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พ.ศ. 2561 (ฉบับใหม่)



	 สวัสดีทุกท่านค่ะ	ดิฉันในฐานะประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	ขอกล่าวทักทายเปิดเล่ม	
Newsletter	โดยการให้ข้อมูลสมาชิกเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2561	(ฉบับใหม่) 
ทีจ่ะมาทดแทนข้อบงัคบัสภาวิชาชพีบญัช	ี(ฉบบัที	่19)	เรือ่ง	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2553	
(ฉบับเดิม)	 ซ่ึงในขณะนี้อยู่ระหว่างการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ซ่ึงหลายท่านได้สอบถามเข้ามามากมาย 
เกี่ยวกับร่างข้อบังคับดังกล่าว	Newsletter	ฉบับนี้จะท�าให้ท่านเข้าใจจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ฉบับใหม่มากขึ้นค่ะ

	 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	19)	เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เปนแนวทางในการก�ากับดูแลความประพฤติและการด�าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัช	ีหรอืผูซ้ึง่ขึน้ทะเบยีนไวก้บัสภาวชิาชพีบญัช	ีให้ถกูต้องตามจรยิธรรมแหงวชิาชพีบญัชี	รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัประมวลจรยิธรรมของ
สหพันธ์นักบัญชีระหวางประเทศ	แตข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับที่	19)	ยังมีสวนท่ีไมชัดเจนเกี่ยวกับการน�าไปใช้ส�าหรับผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชทีีใ่ห้บรกิารสาธารณะทางวชิาชีพ	และผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนหนวยงานธรุกจิ	รวมทัง้	แนวคดิในทางปฏบิตัเิพือ่ลดอปุสรรค
ที่ไมสามารถปฏิบัติได้ตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ	จึงจ�าเปนต้องแก้ไขข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	19)	ดังกลาว	เพื่อให้จรรยาบรรณ
แหงวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทยมีความเปนสากลและสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้	เชน	การก�าหนดหลกัการพืน้ฐาน	ข้อก�าหนดทีช่ดัเจนส�าหรบั
ผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีใ่ห้บรกิารสาธารณะทางวชิาชพี	และส�าหรบัผู้ประกอบวชิาชีพบญัชใีนหนวยงานธรุกจิ		เปนไปในแนวทางเดยีวกนั
กับสหพันธ์นักบัญชีระหวางประเทศ

	 โดยได้จัดท�าข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2561	 เพื่อยกเลิกข้อบังคับ 
สภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับท่ี	19)	ปี	พ.ศ.	2553	อ้างอิงจาก	 IESBA	2014	ในการจัดท�ารางข้อบังคับจรรยาบรรณและข้อก�าหนดใหมนี้ 
มีหลักการส�าคัญเพิ่มเติมดังนี้	

ได้ใช้แนวทางในการก�าหนดให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานของ	พ.ร.บ.	วิชาชีพบัญชี	2547	
ประกอบหลักการพื้นฐานของ	IESBA	ด้วย	ดังนี้

หลักการพื้นฐานตาม พ.ร.บ. 
วิชาชีพบัญชี 2547 / ข้อบังคับ 

ฉบับที่ 19

หลักการพื้นฐานตาม 
IESBA 2014

ร่างข้อบังคับฉบับใหม่

1. 	ความโปรงใส	ความเปนอิสระ	 
ความเที่ยงธรรม	และความซื่อสัตย์
สุจริต

1. 		ความซื่อสัตย์สุจริต หมวด	2	ข้อ	9		ก)	ความซื่อสัตย์สุจริต

2. 		ความเที่ยงธรรม หมวด	2	ข้อ	9			ข)	ความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระ

หมวด	2	ข้อ	9			ฉ)	ความโปรงใส

ทำ	ความเข้าใจ
ร่างข้อบังคับจรรยาบรรณ 
พ.ศ.	2561	(ฉบับใหม่)

นางปราณี ภาษีผล
ประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ
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หลักการพื้นฐานตาม พ.ร.บ. 
วิชาชีพบัญชี 2547 / ข้อบังคับ 

ฉบับที่ 19

หลักการพื้นฐาน
ตาม IESBA 2014

ร่างข้อบังคับฉบับใหม่

2. 	ความรู้ความสามารถและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3. 	ความรู้ความสามารถ	และ
ความเอาใจใสทางวิชาชีพ

หมวด	2	ข้อ	9	ค)		ความรู้	ความสามารถ	ความเอาใจใส
และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3. 	ความรับผิดชอบตอผู้รับบริการ ได้รวมไว้ในหมวด	2	ข้อ	9		จ)	พฤติกรรมทางวิชาชีพ

4. 	การรักษาความลับ 4. 	การรักษาความลับ หมวด	2	ข้อ	9		ง)		การรักษาความลับ

5. 	ความรับผิดชอบตอผู้ถือหุ้น
ผู้เปนหุ้นสวน	หรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ได้

5. 	พฤติกรรมทางวิชาชีพ

หมวด	2	ข้อ	9		จ)	พฤติกรรมทางวิชาชีพ
(ได้รวมหลักการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผู้ถือหุ้น	
ผู้เปนหุ้นสวน	หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ได้	ความรับผิดชอบตอ 
เพื่อนรวมวิชาชีพและความรับผิดชอบตอผู้รับบริการ 
ไว้ด้วยแล้ว)

6. 	ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวม
วิชาชีพ	และจรรยาบรรณทั่วไป 
(เพ่ิมจาก	พ.ร.บ.	วิชาชีพบัญชี	2547)

ได้ให้แนวทางในการใช้กรอบแนวคิิด 
ตามหลักการพื้นฐาน 

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงาน 
ตามประมวลจรรยาบรรณเพิ่มเติม	ดังนี้

1. การระบแุละประเมนิอปุสรรคทีไ่ม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามหลักการพื้นฐาน ซึ่งได้แก่

• อุปสรรคที่เกิดจากผลประโยชน์สวนตน
• อุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงาน
ตนเอง
• อุปสรรคที่ เ กิดจากการเป นผู ้ ให ้การ
สนับสนุน
• อุปสรรคที่เกิดจากความคุ้นเคย
• อุปสรรคที่เกิดจากการถูกขมขู

2.  มาตรการป้องกัน เพือ่ขจดั หรือ ลด อุปสรรค 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ คือ

• มาตรการป้องกันที่ก�าหนดโดย	องค์กร
วชิาชพี	กฎหมาย	หรอื	ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง
และ
• มาตรการป้องกันที่จัดให้มีขึ้นในสภาพ
แวดล้อมการปฏิบัติงาน

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ข้อยตุเิกีย่วกบัความขดัแย้งทางจรรยาบรรณ
5. การติดต่อสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแล

หลักการพื้นฐาน 
ส่วน ก

เหตุการณ์แวดล้อม	 
(ส่วน	ข	และ	ค	)

ประเมินผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติ 

ตามหลักการพื้นฐาน

อุปสรรค

มาตรการป้องกัน

•	ความซื่อสัตย์สุจริต
•	ความเที่ยงธรรมและ 
ความเป็นอิสระ
•	ความรู้	ความสามารถ	
ความเอาใจใส่และการรักษา
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
•	การรักษาความลับ
•	พฤติกรรมทางวิชาชีพ
•	ความโปร่งใส

•	อุปสรรคที่เกิดจาก 
ผลประโยชน์ส่วนตน
•	อุปสรรคที่เกิดจาก 
การสอบทานผลงานตนเอง
•	อุปสรรคที่เกิดจาก 
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
•	อุปสรรคที่เกิดจาก 
ความคุ้นเคย
•	อุปสรรคที่เกิดจาก 
การถูกข่มขู่

•	กำ	หนดโดย	องค์กรวิชาชีพ		 
กฎหมาย	หรือข้อบังคับ
ฃที่เกี่ยวข้อง
•	จัดให้มีข้ึนในสภาพแวดล้อม 
การปฏิบัติงาน

ขจ
ัดห

รือ
ลด

ให
้อย

ู่ใน
ระ
ดับ

ที่ย
อม

รับ
ได
้

ทำ	ให้เกิด

หลักการพื้นฐานตามข้อบังคับนี้

ผุ้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ที่ให้บริการสาธารณะ

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในหน่วยงานธุรกิจ

มีผลกระทบต่อ

(ก)	ความซื่อสัตย์สุจริต
(ข)	ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ

				•	เน้นความเป็นอิสระ
(ค)	ความรู้	ความสามารถ	ความเอาใจใส่	 
					และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(ง)		การรักษาความลับ
(จ)	พฤติกรรมทางวิชาชีพ
(ฉ)	ความโปร่งใส

(ก)	ความซื่อสัตย์สุจริต
(ข)	ความเที่ยงธรรม	และความเป็นอิสระ

   		•	คำ	นึงถึงความเป็นอิสระ
(ค)	ความรู้	ความสามารถ	ความเอาใจใส่	 
						และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(ง)		การรักษาความลับ
(จ)	พฤติกรรมทางวิชาชีพ
(ฉ)	ความโปร่งใส

ไม่สามารถ 
รอมชอม

เน้นการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร

ภาพรวมโครงสร้างข้อบังคับ
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        สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ส�าหรับในเดือนตุลาคมนี้ ถือเป็นเดือน 
แห่งวันคล้ายวันครบรอบ 14 ปี การสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�าหรับ 14 ปีท่ีผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชียังคง 
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกมาตรฐานทางบัญชี 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบการให้บริการต่าง ๆ 
ให้เข้าถึงสมาชิกมากขึ้น การจัดตั้งส�านักงานสาขา เพื่อครอบคลุม 
การให้บริการในระดับภูมิภาค การจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาที่น่าสนใจ 
ให้กับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมท้ังกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ทีจ่ะเป็นการตอบโจทย์สทิธปิระโยชน์พเิศษส�าหรบัสมาชกิ สภาวชิาชพีบญัชี 
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ท่ีได้ให้ความไว้วางใจในการเป็นองค์กร 
ที่จะผลักดันให้วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับและเชื่อม่ัน 
ทั้งจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในป ี
ต่อ ๆ ไป สภาวิชาชีพบัญชีจะยังคงพัฒนาองค์กรนี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
        ส�าหรับ Newsletter ประจ�าเดือนนี้ ได้รับเกียรติจากนางปราณี 
ภาษผีล ประธานคณะอนกุรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ มากล่าวทกัทาย
เปิดเล่ม ในหัวข้อ “ท�าความเข้าใจร่างข้อบังคับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2561 
(ฉบบัใหม่)” นอกจากนีย้งัมบีทความวชิาการต่าง ๆ  อาท ิCEO CFO CRO 
Controller และ C-Level กับการท�าแผนธุรกิจและการบริหาร 
ความเสี่ยง, Special Interview : CFO in Practice, การหมุนเวียน 
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตาม “ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ฉบับปรับปรุง 2018”, มูลนิธิ สมาคม ในแง่มุม “ภาษี” 
สรรพากร และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตามได้ภายในเล่มค่ะ 
ท้ายนีห้ากท่านต้องการเสนอแนะหรอืตชิมจดหมายข่าวสภาวชิาชีพบญัชี 
สามารถส่งมาได้ที่ E-mail : fapnewsletter@fap.or.th

