
หลากหลายวิธีการ

ระดมทุนผ่านตลาดทุน 
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มาตรฐาน

TFRS เครื่องมือป้องกัน

ความเสี่ยง..
บทความโดย.. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 

การบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

หลงัจากทีไ่ด้พบพานกบับทความคลายเครียดไปแล้ว
ไม่ต�่ากว่า 2 บทความ จากผู้เขียนและคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี ผู ้อ่านคงเริ่มสงสัยว่า
บทความที่ก�าลังน�าเสนอวันนี้ เป็นเรื่องของอะไรพอ
เห็นชื่อบทความ คงพอจะส่ือความได้ในระดับหนึ่ง
แล้วก็คือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่กิจการไปท�า
ไว้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ Currency Forward หรือ 
Interest Rate Swap หรือเครื่องมือป้องกันความ
เส่ียงอื่น ๆ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทยออกมารองรับหรือยัง ..อ่านต่อหน้า 12
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มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 

(ปรับปรุง) งานที่ให้ความเชื่อมั่น นอกเหนือ

จากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูล

ทางการเงินในอดีต

เป็นมาตรฐานที่ IAASB ได้ทบทวนปรับปรุงพร้อม
แม่บทงานท่ีให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานงานท่ีให้
ความเชื่อมั่นกลุ่มรหัส 3000 ฉบับอื่น ๆ  เพื่อให้เป็น
ไปในแนวเดียวกันและมีรูปแบบการจัดเรียงเนื้อหา
ของมาตรฐานเป็นหมวดหมู ่ตามมาตรฐานการ 
สอบบัญชี โดยมีค�าน�า วัตถุประสงค์ ค�าจ�ากัดความ  
ข้อก�าหนด และการน�าไปปฏิบัติและค�าอธิบายอื่น 
หลกัการส�าคญัของงานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ในมาตรฐาน 
ฉบบัปรบัปรงุนีไ้ม่ได้เปลีย่นแปลงจากมาตรฐานฉบบั
เดิมซ่ึงมีการประกาศใช้อยู่แล้ว โดยที่ฉบับปรับปรุง
ได ้ให ้ความชัดเจนมากขึ้นในรายละเอียดของ
กระบวนการปฏบิตังิาน  การควบคมุคณุภาพงานตาม 
TSQC 1 การตอบรับงาน การปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของจรรยาบรรณ การจัดท�าเอกสารหลักฐาน และ
แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับ..อ่านต่อหน้า 3

ทักทายเปิดเล่ม

Update
ข่าวสารการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

โดย..รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

มุมมองนักบัญชี

มองภาษี
อย่างไร?

..อ่านหน้า 16

ฉบับใหม่!

7 เคล็ดลับจัดระเบียบ

กระเป๋ารับปีใหม่ 

..อ่านต่อหน้า 9

..อ่านหน้า 2



Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม

ส
วัสดีปีใหม่ 2559 ครับทุกท่าน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้มีโอกาส 

กล่าวทักทายเร่ิมต้นศักราชใหม่แก่ทุกท่าน และถือว่าปีนี้เราเร่ิมต้น 

ก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัวกันแล้วนะครับ ซ่ึงพวกเราผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีทุกท่านต้องตื่นตัวและพัฒนาความรู ้กันอย่างต่อเนื่องมากข้ึน  

เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน

..ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ซึ่งผมได้ดูแลคณะนี้มาเป็นวาระที่ 2 แล้ว ผมยังเช่ือม่ันว่าการศึกษาน้ัน เป็นเรื่องส�าคัญ 
อย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักและให้ความใส่ใจ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้ดูแลและสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด 

นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปนี้ แต่ละสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร
บัญชีอาจจะต้องปรับตัวให้มากขึ้น ทั้งในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่
นิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานใหม่ ๆ ที่ออกมา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งได้ออกฉบับปรับปรุง
มาและจะมุ่งเน้นไปที่ Learning Outcomes มากขึ้น เราคงต้องวางแผน
กันอย่างรอบคอบว่า จะด�าเนินการและมีแนวทางอย่างไรให้แก่สถาบันการ
ศกึษาในการพฒันาหลกัสตูร เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาระหว่าง
ประเทศ

..นอกจากนี้ เรายังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเปิดกว้างในวิชาชีพบัญชี
มากข้ึน สภาวิชาชีพบัญชีเห็นควรให้มีการปรับปรุงแนวทางการรับรอง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
เพือ่ประโยชน์ในการรบัสมคัรเป็นสมาชกิสามญั และการพจิารณาคณุสมบตัิ
เพือ่ขอข้ึนทะเบยีนเป็นผู้สอบบญัชีรบัอนญุาต คอยตดิตามการเปลีย่นแปลง
กันนะครับ

..เรายังคงด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณาจารย์
ด้านการบัญชี โดยทางคณะกรรมการได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด ในการจัดอบรมและสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจและ
ทนัสมยั เพ่ือให้ก้าวทนัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ซ่ึงถอืเป็นโอกาสอนัดทีีเ่ราได้มโีอกาสใกล้ชดิ พดูคยุ รวมถงึรบัรูปั้ญหาและค�าแนะน�า
ต่าง ๆ จากคณาจารย์และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคต่าง ๆ

..งานต่อเนื่องที่เราได้จัดมาเป็นประจ�าปีทุกปีคือการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting 
Challenge แต่ละครั้งได้รับการตอบรับอย่างดีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง โดยในปีนี้เราจะ
จดัเป็นคร้ังที ่ 4 ในวนัเสาร์ที ่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัช ีมาลุน้กนันะครบัว่าปีนีท้มีใดจะได้รบัรางวลัชนะเลศิ  
ทางคณะกรรมการ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มและจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มให้มีการพัฒนาการแข่งขันแบบ
กรณีศึกษาเพื่อให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในอีกลักษณะหน่ึงให้เกิดการบูรณาการมากขึ้น ซ่ึงหากได้
จัดการแข่งขัน Accounting Case Competition ขึ้นจริง ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากแต่ละสถาบันการ
ศึกษาเช่นเดิม รอติดตามความคืบหน้ากันนะครับ

...สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาด้านการบัญชีของเรา จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AEC เรามาร่วมมือกันพัฒนาไปด้วยกันนะครับ พบกันใหม่ในโอกาส
ต่อไปครับ สวัสดีปีใหม่อีกครั้งขอความสุขสมหวังจงมีแด่ทุกท่านตลอดปีและตลอดไป 

เรายังคงด�าเนินงาน 

อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพ 

ให้แก่คณาจารย์ด้านการบัญชี  

โดยเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ในต่างจังหวัดจัดอบรมและสัมมนาหัวข้อ

ที่น่าสนใจและทันสมัย  

เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดข้ึน และเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มี

โอกาสใกล้ชิด พูดคุย รวมถึงรับรู้

ปัญหาและค�าแนะน�าต่าง ๆ 

จากคณาจารย์และผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีในภูมิภาคต่างๆ

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง

อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

Update
ข่าวสารการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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จ�ากัด (Limited Assurance) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการรับงาน 
ซึง่ขอบเขตการปฏบัิตงิานและข้อสรปุในรายงานจะแตกต่างกนั นอกจาก
นี้งานที่ให้ความเชื่อมั่นนี้ยังสามารถแยกเป็นงานท่ีให้ความเชื่อมั่น 
ต่อค�ารับรองของบุคคลอ่ืน (Attestation Engagement) หรืองานท่ี 
ผู ้ประกอบวิชาชีพให ้ความเชื่อมั่นด ้วยตนเองโดยตรง (Direct  
Engagement) อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะให้เป็นงานท่ีให้ความเชื่อมั่นใน
ลักษณะใด มาตรฐานฯ ฉบบันีเ้น้นให้ผู้ประกอบวชิาชีพพจิารณาถึงความ
เหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ค�ารับรองของบุคคลอ่ืนหรือเกณฑ ์
ที่ใช้ในการให้ความเช่ือม่ันด้วยตนเองโดยตรง

การปฏบิตังิานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่นี ้ผูป้ระกอบวชิาชพีมแีนวทางปฏบิตังิาน
ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องค�านึงถึงข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่ก�าหนดโดยคู่มือ
ประมวลจรรยาบรรณและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
ฉบับที่ 1 เช่นเดียวกันกับการตรวจสอบ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องค�านึงถึง
เงือ่นไขต่าง  ๆ  ก่อนการรบังานหรอืการรบังานต่อเนือ่งตลอดจนข้อจ�ากดั
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ผูป้ระกอบวชิาชพีต้องวางแผน 
ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งที่
ให้ความเช่ือม่ัน และปฏิบัติ
งานเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
ซ่ึงรวมถึง หลักฐานของผู ้
ประกอบวชิาชพีทีร่วบรวมขึน้
ด้วยตนเองหรือผลงานของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจน
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในเรื่องที่ให้ความเช่ือม่ันและข้อมูลอ่ืน เพื่อให ้
ข้อสรุปและจัดท�ารายงานที่ให้ความเช่ือม่ันน้ัน ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในค�ารับรองและข้อมูล 
ที่ให้ความเช่ือม่ัน รวมถึงระบุผลการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้ ข้อจ�ากัดและ 
ค�าเตือนในรายงานที่ให้ความเชื่อม่ัน โดยรายงานท่ีให้ความเช่ือมั่น
สามารถให้ข้อสรุปที่ไม่มีเงื่อนไข ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้อสรุปว่าข้อมูล
ที่ให้ความเชื่อมั่นไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงข้อสรุป

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับรายงาน 
ที่ให้ความเชื่อมั่นที่ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ท่านสามารถ
ติดตามเนื้อหาของมาตรฐานนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.fap.or.th

มาตรฐานฉบับใหม่!
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง)  

งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต

มาตรฐานงานท่ีให้ความเชื่อมั่น 
รหัส 3000 (ปรับปรุง) งานที่ให้
ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูล
ทางการเงินในอดีต เป็นมาตรฐาน
ท่ี IAASB ได้ทบทวนปรับปรุง
พร้อมแม่บทงานที่ให้ความเช่ือม่ัน
และมาตรฐานงานท่ีให้ความเชื่อ

มัน่กลุม่รหสั 3000 ฉบบัอืน่ ๆ  เพือ่ให้เป็นไปในแนวเดยีวกนัและมรีปูแบบ
การจัดเรียงเนื้อหาของมาตรฐานเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยมีค�าน�า วัตถุประสงค์ ค�าจ�ากัดความ ข้อก�าหนด และ การน�า
ไปปฏบิตัแิละค�าอธบิายอืน่ งานบรกิารภายใต้มาตรฐานฉบบันี ้ได้แก่ งาน
ตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลอื่น ๆ  ท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิเช่น 
การประเมนิความน่าเชือ่ถือของระบบควบคมุภายในทัง้เชงิประสิทธภิาพ
และประสทิธผิล การประเมนิความถกูต้องและน่าเช่ือถอืของรายงานการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การสอบทานรายงานความยั่งยืน (Integrated 
report) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�าหนด และงาน
ที่ให้ความเชื่อมั่นในการวัดผลหรือการประเมินผลมูลค่าของเงิน (value 
of money) โดยกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซ่ึงเป็นผู้ประเมินหรือผู้วัดผล 
เป็นต้น

หลักการส�าคัญของงานที่ให้ความเชื่อม่ันในมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี ้ 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานฉบับเดิม ซ่ึงมีการประกาศใช้อยู่แล้ว 
โดยที่ฉบับปรับปรุงได้ให้ความชัดเจนมากขึ้นในรายละเอียดของ
กระบวนการปฏบิตังิาน  การควบคมุคณุภาพงานตาม TSQC 1 การตอบ
รับงาน การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของจรรยาบรรณ การจัดท�าเอกสาร
หลักฐาน และแนวทางเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบและเน้ือหาของรายงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้นมาตรฐานฯ นี้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยว
กับความแตกต่างระหว่างลักษณะและขอบเขตของงานให้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลและความเช่ือมัน่อย่างจ�ากดั เน้นให้ผูป้ระกอบวิชาชพี
ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้ในเรื่อง 
ทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ อกีท้ังมาตรฐานฯ ยังได้อนญุาตให้ผูป้ระกอบวชิาชพีอืน่
ที่ไม่ใช่ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางของ
มาตรฐานนี้ได้

งานที่ให้ความเชื่อมั่นตามมาตรฐานฯน้ี คืองานท่ีผู ้ประกอบวิชาชีพ
รวบรวมหลกัฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเพือ่แสดงข้อสรปุต่อเรือ่งทีใ่ห้
ความเชื่อมั่นกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการประเมินผลเพื่อเพิ่มระดับ
ของความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้ข้อมลู โดยงานอาจเป็นการให้ความเชือ่มัน่อย่าง
สมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) หรือการให้ความเชื่อมั่นอย่าง โดย.. ผศ. ดร.ดิชพงษ์ พงศ์ภัทรชัย 

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี
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News Update  ข่าวสารสภาฯ

สมาชิกรู้หรือไม่ว่า... 

