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 สวัสดีครับทุกท่าน เป็นคร้ังแรกท่ีผมในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่าน
ทางจดหมายข่าวของสภาวิชาชีพบัญชี โดยเรื่องหลักๆ ที่ผมอยาก 
จะน�ามาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบก็คือเรื่อง โอกาสของนักบัญชีวิชาชีพ
อาเซียนจากการการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มอาเซียน

การเติบโตของธุรกิจในกลุ่มอาเซียน

	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Southeast	
Asia)	 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก	 เป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม ่
ถือได้ว่าเป็นกลุ ่มประเทศเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ	 เน่ืองจากมีอัตรา 
การเติบโตของจีดีพีอยู ่ ในระดับสูง	 โดยธนาคารเพื่อการพัฒนา 
แห่งเอเชยี	(เอดบี)ี	ได้คาดการณ์จดีพีขีองอาเซียนไว้ที	่5.1%	ส�าหรับปี	2561 
(สหภาพยุโรป	2.1%	ประเทศสหรัฐอเมริกา	4.1%)	โดยประเทศในกลุ่ม 
ลุม่แม่น�า้โขง	(หรือ	CLMV:	Cambodia,	Laos,	Myanmar	and	Vietnam) 
มีจีดีพีสูงมาก	 คือ	 กัมพูชา	 7.0%	 เวียดนาม	 6.9%	 ลาว	 6.6%	 และ
พม่า	 6.6%	 ซึ่งประเทศไทยมีการคาดกาณ์ไว้ที่	 4.5%	 เพิ่มขึ้น	 0.5% 
จากปีทีแ่ล้ว	โดยมปัีจจยัหนนุการขยายตวัเศรษฐกิจไทยปีนีจ้ากการขยายตวั 
ของการบริโภคภาคเอกชน	 การลงทุนโดยรวม	 การส่งออก	 การเกษตร 
รวมไปถึงปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง	 ในขณะที ่
ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน	

 จะเห็นได้ว่ากลุ ่มอาเซียนเรามีการเติบโตค่อนข้างมาก 
เลยทีเดียว 

ASEAN: GDP Growth Rate, 2018 

	 ส�าหรับประเทศไทยเรานั้น	 ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ก�าลัง
ด�าเนนินโยบายเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศในหลาย	ๆ 	ด้าน 
โดยได้รับแรงขับเคล่ือนส�าคัญจากภาครัฐผ่านนโยบายทางการเงิน 
เพื่อผลักดันประเทศให้เข้าสู ่การเป็น	 “สังคมไร้เงินสด”	 (Cashless 
Society)	การพฒันาระเบียงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก	(EEC:	Eastern 
Economic	 Corridor)	 และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวต่าง	 ๆ 
ซึง่สอดคล้องกบัประเทศสมาชกิอืน่	ๆ 	ในอาเซยีน	ไม่ว่าจะเป็นอินโดนเีซยี	

ความท้าทายใหม่
ของนักบัญชวีิชาชีพอาเซียน

จากการเติบโตของ

ธุรกิจในกลุ่มอาเซียน
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มาเลเซีย	 และฟิลิปปินส์	 ที่ต้องการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศของ 
ตนเองและการแข่งขนัในระดบัภมูภิาค	จากเดมิที ่
เป็นเพียงประเทศผู้ผลิตไปสู่การลงทุนที่เพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น	

	 นอกจากนีจ้ากนโยบายหนึง่แถบหนึง่ 
เส้นทาง	 (One	 Belt,	 One	 Road)	 ของจีนที่
ต้องการลงทุนในประเทศแถบเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต ้ 	 เ พ่ือสร ้ าง เครือข ่ ายโครงสร ้ าง
สาธารณูปโภค	 (เช่น	 เส้นทางรถไฟ	 ถนน 
ท่อล�าเลียงพลังงาน	และระบบจ่ายไฟฟ้า)	และ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 การเมือง 
การค้า	การเงนิ	และวฒันธรรม	กค็าดว่าจะส่งผลให้ 
ประเทศไทยและประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาค 
ได้รับผลดีจากนโยบายนี้	 ประเทศไทยสามารถ
เป็นศูนย์กลางอาเซียน	 (Hub	 of	 ASEAN)
ได้หลายด้าน	 เรามีโครงการสร้างรถไฟทางคู่
ระหว่างไทย-จีน	 ซึ่งท�าให้เราได้รับประโยชน์
จากนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี้	 ถ้าเรา 
ลองลากเส ้นจากกรุงเทพมหานครไปยัง 
เมืองส�าคัญ	 ๆ	 ของโลก	 เราจะพบว่าในระยะ 
การบิน	 1	 ชั่วโมง	 เราสามารถเข้าถึงประชากร	
300	ล้านคน		ระยะเวลาการบิน	2	ชั่วโมง	เรา
สามารถเข้าถึงประชากร	 1,300	 ล้านคน	 และ
ถ้าระยะเวลาการบิน	 3	 ชั่วโมง	 เราจะเข้าถึง
ประชากร	 3,000	 ล้านคน	 จากสถิติที่ผ่านมา 
นักท่องเทีย่วอาเซยีนมถีงึ	78	ล้านคน	และคาดว่า 
อีก	10	ปี	จะเพิ่มเป็น	170	ล้านคน	

โอกาสและความท้าทายของนักบัญชี 

วิชาชีพอาเซียน

	 การเติบโตของการค้าของไทยและ
อาเซยีนมสีงูมาก	นอกจากนีว้สิาหกจิไทยจ�านวน
มากได้เร่ิมเข้าไปเปิดกิจการ	 รวมถึงมองหา 
พันธมิตรด�าเนินธุรกิจในประเทศอื่น	 เช ่น 
กลุ่มประเทศในลุ่มแม่น�้าโขง	 และโดยส่วนมาก
เจ้าของกิจการก็ต้องการพนักงานคนไทยเข้าไป
ดูแลการบริหารจัดการ	 รวมถึงความเรียบร้อย
ด้านบัญชีและการเงิน	 คนไทยจึงมีโอกาส 
ในการไปท�างานที่ต่างประเทศสูงมาก	 ถือเป็น
ความท้าทายใหม่ของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
ที่ถ ้าเราได ้มีโอกาสไปท�างานต่างประเทศ 
เราจะต้องเรียนรู้สงัคม	วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม 
ของประเทศผู้รับเราเข้าท�างาน	 และปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรม	 ซึ่งก็รวมไปถึงการท�าความ
เข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รปูแบบงบการเงนิทีใ่ช้	การน�าส่ง	ข้อก�าหนดต่าง	ๆ  
ในประเทศนั้น	ๆ	อีกด้วย	นอกจากนี้	ในยุคของ
เทคโนโลยีดิจิทัล	 นักบัญชีวิชาชีพเรานอกจาก
จะมคีวามรูใ้นด้านบญัชอีย่างดแีล้ว	ทกัษะอืน่	ๆ 	
ด้านดจิทิลั	(Digital	Skills)	เราควรจะต้องปรบัตวั 
ให้ทันกับสิ่งใหม่	 ๆ	 เหล่านี้	 และต้องพัฒนา

ทักษะต่าง	 ๆ	 เช่น	 การคิดเชิงออกแบบ	หรือที่
เข้าใจกันง่าย	 ๆ	 ว่า	 การคิดและท�าความเข้าใจ
ในปัญหาต่าง	ๆ 	อย่างลึกซึง้	(Design	Thinking) 
การวิเคราะห์ข้อมูล	 (Data	 Analysis)	 และ 
การเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ	 (Story	
Telling)	อีกด้วยนะครับ	

 หากเจองานที่ยากและมีความซับ
ซ้อน	 ก็จะท�าให้พัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว	
ท�าให้มีท้ังทักษะและประสบการณ์	 รวมไปถึง
การสร้างความโดดเด่นให้แก่ประวัติการท�างาน
ของท่านด้วยเช่นกัน	 ซึ่งการจะก้าวไปท�างาน 
ในกลุ่มอาเซียนได้นั้น	 เราจะต้องพัฒนาตนเอง 
ให้มีทักษะในด้านต่าง	 ๆ	 เพ่ือพร้อมรับมือ
กับโอกาสท่ีจะเข้ามาอีกมหาศาลไม่ว่าท่าน 
จะท�างานในประเทศไทย	หรอืเดนิทางไปท�างาน 
ในภูมิภาคอาเซียน	 รวมถึงพร ้อมปรับตัว 
สู่กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีก
ด้วยครับ

เกี่ยวกับนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

(ASEAN CPA)

	 หลายท ่ านคงสนใจอยากสมัคร
เป ็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนกันบ ้างแล ้ว 
ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ในการข้ึนทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 
โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลที่แต่ละประเทศ
สมาชิกทั้ง	10	ประเทศแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	
ซึ่งเป็นการท�างานตามข้อตกลงยอมรับร่วมของ
อาเซียน	(MRA:	ASEAN	Mutual	Recognition	
Arrangement	on	Accountancy	Services)	
โดย	 MRA	 เป็นข้อตกลงของ	 10	 ประเทศ
อาเซยีนทีไ่ด้ตกลงและยอมรบัเกีย่วกบัคุณสมบตัิ
ของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	 การมี	 MRA	
ท�าให้การเคล่ือนย้ายนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนมี 
ความสะดวกขึน้	และเป็นการยกระดบัการให้บรกิาร 
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้	 และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแนวการปฏิบัติที่ดีร ่วมกันในอาเซียน
ของวิชาชีพบัญชี	 โดยนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
สามารถท�าอาชพีดงัต่อไปนี	้เช่น	ทีป่รกึษาธรุกจิ
และบัญชี	นักบัญชีภาษีอากร	เจ้าหน้าที่การเงิน	
อาจารย์และวิทยากรทางด้านบัญชี	เป็นต้น

การไปท�างานในต่างประเทศนั้น

ถือเป็นความท้าทายของ 

นักบัญชี เพราะนอกจาก 

จะต้องปรับตัวทั้งเรื่องงาน 

และชีวิตความเป็นอยู ่

ในต่างแดนแล้ว ยังถือเป็น

โอกาสให้นักบัญชีได้แสดง

ศักยภาพในวิชาชีพอีกด้วย

การเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ก็ท�าให้ท่านได้รับการยกระดับให้

