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วััตถุุประสงค์์

	 เอกสารฉบับัันี้้�	จัดัทำขึ้้�นี้เพื่่�อเป็น็ี้ส่�อกลาง
ในี้การนี้ำเสนี้อขึ้้อมููลขึ้่าวสารท้�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่
ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	 มิูใช่การให้้คำแนี้ะนี้ำ 
ห้ ร่ อ ค ว า มู คิ ด เ ห้็ นี้ ด้ า นี้ กฎห้มู า ย 	 ทั� ง นี้้� 
สภาวชิาชพ้ื่บัญัชส้งวนี้สทิธิิ์�ไมู่รบััรองความูถูกูต้้อง 
ครบัถู้วนี้และเป็็นี้ป็ัจัจัุบัันี้ขึ้องขึ้้อมููลเนี้่�อห้า 
ต้ัวเลขึ้รายงานี้ห้ร่อขึ้้อคิดเห้็นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้ 
ความูรับัผู้ิดในี้ความูเส้ยห้ายใด	ๆ	ไมู่ว่าเป็็นี้ผู้ล 
โดยทางต้รงห้ร่อทางอ้อมูท้�อาจัจัะเกิดขึ้้�นี้ 
จัากการนี้ำข้ึ้อมูลูไมู่ว่าส่วนี้ห้นี้้�งส่วนี้ใดห้รอ่ทั�งห้มูด
ในี้เอกสารฉบัับันี้้�ไป็ใช้

ที่ปรึกษา

• ปิิยะพงศ์์ แสงภัทัราชัยั 
 กรรมูการสภาวชิาชพ้ื่บัญัช้ 
	 ด้านี้ป็ระชาสมัูพื่นัี้ธ์ิ์ 
	 วาระป็ี	2563-2566
• ภัูษณา แจ่่มแจ่้ง 
 ผูู้้อำนี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

ค์ณะผู้จัดทำา

• สาวิติา สวุิรรณกูลู
	 ผูู้จ้ัดัการส่วนี้ส่�อสารองค์กร
• สขุุมุาลย์ แกู้วิสนั่ั�นั่
• ชัยากูรณ์ นุั่กูลู
• กูติตมิา ทองเอียด
• กูฤษณะ แกู้วิเจ่รญิ
	 เจ้ัาห้น้ี้าท้�ส่วนี้ส่�อสารองค์กร

กำาหนดเวัลา

เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายไต้รมูาส
ข้อมูลติดต่อ

Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook

https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID 

@tfac.family

จดหมายข่าวั

โดยสภัาวิิชัาชีัพบัญชีั ในั่พระบรมราชูัปิถัมภ์ั
ท้�อยู่	เลขึ้ท้�	133	ถูนี้นี้สุขุึ้มูวิท	21	(อโศก)
แขึ้วงคลองเต้ยเห้น่ี้อ	เขึ้ต้วัฒนี้า	กรุงเทพื่ฯ
รหั้สไป็รษณ้ย์	10110

หมายเหตุุ : การอ่่านวารสารวิชาการหรือ่ 
บทความต่่าง ๆ ให้นับจำนวนชั�วโมงการพััฒนา
ความร้้ต่่อ่เนื�อ่งทางวิชาชีพัที�ไม่เป็็นทางการ 
ได้้ต่ามจริงแต่่ไม่เกิน 2 ชั�วโมงต่่อ่ 1 หัวข้้อ่

TALK

สวััสดีีครัับ พี่ี� ๆ สมาชิิก

 เผลอแป๊๊บเดีียวั ก็เดีินทางมาถึึงชิ่วังกลางป๊ีแล้วันะครัับ จะเห็็นไดี้ว่ัาห็ลายสิ�ง 
ห็ลายอย่างไดี้เป๊ลี�ยนแป๊ลงไป๊ โดียเฉพี่าะสถึานการัณ์์ Covid-19 ที�คลี�คลายและมีแนวัโน้ม 
ในทางที�ดีี ขึึ้�น เห็็นได้ีจากการัที�รััฐบาลได้ีป๊รัะกาศมาตรัการัผ่อนป๊รันข้ึ้อจํากัดีต่าง ๆ 
เพี่่�อให็้ป๊รัะชิาชินสามารัถึดีำรังชีิวัิตและดีําเนินกิจกรัรัมตามป๊กติ อาทิเช่ิน การัเปิ๊ดีป๊รัะเทศ 
เพี่่�อรัับผ้้เดีินทางจากทั�วัโลก และการัผ่อนคลายขึ้้อป๊ฏิิบัติในการัสวัมห็น้ากากอนามัย 
ซึ่ึ�งในอนาคตอาจจะเป๊ลี�ยนผ่านส้่รัะยะ Post-Pandemic และป๊รัะกาศให็้ Covid-19 
เป๊น็โรัคตดิีตอ่ทั�วัไป๊ แตถึ่ึงแมส้ถึานการัณ์จ์ะเบาบางลง แตน่อ้งคดิีกข็ึ้อให็พ้ี่ี� ๆ  สมาชิกิรัะมดัีรัะวังั
ดี้แลตนเองให็้ห็่างไกล Covid-19 เชิ่นดีังเดีิมนะครัับ

 สำห็รัับ TFAC Newsletter ฉบับที� 103 ป๊รัะจำเดี่อนกรักฏิาคม-กันยายน 2565 
ยังคงอย้่ใน Theme “Accounting Sustainability” เน่�องจากสมาพี่ันธ์์นักบัญชิีอาเซีึ่ยน 
(ASEAN Federation of Accountants - AFA) ซึ่ึ�งป๊ัจจุบันมีนายกสภาวัิชิาชิีพี่บัญชิี และดีำรัง
ตำแห็น่งเป๊็นป๊รัะธ์านสมาพี่ันธ์์ฯ ไดี้กำห็นดีให็้ “วัารัะดี้านควัามยั�งย่น” เป๊็นวัารัะสำคัญขึ้อง
สมาพี่ันธ์์ฯ ในป๊ี 2022-2023 TFAC Newsletter ฉบับนี� จึงเต็มไป๊ดี้วัยบทควัามที�เกี�ยวัขึ้้อง 
กับวัิชิาชิีพี่บัญชิีและควัามยั�งย่น อาทิเชิ่น

 - ESG กับทิศทางการัป๊รัับตัวัขึ้องนักบัญชิีสากลและนักบัญชิีไทย

 - การับัญชิีต้นทุนที�แท้จรัิงทางการัเกษตรัอาห็ารัเพี่่�อควัามยั�งย่น

 - การัวัางแผนภาษีสำห็รัับธ์ุรักิจสตารั์ทอัพี่ (Tax Planning for Startup Business)

 - กฎห็มายภาษีสำห็รัับการัลงทุนในกิจการัพี่ลังทดีแทน

 นอกจากนั�น น้องคิดีขึ้อป๊รัะชิาสัมพี่ันธ์์ย�ำเต่อนให็้พี่ี� ๆ ทรัาบอีกครัั�งว่ัา ป๊ัจจุบัน 
สภาวัิชิาชิีพี่บัญชิีไดี้ยุติการัพี่ิมพี่์ TFAC Newsletter ฉบับกรัะดีาษ (Hard Copy) แล้วันะครัับ 
เพี่รัาะสภาวัิชิาชิีพี่บัญชิีขึ้องเรัารัณ์รังค์การัลดีใชิ้ทรััพี่ยากรัทางธ์รัรัมชิาติและสิ�งแวัดีล้อม 
ควับค้่ไป๊กับการัป๊รัับตัวัโดียนำเทคโนโลยีมาใชิ้ในการัส่�อสารัให็้ไดี้มากที�สุดีครัับ

 สุดีท้ายนี� ห็ากท่านสมาชิิกมีขึ้้อแนะนำในการัทำงานสภาวัิชิาชิีพี่บัญชิีสามารัถึแจ้ง 
ให็้น้องคิดีและทีมงานรัับทรัาบ ผ่านชิ่องทาง pr@tfac.or.th ไดี้เลยนะครัับ
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การประชุม AFA Council Meeting  

ครั้งที่ 134 ผ่านการประชุมแบบออนไลน์

	 เมื่่�อวัันที่่�	 26	พฤษภาคมื่	2565	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล
นายกสภาวัิชาช่พบััญช่	 ในฐานะประธานสมื่าพันธ์นักบััญช่อาเซี่ยน	
(Asean	Federation	of	Accountants	หร่อ	AFA)	 รับัหน้าที่่�
เป็นประธานในการประชุมื่	AFA	Council	Meeting	ครั�งที่่�	134	
ด้้วัยวิัธ่การประชุมื่แบับัออนไลน์	 โด้ยมื่่ผู้้้เข้้าร่วัมื่ประชุมื่	45	คน 
จาก	10	ประเที่ศสมื่าชกิสามื่ญัในภม้ื่ภิาคอาเซ่ียน	และสมื่าชกิสมื่ที่บั 
ซี่�งเปน็สมื่าชกิจากองคก์รระด้บััโลก	เชน่	The	Institute	of	Chartered 
Accountants	 in	 England	 and	Wales	 “ICAEW”	 และ 
The	Association	of	Chartered	Certified	Accountants	“ACCA”	
ซี่�งสรุปสาระการประชุมื่ที่่�สำาคัญได้้	ด้ังน่�

ที่่�ประชุมื่ได้้มื่่การพิจารณาให้มื่่การปรับัโครงสร้างค่าธรรมื่เน่ยมื่
สมื่าชิกและมื่่มื่ติิให้ใช้หลักการพิจารณาโครงสร้างค่าธรรมื่เน่ยมื่
สมื่าชิกบันพ่�นฐานข้องควัามื่เที่่าเที่่ยมื่กัน	 และให้นำามื่าใช้ 
กับัทีุ่กองค์กรสมื่าชิก	โด้ยให้คำาน่งถ่ึงควัามื่สามื่ารถึในการจ่าย 
คา่ธรรมื่เนย่มื่สมื่าชกิที่่�ไมื่เ่ที่า่กนั	ทัี่�งข้นาด้องคก์ร	จำานวันสมื่าชกิ	
และข้นาด้เศรษฐกิจข้องแติ่ละประเที่ศสมื่าชิก

ที่่�ประชุมื่ได้้มื่่มื่ติิอนุมื่ัติิการแติ่งติั�ง	ดร.ฐาน์รตีี มุุขดี	นักวัิชาการ
ด้้านต่ิางประเที่ศ	สภาวิัชาช่พบััญช่	 รับัติำาแหน่งเป็นเลข้าธิการ 
สมื่าพนัธ์ฯ	โด้ยที่ำาหน้าที่่�ประสานงานร่วัมื่กบััผู้้อ้ำานวัยการสมื่าพันธ์ฯ 
ให้การด้ำาเนินงานข้องสมื่าพันธ์ฯ	เป็นไปอย่างมื่่ประสิที่ธิภาพ
ที่่�ประชุมื่ได้้มื่่มื่ติิให้แก้ไข้กฎบััติรที่่�เก่�ยวักับัการเปล่�ยนแปลง
ช่�อภาษาอังกฤษข้องสภานักบััญช่และผู้้้สอบับััญช่เวั่ยด้นามื่ 
และการว่ัาจ้างผู้้้อำานวัยการสมื่าพันธ์	 ให้เป็นไปติามื่นโยบัาย 
และ/หรอ่ข้้อติกลงที่่�ผู่้านควัามื่เห็นชอบัโด้ยที่่�ประชุมื่	AFA	Council

ที่่�ประชุมื่รับัที่ราบัแผู้นงานการประชุมื่	ASEAN	Accountancy 
Conference	on	Sustainability	ซี่�งจะเปน็แผู้นงานรว่ัมื่ระหวัา่ง 
AFA	และสภาวิัชาชพ่บัญัช่	โด้ยมื่ก่ำาหนด้จัด้ข้่�นในวันัที่่�	8	ตุิลาคมื่	
2565

	 นอกจากน่�	ที่่�ประชุมื่มื่่การรับัที่ราบัควัามื่ค่บัหน้าการปฏิิบััติิ
ติามื่แผู้นงาน	2565	ข้อง	3	คณะที่ำางาน	 (ที่ั�งน่�คณะที่ำางาน	ที่่�	 1 
มื่่	นางสาวภาสิน จันโมุลี	 กรรมื่การคณะกรรมื่การกำาหนด้
มื่าติรฐานเป็นประธานคณะที่ำางานซี่� งมืุ่่ ง เน้นการส่ ง เสริมื่ 
การใช้มื่าติรฐานระหวั่างประเที่ศ)	รวัมื่ถึ่งการรายงานงบัการเงิน 
ข้องสมื่าพันธ์	สำาหรับัปี	2564	การจัด้งานและกิจกรรมื่อ่�น	ๆ	เช่น	
การเข้้าร่วัมื่ประชุมื่สังเกติการณ์กับัองค์กรพันธมื่ิติรในภ้มื่ิภาคอ่�น	ๆ	 
	 สำาหรับัการประชุมื่	 AFA	 Council	Meeting	 ครั�งติ่อไป 
ได้้กำาหนด้ข้่�นในเด้่อนพฤศจิกายน	2565

การอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตร

ทางการสอบบัญชี”

(Diploma In Auditing Program)

	 เมื่่�อวัันที่่�	 6	 มิื่ถึุนายน	 2565	สภาวิัชาช่พบััญช่	 โด้ยคณะ
อนุกรรมื่การด้้านการพัฒนาวัิชาช่พบััญช่	 จัด้อบัรมื่หลักส้ติร	
“ประกาศน่ยบััติรที่างการสอบับััญช่”	 (Diploma	 in	Auditing 
Program)	 ในร้ปแบับั	 Online	 ผู้่าน	 Microsoft	 Teams 
โด้ยได้ร้บััเกย่รติจิาก	นายวรวทิย ์เจนธนากุลุ นายกสภาวัชิาชพ่บััญช่	
ร่วัมื่กับั	ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ	ประธานคณะอนุกรรมื่การ
ด้้านการพัฒนาวัิชาช่พบััญช่	กล่าวัเปิด้การสัมื่มื่นา		
	 การจัด้หลักส้ติรมื่่วััติถุึประสงค์เพ่�อเป็นการพัฒนาผู้้้ประกอบั
วัิชาช่พให้มื่่จริยธรรมื่	จิติสำาน่ก	ควัามื่รับัผิู้ด้ชอบัต่ิอหน้าที่่�แลสังคมื่	 
รวัมื่ถ่ึงการพัฒนาผู้้้ประกอบัวิัชาช่พให้มื่่ควัามื่ร้้รอบั	 ร้้ล่ก 
และมื่่ควัามื่สามื่ารถึ	 ในการประกอบัวิัชาช่พบััญช่ที่่� ทัี่นสมัื่ย
สอด้คล้องกับัแนวัโน้มื่การเปล่�ยนแปลงข้องควัามื่ติ้องการบัุคคลกร 
ด้้านวัิชาช่พบััญช่ในปัจจุบััน	และเป็นที่างเล่อกสำาหรับัผู้้้ท่ี่�ประสงค์ 
จะข้อรับัใบัอนุญาติเป็นผู้้ส้อบับัญัชรั่บัอนญุาติซ่ี�งเปน็การเพิ�มื่จำานวัน
ผู้้้สอบับััญช่รับัอนุญาติให้มื่่คุณภาพที่่�เพ่ยงพอกับัควัามื่ติ้องการ 
ที่่�เพิ�มื่ข้่�นอย่างติ่อเน่�อง
	 สำาหรับัผู้้้ที่่�สนใจเข้้าร่วัมื่อบัรมื่ในรุ่นต่ิอไป	ติิด้ติามื่ข้่าวัสาร 
การเปิด้รับัสมื่ัครได้้ที่่�	www.tfac.or.th
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สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ก.ล.ต. หารือ

แนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการ

เงินไทยในการประชุมประจำาปี 2565

	 เมื่่�อวันัที่่�	8	มื่ถิึนุายน	2565	สภาวัชิาชพ่บัญัช	่และสำานกังาน	ก.ล.ติ.	
ร่วัมื่ประชุมื่ผู้่านระบับัออนไลน์	 เพ่�อหาร่อแนวัที่างในการยกระด้ับั 
คณุภาพรายงานที่างการเงินไที่ยที่ั�งระบับั	เชน่	การเติรย่มื่ควัามื่พรอ้มื่
ให้ผู้้้ประกอบัวิัชาช่พบััญช่สามื่ารถึให้บัริการเก่�ยวักับั	การรับัรอง 
ควัามื่ถึ้กต้ิองข้องการเปิด้เผู้ยข้้อมื่้ลการด้ำาเนินธุรกิจโด้ยคำาน่ง 
ถึ่งสิ�งแวัด้ล้อมื่	สังคมื่	และบัรรษัที่ภิบัาล	(ESG)	ติามื่แนวัที่างสากล	
การจัด้หาเคร่�องมื่่อช่วัยให้ผู้้้สอบับััญช่สามื่ารถึปฏิิบััติิงานสอบับััญช่
ได้้อย่างมื่่ประสิที่ธิภาพและเป็นไปติามื่มื่าติรฐานวัิชาช่พที่่�เก่�ยวัข้้อง	
รวัมื่ที่ั�งการจัด้ให้มื่่ค้่มื่่อการสอบัที่านควัามื่ครบัถึ้วันข้องการเปิด้เผู้ย 
ข้้อมื่้ลในหมื่ายเหติุประกอบังบัการเงิน	 ในการประชุมื่ครั�งน่� 
ได้้จัด้ให้มื่่พิธ่ลงนามื่บัันที่่กข้้อติกลงควัามื่ร่วัมื่มื่่อ	 (MoU)	โครงการ
เช่�อมื่โยงข้้อมื่้ลเก่�ยวักับัการติรวัจสอบัประวััติิการกระที่ำาผิู้ด้ 
หร่อข้้อบักพร่องข้องผู้้้สอบับััญช่รับัอนุญาติ	ระหวั่างสองหน่วัยงาน

นายกสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะประธาน 

สมาพันธ์นักบัญชีอาเซียนเป็นประธาน 

เปิดการเสวนา ISSB Outreach In ASEAN, 

Asia & Oceania

	 เมื่่�อวัันที่่�	9	 มิื่ถึุนายน	2565	สมื่าพันธ์นักบััญช่อาเซ่ียน	(AFA) 
รว่ัมื่กบัั	The	Asian-Oceanian	Standard-Setters	Group	(AOSSG)	
และ	the	International	Sustainability	Standards	Board	(ISSB)	
จัด้การเสวันารับัฟัังควัามื่คิด้เห็นจากผู้้้ม่ื่ส่วันได้้ส่วันเส่ย	ASEAN, 
Asia	 &	 Oceania	 ที่่�มื่่ติ่อร่างมื่าติรฐานการเปิด้เผู้ยข้้อมื่้ล 
ด้้านควัามื่ยั�งย่นที่ั�วัไปและการเปิด้เผู้ยข้้อมื่้ลที่่� เก่�ยวัข้้องกับั 
สภาพภ้มื่ิอากาศ	 โด้ยมื่่ 	 นายวรวิทย์  เจนธนากุุล นายก 
สภาวัิชาช่พบััญช่	 ในประธานสมื่าพันธ์นักบััญช่อาเซี่ยน	 (AFA) 
เป็นประธานกล่าวัเปิด้งาน
	 การสัมื่มื่นาครั�งน่�เป็นการเปิด้โอกาสให้ผู้้้มื่่ส่วันได้้ส่วันเส่ย 
ทีุ่กภาคส่วันในอาเซ่ียนได้้รับัฟัังข้้อมื่้ลข่้าวัสารจากผู้้้เช่�ยวัชาญ 
ระดั้บัสากล	 ซ่ี�งสอด้คล้องติามื่เป้าหมื่ายข้องสมื่าพันธ์ฯ	ที่่�มื่่ต่ิอ
มื่าติรฐานการจัด้ที่ำารายงานด้า้นควัามื่ยั�งยน่อนัเปน็ที่่�ยอมื่รบััทัี่�วัโลก 
นอกจากนั�น	 ยังเป็นเวัที่่ให้ผู้้้มื่่ส่วันได้้ส่วันเส่ยได้้พบัปะพ้ด้คุย 
กับัคณะกรรมื่การ	ISSB	โด้ยติรง	ซี่�งที่ำาให้สมื่าพันธ์ฯ	ติระหนักและ 
เข้้าใจเป็นอย่างยิ�งว่ัาการได้้รบััเสย่งสนบััสนนุจากผู้้้มื่ส่่วันได้้ส่วันเสย่นั�น 
เป็นสิ�งสำาคัญอย่างยิ�งบันเส้นที่างด้้านควัามื่ยั�งย่น
	 สำาหรับัสภาวิัชาช่พบััญช่ 	 ในพระบัรมื่ราช้ปถัึมื่ภ์	 ได้้ส่ง 
นายนรชััย พััฒนวณิชัย์กุุล	เป็นผู้้้แที่นสภาวัิชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่เป็น
ผู้้้เสวันา	เพ่�อแสด้งควัามื่คิด้เห็นติ่อคณะกรรมื่การและที่่มื่งาน	ISSB	
นับัเป็นโอกาสอันด้่ที่่�ได้้เผู้ยแพร่มืุ่มื่มื่องควัามื่เห็นข้องประเที่ศไที่ย 
ไปยังผู้้้ออกมื่าติรฐานระหวั่างประเที่ศ
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การเปิดอบรม “โครงการประกาศนียบัตร

นักบัญชีภาษีอากร” (Certificate Of Tax 

Accountant) (CTA) รุ่นแรก

	 เมื่่�อวันัที่่�	11	มิื่ถึนุายน	2565	สภาวัชิาชพ่บัญัช	่โด้ยคณะกรรมื่การ 
วัิชาช่พบััญช่ด้้านการบััญช่ภาษ่อากร	 ได้้เปิด้อบัรมื่	“โครงการ
ประกาศน่ยบััติรนักบััญช่ภาษ่อากร”	รุ่นแรก	 (Certificate	of	Tax 
Accountant)	 (CTA)	ณ	 โรงแรมื่สวิัสโฮเต็ิล	กรุงเที่พฯ	 รัชด้า 
โด้ยได้้รับัเก่ยรติิจาก	นายกุฤดา กุฤตีิยาโชัติีปกุรณ์	ผู้้้อำานวัยการ 
กองมื่าติรฐานการสอบับััญช่	 กรมื่สรรพากร	 และ	นายอนันตี์ 
สิริแสงทักุษิิณ	อุปนายกคนที่่�	 2	สภาวัิชาช่พบััญช่	และประธาน 
คณะกรรมื่การวัิชาช่พบััญช่ด้้านการบััญช่ภาษ่อากร	กล่าวัเปิด้ 
การอบัรมื่ร่วัมื่ด้้วัย	นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร	ประธานคณะที่ำางาน
โครงการพัฒนาหลักส้ติรเพ่�อรับัประกาศน่ยบััติรด้้านการบััญช่ 
ภาษ่อากร	ได้้กล่าวัรายงานเก่�ยวักับัโครงการ	
	 การจัด้อบัรมื่มื่่วััติถึุประสงค์เพ่�อการติระหนักถึ่งควัามื่จำาเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพ	และเป็นการเพิ�มื่ควัามื่ร้้ด้้านภาษ่อากร 
อย่างเข้้มื่ข้้นให้เป็นมื่่ออาช่พ	 รวัมื่ถึ่งการสนับัสนุนให้มื่่นักบััญช่ 
ภาษอ่ากร	ผู้้เ้ช่�ยวัชาญด้า้นการบัญัชภ่าษอ่ากรสามื่ารถึเปน็ที่่�ปรก่ษา
ด้า้นการบัญัชภ่าษอ่ากรเพิ�มื่มื่ากข้่�น	ภายหลงัจากพธิเ่ปดิ้ได้ร้บััเกย่รติิ
จาก	นายสเุทพั พังษิพ์ัทิกัุษ์ิ	ที่่�ปรก่ษาในคณะกรรมื่การวัชิาชพ่บัญัช่ 
ด้้านการบััญช่ภาษ่อากร	บัรรยายพิเศษหัวัข้้อ	 “บัที่บัาที่	CTA 
มื่่ออาช่พ	(Roles	of	A	Professional	CTA)”	ซี่�งมื่่การถึ่ายที่อด้สด้
ผู้่าน	Facebook	live	ในช่วังเวัลา	08.30	-	10.30	น.

