบก�รเงินไม่ถูกต้อง
ความแตกต่าง PCAOB กำ�หนดให้ไม่ต้อง
ผู้สอบบัญชีไม่ต้องร�ยง�น CAM ร�ยง�น CAM สำ�หรับก�รแสดงคว�มเห็นว่�
งบก�รเงินไม่ถูกต้อง
แสดงส่วนของคว�มเห็นอันดับ
แรกและต�มด้วยส่วนเกณฑ์
มีความเหมือนกัน
ในก�รแสดงคว�มเห็น
ส่วนเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
มีก�รระบุว่�ผู้สอบบัญชีเป็น
มีแนวคิดคล้ายกัน แต่ IAASB ให้ระบุ
สำ�นักง�นสอบบัญชีที่จดทะเบียน
ที่เน้นหนักเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
กับ PCAOB ซึ่งต้องรักษ�คว�ม
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ
เป็นอิสระต�มกฎหม�ยและ
ข้อบังคับของอเมริก�

International Auditing and Assurance Standards Board ซึ่งเป็นผู้กำ�หนดม�ตรฐ�นสอบบัญชีระหว่�งประเทศ
Public Company Accounting Oversight Board ซึ่งเป็นผู้กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริก�
3
International Federation of Accountant.
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เรื่อง

ความเหมือนหรือความแตกต่าง

ความแตกต่าง PCAOB ร�ยง�น
คว�มรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ผูบ้ ริห�รและผูม้ หี น้�ทีก่ �ำ กับดูแล
ซึง่ มีร�ยละเอียดไม่ม�กเท่�กับ IAASB
ความแตกต่าง PCAOB กำ�หนด
ชื่อของผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบงาน
ให้เปิดเผยชื่อสำ�นักง�นสอบบัญชี
ตรวจสอบ
ทั้งหมดที่ร่วมตรวจสอบด้วย
ความแตกต่าง PCAOB กำ�หนดให้
จ�านวนปีที่
กำ�หนดให้เปิดเผยปีที่ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ ไม่ได้กำ�หนดให้เปิดเผย
เปิดเผยปีเริ่มต้นของก�รตรวจสอบ
เริ
ม
่
ตรวจสอบในร�ยง�น
งานตรวจสอบ
ในร�ยง�น
อนุญ�ตให้มีวรรคเน้น แต่ไม่ได้บังคับ
ความแตกต่าง ในเรื่องของข้อ
กำ�หนดให้ร�ยง�นข้อมูลและ
และไม่ใช่ก�รทดแทนก�รร�ยง�น CAM กำ�หนดของเรื่องที่เป็นข้อมูลและ
เหตุก�รณ์ที่เน้น และข้อมูลอื่น
ในบ�งสถ�นก�รณ์ เช่น ก�รดำ�เนินง�น เหตุก�รณ์ที่เน้น ข้อมูลอื่นและ
ข้อมูลและเหตุการณ์
ที่เน้น และข้อมูลอื่น ในบ�งสถ�นก�รณ์ ถ้�ห�กเรื่องดัง
ต่อเนื่อง อ�จเป็นทั้ง CAM และต้องก�ร วรรคอธิบ�ย และถ้�เรื่องเหล่�นี้
กล่�วเป็น KAM ด้วย ก็อ�จต้อง
วรรคอธิบ�ย ดังนั้น อ�จมีก�รเขียนไว้
เป็น KAM/CAM ก็มีคว�มแตกต่�ง
ร�ยง�นไว้ทั้งสองแห่ง
ทัง้ สองแห่งและมีก�รอ้�งอิงระหว่�งกันได้ กันในก�รร�ยง�น
เมื่อมีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ เมื่อมีคว�มสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับ
ความเหมือน ก�รระบุเหตุก�รณ์
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น และกิจก�ร คว�มส�ม�รถของกิจก�รในก�รดำ�เนิน
ที่กระทบก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
ง�นต่อเนื่อง และผู้สอบบัญชีเห็นว่�มี
ได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่�งเพียงพอ
จะคล้�ยกัน
ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ ก็จะ
ผู้สอบบัญชีจะร�ยง�นไว้ในส่วน
ความแตกต่าง PCAOB อนุญ�ต
การด�าเนินงาน
ร�ยง�นไว้ในวรรคอธิบ�ย ผู้สอบบัญชี
“คว�มไม่
แ
น่
น
อนที
ม
่
ส
ี
�ระสำ
�
คั
ญ
ต่อเนื่อง
ให้ร�ยง�นไว้ใน CAM และวรรค
อ�จร�ยง�นไว้ใน CAM และมีก�รอ้�งอิง
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง”
อธิบ�ย และมีก�รอ้�งอิงระหว่�ง
ระหว่�งกัน ถ้�ผู้สอบบัญชีเห็นว่�มีก�ร
แต่ถ้�กิจก�รไม่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้
กันได้
เปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ ก็จะแสดง
อย่�งเพียงพอ ผู้สอบบัญชีจะแสดง
คว�มเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
คว�มเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเหมือน ให้ร�ยง�นถ้�มีคว�ม
เมื่อมีก�รใช้ม�ตรฐ�นนี้ ผู้สอบบัญชี
ขัดแย้งของข้อมูลอื่นกับงบก�รเงิน
ถ้�มีข้อมูลอื่นในเอกส�รชุดเดียวกับ
จะร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของผู้
ที่ตรวจสอบ
งบก�รเงิน ขัดแย้งกับข้อมูลในงบก�รเงิน
ข้อมูลอื่น
บริห�รและผู้สอบบัญชี ก�รระบุช้อมูล
ความแตกต่าง IAASB ระบุคว�ม
แล้ว ผู้สอบบัญชีจะร�ยง�นไว้ในวรรค
อื่นโดยผู้สอบบัญชี และก�รสรุปผลว่�
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและ
อธิบ�ย
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่
ผู้บริห�ร รวมทั้งระบุว่�ข้อมูลอื่น
คืออะไร
ร�ยง�นของผู้สอบบัญชี ยกเว้น CAM
สำ�หรับงบก�รเงินที่สิ้นสุดในหรือหลังวัน
ที่ 15 ธันว�คม 2560 ก�รร�ยง�น CAM
สำ�หรับงบก�รเงินที่สิ้นสุดในหรือหลัง
สำ�หรับงบก�รเงินที่สิ้นสุดในหรือ
วันบังคับใช้
ความแตกต่าง เรื่องวันบังคับใช้
วันที่ 30 มิถุน�ยน 2562 สำ�หรับบริษัท
หลังวันที่ 15 ธันว�คม พ.ศ. 2559
ขน�ดใหญ่ และงบก�รเงินที่สิ้นสุดใน
หรือหลังวันที่ 15 ธันว�คม 2563 สำ�หรับ
บริษัททั่วไป
ที่มา: แปลและเรียบเรียงจาก IAASB (2017)

ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี
ผู้บริหารและ
ผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแล

มีก�รระบุคว�มรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี ผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่
กำ�กับดูแล ไว้เป็นส่วนแยกต่�งห�ก
ในร�ยง�น
ให้เปิดเผยชื่อของผู้สอบบัญชี
ที่รับผิดชอบง�นตรวจสอบในร�ยง�น
ของผู้สอบบัญชี

ก�รระบุคว�มรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชี ผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่กำ�กับดูแล
ไม่ละเอียดม�กนัก และแสดงไว้ในส่วน
เกณฑ์ก�รแสดงคว�มเห็น
ให้เปิดเผยชื่อของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ
ง�นตรวจสอบและสำ�นักง�นสอบบัญชี
ทั้งหมดที่ร่วมตรวจสอบ

