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การประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานด้านบริการ

อาเซียน - CCS ครั้งที่ 83 
..อ่านต่อหน้า 19

ร่างพระราชบัญญัต ิ

ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

จากความซับซ้อนของมาตรฐานการรายงาทางการ
เงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ 
(“TFRS 2”) ท�าให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมักจะมีค�าถามอยู่เสมอๆ ว่า รายการใดอยู่
ในขอบเขตของ TFRS 2 ซึ่งอาจจะท�าให้กิจการต้อง
บนัทกึสนิทรพัย์หรอืค่าใช้จ่าย คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชี จึงจัดท�าเอกสารฉบับน้ีขึ้น 
เพื่อตอบค�าถามและชี้แจงขอบเขต และวิธีการบัญชี
ของรายการที่อยู ่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยอ้างอิงจาก 
ข้อก�าหนดของ IFRS 2 และ Basis for Conclusion 
(“BC”) ของ International Financial Reporting  
Standard no.2 Share - based Payments  
(“IFRS 2”) ด้วย  ..อ่านต่อหน้า 16

ประเทศไทยอยู่ในช่วงการปฏิรูปประเทศในหลายๆ 
ด้าน ซึง่การปฏริปูระบบและโครงสร้างภาษกีเ็ป็นอกี
ด้านหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดัน เม่ือพิจารณา
โครงสร้างของการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ฐานภาษีแล้ว  
การจัดเกบ็ภาษจีากการถอืครองทรพัย์สนิ โดยเฉพาะ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก�าลัง
เป็นทีส่นใจอย่างมาก จงึอยากหยบิยกเรือ่งนีม้าเล่าสู่
กันฟังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะปรับรูปแบบการ 
จัดเก็บอย่างไร เก็บอัตราภาษีเท่าไรมีการลดหย่อน
หรือยกเว ้นในกรณีใดบ้าง และจะจัดเก็บจาก
ทรัพย์สินประเภทไหนบ้าง? ..อ่านต่อหน้า 7

INTERVIEW ผู้ชนะเลิศ

ตอบค�าถามทางบัญชีระดับ

ประเทศ ครั้งที่ 4 

..อ่านต่อหน้า 18

..อ่านต่อหน้า 2

โดย.. ปริศนา ประหารข้าศึก

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหาร

ทักทายเปิดเล่ม

..อ่านต่อหน้า 12

การเคลื่อนย้าย

นักบัญชีในอาเซียน

ภายใต้ MRA

Update
ข่าวสารด้านบัญชีบริหาร

ประเด็นการบัญชีส�าหรับรายการ

share - based payments

Question
  &Answer



สวัสดีค่ะ...ท่านสมาชิกทุกท่าน 

ดิฉันได้รับเกียรติมากล่าวทักทายทุกท่านในเดือนมีนาคมนี้ 

ถอืเป็นโอกาสท่ีดี ในการพดูคุยถงึมุมมองและกลยุทธ์ส�าหรบั

การบริหารในปี 2559 ซึ่งแน่นอนทุกองค์กรต้องการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้

แก่กิจการของท่าน หลายองค์กรอาจต้องต้ังเป้าหมายการ

ด�าเนินงานท่ีท้าทายขึ้นเพื่อรองรับภาวะการณ์ตลาดที่

ผนัผวน ซึง่แน่นอนว่าผูน้�าองค์กรกต้็องมีความคาดหวังท่ี

จะให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมและช่วยผลักดันเป้าหมายให้

ส�าเร็จ และสายงานบัญชีการเงินก็เป็นหน่วยงานส�าคัญท่ี 

ผู้บริหารต้องการให้ช่วยสนับสนุนในกิจกรรมทางธุรกิจที่

ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็น การลงทุน การซ้ือกิจการ การลดสาย

ธุรกิจ การลดต้นทุนการด�าเนินงาน เป็นต้น  ดังนั้น ในช่วง

ต้นของปีน้ีจงึเป็นโอกาสดีท่ีนักบัญชีการเงินจะได้ปรบัเปลีย่น

บทบาทจากเพียงผู้จัดท�ารายงานท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่กับ

ตัวเลขในอดีตและการจัดเก็บเอกสารมากมายมาเป ็น

พันธมิตรของฝ่ายบริหารผ่านการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุน

การตัดสนิใจโดยใช้ทักษะของการบัญชีบรหิาร (Managerial 

Accounting) ซ่ึงมิได ้มุ ่งจัดท�า

รายงานทางการเงินเพื่อสรุปผล

การด�าเนินงานในอดีต แต่จะ 

น�าเสนอรายงานแก่ผู ้บริหาร 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการและมุ่งเน้นไปท่ีการ

สนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อกิจการในอนาคต 

เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและบริการเพื่อใช้ตัดสินใจใน

การต้ังราคา และการจัดท�างบประมาณและวิเคราะห์ผลการ

ด�าเนินงานเพื่อน�าผลวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ของ

กิจการ ฯลฯ การบัญชีบริหารจึงเป็นหลักการท่ีตอบโจทย์

การบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างดี เพราะเป็นเครื่อง

มือที่ส�าคัญของผู้บริหารในการจัดการกับความท้าทายจาก

การเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมท่ีเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา

หากนักบัญชีสามารถประยุกต์ใช้หลักการข้างต้นในเชิงกลยุทธ์ได้ 
ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารอีกทั้งเป็นพื้นฐานท่ี
ส�าคัญในการต่อยอดพัฒนาสายอาชีพตนเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร
สูงสุดด้านการเงิน Chief Financial Officer หรือแม้กระท่ัง 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร Chief Executive Officer ซึ่งเป็น
ต�าแหน่งที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Business Planning) การบริหาร
พอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) การบริหาร 
ความเส่ียง (Risk Management) การบริหารจัดการทุนมนุษย์ 
(Human Capital Management) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) การบริหารด้านการเงิน  

(Treasury Management) 
ตลอดจนต ้อง มีความรับ 
ผิ ด ช อ บ ต ่ อ ก า ร จั ด ท� า 
งบการเงิน และการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภบิาล (Good 
Corporate Governance) 
รวมทั้งต้องต่ืนตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การบญัชเีศรษฐกจิ การเมอืง  
กฎหมายและกฎเกณฑ  ์
ใหม่ๆ ในตลาดเงินและ
ตลาดทุน อย่างสม�่าเสมอ 
ฯลฯ 

Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม

Update
ข่าวสารด้านบัญชีบริหาร

โดย..คุณปริศนา ประหารข้าศึก

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

“หลายท่านอาจมองว่าเป็นภารกิจที่ยาก 

ส�าหรับนักบัญชีที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง

ให้สนองความคาดหวังขององค์กรและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดิฉันอยากให้ก�าลังใจ 

แก่ทุกท่านว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ไกลเกินเอื้อม  

หากมีการฝึกฝนและได้รับโอกาสในการ 

เริ่มพัฒนาความรู้ความสามารถ”
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จากที่ดิฉันเล่ามาข้างต้น หลายท่านอาจมองว่าเป็นภารกิจท่ียาก
ส�าหรับนักบัญชีท่ีจะปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองให้สนองความ 
คาดหวงัขององค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้ ซึง่ดฉินัอยากให้ก�าลัง
ใจแก่ทุกท่านว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่ไกลเกินเอื้อม หากมีการฝึกฝนและ 
ได้รับโอกาสในการเริ่มพัฒนาความรู้ความสามารถ อีกทั้งเรียนรู้
การน�าระบบ information technology มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการจัดท�ารายงานการเงินให้รวดเร็วแม่นย�า นอกจากนี้แล้ว 
ทางสภาวชิาชพีบญัชโีดยคณะกรรมการวชิาชพีบญัชด้ีานการบญัชี
บริหารของเราก็ได้พัฒนาหลักสูตรหลากหลายในปีที่ผ่านมา 
เพื่อช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของนักบัญชีให้ก้าวสู่ความ
เป็นผูบ้รหิารสงูสดุสายงานการเงนิได้ อาท ิหลกัสตูร Fundamental 
CFO ส�าหรับผู้บริหารจากบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หลักสูตร CFO Certificate  หลักสูตร CFO Current 
Issue ส�าหรับผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินจากบริษัท
จดทะเบยีนหรอืก�าลงัเตรยีมตวัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตร Beyond Treasury  
Management ซึ่งมุ ่งเน้นเพิ่มทักษะการบริหารการคลังและ 
การใช้เคร่ืองมือทางการเงินหลากหลาย หลักสูตร Managerial 
Accounting ซึ่งมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะของนักบัญชีการเงิน
ไปเป็นนกับญัชบีรหิาร ซึง่ในปีทีผ่่านมาถอืว่าได้รบัความสนใจและ
ประสบความส�าเร็จในการจัดการฝึกอบรบหลักสูตรเหล่านี้เป็น
อย่างมากเน่ืองจากเนื้อหาถ่ายทอดจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
จริงและผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงระหว่าง
การอบรม ทัง้นี ้ในปี 2559 ทางสภาวชิาชีพบญัชีจะทะยอยเปิดรบั
ผู ้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ข้างต้นต้ังแต่เดือนมีนาคมนี้ 
เป็นต้นไป ซึ่งทุกท่านจะสามารถติดตามข่าวคราวได้จากการ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และโบรชัวร์ของสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ

สุดท ้ าย น้ี  ดิฉันในนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหารมุ่งหวังว่าจะสามารถเป็นอีกช่องทาง

หนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้นักบัญชีพัฒนาศักยภาพและก้าวสู ่ 

