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	 ..ตลอดระยะเวลา	 70	 ปี	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิดี	จกัรนีฤบดนิทรสยามนิทรา 
ธิราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ	
โดยมุ ่งเน้นงานด้านการพัฒนาเพ่ือผลแห่งความอยู ่เย็นเป็นสุขของ 
พสกนกิรชาวไทยเป็นส�าคัญ	ดงัพระบรมราชโองการ	“เราจะครองแผ่นดนิ 
โดยธรรม	 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	 ท่ีทรงประกาศต่อ 
มหาสโมสรสันนิบาต	 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เมื่อวันที่	 5	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2493	ให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้โดยทั่วกัน	
	 ด ้ วยส� านึ ก ในพระมหากรุณาธิ คุณอย ่ า งหา ท่ี สุ ดมิ ไ ด  ้
และเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์	 FAP	 Newsletter 
ฉบบัเดอืนพฤศจกิายนนี	้สภาวชิาชพีบญัชี
จึงขอน�า	“ทศพิธราชธรรม”	ซึ่งเป็นหลัก
ธรรมประจ�าพระองค์	 10	 ประการ	 หรือ
เป็นคุณธรรมประจ�าตนของผู ้ปกครอง
บ้านเมือง	 ให้มีความเป็นไปโดยธรรม	
และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน 
มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทุกท่านได้อ่าน	 เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินชีวิตหรือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อไป	
 1.ทาน หรือการให้ พระองค์
ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค ์
ในการก่อตัง้กองทนุเพ่ือการศกึษาหรือสมทบ 
ทุนเข้าร่วมโครงการสาธารณะประโยชน ์
ต่าง	ๆ	 อีกทั้งพระราชทานพระราชด�าริ 
อันก่อให้เกิดการพัฒนาสติปัญญาและ
พัฒนาประเทศชาติ	
 2 .ศี ล 	 พระองค ์ทรงปฏิบั ต ิ
พระราชจรรยานุวัตร	พระกาย	พระวาจา	
ให้ปราศจากโทษ	 ทั้งในการปกครอง	 (กฎหมายและนิติราชประเพณี) 
และในทางศาสนา	(เบญจศีล)
 3.บริจาค	 พระองค ์ทรงสละส่ิงท่ีไม ่ เป ็นประโยชน ์หรือ 
มีประโยชน์น้อยเพื่อสิ่งที่ดีกว่า	 เมื่อถึงคราวก็สละได้	 แม้พระราชทรัพย	์
พระโลหติ	หรือแม้แต่พระชนม์ชพี	เพือ่รกัษาธรรมและพระราชอาณาจักร
ของพระองค์
 4.ความซื่อตรง	 พระองค์ทรงซ่ือตรงในฐานะท่ีเป็นผู้ปกครอง	
ด�ารงอยู ่ในสัตย์สุจริต	 ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตร	 และอาณา
ประชาราษฎร์

 5.ความอ่อนโยน	 หรือเคารพในเหตุผลที่ควร	 พระองค์ทรง 
มสัีมมาคารวะต่อผู้อาวโุส	และอ่อนโยนต่อบคุคลทัง้ทีเ่สมอกนัและต�า่กว่า
 6.ความเพียร พระองค์ทรงตั้งพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราช
กรณียกิจให้เป็นไปได้ด้วยดีโดยปราศจากความเกียจคร้าน
 7.ความไม่โกรธ	 พระองค์ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ	 ไม่เคย 
มุ่งร้ายต่อผู้อื่น	 ทรงมีเมตตาไม่ก่อเวรแก่ผู้ใด	 ไม่ทรงพระพิโรธในเหตุ 
ที่ไม่ควร	และแม้ทรงพระพิโรธก็ทรงข่มพระราชหฤทัยให้สงบได้
 8.ความไม่เบียดเบียน พระองค์ทรงมีพระราชอัธยาศัยและ 
พระมหากรณุา	ไม่ทรงก่อทกุข์หรอืเบยีดเบยีนผูอ่ื้น	ทรงปกครองประชาชน 
ดังบิดาปกครองบุตร

 9.ความอดทน	 พระองค์ทรงมี 
พระราชจริยานุวัตร	 อันอดทนต่อสิ่ง 
ทั้งปวง	รักษาพระราชหฤทัย	พระอาการ	
พระกาย	และพระวาจาให้เรียบร้อยเสมอ
 10.ความเที่ยงธรรม	 พระองค์
ทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณี	 ไม่ทรง
ประพฤติผิดจากพระราชจริยานุวัตร 
ไม ่ทรงประพฤติให ้คลาดจากความ
ยุติธรรม	 ทรงอุปถัมภ ์ยกย ่องคนที่ม ี
ความชอบ	 ทรงบ�าราบคนท่ีมีความผิด 
โดยปราศจากอ�านาจอคต	ิและไม่ทรงแสดง 
ให้เห็นด้วยพระราชหฤทัยยินดียินร้าย
	 ด ้ วยหลั กธรรมข ้ า งต ้น จึ ง 
ยิ่งตระหนักว่าเป็นบุญแล้วที่ได้เกิดมา 
ในใต้ร ่มพระบรมโพธิสมภารซึ่งพสก
นิกรชาวไทยต่างอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 
ทุกคนจึงเห็นพร้องต้องกันที่จะยึดถือ
พระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเรา

หากสามารถยึดถือจรรยาบรรณอันเสมือนเป็นคุณธรรมประจ�าตนของ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพและสามารถน้อมน�าหลักธรรมตามแนวทางของ
พระองค์มาประยกุต์ใช้ในเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยกจ็ะยิง่เสรมิให้เกดิ
ความยัง่ยนืในการประกอบวชิาชพีและเกิดความมัน่คงในการด�าเนนิชวีติ	 
และนอกจากที่ทุกคนประพฤติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมแล้วคง
ไม่ลืมที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน	 เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงเป็น	“พ่อของแผ่นดิน”

“หลักธรรมส�าคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระอยู่เจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติเพื่อปกครองพสกนิกรชาวไทย 
ได้ยั่งยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก คือ “ทศพิธราชธรรม”
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ข้าพระพุทธเจ้าสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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	 หากย ้อนกลับไปยังจุดเร่ิมต ้น	 ในป ี 	 พ.ศ. 	 2491 
มีผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีกลุ ่มเล็ก	 ๆ	 รวมตัวกันก่อตั้งองค์กร
วิชาชีพบัญชีเป ็นครั้งแรก	 โดยใช ้ชื่อว ่า	 “สมาคมนักบัญชี
แห่งประเทศไทย”	 และต่อมาในปี	 2518	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	
“สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย” 
โดยมีเจตนารมณ์ในการสร ้างความสามัคคีในหมู ่นักบัญชี 
เพือ่ร่วมพฒันาวชิาชพีบัญชใีห้เป็นทีย่อมรบัและสร้างประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคมโดยส่วนรวม	
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	 2547	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดลุยเดช	ทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศ
ตรา	“พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547”	และมีผลบังคับใช้
ตั้งแตว่ันที่	23	ตุลาคม	พ.ศ.		2547	จึงเกดิเป็น	“สภาวิชาชีพบัญชี”	
ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่ 
ภายใต้การดูแลวิชาชีพบัญชีทั้ง	 6	 ด้าน	 เพื่อเป็นศูนย์รวมและ 
ส่งเสรมิความเป็นปึกแผ่น	รวมทัง้ให้ความรูแ้ละส่งเสรมิการพฒันา 
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี	 ซ่ึงถือเป็นความส�าเร็จและ
ความภาคภูมิใจของชาวบัญชีท่ีได้รับพระมหากรุณาตราพระราช
บัญญัติจากพระองค์ท่าน	
	 ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีเป็นองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหา
ผลก�าไร	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้า
เป ็นหลัก	 และในป ีต ่อมาได ้ด� า เ นินการขอพระราชทาน 
พระมหากรุณาธิ คุณให ้สภาวิชาชีพบัญชี	 “อยู ่ ในพระบรม
ราชปูถมัภ์”	ซึ่งเมื่อวันที่	22	กันยายน	พ.ศ.	2548	ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชีโดยมีเนื้อหาใน
หนงัสอืตอนหนึง่ระบวุ่า	“ตามทีแ่จ้งว่าประสงค์จะขอพระราชทาน
พระมหากรุณาให้สภาวิชาชีพบัญชีอยู ่ในพระบรมราชูปถัมภ์	
เพื่อเป็นเกียรติแห่งวิชาชีพบัญชี	 เพื่อความเป็นเอกภาพและ 
การเป็นตัวแทนของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี	 ได้ขอให้ส�านักเลขาธิการน�าความกราบบังคมทูล 
พระกรณุาทราบฝ่าละอองธลุพีระบาทแล้ว	พระองค์ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯให้สภาวชิาชพีบญัชอียูใ่นพระบรมราชปูถมัภ์	ตามทีข่อ 
พระกรุณา	ตั้งแต่วันที่	6	กันยายน	พ.ศ.	2548	เป็นต้นไป”	
	 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
อนุญาตให้อยู่	 “ในพระบรมราชูปถัมภ์”	 จวบจนทุกวันนี้	 นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	 เราชาวสภาวิชาชีพบัญช ี
จึงขอน้อมน�าค�าสอนและพระราชด�ารัสของพระองค์มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี	 และขอยึดมั่นใน
การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศให้มี
ความก้าวหน้าทดัเทยีมระดบัสากล	อนัน�ามาซึง่ความภาคภูมใิจแก่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยสืบไป...
	 “พระองค์จะสถติอยูใ่นดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป 
ขอน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อมขอเดชะ”	ข้าพระพุทธเจ้า	ประสัณห์	 เชื้อพานิช	นายก
สภาวิชาชีพบัญชี
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Board Talk  ทักทายเปิดเล่มBoard Talk  ทักทายเปิดเล่ม