เอกสารอ้างอิง
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 2017. The new auditor’s report. (September, 1).
Available at: http://www.ifac.org/publications-resources/new-auditor-s-report-omparison-between-iaasb-and-us-pcaob-standards
Public Company Account Oversight Board (PCAOB) 2017. The auditor’s report on an audit of financial statements
when the auditor expresses an unqualified opinion. PCAOB Release No. 2017-001 (September, 2).
Available at: https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket034/2017-001-auditors-report-final-rule.pdf
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e-Tax Invoice
ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

กับแนวคิดโลกยุคใหม่ THAILAND

4.0

Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท�ามาก ได้น้อย” เป็น “ท�าน้อย ได้มาก” เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสูส่ นิ ค้าเชิง “นวัตกรรม” เพือ่ ให้ประเทศไทยได้กลายเป็นกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้สงู และเพือ่ ให้เป็นตามโมเดล Thailand 4.0
คือ มัน่ คง มัน่ คัง่ และยัง่ ยืน ทุกภาคส่วนจึงจ�าเป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงปรับปรุงการด�าเนินการ เพือ่ ช่วยให้การขับเคลือ่ นประเทศเป็นไปโดยสอดคล้อง
กับนโยบายดังกล่าว อีกทัง้ สภาวการณ์ในปัจจุบนั ทีผ่ คู้ นสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในทางธุรกิจทีม่ กี ารขยายฐานลูกค้าอย่าง
ไร้ขีดจ�ากัด มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้การด�าเนินการสะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
กรมสรรพากร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของภาครัฐ ที่ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีการน�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice
มาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรอย่างไร้พรมแดน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและ
การบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการลดการใช้เอกสารกระดาษ ช่วยประหยัดพลังงาน และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม โดยกรมสรรพากร
ได้มีการออกระเบียบกรมสรรพากรเกี่ยวกับการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษี ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ จ�านวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ. 2560
ก่อนที่จะท�าความรู้จักกับระเบียบกรมสรรพากรทั้ง 2 ฉบับ เราลองมาท�าความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับใบก�ากับภาษีโดยเปรียบเทียบการ
จัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีแบบกระดาษ กับการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ และประโยชน์ที่จะได้
รับจากการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวว่ามีประโยชน์อย่างไรกับผูป้ ระกอบการอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ เพือ่ เป็นแรงจูงใจในการศึกษาและท�าความเข้าใจ
ระเบียบกรมสรรพากรดังกล่าว

กระบวนการที่เกี่ยวกับ
ใบก�ากับภาษี

ใบก�ากับภาษี
รูปแบบกระดาษ

ใบก�ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์

จัดท�า

ผู้ขายจัดท�าใบก�ากับภาษี
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือจัดท�าด้วยกระดาษ

ผู้ขายจัดท�าใบก�ากับภาษี
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

• เพิ่มความรวดเร็วในการจัดท�าใบก�ากับภาษี
• ลดความผิดพลาดของการออกเอกสาร
ใบก�ากับภาษี

จัดพิมพ์

ผู้ขายท�าการพิมพ์
ใบก�ากับภาษีลงบนกระดาษ

ผู้ขายลงลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature)

• ลดปริมาณการใช้กระดาษ และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการพิมพ์
• ประหยัดต้นทุนในการด�าเนินงาน

ส่งมอบ

ผู้ขายจัดส่งเอกสาร
ใบก�ากับภาษีให้กับผู้ซื้อ

ผู้ขายส่งข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ลดต้นทุนสูงในการจัดส่งเอกสาร

ผู้ขายเก็บเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

• ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร
• ลดพืน้ ที่ในการจัดเก็บเอกสารในส�านักงาน
เนือ่ งจากไม่ตอ้ งเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ
• การเรียกดูเอกสาร ค้นหาเอกสารสามารถท�าได้
ง่ายขึ้น

ใบก�ำกับภำษี

ใบก�ำกับภำษี

ใบก�ำกับภำษี

เก็บรักษา
ใบก�ำกับภำษี
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ผู้ขายเก็บรักษา
ใบก�ากับภาษีในรูปแบบ
กระดาษในแฟ้มเอกสาร
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ประโยชน์ที่จะได้รับ
และข้อพึงระวัง

เมื่อเราทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว ขั้นต่อมาเราควรศึกษาคุณสมบัติของกิจการก่อนว่ามีคุณสมบัติที่จะยื่นค�าขอเป็นตามระเบียบ
กรมสรรพากรว่าด้วยการการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ฉบับหรือไม่ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ย่ืนค�าขอของระเบียบ
กรมสรรพากรว่าด้วยการการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แต่ละฉบับ สรุปได้ตามแผนภาพ
e-Tax Invoice & Receipt

e-Tax Invoice
ใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax Invoice by E-mail

“ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ”
1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority)
3. มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ดี โดยมีวิธีการสร้าง การส่ง และ
การเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าเชื่อถือ
4. ไม่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมัติให้จัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ. 2560
5. ไม่มพี ฤติการณ์หลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากร และไม่มปี ระวัตกิ ารออก
หรือใช้ใบก�ากับภาษีปลอมหรือใบก�ากับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย

1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บุคคลธรรมดา ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
(ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป)
- นิตบิ คุ คล มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท
ต่อรอบระยะเวลาบัญชี (ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)

2. ไม่เป็นผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั อนุมตั หิ รืออยูร่ ะหว่างการพิจารณาอนุมตั ิ
ให้จดั ท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตามระเบียบปี 2555)
3. ไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษีอากร และไม่มีประวัติการออกหรือ
ใช้ใบก�ากับภาษีปลอมหรือใบก�ากับภาษีทอี่ อกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอค�าขอตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แต่ละฉบับแล้ว หากพบว่ากิจการ
มีคุณสมบัติเพียงพอ และเห็นว่าการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีประโยชน์ต่อกิจการ ก็สามารถยื่นค�าขอต่ออธิบดี
กรมสรรพากรตามระเบียบแต่ละฉบับได้เลยค่ะ
ฉบับนี้ขอพักยกแค่นี้ก่อนนะคะ ในฉบับหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของระเบียบกรมสรรพากรเกี่ยวกับการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษา
ใบก�ากับภาษี จ�านวน 2 ฉบับ ที่ได้เกริ่นไว้ในช่วงแรก จะมาดูซิว่าระเบียบเหล่านั้นก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องท�าอะไรบ้าง? อดใจรอติดตามกัน
ในฉบับหน้านะคะ
โดย... ฝ่ำยวิชำกำรและสนับสนุนวิชำกำร

จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 Orientation Course ส�ำหรับ CFO
เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) จัดสัมมนาหลักสูตร Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting รุน่ ที่ 2 โดยวันแรก ได้รบั เกียรติจาก คุณสิรวิ ภิ า สุพรรณธเนศ
ผู้ช่วยเลขาธิการ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ IPO Successful Case: The roles of CFO จากวิทยากร
ซึง่ ประกอบด้วย คุณปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์ คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ และคุณธนฑิต เจริญจันทร์ โดยมีคณ
ุ ธิบดี มังคะลี เป็นผู้ดำ� เนินรายการ นอกจาก
นี้ยังมีการบรรยายจากคุณอุณากร พฤมิธาดา ในหัวข้อ Insight into Financial Reporting and Analysis
และในวันทีส่ องเป็นการบรรยายในหัวข้อ Contemporary Accounting Issues บรรยายโดยมีคณ
ุ รุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล และคุณวราพร ประภาศิรกิ ลุ
ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ Key issues identified by Regulators โดยคุณนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ และการบรรยายในหัวข้อ The Globalization of
IFRS : Where we are and Where we will be? โดยรศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ตามล�ำดับ นอกจากนีย้ งั ได้รบั เกียรติจาก ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิรเิ ลิศ
เป็นประธานกล่าวปิดงานพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 ท่าน ทางสภาวิชาชีพบัญชีคาดว่าจะมีการจัดหลักสูตรนี้รุ่นต่อไป
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.fap.or.th
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จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
หลังจากที่ห่างหายมาช่วงระยะเวลาหนึ่งในการน�าเสนอตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันเป็นเหตุให้ต้องได้
รับโทษ ก่อนอื่น ในนามของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้สนใจและติดตามเกี่ยวกับ
ตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการจรรยาบรรณได้เผยแพร่ไว้กนั อย่างล้นหลาม ไม่วา่ จะเป็นการกดถูกใจในโซเชียลมีเดีย หรือ ติดตาม
ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนือ่ ง FAP Newsletter ฉบับนี้ ยังคงมีตวั อย่าง ข้อบกพร่อง
ในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและหรือมาตรฐานทางวิชาชีพ อันน�าไปสูก่ ารวินจิ ฉัยและตัดสินโทษการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของ ผู้ท�าบัญชี/ ผู้สอบบัญชี ให้ท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบ ดังนี้

