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โดย.. สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

 สวัสดีค่ะท่านผู ้อ่านและสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน 
ดิฉัน นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ เพิ่งได้รับเลือกจากที่ประชุม 
คณะกรรมการจรรยาบรรณเมื่อไม่นานมานี้ให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธาน 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ดิฉันมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มี
โอกาสได้มาทกัทายพูดคยุกับท่านสมาชิกผูอ่้าน Fap Newsletter ประจ�า
เดือนตลุาคม ซ่ึงเดอืนนีม้เีทศกาลและวนัส�าคญัต่าง ๆ  ภายในเดือนมากมาย 
เริ่มจากเทศกาลถือศีลกินเจที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม การกินเจ 
คอื การถือศีลอย่างญวนและจนีทีไ่ม่บรโิภคของสดคาว แต่บรโิภคอาหาร
ประเภทผักที่ไม่มีของสดของคาวผสม หรืออาหารท่ีมาจากพืชผัก
ธรรมชาติ ไม่มีเนื้อสัตว์ปะปน ถือเป็นการสร้างบุญกุศลท่ีไม่ฆ่าสัตว ์
เพิ่มเติมและเป็นผลดีกับสุขภาพด้วย หลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลถือศีล 
กินเจประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะมีวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันปิยมหาราช 
ซึ่งตรงกับวันที่  23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์
ได้ทรงสร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาตินานัปการ ไม่ว่าจะเป็น 
การเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา 
และการปกป้องประเทศจากภัยสงครามและการสูญเสียดินแดน ฯลฯ 
ด้วยพระมหากรุณาธิการอันใหญ่หลวงนี้ทางราชการจึงได้ประกาศ 
ให ้ เป ็นวันหยุดราชการอันถือเป ็นวันส�าคัญอีกวันหน่ึงของชาต ิ
วันส�าคัญสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คือ วันท่ีชาวบัญชีจะได้ร่วมท�าบุญใหญ ่
ในโอกาสวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีครบรอบ 12 ปี (วันที่ 23 ตุลาคม 
ของทุกปี) ซึ่งเราจะจัดงานท�าบุญใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 และเนื่องในโอกาสส�าคัญดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชีได้จัด
กิจกรรมดีดีหลายโครงการ ซึ่งทยอยเปิดตัวให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบเป็น
ระยะ ๆ ไปบ้างแล้ว
 ดฉินัได้เกร่ินน�าเรือ่งต่าง ๆ ไว้มากมาย ขอเข้าเรือ่งจรรยาบรรณซึง่ 
FAP Newsletter ฉบับน้ี มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นว่า ควรมีการเผยแพร ่
ให้สมาชิกได้รับทราบในกรณีมีการกล่าวหาผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ทีป่ระพฤตผิดิจรรยาบรรณ และแจ้งไปยงัคณะกรรมการจรรยาบรรณนัน้ 
ผูก้ล่าวหาต้องท�าอะไร หรอือย่างไรบ้าง ข้อกฎหมายทีค่วรรูแ้ละพงึปฏบิตัิ
มีอะไรบ้าง ท่านสามารถศึกษาและอ่านรายละเอียดได้ภายในเล่ม 
โดยขอไม่กล่าวซ�า้อกีในทีน่ี ้แต่สิง่ทีอ่ยากจะขอความร่วมมอืและบอกกล่าว
แก่สมาชกิทกุท่านคอื หลงัจากที ่สภาวชิาชีพบญัชี ได้ออกประกาศ ข้อบงัคบั
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู ้ประกอบ 
วชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2553 เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการควบคมุความประพฤติ

และการด�าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว ้
กับสภาวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี และ
ตามความในข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 30 ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับดังกล่าว 
 เมื่อประมาณปลายปี 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได ้ออก 
ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว ่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและ 
การพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 
ตามข้อก�าหนดฉบับนี้ สาระส�าคัญมีไว้เพื่อควบคุมไม่ให้ผู ้สอบบัญช ี
ลงลายมือช่ือเกินกว ่าที่ก� าหนด และต ้องแจ ้งรายชื่อกิจการท่ี 
จะลงลายมอืชือ่รวมทัง้ยนืยนัการลงลายมอืชือ่หลงัจากท่ีได้ลงลายมอืชือ่
เรียบร้อยแล้วต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายในระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่ควบคุม
และป้องกนัไม่ให้มกีารแอบอ้างช่ือ มาถงึตรงนีห้ลาย ๆ  ท่านคงนกึสงสยัและ 
ตั้งเป็นค�าถามตัวโต ๆ ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ
งั้นเหรอ ค�าตอบคือเกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ โดยหากสภาวิชาชีพบัญช ี
ตรวจสอบจนพบว่าผู้สอบบัญชีรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติขัดต่อ 
ข้อก�าหนดฉบับดังกล่าวแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีก็จะด�าเนินการโดยมี
หนังสือแจ้งคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อด�าเนินการ และเมื่อเข้าสู่
กระบวนการของการด�าเนินการสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนหากเห็นว่า ผู้สอบบัญชี 
รายนั้นกระท�าผิด ฝ่าฝืน ขัดต่อข้อก�าหนดจริง โทษการประพฤติ 
ผิดจรรยาบรรณตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 ก็จะตามมา สิ่งที่กล่าวมานี้ จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ 
จรรยาบรรณอยากฝากไว้กับสมาชิกทุก ๆ ท่านให้ได้ตระหนักและ 
ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่ต้องมีประวัติว่า เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณของการประกอบวชิาชพีบัญชี
 ค�าว่า “จรรยาบรรณ” เป็นเรื่องของ 
พวกเราทุกคน ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนหนึ่ง 
คนใด การจะให้วิชาชีพบัญชีของเราได้รับ 
การยอมรับ เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นที่ 
น่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากสังคมโลก
พวกเราชาวบัญชีต้องช่วยกันนะคะ
 ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ 

ข่าวสารด้านจรรยาบรรณ

“จรรยาบรรณ” 

เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน 

ไม่ใช่เป็นหน้าที่ขอคนหนึ่งคนใด
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FAP News Update

ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ 

ท่ีผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบควรรู้..

เน่ืองจากสภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้ใช้ระบบการรับสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านช่องทาง

ออนไลน์เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา และก�าหนดให้มีการทดสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงอันใกล้นี้ 

ซึ่งมีขั้นตอนท่ีผู้สมัครเข้าทดสอบต้องด�าเนินการและตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

การทดสอบ ฝ่ายบริการสมาชิกและก�ากับดูแลจึงขอใช้ FAP Newsletter ฉบับนี้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ 

ในเรื่องข้อควรปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าทดสอบท่ีผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบควรรู้..ซ่ึงผู้มีสิทธิเข้ารับ 

การทดสอบต้องตรวจสอบและการปฏิบัติ ดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ เลขประจ�าตัวสอบ 

และวิชาที่สมัครทดสอบจากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th ก่อนวันทดสอบ

ตามเงือ่นไขท่ีได้ประกาศไว้ในประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีเรือ่ง ก�าหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ 
หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแนบส�าเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่
ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่ก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้

ในวันทดสอบ ต้องน�าบัตรประจ�าตัวสอบ และบัตรประจ�าตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และ 

มีรูปถ่ายเพื่อใช้แทนบัตรประจ�าตัวประชาชน) แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

มฉิะนัน้ จะไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าห้องสอบ การทดสอบจะเริม่ทดสอบเวลา 13.00 น. และสิน้สดุเวลา 17.00 น.
โดยผูเ้ข้าทดสอบสามารถเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

(ชาย)   ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น 
 ห้ามสวมกางเกงขาสั้น

(หญิง)  ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
 และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมกางเกงขาสั้น

***สถานที่ทดสอบเป็นสถาบันการศึกษาควรแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพต่อสถาบัน***

ทัง้น้ี ผูม้สีทิธเิข้ารบัการทดสอบสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีเ่ว็บไซต์สภาวชิาชพีบญัช ี เลอืกเมนบูรกิาร และเลอืกหวัข้อผูเ้ข้าทดสอบ ข้อควร
ปฏบิตัเิลก็ ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบไม่ควรมองข้ามเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ทุก ๆ คนโชคดี 
ในการท�าข้อสอบ แล้วเจอกันในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะ

ก�าหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 35 (3/2559)

1

ก�าหนดการทดสอบ การทดสอบครั้งที่ 35 (3/2559)

การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โดย.. ส่วนงานทะเบียน
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FAP Activity

โดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ LCPAA
*
 สปป.ลาว 

จัดโครงการ TFRS Training of the Trainer

 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายก 
สภาวิชาชีพบัญชี และคุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี เดินทาง
เข้าพบ Phirany PHISSAMAY, Ph.D. นายกสภาวิชาชีพบัญชี และนักตรวจสอบ 
ณ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมพิธี 
ปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศลาว 
ที่ผ่านการอบรมโครงการ TFRS Training of the Trainer จ�านวน 29 ท่าน
 โครงการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมและทดสอบ เรื่อง Thai Financial 
Reporting Standards (TFRS) จ�านวน 17 ฉบับ  ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ของประเทศลาวซ่ึงได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.วภิาดา ตนัตปิระภา กรรมการและเลขานกุาร 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ที่ผ่านการอบรมโครงการ Train the Trainer ของสภาวิชาชีพบัญชี มาร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายตลอดการอบรมซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 10 วัน

* LCPAA ย่อมาจาก Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors 

 เมือ่วนัเสาร์ที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตนั 
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี 
จัดเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย Challenging of practitioner on Anti-money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism” โดยได้รับเกียรติจาก 
ร.ต.อ.หญิงสวุนย์ี แสวงผล รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และคุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการวางระบบบัญชี เป็นผู้ร่วมเสวนา
 การเสวนาครั้งน้ีจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท 
ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการป้องกันและจัดการความเส่ียงที่จะถูกใช้ 
เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 ทั้งนี้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
คณุสุพตัรา  ธนเสนวีฒัน์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณุปราณ ีภาษผีล 
ประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ และคุณวิไล ฉัททันต์รัศมี 
เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดเสวนา
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มุมประชาสัมพันธ์

โดย.. ส่วนงานสื่อสารองค์กร

“NPAEs ซับซ้อนและไม่ซบัซ้อนคืออะไร”

มาแล้วค่ะ การสัมภาษณ์พิเศษตอนท่ี 2 เพื่อไขข้อข้องใจ 

ความแตกต่างของระหว่าง TFRS for SMEs ส�าหรับกิจการ 

NPAEs ท่ีซับซ้อน โดยในตอนท่ีแล้วได้กล่าวถึง TFRS for 

SMEs ไปแล้ว ว่าท�าไมถึงต้องเปลี่ยนและสาเหตุท่ีต้องเปล่ียน

คืออะไร ในตอนน้ีจะมีประเด็นท่ีน่าสนใจอะไรบ้าง ไปชมกัน 

ได้เลยค่ะ”