วัตถุประสงค์
 เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือ
ความคิดเห็นด้านกฎหมาย ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงาน หรือข้อคิด
เห็นใด ๆ และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรง
หรือทางอ้อมทีอ่าจจะเกดิข้ึนจากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมด
ในเอกสารฉบับน้ีไปใช้

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

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

ก�าหนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน (ทุกต้นเดือน)

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

Activity   ภาพกิจกรรม

คณะเด็กนักเรียนและผู้ปกครองจาก รร.เซนต์ดอมินิก 
เดินทางเข้ามอบ CD เก่าในโครงการจิตอาสา

	 เมือ่วนัเสาร์ที	่25	สงิหาคม	2561	ผูแ้ทนสภาวชิาชพีบญัชี	
โดยนางภูษณา	แจ่มแจ้ง	 ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการ	 รักษาการแทน 
ผู้อ�านวยการสภาวชิาชีพบญัช	ีให้การต้อนรบัคณะเดก็นกัเรยีนและ
ผู้ปกครองจาก	รร.เซนต์ดอมินิก	กว่า	150	คน	ซึ่งเดินทางเข้าร่วม 
โครงการ	“CD	เก่าเราขอ”	โครงการจิตอาสาที่สภาวิชาชีพบัญชี 
จัดขึ้น	 เพื่อน�า	CD	 เก่าที่ได้ไปมอบให้กับสมาคมคนพิการทาง 
การเคลื่อนไหวสากลในเดือนพฤศจิกายนนี้

สภาวิชาชีพบัญชีร ่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
กรมสรรพากร ครบรอบ 103 ปี

	 เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2561	สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วม
งานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร	ครบรอบ	103	ปี	 โดยมี 
ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบญัช	ีได้แก่	นายวรวทิย์	เจนธนากลุ	อปุนายก 
คนทีส่องและประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัชด้ีานบญัชีบรหิาร	
นายประเสริฐ	หวังรัตนปราณี	อุปนายกคนที่สามและประธาน 
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี	 และนายชัยยุทธ 
อังศุวิทยา	ผู้ช่วยเลขาธิการ	ร่วมแสดงความยินดี	โดยได้รับเกียรติ
จาก	นายเอกนิติ	นิติทัณฑ์ประภาศ	อธิบดีกรมสรรพากร	และ 
นางศิริวัลย์	แก้วมูลเนียม	รองอธิบดีกรมสรรพากร	ให้การต้อนรับ
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เกษตรศาสตร์คว้าแชมป์การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ประจ�าปี 2561

Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	1	 กันยายน	2561	สภาวิชาชีพบัญชีจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2561	ซึ่งมีทีม 
ที่ส่งกรณีศึกษาเข้าแข่งขันจ�านวนทั้งหมด	84	ทีมและผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ	จ�านวน	15	ทีม	โดยได้รับความอนุเคราะห์
ตัวอย่างกรณีศึกษาจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับการแข่งขันกรณีศึกษาในครั้งนี้
	 ผลการแข่งขัน	รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ทีม	Dreamteam	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	 ได้แก่ 
ทีม	Adroit	Consulting	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ได้แก่	ทีม	อารีโนมามาโน	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	3	ได้แก่	ทีม	The	Power	of	the	Harmony	จากมหาวิทยาลัยรังสิต	และรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	4	ได้แก่ 
ทีม	Five5	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมแถลงข่าว 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... มาตรา 48

 เมื่อวันที่	 29	สิงหาคม	2561	สภาวิชาชีพบัญชี	แถลงข่าว 
ร่วมกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย	ภายใต้หัวข้อ	“สมาพันธ์
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย	 (ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.	 .. . .	 ผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชนไทย” 
ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	1	กรมประชาสัมพันธ์	ซอยอารีย์สัมพันธ์	ถนน
พระราม	6	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ
	 และในวันท่ี	 18	 กันยายน	 2561	 สมาชิกของสมาพันธ ์ 
สภาวชิาชพีแห่งประเทศไทย	ซึง่ประกอบไปด้วย	ดร.กมล	ตรรกบตุร	นายก
สภาวิศวกร	 พลเรือ เอกฐนิธ 	 กิตติอ� าพน	 นายกสภาสถาปนิก	 
นายทัศไนย	 ไชยแขวง	อุปนายกสภาทนายความ	และนายประเสริฐ 
หวังรัตนปราณี	อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี	ร่วมกันแถลงข่าว	เรื่อง	“กรณี
มาตรา	48	แห่งร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา	ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความเสียหายต ่อประชาชน	 เศรษฐกิจและสังคมอย ่างไร”	 
ณ	สภาสถาปนิก
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การหมุนเวียน

ผู้สอบบัญชี

ในตลาดทุน
ตาม Code of Ethics

(2018 Edition) ของ IESBA

ฉบับปรับปรุง 2018

 ในเดือนมกราคม 2560 International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA”) 

ได้มีมติอนุมัติข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีฉบับปรบัปรงุ 2018 (Code of Ethics : 2018 Edition) 

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดย IESBA มีแผนด�าเนินการ ดังนี้

	 ก า ร เ ป ล่ี ย น แปล งที่ ส� า คั ญป ร ะ เ ด็ น หนึ่ ง คื อ
“Long Association of Personnel with an Audit or 

Assurance Client”  ซึ่งเกี่ยวข ้องกับการหมุนเวียน 
ผู้สอบบัญชีส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(“PIEs”) 
โดยจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับ 
รอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่	15	ธันวาคม	2561 
เช ่น	 งบการเงินส�าหรับปี	 2562	 ที่ เริ่มในหรือหลังวันที ่
1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	ดังนั้น	ส�านักงานสอบบัญชีและ 
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนจึงควรเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงนี้	

	 ในปัจจุบัน	 ส�านักงานสอบบัญชีที่มี ผู ้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งถือเป็นกิจการที่มี 
ส่วนได้เสยีสาธารณะ	ต้องปฏบิตัติามเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศ
ของ กลต. ท่ี ทจ.44/2556	 โดยผู ้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิหรอืเป็นผูส้อบทาน 
งานตรวจสอบงบการเงินมาแล้ว	 5	 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
จะต้องมกีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัช	ีโดยส�านกังานสามารถแต่งตัง้ 
ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน	หรือ 
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดมิ	เมือ่พ้นระยะเวลาอย่างน้อย	2	รอบปี 
บญัชนีบัแต่วนัทีผู่ส้อบบญัชรีายดงักล่าวพ้นจากการปฏบิติัหน้าท่ี

Issuing the restructured Code by 

the end of April 2018

Long association will be effective

for audits of financial statements 

for periods beginning on or after 

December 15, 2018

The Code will be effective

on June 15, 2018, except

“Long Association” part
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บทบาทการปฏิบัติงาน ระยะเวลา Cooling-off

ผูแ้สดงความเหน็ต่องบการเงนิ 
(Engagement Partner, “EP”)

5 ปีติดต่อกัน

ผู้สอบทานงานตรวจสอบ ได้แก่ (Engagement Quality 
Control Reviewer, “EQCR”)

3 ปีติดต่อกัน

ผู้สอบบัญชีอื่นที่ดูแลการตรวจสอบงบการเงิน  
(Key Audit Partner, “KAP”)

2 ปีติดต่อกัน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ระยะเวลา 
Cooling-Off

EP EP EP EP EP EP x EP 5 ปีติดต่อกัน 
หลังจากสิ้นปีที่ 8

EQCR EQCR EQCR EQCR x x EQCR EQCR EQCR 3 ปีติดต่อกัน 
หลังจากสิ้นปีที่ 9

KAP KAP KAP x KAP KAP x KAP KAP 2 ปีติดต่อกัน 
หลังจากสิ้นปีที่ 9

KAP KAP KAP x x สามารถกลับมาปฏิบัติ
งานได้ในปีที่ 6 เป็น

ระยะเวลา 7 ปี

          ที่มา : Q&A for Long Association of Personnel with an Audit Client, IESBA, May 2017

ตัวอย่างการพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีแบบใหม่

	 ตาม	Code	of	Ethics	 (2018	Edition)	ของ	 IESBA	ก�าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นระยะเวลา 
ติดต่อกันได้นานท่ีสุดไม่เกิน	7	ปี	 และผู้สอบบัญชีรายเดิมจะกลับมาปฏิบัติงานส�าหรับกิจการเดิมได้นั้น	ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา 
Cooling-off	ดังนี้

Reference :  
-	Changes to the Code Addressing the Long Association of Personnel with an Audit or Assurance Client, IESBA, January 2017
- Q&A for Long Association of Personnel with an Audit Client, IESBA, May 2017

โดย.. ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล
Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	Ltd.

7Newsletter    Issue  70



สภาวิชาชีพบัญชี
14

14 เรื่องราว  
แห่งความประทับใจ

1.ก้าวแรกของสภาวิชาชีพบัญชี
	 ในปี	2547	ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	ในขณะนั้น	ได้น�าคณะกรรมการสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเข้าพบหารือกับประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงพาณิชย์)	
เพื่อน�าเสนอร่างหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับใหม่	 เข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นกฎหมาย	ซึ่งกว่าร่างพระราชบัญญัติจะผ่าน
การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนนั้นมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ	แต่แล้วในที่สุดวันแห่งความส�าเร็จและความภาคภูมิใจของวิชาชีพบัญชีก็มาถึง	
เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มพีระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศตราพระราชบัญญติัวชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	23	ตุลาคม	2547	เป็นต้นมา

2. การประชุมระดมความคิดเห็นการสถาปนา สภาวิชาชีพบัญชี
	 เมื่อวันที่	29	มกราคม	2548	ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเพื่อขอประชามติจากสมาชิกสมาคมฯ	ซึ่งผลจากการประชุมใน	ครั้ง
นั้นสมาชิกได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกสมาคมนักบัญชีนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และให้โอนสินทรัพย์สุทธิและกิจการทั้งหมดของสมาคมฯ เป็นของสภาวิชาชีพบัญชี

3. การจัดประชุมใหญ่สามัญเป็นครั้งแรก
	 เมื่อวันที่	 3	 เมษายน	2548	ได้จัดประชุมใหญ่สามัญเป็นครั้งแรก	 โดยมีวาระส�าคัญเป็น 
การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งในที่ประชุมได้ลงมติด้วย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ให้ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุเกษร ีณรงค์เดช เป็นนายกสภาวชิาชพีบัญชคีนแรก

4. ได้รับพระมหากรุณาให้อยู่ “ในพระบรมราชูปถัมภ์”
	 เมื่อวันที่	6	กันยายน	2548	สภาวิชาชีพบัญชีได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานอนญุาตให้อยู ่“ในพระบรมราชปูถัมภ์”	ยงัความส�านกึในพระมหากรณุาและความปลืม้ปิติมาสูผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีกุคน	จงึเกิดเป็น	
“สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูถัมภ์”	จวบจนทุกวันนี้

5.ติดตามมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานสอบบัญชีสากล
  ในปี	2550	สภาวิชาชีพบัญชีร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ในโครงการติดตาม
มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัชสีากล เพือ่ยกระดบัมาตรฐานบญัชขีองไทย

6. พิธีเปิดอาคารสภาวิชาชีพบัญชี
	 	 เมือ่วนัที	่4	มถินุายน	2552	สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	ทรงเป็นองค์ประธาน	ในพิธีเปิดอาคารสภาวิชาชีพบัญชีแห่งใหม่ 

“วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสถาปนา 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ซึ่งในปีนี้เวียนบรรจบครบรอบ 14 ปี 
วารสาร Newsletter ฉบับเดือนตุลาคม 

จึงขอรวบรวม “14 เรื่องราว 
แห่งความประทับใจ” เพื่อให้สมาชิก 
และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน 
ได้ระลึกถึงช่วงเวลาที่ส�าคัญตลอด 

ระยะเวลาการด�าเนินงานที่ผ่านมา..

โดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร

7. จัดโครงการ Train the Trainer แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
 สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับอาจารย์ผู ้
สอนวิชาชีพบัญชี	 (Train	the	Trainer)	ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ 
ที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	โดยมุ่งเน้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

8.จัดโครงการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ
	 เมือ่วนัที	่26	มกราคม	2556	สภาวิชาชพีบญัชจีดัโครงการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัชรีะดบั
ประเทศ	“Thailand	Accounting	Challenge”	เป็นครั้งแรก	เพื่อสร้างเวทีในการแสดงศักยภาพ
ของนิสิตนักศึกษาเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญช	ีและกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้
ทบทวนและเพิม่พนูความรูท้างด้านการบญัชี	อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมให้นิสตินกัศกึษาได้มกีารท�างาน
ร่วมกันเป็นทีม	และเสริมสร้างความสามัคคี

9. การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ 
	 เมื่อวันที่	 1-2	กันยายน	2557	สภาวิชาชีพบัญชีจัดประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ	ภายใต้หัวข้อ 
“2020s Where We Are” บทบาทนกับญัชใีนทศวรรษหน้า	เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและ 
นักบัญชีได้เพิ่มพูนความรู้ในเร่ืองส�าคัญ	เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักบัญชีให้มีความก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ	และสามารถปรับตัวให้พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต	โดยได้รับเกียรติจากคุณชุติมา	บุณยประภัศร	ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น	เป็นประธาน
เปิดงาน

10. การจัดงานสัมมนาร่วมกับ IFRS Foundation 
	 เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2559	สภาวิชาชีพบัญชีจัดงานสัมมนาร่วมกับ	 IFRS	Foundation 
“Thailand	 IFRS	Conference”	โดยได้รับเกียรติจาก	Mr.Hans	Hoogervers	ประธานกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ	 (IASB	Chairman)	และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจชั้นน�าของ
ประเทศมาร่วมเป็นวทิยากรแลกเปลีย่นความคดิเห็นทางวชิาการ	และทศิทางการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินในอนาคต

11. การสนับสนุนนโยบาย “บัญชีชุดเดียว”
	 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ	สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย	
“บัญชีชุดเดียว”	 โดยสภาวิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการให้ความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชีและการ 
สอบบญัชท่ีีถกูต้อง	ซึง่จะช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้กจิการ	ยกระดบัประเทศไทยในการจดัท�าข้อมลูการเงิน
ให้โปร่งใส	อันจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

12. การประชุมระดับนานาชาติ “FAP International Conference”
	 เมื่อวันที่	 21	ตุลาคม	2559	สภาวิชาชีพบัญชีจัดการประชุมระดับนานาชาติ	 “FAP 
International	Conference”	ภายใต้หัวข้อ	Digital Economy : Impact on Accounting 
Professions	 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า	10	ประเทศ	เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้
รับทราบข้อมูลเรื่อง	Digital	Economy	 ท้ังของไทยและ	ASEAN	และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

13.การเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี
	 เมือ่วนัเสาร์ที	่10	มถินุายน	2560	สภาวชิาชพีบญัชจีดัการเลอืกตัง้นายกสภาวชิาชพีบญัช	ี
กรรมการซ่ึงทีป่ระชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชกิสามญั	และประธานคณะกรรมการวชิาชพีบัญชี
แต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
14. ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมการปกครอง 
	 เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	2560	สภาวชิาชพีบญัชที�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืร่วมกบั
กรมการปกครอง	เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรในการเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับ
การให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี		
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7. จัดโครงการ Train the Trainer แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
 สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับอาจารย์ผู้
สอนวิชาชีพบัญชี	 (Train	the	Trainer)	ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ 
ที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	โดยมุ่งเน้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

8.จัดโครงการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ
	 เมือ่วนัที	่26	มกราคม	2556	สภาวิชาชีพบญัชีจดัโครงการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัชรีะดบั
ประเทศ	“Thailand	Accounting	Challenge”	เป็นครั้งแรก	เพื่อสร้างเวทีในการแสดงศักยภาพ
ของนิสิตนักศึกษาเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญช	ีและกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้
ทบทวนและเพิม่พนูความรูท้างด้านการบญัชี	อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมให้นิสตินกัศกึษาได้มกีารท�างาน
ร่วมกันเป็นทีม	และเสริมสร้างความสามัคคี

9. การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ 
	 เมื่อวันที่	 1-2	กันยายน	2557	สภาวิชาชีพบัญชีจัดประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ	ภายใต้หัวข้อ 
“2020s Where We Are” บทบาทนกับญัชใีนทศวรรษหน้า	เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารและ 
นักบัญชีได้เพิ่มพูนความรู้ในเร่ืองส�าคัญ	เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักบัญชีให้มีความก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ	และสามารถปรับตัวให้พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต	โดยได้รับเกียรติจากคุณชุติมา	บุณยประภัศร	ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น	เป็นประธาน
เปิดงาน

10. การจัดงานสัมมนาร่วมกับ IFRS Foundation 
	 เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2559	สภาวิชาชีพบัญชีจัดงานสัมมนาร่วมกับ	 IFRS	Foundation 
“Thailand	 IFRS	Conference”	โดยได้รับเกียรติจาก	Mr.Hans	Hoogervers	ประธานกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ	 (IASB	Chairman)	และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจชั้นน�าของ
ประเทศมาร่วมเป็นวทิยากรแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทางวชิาการ	และทศิทางการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินในอนาคต

11. การสนับสนุนนโยบาย “บัญชีชุดเดียว”
	 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ	สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย	
“บัญชีชุดเดียว”	 โดยสภาวิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการให้ความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชีและการ 
สอบบญัชท่ีีถกูต้อง	ซึง่จะช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้กจิการ	ยกระดับประเทศไทยในการจดัท�าข้อมลูการเงนิ
ให้โปร่งใส	อันจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

12. การประชุมระดับนานาชาติ “FAP International Conference”
	 เมื่อวันที่	 21	 ตุลาคม	2559	สภาวิชาชีพบัญชีจัดการประชุมระดับนานาชาติ	 “FAP 
International	Conference”	ภายใต้หัวข้อ	Digital Economy : Impact on Accounting 
Professions	 โดยมีผู้เข้าร่วมงานท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า	10	ประเทศ	เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้
รับทราบข้อมูลเรื่อง	Digital	Economy	 ท้ังของไทยและ	ASEAN	และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

13.การเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี
	 เมือ่วนัเสาร์ที	่10	มถินุายน	2560	สภาวชิาชพีบญัชจีดัการเลอืกตัง้นายกสภาวชิาชพีบญัช	ี
กรรมการซ่ึงทีป่ระชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชกิสามญั	และประธานคณะกรรมการวชิาชพีบัญชี
แต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
14. ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมการปกครอง 
	 เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	2560	สภาวชิาชีพบญัชที�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืร่วมกบั
กรมการปกครอง	เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรในการเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับ
การให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี		
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CEO CFO CRO
Controller และ C-Level

	 ปัจจุบันโลกก�ำลังเข้ำสู่ยุคอุตสำหกรรม	4.0	สภำพแวดล้อมต่ำง	ๆ	มีความผันผวน 
(Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซบัซ้อน (Complex) และไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
(Ambiguous) คงเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในช่วง	3	–	4	ปีที่ผ่ำนมำ 
กำรคำดกำรณ์กำรประมำณกำรปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจคำดเดำยำกข้ึนมำก		
และบำงครั้งกำรเปลี่ยนแปลงนั้น	 ๆ	 รวดเร็ว	 และมีผลกระทบรุนแรง	 อย่ำงมำกกับธุรกิจ 
บำงธุรกิจถึงขั้นต้องปิดตัวหรือที่เก่งก็ปรับรูปแบบธุรกิจไป	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 มีธุรกิจ 
จ�ำนวนมำกที่ประสบควำมส�ำเร็จในรูปแบบของกำรประกอบธุรกิจใหม่	 ๆ	 ตำม	 Trend 
กำรเปลีย่นแปลงของโลก	ซึง่จะมผีลต่อกำรตดัสนิใจกำรลงทนุทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต	ส่วนใหญ่
แล้วธุรกจิใหม่หรอืธรุกจิเดมิทีม่กีำรเปลีย่นแปลงและประสบควำมส�ำเรจ็จะให้ควำมส�ำคญักบั
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรหรือพฤติกรรมของลูกค้ำ	 (Customer	 Behavior) 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและรวดเร็ว	 กำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยี	 เช่น	 กำรใช้	 Automation,	
Sensor,	 Internet	 of	 Thing	 (IoT),	WiFi,	 Security,	 Hacker	 และกำรเปลี่ยนแปลงของ	
Emerging	 Risk	 ที่มีอิทธิพลมำกขึ้น	 กำรที่ประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปใช้นโยบำย 
Quantitative	Easing	(QE)	หลำยปีทีผ่่ำนมำ	กลบัมำใช้นโยบำยดงึ	QE	กลบัและเริม่ขึน้อตัรำ
ดอกเบี้ยรวมทั้งมีกำรท�ำทุจริตคอรัปช่ัน	 กำรฟอกเงินในรูปแบบใหม	่ ๆ	 หรือมีสกุลเงินใหม	่
Crypto	Currency	ที่มีมำกขึ้น	ๆ 	เป็นหลำยร้อยสกุลซึ่งได้กำรยอมรับมำกขึ้นด้วย	และปัจจัย
อื่น	 ๆ	 อีกมำก	 กำรประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงมำก	 ตอนนี้จะพบว่ำมีเศรษฐีใหม่	 ๆ	 จำก 
คนที่มีอำยุน้อยมำกขึ้น	แล้วเรำจะด�ำเนินกำรกันอย่ำงไรดี

	 ในฐำนะที่ท่ำนเป็น	CEO CFO Chief Risk Officer (CRO) Controller และ 
C-Level	 ปัจจัยเหล่ำนี้	 เป็นควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงไปจำกเดิมมำก	 ดังนั้นกำรท�ำแผนธุรกิจ	
Strategic	 Planning	 แผนกำรลงทุนล่วงหน้ำ	 ไม่ว่ำจะเป็น	Medium	 Term	 Plan	 หรือ 
แผนอื่น	 ๆ	 จะน�ำ	 Risk	Management	 มำพิจำรณำร่วมตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ 
ไม่ว่ำจะเป็นประเภทของควำมเสีย่ง	กำรประเมนิควำมเสีย่ง	โอกำสเกดิ	ผลกระทบ	กำรจดักำร 
กำรลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	(Appetite	Risk)