มีความรู้ ความสามารถเป็นที่

ยอมรับในอาเซียน มีโอกาสได้

รับคัดเลือกให้ท�างาน 

ในต่างประเทศง่ายขึ้น รวมถึง 

มีโอกาสที่นายจ้างจาก 

ต่างประเทศจะเข้ามาคัดเลือก 

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 

จากทางเว็บไซด์ ASEAN CPA 

(www.acpacc.org) อีกด้วย

 สภาวชิาชพีบัญชจีดัให้มกีารขึน้ทะเบยีน 
ครัง้แรกในปี	2560	และจากข้อมูล	ณ	เดอืนตลุาคม 
ที่ผ ่านมา	 ประเทศไทยมีผู ้ขึ้นทะเบียนเป็น 
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนแล้วจ�านวน	 370	 คน	
จากทุกประเทศรวม	 2,027	 คน	 ซึ่งแสดงถึง 
ความสนใจและความกระตอืรอืร้นของนกับญัชีไทย 
ที่ต้องการไปท�างานในประเทศอาเซียนอื่น	 ๆ	
เป็นอย่างดี	

 หลังจากที่ท่านได้ใบรับรองนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียนแล้ว	 ท่านก็จะต้องขึ้นทะเบียน
กับองค ์กรวิชาชีพของประเทศปลายทาง 
(RFPA:	 Registered	 Foreign	 Professional	
Accountant)	ทีท่่านจะไปท�างาน	ซึง่	ณ	ขณะนี้
ประเทศสมาชิกอาเซียนก�าลังเตรยีมความพร้อม
ในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	การขึ้นทะเบียน	การสมัคร	 
และคาดว ่าจะแล ้วเสร็จในป ี 	 2562	 ซึ่ ง 
เมื่อแต ่ละประเทศพร ้อมแล ้ว	 การไปขอ 
ใบอนญุาตท�างานของคนต่างด้าว	(Work	Permit) 
ณ	ประเทศปลายทาง	กจ็ะมกีระบวนการทีก่ระชับ 
และรวดเร็วขึ้น	 ในอนาคตอันใกล้เราน่าจะเห็น
การเคล่ือนย้ายไปท�างานในต่างประเทศส�าหรบั
วิชาชีพบัญชีที่มากขึ้นครับ	

  ใกล้ปีใหม่แล้ว ผมขอถือโอกาสนี้ 
อวยพรให้ท ่านและครอบครัวมีความสุข 
เดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัย และ
หวังว่าปีหมูทอง 2562 จะเป็นปีที่ดีของ 
ทุกท่านนะครับ

 Merry Christmas and Happy 
New Year 2019!
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ส�าหรับนักบัญชีที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
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ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

  รู้หรือไม.่...???

การรักษาสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย

1. ผู้สอบบัญชี

 (1) ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิก ปีละ 500 บาท ก่อนหมดอายุ 

และเลือกช�าระได้ไม่จ�ากัดจ�านวนปี

 (2) ช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ปีละ 2,000 บาท  

ก่อนหมดอายุ และเลือกช�าระได้ไม่จ�ากัดจ�านวนปี

 (3) ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ 

(CPD) ก่อนส้ินปี ต้องมชีัว่โมง CPD จ�านวน 40 ชัว่โมงต่อปีปฏทินิ 

โดยแบ่งเป็น ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงซึ่งต้องมีชั่วโมง 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น ้อยกว่า 

10 ชั่วโมง และเป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง

2. ผู้ท�าบัญชี

 (1) ช�ำระค่ำบ�ำรงุสมำชกิ ก่อนหมดอำย ุและเลอืกช�ำระได้ 

ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี

  - สมาชิกสามัญ (ปริญญาตรี) ปีละ 500 บาท 

  - สมาชิกสมทบ (ปวส.) ปีละ 300 บาท

 (2) ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ 

(CPD)

  - ต้องมีชัว่โมง CPD จ�านวน 12 ช่ัวโมงต่อปีปฏทินิ และ 

   ต้องมีชัว่โมงทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการบญัชีไม่น้อยกว่า  

   6 ชั่วโมง

 สมาชิกสามารถด�าเนินการช�าระเงิน หรือยื่นหลักฐานผ่านช่องทางบริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี เว็บไซต์ : www.fap.or.th  

เลือกบริการออนไลน์ หัวข้อ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หรือ แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ท�าบัญชี ซ่ึงสมาชิกท่ีด�าเนินการ 

ผ่านช่องทางบริการออนไลน์แล้วสมาชิกไม่ต้องส่งเอกสำรมำทำงโทรสำร (Fax) หรือทำงไปรษณีย์

 ทั้งนี้ หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2525, 0 2685 2532 หรือ 

ส่วนก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2511, 0 2685 2574

โดย.. ส่วนทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชี

News Update

 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกรวดเร็วในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และ

กจิกรรมของสภาวชิาชีพบญัช ีให้สมาชิกได้รบัทราบอย่างต่อเนือ่งสภาวชิาชีพบญัชขีอความร่วมมอื

สมาชิกในการอพัเดทข้อมลูการตดิต่อของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้โดยเข้าไปที ่www.fap.or.th  

เลือกเมนูบริการออนไลน์ หัวข้อระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี

มาอัปเดตข้อมูลการติดต่อของท่านผ่านระบบออนไลน์กันเถอะ
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Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	
2561	สภาวชิาชพีบญัช	ีร่วมกบัสมาคม
นักศึกษาเก ่าพาณิชยศาสตร ์และ 
การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
จดังานเสวนา	“ทางออกธรุกจิ SMEs 
ในยคุบัญชเีดียว”	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs	ในการปรบัตัวและเตรยีมพร้อม
เข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว	พร้อมทั้ง 
เป ็นการแนะน�า 	 Appl icat ion	
ของสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งจัดท�าขึ้น 
เพื่อให้	SMEs	ท�าบัญชีงบการเงินได้
อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี	 ภายในงานประกอบไป
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ 
เข้าร่วมงาน	กว่า	700	ท่าน	จัดขึ้น 
ณ	ห้อง	Convention	Hall	ชั้น	22 
Central	Grand	at	Central	world 
ส�าหรบัท่านทีพ่ลาดเข้าร่วมงานสามารถ 
รับชมวิดีโอบันทึกภาพถ่ายทอดสด 
งานเสวนาตลอดทัง้งานได้ทีเ่พจเฟซบุก๊ 
สภาวชิาชีพบญัชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเสวนา “ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว”

	 สวสัดค่ีะ	เร่ิมเข้าสูช่่วงสิน้ปีหมาทอง	ต้อนรบัปีหมทูอง	หลาย	ๆ 	ท่าน 
คงวางแผนการเดินทางกลับต่างจังหวัด	หรือไปเที่ยวส�าหรับช่วงเทศกาล
วันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงกันบ้างแล้ว	 ในเดือนท่ีผ่านมามีหลากหลาย
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น	 อาทิ	 ข่าวการจากไปของนายวิชัย	 ศรีวัฒนประภา	
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท	คิง	 เพาเวอร์	 และประธานสโมสรฟุตบอล 
เลสเตอร์ซิตี้	นอกจากนี้ยังมีข่าวรัฐบาลไทยประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียม 
วีซ่าทรานซิทในช่วงวันที่	15	พฤศจิกายน	2561	ถึง	13	มกราคม	2562 
ให้กบันักท่องเทีย่วจาก	21	ประเทศ	รวมทัง้แผ่นดนิใหญ่และไต้หวนัของจนี 
เพื่อกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวในไทยมากยิ่งขึ้น	 นับว่า 
เป็นเรื่องราวดี	ๆ	ที่ช่วยท�าให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นนะคะ

	 ส�าหรับ	Newsletter	ฉบับนี้	เราได้รับเกียรติจาก	นายชาญชัย 
ชัยประสิทธิ์	 ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพ	 ด้านงานต่างประเทศ 
มากล่าวถึง	 “ความท้าทายใหม่ของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจากการ
เตบิโตของธรุกจิในกลุม่อาเซยีน”	สาระความรูส้�าหรบันกับญัชทีีต้่องการ
ก้าวสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนไม่ควรพลาด	พร้อมด้วยบทความที่อัดแน่น
ด้วยสาระความรู้อีกมากมาย	อาทิ	Q&A	TFRS9	Local	Interpretation, 
ยืนยันการลงลายมือชื่อ,	 ข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในการใช้ผลงานของ 
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี,	 A	 Comparative	 Analysis	 of	 General	
Hedge	 Accounting	 under	 IFRS9	 และ	 14	 ปี	 สภาวิชาชีพบัญช ี
ในพระบรมราชูปถมัภ์	“บทบาทนกับญัชใีนยคุ	Digital	Transformation”		
และบันทึกการเดินทาง	One	Day	Trip	ครั้งที่	3	ท้ายนี้หากท่านต้องการ
เสนอแนะหรือติชมจดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี	 สามารถส่งมาได้ที่	
E-mail	:	fapnewsletter@fap.or.th

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือ
ความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งน้ี	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา	ตัวเลข	รายงาน	หรือ	ข้อคิด
เห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรง
หรือทางอ้อมทีอ่าจจะเกดิข้ึนจากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมด
ในเอกสารฉบับน้ีไปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี  
 วาระปี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้จัดท�า
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร

ก�าหนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน	(ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ  E-mai l  :  fapnewsletter@fap.or.th
        Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook    https://www.facebook.com/FAP.FAMILY
LINE ID       @fap.family
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Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	
2561	สภาวชิาชพีบญัช	ีร่วมกับสมาคม
นักศึกษาเก ่าพาณิชยศาสตร ์และ 
การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
จดังานเสวนา	“ทางออกธรุกจิ SMEs 
ในยคุบญัชเีดยีว”	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่สร้างความเข้าใจให้กับผูป้ระกอบการ 
SMEs	ในการปรบัตัวและเตรยีมพร้อม
เข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว	พร้อมทั้ง 
เป ็นการแนะน�า 	 Appl icat ion	
ของสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งจัดท�าขึ้น 
เพื่อให้	SMEs	ท�าบัญชีงบการเงินได้
อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี	 ภายในงานประกอบไป
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ 
เข้าร่วมงาน	กว่า	700	ท่าน	จัดขึ้น 
ณ	ห้อง	Convention	Hall	ชั้น	22 
Central	Grand	at	Central	world 
ส�าหรบัท่านทีพ่ลาดเข้าร่วมงานสามารถ 
รับชมวิดีโอบันทึกภาพถ่ายทอดสด 
งานเสวนาตลอดทัง้งานได้ทีเ่พจเฟซบุก๊ 
สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถัมภ์

การเสวนา “ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว”

Activity   ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน 

(CCS) ครั้งที่ 91 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

 การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการ 
อาเซียน	 (Coordinating	 Committee	 On	 Trade	 In 
Services:	CCS)	 เป็นการประชุมหารือเก่ียวกับความร่วมมือ 
การค้าด้านการให้บริการประกอบด้วย	 6	กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก่	 
บริการด้านธุรกิจ	บริการด้านก่อสร้าง	บริการด้านสุขภาพ	 
บริการด้านขนส่ง	 บริการด้านเทคโนโลยี	 และบริการด้าน 
การท่องเที่ยว	มีการประชุมเป็นประจ�าทุก	ๆ	3	 -	 4	 เดือน 
โดยในครัง้ที	่91	นีจ้ดัขึน้ทีก่รงุเนปิดอว์	ประเทศเมยีนมาร์	ระหว่าง 
วนัที	่5	-	10	พฤศจกิายน	2561	โดยการประชมุดงักล่าว	มผีูแ้ทน
จากสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	นางจารุวรรณ  
เรืองสวัสดิพงศ ์	 เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี	ดร.ธีรชัย  
อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	ท�าหน้าท่ีประธาน
คณะกรรมการประสานงานด้านวชิาชพีแห่งอาเซยีน	(The	ASEAN	
Chartered	Professional	 Accountant	Coordinating	 
Committee	:	ACPACC)	และ	ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา 
นักวิชาการอาวุโสส่วนงานต่างประเทศ

ขอเชิญชวนเข ้ าร ่วมการแข ่งขันตอบค�าถามทางบัญชี 

ระดับประเทศ ครั้งท่ี 7 ประจ�าปี 2562

 สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทัว่ประเทศ	เข้าร่วมการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัชี
ระดับประเทศ	ครั้งที่	 7	 ในวันเสาร์ที่ 	 26	 มกราคม	 2562 
ณ	ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	ชั้น	6	 
เพื่อชิงถ้วยรางวัล	 โล ่รางวัล	 จากนายกสภาวิชาชีพบัญช	ี 
และเงินรางวัลกว่า	120,000	บาท	
	 ผู ้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร	 และ 
ลงทะเบียนเ พ่ือสมัครเข ้าร ่วมการแข ่งขันได ้ ท่ี เว็บไซต ์ 
สภาวชิาชพีบญัช	ีwww.fap.or.th	หรอื	http://bit.ly/2SSnwzt
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TFRS 9  

Local Interpretation

 สืบเนื่องจากในประเทศไทยประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรก ได้แก่ มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยรายการเครื่องมือทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ค่อนข้างซับซ้อนในการน�าไปถือปฏิบัติ  และมักเกิดค�าถาม
ประเด็นต่าง ๆ ในการน�ามาตรฐานฯ กลุ่มดังกล่าวมาใช้ในบริบทของประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินแตกต่าง
จากสากล ตลอดจนในอดีตมีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีบางเรื่องในประเทศมีความแตกต่างกัน
 ดงันัน้ คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ีสภาวชิาชีพบัญช ีจงึได้รวบรวมค�าถามจากสมาชกิและคณะท�างานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่จดั
ท�าค�าตอบส�าหรับเป็นแนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฯ กลุ่มดังกล่าวในปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ค�าถามค�าตอบในแต่ละประเด็น ดังนี้

ค่าธรรมเนียมรับ/จ่ายที่ถือเป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Origination fee/cost) กิจการ
สามารถรับรู ้เป็นรายได้ดอกเบี้ย โดยค�านวณจากการตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุที่คาดไว ้
ของเงินให้สินเชื่อได้หรือไม่ หากไม่มีผลต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากวิธี EIR

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่ค�านวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)

เนื่องจากไม่มีผลต่างอย่างมีนัยส�าคัญ จึงถือเสมือนว่ากิจการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวด้วยวิธี EIR  ทั้งนี้ 
เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องกนั เมือ่น�า EIR ไปค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ยอดสินเช่ือ 
ท่ีใช้ในการค�านวณต้องไม่สุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรอการรับรู้ เช่น Deferred front end fee เน่ืองจาก EIR  
ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมรับ/จ่าย อย่างไรก็ตาม กิจการมีหน้าที่ในการจัดท�าเอกสารหลักฐานพิสูจน์ 
ความมีสาระส�าคัญ ตัวอย่างเช่น การจัดท�าในลักษณะของ Sensitivity เป็นต้น

1

1
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กิจการสามารถรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตาม EIR  
ทีค่�านวณขึน้ใหม่จากประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคตที่ได้ปรับปรุงแล้ว (Current EIR) 
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขสัญญาเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหนี้ เช่น การลด
อตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด หรอืสถานะลูกหนี้ 
โดยไม่ได้เกิดจากความเสี่ยงของลูกหนี้เพิ่มข้ึน 
ได้หรือไม่

เนื่องจากไม่มีประเด็นในเรื่องความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึ้น
ของลูกหนี้ ประกอบกับ EIR เดิมจะไม่สะท้อน
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอีกต่อไป 
จากการลดอัตราดอกเบ้ีย กิจการจึงอาจเลือก 
รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตาม EIR ที่ค�านวณขึ้นใหม่จาก
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีไ่ด้ปรบัปรงุ
แล้ว ทั้งนี้ กิจการต้องให้ความส�าคัญกับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงกระแสเงนิสดจากทีป่ระมาณไว้ 
ทีอ่าจมต่ีอการจดัช้ันหนี ้(Staging) และผลขาดทนุ
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL)

1 ในที่นี้ใช้ค�ำว่ำ กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือเมื่อเกิดรำยกำร เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรปฏิบัติ ซึ่งตำม TFRS 9  ใช้ค�ำว่ำกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือเมื่อก�ำเนิด
2 ในทีน่ีใ้ช้ค�ำว่ำ กำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขอย่ำงมนัียส�ำคญั เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรปฏบัิต ิซ่ึงตำม 
TFRS 9  ใช้ค�ำว่ำกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกือบทั้งหมด

การรบัรูร้ายได้ดอกเบ้ียในกรณกีระแสเงินสดมีการเปลีย่นแปลง 

จากที่ประมาณการไว้

การจัดชั้นหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่ม
แรกที่ซ้ือหรือเมื่อเกิดรายการ1 (POCI) ลูกหน้ี 
POCI เกิดจากการซื้อหนี้ที่มีป ัญหาเท่าน้ัน 
ใช่หรือไม่

ลูกหนี้ POCI อาจเกิดได้จาก (1) การซื้อหนี้ที่มี
ปัญหา และ (2) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอย่างม ี
นยัส�าคญัของสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ (Substantial 
Modification of a Distressed Asset) อย่างไรกด็ี 
โดยบริบทของประเทศไทยการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขสัญญา (หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 
มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป % Haircut ไม่สูง  
จึงไม่เข้าลักษณะการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอย่าง 
มีนัยส�าคัญ2 ลูกหนี้ POCI ในประเทศไทยโดย 
ส่วนใหญ่จึงมักเกิดจากกรณีการซ้ือหน้ีท่ีมีปัญหา 
ตัวอย่างเช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) 
รับซื้อหนี้ที่มีปัญหามาบริหาร เป็นต้น

การจัดชั้นหนี้ (Staging) : ลูกหนี้ POCI

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขสัญญาที่ เข ้าข ่าย 
การ ตัดรายการ (Modificat ion w i th 
de-recognition) ในบริบทของประเทศไทย 
หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ กิจการ
สามารถตัดลูกหน้ีเดิม และรับรู้ลูกหนี้ใหม่โดย 
จัดชั้นลูกหนี้เป็น Stage 1 ได้หรือไม่
 1. มีส่วนสูญเสียมากกว่าหรือเท่ากับ 20%  
  และมีการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีความสามารถ 
  ในการจ่ายช�าระหน้ี (Proof of ability  
  to pay)
 2. มีการตกลงท�าสัญญาประนีประนอม 
  ยอมความและศาลเห็นชอบแล้ว และม ี
  การพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีความสามารถใน 
  การจ่ายช�าระหน้ี (Proof of ability to pay)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาที่เข้าข่าย 
การตดัรายการ กจิการต้องรบัรูร้ายการเป็นลกูหนี้
ตามเงื่อนไขใหม่ โดย (1) รับรู้เป็นลูกหนี้ Stage 1 
หากไม่เข้าเงื่อนไขหน้ีท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
เมื่อเริ่มแรก หรือ (2) รับรู้เป็น POCI หากเข้า
เงื่อนไขหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรก 
ดังนั้น การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขสัญญา (หรือ 
การปรับปรงุโครงสร้างหนี)้ ทีม่ส่ีวนสูญเสยี ≥20% 
หรื อมี การตกลงท� า สัญญาประนีประนอม 
ยอมความและศาลเห็นชอบแล้ว โดยลูกหนี ้
มคีวามสามารถในการจ่ายช�าระหนีต้ามเงือ่นไขใหม่ 
ซ่ึงได ้สะท ้อนให ้ เห็นถึงสถานะของลูกหนี้ที ่
ไม่เข้าข่ายหนีท้ีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติเมือ่เริม่แรก 
กิจการจึงสามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็น Stage 1 ได้