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Youtube
ตอนที่ 1 http://goo.gl/agz50n
ตอนที่ 2 http://goo.gl/hZNVwl 
หรือ SCAN QR Code ตอนที่ 2 ได้ที่นีี้ >>

EP.2 ความแตกต่างของ TFRS for SMEs ส�าหรับกิจการ NPAEs ที่ซับซ้อน

กิจกรรมดี ๆ กับ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดกิจกรรม 
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมส่งมอบค�าอวยพร เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี 
สถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี และฝากข้อเสนอแนะกับการก้าวเข้าสูปี่ที ่ 13 ต่อไป 
ผ ่านทางช ่องทางต ่าง ๆ ตั้ งแต ่วันน้ีถึงวันที่  19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ข้อความไหนโดนใจรับไปเลย!!! ของขวัญพิเศษจากเรา FAP for You ^^ 
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/3IqBc1

        เชิญสมาชิกสภาฯ พกพาเพื่อนพ้องมาโบกมือลาความร้อน
ต้อนรับความหนาวกับ “ทริปสุดฟิน @สวนผึ้ง จ.ราชบุรี” อัตรา
ค่าสมคัรเข้าร่วมทริป ส�าหรบัสมาชกิสภาฯ ราคา 2,500 บาท (รวม VAT) 
โปรโมชั่นเอาใจคนชอบเที่ยว! หากสั่งจองตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป 
ราคาพิเศษ ท่านละ 2,000 บาท (รวม VAT) สมคัรได้ถงึวันเสาร์ที่ 
15 ตลุาคม พ.ศ. 2559
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/Xil4vR 
และสามารถลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/jZnmPH

FAP VIP Tour

 อกีหนึง่โครงการดดี ีขอเชญิชวนนสิตินกัศกึษาสาขาบญัชแีละสาขาอืน่ ๆ 
ทีส่นใจร่วมโครงการ FAP Open House “นกับัญชสีายพนัธ์ุใหม่ในยคุดจิติอล” 
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ห้อง 6AB 
ศนูย์อบรมสมัมนาศาสตรจารย์เกยีรตคุิณ เกษร ีณรงค์เดช อาคารสภาวชิาชพีบญัชี 
สุขุมวิท 21 (อโศก) “รีบ ๆ สมัครเข้ามากันนะคะ แว่วมาว่า..ที่นั่งใกล้เต็มแล้ว” 
งานนี้ไม่ไปไม่ได้...เพราะเดี๋ยวจะคุยกับใครเค้าไม่รู้เรื่องนะ 
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 ในต้นปี พ.ศ. 2559 ทางคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศได้มีการออกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิเร่ืองสญัญาเช่า ฉบบัใหม่ (IFRS 16) ซึง่สภาวชิาชีพ 
บัญชี อยู่ระหว่างการจัดท�ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

	 มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวได้ส่งผลกระทบกบัธรุกจิในวงกว้างเนือ่งจาก	วธิกีารทางบญัชี 
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่นี้	 ได้เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจการซึ่งอยู่ในฐานะผู้เช่า	 ซึ่งเดิม	 TAS	 17	 ผู้เช่าต้องมีการจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
หรือสัญญาเช่าด�าเนินงานซ่ึงจะประเมินจากการโอนความเส่ียง	 และผลตอบแทนท้ังหมด 
หรือเกอืบทัง้หมดทีผู่เ้ป็นเจ้าของพงึได้รบัจากสนิทรพัย์ไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่	โดยสญัญาเช่าการเงิน
จะให้บันทึกสินทรัพย์	และหนี้สินที่เกิดจากการเช่าไว้ในงบการเงิน	ในขณะที่สัญญาเช่าด�าเนินงาน
จะบันทึกค่าใช้จ่ายโดยมิได้บันทึกหนี้สินถึงแม้สัญญาเช่าจะครอบคลุมระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี 
ซึ่งท�าให้ผู้ที่ท�าสัญญาเช่าแบบสัญญาเช่าด�าเนินงานมีภาระหนี้สินที่มิได้ถูกรับรู้ในงบการเงิน	
	 ภายใต้	 IFRS	16	ได้มีการก�าหนดหลักการใหม่	ให้ผู้เช่าต้องรับรู้ภาระผูกพันที่เกิดจาก
สญัญาเช่า	เข้ามาในงบการเงนิโดยรับรูส้ทิธใินการใช้ทรพัย์สนิพร้อมกบัรบัรู้หนีสิ้น	ตลอดระยะเวลา 
ของสัญญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่ผู ้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกต่ออายุสัญญาเช่า	 หากเช่ือได้ 
อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ	 ภายใต้หลักการใหม่ดังกล่าวท�าให้ส่งผลกระทบกับตัวเลขใน 
งบการเงินของผู้เช่าอย่างมีสาระส�าคัญ	 หลักการดังกล่าวใช้กับสัญญาเช่าเกือบทั้งหมด	 จะยกเว้น
ให้เพียงสัญญาที่มีอายุสั้น	ซึ่งหมายถึง	อายุน้อยกว่า	12	เดือน	และสัญญาที่มีมูลค่าต�่า
 ผลกระทบที่มีต่องบการเงิน	 อาจส่งผลถึงการค�านวณอัตราส่วนทางการเงินต่าง	 ๆ	
เน่ืองจากสัญญาเช่าเกือบทุกสัญญาต้องรับรู้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน 
และรบัรูห้นีส้นิจากภาระผกูพนัทีเ่กดิจากค่าเช่าในอนาคตดงักล่าวเข้ามาในงบการเงิน	นอกจากนัน้
ยังส่งผลกระทบกับงบก�าไรขาดทุน	 โดยเฉพาะสัญญาที่เดิมเคยรับรู้เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน 
และรับรู้ค่าเช่าแบบเส้นตรง	ในขณะทีภ่ายใต้หลักการใหม่ผู้เช่าจะต้องตัดจ�าหน่ายสทิธใินการใช้
ทรัพย์สินแบบเส้นตรง และต้องรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดข้ึนจากหนี้สินด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง ท�าให้มีค่าใช้จ่ายรวม (ค่าตัดจ�าหน่ายและดอกเบี้ยจ่าย) เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก 
ในช่วงแรกของสัญญา และลดลงในช่วงปลายของสัญญา ในขณะที่การรับรู ้ค่าใช้จ่าย 
แบบสัญญาเช่าด�าเนินงานเดิมเป็นแบบเส้นตรง ซึ่งสามารถแสดงเป็นกราฟได้ ดังนี้

สัญญาเช่า
IFRS 16 
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	 ภายใต้	 IFRS	 16	 หลักการบัญชีส�าหรับผู ้ให้เช ่าไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ คือ	 ยังคงหลักการเดิมซ่ึงจะต้องจัด
ประเภทสัญญา	 เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน	 และสัญญาเช่าด�าเนินงาน 
ซึ่งประเมินจากการโอนความเสี่ยง	 และผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดไปให้แก่ผู ้เช่าหรือไม่	 ถึงแม้หลักการจะไม่เปลี่ยน	 แต่ส่ิงที ่
เปลีย่นและอาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ห้เช่า คอื นยิามของการเช่า รวมถงึ 
หลักการในเรื่องของการเช่าช่วง และการขายและการเช่ากลับคืน
	 ภายใต้	 IFRS	16	ได้มีการก�าหนดนิยามของการเช่า หมายถึง	
สัญญาหรือบางส่วนของสัญญาที่ให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน	 ส�าหรับ 
ช่วงเวลาหนึ่ง	เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนที่ได้รับ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายทีร่ับรู้ตาม IFRS 16  และ TAS 17

จ�านวนเงิน

ค่าใช้จ่ายทีร่ับรู้ตาม IFRS16 ค่าใช้จ่ายทีร่ับรู้ตาม TAS 17

จ�านวนเงิน

ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย

รวม

เวลา เวลา

ค่าเช่า

	 ค�านิยามดังกล่าวอาจดูง่าย	ๆ	และตรงไปตรงมา	แต่ในการท�า
หรือปฏิบัติ	 อาจจะต้องมีการวิเคราะห์	 และตีความ	 ว่าสัญญาดังกล่าว 
เข้านิยามของสัญญาเช่าหรือไม่	 เช่น	 สัญญาบริการขนส่งสินค้า	 ซึ่งอาจ
ตีความเป็นสัญญาบริการหรือสัญญาเช่า	 จะเห็นว่า	 IFRS16	 ถือเป็น 
อีกหนึ่งมาตรฐานที่จะ	ส่งผลกระทบต่องบการเงินในทุกอุตสาหกรรม 
ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดในเชิงลึกได้จากร่างมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	 และการอบรมที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 จะได ้
เผยแพร่ในล�าดับต่อไป

โดย... วันดี ลีวรวัฒน ์

กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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เรื่อง...ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ภาษี กับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) 

  ตามที่ ม าตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้ก�าหนด

ให้กจิการต้องพจิารณาสกลุเงินท่ีใช้ในการ

ด�าเนินงาน (Functional Currency) ของตน

ว่าเป็นสกุลเงินใด และให้บันทึกบัญชีด้วย

สกลุเงินน้ัน (ซึง่อาจมิใช่สกลุเงินบาท) โดย

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา Functional 

Currency ของกิจการ ได้แก่ สกุลเงินที่มี

อิทธิพลอย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ของกิจการ เช่น ต่อราคาขาย หรือต้นทุน

สินค้าและบริการ เป็นต้นนั้น

      สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด ้านการบัญชีภาษีอากร 
ได้ตระหนักถึงความต่างของบัญชีและภาษีดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระต้นทุนต่อภาคธุรกิจ 
จงึได้น�าเสนอให้กรมสรรพากรพจิารณาลดผลกระทบมากว่า 2 ปี แล้วนั้น ขณะนี้กรมสรรพากร 
อยู่ระหว่างแก้ไขข้อกฎหมายให้กิจการสามารถใช้งบการเงินที่เป็น Functional Currency 
ตามมาตรฐานการบัญชี ได้โดยไม่ต้องแปลงค่าทุกครั้งที่เกิดรายการซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ภาคธุรกิจอย่างมากและลดต้นทุนในภาพรวมของประเทศได้ด้วย อย่างไรก็ตามกรมสรรพากรจะมี
การก�าหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดถึงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่จะแปลงค่าเป็นเงินบาท 
ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อไป อนึ่ง ส�าหรับการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าน้ัน ปัจจุบันสามารถยื่นด้วยสกุลเงินบาทที่แปลงค่าจากงบการเงินที่จัดท�าจากการบันทึก
รายการตาม Functional Currency ได้

