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โดย.. โสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการและประชาสัมพันธ์

...อ่านต่อหน้า 2

ข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์

คุณรู้จักมาตรฐานการศึกษา

ของวิชาชีพบัญชี

บ้าง...หรือยัง?

ถ้าจะถามชาวบัญชีถึงมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินหรอืมาตรฐานการบญัชี (TFRS or TAS) หรือ
มาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) ทุกคนคงร้องอ๋อ 
เพราะผ่านหูผ่านตามาตลอดตั้งแต่คร้ังยังละอ่อน 
จนมาถงึปัจจบัุนไม่รู้ปรับปรงุเปล่ียนแปลงไปกีร่อบแล้ว 
(ข้ึนอยู ่กับอายุแต่ละท่าน ถ้าใครคุ ้นกับค�าว ่า 
“งบดุล” อายุก็ไม่น่าต�่ากว่า 30 ปี)  แต่หลายท่าน
อาจจะยังไม่ทราบว่ามีมาตรฐานอีกส่วนที่เป็น 
เบื้องหลังความส�าเร็จของระบบการศึกษาของ 
ชาวบัญชี คือ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 
(INTERNATIONAL EDUCATION STANDARD) 
บทความน้ีจะท�าให้รู้จักกับมาตรฐานฉบับนี้มากขึ้น 
..อ่านต่อหน้า 8

ตอนที่ 1 ได้แนะน�าให้ทุกท่านได้รู้จักกับ “รายการ
ที่มีการป้องกันความเส่ียง (Hedged item)” ว่า
สามารถเป็นรายการอะไรได้บ้าง และบอกถึง
วตัถปุระสงค์ “การบญัชป้ีองกันความเส่ียง (Hedge 
accounting)” และประเภทของการป้องกนัความเสีย่ง 
ที่มีการจ�าแนกตาม TFRS 9   ตอนที่ 2 จะท�าให้
ท่านเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจะให้ตัวอย่าง
สมมติให้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนและวิธีการบันทึก
บัญชีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair 
Value Hedge) และการบันทึกบัญชี การป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge) 
เป็นอย่างไร ..อ่านต่อหน้า 12

..อ่านต่อหน้า 6

รอบรู้เรื่องลงทุน

กองทุนรวม

Forward 
Contract 
กบัการบัญชีป้องกนัความเส่ียง ตอนท่ี 2

รู้ไว้...ไม่ซ�้าซ้อน  

เครดิตภาษีเงินได้ต่างประเทศ

..อ่านต่อหน้า 11

Get Ready
วางแผนดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง

..อ่านต่อหน้า 10



Board Talk  ทักทายเปิดเล่มBoard Talk  ทักทายเปิดเล่ม

“การสื่อสารท่ีดีเป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงที่ท�าให้

องค์กรประสบความส�าเร็จ”

สวัสดีค่ะ...สมาชิกทุกท่าน ดิฉันในนามของกรรมการและประชาสัมพันธ์ 
ของสภาวิชาชีพบัญชี มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสมากล่าว
ทักทายเปิดเล่ม FAP Newsletter ฉบับเดือนกันยายน 

การพัฒนาอย ่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสารในโลก 
ยุคปัจจุบัน ท�าให้ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทและกลายมาเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการพัฒนาการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของทุกองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี 
เป็นองค์กรหนึ่งที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู ้
ด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อเผยแพร่สู่สมาชิกและสาธารณชน จึงจ�าเป็นต้อง 
ปรับตัวและพัฒนาเรื่องการสื่อสารองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการสื่อสารถึงสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับสมาชิกอย่าง 
ต่อเนื่อง

ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีมีช่องทางการสื่อสารให้แก่สมาชิกหลากหลาย
ช่องทาง อาทิ 

• ช่องทางการสือ่สารผ่านระบบ Call Center ซึง่ขณะนี ้มเีจ้าหน้าที่
คอยรบัข้อซกัถามของสมาชกิผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02 685 2500

• ช่องทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th และช่องทาง 
โซเชยีลมเีดยี (Facebook) ซึง่มกีารอพัเดทเนือ้หาสาระด ีๆ  ข้อมลู 
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ  

• ช่องทาง FAP Exclusive E-News และ FAP Newsletter 
ซึ่งเป็นการส่งข่าวตรงถึงมือสมาชิกผ่านระบบอีเมล์  

ในอนาคตทางสภาวชิาชพีบญัชีคาดว่าจะเพิม่อกีหนึง่ช่องทางการสือ่สาร 
นัน่คอืช่องทาง Line ซึง่ดฉินัคดิว่าเป็นอกีหนึง่ช่องทางทีจ่ะช่วยให้ส่งข่าว
ถึงสมาชิกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ส�าหรบัอีกเร่ืองทีอ่ยากจะขอกล่าวถึง ในวนัท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ. 2559 นี้ 
เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งปีนี้ครบรอบ 12 ปี 
สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 12 ปีขึ้น โดยปีนี ้

มาในธมี “12 ปีสภาวชิาชพีบัญช ี มอบ 12 กจิกรรมด ี ๆ เพือ่คุณ”  
โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
ซึ่งตอนนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้เริ่มทยอยเปิดตัวโครงการไปบ้างแล้ว 
ได้แก่ โครงการชาวบัญชีรวมใจ...ร่วมบริจาคฝาอลูมิเนียม เพื่อจัดท�า 
ขาเทียมพระราชทาน และโครงการแว่นเก่าเราขอ ซ่ึงเป็น 2 โครงการ 
ทีท่่านสมาชกิได้ให้ความสนใจและตอบรบัส่งมาบรจิาคกนัอย่างล้นหลาม 
ดิฉันต้องขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ นอกเหนือจาก 2 โครงการนี้ 
ยังมีโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่เราจัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม อาทิ 
โครงการแยกขยะเพื่อสุขอนามัยท่ีดีและลดโลกร้อน และโครงการ 
ปลูกป่าเพื่อคืนต้นไม้ให้กับเมือง ซ่ึงคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ 
ขอให้ทุกท่านโปรดติดตาม

และในวนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สภาวชิาชพีบัญชจีะจดัพธิที�าบญุใหญ่ 
และจัดแถลงผลงานในรอบ 12 ปี ส�าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมงานทุกท่าน 
จะได้รับหนังสือที่ระลึก ซึ่งจัดท�าเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้ อีกท้ังยังจะได้
มาร่วมท�าบุญเพื่อสมทบทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดสร้างต่อเติม
ส่วนขยายหอประชุมโรงเรียน โดยผู้บริจาคในโครงการนี้จะได้รับเหรียญ
ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 12 ปี

นอกเหนือจากนั้น ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยว 
“One day trip” โครงการหลักสูตร
อบรมพิเศษส�าหรับผูท้�าบญัช ี/ 
ผู้สอบบญัช ีและกจิกรรมร่วมสนุก
กับท่านสมาชิกทั้งในการเข้าอบรม
สมัมนาและทางโซเชยีลมีเดีย 
เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษ
มากมาย กิจกรรมทั้งหมดนี้ ดิฉัน
หวังว่าสมาชิกจะอิ่มอกอิ่มใจกับการ 
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ 
สภาวิชาชีพบัญชี “เพื่อร่วม
กันพัฒนาและสร้างเส้นทาง
วิชาชีพบัญชีนี้ไปด้วยกัน
นะคะ”

ข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์

โดย.. โสภาวดี เลิศมนัสชัย 
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ผู้สอบบัญชี

ผู้ท�ำบัญชี

ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิก
ปีละ 500 บำท 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปีที่ช�ำระ

ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิก
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปีที่ช�ำระ

- สมำชิกสำมัญ ปีละ 500 บำท 
(ส�ำเร็จกำรศึกษำวิชำกำรบัญชีไม่ต�่ำกว่ำระดับปริญญำตรี) 

- สมำชิกสมทบ ปีละ 300 บำท 
(ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับที่ต�่ำกว่ำปริญญำตรี แต่ไม่ต�่ำกว่ำ ปวส.  
ทำงด้ำนกำรบัญชี) 

• Log in เข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกบริการออนไลน์ และหากท่านสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์ 
สมาชิกไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร (Fax) หรือทางไปรษณีย์

• ช�าระด้วยวิธีการ (1) Download ใบแจ้งการช�าระเงิน และช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ 
(2) ตัดผ่านบัตรเครดิต ภายใน 5 วันท�าการ หลังจากที่ได้ช�าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ Save File ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้ทันที

ช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปีละ 2,000 บำท 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปีที่ช�ำระ

ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ 
ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ (CPD)
- ต้องมชีัว่โมงกำรพฒันำควำมรูต่้อเนือ่ง 

ทำงวชิำชพี (CPD) จ�ำนวน 18 ชัว่โมง ต่อปีปฏทิิน 

- ต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชี 
ไม่น้อยกว่ำ 9 ชั่วโมง

ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ 
ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ (CPD)
- ต้องมีชั่วโมงกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ (CPD) 

จ�ำนวน 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน 

- ต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญช ี 
ไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนทั้งหมดสำมำรถด�ำเนินกำร 
ผ่ำนช่องทำงบริกำรออนไลน์ ได้ตลอดทั้งปี

ช�ำระค่ำ 
ธรรมเนียม

ยืน่ 
CPD

ยืน่ 
CPD

1

1 2

2 3
ช�ำระ

ค่ำบ�ำรุง
สมำชิก

ช�ำระ
ค่ำบ�ำรุง
สมำชิก

www.fap.or.th

สมำชิกรู้ไหมเอย....

ผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี 
...ไม่ควรลืม ???