ความเป็นผูบ้รหิารมืออาชีพด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์

และหลักการความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องค่ะ

“หากจะกล่าวถึงเส้นทางสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
จากรากฐานความเป็นนักบัญชี หลายท่านอาจมองว่าเป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่งยวด แต่กระน้ัน ดิฉันก็เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีท�าได้และ 
เราควรถือเป็นเป้าหมายของการท�างานค่ะ จากประสบการณ์ของ
ดิฉันหลังจากส�าเร็จการศึกษาด้านบัญชีและ MBA จนได้เริ่มชีวิต 
การท�างานจริงในสาขาที่เกี่ยวข้องท�าให้ดิฉันรู ้จักการท�าบัญชี 
การแปลงกิจกรรมทางธุรกิจเป็นผลลัพธ์ทางการเงินซึ่งวัดได  ้
การวิเคราะห์ทางการเงิน การท�าแผนธุรกิจ การใช้เครื่องมือทาง 
การเงินเพื่อจัดหาเงินทุน ตลอดจนการประเมินมูลค่ากิจการ 
ล้วนเป็นทักษะพื้นฐานที่ดิฉันได้เก็บเกี่ยวจากเส้นทางสายอาชีพที่
เริม่ต้นจากการเป็นผูส้อบบญัชใีนระยะสัน้ นกับญัชกีารเงิน นกับัญชี
บริหาร จนเริ่มเข้าสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานวางแผนกลยุทธ์ และ 
งานบริหารความเส่ียง ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีดิฉันเห็นเป็นทักษะ 
ที่จ�าเป็นต่อการบริหารและน�าองค์กรของผู ้บริหารระดับสูงค่ะ 
อย่างไรก็ตามการที่เราจะได้รับโอกาสให้ก้าวหน้าถึงการเป็นผู้น�า
องค์กรน้ันดิฉันคิดว่ามีเคล็ดลับหัวใจนักบริหาร 5 ประการค่ะ”

ด้วยหลักหัวใจการบริหาร 5S ข้างต้น ดิฉัน
เชื่อว่าจะท�าให้ผู้ที่เริ่มท�างานให้องค์กรโดย
สายอาชีพต่างๆ รวมทั้ง นักบัญชีบริหาร
สามารถได้รบัการยอมรับและความไว้วางใจ
จากผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน อันจะน�า
ไปสู่ความส�าเร็จในเส้นทางสายอาชีพอย่าง
แน่นอนค่ะ

Strengthen core competencies

ปรับฐานองค์ความรู้ให้แน่น สร้างความช�านาญ

หลักส่วนตัวให้ได้รับการยอมรับ

Steer integrated  

management skills  

ประสานองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้การบริหาร

องค์กรบรรลุเป้าหมาย ท�างานและบริหารงานใน

ลักษณะเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Sharpen the saw with  

team & partnership ไม่หยุดพัฒนา 

และเรียนรู้ ไปพร้อมกับทีมงานและพันธมิตร

Survive the changes  

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรับกลยุทธ์เชิงรุก

ต่อการเปลี่ยนแปลงได้

Strong enterprenurialship  

สวมบทบาทการบริหารอย่างเจ้าขององค์กร

นักบัญชีบริหารควรยกระดับ

บทบาทของตนเองอย่างไร?

บทสัมภาษณ์คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ด้านการเงินและบัญชี หรือ Chief Finance Officer-CFO ของ  
บมจ. ไทยออยล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านโรงกลั่นน�า้มันและปิโตรเคม ี
ตลอดจนโรงไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น เช่น ธุรกิจขนส่งปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจผลิตเอทานอล
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เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนาม
ใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อยกระดับและพัฒนา 
ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม” ซึ่งคุณประสัณห์ 
เชือ้พานชิ   นายกสภาวชิาชพีบญัช ีได้ร่วมลงนาม
พร้อมกบัตวัแทนจากภาครฐัและเอกชน อีกหลาย
หน่วยงาน โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ์
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี บันทึก 
ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 
และเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของวิสาหกิจ 
เพื่อสังคมและระบบเศรษฐกิจฐานราก ให้เติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
หลักของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้ชุมชนด�าเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร  และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการที่
กรมสรรพากรได้ออก พระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่595) พ.ศ. 2558 
ซึง่มเีนือ้หาหลกัเก่ียวกบัการได้รบัยกเว้นการตรวจสอบทางภาษสี�าหรบัรายการทีเ่กดิ
ขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เมื่อกิจการจดแจ้งการรับสิทธิดังกล่าวต่อกรม
สรรพากร และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขคือ 
กจิการต้องจดัท�าบญัชีให้สอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิของกจิการ หรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ๆ 
ว่า “บัญชีเล่มเดียว” ตั้งแต่รอบบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

สภาวชิาชพีบญัชสีนบัสนนุนโยบายของรฐัทีส่่งเสรมิให้มกีารท�าบญัชเีล่มเดยีว ซึง่จะ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กิจการ  ยกระดับประเทศไทยในการจัดท�าข้อมูลการเงิน
ให้โปร่งใส อันจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

พิธีลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

และภาคเอกชน เพือ่ยกระดับและพฒันาผูป้ระกอบกจิการเพือ่สังคม”

3 หน่วยงานยืนยันความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว

FAP Activity  ข่าวกิจกรรม
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เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการประชุม AFA Council 
Meeting ครั้งที่ 121 ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว  
สภาวิชาชีพบัญชี น�าโดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายก 
สภาวิชาชีพบัญชี คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธาน 
คณะกรรมการวชิาชีพบญัชด้ีานการสอบบญัช ีคุณวไิล ฉทัทันต์รศัมี 
เลขาธิการ และคุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะ
อนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุม AFA  
Council Meeting เพื่อความร่วมมือกันในการผลักดันและ 
พฒันาวชิาชพีบญัช ีการเข้าร่วมประชมุในครัง้นีถ้อืเป็นการพบปะ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพ
บัญชีที่มาจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือ
อย่างต่อเนือง

ในวันเดียวกันยังมีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี กับ Lao Chamber of  
Professional Accounts and Auditors (LCPAA) เป็นองค์กร
วชิาชพีบัญชขีองประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการด�าเนินการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชี ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

งานสัมมนา 

DBD 

e-Filing

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาฟรี “เตรียมความพร้อมการน�าส่ง 
งบการเงนิผ่านระบบ DBD e-Filing” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูป้ระกอบการและผูท้ีเ่กีย่วข้อง สามารถ
น�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิงานและใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการสร้าง  ความรู ้ความเข้าใจ
ในการน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟัง
กว่า 700 คน โดยจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

และ พิธีลงนามใน MOU ร่วมกับ LCPAA องค์กร

วิชาชีพบัญชีของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
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ในฉบับนี้ส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ จะมาแนะน�าการเข้าใช้งานบริการ

ออนไลน์ ในหัวข้อ “สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี” ส�าหรับหัวข้อนี้ 

มีประโยชน์ส�าหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี, ผู้ที่เคยเป็น

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแล้วขาดต่ออายุสมาชิก และผู้ที่ประสงค์จะปรับ

วุฒิการศึกษาของสมาชิก

หากสมาชกิต้องการสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online โปรดติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-685-2535, 2564, 2566 
หรือ E-mail: it@fap.or.th หรือ สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับงานทะเบียน ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  
02-685-2524, 2530 และ 2532 หรือ E-mail: 
member@fap.or.th

เปิด Web Browser พิมพ์
 www.fap.or.th ในช่อง Address Bar

เลือกเมนู บริการออนไลน์ 
หัวข้อ “สมัครสมาชิก               
สภาวิชาชีพบัญชี”

กรอกเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน
13 หลัก เลือก “ตรวจสอบ”

หากประสงค์จะสมัครสมาชิก หรือ 
ปรับวุฒิการศึกษา เลือก “สมัครสมาชิก”

 กรอกข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลที่อยู่, 
ข้อมูลการศึกษา และแนบไฟล์
เอกสารให้ตรงกับหัวข้อรายการที่
ก�าหนด ขนาดไม่เกิน 500 KB 
(เฉพาะไฟล์นามสกลุ .jpg/.png/.gif) 
ให้ครบถ้วน เมื่อด�าเนินการเสร็จ
แล้วให้เลือก “บันทึกใบค�าขอสมัคร
สมาชิกใหม่”

ก�าหนดรหัสผ่านอย่างน้อย 
6 ตัวอักษร (เฉพาะตัวอักษร
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข) 
เลือก “บันทึกข้อมูล”

เลือกช่องทางช�าระเงิน ดาวน์โหลด
ใบแจ้งช�าระเงิน เพื่อน�าไปช�าระเงิน
ผ่านธนาคาร ทีก่�าหนด หรอืช�าระผ่าน 
Credit Card เมื่อช�าระเงินแล้ว 
ภายใน 5 วันท�าการ สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบสถานะ พร้อมพิมพ์ใบเสร็จ 
รับเงิน หรือ Save File  
ใบเสร็จรับเงินออนไลน์

FAP News Update
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ประเทศไทย
อยู ่ ใ น ช ่ ว งก า รปฏิ รู ป ปร ะ เ ทศ 

ในหลายๆ ด้าน ซ่ึงการปฏิรูประบบ 

และโครงสร้างภาษีก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดัน 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ฐานภาษีแล้ว 

การ จัด เ ก็บภา ษีจ ากการ ถือครองทรัพย ์สิน  โดย เฉพา ะ 

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก�าลังเป็นที่สนใจ 

อย่างมาก จึงอยากหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าร่างกฎหมาย 

ดังกล่าวจะปรับรูปแบบการจัดเก็บอย่างไร เก็บอัตราภาษีเท่าไร 

มีการลดหย่อนหรือยกเว้นในกรณีใดบ้าง และจะจัดเก็บจาก

ทรัพย์สินประเภทไหนบ้าง?