	 ผมเชื่อว่ำเรำสำมำรถลดควำมยุ่งยำก	 ควำมซับซ้อนของปัจจัยที่จะน�ำมำตัดสินใจ 
ที่มีมำกมำย	และแตกต่ำงกัน	อยำกจะเรียนว่ำ	บำงครั้งกำรตัดสินใจอย่ำงรอบคอบแต่ช้ำอำจ
จะประสบควำมส�ำเร็จน้อยกว่ำคนที่ตัดสินใจลงมือท�ำโดยยอมรับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรบัได้	(Appetite	Risk)	จะท�ำให้ธรุกจิประสบควำมส�ำเรจ็และอยูร่อดได้มำกกว่ำกเ็ป็นได้

	 ในฉบบันีผ้มเสนอข้อมูลกำรหำ	Risk	Universe	ประเภทต่ำง	ๆ	เพือ่ให้ท่ำน	Identify 
ว่ำ	Risk	เหล่ำนี้มีผลกระทบกับธุรกิจของท่ำนหรือไม่	ดังนี้
 - รายงาน The Global Risks Report 2018 ของ World Economic Forum 
  ซึ่งประกอบด้วย Top 10 Risks ในมุมของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ 
  มุมของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 
 - รายงานความเส่ียงด้านเทคโนโลยี Top 10 Emerging Risks ของ Gartner  
  Q2/2018

กับการท�าแผนธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง

The Global Risks Report 2018 ของ World Economic Forum

Source : World Economic Forum 2018

Source : Gartner

Top 10 Emerging Risks of Q2/2018 ของ Gartner

	 หวงัว่ำกำรได้ทรำบประเภท	Risk	Universe	จะช่วยให้ท่ำนประเมนิควำมเสีย่ง	กำรบรหิำรควำมเสีย่ง	ออกแบบ
กระบวนกำรท�ำงำน	กำรควบคุมภำยใน	และน�ำไปปฏิบัติให้เหมำะสมซึ่งแตกต่ำงกันได้ในแต่ละธุรกิจ	อำจมีผลกระทบ
ทำงตรง	และหรือทำงอ้อมได้
 สดุท้ายผมอยากจะฝากข้อคิดว่าการประเมนิความเสีย่งเป็นการมองไปข้างหน้าครบั ขนาดเราประเมนิกนั
ไว้ล่วงหน้าแล้ว เวลาเกดิเหตุการณ์ข้ึนจรงิ ปัจจยัต่าง ๆ กอ็าจจะไม่เป็นไปตามทีเ่ราประเมนิ ดงันัน้ การ Monitoring 
& Follow up ส�าคัญไม่น้อยกว่าขั้นตอนท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่านต้องประเมินการบริหารความเสี่ยง รีบลงมือ 
คอยประเมินและติดตาม  ไม่อย่างนั้นแพ้หรือล้มได้ง่าย ๆ นะครับ

โดย.. อนุวัฒน์ จงยินดี
Executive	Advisor	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
กรรมกำรคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรบัญชีบริหำร

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรวำงระบบบัญชี
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CEO CFO CRO
Controller และ C-Level

	 ปัจจุบันโลกก�ำลังเข้ำสู่ยุคอุตสำหกรรม	4.0	สภำพแวดล้อมต่ำง	ๆ	มีความผันผวน 
(Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซบัซ้อน (Complex) และไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
(Ambiguous) คงเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในช่วง	3	–	4	ปีที่ผ่ำนมำ 
กำรคำดกำรณ์กำรประมำณกำรปัจจัยภำยนอกท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจคำดเดำยำกข้ึนมำก		
และบำงครั้งกำรเปลี่ยนแปลงนั้น	 ๆ	 รวดเร็ว	 และมีผลกระทบรุนแรง	 อย่ำงมำกกับธุรกิจ 
บำงธุรกิจถึงขั้นต้องปิดตัวหรือที่เก่งก็ปรับรูปแบบธุรกิจไป	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 มีธุรกิจ 
จ�ำนวนมำกที่ประสบควำมส�ำเร็จในรูปแบบของกำรประกอบธุรกิจใหม่	 ๆ	 ตำม	 Trend 
กำรเปลีย่นแปลงของโลก	ซึง่จะมผีลต่อกำรตดัสนิใจกำรลงทนุทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต	ส่วนใหญ่
แล้วธุรกจิใหม่หรอืธรุกจิเดมิทีม่กีำรเปลีย่นแปลงและประสบควำมส�ำเรจ็จะให้ควำมส�ำคญักบั
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรหรือพฤติกรรมของลูกค้ำ	 (Customer	 Behavior) 
ที่เปล่ียนแปลงไปและรวดเร็ว	 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี	 เช่น	 กำรใช้	 Automation,	
Sensor,	 Internet	 of	 Thing	 (IoT),	WiFi,	 Security,	 Hacker	 และกำรเปลี่ยนแปลงของ	
Emerging	 Risk	 ที่มีอิทธิพลมำกขึ้น	 กำรที่ประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปใช้นโยบำย 
Quantitative	Easing	(QE)	หลำยปีทีผ่่ำนมำ	กลบัมำใช้นโยบำยดงึ	QE	กลบัและเริม่ขึน้อตัรำ
ดอกเบ้ียรวมทั้งมีกำรท�ำทุจริตคอรัปชั่น	 กำรฟอกเงินในรูปแบบใหม	่ ๆ	 หรือมีสกุลเงินใหม	่
Crypto	Currency	ที่มีมำกขึ้น	ๆ 	เป็นหลำยร้อยสกุลซึ่งได้กำรยอมรับมำกขึ้นด้วย	และปัจจัย
อื่น	 ๆ	 อีกมำก	 กำรประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงมำก	 ตอนน้ีจะพบว่ำมีเศรษฐีใหม่	 ๆ	 จำก 
คนที่มีอำยุน้อยมำกขึ้น	แล้วเรำจะด�ำเนินกำรกันอย่ำงไรดี

	 ในฐำนะที่ท่ำนเป็น	CEO CFO Chief Risk Officer (CRO) Controller และ 
C-Level	 ปัจจัยเหล่ำนี้	 เป็นควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงไปจำกเดิมมำก	 ดังนั้นกำรท�ำแผนธุรกิจ	
Strategic	 Planning	 แผนกำรลงทุนล่วงหน้ำ	 ไม่ว่ำจะเป็น	Medium	 Term	 Plan	 หรือ 
แผนอื่น	 ๆ	 จะน�ำ	 Risk	Management	 มำพิจำรณำร่วมตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ 
ไม่ว่ำจะเป็นประเภทของควำมเสีย่ง	กำรประเมนิควำมเสีย่ง	โอกำสเกดิ	ผลกระทบ	กำรจดักำร 
กำรลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	(Appetite	Risk)

	 ผมเชื่อว่ำเรำสำมำรถลดควำมยุ่งยำก	 ควำมซับซ้อนของปัจจัยที่จะน�ำมำตัดสินใจ 
ที่มีมำกมำย	และแตกต่ำงกัน	อยำกจะเรียนว่ำ	บำงครั้งกำรตัดสินใจอย่ำงรอบคอบแต่ช้ำอำจ
จะประสบควำมส�ำเร็จน้อยกว่ำคนที่ตัดสินใจลงมือท�ำโดยยอมรับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรบัได้	(Appetite	Risk)	จะท�ำให้ธรุกจิประสบควำมส�ำเรจ็และอยูร่อดได้มำกกว่ำกเ็ป็นได้

	 ในฉบบันีผ้มเสนอข้อมูลกำรหำ	Risk	Universe	ประเภทต่ำง	ๆ	เพือ่ให้ท่ำน	Identify 
ว่ำ	Risk	เหล่ำนี้มีผลกระทบกับธุรกิจของท่ำนหรือไม่	ดังนี้
 - รายงาน The Global Risks Report 2018 ของ World Economic Forum 
  ซึ่งประกอบด้วย Top 10 Risks ในมุมของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ 
  มุมของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 
 - รายงานความเส่ียงด้านเทคโนโลยี Top 10 Emerging Risks ของ Gartner  
  Q2/2018

กับการท�าแผนธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง

The Global Risks Report 2018 ของ World Economic Forum

Source : World Economic Forum 2018

Source : Gartner

Top 10 Emerging Risks of Q2/2018 ของ Gartner

	 หวงัว่ำกำรได้ทรำบประเภท	Risk	Universe	จะช่วยให้ท่ำนประเมนิควำมเสีย่ง	กำรบรหิำรควำมเสีย่ง	ออกแบบ
กระบวนกำรท�ำงำน	กำรควบคุมภำยใน	และน�ำไปปฏิบัติให้เหมำะสมซึ่งแตกต่ำงกันได้ในแต่ละธุรกิจ	อำจมีผลกระทบ
ทำงตรง	และหรือทำงอ้อมได้
 สดุท้ายผมอยากจะฝากข้อคดิว่าการประเมนิความเสีย่งเป็นการมองไปข้างหน้าครบั ขนาดเราประเมินกนั
ไว้ล่วงหน้าแล้ว เวลาเกดิเหตุการณ์ข้ึนจรงิ ปัจจยัต่าง ๆ กอ็าจจะไม่เป็นไปตามทีเ่ราประเมนิ ดงันัน้ การ Monitoring 
& Follow up ส�าคัญไม่น้อยกว่าขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องประเมินการบริหารความเสี่ยง รีบลงมือ 
คอยประเมินและติดตาม  ไม่อย่างนั้นแพ้หรือล้มได้ง่าย ๆ นะครับ

โดย.. อนุวัฒน์ จงยินดี
Executive	Advisor	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
กรรมกำรคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรบัญชีบริหำร

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรวำงระบบบัญชี
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	 มูลนิธิ	 สมาคม	ที่ด�าเนินงานกันอยู่ในขณะนี้	 ต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยข้อบังคับทางกฎหมาย	 และ 
ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ	สมาคม	หรือ	องค์การสาธารณกุศล	ล้วนมีความรับผิดชอบต่อภาษีสรรพากร	 ได้แก่	ภาษีเงินได้
นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นต้น

ในมุมมองของสรรพากร 
มูลนิธิ	สมาคม	มีลักษณะ	ดังนี้

 “มลูนธิ”ิ1 หมายถงึ ทรพัย์สนิทีจ่ดัสรรไว้โดยเฉพาะ
ส�าหรับวตัถปุระสงค์เพือ่การกศุลสาธารณะ การศาสนา ศลิปะ 
วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์
อย่างอื่น โดยมิได้มุ ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันและได ้
จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการ
หาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

 “สมาคม”2 หมายถึง การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระท�า
การใด ๆ อันมีลักษณะต่อเน่ืองร่วมกันและมิใช่เป็นการหา 
ผลก�าไรหรือรายได ้มาแบ่งป ันกัน ต ้องมีข ้อบังคับและ 
จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ท้ังนี้ รวมถึงสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ 
ได้แก่

• พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
• พระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517
• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

 การด�าเนินงานตามปกติในแต่ละรอบปีของมูลนิธิ 
สมาคม องค์การสาธารณกุศล เมื่อเกิดรายได้ จึงมีความ 
รับผิดชอบต่อภาษีสรรพากรต่าง ๆ รายได้ที่เข้าลักษณะเงินได้
พงึประเมนิตามมาตรา 40 (1) ถงึ (7) แห่งประมวลรษัฎากร เช่น 
เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าสิทธิ และค่านายหน้า 
เป็นต้น  จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 
ของจ�านวนรายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย

 รายได้ที่เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้จากธุรกิจการ
พาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขาย
อสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวใน 
วรรคก่อน จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 
ของจ�านวนรายรับก่อนค่าใช้จ่าย

 1 มาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2 มาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มูลนิธิ	สมาคม
ในแง่มุม	“ภาษี” สรรพากร

ประกาศกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉบับที่	704 ฉบับที่	531

“รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ” หมายความว่า รายจ่ายเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ 
ในประเทศไทย เช่น การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และหมายความรวมถึงรายจ่าย 
เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมหรือปลูกจิตส�านึกต่อสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
รายจ ่ายเพื่ อการสาธารณประโยชน ์  รายจ ่ายเพื่ อการศึกษา และรายจ ่ายเพื่ อ 
การกีฬา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44) เรื่อง ก�าหนด 
รายจ่ายเพือ่การสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพือ่การศกึษาและรายจ่ายเพือ่การกฬีา ตามมาตรา 
65 ตรี (3) แห่งประมาลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2535 

(ข้อ 2)

เช่นเดียวกัน

มูลนิธิที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลจะต้องมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และมีค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาเสนอ
กระทรวงการคลัง 

(ข้อ 3)

เช่นเดียวกัน

ชื่อของนิติบุคคลต้องไม่ปรากฏข้อความว่า “บริษัทจ�ากัด” “บริษัทมหาชนจ�ากัด” 
“ห้างหุ้นส่วนสามัญ” “ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด”หรือ “ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หรือข้อความใด 
ที่มีความหมายในลักษณะท�านองเดียวกัน 

(ข้อ 4)

ชื่อของนิติบุคคลต้องไม่เป็นชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้า

มูลนิธิต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทยเท่านั้น และต้องไม่มี
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่จะให้ประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(ข้อ 5)

มลูนธิิต้องมวัีตถปุระสงค์เพือ่การกศุลสาธารณะในประเทศไทย
เท่านั้น และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึงท่ีจะให้
ประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
หรือเป็นส่วนใหญ่

 ทั้งนี้  รายได ้ที่ ได ้รับจากค่าลงทะเบียน หรือค ่าบ�ารุงที่ ได ้รับจาก
สมาชิก หรือเ งิน หรือทรัพย ์สินที่ ได ้รับจากการบริจาค หรือจากการให ้ 
โดยเสน่หา ไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเป็นรายรับในการเสียภาษี 

 หากมูลนิธิ สมาคม ท่ีเข้าข่ายต้องเป็นประกอบการท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวด้วย นอกจากจะได้รับการยกเว้น
ตามข้อกฎหมาย

 นอกจากนัน้แล้ว ในฐานะท่ีเป็นนติบิคุคลประเภทหนึง่  มลูนธิ ิสมาคม องค์การ
สาธารณกุศลก็อยู่ในบังคับ ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ 
ณ ที่จ่าย และน�าส่งต่อกรมสรรพากร ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ด้วย

 มูลนิธิ	สมาคม ท่ีมีฐานะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เป็นอีก
สถานะหนึ่งในทางกฎหมายสรรพากร ท่ีเอื้อประโยชน์แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
ท่ีจะได้รบัส่วนลดทางภาษี ได้แก่ เมือ่บรจิาคเงินหรอืทรพัย์สนิให้แก่สถานสาธารณกศุล 
โดยบคุคลธรรมดาจะได้รับลดหย่อนภาษีจ�านวนเท่ากบัทีไ่ด้บรจิาคแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของเงนิได้พึงประเมนิหลงัหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอืน่ ๆ   
ส่วนนิติบุคคลสามารถน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไรสุทธิ

 การด�าเนนิการเพือ่ให้ได้รบัการประกาศเป็นองค์การหรอืสถานสาธารณกศุล เป็นวนิจิฉัยของคณะกรรมการมลูนธิทีิจ่ะด�าเนนิการยืน่ค�าขอ
หรือไม่ อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้

 การจะบรรลุผลได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม จะต้องด�าเนินการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
ขั้นตอนที่ได้ก�าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 704) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะใช้บังคับส�าหรับมูลนิธิที่ได้ยื่นค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  ส่วนมูลนิธ ิ
ที่ยื่นค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนั้น ยังคงใช้หลักเกณฑ์ ขั้นตอนตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ฉบับที่ 531) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ โดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดสรุปดังนี้
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	 มูลนิธิ	 สมาคม	ที่ด�าเนินงานกันอยู่ในขณะนี้	 ต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยข้อบังคับทางกฎหมาย	 และ 
ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ	สมาคม	หรือ	องค์การสาธารณกุศล	ล้วนมีความรับผิดชอบต่อภาษีสรรพากร	 ได้แก่	ภาษีเงินได้
นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นต้น

ในมุมมองของสรรพากร 
มูลนิธิ	สมาคม	มีลักษณะ	ดังนี้

 “มลูนธิ”ิ1 หมายถงึ ทรพัย์สินทีจ่ดัสรรไว้โดยเฉพาะ
ส�าหรับวตัถปุระสงค์เพือ่การกศุลสาธารณะ การศาสนา ศลิปะ 
วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์
อย่างอื่น โดยมิได้มุ ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันและได ้
จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการ
หาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

 “สมาคม”2 หมายถึง การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระท�า
การใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหา 
ผลก�าไรหรือรายได ้มาแบ่งป ันกัน ต ้องมีข ้อบังคับและ 
จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ท้ังน้ี รวมถึงสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ 
ได้แก่

• พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
• พระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517
• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

 การด�าเนินงานตามปกติในแต่ละรอบปีของมูลนิธิ 
สมาคม องค์การสาธารณกุศล เม่ือเกิดรายได้ จึงมีความ 
รับผิดชอบต่อภาษีสรรพากรต่าง ๆ รายได้ที่เข้าลักษณะเงินได้
พงึประเมนิตามมาตรา 40 (1) ถงึ (7) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น 
เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าสิทธิ และค่านายหน้า 
เป็นต้น  จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 
ของจ�านวนรายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย

 รายได้ที่เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้จากธุรกิจการ
พาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขาย
อสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวใน 
วรรคก่อน จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 
ของจ�านวนรายรับก่อนค่าใช้จ่าย

 1 มาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2 มาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มูลนิธิ	สมาคม
ในแง่มุม	“ภาษี” สรรพากร

ประกาศกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉบับที่	704 ฉบับที่	531

“รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ” หมายความว่า รายจ่ายเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ 
ในประเทศไทย เช่น การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และหมายความรวมถึงรายจ่าย 
เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมหรือปลูกจิตส�านึกต่อสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
รายจ ่ายเพื่ อการสาธารณประโยชน ์  รายจ ่ายเพื่ อการศึกษา และรายจ ่ายเ พ่ือ 
การกีฬา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 44) เร่ือง ก�าหนด 
รายจ่ายเพือ่การสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพือ่การศึกษาและรายจ่ายเพือ่การกฬีา ตามมาตรา 
65 ตรี (3) แห่งประมาลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2535 

(ข้อ 2)

เช่นเดียวกัน

มูลนิธิที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลจะต้องมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และมีค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาเสนอ
กระทรวงการคลัง 

(ข้อ 3)

เช่นเดียวกัน

ช่ือของนิติบุคคลต้องไม่ปรากฏข้อความว่า “บริษัทจ�ากัด” “บริษัทมหาชนจ�ากัด” 
“ห้างหุ้นส่วนสามัญ” “ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด”หรือ “ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หรือข้อความใด 
ที่มีความหมายในลักษณะท�านองเดียวกัน 

(ข้อ 4)

ชื่อของนิติบุคคลต้องไม่เป็นชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้า

มูลนิธิต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทยเท่าน้ัน และต้องไม่มี
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่จะให้ประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(ข้อ 5)

มลูนิธิต้องมวีตัถุประสงค์เพ่ือการกศุลสาธารณะในประเทศไทย
เท่านั้น และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่จะให้
ประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
หรือเป็นส่วนใหญ่

 ทั้งนี้  รายได ้ที่ ได ้รับจากค่าลงทะเบียน หรือค ่าบ�ารุงที่ ได ้รับจาก
สมาชิก หรือเงิน หรือทรัพย ์สินท่ีได ้รับจากการบริจาค หรือจากการให ้ 
โดยเสน่หา ไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเป็นรายรับในการเสียภาษี 

 หากมูลนิธิ สมาคม ที่เข้าข่ายต้องเป็นประกอบการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวด้วย นอกจากจะได้รับการยกเว้น
ตามข้อกฎหมาย

 นอกจากนัน้แล้ว ในฐานะท่ีเป็นนติบิคุคลประเภทหนึง่  มลูนธิ ิสมาคม องค์การ
สาธารณกุศลก็อยู่ในบังคับ ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ 
ณ ที่จ่าย และน�าส่งต่อกรมสรรพากร ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ด้วย

 มูลนิธิ	สมาคม ท่ีมีฐานะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เป็นอีก
สถานะหนึ่งในทางกฎหมายสรรพากร ท่ีเอื้อประโยชน์แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
ทีจ่ะได้รบัส่วนลดทางภาษ ีได้แก่ เมือ่บรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิให้แก่สถานสาธารณกศุล 
โดยบคุคลธรรมดาจะได้รับลดหย่อนภาษีจ�านวนเท่ากบัทีไ่ด้บรจิาคแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของเงนิได้พึงประเมนิหลงัหกัค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอืน่ ๆ   
ส่วนนิติบุคคลสามารถน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไรสุทธิ

 การด�าเนนิการเพือ่ให้ได้รบัการประกาศเป็นองค์การหรอืสถานสาธารณกศุล เป็นวนิจิฉยัของคณะกรรมการมลูนธิทีิจ่ะด�าเนนิการยืน่ค�าขอ
หรือไม่ อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้

 การจะบรรลุผลได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม จะต้องด�าเนินการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
ขั้นตอนที่ได้ก�าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 704) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะใช้บังคับส�าหรับมูลนิธิที่ได้ยื่นค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  ส่วนมูลนิธ ิ
ที่ยื่นค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนั้น ยังคงใช้หลักเกณฑ์ ขั้นตอนตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ 531) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ โดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดสรุปดังนี้
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การด�าเนินงานของมูลนิธิต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และต้องไม่มีการใช้ชื่อ 
ของมูลนิธิหรือไม่มีการด�าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อหาประโยชน์เฉพาะแกบุ่คคล 
คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

(ข้อ 6)

การด�าเนินงานของมูลนิธิต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น 
และไม่มีการด�าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือหาประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีการใช้ชื่อมูลนิธิเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน

กรมสรรพากรจะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของมูลนิธินั้นก่อน เช่น 
รายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เอกสาร 
หลกัฐานทีน่�ามาบันทึกบัญชรีายได้รายจ่าย เป็นต้น โดยจะตรวจสอบการด�าเนนิงานของมลูนธิิ
ย้อนหลัง 3 รอบระยะเวลาบัญชี และต้องปรากฏดังนี้

(1)  รายได้ของมูลนิธิได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
          ของรายได้ทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา เว้นแต่