โดย.. ส่วนงานทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

FAP News Update
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FAP Activity

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี 

และคณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยั

บูรพา

 เมือ่วนัองัคารที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2559 คณุประสณัห์ เชือ้พานิช 
นายกสภาวชิาชพีบญัช ีคณุแน่งน้อย เจรญิทวีทรพัย์ ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ และ
คณุมณีรตัน์ ศรีเสาวชาต ิผูอ้�านวยการ ได้ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลง
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี กับคณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการ
พฒันาและยกระดบัวชิาชพีบัญชี ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิการ
เชิงวิชาการ การอบรมให้ความรู้กับทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และ
สาธารณชน อีกทัง้ยงัเป็นการด�าเนนิงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั
และสภาวิชาชีพบัญชี
 พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารของสภาวิชาชีพบัญชียังได้ร่วมพิธี 
เปิดป้ายสภาวิชาชีพบัญชี สาขาชลบุรี โดยทางคณะการจัดการและ 
การท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยบรูพา จ.ชลบรุ ีได้ให้ความอนเุคราะห์สถานที่
เพื่อเป็นที่ตั้งของสภาวิชาชีพบัญชี สาขาชลบุรีอีกด้วย ซ่ึงปัจจุบันได้
ย้ายที่ท�าการใหม่มาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นอาคารใหม่ของ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
 นอกจากนี้ ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชียังได้บรรยายให้
ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษากว่า 70 คน โดยเป็นการบรรยายใน
เรื่อง บทบาทนักบัญชีในยุคหลังการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
 การด�าเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้น ในการช่วย
เพิ่มพูนความร่วมมือ รวมถึงสร้างแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา 
และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืน

สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบใบอนุญาตเป็น 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณ 

ผู้สอบบัญชีรายใหม่

 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพบัญชี 
จัดพิ ธีมอบใบอนุญาตเป ็น ผู ้ สอบบัญชี รับอนุญาตและอบรม 
จรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีผู้สอบบัญชีรายใหม่เข้าร่วม
พิธีจ�านวน 55 ราย ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณประสัณห์  
เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล ่าวแสดงความยินดีและ 
มอบใบอนญุาตเป็นผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตแก่ผูส้อบบญัชีใหม่ ณ อาคาร 
สภาวิชาชีพบัญชี 
 ในวันดงักล่าวได้มกีารบรรยายให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูส้อบ
บัญชีใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชพี ซึง่รวมถงึมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี 
ทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัช ีโดยมวีทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิได้แก่ คุณแน่งน้อย 
เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 
และคุณกฤติยา อธิวิทวัส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพ 
ผู้สอบบัญชี

โดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร
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มุมประชาสัมพันธ์

“ไม่อยากตกข่าว..ต้องรบีดู”

หากคุณคือหนึ่งในผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับผลจาก

การเปลี่ยนแปลง TFRS for SMEs สภาวิชาชีพบัญชี 

มีค�าตอบให้คุณกับสัมภาษณ์พิเศษ จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี 

รศ.ดร. วรศักด์ิ ทุมมานนท์ และ อ.สันสกฤต วิจิตรเลขการ 

ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะ

ท่านสามารถคลิกรับชมผ่านช่องทาง Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=rM_IwlUntOM 
หรือผ่านช่องทาง Facebook สภาวิชาชีพบัญชี 
https://www.facebook.com/FAP.FAMILY/

หรือ SCAN Qr Code >>
EP.1 มารู้จักกับ TFRS for SMEs ใช้กับใคร?

“สภาวิชาชีพบัญชี ครบรอบ 12 ปี”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญเพ่ือนสมาชิก 
มาร่วมท�าความดีบริจาคแว่นสายตา แว่นกันแดด แว่นแฟชั่นไม่มีค่า
สายตา กรอบแว่นตา หรือเลนส์เปล่าที่มีสภาพดี ท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว 
ในโครงการ “แว่นเก่า..เราขอ” เพื่อน�าไปมอบให้แก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการ
มองเห็น ณ ธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และขอเชิญ
มาร่วมบรจิาควสัดอุลมูเินยีม “เพือ่จดัท�าขาเทยีมพระราชทานปี 2559” 
โดยวัสดุที่ท่านสามารถน�ามาบริจาคได้ ได้แก่ กระป๋องน�้าอัดลม ฝาตลับ
แป้งอลูมิเนียม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว และห่วงกระป๋อง เครื่องดื่ม 
เป็นต้น

โดยทั้ง 2 โครงการนี้ ท่านสามารถบริจาคได้ที่ จุดบริการลูกค้า ส่วนงาน
ทะเบียน ชั้น 1 หรือ ส่งไปรษณีย์ มาที่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 133 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอืง เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559”

ซ้ือหนังสอืวันน้ี 

รบัฟร!ี! ถงุผ้าอเนกประสงค์

เพยีงท่านซือ้ชดุหนงัสอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบับปรับปรุง 2558 (เล่ม 1 และ 2) หรือซื้อหนังสือของ
สภาวิชาชีพบัญชีครบทุก 500 บาท รับฟรีทันที!! ถุงผ้า
อเนกประสงค์สภาวิชาชีพบัญชี  โดยท่านสามารถสั่งซ้ือ
ทางไปรษณีย์ได้โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์ 
หรือสั่งซ้ือได้ด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น 1 
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

หมายเหตุ ระยะเวลาโปรโมช่ันตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ขอสงวนสทิธ์ิ ถุงผ้า 1 ใบ / 1 ใบเสรจ็, 
เงื่อนไขการซื้อหนังสือครบ 500 บาท เป็นราคาหลัง 
หักส่วนลดของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแล้วเท่านั้น
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	 สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน...	 ในภาวะข้าวยากหมากแพงประกอบกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ต�่ามาก	 ๆ 

ผู้ประกอบการนอกจากจะต้องคิดค้นกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จแล้ว	 ยังต้องแสวงหา 

ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้ออีกด้วย

	 ดงันัน้	 นกับญัชแีละผูส้อบบัญชีจงึควรจะต้องมคีวามรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทางการเงินต่าง	ๆ	 เพือ่ให้การบันทกึบญัชแีละการสอบบัญชี
เป็นไปอย่างถกูต้อง	ผูเ้ขียนจงึขอเสนอความรูเ้บือ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทางการเงนิทีม่อียูใ่นประเทศไทยให้ท่านสมาชิกได้ทราบ	 โดยในฉบบันีจ้ะขอเริม่ต้น
จากกองทุนรวมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า	“Mutual	Fund”	นั่นเอง
	 กองทุนรวม1	คือ	การลงทุนที่ระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมหลาย	ๆ	รายรวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อน�าไปลงทุนในสินทรัพย์
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 หุ้นสามัญ	 พันธบัตร	 หุ้นกู้บัตรเงินฝาก	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิอสังหาริมทรัพย์	 โดยมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ 
ท�าหน้าที่บริหารเงินลงทุนช่วยให้นักลงทุนวางใจได้ว่ากองทุนที่ตนเองลงทุนนั้นได้รับการจัดการดูแลที่ดีและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนรวม (Returns)
เมื่อกองทุนรวมมีผลก�าไร	ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของ

1http://www.thaimutualfundnews.com/new/assets/files/Final_AW_Booklet_C_26-07-2016.pdf

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนกองทุนรวม (Expenses) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 

ผลตอบแทน

เงินลงทุน

ผู้ลงทุน 
(Investors) ผู้จัดการกองทุน 

(Fund Manager)

กองทุนรวม (Mutual Fund)กองทุนรวม (Mutual Fund)

ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	 ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	 ค่าธรรมเนียม 
ในการสับเปลี่ยนกองทุน	 เป็นต้น	ซึ่งแต่ละกองทุนเก็บไม่เท่ากัน	ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะระบุในหนังสือช้ีชวน	หรือ	 ใน	 Fund	 Fact	 Sheet	
ของแต่ละกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์	 ค่าตรวจสอบบัญชี	 ซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยคิดเป็นรายวัน

1.	เงินปันผล	(Dividend)	ในกรณีที่กองทุนรวมนั้นมีนโยบายจ่ายเงินปันผล	
2.	ก�าไรส่วนเกนิมลูค่าหน่วยลงทนุ	(Capital	Gain)	จะได้รับเมือ่ผูถื้อหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนให้บรษิทัจดัการลงทนุในราคาท่ีสงูกว่าราคาทีซ่ือ้มา

ตราสารหนี้

ตราสารทุน
หรือหุ้น

อสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวม
สินทรัพย์

ในต่างประเทศ

ทองค�า

ตราสารอนุพันธ์

ผลตอบแทน

เงินลงทุน

รอบรู้เรือ่งลงทุนรอบรู้เรือ่งลงทุน
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โดย...ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ

*กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จะอยู่ในระดับตั้งแต่ 4 ถึง 8 ขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนและลักษณะธุรกิจของสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

ภาษีอากรทีเ่กีย่วข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนไทยและผู้ถือหน่วยลงทุนต่างชาติทีป่ระกอบกิจการในประเทศไทย

ภาษีอากรทีเ่กีย่วข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนต่างชาติทีม่ิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

จะเห็นได้ว่ากองทุนรวมไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ ลองศึกษารายละเอียดของแต่ละกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนหรือ Fund Fact Sheet 
ที่มีแจกทั่วไปตามบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือช่องทางการจัดจ�าหน่าย เช่น ธนาคาร เป็นต้น FAP Newsletter ฉบับหน้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงินตัวใด อย่าลืมติดตามกันนะคะ....