เรามีระบบ Online อะไรบ้าง

ปั
จจุบันสภาวิชาชีพบัญชี ได้น�าบริการ

ออนไลน์ มาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวก

แก่สมาชกิ โดยสมาชกิสามารถช�าระค่าบรกิาร

ต่าง ๆ  ผ่านบรกิารออนไลน์ ซ่ึงสภาวชิาชพี

บัญชี มีบริการออนไลน์ดังนี้

 

   การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีจะลง
ลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน

   การค้นหาข้อมลูผู้สอบบญัชีของนติบิคุคล

   การตรวจสอบสถานะใบอนญุาตเป็นผูส้อบ 
บัญชีรับอนุญาตที่สามารถลงนามในงบการ
เงินได้

   การค้นหาข้อมูลติดต่อของผู้สอบบัญชี 
(เฉพาะผู้สอบบัญชีที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล)

   ก า ร ค ้ น ห า ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ที ่
สภาวิชาชีพบัญชี ให้การรับรอง

   การจองหลกัสตูรอบรมของสภาวชิาชพีบญัชี

ส�าหรบัสมาชกิทีช่�าระค่าบ�ารงุสมาชกิ ค่าธรรมเนยีม
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และค่าใช้
จ่ายในการทดสอบ ระบบการรับช�าระเงินของ
สภาวิชาชพีบญัชี เปิดโอกาสให้สมาชกิเลอืกได้ 2 
วิธี ดังน้ี (1) Download ใบแจ้งช�าระเงิน (Bill 
Payment) และช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
หรือ (2) ตดัผ่านบัตรเครดิต ภายใน 5 วันท�าการ
หลังจากที่ท่านได้ช�าระเงนิ สมาชกิสามารถตรวจ
สอบ สถานะและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ Save 
Fileใบเสรจ็รบัเงินออนไลน์ได้ด้วยตวัเองผ่านเวบ็
ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี  

ทัง้นี ้สมาชกิสามารถใช้บรกิารต่าง ๆ ได้ตลอดทัง้ปี 
ด้วยระบบ Online (ยกเว้นการสมัครสอบซ่ึง
ระยะเวลาเป็นไปตามก�าหนดที่ประกาศโดย 
สภาวิชาชีพบัญชี) และหากท่านใช้บริการด้วย
ระบบออนไลน์ นอกจากความรวดเร็วแล้ว ท่าน
จะได้รับความสะดวกอีกด้วย เพราะไม่ต้องส่ง
เอกสารมายังสภาวิชาชีพบัญชี ท่านสามารถใช้
บริการดังกล่าวข้างต้นที่ website ของสภา
วิชาชีพบัญชี www.fap.or.th เลือกบริการ
ออนไลน์ โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ประชาสัมพันธ์
การสอนใช้งานบรกิารระบบออนไลน์ใน website 
สภาวชิาชีพบญัช ีและหากท่านต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งาน
บริการ Online โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 
02-685-2535, 2564 และ 2566 หรือ E-mail: 
it@fap.or.th

   การช�าระค่าบ�ารงุสมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีแบ่งเป็น
• สมัครสมาชิกใหม่ ได้แก่
     - ผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
      - ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแล้วขาดต่ออายุ
สมาชิก
• ปรบัวฒุกิารศกึษาของสมาชกิสภาวิชาชพีบญัชี ได้แก่
   - ผู ้ท่ีสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประเภท 
วิสามัญ (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรอืสาขาอืน่ทีค่ณะกรรมการ 
พิจารณาเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
บัญชี) ปรับวุฒิการศึกษาเป็น ประเภทสามัญ (ปริญญาตรี
ทางด้านบัญชี)
     - ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประเภท
สมทบ (ปวส.ทางการบัญชี) ปรับวุฒิการศึกษาเป็น 
ประเภทสามัญ (ปริญญาตรีทางด้านบัญชี)
• ส�าหรบัสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชทีีป่ระสงค์จะช�าระค่า

บ�ารุงสมาชิกของปีถัดไป

   การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
ส�าหรับผู ้สอบบัญชีที่ประสงค์จะช�าระค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต (ไม่รวมการขึ้น
ทะเบียนผู้สอบบัญชีใหม่)

   การสมัครสอบ CPA แบ่งเป็น 
• ผู้ที่สมัครสอบ CPA ครั้งแรก New!!!
• ผู้ที่เคยสมััครสอบมาแล้ว 
*ส�าหรับสมาชิกที่เคยเข้าใช้บริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพ
บัญชีแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเมื่อจะใช้งานระบบสมัครเข้า
ทดสอบออนไลน์ใหม่ โดยสมาชิกสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกัน
ได้ทันที* 

   การตรวจสอบสถานภาพสมาชกิ และใบอนญุาตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และ 
ผู้สอบบัญชี

   การยื่นชั่วโมง CPD และ ตรวจสอบหลักสูตร CPD 
ของผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ท�าบัญชี

ข้อมูลจาก ส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
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  นายกร่วมเป็นวิทยากรงาน “The 2015 EFMD 

Global Network Asia Annual Conference” 

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย หัวข้อ 
Business Schools in Asia serving Local & Global Corporate Sectors ในงาน
สัมมนา “The 2015 EFMD Global Network Asia Annual Conference” โดย
งานนี้เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายระดับนานาชาติของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการและการพฒันาทางวชิาชพี ทัง้ทางด้านวชิาการ การบรหิารธรุกจิ การบรกิาร
สาธารณะ และการให้ค�าปรึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ 
โรงแรม JW Marriott จังหวัดภูเก็ต

การบรรยายครั้งนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ อาทิความต้องการทั้งทางด้าน
ปรมิาณและคณุภาพในบคุลากรด้านวชิาชพีบญัช ีความท้าทายของสถานศึกษาในการ
สร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ เป็นต้น โดยท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

Activity  กิจกรรมสภาฯ

  The 20th Executive Seminar โดย ICPAK ประเทศเคนย่า

องค์กรวชิาชพีของผูส้อบบญัชีของประเทศเคนย่า (Institute of Certified Public Accountants 
of Kenya : ICPAK) จัดสัมมนาใหญ่ The 20th Executive Seminar ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม  
พ.ศ.2558 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ประเทศไทย ภายใต้ Theme: Business 
Excellence a Global Perspective 

คณุวิไล ฉทัทนัต์รัศม ีเลขาธกิารสภาวิชาชีพบญัชี เป็นผูแ้ทนเข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรบั พร้อม
ทัง้เป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ Professional Opportunities and Challenge in Thailand 
เพือ่เป็นการแนะน�าสภาวชิาชพีบญัชขีองไทยให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชขีองเคนย่าได้รูจ้กั รวมถงึ
ได้ทราบถงึโอกาสและความท้าทายของการเข้ามาท�างานทีป่ระเทศไทย ทัง้ในแง่ของวชิาชพีบญัชี 
การประกอบธุรกิจ และการลงทุน ซ่ึงถือเป็นการให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้มุม
มองเรื่องแนวโน้มความก้าวหน้า ทิศทาง รวมถึงโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจในระดับ
ประเทศและระดับสากล 

  งานมอบใบอนุญาตเป็น 

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบ 
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอบรมจรรยาบรรณให ้
แก่ผู ้สอบบัญชีใหม่ 52 คน โดยท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
คณุประสณัห์ เชือ้พานชิ เป็นผูม้อบและกล่าวโอวาทเป็นการทิง้ท้าย

 ปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ  

    “หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่”

สภาวิชาชีพบัญชี ให ้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดสัมมนา “หลักสูตรปูพื้นฐาน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหน้ารายงานของผู้สอบบัญช ี
แบบใหม่” ส�าหรับผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญช ี
โดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้กล่าวเปิด
งานสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558
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จุดยืนของไทยกับ

..สวัสดีปีใหม่ครับและขอต้อนรับการเข้าสู่

ประชาคม AEC ครับ FAP newsletter 

ฉบับนี้จะมาพูดถึง TPP ซ่ึงเป็นข้อตกลง

ทางการค้าที่มีความส�าคัญที่ประเทศไทยจะ

ต้องพิจารณาให้ดีว่าควรจะเข้าร่วมเป็น

สมาชิกหรือไม่ ซ่ึง TPP นี้จะมีผลกระทบ

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศไทย  

ดงันัน้ ผูบ้ริหารของกิจการจึงต้องท�าความ

เข้าใจและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ 

กับข้อตกลงทางการค้านี้ (TPP) ซึ่งคาดว่า 

จะมีผลในอีก 2 ปี ข้างหน้า

TPP

TPP ย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership  
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประเทศร่วม 

ก่อตั้ง 4 ประเทศคือ ชิลี สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และบรูไน  
มชีือ่ว่า Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
ต่อมา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเวียดนามได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิก และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Trans-Pacific 
Partnership หรือ TPP และต่อมา ญี่ปุ ่น แคนาดา 
เม็กซิโก เปรู และมาเลเซียได้เข้าร่วม ปัจจุบันมีประเทศ
สมาชิก 12 ประเทศ

ประเดน็หลกัในการเจรจา FTA ของ TPP แตกต่างจากการ
เจรจา FTA ท่ัวไป ท้ังนี้ TPP จะไม่ใช่แค่การเจรจาเพื่อ
ยกเลิกภาษีน�าเข ้าและมาตรการกีดกันทางการค ้า 
ทีม่ใิช่ภาษีทัง้สนิค้าและบรกิาร (comprehensive market 
access) แต่จะเจรจาเพื่อเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานและการผลิตที่ครอบคลุมประเทศสมาชิก TPP  
ทกุประเทศ (full regional agreement) และครอบคลุม
ถึงประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกัน (cross-cutting trade 
issues) รวมถงึความสอดคล้องด้านกฎระเบยีบ (regulatory 
coherence) การแข่งขันและการส่งเสริมธุรกิจ full  
regional agreement และ  cross-cutting trade issues 
คอือะไร ค�าตอบกค็อื การเจรจาของ TPP จะครอบคลมุไป
ถึงเรื่องการได้มาซึ่งสินค้า และวิธีการท�าธุรกิจ ที่เป็น 
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เช่น สหรัฐอเมริกามองว่า 
ต้นทุนของผูป้ระกอบการของสหรฐัอเมรกิาสงูกว่าประเทศอืน่
เนือ่งจากผูป้ระกอบการของสหรฐัอเมรกิาต้องจ่ายค่าสทิธิ
บตัรทกุอย่าง ดังนัน้ ประเทศอืน่ก็ต้องมีมาตรฐานในเรือ่งนี้ 
เช่นเดยีวกบัสหรฐัอเมริกาจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบ

