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โครงการ Self-Study CPD 
..อ่านต่อหน้า 16

สรุปสาระส�าคัญจากการประชุม 

Thailand IFRS 
Conference 2016

กลับมาอีกแล้วครับกับเรื่องน่ารู้จากคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี หลังจากที่ขาดหายไป
ระยะหนึ่งจนมีผู้เรียกร้องให้คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบญัชอีอกมาสานต่อสาระน่ารูท้างบญัชี
ใหม่ๆ คดิไปคดิมากว็กกลบัมาเรือ่งการบนัทึกรายการ
สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency 
Forward Contract) ดูน่าสนใจสุด สืบเน่ืองจาก 
ในช่วงทีผ่่านมา กจิการทีม่ธีรุกรรมทางการเงินทีเ่ป็น
เงินตราต่างประเทศ ต้องเผชิญกับความผันผวนจาก
อัตราแลกเปล่ียนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หลาย
กิจการจึงหันไปสู่การป้องกันความเสี่ยงจากความ
ผันผวนจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการเข้าไปท�าสญัญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งในขณะนี้ 
ไม่ว ่าจะเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ชุดใหญ่หรือชุดเล็กก็ยังไม่ได้มีการให้หลักการใน 
เรื่องนี้ไว้อย่างเป็นที่เป็นทาง ..อ่านต่อหน้า 10

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน 
สัมมนาครั้งส�าคัญระดับประเทศ “Thailand IFRS 
Conference 2016”งานสมัมนาคร้ังนีถ้อืเป็นโอกาส
อันดีส�าหรับผู้ท่ีอยู่ในแวดวงธุรกิจการบัญชีและการ
ศึกษา ได้ทราบถึงทิศทางและแผนการเปล่ียนแปลง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต 
ตลอดจนทราบถงึประเดน็ในทางปฏิบตัทิีอ่าจเกดิขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงการรายงานทางการเงินสู ่
หลักการมาตรฐานสากล FAP Newsletter ฉบับนี้ 
จงึพลาดไม่ได้ทีจ่ะสรปุเนือ้หาบางส่วนของงานมาเล่า
สู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน 
ต่อไป ..อ่านต่อหน้า 8

โครงการอบรมอาจารย์ 

ผู้สอนบัญชีทั่วประเทศ  

..อ่านต่อหน้า 18

..อ่านต่อหน้า 3

ทักทายเปิดเล่ม 

โดย..วารุณี  ปรีดานนท์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชี

“การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด”
..อ่านต่อหน้า 2 

สวัสดีปีใหม่ไทย 
เทศกาลสงกรานต์

..อ่านต่อหน้า 7

ข่าวสารด้านการวางระบบบัญชี

รายการสัญญาซ้ือขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

มีที่มีทางเสียที



“

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด”
..เป็นที่ประจักษ์กันท่ัวไปว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นม่ิงขวัญของปวง
ชนชาวไทย และทรงมพีระปรชีาสามารถหลายด้าน ทัง้ด้านการประพนัธ์ 
ด้านดนตรี ด้านภาษา และด้านศิลปะ  แต่กระนั้นเลยพระองค์ก็ทรงใฝ่
พระทยัศกึษาความรู้สงูสดุเท่าทีพ่งึจะหาได้ ดงัพระราชด�ารัสของพระองค์
ท่านตอนหนึ่งความว่า “ความรู้ที่เราเรียนนี้ มักเป็นความรู้กลางๆ หรือ
ความรู้เฉลี่ย ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ อาจจะยังใช้ไม่ได้ทันที ต้องการเรียน
ให้ได้ความรู้สูงสุดจริงๆ อันจะน�าไปใช้งานได้จริงๆ เพราะความรู้กลางๆ 
ก็คงแก้ปัญหาได้กลางๆ เท่านั้นเอง”  อีกท้ังยังมีพระจริยวัตรเป็นผู้ใฝ่รู้
แบบที่เรียกว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ดังจะเห็นได้จากพระราชด�าริที่
ทรงฟื้นภาษาฝรั่งเศสเมื่อครั้งรู้สึกถึงความถดถอยในทักษะการใช้ภาษา
ฝรั่งเศส ซึ่งสะท้อนให้เห็นแบบอย่างที่ดีของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
พระปรีชาสามารถ
ด้านการประพันธ์ พระราชนิพนธ์ ที่ทรงไว้มีจ�านวนมากมาย ที่เป็นร้อย
กรองนัน้มบีทร้อยกรองพระราชนิพนธ์ค�าฉนัท์ดษุฎสีงัเวยและกาพย์ขบัไม้ 
บทร้อยกรองเบ็ดเตล็ดและบทร้อยกรองส�าหรับเน้ือเพลงทั้งเพลงไทย 
และเพลงไทยสากล ที่เป็นร้อยแก้วมีทั้งพระราชนิพนธ์ด้านวิชาการ 
วรรณกรรมส�าหรับเยาวชน และพระราชนพินธท์ี่ทรงบันทึกเรือ่งราวการ
เสดจ็พระราชด�าเนินต่างประเทศแต่ละครัง้ นับตัง้แต่เล่มแรกคอื“ย�า่แดน
มงักร” เมือ่เสดจ็ฯเยอืนประเทศจีนในปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถงึปัจจบัุน
มพีระราชนพินธ์ในลกัษณะบนัทกึการเดนิทางยงัต่างแดนเช่นนีห้ลายสบิ 
เล่มแล้ว 

ในด้านดนตรี เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเรียนดนตรีไทยท่ีโรงเรียนจิตรลดา 
ทรงใฝ่พระทัยศึกษาเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้ 
จะเข้ ระนาด และขลุย่ ครดูนตรไีทยของพระองค์ได้แก่ ครนิูภา อภัยวงศ์, 
ครจูนิดาสงิหตัน์, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นต้น ทรงเรียนระนาด
เอกกับ ครููสิริชัยชาญ ฟักจ�ารูญ และเสด็จทรงดนตรีประจ�าที่บ้านปลาย
เนินตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เม่ือทรงเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กท็รงดนตรกีบัพระสหายในชมรมดนตรไีทย และทรงเรยีน
ขับร้องเพลงไทยกบัอาจารย์เจริญใจ สนุทรวาทนิ  ในด้านการขับร้องเพลง
ไทยท�านองเสนาะ พระองค์ทรงเรียนกับอาจารย์ก�าชัย ทองหล่อ และ
อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน  ส่วนการประพันธ์บทเพลงนั้น ทรงนิพนธ์

เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ชื่อเพลงส้มต�า เพลงอื่นๆที่
ทรงนพินธ์ไว้ได้แก่ เพลงเต่ากนิผกับุ้ง, เพลงพญาโศก เพลงดจุบิดามารดร 
และเพลงลอยประทีปเถาเป็นต้น นอกจากดนตรไีทยแล้ว พระองค์ยงัทรง
ดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ ๑๐ พรรษา 
แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ปี และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล 
ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรง
ทรมัเปตน�าวงดรุยิางค์ในงานคอนเสร์ิตสายใจไทย และทรงระนาดฝรัง่น�า
วงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต

ในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ไม่ว่าจะภาษา
ตะวนัออกคือ บาล-ีสนัสกฤต เขมรและจีน หรือภาษาตะวันตกคือ อังกฤษ 
ฝรั่งเศสและเยอรมันได้ทรงใช้ภาษาเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศอยู่เนืองๆ นอกเหนือจากการใช้ภาษา
ในการสื่อสารยังทรงเชี่ยวชาญในบางภาษาจนถึงทรงประพันธ์บทกวีใน
ภาษานัน้ๆ ได้ อาทิ บทกวีพระราชนพินธ์ภาษาฝรัง่เศส “les pas de mon 
pere” หรือ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” รวมทั้งทรงแปลกวีนิพนธ์ภาษาจีน
กว่าร้อยบทเป็นภาษาไทย

ในด้านศิลปะทรงเริ่มสนพระทัยการวาดภาพจากการได้ทอดพระเนตร
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงวาดภาพสีน�า้มนัและ ขอพระราชทาน
สทีีเ่หลอืมาทรงวาดบ้าง จากนัน้กไ็ด้ทรงงานด้านนีต้ามพระราชอัธยาศยั
โดยมิได้ทรงฝึกฝนเป็นพิเศษ ทรงเป็นศิลปินที่ไม่หยุดนิ่ง ทรงทดลอง
เทคนคิต่างๆ และการใช้ส ีทรงสร้างงานศิลปะจากสือ่หลากชนดิและวสัดุ
เหลอืใช้ รวมท้ังทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ นอกจากการวาดภาพ 
ยังสนพระทัยในด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ได้ทรงงานปั้นไว้จ�านวน
ไม่น้อย พระองค์ท่านทรงได้รับครอบครูช่างจากหลวงวิศาลศิลปกรรม 
(เชือ้ ปัทมจนิดา) นบัเป็นนิมติหมายอนัประเสรฐิแก่การเป็นช่างเขียนช่าง
ปั้น ซึ่งเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระทัย..

ไม่ว่าเราจะเป็นผูรู้ท้ีเ่ช่ียวชาญมากแค่ไหน การศกึษาวเิคราะห์ให้รูแ้จ้ง
ถึงแก่นแท้ของเรื่องนั้นๆ และการหมั่นศึกษาทบทวนเป็นประจ�าเป็น
สิ่งที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ” 
โดย.. คุณโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
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Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม

ข่าวสารด้านการวางระบบบัญชี

 = ระบบการปฏิบัติงานที่ดี

ระบบงาน + ระบบบัญชี

เรียนท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนปี 2559 นี้ 

ดิฉนัขอสวัสดีปีใหม่ไทยกบัทุกท่านแทนคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชี และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ขอให้ 

ทุกท่านมีความสุขและความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

รวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกันค่ะ

ส�าหรับงานของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบ 
บัญชีนั้น ยังคงมุ่งเน้นต่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและให้ความรู้
เก่ียวกับการควบคมุภายในแก่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานต่างๆ ทัง้ใน
งานด้านบัญชีและการเงิน และด้านอื่นๆ เพราะทุกคนในองค์กร 
ต่างก็ต้องปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมงานให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการวางระบบบัญชี ได้จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เร่ืองนี ้
 ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าใจว่า
องค์กรที่จะมีผลประกอบการที่ดีได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากระบบการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรเอง นั่นก็คือ

ระบบการปฏบัิตงิานท่ีดจีงึต้องประกอบด้วยท้ังระบบงานและระบบ
บญัช ีซึง่เป็นเรือ่งทีแ่ยกจากกันไม่ได้ เพราะระบบงานคอืการปฏบิตัิ
งานต่างๆให้มีการควบคุมที่ดี ตั้งแต่เกิดรายการ จนกระท่ังส้ินสุด
กระบวนการ โดยการควบคุมนี้ ต้องอ้างอิงไปยังหลักการควบคุม
ภายใน เมือ่รายการต่างๆ เกดิขึน้มาตามระบบงานแล้ว องค์กรกต้็อง
มีระบบการจดบันทึกรายการเหล่านั้น ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
และทนัเวลา โดยต้องอ้างองิมาตรฐานการบัญชเีรือ่งต่างๆ ท�าให้เกดิ
เป็นระบบบัญชีขึ้น

ตัวอย่างเช่น ระบบงานขายต้องมีการควบคุมตั้งแต่การพิจารณา
ลูกค้า การอนุมัติการขาย การส่งของ การเรียกเก็บเงิน การเก็บเงิน 
และการบันทึกบัญชี ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือระบบงาน จากนั้น 
องค์กรก็ต้องน�ารายการขายที่เกิดขึ้นมาบันทึกบัญชีขาย บัญชี 
ลูกหนี้ บัญชีเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ถ้าจุดใดจุดหนึ่ง 
มคีวามบกพร่องหรอืผดิพลาด กจ็ะท�าให้มผีลกระทบต่อจุดอืน่ๆ ด้วย 
ซึ่งอาจท�าให้เจ้าของกิจการเกิดความสูญเสียจากการขายของผิด 
หรือเก็บเงินไม่ได้ หรือบันทึกบัญชีผิด ท�าให้ตัดสินใจผิดพลาด 
เป็นต้น

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี จึงมุ่งเน้น 
การให้ความรูเ้รือ่งการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน การใช้
ระบบเทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนั้น  
เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
และการเงิน และผู้บริหารทุกคนควรศึกษา 
เรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจเป็นอย่างดี เพราะเป็น
ความรับผิดชอบของทุกท่านที่ต้องน�าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง และเผยแพร่ความรู ้นี้ 
ให้ผู้อื่นต่อไป..