การจดัช้ันหน้ี (Staging) : การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขสญัญา 

ท่ีเข้าข่ายการตัดรายการ (Modification with de-recognition)

2
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3
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาท่ีไม่เข้าข่าย 
การตัดรายการ (Modification without 
de-recognition) เมื่อลูกหน้ีช�าระเงินตาม
เง่ือนไขการปรบัปรงุโครงสร้างหนีใ้หม่ได้ตดิต่อกนั 
ไม่น้อยกว่า 3 เดอืนหรอื 3 งวดการช�าระเงินแล้ว
แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า กจิการสามารถปรบั
การจัดชั้นให้ดีขึ้น ได้หรือไม่

การช�าระเงินตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ใหม่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ 3 งวด
การช�าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 
ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่าย 
การเพิ่มขึ้นอย ่างมีนัยส�าคัญของความเส่ียง 
ด้านเครดิต (significant increase in credit risk) 
กิจการจึงสามารถปรับการจัดชั้นให้ดีขึ้นได้ 1 ชั้น 
เช่น ปรับชั้นจาก Stage 2 เป็น Stage 1 เป็นต้น  
 
อย่างไรก็ดี ส�าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ลกูหนี ้Stage 3 การตดิตามการปฏบิตัติามเงือ่นไข
ใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 9 เดือน 
โดยลูกหนี้ ไม ่มียอดค้างช�าระทั้งเงินต ้นและ
ดอกเบีย้ เมือ่ครบระยะเวลาดงักล่าว จะสร้างความ
เชื่อมั่นให้กิจการเห็นถึงสถานะของลูกหนี้ท่ีไม ่
เข้าข่ายการเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัของความเสีย่ง
ด้านเครดิต (significant increase in credit risk) 
กิจการจึงสามารถปรับการจัดชั้นลูกหนี้กลับไปที่ 
Stage 1 ได้

ตวัอย่างการปรบัการจดัชัน้ของลูกหนี ้Stage 3 :

เมื่อลูกหน้ีท�าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และ
จ่ายช�าระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
ติดต่อกัน 3 เดือน กิจการสามารถปรับการจัดชั้น
ลูกหนี้จาก Stage 3 เป็น Stage 2 หลังจากนั้น 
กิจการจะติดตามการช�าระหน้ีของลูกหน้ีต่ออีก 
9 เดือน หากพบว่า ณ สิ้นเดือนที่ 9 นับแต่วันปรับ
การจัดช้ันจาก Stage 3 เป็น Stage 2 (หรือ 
ณ สิ้นเดือนที่ 12 นับแต่วันท�าสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี) ลูกหน้ีไม ่มียอดหนี้ค ้างช�าระ 
ทัง้เงนิต้นและดอกเบีย้ จนกิจการมัน่ใจได้ว่าลกูหนี้
มีความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ตามสัญญา 
ปรับโครงสร้างหนีใ้หม่ กจิการสามารถปรบัการจดัช้ัน 
ลูกหนี้กลับมาที่ Stage 1

การจัดชั้นหนี้ (Staging) : การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาที ่

ไม ่ เข ้าข ่ายการตัดรายการ (Modification without 

de-recognition)

ภายหลังการติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ตามข้อ 5.1 หากหนี้ดังกล่าวกลับมาที่ Stage 1 
กิจการสามารถอ้างอิงระดับการจัดอันดับความ
เสี่ยงด้านเครดิต (credit risk rating grade) 
ที่ได้ท�าการประเมิน ณ วันที่หนี้ดังกล่าวกลับมา
จัดชั้นท่ี Stage 1 ในการพิจารณาการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(significant increase in credit risk) ได้หรือไม่

กิจการสามารถอ ้างอิ งระดับการจัดอันดับ 
ความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk rating grade) 
หรือค่า PD ที่ได้ท�าการประเมิน ณ วันที่หนี้ 
ดังกล่าวกลับมาจัดชั้นที่ Stage 1 ในการพิจารณา
การเพิ่มขึ้นอย ่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยง 
ด้านเครดติ (significant increase in credit risk) ได้ 
อย่างไรก็ดี กิจการต้องมีนโยบายในการประเมิน
ความเ ส่ียงและติดตามดูแลลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสร้างหนีท้ีก่ลบัมาจดัชัน้ใน Stage 1 ท่ีเข้มข้น
กว่าลูกหนี้ใน Stage 1 โดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
การมีเงินส�ารองเพื่อรองรับความเส่ียงท่ีสูงกว่า
เนื่องจากโดยทั่วไปโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ 
(PD) ของลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่กลับมา 
จัดช้ันใน Stage 1 จะสูงกว่า PD ของลูกหนี้ใน 
Stage 1 ที่ไม่เคยท�าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

5.1

5.2

6.1

5.1

5.2

6.1

การค�านวณผลขาดทุนด ้านเครดิตที่คาดว ่าจะเกิดขึ้น 

(Expected Credit Loss: ECL) : ภาระผูกพันวงเงิน 

สินเชื่อ (loan commitment)

กรณีของเงินเบิกเกินบัญชี (overdraft) สินเชื่อ
บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล กิจการ
สามารถค�านวณ ECL ในส่วนของวงเงินท่ี 
ยงัไม่ได้เบกิใช้ (unused line) โดยพจิารณาจาก
พฤติกรรมการเบิกใช ้ที่ผ ่านมาของลูกหนี้ 
ได้หรือไม่

กิจการควรพิจารณาทั้งจากข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ในการค�านวณ ECL โดยพจิารณาจาก

พฤติกรรมการเบิกใช้และการคาดการณ์

อายุที่คาดไว้ (expected life) ของสินเชื่อ
วงเงินหมุนเวียน (revolving) ท่ีต้องค�านวณ 
ECL เช่น วงเงินเบกิเกนิบัญช ีสนิเชือ่บตัรเครดติ 
และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน กิจการสามารถ
ค�านวณ ECL โดยพิจารณา Lifetime 1 ป ี
ได้หรือไม่ เน่ืองจากกิจการมีการทบทวนวงเงิน
หมุนเวียนประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

กรณสิีนเช่ือเงนิทนุหมนุเวยีน (working capital) 
ประเภทอื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินสินเชื่อเพื่อ 
การค้า (trade finance) วงเงินรับซื้อลดตั๋ว 
กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยไม่พิจารณาใน
ส่วนของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (unused line) 
ได้หรอืไม่ เนือ่งจากลกูหนีจ้�าเป็นต้องแจ้งกจิการ
ล่วงหน้าก่อนการใช้วงเงินในทุกกรณี ท�าให้
กิจการสามารถหยุดการใช้วงเงินของลูกหนี้ได้
หากลูกหนี้มีคุณภาพเสื่อมถอย หรือเข้าลักษณะ
มี Early Warning Sign อื่นตามที่ก�าหนด

กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยพิจารณา 
Lifetime 1 ปีได้ หากกิจการมีการทบทวนวงเงิน
หมุนเวียนประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี 
อย ่ าง ไรก็ตาม ประเด็นนี้ ไม ่ เ ก่ียวข ้องกับ 

การพิจารณา Rating ใหม่

กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยไม่ต้องพิจารณา
ในส่วนของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (unused line) 
หากกิจการสามารถหยดุการใช้วงเงนิของลกูหน้ีได้ 
เนื่องจากลูกหนี้จ�าเป็นต้องแจ้งกิจการล่วงหน้า

ก่อนการใช้วงเงินในทุกกรณี  

การค�านวณผลขาดทุนด ้านเครดิตที่คาดว ่าจะเกิดขึ้น 

(Expected Credit Loss: ECL) : อายุทีค่าดไว้ (expected life)

การค�านวณผลขาดทุนด ้านเครดิตท่ีคาดว ่าจะเกิดขึ้น  

(Expected Credit Loss: ECL) : สัญญาค�้าประกัน 

ทางการเงิน (financial guarantee contracts)

กิจการสามารถพิจารณาก�าหนดประเภทรายการ
ที่เป็น สัญญาค�้าประกันทางการเงินที่ต้องน�ามา
ค�านวณ ECL โดยน�าเอาแนวทางการพิจารณา
รายการนอกงบดลุทีเ่ป็นสญัญาค�า้ประกนัทางการ
เงินที่มีค่าแปลงสภาพ (CCF) ร้อยละ 100 ตาม
ประกาศธนาคารแห ่งประเทศไทยว ่าด ้วย 
หลักเกณฑ์การค�านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส�าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี Standardized 
Approach มาใช้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ในส่วนของการ
ประมาณการยอดหนี้ เพื่อค�านวณ ECL กิจการจะ
พิจารณาจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของลูกหนี้

กิจการสามารถอ้างอิงจากแนวทางการพิจารณา
รายการนอกงบดุลตามประกาศดังกล ่าวได ้ 
เนื่องจากสอดคล้องกับหลักการพิจารณาสัญญา 
ค�้าประกันทางการเงินของ IFRS 9 ท้ังนี้ ในส่วน
ของการประมาณการยอดหนี้เพื่อค�านวณ ECL 
กิจการควรพิจารณาทั้งจากข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต

โดย คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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6.2

7

8

8

6.2

7

Newsletter    Issue 7210



11Newsletter    Issue 72

อายุที่คาดไว้ (expected life) ของสินเชื่อ
วงเงินหมุนเวียน (revolving) ท่ีต้องค�านวณ 
ECL เช่น วงเงินเบกิเกนิบัญช ีสนิเชือ่บตัรเครดติ 
และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน กิจการสามารถ
ค�านวณ ECL โดยพิจารณา Lifetime 1 ป ี
ได้หรือไม่ เนื่องจากกิจการมีการทบทวนวงเงิน
หมุนเวียนประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