ผู้ประกอบการของสหรฐัอเมรกิา หรือนิวซีแลนด์มองว่าผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ของ
ตนเอง มีมาตรฐานด้านความปลอดภยัสงู ซึง่ต้นทนุการผลติกส็งูตาม ดงันัน้ ผูผ้ลติเนือ้
สตัว์ประเทศอืน่กต้็องมมีาตรฐานสงูเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ การเจรจาการค้าในกรอบของ 
TPP จึงครอบคลุมตลอด Supply chain ตั้งแต่ ต้นน�้ายันปลายน�้า 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 12 ชาติสมาชิก TPP ได้บรรลุข้อตกลงกันแล้ว ท�าให้สังคม
ไทยต้องกลบัมาพจิารณาว่า ไทยควรเข้าเป็นสมาชกิ TPP หรอืไม่ เพือ่ให้เหน็ภาพความ
ส�าคัญของภาคีการค้าของ AEC, RCEP และ TPP ต่อเศรษฐกิจโลก

     ตารางเปรียบเทียบ AEC, RCEP, TPP

AEC RCEP TPP

1.อัตราต่อผลผลิตมวล
  รวมของทั้งโลก

3% 29% 40%

2.จ�านวนประชากร 610 ล้านคน 3,400 ล้านคน 800 ล้านคน

3.จ�านวนประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 16 ประเทศ 12 ประเทศ

โดย.. คุณวิชาติ โลเกศกระวี 

คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
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TPP
                ตารางเปรียบเทียบประเทศสมาชิก

Country AEC TPP RCEP

Australia

Brunei

Cambodia

Canada

Chile

China

India

Indonesia

Japan

Laos

Malaysia

Mexico

Myanmar

New Zealand

Peru

Philippines

Singapore

South of Korea

Thailand

United States of America

Vietnam

ของหลายฝ่าย ว่าหากอนาคตไทยเป็นประเทศนอกกลุม่ 
TPP ก็อาจเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเบี่ยงเบนทาง
ทางการค้าในอตุสาหกรรมเหล่านี ้ไปยงัประเทศสมาชิก 
อย่างมาเลเซียและเวียดนาม ท�าให้ไทยสูญเสียความ
สามารถในการแข่งขันในแง่การเป็นฐานการลงทุนของ
นักลงทุนในระยะยาวได้ ประเด็นที่ไทยกังวลมาก
ประเด็นหนึ่งก็คือ หากไทยเข้าร่วม TPP ไทยก็ต้อง
ยอมรับในความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  
ซึง่จะให้การคุ้มครองผู้ประกอบการมากกว่าความตกลง
ทางการค้าโลกที่เคยท�ากันไว้ เช่น การขยายอายุสิทธิ
บัตรยา และการคุ้มครองข้อมูลยา ซึ่งจะส่งผลให้ยา 
มีราคาแพงและจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของ
ประชาชน ค่าใช้จ ่ายของรัฐเกี่ยวกับบริการด้าน
สาธารณสุขจะสูงขึ้นอย่างมาก

ส่วนการขยายสิทธิบัตรพืชและการผลักดันให้เข้า 
เป็นภาคีอนุสัญญา UPOV1991 จะท�าให้เกษตรกร 
ต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น 2-6 เท่า นอกจากนี้ 
ผลกระทบของ TPP จะมีต่อภาคการเกษตรของไทย 
ด้วย เกษตรกรไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรอย่างเสรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพราะประเทศสมาชิกต่างพยายามผลักดันการส่งออก
สินค้าเกษตรของตนเองไปท�าตลาดกับประเทศในกลุ่ม 
เช่น สหรฐัอเมริกาท่ีเป็นผูน้�าด้านการผลติทัง้หมแูละไก่ 
ขณะท่ีสินค้าประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนมท่ี
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นเจ้าตลาดอยู่  
ก็มีความพยายามท�าตลาดในประเทศต่าง ๆ 
 
บทสรุป

การแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไป
ประเทศต่าง ๆ มีการรวมกลุ่มภาคีทางการค้าขึ้นมา
และมกีารก�าหนดเงือ่นไขข้อตกลงรวมทัง้การก�าหนด
มาตรฐานต่าง ๆ  ขึ้นมาให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ
ตาม TPP ก็เป็นหนึ่งในภาคีการค้าท่ีเกิดขึ้น หาก
ประเทศไทยตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม TPP 
ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและภาคอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย ซ่ึงมทีัง้ข้อดแีละข้อเสยี ผู้ประกอบ
การไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังน้ัน สิ่งส�าคัญที่ผู ้
ประกอบการไทยจะต้องเตรียมพร้อมคือปรับปรุง
ตนเองให้เข้ากับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ส่วนภาครัฐนั้น จะมีบทบาทในการ
เจรจาเข้าร่วมกลุ่ม TPP กต้็องพจิารณาให้ดีถงึกรอบ
ข้อตกลงว่าจะยอมเปิดรบัสนิค้าอะไรบ้าง เปิดได้มาก
น้อยแค่ไหน มีระยะเวลาเปิดรับนานเพียงใด เพื่อไม่
ให้กระทบกับผู้ประกอบการไทย หรือแม้แต่ต้อง
ก�าหนดให้สินค้าบางตัวเป็นสินค้าอ่อนไหว ที่ต้องมี
กรอบเวลาและเงื่อนไขการน�าเข้า เพือ่ปกป้องผู้ผลติ
คนไทยไม่ให้ได้รบัผลกระทบ

ประเทศที่เข้าร่วมทั้ง RCEP และ TPP ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ
ประเทศในกลุ่ม AEC ที่เข้าร่วม TPP ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซียและเวียดนาม 
จากข้อมลูดงักล่าวจะเห็นได้ว่าท้ัง RCEP และ TPP เป็นภาคทีางการค้าทีม่ขีนาดใหญ่
และมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลกโดยถ้าพิจารณาในเชิงอัตราต่อผลผลิตมวลรวม
ของทั่วโลกแล้วจะเห็นว่า TPP มีขนาดใหญ่กว่า RCEP และ AEC ดังนั้น ไทยจึง 
ไม่ควรมองข้ามความส�าคญัของ TPP นอกจากน้ี หากวเิคราะห์ประเทศในกลุม่ AEC 
ประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซียและเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP แล้ว  
ดังนั้น เมื่อพิจารณาในเชิงศักยภาพด้านการแข่งขันกับกลุ่มประเทศ AEC แล้ว
ประเทศไทยจะเสียเปรียบ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซียและเวียดนาม นักลงทุนจะ 
มุ่งไปลงทุนในประเทศดังกล่าวมากกว่าประเทศไทยซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วม TPP ดังนั้น
จึงมีความจ�าเป็นที่ไทยควรจะเข้าร่วม

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมของไทยที่จะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วม TPP ในอนาคต 
ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
ที่จะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีน�าเข้า และเป็นการเสนอตัวเองให้เป็นหนึ่ง
ในตัวเลือกของนักลงทุนในประเทศสมาชิก TPP ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้
สอดคล้องกบักฎว่าด้วยแหล่งก�าเนดิสนิค้า (rules of origin) ซึง่เรือ่งนีเ้ป็นข้อกงัวล
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กรณีกิจการมีปัญหาในการด�าเนินการท�าให้เกิดผลขาดทุนสะสมเกิน

ทุน และมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกินความสามารถที่จะจ่ายช�าระหนี้ด้วย

สินทรัพย์ที่มี จากลักษณะปัญหาฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ดังกล่าวมีการสร้างดัชนีชี้วัดพิเศษ คือ Z-Score ดัชนีชี้วัดความ

เสี่ยงการล้มละลายจากงานวิจัยของศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย

นิวยอร์ก (NYU), Prof. Altman (1960) ซึ่งใช้สูตร ต่อไปนี้

Z-Score = 1.2A + 1.4 B + 3.3 C + 0.6 D + 1.0 E

ตารางที่ 1 ค�าชี้แจงแสดงค่าตัวแปรของการค�านวณ Z-Score

โดย สูตร ตัวชี้วัด

A เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพย์รวม สภาพคล่องของสินทรัพย์ต่อเงินทุนหมุนเวียน

B ก�าไรสะสม สินทรัพย์รวม ความสามารถของการท�าก�าไรในรูปของก�าไรสะสม

C
ก�าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษี  

สินทรัพย์รวม
ความสามารถของการท�าก�าไรในรูปของ 

ก�าไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษี

D
มูลค่าตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้น  
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวม

สัดส่วนมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นต่อมูลค่าหนี้สินรวม

E ขาย สินทรัพย์รวม ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้

  1Z-Score, http://
intelligentinvestor8.
blogspot.com/2014/09/
altman-z-score.html

ผู้เขียนได้ท�าการวิเคราะห์งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ2556   

ค�านวณค่า Z-Score ของกิจการแห่งหนึ่งในประเทศไทย แสดงผลดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการค�านวณ Z-Score

2557 2558

A - 0.560 - 0.422

B - 1.074 - 1.074

C - 0.067 - 0.038

D - 0.844 - 0.780

E 0.748 0.578

Z-Score - 2.156 - 2.012

 เมื่อวิเคราะห์ค่า Z-Score  ของปี 2556 และ2557 เท่ากับ -2.012 และ 
-2.156 ตามล�าดับซึ่งมีค่าต�่ากว่า 1.8 และดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่ากิจการ 
ไม่สามารถด�าเนนิการต่อไปได้ มคีวามเส่ียงในการล้มละลายค่อนข้างสงูในปี 2556 
และสูงขึ้นในปี 2557
 แม้ว่าZ-Score เป็นดชันชีีว้ดัปัญหาความอยูร่อดของกจิการทีมี่การสร้าง
มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังสามารถน�ามาใช้วัดความเสี่ยงของการล้มละลายของ
กิจการได้ในปัจจุบัน ผู้เขียนได้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้โปรแกรม Excel ต่อเนื่องจาก
ผลงานการสร้างดัชนีวิเคราะห์งบการเงินตามปกติและการวิเคราะห์งบการเงินที่
ผดิปกตโิดยใช้ M-Score ของ Prof. Beneish (1999) นกับญัชท่ีานใดสนใจ สามารถ
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “M-Score ดัชนีชี้วัดความผิดปกติของงบการเงินท่ี 
นักบัญชีควรรู้จัก” ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชีจะมอบซอฟท์แวร์ดังกล่าวกับผู้เข้า
อบรมทุกท่าน โดยรุ่นถัดไปคาดว่าจะจัดประมาณต้นปี 2559 (โปรดติดตาม)

 ถ้า Z-Score  

มีค่าต�่ากว่า 1.8  

แสดงว่า.. 