ดังนั้น ระบบการปฏิบัติงานที่ดี จึงมีลักษณะ 

ดังนี้

  ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้
อย่างมั่นใจและมีระบบ
    ช่วยให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธผิล ใช้บคุลากรและ

เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
  ช่วยให้มีรายงานทางการเงิน และรายงานเพื่อ 

ผู้บริหารที่มีข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเวลา
  ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดย..วารุณี  ปรีดานนท์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชี

“

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

“การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด”
..เป็นที่ประจักษ์กันท่ัวไปว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นม่ิงขวัญของปวง
ชนชาวไทย และทรงมพีระปรชีาสามารถหลายด้าน ทัง้ด้านการประพนัธ์ 
ด้านดนตรี ด้านภาษา และด้านศิลปะ  แต่กระนั้นเลยพระองค์ก็ทรงใฝ่
พระทยัศกึษาความรู้สงูสดุเท่าท่ีพงึจะหาได้ ดงัพระราชด�ารสัของพระองค์
ท่านตอนหนึ่งความว่า “ความรู้ที่เราเรียนนี้ มักเป็นความรู้กลางๆ หรือ
ความรู้เฉลี่ย ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ อาจจะยังใช้ไม่ได้ทันที ต้องการเรียน
ให้ได้ความรู้สูงสุดจริงๆ อันจะน�าไปใช้งานได้จริงๆ เพราะความรู้กลางๆ 
ก็คงแก้ปัญหาได้กลางๆ เท่านั้นเอง”  อีกท้ังยังมีพระจริยวัตรเป็นผู้ใฝ่รู้
แบบที่เรียกว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ดังจะเห็นได้จากพระราชด�าริที่
ทรงฟื้นภาษาฝรั่งเศสเมื่อครั้งรู้สึกถึงความถดถอยในทักษะการใช้ภาษา
ฝรั่งเศส ซึ่งสะท้อนให้เห็นแบบอย่างที่ดีของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
พระปรีชาสามารถ
ด้านการประพันธ์ พระราชนิพนธ์ ที่ทรงไว้มีจ�านวนมากมาย ที่เป็นร้อย
กรองนัน้มบีทร้อยกรองพระราชนพินธ์ค�าฉนัท์ดษุฎสีงัเวยและกาพย์ขบัไม้ 
บทร้อยกรองเบ็ดเตล็ดและบทร้อยกรองส�าหรับเนื้อเพลงทั้งเพลงไทย 
และเพลงไทยสากล ท่ีเป็นร้อยแก้วมีท้ังพระราชนิพนธ์ด้านวิชาการ 
วรรณกรรมส�าหรับเยาวชน และพระราชนพินธท์ี่ทรงบันทึกเรือ่งราวการ
เสดจ็พระราชด�าเนินต่างประเทศแต่ละครัง้ นบัตัง้แต่เล่มแรกคือ“ย�า่แดน
มงักร” เมือ่เสดจ็ฯเยอืนประเทศจนีในปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถงึปัจจบัุน
มพีระราชนพินธ์ในลกัษณะบนัทกึการเดนิทางยงัต่างแดนเช่นนีห้ลายสบิ 
เล่มแล้ว 

ในด้านดนตรี เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเรียนดนตรีไทยท่ีโรงเรียนจิตรลดา 
ทรงใฝ่พระทัยศึกษาเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้ 
จะเข้ ระนาด และขลุย่ ครดูนตรไีทยของพระองค์ได้แก่ ครนิูภา อภัยวงศ์, 
ครจูนิดาสงิหตัน์, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นต้น ทรงเรียนระนาด
เอกกับ ครููสิริชัยชาญ ฟักจ�ารูญ และเสด็จทรงดนตรีประจ�าที่บ้านปลาย
เนินตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เม่ือทรงเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กท็รงดนตรกีบัพระสหายในชมรมดนตรไีทย และทรงเรยีน
ขับร้องเพลงไทยกบัอาจารย์เจริญใจ สนุทรวาทิน  ในด้านการขับร้องเพลง
ไทยท�านองเสนาะ พระองค์ทรงเรียนกับอาจารย์ก�าชัย ทองหล่อ และ
อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน  ส่วนการประพันธ์บทเพลงนั้น ทรงนิพนธ์

เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ชื่อเพลงส้มต�า เพลงอื่นๆที่
ทรงนพินธ์ไว้ได้แก่ เพลงเต่ากินผกับุง้, เพลงพญาโศก เพลงดจุบดิามารดร 
และเพลงลอยประทปีเถาเป็นต้น นอกจากดนตรไีทยแล้ว พระองค์ยงัทรง
ดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ ๑๐ พรรษา 
แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ปี และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล 
ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรง
ทรมัเปตน�าวงดรุยิางค์ในงานคอนเสร์ิตสายใจไทย และทรงระนาดฝรัง่น�า
วงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต

ในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ไม่ว่าจะภาษา
ตะวนัออกคอื บาล-ีสนัสกฤต เขมรและจีน หรือภาษาตะวันตกคอื อังกฤษ 
ฝรั่งเศสและเยอรมันได้ทรงใช้ภาษาเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ในการเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศอยู่เนืองๆ นอกเหนือจากการใช้ภาษา
ในการสื่อสารยังทรงเชี่ยวชาญในบางภาษาจนถึงทรงประพันธ์บทกวีใน
ภาษานัน้ๆ ได้ อาท ิบทกวพีระราชนพินธ์ภาษาฝรัง่เศส “les pas de mon 
pere” หรือ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” รวมทั้งทรงแปลกวีนิพนธ์ภาษาจีน
กว่าร้อยบทเป็นภาษาไทย

ในด้านศิลปะทรงเริ่มสนพระทัยการวาดภาพจากการได้ทอดพระเนตร
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงวาดภาพสีน�า้มนัและ ขอพระราชทาน
สทีีเ่หลอืมาทรงวาดบ้าง จากนัน้กไ็ด้ทรงงานด้านนีต้ามพระราชอัธยาศยั
โดยมิได้ทรงฝึกฝนเป็นพิเศษ ทรงเป็นศิลปินที่ไม่หยุดนิ่ง ทรงทดลอง
เทคนคิต่างๆ และการใช้ส ีทรงสร้างงานศลิปะจากสือ่หลากชนดิและวสัดุ
เหลอืใช้ รวมทัง้ทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ นอกจากการวาดภาพ 
ยังสนพระทัยในด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ได้ทรงงานปั้นไว้จ�านวน
ไม่น้อย พระองค์ท่านทรงได้รับครอบครูช่างจากหลวงวิศาลศิลปกรรม 
(เชือ้ ปัทมจินดา) นับเป็นนิมิตหมายอันประเสริฐแก่การเป็นช่างเขียนช่าง
ปั้น ซึ่งเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระทัย..

ไม่ว่าเราจะเป็นผูรู้ท่ี้เช่ียวชาญมากแค่ไหน การศกึษาวิเคราะห์ให้รูแ้จ้ง
ถึงแก่นแท้ของเรื่องนั้นๆ และการหมั่นศึกษาทบทวนเป็นประจ�าเป็น
สิ่งที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ” 
โดย.. คุณโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
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พิธีเปิดที่ท�าการสภาวิชาชีพบัญชี 

สาขาสุราษฎร์ธานี

เมือ่วันองัคารที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2559 คณุประสณัห์ เชือ้พานชิ 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยคุณพรชัย กิตติปัญญางาม 
ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสาขา 
คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา อนุกรรมการประสานงานการบริหาร
สาขา และคณุมณีรตัน์ ศรเีสาวชาติ ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพ
บัญชี เดินทางเข้าร่วมพธิเีปิดทีท่�าการสภาวชิาชพีบญัชี สาขา
สุราษฏร์ธานี

ในพิธีเปิดงานมีการแสดงมโนราห์ต้อนรับจากนักศึกษาสาขา
วชิาการบัญชีและสาขานิเทศศาสตร์ โดย ผศ.ดร. ประโยชน์  
คุปกาญจนากุล อธิการบดี และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
และตัดริบบิ้นเปิดส�านักงานร่วมกับ จากนั้นได้เข้าชมห้อง
ส�านักงาน และบอร์ดนิทรรศการร่วมกัน ณ ศาลาประสานใจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8 องค์กรพันธมิตร ผนึกก�าลัง 

ส่งเสริมธรรมาภิบาล ใน AGM 

2559

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุม
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณุสนัต ิวลิาสศกัดานนท์ อปุนายกและประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี เป็นผู้แทนสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าว  8 องค์กร
พันธมิตร ผนึกก�าลังส่งเสริมธรรมาภิบาล ใน AGM 2559  
เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันในการยกระดับธรรมาภิบาล 
และส ่งเสริมแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให ้กับ 
ตลาดทุนไทย

FAP Activity  ข่าวกิจกรรม

แถลงข่าว “ประเทศไทย..ก้าวสู ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อย่างเต็มรูปแบบ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร ่วมกับ IFRS  
Foundation ส�านักงาน ก.ล.ต. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จัดงานแถลงข่าวเรื่อง “ประเทศไทย..ก้าวสู่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบและงาน Thailand IFRS 
Conference 2016” ในวันพฤหัสที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Hans 
Hoogervorst ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต. 
และคณุผ่องพรรณ เจยีรวริยิะพนัธ์ อธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการ
ค้า และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
เข้าร่วมแถลงข่าวเพ่ือแสดงจุดยืนร่วมกันในการยกระดับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และคุณภาพความน่าเชือ่ถอื
ของรายงานทางการเงิน
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FAP Activity  ข่าวกิจกรรม

    

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 

Train the Trainer รุ่นที่ 4

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายมาตรฐาน
การบัญชี ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอน
วิชาบัญชีทั่วประเทศ ที่ผ่านการทดสอบใน “โครงการ Train 
the Trainer รุ่นที่ 4” ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีคุณประสัณห์ 
เชือ้พาณชิ นายกสภาวชิาชพีบญัช ีเป็นผู้มอบประกาศนยีบตัร
และกล่าวเปิดงาน โดยรุ่นนี้มีอาจารย์ผ่านการทดสอบและ 
รบัประกาศนยีบตัรเป็นจ�านวน 18 ท่าน 

ลงนามความร่วมมือโครงการให้

ความรู ้ด ้านการเกษตรและการ

บัญชีแก่เกษตรกร

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืโครงการให้ความรูด้้านการเกษตร
และการบัญชีแก่เกษตรกร ร่วมกับส�านักวิชาทรัพยากร
การเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 7 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพือ่ให้เกษตรกรมคีวามเข้าใจเกีย่วกับการบญัชี
ธุรกิจเบื้องต้น และสามารถน�าการบัญชีต้นทุนและการบัญชี
บริหารมาใช้ทางการเกษตร 

ความท้าทายของผู ้ตรวจสอบ

ภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

เม่ือวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมนนา “Internal Audit’s  
challenge in Value Adding” ความท้าทายของผู้ตรวจ
สอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ณ โรงแรมดุสิตธานี งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ 
งานด้านการตรวจสอบภายในสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไป
ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ และเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรให้ประสบความส�าเร็จ
ต่อไป 

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายก
สภาวิชาชีพบัญชี คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�านักงาน 
ก.ล.ต. คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท อินทัช โฮลติงส์ จ�ากัด (มหาชน) และคุณชัยวัฒน์  
อทัุยวรรณ์ ประธานกรรมการ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงและคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านต่างๆ จากภาคธุรกิจชั้นน�าของประเทศ ร่วมเสวนาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับความคาดหวังท่ีมีต่อการปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบ โดยมผู้ีเข้าร่วมสัมมนาคร้ังนีก้ว่า 300 คน
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กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558  เป็นกฎหมาย 
ที่ออกมาเพื่อรองรับให้ผู้ประกอบการสามารถน�าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกจิแต่ไม่เป็นทีย่อมรบัของสถาบนัการเงนิมาใช้เป็นหลักประกนั เช่น 
สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
มาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้

เหตผุล ในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื ผูป้ระกอบธรุกจิ
สามารถน�าทรัพย์สินอื่นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากทรัพย์สิน 
ตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาใช้เป็นประกนั
การช�าระหนี้ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครอง
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกัน อย่างสังหาริมทรัพย์ท่ีผู้ให้หลัก
ประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเช่นกัน อีกทั้งกระบวนการบังคับจ�านองมีความล่าช้าอันเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สมควรตรากฎหมายเพื่อรองรับการน�า
ทรัพย์สนิทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิมาใช้เป็นประกนัการช�าระหนีใ้นลกัษณะ
ที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหนี้และสร้างระบบการบังคับหลัก
ประกนัทีม่คีวามรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจ 

2. เม่ือมีพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบ
ธุรกิจ) และผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) จะต้องตกลงกันเองว่าจะ
ให้และจะรับหลักประกันดังกล่าวและเลือกผู้บังคับหลักประกัน

3. ผู ้บังคับหลักประกัน หมายถึง ผู ้ท่ีได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที ่
พนกังานทะเบยีนให้เป็นผูบ้งัคับหลกัประกนัส�าหรบัการน�าทรพัย์สนิและ
สิทธิในการประกอบธุรกิจ (กิจการ) มาเป็นหลักประกัน

3.1 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

ปัจจบุนั กระทรวงพาณชิย์อยูร่ะหว่างจดัท�าร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามร่างประกาศ
ดังกล่าวได้ก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถเป็นผู้บังคับหลัก
ประกันได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

    -  ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ต่อเนื่องกันไม่
น้อยกว่า 3 ปี

3.2 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องผ่านการ
อบรมและผ่านการทดสอบ ตามทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้าประกาศก�าหนด

     ปัจจุบนั กรมพฒันาธรุกจิการค้าอยูร่ะหว่างจดัท�าร่างประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้บังคับหลักประกัน ตามร่างประกาศดังกล่าวได้ก�าหนดหลักสูตรการ
อบรมในกลุ่มวิชา ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาด้านกฎหมาย (18 ชั่วโมง)
2. กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการกิจการ  

             (12 ชั่วโมงหรือ 15 ชั่วโมง)
3. ประเมินราคาทรัพย์สิน (6 ชั่วโมง)
4. จริยธรรมและมาตรฐานของผู้บังคับหลักประกัน (6 ชั่วโมง)

  หมายเหตุ หากประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับหรือมีการเปลี่ยน 
แปลงใดๆ สภาวิชาชีพบัญชี จะน�ามาเผยแพร่ให้ทุกท่านทราบต่อไป

4. หน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน

  4.1 ไต่สวนข้อเท็จจริงเหตุบังคับหลักประกัน 
  4.2 ตรวจสอบและประเมินราคากิจการที่เป็นหลักประกัน 
  4.3 ก�าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจ�าหน่ายกิจการที่เป็น 
        หลักประกัน 
  4.4 บ�ารุงรักษา จัดการและด�าเนินกิจการที่เป็นประกัน 
        จนกว่าจะจ�าหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันได้ 
  4.5 ด�าเนินการจ�าหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน และ 
        จัดสรรเงินช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้

ส�ำหรับ FAP Newsletter ฉบับนี้ ส่วนทะเบียนและสมำชิกสัมพันธ์ 

ขอประชำสมัพันธ์กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชรัีบอนญุำต เนือ่งจำก

กฎหมำยดงักล่ำวก�ำหนดคณุสมบตัใิห้ผู้สอบบญัชรัีบอนญุำตสำมำรถเป็น

ผู้บังคับหลักประกันได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

จากข้อมูลที่สรุปดังกล่าว ท่านสามารถ 

หาอ่านฉบับเต็มได้ที่ www.dbd.go.th 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  

สภาวิชาชีพบัญชี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับทุกท่าน

FAP News Update  ข่าวสารสภาฯ
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นอกจากน้ียังมีความเช่ือที่น่าสนใจเกี่ยวกับนางสงกรานต์ 
โดยปี 2559 นี้ นางสงกรานต์มีนามว่า “มณฑาเทวี” ทรง
พาหุรัด ทัดดอกจ�าปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหาร 
นมเนย หัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า  
เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร(นอนลืมตา) มาเหนือหลังคัสพะ(ลา) 
ท�านายได้ว่า จะมีน�้าพอประมาณ ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม 
แต่ปลายปีมาก ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

คนไทยทุกคนรู้จักกับประเพณีสงกรานต์เป็น
อย่างด ีเพราะเป็นช่วงเวลาทีเ่ตม็ไปด้วยความสขุ 
สนกุสนาน ช่ืนม่ืน ไปกับกิจกรรมหลากหลายท้ัง 
รดน�า้ญาตผิูใ้หญ่ สรงน�า้พระพทุธรปูและเล่นน�า้
คลายร้อน หลายๆ คนได้อยู่ พร้อมหน้ากับ
ครอบครวัในช่วงวนัหยดุยาวนี ้นอกจากเป็นช่วง
เวลาดีๆ และวันปีใหม่ไทยตามหลักสุริยคติแล้ว 
เรามารู้จักกับประวัติความเป็นมาและความ
ส�าคัญของวันสงกรานต์กันนะคะ

“สงกรานต์” มาจากภาษาสนัสกฤตว่า “ส�-กรานต” 
ซึง่แปลว่า ก้าวขึน้ ย่างขึน้ ผ่าน หรอื เคลือ่นย้าย
เข้าไป โดยมีนัยว่าการเข้าสู ่ศักราชราศีใหม่  
ในที่นี้หมายถึงเป็นวันที่พระอาทิตย์ผ่านหรือ
เคลื่อนย้ายจากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ  

แต่เดิมสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่5  ในปี พ.ศ.2432 ได้ก�าหนด
ให้ใช้ วันขึ้น 1 ค�่าเดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 
เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นตามหลักทาง
จันทรคติ ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2483 
คณะรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้
ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็น
วันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ 
เป็นสากลทั่วโลก  แต่ถึงอย่างไรคนไทยก็ยังคง
คุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายน จึงได้
ก�าหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่
ไทยร่วมด้วย

สวัสดีปีใหม่ไทย
เทศกาลสงกรานต์

เกร็ดน่ารู้คู่คนไทย

13
เม.ย.