กรณสิีนเช่ือเงนิทนุหมนุเวยีน (working capital) 
ประเภทอื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินสินเชื่อเพื่อ 
การค้า (trade finance) วงเงินรับซื้อลดต๋ัว 
กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยไม่พิจารณาใน
ส่วนของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (unused line) 
ได้หรอืไม่ เนือ่งจากลกูหนีจ้�าเป็นต้องแจ้งกจิการ
ล่วงหน้าก่อนการใช้วงเงินในทุกกรณี ท�าให้
กิจการสามารถหยุดการใช้วงเงินของลูกหน้ีได้
หากลูกหนี้มีคุณภาพเสื่อมถอย หรือเข้าลักษณะ
มี Early Warning Sign อื่นตามที่ก�าหนด

กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยพิจารณา 
Lifetime 1 ปีได้ หากกิจการมีการทบทวนวงเงิน
หมุนเวียนประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี 
อย ่ าง ไรก็ตาม ประเด็นนี้ ไม ่ เ ก่ียวข ้องกับ 

การพิจารณา Rating ใหม่

กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยไม่ต้องพิจารณา
ในส่วนของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (unused line) 
หากกิจการสามารถหยดุการใช้วงเงนิของลกูหน้ีได้ 
เนื่องจากลูกหน้ีจ�าเป็นต้องแจ้งกิจการล่วงหน้า

ก่อนการใช้วงเงินในทุกกรณี  

การค�านวณผลขาดทุนด ้านเครดิตที่คาดว ่าจะเกิดขึ้น 

(Expected Credit Loss: ECL) : อายุท่ีคาดไว้ (expected life)

การค�านวณผลขาดทุนด ้านเครดิตท่ีคาดว ่าจะเกิดขึ้น  

(Expected Credit Loss: ECL) : สัญญาค�้าประกัน 

ทางการเงิน (financial guarantee contracts)

กิจการสามารถพิจารณาก�าหนดประเภทรายการ
ที่เป็น สัญญาค�้าประกันทางการเงินที่ต้องน�ามา
ค�านวณ ECL โดยน�าเอาแนวทางการพิจารณา
รายการนอกงบดลุทีเ่ป็นสัญญาค�า้ประกนัทางการ
เงินที่มีค่าแปลงสภาพ (CCF) ร้อยละ 100 ตาม
ประกาศธนาคารแห ่งประเทศไทยว ่าด ้วย 
หลักเกณฑ์การค�านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต
ส�าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี Standardized 
Approach มาใช้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ในส่วนของการ
ประมาณการยอดหนี้ เพื่อค�านวณ ECL กิจการจะ
พิจารณาจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของลูกหนี้

กิจการสามารถอ้างอิงจากแนวทางการพิจารณา
รายการนอกงบดุลตามประกาศดังกล ่าวได ้ 
เนื่องจากสอดคล้องกับหลักการพิจารณาสัญญา 
ค�้าประกันทางการเงินของ IFRS 9 ท้ังนี้ ในส่วน
ของการประมาณการยอดหนี้เพื่อค�านวณ ECL 
กิจการควรพิจารณาทั้งจากข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต

โดย คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่านโดยเฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วันนี้ผมได้รับโอกาสจากคณะอนุกรรมการมาตรฐาน 

ด ้ า นก ารสอบบัญชี แ ล ะ เ ทคนิ คก า รสอบบัญชี ให ้ ม า แบ ่ งป ั นคว าม รู ้ แล ะปร ะสบการณ ์จ ากก ารปร ะกอบวิ ช าชีพสอบบัญชี 

หลายท่านที่ เป ็นผู ้สอบบัญชีคงปฏิเสธไม่ได ้ว ่าทุกวันนี้ ผู ้สอบบัญชีจะต้องมีการเรียนรู ้และการพัฒนาอย่างต ่อเนื่อง นอกจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองพ้ืนฐานที่ผู ้สอบบัญชีจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน

เร่ืองดังกล่าว ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบ 

ต่องบการเงิน ดังนั้น การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญจึงหลีกเลี่ยงไม่ได ้ การน�าผลงานของผู้เชี่ยวชาญมาใช้จะต้องมีการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 620 เ ร่ือง การใช ้ผลงานของผู ้ เชี่ ยวชาญของผู ้สอบบัญชี  การอ ้ างอิงผลงานของ 

ผู้เช่ียวชาญในหน้ารายงานของผู้สอบบญัชไีม่ได้ท�าให้ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชลีดลง ดงันัน้ การจะบอกว่าผู้สอบบญัชจีะต้องรู้ทกุเร่ือง

ที่มีผลกระทบต่องบการเงินจึงไม่ใช่เรื่องแปลก

 มาตรฐานการสอบบัญชีก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีจะต้องมี 
การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน (TSA 300) การระบุและ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญ โดยการท�าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของ
กจิการ (TSA 315) และมวิีธปีฏบิตัขิองผูส้อบบญัชใีนการตอบสนอง
ต่อความเส่ียงที่ได้ประเมินไว้ (TSA 330) ผมเช่ือว่าช่วงใกล้สิ้นปีนี ้
ผู้สอบบัญชีก็คงได้จัดท�ากระดาษท�าการที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว โดยเฉพาะ
การประเมินความเส่ียงที่ส�าคัญ ที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และผู ้สอบบัญชีก็คงได้มี 
การสื่อสารและหารือกับผู้บริหารถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ

 ความเส่ียงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานของผู้เชี่ยวชาญ 
ส่วนใหญ่ทีเ่รามกัจะต้องใช้ในการตรวจสอบงบการเงนิมกัจะเกีย่วข้อง 
กบัการก�าหนดมลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิ ทีด่นิและอาคาร โรงงาน 
และเครือ่งจกัร สินทรพัย์ไม่มตีวัตน สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาและหนีส้นิทีรั่บมา 
จากการรวมธุรกิจ และสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า การค�านวณ 
โดยใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ประกันภัยหรือโครงการผลประโยชน์พนักงาน การประมาณปริมาณ
ส�ารองของน�า้มันและแก๊ส การก�าหนดมลูค่าหนีส้นิเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
และต้นทนุในการท�าความสะอาดพืน้ที ่การตคีวามสัญญา กฎหมาย และ 
ข้อบังคับ การวิเคราะห์ประเด็นการปฏิบัติทางภาษีที่ซับซ้อน 
หรือไม่ปกติ

ข้อพิจารณา 

เบื้องต้น

ในการใช้ผลงาน

ของผูเ้ช่ียวชาญ

ของผู้สอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี

ก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีจะต้อง

มีการวางแผนการตรวจสอบ

งบการเงิน (TSA 300) การระบุ

และประเมินความเสี่ยง

จากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญ

 ผู้สอบบญัชจีะต้องประเมินความรูค้วามสามารถของผูเ้ชีย่วชาญ 
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับลักษณะและขอบเขตงานท่ีผู้สอบบัญชีต้องการหรือ
ไม่ โดยสามารถดูประสบการณ์ส่วนตัวจากผลงานในอดีตของผู้เช่ียวชาญ  
ความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพหรือสมาคม
อุตสาหกรรม ใบอนญุาตในการปฏบิตังิาน รวมถงึการประเมนิความเป็นอสิระ
และเท่ียงธรรมของผูเ้ชีย่วชาญว่ามส่ีวนได้เสยีในกจิการทีต่รวจสอบหรอืไม่ 
โดยสามารถประเมนิได้จากผลประโยชน์ทางการเงนิ ความสมัพันธ์ทัง้ทางธรุกิจ
และส่วนตัว หรือการให้บริการอื่นโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

 ผู ้สอบบัญชีจะต้องประเมินจากหนังสือตอบรับงานของ 
ผู้เชี่ยวชาญว่า ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต รวมถึงวัตถุประสงค ์
ของผลงานของผูเ้ชีย่วชาญ สามารถจะตอบสนองความเสีย่งท่ีผูส้อบบญัชี 
ประเมินไว ้หรือไม ่ ซึ่ งในหนังสือตอบรับงานจะระบุถึงมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง หรือข้อก�าหนดอื่นทางวิชาชีพหรือ
ของอุตสาหกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญจะปฏิบัติตาม รวมถึง ข้อสมมติและวิธีการ 
และแบบจ�าลองต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญจะใช้

 ผูส้อบบญัชจีะต้องมกีารท�าความเข้าใจรายงานและข้อสรปุของ 
ผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบข้อมูลในรายงานกับเอกสารหลักฐานอื่น
ของผูส้อบบญัชว่ีามคีวามขดัแย้งกนัหรอืไม่ และการทดสอบการค�านวณ
ใหม่ การหารือกับผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจรายงานของ 
ผู้เชี่ยวชาญมากย่ิงขึ้น และการปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารของกิจการ 
เกีย่วกบัรายงานของผูเ้ชีย่วชาญกจ็ะท�าให้ได้มาซึง่ความเข้าใจในสมมตฐิาน
ต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้

โดย.. นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

ประเมินความรูค้วามสามารถ 

ของผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินจากหนังสือ 

ตอบรับงานของ 

ผู้เชี่ยวชาญ

ท�าความเข้าใจรายงานและ 

ข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้สอบบัญชีจะต้อง...

 ผมหวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้สอบบัญชีในการวางแผนการตรวจสอบ และช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้ม ี

การส่ือสารกับผู้บริหารในการพิจารณาว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถออกรายงานและแสดงความเห็นอย่าง 

ไม่มีเงื่อนไขได้ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนดในการน�าเสนองบการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง :
มาตรฐานการสอบบญัช ีรหัส 620 เรือ่งการใช้ผลงานของผูเ้ชีย่วชาญของผูส้อบบญัชี
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 ผูส้อบบญัชจีะต้องประเมนิความรูค้วามสามารถของผู้เชีย่วชาญ 
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับลักษณะและขอบเขตงานท่ีผู้สอบบัญชีต้องการหรือ
ไม่ โดยสามารถดูประสบการณ์ส่วนตัวจากผลงานในอดีตของผู้เช่ียวชาญ  
ความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพหรือสมาคม
อตุสาหกรรม ใบอนญุาตในการปฏบิตังิาน รวมถงึการประเมนิความเป็นอิสระ
และเทีย่งธรรมของผูเ้ชีย่วชาญว่ามส่ีวนได้เสยีในกจิการทีต่รวจสอบหรอืไม่ 
โดยสามารถประเมนิได้จากผลประโยชน์ทางการเงนิ ความสมัพนัธ์ท้ังทางธรุกิจ
และส่วนตัว หรือการให้บริการอื่นโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

 ผู ้สอบบัญชีจะต้องประเมินจากหนังสือตอบรับงานของ 
ผู้เชี่ยวชาญว่า ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขต รวมถึงวัตถุประสงค ์
ของผลงานของผูเ้ชีย่วชาญ สามารถจะตอบสนองความเสีย่งทีผู่ส้อบบญัชี 
ประเมินไว ้หรือไม ่ ซึ่ งในหนังสือตอบรับงานจะระบุถึงมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง หรือข้อก�าหนดอื่นทางวิชาชีพหรือ
ของอุตสาหกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญจะปฏิบัติตาม รวมถึง ข้อสมมติและวิธีการ 
และแบบจ�าลองต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญจะใช้

 ผูส้อบบัญชจีะต้องมีการท�าความเข้าใจรายงานและข้อสรปุของ 
ผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบข้อมูลในรายงานกับเอกสารหลักฐานอื่น
ของผูส้อบบญัชว่ีามคีวามขดัแย้งกนัหรอืไม่ และการทดสอบการค�านวณ
ใหม่ การหารือกับผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีเข้าใจรายงานของ 
ผู้เช่ียวชาญมากย่ิงขึ้น และการปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารของกิจการ 
เกีย่วกบัรายงานของผู้เช่ียวชาญกจ็ะท�าให้ได้มาซึง่ความเข้าใจในสมมตฐิาน
ต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้

โดย.. นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

ประเมินความรูค้วามสามารถ 

ของผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินจากหนังสือ 

ตอบรับงานของ 

ผู้เชี่ยวชาญ

ท�าความเข้าใจรายงานและ 

ข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้สอบบัญชีจะต้อง...

 ผมหวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้สอบบัญชีในการวางแผนการตรวจสอบ และช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้ม ี

การสื่อสารกับผู้บริหารในการพิจารณาว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถออกรายงานและแสดงความเห็นอย่าง 

ไม่มีเงื่อนไขได้ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนดในการน�าเสนองบการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง :
มาตรฐานการสอบบญัช ีรหสั 620 เรือ่งการใช้ผลงานของผู้เช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี
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ยืนยันการลงลายมือชื่อ

	 ตามข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณา 
การปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต	
พ.ศ.	๒๕๕๖	ข้อ	๗	http://bit.ly/2J6Jwoe  
ผู ้สอบบัญชีต้องแจ้งยืนยันรายชื่อสําหรับ 
งบการเงินที่ได้ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นไว ้
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี	ดังนี้	
	 •	ลงลายมอืชือ่ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืน
มถินุายน	2561	ภายในวันที	่30	มถินุายน	2561		
 • ลงลายมือชื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง 
เดอืนธนัวาคม	2561	ภายในวันที	่31	ธนัวาคม	2561	

ประเด็นปัญหาที่ผู้สอบบัญชีพบบ่อย	ๆ
  แจ้งวันสิ้นงวดบัญชีผิด สามารถแก้ไขวันสิ้นงวดบัญชี ให้ถูกต้องได้ เฉพาะ

กรณีทีย่งัไม่ได้ยนืยนัวนัท่ีลงลายมือชือ่ในระบบการแจ้งรายช่ือฯ เท่านัน้ โดยด�าเนนิการ 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1) เลือกปีลงลายมือชื่อ
 2) ตรวจสอบล�าดับที่ของรายช่ือกิจการที่ต ้องการแก้ไข และกดเลือก 
  “แก้ไขแจ้งการสอบบญัชี” (สญัลกัษณ์  ) ใน Column วนัสิน้งวดบญัชี 
 3) ในหน้า “แก้ไขแจ้งการสอบบัญชี” ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดของ 
  กิจการที่ท่านแจ้งไว้ก่อน ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล  
  ชื่อนิติบุคคล และกรอกวันสิ้นรอบบัญชีใหม่ให้ถูกต้อง
 4) กดบันทึกการแก้ไข

 ดังนั้น โปรดตรวจสอบวันสิ้นงวดบัญชีให้ถูกต้องก่อนการยืนยัน หากยืนยัน

วันที่ลงลายมือชื่อแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขวันสิ้นงวดบัญชีได้ และจะต้องยกเลิก

รายการ แล้วแจ้งใหม่เท่านั้น 

1

2

3

4

  แก้ไขวันที่ลงลายมือชื่อ	รูปแบบแสดงความเห็น	หรือขนาดของกิจการ	(รายได้รวม) 
สามารถด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1) เลือกปีลงลายมือชื่อ

 2) ตรวจสอบล�าดบัท่ีของรายชือ่กจิการท่ีต้องการแก้ไข และกดเลอืก “เพิม่/ แก้ไข วนัทีล่งลายมอืชือ่” 

  (สัญลักษณ์  ) ใน Column วันที่ลงลายมือชื่อ 

 3) ในหน้า “เพิ่ม/ แก้ไข วันที่ลงลายมือชื่อ” ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดของกิจการที ่

  ท่านแจ้งไว้ก่อน ได้แก่ เลขทะเบยีนนติบิคุคล ประเภทนติบุิคคล ชือ่นติบิคุคล วนัสิน้งวดบญัช ีและ 

  กรอกรปูแบบแสดงความเห็น ขนาดของกจิการ (รายได้รวม) หรอืวันท่ีลงลายมอืชือ่อกีคร้ังให้ถกูต้อง 

 4) กดบันทึกการแก้ไข

1

2

3

4

  แจ ้งรายชื่อกิจการไว ้ว ่ าจะลงลายมือชื่อใน 
ปี 2561	แต่มิได้ลงลายมือชื่อ ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 

ท่านจะต้องยกเลิกรายการนั้นๆ ออกจากปีที่ลงลายมือชื่อ 2561 

โดยกดเลือก “ยกเลิกการแจ้งการสอบบัญชี” (สัญลักษณ์ ) 

ใน Column ยกเลิก 

 ท่านต้องยนืยนัวนัทีล่งลายมอืชือ่ตามรายชือ่กจิการทีท่่านได้แจ้งไว้ให้แล้วเสรจ็ภายใน วันที ่31 ธนัวาคม 2561 

มิฉะน้ัน ท่านจะไม่สามารถด�าเนินการใด ๆ ในระบบการแจ้งรายชื่อฯ ได้ จนกว่าท่านจะยืนยันรายการของปี 2561 

ให้ครบถ้วนก่อน

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสามารถด�าเนินการยืนยันการลงลายมือชื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านระบบบริการออนไลน์

บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง  https://eservice.fap.or.th/fap_registration/login	

ตรวจสอบรายการก่อน
ยืนยันการยกเลิก

โดย..	ฝ่ายวิชาการ	ด้านพัฒนาและกำ	กับคุณภาพผู้สอบบัญชี
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  แก้ไขวันที่ลงลายมือชื่อ	รูปแบบแสดงความเห็น	หรือขนาดของกิจการ	(รายได้รวม) 
สามารถด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1) เลือกปีลงลายมือชื่อ

 2) ตรวจสอบล�าดบัทีข่องรายชือ่กจิการทีต้่องการแก้ไข และกดเลือก “เพิม่/ แก้ไข วนัทีล่งลายมือชือ่” 

  (สัญลักษณ์  ) ใน Column วันที่ลงลายมือชื่อ 

 3) ในหน้า “เพ่ิม/ แก้ไข วันที่ลงลายมือชื่อ” ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดของกิจการที ่

  ท่านแจ้งไว้ก่อน ได้แก่ เลขทะเบยีนนติบิคุคล ประเภทนติบุิคคล ชือ่นติบิคุคล วนัสิน้งวดบญัช ีและ 

  กรอกรปูแบบแสดงความเหน็ ขนาดของกจิการ (รายได้รวม) หรอืวันทีล่งลายมอืชือ่อกีครัง้ให้ถกูต้อง 

 4) กดบันทึกการแก้ไข

1

2

3

4

  แจ ้งรายชื่อกิจการไว ้ว ่ าจะลงลายมือชื่อใน 
ปี 2561	แต่มิได้ลงลายมือชื่อ ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 

ท่านจะต้องยกเลิกรายการนั้นๆ ออกจากปีที่ลงลายมือชื่อ 2561 

โดยกดเลือก “ยกเลิกการแจ้งการสอบบัญชี” (สัญลักษณ์ ) 

ใน Column ยกเลิก 

 ท่านต้องยนืยนัวนัทีล่งลายมอืชือ่ตามรายช่ือกจิการทีท่่านได้แจ้งไว้ให้แล้วเสรจ็ภายใน วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถด�าเนินการใด ๆ ในระบบการแจ้งรายชื่อฯ ได้ จนกว่าท่านจะยืนยันรายการของปี 2561 

ให้ครบถ้วนก่อน

 ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีสามารถด�าเนินการยืนยันการลงลายมือชื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านระบบบริการออนไลน์

บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง  https://eservice.fap.or.th/fap_registration/login	

ตรวจสอบรายการก่อน
ยืนยันการยกเลิก

โดย..	ฝ่ายวิชาการ	ด้านพัฒนาและกำ	กับคุณภาพผู้สอบบัญชี
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A Comparative 

Analysis of General 

Hedge Accounting

under IFRS 9
 Prior to the issuance of IFRS 9, hedge accounting has been criticized for 
being rule-based, complex, not aligned with entities’ risk management strategies, 
and inconsistent between financial versus nonfinancial items.  The IFRS and GAAP 
frameworks attempt to simplify hedge accounting and allow more strategies to qualify 
for hedge accounting.  The approach taken, however, has been distinct resulting 
in significant differences between US GAAP and IFRS. 