โดย.. วิไล ฉัททันต์รัศม ี

เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี

 นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา พสกนิกร 
ชาวไทยทุกคนต่างอยู่ในภาวะโศกเศร้า อันเนื่องมาจากความสูญเสีย 
อันใหญ่หลวง ข้าพเจ้าซ่ึงเป็นหนึ่งในพสกนิกรชาวไทย ขอถวาย 
ความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
อันหาที่สุดมิได้ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกรานกราบ
แทบพระยุคลบาท ข้าพระพุทธเจ้า วิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ 
สภาวิชาชีพบัญชี

	 เหลืออีกเพียง	2	เดือนเท่านั้น	ก็จะผ่าน	ปี	2559	เข้าสู่ปี	2560 
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายท่านอาจจะยังมีภาระหน้าท่ีต่าง	 ๆ	 ที่ยัง
สะสางไม่เสร็จ	 หรือบางท่านอาจจะก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้น	
สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชี)	 ก็เช่นกัน 
เรามกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรบัโลกในยคุปัจจุบนั
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นได้ท้ังเรื่องดี 
และเรื่องไม่ดี	 แต่โดยรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงมักจะน�ามาซึ่งสิ่งใหม่ที่
ท้าทายให้ทุกท่านได้เข้าไปลองสัมผัส	 ตลอดปี	 2559	 ดิฉันในฐานะ
เลขาธกิารสภาวิชาชพีบญัช	ีไดม้ีโอกาสไปรว่มกิจกรรมตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันาวชิาชีพทัง้ในระดบัชาต	ิและระดบันานาชาตมิาอย่างต่อเนือ่ง	
ท�าให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในมิติที่กว้างขึ้น

	 	 ขอเริ่มที่ความร่วมมือกับหน่วย
งานภายในประเทศ	จากการทีเ่กิดเหตกุารณ์ 
สหกรณ์แห ่งหนึ่งเกิดภาวะป ัญหา 
บางประการตามข่าวท่ีปรากฎในช่วง
หลายเดอืนทีผ่่านมา	สภาวชิาชพีบญัชี
ได้มีส่วนเข้าไปร่วมมือกับกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์	 โดยได ้ส ่ง ผู ้แทน 
สภาวิชาชีพบัญชีเข้าไปร่วมเป็น 
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
งานสอบบญัชสีหกรณ์ เพือ่ช่วยเหลือ
และพัฒนาท้ังด้านมาตรฐานการ
บญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี
ส�าหรับสหกรณ์	 รวมทั้งด้านการ
ก�ากับการสอบบัญชีสหกรณ  ์

และด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบญัชสีหกรณ์	รวมทัง้สภาวชิาชพีบญัชยีงั
ได้มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการอบรม
ผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่	 ซ่ึงเป็นโครงการที่จัดร่วมกับธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย	โดยดฉินัในฐานะผูแ้ทนสภาวชิาชีพบัญชีกไ็ด้ร่วมเป็น
วิทยากรในหัวข้อ	 การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ	 เพื่อบรรยายให้กับ 
ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรพัย์
	 อีกทั้งยังมีโครงการต่อเนื่องที่ด�าเนินการตลอดระยะเวลาหลายปี 
คือการได้ร่วมเป็นผู ้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในการประชุมสมาพันธ์ 
สภาวิชาชีพ	ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสภาวิชาชีพ	จ�านวน	11	แห่ง	
เพือ่ร่วมกนัผลักดนัการพัฒนาผูป้ระกอบวชิาชีพสาขาต่าง	ๆ	รวมไปถงึการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องราวระหว่างกัน	นอกจากนี้ไม่เพียงแค่ผู้ประกอบ
วชิาชีพบญัชเีท่านัน้ทีเ่รามุง่เน้นพัฒนา	 เรายงัมองไปถงึการช่วยเหลอืกลุม่	
SMEs	 ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญ	 โดยในฐานะผู้แทน
สภาวิชาชีพบัญชีก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะท�างานภาษีทางตรง 
ทีแ่ต่งตัง้โดยกระทรวงการคลัง	ซึง่มกีารพจิารณาด�าเนนิการในหลายเรือ่ง
ทีเ่กีย่วข้องกับการช่วยเหลือ	และขบัเคล่ือนกลุ่ม	SMEs	อกีทัง้สภาวชิาชพี
บัญชีเล็งเห็นว่าโปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูปเป็นช่องทางที่สามารถช่วยเหลือ 
กลุ่มผู้ประกอบการจึงผลักดันการออกแบบโปรแกรมให้รองรับกับกลุ่ม	
SMEs	 ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนาของคณะท�างานดังกล่าว	 และคาดว่าจะมี
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบในความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ
สภาวิชาชีพบัญชีเร็ว	ๆ	นี้
	 สภาวิชาชีพบัญชีท�างานแบบเชื่อมโยงโดยมองภาพรวมของ
ประเทศก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 และประสานงานกับหลายกลุ่มในหลาย	 ๆ	
โครงการ	 ดังจะเห็นได้จากการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ทีจ่ะส่งเสริมและพฒันาการเจรญิเตบิโตในระดับประเทศ	สภาวชิาชพีบญัชี
จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ 
ในการป ้องกันและ 
ปราบปรามป ัญหา 
การทุจริต	 ซ่ึงร่วมกับ
องค์กรต่อต้านคอร์รปัช่ัน
(ประเทศไทย)	สภาวศิวกร	
และสภาสถ าปนิ ก 
เพื่อส่งเสริมความร่วม
มือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทจุรติตามยทุธศาสตร์ชาติ	 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต	 และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในการสนบัสนนุ
มาตรการต่าง	ๆ	 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	ประสานความร่วมมือ
กับภาครัฐ	ภาคเอกชนภาคประชาสังคม	ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยดิฉันเองก็ได้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ใน
โครงการข้อตกลงคุณธรรมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย	 ซึ่งถือ
เป็นการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 จึงจะขอเล่าให้ท่านสมาชิกทราบ 
ในโอกาสต่อไป	

ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี
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น อ ก จ า ก ก า ร
ด�าเนินงานต่าง	ๆ	 เพ่ือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพกับ
หน่วยงานในประเทศ
ตามที่กล ่าวมาแล ้ว	
สภาวิชาชีพบัญชียัง
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ในระดับนานาชาต ิ

โดยได้เข้าประชุม	 คณะกรรมการประสานงานด้านบรกิารอาเซยีน 
(Coordinating Committee on Trade in Services : CCS) ร่วมกับ	10	
ประเทศอาเซียน	 เพื่อก�าหนดระเบียบและวิธีการในการกลั่นกรอง
คุณสมบัติของผู้สมัครขึ้นทะเบียนเป็น	 ASEAN	CPA	ของแต่ละประเทศ	
อีกทั้งยังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นักบัญชี
อาเซยีน (ASEAN Federation of Accountants Council Meeting 
: AFA Council Meeting) ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกันในการ 
ผลักดันและพัฒนา
วิชาชีพบัญชีและถือ
เป ็นการพบปะและ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับตัวแทนจากหน่วย
งานวิชาชีพบัญชีที่มา
จากประเทศต่าง	 ๆ 
ในอาเซียน	 โดยค ร้ัง
ล่าสดุสภาวชิาชพีบญัชเีป็นเจ้าภาพจดัการประชมุท่ีประเทศไทย	 เมือ่วนัที่	
22 	 ตุ ลาคม	 พ .ศ . 	 2559 	 นอกจากนี้ ยั งมอง ไปถึ งแนวทาง 
การร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศอื่นด้วย 
จงึลงนาม	MOU ร่วมกบั Lao Chamber of Professional Accountants 
and Auditors (LCPAA)	 ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศ

สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว	เพื่อร่วม
กันพัฒนาผู ้ประกอบ
วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ข อ ง
ประเทศลาว	โดยภายใต้	
MOU	 ข้างต้น	 จึงเริ่ม
โ ค ร งการจั ดอบรม 
เรื่อง	 Thai	 Financial	

Reporting	 Standards	 (TFRS)	 ขึ้นในระยะแรกและจะมีการอบรม 
Thai	Standards	on	Auditing	(TSA)	ด้วย	ในระยะต่อไป
	 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	 หรือติดตามข่าวสาร 
ของสภาวิชาชพีบัญชีไดท้ี่	www.fap.or.th	หรอื	www.facebook.com/
FAP.FAMILY

 “โดยสรปุแล้วการท�างานของสภาวิชาชีพบัญชียังคงเน้นท�างาน

แบบเช่ือมโยง เพือ่น�ามาซ่ึงการบูรณาการอย่างย่ังยืน ผูป้ระกอบวิชาชีพ

บัญชีทุกท่านควรจะตระหนักและเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันเราไม่ได้เพียงก้าวอยู่ภายในประเทศเท่าน้ัน 

แต่พวกเราชาวบัญชีก�าลังก้าวสู่ระดับสากล”

 

 จากวันนั้น..ถึงวันนี้ เป็นเวลา 12 ปี หลัง

จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศตราพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช ้ ต้ังแต ่ วันท่ี 

23 ตุลาคม พ.ศ 2547 เป็นต้นมา นับเป็นจดุเริม่ต้น 

“สภาวิชาชีพบัญชี และน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจ

แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจวบจนทุกวันนี้.. 

 วันท่ี 23 ตุลาคม ของทุกปี จึงเป็นวัน

คล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ส�าหรับปีน้ี 

เป็นปีพิเศษท่ีสภาวิชาชีพบัญชีครบรอบ 12 ปี 

สภาวิชาชีพบัญชี จึงจัดท�าหนังสือท่ีระลึก

รวบรวมภารกิจของสภาวิชาชีพบัญชีตลอด 

12 ปี ท่ีผ่านมา เพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิกและ 

ผู้สนใจทั่วไปได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก 

 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ 

E-Book ได้ท่ี https://goo.gl/cYb0EA หรอืรบั

เป็นรูปเล่มได้ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีชั้น 1 

เคาน์เตอร์บริการสมาชิก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แจกฟรี!
หนังสือที่ระลึก 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี
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ผู้สอบบัญชี

ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิก
ปีละ 500 บาท ก่อนหมดอายุ 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี

ช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ปีละ 2,000 บาท ก่อนหมดอายุ 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี

ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ 
ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ (CPD) ก่อนสิ้นปี 
ต้องมีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 18 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน 
ซึ่งต้องเป็นเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชี ไม่น้อยกว่ำ 9 ชั่วโมง

ช�าระค่า 
ธรรมเนียม

ยืน่ 
CPD

ยืนยัน 
การลง 

ลายมือชือ่

1 2 3
ช�าระ

ค่าบ�ารุง
สมาชิก

ผู้ท�าบัญชี

ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชกิ 
- สมาชิกสามัญ ปีละ 500 บาท 
- สมาชิกสมทบ ปีละ 300 บาท
ก่อนหมดอายุ และเลือกช�าระได้ไม่จ�ากัดจ�านวนปี

ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่อง 
ทำงวิชำชีพ (CPD) 
ต้องมีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน 
ซึ่งต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง

ยืน่ 
CPD1 2

ช�าระ
ค่าบ�ารุง
สมาชิก

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
...ไม่ควรลืม !!!