เป็นวันมหาสงกรานต์ เป็นวันส้ินปีเก่า และเป็นวันที่พระอาทิตย ์
เข้าสู่ราศีเมษ มคีวามเช่ือว่าต้องมกีารยงิปืน หรอืจุดประทัด ท�าให้เกิดเสียง
ดังเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ จะมีการปัดกวาดบ้านเรือน ซักเสื้อผ้า เพื่อ
ท�าความสะอาดและขับไล่ส่ิงไม่ดีจากปีเก่าให้หมดไป

14
เม.ย.

เป็นวันเนา และได้ถูกก�าหนดให้เป็นวันครอบครัวอีกด้วย 
มีความเชื่อว่า ห้ามกระท�าส่ิงที่ไม่เป็นมงคล ห้ามด่ากัน 
ห้ามทะเลาะกัน เป็นวันเตรียมงานท�าบุญสงกรานต์ และม ี
การขนทรายเข้าวัดในตอนบ่าย

15
เม.ย.

เป็นวนัเถลงิศก หรอืวนัพญาวนั เป็นวนัทีม่กีารท�าบญุทางศาสนา และ
ท�าบญุแก่ผูท้ีล่่วงลบัไปแล้ว พร้อมท้ังยงัมกีารรดน�า้ด�าหวัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ผู้อาวุโส
เพื่อขอพร

ปัจจบัุนเทศกาลสงกรานต์ต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 วัน  

อย่างไรกด็ ีไม่ว่าจะมปีระวตัคิวามเป็นมาและความเชือ่อะไร สิง่ส�าคญัทีสุ่ด คอื แก่นแท้ของ
ประเพณทีีส่ือ่ถงึ การเคารพนบัถือผูใ้หญ่ การเคารพบชูาพระศาสนา และการรูร้กัสามคัคี 
“มาร่วมสบืสานประเพณอีนัดีงามของไทยกนันะคะ”

Did You Know.. 

ประเพณีการก่อพระเจดีย์ทราย

สมัยก่อนมีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออกจาก

วัดจะมีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มจึงมี

การขนทรายเข้าวัดหรือการก่อพระเจดีย์ทรายนั้นเอง แต่มองอีกมุมก็

อาจเป็นกุศโลบาย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมท�ากิจกรรมและส่งเสริมให้

เกิดความสามัคคี

ขอบคุณภาพจาก คุณโอม รัชเวทย์

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558  เป็นกฎหมาย 
ท่ีออกมาเพื่อรองรับให้ผู้ประกอบการสามารถน�าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกจิแต่ไม่เป็นทีย่อมรบัของสถาบนัการเงนิมาใช้เป็นหลักประกนั เช่น 
สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
มาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้

เหตผุล ในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื ผูป้ระกอบธรุกจิ
สามารถน�าทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากทรัพย์สิน 
ตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาใช้เป็นประกนั
การช�าระหนี้ในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครอง
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกัน อย่างสังหาริมทรัพย์ท่ีผู้ให้หลัก
ประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเช่นกัน อีกทั้งกระบวนการบังคับจ�านองมีความล่าช้าอันเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สมควรตรากฎหมายเพื่อรองรับการน�า
ทรัพย์สนิทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิมาใช้เป็นประกนัการช�าระหนีใ้นลักษณะ
ท่ีไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหน้ีและสร้างระบบการบังคับหลัก
ประกนัทีม่คีวามรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจ 

2. เม่ือมีพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบ
ธุรกิจ) และผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) จะต้องตกลงกันเองว่าจะ
ให้และจะรับหลักประกันดังกล่าวและเลือกผู้บังคับหลักประกัน

3. ผู ้บังคับหลักประกัน หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที ่
พนกังานทะเบยีนให้เป็นผูบ้งัคับหลกัประกนัส�าหรบัการน�าทรพัย์สนิและ
สิทธิในการประกอบธุรกิจ (กิจการ) มาเป็นหลักประกัน

3.1 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันต้องมีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

ปัจจบุนั กระทรวงพาณชิย์อยูร่ะหว่างจดัท�าร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามร่างประกาศ
ดังกล่าวได้ก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถเป็นผู้บังคับหลัก
ประกันได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

    -  ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ต่อเนื่องกันไม่
น้อยกว่า 3 ปี

3.2 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ต้องผ่านการ
อบรมและผ่านการทดสอบ ตามทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้าประกาศก�าหนด

     ปัจจุบนั กรมพฒันาธรุกจิการค้าอยูร่ะหว่างจดัท�าร่างประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้บังคับหลักประกัน ตามร่างประกาศดังกล่าวได้ก�าหนดหลักสูตรการ
อบรมในกลุ่มวิชา ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาด้านกฎหมาย (18 ชั่วโมง)
2. กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการกิจการ  

             (12 ชั่วโมงหรือ 15 ชั่วโมง)
3. ประเมินราคาทรัพย์สิน (6 ชั่วโมง)
4. จริยธรรมและมาตรฐานของผู้บังคับหลักประกัน (6 ชั่วโมง)

  หมายเหตุ หากประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับหรือมีการเปลี่ยน 
แปลงใดๆ สภาวิชาชีพบัญชี จะน�ามาเผยแพร่ให้ทุกท่านทราบต่อไป

4. หน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน

  4.1 ไต่สวนข้อเท็จจริงเหตุบังคับหลักประกัน 
  4.2 ตรวจสอบและประเมินราคากิจการที่เป็นหลักประกัน 
  4.3 ก�าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจ�าหน่ายกิจการที่เป็น 
        หลักประกัน 
  4.4 บ�ารุงรักษา จัดการและด�าเนินกิจการที่เป็นประกัน 
        จนกว่าจะจ�าหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกันได้ 
  4.5 ด�าเนินการจ�าหน่ายกิจการที่เป็นหลักประกัน และ 
        จัดสรรเงินช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้

ส�ำหรับ FAP Newsletter ฉบับนี้ ส่วนทะเบียนและสมำชิกสัมพันธ์ 

ขอประชำสมัพันธ์กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชรัีบอนญุำต เนือ่งจำก

กฎหมำยดงักล่ำวก�ำหนดคณุสมบตัใิห้ผู้สอบบญัชรัีบอนญุำตสำมำรถเป็น

ผู้บังคับหลักประกันได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

จากข้อมูลท่ีสรุปดังกล่าว ท่านสามารถ 

หาอ่านฉบับเต็มได้ที่ www.dbd.go.th 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  

สภาวิชาชีพบัญชี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับทุกท่าน
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สรุปสาระส�าคัญจากการประชุม 

Thailand  
Conference 2016
11 March 2016, Bangkok

Prasan Chuaphanich

President of FAP

คุณประสัณห์ในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯได้กล่าวต้อนรับแขก 
ผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน Thailand IFRS Conference 2016 ซึ่งได้จัดขึ้น
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมือของ
หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ และองค์กรมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  และได้เล่าถึงความเป็นมา
และแผนงานของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) มาปรบัใช้ในประเทศไทย (TFRS) โดยได้มกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันสามารถพัฒนาได้ใกล้เคียงกับ IFRS 
ในระดบัสากล (ยกเว้นเรือ่งของมาตรฐานทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงิน 
IFRS9 ที่จะประกาศใช้ ในช่วงปี 2562 โดยไม่ประกาศใช้ IAS39) ทั้งนี้ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีนโยบายว่ามาตรฐานที่ IFRS ประกาศใช้ในระดับ
สากลจะต้องน�ามาพัฒนาและประกาศใช้ในประเทศไทยภายใน 1 ปีหลัง
จากนั้น และมั่นใจว่าในปี 2562 ประเทศไทยจะถือว่าได้น�า IFRS มาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ

ช่วงที่ 1 
Welcome 

speech and

roadmap  

of IFRS

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ IFRS  

Foundation ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จัดงานสัมมาครั้งส�าคัญระดับประเทศ “Thailand IFRS 

Conference 2016” ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ 

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 

งานสัมมนาคร้ังนี้ถือเป็นโอกาสอันดีส�าหรับผู้ที่อยู่ในแวดวง

ธุรกิจการบัญชีและการศึกษา ได้ทราบถึงทิศทางและแผนการ

เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต 

ตลอดจนทราบถึงประเด็นในทางปฏิบัติที่อาจเกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงการรายงานทางการเงินสู่หลักการมาตรฐานสากล 

โดยงานสัมมนาคร้ังนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ

กว่า 330 คน Newsletter ฉบบันี ้จึงพลาดไม่ได้ทีจ่ะสรุปเนือ้หา

บางส่วนจากช่วงที่ 1-3 ของงานมาเล่าสู ่กันฟัง เพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่านต่อไป
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ในส่วนของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
มีแผนงานที่จะประกาศใช้ IFRS for SME (ฉบับปี 2015) ในปี 2560 และ
ยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ี
การจัดท�าขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกิจการที่มีหรือไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะก็จะมีความเป็นสากลและเทียบเท่า IFRS มากขึ้นในอนาคต   
อันใกล้ 

Rapee Sucharitakul
Secretary-General of SEC

คุณรพีได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวถึงการประชุมในวันนี้ซึ่ง
มขีึน้เพือ่เป็นการประสานความร่วมมอืของทกุภาคส่วนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการจัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการในประเทศไทย ซึ่งการ
ตระหนักถึงความครบถ้วนและการตรงเวลาในการจัดท�างบการเงินเป็น
สิง่ส�าคญั และกล่าวถงึความส�าคัญของ IFRS ทีน่�ามาใช้กบังบการเงนิของ
บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท เพ่ือให้เกิดความเปรียบเทียบกันได้ และ
สามารถให้นักลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศที่นักลงทุนไปลงทุนในประเทศ
ต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยได้ผลักดันให้มีการใช้ IFRS เพื่อดึงดูดแหล่งเงิน
ทุนของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนักลงทุนต่าง
ประเทศมาลงทุนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดทุน (market 
capitalization) นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย ลาว กัมพูชา และพม่า ที่พยายามดึงดูด
แหล่งเงินทุนให้เข้าในประเทศของตนเอง ดังนั้นส�านักงาน กลต. จะผลัก
ดันให้ CFO CEO และผู้ตรวจสอบภายในได้มีส่วนร่วมในการน�า IFRS ไป
ใช้อย่างจริงจัง ดังนั้นสิ่งส�าคัญในการน�า IFRS มาใช้ คือ จะท�าอย่างไรให้
คนมีความรู้และมีความเข้าใจในการน�าไปปฏิบัติใช้ และต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการน�า IFRS ไปปฏิบัติ ได้แก่ ส�านักงาน กลต. 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี 

ช่วงที่ 2 
Key note  

address 

ช่วงที่ 3 
The future  

of financial 

reporting

Mr.Hans Hoogervorst
IASB Chairman

Mr.Hans ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศได้กล่าวถงึความมุง่มัน่ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประทศ (IFRS) ที่จะพัฒนาให้มาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิมทีัง้ความโปร่งใส (Transparency) ความรบัผดิชอบ (Accountability) 
และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อตลาดทุนทั่วโลก นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงข้อดีจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะในเรือ่งของการยกระดบัมาตรฐานฯให้ทัว่โลกได้มกีาร
ปฏบิตัทิางบัญชใีห้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และเพือ่ให้เอ้ือต่อการระดม
ทุนในระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจได้
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในปัจจุบัน ประเทศทั่วโลกประมาณ 116 ประเทศได้
มกีารประกาศใช้ IFRS เป็นมาตรฐานทีใ่ช้ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ
แล้ว โดย Mr. Hans ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและความส�าคัญของ 
IFRS ที่มีต่อประเทศต่างๆเช่น ญี่ปุ่น อินเดีย จีน กลุ่มประเทศอาเซียน 
และกลุ่มประเทศยูโร เป็นต้น

นอกจากนี้ Mr. Hans ได้กล่าวถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น IFRS15 : Revenue from 
contracts with customers IFRS9 : Financial instruments และ 
IFRS16 : Leases ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2018-2019 ซึ่งคาดว่าจะ
มีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
Mr. Hans ได้กล่าวถึงการเปล่ียนแปลง IFRS หลังจากนี้จะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยลง แต่เน้นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเนื้อหาที่ IFRS 
ยังไม่ครอบคลุม และการปรับปรุงในการน�าเสนอข้อมูลทางการเงินให ้
ดีขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินที่มีการน�าเสนอโดยใช้หลัการวัดมูลค่า
ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ IFRS (Non-GAAP measurement) ซึ่ง IFRS ยัง
ไม่ครอบคลมุรายการ Non-GAAP measurement นี ้โดยจะมกีารศึกษา
ในเรื่องก�าไรจากการด�าเนินงาน และ underlying profit เป็นต้น และ 
จะมกีารศกึษาในเร่ืองเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสนิ
ใจมากขึ้น

สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทั้ง 3 ท่าน ที่ท่านให้ข้อคิดเห็นใน

เรือ่ง แผนการน�า IFRS มาใช้ในประเทศไทย ความส�าคญัของการน�า IFRS 

มาใช้ และอนาคตของรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องกบัวิชาชพีบญัชแีละตลาดทุน และให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีน

งานสัมมนาครั้งนี้  ส�ำหรับช่วงที่ 4-7 จะมำเล่ำสู่กันฟังต่อในฉบับหน้ำ 

โปรดติดตำม..