    (ก) ตราสารจัดตั้งระบุว่า ให้น�าดอกผลมาเป็นรายได้เท่านั้น หรือให้น�าดอกผล 
               มาใช้จ่ายเท่านั้น

        (ข) กรณีมีเหตุจ�าเป็นต้องเก็บสะสมรายได้เพื่อด�าเนินตามโครงการตามวัตถุประสงค ์
                ของมูลนิธิ

(2) รายได้ของมูลนิธิต้องไม่ได้มาจากการซ้ือขายหรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทน 
เป็นปกติธุระ เว้นแต่การซื้อขายหรือการให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา 
การพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะห์ และไม่น�ารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น

(3) รายจ่ายของมูลนิธต้ิองเป็นรายจ่ายเพือ่การกศุลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
รายจ่ายทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา และรายจ่ายดังกล่าวได้น�าไปเป็นรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

(4) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิต ้องกระจายเป็นการทั่วไปตาม
วัตถุประสงค์ที่จดแจ้งไว้ หรือไม่ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือ 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

      รายจ่ายเพือ่การกศุลสาธารณะต้องกระจายเป็นการท่ัวไปตามวรรคหนึง่ หมายความ
ว่า มูลนิธิต้องไม่มีรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 35 ของรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะทั้งสิ้น 
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

(ข้อ 7)

กรมสรรพากรจะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  เกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 
ของมูลนิธินั้นก ่อน เช ่น งบดุลและบัญชีรายได ้รายจ ่าย 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เอกสารหลักฐานท่ีน�ามาบันทึกบัญชี 
รายได้รายจ่าย เป็นต้น โดยจะตรวจสอบย้อนหลังหนึ่งรอบระยะ
เวลาบัญชี ถ้าปรากฏดังต่อไปนี้ จะไม่ประกาศก�าหนดให้เป็น
องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

(1) รายได้ของมลูนธิไิด้น�าไปเป็นรายจ่ายเพ่ือการกศุลสาธารณะ
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ท้ังสิ้นในหน่ึงรอบระยะเวลาบัญช ี
ที่แล้วมา หรือรายได้เฉพาะดอกผลของมูลนิธิได้น�าไปเป็นรายจ่าย
เพ่ือการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ดอกผลใน
หน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ีแล้วมากรณีตราสารจัดตั้งระบุว่า 
ให้น�าดอกผลมาเป็นรายจ่ายเท่าน้ัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นต้อง
เกบ็สะสมรายได้เพ่ือด�าเนนิการตามโครงการตามวตัถปุระสงค์ของ
มูลนิธิ

(2) รายได้ของมูลนิธิต้องไม่ได้มาจากการซื้อขายหรือการ 
ให้บรกิารโดยมค่ีาตอบแทนเป็นปกตธุิระ เว้นแต่การซือ้ขายหรือการ
ให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา การพยาบาล หรือ
การสังคมสงเคราะห์ และไม่น�ารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น

(3) รายจ่ายของมูลนิธิเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ 
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ที่แล้วมา

(4) รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะของมูลนิธิต้องกระจาย
เป็นการทั่วไป

มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งแต่ละรอบที่ระยะเวลาบัญชีไม่ครบ 
12 เดือน จะไม่พิจารณาประกาศให้

(ข้อ 8)

มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบ 1 ปี จะไม่พิจารณาประกาศให้

มลูนิธใิดทีมิ่ได้มีฐานะเป็นนติิบุคคลจะไม่พจิารณาประกาศให้ เว้นแต่จะมวีตัถุประสงค์และ
การด�าเนินงานเช่นเดียวกับมูลนิธิท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล จะพิจารณาประกาศให้เป็น 
ราย ๆ ไปในหลักเกณฑ์เดียวกัน

(ข้อ 9)

องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา
ใดท่ีมิได้มีฐานะเป็นมูลนิธิจะไม่พิจารณาประกาศให้ เว้นแต่จะมี
วัตถุประสงค์และการด�าเนินงานเช่นเดียวกับมูลนิธิ จะพิจารณา
ประกาศให้เป็นราย ๆ ไป ในหลักเกณฑ์เดียวกันหรือตามที ่
เห็นสมควร

มูลนิธิใดที่มีวัตถุประสงค์และการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ถึงข้อ 9 จะไม่
พิจารณาประกาศให้ เว้นแต่

(1) เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ พระอุปถัมภ์ของพระบรม 
วงศานุวงศ์ หรือพระสังฆราชูปถัมภ์ หรือมีบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จาก 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าข้ึนไป หรือสมเด็จ 
พระสังฆราชทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์

(2) เป็นมูลนิธิที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ การก่อ 
การร้าย หรือเพื่อการศึกษาเป็นการทั่วไป 

(ข้อ 10)

มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือ 
สถานศึกษาใดที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 ถึงข้อ 9 จะไม่พิจารณา
ประกาศให้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณา 
เห็นสมควร
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การด�าเนินงานของมูลนิธิต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และต้องไม่มีการใช้ชื่อ 
ของมูลนิธิหรือไม่มีการด�าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือหาประโยชน์เฉพาะแกบุ่คคล 
คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

(ข้อ 6)

การด�าเนินงานของมูลนิธิต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น 
และไม่มีการด�าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อหาประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีการใช้ชื่อมูลนิธิเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน

กรมสรรพากรจะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของมูลนิธินั้นก่อน เช่น 
รายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เอกสาร 
หลักฐานทีน่�ามาบันทกึบัญชรีายได้รายจ่าย เป็นต้น โดยจะตรวจสอบการด�าเนนิงานของมลูนธิิ
ย้อนหลัง 3 รอบระยะเวลาบัญชี และต้องปรากฏดังนี้

(1)  รายได้ของมูลนิธิได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
          ของรายได้ทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา เว้นแต่

    (ก) ตราสารจัดตั้งระบุว่า ให้น�าดอกผลมาเป็นรายได้เท่านั้น หรือให้น�าดอกผล 
               มาใช้จ่ายเท่านั้น

        (ข) กรณีมีเหตุจ�าเป็นต้องเก็บสะสมรายได้เพื่อด�าเนินตามโครงการตามวัตถุประสงค ์
                ของมูลนิธิ

(2) รายได้ของมูลนิธิต้องไม่ได้มาจากการซ้ือขายหรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทน 
เป็นปกติธุระ เว้นแต่การซื้อขายหรือการให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา 
การพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะห์ และไม่น�ารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น

(3) รายจ่ายของมลูนธิต้ิองเป็นรายจ่ายเพือ่การกุศลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
รายจ่ายทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา และรายจ่ายดังกล่าวได้น�าไปเป็นรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

(4) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิต ้องกระจายเป็นการทั่วไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีจดแจ้งไว้ หรือไม่ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือ 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

      รายจ่ายเพือ่การกศุลสาธารณะต้องกระจายเป็นการท่ัวไปตามวรรคหนึง่ หมายความ
ว่า มูลนิธิต้องไม่มีรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 35 ของรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะทั้งสิ้น 
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

(ข้อ 7)

กรมสรรพากรจะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  เกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 
ของมูลนิ ธินั้นก ่อน เช ่น งบดุลและบัญชีรายได ้รายจ ่าย 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เอกสารหลักฐานที่น�ามาบันทึกบัญชี 
รายได้รายจ่าย เป็นต้น โดยจะตรวจสอบย้อนหลังหนึ่งรอบระยะ
เวลาบัญชี ถ้าปรากฏดังต่อไปนี้ จะไม่ประกาศก�าหนดให้เป็น
องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

(1) รายได้ของมลูนธิไิด้น�าไปเป็นรายจ่ายเพือ่การกุศลสาธารณะ
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งสิ้นในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญช ี
ที่แล้วมา หรือรายได้เฉพาะดอกผลของมูลนิธิได้น�าไปเป็นรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ดอกผลใน
หน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมากรณีตราสารจัดต้ังระบุว่า 
ให้น�าดอกผลมาเป็นรายจ่ายเท่านั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นต้อง
เก็บสะสมรายได้เพือ่ด�าเนนิการตามโครงการตามวตัถปุระสงค์ของ
มูลนิธิ

(2) รายได้ของมูลนิธิต้องไม่ได้มาจากการซื้อขายหรือการ 
ให้บรกิารโดยมค่ีาตอบแทนเป็นปกตธุิระ เว้นแต่การซือ้ขายหรือการ
ให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา การพยาบาล หรือ
การสังคมสงเคราะห์ และไม่น�ารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น

(3) รายจ่ายของมูลนิธิเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ 
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ที่แล้วมา

(4) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิต้องกระจาย
เป็นการทั่วไป

มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งแต่ละรอบที่ระยะเวลาบัญชีไม่ครบ 
12 เดือน จะไม่พิจารณาประกาศให้

(ข้อ 8)

มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบ 1 ปี จะไม่พิจารณาประกาศให้

มลูนธิิใดทีม่ไิด้มีฐานะเป็นนิตบิคุคลจะไม่พจิารณาประกาศให้ เว้นแต่จะมวีตัถุประสงค์และ
การด�าเนินงานเช่นเดียวกับมูลนิธิท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล จะพิจารณาประกาศให้เป็น 
ราย ๆ ไปในหลักเกณฑ์เดียวกัน

(ข้อ 9)

องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา
ใดที่มิได้มีฐานะเป็นมูลนิธิจะไม่พิจารณาประกาศให้ เว้นแต่จะมี
วัตถุประสงค์และการด�าเนินงานเช่นเดียวกับมูลนิธิ จะพิจารณา
ประกาศให้เป็นราย ๆ ไป ในหลักเกณฑ์เดียวกันหรือตามที ่
เห็นสมควร

มูลนิธิใดที่มีวัตถุประสงค์และการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ถึงข้อ 9 จะไม่
พิจารณาประกาศให้ เว้นแต่

(1) เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ พระอุปถัมภ์ของพระบรม 
วงศานุวงศ์ หรือพระสังฆราชูปถัมภ์ หรือมีบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จาก 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าข้ึนไป หรือสมเด็จ 
พระสังฆราชทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์

(2) เป็นมูลนิธิที่ทางราชการจัดตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ การก่อ 
การร้าย หรือเพื่อการศึกษาเป็นการทั่วไป 

(ข้อ 10)

มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือ 
สถานศึกษาใดที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 ถึงข้อ 9 จะไม่พิจารณา
ประกาศให้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณา 
เห็นสมควร

 มลูนธิ ิสมาคม องค์การหรอืสถานสาธารณกศุล ทีด่�าเนนิการอยูท่ัว่ไป จะเป็นองค์กรทีม่ทีัง้ขนาดเล็กและใหญ่ ทัง้มบีคุลากรจ�านวนมากน้อย
แล้วแต่การด�าเนินงานขององค์กร ภาระหน้าที่การจัดท�าเอกสารหลักฐาน การเก็บบันทึกรายการเพื่อการเสียภาษีเงินได้ประจ�าปี การจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการด�าเนินงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นรายละเอียดที่อาจจะถูกละเลิกได้  บทความนี้ เจตนาจะน�าเสนอข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีข้อกฎหมายก�าหนดไว้
ที่มูลนิธิ สมาคม องค์การหรือสถานสาธารณกุศลต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การด�าเนินงานมูลนิธิเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้โดยสะดวกและถูกต้องตาม 
แนวทางที่กฎหมายก�าหนด