โดย.. ส่วนงานทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

4
ส�าหรับผู้สอบบัญชีทีม่ีการลงลายมือชือ่ตรวจสอบงบการเงินในปี 2559 
โปรดด�ำเนินกำรยืนยันกำรลงลำยมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนสิ้นปีนี้ผ่ำนระบบบริกำรออนไลน์บนเว็บไซต์ 
สภำวิชำชีพบัญชี https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

• ในกรณีที่ตรวจพบว่ำมีกำรแจ้งงวดบัญชีผิด สำมำรถเข้ำเมนู “แก้ไขกำรแจ้งกำรสอบบัญชี” ในระบบกำรแจ้งรำยชื่อฯ เพื่อแก้ไข 
ได้เฉพำะกรณีที่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำรขั้นตอนกำรยืนยันเท่ำนั้น จึงแนะน�ำให้ท่ำนตรวจสอบงวดบัญชีให้ถูกต้องก่อนกำรยืนยัน มิเช่นนั้น 
ท่ำนจะไม่สำมำรถแก้ไขงวดบัญชีโดยใช้เมนูแก้ไขได้อีก และจะต้องยกเลิกรำยกำรนั้น ๆ แล้วแจ้งใหม่เท่ำนั้น

• ในกรณีที่แจ ้งวันที่ลงลำยมือชื่อผิด สำมำรถแก้ไขได ้ในเมนู “ยืนยันกำรแจ ้งกำรสอบบัญชี” โดยเลือกรำยกำรท่ีต้องกำรแก้ไข 
และเปลี่ยนวันท่ีลงลำยมือชื่อให้ถูกต้อง

• ในกรณีที่ ได ้แจ ้งรำยชื่อกิจกำรไว ้ว ่ำจะลงลำยมือชื่อในปี 2559 แต ่มิได ้ลงลำยมือชื่อด ้วยสำเหตุใด ๆ ก็ตำมภำยในปี 2559 
ขอให้ยกเลิกรำยกำรน้ันออกจำกปีที่ลงลำยมือชื่อ 2559 โดยหลังจำกวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ท่ำนจะไม่สำมำรถด�ำเนินกำรใด ๆ 
ในระบบกำรแจ้งรำยชื่อฯ ได้จนกว่ำจะได้ด�ำเนินกำรยืนยันรำยกำรของปี 2559 และแจ้งยอดรวมของจ�ำนวนงบที่ลงลำยมือชื่อแยกตำม 
ขนำดกิจกำรให้ครบถ้วนก่อน
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โดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร

FAP Activity

ผู้สอบบัญชี

ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิก
ปีละ 500 บาท ก่อนหมดอายุ 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี

ช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ปีละ 2,000 บาท ก่อนหมดอายุ 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี

ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ 
ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ (CPD) ก่อนสิ้นปี 
ต้องมีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 18 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน 
ซึ่งต้องเป็นเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชี ไม่น้อยกว่ำ 9 ชั่วโมง

ช�าระค่า 
ธรรมเนียม

ยืน่ 
CPD

ยืนยัน 
การลง 

ลายมือชือ่

1 2 3
ช�าระ

ค่าบ�ารุง
สมาชิก

ผู้ท�าบัญชี

ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชกิ 
- สมาชิกสามัญ ปีละ 500 บาท 
- สมาชิกสมทบ ปีละ 300 บาท
ก่อนหมดอายุ และเลือกช�าระได้ไม่จ�ากัดจ�านวนปี

ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่อง 
ทำงวิชำชีพ (CPD) 
ต้องมีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน 
ซึ่งต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง

ยืน่ 
CPD1 2

ช�าระ
ค่าบ�ารุง
สมาชิก

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
...ไม่ควรลืม !!!

โดย.. ส่วนงานทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

4
ส�าหรับผู้สอบบัญชีทีม่ีการลงลายมือชือ่ตรวจสอบงบการเงินในปี 2559 
โปรดด�ำเนินกำรยืนยันกำรลงลำยมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนสิ้นปีนี้ผ่ำนระบบบริกำรออนไลน์บนเว็บไซต์ 
สภำวิชำชีพบัญชี https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

• ในกรณีที่ตรวจพบว่ำมีกำรแจ้งงวดบัญชีผิด สำมำรถเข้ำเมนู “แก้ไขกำรแจ้งกำรสอบบัญชี” ในระบบกำรแจ้งรำยชื่อฯ เพื่อแก้ไข 
ได้เฉพำะกรณีที่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำรขั้นตอนกำรยืนยันเท่ำนั้น จึงแนะน�ำให้ท่ำนตรวจสอบงวดบัญชีให้ถูกต้องก่อนกำรยืนยัน มิเช่นน้ัน 
ท่ำนจะไม่สำมำรถแก้ไขงวดบัญชีโดยใช้เมนูแก้ไขได้อีก และจะต้องยกเลิกรำยกำรนั้น ๆ แล้วแจ้งใหม่เท่ำนั้น

• ในกรณีท่ีแจ ้งวันท่ีลงลำยมือชื่อผิด สำมำรถแก้ไขได ้ในเมนู “ยืนยันกำรแจ ้งกำรสอบบัญชี” โดยเลือกรำยกำรที่ต ้องกำรแก้ไข 
และเปลี่ยนวันท่ีลงลำยมือชื่อให้ถูกต้อง

• ในกรณีท่ีได ้แจ ้งรำยชื่อกิจกำรไว ้ว ่ำจะลงลำยมือชื่อในปี 2559 แต ่มิได ้ลงลำยมือชื่อด ้วยสำเหตุใด ๆ ก็ตำมภำยในปี 2559 
ขอให้ยกเลิกรำยกำรน้ันออกจำกปีที่ลงลำยมือชื่อ 2559 โดยหลังจำกวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ท่ำนจะไม่สำมำรถด�ำเนินกำรใด ๆ 
ในระบบกำรแจ้งรำยชื่อฯ ได้จนกว่ำจะได้ด�ำเนินกำรยืนยันรำยกำรของปี 2559 และแจ้งยอดรวมของจ�ำนวนงบที่ลงลำยมือชื่อแยกตำม 
ขนำดกิจกำรให้ครบถ้วนก่อน

สมัภาษณ์พเิศษ ตอนท่ี 3 การผ่อนผัน TFRS 

for SMEs ส�าหรับกิจการ NPAEs ทีซั่บซ้อน

	 ต่อเนือ่งจากตอนทีแ่ล้ว	ทีก่ล่าวถงึ	TFRS	for	SMEs	ส�าหรับกจิการ	
NPAEs	ทีซ่บัซ้อน	ในตอนนีจ้ะกล่าวเพิม่เตมิถงึการผ่อนผนัส�าหรับ	NPAEs	ที่
มคีวามซบัซ้อน	โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่าง	ๆ	รวมทัง้สิน้	35	บท	บทใดที่
จะถือปฏิบัติในปี	 2560	 และบทใดที่ได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้น	 รับชม
ทัง้หมดในสมัภาษณ์พเิศษตอนที	่3	ค่ะ

ท่านสามารถคลิกรับชมผ่านช่องทาง	Youtube
ตอนที่ 1 http://goo.gl/agz50n 
ตอนที่ 2 http://goo.gl/hZNVwl 
ตอนที่ 3 https://goo.gl/2HFj7D 
หรือ SCAN QR Code ตอนที่ 3 ได้ที่นี่ >> 

	 เมือ่วนัอังคารที	่20	กนัยายน	พ.ศ.	2559	สภาวชิาชีพบญัชจีดัพธิมีอบ 
ใบอนญุาตการเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบญัชี
รายใหม่	 โดยมีผู้สอบบัญชีรายใหม่เข้าร่วมพิธี	 จ�านวน	 55	 ราย	 ภายในงาน 
ได้รบัเกยีรตจิาก	คณุประสณัห์	เชือ้พานชิ	นายกสภาวชิาชีพบญัช	ีกล่าวแสดง
ความยินดีและมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู้สอบบัญชี
ใหม่	 ร่วมด้วยคุณแน่งน้อย	 เจริญทวีทรัพย์	 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการสอบบัญชี	 คุณชวนา	 วิวัฒน์พนชาติ	 เหรัญญิกและประธาน 
คณะท�างานพิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาต	 และคุณกฤติยา	 อธิวิทวัส	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแล
คุณภาพผู้สอบบัญชี	 ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเตรียมความพร้อมและ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผูส้อบบญัชใีหม่	ในเรือ่งการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอย่างมีคุณภาพ	 และให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 
และมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	ตลอดจนชีแ้จงเรือ่งข้อบงัคบั
และข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

	 ตามที่ได้มีประกาศส�านักพระราชวัง	 เรื่อง	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	สวรรคต	ลงวันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2559	นั้น	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้รับทราบด้วยความโทมนัส
อย่างยิ่ง	จึงเห็นสมควรประกาศให้กรรมการ	อนุกรรมการ	คณะท�างาน	และเจ้าหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ไว้ทุกข์มีก�าหนด 
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559	เป็นต้นไป
 ส�าหรับการแต่งกายเพื่อไว้ทุกข์ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1.	ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ให้แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีด�า
2.	ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560	ให้สามารถเลือกพิจารณาแต่งกาย 
				ด้วยชุดสีขาวหรือสีด�า	หรือแต่งกายด้วยชุดสีพื้น	สุภาพ	และติดริบบิ้นสัญลักษณ์สีด�าทดแทนการสวมใส่ 
				ชุดสีขาวหรือชุดสีด�าตามความเหมาะสม