โดย... คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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กลับมาอีกแล้วครับกับเรื่องน่ารู้จากคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบัญชี หลังจากที่ขาดหายไประยะหนึ่งจนมีผู้เรียก

ร้องให้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชอีอกมาสานต่อ

สาระน่ารูท้างบญัชใีหม่ๆ คดิไปคดิมาก็วกกลบัมาเร่ืองการบนัทกึ

รายการสญัญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency 

Forward Contract) ดูน่าสนใจสุด สืบเนื่องจากในช่วงที ่

ผ่านมา กิจการทีม่ธีรุกรรมทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

ต้องเผชญิกับความผันผวนจากอตัราแลกเปลีย่นอย่างไม่อาจ

หลกีเลีย่งได้ หลายกิจการจึงหนัไปสูก่ารป้องกันความเสีย่งจาก

ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการเข้าไปท�าสัญญา 

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิชดุใหญ่หรือชุดเลก็ก็ยงัไม่ได้

มีการให้หลักการในเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นที่เป็นทาง 

ผลที่ตามมาจากการที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินรองรับ
ธรุกรรมเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง ท�าให้หลายกจิการทีม่กีารท�ารายการ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีวิธีปฏิบัติทางบัญชีแตกต่าง
กันไป บางกิจการก็ไม่มีการบันทึกรายการดังกล่าวอย่างเป็นที่เป็นทาง
แต่อย่างใด เอาแค่เปิดเผยรายละเอียดเกีย่วกบัการป้องกันความเส่ียงและ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัตินอกงบดุล (off  
balance sheet) โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี ไม่ขอ
สนับสนุนวิธีดังกล่าว) ขณะที่บางกิจการก็ได้มีการน�าเอาแนวทางปฏิบัติ
ทางบัญชีทีอ่ยูแ่นบท้ายค�าสัง่กรมสรรพากรที ่ป. 68/2541 เรือ่ง ข้อผกูพนั
ตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มาถือปฏิบัติอย่าง
ออกนอกหน้า โดยถือว่าเมื่อไม่มีมาตรฐานฯ ว่าด้วยเรื่องนี้ อย่างน้อยก็
หาแนวปฏิบัติของสรรพากรมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจพลางๆ ไปก่อน 
(แนวทางนี้มีเรื่องที่ต้องเตือนกันว่า กรมสรรพากรท่านว่าต้องปฏิบัติกับ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทุกสัญญา ท�าไม่ครบ ผิด
ระเบยีบด้วย!!!) แต่บางกจิการกม็กีารน�าวธิปีฏบิตัทิางบัญชสี�าหรบัเครือ่ง
มือป้องกันความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement มาใช้อย่างเป็นทางการ แต่เป็น IAS 
39 version ไหนก็ยากต่อการระบุ เอาเป็นว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดูจะ
หรูขึ้นมาอีกหนึ่งระดับก็แล้วกัน (ท�าไม กิจการในประเทศไทยเหงามาก
ต้องหาทีย่ดึเหนีย่วตลอด น่าสงสยั???) แถมท�าให้เครือ่งมอืป้องกนัความ
เสี่ยงมีที่มีทางในงบการเงินเสียทีหลังจากต้องไปหลบอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในรูปแบบการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมมาเสียนาน

ผู้เขียนคาดเดาว่าการที่กิจการน�าวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน IAS 39 มาใช้แบบขอไม่รอใคร น่าจะมี
สาเหตุมาจากประการหลักๆ ก็คือนักบัญชีและผู้สอบบัญชีของกิจการ
คงจะได้ยินแว่วๆ มาว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชี เคยมีด�าริท่ีจะจัดท�าแนวปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องนี้
ออกมาให้ถือปฏิบัติพลางๆ ไปก่อน ก่อนที่จะมีการประกาศใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมือทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ 
ในปี 2562 (TFRS 9: Financial Instruments, TFRS 7: Financial 
Instruments: Disclosures, TAS 32: Financial Instruments: 
Presentation และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง) ก็เลยคิดว่าอย่ารอ
ช้าเลย รับเอาข้อก�าหนดทางบัญชีว่าด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 
ที่ระบุไว้ใน IAS 39 มาใช้ก่อนที่สภาฯ จะออกมาเป็นแนวปฏิบัติในเรื่อง
นี้ ก็น่าจะดูเป็นเด็กดีในสายตาของผู้ใหญ่ เรียกว่าไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ท่าน
เตือน ส่ิงไหนเหมาะสม ท�าได้ก็ท�าว่าอย่างน้ันเถอะ อีกสาเหตุหนึ่งที ่
ผู้เขียนสันนิษฐานไว้ก็คือน่าจะเกิดจากกิจการมีบริษัทแม่ในต่างประเทศ
ทีม่กีารน�าเอา IAS 39 มาถอืปฏบิตัเิป็นนโยบายทางบญัชีของกลุม่กจิการ 
ครัน้มฐีานะเป็นบรษิทัลูกในประเทศไทยแล้วจะไม่ท�าตาม  กด็จูะเป็นการ
แล้งน�้าใจท่ีจะไม่ยอมท�าอะไรให้เข้ากับกิจการอ่ืนๆ ที่มีฐานะเป็นบริษัท
ลกูไม่ต่างจากบรษิทัของเราในประเทศไทย ดงันัน้ จงึสมคัรใจทีจ่ะน�า IAS 
39 มาใช้แบบขอไม่รอใคร ทัง้นี ้กช่็วยให้บรษิทัแม่ในต่างประเทศสะดวก
ต่อการจัดท�างบการเงินรวมอีกต่างหาก หรือน�ามาปฏิบัติเพราะกิจการ
รายงานในแบบเปิดเผยข้อมลูเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัย์ (แบบรายงาน 
56-1) จึงต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กัน

หลังจากที่สันนิษฐานมาพอสมควร ย้อนกลับมาดูใจความส�าคัญของ  
IAS 39 ก็คือการก�าหนดหลักการบัญชีเพื่อการสะท้อนการป้องกัน 
ความเสีย่ง (Hedge Accounting) ไว้ในตวัมาตรฐานฯ อนัเป็นส่วนขยาย
ของเกณฑ์คงค้างออกไปอีกหนึ่งก้าว เพื่อให้เกิดการสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกับการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่น�าไปป้องกันความเสี่ยงใน
รอบบัญชีเดียวกัน หากพลิกเข้าไปอ่าน IAS 39 จะ version ไหนก็ตาม
ในเชิงลึกจะพบว่าการจะน�า Hedge Accounting มาใช้นั้นก็ต้องเข้าสู่
พิธีการหลายขั้นตอนไม่ต่างกับพิธีวิวาห์ กล่าวคือก็จะต้องมีการจัดท�า
เอกสารอย่างเป็นทางการ แสดงรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับ
เครื่องมือป้องกันความเส่ียง รายการที่น�าไปป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์
ในการป้องกนัความเสีย่ง ตลอดจนการพสิจูน์ความมปีระสทิธผิลของการ
ป้องกันความเสีย่ง เรยีกว่าอ่านไปถอดใจไปเพราะกไ็ม่เคยเห็นเจ้าเอกสาร
เช่นว่านั้น ว่ามีหน้าตาที่พอจะเป็นตัวอย่างให้พวกเราเชยชมกันแม้แต่ 
ครั้งหนึ่งในชีวิต 

นอกจากนี้จะต้องเข้าใจอีกด้วยว่าการป้องกันความเสี่ยงภายใต้ IAS 39 
มกีารแบ่งออกเป็นกีช่นดิ เน่ืองจากแต่ละชนิดกจ็ะมกีารรบัรูร้ายการก�าไร
หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงไปต่าง
สถานที่กัน ตัวอย่างเช่น หากเป็นการป้องกันความเส่ียงชนิดมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value Hedge) ก็จะต้องรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือป้องกันความเส่ียงท้ังส่วนที่มีประสิทธิผล
และไม่มีประสิทธิผลไปยังก�าไรหรือขาดทุน แต่ถ้าเป็นการป้องกันความ
เส่ียงชนดิกระแสเงนิสด (Cash Flow Hedge) กจ็ะต้องรบัรู้รายการก�าไร
หรอืขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จริงจากเครือ่งมอืป้องกนัความเส่ียงเฉพาะส่วน
ทีม่ปีระสิทธผิลไปยงัรายการก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (OCI) ส�าหรบัส่วน

รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า.. 

มีที่มีทางเสียที
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ที่ไม่มีประสิทธิผล ก็ให้รับรู้ไปยังก�าไรหรือขาดทุน เป็นต้น เรียกว่าฟังดู
แล้ววุ่นวายใจอย่างไรอยู่ แต่เอาเถอะชีวิตของนักบัญชีเกิดมาครั้งหนึ่ง 
ก็ขอให้ได้สัมผัสกับอะไรที่ฟังดูแปลกๆ บ้างก็เท่ากับเป็นการเพ่ิมรสชาติ
ให้ชีวิต เพราะชีวิตคือชีวิต อยู่กับสิ่งท่ีมี ไม่ใช่ส่ิงท่ีฝัน แต่ท�าสิ่งนั้นให้ดี
ที่สุด ฮาฮาฮาฮาฮา  

ทนีีก้ไ็ด้เวลาย้อนกลบัมายงัรายการสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วง
หน้าทีเ่อ่ยถงึไว้ในตอนต้น พวกเราคงทราบดว่ีาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
จริงๆ แล้วก็คือผลรวมของอัตราแลกเปลี่ยนทันที (spot rate) กับ  
Premium ซึ่งเจ้า Premium ตัวนี้จริงๆ แล้วก็เกิดขึ้นเพราะความแตก
ต่างของอตัราดอกเบ้ียในสองสกุลเงนิคือสกุลเงนิไทยบาทกบัสกลุเงนิตรา
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยค่า premium นี้อาจเป็นบวก เป็นลบ หรือ
เป็นศนูย์ กข็ึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้ในสภาพแวดล้อมสกลุเงนิไทยบาทกบั
สกุลเงินตราต่างประเทศอะไรจะสูงกว่ากัน เรียกว่าผู้เขียนคุยเหมือนจะรู้
เรือ่งจรงิ แต่จรงิๆ แล้วกย็งัมคีวามรูใ้นเรือ่งนีไ้ม่มากนกัเอาเป็นว่านกับญัชี
และผู้สอบบัญชีไปหาอ่านเองในรายละเอียดลึกๆพูดคุยกับธนาคารที่ท�า
ธรุกรรมให้เข้าใจเร่ืองนีก้แ็ล้วกนั เพราะถ้าให้เขียนเร่ืองนีม้ากขึน้อาจท�าให้
รู้หมดว่าจริงๆ แล้วผู้เขียนก็ไม่รู้ไปมากกว่าพวกท่าน 

หลังจากที่พอรู้องค์ประกอบคร่าวๆ ของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าแล้ว 
ทีนี้ก็มาท�าความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเม่ือมีการน�า Hedge Accounting 
มาใช้ และหากการป้องกนัความเสีย่งนัน้เป็นชนดิมลูค่ายตุธิรรม ตวัอย่าง
เช่น กิจการที่มีการน�าเข้าหรือส่งสินค้าไปยังต่างประเทศและ ณ วัน
เดียวกันนั้นก็ได้เข้าท�ารายการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ขายล่วงหน้ากบัธนาคารเพือ่ปกป้องความเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียน ย่อม
หมายถึงว่าทุกสิ้นรอบบัญชี กิจการจะต้องจัดให้มีการสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (ซึ่งในที่นี้
ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศขายล่วงหน้าท่ีกิจการได้ท�าไว้) 
ในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีน่�าไปป้องกนัความเสีย่ง (ซึง่ในทีน่ีส่้วนใหญ่กค็อืบญัชลีกูหนี้
การค้า บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่
กิจการได้มีการแปลงด้วยอัตราปิด ณ วันสิ้นรอบบัญชี) ท้ังน้ี ก็เพื่อให้
รายการก�าไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจากรายการท่ีน�าไปป้องกัน
ความเสี่ยงได้รับการหักกลบกับรายการขาดทุนหรือก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในรอบบัญชีเดียวกันนั่นเอง ส่วนจะ
หกักลบได้มากน้อยเพยีงใดกข็ึน้อยูก่ลยทุธ์ของการป้องกนัความเสีย่งของ
แต่ละกิจการเป็นส�าคัญ ซึ่งนักบัญชีจะเข้าใจยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเข้าไปท�าการ
ศกึษาตวัอย่างประกอบความเข้าใจทีท่างสภาฯ โดยคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานฯ ได้มีการจัดท�าขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกรายการ 
ในช่วงที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ยังไม่ประกาศใช้  (IFRS9: 
Financial instruments)

แต่ถ้ามีการน�า Hedge Accounting มาใช้ และหากการป้องกันความ
เสี่ยงนั้นกลับเป็นชนิดกระแสเงินสด ตัวอย่างเช่น กิจการพยากรณ์ว่าอีก 