มีความเป็นไปได้ที่จะ 

“ล้มละลาย”

Z-Score 
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงล้มละลาย

โดย.. ร.ศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ          

            คณะอนุกรรมการด้านท�าบัญชี
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ค�าโฆษณา: 
ข้อความที่อาจละเมิดกรอบ

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

(ต่อจากฉบับที่ 35)

ข้อบังคับ ค�าชี้แจง ตัวอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ข้อ 29 ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ต้องไม่ก�าหนดค่าธรรมเนียม
หรือค ่าตอบแทนในการให ้
บริการวิชาชีพบัญชีโดยมิได้
ค�านึงถึงลักษณะความเสี่ยง 
ความซับซ้อนและปริมาณของ
งานท่ีตนให้บริการหรือมีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาชีพ
บัญชี (ต่อ)

ผู้ท�าบัญชี 
ในกรณีผู ้ท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีก�าหนดค่าธรรมเนียมหรือ 
ค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงต�่าของยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกิจการ หรืองานที่ตนให้บริการวิชาชีพบัญชีหรือตนมีส่วนร่วมใน 
การให้บริการวิชาชีพบัญชี สามารถก�าหนดได้ แต่ต้องค�านึงถึงลักษณะ
ความเสี่ยง ความซับซ้อน และปริมาณของงานที่ตนให้บริการหรือมี 
ส่วนร่วมในการให้บริการวิชาชีพบัญชียกตัวอย่าง เช่น

การค�านวณค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดสนิทรพัย์รวมหรอืรายได้ 
โดยมิได้ค�านึงถึงจ�านวนรายการทางบัญชี ระยะเวลาท่ีใช้ในการท�างาน 
ถือว่าเป็นการก�าหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสม

การก�าหนดค่าธรรมเนยีมหรอืค่าตอบแทนควรตระหนกัถงึลกัษณะความ
เสี่ยง ความซับซ้อนและปริมาณของงานที่ตนให้บริการหรือมีส่วนร่วม 
ในการให้บริการวิชาชีพบัญชี

ตั ว อ ย ่ า ง โ ฆษณาที่ อ า จ ล ะ เ มิ ด ก รอบ 
จรรยาบรรณ
• การโฆษณาว่ารบัท�าบญัชใีนอตัราต�า่สดุ
• รับท�าบัญชีในอัตราเพียง 10,000 บาท
 
ตัวอย่างโฆษณาที่อยู่ในกรอบจรรยาบรรณ
• รับท�าบัญชีในอัตรามาตรฐานตามเวลา 

ที่ใช้จริง และตามเนื้อหา/ขอบเขตท่ี
ตกลงกัน

ข้อ 30 ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ต้องประพฤติปฏิบัติตนในทาง
ทีถ่กูทีค่วร ส�านกึในหน้าที ่และ
ไม่ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีท�าให้
เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีต้องไม่กระท�าการใด ๆ และพึงละเว้นการประพฤติใดๆ  
อันอาจน�ามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี

กรณทีีถ่อืว่าผูส้อบบญัชปีฏบิตังิาน โดยน�าความเสือ่มเสยีมาสู่วชิาชีพบญัชี 
ตัวอย่างเช่นการที่ผู้สอบบัญชีแนะน�าให้ลูกค้าเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง 
ผิดจากความเป็นจริงโดยจงใจและชัดแจ้ง 

ตั ว อ ย ่ า ง โ ฆษณาที่ อ า จ ล ะ เ มิ ด ก รอบ 
จรรยาบรรณ
• การโฆษณาในเชิงให้ลูกค้าหลบหลีก 

หรอืหลกีเลีย่งภาษอีากร เช่น การวางแผน
ภาษี โดยเราจะพยายามคิดหาเทคนิค
จ่ายภาษีในอัตราต�่าสุด

ผู้ท�าบัญชี 
ผู้ท�าบัญชีจะต้องประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร ส�านึกในหน้าที่และไม่
ปฏิบัติตนในลักษณะที่ท�าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
บัญชี ผู้ท�าบัญชีต้องไม่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม 

“ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(1) การกระท�าการใดๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องได้รับ
โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลักษณะ เช่น 
การแนะน�าให้ผูรั้บบรกิารเสยีภาษอีากรไม่ถกูต้องตามกฎหมาย โดยทจุรติ
หรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร

ตั ว อ ย ่ า ง โ ฆษณาที่ อ า จ ล ะ เ มิ ด ก รอบ 
จรรยาบรรณ
• การโฆษณาในเชิงให้ลูกค้าหลบหลีก 

หรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร เช ่น การ
วางแผนภาษีโดยเราจะพยายามคิดหา
เทคนิคจ่ายภาษีในอัตราต�่าสุด

ตัวอย่างโฆษณาที่อยู่ในกรอบจรรยาบรรณ
• จัดท�าบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการ

บัญชี และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

เพ่ือ
ให้การโฆษณาประสมัพันธ์นัน้อยูใ่นกรอบหลกัการพืน้ฐานของจรรยาบรรณวชิาชพีบญัช ี ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชคีวรระมดัระวงัการใช้

ข้อความโฆษณา โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ได้ก�าหนดโทษของการประพฤติผิดจรรยาบรรณไว้ ในมาตรา 49 ตั้งแต่

การตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต กระทั่ง เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการข้ึนทะเบียน หรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิก 

สภาวิชาชีพบัญชีตามล�าดับ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรตรวจสอบข้อความก่อนลงโฆษณาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี

ด้วยทุกครั้ง

ข้อมูลจาก คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ
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..การท�าธุรกิจทุกอย่างล้วนต้องใช้ “เงินทุน” เพื่อล่อเล้ียงธุรกิจให้ด�าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ นับต้ังแต่ช่วงที่บริษัทมีเพียงแค่ความคิด
ในการด�าเนินธุรกิจ (Seed) หรือช่วงเวลาที่เริ่มต้นธุรกิจ (Start up) ซึ่งเงินทุน
ในการก่อตั้งและด�าเนินธุรกิจก็อาจตั้งต้นจากเงินของผู้ก่อตั้งเองหรือของ 
พ่อ แม่ พี่น้องและเพื่อนพ้องของผู้ก่อตั้ง ต่อมาเมื่อธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโต 
หรือมีความต้องการขยายธุรกิจ (Growth & Expansion) ความต้องการเงิน
ทุนก็เพิ่มมากขึ้นและมีความจ�าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุน (Source of Fund)  
ที่สามารถรองรับปริมาณเงินทุนที่ต้องการได้  เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์เป็น
แหล่งเงนิทนุทีคุ่น้เคยและตอบโจทย์ให้กับธรุกจิไทยมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 
อย่างไรก็ตา มการมีแหล่งเงินทุนด้วยการสร้างหนี้สิน (Debt) เพียงแหล่งเดียว
หรือในสัดส่วนที่สูงเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีแก่กิจการ การมีแหล่งเงินทุนที่เป็น
ลักษณะ “หุ้น” หรือการเพิ่มสัดส่วนของทุน (Equity) จึงเป็นสิ่งที่กิจการควร
พิจารณา เนื่องจากการมีฐานในส่วนของทุนที่เหมาะสมหรือมีความสมดุลย์ 
(Balance) กับหนี้สินของกิจการจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน (Financial 
Leverage) และเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว    

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เป็นอีกแหล่งเงินทุนหนึ่งที่น่าสนใจ
ส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business) โดยเฉพาะกับกิจการท่ีท�าธุรกิจ 
เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม (Innovation) หรอืความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) ซ่ึงแหล่งเงินทุนที่มาจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ดูจะเป็นไป
ได้ยากหรอืมปีรมิาณค่อนข้างจ�ากดัและไม่เพยีงพอ หลายบริษทัในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันเช่น Apple หรือ Google ในช่วงที่บริษัทเหล่านี้
เป็นบริษัทเกิดใหม่ (Startup Company) ก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและ
เติบโตมาด้วยธุรกิจเงินร่วมลงทุน ดังนั้น ในอนาคตหากธุรกิจไทยมีการพัฒนา
ให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Business) มีโอกาส
เตบิโต สามารถให้ผลตอบแทนในอนาคตทีส่งู มคีวามน่าสนใจและสามารถดงึดดู
นกัลงทนุทีม่คีวามพร้อมและกล้ายอมรบัความเสีย่งได้ แหล่งเงินทุนใหม่ ๆ ซึ่ง
เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Venture Capital, Private Equity 
หรือ Crowd Funding ก็คงจะเติบโตและเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปได้ 

ตลาดการเงิน (Financial)

ตลาดเงิน 

(Money)

ตลาดทุน 

(Capital)

ตลาดแรก 

(Primary)

ตลาดรอง 

(Secondary)

ตลาดหลักทรัพย์ 

(Stock Market)

นอกตลาด 

(Over-the Counter)

ห ล า ก ห ล า ย ว ิธี

การระดมทุน

ผ่านตลาดทุน

ข้อมูลจาก คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

การมีแหล่งเงินทุนที่เป็นลักษณะ 

“หุ้น” หรือการเพิ่มสัดส่วนของทุน

จึงเป็นสิ่งที่กิจการควรพิจารณา 

เนื่องจากการมีฐานในส่วนของทุน 

ที่เหมาะสมหรือมีความสมดุลย์กับ 

หนี้สินของกิจการ จะช่วยลดความ

เสี่ยงทางการเงินและเป็นประโยชน์ต่อ

การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
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ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Business) การระดมทุนผ่านตลาดทุน
ไทยในปัจจบุนัมีให้เลอืกท�าได้ถงึ 6 วธิด้ีวยกนั วธิแีรกคอื General Listing 
(SET & mai) หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งกิจการที่สนใจเลือกระดมทุนด้วย
วธิน้ีีสามารถเลอืกได้ว่าจะเข้ามาจดทะเบยีนใน SET หรอืตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะเข้าท�า IPO (Initial Public Offering) แบบหุ้น 
หรือกองทุน ทั้งน้ี กิจการควรมีการศึกษาถึงเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของ
ประเภทการจดทะเบยีนตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดก่อนการตดัสนิใจ
เลอืก วธิทีี ่2 Holding Company  คอืการจดทะเบยีนเป็นบรษิทัแม่และ
บริษัทลูกกัน วิธีนี้เหมาะส�าหรับบริษัทที่มีบริษัทย่อย (Subsidiary 
Company) หลายบริษัท เนื่องจากจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการ
ควบคมุและการบรหิารงาน วธิทีี ่3  Primary Listing  คอืการจดทะเบยีน
ใน SET ของบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย
เน่ืองจากมกีารด�าเนนิการหรอืท�าธรุกจิในประเทศไทย วธีิที ่4 Secondary 
 Listing คอืการจดทะเบยีนใน SET ของบรษิทัจากต่างประเทศ ซึง่ได้เคย
มีการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศของตนแล้ว วิธีที่ 5 
Infrastructure Trust หรือ กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน 
เป็นการระดมทุนส�าหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีก�าหนด โดยมี
บริษทัไทยทีไ่ด้ใช้วธินีีแ้ล้วในการระดมทนุ เช่น BTS, True และ Jasmine 
และวิธีสุดท้ายคือ Real Estate Investment Trust (REIT) หรือกอง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิธีที่ทดแทนวิธี Property 
Fund ซึ่งในอดีตประเทศไทยได้เคยให้มีการระดมทุนด้วยวิธีนี้ขึ้น 
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงน้ัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันตลาด
ทนุไทยได้มพีฒันาการให้มคีวามหลากหลายในช่องทางการระดมทนุเพิม่
มากขึ้น ทั้งนี้ กิจการสามารถเลือกช่องทางการระดมทุนให้เหมาะกับ
ปริมาณเงินทุนที่ต้องการและโครงสร้างทางธุรกิจ โดยการระดมทุนด้วย
วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ท�าให้กิจการสามารถระดมทุนโดยตรงได้จากนัก
ลงทนุโดยไม่ผ่านคนกลาง (Disintermediation)  โดยเฉพาะ 2 วิธีหลัง
คือ Infrastructure Trust และ REIT ซึง่เป็นวธิล่ีาสดุทีส่ามารถดงึดดูเงนิ
ลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศท่ีต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผล
ตอบแทนระยะยาวได้เป็นจ�านวนมากและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย

ในอดีตการระดมทุนของ
บริษัทไทยจะพึ่งพาธนาคาร
พาณิชย ์เป ็นหลัก แต ่นับ
ตั้งแต่ประเทศไทยได้ประสบ
วิกฤตการณ์ทางเงินในป ี 
2540 เป็นต้นมา ตลาดทุน
เข้ามามีบทบาทในการเป็น
แหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
จนกระทั่งในปัจจุบันสัดส่วน
ของเงนิทนุทีม่าจากตลาดทนุ
ไทยมีจ�านวนประมาณ 14 
ล้าน ๆ  บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
สูงขึ้นและใกล้เคียงกับเงิน
ทนุทีม่าจากธนาคารพาณชิย์
ที่มีจ�านวนประมาณ 10-11 
ล้าน ๆ บาท อย่างไรก็ตาม
ต ล า ด ทุ น ไ ท ย ยั ง ต ้ อ ง มี
พัฒนาการต่อไป เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานและความหลาก
หลายในช่องทางการระดมทุน ซึ่งผู้บริหารการเงินควรได้ศึกษา 
และติดตาม เพื่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจในวิธีการหรือ 
ช่องทางการระดมทุนใหม่ ๆ อย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของ 

การพัฒนาบุคลากรซ่ึงเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญในการพัฒนา

ตลาดทุนไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร ได้มีการ

พัฒนาหลักสูตรการอบรมและจัดให้มีการจัดอบรมผ่าน

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ” 

พบกับหลักสูตรที่นักบัญชีบริหารและผู้บริหาร

ด้านบัญชีและการเงิน..ไม่ควรพลาด!