แต่ก่อนอื่นขอพูดถึงที่มาที่ไปของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสักหน่อย 
อันที่จริงไม่ใช่ระบบภาษีใหม่เสียทีเดียว แต่เป็นการปรับปรุงจากภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบำารุงท้องที่ซึ ่งมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หากจะมองว่าอะไรเป็นปัญหาจึงต้องปรับปรุงภาษี ก็มี
อธิบายไว้ 4 ประเด็น ดังนี้

ร่างภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างถูกมองว่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และจะนำามาซึ่งการลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคมในการถือครองทรัพย์สิน    
ช่วยให้เกิดการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นประโยชน์ และช่วยลดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินและการเก็งกำาไรอีกด้วย ต่อจากนี้จะขอสรุป
สาระสำาคัญที่น่าสนใจของร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวพร้อมนำาเสนอตัวอย่างการคำานวณง่ายๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู ้อ่านมากข้ึน 
โดยจะขอเสนอสาระสำาคัญ 6 เร่ือง ดังต่อไปนี้       

ปัญหา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องที่

ฐานภาษี
เก็บจากประโยชน์ที่ได้จากโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งฐาน
ภาษีซำ้าซ้อนกับภาษีเงินได้ที่เก็บจากรายได้ค่าเช่า

ล้าสมัยเนื่องจากมูลค่าที่ดินประเมินจากราคากลางที่ดิน  

ปี 2521 - 2524

อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ต่อปี ผู้ประกอบการร้องเรียนว่าอัตรา
การเกบ็สงูเกินไป และปกตเิจ้าของทรพัย์จะผลักภาระ
ไปยังผู้เช่า

โครงสร้างอัตราภาษีเป็นแบบถดถอย (Regressive 
Taxation) ทำาให้ที่ดินที่มีมูลค่าสูงถูกเก็บภาษีน้อยกว่า 
ที่ดินที่มีมูลค่าตำ่า 

การยกเว้น

หรือ 

เลี่ยงภาษี

ไม ่จัดเก็บจากผู ้ ใช ้โรงเรือนที่อยู ่อาศัยเองหรือ 
โรงเรอืนที่ปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำาให้เก็บภาษี
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ไม่จดัเกบ็จากผูใ้ช้โรงเรือนท่ีอยูอ่าศยัเอง ซึง่ลดหย่อนเนือ้ทีดิ่น 

ตั้งแต่ 50 ตารางวาถึง 5 ไร่ เป็นผลให้จัดเก็บภาษีได้น้อย

อื่นๆ
ค่ารายปีถูกประเมินโดยการใช้ดุลยพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ซึ่งเปิดโอกาสต่อการทุจริตได้ง่าย

ปัญหาการนิยามท่ีดินทางการเกษตร และหลักการลดหย่อน 
ให้แก่ที่ดินทางการเกษตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับความมั่งคั่ง 
ซึ่งเกษตรกรแต่รายมีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน

ในฉบับนี้ส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ จะมาแนะน�าการเข้าใช้งานบริการ

ออนไลน์ ในหัวข้อ “สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี” ส�าหรับหัวข้อนี้ 

มีประโยชน์ส�าหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี, ผู้ที่เคยเป็น

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแล้วขาดต่ออายุสมาชิก และผู้ที่ประสงค์จะปรับ

วุฒิการศึกษาของสมาชิก

หากสมาชกิต้องการสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online โปรดติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-685-2535, 2564, 2566 
หรือ E-mail: it@fap.or.th หรือ สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับงานทะเบียน ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  
02-685-2524, 2530 และ 2532 หรือ E-mail: 
member@fap.or.th

เปิด Web Browser พิมพ์
 www.fap.or.th ในช่อง Address Bar

เลือกเมนู บริการออนไลน์ 
หัวข้อ “สมัครสมาชิก               
สภาวิชาชีพบัญชี”

กรอกเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน
13 หลัก เลือก “ตรวจสอบ”

หากประสงค์จะสมัครสมาชิก หรือ 
ปรับวุฒิการศึกษา เลือก “สมัครสมาชิก”

 กรอกข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลที่อยู่, 
ข้อมูลการศึกษา และแนบไฟล์
เอกสารให้ตรงกับหัวข้อรายการที่
ก�าหนด ขนาดไม่เกิน 500 KB 
(เฉพาะไฟล์นามสกลุ .jpg/.png/.gif) 
ให้ครบถ้วน เมื่อด�าเนินการเสร็จ
แล้วให้เลือก “บันทึกใบค�าขอสมัคร
สมาชิกใหม่”

ก�าหนดรหัสผ่านอย่างน้อย 
6 ตัวอักษร (เฉพาะตัวอักษร
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข) 
เลือก “บันทึกข้อมูล”

เลือกช่องทางช�าระเงิน ดาวน์โหลด
ใบแจ้งช�าระเงิน เพื่อน�าไปช�าระเงิน
ผ่านธนาคาร ทีก่�าหนด หรอืช�าระผ่าน 
Credit Card เมื่อช�าระเงินแล้ว 
ภายใน 5 วันท�าการ สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบสถานะ พร้อมพิมพ์ใบเสร็จ 
รับเงิน หรือ Save File  
ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
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       ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

• ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
• ผู้ครอบครอง หรือท�าประโยชน์ในที่ดิน  
หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

       ทรัพย์สินที่จัดเก็บภาษี

• ที่ดิน ซึ่งหมายรวมถึง พื้นที่ดิน ภูเขา  
และส่วนที่เป็นน�้า
• สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน   
อาคาร  ตกึ คลังสินค้า แพ และส่ิงปลูกสร้าง
อื่นตามที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

       ฐานภาษี

“มูลค่าทั้งหมด (ราคาประเมินทุนทรัพย์) ของ
ทีด่นิ หรอืส่ิงปลกูสร้างรวมกับมลูค่าของทรพัย์สนิ
อื่นอันติดกับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น หักด้วย 
ค่าบ�ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดร้อยละ 
1 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 10”

       การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

• ยกเว้นส�าหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีไ่ด้รบั
ความเสยีหาย ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกัน
ได้โดยทั่วไป
• กรณีทีม่เีหตทุ�าให้ทีด่นิได้รบัความเสยีหาย
หรือสิง่ปลกูสร้างถูกท�าลายจนต้องซ่อมแซม 
ในส่วนส�าคัญ
• ยกเว้นภาษสี�าหรบัทีด่นิและส่ิงปลกูสร้างทีใ่ช้
เป็นทีอ่ยูอ่าศยั โดยมลูค่าทรัพย์สินท่ีถอืครอง 
ไม่เกินมลูค่าทีก่�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
• ยกเว้นภาษีส�าหรับที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมไม่เกิน
มูลค่าที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

       อัตราภาษี

• อัตราภาษีทั่วไป ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ 
ฐานภาษี
• อตัราภาษสี�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั โดยไม่ประกอบ
การเชงิพาณชิย์ ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของฐานภาษี
• อัตราภาษีส�าหรับที่ดินเกษตรกรรม ไม่เกิน
ร้อยละ 0.05 ของฐานภาษี
• อัตราภาษีส�าหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือ 
ไม่ได้ท�าประโยชน์ใน 3 ปีแรก เสียไม่ต�่ากว่า
อัตราทั่วไปแต่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของฐานภาษี 
หากมิได้ท�าประโยชน์อีกจะต้องเสียเพิ่มขึ้นอีก  
1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐาน
ภาษี

       การช�าระภาษี

• ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อม
ช�าระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี

ตัวอย่างการคำานวณภาษีเปรียบเทียบระหว่าง      

           ภาษีปัจจุบันกับร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กรณีที่ดินไม่มีสิ ่งปลูกสร้าง
นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ (400 ตารางวา) ใจกลางเมือง ราคาประเมิน 100,000 บาท ต่อตารางวา

สรุปสาระสำาคัญ

ที่น่าสนใจของ

ร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จากการค�านวณข้างต้น ภาษีตามร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส�าหรับที่ดินว่างเปล่าจะสูงกว่าภาษีปัจจุบันหากถือครองไว้นานโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
แสดงให้เห็นว่าต้องการกระตุ้นให้มีการพัฒนาที่ดินมากกว่าที่จะเก็บไว้เก็งก�าไร ดังนั้น หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เตรียมพร้อมท�าความเข้าใจ 
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการในการบริหารสินทรัพย์และลดภาระภาษีของกิจการได้
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โครงสร้างการจัดเก็บภาษีแบ่งออกเป็น 3 ฐานภาษี ได้แก่ 

1) ฐานรายได้ (Income base) เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2) ฐานการบริโภค (Consumption base) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม    

3) ฐานทรัพย์สิน (Property base) เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีมรดก

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุด การซื้อขายโรงเรือน

ขนาดที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินต่อตารางวา หรือต่อไร่

ประเภทและขนาดของสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดในอาคารชุด

ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด

อายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อม ส�าหรับการประเมินภาษี

อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะน�ามาใช้ประมาณปี พ.ศ. 2560 นี้ 
อาจมีการเปลีย่นแปลงในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อัตราภาษี ฐานภาษีท่ีได้รับยกเว้นซึง่เป็นเร่ืองท่ีน่าตดิตามกันต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง 
ศูนย์บริก�รวิช�ก�รเศรษฐศ�สตร์ คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
www.realist.co.th

เรียบเรียงโดย..ฝ่ายวิชาการสภาวิชาชีพบัญชี

ทบทวนโดย..คุณนงราม เลาหอารีดิลก

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดรับสมัครงาน ในต�าแหน่งดังต่อไปนี้

1. นักวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี 

2. นักวิชาการด้านสอบบัญชี 

3. นักวิชาการด้านการท�าบัญชี  

   การวางระบบบัญชี และการบัญชีบริหาร 

4. นักวิชาการด้านการบัญชีภาษีอากร 

5. นักวิชาการด้านการศึกษา 

   และเทคโนโลยีการบัญชี 

6. ผู้จัดการฝ่ายอบรม

7. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนา 

   และก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี 

8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส  

   ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี 

9. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

10. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

12. เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร

13. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างประเทศ

14. เลขานุการผู้อ�านวยการ

15. เจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง

วิธีสมัคร :

• สมัครได้ด้วยตนเองที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
• ส่งใบสมัครและประวัติ มาได้ตามที่อยู่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”)  
• ติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอาทิตยา จินต์กระจ่าง โทรศัพท์ 02-685-2545 มือถือ 083-096-5224  หรือส่งข้อมูล 