โดย... คุณชลลดา  ฟูวัฒนศิลป์ และคุณชูชาติ รอดทอง 

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร

  หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรไทยตาม 
มาตรา 65 ทว ิ(5) และ 65 ทว ิ(8) แห่งประมวล
รัษฎากร ได้ก�าหนดให้กิจการแปลงค่าเงินตรา 
ทรพัย์สนิหรอืหนีส้นิ ซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
ให้เป็นเงินบาท ณ วันสิ้นรอบบัญชี และให ้
แปลงค่าเงินตรา ทรัพย์สินหรือหนี้สินซึ่งเป็น 
เงินตราต่างประเทศที่ได้รับมาหรือจ่ายไป 
ในระหว่างรอบบัญชีให้เป็นเงินบาทด้วย
  จะเห็นได้ว ่า ความแตกต่างของ
มาตรฐานการบัญชีกับหลักเกณฑ์ทางภาษี 
อากรไทยข้างต้น ส่งผลกระทบต่อบริษัทท่ีมี 
Functional Currency เป็นเงินตราต่างประเทศ 
เช่น US Dollar ซึ่งทุกรายการค้าจะต้องบันทึก
บัญชีด้วยสกุล US Dollar นั้น มีภาระต้อง
บันทึกทุกรายการค้า และ จัดท�างบการเงิน 
เพื่อน�าส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก 1 ชุด โดย 
จะต้องแปลงค่าทุกรายการค้าจากสกุลเงินตรา
ต่างประเทศมาเป็นสกลุเงนิบาทตามหลกัเกณฑ์
ทางภาษีปัจจุบันดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง
รายการ

วิธีการบัญชี หลักเกณฑ์ทางภาษี

ซื้อขายสินค้า
- บันทึกเป็น US Dollar 
ทุกรายการค้า

- บันทึกราคาทุนและตัดค่าเสื่อม
ราคาเป็น Baht

ซื้อสินทรัพย์
ที่เป็นตัวเงิน

- บันทึกราคาทุนและ 
ตัดค่าเสื่อมราคาเป็น 
US Dollar

- บันทึกราคาทุนและตัดค่าเสื่อม
ราคาเป็น Baht

ลูกหนี้  
ณ วันสิ้นงวด

- ลูกหนี้ที่เกิดจาก
รายการ US Dollar 
ไม่ต้องแปลงค่าใด ๆ

- ลูกหนี้ที่เกิดจาก
รายการ Baht และ
สกุลอื่นที่ไม่ใช่ US 
Dollar ต้องแปลงค่า
เป็น US Dollar

- ลูกหนี้ที่เกิดจากรายการ US 
Dollar และสกุลอื่นที่ไม่ใช่ 
Baht ต้องแปลงค่าเป็น Baht

- ลูกหน้ีทีเ่กดิจากรายการ Baht 
ไม่ต้องแปลงค่าใด ๆ
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หลังจากที่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้ง 10 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับ

ร่วมบริการวิชาชีพบัญชีของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services: 

MRA) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 แล้วน้ัน หน่วยงานก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศ 

ได้ร่วมกนัก�าหนดคุณสมบัตแิละข้ันตอนเพือ่เอ้ือให้เกดิการเคลือ่นย้ายนักบัญชีได้อย่างคล่องตวั

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 หน่วยงานก�ากับของประเทศไทย	 ได้ให้ทุน
สนับสนุนการวจิยัเกีย่วกบัความต้องการไปท�างานในกลุม่ประเทศอาเซยีน 
ของนักบัญชีไทย	 ผลปรากฏว่า	 นักบัญชีไทยที่คิดว่ามีความพร้อม 
และต้องการท�างานในประเทศสมาชิก	 มีจ�านวนมากถึงร้อยละ	 42 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ด้วยเหตุผลอันดับหนึ่ง	 คือ	 ต้องการรายได ้
ทีส่งูขึน้	(อมรา	ตริศรีวัฒน์,	2559)	จงึมคีวามน่าสนใจว่าเงินเดอืนนกับัญชี 
ของแต่ละประเทศ	 มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง	 เพราะ 
จะเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านบัญชี
	 ตารางแสดงเงนิเดอืนเฉลีย่ในสาขา	Accounting	and	Finance	
เรียงตามล�าดับจากประเทศที่มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดจนต�่าที่สุด	 จะเห็น
ว่าประเทศสิงคโปร์อยู่ในล�าดับที่	1	คือ	มีเงินเดือนเฉลี่ย	172,520	บาท	
สูงเป็นเกือบ	 3	 เท่าของประเทศไทยที่มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงเป็นล�าดับที่	 2 
คือ	 เดือนละ	 62,161	 บาท	 กลุ่มประเทศล�าดับรองจากประเทศไทย 
คือ	บรูไน	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	เงินเดือนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก
อยู่ในช่วง	40,000	ถึง	60,000	บาท	กลุ่มถัดไปที่มีเงินเดือนใกล้เคียงกัน
คือ	 ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามอยู่ประมาณ	 2	 หมื่นบาท	 ส�าหรับ
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่	พม่า	ลาว	 เขมร	 เงินเดือนนักบัญชียังต�่ามาก
คือ	หลักพันบาทเท่านั้น
	 เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับของความต้องการไปท�างาน
ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า	มรีปูแบบค่อนข้างเรยีงตามระดบัเงนิเดอืน
เฉลีย่	นัน่คอื	ประเทศสงิคโปร์เป็นประเทศท่ีนกับัญชีไทยต้องการไปท�างาน 
มากทีส่ดุ	และเป็นประเทศท่ีมเีงินเดอืนมากท่ีสดุ	ความต้องการไปท�างาน 
จะลดหลั่นกันไปตามระดับเงินเดือน	 ยกเว้นประเทศเวียดนาม	 ที่มี 
เงินเดือนเป็นล�าดับที่	 7	 แต่กลับเป็นประเทศท่ีมีผู้ต้องการไปท�างาน 
เป็นล�าดับที่	 3	 สาเหตุอาจเป็นเพราะเวียดนามเป็นประเทศเปิดใหม่ที่มี
ศกัยภาพในการเตบิโตสงู	ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานมโีอกาสเพิม่พนูประสบการณ์
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ	ซึ่งเป็นเหตุผลล�าดับที่สองของการต้องการ
ไปท�างานในต่างประเทศ	(อมรา	ติรศรีวัฒน์,	2559)
	 การจัดอันดับของประเทศเวียดนามดังกล่าว	 ตรงข้ามกับ
ประเทศบรูไน	 ที่มีเงินเดือนเป็นล�าดับที่	 3	 แต่ความต้องการไปท�างาน 
กลับเป็นล�าดับที่	 7	 ซึ่งอาจเป็นเพราะประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มี 
ความเฉพาะตัวในเรื่องของการปกครองและศาสนาที่นักบัญชีไทยอาจไม่
คุ้นเคย	 สอดคล้องกับเหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามปฏิเสธการไปท�างาน
ในต่างประเทศสูงเป็นอันดับสอง	 คือ	 ความเสี่ยงและความไม่มั่นคง 
เร่ืองความปลอดภัย	 รองจากเหตุผลอันดับหนึ่ง	 คือ	 ภาระและเหตุผล 
เกีย่วกบัครอบครวั	(อมรา	ตริศรีวฒัน์,	2559)

การวิเคราะห์เงินเดือนและความต้องการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านบัญช ี
ของนักบัญชีไทยข้างต้น	สะท้อนให้เห็นภาพของแนวโน้มการเคลื่อนย้าย
แรงงาน	เมือ่กตกิาข้อบงัคบัมกีารผ่อนปรนให้มกีารเคลือ่นย้ายได้อย่างเสรี
มากขึ้น	 ประเทศไทยน่าจะเป็นเป้าหมายล�าดับต้นของนักบัญชีต่างชาติ	
ด้วยค่าตอบแทนทีสู่งและสภาพแวดล้อมท่ีสะดวกสบายของประเทศไทย	
จึ ง จ� า เป ็ น ท่ีนั กบัญชี ไทยต ้ อ งป รับตั ว ให ้ ส ามารถแข ่ งขั นกั บ 
นักบัญชีจากประเทศสมาชิกที่มีความสนใจประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในประเทศไทย	 นอกเหนือจากการแข่งขันเพื่อเข้าไปประกอบอาชีพ 
ในประเทศกลุ่มสมาชิก

ที่มา: www.salaryexplorer.com มิถุนายน 2559
* เป็นเงินเดือนเฉลี่ยของทุกอาชีพ

แหล่งข้อมูล
อมรา ติรศรีวัฒน์ (2559).  “ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ภายในกลุม่

ประเทศสมาชกิของอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงการยอมรบัร่วมบรกิารวิชาชีพบญัชี”
www. salaryexplorer.com June 2559

โดย.. ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน

อนุกรรมการด้านต่างประเทศ

เงินเดือนนักบัญชี 

ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ล�าดับ ประเทศ

Accounting 

& Finance 

(บาท)

อันดับ 

ของความต้องการ

ไปท�างาน

1 สิงคโปร์ 172,520 1

2 ไทย 62,161 N/A

3 บรูไน 56,860 7

4 มาเลเซีย 54,985 2

5 อินโดนีเซีย 41,275 4

6 ฟิลิปปินส์ 26,928 5

7 เวียดนาม 23,675 3

8 พม่า 2,350 * 8

9 ลาว 2,305 * 6

10 กัมพูชา ไม่มีข้อมูล 9
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เพือ่ก้าวให้ทันกับธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ

	 กลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสารมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 หลังจากที่ 
หลายท่านได้รับทราบแล้วว่า	 ช่วง	 2	 ปีต่อจากนี้	 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไม่น่าจะมี 
การเปล่ียนแปลงหลักการที่เป็นสาระส�าคัญ	 จนถึงปี	 2562	 สภาวิชาชีพบัญชีเตรียมที่จะน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	 ออกมาใช้จ�านวน	 3	 ฉบับในอนาคตอันใกล้	 ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่9	เรือ่ง	เครือ่งมอืทางการเงนิ	ฉบบัที	่15	เรือ่ง	รายได้ 
จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	 (โดยทั้งสองฉบับคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี	 พ.ศ.	 2562)	 และ 
ฉบบัที	่16	เร่ือง	สัญญาเช่า	(คาดว่าจะมผีลบงัคบัใช้ในปี	พ.ศ.	2563)	เพือ่ให้ก้าวทนักบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 และท�าให้งบการเงินสามารถสะท้อนเนื้อหาของ 
รายการธุรกิจ	 เนื่องด้วยลักษณะธุรกิจและรายการค้ามีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบัน	ส่งผลให้มาตรฐานการบัญชีจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันตามโลกธุรกิจ
	 ก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะประกาศใช้	 สภาวิชาชีพบัญชีขอท�าความเข้าใจเบื้องต้น 
ส�าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	ทัง้	 3	 ฉบบั	 ถึงผลกระทบของการน�ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ต่อธุรกิจและต่อผู้ใช้งบการเงิน	 เพ่ือให้ธุรกิจตระหนัก
ถึงผลกระทบดังกล่าว	 และทราบถึงการเตรียมตัวส�าหรับมาตรฐานใหม่ดังกล่าว	ซึ่งสามารถ
สรุปโดยภาพรวมได้ดังนี้