เปิดปี 2559 ด้วยหลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร”  

โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเพียง 1 วัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งจะท�าให้ท่าน 

รู้ลึกและรู้จริงถึงศาสตร์ของการบริหารและการวางแผนด้วยงบประมาณ

ตามมาติดๆด้วยหลักสูตร “Fundamental Practice for CFO รุ่นที่ 2” 

ซึ่งหลักสูตรนี้ใช้ถึงเวลา 8 วัน แต่จะท�าให้ท่านได้เต็มอิ่มจากการแบ่งปันความรู้

และประสบการณ์ของวิทยากรผู้คร�่าหวอดในวงการ 

โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้คัดสรรมาพิเศษเพ่ือท่าน...อย่าลืมและอย่าพลาดนะคะ!
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ว่าด้วยเครื่องมือป้องกัน

ความเสี่ยง
“หลังจากที่ได้พบพานกับบทความคลายเครียดไปแล้วไม่ต�่ากว่า 2 บทความ จากผู้เขียน

และคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี ผู้อ่านคงเริ่มสงสัยว่าบทความที่ก�าลังน�าเสนอวันนี้

เป็นเรื่องของอะไรพอเห็นชื่อบทความ คงพอจะสื่อความได้ในระดับหนึ่งแล้วก็คือเครื่องมือ 

ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการไปท�าไว้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ Currency Forward หรือ  

Interest Rate Swap หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ มีมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินของไทยออกมารองรับหรือยัง”

สืบเนื่องจากค�าถามที่ผู้เขียนมักได้รับการสอบถามเป็นประจ�า
เมือ่ไปบรรยายตามสถานทีต่่าง ๆ  ประการแรกกค็อื  บรษัิทของ
ผู้ถามเป็นบริษัทมหาชน อยากจะน�ารายการเครื่องมือป้องกัน
ความเสีย่งทีท่�าไว้กบัธนาคาร เช่น ท�า Interest rate swap หรอื 
currency forward มารับรูบ้นงบการเงนิ จะสามารถท�าได้หรอืไม่ 
เนื่องจากเท่าที่ผู ้ถามได้ท�าการศึกษามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยในปัจจบุนั ยงัไม่พบว่ามมีาตรฐานฉบบัไหน
ก�าหนดให้กจิการต้องวดัและรบัรูร้ายการเครือ่งมอืป้องกนัความ
เสี่ยงลงในงบการเงิน ซ่ึงก็ไม่ผิดท่ีผู้ถามสามารถสรุปได้อย่าง 
ถกูต้องว่า ขณะนีป้ระเทศไทยเรายงัไม่มมีาตรฐานฯ ว่าด้วยเรือ่งนี้ 

มาตรฐานฯ เท่าท่ีมีอยู่ทุกวันน้ี ผู้อ่านคงจะทราบดีว่าเป็นเรื่อง
ของการรับรู้เครื่องมือทางการเงินพื้นฐานเสียมากกว่า เช่น  
มาตรฐานฯ 105 ว่าด้วยการบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน ซึ่งเรียบเรียงเมื่อสมัยยุคหินจาก US GAAP 
โดยตรง หรือไม่กเ็ป็นมาตรฐานฯ ว่าด้วยการน�าเสนอและการเปิด
เผยข้อมลูเคร่ืองมอืทางการเงนิเสียมากกว่า ทุกคนคงนึกออกว่า
ข้อก�าหนดต่าง ๆ อยู่ในมาตรฐานฯ 107 ว่าด้วยการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินซึ่งรวมถึง
เครื่องมือป้องกันความเส่ียง ซ่ึงเรียงเรียงจาก IFRS ฉบับ 
ยคุก่อนยคุหนิอกีนดินงึ ซึง่กม็กีารแตะในเรือ่งการเปิดเผยมลูค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและประเด็นอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องแบบนิด ๆ หน่อย ๆ พอน่ารัก ๆ ครับ

กลับมาที่ค�าถามเดิมหลังจากนอกเรื่องไปก็คือขณะที่ยังไม่มี
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิว่าด้วยการวดัและรบัรูร้ายการ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงในงบการเงิน ตกลงแล้วกิจการ
จะสามารถเลอืกท่ีจะรับรู้รายการเครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งลง
ในงบการเงินได้หรือไม่ โดยน�า IFRS ว่าด้วยเรื่องนี้มาใช้ก่อน
ก�าหนดจะผดิกฎหรอืไม่ ผูเ้ขยีนกเ็ลยต้องตัง้ค�าถามกลบัไปก่อน
ว่าท�าไมบริษัทท่ีถามมาจึงอยากจะรับรู้เครื่องมือป้องกันความ

เส่ียงลงบนตวังบการเงินเสียเหลือเกนิ ทัง้ ๆ  ทีย่งัไม่มมีาตรฐานฯ 
ว่าด้วยเรื่องนี้ในประเทศไทย ค�าตอบที่ได้รับก็คือทางบริษัทฯ 
ลองให้ธนาคารประเมนิมลูค่าแถววนัส้ินรอบบญัชีแล้วแม้สัญญา
จะยังไม่จบลงก็ตาม ก็พบว่ามีก�าไรเกิดขึ้นแม้จะ unrealized 
ก็ตาม ดังนั้น หากมีมาตรฐานฯ ที่อนุญาตให้กิจการสามารถ
บนัทกึรายการดงักล่าวได้ กจ็ะช่วยท�าให้ผลก�าไรทีย่งัไม่เกดิจรงิ
จากการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินเกิดการ
หักกลบกับผลขาดทุนจากรายการที่น�าไปป้องกันความเส่ียง
นั่นเอง สรุปก็คืออยากให้งบการเงินสะท้อนความเป็นจริงมาก
ขึ้นนั่นเอง แถมอ้างอิงหลักการดังกล่าวว่าเป็นไปตาม Hedge 
accounting ที่เคยเรียนมาในชั้นเรียน 

ผูถ้ามกแ็จกแจงต่อไปว่าบรษิทัเองกไ็ด้ท�าเครือ่งมอืป้องกนัความ
เส่ียงไว้แล้ว หากได้บันทึกตามหลักการเช่นว่า ก็มีแต่ดีกับ 
ดีเท่านั้น กล่าวคืองบการเงินก็น่าจะสะท้อนผลของการป้องกัน
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ฝ่ายบรหิาร
ความเส่ียงจะได้ไม่โดนคณะกรรมการบรษิทัต่อว่าว่าท�าไมกจิการไป
ท�าเครือ่งมือป้องกันความเสี่ยงมาแล้ว ยังประสบขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินอีก  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็เกิด
ค�าถามในใจ (อาจนอกใจได้ด้วย) ว่าแล้วหากมองมุมกลับกันว่า
ถ้าหากกิจการมีก�าไรจากรายการที่ถูกน�าไปป้องกันความเส่ียง 
และเม่ือให้ธนาคารก�าหนดมูลค่าของสัญญาป้องกันความเส่ียง 
ณ วันสิ้นรอบใหม่ ซ่ึงแน่นอนก็จะมีผลท�าให้กิจการประสบ
ขาดทุนจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง ค�าถามคือแบบนี้บริษัทฯ 
ยงัอยากจะน�าเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งนัน้มารบัรูใ้นทางบญัชี
หรือไม่ 

ผู้ถามคงได้ยินผู้เขียนคิดในใจก็เลยบอกว่าประเด็นน้ีก็น่าคิด
เหมือนกัน เพราะฝ่ายบริหารเองก็คงไม่อยากให้มีการรับรู้ผล
ขาดทนุจากเครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอย่างแน่นอน เพราะงบ
การเงนิจะดไูม่สวย อกีทัง้มาตรฐานฯ ในเรือ่งนีก้ย็งัไม่มผีลบงัคับ
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ใช้ในประเทศไทย ผู้เขยีนจงึอนมุานว่าแสดงว่าความต้องการของ
กิจการในการน�าหลักการรับรู้รายการเครื่องมือป้องกันความ
เสีย่งมาใช้น่าจะเกดิขึน้เพราะขณะท่ีสอบถามมานี ้กจิการมกี�าไร
จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงนั่นเอง หากมีผลขาดทุนคงจะ
ยังไม่มีแรงผลักดันในการน�าหลักการดังกล่าวมาใช้
 
สมมติต่อไปว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด (ลองคิดเชิงบวก 
เมื่อกี้คิดเชิงลบมากไป) ทางบรษิทัประสงค์จะน�าหลกัการบญัชี
ส�าหรบัการรบัรูเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสี่ยงมาใช้ แต่ในขณะน้ี
เป็นทีท่ราบกนัดว่ีายงัไม่มมีาตรฐานฯ ของไทยว่าด้วยเรือ่งนี ้แล้ว
กิจการจะอ้างอิงจากหลักการไหนดี จริง ๆ แล้วผู้เขียน อยาก
เรียนให้ผู้อ่านทราบว่าในเบ้ืองต้นทางคณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานฯ บัญชีเอง ก็เคยเตรียมการที่จะออกแนวปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งเรียบเรียงจาก IAS 32 
IAS 39 (2009) และ IFRS 7 (2009) เพื่อให้บริษัทห้างร้านได้มี
แนวทางในการถือปฏิบัติ กันไปก่อนพลาง ๆ เนื่องจาก 
สภาวิชาชีพบัญชี มีแผนการท่ีจะน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินว่าด้วยเรื่องเครื่องมือทางการเงินระดับสากลมาใช้
อย่างจริงจังประมาณปี 2562 ขืนต้องรอจนปี 2562 กิจการใน
ประเทศไทยก็จะยังไม่มีมาตรฐานฯ รองรับรายการเครื่องมือ
ป้องกันความเสีย่งไปเรือ่ย ๆ 
 
แต่แล้วแผนการในการเข็นแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว 
ออกมาใช้ได้ถกูพบัลงไปกองอยูบ่นพืน้ เนือ่งจากคณะกรรมการ
ก� าหนดมาตรฐานฯ พบว ่ า  หลักการหลายหลักการ 
ทีก่�าหนดไว้ใน IAS 39 (2009) (แต่อย่าไปรูเ้ลยว่าหลกัการอะไร) 
ไม่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินว่าด้วยเรื่องเครื่องมือทางการเงินระดับสากลคือ IFRS 9 ที่
ก�าลังจะมาแทนที่ IAS 39 ในเร็ววัน อีกท้ังการก�าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ระบุไว้ใน IAS 39 เองก็
ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงหลักการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมท่ีก�าหนดไว้
ใน IFRS 13 หรือ TFRS 13 ของไทยเราอย่างแม้แต่นิด กล่าว
โดยสรุป (จริง ๆ  แล้วกล่าวโดยผู้เขียน) ก็คือหากคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานฯ ต้องน�า IAS 39 มาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง
กบัแนวคดิของ IFRS 9 และ IFRS 13 เพือ่ให้เกดิเป็นแนวปฏบิตัิ
ทางบัญชีเพื่อใช้พลาง ๆ ไปก่อน ก็คงจะเสียเวลาค่อนข้างมาก
และไม่ได้ประโยชน์มากมายนัก เพราะหลาย ๆ กิจการ ต่อให้
แนวปฏิบัติทางบัญชีนี้ออกมาก ก็คงจะไม่น�าไปใช้อยู่ดี เพราะ
เป็นแค่แนวปฏบิติัทีเ่ป็นแค่ทางเลอืก (น่าน้อยใจแทน) ทางคณะ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีก็เลยตัดสินใจอยู่ 16 ครั้ง 
ขอยกเลิกการจัดท�าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปก่อน จนเกิดสูญญา
กาศตามมาว่าแล้วกจิการจะเอาหลกัการบญัชสี�าหรบัเครือ่งมือ
ป้องกันความเสี่ยงไหนมาใช้กับการรับรู้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงที่กิจการถือครองอยู่ ?????
 