	 เมื่่�อวันัที่่�	18	มิื่ถึนุายน	2565	สภาวัชิาชพ่บัญัช่	จัด้การประชุมื่ใหญ่ 
สามื่ัญประจำาปี	 2565	ด้้วัยวัิธ่การประชุมื่ผู้่านส่�ออิเล็กที่รอนิกส์ 
โด้ยสภาวัิชาช่พบััญช่จัด้ประชุมื่ด้้ วัยวัิ ธ่น่� ข้่� น เป็นครั� งที่่� 	 2	
เน่�องจากเล็งเห็นถึ่งควัามื่ปลอด้ภัยและควัามื่สะด้วักข้องสมื่าชิก 
ในการเข้้าร่วัมื่ประชุมื่	ภายในการประชุมื่	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล 
นายกสภาวัิชาช่พบััญช่เป็นประธานในที่่�ประชุมื่	 พร้อมื่ด้้วัย 
คณะกรรมื่การสภาวัิชาช่พบััญช่และผู้้้ที่รงคุณวัุฒิด้้านต่ิาง	 ๆ 
โด้ยที่่�ประชุมื่ได้้ด้ำาเนินการติามื่ระเบั่ยบัวัาระที่ั� ง 	 8 	 วัาระ 
และมื่่สมื่าชิกเข้้าร่วัมื่ประชุมื่จำานวัน	1,053	คน	สำาหรับัที่่านสมื่าชิก 
ที่่�ไมื่่ได้้เข้้าร่วัมื่ประชุมื่สามื่ารถึด้้เอกสารประกอบัการประชุมื่ 
และรายงานผู้ลการด้ำาเนินงานในรอบัปีที่่�ผู้่านมื่าได้้ด้ัง	 Link 
ที่่�ปรากฎด้้านล่าง	สภาวิัชาช่พบััญช่ข้อข้อบัพระคุณท่ี่านสมื่าชิก 
รวัมื่ถ่ึงผู้้้มื่่ส่วันได้้ส่วันเส่ยทุี่กที่่านท่ี่�ได้้ร่วัมื่ผู้ลักด้ันและสนับัสนุน 
การด้ำาเนินงานสภาวัิชาช่พบััญช่ด้้วัยด้่มื่าโด้ยติลอด้

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 

สภาวิชาชีพบัญชี

เอกุสารประกุอบกุารประชัุมุ
https://www.tfacagm.com/_files/ugd/
a6865b_006570bf4f52402c98895da9700de8ef.pdf
TFAC Annual Report 2021   
https://eservice.tfac.or.th/files/Pr/รายงานประจำาปี-
2564-สภาวัิชาช่พบััญช่.pdf
Multimedia วาระที� 3 ผลกุารดำาเนินงาน
https://www.youtube.com/watch?v=57pzX5SznQg
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กับทิศทางการปรับตัวของ

นักบัญชีสากลและนักบัญชีไทย

ESG

	 แนวคิิด	ESG	 (สิ่ิ�งแวดล้้อม	 (Environmental)	สิ่ังคิม	

(Social)	 การกำากับดูแล้	 (Governance))	 มีคิวามสิ่ำาคิัญมาก 

โดยเฉพาะปััญหาโล้กร้อนทีี่�ที่วีคิวามรุนแรง	 ในการปัระชุุมสิ่มัชุชุา

ปัระเที่ศภาคิีอนุสิ่ัญญาสิ่หปัระชุาชุาติิว่าด้วยการเปัล้ี�ยนแปัล้ง

ของสิ่ภาพภูมิอากาศ	 คิรั�งทีี่�	 26	 (COP26)	 ซึ่่�งจััดข่�นทีี่�เมือง 

กล้าสิ่โกว์	 สิ่กอติแล้นด์	 ได้ขอคิวามร่วมมือจัากปัระเที่ศต่ิาง	 ๆ	 

ชุว่ยบรรเที่าปัญัหานี�อยา่งจัรงิจััง	โดยปัระเที่ศสิ่มาชุกิสิ่หปัระชุาชุาติิ

ติกล้งกำาหนดเปั้าหมายล้ดการปัล่้อยก๊าซึ่เรือนกระจักโดยเฉพาะ

คิาร์บอนไดออกไซึ่ด์ เพ่อล้ดอุณหภูมิ โล้กไม่ ให้ เพิ�มข่�น เกิน 

1.5	องศาติ่อปัี	เปั้าหมายมุ่งเศรษฐกิจัคิาร์บอนติำ�า	แล้ะให้ล้ดเหล้ือ	0 

ในปัี	2050	

	 สิ่ถานการณ์ขา้งต้ินกระที่บการรายงานของธุรุกิจั	บที่คิวามนี� 

จััดที่ำาข่�นโดยมีวตัิถุปัระสิ่งคิเ์พอ่นำาเสิ่นอข้อมูล้คิวามก้าวหน้าเกี�ยวกับ 

หล้กัการแล้ะแนวปัฏิบิตัิติิา่ง	ๆ 	ที่ี�เกี�ยวขอ้งกบั	ESG	แล้ะคิวามยั�งยนื	

Sustainability	ที่ี�การรายงานเกี�ยวข้อง

	 ในปััจจุบััน	หน่วยงานระดัับัสากลหลายหน่วยงาน	เช่่น	GRI	 (Global	Reporting	 Initiatives)	SASB	(Sustainability	Accounting	
Standard	Board)	TCFD	(Task	Force	on	Climate-related	Financial	Disclosures)	ให้แนวทางพิิจารณาปัระเดั็นสิ�งแวดัล้อม	แม้หน่วยงาน 
เหล่าน้�ม้จุดัมุ่งหมายสอดัคล้องกัน	แต่่ม้แนวคิดั	หลักการ	และวิธ้ีปัฏิิบััต่ิท้�แต่กต่่างกัน	ผู้้้นำกลุ่ม	G20	สนับัสนุนแนวคิดัพิ้�นฐานระดัับัโลก 
ของคณะกรรมการกำกับัหลักทรัพิย์สากล	(International	Organization	of	Securities	Commissions	(IOSCO))	เห็นว่าควรนำแนวทางท้�ดั้ 
มารวมเปั็นหลักการให้เกิดัสัมฤทธีิ�ผู้ลในการปัฏิิบััต่ิ
	 IFRS	Foundation	ต่อบัโจทย์ปััญหาน้�โดัยจัดัต่ั�ง	International	Sustainability	Standards	Board	(ISSB)	ข้�น	นำโดัย	Emmanuel 
Faber	 เพิ้�อพิัฒนามาต่รฐานการเปัิดัเผู้ยข้อม้ลความยั�งย้น	และยังกำหนดัแผู้นงานรวม	Climate	Disclosure	Standards	Board	 (CDSB) 
และ	Value	Reporting	Foundation	(VRF	ท้�ดัแ้ล	Integrated	Reporting	Framework	กับั	SASB	Standards)	และยงัใหค้ณะทำงาน	Technical 
Readiness	Working	Group	(TRWG)	 จัดัทำ	Prototype	2	ฉบัับัค้อ	 IFRS	Sustainability	Disclosure	และฉบัับัท้�	2	ค้อ	 IFRS	Climate 
Related	Disclosure	และต่อ่มา	ISSB	นำมาใช่จ้ดััทำ	IFRS	S1	Sustainability	Disclosures	เปัน็ฐานท้�ครบัถ้ว้นของการเปัดิัเผู้ยขอ้มล้ความยั�งยน้ 
ท้�ออกแบับัใหต้่รงกบััความต่อ้งการขอ้มล้ของผู้้ล้งทนุเม้�อปัระเมนิมล้คา่กจิการ	กบัั	IFRS	S2	Climate-related	disclosures	และ	Appendix	640	หนา้ 
เน้�อหาเน้นโอกาสและความเส้�ยงเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ	รวมคำแนะนำของ	Task	Force	on	Climate-related	Financial	Disclosures	
(TCFD)	กบััคา่วดััท้�จดััทำข้�นต่ามปัระเภทอตุ่สาหกรรมต่ามเกณฑ์์มาต่รฐาน	SASB	เพิ้�อรวบัรวมความเหน็จากผู้้ม้ส่้วนไดัเ้สย้ต่ั�งแต่	่29	มน้าคม	2565 
และปัิดัรับัความเห็น	29	กรกฎาคม	2565	เพิ้�อใช่้จัดัทำมาต่รฐานท้�เก้�ยวข้องต่่อไปั

โดย ดร.ปััญญา สััมฤทธิ์์�ปัระด์ษฐ์์
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศ้กษาและต่ิดัต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงินระหว่างปัระเทศ
โดัยความเห็นช่อบัของคณะกรรมการกำหนดัมาต่รฐานการบััญช่้	สภาวิช่าช่้พิบััญช่้
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 รา่ง IFRS S1	มว้ตั่ถ้ปุัระสงคเ์พิ้�อกำหนดัการเปัดิัเผู้ยขอ้มล้การเงนิเก้�ยวกบััความยั�งยน้	เกณฑ์พ์ิ้�นฐานท้�ครบัถ้ว้นของขอ้มล้การเงนิเก้�ยวกบัั 
ความยั�งย้นเพิ้�อปัระกอบัดุัลพิินิจในการปัระเมินม้ลค่ากิจการ	 IFRS	S1	ปัระกอบัด้ัวยการรายงานต่ามหลักการ	4	 เร้�องของข้อม้ลท้�เช่้�อมโยง 
(Connected	information)	ดัังน้�

	 เน้�องจากร่างฉบับััน้�เป็ันหลักการทั�วไปัเก้�ยวกับัการรายงาน 
จ้งรวมข้อกำหนดัเก้�ยวกับัการแสดังข้อม้ลเปัร้ยบัเท้ยบั	ความถ้้� 
การรายงาน	 (Frequency)	 สถ้านท้�	 (Location)	 ของข้อม้ล	 
การระบัุกิจการท้�รายงานและงบัการเงินท้�เก้�ยวข้อง	การใช่้ข้อม้ล 
และข้อสมมติ่การเงิน	แหล่งปัระมาณการและความไม่แน่นอนของ
ผู้ลลัพิธี์	ข้อผู้ิดัพิลาดั	การกำหนดัข้อความการปัฏิิบััต่ิต่าม

 ร่าง IFRS S2	 มุ่งให้กิจการรายงานข้อม้ลโอกาส 
และความเส้�ยงเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศเพิ้�อช่่วยผู้้้ลงทุนปัระเมิน 
ผู้ลกระทบัของโอกาสและความเส้�ยงเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ 
ต่่อม้ลค่ากิจการ	โดัยใช่้แนวทางการกำกับัดั้แล	กลยุทธี์	การจัดัการ
ความเส้�ยง	 ค่าวัดั	และเปั้าหมาย	รายงานข้อม้ลสภาพิภ้มิอากาศ	
ทั�งโอกาสและความเส้�ยงการเปัล้�ยนผู้่านและกายภาพิเก้�ยวกับั 
สภาพิภ้มิอากาศ

Metrics and

Targets

ค่าวัดและเป้าหมาย

ข้อม้ลท้�ช่่วยผู้้้ลงทุน
ให้เข้าใจวิธี้วัดั	ต่ิดัต่ามดั้แล

และจัดัการโอกาส
และความเส้�ยงเก้�ยวกับั
ความยั�งย้นท้�สำคัญ

และปัระเมินผู้ลการดัำเนินงาน
รวมถ้้งความก้าวหน้า

เท้ยบักับัเปั้าหมายท้�กำหนดั

Governance

การก�ากับดูแล

ข้อม้ลท้�ช่่วยผู้้้ลงทุนให้เข้าใจ
กระบัวนการการกำกับัดั้แล

การควบัคุมและวิธี้การ
ท้�ใช่้ต่ิดัต่ามดั้แลและ

จัดัการโอกาสและความเส้�ยง
เก้�ยวกับัความยั�งย้นท้�สำคัญ

Strategy

กลยุทธ์

ข้อม้ลท้�ช่่วยผู้้้ลงทุนปัระเมิน
กลยุทธี์การพิิจารณาโอกาส
และความเส้�ยงเก้�ยวกับั
ความยั�งย้นท้�สำคัญว่า

รวมในการวางแผู้นเช่ิงกลยุทธี์	
และการวางแผู้นการเงินหร้อไม่

และเปั็นแก่นสำคัญ
ของกลยุทธี์หร้อไม่

Risk management

การจัดการความเสี่ยง

ข้อม้ลท้�ช่่วยผู้้้ลงทุนให้เข้าใจ
กระบัวนการท้�กิจการระบัุ	

ปัระเมิน	และจัดัการโอกาสและ
ความเส้�ยงเก้�ยวกับั
ความยั�งย้นปััจจุบััน

และท้�คาดัไว้	กระบัวนการนั�น
บั้รณาการกับักระบัวนการ
จัดัการความเส้�ยงโดัยรวม

ช่่วยผู้้้ลงทุนปัระเมิน
ลักษณะความเส้�ยงโดัยรวม

และกระบัวนการ
การจัดัการความเส้�ยง

01
Governance การก� ากับ ดูแล

รา่งมาติรฐานกำาหนดให้เปัดิเผยข้อมลู้กระบวนการ

กำากับดูแล้	การคิวบคิุมแล้ะวิธุีที่ี�กิจัการใชุ้ติิดติามแล้ะจััดการ 

โ อ ก า สิ่ แ ล้ ะ คิ ว า ม เ สิ่ี� ย ง เ กี� ย ว กั บ สิ่ภ าพภู มิ อ า ก า ศ 

บริษัที่ติ้องเปัิด เผยคิำาอธิุบายหน่วยงานกำากับ	 เชุ่น 

คิณะกรรมการที่ี�กำากับดูแล้โอกาสิ่แล้ะคิวามเสิ่ี�ยงเกี�ยวกับ

สิ่ภาพภูมิอากาศ	หน้าที่ี�ของหน่วยงานกำากับดูแล้ที่ี�ติิดติาม

สิ่ภาพภูมิอากาศ	 บที่บาที่ของฝ่่ายจััดการในการปัระเมิน 

แล้ะจััดการโอกาสิ่แล้ะคิวามเสิ่ี�ยงเกี�ยวกับสิ่ภาพภูมิอากาศ 

วิธุีที่ี�บริษัที่ที่ำาให้มั�นใจัว่ามีบุคิล้ากรทีี่�มีที่ักษะแล้ะสิ่มรรถนะ 

ที่ี�เหมาะสิ่มเพ่อดูแล้กล้ยุที่ธุ์
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บริษััทต้องระบุความเสี่ยงกายภาพ

และความเสี่ยงการเปลี่ยนผ่่าน 

ฐานะการเงิน ผ่ลการด�าเนินงานทางการเงิน

และกระแสเงินสด (Financial position,

financial performance and cash flows)

กลยุทธ์และการตัดสินใจ

(Strategy and Decision-Making) 

02
Strategy กลยุทธ์	 ร่างมาติรฐานกำาหนด 

ให้บริษัที่เปัิดเผยข้อมูล้เกี�ยวกับการเปัล้ี�ยนแปัล้ง

สิ่ภาพภูมิอากาศอาจัคิาดว่าจัะกระที่บโมเดล้ธุุรกิจั	 กล้ยุที่ธุ์	

กระแสิ่เงนิสิ่ดติล้อดระยะเวล้าสิ่ั�น	ปัานกล้าง	ระยะยาว	การเขา้ถง่ 

การจััดหาเงินแล้ะติน้ที่นุเงนิที่นุ	เชุน่	การดำาเนนิงานสิ่ายธุรุกจิัหน่�ง 

อาจัอันติรายติ่อชุ่อเสิ่ียงแล้ะจัำากัดคิวามสิ่ามารถเข้ าถ่ง 

การจััดหาเงิน

กรณ้ความเส้�ยงกายภาพิ	(Physical	Risk)	กิจการต่้องอธีิบัาย
ว่าความเส้�ยงเฉ้ยบัพิลัน	 เช่่น	 พิายุไซโคลนและน�ำท่วม 
ทำให้สินทรัพิย์ของบัริษัทม้ความเส้�ยงหร้อขัดัขวางโซ่อุปัทาน	
เช่่น	 กระบัวนการจัดัส่งแบับัทันเวลา	 (Just-in-time) 
หรอ้ความเส้�ยงเร้�อรงั	เช่น่	การเพิิ�มระดับััน�ำทะเลหรอ้การเพิิ�ม
อุณหภ้มิเฉล้�ย	การเปัล้�ยนแปัลงสภาพิภ้มิอากาศอาจกระทบั
กลยุทธี์	เช่่น	กิจการอาจจำเปั็นต่้องพิิจารณาย้ายโรงงานผู้ลิต่

กรณ้ความเส้�ยงเปัล้�ยนผู้่าน	(Transition	Risk)	กิจการอธีิบัาย
ความเส้�ยงท้�สมัพัินธ์ีกบััการเปัล้�ยนผู่้านส้เ่ศรษฐกิจคาร์บัอนต่�ำ 
นโยบัาย	กฎหมาย	ต่ลาดั	 เทคโนโลย้	 ช่้�อเส้ยง	 ต่ัวอย่าง 
ความเส้�ยงอาทิ	ความเส้�ยงต่ลาดั	 เช่่น	ความต่้องการสินค้า 
ท้�ใช่ค้าร์บัอนสง้ลดัลง	ความเส้�ยงด้ัานกฎหมาย	เช่น่	การดัำเนิน
การกฎระเบั้ยบัห้ามขายสินค้า	ยานพิาหนะดั้เซล	ความร้อน	
น�ำ	กา๊ซ	โอกาสหรอ้ความเส้�ยงเทคโนโลยอ้าจเปัน็ยานพิาหนะ
ทดัแทนดั้เซลปัล่อยก๊าซต่�ำกว่า

	 บัริษัทต่้องเปัิดัเผู้ยคำอธีิบัายแผู้นต่อบัสนองโอกาส 
และความเส้� ยงเปัล้�ยนผู้่านเก้� ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ	 เช่่น 
วิธี้ท้�บัริษัทวางแผู้นบัรรลุเปั้าหมายเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ 
การจัดัหาทรัพิยากร	และการทบัทวนเปั้าหมาย	วิธี้ท้�บัริษัทคาดัว่า 
จะปัรับัใช้่หร้อบัรรเทาความเส้�ยงเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ 
เช่่น	 ผู่้านการเปัล้�ยนแปัลงกระบัวนการผู้ลิต่	การปัรับัปัรุงแรงงาน	
การเปัล้�ยนแปัลงวัต่ถุ้ดัิบั	รายละเอ้ยดัสินค้า	หร้อการแนะนำค่าวัดั
ปัระสิทธีิภาพิ	วิธ้ีท้�บัริษัทคาดัว่าจะปัรับัใช่้หร้อบัรรเทาความเส้�ยง
ทางอ้อมเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศในโซ่คุณค่า	เช่่น	ทำงานกับัล้กค้า 
และโซ่คุณค่า	 หร้อใช้่การจัดัหา	 แผู้นงาน	 จะพิิจารณารวม 
การหักกลบัคาร์บัอนหร้อไม่	หากรวม	บัริษัทต่้องเปัิดัเผู้ยข้อม้ล
เจาะจงเพิ้�อผู้้้ลงทุนปัระเมินโครงการหักกลบั	หากบัริษัทใช่้ราคา
คาร์บัอนเปั็นต่้นทุนการปัล่อยก๊าซภายในเม้�อบัริษัทต่ัดัสินใจ 
รายจ่ายฝ่่ายทุน	 ร่างมาต่รฐานกำหนดัให้บัริษัทอธีิบัายวิธ้ีท้�ใช่้ 
การกำหนดัราคาคาร์บัอน	 และเปิัดัเผู้ยราคาท้� ใ ช้่เป็ันค่าวัดั 
การปัล่อยก๊าซเร้อนกระจกเปั็นเมต่ริกต่ัน

บัริษัทต่้องรวมคำอธีิบัายโอกาสและความเส้�ยงเก้�ยวกับั 
สภาพิภ้มิอากาศกระทบัฐานะการเงิน	ผู้ลการดัำเนินงาน 
การเงินและกระแสเงินสดัอย่างไร	 เช่่น	บัริษัทอาจเปัิดัเผู้ย 
การดั้อยค่าของสินทรัพิย์ท้�สำคัญท้�เปั็นผู้ลมาจากกลยุทธี์
ท้�บัริษัทจัดัการความเส้�ยงการเปัล้�ยนผู่้าน	หร้อการลงทุน 
เทคโนโลย้ ใหม่ เพิ้� อ ไ ด้ัปัระโยช่น์จากโอกาสเก้� ยว กับั 
สภาพิภ้มิอากาศ

บัริษัทต่้องอธีิบัายวิ ธ้ีท้�บัริษัทคาดัการณ์ฐานะการเงิน 
ว่าจะเปัล้�ยนแปัลงต่ลอดัเวลาภายใต่้กลยุทธี์เพิ้�อพิิจารณา
โอกาสและความเส้�ยงท้�สำคัญเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ	
ต่ัวอย่างเช่่น	ผู้ลท้�ต่ามมาในการบััญช่้การเงินจากรายได้ัเพิิ�ม	
หรอ้ต่น้ทนุสนิคา้บัรกิารสอดัคลอ้งกบััเศรษฐกจิคารบ์ัอนต่�ำลง 
ความเส้ยหายทางกายภาพิของสินทรัพิย์จากเหตุ่การณ์ 
สภาพิภมิ้อากาศและต้่นทุนการบัรรเทาหรอ้ปัรับัสภาพิภ้มิอากาศ 
เม้�อบัริษัทให้ข้อม้ลเช่ิงปัริมาณ	อาจเปั็นค่าเดั้ยวหร้อพิิสัยของ
ค่าท้�เปั็นไปัไดั้
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ความยืดหยุ่นเชิงสภาพภูมิอากาศ

(Climate resilience)

GHG	emissions	 ร่างมาต่รฐานกำหนดัให้บัริษัทเปิัดัเผู้ย
ค่าสัมบั้รณ์การปัล่อยก๊าซเร้อนกระจกเบ้ั�องต้่นขอบัเขต่	1	
ขอบัเขต่	2	ขอบัเขต่	3	เปั็นเมต่ริกต่ันของคาร์บัอนไดัออกไซดั์
เทย้บัเท่า	และความเข้มของการปัล่อยกา๊ซ	บัริษทัต้่องคำนวณ
การปัล่อยก๊าซด้ัวย	GHG	Protocol	กลุ่มงบัการเงินรวม 
ต่้องเปัิดัเผู้ยการปัล่อย	 GHG	 แยกจากของบัริษัทร่วม 
และการรว่มคา้		ข้อกำหนดัการเปัดิัเผู้ยการปัลอ่ยกา๊ซขอบัเขต่	3 
สะท้อนความสำคัญการให้ข้อม้ลเก้�ยวกับัโซ่คุณค่าของบัริษัท

โอกาสและความเส้�ยงเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศอาจทดัสอบั
ความย้ดัหยุ่นของบัริษัท	บัริษัทเปัิดัเผู้ยข้อม้ลท้�ช่่วยผู้้้ลงทุน
ใหเ้ขา้ใจความยด้ัหยุน่ต่อ่โอกาสและความเส้�ยงเก้�ยวกบััสภาพิ
ภ้มิอากาศ	 เช่่น	บัริษัทอาจลงทุนใช่้สินทรัพิย์และเงินลงทุน	
หร้อความเส้�ยงเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ	 เช่่น	ความเส้�ยง 
ดั้านอุทกภัยเพิิ�มข้�นม้แนวโน้มให้บัริษัทต่้องย้ายสถ้านท้�ต่ั�ง 
ร้�อถ้อนหรอ้ปัรบััปัรงุสนิทรพัิย	์บัรษิทัต่อ้งเปัดิัเผู้ยวา่	จดััหาเงนิ
เพิ้ยงพิอเพิ้�อผู้่านพิ้นความเส้�ยงและไดั้ปัระโยช่น์จากโอกาส
เก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ

03
Risk Management บริษัที่ติ้องอธุิบาย

ระดับแล้ะวิธุีที่ี�กระบวนการใชุ้ระบุ	 ปัระเมิน	 แล้ะ

จัดัการโอกาสิ่แล้ะคิวามเสิ่ี�ยงเกี�ยวกับสิ่ภาพภมูอิากาศบรูณาการ 

กบักระบวนการจััดการคิวามเสิ่ี�ยงโดยรวม	บรษิทัี่ต้ิองเปัดิเผย 

วิธุีจััดล้ำาดับคิวามเสิ่ี�ยงเกี�ยวกับสิ่ภาพภูมิอากาศเที่ียบกับ 

คิวามเสิ่ี�ยงปัระเภที่อ่น	รวมถง่การใชุ้เคิร่องมอืปัระเมินคิวามเสิ่ี�ยง 

เชุ่น	เคิร่องมือปัระเมินคิวามเสิ่ี�ยงที่ี�อิงวิที่ยาศาสิ่ติร์

04
Metrics and Targets	บรษิทัี่ต้ิองเปิัดเผย 

คิ่ าวัดแล้ะ เปั้ าหมายทีี่�กิจัการใชุ้ จััดการโอกาสิ่ 

แล้ะคิวามเสิ่ี�ยงเกี�ยวกับสิ่ภาพภูมิอากาศที่ี�สิ่ำาคิัญ

Industry-based	 disclosures	 ร่างมาต่รฐานรวม 
ข้อกำหนดัการเปัิดัเผู้ยข้อม้ลต่ามเกณฑ์์อุต่สาหกรรม 
บัริษัทจะระบุัข้อกำหนดัท้�ใช้่กับัโมเดัลธุีรกิจและกิจกรรม 
ท้�เก้�ยวข้อง	ต่ัวอย่างหัวข้อการเปัิดัเผู้ยข้อม้ล	เช่่น	การจัดัหา
ส่วนผู้สม	การออกแบับัเพิ้�อทรัพิยากร	ร่องรอยปัระสิทธีิภาพิ
และสิ�งแวดัล้อมของฮาร์ดัแวร์	 ร่างมาต่รฐานเสนอการจัดั
ปัระเภทอุต่สาหกรรม	77	 อุต่สาหกรรมใน	11	ภาค	 เช่่น	 
เคร้�องดั้�มแอลกอฮอล์	การผู้ลิต่อุปักรณ์	 วัสดัุและอุปักรณ์ 
การแพิทย์	 ข้อกำหนดัการเปิัดัเผู้ยท้�เก้�ยวข้องนำมาจาก
มาต่รฐาน	 SASB	 เพิ้�อปัระโยช่น์ต่่อบัริษัทและผู้้้ลงทุน 
โดัยระบัุการเปัิดัเผู้ยท้�เก้�ยวข้องในภาคผู้นวก	 B	 บัริษัท 
มองหวัขอ้และคา่วดััในภาครวม	หรอ้เพิย้งอตุ่สาหกรรมเฉพิาะ	
ขอ้กำหนดัการเปัิดัเผู้ยขอ้ม้ล	68	อตุ่สาหกรรมในเอกสารแยก 
การจัดัปัระเภทแยก	 9	 อุต่สาหกรรมท้�เหล้อไม่ม้หัวข้อ 
การเปัิดัเผู้ยข้อม้ลเก้�ยวกับัสภาพิภ้มิอากาศ
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	 นอกจัาก	 ISSB	หน่วยงาน	 International	

Federation	of	Accountants	สิ่มาพันธุ์นักบัญชุี

นานาชุาติิรวบรวมบที่คิวามติ่าง	ๆ	ที่ี�น่าสิ่นใจัเน้นเร่อง

สิ่ิ�งแวดล้้อมนำาไปัปัระยุกติ์กับธุุรกิจัขนาดเล้็ก	รวมถ่ง

การขยายคิวามร่าง	IFRS	S1	ปัระยุกติ์ให้เปั็นรูปัธุรรม	

ปัฏิบิตัิไิดจ้ัริง	แล้ะในส่ิ่วนของ	US	SEC	ใหค้ิวามสิ่ำาคิญั

กบัการจััดที่ำาแล้ะเปัดิเผยขอ้มลู้คิวามยั�งยนืนี�	แติย่งัพบ

ปัญัหาวา่	ธุรุกจิั	Russell	1,000	Company	จััดอนัดบั

กิจัการขนาดใหญ่	จัำานวน	1	ใน	3	ยังไม่เปัิดเผยข้อมูล้

สิ่ิ�งแวดล้้อม

	 เน่องจัากเนื�อหามีอีกมาก	 ที่ั� งแนวที่าง 

การวัดการปัล่้อยก๊าซึ่ที่ี�ศาสิ่ติราจัารย์ด้านบัญชุีบริหาร	

Professor	Kaplan	ได้นำาเสิ่นอไว้	ในฉบับหน้าผู้เขียน

จัะรวบรวมสิ่าระสิ่ำาคิัญของการดำาเนินงานของไที่ย	

เพ่อปัระยุกติ์ให้รับกับแนวที่างสิ่ากล้แล้ะผู้เกี�ยวข้อง 

นำาไปัพิจัารณาเติรียมปัฏิิบัติิงานบัญชุีได้อย่างเหมาะสิ่ม	

ขอบพระคิุณแล้ะสิ่วัสิ่ดี

หล้ักการของร่าง	 IFRS	S1	 แล้ะ	 IFRS	

S2	ยังรวมคิำาแนะนำา	 เชุ่น	กิจัการไม่จัำาเปั็น

ติ้องปัฏิิบัติิติามมาติรฐานการรายงาน 

ที่างการเงิน	(IFRS)	เม่อใชุ้ร่าง	IFRS	S1	

แล้ะ	IFRS	S2	เปั็นติ้น

เมอ่ปัล้ายเมษายน	2565	ที่ี�ผา่นมา	ISSB	จััด	Outreach 

Online	สิ่ำาหรับยุโรปั	แล้ะ	ASEAN	Asia	Oceania 

เม่อ	 9	 มิถุนายน	 2565	 เพ่อสิ่รุปัภาพรวมของ 

ร่างแล้ะติอบคิำาถามผู้แที่นของ	ASEAN	บางปัระเที่ศ	

ซึ่่�งมีคิวามคิิดเห็นเกี�ยวกับคิำานิยามแล้ะข้อกำาหนด

หล้ายเร่องทีี่�วิที่ยากร	 ISSB	 รับว่าจัะนำาไปัพิจัารณา

ติ่อไปั

รา่ง	IFRS	S1	แล้ะ	IFRS	S2	ยงัอยูร่ะหวา่ง

รบัคิวามคิดิเหน็จันถง่	29	กรกฎาคิม	2565

ความเห็นส่วนตัวของผู่้เขียน

ต่อร่าง IFRS S1 และ IFRS S2

มีบางประเด็นที่ผู่้ร่วมประชุม

Outreach สอบถาม เช่น

ขอบเขต 3 ซึ่่่งต้องใช้วิธีประมาณการ

และการประเมินข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนสูง

จ่งอาจมีความเบี่ยงเบน

และมีความ “เกินจริง” 

อย่างไรก็ดี ก�าหนดเวลา

ที่กิจการจะปฏิิบัติตาม 

IFRS S1 และ IFRS S2 

ยังไม่ระบุไว้
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ประเมินความเสี่ยง

ในสำานักงานสอบบัญชี

เริ่มอย่างไรดี

เม่อ    
สภาวิิชาชีพบััญชี ได้้ประกาศให้้มาตรฐานการบัริห้ารคุุณภาพฉบัับัให้ม่ 
ห้รือ TSQM1 และ TSQM2 แทนมาตรฐานการคุวิบัคุมุคุณุภาพฉบับััเด้มิห้รือ 

TSQC1 ซึ่่�งจะมีผลบัังคุับัใช้ตั�งแต่วิันที� 15 ธัันวิาคุม 2566 นั�น  ทำให้้สำนักงานสอบับััญชี 
โด้ยเฉพาะสำนักงานที�ไม่ใช่เคุรือข่่าย ซึ่่�งเป็นสำนักงานสอบับััญชีไทยข่นาด้กลางและ 
ข่นาด้เล็กต้องมีการเตรียมคุวิามพร้อมสำห้รับัการปฏิิบััติตามมาตรฐานด้ังกล่าวิ ซึ่่�งเรื�อง 
ที� สำคุัญที� กำห้นด้ในมาตรฐานฉบัับันี�  คุือ  กระบวนการประเมิินความิเสี่่� ยง  
(Risk Assessment Process) โด้ยสำนักงานสอบับััญชีจะต้องมีการวิางแผน 
และจัด้เต รียมเอกสารอย่างเห้มาะสมว่ิา สำนักงานมีการบัริห้ารคุวิามเสี� ยง 
และตอบัสนองคุวิามเสี�ยงอย่างไร เพื�อเป็นการยกระดั้บัคุุณภาพข่องสำนักงานสอบับััญชี 
ซึ่่�งก็จะส่งผลไปถึ่งคุุณภาพในการปฏิิบััติงานสอบับััญชีให้้ด้ียิ�งข่่�นอีกด้้วิย

สำานักงานสอบบัญชีอาจมีคำาถามว่าจะเริ่มต้้นอย่างไรดี

ในการประเมินคุวิามเสี�ยงข่องสำนักงาน ในคุวิามเป็นจริง 
การประเมินคุวิามเสี�ยงไม่ใช่เรื�องให้ม่สำห้รับัสำนักงานสอบับััญชี 
ห้ากสำนักงานได้้ทำตามข้่อกำห้นด้ข่อง TSQC1 อย่่แล้วินั�น
สำนักงานก็ได้้มีการพิจารณาและประเมินคุวิามเสี�ยงในแต่ละ

วิัตถึุประสงคุ์ โด้ยอย่่ในร่ปแบับัข่องการตรวิจสอบัตามรายการที�กำห้นด้ไวิ้ใน TSQC1 เด้ิม ทั�งนี� TSQM1 
ได้้กำห้นด้การประเมินคุวิามเสี�ยงข่องสำนักงานไวิ้ให้้ชัด้เจนมากข่่�น โด้ยให้้สำนักงานเป็นผ่้ระบั ุ
คุวิามเสี�ยง ประเมินคุวิามเสี�ยง ตอบัสนองคุวิามเสี�ยง และจัด้เตรียมเอกสารดั้งกล่าวิ โด้ยสามารถึ 
ปรับัให้้เห้มาะสม (Scalability) กับับัริบัท สภาพแวิด้ล้อม และสถึานการณ์ข่องสำนักงานแต่ละแห้่ง

จะเริ่มต้้น

อย่างไร

สำานักงาน 

จะเริ่มต้้น

ระบุความเสี่ยง

ด้านคุณภาพอย่างไร

 อนัที�จริงแล้วิผ้่สอบับัญัชีจะมีคุวิามคุุน้เคุยกับัการประเมินคุวิามเสี�ยงในกจิการข่องลก่คุา้สอบับัญัชี 
ซ่ึ่�งกระบัวินการประเมินคุวิามเสี�ยงข่องสำนักงานก็มีคุวิามคุล้ายคุล่งกัน โด้ยกระบัวินการประเมิน
คุวิามเสี�ยงจะเริ�มจากการกำห้นด้วิัตถุึประสงค์ุด้้านคุุณภาพ (Quality Objective) โด้ยอย่างน้อยต้อง
คุรอบัคุลุมในแต่ละองค์ุประกอบัห้ลักข่องระบับัคุุณภาพสำนักงานที�กำห้นด้ไว้ิใน TSQM ซึ่่�งได้้แก่  
Governance and Leadership, Relevant Ethical Requirement, Acceptance and  
Continuance of Client Relationships and Specific Engagements, Engagement  
Performance, Resource, Information and Communicat ion เมื�อ มีการกำห้นด้ 
วิัตถึุประสงคุ์ด้้านคุุณภาพแล้วิ สำนักงานก็จะเริ�มระบัุและประเมิน 
คุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพ (Quality Risk) ในแต่ละองคุ์ประกอบั  
ซึ่่�งอาจมีคุวิามเสี�ยงมากกวิา่ 1 เรื�องในแต่ละองค์ุประกอบัเพื�อพิจารณา 
ในการออกแบับัและตอบัสนองต่อคุวิามเสี�ยงด้า้นคุณุภาพ (Respond 
to Quality Risk) คุำถึามที�ตามมา คุือ

คุุณบุุญเรืือง  เลิิศวิิเศษวิิทย์์  
- Partner, PwC Thailand
- กรรมการในคุณะกรรมการวิิชาชีพบััญช ี
  ด้้านการสอบับััญชี สภาวิิชาชีพบััญชี

รืศ.ดรื.สมพงษ์  พรือุปถััมภ์์  
- Associate Dean, Chulalongkorn 
   Business School
-  กรรมการในคุณะกรรมการวิิชาชีพบััญช ี
  ด้้านการสอบับััญชี สภาวิิชาชีพบััญชี

โดย์
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 การระบุความเสี่ยงด้านคุณภาพ คุือ การทำคุวิามเข้่าใจถึง่เงื�อนไข่ เห้ตกุารณ์ และสภาพแวิด้ล้อมที�จะส่งผลกระทบัต่อการบัรรลุ
วิัตถึุประสงคุ์ด้้านคุุณภาพ เช่น สำนักงานให้้บัริการที�ห้ลากห้ลายนอกเห้นือจากการสอบับััญชี ด้ังนั�น สำนักงานอาจมีคุวิามเสี�ยงด้้านการรบัังาน 
ที�อาจข่ดั้ต่อคุวิามเป็นอสิระในการปฏิบิัตังิาน ห้รือสำนักงานอาจมีแผนการเติบัโตโด้ยรับังานสอบับััญชีในตลาด้ทุนเพิ�มข่่�น แต่สำนักงานมีบัุคุลากร 
ไม่เพียงพอเพื�อรองรับัการเติบัโตข่องสำนักงานได้้ เช่น สำนักงานไม่สามารถึห้าบัุคุลากรอย่างเพียงพอสำห้รับัการห้มุนเวิียนผ่้สอบับััญช ี
และผ่้สอบัทานคุุณภาพงาน เป็นต้น ในช่วิงเริ�มต้นข่องการระบุัคุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพข่องสำนักงาน สำนักงานอาจมีคุวิามสงสัยว่ิามีเงื�อนไข่  
เห้ตกุารณอ์ะไรที�สำนกังานจำเปน็ตอ้งพจิารณาบัา้ง? อยา่งที�กลา่วิไวิแ้ลว้ิข่า้งตน้ TSQM1 นั�นให้คุ้วิามยดื้ห้ยุน่ในการที�สำนกังานจะพจิารณาถึง่คุวิามเสี�ยง 
ที�เห้มาะสมข่่�นอย่่กับับัริบัท สภาพแวิด้ล้อม และสถึานการณ์ข่องสำนักงานแต่ละแห่้ง โด้ยสำนักงานจำเป็นต้องทำคุวิามเข้่าใจในเงื�อนไข่ 
และเห้ตุการณ์ข่องสำนักงาน ยกตัวิอย่างเช่น  

คุวิามซึ่ับัซึ่้อนและลักษณะ
การด้ำเนินงานข่องสำนักงาน 

เช่น มกีารรวิมศน่ย์การด้ำเนนิงาน 
และมีผ่้ด้่แลไม่กี�คุน สำนักงาน
ข่นาด้เล็กก็อาจมีคุวิามเสี�ยง 
ด้้านคุุณภาพจากการข่าด้

บัุคุลากรที�จำเป็น 

ลักษณะข่องงานที�ให้้บัริการ
เช่น การตรวิจสอบังบัการเงิน 

การสอบัทานงบัการเงิน บัริการ
ให้้คุวิามเชื�อมั�นอื�น เช่น ESG, 
Sustainability ข่ององคุ์กร 
สำนักงานต้องพิจารณาวิ่ามี

บัุคุลากรที�มีคุวิามพร้อม
เพียงพอห้รือไม่  

ลักษณะข่องล่กคุ้า และ 
คุวิามเป็นอิสระ เช่น สำนักงาน

ตรวิจสอบัอุตสาห้กรรมใด้ 
เป็นห้ลัก มีคุวิามซึ่ับัซึ่้อนข่อง
กิจการห้รือไม่ มีการถึือหุ้้น

ในกิจการที�ตรวิจสอบัห้รือไม่

การตัด้สินใจเชิงกลยุทธั์ 
และกระบัวินการทางธัุรกิจ เช่น 
การตัด้สินใจข่องผ่้นำมีผลต่อ 
กลยุทธั์ข่ององคุ์กร โด้ยห้าก
สำนักงานใช้กลยุทธั์ในการรับั

ล่กคุ้าที�มุ่งเน้นไปในทางการเงิน
เป็นห้ลักโด้ยไม่คุำน่งถึ่ง 

องคุ์ประกอบัทางด้้านอื�น ๆ เช่น 
จำนวินบัุคุลากร ประสบัการณ์
ข่องบัุคุลากรก็อาจทำให้้เกิด้ 

คุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพ 
เพิ�มมากข่่�น  

ลักษณะและร่ปแบับั 
การบัริห้ารจัด้การข่องผ่้นำ 

การทำคุวิามเข่้าใจการกระจาย 
อำนาจข่องฝ่่ายบัริห้าร วิิธัีการ

จ่งใจบัุคุลากร

ทรัพยากรข่องสำนักงาน 
รวิมถึ่งทรัพยากรที�ผ่้ให้้บัริการ

จัด้ห้าให้้ เช่น สำนักงานต้องการ
รับังานตรวิจสอบักิจการล่กคุ้า 

ที�มี Cryptocurrency 
แต่ไม่มีบัุคุลากรที�มีคุวิามร่้ 

คุวิามเชี�ยวิชาญในเรื�องด้ังกล่าวิ 
ห้รือการนำเทคุโนโลยีมาใช้ 

ในการปฏิิบััติงานก็อาจจะเพิ�ม 
ห้รือลด้คุวิามเสี�ยง
ด้้านคุุณภาพได้้ 

กฎระเบัียบั ข่้อบัังคุับั
มาตรฐานวิิชาชีพที�เกี�ยวิข่้อง เช่น 
แม่บัทที�ใช้ในการจัด้ทำรายงาน
ทางการเงิน ห้รือห้ากสำนักงาน 

มีข่่าวิเกี�ยวิกับัการไม่ปฏิิบััติ
ตามกฎระเบัียบั ข่้อบัังคุับั ห้รือ 

มาตรฐานวิชิาชพีกอ็าจ 
ส่งผลกระทบัต่อชื�อเสียง 
และคุวิามน่าเชื�อถึือได้้  
รวิมทั�งเพิ�มคุวิามเสี�ยง 

ด้้านคุุณภาพข่องสำนักงาน 
จากมุมมองภายนอกได้้

ลักษณะและข่้อกำห้นด้ข่อง
สำนักงานเคุรือข่่าย และบัริการ 

เคุรือข่่าย เช่น สำนักงาน
ข่นาด้ให้ญ่ และสมาชิก
ข่องสำนักงานเคุรือข่่าย

วิิธัีการปฏิิบััติงาน 
ข่้อกำห้นด้ด้้านคุุณภาพและ 

การประเมินคุวิามเสี�ยง
ที�เคุรือข่่ายกำห้นด้ไวิ้
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 การกำาหนดโอกาส (Likelihood) อาจเป็นจำนวินคุรั�งที�คุาด้วิ่าจะเกิด้ข่่�น 
ต่อปี ห้รือจำนวินเปอร์เซึ่็นต์ข่องการเกิด้ข่่�นต่อปี เช่น การเข่้าถึ่งข่้อม่ลล่กคุ้า 
สำนักงานพบัว่ิาไม่เคุยมีการรั�วิไห้ลข่องข้่อม่ลเลย ด้ังนั�น ในการพิจารณาข่ั�นต้น
ข่องโอกาสที�จะเกิด้การรั�วิไห้ลก็อย่่ในระด้ับัต�ำ ห้รือการยืนยันคุวิามเป็นอิสระ 
ข่องพนักงาน ถึ้ามีพนักงานไม่ได้้ยืนยันคุวิามเป็นอิสระเกินกวิ่าร้อยละ 5 สำนักงาน
อาจมีคุวิามเสี�ยงต่อคุวิามเป็นอิสระอย่่ในระด้ับัส่ง  

ทั้ั�งนี� การกำาหนดโอกาส และลักษณะของผลกระทั้บ 

สำานักงานอาจใช้วิธีีการประเมินเป็นระดับสูง กลาง ต้ำ่า 

หรือแบ่งต้ามระดับเป็นต้ัวเลขต้ามนโยบาย

ทั้ี่สำานักงานได้กำาหนดไว้

 การกำาหนดเกณฑ์์ในการประเมินความเสีย่ง คุอื การพจิารณาโอกาส 
(Likelihood) และผลกระทบั (Impact) ข่องคุวิามเสี�ยงที�สำนกังานระบัไุด้ท้ี�จะสง่ผล 
ตอ่การบัรรลวุิตัถึปุระสงคุด์้า้นคุณุภาพ โด้ยสำนกังานสามารถึเริ�มตน้จากการใชข้่อ้มล่
ในอด้ีตข่องสำนักงานมาเป็นเกณฑ์์ในการพิจารณา ห้รือสำนักงานอาจสามารถึห้า
ข่้อม่ลจากภายนอกที�มีลักษณะใกล้เคุียงกันกับัสำนักงานมาพิจารณาประกอบัด้้วิย 
เช่น ข่้อม่ลการสอบัทานคุุณภาพสำนักงานสอบับััญชีโด้ยสำนักงาน ก.ล.ต. 
โด้ยพจิารณาปัจจยัที�มีผลกระทบัด้้านคุุณภาพและแนวิทางปรับัปรุงแก้ไข่  

 ลกัษณะของผลกระทั้บ (Impact) อาจพจิารณาจากผลกระทบัทางการเงนิ 
(เช่น คุวิามเสี�ยงที�ระบุัและประเมินไว้ิ ห้ากมีผลกระทบัต่อรายได้ท้ี�ลด้ลงมากกว่ิากี� % 
ถึอืวิา่ผลกระทบัรุนแรง) ผลกระทบัต่อชื�อเสยีงข่องสำนักงาน ผลกระทบัด้า้นกฎห้มาย
และกฎระเบัียบัที�เกี�ยวิข่้อง เช่น ถึ้ามีเห้ตุการณ์ที�กระทบัต่อชื�อเสียงข่องสำนักงาน
ในสื�อสาธัารณะห้รือสำนักงานอาจถึ่กเพิกถึอนใบัอนุญาต ก็มีผลกระทบัในระด้ับัส่ง

หลังจากทั้ี่สำานักงาน

ระบุความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ (Quality 

Risk Identification) แล้ว 

ก็อาจเกิดคำาถามต้ามมาว่า

แล้วจะประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

(Quality Risk Assessment) อย่างไร

รูปแสี่ดงตััวอย่างแสี่ดงการประเมิินความิเสี่่�ยงของสี่ำนักงานสี่อบบัญชี่ 
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 เมื�อสำนักงานทำการประเมินคุวิามเสี�ยงในแต่ละองค์ุประกอบัข่อง TSQM เรียบัร้อยแล้วิ ในข่ั�นตอนต่อมาสำนักงานจะต้องนำ 
คุวิามเสี�ยงที�ได้ร้ะบุัและประเมินไว้ิมาพิจารณาถ่ึงระดั้บัคุวิามเสี�ยงข่ั�นต้น (Gross Risk) และคุวิามเสี�ยงคุงเห้ลือ (Net Risk) โด้ยคุวิามเสี�ยงข่ั�นต้น คุอื 
คุวิามเสี�ยงที�เกิด้ข่่�นก่อนที�สำนักงานจะนำการตอบัสนองคุวิามเสี�ยงมาใช้ ส่วินคุวิามเสี�ยงคุงเห้ลือ (Net Risk) คุือ คุวิามเสี�ยงที�ยังคุงเห้ลืออย่่ห้ลัง
จากการที�สำนักงานมีการพิจารณาและตอบัสนองต่อคุวิามเสี�ยงแล้วิ มาจัด้อันด้ับัเพื�อการบัริห้ารคุวิามเสี�ยงให้้อย่่ระด้ับัที�ยอมรับัได้้ ตัวิอย่างเช่น
องคุ์ประกอบัเรื�องจรรยาบัรรณ

วัต้ถุประสงค์ด้านคุณภาพ

โอกาส

ในการเกิด

โอกาส

ในการเกิด

สูง 

(โอกาสที�พนักงานอาจไม่สามารถึปฏิิบััติตามนโยบัายห้รือการยืนยัน
คุวิามเป็นอิสระก่อนเข่้าทำงานสอบับััญชีมีคุวิามเป็นไปได้้ที�จะเกิด้ข่่�นส่ง)

ต้ำ่า

(โอกาสในการเกิด้เห้ตุการณ์ที�ทำให้้มีคุวิามเสี�ยง
อาจลด้ลงมาอย่่ในระด้ับัต�ำได้้)

สูง

(ผลกระทบัยังอย่่ในระด้ับัส่ง)

สูง 

(ผลกระทบัต่อการไม่ปฏิิบััติตามนี�จะก่อให้้เกิด้ผลกระทบัและ
สร้างคุวิามเสียห้ายต่อชื�อเสียงในระด้ับัส่ง)

สูง

ปานกลาง

ผลกระทั้บ

ผลกระทั้บ

สี่ำนักงานมิ่การตัอบสี่นองที่่�มิ่ประสี่ิที่ธิิภาพ เชี่น สี่ำนักงานมิ่การจััดอบรมิสี่ัมิมินา
ผ่่านออนไลน์อย่างที่ันเวลาเสี่มิอ หรือมิ่การรับพนักงานเข้าใหมิ่  

มิ่การสี่ื�อสี่ารให้พนักงานอย่างสี่มิ�ำเสี่มิอ มิ่การให้พนักงานเซ็็นยืนยันและรับที่ราบ
ความิเป็นอิสี่ระก่อนการเข้าตัรวจัสี่อบลูกค้า เป็นตั้น