โดย..	นางสาวสุชาดา		กรวิทยาศิลป
ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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มูลนิธิที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เว้นแต่
สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาขององค์การ
ของรัฐบาล จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรับท่ีออกให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
ซึ่งได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้ระบุล�าดับที่ได้รับการประกาศด้วย

(2) ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย พร้อมทั้ง
รายงานการด�าเนินงานของกิจการส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาให ้
กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบญัช ีโดยยืน่ผ่าน
ส�านักงานสรรพากรพืน้ทีท่ี่มูลนธิินัน้ต้ังอยู่ 

(ข้อ 11)

มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานการศึกษา 
ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว เว้นแต่
สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาขององค์การ
ของรัฐบาล จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรับที่ออกให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
ซึ่งได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้ระบุล�าดับที่ได้รับการประกาศด้วย

(2) ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย พร้อมทั้ง
รายงานการด�าเนินงานของกิจการส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาให ้
กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ี
โดยยื่นผ่านส�านักงานสรรพากรพื้นที่ที่มูลนิธินั้นตั้งอยู่

มูลนิธิใดที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว 
ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ วัตถุประสงค์ ให้แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงนั้น 

(ข้อ 12)

-

มูลนิธิท่ีได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว 
ให้ส�านักงานสรรพากรภาคท่ีมูลนิธินั้นตั้งอยู ่ ด�าเนินการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน หากปรากฏว่า การด�าเนินงานเข้าลักษณะ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ 
กรมสรรพากรทราบเพือ่พิจารณาเสนอกระทรวงการคลังเพกิถอนการประกาศต่อไป 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ประกาศ 
เพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(1) การด�าเนินงานของมลูนธิไิม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ หรอืมวีตัถปุระสงค์หรอื
มีการใช ้ชื่อมูลนิธิ หรือการด�าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ เป ็นไป 
เพื่อประโยชน์เฉพาะแก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

(2) รายได้ของมูลนิธิได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งส้ินใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีท่ีแล้วมา เว้นแต่รายได้
เฉพาะดอกผลได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของรายได้ดอกผลใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา ทั้งนี้ เฉพาะกรณีตราสาร
จัดต้ังระบุว่าให้น�าดอกผลมาเป็นรายจ่ายเท่านั้น หรือกรณีมีเหตุจ�าเป็นต้องเก็บ
สะสมรายได้เพื่อด�าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

(3) รายได้ได้มาจากการซ้ือขายหรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็น 
ปกติธุระ เว้นแต่การซื้อขายหรือการให้บริการนั้นเก่ียวข้องกับการศาสนา 
การศกึษา การสถานพยาบาล หรอืการสังคมสงเคราะห์ และไม่น�ารายได้ดงักล่าว
ไปจ่ายในทางอื่น

(4) รายจ่ายของมลูนธิเิป็นรายจ่ายเพือ่การกศุลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 65 
ของรายจ่ายท้ังสิน้ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีและรายจ่ายดงักล่าวได้น�าไปเป็น
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายจ่ายทั้งสิ้นใน 3 รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา เว้นแต่มีกรณีอันสมควร

(5) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิไม่กระจายเป็นการทั่วไป
(6) มูลนิธิไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 หรือ 12  
(ข้อ 13)

มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาที่ได้รับ
การประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว ให้ส�านักงานสรรพากร
ภาคที่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลนั้นตั้งอยู่ ด�าเนินการตรวจสอบเอกสาร 
หลกัฐานเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงาน หากปรากฏว่า ผลการด�าเนนิงานเข้าลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ีโดยไม่มเีหตอัุนสมควร ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้กรมสรรพากรทราบ
เพ่ือพิจารณาเสนอกระทรวงการคลังเพิกถอนการประกาศต่อไป  ทั้งนี้ ให้มีผล
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีท่ีประกาศเพิกถอนใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(1) การด�าเนินงานของมูลนิธิไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือมีการใช้ช่ือมูลนิธิ
ด�าเนินการเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว

(2) รายได้ขององค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพื่อการ
กุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่
แล้วมา หรือรายได้เฉพาะดอกผลขององค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้น�าไป
เป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ดอกผลใน 
3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมากรณีตราสารจัดตั้งระบุว่า ให้น�าดอกผลมาเป็น
รายจ่ายเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นต้องเก็บสะสมรายได้เพื่อด�าเนินการตาม
โครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

(3) รายจ่ายขององค์การหรือสถานสาธารณกุศลเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 
และรายจ่ายดงักล่าวได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพ่ือการกศุลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 
75 ของรายจ่ายทัง้สิน้ใน 3 รอบระยะเวลาบญัชทีีแ่ล้วมา เว้นแต่มกีรณอีนัสมควร

(4) รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะขององค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
ไม่กระจายเป็นการท่ัวไป และรายได้ของมูลนิธิได้จากการซื้อขายหรือการให้
บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระ เว้นแต่การซื้อขายหรือการให้บริการนั้น
เกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา การสถานพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะห์ 
และไม่น�ารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น

(5) องค์การหรือสถานสาธารณกุศลไม่ปฏิบัติตามข้อ 11

มลูนธิทิีถ่กูเพกิถอนการประกาศแล้ว หากประสงค์จะขอให้พจิารณาประกาศ
เป็นองค์การหรอืสถานสาธารณกศุลใหม่ สามารถยืน่ค�าขอได้เมือ่พ้น 3 รอบระยะ
เวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีท่ีประกาศ 
เพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(ข้อ 14)

เช่นเดียวกัน
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ความลับ
ในการวัดผล

ในแง่มุมที่คุณ

อาจไม่เคยนึกถึง

การวัดผลคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

	 “การวดัผล	คอื	เครือ่งมอืการบรหิารอย่างหนึง่	หากผูบ้ริหารไม่ทราบเลยว่าตอนน้ีสถานะ
ขององค์กรเราเป็นอย่างไร	 คงเป็นการบริหารที่ค่อนข้างล�าบาก	 มักจะเปรียบเปรยแบบน้ีว่า 
เราขับรถ	เรามีตัววัด	วัดความเร็ว	วัดความร้อน	เรามีระดับน�้ามัน	ถ้าถามว่าท�าไมขับรถต้องมีตัววัด
ด้วย	ท่านลองจินตนาการว่า	เราขับรถและไม่มีตัววัดผลใด	ๆ 	เราก็ต้องเดาเอาเอง	ว่าน�้ามันจะหมด
แล้วหรือยัง	 เหลือน�้ามันเท่าไหร่แล้ว	 รถยนต์มันไปเร็วแค่ไหนแล้ว	 คงเป็นการขับรถท่ีมันไม่ค่อย
สะดวกสบายใจสกัเท่าไหร่นะครับ	เปรียบเทยีบกบัองค์กรเหมือนกนั	ถามว่าวนันีถ้้าไม่มตีวัวดัอะไร
เลยใช้ความรูสึ้กอย่างเดียวในการตัดสนิใจ	ผูบ้รหิารคงท�าได้ค่อนข้างล�าบาก	คราวน้ีลองเปรยีบเทยีบ 
ไปอีกหนึ่งขั้น	 ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่รถยนต์	 แต่มันเป็นเครื่องบิน	 คราวนี้ท่านจะเห็นว่าการวัดผล 
มีความส�าคัญขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เพราะว่า	 เครื่องบินจะให้นักบินมาเดาเอาเองว่า	 ตอนน้ีอยู่ท่ีไหนแล้ว 
บนิสงูแค่ไหนแล้ว	ผมคดิว่ายิง่มีความอันตรายมากขึน้	องค์กรเหมอืนกนัครบัยิง่ถ้าองค์กรท่านใหญ่
ขึน้เรือ่ยๆ	บทบาทในเรือ่งของการวดัผลจงึมีความจ�าเป็นและมคีวามส�าคัญมากเป็นอย่างยิง่	 ถ้าถามว่า 

CFO in Practice 
“ก้าวส�าคัญสู่การเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินมืออาชีพในอนาคต”

รศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์

อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาบริหารการปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าของหนังสือ “ความลับของการวัดผล” 
หนังสือที่เปิดเผยเรื่องราวของการวัดผลใน	14	แง่มุมส�าคัญที่คุณอาจไม่เคยนึกถึง

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	ในเดือนตุลาคมนี้สภาวิชาชีพบัญชีมีก�าหนดจัดโครงการอบรม	CFO in Praction (Certification Program) รุ่นท่ี 8 
ในระหว่างวนัที ่25 ตลุาคม 2561 ถงึวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2561	โดยหลักสูตรได้รวบรวมหลักการ	เทคนิค	และความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน	อาทิเช่น	การประเมินมูลค่ากิจการและการประเมินโครงการลงทุนเพื่อการตัดสินใจ	เทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในมุมมองผู้บริหารด้านการเงิน	การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ฯลฯ	ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ใน	www.fap.or.th
	 เพือ่เป็นการอุน่เครือ่งก่อนการอบรม	Newsletter	ฉบบัน้ีขอน�าบทสัมภาษณ์จาก	รศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ	์อาจารย์ประจ�าคณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี	 สาขาบริหารการปฎิบัติการ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ที่จะมาบรรยายในหัวข้อ	Performance Measurement : Principles 
and Tools. “ความลับของการวัดผลในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยนึกถึง”	มาฝากท่านผู้อ่านค่ะ
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อะไรคือความลับของการวัดผล?
	 “คนส่วนใหญ่มองว่าการวัดผลไม่น่าจะยาก	ตั้ง	KPI	ขึ้นมาแล้วก็วัด	ๆ	ไป	ความลับของ
การวัดผลไม่ใช่เรื่องตัววัดผล	ไม่ใช่แม้กระทั่ง	Framework	ความลับที่จะท�าให้การวัดผลประสบ
ความส�าเร็จ คือ กรอบความคิดที่เก่ียวข้องกับการวัดผล (Mindset)	 ยกตัวอย่างเช่น	 องค์กร 
2	องค์กรไม่ได้มีตัววัดที่ต่างกันเลย	มีข้อมูลที่ไม่ได้ต่างกันเลย	แต่องค์กรหนึ่งส�าเร็จ	อีกองค์กรหนึ่ง
ไม่ส�าเร็จ	 ต่างกันนิดเดียวคือ	Mindset	 ของคนที่ใช้มันต่างกันต่างหากครับ	Mindset	 แบบไหน 
ที่จะท�าให้ส�าเร็จหรือวัดผลได้ส�าเร็จ	 และมันไปสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างไร ถ้าผู้บริหาร
ต้องการวัดผลเพื่อให้คนในองค์กรมีชีวิตที่ดีขึ้นรับประกันว่าส�าเร็จ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริหาร
คิดว่าจะเอาตัววัดผลเพื่อไปจับผิดคน เอาตัววัดผลเพื่อไปท�าโทษคน ระบบแบบนี้คือระบบ 
ที่ล้มเหลวแน่นอนครับ”