2 เดือนข้างหน้าจะน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่ก็ไม่รอจนกระท่ัง
สนิค้าน�าเข้ามาจากต่างประเทศแล้วค่อยเข้าท�ารายการสญัญาซือ้ขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารเพือ่ปกป้องความเส่ียงจากอตัราแลก
เปล่ียน ก็รีบท�าซะตั้งแต่ความเส่ียงยังไม่มาเยือนแต่เกรงว่าจะมาเยือน 
เรียกว่าขี้ระแวงนั่นเอง (พูดให้ไพเราะว่า รอบคอบก็ได้ เอาท่ีสบายใจ)  
อีกทั้งมีความเป็นไปได้สูงที่รายการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้นจะ
เกิดขึ้นแน่ๆ ถ้าเป็นแบบน้ีจริงย่อมหมายถึงว่าทุกส้ินรอบบัญชีก่อนที่
การน�าสินค้าเข้าจากต่างประเทศจะเกิดขึ้น กิจการจะต้องจัดให้มีการ
สะท้อนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยง (ซึ่งในที่นี้ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่กิจการ
ไดท้�าไว้) ไปก่อน โดยไมม่ีการรบัรู้การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ
รายการที่น�าไปป้องกันความเส่ียงแต่อย่างใด โดยก�าไรหรือขาดทุนท่ียัง
ไม่เกิดจริงเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล (การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลก
เปลีย่นทนัททีีแ่ฝงอยูใ่นการเปลีย่นแปลงของอตัราล่วงหน้า) จะต้องรบัรู้
ไปยังรายการ OCI ส�าหรับส่วนที่ไม่ประสิทธิผล (การเปลี่ยนแปลงใน 
premium ที่แฝงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของอัตราล่วงหน้า) ก็ให้รับรู้ไป
ยังรายการก�าไรหรือขาดทุน หากยังงงๆ อยู่เดี๋ยวรอคอยดูตัวอย่าง
ประกอบความเข้าใจแล้วจะร้องอ๋อจนอาจเอ๋อในที่สุดได้ 

เรื่องอื่นที่อยากฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าท่ีกิจการท�าคือ การรายงานเพื่อการบริหารที่จะต้องมาจัดการ
ให้ถูกต้อง การค�านวณหามูลค่ายุติธรรมซึ่งเมื่อถึงวันที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเรื่องเคร่ืองมือทางการเงินน�ามาปฏิบัติกัน ธนาคาร
จะเป็นพนัธมติรให้เราท�างานได้สะดวกราบรืน่หรอืไม่ รวมถงึการท�าระบบ
งานรองรบัการปฏิบตังิาน และโปรแกรมเมอร์จะหาตวัยากกว่า สาวใหญ่
โสดหาคนสาดน�้าวันสงกรานต์ได้หรือไม่ มีปัญหาที่ต้องเตรียมการอีก
มากมาย

ส�าหรับบทความฉบับน้ีเอาแค่พอหอมปากหอมคอดีไหมครับ เพราะ 
ผู ้เขียนก็เริ่มหมดภูมิและความมั่นใจ (เรียกร้องความสนใจไม่มีดี) 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ที่ช่วยชุบชีวิตให้
บทความนี้มีสีสันและเนื้อหาสาระยิ่งขึ้น มา ณ ที่นี้ด้วยครับ โอกาสหน้า
ผูเ้ขยีนและคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ จะกลบัมาใหม่ด้วยเนือ้หา
สาระครบครันเช่นเคย ครับ

$

โดย... รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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ตอนนี้ ก็ผ ่ านวันที่  15 มีนาคม 2559 ซ่ึง เป ็น 

วันสุดท้ายของการจดแจ้งเพ่ือรับสิทธิการไม่ถูก

สรรพากรตรวจสอบย้อนหลังมาแล้ว ก็หวังว่าทุก

คนที่เข้าข่ายการจดแจ้ง จะได้ท�าการจดแจ้งเรียบร้อย

แล้ว  หากใครไม่ได้ท�าการจดแจ้ง ก็เป็นทีน่่าเสยีดายยิง่

ท�ำไมถึงกล่ำวเช่นนั้น เพรำะกฎหมำยฉบับน้ีเป็นกำรให้โอกำสบริษัท
นิติบุคคลทั้งหลำยที่เข้ำเกณฑ์ได้รับสิทธิท่ีจะไม่ถูกตรวจสอบย้อน
หลังตั้งแต่ปี 2558 ย้อนขึ้นไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมำก โดยสัญญำว่ำตั้งแต่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปจะต้องท�ำบญัชใีห้ถกูต้องสอดคล้องกบั
สภำพควำมเป็นจริง ซึ่งกรมสรรพำกรเรียกว่ำเป็นกำรท�ำบัญชีชุดเดียว 

ขอทบทวนกฎเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังอย่ำงย่อๆ 
ดังนี้  นิติบุคคลที่เสียภำษีจำกฐำนก�ำไรสุทธิที่มีรำยได้ไม่เกิน 500 ล้ำน
บำทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลำบัญชีท่ีผ่ำนมำ โดยดูจำกงวดที่ครบ 12 
เดือน และวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวัน
ที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2558 นิติบุคคลเหล่ำนี้หำกเข้ำไปท�ำกำรจดแจ้ง
ในเว็บไซต์กรมสรรพำกรก็จะได้รับสิทธิไม่ถูกกรมสรรพำกรตรวจสอบ 
ย้อนหลัง  ทั้งนี้นับแต่ 1 มกรำคม  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปต้องท�ำบัญชีที่ 
ถูกต้องเสียภำษีอย่ำงถูกต้องด้วย หำกพบควำมผิดในกำรหลบเล่ียง 
สทิธทิีไ่ด้จะถกูเพิกถอน และกรมสรรพำกรกจ็ะเข้ำตรวจสอบย้อนหลงัได้

นอกจำกนี้ กลุ่มที่มีทุนช�ำระแล้วไม่เกิน 5 ล้ำนบำทและมีรำยได้ไม่เกิน 
30 ล้ำนบำทต่อปี กลุม่นีห้ำกจดแจ้งนอกจำกจะได้รบัสทิธไิม่ถกูตรวจสอบ
ย้อนหลงัแล้ว ยงัได้สทิธพิเิศษอกีสองประกำร ได้แก่ ปี 2559 ก�ำไรสุทธทิี่
ได้ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้ และปี 2560 ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3 แสนบำทแรก
ได้รับยกเว้นไม่เสียภำษีเงินได้ ส่วนท่ีเกิน 3 แสนบำทข้ึนไปเสียภำษีใน
อัตรำร้อยละ 10  ซึ่งจะเห็นว่ำนิติบุคคลกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์มำกจริงๆ
ส�ำหรับเงื่อนไขที่ว่ำ เดินหน้ำต้องท�ำบัญชีชุดเดียว หลำยคนก็สงสัยว่ำ 

แปลว่ำอะไร ท�ำไมมีบัญชีหลำยชุด ชุดเดียว ควำมจริงแล้ว ค�ำว่ำบัญชี
ชุดเดียวก็หมำยถึง กำรท�ำบัญชีที่ถูกต้อง เป็นไปตำมควำมจริงที่เกิดขึ้น 
บนัทกึทกุอย่ำงโดยให้มเีอกสำรหลักฐำนทีถ่กูต้องครบถ้วน ตรงไปตรงมำ 
ไม่มีกำรหลบหลีกปิดบัง  หรือลงไม่ครบถ้วน  

กำรท�ำบัญชีชุดเดียว นอกจำกจะเป็นกำรกระท�ำที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
แล้ว ยังมีประโยชน์มำกมำยต่อผู้ประกอบกำรทุกท่ำน โดยจะท�ำให้
มีข้อมูลที่ถูกต้องท่ีจะใช้ในกำรบริหำร ควบคุมกำรด�ำเนินงำนได้ง่ำย  
ท�ำให้ไม่รัว่ไหล หำกท�ำแบบหลบๆ ซ่อนๆ หำกมกีำรรัว่ไหลกไ็ม่อำจรูไ้ด้ 
ข้อมูลบัญชีชุดเดียว ยังท�ำให้ผู ้ใช้งบกำรเงินทุกคนเกิดควำมเชื่อถือ 
ในกิจกำร ท�ำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียเกิดควำมเชื่อมั่น 
ในกำรติดต่อค้ำขำย โดยเฉพำะในกำรขอสินเช่ือจำกธนำคำร ซึ่งใน 
ประเด็นนี้กฎหมำยใหม่นั้นได้บังคับว่ำ ตั้งแต่ปี 2562 สถำบันกำรเงินจะ 
ต้องใช้งบกำรเงินชุดเดียวที่ยื่นกับกรมสรรพำกรเป็นหลักฐำนประกอบ
กำรให้สินเชื่ออีกด้วย
 
ในกำรท�ำบัญชีชุดเดียว ยังจะท�ำให้เกิดกำรเสียภำษีที่ถูกต้องอีกด้วย 
กำรบันทึกบัญชีต้องมีเอกสำรหลักฐำนประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นจริง ในขณะเดียวกัน หำกในเรื่องดังกล่ำวทำงภำษีมีกฎกติกำ
ที่จะต้องมีหลักฐำนเพิ่มเติมและกิจกำรได้จัดให้มีหลักฐำนดังกล่ำว 
ประกอบไว้ ก็จะท�ำให้กำรยื่นเสียภำษีเงินได้จำกก�ำไรสุทธิเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องด้วย กำรปรับปรุงก�ำไรทำงบัญชีให้เป็นก�ำไรทำงภำษีจึงจ�ำเป็น
ต้องรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงหลักเกณฑ์ทำงบัญชีกับหลักเกณฑ์ทำง
ภำษีเป็นอย่ำงดี

บัญชีชุดเดียวจึงเป็นบัญชีที่ใครๆ ก็ให้ควำมเชื่อถือ โดยเฉพำะกับ 
กรมสรรพำกร เพรำะมัน่ใจได้ว่ำจะต้องมีกำรเสยีภำษอีย่ำงถูกต้องในเบือ้ง
ต้น  ประกอบกับกำรที่มีผู้ท�ำบัญชีที่มีคุณภำพ รู้เรื่องของภำษีด้วยแล้ว 
ก็เป็นท่ีแน่นอนว่ำจะต้องมีเอกสำรหลักฐำนประกอบที่กรมสรรพำกร
ให้กำรยอมรับ ลดกำรถูกปรับจำกกำรเสียภำษีไม่ถูกต้อง  บัญชีชุดเดียว
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ตอนนี้ ก็ผ ่ านวันที่  15 มีนาคม 2559 ซ่ึง เป ็น 

วันสุดท้ายของการจดแจ้งเพ่ือรับสิทธิการไม่ถูก

สรรพากรตรวจสอบย้อนหลังมาแล้ว ก็หวังว่าทุก

คนที่เข้าข่ายการจดแจ้ง จะได้ท�าการจดแจ้งเรียบร้อย

แล้ว  หากใครไม่ได้ท�าการจดแจ้ง ก็เป็นทีน่่าเสยีดายยิง่

ท�ำไมถึงกล่ำวเช่นนั้น เพรำะกฎหมำยฉบับนี้เป็นกำรให้โอกำสบริษัท
นิติบุคคลทั้งหลำยที่เข้ำเกณฑ์ได้รับสิทธิท่ีจะไม่ถูกตรวจสอบย้อน
หลังตั้งแต่ปี 2558 ย้อนขึ้นไป ซ่ึงเป็นส่ิงที่ดีมำก โดยสัญญำว่ำตั้งแต่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปจะต้องท�ำบญัชใีห้ถกูต้องสอดคล้องกบั
สภำพควำมเป็นจริง ซ่ึงกรมสรรพำกรเรียกว่ำเป็นกำรท�ำบัญชีชุดเดียว 

ขอทบทวนกฎเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังอย่ำงย่อๆ 
ดังนี้  นิติบุคคลที่เสียภำษีจำกฐำนก�ำไรสุทธิที่มีรำยได้ไม่เกิน 500 ล้ำน
บำทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ โดยดูจำกงวดที่ครบ 12 
เดือน และวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวัน
ที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2558 นิติบุคคลเหล่ำนี้หำกเข้ำไปท�ำกำรจดแจ้ง
ในเว็บไซต์กรมสรรพำกรก็จะได้รับสิทธิไม่ถูกกรมสรรพำกรตรวจสอบ 
ย้อนหลัง  ทั้งนี้นับแต่ 1 มกรำคม  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปต้องท�ำบัญชีที่ 
ถูกต้องเสียภำษีอย่ำงถูกต้องด้วย หำกพบควำมผิดในกำรหลบเล่ียง 
สทิธทิีไ่ด้จะถกูเพกิถอน และกรมสรรพำกรกจ็ะเข้ำตรวจสอบย้อนหลงัได้

นอกจำกนี้ กลุ่มที่มีทุนช�ำระแล้วไม่เกิน 5 ล้ำนบำทและมีรำยได้ไม่เกิน 
30 ล้ำนบำทต่อปี กลุ่มนีห้ำกจดแจ้งนอกจำกจะได้รบัสทิธไิม่ถกูตรวจสอบ
ย้อนหลงัแล้ว ยงัได้สทิธพิเิศษอกีสองประกำร ได้แก่ ปี 2559 ก�ำไรสุทธทิี่
ได้ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้ และปี 2560 ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3 แสนบำทแรก
ได้รับยกเว้นไม่เสียภำษีเงินได้ ส่วนท่ีเกิน 3 แสนบำทข้ึนไปเสียภำษีใน
อัตรำร้อยละ 10  ซึ่งจะเห็นว่ำนิติบุคคลกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์มำกจริงๆ
ส�ำหรับเงื่อนไขที่ว่ำ เดินหน้ำต้องท�ำบัญชีชุดเดียว หลำยคนก็สงสัยว่ำ 

แปลว่ำอะไร ท�ำไมมีบัญชีหลำยชุด ชุดเดียว ควำมจริงแล้ว ค�ำว่ำบัญชี
ชุดเดียวก็หมำยถึง กำรท�ำบัญชีที่ถูกต้อง เป็นไปตำมควำมจริงที่เกิดขึ้น 
บนัทกึทกุอย่ำงโดยให้มเีอกสำรหลักฐำนทีถ่กูต้องครบถ้วน ตรงไปตรงมำ 
ไม่มีกำรหลบหลีกปิดบัง  หรือลงไม่ครบถ้วน  