	 เริ่มที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 9	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	 ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ท่ีออกมาเพื่อก�าหนดถึงวิธีการปฏิบัติทางบัญชี	 ได้แก่	 การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน	 การกันเงินส�ารองขาดทุนด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน	 และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยงให้สะท้อนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	 (Business	model)	 รูปแบบการบริหารสินทรัพย	์ 
และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการอย่างชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นจากมาตรฐานเดิม 
ที่ประเทศไทยใช้อยู่	 ณ	 ปัจจุบัน	 โดยธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อมมากที่สุดในการใช้มาตรฐานฉบับนี้	 คือ	 ธุรกิจ 
ของธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 ประกันชีวิต	 และประกันภัย	 ดังนั้นธุรกิจต่าง	 ๆ	 ต้องประเมินผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมจัดเตรียมข้อมูลและระบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ระบบหลักในการด�าเนินธุรกิจ	 (Core	 system)	 
เพื่อจัดประเภทและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินให้สะท้อนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	 และการน�าวิธ ี
อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง	 (Effective	 interest	 rate)	 มาวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน	 รวมถึงการประเมิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 โดยพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวการณ ์
และความเสี่ยงของกิจการเอง	เป็นต้น	
	 ฉบับต่อมา	คือ	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 
เดิมมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับรายได้มีอยู่หลายฉบับ	 แต่รายได้มีความหลากหลายตามแต่ละประเภทธุรกิจ 
ขึน้อยูกั่บรปูแบบการด�าเนนิธรุกิจ	 ดงันัน้มาตรฐานฉบบันี	้ จงึออกมาเพือ่ก�าหนดถงึหลกัการเรือ่งการรบัรูร้ายได้ 
ในทุกประเภทธุรกิจ	 โดยพิจารณาตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	 ซึ่งจะมีการก�าหนดขั้นตอนในการรับรู้รายได้	 
โดยเริ่มจากการระบุสัญญาแต่ละฉบับว่า	 กิจการมีภาระอะไรกับลูกค้าบ้าง	 วิธีการก�าหนดราคาขาย	 รวมถึง 
หลักการปันส่วนของราคาที่เหมาะสม	 จนถึงภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาให้ส�าเร็จลุล่วง	 ซึ่งธุรกิจที่ต้อง 
เตรียมพร้อมจากการใช้มาตรฐานฉบับนี้	คือ	ธุรกิจที่มีภาระต้องปฏิบัติตามสัญญามากกว่า	1	ภาระขึ้นไป	เช่น 
การขายแฝงการให้บริการหรือรับประกัน		อาทิ	ธุรกิจโทรคมนาคม	(ขายเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพคเกจค่าโทร 
และการใช้อินเทอร์เน็ต)	 ธุรกิจเทคโนโลยี	 (ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 พร้อมการติดตั้งและการรับประกัน 
ตลอดอายกุารใช้อปุกรณ์)	เป็นต้น	ดงันัน้	กจิการจะต้องเริม่มาแยกสญัญาและเกบ็ข้อมลูการขายแต่ละประเภท	 
โดยบางธุรกรรมการขายอาจจะรับรู้ทีเดียวทั้งก้อนทันทีหรือทยอยรับรู้
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	 ฉบบัสดุท้ายทีจ่ะกล่าวถงึ	คอื	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	
ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า	ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้	จะมีผลกระทบอย่างมาก
กบักจิการทีม่กีารท�าสญัญาเช่า	โดยเฉพาะในด้านของผูเ้ช่า	เดมิมาตรฐาน 
มีการจ�าแนกสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 และสัญญาเช่าการเงิน	 ดังนั้น
จึงเกิดความแตกต่างระหว ่างกิจการท่ีมีการลงทุนซื้อสินทรัพย ์ 
โดยท�าสัญญาเช่าการเงิน	 และกิจการที่ไม่มีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ 
แต่ท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานสินทรัพย์แทน	 เพื่อท�าให้ฐานะการเงินและ
อตัราส่วนทางการเงนิดมูสีภาพคล่อง	เนือ่งจากกจิการนัน้ไม่รบัรูส้นิทรพัย์
และหนี้สินเข้าในงบการเงิน	(Off	balance	sheet)	มาตรฐานฉบับใหม่นี้
จึงออกมาเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกันข้างต้น	 
โดยก�าหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้รายการ	 “สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน”	 และ 
“หนี้สินตามสัญญาเช่า”	 เข้าในงบการเงินหากสัญญาเช่าน้ัน	 มีอายุเกิน
กว่า	12	เดอืน	และเป็นสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ได้	รวมถงึสญัญาเช่าทีมี่อายุ
ไม่เกิน	 1	 ปี	 แต่มีเงื่อนไขท่ีสามารถต่ออายุได้	 ท�าให้บริษัทมีสินทรัพย ์
และหนี้สินในงบการเงินเพิ่มขึ้น	 ผลคืองบการเงินสามารถสะท้อนความ
เป็นจริง	 และเปรียบเทียบกันได้มากขึ้น	 รวมถึงนักวิเคราะห์ก็สามารถ
น�าข้อมูลในงบการเงินไปใช้ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าการปรับปรุงรายการ
เหมอืนในอดตี	โดยธรุกจิทีต้่องเตรยีมพร้อมมากท่ีสดุจากการใช้มาตรฐาน
ฉบับนี้	คือ	ทุกธุรกิจที่มีการท�าสัญญาเช่าไว้	โดยเฉพาะธุรกิจสายการบิน	
ธุรกิจค้าปลีก	 ธุรกิจขนส่ง	 ธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน	และธุรกิจ
พลังงาน	ฯลฯ
	 	 สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน 
จะได้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานดังกล่าว	 และเล็งเห็น
ว่าประโยชน์ของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับใหม่ทั้ง	 3	 ฉบับ	 จะท�าให้ผู้ใช้งบการเงินได้เห็นตัวเลขท่ีสะท้อน 
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนข้ึน	 รวมถึงจะท�าให้ผู ้ใช้งบการเงิน 
โดยเฉพาะนักลงทุนสามารถท�าการตัดสินใจได ้ดีมากขึ้น	 และ
มาตรฐานจะส่งผลให้งบการเงินของธุรกิจต่าง	 ๆ	 ก้าวทันธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป	 สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได้มากขึ้น	 นอกจากนี ้
ยังช่วยลดปัญหาให้กับธุรกิจส�าหรับแนวทางที่ยังไม่มีความชัดเจน	 หรือ 
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร	 ดังน้ันทุกธุรกิจควรเริ่มเตรียมความพร้อม	
รวมถึงศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับงบการเงิน	 และระบบ 
การท�างานของบริษัท	 เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน�า
มาตรฐานใหม่ทั้ง	3	ฉบับ	มาใช้ในอนาคต	แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า
กับเนื้อหาโดยสรุปของมาตรฐานฉบับใหม่ทั้ง	3	ฉบับ

โดย... อุดม ธนูรัตน์พงศ์ และวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ 

นักวิชาการ ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงาน 

FAP International Conference 2016  

ภายใต้ธีม “Digital Economy: Impact on 

Accounting Professions” วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด ์

 ในงานพบกับบุคคลส�าคัญของไทย อาทิ คุณประสัณห์ 
เชือ้พานชิ นายกสภาวชิาชพีบญัช ีคณุผ่องพรรณ เจยีรวริยิะพนัธ์ 
อดตีอธบิดกีรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ ซึง่ท่านจะมา 
ให้มุมมองทั้งด้านความก้าวหน้าที่ประเทศไทยจะเดินต่อไปใน 
ด้านเทคโนโลยีและด้านผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี นอกจากนี ้
ยังมีการเสวนาจากกูรูด้านวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็น คุณศิริรัฐ 
โชตเิวชการ ประธานสมาคมส�านกังานบญัชคีณุภาพและท่านเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการยกระดบัคณุภาพส�านกังานบญัช ีดร.เยาวลกัษณ์ 
ชาติบัญชาชยั Information Technology Risk and Assurance 
จาก EY คุณวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บญัชด้ีานการวางระบบบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการวางระบบบัญชีจาก Risk Assurance Partner จาก PwC 
และ ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เลขานุการคณะกรรมการ
วชิาชพีบญัชด้ีานการศกึษาและเทคโนโลยทีางการศกึษา สภาวชิาชพี
บัญชีและอาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาครั้งนี้ ดร.นิ่มนวล 
ผิวทองงาม กรรมการในคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ 
สภาวิชาชีพบัญชี และรองผู้อ�านวยการด้านยุทธศาสตร์อาเซียน 
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัของแก่น ให้เกยีรตเิป็นผูด้�าเนนิรายการ ในการเสวนา
คร้ังนี้ ท่านจะได้รับทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ยุคดิจิตอลและสิ่งที่นักบัญชีในแต่ละด้านจะต้องเตรียมรับมือ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงจากเหล่ากูรูทั้งหลายที่เข้าร่วมเสวนา 
 ท่านยงัได้พบกบับคุคล ซึง่เป็นผู้น�าของวชิาชพีบญัชจีาก 
ต่างประเทศ อาท ิคณุ Gerard Ee นายกของ Institute of Singapore 
Chartered Accountants คณุ Dato’ Mohammad Faiz Azmi 
นายกของ Malaysian Institute of Accountants ซึ่งจะมาร่วม
เสวนาเป ิดมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลในร ่วมกับ 
คุณประสัณห์ เชื้อพานิช โดย คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธาน
คณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีและ 
Audit partner จาก PwC มาเป็นผูด้�าเนินการเสวนากบัเหล่าผูน้�า
องค์กรวชิาชพีบญัชทีีจ่ะมาให้มมุมองการพฒันานกับญัชีของตนเอง
ไปสู่ยุคดิจิตอลของอาเซียน นอกจากนี้ คุณ Andrew Smart 
Head of Emerging Markets Asia จาก Association of Chartered 
Certified Accountants จะมาให้ความรู ้เกี่ยวกับแนวโน้ม 
ของการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีจะมีผลต่อนักบัญชีไทย
ในเวทีสากล ซึ่งนักบัญชีต้องคอยติดตามและก้าวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้นให้ได้ 
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รอบรู้เรื่องลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure Fund)