ในการสมัครงาน มาได้ที่ E-mail: atitaya.ch@fap.or.th
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สวัสดี
ครับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งใน FAP Newsletter 

ฉบับเดือนมีนาคม มาคราวน้ีส่วนงานกฎหมายขอหยิบยก 2 กรณีศึกษาท่ีมี 

ผู้กระท�าความผิดและฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาเป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นให้ 

ผู้ท�าบัญชีประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง ผมหวังว่าบทความนี้ จะสามารถสะท้อน ข้อควร

ระวังและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพนะครับ

นางสาว ม. ได้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท�าบัญชีโดยจัดท�างบการเงินให้แก่บริษัท ค. ระหว่างวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ 
บัญชี หรือข้ึนทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ทีก่�าหนดว่า “ห้ามมใิห้ผูใ้ดประกอบวชิาชพีเป็นผูท้�าบัญชี เว้นแต่เป็นสมาชกิ 
สภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีโทษตามมาตรา 69 ที่ก�าหนด 
ว่า “ให้ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” 

นางสาว ณ. ได้ประกอบวชิาชพีบญัชีเป็นผู้ท�าบญัชีรับจ้างบรษิทั อ. โดยเป็นผูด้แูลบญัชีจัดท�าเอกสาร
และบันทึกรายการบัญชี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
โดยนางสาว ณ. ไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพท�าบัญชี เน่ืองจากไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี
หรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี อันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ที่ก�าหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท�าบัญชี เว้นแต่เป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีโทษตามมาตรา 69 ที่ก�าหนด
ว่า “ให้ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

พิพากษาว่า นางสาว ม. มีความผิดตามฟ้อง จำาเลยให้การรับสารภาพ 
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งให้ปรับ 10,000 บาท 

พิพากษาว่า นางสาว ณ. มีความผิดตามฟ้อง จำาเลยให้การรับสารภาพ 
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำาคุก 3 เดือน 
และปรับ 15,000 บาท โดยโทษจำาคุกให้รอลงอาญาเป็นระยะเวลา 1 ปี 

อ้างอิงจาก : คำาพิพากษาที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี 2558

ต่อการฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
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หลักสูตร Fundamental Practice for CFO เมื่อปี 2558 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีบริหารได้เรียนเชิญ คุณพัทธนนท์ เปรมสมิทธ์ ซ่ึงเป็นผู้รู้ในวงการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ท่านหนึ่ง มาร่วมเป็นวิทยากร ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และใน 

FAP Newsletter เล่มนี้ ท่านก็ให้เกียรติมาแนะน�ามุมมองดีๆ เก่ียวกับนักบัญชีบริหาร

ให้กับสมาชิกทุกท่านค่ะ

ท่านคิดว่า  

“อะไรคือคุณสมบัติ 

ที่สำาคัญของ 

นักบัญชีบริหาร”

‘รอบรู้’

มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางบัญชีและอ่านงบการเงินได้อย่าง
ทะลุ รวมท้ังมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ  
ตลาด คู่แข่ง และทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร  
เข้าใจปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบส�าคัญต่อ
นโยบายกลยุทธ์การด�าเนินการและความ
สามารถในการแข่งขันขององค์กร

‘สร้างสรรค์’

มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบ
ของรายงานและสามารถที่จะดึงข้อมูล
ส�าคัญทางการเงินจากระบบมาเพ่ือจัดท�า
เป็นรายงานเพือ่การบรหิาร (Management 
Report) ท่ีสะท้อนถึงผลประกอบการและ
สุขภาพทางการเงินขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

‘ช่างสังเกต ละเอียด

รอบคอบ’

เป็นคนช่างสงัเกตช่างสงสยัในการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินต ่างๆ และสามารถ 
คาดการณ์ผลทีจ่ะตามมาได้  เช่น ผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร 
ความสามารถในการช�าระหนี้ 
เป็นต้น

‘คิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ’

สามารถวเิคราะห์จับประเด็นหาต้นเหตุของ
ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การให้ 
Credit Term กับลูกค้ามีระยะยาวเกินไป 
เป็นตน้

‘สนุกกับการแก้

ปัญหา’

มีทักษะในการแก้ปัญหาหรือรู้ว่าจะขอการ
สนับสนุนจากใคร กล้าและมีเทคนิคการน�า
เสนอแนวทางการด�าเนินการแก้ไขและ
ป้องกันให้กับผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที

‘โปรแอคทีฟ’

ท�างานเชิงรุกไม่รอการร้องขอหรือสั่งการ  
มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน และมีจิตส�านึกในความเร่งด่วน 
(sense of urgency) สามารถจัดล�าดับ
ความส�าคัญของประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

‘ทำางานเป็นทีม’

ท�างานใกล้ชิดกับผู้บริหารและท�างานร่วม
กับหน่วยงานต่างๆ มีการสื่อความที่ด ี
รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นที่
ปรกึษาและประสานประโยชน์กบัหน่วยงาน
ต่างๆ ในฐานะผู้สนับสนุนการบริหารให้
ประสบความส�าเร็จมากขึ้น

success

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหาร

“ผมมองว่านักบัญชีบริหารเป็นผู ้ช่วยคนส�าคัญของผู ้บริหาร 

ในการท่ีจะตรวจจับและบอกสัญญาณชีพท้ังด้านบวกและลบ 

ขององค์กร รวมท้ังการให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 

จึงจ� า เป ็นต ้องมีคุณสมบัติส� า คัญดัง น้ี รอบรู ้  สร ้ างสรรค ์  

ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สนุกกับ

การแก้ปัญหา ท�างานเป็นทีม และโปรแอคทีฟ ครับ”

คุณพัทธนนท์ เปรมสมิทธ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา บริษัท เธียรสุรัตน์ จ�ากัด (มหาชน)

สวัสดี
ครับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งใน FAP Newsletter 

ฉบับเดือนมีนาคม มาคราวน้ีส่วนงานกฎหมายขอหยิบยก 2 กรณีศึกษาท่ีมี 

ผู้กระท�าความผิดและฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาเป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นให้ 

ผู้ท�าบัญชีประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง ผมหวังว่าบทความนี้ จะสามารถสะท้อน ข้อควร

ระวังและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพนะครับ

นางสาว ม. ได้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท�าบัญชีโดยจัดท�างบการเงินให้แก่บริษัท ค. ระหว่างวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ 
บัญชี หรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ทีก่�าหนดว่า “ห้ามมใิห้ผูใ้ดประกอบวชิาชพีเป็นผูท้�าบัญชี เว้นแต่เป็นสมาชกิ 
สภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีโทษตามมาตรา 69 ที่ก�าหนด 
ว่า “ให้ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” 

นางสาว ณ. ได้ประกอบวชิาชพีบญัชีเป็นผู้ท�าบญัชีรับจ้างบรษิทั อ. โดยเป็นผูด้แูลบญัชีจัดท�าเอกสาร
และบันทึกรายการบัญชี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
โดยนางสาว ณ. ไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพท�าบัญชี เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี
หรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี อันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ที่ก�าหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท�าบัญชี เว้นแต่เป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีโทษตามมาตรา 69 ที่ก�าหนด
ว่า “ให้ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

พิพากษาว่า นางสาว ม. มีความผิดตามฟ้อง จำาเลยให้การรับสารภาพ 
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งให้ปรับ 10,000 บาท 

พิพากษาว่า นางสาว ณ. มีความผิดตามฟ้อง จำาเลยให้การรับสารภาพ 
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำาคุก 3 เดือน 
และปรับ 15,000 บาท โดยโทษจำาคุกให้รอลงอาญาเป็นระยะเวลา 1 ปี 

อ้างอิงจาก : คำาพิพากษาที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี 2558

ต่อการฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
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เวลาผ่านไปเร็วมากครับ.. นี่ก็เกือบสามเดือนหลังจากที่ เราก้าวเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community หรือ AEC) หลายคนให้ความสนใจในเรื่องนี้มากมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่พอเวลาผ่านไปก็ยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง

หรือผลกระทบอะไรกับเรามากนัก โดยเฉพาะในวิชาชีพบัญชี บทความฉบับนี้ เป็นการมาเล่าสู่กันฟังถึงเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง 

ที่ยังมีการด�าเนินการอยู่ต่อเนื่อง ส�าหรับผู้ที่อาจไม่ได้ติดตามพัฒนาการหรือความคืบหน้า โดยล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนมกราคม ประเทศไทย

ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in  

Services หรือ CCS) ครั้งที่ 83 ที่กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นการประชุมหารือของคณะกรรมการประสานงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะ

เป็นวิศวกร สถาปนิก แพทย์ พยาบาล รวมถึงนักบัญชี โดยในส่วนของวิชาชีพบัญชีมีการประชุมของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลวิชาชีพ

บัญชี โดยมีผู้แทนจากกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังถือเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการ

ประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee 

หรือ ACPACC) ซ่ึงถูกจัดตั้งข้ึนภายใต้กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition  

Arrangement Framework on Accountancy Services หรือ MRA) โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประธานและได้มีการแต่งตั้ง

ประเทศไทยเป็นรองประธานในการประชุมครั้งนี้

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional     

Accountants หรือ ACPA) เป็นค�าที่เราจะเรียกใช้ส�าหรับนักบัญชี

ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายภายในภูมิภาค โดยใน 

MRA ได้มีการก�าหนดคุณสมบัติของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนไว้แล้ว

นับต้ังแต่มีการลงนามใน MRA เมือ่เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ซึง่

โดยสรุปมีดังนี้

   ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือผ่านการ  

    ทดสอบวิชาชีพบัญชีที่ผ่านการรับรองซึ่งเทียบเท่าปริญญาบัตร

   ได้รับใบอนุญาตและ/หริือขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี

   มีประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี หลังจาก          

    ได้คุณสมบัติทางการศึกษาและต้องสะสมอยู่ภายใน 5 ปี

   การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามที่ก�าหนด

   ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย     

    เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เนือ่งจากทกุประเทศในอาเซยีนมรีะบบการศกึษาและพัฒนาการวิชาชพี
บญัชทีีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ จงึได้มีการท�าการศึกษาเปรียบเทยีบคณุสมบตัิ
เพือ่ให้การขึน้ทะเบยีนเป็นนกับญัชีวชิาชพีอาเซยีนอยูใ่นระดบัมาตรฐาน
เดียวกันหรือใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาน่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ 