 The IASB took a comprehensive 
approach in revising its guidance from 
IAS 39 to better reflect risk management 
activities in the financial statements.  In 
addition, it provides more flexibility in 
allowing cash instruments to be hedging 
instruments. IFRS 9 made it easier 
to qualify for hedge accounting by 
eliminating the 80-125% effectiveness 
requirements. It only requires an economic 
relationship between the hedged 
item and the hedging instrument 
that gives rise to offset. Nevertheless, 
no voluntary de-designation is allowed 
unless there is a change in the risk 
management objective, or the expiration 
or ineligibility of the hedge.

 The FASB, on the other hand, 
has introduced targeted improvement 
to address specific practice issues 
(www.fdic.gov>2018). . In comparison, 
US GAAP maintained more qualifying 
cr i te r ia  wh ich inc lude r i gorous 
assessment of effectiveness in many 
cases. “Highly effective” requires 
the 80% - 125% offsetting changes in fair 
value or cash flows attributable to the 
hedged risk.  Unlike IASB, FASB allows 
voluntary de-designation of a hedging 
relationship at any time.
 Both US GAAP and IFRS require 
formal designation and documentation 
of a hedging relationship at the 
beg inn ing  o f  the  re la t ionsh ip . 

Hedge accounting is permitted to certain eligible hedging instruments and hedged 
items.  However, the detailed requirements are different. Both permit hedging 
a component of a nonfinancial item.  Nonetheless, more nonfinancial components 
are qualified as hedged items under IFRS general criteria of being separately identifiable and 
reliably measurable.  
 The two Boards require initial and ongoing assessments of effectiveness.  However, they 
differ in the nature and timing of these effectiveness assessments.   Though IFRS and GAAP allow 
non-derivatives to be hedging instruments in certain cases, IFRS generally permits such designation 
as hedging instruments in more cases than the US GAAP.  To improve hedge effectiveness, both 
permit exclusion of certain components from the assessment of effectiveness.  Yet, they differ 
in the requirement of how to account for that component. Partial-term hedging is permitted 
by both US GAAP and IFRS, although US GAAP is more prescriptive about the timing of the 
hedged item.
 The effective date of IFRS 9 is January 1, 2018 for a calendar year-end entity.  The revised 
ASC 815 under US GAAP is effective for fiscal year-end public companies beginning after 
December 15, 2018   Both Boards allow early adoption.
 The IASB and FASB have the goal to improve hedge accounting by simplifying the hedging 
rules and aligning them with entities’ risk management strategies.   Nonetheless, their approaches 
are different and consequently the two Boards’ guidance do not converge.  Hence, being bilingual 
in both sets of standards is increasingly important to participate in the global capital markets.  
This article only highlights some of the major differences in general hedge accounting.  

By.. Orapin  Duangploy
Faculty Advisor to DPU College of Innovative

Business and Accountancy (CIBA)
Dhurakij Pundit Univercity

Member, FAP Committee on Accounting Practice
กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

Reference :
www.pwc.com “IFRS and US GAAP :  Similarities and Differences 2018”.
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สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์14 ปี

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี พ.ศ. 2557-2560

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ป ี 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
รวมต่อเนื่องจากการเป็นสมาคมนักบัญชีและ 
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
ในปีน้ีวิชาชีพบัญชีของเรายังครบ 70 ป ี

 จากอดีตถึงปัจจุบันความตั้งใจที่จะ 
ส่งเสริมและพัฒนาเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู ้ประกอบ
วชิาชพีและคณาจารย์ได้เสียสละเข้ามาช่วยงาน
สภาฯ ด้วยความมุ่งมั่น ผลักดันให้มีการก�าหนด 
มาตรการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน 
การสอบบัญชี จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ 
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็น 
ที่ ยอม รับในระดับสากล จนถึ งป ัจจุบัน
ประเทศไทยเราได้รับการประกาศและเป็น 
ทีย่อมรบัแล้วว่าเราได้มใีช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี 
ตามมาตรฐานสากลแล้ว

 ไม่เพียงแต่การก�าหนดและประกาศใช้
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สภาฯ ยังส่งเสริม 
พัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านการฝึกอบรม 
ให้ค�าปรกึษา การตคีวาม เพือ่น�าไปใช้ให้ถกูต้อง
ตามที่ก�าหนด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
อ�านาจหน้าที่หลักของสภาวิชาชีพบัญชี

 ในโลกยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อม 
รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ในยุค 4.0 ผสมผสานกับวิวัฒนาการสัญญาณ 
โครงข่าย 5G ก�าลังเข้ามาทดแทนสิ่งเดิม ๆ 
ซึ่ งมี ผลกระทบกับองค ์ กรธุ รกิ จต ่ า ง  ๆ  
ในการด�าเนินงาน โดยเป็นยุคของการขยาย
ขอบข่ายของอปุกรณ์หรอืสิง่ประดษิฐ์ทีส่ามารถ
เคลื่อนที่ง่าย Mobile Device การใช้ IoT 
กันอย่างมากมายและแพร่หลาย 

บทบาทนักบัญชี

ในยุค Digital

Transformation

 ในด้านบัญชีและการเงินในยุคใหม่นี้ 
ได้มีการน�า Robotics, Blockchain โดยท�างาน
ผ่าน Cloud และออกมาในรูปของรายงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ Big Data 
& การท�า Data Analytics และยังครอบคลุม 
ไปถึงการใช้ความรู ้ความเข้าใจ Cognitive  
สร ้าง AI เ พ่ือให ้  Machine Learning 
ผ่านกระบวนการ Automation ซึ่งได้ผล 
อย่างรวดเร็วถูกต้องตรงตามหลักการบัญชี 
ปราศจากการล�าเอียง มีการควบคุม ท�าตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบที่มีอยู่
ตามอ�านาจด�าเนินงานที่วางไว้ ท�าให้ไม่ต้องมี 
การท�ากระทบยอด รวมถึงมีการตรวจสอบ
อัตโนมัติ 

 ทัง้นี ้วธิกีารทีก่ล่าวข้างต้นนีใ้ช้หุน่ยนต์ 
เข้ามาในการปฏิบัติงานรวมตลอดถึงการป้อน
ข้อมูล คิดค�านวณ ลงบัญชี ออกรายงานและ
การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประเด็น 
ก็คือ งานในระดับพื้นฐาน ไม ่ต ้องอาศัย
แรงงานผู้คนทางบัญชีจ�านวนมาก ๆ อีกต่อไป 
โดยโครงสร้างในส่วนบัญชีการเงินซึ่งเคยมีคน 
ในระดับพื้นฐานมาก ๆ นั้นต ้องกลับหัว 
โดยงานพืน้ฐานใช้คนน้อยลงมาก และจ�านวนคน 
ที่ต้องมากขึ้นมากจากเดิมคือคนที่มีความเข้าใจ
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและ 

ทีไ่ม่ใช้ตวัเลขมาวเิคราะห์อย่างละเอยีด เชือ่มโยง 
หาความสัมพันธ์ Insight & Action และ 
น�าผลการวเิคราะห์ข้อมลูไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจขององค์กร เพื่อให้ผลงานด้าน
บัญชีการเงินมีความหมายมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก 
มคีวามถกูต้อง เข้าใจง่าย และพร้อมใช้งาน ดงันัน้ 
ในช่วงของวิกฤตก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ 
ต้องมองให้ออก รีบฉกฉวยและการน�าเสนอ 
ในรปูแบบใหม่ ๆ  ทีเ่ป็นเหตเุป็นผลต่อกนัประเดน็ 
ที่ตามมาจากการน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้คือ 
นักบัญชีตั้งมากมายจะตกงานไหม

 ส�าหรับผู้สอบบัญชีในยุคสมัยนี้ โดย
มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ ๆ  ตามที่ทาง IFAC 
ได้ออกมาให้ใช้น้ันจะน�าไปสู่การตรวจสอบ
เป็น 100 % และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ ๆ 
มาช่วยในการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้สอบบัญช ี
รายบุคคลและส�านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก 
จะมีประเดน็การใช้เวลาการตรวจสอบทีม่ากขึน้ 
หากไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วย
การตรวจสอบ

 จากประเด็นการเปล่ียนแปลงในโลก 
ยุค Digital Transformation นี้ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีทุกท่านจึงควรศึกษา พัฒนา
ตนเอง เสริมสร้างทักษะข้ามศาสตร์ และ
ติดตามความรู ้ ใหม ่  ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การด� า เนินงานขององค ์กร  มีส ่ วนร ่ วม 
ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการองค ์กรให ้ร ่วมสมัย 
โดยต้องหมั่นพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 เน่ืองในวันครบรอบ 14 ปีของ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในวนัที ่ 23  ตลุาคม  2561  ภายใต้พระราชบญัญตัิ 
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ผมมีความยินดี
อย่างยิง่ทีส่ภาวชิาชีพบัญชจีะมบีทบาทส�าคญั
ในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศ มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ให้ทันสมัย ควบคู ่กับการมีจรรยาบรรณ 
ในการประกอบการ ทัดเทียมมาตรฐานสากล 
ขอให้การด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบผลส�าเร็จตามที่มุ่งหมายไว้

Special Interview  สัมภาษณ์พิเศษ

บันทึก การเดินทาง One Day Trip ครั้งที่ 3

	 ข้อความจากเพจดังเพจหนึ่ง	 บอกไว้ว่า	 “ให้เราจดจ�าแต่สิ่งดี ๆ ท่ีเกิดขึ้น เก็บวันเวลานั้นไว้ 
แล้วสักวันหนึ่งเราอาจจะคิดถึงมัน”	เช่นเดียวกับกิจกรรมท่องเที่ยว	One	Day	Trip	ครั้งที่	3	“พักเรื่องยุ่ง ๆ 
..มุ่งสูดโอโซน”	ณ	จังหวัดราชบุรี	ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่	9	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	ถึงแม้ว่ากิจกรรมจะผ่านมาแล้ว 
แต่ร่องรอยของความสนุกสนานกย็งัคงมใีห้เราได้นกึถงึกนัตลอดเวลา	ดฉัินขอใช้พืน้ท่ี	Newsletter	ฉบบันี	้จดบนัทึก 
เรื่องราวดี	ๆ	ที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	จ�านวน	70	คนค่ะ