EP.3 การผ่อนผนั TFRS for SMEs ส�าหรบักจิการ NPAEs ท่ีซับซ้อน

สภาวิชาชีพบัญชีจดัพธีิมอบใบอนุญาตการเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 

และอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบญัชรีายใหม่

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรือ่ง ก�าหนดการไว้ทุกข์
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FAP International Conference 2016

และ AFA Council Meeting ครั้งที่ 123
(ASEAN Federation of Accountants Council Meeting)

 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพบญัชี 

จดัสมัมนา FAP International Conference 2016 ในหัวข้อ 

Digital Economy: Impact on Accounting Professions 

ท่ีโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัเวิลด์ ซ่ึงเป็นงานประชุม

ระดับนานาชาติซึง่มีผูเ้ข้าร่วมสัมมนาประมาณ 400 คน ท้ังคนไทย 

และชาวต่างชาติกว่า 10 ประเทศ ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังข้อมูล

เรื่อง Digital Economy ท้ังของประเทศไทย และประเทศ 

เพื่อนบ้านใน ASEAN และการเตรียมความพร้อมของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพไทยในการรองรับกับความเปล่ียนแปลง 

ของเทคโนโลยี โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะได้สรุปและเผยแพร่

เนื้อหาการบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ  ให้สมาชิกรับทราบ

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

	 ในงานคร้ังนีส้ภาวชิาชพีบญัชไีด้น�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่ให้ความ
สะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน	 ตั้งแต่การลงทะเบยีน	การตัง้ค�าถามวิทยากร 
ในระหว่างการสัมมนา	 การส�ารวจความคดิเหน็แบบ	Real-Time 
และการให้ความเห็นหลังจบงาน	ผ่าน	Application	“FAP	2016”	นบัว่า
เป็นจดุเริม่ต้นของการพัฒนารปูแบบของการอบรมสมัมนาเข้าสูย่คุดจิติลั

	 หลังจากนั้น	 สภาวิชาชีพบัญชีและ	 AFA	 Council	 ร่วมเป็น 
เจ้าภาพในการจัดเลี้ยงต้อนรับสมาชิก	 AFA	 ท่ีเดินทางมาเพือ่เข้าร่วม
การประชมุ	AFA	Council	Meeting	ครัง้ที	่123	อย่างอบอุน่

	 การประชุม	AFA	Council	Meeting	ครั้งที่	123	ที่ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพ	 ในวันเสาร์ที่	 22	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2559	 มีคุณประสัณห ์
เช้ือพานชิ	นายกสภาวชิาชพีบญัช	ีรศ.ดร.วริชั	อภเิมธธี�ารงค์	อปุนายกและ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี 
คณุมณรีตัน์	ศรเีสาวชาต	ิผู้อ�านวยการ	คณุบญุเลศิ	กมลชนกกุล	ประธาน
คณะอนกุรรมการด้านงานต่างประเทศ	และดร.จฬุารตัน์	จติไพศาลวฒันา	
นกัวชิาการด้านต่างประเทศ	พร้อมด้วยนกัวชิาการของสภาวชิาชพีบญัช	ี
คุณอุดม	 ธนูรัตน์พงศ์	 คุณรุณีย ์	 ผลาขจรศักดิ์ 	 และคุณวีระเดช 
เตชะวรนิทร์เลิศ	เข้าร่วมประชุม	โดยในการประชุมได้มกีารจดั	Working	
Committee	2	กลุ่ม	กลุ่มแรกด�าเนินการจัดตั้ง	ASEAN	Accounting	
Standard	Group	เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับสมาชิกอาเซียน
ให ้มีการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(International	Financial	Reporting	Standards:	IFRS)	และมาตรฐาน
การสอบบญัชรีะหว่างประเทศ	(International	Standards	on	Auditing:	
ISA)	 มาใช้ปฏิบัติ	 และกลุ่มที่สองด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา	 SMP	
และ	SMEs	ของสมาชิกอาเซียน	โดยได้อนุมัติเงินทุนส�าหรับการท�าวิจัย
ในภมิูภาคอาเซียน	ซึง่คาดว่าจะเริม่ประชาสมัพนัธ์ให้น�าเสนอผลงานวจิยั
ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้	 	 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่หนึ่ง 
ร่วมกับสิงคโปร์	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	บรูไน	และกัมพูชา			

 “สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร วิทยากร และผู้สนุบสนุนทุกท่านท่ีท�าให้การสัมมนา 

และการประชุมครั้งน้ีผ่านไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับความรู้และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

ในอนาคตต่อไป”

โดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร
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การผ่อนผันและการยกเว้น 
การถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)

ตารางสรุปจ�านวนบททีต่้องถือปฏิบัติในแต่ละปี

ตารางสรุปบททีผ่่อนผัน และบททีย่กเว้นส�าหรับกิจการ NPAEs ซับซ้อน และ NPAEs ไม่ซับซ้อน
ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/eMP7H4

ปีทีถ่ือปฏิบัติ
NPAEs

หมายเหตุ
ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน

บทที่ให้ถือปฏิบัติในปี 2560 23 20
NPAEs ไม่ซับซ้อนต่างจาก NPAEs ซับซ้อน คือบทที่ 26, 27 
และ 31  แต่มีการผ่อนผันและยกเว้นเนื้อหาบางส่วน
ของบทที่ 19, 20 และ 23  1

บทที่ให้ถือปฏิบัติในปี 2562 8 2  

บทที่ให้ถือปฏิบัติในปี 2565 4 0  

บทที่ยกเว้น(มีแนวถือปฏิบัติ/ไม่มีแนวถือปฏิบัติ)

มีแนวปฏิบัติ 0 9 บทที่ 11, 12, 22, 26, 27, 29, 30, 33 และ 342

ไม่มีแนวปฏิบัติ 0 4 บทที่ 9, 14, 15 และ 31

จ�ำนวนบททั้งหมด 35 35  

 1 NPAEs ซับซ้อนผ่อนผัน เนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 13 และการรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์เมื่อโอน และเนื้อหาคล้ายคลึงกับ IFRIC 4 
  และการซื้อธุรกิจที่ต้องมีการจัดท�างบการเงินรวม ไปปี 2562
  NPAEs ไม่ซับซ้อนผ่อนผันการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อโอนไป ปี 2562 แต่ยกเว้นเฉพาะเนื้อหาคล้ายคลึง
  IFRIC 13  เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยมีการจัดท�าแนวปฏิบัติส�าหรับเรื่องดังกล่าว 
 2 NPAEs ไม่ซับซ้อน ผ่อนผันข้อตกลงสัมปทานและการส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ไปปี 2562 แต่ยกเว้นเนื้อหาสินทรัพย์ชีวภาพ

โดย.. คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญช ี(คณะกรรมการ) ได้ตระหนกัถงึความ
แตกต่างของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และมีความตั้งใจว่าการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้จะต้องไม่
เพิ่มต้นทุนให้กับกิจการมากจนเกินไปนัก และต้องมีความเหมาะสมในการน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ 

คณะกรรมการจึงได้จัดกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1.   กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีมีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน (NPAEs ซับซ้อน) หมายถึง กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มกิจการ โดยเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1)  กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
2)  กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีเงินลงทุนในกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า  

ของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ
3)  กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

หรือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
 2.   กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ไม่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน (NPAEs ไม่ซับซ้อน) หมายถึง กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะที่ไม่ใช่กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีความซับซ้อน ตามค�านิยามข้อ 1.

 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีล่าสุด ในการประชุมครั้งที่ 27/2557-2560 (10/2559) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
มมีติให้ความเหน็ชอบบททีผ่่อนผนัและบทยกเว้นการถอืปฏบิติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS 
for SMEs)  สรุปตามตารางต่อไปนี้
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รอบรู้เรือ่งลงทุน กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย์ 

กองทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

ผลตอบแทนจากการลงทุน

	 มาถึงวันนี้เชื่อว่าสมาชิกหลายท่านคงรู้จักและมีโอกาสลงทุนในกองทุนรูปแบบใหม่ที่รู้จักกันใน
ชื่อสั้น	ๆ 	ว่า	REIT	(Real	Estate	Investment	Trust)	หรือ	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
กันมาบ้างไม่มากก็น้อย	
	 กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์นีถื้อได้ว่าเป็นการลงทนุรปูแบบใหม่ล่าสดุ	ซึง่เข้ามา
ทดแทนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดิม	 คือ	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 (กอง1)	
หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อของ	 Property	 Fund	 ซ่ึงทางส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ได้ยกเลิกสิทธิการออกกอง	
Property	Fund	ใหม่ไปตั้งแต่สิ้นปี	2556	ที่ผ่านมาแล้ว	แต่กอง	Property	Fund	เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น 
ก็ยังสามารถด�าเนินการได้ต่อไป

 มีลักษณะเป็น	 “กองทรัพย์สิน”	ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสตี	 (Trustee)	 ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 โดยผู้ก่อตั้งกองทรัสต์	 คือ	 ผู้ที่จะเข้าเป็น 
ผู้จัดการกองทรัสต์	 (REIT	manager)	 ซึ่งจะเป็นผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และน�าเงินที่ได้จากการขายหน่วยทรัสต์มาให้กับทรัสตีที่ตนเองไว้วางใจ
เพื่อจัดตั้ง	 REIT	 โดยสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะแบ่งหน้าท่ีให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์และทรัสตีเป็นผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์และเก็บรักษาทรัพย์สิน

ผู้ลงทุนในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	จะได้รับผลตอบแทน	2	รูปแบบ	คือ
1.		 ส่วนแบ่งก�าไร	 (Distributed	 Income)	 REIT	 ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนอย่างน้อยร้อยละ	 90	 ของก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว	 ให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.		 ก�าไรส่วนต่างราคา	 (Capital	 Gain)	 เน่ืองจากกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับก�าไรหรือขาดทุน 
จากส่วนต่างราคาที่ซื้อขาย	ทั้งนี้	การเพิ่มหรือลดราคาซื้อขายจะขึ้นกับผลการด�าเนินงานของกองทุนและสภาวะตลาด

กฎหมายหลักทีเ่กีย่วข้องกับ REIT
	 REIT	อยู่ภายใต้กฎหมายหลัก	2	ฉบับ	

1.		การด�าเนินการของกองทรัสต์และทรัสตีจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน	พ.ศ.	2550	
2.		ใบทรัสต์ถือเป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(Real Estate Investment Trust : REIT)

ส�านักงาน
ก.ล.ต.