ด้านผู้ท�าบัญชี
ตัวอย่างที่ 1
ผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี/ ผู้รับบริกำร/
กิจกำร (ผู้ว่ำจ้ำง) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน โดย
กล่ำวหำผู้ท�ำบัญชีว่ำ ละทิ้งงำนที่ได้รับจ้ำง
โดยไม่มเี หตุอนั ควรท�ำให้ผวู้ ำ่ จ้ำงเสียชือ่ เสียง
และเสี ย หำยในกำรด� ำ เนิ น กำรติ ด ต่ อ ทำง
รำชกำร ห้ำงร้ำน และอื่น ๆ

การวินิจฉัย ปรากฎข้อบกพร่องดังนี้
ได้ละทิ้งงำนโดยไม่จัดท�ำบัญชีและ
งบกำรเงินตำมที่ตกลงไว้กับผู้ว่ำจ้ำง ท�ำให้
ผู ้ ว ่ ำ จ้ ำ งเสี ย ชื่ อ เสี ย งและต้ อ งเสี ย ค่ ำ ปรั บ
กรณี ก ำรส่ ง งบกำรเงิ น ล่ ำ ช้ ำ และยั ง ต้ อ ง
เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรว่ำจ้ำงผู้ท�ำบัญชี
รำยใหม่ให้จัดท�ำบัญชีและงบกำรเงิน ฯลฯ
ซึ่งสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้แสดงให้เห็นถึงกำรขำด
ควำมรับผิดชอบ ขำดควำมเอำใจใส่ โดยไม่ใส่ใจ
งำนที่รับท�ำไว้ต่อผู้รับบริกำร
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ตัวอย่างที่ 2
หน่วยงานก�ากับดูแล ได้แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีดังนี้
- จัดท�ำบัญชีไม่ครบถ้วน/ละเว้นกำรบันทึกรำยกำรในบัญชี
- บันทึกรำยกำรไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนดโดยบันทึกรำยกำร
ในบัญชีภำยหลังวันสิ้นรอบปีบัญชีทุกรำยกำร
- บั น ทึ ก รำยกำรโดยใช้ ใ บส� ำ คั ญ ภำยในเป็ น เอกสำรประกอบกำรลงบั ญ ชี
โดยไม่มีเอกสำรภำยนอกประกอบกำรลงบัญชี
- แสดงรำยกำรในงบกำรเงินไม่เป็นไปตำมรำยกำรย่อ โดยแสดงเงินให้กู้ยืม
ระยะยำวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน อยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่แสดง
รำยกำรยอดรวมสินทรัพย์
- ไม่ จั ด ท� ำ บั ญ ชี เ พื่ อ ให้ มี ก ำรแสดงผลกำรด� ำ เนิ น งำน ฐำนะกำรเงิ น หรื อ
กำรเปลี่ยนแปลงฐำนะกำรเงินของผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี ที่เป็นอยู่ตำมควำม
เป็นจริง และตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยไม่มีเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลง
บัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
- บันทึกบัญชีและแสดงรำยกำรในงบกำรเงินไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงคือ
กิจกำรขำยสินค้ำเป็นเงินสดแต่บันทึกบัญชีและแสดงรำยกำรเป็นเงินฝำก
ธนำคำร

การวินิจฉัย ปรากฎข้อบกพร่องดังนี้
ผูท้ ำ� บัญชีมคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจในธุรกิจทีต่ นรับท�ำบัญชีอยูบ่ ำ้ ง
แต่ไม่ได้สนับสนุนให้ผมู้ หี น้ำทีจ่ ัดท�ำบัญชี/ ฝ่ำยบริหำรที่รับผิดชอบ/
เจ้ำของกิจกำร มีกำรปฏิบัติงำนตำมระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลและหลักฐำนที่เพียงพอ
ต่อกำรบันทึกบัญชี ไม่บันทึกบัญชีซื้อสินค้ำ ไม่จัดท�ำบัญชีสินค้ำ
เอกสำรทีใ่ ช้ประกอบกำรลงบัญชีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ใบเสร็จรับเงิน
ระบุรำยกำรสินค้ำชนิดหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงเป็นใบขนสินค้ำขำออก
โดยระบุเป็นรำยกำรสินค้ำอีกชนิดหนึง่ และให้ผชู้ ว่ ยเป็นผูด้ ำ� เนินกำร
จัดท�ำบัญชีให้ทงั้ หมด โดยตนเองไม่ได้ปฏิบตั งิ ำนใด ๆ ในบริษัทฯ และ
ไม่ได้ทำ� กำรตรวจสอบว่ำกำรบันทึกบัญชีของบริษทั นัน้ ถูกต้องหรือ
ไม่

ด้านผูส้ อบบัญชี

ตัวอย่างที่ 1
หน่วยงำนรัฐแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี ในกรณี
ที่กำรจัดท�ำแผนกำรสอบบัญชีโดยรวมขำดควำมสมบูรณ์ในส่วนที่เป็นควำมรู้
เกีย่ วกับกิจกำรทีร่ บั งำนตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีเน้นกำรตรวจเอกสำรโดยไม่ได้เข้ำไป
ทีส่ ถำนประกอบกำรซึง่ ผูส้ อบบัญชีแจ้งว่ำได้รบั แต่งตัง้ หลังจำกวันสิน้ งวดบัญชีแล้ว
แนวกำรสอบบัญชีไม่มกี ำรปรับเปลีย่ นวิธกี ำรทดสอบ ไม่มกี ำรควบคุมและหรือไม่มี
วิธีกำรตรวจสอบเนื้อหำสำระให้เหมำะสมกับแต่ละประเภทของกิจกำร และแนว
กำรสอบบัญชียังขำดควำมเพียงพอเหมำะสม ไม่ครบถ้วนตำมสิ่งที่ผู้บริหำรได้
ให้กำรรับรองไว้เกี่ยวกับงบกำรเงิน

การวินิจฉัย ปรากฎข้อบกพร่องดังนี้

- มีกระดำษท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อก�ำหนดแผนกำรตรวจสอบ แต่เนื้อหำในกระดำษท�ำกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
- มีกำรจัดท�ำแนวกำรตรวจสอบ แต่ไม่ปรำกฏกระดำษท�ำกำรที่แสดงให้เห็นว่ำ มีกำรน�ำวิธีกำรตรวจสอบ
ในแนวกำรตรวจสอบไปใช้อย่ำงเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
- ในกระดำษท�ำกำรมีคำ� อธิบำย เกีย่ วกับกำรส่งหนังสือยืนยันยอดธนำคำร กำรตรวจนับเงินสด กำรตรวจสอบ
สัญญำเงินกู้ยืมแต่ไม่มีหลักฐำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว และไม่ได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่นทดแทน
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
- วิธีกำรตรวจสอบบัญชีไม่เหมำะสม เกี่ยวกับสินค้ำคงเหลือ เงินสดในมือ และไม่ได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่น
ทดแทนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
- จัดท�ำกระดำษท�ำกำรไม่ครบถ้วน และส่วนใหญ่จะตรวจสอบจำกเอกสำรที่กิจกำรส่งมำให้ ไม่ได้บันทึกไว้
ในกระดำษท�ำกำร และไม่ได้เข้ำไปตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำร
- ไม่ได้จัดท�ำกระดำษท�ำกำรสรุปผลงำนสอบบัญชีและกำรรำยงำน แต่จำกกำรตรวจสอบกระดำษท�ำกำร
บำงส่วนที่จัดท�ำขึ้นไม่ปรำกฏข้อมูลที่ขัดแย้งกับกำรเสนอรำยงำน
โดยทั้ง 3 ตัวอย่างที่กล่าวมานี้ ถือได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19)
เรือ่ ง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 อันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