ในระหว่างนี้  ทุกประเทศในอาเซียนได้เริ่มด�าเนินการจัดตั้ง 
คณะกรรมการก�ากับดูแล (Monitoring Committee หรือ MC)  
เพื่อด�าเนินการก�าหนดขั้นตอนและระเบียบในการขึ้นทะเบียน 
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ซึ่งในเร่ืองนี้ ประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการก�ากับดแูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีท่านนายกสภาวิชาชีพ 
บญัช ีเป็นประธาน และอยูใ่นระหว่างการจดัท�าขัน้ตอนและระเบยีบ
ในการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า หนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ถูกก�าหนด 
ภายใต้ MRA ก็คือการออกหรือถอนใบอนุญาตนักบัญชีวิชาชีพ
อาเซียนได้นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
งานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนด้วย ซึ่งจะมีตัวแทนของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลของแต่ละประเทศอาเซียนเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปท�างานในประเทศอ่ืนในกลุ่ม
อาเซยีน นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีนจะต้องหานกับญัชทีีจ่ะต้องร่วมงาน
ด้วยที่ประเทศปลายทางเพ่ือรับรองการท�างานและขอขึ้นทะเบียน
เป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนต่างด้าวขึ้นทะเบียน (Registered  
Foreign Professional Accountants หรอื RFPA) ก่อนทีจ่ะเร่ิม
ปฏิบัติงานได้ โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลของประเทศปลายทาง 
จะเป็นผู้ดูแลในการขึ้นทะเบียน ท้ังหมดนี้เป็นข้อตกลงที่ก�าหนด 
ร่วมกันของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนภายใต้กรอบ MRA
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เรายังคงมีงานที่ต้องท�าอีกเยอะ
ก่อนที่นักบัญชีวิชาชีพบัญชีอาเซียนจะเกิดขึ้น และจากกรอบเวลาที่
มีการหารือเบื้องต้นในคณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพ
อาเซียน คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได้ภายในปี พ.ศ. 2561 ดังนั้น ระยะ
เวลาท่ีเหลืออยู่อีกประมาณไม่ถึงสองปีคงเป็นการเตรียมความพร้อม
นักบัญชีไทยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ภายใต้กรอบข้อตกลงยอมรับ

โดย...คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล 

ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

ร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน...ไม่ใช่เพียงแค่ในเชิงปริมาณ แต่ใน    
เชิงคุณภาพก็เช่นเดียวกัน 

หากท่านใดมีความสนใจที่จะติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการ 
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสภาฯ www.fap.or.th  
ภายใต้หัวข้อ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Year 2015 2016 2017 2018

Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

MC
จัดตั้งและจัดท�า

ขอบเขต
โครงสร้าง MC

อาเซียนร่วมกันพัฒนา 
คุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานและ 

ข้อก�าหนดเดียวกัน

ACPACC 

& Thailand 

Assessment 

Statement 

(TH-AS)

1st 
ACPACC 
Meeting

ร่าง
TH-AS

ประชาสัมพันธ์
และทบทวนร่าง 

TH-AS

สรุปร่าง TH-AS
เพื่อน�าส่งให้

ACPACC อนุมัติ

สภาวิชาชีพบัญชี ร่างประกาศ  
เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียน ACPA

ACPA ประชาสัมพันธ์
รับสมัคร ACPA, 
ประเมินโดย MC

MC เสนอ
ชื่อ ACPA 

ต่อ 
ACPACC

ACPACC 
อนุมัติ

ทะเบียน 
ACPA

CPD
ก�าหนดแนวทาง CPD 40 ชั่วโมงและ

ก�าหนดรูปแบบและแนวทาง 
Non-Verifiable Activities

ร่างประกาศและประชาสัมพันธ์ บังคับใช้ CPD 40 ชั่วโมง

RFPA
ประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียน 

RFPA

ขึ้นทะเบียน 
RFPA ที่
ประเทศ
ปลายทาง

RFPA 
ท�างาน
ร่วมกัน

FAP Road Map 2015 - 2018

กรอบตารางเวลาเบื้องต้นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับความพร้อมของประเทศสมาชิกในอาเซียน

ได้รับใบอนุญาต 
ขึ้นทะเบียน 
การประกอบ 
วิชาชีพบัญชี
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ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื่อง ความรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 
ระบุลักษณะหนึ่งของการทุจริต คือ “การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิ 
ในงบการเงินสามารถเกิดขึ้นได้จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ซึ่งการ
จ�าแนกระหว่างการทุจริตและข้อผิดพลาดนั้น สามารถพิจารณาได้จาก
พื้นฐานของการกระท�าท่ีส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
ในงบการเงินว่าเป็นการกระท�าโดยเจตนาหรือไม่” จากความรับผิดชอบ
ดังกล่าวผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชีทุกด้านจึงจ�าเป็นต้องทราบตัวบ่งชี ้
ของความผิดปกติในงบการเงิน

นิติบัญชีศาสตร์ ( Forensic Accounting ) เป็นวิชาชีพทางการบัญชี
แขนงหนึ่ง ที่ใช้เทคนิคในการตรวจสอบทุจริต การสืบสวนสอบสวน และ
การวเิคราะห์ทางการบญัชเีพือ่ใช้อ้างองิในเชงิกฎหมายและกระบวนการ 
ทางศาล หลักการตรวจสอบการทุจริตจึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาชีพนี้ 
เทคนิค M-Score Model เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ศาสตราจารย์
ทางการบัญชี Dr. Messod Beneish แห่งมหาวิทยาลัย Indiana 
สหรฐัอเมรกิา ได้ท�าการวิจัยเชิงประจักษ์เมือ่ ค.ศ.1999 สร้าง M-Score  
ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความผิดปกติของงบการเงิน โดยสามารถวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงินที่ผิดปกติหรือผลของการทุจริตในงบการเงินได้

การทุจริตในงบการเงิน (Financial Statement Fraud - FSF) เป็นความผิดปกติของงบการเงินอันเนื่อง 

มาจากการทุจริตในระดับบริหาร ซ่ึงอาจไม่สามารถตรวจพบจากการตรวจสอบตามปกติของผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู ้สอบบัญชีอิสระ เมื่อมีการทุจริต งบการเงินจึงมีการตกแต่งตัวเลข มีการสร้างรายการที่แนบเนียน 

จากการกระท�าร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการ การเงิน การบัญชีและกฎหมาย ดังนั้น ในบาง

กรณี การตรวจสอบทุจริตทางงบการเงิน อาจตรวจไม่พบตามหลักและแนวการตรวจสอบบัญชีโดยทั่วไป

โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

–4.84 + 0.920*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI 

+ 0.892*SGI + 0.115*DEPI – 0.172*SGAI 

+ 4.679*TATA – 0.327*LEVI
M = 

M-Score เป็นดัชนีชี้วัดความผิดปกติในงบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี 

โดยถ้า M-Score มีค่ามากกว่า -2.22 แสดงว่ามีความเป็นไปได ้

ค่อนข้างมากว่างบการเงินอาจมีรายการผิดปกติ สูตร M-Score 

แสดง ดังนี้
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ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื่อง ความรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 
ระบุลักษณะหนึ่งของการทุจริต คือ “การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิ 
ในงบการเงินสามารถเกิดขึ้นได้จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ซึ่งการ
จ�าแนกระหว่างการทุจริตและข้อผิดพลาดนั้น สามารถพิจารณาได้จาก
พื้นฐานของการกระท�าท่ีส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
ในงบการเงินว่าเป็นการกระท�าโดยเจตนาหรือไม่” จากความรับผิดชอบ
ดังกล่าวผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชีทุกด้านจึงจ�าเป็นต้องทราบตัวบ่งชี ้
ของความผิดปกติในงบการเงิน

นิติบัญชีศาสตร์ ( Forensic Accounting ) เป็นวิชาชีพทางการบัญชี
แขนงหนึ่ง ที่ใช้เทคนิคในการตรวจสอบทุจริต การสืบสวนสอบสวน และ
การวเิคราะห์ทางการบญัชเีพือ่ใช้อ้างองิในเชงิกฎหมายและกระบวนการ 
ทางศาล หลักการตรวจสอบการทุจริตจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพนี้ 
เทคนิค M-Score Model เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ศาสตราจารย์
ทางการบัญชี Dr. Messod Beneish แห่งมหาวิทยาลัย Indiana 
สหรฐัอเมรกิา ได้ท�าการวิจัยเชงิประจักษ์เมือ่ ค.ศ.1999 สร้าง M-Score  
ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความผิดปกติของงบการเงิน โดยสามารถวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงินที่ผิดปกติหรือผลของการทุจริตในงบการเงินได้

การทุจริตในงบการเงิน (Financial Statement Fraud - FSF) เป็นความผิดปกติของงบการเงินอันเนื่อง 

มาจากการทุจริตในระดับบริหาร ซ่ึงอาจไม่สามารถตรวจพบจากการตรวจสอบตามปกติของผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู ้สอบบัญชีอิสระ เมื่อมีการทุจริต งบการเงินจึงมีการตกแต่งตัวเลข มีการสร้างรายการที่แนบเนียน 

จากการกระท�าร่วมกันระหว่างผู ้เชี่ยวชาญทางการจัดการ การเงิน การบัญชีและกฎหมาย ดังนั้น ในบาง

กรณี การตรวจสอบทุจริตทางงบการเงิน อาจตรวจไม่พบตามหลักและแนวการตรวจสอบบัญชีโดยทั่วไป

โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

–4.84 + 0.920*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI 

+ 0.892*SGI + 0.115*DEPI – 0.172*SGAI 

+ 4.679*TATA – 0.327*LEVI
M = 

M-Score เป็นดัชนีชี้วัดความผิดปกติในงบการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี 

โดยถ้า M-Score มีค่ามากกว่า -2.22 แสดงว่ามีความเป็นไปได ้

ค่อนข้างมากว่างบการเงินอาจมีรายการผิดปกติ สูตร M-Score 

แสดง ดังนี้

สวัสดีคะ ท่านสมาชิกทุกท่าน กฎหมายใหม่ที่หยิบยก 
มาเล่าสู่กันฟังครั้งน้ี เป็นเรื่องใกล้ตัวทีเดียวส�าหรับผู้ท่ี
ก�าลังมองหา “บ้านหลังแรก” และข่าวดีก็คือ การได้ 
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ร้อยละ 20 ของเงินที่ได ้
จ่ายไป เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เรามาดูเง่ือนไขตาม 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ.2559) ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กันคะ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559) ออกตามความ 
ในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร เป็นเรือ่ง 
มาตรการภาษีเพื่อลดภาระให้กับผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“รัฐบาลมีนโยบายในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ 
ผูม้เีงนิได้ทีซ่ือ้อสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นอาคารพร้อมท่ีดนิ
หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย สมควร
ก�าหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายไปเป็นจ�านวนร้อยละ 20 
ของค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมท่ีดิน 
หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท 
ในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องรวมค�านวณเพือ่เสียภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา ท้ังนี ้
ตามหลัก เกณฑ ์  วิธีการ และเงื่ อนไข ท่ีอ ธิบดี 
กรมสรรพากรประกาศก�าหนด”

สาระส�าคัญของกฎกระทรวง สรุปได้ดังนี้

1. ก�าหนดให้สิทธิกับการซื้ออาคารพร้อมที่ดิน หรือ 
ห้องชุดในอาคารชุด ที่มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท
2. ผู ้มีเงินได้ที่จะได้สิทธิ จะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ ์
ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุด 
ในอาคารชุดมาก่อน
3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับนั้นเสมือนรายการ 
ลดหย่อนส�าหรับผู้มีเงินได้ จ�านวนร้อยละ 20 ของ 
ค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1 ภายในเวลา 5 ปี
4. สิทธิตามข้อ 3 นั้นเป็นการยกเว้นโดยไม่ต้องน�า 
เงินได้เท่าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์มารวมค�านวณเพื่อเสีย
ภาษเีงนิได้เป็นเวลา 5 ปีต่อเนือ่งกนั เป็นจ�านวนเท่าๆ กนั
ในแต่ละปี (ลดหย่อนได้ร้อยละ 4 ต่อปี) นับแต่ปีภาษีที่มี
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 
5. ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระหว่าง 
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 และมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว

ท่านสามารถหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กฎกระทรวง www.ratchakitcha.soc.go.th

กฎหมาย
ที่มีการออกใหม่

DSRI = Days’ Sales in Receivables Index. ดัชนีระยะ
เวลาในการขาย ประเมินอัตราส่วนระยะเวลาในการขายของปี
ปัจจุบันเทียบกับปีก่อน เพื่อหาค่าดัชนีการเติบโตขององค์การ
ค้าของกิจการ

GMI = Gross Margin Index. ดัชนีก�าไรขั้นต้น ประเมิน
อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ซึ่งดัชนีนี้จะ
สะท้อนให้เห็นความสามารถในการท�าก�าไร

AQI = Asset Quality Index. ดัชนีวัดคุณภาพสินทรัพย์  
เพื่อประเมินอัตราส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยไม่รวม
ทรพัย์สนิถาวรเทยีบกบัสนิทรพัย์รวมเทียบกบัอตัราส่วนเดยีวกนั
ของปีก่อน  

SGI = Sales Growth Index. ดัชนีวัดการเติบโตของ 
ยอดขาย เป็นอัตราส่วนยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 
เพื่อดูการปรับเปลี่ยนตัวเลขยอดขาย ทั้งนี้ ยอดขายเป็นตัวเลข
เบื้องต้นที่สะท้อนให้เห็นการปรับแต่งตัวเลขทางการเงินจาก
สภาวะความกดดันทางธุรกิจ

DEPI = Depreciation Index. ดัชนีค่าเสื่อมราคา เป็นการ
ประเมินอัตราส่วนค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 
อัตราส่วนท่ีช้าลงค่าน้อยกว่า 1 จะสะท้อนถึงการปรับเปล่ียน
สมมติฐานอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หรือ การเปลี่ยนวิธีคิด
ค่าเสือ่มราคาวธิใีหม่ทีส่นบัสนนุให้ตวัเลขรายได้ดขีึน้ ซึง่เป็นการ 
ปรับแต่งตัวเลขทางการเงินอย่างหนึ่ง

SGAI = Sales, General and Administrative expenses 

Index. ดัชนีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นการเปรียบ
เทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปีปัจจุบันเทียบ
กับปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารที่ผิดปกติ จะสะท้อนให้เห็นสัญญาณเชิงลบทางการเงิน

TATA - Total Accruals to Total Assets. อัตราส่วน 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรวมต่อสนิทรพัย์รวม เป็นการประเมนิเพือ่การ 
ขยายเวลาของการบันทึกค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการเงิน

LVGI = Leverage Index. ดัชนีหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
เปรียบเทียบอัตราส่วนปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน เพื่อประเมิน
สัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม

ได้มีนักศึกษาน�า M-Score มาใช้กับกรณี Enron ปรากฏว่า

ผลท่ีได้เป็นไปตามท่ีคาดหมายโปรดติดตามตอนต่อไปซึ่งจะ

แสดงตัวอย่างจากการวิเคราะห์งบการเงินจริงของบริษัทใน

ประเทศไทย

1

2

3

4

5

6

7

8

โดยตัวแปรอิสระค�ำนวณจำก 8 ดัชนีชี้วัด 

ทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ วิธีกำรค�ำนวณและ 

กำรตีควำมหมำยมี ดังนี้
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จากความซับซ้อนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (“TFRS 2”) ท�าให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชี 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมักจะมีค�าถามอยู่เสมอๆ ว่า รายการใดอยู่ในขอบเขตของ 

TFRS 2 ซ่ึงอาจจะท�าให ้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์หรือค่าใช ้จ ่าย 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี จงึจดัท�าเอกสารฉบับน้ีขึน้ เพือ่ตอบ

ค�าถามและช้ีแจงขอบเขต และวิธีการบัญชีของรายการท่ีอยู่ในขอบเขต 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดังกล่าว โดยอ้างอิงจากข้อก�าหนด

ของ IFRS 2 และ Basis for Conclusion (“BC”) ของ International 

Financial Reporting Standard no.2 Share - based Payments 

(“IFRS 2”) ด้วย

เหตุใดย่อหน้า 2 ของ TFRS 2 จึงระบุว่า ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

งานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 น้ี ให้รวมกรณีที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือ

บริการได้อย่างเฉพาะเจาะจง ท้ังๆ ท่ีหากระบุไม่ได้ว่ากิจการได้รับอะไร  

กค็วรท่ีจะไม่มรีายการบัญชีใดให้รบัรู ้และเหตใุดจงึต้องรบัรูส้นิค้าหรอืบรกิาร

ที่ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นค่าใช้จ่าย  

01Q:

04A:

การก�าหนดขอบเขตของ TFRS 2 มีเหตุผลอธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน BC ของ IFRS 2 ย่อหน้า  
BC18A-18D โดยมีใจความส�าคัญดังนี้ International Accounting Standards Board (“IASB”) 
ได้พัฒนา IFRS 2 โดยมีข้อสรุปว่า กรรมการของกิจการควรต้องคาดว่า จะได้รับสินค้าหรือบริการ
บางอย่างเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกับตราสารทุนที่กิจการออก (หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น) เนื่องจาก 
ถ้ากิจการออกตราสารทนุซึง่มมีลูค่า แต่ไม่ได้รบัสิง่ตอบแทน กน็บัว่า กรรมการของกจิการดงักล่าว
ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ (BC37) จึงมีความหมายโดยนัยว่า 
กิจการ ไม่จ�าเป็นต้องระบุให้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่า กิจการได้รับสินค้าหรือบริการอะไร 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่กิจการออก จึงจะสรุปได้ว่า กิจการได้รับ (หรือจะได้รับ) 
สินค้าหรือบริการเป็นการแลกเปล่ียน ประกอบกับย่อหน้า 8 ของ IFRS 2 ก�าหนดว่า ในกรณีท่ี 
สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากรายการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู ้เป็น 
สินทรัพย์ ให้กิจการรับรู้รายการนั้นเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้น IASB จึงมีข้อสรุปว่า ขอบเขตของ 
IFRS 2 ครอบคลุมถึงรายการที่กิจการไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงถึงสินค้าหรือบริการ 
ท่ีได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดด้วย เหตุผลบางส่วนที่กล่าวถึงข้างต้นมีการสะท้อนอยู่ใน TFRS 2 
ย่อหน้า 13ก ที่ก�าหนดว่า ในสถานการณ์ที่กิจการได้รับสิ่งตอบแทนที่ระบุได้ในมูลค่าที่ดูเสมือนว่า
ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกเพื่อแลกเปล่ียน โดยปกติมักเป็นข้อบ่งชี้ว่า กิจการ 
ได้รับ (หรือจะได้รับ) สิ่งตอบแทนอื่น (กล่าวคือ สินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้) เข้ามาด้วย 
ซ่ึงในสถานการณ์ดังกล่าวกิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ด้วย 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก (หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น) และมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ได้รับที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ให้สิทธิ์ 

*เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น  
ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน*

FAP Newsletter    Issue 3916



       

จากความซับซ้อนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (“TFRS 2”) ท�าให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชี 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมักจะมีค�าถามอยู่เสมอๆ ว่า รายการใดอยู่ในขอบเขตของ 