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

ก�าไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน ยกเว้น ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ต้องน�าไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงินปันผล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% หรือเลือกน�า
เงินปันผลไปรวมเสียภาษีปลายปี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ถ้าไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ยกเว้นภาษี ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนและได้ถือหุ้น 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่ายและหลังจ่าย
เงินปันผล

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

ก�าไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน ยกเว้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%

เงินปันผล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

ค�าศัพท์ทีค่วรรู้
NAV หรือ Net Asset Value คือ “มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ”

มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด – ค่าใช้จ่ายและหนี้สิน = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ประเภท ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน

เสี่ยงต�่า 1 กองทุนรวมตลาดเงิน 
ที่ลงทุนเฉพาะตลาดเงิน 
ในประเทศ

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีก�าหนด 
ช�าระคืนเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี รวมทั้งมี portfolio duration  
ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 90 วัน

เสี่ยง 
ปานกลาง 
ค่อนข้างต�่า

2 กองทุนรวมตลาดเงิน 
ที่ลงทุนในต่างประเทศ 
บางส่วน

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทุนในตราสารหนี ้
ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 90 วัน

3 กองทุนรวมพนัธบัตรรฐับาล มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

4 กองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป เป็นหลัก

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง 5 กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้

เสี่ยงสูง 6 กองทุนรวมตราสารทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก

7 กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

มีนโยบายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงเป็นหลัก เช่น กลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธนาคาร เป็นต้น

เสี่ยงสูงมาก 8 กองทุนรวมที่ลงทุนใน
สินทรัพย์ทางเลือก

มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินท่ีเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน หรือมีโครงสร้างซับซ้อน 
เข้าใจยาก เช่น Commodity/Gold/Oil/Derivative ท่ีไม่ใช่เพ่ือ Hedge ซึ่งรวมถึง 
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่ได้คุ้มครองเงินต้น เป็นต้น

รอบรู้เรือ่งลงทุน
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ถ้าจะถามชาวบัญชีถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐาน 
การบัญชี (TFRS or TAS) หรือมาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) ทุกคน 
คงร้องอ๋อเพราะผ่านหผู่านตามาตลอด ตัง้แต่ครัง้ยงัละอ่อนจนมาถงึปัจจบุนั 
ไม่รูป้รบัปรงุเปลีย่นแปลงไปกีร่อบแล้ว (ขึน้อยูก่บัอายแุต่ละท่าน ถ้าใครคุน้
กบัค�าว่า “งบดลุ” อายกุไ็ม่น่าต�า่กว่า 30 ปี) แต่ยงัมมีาตรฐานอกีส่วนทีเ่ป็น
เบ้ืองหลังความส�าเร็จของระบบการศึกษาของชาวบัญชี คือ มาตรฐาน 
การศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard) 
ขอเรียกย่อ ๆ ว่า IES ก�าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา
บัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Education 
Standards Board: IAESB) ภายใต้การสนับสนุนของสหพันธ์นักบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC) 
แล้ว IES ก�าหนดขึ้นเพื่ออะไร มีประโยชน์ หรือผลกระทบอย่างไร ผู้สอบ
บญัชกีบัผูท้�าบญัชคีวรท�าความเข้าใจเรือ่งนีม้ากน้อยแค่ไหน น่าสนใจใช่ไหมคะ

IES ถูกก�ำหนดขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบ
วิชำชีพบัญชี โดยระบุควำมรู ้  ควำมสำมำรถและทักษะ 
ที่ชำวบัญชีควรมี และเน้นเนื้อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรศึกษำ 
และพัฒนำ IES มีทั้งสิ้น 8 ฉบับ จะเห็นได้จำกแผนภำพ 
ว่ำเริม่ต้นด้วย IES 1 ข้อก�ำหนดในกำรเข้ำสู่หลกัสตูรกำรศกึษำ
ที่ต ้องเหมำะสมเพื่อ ให ้มั่น ใจว ่ำผู ้ที่ เหมำะสมมี โอกำส 
ตำมสมควรในกำรเข้ำร ่วมและส�ำเร็จกำรศึกษำโดยไม่มี
อุปสรรคมำกจนเกินไป อันนี้เป็นเรื่องไกลตัวของนักบัญชี 
สกัหน่อย ผู้ทีจ่ะใช้ประโยชน์โดยตรงเห็นจะเป็นสถำบนักำรศกึษำ 
ผู้ว่ำจ้ำง และหน่วยงำนก�ำกับดูแล แต่ส่วนต่อมำน้ันน่ำสนใจ 
เพรำะ IES 2 ถึง IES 6 จะพูดถึงกำรพัฒนำทำงวิชำชีพระยะ
เริ่มแรกที่จะก�ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ และผล
กำรเรียนรู ้ที่ชำวบัญชีต้องมีเมื่อจบกำรศึกษำ ซึ่งส�ำหรับ 
ผู้บริหำรและเจ้ำของส�ำนักงำนแล้ว IES กลุ่มนี้เป็นส่วนสร้ำง
ควำมมัน่ใจให้ว่ำบคุลำกรทีจ่ะรบัเข้ำท�ำงำนมคุีณสมบตัเิพยีงพอ 
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี 
หรือไม่ ต่อมำเป็น IES 7 และ IES 8 ก�ำหนดหลักกำรขึ้นเพื่อให้
แน่ใจว่ำผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี สำมำรถรักษำและด�ำรงไว้ซ่ึง
ขีดควำมสำมำรถท่ีจ�ำเป็นต่อกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับบริกำรปรำรถนำจะเห็นมำกที่สุด

คุณรู้จักมาตรฐานการศึกษา 
ของวิชาชีพบัญชี บ้างหรือยัง? ภาพรวมมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

IES 1

IES 7

IES 8

IES 2
IES 3
IES 4
IES 5
IES 6

ข้อก�าหนดในการเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี 

การพัฒนาความรู้ต่อเนือ่งทางวิชาชีพ 

การพัฒนาทางวิชาชีพส�าหรับผู้สอบบัญชีทีร่ับผิดชอบงาน
ตรวจสอบงบการเงิน 

การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่แรก 

• ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ
• คุณค่า จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ
• ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
• ประเมินความรู้ความสามารถเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพ

ฟัง ๆ ดูแล้ว...ก็เข้าใจได้ว่าเกี่ยวข้องกับชาวบัญชีนะ เพราะข้อมูลทางบัญชีที่มีความส�าคัญมากต่อการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจของ 
ผูบ้รหิารและเจ้าขององค์กรต้องอาศยับคุลากรทีม่คีวามสามารถเพือ่ให้ได้ข้อมูลทีน่่าเช่ือถอื ทนัต่อเวลา และมปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจ การพัฒนา
บุคลากรทางการบัญชีจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก ดังนั้น ถ้าเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรรู้ นั้นก็หมายความว่าเป็นภาระที่เราต้องอ่านเพิ่มอีกแล้วเหรอ 
แค่ TFRS และ TSA ก็หลายสิบฉบับแล้ว (นึกในใจ ดีนะไม่ได้เป็นวิชาที่น�าไปออกข้อสอบ CPA) แต่ข่าวดีก็ คือ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน 
การศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีรบัภาระในการศกึษา IES และด�าเนนิการต่าง ๆ  เพือ่ให้ระบบการศกึษาของผูป้ระกอบวิชาชพี
บัญชีนั้นเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน IES อย่างไรก็ดี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องแบบเฉพาะ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับเราก็เป็นการดีที่จะติดตามด้วยตนเอง 
เมื่อเรารู้เร็วก็เตรียมพร้อมได้เร็วเท่ากับว่าเราสามารถรับประกันคุณภาพของตัวเองและบุคลากรในองค์กรได้ก่อนใคร เช่น IES 2 ระบุว่าการวัดผล
การเรียนรู้จะเปลี่ยนจาก Content – based เป็นแบบ Learning Outcome – based ซ่ึงถือว่าเป็นการพลิกโฉมของวงการศึกษาไทย 
ครั้งส�าคัญเลยทีเดียว ไว้เราจะติดตามเรื่องราวในประเด็นเฉพาะ ๆ มาฝากกัน ให้ท่านได้รู้ก่อนใครค่ะ

โดย..คณะท�ำงำนกำรแปลมำตรฐำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศ

คุณรู้จักมาตรฐานการศึกษา 
ของวิชาชีพบัญชี บ้างหรือยัง?
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ถ้าจะถามชาวบัญชีถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐาน 
การบัญชี (TFRS or TAS) หรือมาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) ทุกคน 
คงร้องอ๋อเพราะผ่านหผู่านตามาตลอด ตัง้แต่ครัง้ยงัละอ่อนจนมาถงึปัจจบัุน 
ไม่รูป้รบัปรงุเปล่ียนแปลงไปกีร่อบแล้ว (ขึน้อยู่กบัอายแุต่ละท่าน ถ้าใครคุน้
กบัค�าว่า “งบดลุ” อายกุไ็ม่น่าต�า่กว่า 30 ปี) แต่ยงัมมีาตรฐานอกีส่วนทีเ่ป็น
เบ้ืองหลังความส�าเร็จของระบบการศึกษาของชาวบัญชี คือ มาตรฐาน 
การศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard) 
ขอเรียกย่อ ๆ ว่า IES ก�าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา
บัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Education 
Standards Board: IAESB) ภายใต้การสนับสนุนของสหพันธ์นักบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC) 
แล้ว IES ก�าหนดขึ้นเพื่ออะไร มีประโยชน์ หรือผลกระทบอย่างไร ผู้สอบ
บญัชกีบัผูท้�าบญัชคีวรท�าความเข้าใจเรือ่งนีม้ากน้อยแค่ไหน น่าสนใจใช่ไหมคะ