ผู้จัดการ REIT
(RM)

ผู้ถือใบทรัสต์ ผู้จัดจ�าหน่าย

ผลประโยชน์จากใบทรัสต์

เงินเข้าบัญชีจองซื้อ

รายได้ค่าเช่า

เสนอผู้ขายใบทรัสต์
ผ่านผู้จัดจ�าหน่าย 

ยืน่ค�าขออนุญาต
เสนอขายใบทรัสต์

โอนเงินเข้าทรัสต์

ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ลงทุน

บริหารจัดการรีทส์
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่

ของ RM
ทรัสตี

อสังหาริมทรัพย์

REIT
กองทรัสต์เกิดเมือ่มีการท�าสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

และมีเงินจากการขายใบทรัสต์
โอนเข้ามาเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์1

2

3

48

6 7

5

โครงสร้างและขั้นตอนการจัดตั้ง REIT

11

ประเภทอสงัหารมิทรพัย์

สภาพคล่อง

การเปลีย่นแปลงราคา

สิทธิและข้อจ�ากัด
ของหน่วยทรัสต์ 

REITs

เข้าใจผลตอบแทน
และความเสีย่ง

ของอสังหาริมทรัพย์ทีล่งทุน
เข้าใจสิทธิและข้อจ�ากัดของ 
หน่วยทรัสต์แต่ละประเภท

เข้าใจความเสีย่งด้าน
สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วย

ทรัสต์ เนือ่งจาก REIT 
ต้องจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เข้าใจกลไกตลาด
ซึง่ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึง่อาจมี

ปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบด้วย 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

เป็นต้น

ภาษีทีเ่กีย่วข้อง

ข้อพิจารณาก่อนการลงทุน

ค�าศัพท์ทีค่วรรู้
 Freehold     คือ กองทุนที่ซื้อและได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ มาครอบครอง

Leasehold   คือ กองทุนท่ีไม่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ แต่ซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 
จะมีเพียงสิทธิในการน�าอสังหาริมทรัพย์นั้นไปหาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสัญญาเช่า เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี เป็นต้น 
ซึ่งถ้าครบก�าหนดสัญญาเช่าก็ต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของไป

โดย... ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ

ภาษี บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

ส่วนแบ่งก�าไร
(Distributed Income)

ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี 
ณ ที่จ่ายอัตรา 10% ตาม 
ม.50(2)(จ) 

• บริษัทไทย : ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 10% 
ตามทป. 4/2528 ข้อ 5

• บริษัทต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย :  
ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีน�าส่งอัตรา 10% ตาม ม.70

ก�าไรส่วนต่างราคา 
(Capital Gain)

ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวง 
126 ข้อ 2(23)

• บริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย :  
ต้องน�าไปรวมค�านวณก�าไรสุทธิ

• บริษัทต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย :  
ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีน�าส่งอัตรา 15% ตาม ม.70

ที่มา : กรมสรรพากร
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รอบรู้เรือ่งลงทุน กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ 

กองทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

ผลตอบแทนจากการลงทุน

	 มาถึงวันนี้เชื่อว่าสมาชิกหลายท่านคงรู้จักและมีโอกาสลงทุนในกองทุนรูปแบบใหม่ที่รู้จักกันใน
ชื่อสั้น	ๆ 	ว่า	REIT	(Real	Estate	Investment	Trust)	หรือ	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
กันมาบ้างไม่มากก็น้อย	
	 กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์นีถื้อได้ว่าเป็นการลงทนุรปูแบบใหม่ล่าสดุ	ซึง่เข้ามา
ทดแทนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดิม	 คือ	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 (กอง1)	
หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อของ	 Property	 Fund	 ซึ่งทางส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ได้ยกเลิกสิทธิการออกกอง	
Property	Fund	ใหม่ไปตั้งแต่สิ้นปี	2556	ที่ผ่านมาแล้ว	แต่กอง	Property	Fund	เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น 
ก็ยังสามารถด�าเนินการได้ต่อไป

 มีลักษณะเป็น	 “กองทรัพย์สิน”	ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสตี	 (Trustee)	 ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 โดยผู้ก่อตั้งกองทรัสต์	 คือ	 ผู้ที่จะเข้าเป็น 
ผู้จัดการกองทรัสต์	 (REIT	manager)	 ซึ่งจะเป็นผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และน�าเงินที่ได้จากการขายหน่วยทรัสต์มาให้กับทรัสตีที่ตนเองไว้วางใจ
เพื่อจัดตั้ง	 REIT	 โดยสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะแบ่งหน้าที่ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์และทรัสตีเป็นผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์และเก็บรักษาทรัพย์สิน

ผู้ลงทุนในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	จะได้รับผลตอบแทน	2	รูปแบบ	คือ
1.		 ส่วนแบ่งก�าไร	 (Distributed	 Income)	 REIT	 ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนอย่างน้อยร้อยละ	 90	 ของก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว	 ให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.		 ก�าไรส่วนต่างราคา	 (Capital	 Gain)	 เนื่องจากกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับก�าไรหรือขาดทุน 
จากส่วนต่างราคาที่ซื้อขาย	ทั้งนี้	การเพิ่มหรือลดราคาซื้อขายจะขึ้นกับผลการด�าเนินงานของกองทุนและสภาวะตลาด

กฎหมายหลักทีเ่กีย่วข้องกับ REIT
	 REIT	อยู่ภายใต้กฎหมายหลัก	2	ฉบับ	

1.		การด�าเนินการของกองทรัสต์และทรัสตีจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน	พ.ศ.	2550	
2.		ใบทรัสต์ถือเป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(Real Estate Investment Trust : REIT)

ส�านักงาน
ก.ล.ต.

ผู้จัดการ REIT
(RM)

ผู้ถือใบทรัสต์ ผู้จัดจ�าหน่าย

ผลประโยชน์จากใบทรัสต์

เงินเข้าบัญชีจองซื้อ

รายได้ค่าเช่า

เสนอผู้ขายใบทรัสต์
ผ่านผู้จัดจ�าหน่าย 

ยืน่ค�าขออนุญาต
เสนอขายใบทรัสต์

โอนเงินเข้าทรัสต์

ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ลงทุน

บริหารจัดการรีทส์
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่

ของ RM
ทรัสตี

อสังหาริมทรัพย์

REIT
กองทรัสต์เกิดเมือ่มีการท�าสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

และมีเงินจากการขายใบทรัสต์
โอนเข้ามาเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์1

2

3

48

6 7

5

โครงสร้างและขั้นตอนการจัดตั้ง REIT

11

ประเภทอสังหารมิทรพัย์

สภาพคล่อง

การเปลีย่นแปลงราคา

สิทธิและข้อจ�ากัด
ของหน่วยทรัสต์ 

REITs

เข้าใจผลตอบแทน
และความเสีย่ง

ของอสังหาริมทรัพย์ทีล่งทุน
เข้าใจสิทธิและข้อจ�ากัดของ 
หน่วยทรัสต์แต่ละประเภท

เข้าใจความเสีย่งด้าน
สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วย

ทรัสต์ เนือ่งจาก REIT 
ต้องจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เข้าใจกลไกตลาด
ซึง่ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึง่อาจมี

ปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบด้วย 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

เป็นต้น

ภาษีทีเ่กีย่วข้อง

ข้อพิจารณาก่อนการลงทุน

ค�าศัพท์ทีค่วรรู้
 Freehold     คือ กองทุนที่ซื้อและได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ มาครอบครอง

Leasehold   คือ กองทุนท่ีไม่ได้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ แต่ซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 
จะมีเพียงสิทธิในการน�าอสังหาริมทรัพย์นั้นไปหาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสัญญาเช่า เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี เป็นต้น 
ซึ่งถ้าครบก�าหนดสัญญาเช่าก็ต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของไป

โดย... ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ

ภาษี บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

ส่วนแบ่งก�าไร
(Distributed Income)

ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี 
ณ ที่จ่ายอัตรา 10% ตาม 
ม.50(2)(จ) 

• บริษัทไทย : ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 10% 
ตามทป. 4/2528 ข้อ 5

• บริษัทต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย :  
ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีน�าส่งอัตรา 10% ตาม ม.70

ก�าไรส่วนต่างราคา 
(Capital Gain)

ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวง 
126 ข้อ 2(23)

• บริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย :  
ต้องน�าไปรวมค�านวณก�าไรสุทธิ

• บริษัทต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย :  
ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีน�าส่งอัตรา 15% ตาม ม.70

ที่มา : กรมสรรพากร
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นักบัญช ี
กับ 

ประเทศไทย 4.0

	 ประเทศไทย	4.0	เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ	โดยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	“Value	Base	Economy”	หรือ	“เศรษฐกิจขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรม”	โดยมีฐานคิดหลัก	คือ	เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า	“โภคภัณฑ์”	ไปสู่สินค้าเชิง	“นวัตกรรม”	เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคเทคโนโลยี	ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการ	มีกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาจ�านวน 5 กลุม่ ซึง่กลุ่มทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบังานการบญัช ีได้แก่	กลุม่ดจิติอล	เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ท่ีเชือ่มต่อและบงัคบัอปุกรณ์ต่าง	ๆ	
ปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 เช่น	 เทคโนโลยีด้านการเงิน	 อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน	 เทคโนโลยีการศึกษา 
อี-มาร์เก็ตเพลส	อี-คอมเมิร์ซ	เป็นต้น	และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง	เช่น	เทคโนโลยีการออกแบบ	ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์	เทคโนโลยีการท่องเที่ยว	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	เป็นต้น
	 ในช่วงห้าปีจากนี้เป็นต้นไป	 หน่วยงานทางการเงินการคลังจะปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานเป็นแบบดิจิตอลมากขึ้นซึ่งจะกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกรรมทางธุรกิจในวงกว้าง	เพื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย	4.0	ได้แก่	ธนาคารต่าง	ๆ	ได้เข้าสู่ขบวนการ	National	e-Payment	โดยการให้บริการ 
ลงทะเบียน	PromptPay	(Any	ID)	ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม	2559	ที่ผ่านมา	รวมทั้งการวางอุปกรณ์รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	และอีกหน่วยงาน
หนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการบัญชีอย่างมาก	 ได้แก่	กรมสรรพากร	 ได้เคลื่อนตัวเช่นเดียวกัน	 โดยการให้บริการ	“ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์”	ซึ่งประกอบด้วย	3	ระบบงาน	ได้แก่	