ข้อควรทราบเกี่ยวกับระดับโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา 49
แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีดังนี้
1. ตักเตือนเป็นหนังสือ ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ แต่ควรเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรปฎิบัติงำนไม่ให้มีข้อผิดพลำดในกำรปฎิบัติงำน
2. ภาคทัณฑ์ ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ แต่ควรเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรปฎิบัติงำนไม่ให้มีข้อผิดพลำดในกำรปฎิบัติงำน
3. พักใช้ใบอนุญาต พักการขึน้ ทะเบียน หรือห้ามการประกอบวิชาชีพบัญชีดา้ นทีป่ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณ โดยมีกำ� หนดเวลำแต่ไม่เกิน
3 ปี ไม่สำมำรถประกอบวิชำชีพในด้ำนที่ประพฤติผิดจรรยำบรรณตำมระยะเวลำของโทษที่ก�ำหนด หำกฝ่ำฝืนจะมีควำมผิดตำม
มำตรำ 70 ในพระรำชบัญญัตวิ ชิ ำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึง่ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
4. เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นควำมผิดขั้นรุนแรงที่สุด
ไม่สำมำรถประกอบวิชำชีพตำมโทษที่ก�ำหนด หำกฝ่ำฝืนจะมีควำมผิดตำมมำตรำ 70 ในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ซึ่งต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
กรณียกค�ำกล่ำวหำ ตำมมำตรำ 54 วรรคสอง ของพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เมื่อพบว่ำ ไม่มีมูลควำมผิด หรือไม่
เข้ำข่ำยกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณ ตำมที่ถูกกล่ำวหำและยังปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ แต่ควรเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรปฎิบัติงำนไม่ให้
มีข้อผิดพลำดในกำรปฎิบัติงำน
อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยได้ให้สิทธิแก่ผู้กล่ำวหำหรือผู้ซึ่งถูกคณะกรรมกำรจรรยำบรรณสั่งลงโทษ มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่ง ต่อคณะ
กรรมกำรก� ำ กั บ ดู แ ลกำรประกอบวิ ช ำชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ภ ำยในสำมสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ สั่ ง ตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพบัญชีกำ� หนด โดยค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพบัญชีให้เป็น
ที่สุด

โดย..คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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“นักบัญชี”
กับเส้นทางการเป็น

“อนุญาโตตุลาการ”

บทสัมภาษณ์ อนุญาโตตุลาการ
ตอนที่ 4 ประสบการณ์ในบทบาทของอนุญาโตตุลาการ

“จากบทสัมภาษณ์คณ
ุ สุพจี รุง่ โรจน์ ผูอ้ า� นวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ และผูพ
้ พ
ิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจ�าส�านัก
ประธานศาลฎีกา ในฉบับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งพูดถึงการเข้าสู่เส้นทางอนุญาโตตุลาการและการปฏิบัติหน้าที่ของ
อนุญาโตตุลาการในเบือ้ งต้น ในฉบับนีเ้ ราจะมาเจาะลึกและสัมภาษณ์นกั บัญชีทไี่ ด้กา้ วเข้าสูเ่ ส้นทางนีจ้ ากคุณยุทธนา ภาณุมาภรณ์
เพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ในการเป็นอนุญาโตตุลาการกันค่ะ”
“ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยปี 2527 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA สาขา Operation Management จาก
University of Scranton ปี 2531 ประสบการณ์การท�างานในทีแรกที่จบมาท�างานแบงค์เป็นนักวิเคราะห์
งบการเงินตั้งแต่ปี 2530 - 2531 ต่อมาปี 2533 ก็มาเป็นรองผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตที่ Central Marketing
Group จนถึงปี 2545 แต่เพราะปัญหาสุขภาพ ผมจึง Early Retried ออกมา จากนั้นก็มาเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินให้บริษทั หลายแห่ง และเคยเป็นทีป่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจ�าคณะกรรมาธิการต�ารวจ ต่อมาก็ได้มี
โอกาสได้มาท�าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมศาลตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันและตอนนี้ก็ข้ึนทะเบียนเป็น
อนุญาโตตุลาการแล้ว ปัจจุบันนี้ผมยังคงด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอยู่ใน
หลาย ๆ ที่อีกด้วยครับ”

Q : เหตุใดท่านถึงเข้ามาสู่เส้นทางสายงานอนุญาโตตุลาการได้คะ?
A : “เมื่อ 8 ปีที่แล้ว มีเพื่อนชวนให้มาเป็นผู้ประนีประนอมศาล เลยลองมาสัมภาษณ์ดู มีค�าถามหนึ่งที่เค้าถามตอน
สัมภาษณ์ ผมยังจ�าได้จนถึงทุกวันนี้ว่า “วิชาชีพของคุณจะใช้ในการไกล่เกลี่ยได้อย่างไร” ผมจึงตอบไปว่า ทุกบริษัท
ต้องมีงบการเงิน เมื่อมีงบการเงินต้องเป็นวิชาชีพผม วิชาชีพอื่นท�าไม่ได้ ด้วยประสบการณ์ที่ผมเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และได้วิเคราะห์งบการเงินมาโดยตลอด สายเลือดเราเป็นนักบัญชี ผมดูออกทันทีว่าอันไหนเดบิต อันไหนเครดิต
ก�าไรเพราะอะไร ขาดทุนเพราะอะไร คนที่ไม่ดูงบการเงินบ่อย ๆ ท�าไม่ได้ ตอนแรกประสบการณ์ทางด้านนี้ผมคือศูนย์เลย
แต่พอเอาเข้าจริง ๆ สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราท�ามานานแล้ว เช่น สมมติผมเป็นผู้บริหารเวลาลูกน้องมีปัญหาเราต้องเรียก
มาไกล่เกลี่ยกันอยู่แล้ว เพียงแต่เรายังขาดทักษะด้านกฎหมาย และด้วยการที่ผมเป็นผู้ประนีประนอมความของศาล
เวลาที่ไปศูนย์ระงับข้อพิพาท ก็จะเห็นส�านักระงับข้อพิพาทอยู่ติดกัน (ก่อนหน้านี้ส�านักอนุญาโตตุลาการสังกัดส�านักงาน
ระงับข้อพิพาท) ก็เลยสงสัยว่าหน่วยงานทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไร จึงได้เข้าไปสอบถามข้อมูลดู และได้ทราบว่า
หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่อะไร เมื่อเห็นว่าตนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามประกาศของส�านักอนุญาโตตุลาการจึงได้
ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน และได้รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา”