ก่อนจะตอบค�าถามในเรือ่งนี ้ขอให้ฟังอะไรบางอย่างจากผู้เขยีน
ก่อน ทั้งนี้ จากการส�ารวจของผู้เขียนในเบื้องต้นจากงบการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในกลุ่ม SET 50 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบว่า 
บริษัทจ�านวนหนึ่งได้น�าหลักการบัญชีส�าหรับเครื่องมือป้องกัน

ความเสี่ยง (hedge accounting) ซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้
มีทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะ 
ไม่เป็นทางการเสียมากกว่า กล่าวคือบรษิทัทีน่�ามาใช้แบบไม่เป็น
ทางการ กจ็ะเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิว่าบรษิทั
ได้จัดให้มีการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่า
ยุติธรรมและรับรู้ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการป้องกนัความเสีย่ง
ไปยงัก�าไรหรอืขาดทนุ (profit or loss) โดยตรง และไม่ได้อ้างองิ
ว่าท�าตามมาตรฐานฯ สากลฉบับไหน ตัวอย่างเช่น บริษัท A ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ว่าตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ วัดมูลค่า
ด้วยราคายตุธิรรม นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัเปิดเผยว่ากลุ่มบรษิทัฯ 
ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 
เครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านีป้ระกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ซึ่งบันทึกในงบการเงิน ณ วันที่ตามสัญญา วัตถุประสงค์ของ
เครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านีคื้อการลดความเส่ียง ส�าหรบัสัญญา 
ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ป้องกนัความเส่ียงจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นโดยการก�าหนดอตัราแลก
เปล่ียนทีจ่ะใช้ในการช�าระหนีท้ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ 
จะบันทึกรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นลูกหนี้ และ 
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่
ตามสัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดบัญชี 
ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่าง
ประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือ
ส่วนลดที่เกิดข้ึนในการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายตามวิธีเส้น
ตรงตลอดอายุของสัญญา ขณะที่สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ยป้องกันความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย ผลต่างที่จะได้รับหรือต้องจ่ายช�าระตามสัญญาแลก
เปล่ียนอัตราดอกเบี้ยได้จะบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา ก�าไรหรือขาดทุนจาก
การยกเลิกสัญญาหรือการช�าระคืนเงินกู ้ยืมก่อนก�าหนดได้
บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ขณะที่บางบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนน้อยจะเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิว่าบรษิทัได้จดัให้มกีารรบัรูเ้ครือ่งมอืป้องกนั
ความเสีย่งโดยใช้วธีิมลูค่ายตุธิรรมและรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทุน
จากการป้องกันความเส่ียงไปยังก�าไรหรือขาดทุนหากเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม (fair value hedge) และ
รับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วน
ที่มีประสิทธิผลไปยังรายการ OCI (other comprehensive 
income) ส�าหรับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล ก็จะรับรู้ไปยังรายการ
ก�าไรหรือขาดทุน โดยอ้างอิงถึง IAS 39 ตัวอย่างเช่น บริษัท S 
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 แบบละเอียดยิบ (ละเอียดแบบละออ) ว่า
ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ จะวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมนับตั้งแต่วันที่ตราสารอนุพันธ์ได้มีผลผูกมัด และมีการ
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน วิธีการรับรู้ก�าไร
หรอืขาดทนุขึน้อยูก่บัประเภทของรายการทีท่�าการป้องกนัความ
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เสี่ยง ณ วันที่ตราสารอนุพันธ์เริ่มมีผลผูกมัดเรียกว่าเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของ IAS 39 ทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการระบุว่า
ตราสารอนพุนัธ์นัน้จดัอยูใ่นประเภทใดประเภทหนึง่ ดงัต่อไปนี้ 

1) การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือ 
หนี้สินที่รับรู้ในบัญชี (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม)

2) การป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของกระแสเงินสด 
ซึ่งเกิดจากความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้
ในบญัช ีเช่นการจ่ายช�าระดอกเบีย้ในอนาคตของหนีส้นิทีม่อีตัรา
ดอกเบี้ยผันแปร (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)

3) การป้องกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศของสัญญา
ที่ผูกมัด (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยอย่างกิ๊บเก๋ว่าการเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ประเภทการป้องกนัความ
เสีย่งในมลูค่ายตุธิรรมท่ีคาดว่าจะมปีระสทิธผิลสงูจะรบัรูใ้นส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุน โดยรับรู้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีได้ถูกท�าการป้องกัน
ความเสี่ยงน้ัน หลักการบัญชีท่ีว่าน้ีจริงๆ ก็คือ Hedge Ac-
counting นัน่เอง ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายติุธรรมของ
ตราสารอนพัุนธ์ประเภทการป้องกันความเสีย่งในกระแสเงนิสด
ที่ ค า ด ว ่ า จ ะ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล สู ง 
กิจการจะรับรู ้ ใน
ก� า ไ ร ข า ด ทุ น
เบด็เสรจ็อืน่ ๆ  หาก
การป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวท�าให้
เ กิ ด ก า ร รั บ รู ้
สินทรัพย์หรือหนี้
สนิ กจิการก็จะโอน
ก�าไรหรือขาดทุนทีไ่ด้เคยรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ไปรวม
ไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
หรือหนีส้นิทีไ่ม่ใช่หนีส้นิทางการเงนิ  หรอืปรบัก�าไรหรอืขาดทนุ
ที่ได้เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดังกล่าวไปยังส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี
เดยีวกนักบัทีร่ายการกระแสเงนิสดมผีลกระทบต่อส่วนของก�าไร
หรอืขาดทนุ เช่น การช�าระดอกเบีย้หรอืเกิดการผกูมดัของเครือ่ง
มือป้องกันความเสี่ยงนั้น 

เรื่องที่น่าสนใจไปกว่าน้ันคือ บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่ารายการ
อนุพันธ์บางรายการที่แม้จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผลภายใต้นโยบายการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 
แต่อาจไม่เข้าเงื่อนไขส�าหรับการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ภายใต้ มาตรฐานการบัญชรีะหว่างประเทศส�าหรบัเรือ่งเดยีวกนั
ซึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ดังกล่าว กิจการจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนโดยทันที 
ในกรณีที่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถูกขาย หรือการป้องกัน
ความเสีย่งนัน้ไม่เข้าเงือ่นไขส�าหรบัการใช้การบญัชีป้องกนัความ
เสี่ยงภายใต้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศส�าหรับเร่ือง

เดียวกัน กิจการยังคงแยกผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่อง
มือป้องกันความเสี่ยงที่เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไว้
จนกว่ารายการผกูมดัของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งในอนาคต
จะเกดิขึน้ แต่หากคาดว่ารายการในอนาคตจะไม่เกดิขึน้แล้ว ให้
ปรับผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ที่เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทนุในทนัท ีเมือ่มกีารปรบัปรงุมลูค่าตามบญัชขีองเครือ่งมอื
ทางการเงินที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการ
จะตัดจ�าหน่ายไปยังก�าไรหรือขาดทุนโดยเร่ิมต้นทันทีที่มีการ
ปรับปรุงเกิดขึ้น และต้องไม่ช้ากว่าเมื่อรายการท่ีมีการป้องกัน
ความเสี่ยงจะหยุดได้รับการปรับปรุงจากการเปลี่ยงแปลงใน
มลูค่ายตุธิรรม และต้องถกูตดัจ�าหน่ายให้หมดทัง้จ�านวนภายใน
อายุของเครื่องมือทางการเงินนั้น

ประการสุดท้าย บรษิทัฯ ได้เปิดเผยต่อไปว่าได้ใช้ความพยายาม
อย่างยวดยิ่งในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ IAS 39 กล่าวคือ
บรษิทัได้เปิดเผยว่าบรษิทัฯ ได้มกีารจดัท�าเอกสารทีเ่ป็นการระบุ
ถึงความสัมพันธ์ของเครื่องมือป้องกันความเส่ียงและรายการท่ี
มีการป้องกันความเส่ียงขึ้น วัตถุประสงค์ในการบริหารความ
เสีย่งและกลยทุธ์ในการป้องกันความเสีย่ง ขัน้ตอนดงักล่าวรวม
ไปถึงการระบุตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดที่ใช้ในการป้องกันความ

เสี่ยงต่อสินทรัพย์
และหนี้สินแต่ละ
รายการโดยเฉพาะ 
หรือต ่อสัญญาที่
ผูกมัดโดยเฉพาะ 
บริษัทฯยังจัดท�า
เอกสารการประเมนิ
ประสิทธิผลของ
เครื่องมือป้องกัน
ความเส่ียง ณ วัน

ที่ท�าการป้องกันความเส่ียง รวมถึงเอกสารการประเมิน
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูว่าการป้องกันความเสี่ยงจะมี
ประสิทธิผลสูงในการหักกลบกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่เกิดจากความเส่ียงท่ีได้ป้องกัน 
ผู้เขียนขอมอบรางวัลดีเด่น (มากกว่า Oscar ทองค�า) ให้แก่
บริษัทน้ีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม อ่านแล้วมอง
เห็นภาพเลยว่าท�าอะไรอยู่

ค�าถามคอืหากกจิการของผูอ่้านจะเลอืกท�าตามแบบใดแบบหนึง่
ทีว่่าจะได้หรือไม่ ในทรรศนะของผู้เขยีนเหน็ว่าไม่น่าจะได้แม้แต่
แบบเดียว เนื่องจากหากกิจการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินว่าบริษัทได้จัดให้มีการรับรู้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนจาก
การป้องกนัความเส่ียงไปยงัก�าไรหรอืขาดทุนโดยตรง ผู้ใช้งบการ
เงินก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทฯ ไปอ้างอิงมาจากมาตรฐานฯ 
สากลฉบับไหน จะว่าอ้างอิงจากมาตรฐานฯ ของไทยก็ใช่ที ่
เพราะมาตรฐานฯ ไทยยังไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องนี้ จะว่าอ้างอิง
จาก IAS 39 กไ็ม่น่าจะใช่เท่าไรนกั ส�าหรับบรษิทัทีอ้่างว่าบรษัิท
ได้จัดให้มีการรับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่า
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ยุติธรรมโดยอ้างอิงถึง IAS 39 แม้จะดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง 
แต่กไ็ม่น่าจะถกูต้องเท่าไรนัก เพราะ IAS 39 แม้จะยงัมผีลบงัคบั
ใช้อยู่ระดับสากล แต่การน�าข้อก�าหนดของมาตรฐานฯ ฉบับนี้
มาใช้เพียงเฉพาะข้อก�าหนดในส่วนท่ีว่าด้วยเรื่องเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง แต่ไม่น�าข้อก�าหนดในส่วนอื่นๆ มาใช้ด้วย 
เช่น ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน
พ้ืนฐานฯ กด็จูะใช่ที ่ดแูล้วพลึิกยงัไงอยู ่เหมอืนทานยาปฏชิวีนะ
ไม่ครบที่แพทย์สั่งอย่างไรอย่างนั้น