IES ถูกก�ำหนดข้ึนเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบ
วิชำชีพบัญชี โดยระบุควำมรู ้  ควำมสำมำรถและทักษะ 
ที่ชำวบัญชีควรมี และเน้นเนื้อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรศึกษำ 
และพัฒนำ IES มีท้ังส้ิน 8 ฉบับ จะเห็นได้จำกแผนภำพ 
ว่ำเริม่ต้นด้วย IES 1 ข้อก�ำหนดในกำรเข้ำสู่หลกัสตูรกำรศกึษำ
ที่ต ้องเหมำะสมเพื่อ ให ้มั่น ใจว ่ำผู ้ ท่ี เหมำะสมมี โอกำส 
ตำมสมควรในกำรเข้ำร ่วมและส�ำเร็จกำรศึกษำโดยไม่มี
อุปสรรคมำกจนเกินไป อันนี้เป็นเรื่องไกลตัวของนักบัญช ี
สกัหน่อย ผู้ทีจ่ะใช้ประโยชน์โดยตรงเหน็จะเป็นสถำบนักำรศกึษำ 
ผู้ว่ำจ้ำง และหน่วยงำนก�ำกับดูแล แต่ส่วนต่อมำนั้นน่ำสนใจ 
เพรำะ IES 2 ถึง IES 6 จะพูดถึงกำรพัฒนำทำงวิชำชีพระยะ
เริ่มแรกที่จะก�ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ และผล
กำรเรียนรู ้ที่ชำวบัญชีต้องมีเมื่อจบกำรศึกษำ ซึ่งส�ำหรับ 
ผู้บริหำรและเจ้ำของส�ำนักงำนแล้ว IES กลุ่มนี้เป็นส่วนสร้ำง
ควำมมัน่ใจให้ว่ำบคุลำกรท่ีจะรบัเข้ำท�ำงำนมคีณุสมบตัเิพยีงพอ 
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี 
หรือไม่ ต่อมำเป็น IES 7 และ IES 8 ก�ำหนดหลักกำรขึ้นเพื่อให้
แน่ใจว่ำผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี สำมำรถรักษำและด�ำรงไว้ซึ่ง
ขีดควำมสำมำรถที่จ�ำเป็นต่อกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับบริกำรปรำรถนำจะเห็นมำกที่สุด

คุณรู้จักมาตรฐานการศึกษา 
ของวิชาชีพบัญชี บ้างหรือยัง? ภาพรวมมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

IES 1

IES 7

IES 8

IES 2
IES 3
IES 4
IES 5
IES 6

ข้อก�าหนดในการเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี 

การพัฒนาความรู้ต่อเนือ่งทางวิชาชีพ 

การพัฒนาทางวิชาชีพส�าหรับผู้สอบบัญชีทีร่ับผิดชอบงาน
ตรวจสอบงบการเงิน 

การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่แรก 

• ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ
• คุณค่า จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ
• ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
• ประเมินความรู้ความสามารถเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพ

ฟัง ๆ ดูแล้ว...ก็เข้าใจได้ว่าเกี่ยวข้องกับชาวบัญชีนะ เพราะข้อมูลทางบัญชีที่มีความส�าคัญมากต่อการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจของ 
ผูบ้ริหารและเจ้าขององค์กรต้องอาศยับคุลากรทีม่คีวามสามารถเพือ่ให้ได้ข้อมูลทีน่่าเช่ือถอื ทนัต่อเวลา และมปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจ การพฒันา
บุคลากรทางการบัญชีจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างมาก ดังนั้น ถ้าเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรรู้ นั้นก็หมายความว่าเป็นภาระที่เราต้องอ่านเพิ่มอีกแล้วเหรอ 
แค่ TFRS และ TSA ก็หลายสิบฉบับแล้ว (นึกในใจ ดีนะไม่ได้เป็นวิชาที่น�าไปออกข้อสอบ CPA) แต่ข่าวดีก็ คือ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน 
การศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีรบัภาระในการศกึษา IES และด�าเนนิการต่าง ๆ  เพือ่ให้ระบบการศกึษาของผูป้ระกอบวิชาชพี
บัญชีนั้นเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน IES อย่างไรก็ดี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องแบบเฉพาะ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับเราก็เป็นการดีที่จะติดตามด้วยตนเอง 
เมื่อเรารู้เร็วก็เตรียมพร้อมได้เร็วเท่ากับว่าเราสามารถรับประกันคุณภาพของตัวเองและบุคลากรในองค์กรได้ก่อนใคร เช่น IES 2 ระบุว่าการวัดผล
การเรียนรู้จะเปล่ียนจาก Content – based เป็นแบบ Learning Outcome – based ซ่ึงถือว่าเป็นการพลิกโฉมของวงการศึกษาไทย 
ครั้งส�าคัญเลยทีเดียว ไว้เราจะติดตามเรื่องราวในประเด็นเฉพาะ ๆ มาฝากกัน ให้ท่านได้รู้ก่อนใครค่ะ

โดย..คณะท�ำงำนกำรแปลมำตรฐำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศ

คุณรู้จักมาตรฐานการศึกษา 
ของวิชาชีพบัญชี บ้างหรือยัง?
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Get Ready 
for incoming audit period 
วางแผนดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง

ช่วงเดอืนกนัยายนถอืเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายของผูส้อบบญัชีหลาย ๆ  คน 
เพราะผ่านพ้นเดือนเมษายนและพฤษภาคมท่ี peak สุด ๆ ไปแล้ว 
และก�าลังเริ่มวางแผนการตรวจสอบส�าหรับปีบัญชีถัดไป ซึ่งการวางแผน
ที่ดีถือเป็นเคล็ดลับความส�าเร็จของผู้สอบบัญชีมืออาชีพเลยก็ว่าได้ค่ะ 
โดยต้อง “มองความเสี่ยงให้ทะลุ ระบุจุดที่ส�าคัญ ตรวจและวิเคราะห์
ให้ตรงประเด็น และที่ขาดไม่ได้ คือ การติดตามการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการสอบบัญชีเพ่ือปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 
หลักการท่ีปรบัเปลีย่นไป” ซึง่ส�าหรบังบการเงนิทีร่อบบญัชสิีน้สดุในหรอื
หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต้องอ้างอิงมาตรฐานการสอบบัญชีที่
ออกใหม่และปรบัปรงุรวมกว่า 20 ฉบบัเลยทีเดยีว (เหน็แล้วจะเป็นลม...) 
แต่ไม่ต้องกงัวลไปค่ะ เพราะส่วนทีป่รบัปรงุหลกั ๆ  นัน้เก่ียวข้องกับรายงาน
ของผู ้สอบบัญชีแบบใหม่ และไม่ได้ปรับอะไรในหลักการตรวจสอบ 
หากจะให้เล่าถงึสิง่ทีเ่ปล่ียนแปลงอาจต้องใช้เวลาสกันดิ (ลองอ่านข้อมลูดดีี
ตามด้านล่างกันดนูะคะ) แต่ตอนนีข้อสรปุสัน้ ๆ  ว่าส่วนข้อความมาตรฐาน
จะเพิ่มค�าอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ก�ากับ
ดแูล และผูส้อบบญัชมีากขึน้ รวมทัง้มกีารเพิม่เตมิวรรค “ความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง” หากผู้สอบบัญชีเห็นว่า
กิจการมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
และเพิม่วรรค “เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ” ส�าหรับกจิการทีจ่ดทะเบยีน

ข้อมูลดีๆ ทีเ่กีย่วกับรายงานของผู้สอบบัญชี
• FAP Newsletter No. 33 

“รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่”
• FAP Newsletter No. 38 

“เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี”
• FAP Newsletter No. 43 

“เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ KAM (Key Audit Matter)”
• ข่าวสารด้านการสอบบัญชี/รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

แล้วเราจะน�าข้อมูลการปรับเปล่ียนใหม่ ๆ มาฝากในโอกาสต่อไปนะคะ

“สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างของมาตรฐานการสอบบัญชี ชุดรหัส 800 แล้วนะคะ 
ทุกท่านสามารถติดตามกันได้ที่ http://www.fap.or.th/มาตรฐานวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี.html ค่ะ”

โดย.. ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ

ภาพรวมความก้าวหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชี

ประกาศใช้แล้ว ปี 2015
มาตรฐาน 45 ฉบับ 

ประกาศใช้เมือ่ปี 2012 
(2555)

มีผลบังคับใช้ปี 2014มีผลบังคับใช้ปี 2010

ประกาศใช้แล้ว 
ในไตรมาส 2 ปี 2016

ร่างมาตรฐานประกาศ 
ในไตรมาส 3 ปี 2016

มีผลบังคับใช้
ปี 2016

ประกาศเมือ่ต้นปี 2016 
ให้มีผลบังคับใช้ปี 2016

TSRE 2400 (rev)
TSRS 4410 (rev)

TSAE 3000 (rev), 
Framework, 

TSA 700 (rev), 
TSA 701, 

TSA 705 (rev), 
TSA 706 (rev),
TSA 720 (rev), 
TSA 260 (rev),
TSA 570 (rev)

มาตรฐาน 19 ฉบับ 
ปรับปรุงตามหลักการของ

รายงานของ 
ผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 

ในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 
เป็นส�าคัญ นอกจากนี้ได้ย้ายวรรคน�าและวรรคความเห็นขึ้นมาเสนอเป็น
หัวข้อแรกในรายงาน โดยแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนนั้นก็เพื่อให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินได้ดียิ่งขึ้น และสื่อสารให้ผู้ใช้งบการเงิน
เข้าใจมากขึ้นถึงการท�างานของผู้สอบบัญชีผ่านการสะท้อนภาพตั้งแต ่
การวางแผนไปจนถึงการสรุปผลการตรวจสอบในรายงาน 