กำรท�ำบัญชีชุดเดียว นอกจำกจะเป็นกำรกระท�ำที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
แล้ว ยังมีประโยชน์มำกมำยต่อผู้ประกอบกำรทุกท่ำน โดยจะท�ำให้
มีข้อมูลที่ถูกต้องท่ีจะใช้ในกำรบริหำร ควบคุมกำรด�ำเนินงำนได้ง่ำย  
ท�ำให้ไม่รัว่ไหล หำกท�ำแบบหลบๆ ซ่อนๆ หำกมกีำรร่ัวไหลกไ็ม่อำจรูไ้ด้ 
ข้อมูลบัญชีชุดเดียว ยังท�ำให้ผู ้ใช้งบกำรเงินทุกคนเกิดควำมเชื่อถือ 
ในกิจกำร ท�ำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียเกิดควำมเชื่อมั่น 
ในกำรติดต่อค้ำขำย โดยเฉพำะในกำรขอสินเช่ือจำกธนำคำร ซึ่งใน 
ประเด็นนี้กฎหมำยใหม่นั้นได้บังคับว่ำ ตั้งแต่ปี 2562 สถำบันกำรเงินจะ 
ต้องใช้งบกำรเงินชุดเดียวที่ยื่นกับกรมสรรพำกรเป็นหลักฐำนประกอบ
กำรให้สินเชื่ออีกด้วย
 
ในกำรท�ำบัญชีชุดเดียว ยังจะท�ำให้เกิดกำรเสียภำษีที่ถูกต้องอีกด้วย 
กำรบันทึกบัญชีต้องมีเอกสำรหลักฐำนประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นจริง ในขณะเดียวกัน หำกในเรื่องดังกล่ำวทำงภำษีมีกฎกติกำ
ที่จะต้องมีหลักฐำนเพิ่มเติมและกิจกำรได้จัดให้มีหลักฐำนดังกล่ำว 
ประกอบไว้ ก็จะท�ำให้กำรยื่นเสียภำษีเงินได้จำกก�ำไรสุทธิเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องด้วย กำรปรับปรุงก�ำไรทำงบัญชีให้เป็นก�ำไรทำงภำษีจึงจ�ำเป็น
ต้องรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงหลักเกณฑ์ทำงบัญชีกับหลักเกณฑ์ทำง
ภำษีเป็นอย่ำงดี

บัญชีชุดเดียวจึงเป็นบัญชีที่ใครๆ ก็ให้ควำมเชื่อถือ โดยเฉพำะกับ 
กรมสรรพำกร เพรำะมัน่ใจได้ว่ำจะต้องมีกำรเสยีภำษีอย่ำงถูกต้องในเบือ้ง
ต้น  ประกอบกับกำรที่มีผู้ท�ำบัญชีที่มีคุณภำพ รู้เรื่องของภำษีด้วยแล้ว 
ก็เป็นท่ีแน่นอนว่ำจะต้องมีเอกสำรหลักฐำนประกอบที่กรมสรรพำกร
ให้กำรยอมรับ ลดกำรถูกปรับจำกกำรเสียภำษีไม่ถูกต้อง  บัญชีชุดเดียว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ปรบัปรงุ 2558) ฉบับรวมเล่ม

ฉบับที่ 1 ราคา 350 บาท  

ประกอบด้วย...กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงาน

ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 27 ฉบับ และ

แนวทางปฏิบัติทางการบัญชี” 

ฉบับที่ 2 ราคา 250 บาท  

ประกอบด้วย...มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ

ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่.. 

• เว็บไซต์ http://www.fap.or.th

• Counter 9 ส่วนงานบริการลูกค้า  

    ชั้น 1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

• โทร. 02-685-2527

หนังสือใหม่

New!

น�ำเสนอโดย คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

คณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนบัญชีภำษีอำกร

ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจในการด�าเนินงานได้เป็น
อย่างดี ท�าให้รู้ต้นทุน รู้สภาพคล่องที่แท้จริง ประกอบกับการมีระบบ
การควบคุมภายในทีด่ ีมรีะบบการป้องกนัทจุรติด้วยแล้ว จะท�าให้กจิการ
เกิดก�าไรที่มั่งคั่ง มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนั้น การท�าบัญชีให้ดี มีก�าไร
แน่นอนยอมรับ  

ตามแถลงข่าวของกรมสรรพากรมีผู้ประกอบการ 

กว่า 4 แสนรายเข้าจดแจ้งเพื่อรับสิทธิน้ี อย่างไรก็ดี 

ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู ้ประกอบการยังคง

ต้องเตรียมพร้อมท�าความเข้าใจกับข้อก�าหนดหลายๆ 

อย่างท่ีอาจทยอยประกาศเพือ่สนบัสนุนการปฏิบัติตาม

มาตรการบัญชีชุดเดียว อย่างเม่ือเรว็น้ีกรมสรรพากร

ได้ออกค�าชี้แจงมา 2 ฉบับ เพื่อขยายก�าหนดเวลาการ

ยื่นแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติมส�าหรับเดือนภาษีมกราคม 

2558 ถึงมีนาคม 2559 ออกไปเป็นยื่นภายในวันที่ 30 

มิถุนายน 2559 และอีกฉบับเพื่อช้ีแจงว่ากรณีใดบ้าง

ท่ีการออกใบก�ากับภาษีโดยไม่ระบุเลขประจ�าตัวผู้เสีย

ภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการ ถือว่ามิได้

มีเจตนาท่ีจะออกใบก�ากับภาษีแบบเต็มรูปที่มีรายการ 

ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู ้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีและผู ้ประกอบการคลายความกังวล 

อีกทั้งปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม
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..เขามาทีหลังพ่ีตั้งนานชาวบ้านก็รู้ แต่แล้วพี่สู้เขาไม่ได้ 

อ�านาจ ยศฐา บรรดาศักด์ิ ตัดรักแรมไกล ตั้งแต่นี้ไป

เหมือนเส้นขนาน ใครคุ ้นเนื้อเพลงข้างต้น ก็ขอให้

ยกมือข้ึน ใครไม่คุ้นเนื้อเพลงข้างต้น ก็ขอให้ยกมือข้ึน

สวัสดีครับทุกท่าน...ผมขึ้นต้นด้วยเนื้อเพลง 2 เพลง “พี่จนไปหน่อย” 
ของระพิน ภูไท และเพลง “ยกมือขึ้น” ของโจอี้ บอย ซึ่งสามารถจะ
แบ่ง generation ของวัยได้อย่างชัดเจน แต่ไม่ว่าท่านจะวัยไหน  
ผมมั่นใจว่าท่านรักประเทศไทย วันน้ีผมจึงอยากเชิญชวนท่านให้ไป
เยี่ยมชมสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เติมความคิด สร้างเสริม
ความเฉลียวเท่าทันให้กับทุกคนท่ีมาเยือน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง หรือ 
Anti-Corruption Museum คือสถานที่แห่งนั้นครับ ตั้งอยู ่ ณ 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เยื้องกับท�าเนียบรัฐบาลนั่นเอง ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย ป.ป.ช. 
ให้ความส�าคัญกับประชาชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการปลูก 
และปลุกจิตส�านึกถึงความส�าคัญของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้สะอาด และโปร่งใส

เนื้อเพลง “พี่จนไปหน่อย” ที่ผมน�ามาขึ้นบทความนี้ แสดงถึงการตัดพ้อ
ในสิทธิ์ “มาก่อน-ย่อมได้ก่อน” ที่แพ้ “อ�านาจเงิน” ซึ่งในชีวิตประจ�าวัน 
ของเราบนโลกใบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกัน เราพบเห็นคนท่ีแซงคิว ขับรถ
ปาดหน้าแย่งเลน ผ่อนปรนการลงโทษหรือให้สิทธ์ิพิเศษแก่บุคคลที่
เสนอผลประโยชน์ตอบแทน และแม้แต่ตัวเราเองก็อาจเคยเป็นหนึ่งใน
บุคคลที่มีพฤติกรรมนั้น

เพราะการทุจริต...เริ่มที่ตัวเรา และการทุจริตจะจบท่ีตัวเรา ดังนั้นหาก
ประชาชนพลเมืองตื่นรู้ ผสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
และไม่ยอมก้มหัวให้กับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ประเทศไทยก็
จะพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด

“ทางไปสวรรค์มันรก ทางไปนรกมันเตยีน” คนจ�านวนไม่

น้อยจึงชอบทางลัด มุ่งผลลัพธ์ “Result oriented” โดยไม่
ค�านึงถึงขั้นตอนที่ถูกต้อง “Process oriented” ซึ่งในที่สุดจะไม่
ยั่งยืน... รวยฟ้าผ่า รวยก้าวกระโดด คือผลตอบแทนระยะสั้นที่ได้จาก
การโกง แต่ค�าถามคือ...ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดจากการโกง
คืออะไร? จุดจบของคนท่ีรวยจากการโกงเป็นเช่นไร? 10 ส่วนที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ต้านโกงจะให้ค�าตอบกับท่านได้อย่างน่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้างบนความตั้งใจให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ดังนั้น
จึงมีการออกแบบให้ท่านต้องมีกิจกรรมร่วมในบางส่วนที่จัดแสดง และ
โปรดเช่ือผมสักครั้งเถอะครับ จัดสรรเวลาที่มีค่าของท่านไปเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ต้านโกงสักครั้ง ไปฟรี มีเกียรติ แบบน้ีมีแต่คุ้มกับคุ้มครับ

คือสิ่งที่ผมอยากจะกวนความคิด

ท่าน มีอีกหลายสิ่งมากมายครับ 

ที่เราสามารถจะท�าได้บ้าง และจะท�าได้

อกี การเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ต้านโกง

คือหนึ่งในนั้น ณ ที่แห่งนี้จะมีข้อมูล

ให้ท่านเรียนรู้อย่างมากมาย ซ่ึงใน

ฐานะที่เราอยู่ในวิชาชีพ เราต้องเป็น

มอือาชพี จ�าเป็นอย่างมากทีเ่ราต้อง

เรียนรู้ ท�าความเข้าใจ และน�ามาปรับ

ใช้อย่างมีคุณธรรม

ผู้น�ำเสนอ คุณพงศ์ศักด์ิ  แสงสิงคี 

คณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรวำงระบบบัญชี

อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  

ประจ�าปี 2558 (Corruption Perceptions 

Index 2015) ของประเทศไทย ได้ท่ี 76  

จาก 168 ประเทศ โดยได้คะแนน 38 จาก 100 

…. ส่ิงน้ีสะท้อนอะไรบ้างครับ? 
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ข้อมูลเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

ความท้าทายของนักบัญชี

ผู้บริหารและนักบัญชีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการน�าเสนอรายงาน
ทางการเงินที่สะท้อนถึงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ 
การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู ้ใช้งบการเงินสามารถน�าไปใช้ใน 
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม ท้ังน้ีในช่วงหลายทศวรรษ 
ที่ผ่านมา มาตรฐานการรายงายงานทางการเงินได้พัฒนาอย่างก้าว
กระโดด เพื่อตอบสนองต่อวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ โมเดลทาง
ธุรกิจรวมถึงเครื่องมือทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก 
โดยปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินก�าหนดให้กิจการเปิดเผย
ข้อมูลในหลายๆ มิติ เช่น นโยบายการบัญชีท่ีเลือกใช้โดยกิจการ 
การประมาณการทางบญัชี การเปิดเผยรายการทางการค้าระหว่างกจิการ
ที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยข้อมูลเรื่องเครื่องมือทางการเงิน มูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัย์ และหนีส้นิ การเปิดเผยข้อมลูหนีส้นิผลประโยชน์
พนักงานรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ท่ีช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถ
วิเคราะห์ผลประกอบการในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้
ผูใ้ช้งบการเงนิสามารถวดัมลูค่าของกจิการ รวมถึงการคาดการณ์ผลการ
ด�าเนินงาน กระแสเงินสดของกิจการในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อ 
การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ เช่น การตดัสนิใจลงทนุในตราสารทนุ ตราสาร
ทางการเงิน รวมถึงการให้สินเชื่อแก่กิจการ 

อย่างไรก็ดใีนช่วงหลายปีทีผ่่านมา ได้มคี�าถามส�าหรบัผูท้ีเ่กีย่วข้องกับการ
รายงานทางการเงินไม่ว่าจะเป็นผู้จัดท�ารายงานทางการเงิน ผู้บริหาร 
ผู้ใช้งบการเงิน ผู้ก�าหนดมาตรฐาน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายก�ากับดูแลภาค
รัฐ ว่ารายงานทางการเงินปัจจุบันได้ให้ข้อมูลที่กระชับรัดกุมไม่เย่ินเย้อ 
เปน็ประโยชน์ เพียงพอหรอืไม ่เนือ่งจากมีเสียงสะท้อนจากหลายฝา่ยวา่
รายงานทางการเงินในปัจจุบันมีปริมาณจ�านวนหน้าท่ีหนามาก 
มีข้อมูลปริมาณมากเกินความจ�าเป็น (Information Overload) จนเกิด
ค�าถามว่าอะไรคือเป้าหมายหลักที่ทุกฝ่ายต้องการบรรลุเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส�าหรับผู้ใช้งบการเงิน ในหลายกรณีจะเห็นว่าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินมีลักษณะเป็น Boilerplate Text คือทุกบริษัท 
มนีโยบายการบญัชทีีค่ล้ายกนัในขณะทีเ่นือ้หาทางธรุกจิมคีวามแตกต่าง
กัน อย่างชัดเจน นอกจากนี้ข้อมูลบางอย่างที่ไม่เป็นปัจจุบันยังคงค้างใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งท่ีประเด็นดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้วจน
กลายเป็นข้อมูลขยะ (Stale Information) รวมถึงข้อมูลที่ส�าคัญ 
บางรายการ เช่นสมมติฐานทางบัญชีในการประเมิณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดกลับไม่ได้ถูกเปิดเผยเพียงพอ 
เพ่ือให้ผู ้ ใช ้งบการเงินทราบถึงข ้อมูลเชิงคุณภาพว่าหาก
สมมติฐานเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบท่ีมีต่อฐานะ
ทางการเงินของกิจการจะเปลี่ยนไปในทางใดเท่าไหร่ 
เป็นต้น