ส�าหรับผู ้เขียนเองแม้จะไม่เห็นด้วยในหลาย ๆ ประเด็นที่ 
กล่าวมา กต้็องขอโอสภสภา (ท�าใจ) ไปก่อนว่าในเมือ่ผูส้อบบญัชี 
ยอมรบัได้กบัวิธกีารดงักล่าว ผูใ้ช้งบการเงนิเองกน่็าจะยอมรบัได้ 
จะยังไงก็ตาม ผู้เขียนก็ขอเรียกร้องเพียงว่าขอให้การก�าหนด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
สอดคล ้องกับข ้ อก� าหนดของ  TFRS 13  ก็ แล ้ วกัน 
ส่วนบริษทัฯ จะน�าหลักการบญัชีส�าหรบัเครือ่งมอืป้องกนัความ
เสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้แบบไม่เป็นทางการหรือ 
เป็นทางการก็ท�ากันไปก่อน ไม่ว่ากันอยู่แล้ว เน่ืองจากขณะนี้
สภาวิชาชีพบัญชี เองก็ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องนี้ 
หากมองในแง่ดี การน�าหลักการบัญชีส�าหรับเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้แม้เพียงบางส่วน ก็น่าจะ
ช่วยให้งบการเงินมีความโปร่งใสในระดับหน่ึง และน่าจะดีกว่า
บริษัทฯ ที่มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง แต่ไม่ได้มีการรับรู้
รายการดังกล่าวลงในงบการเงินแม้แต่น้อย การรับรู้รายการ 
ดงักล่าวอย่างน้อยทีส่ดุก็ท�าให้ผูใ้ช้งบการเงนิมองเหน็ถงึผลกระทบ
ของการป้องกันความเสี่ยงท่ีมีต่อผลการด�าเนินงานและฐานะ
การเงินของกิจการในระดับหนึ่ง 
 
ผู้เขียนขอเพียงสองอย่างว่าเม่ือบริษัทฯ ได้น�าหลักการบัญชี
ส�าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 มาใช้
แม้ไม่เต็มรูปแบบแล้วก็ตาม เมื่อถึงรอบบัญชีที่บริษัทต้องรับรู้
ผลขาดทนุจากการป้องกนัความเส่ียง ก็อย่าหนัเหกลบัล�าเปลีย่น
วิธีการกลับมาเป็นแบบไม่รับรู้รายการเครื่องมือป้องกันความ
เสีย่งเหมอืนอย่างทีเ่คยท�า กคื็อเปล่ียนโยบายการบญัชเีสียอย่าง
นั้นจากเคยบันทึกรายการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาเป็น 
ไม่บนัทกึ โดยอ้างว่าขณะนีม้าตรฐานฯ ว่าด้วยเรือ่งนีย้งัไม่มกีาร
ประกาศใช้ในประเทศไทย การเดินหน้าไปท�าก่อนบริษัทอื่น 
ท�าให้งบการเงนิไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้กบังบการเงนิของ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ียังไม่ได้น�าหลักการนี้มาใช้ 
ค�าถามคือแล้วตอนที่ตัดสินใจน�าหลักการบันทึกรายการเครื่อง
มือป้องกันความเส่ียงมาใช้ อะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง ??? 
แบบนี้เคืองไม่มีหาย
 
สาเหตทุีต้่องกล่าวย�า้แบบนี ้เนือ่งจากผูเ้ขยีนเคยพบในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทแห่งหน่ึงเม่ือหลายปีก่อนที่ได้ 
น�าเอาหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยงท่ีระบุไว้ใน IAS 39 
มาใช้ก่อนบริษัทอื่น ๆ ในระยะแรก ๆ ที่น�ามาใช้ บริษัทก็มีการ
รับรู้ผลก�าไรจากเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งแบบสนกุสนาน แต่
ระยะหลังๆ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ท�าไว้ชักจะไม่รักษา

หน้ารักษาตาบริษัท กล่าวคือเมื่อจัดให้มีการก�าหนดมูลค่า
ยุติธรรม เรียกว่าประสบแต่ขาดทุนเป็นหลัก จนท�าให้ฝ่าย
บริหารของบริษัทขอให้ผู้ท�าบัญชียกเลิกการใช้หลักการบัญชี
ส�าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก IAS 39 แล้ว
หันกลับมาเป็นแบบไม่รับรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงลงบน 
งบการเงินเหมือนอย่างที่เคยท�า โดยให้เหตุผลว่าไม่พบว่ามี
บรษิทัใดในกลุม่ทีไ่ด้น�าหลกัการบญัชเีช่นว่านีม้าใช้ มีเพยีงบรษัิท
เท่านั้นที่น�ามาใช้ก่อนมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย แบบนี้ดูไม่
น่ารกัเท่าทีค่วร แถมน่าเซง็อกีต่างหาก ท�าเหมอืนคลปิหลดุแล้ว
มาขอโทษต่อไปจะไม่ท�าอีกแล้ว พลอยสงสารผู้สอบบัญชีของ
บริษัทไปด้วย ต้องมาทนกับพฤติกรรม...(ออกอากาศไม่ไหว)  
 
เรื่องที่สอง (เมื่อกี้บอกไปหนึ่งอย่าง) คือ หากบริษัทฯ ได้น�า 
หลักการบัญชีส�าหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิงจาก 
IAS 39 มาใช้ ไม่ว่าจะเต็มรูปแบบหรือไม่ ก็อย่าลืมปรับงบการ
เงินย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่ากิจการได้น�าหลักการบัญชีดังกล่าว
มาใช้แต่แรกด้วย เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถอืเป็นการ
เปลีย่นแปลงหลกัการบัญช ีไม่ใช่การเปลีย่นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่จะสามารถใช้วิธีเปลี่ยนทันทีไปข้างหน้า พยายาม 
อย่าอ้างว่าหาข้อมูลที่จะน�ามาปรับปรุงย้อนหลังยากจัง คงดู 
ไม่ดีแน่นอนเช่นกัน 
 
วนันีข้อจบเรือ่งเบา ๆ  เพยีงเท่านีค้รบั ยงัไงแล้วขอแจ้งความคืบ
หน้าให้ผู้อ่านทราบว่าขณะนี้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ 
ก�าลังอยู่ระหว่างการจัดท�าร่างสุดท้ายของมาตรฐานชุดเครื่อง
มือทางการเงินระดับสากลภาคภาษาไทย ซึ่งอ้างอิงถึง IFRS 7 
IFRS 9 และ IAS 32 ซึง่จะมผีลบงัคับใช้อย่างเป็นทางการในรอบ
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้อ่านได้เชยชมในเบือ้งต้น โดยวางแผนทีจ่ะ post ขึน้บน web-
site ประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้เป็นอย่างช้า โปรด
ติดตามร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน และหากมี
ข้อคิดเห็นประการใดโปรดอย่าเก็บไว้ในใจ (ค�าถามชี้น�า เช่น 
แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงอยากให้เป็นวิธีใดที่จะเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภาพ
รวม) แจ้งให้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ ได้รับทราบด้วย 
จักขอบพระคุณยิ่ง..

โดย.. รศ.ดร. วรศักด์ิ ทุมมานนท์ 

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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เมื่อ
กล่างถึงค�าว่า ภาษี เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับทุก

คนในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะมีการด�าเนินธุรกิจเป็น

บริษัทจ�ากัด ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น

บุคคลธรรมดา ซ่ึงภาษีที่เก่ียวข้องกับเราทุกคนมีหลาย

ประเภท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

และภาษมีลูค่าเพิม่ เป็นต้น โดยภาษทีีม่กีารยกตวัอย่างมานัน้

ล้วนแต่เกิดจากการทีเ่ราประกอบกิจการแล้วมเีงนิได้และน�ามา

หักค่าใช้จ่าย เพ่ือน�าเงินได้สุทธิมาค�านวณเสียภาษีซ่ึงเป็น

แหล่งรายได้ของประเทศ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีต้องมี
การค�านวณก�าไรจากการด�าเนินงานเพื่อเป็นฐานในการเสียภาษี ซ่ึง
กฎหมายการบัญชีก�าหนดให้นิติบุคคลต้องมีการจัดท�าบัญชีและงบการ
เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือสามารถแสดงฐานะการ
เงินและผลการด�าเนินงานตามมูลค่าและผลประโยน์ทางเศรษฐกิจที่เป็น
ไปตามข้อเท็จจริงแล้ว แต่ก�าไรจากการด�าเนินงานตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินนั้น (ก�าไรทางบัญชี) ยังไม่สามารถน�ามาใช้ค�านวณ
ภาษีได้ทันที เนื่องจากก�าไรทางบัญชีน้ันยังมีข้อแตกต่างท่ีต้องปรับปรุง
ตามกฎหมายภาษี ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของนักบัญชีที่ต้องปรับปรุงก�าไร
ทางบัญชีเป็นก�าไรทางภาษีเพื่อเสียภาษีได้ถูกต้อง

ด้วยข้อแตกต่างระหว่างก�าไรทางบัญชีและก�าไรทางภาษีหลายรายการ
ท�าให ้นักบัญชีมี มุมมองว ่ างบการเงินต ้องมีการ จัดท�า ข้ึนตาม  
2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1.วัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและ 

ผลการด�าเนินงานตามข้อเท็จจริง และ 2.วัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บภาษี 
เป็นเหตุให้เกดิภาระและต้นทนุแก่ภาคธรุกจิในการจัดท�างบการเงนิหลาย
วตัถปุระสงค์ ซึ่งแท้จริงแล้วงบการเงินควรมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อ
ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานตามความเป็นจรงิ

หลักการพื้นฐานที่แตกต่างกันระหว่างก�าไรทางบัญชีและก�าไรทางภาษี 
คือ เกณฑ์คงค้าง (accrual basic) กับเกณฑ์สิทธิ โดยการจัดท�างบการ
เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้เกณฑ์คงค้าง ส่วนก�าไรทาง
ภาษีใช้เกณฑ์สิทธิ ซึ่งเกณฑ์คงค้าง คือ รายการและเหตุการณ์ทางบัญชี
จะรับรู้เมื่อรายการเกิดขึ้นแล้ว มิใช่เมื่อมีการรับเงิน หรือจ่ายเงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบันทึกบัญชีและแสดงใน
งบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้จากการขายเกิดขึ้นหากมีการ
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของ
สนิค้าให้ผูซ้ือ้ ส่วนเกณฑ์สทิธ ิคอื สทิธใินการน�ารายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
มาค�านวณก�าไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อเสียภาษี โดยต้องท�า
ตามเงือ่นไขของประมวลรษัฎากรเท่านัน้ ซึง่มกีารบญัญตัว่ิารายได้ใด และ
ค่าใช้จ่ายใดไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

นอกจากนี้ ก�าไรทางบัญชียังมีความแตกต่างจากก�าไรทางภาษี คือ หลัก
การเนื้อหาส�าคัญกว่ารูปแบบทางกฎหมาย กล่าวคือ งบการเงินที่จัดท�า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิต้องสะท้อนเนือ้หาทีเ่กิดขึน้ในการ
ท�ารายการ เช่น กิจการมีการท�าสัญญาเช่าการเงินระยะยาว หรือสัญญา
เช่าลิสซิ่งเพื่อให้ได้สินทรัพย์มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเนื้อหาของรายการน้ัน
เป็นการที่กิจการได้รับสินทรัพย์มาโดยการกู้ยืมเงิน ดังนั้น ทางบัญชีจึง
ต้องมกีารรับรูร้ายการสนิทรพัย์และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงนิ แต่ทาง

มุมมองนักบัญชี 

มองภาษีอย่างไร?
จากการเสวนา 

“ปฏิรูปภาษี..ท�าดี..มีแต่ได้” 

จัดโดย.. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร  

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

โดย..คุณประสัณห์ เชื้อพาณิช 
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มุมมองนักบัญชี 

มองภาษีอย่างไร?