Q : อยากให้ท่านช่วยเล่าประสบการณ์ในการท�าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมศาลและอนุญาโตตุลาการ ว่าท�าหน้าที่อย่างไร
และมีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร รวมถึงการน�าประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชีที่มีอยู่มาใช้ในงานดังกล่าว?
A : “ผู้ประนีประนอมศาลคือผู้ที่ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ย เราจะท�ายังไงให้ทั้งสองฝ่ายถูกทั้งคู่ โดยในกระบวนการนี้ต้อง
อธิบายให้เค้าคิดให้ได้ว่าสิ่งที่เค้าคิดอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งบางครั้งสิ่งที่เค้าคิดอาจไม่ถูกต้อง เช่น เค้าคิดว่าอีกฝ่ายโกงเค้า
แต่พอเราไปดูการลงบัญชีจริง ๆ แล้วมันเป็นวิธีการลงบัญชีธรรมดา เราจึงต้องอธิบายวิธีการลงบัญชีตามหลักวิชาการ
ที่เราเรียนมาให้เค้าเข้าใจ ซึ่งเราจบตรงนี้ เราอธิบายเค้าได้ดีกว่าคนจบกฎหมายอธิบาย เค้าจะเข้าใจมากขึ้น แล้วเราก็เสนอ
ทางเลือกให้เค้า ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลง เรื่องก็จบ ถ้าไม่ตกลงก็ไปต่อที่อนุญาโตตุลาการได้ ไปศาลได้ อันที่จริงแล้ว
การระงับข้อพิพาทต่าง ๆ มี 4 ทางเลือกคือ 1.คุยกันเอง 2.ไกล่เกลี่ย 3.อนุญาโตตุลาการ และ 4.การน�าคดีขึ้นสู่ศาล
เพราะฉะนั้ น การไกล่ เ กลี่ ย คื อ ขั้ น ตอนแรก ๆ ส่ ว นอนุ ญ าโตตุ ล าการจะต่ า งกั บ การไกล่ เ กลี่ ย ตรงที่ ต ้ อ งมี ก ารตั ด สิ น
ให้มีคนถูกคนผิด อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 วิธีนี้เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเหมือนกัน โดยส่วนตัวผมคิดว่า
การไกล่ เ กลี่ ย เป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ส� า หรั บ การระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ า นพาณิ ช ย์ เพราะถ้ า คุ ณ ให้ ค นที่ ส ามตั ด สิ น ก็ อ าจจะเกิ ด
การมองหน้ากันไม่ตดิ ได้ และถ้าใช้การระงับข้อพิพาทกระแสหลัก (ขึน้ ศาล) ก็ตอ้ งผ่านกระบวนการหลายชัน้ ศาล กว่าจะจบ
ก็ใช้ระยะเวลานาน และมันไม่เหมือนกับคดีอาญาที่ต้องไปศาลเท่านั้น โดยส่วนมากแล้วพวกคดีด้านธุรกิจก็มักเกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ หรือค่าใช้จ่าย ซึ่งเราคลุกคลีกับรายการเหล่านี้อยู่แล้ว ประสบการณ์หรือสิ่งที่เรียนมาก็สามารถ
น�ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดแม้จะไม่ 100% แต่เราจะมีความเข้าใจมากกว่า”
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“มีค�าถามหนึ่งว่า “วิชาชีพของคุณจะใช้ในการไกล่เกลี่ยได้อย่างไร”
ผมจึงตอบไปว่า ทุกบริษัทต้องมีงบการเงิน เมื่อมีงบการเงินต้องเป็นวิชาชีพผม
วิชาชีพอื่นท�าไม่ได้ ด้วยประสบการณ์ที่ผมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและได้วิเคราะห์
งบการเงินมาโดยตลอด สายเลือดเราเป็นนักบัญชี ผมดูออกทันทีว่าอันไหนเดบิต
อันไหนเครดิต ก�าไรเพราะอะไร ขาดทุนเพราะอะไร คนที่ไม่ดูงบการเงินบ่อย ๆ ท�าไม่ได้”

Q : ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมศาลมีอุปสรรคในเรื่องใดเกิดขึ้นบ้างหรือไม่คะ หากมีช่วยเล่าถึงประสบการณ์
ที่ตัวท่านเคยประสบพบเจอให้กับทางเราฟังเพื่อเป็นวิทยาทานแก่นักบัญชีท่านอื่น ๆ จะได้หรือไม่
A : “อุปสรรคทีเ่ คยเจอเลยจะเป็นตอนทีข่ อขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระนีประนอมของกรมบังคับคดี ซึง่ คุณสมบัตขิ องผม
นั้นไม่ผ่าน หลักเกณฑ์ซึ่งทางกรมบังคับคดีมีข้อก�าหนดไว้คือผู้ที่จะมาท�าหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทของกรมบังคับคดี
ได้นั้นต้องจบนิติศาสตร์เท่านั้น ซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้ อีกเรื่องคือการเขียนรายงาน กรณีที่เราจะไปท�าหน้าที่
อนุญาโตตุลาการซึง่ เวลาวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อพิพาท เราจะต้องมีการเขียนสรุปเหตุผลในการวินจิ ฉัยชีข้ าด ซึง่ ตัวเราเป็นนักบัญชี
ไม่ได้จบกฎหมายโดยตรงก็จะไม่มีความถนัดในเรื่องดังกล่าวเท่านักกฎหมาย แต่ส�านักอนุญาโตตุลาการก็ได้มีการจัดอบรม
ในเรื่องนี้เพื่อพัฒนาอนุญาโตตุลาการอยู่เสมอ”

Q : ท่านคิดว่าการมาปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการให้อะไรกับตัวท่านบ้างค่ะ?
A : “หลัก ๆ เลยก็คือได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และได้ความรู้ทางด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งอันนี้แน่นอน
อยู่แล้ว รวมถึงยังได้ช่วยเหลือผู้อื่น อย่างการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยมันก็คล้าย ๆ กับงานการกุศล เพราะค่าตอบแทนไม่ได้สูงมาก
แต่ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ ยั ง ได้ ค ่ า ตอบแทนที่ ส มเหตุ ส มผล อย่ า งไรก็ ต ามงานที่ ท� า ตรงนี้ ท� า ให้ เรามี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี
คือมีความซื่อสัตย์สุจริต”

Q : สุดท้ายนี้ อยากให้ทา่ นช่วยให้คา� แนะน�ากับนักบัญชีทา่ นอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสนใจอยากเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นุญาโตตุลาการว่าต้อง
มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
A : “นักบัญชีใครก็มาได้หากมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามประกาศของส�านักอนุญาโตตุลาการ มาเถอะครับหากเห็นว่าอยาก
ท�าอะไรเพือ่ ช่วยคนทีม่ ขี อ้ พิพาทกัน ถือเป็นการช่วยสังคม สิง่ ส�าคัญคือเราได้ใช้ความรูท้ างด้านบัญชีมาท�าประโยชน์อย่างอืน่
นอกจากการท�าหรือสอบบัญชี อีกทั้งเรายังได้ความรู้เพิ่มขึ้น เราเรียนบัญชีมา 4 ปี จะให้อธิบายภายในไม่กี่นาทีท�าได้ยาก
นักกฎหมายก็ต้องมาปรึกษาเรา ก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน”

สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าบทสัมภาษณ์นี้ จะท�าให้ผ้ปู ระกอบวิชาชีพบัญชีทราบถึงมุมมองและความรูส้ กึ ของผูท้ เี่ ข้ามา
สู่เส้นทางการเป็นอนุญาโตตุลาการ ซึ่งบทบาทนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีที่นักบัญชีมีโอกาสท�าได้ ทัง้ นี้ หากมี
โอกาสทางสภาวิชาชีพบัญชีจะน�าท่านไปรู้จักกับเส้นทางใหม่ ๆ ที่นักบัญชีสามารถปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมในด้านอืน่ ๆ ขอบคุณค่ะ
เรียบเรียงโดย...ส่วนกฎหมาย, ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
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ช่องทางง่าย ๆ ในการค้นหาข้อมูลติดต่อ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บุคคลทั่วไป