	 เริม่ต้นการเดนิทางด้วยรถบสัปรบัอากาศ	VIP 
เลอืกท่ีนัง่กันตามสบายเลยค่ะ	ใครมากบัแม่กน็ัง่กบัแม่	
ใครมาเป็นคู่	ๆ	ก็นั่งกันเป็นคู่	ๆ

	 แน่นอนว่ากว่าจะไปถึงพิพิธภัณฑ์	 “เมืองไม ้
แฟนตาซี Woodland”	 ท่ีจังหวัดนครปฐม	 คงต้อง 
ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะถึง	 แต่การไปเที่ยวครั้งนี ้
จะไม่มีสภาวะความเงียบงัน	ง่วงนอน	ไม่รู้จะคุยอะไรกัน 
อย่างแน่นอน!	ค่ะ	เพราะเรามีเกมส์สนุก	ๆ	พร้อมของที่ระลึกกับ	MC	คนเก่งสุดสวยและสุดหล่อ
ค่อยสร้างเสียงหัวเราะตลอดการเดินทาง

คู่แม่ลูก

คู่รักวัยเก๋า

MC ขวัญใจแม่ยก

ถึงฝนจะตก

แต่เราก
็ยังยิ้มได้

	 เดินทางมาสักพักก็ถึง	พิพิธภัณฑ์	“เมืองไม้แฟนตาซี Woodland”	ที่จังหวัดนครปฐม	ตื่นตาตื่นใจ 
ไปกับความอลังการงานศิลปะและมหัศจรรย์แห่งไม้	ซึ่งมีผลงานไม้แกะสลักนับ	1,000	ชิ้น

ใครอยากเซลฟี่ ถ่ายรูป เก็บภาพความอลังการของงานศิลปะ

จัดไปเลยจ้า เต็ม ๆ จาน

หรือจะล้อมวงฟังวิทยากรให้ความรู้ก็ตามสบายเลยค่ะ 

	 จากนั้นก็ออกเดินทางไปจังหวัดราชบุรี	 มุ่งสู่สถานที่ท่องเท่ียว 
จ�าลองรูปแบบใหม่	“ณ สัทธา อุทยานไทย”	แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
แห่งความเป็นไทย
	 แต่ก่อนทีเ่ราจะไปเยีย่มชมตามทีต่่าง	ๆ 	ใน	ณ	สทัธา	อทุยานไทย 
ก็ต้องเติมพลังด้วยอาหารไทยคาวหวานแบบ	Buffet	

	 ถงึเวลาตืน่ตาตืน่ใจอีกครัง้	แม้ว่าฝนจะตกลงมากระปริดกระปรอยแต่ก็ไม่สามารถ
บดบงัความงามของ	“ณ	สทัธา	อทุยานไทย”	ด้วยเทคนคิการจดัแสดงท่ีทันสมยัทีใ่ห้ทัง้ความรู้ 
และความสนุกสนานท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ	 ตามสโลแกนที่ว่า	“เพราะสาระ
ความรู้... ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน เพราะความสงบสุข... ไม่ได้มีแค่ในวัดวาอาราม”
	 ปิดท้ายด้วยการท�ากิจกรรม Workshop ท�าลูกชุป	 ขนมไทยสุดน่ารักที่ต้อง
ใช้ความประณีต	 นอกจากจะสนุกกับการท�าขนมแล้ว	 ยังได้ของฝากเป็นขนมลูกชุบ 
ที่เราท�าเองไปฝากคนที่บ้านกันด้วยค่ะ

	 การเดนิทางครัง้นีอ้ิม่เอมไปด้วยบรรยากาศความสขุ 
และความสนกุสนาน	เพราะนอกจากจะได้เยีย่มชมสถานที่ 
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามแล้ว	 ยังได้พบปะท�ากิจกรรมร่วมกัน
กับเพื่อนร่วมวิชาชีพก่อให้เกิดมิตรภาพอันน่าประทับใจ 
สภาวชิาชพีบญัชขีอขอบพระคณุสมาชกิผูร่้วมเดนิทางทกุท่าน 
หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วย	 และ 
ที่ส�าคัญอย่าลืมติดตามกิจกรรม	One	Day	Trip	ครั้งต่อไป 
กันด้วยนะคะ

โดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร
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บันทึก การเดินทาง One Day Trip ครั้งที่ 3

	 ข้อความจากเพจดังเพจหน่ึง	 บอกไว้ว่า	 “ให้เราจดจ�าแต่สิ่งดี ๆ ท่ีเกิดขึ้น เก็บวันเวลาน้ันไว้ 
แล้วสักวันหนึ่งเราอาจจะคิดถึงมัน”	เช่นเดียวกับกิจกรรมท่องเที่ยว	One	Day	Trip	ครั้งที่	3	“พักเรื่องยุ่ง ๆ 
..มุ่งสูดโอโซน”	ณ	จังหวัดราชบุรี	ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่	9	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	ถึงแม้ว่ากิจกรรมจะผ่านมาแล้ว 
แต่ร่องรอยของความสนุกสนานกย็งัคงมใีห้เราได้นกึถงึกันตลอดเวลา	ดฉินัขอใช้พืน้ที	่Newsletter	ฉบบันี	้จดบนัทึก 
เรื่องราวดี	ๆ	ที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	จ�านวน	70	คนค่ะ

	 เริม่ต้นการเดนิทางด้วยรถบสัปรบัอากาศ	VIP 
เลอืกทีน่ัง่กันตามสบายเลยค่ะ	ใครมากับแม่ก็นัง่กบัแม่	
ใครมาเป็นคู่	ๆ	ก็นั่งกันเป็นคู่	ๆ

	 แน่นอนว่ากว่าจะไปถึงพิพิธภัณฑ์	 “เมืองไม ้
แฟนตาซี Woodland”	 ท่ีจังหวัดนครปฐม	 คงต้อง 
ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะถึง	 แต่การไปเที่ยวครั้งนี ้
จะไม่มีสภาวะความเงียบงัน	ง่วงนอน	ไม่รู้จะคุยอะไรกัน 
อย่างแน่นอน!	ค่ะ	เพราะเรามีเกมส์สนุก	ๆ	พร้อมของที่ระลึกกับ	MC	คนเก่งสุดสวยและสุดหล่อ
ค่อยสร้างเสียงหัวเราะตลอดการเดินทาง

คู่แม่ลูก

คู่รักวัยเก๋า

MC ขวัญใจแม่ยก

ถึงฝนจะตก

แต่เราก
็ยังยิ้มได้

	 เดินทางมาสักพักก็ถึง	พิพิธภัณฑ์	“เมืองไม้แฟนตาซี Woodland”	ที่จังหวัดนครปฐม	ตื่นตาตื่นใจ 
ไปกับความอลังการงานศิลปะและมหัศจรรย์แห่งไม้	ซึ่งมีผลงานไม้แกะสลักนับ	1,000	ชิ้น

ใครอยากเซลฟี่ ถ่ายรูป เก็บภาพความอลังการของงานศิลปะ

จัดไปเลยจ้า เต็ม ๆ จาน

หรือจะล้อมวงฟังวิทยากรให้ความรู้ก็ตามสบายเลยค่ะ 

	 จากน้ันก็ออกเดินทางไปจังหวัดราชบุรี	 มุ่งสู่สถานที่ท่องเท่ียว 
จ�าลองรูปแบบใหม่	“ณ สัทธา อุทยานไทย”	แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
แห่งความเป็นไทย
	 แต่ก่อนทีเ่ราจะไปเยีย่มชมตามทีต่่าง	ๆ 	ใน	ณ	สัทธา	อทุยานไทย 
ก็ต้องเติมพลังด้วยอาหารไทยคาวหวานแบบ	Buffet	

	 ถงึเวลาตืน่ตาตืน่ใจอกีครัง้	แม้ว่าฝนจะตกลงมากระปรดิกระปรอยแต่กไ็ม่สามารถ
บดบงัความงามของ	“ณ	สัทธา	อทุยานไทย”	ด้วยเทคนคิการจดัแสดงท่ีทันสมยัทีใ่ห้ทัง้ความรู้ 
และความสนุกสนานท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ	 ตามสโลแกนที่ว่า	“เพราะสาระ
ความรู้... ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน เพราะความสงบสุข... ไม่ได้มีแค่ในวัดวาอาราม”
	 ปิดท้ายด้วยการท�ากิจกรรม Workshop ท�าลูกชุป	 ขนมไทยสุดน่ารักท่ีต้อง
ใช้ความประณีต	 นอกจากจะสนุกกับการท�าขนมแล้ว	 ยังได้ของฝากเป็นขนมลูกชุบ 
ที่เราท�าเองไปฝากคนที่บ้านกันด้วยค่ะ

	 การเดนิทางคร้ังนีอ้ิม่เอมไปด้วยบรรยากาศความสขุ 
และความสนกุสนาน	เพราะนอกจากจะได้เยีย่มชมสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว	 ยังได้พบปะท�ากิจกรรมร่วมกัน
กับเพื่อนร่วมวิชาชีพก่อให้เกิดมิตรภาพอันน่าประทับใจ 
สภาวชิาชพีบญัชขีอขอบพระคณุสมาชกิผูร่้วมเดนิทางทกุท่าน 
หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา	ณ	 ท่ีน้ีด้วย	 และ 
ที่ส�าคัญอย่าลืมติดตามกิจกรรม	One	Day	Trip	ครั้งต่อไป 
กันด้วยนะคะ

โดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร
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XXX

เพียงกด Add friends และค้นหา ID

(มีเครื่องหมาย @ ด้วยนะคะ)

 @FAP.Family

หรือ Scan QR Code

@fap.family

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารถึงมือก่อนใคร... 

และอย่าลืมชวนเพื่อนคุณมา Add friends เราด้วยนะคะ

@fap.family

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

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 ,    @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

วันนี้สภาวิชาชีพบัญชีมี

แล้วนะคะ!