•  ระบบ e-Withholding Tax เป็นระบบงานที่เปิดให้ผู้จ่ายเงินได้ฯ ที่จ่ายผ่านธนาคาร มีหน้าที่หักภาษีและน�าส่งต่อธนาคาร
ทันทีที่มีการจ่ายเงิน และให้ธนาคารรับเงินและส่งเงินรวมทั้งส่งข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร

	 	 การเข้าร่วมโครงการนี้	มีผลให้	ผู้จ่ายเงินได้ฯ	ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง	แต่ต้องน�าส่งเงิน
ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	ให้กับธนาคารทันทีที่จ่ายเงินได้	และผู้จ่ายเงินได้/ผู้เสียภาษี	สามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย
และการถูกหักภาษี	ณ	 ที่จ่ายของตนเองได้ในระบบของกรมสรรพากร	 ส�าหรับธนาคารต้องรับเงินและข้อมูลจากผู้จ่ายเงินได้ฯ	
น�าส่งเงินภาษีและข้อมูลให้กรมสรรพากร	ยืนยันการท�าธุรกรรมให้ผู้จ่ายเงินได้และผู้ถูกหักภาษี	 และต้องรับผิดเท่าจ�านวนภาษี
และเงินเพิ่ม	1.5	ต่อเดือนถ้าธนาคารรับเงินแล้วไม่น�าส่งตามก�าหนดหรือน�าส่งไม่ครบถ้วน

•  ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เป็นระบบที่คู่ค้าส่งข้อมูลใบก�ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
แก่กันแล้ว ต้องส่งให้กับกรมสรรพากรด้วย และกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบจัดท�ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายตัว 
ผู้ประกอบการ 

	 	 	 ผลกระทบจากการเข้าร่วมโครงการนี้	มีผลให้
	 	 -		ข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	แทนกระดาษ

	 	 -		สถานที่จัดเก็บข้อมูล	อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของ	ผู้ซื้อ	ผู้ขาย	และกรมสรรพากร	โดยผู้ออกใบก�ากับภาษีต้องส่งข้อมูล 
	 	 			ให้กรมสรรพากรภายใน	3	วันท�าการนับแต่วันที่ออกใบก�ากับภาษี

	 ห้วงเวลานี้พวกเราจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศไทย	4.0	ซึ่งนักการบัญชีจะ
มีส่วนสนองรับนโยบายนี้ได้อย่างไรบ้างนั้น	ลองพิจารณาการด�าเนินนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันค่ะ

	 จากบทความเรื่อง	“ประเทศไทย 4.0 อะไร ท�ำไม และอย่ำงไร”	ของ	DR.BORWORN	ซึ่งถอดความจากข้อเขียน
บทบรรยายของ	ดร.สุวิทย์	 เฆษินทรีย์	รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ผู้มีหน้าที่ด�าเนินการตามนโยบายของนายก
รัฐมนตรี	 สรุปความน�าเสนอให้เห็นภาพรวมของนโยบายเศรษฐกิจใหม่นี้ได้ชัดเจน	 เข้าใจง่าย	 โดยบทความนี้ขอน�า
มากล่าวอ้างเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ประเทศไทย 4.0

กรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการ 3 แบบภาคบังคับ

เมื่อช่วงเวลาที่ก�าหนดมาถึง หวังว่านักการเงินการบัญชีจะพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 นะคะ

ผู้ประกอบการ จ�านวนรายได้
เข้าระบบ

e-Tax Invoice  
/e-Receipt

เข้าระบบ
e-Filing

รายใหญ่ มากกว่า 500 ล้านบาท 1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62

รายกลาง มากกว่า 30 ล้านบาท ถึง  500 ล้านบาท 1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62

ส่วนราชการ ทั้งหมด 1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 1 ม.ค. 61 ไม่เกี่ยวข้อง

รายเล็ก มากกว่า 1.8 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาท 1 ม.ค. 63 1 ม.ค. 65

รายเล็กมาก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.8 ล้านบาท 1 ม.ค. 63 1 ม.ค. 65

 การด�าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของโครงการ National e-Payment ท่ีได้ด�าเนินการและเป็นการด�าเนินการที่ให ้
ผู้ท�าธุรกรรมเข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ มีดังนี้

   กรกฎาคม 2559    โครงการ 1  เริ่มให้บริการลงทะเบียน PromptPay (Any ID)
   ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559  โครงการ 2  เริ่มวางอุปกรณ์รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
       โครงการ 4  เริ่มให้บริการจ่ายสวัสดิการภาครัฐโดยการใช้เลขบัตรประชาชน
   มกราคม 2560   โครงการ 3  เริ่มให้ส่งใบก�ากับภาษีทาง e-mail      
       โครงการ 3  เริ่มใช้ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt
               โครงการ 3  เริ่มคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย PromptPay (Any ID)

• 	 ระบบ	 e-Filing	 เป็นระบบการช�าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 เป็นระบบงานที่กรมสรรพากรได้ให้บริการมาหลายปีแล้ว 
แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับเปลี่ยนให้	การยื่น	e-Filing	เป็นการยื่นตามปกติทั่วไป	(ปัจจุบัน	การยื่นด้วยกระดาษ
เป็นการยื่นตามปกติทั่วไป)	และการยื่นด้วยกระดาษเป็นกรณียกเว้น	รวมทั้งให้มีการจัดท�าบัญชีในรูปอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ท�าธุรกรรมต้องเข้าร่วมโครงการแบบภาคบังคับ ดังนี้

แหล่งข้อมูล
	 1.		“ประเทศไทย	4.0	อะไร	ท�ำไม	และ	อย่ำงไร”	DR.BORWORN,	www.drborworn.com,	1/10/2559
	 2.		“โครงกำรระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”	ส�ำนักวิชำกำรแผนภำษี	กรมสรรพำกร	ตุลำคม	2559

โดย.. สุชาดา กรวิทยาศิลปะ

กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรบัญชีภำษีอำกร
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สิ่งที่ควรรู้ในการด�าเนินงานที่

เมียนมาร์

ข้อมูลทั่วไป
	 1.	ชาวต่างชาตทิีท่�างานในกจิการท่ีได้รับใบอนุญาตต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตท�างาน	(Work	Permit)	และใบอนญุาตมถีิน่ทีอ่ยู	่(Resident	Permit)	
	 2.	สกุลเงินของเมียนมาร์	ใช้สกุลเงินจ๊าต

บัญชี
	 1.	มาตรฐานการบัญชีที่เมียนมาร์ใช้	อ้างอิงมาจาก	IFRSs	เรียกว่า	MFRSs	(Myanmar	Financial	Reporting	Standards)
	 2.	รอบระยะเวลาบัญชีของเมียนมาร์	คือ	วันที่	1	เมษายน	ถึง	31	มีนาคม
	 3.	การจัดการยื่นแบบและช�าระภาษี	จะต้องด�าเนินการภายในวันที่	30	มิถุนายนของปีภาษีนั้น	
	 4.	งบการเงินที่จะยื่นแบบและช�าระภาษี	จะต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่เป็นชาวเมียนมาร์เท่านั้น
	 5.	บันทึกบัญชีได้ทั้งภาษาอังกฤษและเมียนมาร์

ภาษี
	 1.	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	อัตราร้อยละ	25	ของก�าไรสุทธิ	หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีนั้นก็สามารถจะน�าผลการด�าเนินการที่ขาดทุนนั้น	
ไปหักออกจากรายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน	3	ปี

นอกจากนี้ยังมีภาษีส�าหรับก�าไรที่เกิดจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	คือ
1.1	 	ภาษีที่ได้จากการขายสินทรัพย์ของบริษัทที่ท�า	กิจการก๊าซธรรมชาติ	และน�้ามัน	จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

เป็นอัตราร้อยละ	40-50
1.2		 ภาษจีากก�าไรท่ีมาจากการขายสนิทรัพย์โดยบรษิทัทีไ่ม่ได้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาต	ิและน�า้มนั	ไม่ว่าจะเป็น	หุน้	หรอืสนิทรพัย์

ถาวรอื่น	ๆ	ที่เกินกว่า	100,000	จ๊าต	โดยการค�านวณจากต้นทุนของสินทรัพย์และราคาที่ขายไป	ผลที่ได้รับคือเงินได้ที่จะต้องเสีย
ภาษีก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่	ร้อยละ	10		

 2.	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	
2.1		กรณนีติิบคุคลท่ีมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น	100%	จ่ายเงนิได้ให้แก่นติิบุคคล	หรอืบุคคลธรรมดา	จะต้องหักภาษ	ีณ	ทีจ่่ายตามอตัรา	ดงันี้

สืบเนื่องจาก FAP Newsletter ฉบับที่ 38 ที่ได้จัดท�าข้อมูลเรื่องควรรู้ “สปป.ลาว” เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านบัญชีและภาษีของ
การด�าเนินงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส�าหรับฉบับนี้ จะขอน�าเสนอสิ่งที่ควรรู้ในการไปด�าเนินงานที่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า เมียนมาร์ นั่นเอง

ประเภทเงินได้
อัตราภาษีส�าหรับ 

ชาวเมียนมาร์	และชาวต่างชาติ 
ที่มีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์

อัตราภาษีส�าหรับ 
ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่น 
ที่อยู่ในเมียนมาร์