  ข้อมูลเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงินถือเป็น Hot Issues 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในฟากยุโรป และ อเมริกา โดยฝ่ายก�ากับ
ดแูล ผู้ก�าหนดมาตรฐาน ผู้สอบบญัช ีและกจิการต่างๆ ได้มกีารต้ังคณะ
ท�างานศึกษาเรื่องน้ีโดยตรง และผลการศึกษาก็ออกมาในทิศทาง
เดียวกันว่ารายงานทางการเงินของกิจการควรได้รับการปรับปรุงโดย
เน้นเรือ่งข้อมลูเชงิคุณภาพ (Qualitative information) ความเกีย่วข้อง
ในการตัดสินใจ (Relevance) ความมีสาระส�าคัญ (Materiality) 
โดยค�านงึถงึประโยชน์ทีผู้่ใช้งบการเงนิจะได้รบัเป็นหลัก (Perspectives 
from Users) สิ่งที่ผมอยากจะเรียนแนะน�าก็คือ ฝ่ายจัดการของบริษัท
ควรจะตัง้คณะท�างานเพือ่สอบทานข้อมลูของงบการเงินในปัจจบุนัของ
บรษิทั ตดัทอนข้อมลูทีไ่ม่เก่ียวข้อง หรอืข้อมลูเก่าทีไ่ม่เป็นปัจจบุนัออก
จากงบการเงิน ปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจของ 
บริษัท เพิ่มข้อมูลเชิงคุณภาพในงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชี โดยค�านึงถึงความมีสาระส�าคัญและประโยชน์ที่ผู ้ใช้งบ 
การเงินจะได้รับ ทั้งน้ีผู้ใช้งบการเงินอยากจะเห็นงบการเงินที่มีความ
กระชบัตรงประเดน็ และให้ข้อมลูท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีและ
ไม่ได้ให้แค่ข้อมูล (Data) แต่ให้ข้อมูลเชิงลึก (Insights) เพื่อประโยชน์
ในการตัดสินใจ และในเมื่อท่านสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ 
ผู้ใช้งบการเงินได้มากกว่าบริษัทอื่นในตลาด ท่านก็จะมีความได้เปรียบ 
หลายคนมคีวามเหน็ว่าบรษิทัควรจะเปิดเผยข้อมลูน้อยๆ เพือ่ไม่ให้เสยี
เปรยีบคูแ่ข่ง ผมว่าอนันีเ้ป็นแนวคดิทีไ่ม่ทนัสมยั ปัจจบุนัตลาดทนุมกีาร
เช่ือมต่อเป็นGlobalization ใครสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้มากกว่าก็
จะมคีวามได้เปรยีบเพราะมโีอกาสเข้าถงึแหล่งเงนิทุนทีม่ต้ีนทนุต�า่กว่า 
ดงันัน้ถ้างบการเงนิของท่านยงัเยิน่เย้อ ไม่เป็นปัจจบุนั ไม่มข้ีอมลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงนิ มลูค่าของกจิการกจ็ะถกูลดทอนจากปัจจยั
เหล่านี้ ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนของท่านก็จะถูกลดทอน 
ลง ถงึเวลาฝ่ายจดัการจะต้องให้ความส�าคญัต่อการรายงานทางการเงนิ 

และปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยโดยเน้นประโยชน์ท่ีม ี
ต่อผู้ใช้งบการเงิน  

บทสัมภาษณ์ คุณสุกิจ  วงศ์ถาวรวัฒน์

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร  

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แล้วในมุมมองของท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ “ข้อมูลเชิง

คุณภาพของรายงานทางการเงิน – ความท้าทายของนักบัญชี”
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สภาวิชาชีพบัญชีฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ที่มีต ่อการพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้เป็นผู ้เรียนรู ้ 
ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
จึงได้จัด “โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง  
(Self-Study CPD)” เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการสอบบัญชี หรือในหัวข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบจะสามารถนบัชัว่โมงการพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางด้านบญัชหีรอื
การสอบบัญชี ได้จ�านวน 18 ชั่วโมง ในปี 2559 นี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ได้มีก�าหนดการจัดทดสอบตามโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง โดยการ
ศึกษาด้วยตนเอง จ�านวน 3 ครั้ง ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์  มิถุนายน และ
กันยายน ตามล�าดับ

การจดัทดสอบครัง้ท่ี 1 ได้จดัข้ึนเมือ่วนัเสาร์ที ่27 กมุภาพนัธ์ 
2559 ที่ผ่านมา เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินจ�านวน 6 ฉบับ ได้แก่ 

การทดสอบในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบจ�านวน 62 ท่าน ผ่านการ
ทดสอบจ�านวน 51 ท่าน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ ได้คะแนนรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 จากจ�านวนข้อสอบ 120 ข้อ ส�าหรับท่านที่พลาดโอกาส
ครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจ  เนื่องจากปีนี้จะจัดให้มีการทดสอบอีก 2 ครั้ง 
 

สวสัดี สมาชกิและเพ่ือนร่วมวชิาชพีทกุท่าน เผลอแป๊บเดียว

ก็มาถึงเดือนเมษายนกันอีกแล้วนะคะ ปีนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้

วางแผนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ดิฉันจะขอ

แนะน�าโครงการดีๆ ทีส่ภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถ

พัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง ได้แก่ “โครงการ

พัฒนาความรู ้ต ่อเน่ืองโดยการศึกษาด้วยตนเอง 

(Self-Study CPD)” ซึ่งหลายท่านคงเคยได้ยินหรือได้

รับทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้กันมาบ้างแล้วนะคะ 

เปิดการทดสอบครัง้ท่ี 2 มกี�าหนดการจัดทดสอบในวนัอาทติย์
ที่ 12 มิถุนายน 2559  ซึ่งจะเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ�านวน 6 ฉบับ ได้แก่

เงื่อนไขในการเข้าทดสอบ
• ข้อสอบปรนัย จ�านวน 120 ข้อ เป็นข้อสอบภาษาไทย
• สามารถน�าหนังสือและเอกสารเข้าห้องทดสอบได้  

(Open book exam)
• ให้น�าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าทดสอบ เช่น ดินสอ 2B, 

ยางลบ,เครื่องคิดเลข,ปากกา มาด้วยตนเอง
• ห้ามน�าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
• ผู้ผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป
• ผู้ผ่านการทดสอบนับ ชม. CPD ด้านการบัญชี 18 ชม.

ท่านทีส่นใจสมัครเข้าร่วมโครงการพฒันาความรูต่้อเนือ่งโดยการศกึษา
ด้วยตนเอง (Self-Study CPD) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.fap.or.th โทร. 02 685 2574

สดุท้ายนีด้ฉินัขอฝากแง่คดิดีๆ  ไว้ว่า “ทกุความพยายามอาจไม่ประสบ
ความส�าเร็จแต่ทกุความส�าเร็จต้องเกดิจากความพยายาม” จงึขอเชญิ
ชวนทกุท่านมาร่วมทดสอบความรูใ้นครัง้ต่อไป และขอเป็นก�าลงัใจให้
ทุกท่านประสบความส�าเร็จในการพัฒนาความรู้เพื่อก้าวไปสู่นักบัญชี
มืออาชีพ.. สวัสดีค่ะ

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)  
    เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  

   เรื่อง สัญญาเช่า 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  

   (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23  

   (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)  

   เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
   และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  

   เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด  
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี
    การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลัง
    รอบระยะเวลารายงาน 
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 

การพฒันาความรูต่้อเน่ือง 

โดยการศึกษาด้วยตนเอง..
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Self-Study CPD 

เป็นการทดสอบ 

เท่านั้น!!

โดย..สุวัจชัย เมฆะอ�ำนวยชัย 

คณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนต่ำงประเทศ

ประเทศไทย มีการบังคับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อน
ทีร่ฐัสภาของประเทศสงิคโปร์จะได้มกีารออกบงัคบัใช้ พระราชบญัญตัิ
มาตรฐานการบัญชี (Accounting Standards Act) เมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยให้มีผลตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แต่กฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร์กลับท�าให้มีการจัดตั้ง Accounting Standards 
Council (ASC) เพือ่รับหน้าท่ีก�าหนดมาตรฐานการบญัชแีทน Council 
on Corporate Disclosure and Governance (CCDG) และ ก�าหนด
ภารกิจให้ ASC ก�าหนดมาตรฐานการบัญชีส�าหรับบริษัท มูลนิธิ 
สหกรณ์ และสมาคม เพื่อริเริ่มให้เกิดความสม�่าเสมอในมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างองค์กรทางสังคมท่ีแตกต่างกันให้มีความน่าเชื่อถือ
และความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินให้เป็นระบบเดียวกัน

ที่ส�ำคัญมำกกว่ำนั้น ในขณะที่เรื่องกำรก�ำกับดูแลและกำรบังคับใช้
กฎหมำยท่ีเกี่ยวกับกำรบัญชีและงบกำรเงินในประเทศสิงคโปร์มีเพียง 
สำมองค์กรคือ 

(๑) ACRA ที่ก�ำกับดูแลบริษัทไม่ว่ำจะระดมทุนผ่ำนตลำดทุน 
   หรอืไม่ก็ตำม 

(๒) Registrar of Co-operative Societies ที่ก�ำกับดูแลสหกรณ์ 
(๓) Registrar of Societies ที่ก�ำกับดูแลสมำคม  

   ยิ่งไปกว่ำนั้นทิศทำงกำรก�ำกับดูแลของทั้งสำมองค์กรประสำนงำน     
   กันอย่ำงใกล้ชิดกับ ASC

เรำลองมำดูกันว่ำควำมเรียบง่ำยของเรื่องมำตรฐำนกำรบัญชีและกำร
ก�ำกับดูแลกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสิงคโปร์ที่ช่วยเสริมสร้ำงควำม
โปร่งใสของสิงคโปร์ประกอบด้วย 

(๑) Financial Reporting Standards (FRS) ซึ่งเทียบเท่ำ IFRS 
(๒) SFRS for Small Entities ซึง่เทยีบเท่า IFRS for SME 
(๓) Charities Accounting Standards (CAS) ใช้กับมูลนิธิ 

   และองค์กำรไม่แสวงหำก�ำไรตำมกฎหมำย 
(๔) Practice Statements ซึง่เทียบเท่ำ IFRS Practice Statements 
(๕) Practice Directions ซึ่งเป็นแนวทำงกำรใช้มำตรฐำนซึ่งปัจจุบัน 

   มีสำมเรื่องคือ 
(๕.๑) Measurement Currency and Presentation Currency 
(๕.๒) First Time Adoption of FRS 
(๕.๓) FRS 39: Financial Instruments: Recognition and  

        Measurement 

ส�ำคัญที่สุดคือองค์กรรัฐอื่นๆ ไม่มีกำรออกกฎเกณฑ์ เรื่องบัญชีให้สับสน
และเพิ่มภำระผู ้ประกอบกำรโดยไม่ผ่ำน ASC แต่ประกำรใด ท้ังนี้ 
สำมองค์กรก�ำกับดูแลโดยเฉพำะ ARCA มีอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำร
ก�ำกับดูแลเรื่องกำรบัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ARCA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) เป็น
องค์กรเดียวที่ก�ำกับดูแลกำรจัดท�ำงบกำรเงินของนิติบุคคลท้ังบริษัทท่ี
ระดมในตลำดทุนและไม่ได้ระดมทุนในตลำดทุน ห้ำงหุ้นส่วน นิติบุคคล
ต่ำงชำติที่ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ และนิติบุคคลต่ำงชำติที่มำระดมทุน
ในตลำดทุนสิงคโปร ์  นอกจำกนี้ยั งก�ำกับดูแลคุณภำพนักบัญช ี
ผูบ้รหิำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผูส้อบบญัช ีเรียกได้ว่ำเป็น 
one stop regulator ทีล่ดควำมวุ่นวำยของควำมหลำกหลำยในกำรก�ำกับ
ดูแลท�ำให้ลดต้นทุนกำรท�ำตำมกติกำให้ง่ำยและสะดวกเป็นอย่ำงยิ่ง 
นอกจำกน้ันควำมชัดเจนของ ARCA ไม่ต้องกำรกำรตีควำมวุ่นวำยและ 
ทกุขัน้ตอนชดัเจนเรยีกได้ว่ำเอกสำรครบและชดัเจนก็จะรู้ทันทีว่ำงำนของ
เรำจะได้วันไหนเพรำะกรอบเวลำไม่วุ่นวำย 

หำกผู้ก�ำกับดูแลเรื่องบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินไทยมีกำรรวมกลุ่ม
ก�ำกับดแูลกนัให้เป็นหนึง่เดยีวกนัประกอบกบัประเทศไทยเรำกม็กีฎหมำย
อ�ำนวยควำมสะดวกท่ีหำกเจ้ำหน้ำที่รัฐออกกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนรอบคอบ
ทกุประเดน็ไม่ต้องใช้ดลุยพนิจิ ประเทศไทยเรำกไ็ม่ด้อยกว่ำสงิคโปร์แน่นอน 

เรียนรู้การออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

และการก�ากับดูแลการรายงานทางการเงินในสิงคโปร์

เรียนรู้...สิงคโปร์

สิง่ส�าคญัมากกว่านัน้ ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี (นกับญัช)ี ต้องพร้อม
ปรบัตวัให้ท�างานสมบทบาททีม่ภีารกจิรบัผดิชอบต่อสงัคมมใิห้กลาย
เป็นเครือ่งมอืเจ้าของกจิการในการรายงานข้อมลูท่ีไม่ตรงกบัความเป็น
จรงิและไม่ร่วมออกแบบธุรกรรมทีขั่ดกบัหลักการบญัชีทีม่ลัีกษณะ 
เป็นหลักที่ต้องอาศัยการปรับใช้ตามสภาพที่เป็นจริงของธุรกิจ 
(principle-based accounting concepts) วชิาชีพบญัชีจะมี
บทบาทส่งเสริมประเทศไทยสูก่ารเป็นสังคมรายได้สูงได้ด้วยเช่นกนั 
ถงึเวลาน้ีพวกเรานักบญัชต้ีองพร้อมเข้าใจเรือ่งต่างๆ ในอาเซยีนและ 
พร้อมปรบัตวักนันะครบั....
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โดย..สุวัจชัย เมฆะอ�ำนวยชัย 

คณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนต่ำงประเทศ

ประเทศไทย มีการบังคับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อน
ทีร่ฐัสภาของประเทศสงิคโปร์จะได้มกีารออกบงัคบัใช้ พระราชบญัญตัิ
มาตรฐานการบัญชี (Accounting Standards Act) เมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยให้มีผลตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แต่กฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร์กลับท�าให้มีการจัดตั้ง Accounting Standards 
Council (ASC) เพือ่รบัหน้าทีก่�าหนดมาตรฐานการบญัชแีทน Council 
on Corporate Disclosure and Governance (CCDG) และ ก�าหนด
ภารกิจให้ ASC ก�าหนดมาตรฐานการบัญชีส�าหรับบริษัท มูลนิธิ 
สหกรณ์ และสมาคม เพื่อริเร่ิมให้เกิดความสม�่าเสมอในมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างองค์กรทางสังคมที่แตกต่างกันให้มีความน่าเชื่อถือ
และความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินให้เป็นระบบเดียวกัน

ที่ส�ำคัญมำกกว่ำนั้น ในขณะที่เรื่องกำรก�ำกับดูแลและกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรบัญชีและงบกำรเงินในประเทศสิงคโปร์มีเพียง 
สำมองค์กรคือ 

(๑) ACRA ที่ก�ำกับดูแลบริษัทไม่ว่ำจะระดมทุนผ่ำนตลำดทุน 
   หรอืไม่ก็ตำม 

(๒) Registrar of Co-operative Societies ที่ก�ำกับดูแลสหกรณ์ 
(๓) Registrar of Societies ที่ก�ำกับดูแลสมำคม  

   ยิ่งไปกว่ำนั้นทิศทำงกำรก�ำกับดูแลของทั้งสำมองค์กรประสำนงำน     
   กันอย่ำงใกล้ชิดกับ ASC

เรำลองมำดูกันว่ำควำมเรียบง่ำยของเรื่องมำตรฐำนกำรบัญชีและกำร
ก�ำกับดูแลกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสิงคโปร์ท่ีช่วยเสริมสร้ำงควำม
โปร่งใสของสิงคโปร์ประกอบด้วย 

(๑) Financial Reporting Standards (FRS) ซึ่งเทียบเท่ำ IFRS 
(๒) SFRS for Small Entities ซึง่เทยีบเท่า IFRS for SME 
(๓) Charities Accounting Standards (CAS) ใช้กับมูลนิธิ 

   และองค์กำรไม่แสวงหำก�ำไรตำมกฎหมำย 
(๔) Practice Statements ซ่ึงเทยีบเท่ำ IFRS Practice Statements 
(๕) Practice Directions ซึ่งเป็นแนวทำงกำรใช้มำตรฐำนซึ่งปัจจุบัน 

   มีสำมเรื่องคือ 
(๕.๑) Measurement Currency and Presentation Currency 
(๕.๒) First Time Adoption of FRS 
(๕.๓) FRS 39: Financial Instruments: Recognition and  

        Measurement 

ส�ำคัญที่สุดคือองค์กรรัฐอื่นๆ ไม่มีกำรออกกฎเกณฑ์ เรื่องบัญชีให้สับสน
และเพิ่มภำระผู้ประกอบกำรโดยไม่ผ่ำน ASC แต่ประกำรใด ทั้งนี้ 
สำมองค์กรก�ำกับดูแลโดยเฉพำะ ARCA มีอ�ำนำจแต่เพียงผู้เดียวในกำร
ก�ำกับดูแลเรื่องกำรบัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ARCA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) เป็น
องค์กรเดียวที่ก�ำกับดูแลกำรจัดท�ำงบกำรเงินของนิติบุคคลท้ังบริษัทท่ี
ระดมในตลำดทุนและไม่ได้ระดมทุนในตลำดทุน ห้ำงหุ้นส่วน นิติบุคคล
ต่ำงชำติที่ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ และนิติบุคคลต่ำงชำติที่มำระดมทุน
ในตลำดทุนสิงคโปร ์  นอกจำกนี้ยั งก�ำกับดูแลคุณภำพนักบัญช ี
ผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผูส้อบบญัช ีเรยีกได้ว่ำเป็น 
one stop regulator ทีล่ดควำมวุ่นวำยของควำมหลำกหลำยในกำรก�ำกบั
ดูแลท�ำให้ลดต้นทุนกำรท�ำตำมกติกำให้ง่ำยและสะดวกเป็นอย่ำงยิ่ง 
นอกจำกนั้นควำมชัดเจนของ ARCA ไม่ต้องกำรกำรตีควำมวุ่นวำยและ 
ทกุขัน้ตอนชดัเจนเรยีกได้ว่ำเอกสำรครบและชดัเจนก็จะรู้ทนัทว่ีำงำนของ
เรำจะได้วันไหนเพรำะกรอบเวลำไม่วุ่นวำย 

หำกผู้ก�ำกับดูแลเรื่องบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินไทยมีกำรรวมกลุ่ม
ก�ำกับดแูลกนัให้เป็นหนึง่เดยีวกนัประกอบกบัประเทศไทยเรำกม็กีฎหมำย
อ�ำนวยควำมสะดวกท่ีหำกเจ้ำหน้ำที่รัฐออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนรอบคอบ
ทกุประเดน็ไม่ต้องใช้ดลุยพนิจิ ประเทศไทยเรำกไ็ม่ด้อยกว่ำสงิคโปร์แน่นอน 

เรียนรู้การออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

และการก�ากับดูแลการรายงานทางการเงินในสิงคโปร์

เรียนรู้...สิงคโปร์

สิง่ส�าคญัมากกว่านัน้ ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี (นกับญัช)ี ต้องพร้อม
ปรบัตวัให้ท�างานสมบทบาททีม่ภีารกจิรบัผดิชอบต่อสงัคมมใิห้กลาย
เป็นเครือ่งมือเจ้าของกจิการในการรายงานข้อมลูท่ีไม่ตรงกบัความเป็น
จรงิและไม่ร่วมออกแบบธรุกรรมทีข่ดักบัหลกัการบัญชทีีม่ลีกัษณะ 
เป็นหลักที่ต้องอาศัยการปรับใช้ตามสภาพที่เป็นจริงของธุรกิจ 
(principle-based accounting concepts) วชิาชพีบญัชจีะมี
บทบาทส่งเสรมิประเทศไทยสูก่ารเป็นสงัคมรายได้สงูได้ด้วยเช่นกนั 
ถงึเวลานีพ้วกเรานักบญัชต้ีองพร้อมเข้าใจเรือ่งต่างๆ ในอาเซยีนและ 
พร้อมปรบัตวักนันะครบั....
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ความรู้สึกของตัวแทนอาจารย์ที่ผ่านโครงการ 

Train the trainer รุ่นที่ 4

“ถ้า CPA คอืศกัดิศ์รีแห่งวชิาชีพสอบบญัช ีประกาศ
ฉบับน้ีก็คือ เกียรติศักด์ิและศักด์ิศรีของวิชาชีพ
อาจารย์อย่างพวกเราเช่นกัน” ประกาศนยีบตัรฉบับน้ี
ไม่ใช่แค่ประกาศแสดงความรู้และความสามารถ แต่
ประกาศฉบบันีแ้ทนค�ามัน่สญัญาทีพ่วกเราให้ไว้แก่สภา
วชิาชพีบญัชทีีใ่ห้ความไว้วางใจแก่พวกเรา

“ตลอด 1 เดอืนทีม่าอบรมถึงแม้จะยาวนาน แต่กเ็ป็น 1 
เดอืน ทีม่คีณุค่ามากส�าหรบัครบูญัช ี ความรูท้ีไ่ด้รบัจะ
น�าไปถ่ายทอดสู่นสิติ เพือ่สร้างนักบญัชีท่ีมคีณุภาพให้
กบัประเทศชาติต่อไป”

“สร้างเครอืข่ายพัฒนาความรู้แลกเปลีย่นประสบการณ์
ชวีติ” 1.สร้างเครอืข่ายอาจารย์เพือ่ทีจ่ะสามารถน�าไป
พัฒนาความ รู ้ ความสามารถและแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ในการเรยีนการสอน 2.น�าไปเผยแพร่ให้ 
กับอาจารย์ที่สถานศึกษาและยังเป็นองค์ความรู้ที่จะ
สามารถถ่ายทอดให้กับนกัศกึษาต่อไป 3.อยากให้ทาง
สภาฯจดัอบรมต่อเนือ่งให้กบัผู้ทีผ่่านการอบรม โครงการ 
Train the trainer แต่ละรุ่น เพื่อจะได้มีแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการบัญชีของแต่ละ 
สถาบันการศกึษาต่อไป

อาจารย์วรงค์ ผ่องใส /มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์  /มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการอบรม TFRS ทุกฉบบั

ส�าหรบัอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญช ี

ทั่วประเทศ

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีได้จัด
โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับส�าหรับอาจารย์ผู ้สอนวิชาบัญช ี
ทั่วประเทศ (Train the trainer) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีจาก
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้ Update ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันในหลาย
ประเด็น ตลอดจนมีแนวคดิส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องสร้างความรูค้วามเข้าใจที่
ถูกต้อง เช่น การบัญชีส�าหรับเกษตรกรรมในการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพ
ด้วยมลูค่ายตุธิรรม และข้อยกเว้นของการจัดท�างบการเงนิรวมของกจิการ
ทีด่�าเนนิธรุกจิด้านการลงทนุ (Investment Entities) ซึง่มีผลกระทบต่อ
การวดัมลูค่าของเงนิลงทนุในกจิการทีด่�าเนนิธรุกจิด้านการลงทนุ เป็นต้น

โครงการนีม้เีป้าหมายเพ่ือกระจายองค์ความรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่ได้อย่างทั่วถึงทั้ง 
ประเทศอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีจาก
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศได้มีโอกาส Update ความรู้และสร้าง 
เครือข่ายอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อการผลิต
และพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีัว่ประเทศให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและ
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ตลอด
จนประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและระดบัสากล ซึง่เป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดทุนของประเทศไทย

ส�าหรับรุ่นล่าสุด คือ รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 
2558  มีอาจารย์ที่ผ่านการประเมินผลเชิงคุณภาพ นั่นคือ อาจารย์ผู้เข้า
ร่วมอบรมจะต้องผ่านการทดสอบภายหลังการเข้าอบรม (Post-test) โดย
ได้คะแนนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 โดยที่ได้รับใบประกาศทั้งสิ้นจ�านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และ
ได้จดัพิธมีอบประกาศนยีบัตรไปเม่ือวันที ่29 กมุภาพันธ์ 2559 ท่ีผ่านมา 

สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 31 ท่านที่มีความ
มุ่งมั่นและอุตสาหะในเข้ารับฟังการอบรมในโครงการเป็นเวลากว่า 20 
วนั และมุง่มัน่ในการเตรยีมตวัโดยอ่านมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
เพือ่เข้ารบัการทดสอบ จนสามารถผ่านผลการประเมนิมาได้อย่างน่าภาค
ภมิูใจและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าอาจารย์ผูส้อนวชิาบญัชจีะได้น�าความรูท้ีไ่ด้
จากการเข้าร่วมโครงการไปถ่ายทอดให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี
ทุกท่านในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ต่อไป

ก�าหนดการรุ่นต่อไป...รุ่นที่ 5   

สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี 
โทร. 02 685 2570/02 685 2592 Email : Pornsuda.wo@fap.or.th/jirawan.pu@fap.or.th

โดยโครงการน้ีจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาท่ียังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ หรอืทีเ่คยเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ยงัไม่ครบสทิธติามเง่ือนไข
ที่ก�าหนด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งอาจารย์
ผู้สอนเข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 2 ท่านต่อ Module ตลอดโครงการทุก
รุ่น และไม่อนุญาตให้ส่งอาจารย์ท่านเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการในรุ่น
ก่อนหน้านี้เข้าร่วมการอบรมใน Module เดิม “ก�าหนดปิดรับสมัคร
เข้าร่วมโครงการภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559”

วันที่ 4 - 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)

TRAIN 
The Trianer
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Privilege Course
หลักสูตรสัมมนาราคาพิเศษ..เพื่อสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

วันที่จัดสัมมนา ชื่อหลักสูตรอบรมสัมมนา

จ. 4 เม.ย. 59 
ประเด็นส�าคัญส�าหรับงบการเงิน ปี 2558 

เพื่อรองรับมาตรการบัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 1/59 

อ. 5 เม.ย. 59 
การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีมีการแก้ไข

ข้อผิดพลาดในงวดก่อน รุ่นที่ 1/59 

ส. 23 เม.ย. 59 
สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ SMEs  

รุ่นที่ 1/59 

อา. 24 เม.ย.59 
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการน�าส่ง

งบการเงิน รุ่นที่ 1/59 

พ. 27 เม.ย. 59 
สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือ

ทางการเงิน) ส�าหรับ SMEs รุ่นที่ 1/59 

ส. 30 เม.ย. 59 
บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC  

(ปรับปรุง 2016) รุ่นที่ 1/59   

พ. 8 มิ.ย. 59 เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน รุ่นที่ 1/59 

พฤ. 23 มิ.ย. 59 ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 1/59 

อา. 3 ก.ค. 59 
โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร

ด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 14 (ทดสอบ) 

อัตราสัมมนาส�าหรับสมาชิกสภาฯ

599 บาท (รวม VAT)

ทุกหลักสูตร

สามารถ

นับชั่วโมง

พัฒนาความรู้

ต่อเนื่องได้

(CPD)

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและดูรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับหลักสูตร

ได้ที่ https://eservice.fap.or.th/accounttraining/index.php
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

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

Website : www.fap.or.th , E-mail: fap@fap.or.th , Facebook : www.facebook.com/FAP.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์  

ได้ที่ www.fap.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

หากต้องการอ่าน  

FAP Newsletter ย้อนหลัง  

สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมได้ที่อีเมล 

fapnewsletter@fap.or.th

•  หลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชี 5 ฉบับใหม่

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00น.-16.30น.

สมาชิก 1,700 บาท บุคคลทั่วไป 2,100 บาท (รวม VAT)

สถานที่จัดอบรมสัมมนา ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 ส�าหนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•  หลักสูตร การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 11 (หลักสูตรที่ 6)

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00น.-16.30น.

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

สถานที่จัดอบรมสัมมนา อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

•  หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผน และท�าก�าไร รุ่นท่ี 1/59

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00น.-16.30น.

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

สถานที่จัดอบรมสัมมนา อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

•  หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/59

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

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

สถานที่จัดอบรมสัมมนา อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)