พอจะเห็นภาพขึ้นบ้างไหมคะ ว่าหากผู้สอบบัญชีวางแผนไว้ดีตั้งแต่ต้น 
ก็มั่นใจได้เลยว่าปีหน้านี้ จะเป็นปีที่ดีของเราอย่างแน่นอนค่ะ
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     ปัจจุบันเรามีการท�าธุรกิจการค้ากับต่างชาติมากขึ้น บริษัทของ 
ท่านเอง ก็อาจเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีการท�าธุรกรรมกับต่างประเทศ 
ในหลาย ๆ  ครัง้ นอกจากท่านจะต้องน�าเงนิได้ทีร่บัจากต่างประเทศมาค�านวณ
เป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ท่านยังอาจถูกหักภาษีเงินได ้
ณ ทีจ่่ายในต่างประเทศอีกด้วย 

	 นอกจากมาตรการขจัดภาษีซ้อนในอนุสัญญาภาษีซ้อนแล้ว 
ยงัมพีระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามประมวลรัษฏากรทีช่่วยขจดัภาษซี�า้ซ้อน
ในกรณีมีการจ่ายเงินได้จากประเทศท่ีไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ
ประเทศไทยด้วย	โดยบรษิทัสามารถน�าภาษทีีถ่กูเรยีกเกบ็ในต่างประเทศ
มาเครดติหรอืยกเว้นภาษเีงินได้นติบิคุคลในประเทศไทยได้	ตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	
(ฉบับที่	 18)	 ในกรณีได้รับเงินได้จากประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ
ประเทศไทย	 และตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	300)	 ในกรณีรับเงินได้จาก
ประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย		หรือจะเลือกน�ามาลง
เป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ได้1	 
	 กรณีเลือกใช้การเครดิตหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล		
สามารถน�ามาเครดิตได้เป็นจ�านวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่ เสียไปใน 
ต่างประเทศ	 แต่ไม่เกินจ�านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยในส่วนที่
ค�านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศน้ัน	 ส่วนต่าง
ของจ�านวนภาษีทีเ่สยีในต่างประเทศทีเ่กนิจากจ�านวนภาษทีนี�ามาเครดติ	

“

“

รู้ไว้..

รู้ไว้...ไม่ซ�้าซ้อน

ไม่ซ�้าซ้อน

เครดิตภาษีเงินได้
ต่างประเทศ

บริษัทมีสิทธิน�ามาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้	
ทั้งนี้	ท่านควรจะต้องแน่ใจว่า	มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีใน
ต่างประเทศที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีเงินได้ของต่างประเทศรับรองเก็บไว้
เพื่อเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ	 ซ่ึงอาจมีประเด็นปัญหาตามมาว่า 
ถ้าบรษิทัของท่านมรีายได้จากต่างประเทศในรอบระยะเวลาบญัชปีี	2558	
แต่หลักฐานการเสียภาษีในต่างประเทศเป็นของรอบระยะเวลาบัญชี 
ปี	 2559	 เนื่องจากมีการจ่ายเงินและหักภาษีเงินได้ในต่างประเทศ 
บริษัทจะน�าเครดิตภาษีมาใช้อย่างไร		ในกรณีนี้	เครดิตภาษีจะต้องน�ามา
ใช้ในปีเดียวกับที่บริษัทรับรู้รายได้เงินได้จากต่างประเทศ	คือ	รอบระยะ
เวลาบญัชปีี	2558	โดยต้องยืน่ปรบัปรงุแบบแสดงรายการเสยีภาษเีงินได้
นิติบุคคลของปี	2558	ในส่วนจ�านวนภาษีที่เสียในต่างประเทศที่เกินจาก
จ�านวนภาษีทีน�ามาเครดิต	 สามารถน�ามาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี	25582	

วันอาทิตย์ที่ 4, 11 และ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
สมาชิก 5,400 บาท บุคคลทั่วไป 5,900 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(CPD : ผู้สอบ / ผู้ท�าบัญชี ด้านอื่น ๆ 18 ชั่วโมง)

อนุสัญญาภาษซ้ีอนทีม่ผีลใช้บงัคบัแล้ว http://www.rd.go.th/publish/765.0.html

เพิม่ความเข้าใจกับหลักสูตรภาษีเงินได้นิติบุคคล : บริษัทต่างประเทศ

 1อ้างองิจากข้อหารอืกรมสรรพากร เลขท่ี กค 0706/10858 วันท่ี 28 ธันวาคม 2548
 2อ้างองิจากข้อหารอืกรมสรรพากร เลขท่ี กค 0702/8746 วันท่ี 7 ตลุาคม 2556

โดย.. พรเพ็ญ เอื้อปิยะชาติ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่18)

(ประเทศคู่ค้ามีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย)

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่300)

(ประเทศคู่ค้าไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย)

ยกเว้นภาษีเงินได้จากประเทศทีม่ีอนุสัญญา 
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย

ยกเว้นภาษเีงนิได้ ให้แก่บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้ 
ตามกฎหมายไทย เป็นจ�านวนเท่ากบัภาษเีงนิได้ทีเ่สยีไป 

ในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจ�านวนภาษทีีต้่องเสยีในประเทศไทย
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Forward
Contract 

กบัการบัญชี 
ป้องกนัความเส่ียง

ตอนท่ี 2

ตามมาติด ๆ กับตอนที่ 2 ของบทความ ต่อจากตอนแรกซึ่งเผยแพร่

ใน FAP Newsletter ฉบับที่ 43 (หน้า 12-13) ที่ได้แนะน�าให้ทุกท่านได้

รู ้จักกับ “รายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)” 

ว่าสามารถเป็นรายการอะไรได้บ้าง และบอกถงึวัตถปุระสงค์ “การบัญชี

ป้องกันความเสี่ยง (Hedge accounting)” และประเภทของการ

ป้องกันความเสี่ยงที่มีการจ�าแนกตาม TFRS 9   

โดยเน้ือหาของบทความตอนนี้ จะท�าให้ท่านเห็นภาพได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

โดยจะให ้ตัวอย่างสมมติให ้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนและวิธีการ 

บันทึกบัญชีการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value 

Hedge) และการบันทึกบัญชีการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

(Cash Flow Hedge) ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

(Fair Value Hedge) การบันทึกบัญชีสัญญาซ้ือขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า เมื่อกิจการท�าสัญญาผูกมัดที่จะซื้อเครื่องจักร

บริษัท กขค จ�ำกัด (“กิจกำร”) มีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใช ้
น�ำเสนองบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท กิจกำรเลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง 
ในมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงของสัญญำผูกมัดทุกสัญญำ ในวันที่ 
1 ตุลำคม 25X8 กิจกำรท�ำสัญญำผูกมัดกับผู้ขำยในประเทศสหรัฐอเมริกำว่ำจะ 
ซือ้เครือ่งจกัรเพือ่น�ำมำใช้ผลติสนิค้ำ ผูข้ำยจะส่งมอบเครือ่งจกัรให้ในวนัที ่1 เมษำยน 
25X9 และมีรำคำซื้อขำยตำมสัญญำเท่ำกับ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ

ในวันเดียวกัน บริษัท กขค จ�ำกัด ท�ำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับ
ธนำคำรเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยจะซือ้
เงินจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในวันที่ 1 เมษำยน 25X9 ที่อัตรำแลก
เปลี่ยน 36.35 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ หรืออีกนัยหนึ่ง กิจกำรท�ำสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือ่ก�ำหนดรำคำเครือ่งจกัรเป็นเงนิบำททีเ่ป็นจ�ำนวนแน่นอนแล้ว
เป็นมูลค่ำ 36,350,000 บำท

• รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) คือ สัญญำผูกมัดที่จะ
ซื้อเครื่องจักรในรำคำ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งยังมิได้บันทึกบัญชี 
กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำผูกมัดและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมในก�ำไรหรือขำดทุน

• เครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging Instrument) คือ สญัญำซือ้เงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ บันทึกบัญชีด้วย
มูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

อัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot exchange rate) อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
(Forward exchange rate) และมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

วันที่
อัตราแลกเปลี่ยนทันที

(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)

มลูค่ายตุธิรรมของสญัญาขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(บาท)

1 ตุลาคม 25X8 36.30 36.35 0

31 ธันวาคม 25X8 36.37 N/A 20,000

1 เมษายน 25X9 36.40 36.35 50,000
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กบัการบัญชี 
ป้องกนัความเส่ียง

ตอนท่ี 2

ตามมาติด ๆ กับตอนที่ 2 ของบทความ ต่อจากตอนแรกซึ่งเผยแพร่

ใน FAP Newsletter ฉบับที่ 43 (หน้า 12-13) ที่ได้แนะน�าให้ทุกท่านได้

รู ้จักกับ “รายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)” 

ว่าสามารถเป็นรายการอะไรได้บ้าง และบอกถงึวัตถปุระสงค์ “การบัญชี

ป้องกันความเสี่ยง (Hedge accounting)” และประเภทของการ

ป้องกันความเสี่ยงที่มีการจ�าแนกตาม TFRS 9   

โดยเน้ือหาของบทความตอนนี้ จะท�าให้ท่านเห็นภาพได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

โดยจะให ้ตัวอย่างสมมติให ้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนและวิธีการ 

บันทึกบัญชีการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value 

Hedge) และการบันทึกบัญชีการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

(Cash Flow Hedge) ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

(Fair Value Hedge) การบันทึกบัญชีสัญญาซ้ือขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า เมื่อกิจการท�าสัญญาผูกมัดท่ีจะซ้ือเคร่ืองจักร

บริษัท กขค จ�ำกัด (“กิจกำร”) มีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช ้
น�ำเสนองบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท กิจกำรเลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง 
ในมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงของสัญญำผูกมัดทุกสัญญำ ในวันที่ 
1 ตุลำคม 25X8 กิจกำรท�ำสัญญำผูกมัดกับผู้ขำยในประเทศสหรัฐอเมริกำว่ำจะ 
ซือ้เครือ่งจกัรเพือ่น�ำมำใช้ผลติสนิค้ำ ผูข้ำยจะส่งมอบเครือ่งจกัรให้ในวนัที ่1 เมษำยน 
25X9 และมีรำคำซื้อขำยตำมสัญญำเท่ำกับ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ

ในวันเดียวกัน บริษัท กขค จ�ำกัด ท�ำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับ
ธนำคำรเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยจะซือ้
เงินจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในวันที่ 1 เมษำยน 25X9 ที่อัตรำแลก
เปลี่ยน 36.35 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ หรืออีกนัยหนึ่ง กิจกำรท�ำสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือ่ก�ำหนดรำคำเครือ่งจกัรเป็นเงนิบำททีเ่ป็นจ�ำนวนแน่นอนแล้ว
เป็นมูลค่ำ 36,350,000 บำท

• รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) คือ สัญญำผูกมัดที่จะ
ซื้อเครื่องจักรในรำคำ 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งยังมิได้บันทึกบัญชี 
กิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำผูกมัดและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมในก�ำไรหรือขำดทุน

• เครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging Instrument) คือ สญัญำซือ้เงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ บันทึกบัญชีด้วย
มูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

อัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot exchange rate) อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
(Forward exchange rate) และมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

วันที่
อัตราแลกเปลี่ยนทันที

(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)

มลูค่ายติุธรรมของสญัญาขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(บาท)

1 ตุลาคม 25X8 36.30 36.35 0

31 ธันวาคม 25X8 36.37 N/A 20,000

1 เมษายน 25X9 36.40 36.35 50,000

โดยสมมุติว่าการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงครบทุกข้อ มีการจัดท�าเอกสารการป้องกัน 
ความเสี่ยง (Hedge documentation) และการป้องกันความเสี่ยงนี้มีประสิทธิผล รายการบันทึกบัญชีจะเป็น ดังนี้

วันที่ รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

1 ตุลาคม 25X8 ไม่มีรายการบัญชี เนื่องจากยังไม่มีการรับรู้สัญญาผูกมัด
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์

31 ธันวาคม 25X8 เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์) 20,000

เครดิต ก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยง 
(ก�าไรหรือขาดทุน)

20,000

รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

1 เมษายน 25X9 เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์) 30,000

เครดิต  ก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยง 
 (ก�าไรหรือขาดทุน)

30,000

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (50,000 – 20,000) 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

1 เมษายน 25X9 เดบิต ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ก�าไรหรือขาดทุน) 30,000

เครดิต สัญญาผูกมัด (หนี้สิน) 30,000

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

1 เมษายน 25X9 เดบิต เงินสด (ก�าไรหรือขาดทุน) 50,000

เครดิต  สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   
 (สินทรัพย์)

50,000

รับรู้รายการจ่ายช�าระสุทธิสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสด

31 ธันวาคม 25X8 เดบิต ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ก�าไรหรือขาดทุน) 20,000

เครดิต สัญญาผูกมัด (หนี้สิน) 20,000

รับรู้มูลค่ายุติธรรมของสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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วันที่ รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

1 ตุลาคม 25X8
ไม่มีรายการบัญชี เนื่องจากยังไม่มีการรับรู้สัญญาผูกมัด
และสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์

รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

เดบิต เครื่องจักร 36,350,000

เครดิต เงินสด 36,350,000

31 ธันวาคม 25X8 เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์) 20,000

เครดิต ส�ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 
(ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

20,000

รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

วันที่ รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

1 เมษายน 25X9 เดบิต เครื่องจักร 36,400,000

เครดิต เงินสด 36,400,000

ช�าระค่าเครื่องจักรตามสัญญาผูกมัดที่อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่ 1 เมษายน 25X9 
(1,000,000 x 36.40)

1 เมษายน 25X9 เดบิต สัญญาผูกมัด (หนี้สิน) 50,000

เครดิต เครื่องจักร 50,000

รับรู้ผลก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัดเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรก 
ของสินทรัพย์ที่ได้มา

ผลรวมของรายการบัญชีข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงที่กิจการก�าหนดไว้ คือ กิจการได้ก�าหนดราคา 
ซื้อเครื่องจักรเป็นจ�านวนเงินบาทคงที่ ที่มูลค่า 36,350,000 บาท รายการบัญชีข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 2 การบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge)

การบันทึกบัญชีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เมื่อกิจการท�าสัญญาผูกมัดที่จะซื้อเครื่องจักร

สมมุติให้ข้อเท็จจริงเหมือนกับตัวอย่างที่ 1 แต่ บริษัท กขค จ�ากัด ก�าหนดให้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดส�าหรับการป้องกัน
ความเส่ียงของสัญญาผูกมัด การป้องกันความเส่ียงดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงครบทุกข้อมีการจัดท�าเอกสาร
การป้องกันความเสี่ยง (Hedge documentation) และการป้องกันความเสี่ยงนี้มีประสิทธิผลทั้งจ�านวน รายการบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้
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วันที่ รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

1 เมษายน 25X9 เดบิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สินทรัพย์) 30,000

เครดิต ส�ารองการป้องกันความเสี่ยงใน 
กระแสเงินสด (ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

30,000

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1 เมษายน 25X9 เดบิต เงินสด 50,000

เครดิต สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(สินทรัพย์)

50,000

รับรู้รายการจ่ายช�าระสุทธิสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสด

1 เมษายน 25X9 เดบิต เครื่องจักร 36,400,000

เครดิต เงินสด 36,400,000

ช�าระค่าเครื่องจักรตามสัญญาผูกมัดที่อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่ 1 เมษายน 25X9 
(1,000,000 x 36.40)

ผลรวมของรายการบัญชข้ีางต้นเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการป้องกนัความเสีย่งทีก่จิการก�าหนดไว้ คอื กจิการได้ก�าหนดจ�านวนกระแสเงนิสด
ที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรเป็นจ�านวนเงินบาทคงที่ ที่มูลค่า 36,350,000 บาท รายการบัญชีข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้

หลังจากท่ีท่านสมาชิกได้อ่านบทความฉบับน้ีแล้ว คณะกรรมการฯ หวังว่าท่านสมาชิกจะได้รับความเข้าใจมากย่ิงขึ้น 

เกี่ยวกับ สัญญา Forward contract และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ทั้งนี้ 

คณะกรรมการฯ จะพยายามจดัท�าบทความเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชีท่ีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ  

โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามบทความของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

www.fap.or.th 

รายการบัญชี
เดบิต
(บาท)

เครดิต
(บาท)

เดบิต เครื่องจักร 36,350,000

เครดิต เงินสด 36,350,000

โดย...คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

1 เมษายน 25X9
เดบิต ส�ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 
       (ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

50,000

เครดิต เครื่องจักร 50,000

รับรู้ผลก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัดเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรก 
ของสินทรัพย์ที่ได้มา
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Brexit 

และผลกระทบ

EU (European Union) เดิมช่ือ European 

Economic Community (EEC) เกิดขึ้นจาก 

Treaty of Rome ในปี ค.ศ. 1957 ซึ่งเป็น

ตลาดรวมและได ้ขยายฐานะและเปล่ียนช่ือ 

เป็น European Union ในปี ค.ศ. 1993 

ภายใต้  Maastricht Treaty

ปัจจุบัน EU ประกอบด้วยสมาชิกยุโรป 28 ประเทศ โดยมีนโยบาย 
ตลาดเดียว (Single Market) สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากร สินค้า บริการ
และทนุได้อย่างเสร ีภายในกลุม่ประเทศสมาชกิ จ�านวนประชากรของ EU 
มีประมาณ 508 ล้านคน

ท�าไมถึงต้องมีการ Vote Brexit

นายเดวิด คาเมรอน ได้หาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2015 ถ้าเขา 
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะมีการจัดท�าประชามติให้มีการ Vote ว่าประเทศ 
อังกฤษจะออกจาก EU หรือไม่ ซึ่งในที่สุดนายเดวิด คาเมรอน ก็ชนะ 
เลอืกตัง้และได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
ค.ศ. 2016 กไ็ด้เปิดให้ประชาชนลงประชามตว่ิาประเทศอังกฤษจะออกจาก 
EU - Brexit (British Exit), หรือจะอยู่กับ EU - Bremain (British 
Remain) ซึง่ฝ่ายสนบัสนนุให้องักฤษแยกตวัออกจาก EU ชนะด้วยคะแนน 
ร้อยละ 52

เหตุผลของฝ่ายที่อยากออกจาก EU

• ปัญหาการไหลเข้ามาท�างานของคนต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรป 
ตะวันออกท�าให้เกิดปัญหาการแย่งงานของคนอังกฤษ และปัญหา 
ผู้อพยพจากตะวนัออกกลางท่ีเข้ามาในองักฤษมมีากเกนิไป ซึง่องักฤษนัน้
เป็นเป้าหมายส�าคัญของผู้ก่อการร้าย ยิ่งรับผู้อพยพมาก การแฝงตัว
ของผู้ก่อการร้ายก็มีมาก