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน FAP News ฉบับที่ผ่านมาได้แนะน�าให้ทุกท่าน 

รู้จักลักษณะของกองทุนรวม ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน 

รวมถึงความเสี่ยงและภาระภาษีท่ีเกี่ยวข้อง ใน FAP News ฉบับนี้ 

ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอกองทุนรวมอีกประเภทท่ีเพิ่งก่อตั้งมาไม่นานและ 

มีความส�าคัญมากกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นั่นก็คือ “กองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน” 

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2556 เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นโครงการท่ีประชาชน 
ส่วนใหญ่ของประเทศได้ประโยชน์ โดยกองทุนถูกก�าหนดให้มีลักษณะเป็นกองทุนปิด 
(Closed-end Fund) เท่านั้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในครั้งแรกในช่วง IPO และ 
หลังจากนั้นสามารถซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์

ในปัจจุบัน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื้นฐาน 12 ประเภทดังต่อไปนี้

ระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน (บลจ.) ท�าหน้าที่

บริหารจัดการกองทุน

กองทุนรวม 

โครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Fund)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

ท�าหน้าที่ดูแลให้ บลจ. ปฏิบัติ

ตามโครงการจัดการกองทุน

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ระบบขนส่งทางรางหรือทางท่อ 
2. ประปา
3. ท่าอากาศยาน  
4. โทรคมนาคมหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ระบบบริหารจัดการน�้าหรือการชลประทาน 
6. ถนนและทางพิเศษ  
7. ท่าเรือน�้าลึก
8. พลังงานทางเลือก
9. ไฟฟ้า
10. ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ
11. ระบบก�าจัดของเสีย
12. กิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายกิจการประกอบกัน

โครงสร้างของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
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รอบรู้เรื่องลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure Fund)

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน FAP News ฉบับที่ผ่านมาได้แนะน�าให้ทุกท่าน 

รู้จักลักษณะของกองทุนรวม ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน 

รวมถึงความเสี่ยงและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ใน FAP News ฉบับนี้ 

ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอกองทุนรวมอีกประเภทท่ีเพิ่งก่อตั้งมาไม่นานและ 

มีความส�าคัญมากกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นั่นก็คือ “กองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน” 

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2556 เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นโครงการที่ประชาชน 
ส่วนใหญ่ของประเทศได้ประโยชน์ โดยกองทุนถูกก�าหนดให้มีลักษณะเป็นกองทุนปิด 
(Closed-end Fund) เท่าน้ัน ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในครั้งแรกในช่วง IPO และ 
หลังจากนั้นสามารถซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์

ในปัจจุบัน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพื้นฐาน 12 ประเภทดังต่อไปนี้

ระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน (บลจ.) ท�าหน้าที่

บริหารจัดการกองทุน

กองทุนรวม 

โครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Fund)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

ท�าหน้าที่ดูแลให้ บลจ. ปฏิบัติ

ตามโครงการจัดการกองทุน

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ระบบขนส่งทางรางหรือทางท่อ 
2. ประปา
3. ท่าอากาศยาน  
4. โทรคมนาคมหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ระบบบริหารจัดการน�้าหรือการชลประทาน 
6. ถนนและทางพิเศษ  
7. ท่าเรือน�้าลึก
8. พลังงานทางเลือก
9. ไฟฟ้า
10. ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ
11. ระบบก�าจัดของเสีย
12. กิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายกิจการประกอบกัน

โครงสร้างของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

รอบรู้เรื่องลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure Fund)

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน

ผู ้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะได้รับ 
ผลตอบแทน 2 รูปแบบ คือ

1. เงินปันผล (Dividend) รายได้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มา
จากค่าเช่า ค่าบริการ และอื่น ๆ  หักด้วยรายจ่าย เหลือเป็นก�าไรที่น�า
มาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนดให้
จ่ายปันผลไม่ต�า่กว่า 90% ของก�าไรสทุธ ิโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จัดการ
กองทุนต้องจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง

2. ก�ำไรส่วนต่ำงรำคำ (Capital Gain) เนือ่งจากกองทนุเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู ้ลงทุนมีโอกาสได้รับก�าไรหรือขาดทุน 
จากส่วนต่างราคาที่ซื้อขาย ทั้งนี้ การเพ่ิมหรือลดราคาซื้อขาย 
จะขึ้นกับผลการด�าเนินงานของกองทุนและสภาวะตลาดด้วย

ข้อพิจาณาก่อนการลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ลงทุนควรศึกษาและท�าความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการลงทุน ซึ่งปัจจัยหลักที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณาก่อนการลงทุน มีดังนี้

1. กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีน�ามาจัดตั้งกองทุน ผู้ลงทุนควรท�าความ
เข้าใจก่อนว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีน�ามาจัดตั้งกองทุนนั้น 
เป็นกิจการประเภทใด ซึ่งจะส่งผลต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น กิจการบางประเภทจะมีผลตอบแทน 

ภาษี บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

เงินปันผล ยกเว้นภำษเีงนิได้ให้แก่บคุคลธรรมดำส�ำหรบัเงนิปันผล
ท่ีได้จำกกองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีจัดตั้งขึ้นตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
เป็นเวลำ 10 ปีต่อเนื่องกัน นับแต่ปีภำษีที่มีกำร 
จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก�ำหนด
(อัตรำปกติร้อยละ 10)

กรณเีป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ ได้รบัยกเว้น
ภำษี โดยต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน
ก่อนจ่ำยและหลังจ่ำยปันผล

กรณทีีไ่ม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์เสียภำษี
กึง่หน่ึง โดยต้องถอืหน่วยลงทนุเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 เดอืน
ก่อนจ่ำยและหลังจ่ำยปันผล

หำกไม่เข้ำเงื่อนไขข้ำงต้นเสียภำษีในอัตรำปกติร้อยละ 10

ก�ำไรส่วนต่ำงรำคำ ยกเว้น ก�ำไรจำกส่วนต่ำงรำคำให้รวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้
นิติบุคคล

สิ่งส�าคัญที่สุดคือ ผู้ลงทุนต้องประเมินตนเองว่าเหมาะสมกับการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้หรือไม่ และศึกษา
ท�าความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียด...ก่อนตัดสินใจลงทุน

ค�าศัพท์ที่ควรรู้

IPO ย่อมำจำก Initial Public Offering 
คือ การเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ตามปริมาณการใช้จริง (Demand Payment) เช่น โครงการ 
ทางพิเศษที่รายได้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานจะขึ้นอยู่กับจ�านวน
ผู้ใช้ทางด่วน เป็นต้น และในบางครั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
อาจมีการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (Greenfield 
Project) ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องความล่าช้าหรือต้นทุนของโครงการ 
มากกว่าโครงการที่สร้างเสร็จและมีรายได้แล้ว (Brownfield 
Project) ผู้ลงทุนจึงควรให้ความส�าคัญกับความคืบหน้าในการ
ก่อสร้างของโครงการด้วย

2. สภาพคล่องและความผันผวนของราคาซือ้ขาย เนือ่งจากหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมโครงสร ้าง พ้ืนฐานต ้องเข ้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย ์ฯ ผู ้ ลงทุนอาจต ้อง เผชิญกับความเสี่ ยง 
ด้านสภาพคล่องในการซื้อขาย ทั้งยังมีความผันผวนของราคา
เนื่องจากขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งอาจมีปัจจัย
หลายด้านเข้ามากระทบ เช่น สภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง หรอืแนวโน้ม 
ของอุตสาหกรรม เป็นต้น

3. ค่าใช้จ ่ายที่กองทุนเรียกเก็บและค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย 
ค่าบริหารจัดการกองทุนที่กองทุนเรียกเก็บจะมากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน แต่ค่าธรรมเนียมซื้อขายนั้น 
จะแตกต่างจากกองทุนรวมประเภทอื่น เนื่องจากเป็นการซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อขาย 
เหมือนการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั่นเอง

โดย... ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
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การอุทธรณ์คัดค้าน
การประเมินภาษีการรับมรดกทีค่วรรู้

	 ตามที่ทราบกันแล้วว่า	ปัจจุบันกรมสรรพากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก	 พ.ศ.	 2558	 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 
1	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2559	 เป็นต้นมา	 โดยภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่เรียกเก็บจาก 
ผู้รับมรดก	 (ไม่ใช้บังคับกรณีผู้รับมรดกเป็นคู่สมรสของเจ้ามรดก)	 ซึ่งได้รับมรดกจาก 
เจ้ามรดกแต่ละราย	(ไม่ว่าจะได้รบัมาในคราวเดยีวหรอืหลายคราว)	ถ้ามรดกทีไ่ด้รบัจาก
เจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกิน	100	ล้านบาท	จะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน	
100	ล้านบาท	ในอัตราร้อยละ	10	ของมูลค่ามรดกในส่วนท่ีเกนิ	100	ล้านบาท	แต่ถ้าผู้ได้รบั
มรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน	ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ	5	ของมูลค่ามรดกในส่วน
ที่ต้องเสียภาษี	 และผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นแบบตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก�าหนด	
คือ	 แบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก	 (ภ.ม.60)	 ภายใน	 150	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับ
มรดกซ่ึงมีมลูค่ารวมเกนิกว่า	100	ล้านบาท	หรอืภายในก�าหนดเวลาทีอ่ธบิดีกรมสรรพากร
ขยายให้	โดยให้ยื่นแบบและช�าระภาษี	ณ	ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