ภาษีให้รับรู้เป็นค่าเช่าในแต่ละงวดหรืออีกตัวอย่างหน่ึง คือ กิจการที่มี
ธุรกรรมในการด�าเนินงานหลักส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ ซึ่งการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ก�าหนดให้จดัท�าเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศเพือ่ให้ลดความผนัผวนจาก
อตัราแลกเปลีย่น และสามารถน�าไปใช้ในการวเิคราะห์และตดัสินใจดขีึน้ 
แต่ทางภาษีก�าหนดให้จัดท�างบการเงินเป็นสกุลเงินบาทเช่นเดิม ซึ่ง
เป็นการสร้างภาระให้กิจการต้องลงบัญชี 2 สกุลเงิน ในแต่ละรายการ
บัญชี

ตวัอย่างความแตกต่างทีก่ล่าวมาข้างต้นไม่ใช่ความแตกต่างทัง้หมดทีม่อียู่
แต่เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของนักบัญชีท่ีมีต่อภาษี เพื่อเป็นข้อสังเกตให้ 
นกับญัชแีละทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องตระหนกัถึงความแตกต่างระหว่างการจดั
ท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการค�านวณก�าไร
สุทธิเพื่อให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

..อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีได้เล็งเห็นภาระที่เกิดกับผู้เสียภาษีและ
นักบญัชี และได้สือ่สารไปยงักรมสรรพากรเกีย่วกับประเดน็ความแตกต่าง
ระหว่างก�าไรทางบญัชแีละก�าไรทางภาษเีพือ่ให้มกีารปฏริปูโครงสร้างภาษี
ให้มีความแตกต่างระหว่างบัญชีน้อยท่ีสุด เพื่อประโยชน์ในการลดภาระ
ให้แก่นักบัญชี อีกทั้งเป็นการสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้ลงทุน ส่งเสริมให้มี
การจดัท�างบการเงนิและเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
สามารถแสดงผลการด�าเนินงานตามความเป็นจริงมากกว่า และสามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษเีงนิได้นติิบคุคลของกรมสรรพากรได้ 
ซึง่คงต้องรอดสูถานการณ์และท่าทขีองกรมสรรพากรทีม่ข้ีอเสนอดงักล่าว

เผยแพร่แล้ว.. 

ร่างมาตรฐานฉบับใหม่ 

ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

..สวัสดีค่ะท่านสมาชิกและผู้สอบบัญชีทุกท่าน ขณะนี้ทางสภา
วิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่และ
ฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่  
ลงเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

..ซึ่งประกอบด้วย 

o TSA 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นและ

การรายงานต่องบการเงิน

o TSA 701 การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

o TSA 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นแบบที่

เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

o TSA 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและ

เหตุการณ์และ วรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต

o TSA 570 (ปรับปรุง) การด�าเนินงานต่อเนื่อง

o TSA 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใน

การก�ากับดูแล

ซึ่งจะถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดสิ้น

สุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

..หากท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ สามารถส่งมาได้ที่  
auditing@fap.or.th ภายใน 31 มกราคม 2559  

และโปรดติดตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่”  
อีกฉบับ คือ TSA 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบ 

ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ซึ่งคาดว่า 
จะเผยแพร่ร่างภายในเดือนมกราคม 2559 ขอบคุณค่ะ

..ท่านสามารถดูข้อมูลร่างมาตรฐานทั้งหมดได้ที่ 

เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี  www.fap.or.th
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สภาวิชาชีพบัญชี จับมือ กลต. จัดโครงการ “การ

พัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้สอบบัญชีให้มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และมีจ�านวนที่เพียงพอในการ

รองรับการขยายตัวของกิจการในตลาดทุน

2 รุน่ทีผ่่านมาเป็นการให้โอกาสแก่ผู้สอบบญัชีและส�านกังานสอบบญัชี
ที่อยู่นอกตลาดทุน แต่มีความประสงค์และสนใจที่จะเข้าสู่ตลาดทุน 
ในขณะทีรุ่น่นีมุ้ง่ส่งเสรมิความพร้อมให้แก่ผูส้อบบญัชทีีส่งักดัส�านักงาน
สอบบญัชทีีอ่ยูใ่นตลาดทนุอยูแ่ล้วในปัจจบุนัแต่ยงัไม่ได้เป็นผูส้อบบญัชี
ในตลาดทุน รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่มีศักยภาพของส�านักงานรายใหม่ที่มี
ความประสงค์หรอือยูร่ะหว่างยืน่ค�าขอรบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน 
ก.ล.ต. โดยการอบรมรวม 4 วัน เน้นเนื้อหาเรื่องการปฏิบัติงานและ
บทบาทของผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบงานในการวางแผน ควบคุม และ
สอบทานงาน รวมถงึเสวนาแลกเปล่ียนประเดน็ปัญหาในการปฏบัิตงิาน
ในด้านต่างๆ ท�ากรณีศึกษาร่วมกัน และการให้ความรู ้เกี่ยวกับ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการยื่นค�าขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี 
ในตลาดทุนและข้อสังเกตที่พบจากการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี 
โดยส�านักงาน ก.ล.ต.

โครงการนี้ มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วม 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 90 คน จาก 59 
ส�านักงาน โดยรุ่นที่ 3 จัดข้ึนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
ที่ผ่านมา และจะยังคงจัดต่อเนื่องในปี 2559 ตามความเหมาะสม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากส�านักงาน ก.ล.ต.

บอกเล่า..ข่าวอบรมสัมมนา

ปัจจุบนัหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รบัความคาดหวงั

จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านการให้

ความเชื่อมั่นและการให้ค�าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ 

เป็นอิสระเพื่อเพ่ิมคุณค่า ปรับปรุงการด�าเนินงานของ

องค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน 

สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัดโครงการเสวนาในหัวข้อ  

ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้าง

มูลค่าเพิม่ในภาวะเศรษฐกจิปัจจบัุน (Internal Audit’s 

Challenge in Value Adding) เพือ่พัฒนาผูป้ระกอบ 

วชิาชีพตรวจสอบภายในให้เป็นทีย่อมรับและให้ความเชือ่

มัน่กับผู้มส่ีวนได้เสยี โดยเชญิผูท้รงคณุวฒุจิากฝ่ายต่างๆ 

ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน และ

ผู้สอบบัญชี มาถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับความส�าคัญ

ของงานด้านการตรวจสอบต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันให้แก่องค์กร และร่วมแลก

เปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับความคาดหวังที่มีต่อ 

การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของแต่ละฝ่าย 

อันจะเป็นการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจ

สอบภายในประสบความส�าเร็จ ผูบ้ริหารและผูป้ฏบิตังิาน

ด้านการตรวจสอบภายในไม่ควรพลาดการเสวนาคร้ังนี้  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. www.fap.or.th

เตรียมพบกับงานเสวนาด้านการตรวจสอบภายในที่ไม่ควรพลาด 

“ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน 

ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน”

วันพธุท่ี 16 มี
นาคม 59  

เวลา 09.0
0 – 1

6.30 
น.

ณ ห้องดสิุตธานี ฮอลล์

โรงแร
มดุสติธานี
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Life style 

เคล็ดลับ
จัดระเบียบกระเป๋ารับปีใหม่

สวัสดีปี 2559... ปีที่แล้วการเงินเป็นอย่างไรไม่ส�าคัญ เรามาตั้งต้นปีนี้ 

กันใหม่ดีกว่า เพราะการเงินคือความมั่นคงในชีวิต ที่คุณควรจะเริ่มวางแผน 

อย่างมีวินัยตั้งแต่ต้นปีตามเทคนิคดังนี้..

จ่ายให้น้อยกว่าท่ีหามาได้ วิธีเบสิกท่ีสุดและได้ผล
มากทีส่ดุเช่นกนัเมือ่คณุหาเงนิได้เท่าไรคณุต้อง ใช้ให้
น้อยกว่าที่หามาได้ ไม่อย่างน้ันอาจจะเกิดอาการ
ประสาทตึงเครียดช่วงปลายเดือนทุกครั้ง หรือไม่ก็
สร้างหนี้ที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีปัญญาจะหามาจ่าย
ทันได้

เกบ็เงนิให้ได้ 10% ของรายได้ ให้ คุณเกบ็เงิน 10 % 
นีไ้ว้ เป็นกองทนุส�าหรบับ�านาญ โดยให้หกัก่อนทีคุ่ณ
จะจ่ายบิลทุกใบ ถือว่าเป็นเงินออมข้ันที่น้อยที่สุด 
หากคุณไม่มเีงนิเก็บออมเลย กค็วรเริม่ต้นให้เรว็ทีส่ดุ
ด้วย และเก็บให้มากขึ้นทุก ๆ ปี

อัพเดตการเงิน หากคุณซื้อหน่วยลงทุนเล่นหุ้นหรือ
ว่ามีทรัพย์สินอื่นๆเช่นทองค�า ท่ีดิน คุณจะต้อง
อพัเดตบัญชหีรอืดแูลทรพัย์สนิเหล่านัน้อยูเ่สมอ เพือ่

จะได้ดูดอกเบี้ยหรือความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพย์สินนั้น ๆ   เช่น ที่ดินของเรามีใคร

เข้ามาบกุรกุบ้างหรอืไม่ บญัชกีองทนุ
สามารถถอนคืนได้เม่ือไร หรือหน้ี
บ้านที่เรามีอยู่ช�าระไปเท่าไรแล้ว

เก็บเงินฉุกเฉิน เชื่อว่าคนยุคใหม่น้อยคนนักจะเก็บ
เงินสักก้อนหนึ่งเอาไว้ยามฉุกเฉิน ซึ่งจ�านวนเงินควร
จะมปีระมาณ 3 เท่าของเงนิเดอืน เผ่ือว่าคุณโดนเลกิ
จ้างกะทนัหนั ค่ารกัษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ ซ่อมบ้าน
ยามฉุกเฉิน เงินจ�านวนนี้จะสามารถช่วยเหลือและ
ท�าให้คุณคลายกังวลได้ ดีกว่าจะเบิกเงินเก็บออกมา
ใช้จ่ายโดยเสียดอกเบี้ยไปเปล่าประโยชน์

อย่าโดนค่าปรบับัตรเครดิต บตัรเครดตินัน้มปีระโยชน์ 
มาก เมือ่เราต้องการใช้เงนิฉกุเฉนิ โดยเฉพาะยามเรา
ไม่สามารถหาเงินสดตอนนั้นได้ทัน เราควรตระหนัก
ข้อดีของมันมากกว่าจะท�าให้มันกลายเป็นข้อเสีย  
เช่น ลืมจ่ายค่าบัตรตามบิลท�าให้เกิดดอกเบี้ยทับถม
มากมาย ปีใหม่ควรเริ่มมีวินัยได้แล้ว

ท�าประกันคุ้มครอง คิด ให้รอบคอบว่ายังมีประกัน
ใดอีกบ้างที่คุณยังไม่ได้ท�า เช่น ประกันสุขภาพ 
ประกันชีวิต ประกันทรัพย์สิน อัคคีภัย ฯลฯ คุณคิด
ดูให้ดีว่าการท�าประกันน้ันเสียเงินไม่มากเท่าท่ีคิด  
แต่ว่าคณุจะได้รบัความคุม้ครองมากมาย ลองดคูวาม
เสี่ยงในชีวิตคุณและเริ่มท�าประกันตั้งแต่ต้นปีนี้

คิดแผนอนาคต ถ้าคุณเช่าบ้านอยู่ ตอบค�าถามในใจ
สิว่าคุณอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมั้ย อยากมีรถ 
มร้ีาน หรอืสิง่ใดกต็ามทีค่ณุอยากท�า ให้เขยีนลงสมดุ
บันทึกล�าดับความส�าคัญ และดูรายได้ว่าคุณจะ
จัดสรรไว้ที่ใดบ้าง เขียนเป็นรูปแบบอนาคตและ
ก�าหนดว่าคุณจะท�าส�าเร็จเมื่อไร เพื่อจะได้เป็นก�าลัง
ใจในการเก็บเงิน

Lift Style

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

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

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

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

หากต้องการอ่าน  

FAP Newsletter ย้อนหลัง  

สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมได้ที่อีเมล 

fapnewsletter@fap.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

• หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตด้วย  

Material Flow Cost Accounting รุ่นท่ี 1/59   

สาธิตและฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม Excel (กรุณาน�า Notebook มาด้วยค่ะ) 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.        

ช�าระภายใน 4 ก.พ.59 สมาชิก 2,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม Vat)  

ช�าระหลัง 4 ก.พ.59 สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท (รวม Vat)   

สถานที่จัดอบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

• หลักสูตร เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล   

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.        

สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท (รวม Vat)  

สถานที่จัดอบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21