• อังกฤษจ่ายค่าสมาชิกให้ EU ปีละ 12.9 พันล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจ�านวน
ทีส่งูมากเมือ่เทียบกบัผลประโยชน์ท่ีได้รบั นอกจากนีอ้งักฤษกไ็ม่อยาก
รับภาระอุ้มชูประเทศสมาชิก EU ที่เศรษฐกิจตกต�่า เช่น กรีซ

• อยากมีเสรีภาพทางการค้ากับประเทศอื่น โดยไม่ต้องขอ EU การเป็น
สมาชิก EU ท�าให้องักฤษไม่สามารถท�าข้อตกลงการค้ากบัประเทศอืน่
ได้อย่างเสรี เน่ืองจากสหภาพยุโรปได้พัฒนาตลาดเดียวผ่านระบบ
กฎหมายที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้บังคับในประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
มีการยกเลิกการควบคุมหนังสือเดินทาง สหภาพยุโรปมุ่งเน้นให้ม ี
การเคลื่อนย้ายบุคลากร สินค้า บริการและทุนอย่างเสรี นอกจากนี้
การท�าแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจก็ท�าได้ยากล�าบากเพราะธนาคาร
กลางของยุโรปเป็นผู้ควบคุมดูแลงบประมาณประเทศสมาชิกใน EU

เหตุผลของฝ่ายที่อยากให้อังกฤษอยู่กับ EU ต่อไป

• ถ้าองักฤษออกจาก EU จะมผีลกระทบด้านการค้าคือ ไม่ได้สทิธทิางภาษี 
ในการส่งออกน�าเข้าจากประเทศสมาชิกในกลุ่ม EU ซึ่งอังกฤษ 
มีการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม EU คิดเป็นร้อยละ 45 ของการ 
ส่งออกทั้งหมด
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Brexit 

และผลกระทบ

EU (European Union) เดิมช่ือ European 

Economic Community (EEC) เกิดขึ้นจาก 

Treaty of Rome ในปี ค.ศ. 1957 ซึ่งเป็น

ตลาดรวมและได ้ขยายฐานะและเปล่ียนช่ือ 

เป็น European Union ในปี ค.ศ. 1993 

ภายใต้  Maastricht Treaty

ปัจจุบัน EU ประกอบด้วยสมาชิกยุโรป 28 ประเทศ โดยมีนโยบาย 
ตลาดเดียว (Single Market) สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากร สินค้า บริการ
และทนุได้อย่างเสร ีภายในกลุม่ประเทศสมาชกิ จ�านวนประชากรของ EU 
มีประมาณ 508 ล้านคน

ท�าไมถึงต้องมีการ Vote Brexit

นายเดวิด คาเมรอน ได้หาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2015 ถ้าเขา 
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะมีการจัดท�าประชามติให้มีการ Vote ว่าประเทศ 
อังกฤษจะออกจาก EU หรือไม่ ซ่ึงในท่ีสุดนายเดวิด คาเมรอน ก็ชนะ 
เลอืกตัง้และได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
ค.ศ. 2016 กไ็ด้เปิดให้ประชาชนลงประชามตว่ิาประเทศอังกฤษจะออกจาก 
EU - Brexit (British Exit), หรือจะอยู่กับ EU - Bremain (British 
Remain) ซึง่ฝ่ายสนบัสนนุให้องักฤษแยกตวัออกจาก EU ชนะด้วยคะแนน 
ร้อยละ 52

เหตุผลของฝ่ายที่อยากออกจาก EU

• ปัญหาการไหลเข้ามาท�างานของคนต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรป 
ตะวันออกท�าให้เกิดปัญหาการแย่งงานของคนอังกฤษ และปัญหา 
ผู้อพยพจากตะวนัออกกลางท่ีเข้ามาในองักฤษมมีากเกนิไป ซึง่องักฤษนัน้
เป็นเป้าหมายส�าคัญของผู้ก่อการร้าย ยิ่งรับผู้อพยพมาก การแฝงตัว
ของผู้ก่อการร้ายก็มีมาก

• อังกฤษจ่ายค่าสมาชิกให้ EU ปีละ 12.9 พันล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจ�านวน
ทีส่งูมากเมือ่เทียบกบัผลประโยชน์ท่ีได้รบั นอกจากนีอ้งักฤษกไ็ม่อยาก
รับภาระอุ้มชูประเทศสมาชิก EU ที่เศรษฐกิจตกต�่า เช่น กรีซ

• อยากมีเสรีภาพทางการค้ากับประเทศอื่น โดยไม่ต้องขอ EU การเป็น
สมาชกิ EU ท�าให้องักฤษไม่สามารถท�าข้อตกลงการค้ากบัประเทศอืน่
ได้อย่างเสรี เนื่องจากสหภาพยุโรปได้พัฒนาตลาดเดียวผ่านระบบ
กฎหมายท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงใช้บังคับในประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
มีการยกเลิกการควบคุมหนังสือเดินทาง สหภาพยุโรปมุ่งเน้นให้ม ี
การเคลื่อนย้ายบุคลากร สินค้า บริการและทุนอย่างเสรี นอกจากนี้
การท�าแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจก็ท�าได้ยากล�าบากเพราะธนาคาร
กลางของยุโรปเป็นผู้ควบคุมดูแลงบประมาณประเทศสมาชิกใน EU

เหตุผลของฝ่ายที่อยากให้อังกฤษอยู่กับ EU ต่อไป

• ถ้าองักฤษออกจาก EU จะมผีลกระทบด้านการค้าคือ ไม่ได้สทิธทิางภาษี 
ในการส่งออกน�าเข้าจากประเทศสมาชิกในกลุ ่ม EU ซึ่งอังกฤษ 
มีการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม EU คิดเป็นร้อยละ 45 ของการ 
ส่งออกทั้งหมด

โดย.. วิชาติ โลเกศกระวี

อนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

• อังกฤษจะสูญเสียข้อตกลงทางการค้าที่ EU ท�าให้กับประเทศต่าง ๆ 
และอังกฤษจะต้องไปเจรจาตกลงใหม่เอง ซึ่งอังกฤษจะมีอ�านาจ 
ต่อรองน้อยลง

• ผลกระทบด้านแรงงานท้ังการจ้างงานและการลงทุนจะเปล่ียนไป 
อาจจะมกีารย้ายฐานการลงทนุออกจากอังกฤษ คนอังกฤษทีไ่ปท�างาน
ใน EU อาจต้องกลับไปท�าวีซ่าใหม่ คนในประเทศสมาชิก EU ที่เข้า
มาท�างานในอังกฤษอาจจะต้องขอ work permit ตัวอย่างธุรกิจที่ได้
รับผลกระทบ คือ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ซึ่งมีนักฟุตบอลที่
มีสัญชาติในประเทศสมาชิก EU เข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพในอังกฤษ 
หรือแม้แต่นักฟุตบอลชาวอังกฤษที่ไปเล่นฟุตบอลอาชีพในประเทศ
สมาชิก EU

• ผลกระทบด้านการเมอืง ชาวไอร์แลนด์เหนือและสกอตแลนด์อยากจะ
อยู่กับ EU ถ้าอังกฤษออกจาก EU อาจจะเป็นเงื่อนไขให้มีการแยกตัว
ออกจากประเทศในเครือสหราชอาณาจักร

ผลกระทบถ้าอังกฤษออกจาก EU

ผลของการ Vote ยังไม่มีผลท�าให้อังกฤษต้องออกจาก EU ทันที ยังม ี
ขั้นตอนที่ประเทศอังกฤษต้องด�าเนินการ ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลา 2 - 3 ปี 
จึงจะส�าเร็จ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเจรจาข้อตกลงระหว่างอังกฤษ 
กับ EU              

อย่างไรก็ตามผลกระทบในระยะสั้นของการ Vote มีดังนี้
• เงินยูโรและปอนด์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในระยะสั้นและระยะกลาง 

จากความไม่แน่นอน และแนวโน้มท่ีธนาคารกลางของทั้ง 2 แห่ง 
อาจต้องผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติม

• ราคาน�้ามันมีโอกาสลดลงในระยะสั้นจากค่าเงิน USD ที่แข็งขึ้น 
อาจท�าให้มีแรงเทขายหุ้นน�้ามันทั่วโลก

• ตลาดหุ้นอังกฤษและยุโรปมีความเสี่ยงสูงสุดจากความไม่แน่นอน 
ที่เพิ่มขึ้น

• การเมอืงในอังกฤษมกีารเปลีย่นแปลง นายกรฐัมนตร ีเดวดิ คาเมรอน 
ประกาศว่าจะลาออกในเดอืนตลุาคม 2016 นอกจากนีค้นองักฤษทีอ่ยู่
ในลอนดอนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่กับ EU และพยายามเรียกร้องให้มี
การด�าเนินการเพื่อให้อังกฤษยังคงอยู่กับ EU ต่อไป

• ส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นไม่น่าจะมีผลกระทบ  
เพราะประเทศไทยมกีารส่งออกไปอังกฤษเพยีงร้อยละ 2 และผลกระทบ 
ในระยะสั้นต่อตลาดหุ้นไทยมีน้อย ในระยะยาวถ้า EU อ่อนแอลง 
ไทยอาจได้รับผลกระทบเพราะส่งออกไป EU ถึงร้อยละ 10