สิ่งที่ผู้บริหารด้านบัญชีและการเงิน 
จะได้รับจากการวัดผล?
	 “ต้องยอมรบัว่ากลุม่ของผูบ้รหิารด้านบญัชแีละการเงินเป็นกลุม่ทีอ่ยูใ่กล้ข้อมลูมากทีส่ดุ
กลุ่มหนึ่ง	 และข้อมูลส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์มหาศาล	 ประเด็นคือเราจะน�าข้อมูลที่มี
ประโยชน์เหล่าน้ันมาใช้วัดผลอย่างไร	 ผมว่าเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเอาข้อมูลเหล่าน้ัน
มาแปลงเป็น	 Information แปลงเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอดในการตัดสินใจในการ
ด�าเนินธุรกิจได้	 เราอยู่ในยุคของ	4.0	ยุคที่มีข้อมูลมากมาย	เราจะไม่มีปัญหาในเรื่องการหาข้อมูล
ไม่ได้แน่นอนครับ	 แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ท�าอะไร “การวัดผล”	 หรือ 
การสร้างตวัวดัทีม่คีวามเหมาะสม	จะสามารถช่วยให้ท่านแปลงข้อมลูเหล่านัน้ให้กลายเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจขององค์กรในอนาคตได้	ผมเชื่อว่าองค์กรไหนที่มีการวัดผลที่ถูกต้อง	และน�าข้อมูล
เอาไปใช้ตัดสินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วคือองค์กรที่ประสบความส�าเร็จครับ”

ประโยชน์ของการวัดผลคืออะไร	อย่างแรกคือบอกสถานะปัจจุบัน	เราบอกว่าตอนนี้เราเป็นยังไง	ผมมีค�ากล่าว
อยู่ค�าหนึ่ง	แล้วผมคิดว่าเป็นค�ากล่าวที่น่าจะเป็นจริง	คือ	“You can not manage what you can not 
measure”	ความหมายคอื	 เราจะจดัการอะไรไม่ได้ถ้าเรายงัไม่รูเ้ลยว่าตอนนีเ้ราอยูต่รงไหน	ถ้าเราไม่วดัอะไรเลย 
แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร	เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นปัญหาแล้วหรือไม่”

	 “ถดัมาซึง่คิดว่าเป็นประโยชน์ไม่แพ้กันเลย	คอืการวดัท�าให้เราจดัล�าดบัความส�าคญัได้	 โลกของผูบ้รหิารที ่
เป็นปัญหาอยู่ส่วนใหญ่	ก็คือ	เมื่อเรามีทรัพยากรจ�ากัด	และจะท�าอย่างไรให้บรรลุผลให้มากที่สุด	ถ้าเราไปอยู่ใน
องค์กรทีปั่ญหาไม่มเีลย	มแีต่ทรพัยากร	ถือว่าเราโชคดีมาก	ๆ	ครบั	ซึง่เชือ่ว่าผูบ้รหิารหลายท่านคงไม่เจอ	แต่สิง่ที ่
ต้องเจอคอื	ปัญหามมีากกว่าทรพัยากร	ประเดน็กค็อืเมือ่เราวดัจะท�าให้เรารูว่้าอะไรคือส่ิงส�าคัญทีสุ่ดทีเ่ราจ�าเป็น
จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน	หลายท่านคงเคยได้ยิน	กฎ	80/20	มาตลอด	เช่น	20%	ของปัญหาท�าความเสียหาย	
80%	ของความเสียหายทั้งหมด	ในขณะที่	80%	ของปัญหาที่เหลือรวมกันท�าความเสียหายแค่	20%	ประเด็น
คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือ	80%	อะไรคือ	20%	การวัดผลจะเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้ครับ	และ
ประการสดุท้าย	การวดัผล	เรยีกได้ว่าเป็นเครือ่งมอืหรอืทางลดั	ถ้าเราวดัเราจะรูไ้ด้เลยว่า	อะไรเป็นจดุอ่อน	อะไร
เป็นจุดแข็ง	 จุดแข็งของเราถ้าเราท�าดีก็ดีไป	 เราก็เรียนรู้ไปว่าคือเป็นส่ิงที่เราท�าได้ดี	 อะไรที่เป็นจุดอ่อนของเรา	
เราก็ควรแก้ไข	 การวัดผลจะท�าให้เราสามารถเปรียบเทียบกับคนที่ท�าเรื่องนั้นส�าเร็จแล้ว	ท�าไมถึงเป็นทางลัด
ของความส�าเร็จ เพราะถ้าเราวัดและไปเปรียบเทียบกับคนที่ท�าส�าเร็จแล้ว	 เราไม่จ�าเป็นต้องไปลองผิดลองถูก
ด้วยตัวเอง	ผู้บริหารสามารถไปเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่า	Best	Practice	หรือสิ่งที่องค์กรนั้นๆ	ท�าแล้วประสบความ
ส�าเร็จได้	แล้วเราก็เอาสิ่งที่ส�าเร็จแล้วนั้นมาใช้	ถ้าถามถึงประโยชน์ของการวัดผล	มันมีมากกว่านี้	แต่ในภาพรวม
และภาพสรุป	มันมีอยู่ด้วยกัน	 3	อย่างคือ	บอกสถานะ	ช่วยจัดล�าดับความส�าคัญ	และสุดท้ายก็คือ	ท�าให้เรา 
หาสิ่งที่เรียกว่า	Best	Practice	เจอ	โดยการไปเปรียบเทียบกับคนที่ท�าส�าเร็จแล้วครับ”

เรียบเรียงโดย ส่วนสื่อสารองค์กร
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) 
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

	 สภาวชิาชพีบญัช	ีขออพัเดทข่าวสาร	“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	(กลุม่เคร่ืองมอืทางการเงนิ)”		จ�านวน	5	ฉบบั	ได้แก่ 
TFRS	9		TFRS	7	TAS	32		TFRIC	16	และ	TFRIC	19	ที่แปลมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปี	2018	
(IFRS	blue	book	bound	volume	2018)	ได้ลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา	เรยีบร้อยแล้ว	เมือ่วนัที	่21	กนัยายน	2561	ทีผ่่านมา

	 มาตรฐานฯ	กลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่	1	มกราคม	2563	 เป็นต้นไป	 โดยกิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 
กลุ่มนี้ก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้	 (Early	Adoption)	ได้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	มกราคม	2562	
เป็นต้นไป	และเมื่อมาตรฐานฯ	กลุ่มนี้บังคับใช้แล้วจะต้องมีมาตรฐานฯ	การตีความมาตรฐานฯ	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่
ต้องถูกยกเลิกไป	ดังนี้

มาตรฐานฯ  
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ยกเลิก

TFRS 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

• TAS	101	เรื่อง	หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
• TAS	104	 (ปรับปรุง	 2559)	 เรื่อง	การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี ้
		ที่มีปัญหา
• TAS	105	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้		 
		และตราสารทุน
• TAS	106	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
• แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ 
		หนี้สินทางการเงิน
• แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับธุรกิจประกันภัยในการก�าหนดให้เครื่องมือ 
ทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

		ผ่านก�าไรหรือขาดทุน
• การตีความมาตรฐานการบัญชี	เรื่อง	สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช�าระหนี้

TFRS 7 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ 

ทางการเงิน

TAS	 103	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน
การเงินที่คล้ายคลึงกัน

TAS 32 
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

TAS	107	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

TFRIC 16  
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของ 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
-

TFRIC 19 
เรื่อง การชำ ระหนี้สินทางการเงิน 

ด้วยตราสารทุน
-

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th  
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ช่วงเช้า

ชวนชมสถาปัตยกรรมของ

“พระราชวังสนามจันทร์” จ.นครปฐม 

พระราชวังไทยที่พระเจ้าอยู่หัว ร.6 
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็น 
พระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า 

“เนินปราสาท” ซึ่งภายในประกอบไปด้วย 

พระที่นั่งพิมานปฐม, พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์
เทวาลัยคเณศร์, พระตำ หนักชาลีมงคลอาสน์,

พระตำ หนักมารีราชรัตบัลลังก์, พระตำ หนักทับขวัญ
และอนุสาวรีย์ย่าเหล เป็นต้น

สวยงามและควรค่าแก่การเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว

โครงการ One Day Trip ครั้งที่ 3 

ช่วงบ่าย

สถานที่ท่องเที่ยว

แห่งใหม่

ชวนชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทย

“ณ สัทธา อุทยานไทย” จ.ราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจำ ลองที่สอดแทรกความศรัทธา ความรู้ 
คติธรรม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย 

ไว้อย่างลงตัว โอบล้อมด้วยพื้นที่กว่า 42 ไร่ 
ผ่อนคลายและร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่อายุนับสิบปี 

สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด 

         “เพราะ..สาระความรู้

    ไม่ ได้มีแค่ในห้องเรียนและตำารา

        เพราะ..ความสุขสงบไม่

       ได้มีเพียงในวัดวาอาราม” 

หลังจากปิด 

ปรับปรุงใหม่

เพิ่งเปิด

เม.ย. 61

 

ทำาไม! ต้องไปกับเรา..

ได้พบปะสังสรรคพ์ูดคุยกับ 

เพื่อนร่วมวิชาชีพมากมาย

เดินทางสะดวกสบายและปลอดภัย

ด้วยรถบัสปรับอากาศ VIP (1ชั้น)

มีวิทยากรบรรยายสร้างความรู้

ความเข้าใจตลอดการเยี่ยมชม

เต็มอิ่มไปด้วยอาหารไทยคาวหวาน

แบบ Buffet รสชาติเยี่ยม!  

กว่า 7 เมนู + (ของว่างเช้า/บ่าย)

มีพิธีกร(MC) สร้างเสียงหัวเราะ

และความสนุกตลอดการเดินทาง

มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ 

และของที่ระลึกกลับบ้านมากมาย

ราคา 1,599 บาท ตลอดทริป

Early Bird Rate ราคาพิเศษ 1,399 บาท

เพียงสมัครและชำาระเงินภายในวันที่ 17 กันยายน 61

(ราคานี้เป็นราคารวม VAT แล้ว /เมื่อชำาระแล้วไม่สามารถคืนเงินได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ 02 685 2514, 091 823 8438 (K.ตี๋)

หรือ Jearanai.ra@fap.or.th

www.fap.or.th

ที่นั่งมีจำานวนจำากัด!

ลงทะเบียนก่อนใครได้ที่ 

http://bit.ly/2O2Uhat 

หรือ Scan QR Code

พิเศษ!

Workshop 

ทำาลูกชุป
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ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

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

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 2/61”        

	 วันที่	2-3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

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

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	โรงแรม	S31	สุขุมวิท	31

• หลักสูตร “Professional Forensic Accounting รุ่นที่ 1/61”    

	 วันที่	7-9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	9,000	บาท	บุคคลทั่วไป	10,000	บาท	(รวม	VAT)		

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “UPDATE & TAX PLANNING ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้”   

	 วันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	2,500	บาท	บุคคลทั่วไป	3,000	บาท	(รวม	VAT)		

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21	

• หลักสูตร “การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 2/61”  

	 วันที่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	2,000	บาท	บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)	 

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนาณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

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

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

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

สิ่งตีพิมพ์

		จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

		ไม่มารับตามก�าหนด

		ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

		ไม่ยอมรับ

		ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

		เลิกกิจการ

		ย้าย	ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่	209/2552

ปณศ.(พ)	พระโขนง	10110
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