	 ส�ำหรับผู้รับมรดกที่เป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีกำรรับมรดก	ได้แก่	บุคคลผู้มีสัญชำติไทย	(ทั้ง
บคุคลธรรมดำและนติบิคุคล)	หรอืบคุคลธรรมดำผู้มไิด้มสัีญชำตไิทย	แต่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัร 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง	 หรือบุคคลผู้มิได้มีสัญชำติไทย	 แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สิน 
ที่อยู่ในประเทศไทย	
	 ส่วนมรดกที่ต้องเสียภำษี	 ได้แก่	 อสังหำริมทรัพย์	 หลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	เงินฝำกหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่ำงเดียวกันที่เจ้ำมรดกมีสิทธิ
เรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจำกสถำบันกำรเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้	 ยำนพำหนะท่ีมี 
หลักฐำนทำงทะเบียน	
	 เมือ่เจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนกังำนสรรพำกรพืน้ทีส่ำขำได้รบัแบบแสดงรำยกำรภำษแีล้วจะส่งต่อ 
ให้เจ้ำพนักงำนประเมินด�ำเนินกำรประเมินภำษีให้แล้วเสร็จภำยใน	1	ปี	นับแต่วันที่มีกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรภำษี	 หำกมีเหตุอันจ�ำเป็นและสมควร	 อธิบดีกรมสรรพำกรจะอนุมัติให้ขยำยระยะ 
เวลำออกไปเป็นกำรเฉพำะกรณก็ีได้	แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ	3	ปี	เว้นแต่ในกรณทีีผู่ม้หีน้ำท่ีเสยีภำษี
มไิด้ยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก�ำหนด	เจ้ำพนกังำนประเมนิมอี�ำนำจประเมนิ
ภำษีได้ภำยในก�ำหนดเวลำ	10	ปี	นับแต่วันสุดท้ำยแห่งก�ำหนดเวลำยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
	 หำกไม่เหน็ด้วยกบัผลกำรประเมนิภำษขีองเจ้ำพนกังำน		ผูร้ับมรดกมีสทิธยิืน่ค�ำอทุธรณ์	 
(ภ.ม.6)	 ต่อคณะกรรมกำรอุทธรณ์ได้	 ภำยในก�ำหนดเวลำ	 30	 วัน	 นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
กำรประเมินภำษี	 โดยได้ก�ำหนดหน่วยงำนรับค�ำอุทธรณ์ไว้	 ได้แก่	 ส�ำนักอุทธรณ์ภำษี	 ส�ำนักงำน
สรรพำกรภำค	และส�ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่	แต่หน่วยงำนที่มีหน้ำที่พิจำรณำอุทธรณ์	คือ	ส�ำนัก
อุทธรณ์ภำษี
	 คณะกรรมกำรอุทธรณ์	 ประกอบด้วย	 อธิบดีกรมสรรพำกรหรือผู้แทนเป็นประธำน	 
ผู ้แทนส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	 และผู้แทนกรมกำรปกครอง	 เป็นกรรมกำรและก�ำหนดให้ 
คณะกรรมกำรอุทธรณ์ต้องพิจำรณำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยใน	180	วัน	นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
ซึ่งอธิบดีกรมสรรพำกรจะอนุมัติให้ขยำยเวลำออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน	90	วัน	เมื่อพ้นก�ำหนดเวลำ
ดังกล่ำวอธิบดีกรมสรรพำกรมีสิทธิฟ้องต่อศำลภำษีอำกรได้	 โดยไม่ต้องรอฟังผลกำรพิจำรณำ 
ของคณะกรรมกำรอุทธรณ์	แต่จะต้องยื่นฟ้องภำยใน	180	วัน	นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลำดังกล่ำว	
ซึ่งค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์	 (ภ.ม.7)	 ต้องท�ำเป็นหนังสือ	 และต้องแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบภำยใน	 15	 วัน	
นับแต่วันที่มีค�ำวินิจฉัยหำกผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรอุทธรณ์	 ก็มีสิทธิฟ้อง 
ต่อศำลภำษีอำกรได้ภำยใน	180	วัน	นับแต่วันที่ได้รับทรำบค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรอุทธรณ์
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	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการอุทธรณ์การประเมินภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก	พ.ศ.	 2558 
กับกระบวนการอุทธรณ์การประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากร		มีข้อสังเกตที่พอจะสรุปให้เห็นข้อที่เหมือนและแตกต่างกัน	ได้ดังนี้

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นว่าในการอุทธรณ์การประเมินภาษีการรับมรดกน้ัน	 มีข้อก�าหนดของกฎหมายที่แตกต่างจากการอุทธรณ ์
การประเมนิภาษตีามประมวลรษัฎากรในหลายกรณซีึง่ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษคีวรรูไ้ว้เพือ่จะได้ปฏิบตัไิด้ถูกต้อง	หากมโีอกาสได้รบัมรดกท่ีอยู่ในบงัคบัต้อง
เสียภาษีดังกล่าว

ขั้นตอน/กระบวนการอุทธรณ์ การอุทธรณ์การประเมินภาษีการรับมรดก การอุทธรณ์การประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากร

1.	หน่วยงานรับค�าอุทธรณ์ -	ส�านักงานสรรพากรพื้นที่
-	ส�านักงานสรรพากรภาค
-	ส�านักอุทธรณ์ภาษี

-	ส�านักงานสรรพากรพื้นที่
-	ส�านักงานสรรพากรภาค

2.	หน่วยงานพิจารณาอุทธรณ์ -	ส�านักอุทธรณ์ภาษี -	ส�านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
-	ส�านักงานสรรพากรภาค

3.	แบบค�าอุทธรณ์ -	แบบ	ภ.ม.6 -	แบบ	ภ.ส.6

4.	ก�าหนดเวลายื่นค�าอุทธรณ์ -	ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี -	ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี

5.	ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ -	คณะกรรมการอุทธรณ์ -	คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

6.	คณะกรรมการประกอบด้วย -	อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน
-	ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด
-	ผู้แทนกรมการปกครอง

-	อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน
-	ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด
-	ผู้แทนกรมการปกครอง
                หรือ
-	ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน
-	สรรพากรภาคหรือผู้แทน
-	อัยการจังหวัดหรือผู้แทน

7.	ประธานในคณะกรรมการ -	อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน	เป็นประธาน -	อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน	เป็นประธาน หรือ
-	ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน	เป็นประธาน แล้วแต่กรณี

8.	ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ -	ภายใน	180	วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
-	ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน	90	วัน

-	ไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาไว้

9.	ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือ -	แบบ	ภ.ม.7 -	แบบ	ภ.ส.7

10.	การแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ -	ภายใน	15	วันนับแต่วันที่มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์	 -	ไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาไว้

11.	การยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากร -	ภายใน	180	วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�าวินิจฉัย		หรือ
-	ภายใน	180	วันนับแต่พ้นก�าหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์
		ในกรณีคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จ							
		ภายในก�าหนดเวลา	(180	วัน	หรือ	270	วัน	กรณีขยายเวลา)

-	ภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าวินิจฉัย
 

โดย.. สุวรรณี ศิริพรพิทักษ์

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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ข้อควรทราบเกีย่วกับการร้องเรียน
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 ยังจ�ำกันได้ไหมคะ ก่อนหน้ำนี้ คณะกรรมกำรจรรยำบรรณได้เคยแบ่งปันข้อมูลเกร็ดควำมรู ้เกี่ยวกับ 
จรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ ถูกวินิจฉัยว ่ ำบกพร ่อง ให ้กับสมำชิกทุกท ่ำนได ้ทรำบ  

 ผ่ำนทำง FAP Newsletter ต่อเนื่องกันมำ 2 ฉบับแล้ว เพื่อให้เพื่อนสมำชิกได้ตระหนักถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 
มีควำมระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไปตำมมำตรฐำน/ข้อกฎหมำย ที่ก�ำหนด  สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือจนเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและนำนำอำรยประเทศต่อไปในอนำคตข้ำงหน้ำ อันถือเป็นเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพบัญชีของพวกเรำทุกคน
 ด้วยอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ นอกจำกกำรพิจำรณำสอบสวนจรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชี 
ที่ถูกกล่ำวหำแล้ว กำรพิจำรณำค�ำกล่ำวหำหรือเรื่องร้องเรียนที่มีผู้กล่ำวหำหรือผู้เสียหำยยื่นเรื่องร้องเรียนมำยังคณะกรรมกำรจรรยำบรรณนั้น  
จ�ำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบไม่แพ้กัน โดย FAP Newsletter ฉบับนี้  คณะกรรมกำรจรรยำบรรณมีควำมเห็นว่ำ ควรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในด้ำนของผู้กล่ำวหำหรือผู้เสียหำยรับทรำบด้วยว่ำ เมื่อท่ำนจะกล่ำวหำใคร ผู้กล่ำวหำหรือผู้ได้รับควำมเสียหำยควรทรำบและพึงปฏิบัติ
ให้ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ก่อนส่งเรื่องร้องเรียนหรือยื่นค�ำกล่ำวหำนั้น ๆ ให้คณะกรรมกำรจรรยำบรรณพิจำรณำ ดังนี้

1.เอกสารประกอบการกล่าวหา
• ต้องท�ำแบบค�ำกล่ำวหำของสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบท้ำยของข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) 

เรื่องกำรพิจำรณำเก่ียวกับจรรยำบรรณ พ.ศ. 2549 สำมำรถ ดำวน์โหลด เอกสำรแบบค�ำกล่ำวหำได้ที่ เว็บไซต์ 
ของสภำวิชำชีพบัญชี (www.fap.or.th)   หัวข้อบริกำร เลือก ดำวน์โหลด      แบบฟอร์มค�ำขอ หัวข้อจรรยำบรรณ

        แบบค�ำกล่ำวหำคดีควำมผิดต่อจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพบัญชี (แบบ จ.บ.1) หรือที ่https://goo.gl/lLZHeq
• ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้กล่ำวหำ และชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ถูกกล่ำวหำ เป็นอย่ำงน้อย
• ระบขุ้อเทจ็จรงิแห่งกำรประพฤตผิดิจรรยำบรรณเป็นภำษำไทย พร้อมวนั เวลำ ทีผู่ก้ล่ำวหำรูเ้รือ่งกำรประพฤตผิดิจรรยำบรรณ    

และรู้ตัวผู้ถูกกล่ำวหำที่ประพฤติผิดจรรยำบรรณ 
• แสดงหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณของผู้ถูกกล่ำวหำที่เป็นภำษำไทย และวันที่ผู้ถูกกล่ำวหำ

ประพฤติผิดจรรยำบรรณ
• ลงลำยมือช่ือผู้กล่ำวหำ พร้อมส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือหลักฐำนแสดงตนที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือส�ำเนำ

หนังสือเดินทำง หรือหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล 

2.การยื่นค�ากล่าวหา
• ต้องยื่นค�ำกล่ำวหำพร้อมส�ำเนำค�ำกล่ำวหำตำมจ�ำนวนของผู้ถูกกล่ำวหำ ต่อประธำนคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 
• ยื่นค�ำกล่ำวหำด้วยตนเอง ณ ท่ีท�ำกำรสภำวิชำชีพบัญชี หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นยื่นเอกสำร

หรือพยำนหลักฐำน โดยให้ท�ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มอบอ�ำนำจ ผู้รับมอบอ�ำนำจ และพยำน
• กรณีค�ำกล่ำวหำมีข้อบกพร่อง หรือมีข้อควำมที่อ่ำนไม่เข้ำใจ หรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่ำเกิดจำกควำมไม่รู้หรือควำมเลินเล่อ 