สบืเน่ืองจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
ในปี 2559 ในส่วนขององค์กรวิชาชีพบัญชีอาเซียน 
แต่ละแห่งได ้มีการประชุมเตรียมการระหว่างกัน 
เพื่อช ่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีให ้ได ้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดยเริ่มจากการน�ามาตรฐานทางวิชาชีพระดับ
สากลมาใช้ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการศึกษา และ 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพ เพือ่ยกระดบัวิชาชีพ
บัญชีในแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยได้ด�าเนินการ 
ในส่วนนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

ทาง Lao Chamber of Professional Accountants 
and Auditors (LCPAA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ
บัญชีสู่สากล รวมถึงการพัฒนาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จึงได้เกิดเป็นการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือ 
(MoU) ระหว่างสภาวชิาชพีบญัช ีกบั LCPAA เมือ่เดอืน
กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา เพือ่ร่วมกนัพฒันาผู้ประกอบวชิาชพี
บัญชีของประเทศลาว

โดยภายใต้ MoU ข้างต้น จึงเกิดเป็นโครงการจัดอบรม 
เรือ่ง Thai Financial Reporting Standards (TFRS) ขึน้ 
ในระยะแรกเป็นการอบรม TFRS ทั้งสิ้น 17 ฉบับ 
ซึ่งมีการอบรมเมื่อช่วงวันที่ 9 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม  
พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
โ ด ย ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ไ ด ้ พิ จ า ร ณ า บุ ค ล า ก ร
จากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ ผ ่ านการอบรม 
ในโครงการ Train the Trainer มาร่วมเป็นวิทยากร 
บรรยายในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการต่อยอด 
ทางความรู้ นอกจากนี้สภาวิชาชีพบัญชียังมีโครงการ
ร่วมกบัทางประเทศลาว เพือ่จดัอบรม Thai Standards 
on Auditing (TSA) ด้วยในระยะต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกบั LCPAA 

จัดอบรม TFRS ให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีของประเทศลาว
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มนุษย์เงินเดือนได้เฮกันดัง ๆ เม่ือคณะรัฐมนตรี
ไฟเขียวปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปี 2560 ซึ่งมีทั้งเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็น 
50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เพิ่มค่าลดหย่อน
ทั้งส่วนตัว คู่สมรส บุตร รวมทั้งปรับอัตราภาษีใน
ช่วงอัตราร้อยละ 30-35 ท่ีจากเดิมมีรายได้สุทธิ 
4,000,001 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษี 35% ปรับเป็น
ต้องมีรายได้สุทธิ 5,000,001 บาทขึ้นไป (อ่านข่าว 
ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 
ค่าลดหย่อนเพียบ เงินเดือน 26,000 ถึงเสียภาษี) 
การปรบัโครงสร้างภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดาปี 2560 
ดังกล่าว ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือนเสียภาษีในอัตรา
น้อยลง ซ่ึงทางเพจเฟซบุก๊ กรมสรรพากร (Revenue 
Department) ก็ได้ท�าภาพมาให้ดูกันชัด ๆ ว่า 
มนษุย์เงนิเดอืนจะเริม่มภีาษทีีเ่งนิเดอืนแค่ไหน หาก
ใช้ค่าลดหย่อนส่วนตัวเพียงอย่างเดียว 

ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา 2560 

ปรับโครงสร ้างครั้งนี้ช ่วยเสียภาษี

นอ้ยลง แตม่นุษยเ์งนิเดอืนจะตอ้งเริ่ม

เสียภาษีที่เงินเดือนเทา่ไรกัน ลองมาดู

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560

กรณีโสด หรือสมรสแต่แยกยื่นภาษี 

• ใช้ค่าลดหย่อนส่วนตัวเพียงอย่างเดียว : จะต้องเริ่มเสียภาษี 
ที่เงินเดือนมากกว่า 25,833 บาท

• มีบุตร 1 คน : จะต้องเริ่มเสียภาษีที่เงินเดือนมากกว่า 28,333 บาท
• มีบุตร 2 คน : จะต้องเริ่มเสียภาษีที่เงินเดือนมากกว่า 30,833 บาท
• มีบุตร 3 คน : จะต้องเริ่มเสียภาษีที่เงินเดือนมากกว่า 33,333 บาท
• มีบุตร 4 คน : จะต้องเริ่มเสียภาษีที่เงินเดือนมากกว่า 35,833 บาท
 
กรณีคู่สมรสมีเงินได้และรวมยื่นภาษี   

• ใช้ค่าลดหย่อนส่วนตวัและคู่สมรสเพยีงอย่างเดยีว : จะต้องเริม่เสยีภาษี
ที่เงินเดือนมากกว่า 39,166 บาท

• มีบุตร 1 คน : จะต้องเริ่มเสียภาษีที่เงินเดือนมากกว่า 44,166 บาท
• มีบุตร 2 คน : จะต้องเริ่มเสียภาษีที่เงินเดือนมากกว่า 49,166 บาท
• มีบุตร 3 คน : จะต้องเริ่มเสียภาษีที่เงินเดือนมากกว่า 54,166 บาท
• มีบุตร 4 คน : จะต้องเริ่มเสียภาษีที่เงินเดือนมากกว่า 59,166 บาท

ส่วนใครท่ีมีค่าลดหย่อนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันชีวิต, กองทุน 
LTF-RMF, ค่าเล้ียงดบูดิา-มารดา และ เงนิบรจิาคต่าง ๆ  ฯลฯ เงินเดอืน 
เริ่มต้นที่จะต้องเสียภาษีในปี 2560 ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย โดยการ
ปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้จะใช้ส�าหรับการยื่นแบบภาษีในปี 2561 

ที่มา: กรมสรรพากร, เฟซบุ๊ก กรมสรรพากร

(Revenue Department)
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International 
Conference 2016 

21
st 
October 2016 

Centara Grand @CentralWorld

Bangkok, Thailand

Registration fee (VAT Included)

Early bird rate (Before 15
th
 September 2016)  

of Baht 4,000

Standard rate of Baht 5,000

Sponsors

Register Online
www.fapconf2016.com

Target participants:

• CEO, CFO

• Audit Committee

• Senior management

• Investor

• Analyst

• Entrepreneur

• Auditor

• Accountant

• interested person

Contact us: Federation of Accounting Professions, Thailand (FAP)

Address 133 Sukhumvit 21 Road, Wattana Dist., Bangkok 10110 Thailand

Website: www.fap.or.th  Email: fapconf2016@fap.or.th Facebook: @fap.family

Tel: +662-685-2500 ext. 2573 or 2519 (Foreign Affairs) Fax: +662-685-2501

Time Agenda & Speakers

8.00 - 9.00 Registration

9.00 - 9.15  Welcome Address

Mr. Prasan Chuaphanich, FAP President, Thailand

9.15 - 10.00 Thailand Digital Economy: Driving towards the future 

• Ms. Pongpun Gearaviriyapun, Director-General,  

    Department of Business Development, Ministry of Commerce

• Speaker from Bank of Thailand

10.00 – 10.15 Coffee Break & Networking

Panel Discussion

10.15 - 11.45 ASEAN Perspective on Digital Economy 

Panellist :

• Mr. Gerard Ee, ISCA President, Singapore

• Dato’ Mohammad Faiz Azmi, MIA President, Malaysia

• Mr. Prasan Chuaphanich, FAP President, Thailand  

Moderator : Mr. Boonlert  Kamolchanokkul, Chairman of Foreign  

    Affairs Sub-Committee, FAP Thailand, and Audit Partner, PwC Thailand

11.45 – 13.15 Lunch Break & Networking

13.15 – 14.45 Digital Economy : Technology Trends Impacting Accounting  

Professions

• Mr. Andrew Smart, Head of Emerging Markets Asia, ACCA

14.45 – 15.00 Coffee Break & Networking

                                                                    Panel Discussion

15.00 – 17.00 Digital Economy : Technology trends impacting  

Accounting Professions

Panellist :

• Ms. Sirirat Chotivechakarn, Chairperson of the Association of Certified  

    Thai Accounting Practices

• Dr. Yaowaluk Chadbunchachai, Partner of Information  

    Technology Risk and Assurance,  EY Thailand

• Ms. Varunee Pridanonda, Chairperson of Accounting  

    System Design Committee, FAP Thailand,  

    and Risk Assurance Partner, PwC Thailand

• Asst. Prof. Dr. Kriengkrai Boonlert-U-Thai,  

    Secretary, Technology & Education, FAP Thailand 

Moderator : Dr. Nimnual Piewthongngam, 

    Foreign Affairs Sub-Committee, FAP Thailand 

    and Deputy Director of ASEAN Strategy, 

    E-saan Center for Business and  

    Economic Research, Khonkaen University

Agenda *Speakers and Programs are subject to change.  

**The seminar will be conducted in English.  

By attending the Conference, the participants will learn more about  

Digital Economy from both International’s and Thailand’s perspective

and keep themselves up to date with advances in technology which 

will directly and indirectly affect the work of professionals.



เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

อ่าน FAP Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

• หลักสูตร “Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ” 

วันที่ 9, 19, 22, 23, 25 และ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

สมาชิก 10,000 บาท บุคคลทั่วไป 12,000 บาท (รวม VAT)

สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “Beyond Treasury Management”

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม VAT)

สถานที่จัดอบรมสัมมนา ห้องบอลรูม2 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า  

กรุงเทพ ถนนสุขุมวิท

• หลักสูตร “ความเสี่ยงและการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Risk and IT Governance)”

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.30 น. 

และ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.15 น.

สมาชิก 5,000 บาท บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (รวม VAT) 

สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ ห้อง Meeting room 8-9 ชั้น 5 

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท 21

• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/59”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  เวลา 9.00-16.30 น. 

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

สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

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