ดอกเบี้ย - 15%

ค่าใช้สิทธิ์	เช่น	ค่าใช้เครื่องหมายการค้า	สิทธิบัตร	และ	ใบอนุญาตต่าง	ๆ 15% 20%

การจ่ายเงินเพื่อการซื้อสินค้า	และการให้บริการแก่นิติบุคคลเมียนมาร์	ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้น
ส่วน	บริษัท	หรือองค์กรต่าง	ๆ	รวมทั้งองค์กรของรัฐ	ตามสัญญาหรือตามความตกลงใด	ๆ

2% 3.5%

การจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าและบริการ	ให้กับผู้รับสัญญาชาวต่างชาติ	หรือบริษัทต่างชาต ิ
เป็นรายสัญญา	หรือรายความตกลง

2% 3.5%

FAP Newsletter    Issue 4714



2.2 หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ 
-  บริษัทใดท่ีจ่ายเงินให้กับบริษัทที่มีถิ่นที่อยู ่ในเมียนมาร์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% และน�าเงินที่หักไว้น้ันส่ง 
กรมสรรพากรของพม่า
- กรณีท่ีบริษัทต่างชาติท่ีไม่ได้มีถิ่นท่ีอยู่ในเมียนมาร์ได้มีการให้บริการใด ๆ ในประเทศพม่าผ่านสถานประกอบการถาวร 
(Permanent Resident) ก็จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3.5% ซึ่งเป็นเหมือนการจ่ายภาษีล่วงหน้า โดยสามารถน�าไป 
หักกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องช�าระในปีนั้น

 3. ภาษีการค้า อัตราร้อยละ 5 ของค่าบริการ แต่ก็มีงานบริการบางประเภทที่เสียในอัตราอื่น
 4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

4.1 ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์
-  ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ หมายถึง ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่ 183 วัน ขึ้นไป 
ในปีภาษีน้ัน โดยค�านวณจากวันท่ี 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของทุกปี มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได ้
 ที่ได้รับจากทั้งในและนอกประเทศเมียนมาร์ 
-  รายได้ที่ต้องน�ามาเสียภาษีนั้น คือ รายได้ที่ได้จาก เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างจ่ายให้ เช่น ค่าเช่าบ้าน และ ค่ารถ      
รวมทั้งรายได้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการจ้างงาน เช่น เงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ บ�าเหน็จ บ�านาญ ค่าสมนาคุณ โดยจะน�าราย
ได้ทัง้หมดมาหกักบัค่าลดหย่อนทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น ค่าใช้จ่ายส่วน
ตวัตามอตัราร้อยละ 20 ของเงนิได้ ค่าลดหย่อน  พืน้ฐานรวมทัง้หมด
แล้วต้องไม่เกินกว่า 10,000,000 จ๊าต ต่อปี ค่าเลี้ยงดูคู่สมรสที่ไม่มี
รายได้ (500,000 จ๊าต) ค่าเลีย้งดบูตุร (300,000 จ๊าตต่อคน) ค่าเบีย้
ประกันชีวิต เป็นต้น
-   ทัง้นี ้ชาวต่างชาติทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศเมยีนมาร์ จะต้องเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราเดียวกันกับพลเมืองเมียนมาร  ์
ตามตารางต่อไปนี้

ล�าดับที่

ตารางเงินได้เพื่อการประเมินภาษีเงินได้จากเงินได้คงเหลือ 
หลังหักค่าลดหย่อน

อัตราภาษีเงินได้

ตั้งแต่ (จ๊าต) ถึง (จ๊าต)

1 1 2,000,000 0%

2 2,000,001 5,000,000 5%

3 5,000,001 10,000,000 10%

4 10,000,001 20,000,000 15%

5 20,000,001 30,000,000 20%

6 30,000,001 ขึ้นไป 25%

4.2 ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์
ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ หมายถึง ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์น้อยกว่า 183 วัน ในปีภาษีนั้น 

โดยค�านวณจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของทุกปี มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะรายได้ท่ีเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์เท่านั้น 
ก�าหนดให้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 35 จากเงินได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์
 อย่างไรกต็าม ข้อมลูข้างต้นเป็นเพยีงบทสรปุจากข้อกฏหมาย หากจะต้องมกีารไปด�าเนนิงานจรงิ อาจต้องท�าการศกึษาเพิม่เตมิอย่างละเอียด 
เป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน 

โดย.. ภัทรกฤช เตชะศิกานต์

กรรมการในคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
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Special Interview 
ผู้สอบผ่านโครงการ 
Dip-TFR ครั้งที่  6
	 เมื่อวันที่	23	กันยายน	พ.ศ.	2559	ที่ผ่านมา	สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สอบผ่าน	“โครงการประกาศนียบัตร
การรายงานทางการเงินไทย Diploma in Thai Financial Reporting-Dip TFR ครั้งที่ 6”	โดยโครงการนี้	เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของ
นักบัญชีไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 โดยอ้างอิงกับมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินไทยที่ได้มีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว	หรือจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้	เพื่อให้ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทดสอบ	
และยกระดบัความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจบุนั	ภายในงานได้รบัเกียรติจาก	คณุสพุจน์ สงิห์เสน่ห์		ประธานคณะกรรมการ
ด้านพฒันาวชิาชพีบญัช	ีเป็นผูม้อบประกาศนยีบตัรให้แก่ผูผ่้านการทดสอบทัง้	4	ท่าน	FAP	Newsletter	ฉบบันี	้จงึไม่พลาดทีจ่ะสอบถามความรูส้กึและ
ความประทบัใจของผูผ่้านการทดสอบมาเล่าสูก่นัฟังเพือ่เป็นแรงบนัดาลใจให้แก่ผูท้ีส่นใจเข้าร่วมโครงการ	Dip-TFR	ได้อ่านกนัค่ะ

หลังจากอ่านบทสัมภาษณ์ของทั้ง 4 ท่าน จะเห็นว่าทุกท่านมีความ
ตั้งใจและมุ่งมั่นในการฝ่าฟันการท�าข้อสอบจึงท�าให้ผ่านการทดสอบ
ในคร้ังนี ้สภาวชิาชพีบญัชขีอแสดงความยนิดีแก่ทัง้ 4 ท่านด้วยนะคะ 
และส�าหรับใครที่ต้องการเข้าทดสอบโครงการนี้ดูบ้าง อย่ารอช้า! 
ขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดรับสมัครผู้เข้าทดสอบครั้งที่ 7 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีก�าหนดการจัดทดสอบข้ึนในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และก่อนทดสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ 
ได้อบรมเพือ่ทบทวนความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท�างบการเงนิ
ส�าหรับกลุ่มกิจการให้แก่ผู้เข้าทดสอบ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่ www.fap.or.th หรือ www.facebook.com/FAP.FAMILY 

คณุณฐัวฒัน์ มแีรงจงูใจอะไรทีท่�าให้มาทดสอบ 
Dip-TFR ในครั้งนี้?
	 “จริง	ๆ	แล้ว	แรงจูงใจที่ท�าให้มาทดสอบ	
Dip-TFR	 ในครั้งน้ี	 ส่วนตัวผมแบ่งเป็นสองด้าน
หลัก	 ๆ	 น่ันคือ	 ต้องการพิสูจน์ความสามารถ
ตนเอง	และต้องการพฒันาความรูต้ามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินระดับสากล	 เพราะการ
ทดสอบ	Dip-TFR	ถอืเป็นการทดสอบทีจ่ะพสิจูน์
ความรู ้ความสามารถเชิงวิชาการทางวิชาชีพ
บัญชีซึ่งมีความเป็นสากลและเป็นท่ียอมรับ 
ซึ่งในหลายประเทศที่ผมทราบการทดสอบ 

Dip-TFR	(เนือ้หาการทดสอบคล้ายคลงึกันแต่จะเป็นภาษาองักฤษ)	สามารถ
การนัตคีวามรู้ในการประยุกต์ใช้เนื้อหาในมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิฉบบัเตม็หรอืทีเ่รามกัเรียกกนัว่าชดุใหญ่	(IFRS)	เข้ากับสถานการณ์เชิง
ธรุกจิต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบัน	เช่น	กระแสการควบรวมกิจการ
(Merger	and	Acquisition)	ซึ่งสะท้อนมายังการพิจารณาการจัดท�างบ
การเงนิรวมซ่ึงเป็นข้อบังคบัทีต้่องท�าในการทดสอบนี	้หรือการพัฒนาของ
เครือ่งมอืทางการเงนิทีภ่าคธรุกจิประยกุต์ใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพของ	
ฐานะการเงินและผลการด�าเนนิการซึง่สะท้อนมายงัการบนัทกึบญัชแีละ
การแสดงรายการที่เหมาะสมอีกด้วย	 ดังนั้นแล้วการที่จะเข้ารับการ
ทดสอบจึงเปรียบเสมือการแรงจูงใจให้ผู้สอบบัญชี	 พัฒนาความรู้ความ
สามารถของวชิาชพีบญัชอีกีขัน้หนึง่	ยงัผลถงึการพสิจูน์ตวัเองด้วยครบั”	

ผู ้ช ่วยผู ้ตรวจสอบบัญชี
บรษัิท	ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์	 เอบีเอเอส	 จ�ากัด

ณัฐวัฒน  ์
โลหะพิทักษ์

คณุนราภรณ์ คดิว่าค�าถามในเรือ่งใดยากทีส่ดุ?
		 “ดิฉันคิดว่าข้อสอบส่วนท่ี	 1	 การจัดท�า
งบการเงินรวมค่ะ	 เนื่องจากมีหลายประเด็นท่ี
ต้องพิจารณา	 เช่น	 การปรับปรุงรายการต่าง	 ๆ	
เกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	 ซึ่งต้อง
น�ามาปรับตัวเลขในงบการเงินของบริษัทใหญ่	
ก่อนทีจ่ะท�างบการเงนิรวม	การหามลูค่ายตุธิรรม
ของธรุกจิ	การค�านวณค่าความนยิม	และรายการ
ตัดบัญชีต่าง	ๆ 	ระหว่างกลุ่มกิจการ	รายละเอียด
เยอะมากจริง	ๆ	ค่ะ”