หรือยังขำดรำยละเอียดท่ีจะเข้ำใจได้หรือรำยละเอียดยังไม่ชัดแจ้ง อำจมีค�ำสั่งให้ผู้ยื่นค�ำกล่ำวหำแก้ไขเพิ่มเติมค�ำกล่ำวหำ 
ให้ถกูต้องครบถ้วน หรอืให้ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิและหลักฐำนเพิม่เติมภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ

• ค�ำกล่ำวหำที่ไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กล่ำวข้ำงต้น
• ค�ำกล่ำวหำที่ไม่ปรำกฏชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้กล่ำวหำ และชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ถูกกล่ำวหำ
• ค�ำกล่ำวหำที่ไม่มีหลักฐำนประกอบและไม่มีมูลเพียงพอว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำกระท�ำควำมผิดเรื่องจรรยำบรรณ 
• ค�ำกล่ำวหำท่ีพ้นหน่ึงปีนับแต่วันท่ีผู ้ได้รับควำมเสียหำย หรือผู้กล่ำวหำรู ้เรื่องกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณและรู ้ตัว 

ผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณ หรือเกินสำมปีนับแต่วันที่มีกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ 
• มีเหตุอันไม่สมควรให้มีกำรสอบสวนเรื่องจรรยำบรรณ

ข้อพึงปฏิบัติในการยืน่ค�ากล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีป่ระพฤติผิดจรรยาบรรณ

ค�ากล่าวหาทีไ่ม่รับไว้พิจารณามีลักษณะตามกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณี ดังนี้ 

• คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ�านาจด�าเนินการสอบสวนพิจารณากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ 
สภาวิชาชีพบัญชีที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

• กรณีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานของรัฐ ศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ไม่จ�าต้องท�าตามแบบ 
ค�ากล่าวหาของสภาวิชาชีพบัญชี 

• คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการมีอ�านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 
ท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา อันเป็น
ประโยชน์แก่การสอบสวน

• กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา

• บทก�าหนดโทษ

       ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 
      หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 21) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554
• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

โดย...คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ข้อควรทราบ
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ข้อควรทราบเกีย่วกับการร้องเรียน
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 ยังจ�ำกันได้ไหมคะ ก่อนหน้ำนี้ คณะกรรมกำรจรรยำบรรณได้เคยแบ่งปันข้อมูลเกร็ดควำมรู ้เกี่ยวกับ 
จรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ ถูกวินิจฉัยว ่ ำบกพร ่อง ให ้กับสมำชิกทุกท ่ำนได ้ทรำบ  

 ผ่ำนทำง FAP Newsletter ต่อเนื่องกันมำ 2 ฉบับแล้ว เพื่อให้เพื่อนสมำชิกได้ตระหนักถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 
มีควำมระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไปตำมมำตรฐำน/ข้อกฎหมำย ที่ก�ำหนด  สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือจนเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและนำนำอำรยประเทศต่อไปในอนำคตข้ำงหน้ำ อันถือเป็นเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพบัญชีของพวกเรำทุกคน
 ด้วยอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ นอกจำกกำรพิจำรณำสอบสวนจรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชี 
ที่ถูกกล่ำวหำแล้ว กำรพิจำรณำค�ำกล่ำวหำหรือเรื่องร้องเรียนที่มีผู้กล่ำวหำหรือผู้เสียหำยยื่นเรื่องร้องเรียนมำยังคณะกรรมกำรจรรยำบรรณนั้น  
จ�ำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบไม่แพ้กัน โดย FAP Newsletter ฉบับนี้  คณะกรรมกำรจรรยำบรรณมีควำมเห็นว่ำ ควรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในด้ำนของผู้กล่ำวหำหรือผู้เสียหำยรับทรำบด้วยว่ำ เมื่อท่ำนจะกล่ำวหำใคร ผู้กล่ำวหำหรือผู้ได้รับควำมเสียหำยควรทรำบและพึงปฏิบัติ
ให้ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ก่อนส่งเรื่องร้องเรียนหรือยื่นค�ำกล่ำวหำนั้น ๆ ให้คณะกรรมกำรจรรยำบรรณพิจำรณำ ดังนี้

1.เอกสารประกอบการกล่าวหา
• ต้องท�ำแบบค�ำกล่ำวหำของสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบท้ำยของข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) 

เรื่องกำรพิจำรณำเกี่ยวกับจรรยำบรรณ พ.ศ. 2549 สำมำรถ ดำวน์โหลด เอกสำรแบบค�ำกล่ำวหำได้ที่ เว็บไซต์ 
ของสภำวิชำชีพบัญชี (www.fap.or.th)   หัวข้อบริกำร เลือก ดำวน์โหลด      แบบฟอร์มค�ำขอ หัวข้อจรรยำบรรณ

        แบบค�ำกล่ำวหำคดีควำมผิดต่อจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพบัญชี (แบบ จ.บ.1) หรือที่ https://goo.gl/lLZHeq
• ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้กล่ำวหำ และชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ถูกกล่ำวหำ เป็นอย่ำงน้อย
• ระบขุ้อเทจ็จรงิแห่งกำรประพฤตผิดิจรรยำบรรณเป็นภำษำไทย พร้อมวนั เวลำ ทีผู่ก้ล่ำวหำรูเ้รือ่งกำรประพฤตผิดิจรรยำบรรณ    

และรู้ตัวผู้ถูกกล่ำวหำที่ประพฤติผิดจรรยำบรรณ 
• แสดงหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณของผู้ถูกกล่ำวหำที่เป็นภำษำไทย และวันที่ผู้ถูกกล่ำวหำ

ประพฤติผิดจรรยำบรรณ
• ลงลำยมือช่ือผู้กล่ำวหำ พร้อมส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือหลักฐำนแสดงตนที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือส�ำเนำ

หนังสือเดินทำง หรือหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล 

2.การยื่นค�ากล่าวหา
• ต้องยื่นค�ำกล่ำวหำพร้อมส�ำเนำค�ำกล่ำวหำตำมจ�ำนวนของผู้ถูกกล่ำวหำ ต่อประธำนคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 
• ยื่นค�ำกล่ำวหำด้วยตนเอง ณ ที่ท�ำกำรสภำวิชำชีพบัญชี หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นยื่นเอกสำร

หรือพยำนหลักฐำน โดยให้ท�ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มอบอ�ำนำจ ผู้รับมอบอ�ำนำจ และพยำน
• กรณีค�ำกล่ำวหำมีข้อบกพร่อง หรือมีข้อควำมที่อ่ำนไม่เข้ำใจ หรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่ำเกิดจำกควำมไม่รู้หรือควำมเลินเล่อ 

หรือยังขำดรำยละเอียดท่ีจะเข้ำใจได้หรือรำยละเอียดยังไม่ชัดแจ้ง อำจมีค�ำสั่งให้ผู้ยื่นค�ำกล่ำวหำแก้ไขเพิ่มเติมค�ำกล่ำวหำ 
ให้ถกูต้องครบถ้วน หรอืให้ช้ีแจงข้อเทจ็จรงิและหลักฐำนเพิม่เติมภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ

• ค�ำกล่ำวหำที่ไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กล่ำวข้ำงต้น
• ค�ำกล่ำวหำที่ไม่ปรำกฏชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้กล่ำวหำ และชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ถูกกล่ำวหำ
• ค�ำกล่ำวหำที่ไม่มีหลักฐำนประกอบและไม่มีมูลเพียงพอว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำกระท�ำควำมผิดเรื่องจรรยำบรรณ 
• ค�ำกล่ำวหำที่พ้นหน่ึงปีนับแต่วันที่ผู ้ได้รับควำมเสียหำย หรือผู ้กล่ำวหำรู ้เรื่องกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณและรู ้ตัว 

ผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณ หรือเกินสำมปีนับแต่วันที่มีกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ 
• มีเหตุอันไม่สมควรให้มีกำรสอบสวนเรื่องจรรยำบรรณ

ข้อพึงปฏิบัติในการยืน่ค�ากล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีป่ระพฤติผิดจรรยาบรรณ

ค�ากล่าวหาทีไ่ม่รับไว้พิจารณามีลักษณะตามกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณี ดังนี้ 

• คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ�านาจด�าเนินการสอบสวนพิจารณากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับ 
สภาวิชาชีพบัญชีที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

• กรณีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานของรัฐ ศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ไม่จ�าต้องท�าตามแบบ 
ค�ากล่าวหาของสภาวิชาชีพบัญชี 

• คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการมีอ�านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 
ท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา อันเป็น
ประโยชน์แก่การสอบสวน

• กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา

• บทก�าหนดโทษ

       ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกิน 
      หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 21) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554
• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

โดย...คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ข้อควรทราบ

ในโอกาสครบรอบ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญช ี

ขอเชิญคุณมากด Like&Share เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษไม่เหมือนใครอีกมากมาย…

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 ของรางวัลที่จะได้รับ- กระเป๋าผ้าคล้องแขนสุดชิค หรือชุดสมุดโน้ต

 1. กด Like แฟนเพจ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
http://www.facebook.com/FAP.FAMILY

 2. Share ภาพกิจกรรมร่วมสนุกนี้พร้อมทั้งเขียนบอก 
“ความดีที่ตัวเองจะท�าในโอกาสครบรอบ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี”
พร้อมติดแฮชแท็ก #FAP12Anniversary และ #ILoveFAP

 3. เมื่อ Share โพสต์นี้ไปยังหน้า Timeline ของคุณ 
แล้ว อย่าลืม…ตั้งค่าเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะ ตัวอย่าง เช่น …

กติการ่วมสนุก

“ผมจะเข้าร่วมโครงการบรจิาคฝาอลมูเินยีม เนือ่งในโอกาสครบรอบ 
12 ปี สภาวชิาชพีบญัช”ี #FAP12Anniversary  #ILoveFAP

แจก
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23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

พระปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราชฎร์
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาทิ

“การเลิกทาส”
ท�าให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทยมาจวบจนทุกวันนี้

“ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นยุคล่าอาณานิคม 
ของจักรวรรดินิยมตะวันตก ประเทศรอบข้างล้วนตกเป็นเมืองขึ้น แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ 

และพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงปฏิรูปและน�าพาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย  
ปิดจุดอ่อนของประเทศที่ตะวันตกจะใช้เป็นหนึ่งในข้ออ้างในการลุกล�้าอธิปไตย ประเทศไทย 

จึงรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกและมีเอกราชจวบจนทุกวันนี้”