สามารถค้นหาข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ง่าย ๆ เพียงเข้าเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
www.fap.or.th เลือกเมนู “ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี”
https://eservice.fap.or.th/fap_registration/cpa_contact_list.php
Online Service
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
การตรวจสอบหลักสูตร CPD

ผู้สอบบัญชี
ท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่าน
(ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล) เพื่อให้ผู้ต้องการ
ใช้บริการสอบบัญชีทราบง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน
โดย “คลิก” “ติ๊ก” และ “เช็ค” ดังนี้

ติ๊ก
หน้า
ข้อความ
ยินยอม

Online Service
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ระบบสมัครสมาชิกและผู้สอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD
คลิก และ
log-in เข้าสู่ระบบ
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
“สมาชิกและผู้สอบบัญชี”
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
https://eservice.fap.or.th/fap_
registration/index.php
การตรวจสอบหลักสูตร CPD

STEP

คลิก

เช็ค หรือกรอกข้อมูลในส่วน
“ที่อยู่ ให้ลูกค้าติดต่อ”
ให้ครบถ้วน และคลิก “บันทึก”
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STEP

ติ๊ก

STEP

เช็ค

หมายเหตุ ท่านสามารถ “ยินยอม” หรือ “ยกเลิกการยินยอม” ให้เปิดเผยข้อมูลติดต่อได้ตลอดเวลา

ขอแนะน�ำ 3 หลักสูตรคุณภาพ!

ข่าวดี

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริต
การอบรม “กระดาษท�ำการเพือ่ มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ในองค์กร”
(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมของแต่ละบริษัทและพนักงานในการ
ป้องกันการคอร์รัปชั่น ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงพัฒนาแนวทางการจัดท�ำกระดาษ
ท�ำการ (Working Paper) ตามประเมิน 71 ข้อ ของ CAC และได้น�ำหลักการ ISO 37001
(มาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน) มาใช้ในการสอบทานแนวทางการประเมิน
ความเสีย่ ง กระบวนการจัดท�ำกระดาษท�ำการ การรายงานและอืน่ ๆ ให้กบั ผูต้ รวจสอบภายใน
หรือผู้สอบบัญชีน�ำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ส�ำหรับบริษัทที่ยื่นขอ Certify Anticorruption ยังคงยื่น
แบบ e-document ไปก่อน

การอบรม “การบริหารความเสี่ยง” ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 2 วัน)
การบริหารความเสี่ยงคือการมองไปในอนาคตและประเมินว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้าง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีผลกระทบท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจไม่บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ หากพบว่าองค์กร
มีความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ผู้บริหารจะต้องก�ำหนดแผนจัดการความเสี่ยง
และน�ำแผนนั้นไปปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามและรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการทราบ
การบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ระบบจะช่ ว ยให้ ทุ ก คนปฏิ บั ติ ง านอย่ า งระมั ด ระวั ง
เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลั ก สู ต รนี้ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามกรอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission หรือ COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework
โดยอธิบายองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนในทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อบรม
เข้าใจในหลักการและแนวคิดที่ส�ำคัญ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

การอบรม “การบริหารความเสี่ยง” ขั้น Advance (หลักสูตร 1 วัน)

เพราะความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจการบริหารความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หรือ
Strategic Risk คือ ความเสี่ยงที่แผนการด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท หรือ
ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ของบริษัท ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ จึงมีความส�ำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษทั การก�ำหนดกลยุทธ์และแผนการ
ด�ำเนินงานขององค์กร
หลักสูตรนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถน�ำแนวคิดและเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk
Management) การก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
การก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator : KRI) หลักสูตรนี้จึงเหมาะส�ำหรับ
ผู้ที่ทราบหลักการของการบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐานแล้ว หรือได้น�ำกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติในองค์กรแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือผู้ที่ต้องการทราบเทคนิคเพิ่มเติม
ในการบริหารความเสี่ยง
ส�ำหรับทั้ง 3 หลักสูตร สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสภาฯ
หรือแจ้งความสนใจเข้าร่วมอบรมได้ทอี่ เี มล training@fap.or.th หรือโทร. 02 685 2559
โดยระบุ ชื่ อ ต� ำ แหน่ ง บริ ษั ท อี เ มล เบอร์ ติ ด ต่ อ และชื่ อ หลั ก สู ต รที่ ท ่ า นสนใจ
โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะส่งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป..

สภาวิชาชีพบัญชีเตรียมจัด..

Orientation Course
ส�ำหรับ “สมุห์บัญชี”

สภาวิชาชีพบัญชีเตรียมจัด Orientation
Course ส�ำหรับ “สมุห์บัญชี” ในหลักสูตร Chief
Accountant Focusing on Financial Reporting
รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและ
สร้างความรู้ความเข้าใจแกสมุห์บัญชี โดยเนื้อหา
เน้นการสรุปประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษทั จดทะเบียน
ที่เกี่ยวข้องกับ “สินทรัพย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของสินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมไปถึงการ
รับรูร้ ายได้และปัญหาหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับ
รู้ การประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึน้ ตลอดจนผลกระทบทีม่ ตี อ่ งบก�ำไรขาดทุน
ผ่านมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิ
โดยหลักสูตรนี้สภาวิชาชีพบัญชีคาดว่าจะจัด
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 ผูส้ นใจสามารถ
ติดตามรายละเอียดได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของ
สภาวิชาชีพบัญชี หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
อบรมได้ที่ Email : marketing@fap.or.th
โดยระบุชื่อ ต�ำแหน่ง บริษัท อีเมลและเบอร์
ติดต่อ และสภาวิชาชีพบัญชีจะส่งรายละเอียด
ของหลักสูตรให้ทราบต่อไปค่ะ
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Dip-TFR ครัง้ ที่ 8