TFRS 2 ซ่ึงอาจจะท�าให ้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์หรือค่าใช ้จ ่าย 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี จงึจดัท�าเอกสารฉบับน้ีขึน้ เพือ่ตอบ

ค�าถามและช้ีแจงขอบเขต และวิธีการบัญชีของรายการท่ีอยู่ในขอบเขต 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว โดยอ้างอิงจากข้อก�าหนด

ของ IFRS 2 และ Basis for Conclusion (“BC”) ของ International 

Financial Reporting Standard no.2 Share - based Payments 

(“IFRS 2”) ด้วย

เหตุใดย่อหน้า 2 ของ TFRS 2 จึงระบุว่า ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

งานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 น้ี ให้รวมกรณีที่กิจการไม่สามารถระบุสินค้าหรือ

บริการได้อย่างเฉพาะเจาะจง ท้ังๆ ท่ีหากระบุไม่ได้ว่ากิจการได้รับอะไร  

กค็วรท่ีจะไม่มีรายการบัญชีใดให้รบัรู ้และเหตใุดจงึต้องรบัรูส้นิค้าหรอืบรกิาร

ที่ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นค่าใช้จ่าย  

01Q:

04A:

การก�าหนดขอบเขตของ TFRS 2 มีเหตุผลอธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน BC ของ IFRS 2 ย่อหน้า  
BC18A-18D โดยมีใจความส�าคัญดังนี้ International Accounting Standards Board (“IASB”) 
ได้พัฒนา IFRS 2 โดยมีข้อสรุปว่า กรรมการของกิจการควรต้องคาดว่า จะได้รับสินค้าหรือบริการ
บางอย่างเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกับตราสารทุนท่ีกิจการออก (หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น) เนื่องจาก 
ถ้ากิจการออกตราสารทนุซึง่มมีลูค่า แต่ไม่ได้รบัสิง่ตอบแทน กน็บัว่า กรรมการของกจิการดงักล่าว
ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ (BC37) จึงมีความหมายโดยนัยว่า 
กิจการ ไม่จ�าเป็นต้องระบุให้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่า กิจการได้รับสินค้าหรือบริการอะไร 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่กิจการออก จึงจะสรุปได้ว่า กิจการได้รับ (หรือจะได้รับ) 
สินค้าหรือบริการเป็นการแลกเปลี่ยน ประกอบกับย่อหน้า 8 ของ IFRS 2 ก�าหนดว่า ในกรณีที ่
สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากรายการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู ้เป็น 
สินทรัพย์ ให้กิจการรับรู้รายการนั้นเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้น IASB จึงมีข้อสรุปว่า ขอบเขตของ 
IFRS 2 ครอบคลุมถึงรายการที่กิจการไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงถึงสินค้าหรือบริการ 
ที่ได้รับบางส่วนหรือทั้งหมดด้วย เหตุผลบางส่วนท่ีกล่าวถึงข้างต้นมีการสะท้อนอยู่ใน TFRS 2 
ย่อหน้า 13ก ที่ก�าหนดว่า ในสถานการณ์ที่กิจการได้รับสิ่งตอบแทนที่ระบุได้ในมูลค่าที่ดูเสมือนว่า
ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกเพื่อแลกเปลี่ยน โดยปกติมักเป็นข้อบ่งชี้ว่า กิจการ 
ได้รับ (หรือจะได้รับ) สิ่งตอบแทนอื่น (กล่าวคือ สินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้) เข้ามาด้วย 
ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวกิจการต้องวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ด้วย 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก (หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น) และมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ได้รับที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ให้สิทธิ์ 

*เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน  
ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน*

       

ก่อนที่กิจการจะขออนุญาตขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (“IPO”) ผู้ถือหุ้นของกิจการ

อาจมีการจัดสรรหุ้นที่ตนถืออยู่ (“หุ้นเดิม”) ให้กับสมาชิกในครอบครัว หรือ 

ผู้ใกล้ชิด ในราคาที่ต�่ากว่า มูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาพาร์  การจัดสรรหุ้นดังกล่าว

ให้แก่บุคคลกลุ่มใหม่นั้น ถือว่าเป็นรายการ share-based payment หรือไม่

TFRS 2 ย่อหน้า 3ก ระบุว่า รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อาจจะช�าระโดยกิจการอื่นในกลุ่ม หรือผู้ถือหุ้นของ 
กลุม่กจิการในนามของกิจการท่ีได้รบัสนิค้าหรอืบรกิาร เว้นแต่รายการดงักล่าวจะสามารถระบไุด้อย่างชดัเจนว่ามวีตัถปุระสงค์
เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการช�าระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่กิจการที่ได้รับสินค้าหรือบริการนั้น จากย่อหน้า 
3ก จะเห็นได้ว่า TFRS 2 ไม่ได้ก�าหนดขอบเขตเฉพาะหุ้น (หรือตราสารทุนอื่น) ที่กิจการเป็นผู้ออกเท่านั้น แต่รวมถึงหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นด้วย และท�าให้รายการท่ีผู้ถือหุ้นของกิจการได้น�าหุ้นที่ตนเป็นเจ้าของไปจ่ายเพื่อตอบแทนสินค้าหรอืบรกิารที่
กจิการได้รบั ถอืว่าอยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 และกิจการต้องบนัทกึรายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ด้วย

BC ของ IFRS 2 ในย่อหน้า BC19-22 ขยายความเพิ่มเติมว่า ในบางกรณีกิจการอาจไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นหรือสิทธิซ้ือหุ้น 
(share options) โดยตรง แต่ผู้ถือหุ้นของกิจการอาจเป็นผู้โอนหุ้นให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งส�าหรับรายการลักษณะ
ดังกล่าวกิจการจะเป็นผู้ได้รับสินค้าหรือบริการ โดยผู้ที่ช�าระค่าตอบแทนส�าหรับสินค้าหรือบริการนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี ในบางกรณีการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นอาจไม่เป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ถ้าเป็นการแน่ชัดว่าผู้ถือหุ้น 
โอนหุ้นให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นท่ีไม่ใช่เป็นการตอบแทนสินค้าหรือบริการที่กิจการได้รับหรือก็คือ
ชัดเจนว่าการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้เป็นการท�าการแทนกิจการ 

 ส�าหรับกรณีของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น 
บริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) ขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP) 
ในราคาที่ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น รายการดังกล่าวถือว่าอยู่ในขอบเขตของ TFRS 2 
และ บจ. ทีอ่อกหุน้ก็จะต้องรบัรู้ค่าใช้จ่ายส�าหรบัส่วนต่างราคาในงวดทีเ่กดิรายการ เนือ่งจาก
การออกหุ้นของ บจ. นั้น มีข้อสันนิษฐานว่า หุ้นของ บจ. ทุกหุ้นมีมูลค่า บจ. จึงควรได้รับ 
สิ่งตอบแทน (เช่น เงินสด) ในมูลค่าท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได้กับมูลค่าของหุ้นที่ออก 
ให้แก่ผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใช่กลุม่ผูถ้อืหุน้เดมิ1 ดงันัน้ ในกรณทีี ่บจ. ออกหุน้โดยได้รบัเงนิสดในมลูค่าต�า่
กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ออก จึงมีข้อสันนิษฐานว่า บจ. นั้นได้รับสินค้าหรือบริการอย่าง
อืน่ทีไ่ม่สามารถระบไุด้ ท�าให้ บจ. ต้องบนัทกึค่าใช้จ่ายส�าหรบัส่วนต่างระหว่างมลูค่ายตุธิรรม
ของหุ้นที่ออก และเงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้น 

ของรายการที่ไม่ใช่การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เช่น ผู้ถือหุ้นโอนหุ้นของตนให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการช�าระหน้ี
ส่วนตัวระหว่างผู้ถือหุ้นและพนักงานผู้นั้น หรือผู้ถือหุ้นโอนหุ้นของตนให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพ่ือเป็นการ 
แบ่งมรดกและไม่มีข้อมูลอื่นที่บ่งชี้ว่าสมาชิกในครอบครัวรายดังกล่าวได้รับหุ้นอันเนื่องมาจากเหตุท่ีเคยได้ให้ 
(หรือคาดว่าจะให้) สินค้าหรือบริการใด ๆ แก่กิจการ 

05Q:

การก�าหนดวิธีการวัดมูลค่าตามย่อหน้า 13ก นั้น BC ของ IFRS 2 ย่อหน้า BC128A-128H ได้ให้เหตุผลอธิบาย
ประกอบ มีใจความว่า IFRS 2 สันนิษฐานว่า ส่ิงตอบแทนที่กิจการได้รับจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สามารถเปรียบเทียบกันได้กับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจากรายการดังกล่าว โดย IASB เห็นว่า ไม่มีความ
จ�าเป็นหรอืเหมาะสมทีจ่ะวดัมลูค่ายตุธิรรมของทัง้สิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบั และของตราสารทนุจากรายการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑ์ส�าหรบัทกุรายการทีกิ่จการได้รบัสนิค้าหรอืบรกิารจากบคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่พนกังาน เว้นแต่จะเป็นกรณี
ที่สิ่งตอบแทนท่ีได้รับดูเสมือนมีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ซึง่ในกรณนีีก้จิการอาจจ�าเป็นต้องวดัมลูค่าของทัง้สององค์ประกอบข้างต้น เพือ่ทีจ่ะวดัมลูค่าของสนิค้าหรอืบรกิาร
ที่ไม่สามารถระบุได้จากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

02A:

โดย  คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

  1TFRS 2 ไม่ครอบคลุมถึงการ 
ที่กิจการให้สิทธิผู ้ถือตราสารทุน
เดิมกลุ ่มหนึ่งที่จะสามารถได้รับ
ตราสารทุนของกิจการเพ่ิม เช่น 
การให ้สิทธิแก ่ผู ้ ถือ หุ ้นเ ดิมใน
ลักษณะ right  offering

17FAP Newsletter    Issue 39



INTERVIEW

ส�าหรบั FAP Newsletter ฉบับน้ี ถอืเป็นโอกาสอันดี ท่ีจะน�าเอาบทสมัภาษณ์

จากผูช้นะเลิศจากทีมจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มาเผยแพร่ให้กบัทุกท่านได้

อ่านกนั มาดูกนัว่าน้องๆ มีการเตียมความพร้อมอย่างไร จงึคว้าชัยจากการ

แข่งขันครั้งนี้

QUESTION

Q : ข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องใดที่คิดว่าโจทย์ยากที่สุด และเรื่องใดที่ง่ายที่สุด

A : ข้อสอบด้วยรวมมีความเหมาะสมดี แต่ถ้าให้เลือกหัวข้อที่น่าจะยากที่สุดก็คงเป็น การสอบบัญชี  
นอกจากนี้ ค�าถามในรอบสุดท้ายหลายๆ ข้อ รู้สึกว่าเวลาอาจจะน้อยไปค่ะ

Q : แล้วน้องๆ วางเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร เช่น ด้านอาชีพ หรือศึกษาต่อ?