โดย...ส่วนงานสื่อสารองค์กร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิรูปประเทศให้เจริญทัดเทียมนานา 
อารยประเทศ พระองค์ทรงน�านวตักรรมใหม่ ๆ  เข้ามาปรบัใช้อย่างเหมาะสม การปฎริปูทีส่�าคญั ได้แก่ ปรบัปรงุระบบศาล ปฏริปูระบบราชการ 
รวมศูนย์อ�านาจการเมืองการปกครองไว้ท่ีส่วนกลาง พัฒนาด้านการคมนาคมและการสื่อสารไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงระบบรถไฟให้มีความทันสมัย สร้างถนนและสร้างสะพานมากขึ้น ปรับปรุงระบบการไฟฟ้า จัดตั้งระบบไปรษณีย์และ
ระบบโทรเลข เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัทรงประกาศ “เลกิทาส” ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสถานภาพของพลเมอืงจากทาสมาเป็นสามญัชน 
มีอิสรภาพทางสังคมเท ่าเทียมกัน ข ้าทาสและไพร ่ได ้กลายเป ็นราษฎรสยามและมีโอกาสประกอบอาชีพเป ็นของตนเอง 
อีกทั้งยังด�าเนินการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจครั้งส�าคัญ โดยเปิดประเทศมากขึ้น เปลี่ยนจากระบบการผลิตเพื่อยังชีพ มาเป็นระบบการผลิต
เพื่อการค้า แรงงานถูกระดมไปใช้ในการผลิต แทนที่การถูกเกณฑ์ไปช่วยราชการ ยกเลิกการเก็บส่วยอากรทั้งหลาย เศรษฐกิจเริ่มก่อตัว 
เป็น Monetary Econom จึงเกิดการขยายตัวทางด้านธุรกิจการลงทุนมากขึ้น
 การปฏิรูปของพระองค์ใช้เวลายาวนานหลายสิบปี แต่ด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่และพระราชอุตสาหะ พระองค์ทรงปกครอง 
ท�านุบ�ารุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บ�าบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระองค์จึงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ ประชาชนทั้งหลายจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งแปลว่า 
“พระมหากษัตรย์ิทีท่รงเป็นทีร่กัยิง่ของปวงชน” โดยพระองค์ทรงครองราชย์นานถงึ 42 ปี และเสดจ็สวรรคตในวนัที ่23 ตลุาคม พ.ศ. 2453 
ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงได้ประกาศให้ ทุกวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันส�าคัญ
ของชาติเรียกว่า “วันปิยมหาราช” และก�าหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นต้นมา

 ในโลกยุคดิจิตอลที่พรมแดนไม่อาจขวางกั้น ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันส่วนใหญ่ก็มักมาจากนวัตกรรมของใคร 
ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่ากัน ดังนั้นส�าหรับชาวบัญชี นอกจากเราจะชื่นชมในพระปรีชาของท่าน หากเราสามารถคิดตาม 
แล้วน�าแนวคดิก้าวหน้าของท่านมาปรบัใช้กบัการท�างานกร็บัประกนัได้เลยว่า เราจะกลายเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชแีถวหน้าของประเทศไทย 
ซึง่นอกจากจะรกัษาฐานลูกค้าไว้ได้อย่างเหนยีวแน่นแล้วยงัอาจบกุไปชงิลกูค้าในตลาดโลกได้ เสมอืนกับการรกัษาเอกราชไว้ได้ และยงัสามารถ
เป็นประเทศมหาอ�านาจที่ไปครอบครองดินแดนของประเทศอื่นได้อีกด้วย
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การรวมธุรกิจ

งบการเงินรวม

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

เงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้า

TAS ฉบับที่ 27

TFRS ฉบับที่ 3

TFRS ฉบับที่ 10

TAS ฉบับที่ 28

โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 7

Diploma in Thai Financial  

Reporting (Dip-TFR)

“เพือ่ทดสอบความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย ส�าหรบักจิการท่ีมี 

ส่วนได้เสียสาธารณะ และยกระดับนักบัญชีไทย ให้ได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงานต่าง ๆ”

การนับช่ัวโมงพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ

1.  ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 24 ชั่วโมง
2.  ผู้ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 18 ชั่วโมง
3.  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 6 ชั่วโมง

ระยะเวลา สถานที่จัดการอบรมและทดสอบ

จัดอบรม    วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
     เวลา 09.00 – 16.30 น.
จัดทดสอบ  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
     เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

อัตราค่าอบรมและค่าทดสอบ (รวม VAT)

• อัตราค่าอบรมเพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการทดสอบ     1,500 บาท

• อัตราค่าทดสอบ   2,500 บาท
• อัตราค่าอบรมและทดสอบ  4,000 บาท

หลักสูตรน้ีเหมาะส�าหรับ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• นักบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผู้สนใจทั่วไป

หลักเกณฑ์และลักษณะการทดสอบ

ข้อสอบเป็นแบบอัตนัยทั้งหมด โดยใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง  
ข้อสอบประกอบด้วยสองส่วนดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง   ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงบการเงินส�าหรับกลุ่มกิจการซึ่งเป็นข้อบังคับ 
ส่วนที่สอง     ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอื่น ๆ 
                 โดยใช้กรณีศึกษา ผู้เข้าทดสอบสามารถเลือกที่จะท�าสามข้อจากจ�านวน 
                 ทั้งหมดสี่ข้อโดยในแต่ละข้อมีคะแนน ข้อละ 20 คะแนน 
          รวมคะแนน  

40

60

100

สมัครอบรมและทดสอบออนไลน์ได้ท่ี www.fap.or.th

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02 685 2578 ส่วนสนับสนุนวิชาการ (คุณปัญญรส)  Email: Panyarod.le@fap.or.th 

Facebook : www.facebook.com/FAP.FAMILY

หัวข้ออบรม

Dip TFR

“

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

พระปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราชฎร์
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาทิ

“การเลิกทาส”
ท�าให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทยมาจวบจนทุกวันนี้

“ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นยุคล่าอาณานิคม 
ของจักรวรรดินิยมตะวันตก ประเทศรอบข้างล้วนตกเป็นเมืองขึ้น แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ 

และพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงปฏิรูปและน�าพาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย  
ปิดจุดอ่อนของประเทศที่ตะวันตกจะใช้เป็นหนึ่งในข้ออ้างในการลุกล�้าอธิปไตย ประเทศไทย 

จึงรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกและมีเอกราชจวบจนทุกวันนี้”

โดย...ส่วนงานสื่อสารองค์กร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิรูปประเทศให้เจริญทัดเทียมนานา 
อารยประเทศ พระองค์ทรงน�านวตักรรมใหม่ ๆ  เข้ามาปรบัใช้อย่างเหมาะสม การปฎริปูทีส่�าคญั ได้แก่ ปรบัปรงุระบบศาล ปฏริปูระบบราชการ 
รวมศูนย์อ�านาจการเมืองการปกครองไว้ที่ส่วนกลาง พัฒนาด้านการคมนาคมและการสื่อสารไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงระบบรถไฟให้มีความทันสมัย สร้างถนนและสร้างสะพานมากขึ้น ปรับปรุงระบบการไฟฟ้า จัดตั้งระบบไปรษณีย์และ
ระบบโทรเลข เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัทรงประกาศ “เลกิทาส” ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสถานภาพของพลเมอืงจากทาสมาเป็นสามญัชน 
มีอิสรภาพทางสังคมเท ่าเทียมกัน ข ้าทาสและไพร ่ได ้กลายเป ็นราษฎรสยามและมีโอกาสประกอบอาชีพเป ็นของตนเอง 
อีกทั้งยังด�าเนินการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจครั้งส�าคัญ โดยเปิดประเทศมากขึ้น เปลี่ยนจากระบบการผลิตเพื่อยังชีพ มาเป็นระบบการผลิต
เพื่อการค้า แรงงานถูกระดมไปใช้ในการผลิต แทนที่การถูกเกณฑ์ไปช่วยราชการ ยกเลิกการเก็บส่วยอากรทั้งหลาย เศรษฐกิจเริ่มก่อตัว 
เป็น Monetary Econom จึงเกิดการขยายตัวทางด้านธุรกิจการลงทุนมากขึ้น
 การปฏิรูปของพระองค์ใช้เวลายาวนานหลายสิบปี แต่ด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่และพระราชอุตสาหะ พระองค์ทรงปกครอง 
ท�านุบ�ารุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บ�าบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระองค์จึงเป็นท่ีรักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ ประชาชนทั้งหลายจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งแปลว่า 
“พระมหากษตัรย์ิทีท่รงเป็นทีร่กัยิง่ของปวงชน” โดยพระองค์ทรงครองราชย์นานถงึ 42 ปี และเสดจ็สวรรคตในวนัที ่23 ตลุาคม พ.ศ. 2453 
ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงได้ประกาศให้ ทุกวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันส�าคัญ
ของชาติเรียกว่า “วันปิยมหาราช” และก�าหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นต้นมา

 ในโลกยุคดิจิตอลที่พรมแดนไม่อาจขวางกั้น ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันส่วนใหญ่ก็มักมาจากนวัตกรรมของใคร 
ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่ากัน ดังนั้นส�าหรับชาวบัญชี นอกจากเราจะช่ืนชมในพระปรีชาของท่าน หากเราสามารถคิดตาม 
แล้วน�าแนวคดิก้าวหน้าของท่านมาปรบัใช้กบัการท�างานกร็บัประกนัได้เลยว่า เราจะกลายเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชแีถวหน้าของประเทศไทย 
ซึง่นอกจากจะรกัษาฐานลูกค้าไว้ได้อย่างเหนยีวแน่นแล้วยงัอาจบกุไปชงิลกูค้าในตลาดโลกได้ เสมอืนกับการรกัษาเอกราชไว้ได้ และยงัสามารถ
เป็นประเทศมหาอ�านาจที่ไปครอบครองดินแดนของประเทศอื่นได้อีกด้วย



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 “โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 15” (11 วันครึง่) 

วันที่ 14, 16, 29-30 ตุลาคม วันที่ 6, 13, 18, 20, 25, 27 พฤศจิกายน 

และวันที่ 18, 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

สมาชิก 20,000 บาท บุคคลทั่วไป 23,000 บาท (รวม VAT)

ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารต้นทุน”

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

สมาชิก 2,800 บาท บุคคลทั่วไป 3,200 บาท (รวม VAT)

อัตราพิเศษ สมัคร 2 คนในองค์กรเดียวกัน ราคาท่านละ 2,500 บาท  

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

• หลักสูตร “How to Start Accounting Firm Business”

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น. 

สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม VAT) 

อัตราพิเศษ 4,000 บาท หากช�าระภายใน 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ณ ห้อง Sweet โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ สุขุมวิท 27

• 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

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