โครงการคุณภาพส�าหรับนักบัญชีไทย
โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย หรือ Diploma in Thai Financial Reporting (Dip-TFR) เป็นโครงการ
ทีส่ ภาวิชาชีพจัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยส�าหรับกิจการทีม่ สี ว่ นได้เสียสาธารณะ
และยกระดั บ นั ก บั ญ ชี ไ ทยให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และส� า หรั บ ครั้ ง ล่ า สุ ด นี้ มี ผู ้ ท ดสอบผ่ า นโครงการนี้ แ ละ
ได้รับประกาศนียบัตรด้วยกันถึง 6 ท่าน ได้แก่ คุณเกตุไชย พึ่งรัตนะ, คุณณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล, คุณนิธิดา มิ่งขวัญ,
คุณพรสรร ชินโชติอังกูร, คุณวรัฏนาวี วงศ์อกนิษฐ์ และคุณสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
สภาวิชาชีพจึงไม่พลาดน�าบทสัมภาษณ์ความรู้สึกและมุมมองของแต่ละท่านที่ผ่านการทดสอบมาเผยแพร่เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ
หากกล่าวถึงแรงจูงใจให้ทา� ให้หลาย ๆ คนตัดสินใจเข้ามาร่วมอบรมและทดสอบในโครงการนี้
คุณพรสรร ชินโชติองั กูร หนึง่ ในผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตร ครัง้ ล่าสุด กล่าวว่า สิง่ ทีท่ า� ให้ตนเองตัดสินใจ
ก็เพราะนอกจากจะต้องการพิสูจน์ความรู้ทางด้านบัญชีของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินไทยส�าหรับกิจการทีม่ สี ว่ นได้เสียสาธารณะแล้ว ยังเป็นการสร้างประวัตทิ ดี่ ี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต และเพิ่มโอกาสที่จะได้ท�างานใกล้ชิดกับทางสภาวิชาชีพบัญชี
หรือโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ด้วยกิตติศัพท์ความยากและความท้าทายของการทดสอบโครงการนี้ หลาย ๆ ท่าน
ที่ผ่านการทดสอบให้ความเห็นและยอมรับว่าค่อนข้างยาก บางท่านก็ให้ความเห็นว่า การสอบ
Dip-TFR มีรายละเอียดเนื้อหาการทดสอบที่มากกว่า CPA แต่ละวิชา แต่อย่างไรก็ตาม หากมี
การเตรียมความพร้อมที่ดี ติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฯ อย่างสม�่าเสมอ และท�าความ
เข้าใจแนวทางการสอบก่อนล่วงหน้า รวมทั้งวางแผนจัดสรรเวลาในการท�าข้อสอบให้ดีก็น่าจะ
สามารถสอบผ่านได้ เช่นเดียวกับ คุณนิธิดา มิ่งขวัญ ที่ให้ความเห็นว่า โครงการนี้ค่อนข้างยาก
เพราะการทีจ่ ะท�าข้อสอบแต่ละข้อได้นนั้ ผูเ้ ข้าทดสอบจ�าเป็นต้องรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานการ
บัญชีถึง 19 ฉบับ แต่ด้วยการเตรียมตัวก่อนทดสอบโดยการทบทวนเนื้อหาที่เข้ารับการอบรมและ
ท�าความเข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหากับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันท�าให้เธอผ่านการ
ทดสอบในครั้งนี้
ไม่เพียงเท่านัน้ โครงการนีแ้ ม้หลาย ๆ ท่านอาจจะมองว่าเป็นอีกหนึง่ โครงการทีค่ อ่ นข้างยาก
แต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นถือว่าคุ้มค่า ดังเช่น คุณณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล ที่มองว่า สิ่งที่ได้รับจาก
โครงการนี้อย่างแรก คือความมั่นใจในการท�างาน เนื่องจากอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นอาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมักจะมีทงั้ เพือ่ นร่วมงานและลูกค้าทีม่ ขี อ้ สงสัย
เกีย่ วกับรายการบัญชีตา่ ง ๆ มาปรึกษา การทดสอบครัง้ นี้ จึงช่วยเป็นแรงผลักดันให้เรามีการทบทวน
ความรู้ และสามารถตอบข้อสงสัยแก่คนอื่น รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น ท�าให้ผู้อื่น
สามารถจัดท�างบการเงินได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับ คุณเกตุไชย พึ่งรัตนะ ที่มองว่า สิ่งที่ได้รับ
จากโครงการนี้และสามารถน�าไปต่อยอดได้คือ ประสบการณ์จากข้อสอบ โดยเฉพาะในส่วนที่เรา
อาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนัก ถือเป็นโอกาสดีที่จะทราบจุดอ่อน จุดแข็งของตัวเองเพื่อน�าไปพัฒนา
ต่อไปในอนาคต และนอกเหนือจากนัน้ คือการได้นบั ชัว่ โมงพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งไปในเวลาเดียวกัน

คุณพรสรร ชินโชติอังกูร

คุณนิธิดา มิ่งขวัญ

คุณณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล

คุณเกตุไชย พึ่งรัตนะ
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แต่ที่ส�าคัญกว่าสิ่งอื่นใด คือการทดสอบในโครงการนี้มีประโยชน์วิชาชีพบัญชี คุณสุรินทร์
พรหมนุรักษ์กิจ อีกหนึ่งท่านที่ผ่านการทดสอบโครงการนี้ มองว่าจะเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชี
ใน 2 ด้าน โดยด้านแรกเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้เข้าทดสอบเอง ที่สร้างความท้าทายต่อนักบัญชีให้
ตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น อาจเป็นการสร้างโอกาสหรือสร้างมูลค่าเพิ่มส�าหรับตนเอง
ในวิชาชีพได้ ส�าหรับประโยชน์อกี ด้านหนึง่ คือ ประโยชน์ทจี่ ะเกิดกับวงการบัญชีไทย ในการสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพให้เทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ และอาจพัฒนาไปสู่การเป็นอีก Professional
License ของนักบัญชีไทยในอนาคต

คุณสุรนิ ทร์ พรหมนุรกั ษ์กจิ

เห็นได้วา่ นอกจากประกาศนียบัตรทีจ่ ะเป็นตัวรับรองถึงความรู้ ความสามารถ ทีม่ าพร้อมกับค�าชืน่ ชมจากคนรอบข้างของผูท้ ผี่ า่ นการทดสอบ
ของโครงนี้แล้วนั้น ความท้าทายที่เกิดขึ้น ประโยชน์จากการทบทวนเนื้อหา การฝึกฝนและพัฒนาตัวเองถือเป็นสิ่งส�าคัญอีกสิ่งที่หนึ่งที่ผู้เข้าร่วม
โครงการทุก ๆ ท่านได้รับ สภาวิชาชีพบัญชียังคงด�าเนินการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบ
ในโครงการ ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip-TFR สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th ไม่แน่!! คุณอาจเป็นผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรเป็นคนต่อไป
โดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร

อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ห้ามพลาด!!

โครงการ

Train the Trainer

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ

คณะกรรมการก� ำ หนดมาตรฐานการบั ญ ชี สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด โครงการอบรม Train the Trainer
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ที่ถูกต้องส�ำหรับอาจารย์
ผู้สอนวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่คาดว่า
จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ได้แก่ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า ซึง่ เป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพบัญชี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในโครงการนี้ ได้แก่ รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน คุณสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ คุณยุพิน เรืองฤทธิ์ และคุณณรงค์ ภาณุเดชทิพย์

Module 2

Module 1

TFRS เรื่องรายได้ และสัญญาเช่า (ระยะเวลา 2 วัน)
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (ระยะเวลา 2 วัน)
วันที่ 6 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ตามชือ่ โครงการจะเห็นได้วา่ เป็นการมุง่ เน้นเฉพาะอาจารย์ผสู้ อนวิชาบัญชี ดังนัน้ จึงขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะอาจารย์ประจ�ำหรืออาจารย์พเิ ศษที่
สังกัดภายใต้มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th

Module 1
TFRS 15
TFRS 16

Module 2
TAS 32
TFRS 7 TFRS 9
TFRIC 16 TFRIC 19

ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ

่าย
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Key
Audit

Key Audit Matters
Matters

เรื่องส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ณ ปัจจุบันคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “Key Audit Matters (KAM)” หรือที่อาจรู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่า “เรื่องส�าคัญในการ
ตรวจสอบ” ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มาใหม่ในหน้ารายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ส�าหรับงบการเงินของรอบปีบญ
ั ชี 2559 ทีผ่ า่ นมา แต่อาจมี
บางท่านทีย่ งั ไม่ทราบว่าอะไรคือ KAM จึงขอสรุปเพือ่ ความเข้าใจว่า KAM คือ เรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�าคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินของงวด
ปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี โดยเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบบัญชีเป็นเรื่องที่เลือกจาก
เรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังมี
หลายคนที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ KAM ว่าเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องการสื่อสารให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจกล่าวได้ว่า KAM กลับเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ดีที่สุด ด้วยความระมัดระวังที่สุด และเป็นเรื่องที่ผู้สอบ
บัญชีให้เวลากับมันมากที่สุดก็ว่าได้
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน ก.ล.ต.) สภำวิชำชีพบัญชี และสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรรำยงำนของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยเฉพำะวรรค KAM จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนำในหัวข้อ“เรียนรู้เพื่อพัฒนำ KAM ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตลำดทุนไทยอย่ำงแท้จริง” เมื่อวันอังคำรที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมศำตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่อง KAM แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ (Stakeholders) ได้แก่ กรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้น
ผู้วิเครำะห์กำรลงทุน และผู้บริหำร และเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรสื่อสำร KAM ของผู้สอบบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจ ซึ่งได้
รับควำมสนใจจำก Stakeholders เข้ำร่วมงำนสัมมนำกว่ำ 400 คน
จากการสัมมนา ได้มีการน�าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นเกี่ยวกับ
KAM อาทิ
1. เรื่องของจ�านวน KAM ที่น�าเสนอ : จำกข้อมูลของงบกำรเงินสิ้นงวดปี 2559
ของบริษัทจดทะเบียน1 พบว่ำ 93% ของบริษัทจะมี KAM 1-2 เรื่อง แต่ก็มีบำง
บริษัทไม่มี KAM เลย หรือบำงบริษัทมีถึง 6-8 เรื่อง
2. เรื่องที่น�ามาเขียนเป็น KAM มากที่สุด : จำกข้อมูล KAM ของบริษัทจด
ทะเบียนซึ่งมีทั้งหมดจ�ำนวน 1,267 เรื่อง พบว่ำ 3 เรื่องที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้เป็น
KAM มำกทีส่ ดุ คือ เรือ่ งของกำรรับรูร้ ำยได้ โดยคิดเป็น 27% ของทัง้ หมดเนือ่ งจำก
รำยได้ถือได้ว่ำเป็นรำยกำรหลักของทุกกิจกำร รวมถึงเป็นรำยกำรที่ไม่ว่ำผู้บริหำร
นักลงทุน ผู้สอบบัญชีล้วนให้ควำมสนใจทั้งสิ้น เรื่องถัดมำคือเรื่องกำรด้อยค่ำ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้ำงมำก จึงเป็นเรื่องที่เขียนถึงเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 20.6% ของทั้งหมดและล�ำดับต่อมำคือเรื่องของสินค้ำคงเหลือ
ซึ่งคิดเป็น 13% ของทั้งหมด นอกจำกนั้นก็ยังมีเรื่องของลูกหนี้และกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งคิดเป็น 10.7% ของทั้งหมดและเรื่องของภำษี
เงินได้และสินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ซึ่งคิดเป็น 4.5% ของทั้งหมด
นอกจำกนีใ้ นกำรสัมมนำยังได้มกี ำรเสวนำในหัวข้อ “Panel Discussion แลกเปลีย่ นมุมองเกีย่ วกับ KAM” ซึง่ เป็นกำรเสวนำแลกเปลีย่ น
แง่คดิ และมุมมอง รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ของตัวแทน Stakeholders ไม่วำ่ จะเป็นผูล้ งทุน กรรมกำรตรวจสอบบริษทั จดทะเบียน CFO นักวิเครำะห์
กำรลงทุน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงำนก�ำกับดูแล โดยแต่ละฝ่ำยได้ให้มุมมองในด้ำนประโยชน์ของ KAM บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ำยกำรเตรียมควำมพร้อม รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ KAM ต่อไป
เราได้เห็น KAM เป็นครั้งแรก ในปี 2559 ที่ผ่านมาแล้ว เราได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจมากขึ้นจากงานสัมมนาดังกล่าว และหวังว่า
Stakeholders จะได้เห็นความส�าคัญของ KAM และช่วยกันผลักดันพัฒนาให้ KAM ในงบการเงินปี 2560 เป็นเครื่องมือส�าคัญช่วยในการ
ตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เรื่อง KAM นั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินและตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง
ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูเอกสำรประกอบกำรสัมมนำและวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/cSa66E ของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน ก.ล.ต.) หรือหน้ำข่ำวสำรเว็บไซต์สภำวิชำชีพบัญชี เรื่อง ก.ล.ต.
ร่วมกับสภำวิชำชีพบัญชี และสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนำ “เรียนรู้เพื่อพัฒนำ KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลำดทุนไทย
อย่ำงแท้จริง"
1

ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนจ�ำนวน 614 บริษัท ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนที่รอบปีบัญชีไม่ตรงกับ 31 ธันวำคม 2559 หรือบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้น�ำส่งงบกำรเงินตำมก�ำหนดเวลำ
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โดย.. ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ

ล่องเรือเพลิน

เดิ
น
ชม..
วังบางขุนพรหม

มีวิทรยยาากยร
บอดรการเยี่ยมชม

ตล

เดินทาง..

วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60

สภา

วิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนสมาชิกล่องเรือ
เที่ ย วชม “วั ง บางขุ น พรหม”
สถาปั ต ยกรรมที่ ผ สมผสานระหว่ า งศิ ล ปะบาโรค
ศิลปะเรเนอซองส์ และศิลปะแบบร็อกโคโค ที่มีความ
งดงามโดดเด่ น ด้ ว ยลวดลายปู น ปั ้ น ละเอี ย ดละออ
อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ และ “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทย” แหล่งการเรียนรู้ประวัติและการ
ด�าเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งภายในมี
การจัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราโบราณและธนบัตร
หายากอันเป็นมรดกทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมของไทย
..ต่อด้วยการเข้าเยีย่ มชมความมหัศจรรย์ของราชพัสตรา
จากผ้าไทย งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของราชส�านัก
ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อาทิ เครือ่ งโขน และฉลอง
พระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ แิ์ บบต่าง ๆ ทีห่ าดูจาก
ที่ไหนไม่ได้! ณ “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนาง

รับประทานอาหาร

ร้านครัวคุณกุ้ง (บเที่ยง
กว่า 7 เมนู ุฟเฟ่ต์)
เดินทางส

ะดวกสบายด้วย

“เรือด่วนเจ้าพระย
เพื่อให้ท่านนั่งชม
ตลอดริมสองฝั่ง วิวชิล ๆ
แม่น�้าเจ้าพระยา

า”

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

..ปิดท้ายทริป ด้วยการเดินทางเข้าสักการะ “พระพุทธไตร
รัตนนายก” หรือ “ซ�าปอกง” ณ “วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร” เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกลับ..

ราคา 1,199 บาท ตลอดทริป
จ�ากัดเพียง 60 ที่นั่ง เท่านั้น!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 685 2514 (จุฐิทิพย์, เจียรนัย)

ลงทะเบียนก่อนใครได้ที่

https://goo.gl/IolpAK หรือ Scan QR Code
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Training & Seminar Course
• หลักสูตร “โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part 3”
**เป็นหลักสูตรที่เน้นติวและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อต้องการสอบ CIA**
ระหว่างวันที่ 2 - 3, 7- 8, 17, 23 - 24, 30 พฤศจิกายน,
1 และ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สมาชิก 10,500 บาท บุคคลทั่วไป 11,000 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
• หลักสูตร “การบริหารความเสีย่ งเรือ่ งการทุจริต Fraud Risk Management รุน่ ที่ 2/60”
วันที่ 15 - 16, 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สมาชิก 9,000 บาท บุคคลทั่วไป 10,000 บาท (รวม VAT)
ราคาพิเศษ !! ช�ำระภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 สมาชิก 8,100 บาท
บุคคลทั่วไป 9,000 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31
• หลักสูตร “ท�ำความเข้าใจร่าง TFRS 9/ TAS 32/ TFRS 7/ TFRIC 16
และ TFRIC 19 รุ่นที่ 2/60”
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 1,800 บาท (รวม VAT)
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
• หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารต้นทุน รุ่นที่ 4/60”
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สมาชิก 2,800 บาท บุคคลทั่วไป 3,200 บาท (รวม VAT)
ราคาพิเศษ !! ช�ำระค่าอบรมภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หรือ
สมัครตั้งแต่ 2 คน ในองค์กรเดียวกัน ราคาท่านละ 2,500 บาท
สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

อ่าน FAP Newsletter
ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์
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ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th
เอกสารฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�ำแนะน�ำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ และไม่มีความรับผิด
ในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน�ำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110
สิ่งตีพิมพ์
จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
ไม่มารับตามก�ำหนด
ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า
เลิกกิจการ
ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

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