A : เมื่อเลือกเรียนสายบัญชี อาชีพ Auditor ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ท้าทายและตรงกับสิ่งที่เรียนมา 
เป้าหมายในอนาคตหลงัเรียนจบจงึอยากเริม่งานในสายอาชีพ Audit และสอบใบประกอบวิชาชพี CPA

Q : ค�าถามสุดท้ายค่ะ..อยากให้ฝากถึงเพื่อนๆ น้องๆ ที่จะเข้าแข่งขันในปีหน้าซักนิดค่ะ

A : อยากให้หลายๆ มหาวิทยาลัยส่งตัวแทนมาแข่งขันค่ะ เพื่อน้องๆ จะได้มีการทบทวน
เนื้อหาที่เคยได้เรียนไป และมาทดสอบศักยภาพกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดู จะได้รู้ว่าตัวเองเด่น
ด้านไหนด้อยในด้านใด นอกจากนี้ยังได้ท�าความรู้จักกับเพื่อนร่วมวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย

Q : ก่อนการแข่งขันน้องๆ เตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะ? ฝึกซ้อมนานไหม

A : เตรียมตัวโดยทบทวนเนื้อหาวิชาที่เคยเรียนมา รวมทั้งท�าแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า
โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ คอยให้ค�าปรึกษาและคอยแนะน�าให้ และ 
เราก็มีนัดติวกันเองด้วยค่ะ โดยเราใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 2 เดือน

Q : น้องๆ คาดหวังว่าตนเองจะชนะการแข่งขันปีนี้หรือไม่?

A : เมื่อเรามีโอกาสเป็นตัวแทนเพื่อน คณะ และมหาวิทยาลัย สิ่งที่ตั้งใจไว้คือการท�าให้
เต็มที่ที่สุด ไม่ได้คาดหวังว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร

เก็บตกการแข่งขัน 

ตอบค�าถามทางบัญช ี

ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

&Answer

โฉมหน้าผู้ชนะเลิศของเรา..

แข่งขันจบไปแล้ว..ส�าหรับการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ 

ครั้งท่ี 4 เม่ือวันเสาร์ท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา สภาวิชาชีพ

บัญชีขอแสดงความยินดีกบัน้องๆ ท่ีได้รบัรางวัลทุกคน ส่วนทมีทีไ่ม่เข้ารอบ

ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ ปีหน้า..สภาวิชาชีพบัญชียังเปิดโอกาสให้น้องๆ 

นักศึกษาสาขาบัญชีทั่วประเทศ มาประลองฝีมืออีกแน่นอน.. 
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ฟังแบบน้ีแล้ว..น้องๆ ท่ีคาดว่าจะแข่งขนั

ในปีหน้าต้องรีบทบทวนและต่ืนตัวกัน

หน่อยแล้วนะคะ ถามทางน้องๆ ไปแล้ว 

เรามาถามทางฝั่งอาจารย์ท่ีปรึกษากัน

บ้างดีกว่า..

Q : อาจารย์มีเทคนิคหรอื

วิธีการทบทวนอย่างไร?  

ท่ีท�าให้น้องๆ นักศึกษา 

ทีมจุฬ าลงกรณ ์ชน ะ 

การแข่งขันครั้งนี้

A : อาจารย์ทุกคนในภาค
วิชาการบัญชีได้ช่วยกันทบทวนเน้ือหาให้นิสิต
ตามวิชาที่ตนเองถนัด และหากนิสิตมีข้อสงสัย
ใดก็มาถามอาจารย์ที่ช�านาญในเรื่องนั้นๆ ค่ะ

Q : อยากให้อาจารย์พูดถึงลูกศิษย์ที่เข้าร่วม

การแข่งขันสักนิดค่ะ 

A : ต้องขอพูดถึงนิสิตทั้ง 6 คนจาก 2 ทีมที่เป็น
ตัวแทนนิสิตในนามภาควิชาฯ มาแข่งขันใน 
ครั้งนี้นะคะ ทั้ง 6 คน ทุ่มเทและเสียสละเวลา
ในการอ่านหนังสือและได้มาทบทวนเนื้อหา
พร้อมกนั  ซึง่ถอืว่าเป็นการท�าเพือ่ภาควชิาฯ ค่ะ  
การชนะคร้ังนีถื้อเป็นการชนะของนสิติทัง้ 6 คน 
และในนามของอาจารย์ประจ�าภาควิชาฯ ต้อง
ขอขอบคุณนิสิตทั้ง 6 คนมากๆ ค่ะ อาจารย ์
ทุกคนรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ นะคะ

เก็บตกการแข่งขัน 

ตอบค�าถามทางบัญช ี

ระดับประเทศ ครั้งที่ 4
น้องๆ ตั้งใจท�าข้อสอบกันทุกคนเลยค่ะ

ถ้วยรางวัลและโล่ห์เกียรติคุณ

ขอขอบคุณ ดร.ปริญดา  มณีโรจน์  

ร่วมด้วย น.ส.เกสินี ล้อวชิระวัฏฏ์  

นายไตรย ต่อศรีเจริญ และ น.ส.พชิญานนิ ศริิธง  

ผู้ชนะเลิศจากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ในการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ

ครั้งที่4

Coordinating 

Committee on  

Trade in Services 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้าน
บริการอาเซยีน (Coordinating Committee 
on Trade in Services: CCS) เป็นการหารือ
เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชี
ของอาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement - MRA) ในสาขาวชิาชพีต่างๆ 
เช่น วิศวกร สถาปนิก แพทย์ เป็นต้น มีการ
ประชุมเป็นประจ�าทุกๆ 3-4 เดือน โดยใน 
ครัง้ที ่83 นี ้จดัข้ึนทีป่ระเทศไทย ระหว่างวนัที่ 
25-28 มกราคม พ.ศ. 2559 ส�าหรับวิชาชีพ
บัญชีได้มีการประชุมของคณะกรรมการ
ประสานงานนักบัญ ชี วิชา ชีพอา เซียน 
(ACPACC) เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
ซึ่งมีผู ้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีเข ้าร ่วม
ประชุมดังกล่าว ได้แก่ คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และคุณบุญเลิศ 
กมลชนกกุล ประธานอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ พร้อมด้วยคุณกฤติยา อธิวิทวัส 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี คุณจุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา 
นักวิชาการด้านต่างประเทศ และคุณสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ นักวิชาการประจ�า 
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

ACPACC เป็นการประชุมของตัวแทนของคณะกรรมการก�ากับดูแล (Monitoring 
Committee) ของแต่ละประเทศสมาชิก เพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการตาม MRA 
ของวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงการก�าหนดคุณสมบัติ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของ 
นักบัญชีอาเซียน การประชุม ACPACC ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้

1. การจัดท�าข้อก�าหนดและกฎระเบียบของ ACPACC ซึ่งมีมติโดยสรุป ดังนี้

 a. ประธาน ACPACC มีวาระ 2 ปี หมุนเวียนเรียงตามล�าดับอักษรของ 
ชื่อประเทศ โดยเริ่มจากประเทศสิงคโปร์ และมีประเทศไทยเป็นรองประธาน 
เมือ่ครบวาระ 2 ปี ประเทศไทยก็จะเป็นประธานและมปีระเทศในล�าดบัถดัไปเป็น
รองประธานต่อไป (โดยตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่ นายกสภาวิชาชีพบัญชี)
 b. ประเทศอินโดนีเซียเป็น Permanent ACPACC Secretariat 
 c. เจ้าภาพในการจดังานประชมุ ACPACC เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของ Head of ACPACC Secretariat 

2. ที่ปรึกษาของ ACPACC ได้น�าเสนอความก้าวหน้าของผลการศึกษาข้อมูลเปรียบ

เทียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ 10 ประเทศโดยอ้างอิง

มาตรฐานการศึกษานานาชาติ (IES) เพื่อใช้พิจารณาก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น

ทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน

 การประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ประเทศลาว ซึ่งท้ัง 10 
ประเทศก็จะต้องมีการประชุมหารือต่อในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ 
ตาม MRA เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เปิดตัวอย่างเต็ม 
รูปแบบแล้ว..
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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

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมสัมมนา Online ได้ท่ี www.fap.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

• หลักสูตร Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นท่ี 1/59    

วันศุกร์และเสาร์ที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.  

สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม Vat)         
สถานที่จัดอบรมสัมมนา :  อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

• หลักสูตร Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/59 

*หลักสูตรนี้ เหมาะส�าหรับผู้ที่ผ่านการอบรม Financial Model 1-Fundamantals of Finance แล้ว*  

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.        

สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท (รวม Vat)  

สถานที่จัดอบรมสัมมนา :  อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

• หลักสูตร การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นท่ี 1/59 

*รบกวนผู้เข้ารับการอบรมเตรียมโน๊ตบุ๊คที่โหลดโปรแกรม Excel ตั้งแต่ 2013 ข้ึนไป มาใช้ในการอบรมด้วยค่ะ*   

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.        

สมาชิก 2,700 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม Vat)  

สถานที่จัดอบรมสัมมนา :  อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21  