อาจารย์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง

นราภรณ ์
ไชยรัตน์

คุณณัฐพงษ์ คิดว่าการสอบคร้ังนี้มีประโยชน์
ต่อวิชาชีพบัญชีอย่างไร? 
	 “ผมมองว่า...การสอบครั้งน้ีมีประโยชน์
ต่อวิชาชีพบัญชีมากครับ	 ผมคิดว่าใบรับรอง 
Dip-TFR	เปรียบเสมอืนใบปริญญาด้านมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินครับ	 ซึ่งเป็นใบประกาศ
เกียรติคุณที่แสดงว ่าผู ้ ท่ีสอบผ่านมีความรู  ้
ความสามารถในมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิชุด	PAEs	ครบั	อกีทัง้องค์กรหรอืหน่วยงาน	ๆ	
สามารถใช้ใบรับรอง	 Dip-TFR	 ในการพิจารณา
คุณสมบัติของพนักงานในการรับเข้าท�างานได้
โดยไม่ต้องจัดการทดสอบเองครับ”

นักบัญชี 
บรษิทั	ปนูซเีมนต์ไทย	จ�ากัด 

(มหาชน)

ณัฐพงษ์ 
มงคลปัถย์

อยากให้คุณวรรัตน์ เชิญชวนผู้สนใจให้เข้ามา
ร่วมโครงการกันสักนิดค่ะ
 “โครงการนี้ มีประโยชน์มาก	 ๆ	 ค ่ะ 
อยากให ้ เชิญชวนผู ้ที่ ไม ่ เคยสอบให ้ลองมา 
ทดสอบดู	 เพราะ	 มาตรฐานการบัญชีท่ีเราใช้ใน
ปัจจุบันนั้น	 มักจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	
การสอบ	Dip-TFR	จงึถอืเป็นอกีหนึง่ความท้าทาย 
ที่น ่าสนใจ	 จึงอยากเชิญชวนทุกท่านลองมา 
เข้าร่วมการทดสอบดูค่ะ”

ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี	
บรษิทั	ออลล่า	จ�ากดั	(มหาชน)

วรรัตน์ 
เมฆเกิดชู 

โดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร
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Tax Tips

เอ๊ะ เอ!!!
เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า ท�าไมงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
แสดงผล“ขาดทุนสุทธิ” แต่เรายังต้อง “เสียภาษี” อีกแล้ว
ที่เข้าใจกันมาตลอดว่าถ้ากิจการขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี 
นั้นหมายถึงอะไรกันแน่? 

ก�ำไร (ขำดทุน) ทีน่�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคล คือ ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี

โดยก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงบัญชีและทำงภำษีมีควำมสัมพันธ์ทีแ่ตกต่ำงกันกันดังนี้ คือ

จัดท�ำโดย...ฝ่ำยวิชำกำร
คณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรบัญชีภำษีอำกร สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี = ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชี + รำยกำรปรับปรุงตำมประมวลรัษฎำกร

บัญชี ภำษีVS 

ตัวอย่ำงเช่น ม.65 ทวิ (4) กำรโอนทรัพย์สิน กำรให้บริกำร และ
กำรให้กูย้มืเงินโดยไม่มค่ีำตอบแทน ค่ำบรกิำร หรอืดอกเบ้ีย หรอื
มีแต่ต�่ำกว่ำรำคำตลำด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น

รำยได้ทีไ่ด้รับสิทธิยกเว้น
รายได้บางรายการ หลกัการบญัชถีอืเป็นรายได้ แต่ได้รบัสทิธยิกเว้น
ไม่ต้องรวมเป็นรายได้ทางภาษี มีผลท�าให้ก�าไรทางภาษีต�่ากว่าก�าไร
ทางบัญชี

รำยจ่ำยทีห่ักได้เพิม่ขึ้น
รายจ่ายบางรายการ หลกัภาษอีากรก�าหนดให้หกัเป็นรายจ่ายได้เพิม่ขึน้
มากกว่าหลักการบัญช ีมผีลท�าให้ก�าไรทางภาษตี�า่กว่าก�าไรทางบญัชี

รำยจ่ำยต้องห้ำม
รายจ่ายบางรายการ หลักการบญัชีถอืเป็นรายจ่าย แต่หลกัภาษอีากร
ไม่ถือเป็นรายจ่าย มีผลท�าให้ก�าไรทางบัญชีต�่ากว่าก�าไรทางภาษี

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิทางบัญชี    XXX
บวก รายได้ที่ถือเป็นรายได้    XXX
       รายจ่ายต้องห้าม    XXX
หัก   รายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้น  (XXX)  
       รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น   (XXX)
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษี   XXX

รำยได้ทีใ่ห้ถือเป็นรำยได้
รายได้บางรายการ หลักการบัญชีไม่ถือเป็นรายได้แต่หลักภาษีอากร
ถือเป็นรายได้ มีผลท�าให้ก�าไรทางภาษีสูงกว่าก�าไรทางบัญชี 

ตัวอย่ำงเช่น ม.65 ตรี (1) เงินส�ำรอง หรือ ม.65 ตรี (3) รำยจ่ำย
อันมีลักษณะเป็นกำรส่วนตัว เป็นต้น

ตัวอย่ำงเช่น มำตรำ 65 ทวิ (10) กำรยกเว้นภำษีเงินปันผล 
เป็นต้น

ตัวอย่ำงเช่น พระรำชกฤษฎีกำ (ฉบับที่ 499) ค่ำจ้ำงคนพิกำร
เขำ้ท�ำงำนในสถำนประกอบกำร เป็นต้น

โดย.. ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร 
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นับชั่วโมง CPD 

ด้านการบัญชี 6 ชั่วโมง

สมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ท่ี www.fap.or.th  หรือ Scan QR Code

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 02 685 2500 ฝ่ายอบรม (ต่อ) 2572, 2555-59, 2509 Email: marketing@fap.or.th

กลับมาพบกันอีกครั้ง...กับโครงการเสวนา

อันทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ประจ�าปี ภายใต้ยุค Disruptive Technology

ซึ่งนับเป็นความท้าทายส�าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุน

การด�าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา

ภาคเช้า การบรรยายพิเศษจากผู้บริหารหน่วยงานก�ากับดูแล

• ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

• แนวทางการบรหิารความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ ก.ล.ต. 
โดย คุณก�าพล ศรธนะรัตน์  ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

ภาคบ่าย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ CAE in Disruptive  

Technology    

• ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
• ควำมท้ำทำยและกำรปรบัตัวของ CAE ในยคุ Disruptive Technology
• บทบำทของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในกับกำรให้ค�ำปรึกษำ 

และกำรให้ควำมเชื่อมั่น 
• ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
• ปัจจัยส�ำคัญของกำรบริหำรงำน และกำรก�ำกับดูแลคุณภำพ 

งำนตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับจำกผู้มีส่วนได้เสีย

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องเลอคองคอร์ด Ballroom ชั้น 2 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

พบกับ...หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจากองค์กรชั้นน�า

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธนาคาร มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

อันเป็นประโยชน์ ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน



ช่องทางการร่วมบริจาค

1. บริจาคได้ด้วยตนเอง ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ชั้น 1 เคาน์เตอร์บริการสมาชิก

2. ร่วมบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.fap.or.th โดยผ่านบัญชี  
“สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อโครงการครบรอบ 12 ปี”  
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาอโศก ประเภทบัญชีออมทรัพย์  
เลขที่บัญชี 032-472596-8  ช่องทางนี้ท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึก 
ผ่านทางไปรษณีย์ (เพิ่มค่าจัดส่ง 70 บาท/ 1 รายการ ไม่จ�ากดัจ�านวน) 
โดยจะเริม่จดัส่งเหรียญต้ังแต่วนัที ่22 ตลุาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุกัญญา/ คุณกิตติพงษ์  โทรศัพท์ 02 685 2591 และ 2548
อีเมล sukanya.sa@fap.or.th     โทรสาร 02 685 2501 

ภาพจ�าลอง อาคารอเนกประสงค์ “ครบรอบ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี”
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์) จ.นครปฐม 

 เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ของการสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่สภาวิชาชีพบัญชีจะได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองและสรุปการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 12 ปี

 ในโอกาสนี้เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลและเพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมท�าบุญกับสภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเรียนเชิญ 
ทกุท่านร่วมใน “โครงการท�าบญุเนือ่งในโอกาสครบรอบ 12 ปี สภาวชิาชีพบญัชี” โดยผูร่้วมท�าบญุ 4,000 ท่านแรก 
ที่ร่วมบริจาค 200 บาท ขึ้นไป จะได้รับเหรียญที่ระลึก “พระพุทธชินราช” ซึ่งจัดท�าในวาระครบรอบ 12 ป ี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นของที่ระลึกและเงินรับบริจาคหลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะน�าไป
ด�าเนินการสาธารณกุศลในโครงการต่อเติมขยายอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์) จังหวัดนครปฐม 

 สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ให้การสนับสนุน 
สภาวิชาชีพบัญชีด้วยดีมาตลอดระยะเวลา 12 ปี

ขอเชิญทำ�บุญร่วมกับสภ�วิช�ชีพบัญชี  

ในโอก�สครบรอบ 12 ปี

ขอเชิญทำ�บุญร่วมกับสภ�วิช�ชีพบัญชี  

ในโอก�สครบรอบ 12 ปี

เนื้อทองแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม. (รูปตัวอย่างโดยจำาลองจากเหรียญจริง)



เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

อ่าน FAP Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 2/59”

วันพฤหัสบดี และศุกร์ที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.30 น.  

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

ณ ห้อง Chamber โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุ่นที่ 2/59”

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.30 น.

สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม VAT) 

ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

• หลักสูตร “Professional Forensic Accounting”

วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.30 น. 

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

ณ ห้องแกเลอเรีย 2-3 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 

• หลักสูตร “ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : 

หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนท่ีแตกต่าง รุ่นท่ี 3/59” 

วันพฤหัสบดี และศุกร์ที่ 1-2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. 

สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม VAT)

ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

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 ,   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

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ