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ขั�นต้้น

การต้อบสนอง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

คงเหลือ

ความเสี่ยง

พนกังานอาจัยังมิค่วามิเข้าใจัที่่�ไม่ิถูกูต้ัองเก่�ยวกับ 
การยืนยันความิเป็นอิสี่ระ เนื�องจัากการอบรมิ
อาจัไมิ่เพ่ยงพอ มิ่การสี่ื�อสี่ารที่่�ลดลง มิ่อัตัรา 
การเข้าออกของพนักงานในระดับสูี่ง การที่ำงาน 
แบบ Work From Home ในชี่วงโควิด-19 
ที่ำให้พนักงานได้รับข้อมิูลไมิ่ครบถู้วน

1. สี่ำนกังานไดก้ำหนดวา่การดำรงความิเปน็อสิี่ระของสี่ำนกังานซ็่�งรวมิถูง่ 
 พนักงานในทุี่กระดับชีั�นตั่อลูกค้าสี่อบบัญชี่มิ่ความิสี่ำคัญอย่างยิ�ง 
 โดยหากมิ่พนักงานท่ี่�ปฎิิบัตัิงานตัรวจัสี่อบขาดความิเป็นอิสี่ระต่ัอ 
 ลูกค้าสี่อบบัญชี่ สี่ำนักงานอาจัจัะสีู่ญเสี่่ยความิเชีื�อมิั�น และอาจัจัะ 
 ถููกพิจัารณาในการเพิกถูอนใบอนุญาตัของสี่ำนักงาน รวมิถู่งอาจั 
 ถููกดำเนินคด่ตัามิกฎิหมิายหากพบความิผ่ิด
2. สี่ำนักงานได้กำหนดว่าพนักงานระดับปฎิิบัตัิงานทีุ่กคนจัะตั้องมิ่ 
 ความิเขา้ใจัในกฎิระเบย่บ และนโยบายเก่�ยวกบัเรื�องความิเปน็อสิี่ระของ 
 สี่ำนักงาน และจัะต้ัองยืนยันความิเป็นอิสี่ระของตััวเองก่อนปฏิิบัตัิ 
 งานสี่อบบัญชี่
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 ทั� งนี�  การประ เมินคุวิามเสี� ย งข่องสำนักงานนั� น 
ไม่ใช่เป็นการประเมินเพียงคุรั�งเดี้ยวิในแต่ละปี แต่เป็นลักษณะ
ข่อง Live Event ห้รือเห้ตุการณ์ที�มีชีวิิต ซึ่่�งสำนักงานจะต้องมี 
การติด้ตามผล (Monitoring) เป็นระยะ ๆ ข่่�นอย่่กับัลักษณะ
ข่องคุวิามเสี�ยง โด้ยในระห้วิ่างปีห้ลังจากที�ได้้ประเมินคุวิามเสี�ยง
ด้้านคุุณภาพแล้วิ ห้ากมีสถึานการณ์ ห้รือปัจจัยอื�น ๆ มากระทบั 
ต่อวิัตถึุประสงคุ์ด้้านคุุณภาพห้รือคุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพที�ได้้
ประเมินไวิ้ สำนักงานอาจต้องมีการปรับัเปลี�ยนการตอบัสนองต่อ
คุวิามเสี�ยงที�เกิด้ผลกระทบัจากเห้ตุการณ์ ห้รือสถึานการณ์ด้ังกล่าวิ 
เพื�อให้้มีคุวิามมั�นใจวิ่าคุวิามเสี�ยงด้้านคุุณภาพที�ได้้ประเมินไวิ้ 
รวิมถึ่งวิิธัีการตอบัสนองต่อคุวิามเสี�ยงนั�นสามารถึตอบัสนองต่อ
เห้ตุการณ์ที�เปลี�ยนแปลงได้้ เช่น การที�กฎห้มาย พ.ร.บั. คุุ้มคุรอง 
ข่้อม่ลส่วินบุัคุคุล พ.ศ. 2562 ที�มีผลบัังคัุบัใช้ ตั�งแต่ วิันที� 1  
มิ ถึุ นายน 2565  อาจส่ งผลต่ อการ เก็บัข่้ อม่ ลข่องล่ กคุ้ า 
ข่องสำนักงาน รวิมถึ่งในการตอบัรับังานข่องล่กคุ้าสอบับััญชี  
ซึ่่�งสำนักงานอาจจะต้องมีการเพิ�มห้รือปรับัเปลี�ยนการตอบัสนอง
คุวิามเสี�ยงที�ได้้ประเมินไวิ้ตอนต้นปีเพื�อให้้สามารถึตอบัสนองต่อ
กฎระเบีัยบัให้ม่นี� โด้ยจะต้องพิจารณาให้้คุรบัตามองค์ุประกอบั 
ที�กำห้นด้ไวิ้ใน TSQM นั�นเอง 

 โด้ยห้ลั งจากที� ส ำนั กงานนำคุวิามเสี� ย ง ในแต่ละ
วิตัถึปุระสงคุม์าห้าระด้บััคุวิามเสี�ยงข่ั�นตน้ และคุวิามเสี�ยงคุงเห้ลอืแลว้ิ 
สำนักงานก็จะได้้ภาพรวิมข่องคุวิามเสี�ยงทั�งห้มด้ข่องสำนักงาน 
และสามารถึจัด้ลำด้ับัคุวิามสำคุัญ รวิมถ่ึงสามารถึออกแบับัวิิธัีการ 
ที�จะตอบัสนองต่อคุวิามเสี�ยงนั�น ๆ อย่างเห้มาะสม
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โดย รศ. ดร.พรรณนิิภา รอดวรรณะ
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชี
ด้้านการวิางระบับับััญชี

แนวคิิดเกี่่�ยวกี่ับระบบเกี่ษตรกี่รรมยั�งยืน

และกี่ารบัญชี่ต้นทุุนทุ่�แทุ้จริง
2

ภายใต้้ปััญหาสภาวิะเศรษฐกิจและสิ�งแวิด้ล้อมของโลกปััจจุบััน 
ปััจจัยสำคัญที่ี�มีผลกระที่บัต้่อกระบัวินการผลิต้สินค้าการเกษต้ร
ที่ี�เปั็นปััจจัยที่างต้รง เช่น โภชนาการ การจัด้การด้้านสุขภาพ 
พันธุุกรรม การจัด้การสภาพแวิด้ล้อม เป็ันต้้น ส่วินปััจจัยที่างอ้อม  
เช่น สภาวิะเศรษฐกิจโลกและปัระเที่ศ ราคาน้ำมันด้ิบั สภาวิะแล้ง 
และน้ำที่่วิม โรคระบัาด้ ควิามต้้องการ ผ้้บัริ โภค เ ป็ันต้้น 
ผลของปััจจัยสำคัญด้ังกล่าวิที่ำให้มีแนวิคิด้ใหม่ ๆ ที่างการเกษต้ร
อาที่ิ ระบับัเกษต้รกรรมยั�งยืน (Sustainable Agriculture 
System) และการบััญชีต้้นทีุ่นที่ี�แที่้จริงที่างการเกษต้ร (True Cost 
Accounting in Agriculture) ซึ่่�งผ้ป้ัระกอบัการในปัจัจุบันัต้อ้งคำนง่
ถึ่งอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้้

กี่ารบัญชี่ต้นทุุนทุ่�แทุ้จริง
ทุางกี่ารเกี่ษตรอาหารเพื่อคิวามยั�งยืน

AGRIFOOD TRUE COST ACCOUNTING

FOR SUSTAINABILITY

คิวามเป็็นมา
1

ในการปัระชุมสมัชชาสหปัระชาชาต้ิ สมัยสามัญ ครั้งที่ี�  70 
เมื�อวิันที่ี� 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน ใหญ่สหปัระชาชาต้ิ 
ปัระเที่ศไที่ยและปัระเที่ศสมาชิกสหปัระชาชาต้ิรวิม 193 ปัระเที่ศ 
ร่วิมรับัรองวิาระการพัฒนา ที่ี�ยั�งยืน ค.ศ.2030 (2030 Agenda for 
Sustainable Development) ให้เปั็นกรอบัการพัฒนาของโลก 
เพื�อร่วิมกันบัรรลุการพัฒนาที่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวิด้ล้อม
อย่างยั�งยืนโด้ยไม่ที่ิ้งใครไว้ิข้างหลังภายในปีั 2573 และกำหนด้ 
ให้มีเป้ัาหมายการพัฒนาทีี่�ยั�งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 17 เป้ัาหมายเป็ันแนวิที่าง ให้แต่้ละปัระเที่ศ
ด้ำเนินการร่วิมกันโด้ย SDGs 17 เปั้าหมาย ปัระกอบัไปัด้้วิย 169 
เปั้าหมายย่อย (SDG Targets) ที่ี�มีควิามเปั็นสากลเชื�อมโยงและ
เกื้อหนุนกันโด้ยแบั่งแยกมิได้้ จ่งจำเปั็นต้้องด้ำเนินการขับัเคลื�อน 
ในทีุ่กเปั้าหมายไปัพร้อมกัน
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ระบบเกี่ษตรกี่รรมยั�งยืน

กี่ารบัญชี่ต้นทุุนทุ่�แทุ้จริงทุางกี่ารเกี่ษตร

 จากบัที่ควิามของม้ลนิธุินวิชีวิันในเวิ็บัไซึ่ต้์3  เมื�อวิันที่ี� 29 ตุ้ลาคม 2555 กล่าวิถึ่งระบับัเกษต้รกรรมยั�งยืน ด้ังนี้

 องค์การสหปัระชาชาต้ิได้้ให้ควิามหมายของเกษต้รกรรมยั�งยืนวิ่า เปั็นระบับัเกษต้รกรรมที่ี�เกี�ยวิข้องกับัการผสมผสาน 
และเชื�อมโยงระหวิ่างด้ิน การเพาะปัล้ก และการเลี้ยงสัต้วิ์ การเลิกหรือลด้การใช้ที่รัพยากรจากภายนอกระบับัที่ี�อาจเปั็นอันต้ราย 
ต้อ่สิ�งแวิด้ลอ้มและ/หรอืสขุภาพของเกษต้รกรและผ้บ้ัรโิภค ต้ลอด้จนเนน้การใชเ้ที่คนคิที่ี�เปัน็หรอืปัรบััใหเ้ปัน็สว่ินหน่�งของกระบัวินการ
ธุรรมชาต้ิของที่้องถึิ�นนั้น ๆ ซึ่่�งมีหลักการพื้นฐาน 3 ปัระการคือ:

01 02 03
ด้้วิยการพัฒนาการจัด้การด้ินและ 
การหมุนเวีิยนการปัล้กพืชทีี่�ช่วิย 
เพิ�มผลผลติ้ ลด้การพ่�งพาเครื�องจกัร 
และสารเคมีเพื�อการเกษต้ร ที่ั้งปัุ�ย
และสารปั้องกันกำจัด้วิัชพืชและ
ศัต้ร้พืช

ด้้วิยการปักป้ัองและรกัษาที่รพัยากร 
ธุรรมชา ติ้และหาสิ� ง ที่ด้แที่น 
ต้ลอด้จนนำที่รัพยากรธุรรมชาต้ิ
กลบััมาเวิยีนใชใ้หม ่เชน่ ที่ี�ด้นิ (ด้นิ) 
น้ำ และสิ�งมีชีวิิต้ในปั่า หลีกเลี�ยง
การใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่ี�เป็ัน
อันต้รายต้่อสิ�งแวิด้ล้อม โครงสร้าง
ของดิ้น และควิามหลากหลาย 
ที่างชีวิภาพ

ด้ว้ิยการใช้แรงงานทีี่�มอีย้ใ่ห้มากข่น้ 
อย่างน้อยสำหรบััเที่คนคิการเกษต้ร 
บัางปัระเภที่ เพื�อให้เกิด้ควิาม
ยุต้ิธุรรมและควิามเปั็นปัึกแผ่น 
ในสังคม

คิวามยั�งยืน

ด้านเศรษฐกี่ิจ

คิวามยั�งยืน

ด้านสิ่ิ�งแวดล้อม

คิวามยั�งยืน

ด้านสิ่ังคิม

การบััญชีต้้นทีุ่นที่ี�แท้ี่จริงที่างการเกษต้ร (True  
Cos t  Accoun t i n g  i n  A g r i cu l t u r e ) 
ต้ามแนวิควิามคิด้ของ Mr. Patrick Holden4  
นักวิิชาการที่างการเกษต้รอินที่รีย์ชาวิอังกฤษ 
ผ้้ก่อต้ั้งองค์กร The Sustainable Food Trust 
ที่ี�สนับัสนุนควิามปัลอด้ภัยในการบัริโภคอาหาร
และสิ�งแวิด้ล้อมที่างการเกษต้ร ได้้เขียนบัที่ควิาม 
เรื�อง True-cost Accounting in Food and 
Farming ลงในเวิ็บัไซึ่ด้์  และสิ� งที่ี�นักบััญชี 
ต้้องศ่กษาต้่อไปั คือ

1.	กี่ารบัญชี่ต้นทุุนทุ่�แทุ้จริงของอาหารคิืออะไร?	ทุำางานอย่างไร? 

	 ม่ข้อจำากี่ัดอย่างไร?

2.	ข้อแตกี่ต่างระหว่างราคิาทุ่�แทุ้จริงกี่ับต้นทุุนทุ่�แทุ้จริงม่อะไรบ้าง?

3.	อะไรคิือคิ่าใชี้จ่ายแอบแฝง?

4.	ผู้้้บริโภคิต้องจ่ายคิ่าใชี้จ่ายแอบแฝงด้วยหรือไม่?

5.	เกี่ษตรอินทุร่ย์ม่คิ่าใชี้จ่ายแอบแฝงหรือไม่?

6.	กี่ารคิำานวณต้นทุุนทุ่�แทุ้จริง	ทุำาอย่างไร?
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กี่ารบัญชี่ต้นทุุนทุ่�แทุ้จริงของอาหารคิืออะไร?
5
	ทุำางานอย่างไร?	ม่ข้อจำากี่ัดอย่างไร?

ข้อแตกี่ต่างระหว่างราคิาทุ่�แทุ้จริง	(True	Price)	กี่ับต้นทุุนทุ่�แทุ้จริง	(True	Cost)	ม่อะไรบ้าง?	

01

02

 ต้้นทีุ่นที่ี�แที่้จริง (True Cost Accounting -TCA) เปั็นวิิธุีใหม่ในการระบัุต้้นทีุ่นที่ี�แที่้จริงของผลิต้ภัณฑ์์หรือบัริการเฉพาะ TCA ไม่เพียง
แต้่คำนวิณต้้นทีุ่นโด้ยต้รง เช่น วิัต้ถึุด้ิบัและแรงงาน แต้่ยังรวิมถึ่งผลกระที่บัต้่อสภาพแวิด้ล้อมที่างธุรรมชาต้ิและสังคมที่ี�บัริษัที่ด้ำเนินการอย้่ด้้วิย

 TCA ไม่เพียงแต้่พิจารณาต้ัวิเลขที่างการเงินต้ามปักต้ิ 
ของบัริษัที่ แต้่ยังคำนวิณผลกระที่บัต่้อสภาพแวิด้ล้อมที่ั้งหมด้ 
ที่ี�ที่ำงานอย้่ด้้วิย ผลกระที่บัเหล่านี้คำนวิณเปั็นเงื�อนไขที่างการเงิน 
จง่สามารถึรวิมยอด้เงนิในบัญัชตี้น้ที่นุที่ี�แที่จ้รงิของบัรษิทัี่ได้ ้“ต้น้ที่นุ
ที่ี�ซึ่่อนอย้่หรือต้้นทีุ่นแอบัแฝง” ในการผลิต้ซึ่่�งเปั็นภายนอกและ 
นำมารวิมกับัระบับัเก่าเพื�อที่ำให้มองเห็นได้้ที่ั้งเปั็นข้อม้ลภายนอก
และภายใน

 จนถึง่ขณะนีข้อ้จำกดั้ในการใช ้TCA มอีย้เ่พยีงในระด้บััสง้ 
เที่า่นัน้ สว่ินใหญ่กรอบัที่ฤษฎีสีำหรับั TCA ซึ่่�งส่วินใหญ่ปัระกอบัด้ว้ิย 
คำอธุิบัายกระบัวินการโด้ยไม่มีข้อเสนอแนะสำหรับัต้ัวิบั่งชี ้
และข้อม้ล นอกจากนี้ยังขาด้ควิามสม�ำเสมอต้ลอด้จนควิามสามารถึ 
ในการเปัรียบัเที่ียบัต้ัวิชี้วิัด้ขั้นพื้นฐาน ด้ังนั้น ในปััจจุบัันข้อม้ล 
เกี�ยวิกับัควิามยั�งยืนจ่งยังไม่สามารถึรวิมเข้ากับัข้อม้ลที่างการบััญชี
การเงินของธุุรกิจได้้อย่างสมบั้รณ์

TCA	ทุำางานอย่างไร? ม่ข้อจำากี่ัดอย่างไร?

ตารางที่่� 1 องค์์ประกอบในการกำาหนดราค์าที่่�แที่้จริงของเกษตรอาหาร

องค์์ประกอบ เน้�อหา ผู้้้เก่�ยวข้อง

โค์รงสร้างการประเมิินมิ้ลค์่า

(Valuation Framework)

-	 โครงสร้างทางทฤษฎีี
	 การกำหนดหลัักเกณฑ์์
	 คำจำกัดความ
	 แนวทางประเมิน
-	ตามหลัักการราคาที�แท้จริง

ผู้้้เชี่ี�ยวชี่าญ
นักพััฒนา

วิธี่การประเมิินมิ้ลค์่า

(Assessment Method)

ขั้ั�นตอนแลัะสิ�งที�ต้องการ	เพั่�อนำมาใชี่้ 
(ความสมบู้รณ์	 ความถู้กต้อง	ขั้้อม้ลั	 
การรายงาน..)

ผู้้้เชี่ี�ยวชี่าญ
ผู้้้ปฏิิบูัติ

เกณฑ์ในการวัดผู้ลกระที่บ

(Impact Module)

คำจำกัดความ	ตัวชี่ี�วัดการปฏิิบูัติ 
ตามปัจจัยการกำหนดเป็นตัวเงิน
ขั้้อชี่ี�แนะกรณีมีผู้ลักระทบู	(เชี่่น 
การเปลัี�ยนภู้มิอากาศ	สุขั้ภูาพัแลัะ 
ความปลัอดภูัย	การใชี่้น�ำ		ฯลัฯ

ผู้้้เชี่ี�ยวชี่าญ
ผู้้้ปฏิิบูัติ

 จากข้อเสนอของ UNFSS6 สรุปัองค์ปัระกอบัในการกำหนด้ราคาที่ี�แที่้จริงของเกษต้รอาหารแสด้งต้ามต้ารางที่ี� 1 ด้ังนี้
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 การบััญชีต้้นทีุ่นที่ี�แที่้จริง (TCA) ไม่เพียงแต้่เปั็นการคำนวิณต้้นทีุ่นรวิมที่างการบััญชี เช่น วิัต้ถึุด้ิบั แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต้ 
แต้่ยังรวิมถ่ึงผลกระที่บัต่้อสภาพแวิด้ล้อมที่างธุรรมชาติ้และสังคมทีี่�บัริษัที่ด้ำเนินการอย้่ด้้วิย และเน้นหลัก Human Center มากกว่ิา Profit 
Center ของระบับัอาหาร ด้ังนั้น TCA จ่งต้้องเพิ�มระบับัการมององค์รวิม (Holistic Lens) ในการปัระเมินต้้นทีุ่นที่ี�เกิด้ข่้นจริงควิบัค้่กับัระบับั
ธุรรมชาติ้ มนุษยชาติ้ เกษต้รและระบับัอาหาร ซึ่่�ง TCA ต้อ้งบัร้ณาการระบับัเศรษฐกิจเพื�อให้ได้ต้้น้ทุี่นทีี่�แท้ี่จริงซึ่่�งมีควิามสัมพันธ์ุกบัับัที่บัาที่ต่้าง ๆ  
ในสังคมและการเกษต้รอาหารโลก ต้ารางที่ี� 2 แสด้งด้ัชนีชี้วิัด้ควิามสำเร็จ (Key Performance Indicators-KPI) ในศักยภาพของ TCA ที่ี�เกี�ยวิข้อง
ที่างด้้านต้่าง ๆ ของควิามยั�งยืนที่างการเกษต้ร

ตารางทุ่�	2
7
	ดัชีน่ชี่�วัดคิวามสิ่ำาเร็จ	(Key	Performance	Indicators-KPI)	ในศักี่ยภาพของTCA

เศรษฐกี่ิจ ธรรมชีาติกี่ับสิ่ิ�งแวดล้อม มนุษยชีาติ สิ่ังคิม

- ค่าแรง
- ภาษี 
- การวิ่าจ้าง
- กำไร
- การลงทีุ่น
- สินที่รัพย์ไม่มีต้ัวิต้น  
 (Brands, Transparency)
- การด้ำรงชีวิิต้

- อากาศ (ก๊าซึ่เรือนกระจก  
 อากาศเสีย) 
- น้ำ (การใช้และน้ำเสีย) 
- ด้นิ (การร่วิมใช้และด้นิเสยี)
- ควิามหลากหลาย 
 ที่างชวีิภาพ (Biodiversity) 
- วิัต้ถึุด้ิบัและพลังงาน 
- ของเสีย 
- รีไซึ่เคิล

- การศ่กษาสุขภาพ/อนามัย  
- ที่ักษะและควิามร้้
- ควิามเปั็นธุรรม

- โภชนาการและ 
 ควิามปัลอด้ภัย
- พันธุกิจโด้ยรวิม 
- การคอร์รัปัชัน
- ข้อกำหนด้โครงสร้าง 
 พื้นฐานและเที่คโนโลยี

 จากวิัต้ถุึปัระสงค์เพื�อวิัด้ควิามยั�งยืนของการเกษต้รอาหารในการวิัด้ห่วิงโซึ่่ม้ลค่า (Value Chain) TCA จ่งได้้รวิมปััจจัยที่ี�เกี�ยวิข้องกับั 
สิ�งภายนอกที่างด้้านเศรษฐกิจ ธุรรมชาติ้กับัสิ�งแวิด้ล้อม มนุษยชาติ้และสังคม ด้ังนั้น นอกเหนือจากการบััญชีต้้นทีุ่นด้ั้งเดิ้มภายในของกิจการ 
นักบััญชีต้้องบัันที่่กต้้นทีุ่นและค่าใช้จ่ายแอบัแฝงที่ี�เพิ�มขี้นซึ่่�งอาจจะยุ่งยากมากข่้นต้่อไปัในอนาคต้

อะไรคิือคิ่าใชี้จ่ายแอบแฝง?
ผู้้้บริโภคิต้องจ่ายคิ่าใชี้จ่ายแอบแฝงด้วย

หรือไม่?03 04
 ค่าใชจ้า่ยแอบัแฝง (Hidden Costs) คอื ต้น้ทุี่นและค่าใชจ้า่ย 
ที่ี� เพิ� ม เต้ิมจากต้้นทีุ่นการผลิต้ปักต้ิที่ี� มาจากผลการที่บัต้่อ 
สภาพแวิด้ล้อมที่างธุรรมชาต้ิ ได้้แก่ การใช้ปัุ�ย ยาฆ่่าแมลง 
จากสารเคมีส่งผลกระที่บัต้่อด้ิน น้ำ และภ้มิอากาศ รวิมที่ั้งสุขภาพ
ของผ้้บัรโิภค เป็ันต้น้ ต้น้ทุี่นแอบัแฝงในระบับัอาหารจะนำมารวิมกับั 
ต้้นทีุ่นด้ั้ ง เด้ิ ม เปั็นต้้นทีุ่นที่ี� แที่้ จริ งซึ่่� งสามารถึ เปั็นต้ั วิชี้ วิั ด้ 
ในระบับัเกษต้รกรรมยั�งยืนได้้

 ในระบับัการซึ่ื้อขายผลิต้ภัณฑ์์อาหารปััจจุบััน ผ้้ซึ่ื้อไม่ได้้ 
จ่ายต้้นทีุ่นแอบัแฝงแก่ผ้้ขายโด้ยต้รง แต้่ในอนาคต้หลังจาก 
บัริโภคอาหารจะต้อ้งแบักรบััภาระที่างการเงนิด้ว้ิย คา่รกัษาพยาบัาล
และภาษีอากรทีี่�จะต้้องจ่ายให้ภาครัฐในการบัำบััด้ควิามส้ญเสีย 
ในสิ�งแวิด้ล้อม อนามัยของปัระชากรและสังคม
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เกี่ษตรอินทุร่ย์ม่คิ่าใชี้จ่ายแอบแฝงหรือไม่?

กี่ารคิำานวณต้นทุุนทุ่�แทุ้จริง	ทุำาอย่างไร?

05

06

 ที่ัง้เกษต้รที่ั�วิไปัและเกษต้รอนิที่รยีม์คีา่ใชจ้า่ยแอบัแฝง เกษต้รอนิที่รยีห์ลกีเลี�ยงการปันเปั้�อนของสารเคมทีี่างด้นิ ที่างนำ้ และที่างอากาศ 
ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือการได้้มาจากการต้ัด้ต้่อพันธุุกรรม แต้่อย่างไรก็ต้ามเกษต้รอินที่รีย์มีค่าใช้จ่ายแอบัแฝงน้อยกวิ่าการเกษต้รที่ั�วิไปั
และยังให้ผลผลิต้ที่ี�มีคุณค่าที่างอาหาร ปัลอด้สารพิษเพิ�มคุณภาพชีวิิต้และเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแก่สังคม

 การคำนวิณต้้นทีุ่นที่ี�แที่้จริงค่อนข้างสลับัซึ่ับัซึ่้อนกวิ่าระบับัต้้นทีุ่นด้ังเด้ิมมีแนวิคิด้การคำนวิณที่ี�หลากหลาย ต้ัวิอย่างการคำนวิณต้้นทีุ่น
ที่ี�แที่้จริงนำมาจาก TRUE COST ACCOUNTING AGRIFOOD HANDBOOK : Practical guidelines for the food a farming sector on 
impact measurement, valuation and reporting  ใช้ฐานทีุ่น (Capitals Based) 4 ฐานคือ

ทุุนกี่ารผู้ลิต

(Produced	Capital)

หมายถึ่งการผลิต้ที่ั้ งหมด้
ได้้แก่ อาคาร โรงงาน ถึนน 
ระบับัน้ำที่ี�สร้างข่้นรวิมที่ั้ง
ทีุ่นที่างการเงิน  และทีุ่น
ที่างปััญญาคือเที่คโนโลยี 
ซึ่อฟต์้แวิร์  และสิที่ธิุบััต้ร 
เปั็นต้้น

ทุุนธรรมชีาติ

(Natural	Capital)

หมายถึง่ ที่รพัยากรที่างกายภาพ 
และชีวิภาพทีี่�พบับันโลก เช่น  
อากาศ นำ้ ด้นิ ควิามหลากหลาย 
ที่างชีวิภาพ และระบับันิเวิศ 
ที่ี� ก่ อ ให้ เ กิ ด้ปัระโยชน์ แก่
ปัระชาชนในร้ปัแบับัของ 
สนิค้าและบัริการในระบับันิเวิศ

ทุุนมนุษย์

(Human	Capital)

รวิมถึง่สขุภาพของแต่้ละบัคุคล 
หลักทีี่�เปั็นจุด้สนใจของ TCA 
มาจาก ทีุ่นการผลิต้ (ต้้นทีุ่น
การผลิต้หลัก) ทีี่�ครอบัคลุม
อย่างกว้ิางขวิางในมาต้รฐาน 
ก า ร บัั ญ ชี ปัั จ จุ บัั น แ ล ะ 
ในระด้บััใหญ่สะท้ี่อนให้เหน็แล้วิ 
ในราคาของควิามร้้ด้า้นอาหาร
ที่ักษะและแรงจ้งใจทีี่�จําเปั็น 
สํ า ห รั บั ก า ร ที่ํ า ง า น ที่ี� มี 
ปั ร ะสิ ที่ ธิุ ผลและอํ า น วิย 
ควิามสะด้วิกในการสร้าง 
ควิามเปั็นอย้่ที่ี�ด้ีส่วินบัุคคล
สังคมและเศรษฐกิจ

ทุุนสิ่ังคิม

(Social	Capital)

ครอบัคลุมเครือข่ายสถึาบััน 
ต้ลอด้จนบัรรทัี่ด้ฐานและ 
ค่ า นิ ย ม เ ป็ั น ต้้ น ทุี่ น ที่ า ง
สังคมที่ี�อํานวิยควิามสะด้วิก 
ในควิามร่วิมมือภายในและ
ระหวิ่างกลุ่ม
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	 จากแนวคิิดดังกล่่าว	จึงมีีการวิจัยแล่ะพััฒนาเพั่�อให้้
ได้วิธีีการรวบรวมีต้้นทุุนทุี�แทุ้จริงทุั�งห้มีดต้ามีเห้ตุ้ต้ามีปััจจัย 
ทุี�เกี�ยวข้้องในห่้วงโซ่่อปุัทุานข้องผล่ผล่ติ้ทุางการเกษต้ร	ทุนุการผล่ติ้ 
คิ่อต้้นทุุนทุี� เกิดข้ึ�นจากการผล่ิต้โดยต้รงโดยใช้้ห้ล่ักแล่ะ
กระบวนการทุางบัญชี้ทุี�ยอมีรับโดยทุั�วไปั	ส่่วนต้้นทุุนทุี�จะต้้อง 
นำมีารวมีเพัิ�มีเติ้มีเป็ันต้น้ทุนุทุี�แทุ้จริง	คิอ่	ทุนุธีรรมีช้าติ้	ทุนุมีนุษย์	
แล่ะทุุนส่งัคิมี	ซ่ึ�งทุั�งส่ามีทุนุดงักล่า่วมีกีระบวนการทุี�ส่ล่บัซ่บัซ่อ้น
แล่ะต้้องมีีการศึึกษาวิจัยในแต้่ล่ะภููมีิภูาคิให้้มีากข้ึ�น
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โดย นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
กรรมการคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีภาษีีอากร

การวางแผนภาษีีสำำาหรับธุุรกิจสำตาร์ทอััพ 

(Tax Planning for Startup Business) 

สำตาร์ทอััพคืือัอัะไร

	 เวิ็ปไซต์์	 Investopedia.com	ได้้ให้้คำาจำำากัด้ควิามของสต์าร์ทอัพวิ่า	“บัริษีัทที�อยู่่่ในจำุด้เริ�มต์้นของการด้ำาเนินงาน	สต์าร์ทอัพ 
อาจำถู่กจำัด้ต์ั�งโด้ยู่ห้น่�งผู้่้ประกอบัการห้รือมากกวิ่านั�น	ผู้่้ซ่�งต์้องการพัฒนาสินค้าห้รือบัริการที�พวิกเขาเชื�อวิ่ามีควิามต์้องการของต์ลาด้		 
บัริษีัทเห้ล่านี�ส่วินให้ญ่เริ�มด้้วิยู่ต์้นทุนที�ส่งและรายู่ได้้ที�จำำากัด้	ซ่�งเป็นเห้ต์ุผู้ลวิ่า	พวิกเขาจำะต์้องมองห้าแห้ล่งทุนจำากห้ลายู่	ๆ	กลุ่มเช่น	 
“เวนเจอร์์แคปปิตััล” 

การระด้มทุนจำากแห้ล่งทุนให้ม่	ๆ	ที�ง่ายู่ข่�น	จำะต์่อควิามฝัันของธุุรกิจำให้้ขยู่ายู่ต์ัวิอยู่่างรวิด้เร็วิ	องค์ประกอบัเห้ล่านี�ส่งผู้ลต์่อการเต์ิบัโต์และ
กลายู่เป็นกระแสควิามนิยู่มของผู้่้อยู่ากทำาธุุรกิจำ
	 ควิามฝันัของนกัธุรุกจิำเห้ลา่นี�อาจำถูก่จำดั้ต์ั�งเปน็บัรษิีทัจำำากดั้	ห้า้งหุ้น้สว่ินจำำากดั้	ห้รือทำาในรป่แบับับัคุคลธุรรมด้า	จำดุ้เริ�มของปญัห้า
เกดิ้เมื�อกิจำการต้์องการเงินทุนเพิ�มเติ์มเมื�อจำะต้์องผู้ลิต์สินค้าห้รือบัริการที�เป็นผู้ลผู้ลิต์ของแนวิคิด้เริ�มต้์น		ทั�งนี�นักลงทุนกลุม่แรก	ๆ 	ที�เรยีู่กว่ิา	 
แองเจ้�ล (Angel Investor)	ก็ไม่อาจำจำะให้้เงินทุนที�เพียู่งพอกับันายู่	ก.	ห้รือ	นางสาวิ	ข.	ได้้	สต์าร์ทอัพเห้ล่านั�นจำะต์้องต์ัด้สินใจำที�จำะจำัด้ 
รป่แบับัธุรุกจิำของต์น	และอาจำต้์องมองเลยู่ไปถูง่แผู้นการออกจำากสต์ารท์อพัห้รอื	EXIT	Strategy	ว่ิาจำะเปน็ไปในรป่แบับัใด้	เจำา้ของสต์ารท์อพั 
อาจำต์ัด้สินใจำที�จำะขายู่สินทรัพยู่์ห้รือทรัพยู่์สินทางปัญญาออกไป	ห้รือจำะนำากิจำการเข้าจำด้ทะเบัียู่นในต์ลาด้ห้ลักทรัพยู่์	จำะเห้็นได้้วิ่าทุก	ๆ	 
การต์ัด้สินใจำต์ั�งแต์่เริ�มต์ั�งธุุรกิจำ	ล้วินแล้วิแต์่มีรายู่การที�จำะต์้องพิจำารณาถู่งผู้ลกระทบัต์่อภาษีีอากรทั�งสิ�น	
	 ทุก	ๆ	กิจำกรรมและรายู่การค้าที�เกิด้ข่�นของธุุรกิจำมีเรื�องภาษีีเข้ามาที�เกี�ยู่วิข้อง	สต์าร์ทอัพควิรรับันักบััญชีเข้ามาจำัด้ทำาบััญชี	 
เจำ้าของกิจำการอาจำเข้าอบัรมสัมมนาเกี�ยู่วิกับับััญชีและภาษีี	บัทควิามนี�จำะกล่าวิถู่งคำาจำำากัด้ควิามของธุุรกิจำสต์าร์ทอัพ	ปัญห้าและ 
Pain	point	ที�เกิด้ข่�นอันเกี�ยู่วิเนื�องจำากภาษีี	ต์ามแนวิคิด้ของ	SAVANT	ซ่�งเป็น	Framework	ประยูุ่กต์์ใช้ในการวิางแผู้นภาษีีของธุุรกิจำ	 
ในต์อนท้ายู่บัทควิามจำะมีคำาแนะนำาของแผู้นภาษีีที�สต์าร์ทอัพน่าจำะต์้องคำาน่งถู่ง			

	 ปจัำจำบุันับัรษิีทัทั�วิไปต์า่งมปีญัห้าในการจำดั้ห้าพนกังานให้มเ่ขา้มา
รว่ิมงาน	เนื�องจำากนักเรยีู่นและนกัศ่ึกษีาต์า่งมคีวิามฝันัที�จำะจำดั้ต์ั�งธุรุกจิำของ
ต์นเองจำากแนวิคิด้ให้ม่	ๆ 	ที�ได้้	ประกอบักับัเทคโนโลยู่ีด้ิจำิทัลที�เอื�ออำานวิยู่
ให้้ทุกคนสามารถูนำาแนวิคิด้มาสร้างธุุรกิจำได้้เร็วิและง่ายู่ข่�น	นอกจำากนี�

กระแส คำำ�ว่�่ “สต�รท์อัพั” ได้้เข้้�ม�มบีทบ�ทในทกุว่งก�ร

ธุุรกิจข้อังประเทศไทยในปัจจุบัน สต�ร์ทอััพส่ว่นใหญ่่ 

มักข้�ด้คำว่�มร้้เกี�ยว่กับบัญ่ชีีก�รเงินและเร่อังก�รว่�งแผน

ภ�ษีีที�มีผลต่อัธุุรกิจข้อังตนในอัน�คำต บทคำว่�มนี�จะกล่�ว่

ถึึงแนว่คำิด้เบ้�อังต้นที�ผ้้ก่อัตั�งสต�ร์ทอััพอั�จใชี้เป็นแนว่ท�ง

สำ�หรับก�รอัอักแบบแผนภ�ษีีข้อังตนได้้
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จำำานวินสต์าร์ทอัพนั�นได้้เติ์บัโต์ข่�นอยู่่างรวิด้เร็วิในช่วิงห้้าปีที�ผู้่านมา	ต์ามร่ปประกอบัที�	1	จำะเห็้นว่ิาจำำานวินดี้ลและม่ลค่าของ
การห้าเงินทุนของสต์าร์ทอัพในประเทศึไทยู่มีจำำานวินไม่ต์ำ�ากวิ่า	300	 ล้านเห้รียู่ญต์่อปี	แม้วิ่าในสองสามปีที�ผู้่านมาอาจำจำะมี
จำำานวินลด้ลงเนื�องจำากสถูานการณ์โควิิด้ในประเทศึ

โดยทัั่�วไปสตัาร์ท์ั่อัพส่วนใหญ่เ่ร์้�มต้ันจากกร์อบแนวคด้ และไม่มี
โมเดลธุรุ์กจ้ทั่ี�พฒันาสมบรู์ณ์ ์ขาดแหลง่เงน้ทั่นุ สว่นมากมกัใช้เ้งน้
สะสมของผูู้เ้ร์้�มตัน้ เพ่�อน หร์อ่เงน้ของคร์อบคร์วั ในมหาวท้ั่ยาลยั
หลาย ๆ ปร์ะเทั่ศมักจะเปิดให้นักศึกษานำาเสนอแนวค้ดทั่ี�จะ 
ขอเง้นทัุ่นไปดำาเน้นการ์พัฒนาก้จการ์ เช้่น โคร์งการ์หนึ�งร์้อยเค
ของเอ็มไอทีั่ https://www.mit100k.org/ เป็นตั้น แหล่งทัุ่น 
ในขั�นตั้นนี�จะเร์ียกว่า Seed Capital ซึ่ึ�งหมายถึึงแหล่งเง้นทัุ่น 
ทั่ี�ใหแ้กน่กัลงทั่นุเอกช้น สว่นมากเปน็การ์แลกใหไ้ดม้าซึ่ึ�งสดัสว่น 
ทั่นุของกจ้การ์หร์อ่เป็นการ์แช้ร์ใ์นกำาไร์ของผู้ลต้ัภัณั์ฑ์ ์หร์อ่แม้แต่ั 
เป็นเง้นกู้ แหล่งทัุ่นเหล่านี�มักจะเก้ดจากผูู้้ใกล้ช้้ดของผูู้้ก่อตัั�ง 
สตัาร์์ทั่อัพ และมักจะใช้้ได้แค่จัดทั่ำาแผู้นธุุร์ก้จ ค่าใช้้จ่าย 
ดำาเน้นงานเบ่�องตั้น เช้่น เง้นเด่อน ค่าเช้่า ค่าว้จัยพัฒนา 
กล่าวค่อเง้นจำานวนนี� มักไม่เพียงพอตั่อการ์ดำาเน้นธุุร์ก้จ 
ในขั�นตัอนตัอ่ไปเปา้หมายขั�นตัอ่ไป คอ่ ทั่ำาอยา่งไร์ทั่ี�จะกอ่ใหเ้กด้ 
ความสนใจต่ัอนักลงทุั่นกลุ่มเวนเจอร์์แคป ทั่ี�มักจะลงทุั่น 
ในจำานวนมาก เพ่�อทั่ี�จะดำาเน้นธุุร์ก้จในร์ะยะตั่อไป 

หลังจากได้เง้นก้อนแร์ก ร์ูปแบบธุุร์ก้จจะตั้องมี
การ์จัดตัั�งไม่ว่าจะเป็นในแบบน้ตั้บุคคล การ์จัด 
ร์ูปแบบธุุร์ก้จอาจจะเป็นเจ้าของคนเดียว  
หา้งหุน้ส่วน หร์อ่บร์ษั้ทั่จำากดัความต่ัาง ๆ  หลัก ๆ  
ของบร์้ษัทั่จำากัด ค่อ ความร์ับผู้้ดช้อบตั่อภัาร์ะ 
หนี�ส้นของบร์้ษัทั่จะไม่เก้นเง้นลงทุั่นของตัน 
ทั่ี�ลงไป 
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หลังจากได้เง้นทัุ่นจาก Seed capital หร์่อ Angel Investor  
ในภัาวะเง้นได้จากการ์ดำาเน้นงานไม่เพียงพอตั่อการ์ขยายตััว  
สตัาร์์ทั่อัพจะเร์้�มทั่ี�จะมองหาก้จการ์เวนเจอร์์แคปหร์่อนักลงทัุ่น 
ไพร์เวทั่ (Private Equity) เพ่�อจะขอเง้นลงทัุ่น เง้นทัุ่นเหล่านี� 
เร์ยีกวา่เงน้ทุั่นซึ่รี์สีเ์อ (Series A Financing) สว่นมากใช้เ้พ่�อขยาย
ธุุร์ก้จ หร์่ออาจนำาไปใช้้ค่นนักลงทัุ่นกลุ่มแร์ก (Seed Investor)  
นักลงทัุ่นเหล่านี�อาจจะได้หุ้นทัุ่น หุ้นบุร์้มส้ทั่ธุ้ Option  
ในการ์ซึ่่�อหุ้น หร์่อเป็นในร์ูปแบบหนี�ร์ะยะยาวทั่ี�ยังไม่ตั้องช้ำาร์ะ
หนี�ในช้่วงแร์กหร์่อจะปร์ะกอบกันทั่ั�งหมด   

หลังจากซึ่ีร์ีส์เอแล้ว อาจมีการ์ออกซึ่ีร์ีส์บี ซึ่ึ�งโดยทั่ั�วไปมักจะ 
มมีลูคา่สงูกวา่ซึ่รี์สีเ์อ กลา่วคอ่นกัลงทั่นุจะจา่ยคา่หุน้ในร์าคาทั่ี�สงู 
เน่�องจากบร์้ษัทั่จะอยู่ในภัาวะทั่ี�มีแผู้นธุุร์ก้จทั่ี�แน่นอน มีร์ายได้  
และความเสี�ยงทั่ี�ลดลง นักลงทัุ่นในสตัาร์์ทั่อัพส่วนใหญ่่เข้าใจ
ในความเสี�ยงของธุุร์ก้จ และคาดหวังว่าจะสามาร์ถึนำาหุ้นทั่ี�ได้ 
ไปขายหลังจากก้จการ์ได้จดทั่ะเบียนในตัลาดหลักทั่รั์พย์ได้ 
ในสหร์ัฐอเมร์้กา ร์ายงานจากการ์ศึกษาของมหาว้ทั่ยาลัย 
ฮาวาร์์ดในปี 2011 พบว่าปร์ะมาณ์ร์้อยละ 30 ของสตัาร์์ทั่อัพ
จบลงด้วยการ์ล้มละลาย   

	 ข้อด้ีของสต์าร์ทอัพนอกจำากเรื�องของควิามคล่องต์ัวิในการด้ำาเนินงานแล้วิ	ยู่ังประกอบัด้้วิยู่เป็นโอกาสที�เปิด้กวิ้างสำาห้รับัทุกคน 
ที�มแีนวิคดิ้ที�จำะประกอบัธุรุกจิำโด้ยู่อสิระ	และสามารถูนำาควิามคดิ้สรา้งสรรคข์องต์นเองไปสานต์อ่	อยู่า่งไรกต็์าม	เจำา้ของสต์ารท์อพัจำะเผู้ชญิกบัั
ควิามเครยีู่ด้และแรงกด้ด้นัรอบัด้า้นทั�งนกัลงทนุ	เพื�อนรว่ิมงาน	เพื�อน	พนกังานบัรษิีทั	ต์ลอด้จำนอยู่่ใ่นควิามเสี�ยู่งที�จำะลม้เห้ลวิ	และการแขง่ขนั 
รุนแรงในธุุรกิจำเริ�มต์้นเห้ล่านี�

	 นอกจำากนี�	ผู้่้เป็นเจำ้าของสต์าร์ทอัพนั�นส่วินมากจำะขาด้ควิามร่้และประสบัการณ์ทางด้้านการบัริห้ารและเรื�องเกี�ยู่วิกับักฎห้มายู่	
บัญัชกีารเงนิ	ต์ลอด้จำนการบัริห้ารภาษี	ีห้ลายู่	ๆ 	สต์ารท์อพัต์อ้งทบัทวินและจัำด้การปรบััปรงุโครงสรา้งการบัรหิ้าร	และการบัญัชเีมื�อกจิำการ 
เข้าส่่ขั�นต์อนการระด้มทุน	ห้รือบัางกิจำการเกิด้ปัญห้าภาษีีอยู่่างรุนแรงเนื�องจำากไม่ได้้ยู่ื�นและเสียู่ภาษีีนิต์ิบัุคคลภายู่ในกำาห้นด้	 
ด้ังนั�น	การเข้าใจำในเรื�องเกี�ยู่วิกับัภาษีียู่่อมมีประโยู่ชน์ต์่อสต์าร์ทอัพเห้ล่านั�นทั�งในระยู่ะสั�นและระยู่ะยู่าวิ

  

ภาษีีที�มีีผลกระทบต่อัสำตาร์ทอััพ 

	 ทุกคนและองค์กรสต์าร์ทอัพจำะต์้องมีการสัมผัู้สกับัภาษีีในทุก	ๆ	วิัน	ในทุก	ๆ	การใช้จำ่ายู่จำะมีภาษีีม่ลค่าเพิ�มอยู่่่ในราคาสินค้า 
ที�เสยีู่ไป	อาจำกลา่วิได้ภ้าษีเีห้มอืนกบััอากาศึที�มอียู่่ท่กุ	ๆ 	ที�	ในสว่ินนี�จำะกลา่วิถูง่ภาษีทีี�สต์ารท์อพัจำะต์อ้งเขา้ใจำและจำดั้การให้้ถูก่ต์อ้งเห้มาะสม
ในที�นี�จำะขอสรุปภาษีีที�ทางสต์าร์ทอัพจำำาเป็นต์้องเข้าใจำและศึ่กษีาในรายู่ละเอียู่ด้เพิ�มเต์ิมด้ังนี�
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ภาษีมีล่ค่าเพิ�ม	กิจำการสต์าร์ทอัพจำะต์อ้งจ่ำายู่ภาษีมีล่ค่าเพิ�ม 
ในทกุรายู่การที�จำดั้ซื�อจำดั้จำา้ง	ภาษีมีล่คา่เพิ�มจำะคำานวิณจำาก 
ฐานภาษีีของสินค้าห้รือบัริการ	 ปัจำจุำบัันอัต์ราร้อยู่ละเจำ็ด้	 
ภาษีีชนิด้นี�ด้่เห้มือนจำะเป็นเรื�องง่ายู่และใกล้ต์ัวิมาก	ๆ	 
แต์ส่ว่ินมากสต์ารท์อัพจำะมคีวิามกลวัิและคดิ้ห้าทางเลี�ยู่งวิา่ 
ต์้องจำด้ทะเบัียู่นภาษีีม่ลค่าเพิ�มห้รือไม่		ต์ามกฎห้มายู่	ไม่วิ่า 
สต์ า ร์ ท อั พ จำ ะด้ำา เ นิ น กิ จำ ก า ร เ ป็ นบัุ ค คล ธุ ร รมด้ า	 
ห้รือจำด้ทะเบีัยู่นเป็นนิต์ิบัุคคล	 ห้ากมีรายู่ได้้มากกว่ิา 
1.8	 ล้านบัาทต่์อปี	และไม่อยู่่่ในกิจำการที�ได้้รับัการยู่กเวิ้น	 
จำะต์้องจำด้ทะเบัียู่นภาษีีม่ลค่าเพิ�ม	 สต์าร์ทอัพบัางรายู่ 
คิ ด้ ว่ิ า ไ ม่ จำำา เ ป็ น ต้์ อ ง จำด้ทะ เ บีั ยู่นภ าษีี ม่ ล ค่ า เ พิ� ม 
ห้ากจำัด้ต์ั� งธุุรกิจำเป็นบัุคคลธุรรมด้า	 บัางสต์าร์ทอัพ 
มีควิามเข้าใจำวิ่าห้ากเข้าส่่ภาษีีม่ลค่าเพิ�มแล้วิ	 ห้ากมี
ภาษีีซื�อมากกวิ่าภาษีีขายู่	 จำะไม่สามารถูขอคืนจำาก
สรรพากรได้้	 แม้แต์่เวิลาเสนองานกับัล่กค้าราคาที�เสนอ
อาจำจำะไม่ได้้เขียู่นวิ่าไม่รวิมภาษีีม่ลค่าเพิ�ม	 ซ่�งอาจำจำะ 
ทำาให้ม้ปีญัห้าต์ามมาภายู่ห้ลังห้ากไมเ่ขา้ใจำต์รงกนักบััลก่คา้ 
คำาแนะนำาคือสต์าร์ทอัพควิรทำาการประมาณการยู่อด้ขายู่
ของต์นในระยู่ะเวิลา	2-3	ปีแรกวิ่ายู่อด้ขายู่จำะได้้ประมาณ
เท่าไร	ห้ากมียู่อด้ขายู่ในปีแรก	ๆ	ต์ำ�ากวิ่า	1.8	ล้านบัาท
และธุุรกิจำที�ทำานั�นไม่เป็นข้อยู่กเวิ้น	 เช่น	การให้้บัริการ 
การประกอบัโรคศึิลปะ	การสอบับััญชี	การวิ่าควิาม	ก็อาจำ 
เลือกที�จำะไม่ต์้องจำด้ทะเบัียู่นภาษีีม่ลค่าเพิ�ม	 แต์่ต์้อง
เข้าใจำวิ่า	ภาษีีซื�อที�ได้้มาก็ไม่สามารถูนำาไปใช้ได้้เช่นกัน

ภาษีีห้ัก	ณ	ที�จำ่ายู่	คือภาษีีที�ผู้่้รับัเงินจำะถู่กห้ัก	ณ	ที�จำ่ายู่และ
นำาส่ง	ห้ากมีการจำ่ายู่เงินเป็นค่าบัริการ	ค่าเช่า	ค่าโฆษีณา	
ค่าขนส่ง	ภาษีีห้ัก	ณ	ที�จำ่ายู่จำะสามารถูนำาไปเครด้ิต์ภาษีี
ได้้ในสิ�นปี	ห้รือขอคืนได้้ห้ากใช้ไม่ห้มด้	ภาษีีส่วินนี�ในส่วิน
สต์าร์ทอัพอาจำมีการห้ลงลืมห้รือมีปัญห้ามาก	ทั�งที�ส่วินที�
เราควิรจำะหั้กและส่วินที�เราถู่กหั้ก	ผู้่้ประกอบัการควิรคิด้
วิ่าภาษีีที�ถู่กห้ัก	ณ	ที�จำ่ายู่นั�นเปรียู่บัเสมือนเงินสด้	 ดั้งนั�น
การจำัด้เก็บัเอกสารต์้องรัด้กุมและครบัถู้วิน	ห้ากสต์าร์ทอัพ 
เป็นผู้่้ห้ักภาษีี	 จำะต้์องห้ักให้้ถู่กต์้องต์ามอัต์ราภาษีีของ
เงินได้้แต์่ละประเภท	ทั�งนี�	บัางกรณีผู้่้ถู่กห้ักที�เป็นบัุคคล
ธุรรมด้าอาจำจำะต์อ่รองไมยู่่อมให้้ห้กั	เชน่	คา่เชา่	ห้ากกจิำการ
ไม่ห้ักก็จำะต์้องรับัผู้ิด้ชอบัในส่วินภาษีีที�ต์้องห้ักและนำาส่ง	 

อากรแสต์มป์เป็นภาษีีอยู่่างห้น่�งที�จำะจำ่ายู่ในร่ปแบับัของ
ด้วิงแสต์มป์ปิด้ที�เอกสารสัญญา	 ดั้งนั�น	จำะต้์องต์รวิจำสอบั
อตั์ราที�จำะต์อ้งเสยีู่	และต์กลงกบััค่ส่ญัญาวิา่เราจำะผู้ลกัภาระ 
ในการเสียู่อากรแสต์มป์ไปให้้ค่่สัญญาห้รือจำะรับัผิู้ด้ชอบั
คนละคร่�ง	ห้รือเราต์้องเป็นผู้่้รับัผู้ิด้ชอบัทั�งห้มด้		

ภาษีีอื�น	ๆ 	เช่น	ภาษีีสรรพสามิต์	ภาษีีที�ด้ินและสิ�งปล่กสร้าง	 
ภาษีีป้ายู่	เป็นเรื�องที�กิจำการจำะต์้องต์รวิจำสอบัว่ิาธุุรกิจำที�เรา
ด้ำาเนินการจำะต์้องเสียู่ห้รือไม่	ภาษีีที�ด้ินและสิ�งปล่กสร้าง
สต์าร์ทอัพ	อาจำโด้นผู้่้ให้้เช่าอาคาร	ผู้ลักภาระภาษีีมาให้้
เป็นผู้่้รับัผู้ิด้ชอบัในร่ปแบับัของค่าเช่าที�เพิ�มข่�น

ภาษีี เ งินได้้ นิต์ิบัุคคลและภาษีี เ งินได้้ บุัคคลธุรรมด้า 
ห้ากกิจำการจำด้ทะเบัียู่นในร่ปแบับับัริษีัท	ห้รือห้้างหุ้้นส่วิน 
นิต์ิบัุคคลจำะต์้องยู่ื�นภาษีีนิต์ิบัุคคลโด้ยู่ภาษีีนั�นจำะเสียู่ 
ในอัต์ราร้อยู่ละของกำาไรสุทธุิ 	 ภาษีี เงินได้้นิต์ิบัุคคล 
มีควิามซับัซ้อนส่งสำาห้รับัสต์าร์ทอัพ	 เพราะกำาไรสุทธุิ
ที�จำะนำามาคำานวิณภาษีีมิใช่กำาไรสุทธิุทางบััญชีเสมอไป	
สรรพากรยัู่งได้้กำาห้นด้วิ่ามีค่าใช้จำ่ายู่ต์้องห้้ามที�ไม่สามารถู 
ใช้เป็นค่าใช้จำ่ายู่ทางภาษีีได้้	 เช่น	 ค่ารับัรองที�เกินอัต์รา 
ที�กฎห้มายู่กำาห้นด้	ทั�งนี�	 สำาห้รับัภาษีีบัุคคลธุรรมด้านั�น 
จำะคำานวิณจำากรายู่ได้้ หั้กค่าใช้จำ่ายู่และค่าลด้ห้ยู่่อน 
โด้ยู่อัต์ราภาษีีเป็นอัต์ราก้าวิห้น้า	

ภาษีีมีูลคื่าเพิ�มี

ภาษีีหัก ณ ที�จ่าย

ภาษีีอั่น ๆ

อัากรแสำตมีป์์

ภาษีีนิติบุคืคืล

และภาษีีเงินได้้บุคืคืลธุรรมีด้า

ในการใช้บัริการบัริษีัทต์่างประเทศึ	ส่วินมากจำะกำาห้นด้ 
ให้้จำ่ายู่ด้้วิยู่จำำานวินเงินที�สุทธุิจำากภาษีีห้ัก	ณ	ที�จำ่ายู่	เท่ากับั 
กจิำการจำะต์อ้งออกภาษีหี้กั	ณ	ที�จำา่ยู่ให้ก้จิำการเห้ลา่นั�น	ด้งันั�น 
การเจำรจำาต์่อรองจำำาเป็นต์้องศ่ึกษีาและด้่เรื�องอนุสัญญา
ภาษีีซ้อนของแต์่ละประเทศึให้้ด้ี
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อยู่า่งไรกต็์าม	เมื�อวินัที�	7	พฤศึจำกิายู่น	2564	รฐับัาลได้อ้อกพระราชกฤษีฎกีาออกต์ามควิามในประมวิลรษัีฎากรวิา่ด้ว้ิยู่การยู่กเวิน้รษัีฎากร 
(ฉบัับัที�	 730)	พ.ศึ.	2564	 เป็นมาต์รการภาษีีส่งเสริมสำาห้รับัผู้่้ประกอบัการรายู่ให้ม่โด้ยู่จำะทำาการยู่กวิันภาษีีเงินได้้นิต์ิบัุคคล	5	รอบั
ระยู่ะเวิลาบััญชี	โด้ยู่ต์้องมีคุณสมบััต์ิคือ

จำด้ทะเบัียู่นจำัด้ต์ั�งนิต์ิบัุคคลภายู่ในระยู่ะเวิลาที�กฎห้มายู่กำาห้นด้
มีทุนชำาระแล้วิไม่เกิน	5	ล้านบัาท	และมีรายู่ได้้จำากการขายู่สินค้าและให้้บัริการไม่เกิน	30	ล้านบัาท
ไม่ใช้สิทธุิยู่กเวิ้นภาษีีเงินได้้นิต์ิบัุคคลต์ามกฎห้มายู่	BOI	ไม่วิ่าทั�งห้มด้ห้รือบัางส่วิน
เป็นอุต์สาห้กรรมเป้าห้มายู่และผู้่านการรับัรองโด้ยู่	สวิทช.	(สำานักงานพัฒนาวิิทยู่าศึาสต์ร์และเทคโนโลยู่ีแห้่งชาต์ิ)	

มีรายู่ได้้จำากอุต์สาห้กรรมเป้าห้มายู่มากกวิ่าร้อยู่ละ	80	ของรายู่ได้้ทั�งห้มด้
ยู่ื�นคำาขออนุมัต์ิเป็น	“สต์าร์ทอัพ”	จำากเวิ็ปไซต์์ของกรมสรรพากร	

	 ด้ังนั�น	การจำด้ทะเบัียู่นให้ม่เป็นสต์าร์ทอัพนั�น	ห้ากจำด้ในร่ปแบับับัริษีัทและเป็นกิจำการที�อยู่่่ในอุต์สาห้กรรมเป้าห้มายู่	ต์ามที�ระบัุ
ข้างต์้น	ยู่่อมได้้ประโยู่ชน์จำากการยู่กเวิ้นภาษีีในระยู่ะเวิลา	5	ปี
	 อยู่่างไรก็ต์าม	บัางท่านอาจำคิด้วิ่าสต์าร์ทอัพให้ม่ไม่น่าจำะมีกำาไรที�จำะต์้องเสียู่ภาษีีในช่วิงระยู่ะเวิลา	5	ปีแรก	คำาแนะนำา	คือ	แม้วิ่า
จำะขาด้ทุน	แต์่ก็สามารถูนำาผู้ลขาด้ทุนสะสมทางภาษีีไปใช้ลด้ห้ยู่่อนภาษีีได้้ในระยู่ะเวิลา	5	ปี	
	 ในส่วินของนักลงทุน	 รัฐบัาลได้้อนุมัต์ิให้้มีการส่งเสริมการระด้มทุนในสต์าร์ทอัพโด้ยู่ให้้สิทธุิประโยู่ชน์ทางภาษีีสำาห้รับั
การลงทุนในสต์าร์ทอัพไทยู่ที�ประกอบักิจำการในอุต์สาห้กรรมเป้าห้มายู่	 โด้ยู่มีห้ลักการห้ลักที�จำะยู่กเวิันภาษีีเงินได้้บุัคคลธุรรมด้า 
และภาษีีเงินได้้นิต์ิบัุคคลให้้กับัผู้่้ลงทุนสำาห้รับักำาไรจำากการขายู่หุ้้นในสต์าร์ทอัพ	การส่งเสริมนี�จำะมีผู้ลกระทบัเชิงบัวิกต์่อการลงทุน 
ในกิจำการสต์าร์ทอัพสัญชาต์ิไทยู่ในอนาคต์

การท่่องเท่่�ยว บริการ

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์์

ฐานวิจัย พััฒนา และนวัตกรรม

หรืออุตสาหกรรมใหม่

การแพัท่ย์และสาธารณสุข เท่ค์โนโลย่ชี่วภาพั

อาหารและเกษตรวัสดุุก้าวหน้า

สิ�งท่อ เค์ร่องนุ่มห่ม

และเค์ร่องประดุับ
ยานยนต์และชีิ�นส่วน

เพั่อประหยัดุพัลังงาน ผลิตพัลังงาน

ท่ดุแท่น และพัลังงานสะอาดุ

อิเล็กท่รอนิกส์ ค์อมพัิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

และบริการสารสนเท่ศ

กลุ่มอุตสาหกรรม

New Engine of Growth
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กล่าวิได้้ว่ิาการประห้ยัู่ด้ภาษีีเป็นประโยู่ชน์โด้ยู่ต์รงต่์อทุก	ๆ	กิจำการ	การเสียู่ภาษีีต์ำ�าลงยู่่อมส่งผู้ลต์รงต่์อกำาไรสุทธิุ	ซ่�งจำะมีผู้ลทำาให้้ม่ลค่า 
ผู้ลประโยู่ชน์ทางเศึรษีฐกิจำส่วินเพิ�ม	(Economic	Value	Added	–	EVA)	ของกิจำการเพิ�มข่�น	การวิางแผู้นภาษีีจำ่งเป็นกระบัวินการสำาคัญ 
ที�ทำาให้้เกิด้การเปลี�ยู่นแปลง	แน่นอนวิ่าการวิางแผู้นภาษีียู่่อมมีต์้นทุนของรายู่การเกิด้ข่�นและอาจำจำะขัด้แยู่้งกับักลยูุ่ทธุ์ห้ลักขององค์กร
ด้ังนั�น	ผู้่้วิางแผู้นภาษีีจำ่งต์้องคำาน่งถู่งห้ลายู่ปัจำจำัยู่ที�จำะนำามาซ่�งผู้ลของแผู้นภาษีี

การวางแผนภาษีีโด้ยใช้้หลัก SAVANT 

Source : www.rd.go.th
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การสำร้าง (Creation)	คือแผู้นที�จำะใช้ประโยู่ชน์ของกิจำการ
ยู่่อยู่ในการยู้่ายู่การด้ำาเนินการไปยัู่งกิจำการที�อยู่่่ในแห้ล่งที�มี
อัต์ราภาษีีต์ำ�ากวิ่าห้รือไม่มีภาษีีเลยู่	เช่น	พื�นที�ส่งเสริมการลงทุน 
ของรัฐห้รือแม้แต่์ยู้่ายู่ไปอยู่่ใ่นประเทศึที�ปลอด้ภาษี	ีแต์่ทั�งนี�ต์ามที�
กล่าวิไวิ้วิ่าสต์าร์ทอัพจำะต์้องออกแบับั
โครงสร้างกิจำการวิ่าห้ากมีการขยู่ายู่ไป
ที�ประเทศึอื�นการลงทุน	การให้้ก่้ยู่ืมเงิน	
ด้อกเบัี�ยู่ทั�งรบััและจ่ำายู่	และเงินปันผู้ล
ห้รือส่วินแบั่งกำาไรที�จำะได้้นั�นมีภาระ
ภาษีีที�จำะต์ามมาอยู่่างไร

การแป์ลงสำภาพ (Conversion)	คือการเปลี�ยู่นการด้ำาเนิน
งานให้้เกิด้รายู่ได้้ห้รือค่าใช้จำ่ายู่ที�ให้้ผู้ลประโยู่ชน์ทางภาษีี 
มากกว่ิากัน	การใช้จำ่ายู่บัางอยู่่างห้ากนำามา	Capitalize	แทนที� 
จำะนำามาเป็นค่าใช้จำ่ายู่ของงวิด้	ยู่่อมก่อให้้เกิด้ประโยู่ชน์ทางภาษีี

การขยับ (Shifting) คือการเลื�อน
รายู่ได้้ห้รือค่าใช้จำ่ายู่ให้้เร็วิห้รือช้าลง	
เพื�อใ ห้้สอด้คล้องกับังวิด้ภาษีีของ 
แต่์ละปีที�ต้์องการ	เช่น	ห้ากสต์าร์ทอัพ 
มีขาด้ทุนสะสมที� จำะห้มด้อายุู่ในปี

การแบ่ง (Splitting) คอื	การแบ่ัง 
กำาไรเพื�อเสียู่ภาษีีให้้แก่ผู้่้ เสียู่ภาษีี
ห้ลายู่รายู่	เพื�อผู้ลประโยู่ชน์ของอัต์รา 
ภาษีีที�จำะเกิด้ข่�น	ในกรณีที�เป็นบัุคคล 
ธุรรมด้า	อัต์ราภาษีนีั�นข่�นกับัฐานภาษีี 

ต์ามที�กล่าวิมาข้างต้์น	กฎระเบีัยู่บัเกี�ยู่วิกับัภาษีเีป็นเรื�องที�ซบััซ้อน	และอาศัึยู่รายู่ละเอียู่ด้	ไมช่ดั้เจำนและอาจำไม่แน่นอน	แมแ้ต่์ผู้่้เชี�ยู่วิชาญทางภาษี ี
ก็อาจำจำะไม่สามารถูเข้าใจำทุกอยู่่างได้้ต์รงกับักรมสรรพากร	John E. Karayan, Charles W. Swenson	และ	Joseph W. Neff  
ได้้แนะนำาไวิ้ในห้นังสือ	Strategic Corporate Tax Planning	โด้ยู่ได้้แนะนำา	Framework	ชื�อวิ่า	SAVANT	 เพื�อที�จำะเป็นเครื�องมือ
ช่วิยู่จำำาแนกกระบัวินการวิางแผู้นภาษีีด้้วิยู่คำาถูามพื�นฐานวิ่าทำาไมต์้องวิางแผู้นภาษีี	 เพราะการวิางแผู้นนี�ต์้องมีการเปลี�ยู่นการด้ำาเนินงาน	 
มีต์้นทุนและผู้ลลัพธุ์ที�ได้้ไม่แน่นอน		
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SAVANT FRAMEWORK

ปัจำจำุบัันสต์าร์ทอัพควิรที�จำะจำัด้การเร่งให้้บัริการห้รือขายู่ที�วิาง 
แผู้นไวิ้ในปีห้น้าเลื�อนมาให้้สำาเร็จำในปีปัจำจำุบัันเพื�อใช้ประโยู่ชน์
ทางภาษีีให้้ส่งสุด้

ด้ังนั�น	 การแบ่ังรายู่ได้้ให้้แก่ผู้่้เป็นหุ้้นส่วินยู่่อมส่งผู้ลให้้ภาษีี
โด้ยู่รวิมมอีตั์ราที�ลด้ลง 

กลยุทธุ์การวางแผนภาษีีโด้ยทั�วไป์สำามีารถด้ำาเนินการได้้ 4 วิธุีด้ังนี�
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สต์าร์ทอัพทุกกิจำการมีแผู้นกลยูุ่ทธุที�ผู้่้ก่อต์ั�งได้้ออกแบับัและกำาห้นด้ไวิ้เพื�อให้้บัรรลุวิิสัยู่ทัศึน์และพันธุกิจำ	ของกิจำการ 
การบัริห้ารภาษีีจำะต์้องทำางานเพื�อเป็นการช่วิยู่สนับัสนุนและสอด้คล้องกับัแผู้นกลยูุ่ทธุ์ขององค์กร	และไม่ก่อให้้กิจำการ
เข้าไปทำารายู่การที�จำะประห้ยัู่ด้ภาษีีที�จำะเป็นทางขัด้แยู้่งกับัแผู้นกลยุู่ทธุ์	 ตั์วิอยู่่างง่ายู่	ๆ	เช่น	 เมื�อสต์าร์ทอัพที�เป็นบัริษีัท
สร้างแพลต์ฟอร์มคอมพิวิเต์อร์	 เริ�มมีเงินสด้เห้ลือจำากการด้ำาเนินงาน	อาจำจำะต์ัด้สินใจำที�จำะลงทุนในกิจำการเป้าห้มายู่	
และต์้องเลือกระห้วิ่างกิจำการ	 เช่น	ร้านอาห้าร	และกิจำการผู้่้เขียู่นซอฟต์์แวิร์ซ่�งมีม่ลค่าเท่ากัน	แม้วิ่าร้านอาห้ารจำะม ี
ผู้ลประโยู่ชน์ทางภาษีีมากกวิ่า	เช่น	มีภาษีีขอคืน	ขาด้ทุนสะสมทางภาษีี	แต์่การลงทุนในกิจำการร้านอาห้าร	อาจำจำะไม่ต์รง
กับัแผู้นกลยูุ่ทธุ์รวิมของธุุรกิจำ	ด้ังนั�น	สต์าร์ทอัพควิรคำาน่งถู่งรายู่การบัริห้ารภาษีีที�จำะทำาวิ่าสอด้คล้องกับักลยูุ่ทธุ์องค์รวิม
ของกิจำการห้รือไม่

กลยุทธุ์ (Strategy)        

ภาษีีเป็นเรื�องที�จำะต์้องมีการต์่อรองทั�งกับับัริษีัทค่่ค้า	ล่กค้า	เจำ้าห้นี�	ผู้่้ถูือหุ้้น	ห้รือแม้แต์่สรรพากรเอง		สต์าร์ทอัพควิรที�จำะ 
ห้าทางผู้ลักภาระภาษีีออกจำากกิจำการและผู้่านไปให้้กิจำการอื�น	ๆ	โด้ยู่ต์่อรองเงื�อนไขของสัญญา	ต์ัวิอยู่่างที�เห้็นได้้ชัด้	คือ	
อากรแสต์มป์	ห้รือการผู้ลักภาระการถู่กห้ักภาษีี	ณ	ที�จำ่ายู่ไปยัู่งผู้่้จำ่ายู่	การต์่อรองที�เกี�ยู่วิกับักรมสรรพากรนั�น	สต์าร์ทอัพ	
พ่งระล่กไวิ้วิ่า	ห้ากถู่กสรรพากรเรียู่กไปชี�แจำง	ห้รือประเมินภาษีีเพิ�มเต์ิม	สต์าร์ทอัพควิรที�จำะให้้ข้อม่ลเพิ�มเต์ิม	และเข้าไป
เจำรจำาต์่อรอง	ซ่�งห้ลายู่กรณี	สรรพากรมีการเปลี�ยู่นแปลงควิามเห้็นห้ลังจำากได้้ข้อม่ลเพิ�มเต์ิมจำากกิจำการ

การต่อัรอัง (Negotiating)

สต์าร์ทอัพควิรจำะคาด้การณ์ภาษีีที�จำะเกิด้ข่�นในอนาคต์ต์ลอด้จำนสถูานะของภาษีีเห้ล่านั�น	และเลือกเวิลาที�จำะทำารายู่การ
บัริห้ารภาษีีวิ่าจำะทำาในปีปัจำจำุบัันห้รือปีในอนาคต์	อยู่่าลืมวิ่ารายู่การด้ังกล่าวิอาจำมีผู้ลกระทบัต์่อภาษีีของบัริษีัทในอนาคต์	
ซ่�งมีควิามไม่แน่นอนต่์ออัต์ราภาษีี	กฎห้มายู่ที�อาจำกำาห้นด้ให้ม่	 ตั์วิอยู่่างเช่น	การประเมินอายุู่การใช้งานเพื�อคิด้ค่าเสื�อม 
ให้้ยู่าวิข่�นห้รือสั�นลง	ล้วินแล้วิแต์่มีผู้ลกระทบัต์่อภาระภาษีีทั�งสิ�น

การคืาด้คืะเน (Anticipation) 

กิจำการสามารถูจำะลด้ภาษีีที�ต์้องจำ่ายู่ได้้ด้้วิยู่การแปลงสภาพรายู่การไปยู่ังรายู่การที�ได้้ประโยู่ชน์ทางภาษีีมากกวิ่า	 เช่น	 
ห้ากกิจำการต์้องใช้ที�ด้ินในการทำางาน	ซ่�งเมื�อบัันท่กเป็นที�ด้ิน	ยู่่อมไม่สามารถูนำามาใช้ประโยู่ชน์ทางภาษีีได้้	กล่าวิคือไม่มี
ค่าเสื�อมราคา	สต์าร์ทอัพควิรเลือกใช้วิิธุีเช่าแทนต์้นทุนค่าเช่าเป็นค่าใช้จำ่ายู่ทางภาษีีและช่วิยู่ให้้เกิด้การประห้ยู่ัด้ภาษีีได้้

การแป์ลงสำภาพ (Transforming) 

ห้ลังจำากรายู่การวิางแผู้นภาษีีที�ได้้ออกแบับัแล้วิ	สต์าร์ทอัพควิรที�จำะคำานวิณวิ่าผู้ลกระทบัของแผู้นภาษีีเห้ล่านั�นก่อให้้เกิด้
ม่ลค่าสุทธุิส่วินเพิ�มเท่าไร	ทั�งนี�	จำะต์้องรวิมต์้นทุนของรายู่การนั�น	ๆ	ด้้วิยู่	เช่น	ค่าคอมมิชชั�น	ค่าที�ปร่กษีา	ค่าทนายู่ควิาม	
ทั�งนี�	วิัต์ถูุประสงค์ห้ลักของการวิางแผู้นภาษีี	คือ	สต์าร์ทอัพต์้องการให้้เกิด้ม่ลค่าส่วินเพิ�มของกิจำการที�ส่งข่�น	และไม่ควิร
เลือกที�จำะด้ำาเนินการต์่อห้ากแผู้นภาษีีรายู่การนั�นก่อให้้เกิด้ม่ลค่าสุทธุิต์ำ�าลง

มีูลคื่าสำ่วนเพิ�มี (Value Adding)
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ธุุรกิจำสต์าร์ทอัพเป็นเรื�องที�น่าสนใจำในปัจำจำุบััน	และได้้รับัการ
สนับัสนุนจำากทุกภาคส่วิน	ในขณะเด้ียู่วิกัน	สต์าร์ทอัพก็เป็น
ธุรุกจิำที�จำำาเปน็ต์อ้งมกีารบัริห้ารจัำด้การภาษีเีป็นเรื�องที�ซบััซอ้น 
และมีรายู่ละเอียู่ด้ส่ง	สำาห้รับัผู้่้เริ�มกิจำการการบัริห้ารภาษี ี
มคีวิามสำาคญัที�จำะช่วิยู่ทำาให้้มล่ค่าของกิจำการสง่ข่�น	การเสียู่ภาษี ี
ไม่ ถู่กต์้องนอกจำากจำะทำาให้้เกิด้โทษีทางกฎห้มายู่แล้วิ	 
ยู่ังทำาให้้ผู้่้ประกอบัการเสียู่เวิลา	และเสียู่ต์้นทุนค่าปรับัที�อาจำ
ส่งกวิ่าภาษีีห้ลายู่เท่า	คำาแนะนำาสำาห้รับัสต์าร์ทอัพ	คือ	ศึ่กษีา
ให้้เข้าใจำในร่ปแบับัธุุรกิจำที�จำะด้ำาเนินงาน	ทำา	Scenario	เทียู่บั
ผู้ลประโยู่ชน์ของร่ปแบับักิจำการวิ่าจำะเป็นร่ปแบับัไห้น	ใส่ใจำ 
ในรายู่ละเอียู่ด้สัญญาโด้ยู่เฉพาะอยู่่างยู่ิ�งข้อผู้่กมัด้และ 
ข้อที�เป็นลักษีณะเฉพาะจำัด้ห้าพนักงานที�มีควิามร่้เรื�องบััญช ี
การเงินมาทำางาน	 ใช้การค้นควิ้าจำากแห้ล่งข้อม่ลออนไลน์ 
เช่น	กรมสรรพากรห้รือเวิ็ปทางภาษีีสอบัถูามผู้่้สอบับััญช ี
ห้รือผู้่้เชี�ยู่วิชาญห้ากมีควิามไม่เข้าใจำในเรื�องที�จำะออกแบับั	
ใช้ห้ลัก	SAVANT	ห้ากมีการออกแบับัวิางแผู้นรายู่การที�จำะ
ประห้ยู่ัด้ภาษีี		ไม่วิ่าอยู่่างไร	ขอให้้ระล่กวิ่าการวิางแผู้นภาษีี
มิใช่การห้นีภาษีีห้รือเลี�ยู่งภาษีี		

บทสำรุป์ 
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	 ประกาศอธิิบดีีกรมสรรพากรเกี�ยวกับภาษีีเงิินไดี้	 (ฉบับที่ี�	407)	 เร่องิ	กำาหนดีเอกสารหรือหลัักฐานแสดีงิข้้อมูลัที่ี�จำำาเป็น

สำาหรับการวิเคราะห์ข้้อกำาหนดีข้องิธิุรกรรมระหว่างิบริษีัที่หรือห้างิหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่ี�มีความสัมพันธิ์กัน	 ซึ่่�งิมีผลัใช้้บังิคับ 

ในรอบระยะเวลัาบัญช้ีที่ี�เริ�มในหรือหลัังิวันที่ี�	 1	มกราคม	2564	 เป็นติ้นไปนั�น	 ไดี้กำาหนดีให้บริษีัที่หรือห้างิหุ้นส่วนนิติิบุคคลั 

ที่ี�มีความสัมพันธิ์กัน	แลัะไดี้รับหนังิสือแจำ้งิความจำากเจำ้าพนักงิานประเมิน	 โดียอธิิบดีีอนุมัติิให้ย่นเอกสารหรือหลัักฐานแสดีงิข้้อมูลั 

ที่ี�จำำา เป็นสำาหรับการวิ เคราะห์ ข้้อกำาหนดีข้องิธิุรกรรมระหว่ างิบริษีัที่หรือห้ างิหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่ี�มีความสัมพันธิ์กัน 

ติามมาติรา	71	ติรี	วรรคสองิ	แห่งิประมวลัรัษีฎากร	โดียไดี้กำาหนดีรายลัะเอียดีเอกสารหรือหลัักฐานติามรายการ	ดีังิติ่อไปนี�

1.	เอกสารหรือหลัักฐานแสดงข้้อมููลัเก่�ยวกับผูู้้มู่หน้าที่่�ยื�นเอกสารหรือหลัักฐาน
2.	เอกสารหรือหลัักฐานแสดงข้้อมููลัเก่�ยวกับธุุรกรรมูที่่�ถููกควบคุมู
3.	เอกสารหรอืหลักัฐานอื�นนอกเหนอืจาก	(1)	แลัะ	(2)	ที่่�แสดงข้อ้มูลูัท่ี่�จำเป็น็สำหรบัการวเิคราะห์	 
	 ข้้อกำหนดข้องธุุรกรรมูระหว่างบริษััที่หรือห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่่�มู่ความูสัมูพัันธุ์กันติามูที่่� 
	 เจ้าพันักงานโดยอนุมูัติิอธุิบด่มู่หนังสือแจ้งความูให้ยื�นเพัิ�มูเติิมู

รายการ รายละเอีียด

1.	 ข้้อมููลัเก่�ยวกับผูู้้มู่หน้าที่่�ยื�นเอกสารหรือ 
				หลัักฐาน

1)	ลัักษัณะการป็ระกอบธุุรกิจ	
2)	โครงสรา้งการบรหิารจดัการ	(Local	Organization	Chart)	รวมูถูงึจำนวนผูู้ป้็ฏิบิตัิงิาน		
3)	ห่วงโซ่่มููลัค่า	(Value	Chain)	รวมูถูึงคู่ค้าที่่�สำคัญ		
4)	คู่แข้่งที่างการค้าที่่�สำคัญ		(Key	Competitors)		
5)	กลัยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจ	(Business	Strategy)	แลัะสถูานการณ์ที่างเศรษัฐกิจ
6)	โครงสร้างความูสัมูพัันธุ์ข้องบริษััที่หรือห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่่�มู่ความูสัมูพัันธุ์กัน 
			ที่่�มูธุุ่รกรรมูกบัผูู้มู้ห่นา้ที่่�ยื�นเอกสารหรอืหลัักฐาน	รวมูที่ั�งบรษิัทัี่หรอืหา้งหุน้สว่นนติิบิคุคลั 
	 	 ซ่ึ�งเป็็นผูู้้ถูือหุ้นโดยติรงข้องผูู้้มู่หน้าที่่�ยื�นเอกสารหรือหลัักฐานแลัะผูู้้ถูือหุ้นลัำดับสูงสุด 
			ข้องผูู้้ยื�นเอกสารหรือหลัักฐาน
7)	หากมูก่รณก่ารป็รับโครงสร้างธุรุกิจ	(Business	Restructuring)	เกดิข้ึ�นในระหว่างรอบ 
				ระยะเวลัาบญัชีห่รอืในรอบระยะเวลัาบญัชีก่อ่นหนา้หนึ�งรอบระยะเวลัาบญัชี	่ซ่ึ�งกอ่ใหเ้กดิ 
	 	 ความูแติกติ่างข้องลัักษัณะการป็ระกอบธุุรกิจแลัะกลัยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจก่อนแลัะ 
			หลัังการป็รับโครงสร้างดังกลั่าว	ให้อธุิบายผู้ลักระที่บติ่อผู้ลัป็ระกอบการข้องผูู้้มู่หน้าที่่� 
			ยื�นเอกสารหรือหลัักฐาน
8)	อธุิบายผู้ลักระที่บต่ิอผู้ลัป็ระกอบการข้องผูู้้มู่หน้าที่่�ยื�นเอกสารหรือหลัักฐาน 
			หากในรอบระยะเวลัาบัญชี่มู่การโอน	หรือรับโอนที่รัพัย์สินที่่�ไมู่มู่ติัวตินระหว่างบริษััที่ 
			หรือห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่่�มู่ความูสัมูพัันธุ์กัน

โดย นางสันทนา ศักดิ์สุทธยาคม
คณะที่ำงานโครงการวางแนวที่างการจดัที่ำเอกสารการกำหนดราคาโอน	
(Transfer	Pricing	Documentation)

การจััดทำำาเอีกสารหลักฐาน

ข้้อีมููลธุุรกรรมูระหว่่างกันทำี�ต้้อีงนำาส่ง

ต้ามูประกาศอีธุิบดีกรมูสรรพากร ฉบับทำี� 407
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รายการ รายละเอีียด

2.	ข้้อมููลัเก่�ยวกับธุุรกรรมูที่่�ถููกควบคุมู 1)	ระบุรายการป็ระเภที่ธุุรกรรมูที่่�ถููกควบคุมู	คู่สัญญา	จำนวนมููลัค่า	ที่่�ได้รับหรือจ่ายไป็ 
			ติามูสัญญา	พัร้อมูสรุป็สาระสำคัญข้องสัญญารวมูถูึงเงื�อนไข้เก่�ยวกับราคาติามูสัญญา
2)	นโยบายการกำหนดราคาที่่�ใชี้ในการกำหนดราคาสำหรับแติ่ลัะป็ระเภที่ธุุรกรรมู 
			พัร้อมูที่ั�งสมูมูติิฐานที่่�ป็รับใชี้ในการกำหนดราคาข้้อมููลัที่าง	การเงิน	 เว้นแติ่ป็ระเภที่ 
				ธุุรกรรมูที่่�ไมู่มู่นัยสำคัญ
3)	บที่วเิคราะหห์นา้ที่่�งาน	สนิที่รพััย	์แลัะความูเส่�ยงข้องผูู้มู้ห่นา้ที่่�ยื�นเอกสารหรอืหลักัฐาน 
				แลัะคู่สัญญา	ติามูป็ระเภที่ธุุรกรรมู	
4)	วิธุ่การกำหนดราคาที่่�ผูู้้ยื�นเอกสารหรือหลัักฐานเลัือกใชี้สำหรับแติ่ป็ระเภที่ธุุรกรรมู	 
			พัร้อมูที่ั�งเหติุผู้ลัในการเลัือกใชี้วิธุ่การดังกลั่าวแลัะไมู่เลัือกใชี้วิธุ่การกำหนดราคาอื�น 
			ที่่�ได้รับการรับรองแล้ัว	แลัะระบุคู่สัญญาข้องธุุรกรรมูที่่�ถููกควบคุมูที่่�ใช้ีในการที่ดสอบ 
	 	 	วิธุ่การกำหนดราคาหากมู่ความูจำเป็็นติามูแต่ิลัะวิธุ่การกำหนดราคาที่่�เลืัอกใช้ีนั�น 
				(ดูวิธุ่การกำหนดราคาที่่�หมูายเหติุ	1)		
5)	รายการแลัะคำอธิุบายธุุรกรรมูที่่�ไมู่ถููกควบคุมูท่ี่�อาจเที่่ยบเค่ยงกันได้หรือบริษััที่หรือ 
			ห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่่�เป็็นอิสระที่่�อาจเที่่ยบเค่ยงกันได้แลัะข้้อมููลัเก่�ยวกับติัวชี่�วัด 
			ที่างการเงินข้องธุุรกรรมูหรือบริษััที่หรือห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลันั�น	 รวมูถูึงชี่วงข้อง 
					ผู้ลัติอบแที่นที่่�พังึไดร้บัหากไดด้ำเนินการโดยอิสระ	พัร้อมูที่ั�งคำอธิุบายถูงึวิธุค่น้หาแลัะ 
				แหลั่งข้้อมููลัในการค้นหาธุุรกรรมูที่่�ไมู่ถููกควบคุมูหรือบริษััที่หรือห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลั 
				ที่่�เป็็นอิสระที่่�อาจเที่่ยบเค่ยงกันได้ดังกลั่าว	(ดูข้้อยกเว้นไมู่ติ้องจัดที่ำที่่�หมูายเหติุ	2)

3.	เอกสารหรือหลัักฐานอื�นนอกเหนือจาก	 (1)	 
	 	 แลัะ	 (2)	 ที่่�แสดงข้้อมููลัที่่�จำเป็็นสำหรับ 
	 	 การวิเคราะห์ข้้อกำหนดข้องธุุรกรรมูระหว่าง 
	 	บริษััที่หรือห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่่�มู่ความู 
				สัมูพันัธุก์นัติามูที่่�เจา้พันกังานโดยอนมุูตัิอิธุบิด่ 
			มู่หนังสือแจ้งความูให้ยื�นเพัิ�มูเติิมู

หมายเหตุุ 1
วธิุก่ารกำหนดราคาที่่�อาจเลัอืกใชีน้ั�น	หมูายถูงึ 
วิธุ่การกำหนดราคาในข้้อ	 5	ติามูป็ระกาศ
อธุิบด่กรมูสรรพัากรเก่�ยวกับภาษั่เ งินได้ 
(ฉบับที่่�	400)	ซ่ึ�งมู่อยู่	5	วิธุ่	คือ
1.	วิธุ่การเป็ร่ยบเที่่ยบราคาท่ี่�มูิได้ถููกควบคุมู	 
	 (Comparable	Uncontrolled	Price	 
	 Method)	
2.	วิธุ่ราคาข้ายติ่อ	(Resale	Price	Method)				
3.	วิธุ่ราคาทีุ่นบวกกำไรส่วนเพัิ�มู	 (Cost	Plus	 
	 Method)			
4.	วิธุ่อัติรากำไรสุที่ธิุที่่�เก่�ยวเนื�องกับธุุรกรรมู	 
	 (Transactional	Net	Margin	Method)		
5.	วธิุแ่บง่สรรกำไรข้องธุรุกรรมู	(Transactional 
	 Profit	Split	Method)						
6.	วิธุ่อื�นกรณ่พัิสูจน์ได้ว่าไมู่สามูารถูป็รับใชี ้
	 วิธุ่การที่่�ได้รับการรับรองแลัะแจ้งติ่ออธุิบด ่
	 กรมูสรรพัากรติามูเงื�อนไข้ที่่�กำหนด	

หมายเหตุุ 2
ข้้อยกเว้นไมู่ติ้องจัดที่ำรายการแลัะคำอธุิบายธุุรกรรมู	หากเข้้าเงื�อนไข้ข้้อใดข้้อหนึ�ง	ดังน่�
1.	ผูู้้มู่หน้าที่่�ยื�นเอกสารฯ	ติ้องมู่ลัักษัณะทีุ่กข้้อดังน่�
	 1)	มูร่ายได้จากกิจการหรือเนื�องจากกิจการในรอบระยะเวลัาบัญช่ีไมู่เกินห้าร้อยล้ัานบาที่
	 2)	ไมู่มู่ธุุรกรรมูที่่�ถููกควบคุมูกับบริษััที่หรือห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่่�อยู่ในบังคับติ้อง 
	 	 เส่ยภาษั่เงินได้นิติิบุคคลัในอัติราที่่�แติกติ่างจากผูู้้มู่หน้าที่่�ยื�นเอกสารฯ
	 3)	ไมู่มู่ธุุรกรรมูที่่�ถููกควบคุมูกับบริษััที่หรือห้างหุ้นส่วนนิติิบุคคลัที่่�จดที่ะเบ่ยนจัดติั�ง 
	 	 ในติ่างป็ระเที่ศ	แลัะ
	 4)	ไมู่มู่ผู้ลัข้าดทีุ่นสุที่ธุิในรอบระยะเวลัาบัญชี่ก่อน	ๆ	ยกมูาเป็็นรายจ่ายในการคำนวณ 
	 	 กำไรสทุี่ธุเิพัื�อเสย่ภาษัเ่งินไดน้ติิบิคุคลัสำหรับรอบระยะเวลัาบัญชีน่ั�น	แลัะคูส่ญัญาข้อง 
	 	 ธุุรกรรมูที่่�ถููกควบคุมูติ้องไมู่มู่ผู้ลัข้าดทีุ่นสุที่ธุิในลัักษัณะเชี่นว่านั�นด้วย
2.	ได้มู่การจัดที่ำข้้อติกลังการกำหนดราคาลั่วงหน้า	(Advanced	Pricing	Arrangement:	 
	 APA)	แลั้ว	ระหว่างป็ระเที่ศไที่ยกับเจ้าหน้าที่่�ผูู้้มู่อำนาจข้องติ่างป็ระเที่ศติามูที่่�ผูู้้มู่หน้าที่่� 
	 ยื�นเอกสาร	ฯ	รอ้งข้อ	ที่ั�งน่�	เฉพัาะข้้อมูลูัที่่�เก่�ยวกบัธุรุกรรมูที่่�ถูกูควบคมุูที่่�อยูภ่ายใติข้้อ้ติกลัง 
	 การกำหนดราคาล่ัวงหน้าดังกลั่าวยังมู่ผู้ลับังคับใชี้อยู่สำหรับรอบระยะเวลัาบัญชี ่
	 ติามูกำหนดเวลัาข้องข้้อติกลังนั�น
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โดย นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

	 ปััจจุบัันทุุกปัระเทุศทุั�วโลกให้้ความสนใจกับัการลดภาระเรือนกระจก	ทุ่�เป็ันต้้นเห้ตุ้ทุำให้้โลกร้อนขึ้้�น	นำไปัส่�ความเปัล่�ยนแปัลง 
สภาวะอากาศ	และทุ้ายทุ่�สุดนำไปัส่�ภัยพิิบััติ้ทุ่�เกิดขึ้้�นจากธรรมชาติ้	ห้ลายๆ	ปัระเทุศจ้งเริ�มออกนโยบัายให้้เริ�มม่การปัรับัเปัล่�ยน 
นโยบัายการใช้พิลังงานทุ่�มาจากซากพืิช	ซากสัต้ว์	เช�น	น�ำมัน	ถ่�านหิ้น	ทุ่�ก�อให้เ้กิดมลภาวะเรือนกระจกทุางอากาศเป็ันพิลังงานทุดแทุนทุ่�มา
จากธรรมชาต้ิ	เช�น	พิลังงานจากแสงอาทุิต้ย์	น�ำ	และลม	ห้ลาย	ๆ 	ปัระเทุศทุั�งในทุว่ปัยุโรปั	อเมริกา	ญี่่�ปัุ�น	จน่		ได้ม่การออกมาต้รการต้�าง	ๆ  
เพิื�อสร้างแรงจ่งใจ	แรงด้งด่ด	นักลงทุุนให้้สนใจทุ่�จะเริ�มลงทุุนในกิจการผลิต้พิลังงานไฟฟ้าจากพิลังงานทุดแทุนกันมากขึ้้�น	ทุั�งน่� 
เพิื�อให้้โลกสามารถ่ลดภาวะเรือนกระจกลงได้

 มาตรการภาษีเป็็นอีกหน่�งมาตรการทีี่�ช่วยให้นักลงทุี่นสามารถได้ผลตอบแที่นทีี่�มากข่ึ้�น จากการลงทุี่นในกิจการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานที่ดแที่นจากการลงทีุ่น โดยให้มีการเสียภาษีในอัตราที่ี�ต�ำกว่าการจัดเก็บภาษีป็กติ เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ที่ี�จัดเก็บจากกำไรที่ี�กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ดแที่น นอกจากมาตรการการดังกล่าวแล้ว หลาย ๆ ป็ระเที่ศได้มีการป็รับระบบการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่�อให้เหมาะสมและเพ่�อให้เกิดป็ระโยชน์สุงสุดและเป็็นที่ี�ด่งดูดการลงทีุ่นจากนักลงทีุ่น โดยตัวอย่างต่อไป็นี�เป็็นตัวอย่าง
ขึ้องการป็รับป็รุงกฎหมายภาษีภายในขึ้องป็ระเที่ศต่าง ๆ  เพ่�อส่งเสริมให้มีการลงทีุ่นในกิจการดังกล่าว

ประเทศญี่่�ป่�น  ออกนโยบายภาษีเพ่�อให้นักลงทุี่น 
ต่างป็ระเที่ศเขึ้้าไป็ลงทีุ่นในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

จากพลังงานที่ดแที่น โดยป็รับรูป็แบบใช้การจัดเก็บภาษี เงินได ้
จากการลงทีุ่ น ในกิ จการ  โดย ให้ สิ ที่ธิิ ป็ระ โยชน์ แก่ นั กลงทีุ่ น 
ในรูป็แบบสัญญาห้างหุ้นส่วน Todumei Kumiei Agreement 
(TK Agreement) ดว้ยการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลตามสญัญาดงักลา่ว 
สรรพากรญี�ป็ุ�น จะไมม่กีารจดัเกบ็ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล สำหรบัหา้งหุน้สว่น 
ที่ี�จดัตั�งขึ้่�นมาเพ่�อกจิการดงักลา่ว แตจ่ะจดัเกบ็ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเฉพาะ
ส่วนแบ่งกำไรทีี่�นักลงทุี่นต่างป็ระเที่ศผู้เป็็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด 
(TK investor) ในอัตราร้อยละ 20.42 เพียงอย่างเดียว  
 ลักษณะสัญญา TK ดังกล่าว ยังให้สิที่ธิิป็ระโยชน์แก่นักลงทีุ่น
ต่างป็ระเที่ศ ในการนำกระแสเงินสดคงเหล่อที่ี�เกิดจากค่าเส่�อมราคา 
ขึ้องเงนิลงที่นุในเคร่�องจกัรหรอ่อปุ็กรณท์ี่ี�ใชใ้นการป็ระกอบกจิการดงักลา่ว 
กลับค่นให้แก่นักลงทุี่นโดยไม่มียังภาระภาษีใด ๆ จนกว่าจะมีการค่นเงิน 
จนเงินลงทีุ่นที่ี�ได้ลงมาในกิจการเป็็นศูนย์ ซึ่่�งการค่นเงินส่วนที่ี�เกินจากเงิน 
ที่ี�ได้ลงทีุ่น ป็ระเที่ศญี�ป็ุ�นถ่งจะมีการจัดเก็บภาษีกำไรจากการลงทีุ่น 
(Capital Gain) ที่ำให้นักลงทีุ่นสามารถได้รับเงินป็ันผลในอัตราภาษีที่ี�ต�ำ
และยังสามารถได้เงินลงทีุ่นค่นได้โดยไม่มีภาระภาษีเพิ�มเติม  

กฎหมายภาษ่สำาหรับการลงท่น

ในกิจการพลังทดแทน

กฎหมายภาษ่สำาหรับการลงท่น

ในกิจการพลังทดแทน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการป็รับป็รุงระบบภาษีที่ี�รับรอง 
การลงทีุ่นในกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่ดแที่น เพิ�มเติม 

จากระบบการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลที่ี�ใชอ้ยู ่ที่ี�ใหม้กีารจดัเกบ็ภาษทีี่ี�นกัลงที่นุ
ไดโ้ดยตรง หรอ่เป็น็การเสยีภาษเีงนิไดใ้นระดบัผูรั้บผลป็ระโยชนท์ี่ี�แที่จ้รงิ ที่ำใหไ้มม่ี
ภาระภาษีเงินได้ที่ี�ซึ่�ำซึ่้อน เช่น หากในระดับบริษัที่มีกำไรเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เม่�อนำกำไรดังกล่าวมาจ่ายเงินป็ันผลเก็บภาษีเงินได้บนเงินป็ันผลจากผู้ถ่อหุ้น 
อีกหน่�งที่อด จะที่ำให้เกิดความซึ่�ำซึ่้อนในการจัดเก็บภาษีและไม่เป็็นธิรรม 
ต่อผู้เสียภาษีได้ ป็ระเที่ศสหรัฐฯ ได้เพิ�มเติม สิที่ธิิป็ระโยชน์ให้โครงการที่ี�เกี�ยวขึ้้อง
ธิุรกิจพลังงานที่ดแที่น โดยเพิ�มเคร่�องม่อที่ี�ใช้สำหรับการจัดหาเงินทีุ่นระยะสั�น
สำหรับนักลงทีุ่นที่ี�สนใจที่ีเรียกว่า Fip Structure Financing โดยให้ผู้พัฒนาการ
โครงการสามารถ นำ Tax Credit ที่ี�ได้จากการสนับสนุนโดยรัฐบาล หร่อโอน 
ผลขึ้าดทีุ่นในช่วงเริ�มป็ระกอบกิจการ และกระแสเงินสดจากการป็ระกอบกิจการ 
บางส่วน ให้แก่นักลงทีุ่นทีี่�สนใจจะลงทีุ่นในช่วงเวลา 3-5 ป็ี เป็็นการตอบแที่น  
แที่นที่ี�จะเป็็นกระแสเงินสดจากการป็ระกอบกิจการเพียงอย่างเดียว ซึ่่�งก่อให้เกิด 
ความหลากหลาย และเป็็นที่ี�สนใจสำหรับนักลงทีุ่นที่ี�จะเขึ้้ามาลงทีุ่นในธิุรกิจ
พลังงานที่ดแที่น 

 สำหรับป็ระเที่ศไที่ย ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นติบิคุคลในปั็จจุบนั ยงัคงจัดผ่านกำไรทีี่�เกิดข่ึ้�นในบริษทัี่ หา้งหุน้ส่วน หรอ่คณะบุคคล 
ในอัตราที่ี�ป็ระมวลรัษฎากรกำหนด เงินป็ันผล ส่วนแบ่งกำไร ที่ี�ผู้ถ่อหุ้น หุ้นส่วน ได้รับยังคงมีหน้าที่ี�ต้องเสียภาษีเงินได้อีกครั�งเป็็นส่วนที่ำให้เกิด
ความซึ่�ำซึ่้อน และก่อให้เกิดภาระหน้าที่ี�ในการย่�นแบบเพ่�อแสดงรายการการคำนวณภาษีแก่นักลงทีุ่นด้วยป็ระการน่ง ระบบการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทีุ่นในป็ระเที่ศไที่ย พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทีุ่นยังคงเป็็นเคร่�องม่อหลักขึ้องรัฐบาลที่ี�ให้แก่นักลงทีุ่น โดยจะให้สิที่ธิิป็ระโยชน์
ตามป็ระเภที่กิจการที่ี�รัฐบาลให้การสนับสนุน ซึ่่�งรวมถ่งการป็ระกอบกิจการผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานที่ดแที่นที่ี�ได้จากธิรรมชาติ โดยกำหนด
ให้มีการยกเว้น หร่อลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ี�ได้รับการอนุมัติ และยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินป็ันผลให้แก่นักลงทีุ่น 
ตามระยะเวลาทีี่�ไดร้บัการยกเว้นหรอ่ลดอัตรา ซึ่่�งหลังจากหมดระยะเวลาทีี่�คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุี่นป็ระกาศในบัตรสง่เสรมิการลงทุี่นแลว้ 
บรษิทัี่ที่ี�ได้รบัการส่งเสรมิ และนกัลงที่นุยงัคงหน้าที่ี�ตามที่ี�ป็ระมวลรษัฎากรกำหนด ซึ่่�งเป็็นผลให้เกดิความซึ่�ำซ้ึ่อนและก่อให้เกดิภาระหน้าที่ี�แก่นกัลงที่นุ 

 อีกที่ั�งภายใต้ป็ระมวลรัษฎากร และป็ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังไม่มีเคร่�องม่อที่ี�ช่วยให้กิจการดังกล่าวสามารถส่งเงินลงทีุ่น
ค่นแก่ผู้ถ่อหุ้นจากกระแสเงินสดคงเหล่อที่ี�เกิดจากค่าเส่�อมราคาขึ้องที่รัพย์สินที่ี�ได้ลงทีุ่น ในการส่งเงินดังกล่าวภายใต้กฎหมายขึ้องป็ระเที่ศไที่ย
ก่อให้เกิดภาระภาษีที่ี�จะต้องเสียจากการลดทีุ่น และมีขึ้ั�นที่างกฎหมายที่ี�จะต้องดำเนินการรวมถ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินล้วนแต่เป็็นภาระ 
แกน่กัลงที่นุที่ั�งสิ�น ภายใตก้ารเป็ลี�ยนแป็ลงขึ้องโลกและการดำเนนิธิรุกจิที่ี�จำเป็น็ตอ้งเป็ลี�ยนแป็ลงตลอดเวลาเพ่�อใหส้ามารถอยูร่อดและแขึ้ง่ขึ้นัได้ 
กฎหมายหร่อระเบียบใด ๆ ที่ี�ที่ำให้เป็็นภาระและอาจจะเป็็นอุป็สรรคต่อการส่งเสริมให้มีการลงทีุ่น เพ่�อก่อให้เกิดการเป็ลี�ยนแป็ลงและ 
เป็น็ป็ระโยชนต์อ่ป็ระเที่ศชาต ิรฐับาลในฐานะผูบ้รหิารป็ระเที่ศควรจะเรง่พจิารณาป็รบัป็รงุกฎหมายและระเบยีบตา่ง ๆ  เพ่�ออำนวยความสะดวก
แก่นักลงทีุ่นสำหรับการลงทีุ่นระยะสั�นและระยะยาว เพ่�อด่งดูดนักลงทีุ่นตามอย่างหลาย ๆ ป็ระเที่ศที่ี�ได้ยกเป็็นตัวอย่างแล้ว

ประเทศออสเตรเตร่ย เป็็นอีกป็ระเที่ศที่ี�ป็รับกฎหมายภาษี 
ขึ้องตนเองให้เหมาะสมกับลงทุี่นดังกล่าว โดยนำระบบที่รัสตีย ์

(Trust) มาใช้กับกิจการการลงทีุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานที่ดแที่น 
โดยให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จากนักลงทีุ่นที่ี�ต่าง 
เป็็นผู้รับป็ระโยชน์ (Beneficiary) โดยไม่มีการจัดเก็บในระดับอ่�น ที่ำให้นักลงทีุ่น 
ที่ี�ต้องการลงทุี่นในกิจการดังกล่าว ไม่มีภาระภาษีที่ี�ซึ่�ำซ้ึ่อนจากการลงทุี่น 
ในป็ระเที่ศออสเตรเลีย
 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระบบ Trust ยังที่ำให้นักลงทุี่น
สามารถได้รับกระแสเงินสดที่ี�เกิดจากค่าเส่�อมราคาที่รัพย์สินที่ี�ได้มีการลงทีุ่น 
โดยป็ราศจากภาระภาษี จนกว่าจะได้รับเงินลงทุี่นจนครบตามเงินลงทุี่นที่ี�ได้ 
ลงไป็แล้วนั�น และจะเสียภาษีก็ต่อเม่�อนักลงทีุ่น ได้รับเงินค่นทีุ่นเกินกว่า 
เงินที่ี�ได้ลงทีุ่นไป็แล้ว  
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มาตรฐาน ISO 19011

มาสนับสนุนการบริหารงานตรวจสอบอย่างไร

	 ในการดำเนนิการตรวจสอบเพื่่�อให้ม้ีปีระสทิธิผิล	องค์์กรค์วรมีกีารบรหิ้ารงานตรวจสอบที�ด	ีดงันั�น	ในการบรหิ้ารงานตรวจสอบที�ดี 
องค์์กรค์วรจะต้องมีีมีาตรฐานที�ดีเพื่่�อนำมีาใช้้เป็นแนวทาง	ซึ่่�งในปัจจุบันมีีมีาตรฐานจากห้ลายแห้ล่งที�สามีารถใช้้อ้างอิงได้	 เช้่น	 
สภาวิช้าช้ีพื่บัญช้ี	 IFAC	 (International	 Federation	 of	 Accountants),	 I IA	 ( Institute	 of	 Internal	 Auditors),	 
ISACA	 (Information	Systems	Audit	and	Control	Association)	 เป็นต้น	แต่ในบทค์วามีนี�	 ผ้้เขีียนขีอนำเสนอมีาตรฐานสากล 
อีกห้น่�งมีาตรฐานที�ผ้้เขีียนคิ์ดว่าท่านผ้้อ่านห้ร่อท่านผ้้ที�สนใจอาจจะลองนำไปเป็นแนวทางเบ่�องต้นเพื่่�อนำมีาใช้้ในการปรับปรุง 
การบริห้ารงานตรวจสอบให้้ดียิ�งขี่�น	มีาตรฐานดังกล่าว	ได้แก่	“ISO 19011 - Guidelines for Auditing Management Systems” 
เน่�องจากปัจจุบันห้ลาย	ๆ	ห้น่วยงานไมี่ว่าจะเป็นภาค์รัฐห้ร่อเอกช้นห้ร่อห้น่วยงานกำกับด้แลบางห้น่วยงาน	 ได้นำมีาตรฐานนี�มีาใช้้ 
ในการบริห้ารงานตรวจสอบขีององค์์กรตัวเองแล้วได้ผลเป็นที�น่าพื่อใจอย่างไรก็ตามี	บทค์วามีนี�เป็นเพื่ียงการให้้ขี้อมี้ลแนวทาง 
ขีอง	ISO	19011	เทา่นั�น	โดยไมีไ่ดเ้ปน็สว่นห้น่�งขีองมีาตรฐานการสอบบญัช้ฉีบบัใด	ๆ 	ทั�งนี�	สำนกังานสอบบญัช้ยีงัตอ้งปฏิิบตัติามีมีาตรฐาน
การบริห้ารค์ุณภาพื่	และมีาตรฐานการสอบบัญช้ีที�ออกโดยสภาวิช้าช้ีพื่บัญช้ี	

มาตรฐาน ISO 19011	 ปัจจุบันเป็น	 Edition	ที�	 3	ปรับปรุงเมี่�อปี	 2018	ต่อไปจะอ้างอิงห้ร่อเรียกมีาตฐานนี�ด้วย	ค์ำว่า 
“ISO 19011:2018”	บทค์วามีฉบับนี�ผ้้เขีียนจะขีอนำเสนอเพื่่�อให้้ผ้้อ่านทำค์วามีเขี้าใจพื่อสังเขีปซึ่่�งห้ากผ้้อ่านสนใจสามีารถ 
ที�จะนำไปต่อยอดได้ต่อไป	

โดย นายกษิิภััท ธนิตธนาคุุณ 
ค์ณะทำงานศู้นย์ค์วามีร้้ด้านการสอบบัญช้ีในธิุรกิจที�มีีระบบ	IT	ที�ซึ่ับซึ่้อน		
ในค์ณะกรรมีการวิช้าช้ีพื่บัญช้ีด้านการสอบบัญช้ี	
CISA,	CDPSE,	ISO	19011:2018	(Internal	Auditor),	ITIL	(V.2,	V.3),		
and	ISFS	(ISO/IEC	27002:2005)

Principle of
auditing (CI.4)

Managing
an audit

programme
(CI.5)

Conducting
an audit
(CI.6)

Competence
and evaluation

of auditors
(CI.7)

ISO
19011

ISO 19011:2018	 ออกแบบมีาให้้ใช้้ได้ทั�ง	 Internal	 และ	 External	Audit	 ตามีห้ลักการ	Deming	Cycle	ห้ร่อ	 PDCA 
(Plan	Do	Check	ACT)	โดยประกอบด้วยองค์์ประกอบห้ลัก	ๆ	ดังต่อไปนี�

มาตรฐาน ISO 19011

มาสนับสนุนการบริหารงานตรวจสอบอย่างไร

รููปที่่� 1	องค์์ประกอบห้ลัก	ๆ	ขีอง	ISO	19011:2018
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Principle of auditing (Cl.4) - หลักการในการตรวจสอบ 

	 มีาตรฐาน	ISO	19011:2018	ได้กำห้นดห้ลักการเพื่่�อใช้้ในการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้วย	7	องค์์ประกอบห้ลัก	ได้แก่	

Managing an Audit Programme (Cl.5) - การบริหารจัดการแผนการตรวจสอบ 

 ค์ำว่า	Audit	Programme	ตามีค์ำนิยามีขีอง	ISO	19011:2018	ระบุว่า	“Arrangements	for	a	Set	of	one	or	More	Audits 
Planned	for	a	Specific	Time	Frame	and	Directed	Towards	a	Specific	Purpose”	แต่สำห้รับผ้้เขีียนขีอนิยามีแบบง่าย	ๆ 
ตามีที�ผ้้ตรวจสอบทุกท่านห้ร่อผ้้อ่านน่าจะร้้จักกันดีว่า	“แผนการูตรูวจสอบ”	ซึ่่�งห้ัวขี้อนี�จะกล่าวถ่งการบริห้ารแผนการตรวจสอบนั�นเอง	
โดยมีีห้ัวขี้อห้ลัก	ๆ	ดังนี�	

1. Integrity

	 -	 ต้องปฏิิบัติงานอย่างมีีจริยธิรรมี 
	 	 ด้วยค์วามีซึ่่�อสัตย์และค์วามีรับผิดช้อบ	

2. Fair Presentation

	 -	 ต้องรายงานผลที�ถ้กต้องและเป็นค์วามีจริง	

3. Due Professional Care

	 -	 ตอ้งมีกีารปฏิบิัตงิานตรวจสอบอยา่งมีอ่อาช้พีื่	

4. Confidentiality

	 -	 ต้องย่ดการรักษาค์วามีลับเป็นสำค์ัญ	

5. Independence

	 -	 ต้องมีีค์วามีเป็นอิสระ	

6. Evidence-Based Approach

	 -	 ตอ้งยด่ห้ลกัฐานเปน็ห้ลกั	“ไมีม่ีหี้ลักฐานถอ่วา่ 
	 	 ไมี่ได้ทำ”	

7. Risk-Based Approach

 -	 ต้องใช้้ห้ลักการการบริห้ารค์วามีเสี�ยง 
	 	 ในการดำเนินการตรวจสอบ

	 กำห้นดวัตถุประสงค์์ขีองแผนการตรวจสอบ		
	 พื่ิจารณาและประเมีินค์วามีเสี�ยงขีองแผนการตรวจสอบ		
	 การจัดทำแผนการตรวจสอบ	ซึ่่�งค์วรประกอบด้วย	

	 -	กำห้นดขีอบเขีตงาน	บคุ์ลากร	บทบาทห้นา้ที�และค์วามีรับผดิช้อบขีองผ้ต้รวจสอบ 
	 	 และระยะเวลา		
	 -	กำห้นดค์วามีร้้	 ทักษะ	และคุ์ณลักษณะ	 (Competency)	ขีองผ้้ที�จะทำการ 
	 	 ตรวจสอบ	
	 -	กำห้นดวิธิีการตรวจสอบ	
	 -	ค์ัดเล่อกทีมีงานตรวจสอบที�เห้มีาะสมี	
	 -	บริห้ารจัดการแผนการตรวจสอบ	
	 รายงานและติดตามีผลการปฏิิบัติงานตามีแผนการตรวจสอบอย้่เสมีอ		
	 ทบทวนปรับปรุงแผนการตรวจสอบอย้่เสมีอ

Due
professional

care
Fair

presentation

Integrity

Risk-based

Confidentiality

Evidence-
based

Independence

รููปที่่� 2 Principle	of	auditing	ขีอง	ISO	19011:2018
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Conducting an Audit (Cl.6) - การดำาเนินการตรวจสอบ 

Competence and Evaluation of Auditors (Cl.7) - ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 

(Competency) และการประเมินของผู้ตรวจสอบ 

	 การเริ�มีต้นและการเตรียมีค์วามีพื่ร้อมี		
	 -	เตรียมีรายละเอียดการติดต่อขีองผ้้รับตรวจสอบ		
	 -	ศู่กษาขี้อมี้ลห้ร่อเอกสารเบ่�องต้นที�เกี�ยวกับงานตรวจสอบ	
	 -	กำห้นดแผนการตรวจสอบแบบละเอียด	
	 -	มีอบห้มีายงานให้้สมีาช้ิกในทีมีงานตรวจสอบ		
	 -	จัดเตรียมีเอกสารและอุปกรณ์จำเป็นที�ต้องใช้้ในการตรวจสอบ	
	 การดำเนินการตรวจสอบ	

	 -	กำห้นดบทบาทห้น้าที�และค์วามีรับผิดช้อบให้้ช้ัดเจน	
	 -	จดัประชุ้มีห้ารอ่ก่อนดำเนินการตรวจสอบเพื่่�อช้ี�แจงข้ีอมีล้ที�สำคั์ญ	 
	 	 เช้น่	ขีอบเขีตงานตรวจสอบ	ทมีีงานตรวจสอบ-ตารางเวลา	วธิิกีาร 
	 	 ปฏิบิตังิาน	เอกสารและขีอ้มีล้ที�รอ้งขีอ	และวธิิกีารส่�อสาร	เปน็ตน้	
	 -	ดำเนินการตรวจสอบ	เช้่น	การสัมีภาษณ์	การสอบทานเอกสาร 
	 	 และขี้อมี้ล	เป็นต้น	
	 -	จัดทำประเด็นที�ตรวจพื่บและสรุปผลเบ่�องต้นกับผ้้รับตรวจสอบ	
	 -	จัดประชุ้มีปิดการตรวจสอบเพื่่�อสรุปผลประเด็นที�ตรวจพื่บ	
	 การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่่�อจัดส่งให้้ผ้้ที�เกี�ยวขี้อง	
	 การเสร็จสิ�นงานตรวจสอบ	(Completing	Audit)	ทีมีงานทำการ 

	 ตรวจสอบและจัดเก็บกระดาษทำการ	และเอกสารข้ีอมี้ลประกอบ 
	 การตรวจสอบให้้เรียบร้อยและค์วบค์ุมีการเขี้าถ่งให้้เห้มีาะสมี 
	 รวมีถ่งทำการสรุปผลงานตรวจสอบ	เพื่่�อพิื่จารณาข้ีอดีขี้อเสียและ 
	 นำมีาใช้้เป็นบทเรียน	(lessons	learned)	กับงานในอนาค์ตต่อไป	
	 ดำเนินการติดตามีผลการตรวจสอบ	 (Conducting	 Audit 

	 Follow-up)

	 กำห้นดค์วามีร้้	ทักษะ	และค์ุณลักษณะ	(Competency)	ขีองผ้้ตรวจสอบ		
	 -	ค์ุณลักษณะที�สำค์ัญ	เช้่น	ค์วามีมีีศูีลธิรรมี	การเปิดใจ	การส่�อสาร/ต่อรอง	พื่ร้อมีรับมี่อ 
	 	 ต่อทุกสถานการณ์	มีุ่งมีั�นตรงประเด็น	และการให้้ค์วามีร่วมีมี่อกับทีมีงาน	เป็นต้น	
	 -	ค์วามีร้้และทักษะที�จำเป็น	
	 -	กำห้นดแนวทางเพื่่�อที�จะทำให้้หั้วห้น้าทีมีและทีมีงานตรวจสอบ	มีีค์วามีร้้และ 
	 	 ค์วามีสามีารถตามีที�ระบุ	เช้่น	การอบรมี	เป็นต้น	
	 กำห้นดเง่�อนไขีในการประเมีินทักษะ	ค์วามีร้้	และค์วามีสามีารถขีองผ้้ตรวจสอบ	
	 การเล่อกวิธิีการประเมีินผ้้ตรวจสอบที�เห้มีาะสมี	เช้่น	Feedback	สัมีภาษณ์	ทดสอบ 

	 เป็นต้น	
	 ทำการประเมีินผ้้ตรวจสอบ	
	 พื่ัฒนาทักษะ	ค์วามีร้้	และค์วามีสามีารถขีองผ้้ตรวจสอบอย่างต่อเน่�อง	

เอกสารูอ้างอิง 
ISO 19011:2018 - Guidelines for auditing management systems (Third editions)

Source of information

Collecting by means of appropriate sampling

Audit evidence

Evaluating against audit criteria

Audit findings

Reviewing

Audit conclusions

รููปที่่� 3 Overview	of	a	typical	process
of	collecting	and	verifying	information

(Source	ISO	19011:2018)	
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วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำาหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อความยั่งยืน

Green Software Development Life Cycle

for Sustainable Accounting Information Systems

โดย ดร.จอมสุุรางค์์ เรืองประพัันธ์์
- กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพด้้านการวิางระบบบัญชี
- อาจารย์์ประจำภาควิิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อความยั่งยืน

ปัจจัยหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์

ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 การจัด้ทำระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่�อควิามย์ั�งย์่นนั�น 
ควิรจะคำนึงถึึงประเด้็นด้้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวิด้ล้อม ตั�งแต่ 
ขั้ั�นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบที� ใช้ ในการจัด้ เก็บ 
บันทึก และประมวิลผลขั้้อมูลเพ่�อจัด้ทำสารสนเทศทางการบัญชี 
ซึ่ึ�งจากแนวิโน้มในปัจจุบันที�องค์กรต่าง ๆ ให้ควิามสนใจประเด็้น
ด้้านสิ�งแวิด้ล้อมมากขั้ึ�น รวิมถึึงการนำปัจจัย์ด้้านสิ�งแวิด้ล้อม 
มาเป็นด้ัชนีชี�วิัด้ควิามสำเร็จขั้ององค์กร เป็นแรงผลักด้ันที�ทำให้ 
ผู้พัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ทางการบัญชี รวิมถึึงองค์กรที�ผลิตซึ่อฟต์แวิร์ 
ใช้เอง เริ�มปรับเปลี�ย์นกระบวินการในการพัฒนาระบบซึ่อฟต์แวิร์
ให้เป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อมมากขั้ึ�น โด้ย์จากงานวิิจัย์ในต่างประเทศ
พบวิ่า อุตสาหกรรมที�เกี�ย์วิขั้้องกับเทคโนโลย์ีทางด้้านอินเทอร์เน็ต 
และการส่�อสารก่อให้เกิด้ปรากฏการณ์เร่อนกระจกขั้องโลก 
อย์ู่ที�ประมาณ 2-7% และมีแนวิโน้มที�จะเพิ�มสูงขั้ึ�นไปถึึง 14% 
ในป ีพ.ศ. 2583 ซึึ่�งการปล่อย์ก๊าซึ่คาร์บอนขั้องอุตสาหกรรมนี� สว่ินใหญ่ 
เป็นผลมาจากการออกแบบ การพัฒนา และการใช้งานขั้องระบบ
ซึ่อฟตแ์วิร์ตา่ง ๆ  รวิมถึงึโครงสรา้งพ่�นฐานทางเทคโนโลย์ทีี�เกี�ย์วิขั้อ้ง 
ด้งันั�น กระบวินการพัฒนาซึ่อฟต์แวิร์เอง และการตัด้สินใจในขัั้�นตอน 
ต่าง ๆ ขั้องวิงจรการพัฒนาระบบ จะส่งผลกระทบอย่์างมาก 
ต่อควิามเป็นมิตรต่อสิ� งแวิด้ล้อมขั้องระบบซึ่อฟต์แวิร์นั� น 
ทั�งในด้้านขั้องปริมาณการใช้ทรัพย์ากรพลังงานและการปล่อย์ 
ก๊าซึ่คาร์บอน

 กระบวินการที�จะทำให้การพัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ขั้ององค์กร 
เป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อมมากขั้ึ�นและช่วิย์ลด้ภาวิะโลกร้อนได้้ จำต้อง
คำนงึถึงึ 3 ปจัจยั์หลกัที�เกี�ย์วิขั้อ้ง โด้ย์ปัจัจยัแรกคือืการกำหนดกลยทุธ์์
และตััวชี้้�วัดผลการดำเนินงานท้�คืำนึงถึึงการบรรลุเปั้าหมาย 
ทั�งในด้านเศรษฐกิจและสิ่ิ�งแวดล้อมให้ชี้ัดเจน ย์กตัวิอย์่างเช่น 
ขั้ั�นตอนการเทรน Artificial Intelligence ให้มีควิามสามารถึ 
ในการทำงานได้้ถูึกต้องแม่นย์ำมากขั้ึ�นในการจำลองโมเด้ลต่าง ๆ 
ซึ่ึ�งจะให้ประโย์ชน์ในเชิงธุุรกิจมากขั้ึ�น แต่ในขั้ณะเด้ีย์วิกันก็จะ
ใช้ทรัพย์ากรพลังงานขั้อง Machine มากขั้ึ�นตามไปด้้วิย์ จึงต้อง 
มีการกำหนด้วัิตถึุประสงค์และเป้าหมาย์ในการพัฒนาระบบ
จากผู้บริหารระดั้บสูงให้ชัด้เจน แต่ย์ังมีควิามย์่ด้หย์ุ่นเพีย์งพอ 
เพ่�อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถึที�จะกำหนด้ระด้ับควิามย์อมรับได้้
ในการออกแบบและทด้สอบซึ่อฟต์แวิร์ต่าง ๆ ส่วินปััจจัยท้�สิ่องคืือ 
การใชี้ร้ะบบ Cloud ท้�สิ่ง่เสิ่รมิคืวามเปัน็มติัรตัอ่สิ่ิ�งแวดลอ้มมากขึ้ึ�น 
เน่�องจากในปัจจุบันอัตราการใช้บริการระบบ Cloud ในการจัด้เก็บ
ขั้้อมูลเพิ�มสูงขั้ึ�นอย่์างมีนัย์สำคัญ ทำให้มีการใช้ทรัพย์ากรพลังงาน 
ในศูนย์์ขั้้อมูลต่าง ๆ ปริมาณมหาศาล ซึ่ึ�งองค์กรจำเป็นต้องแสวิงหา
วิิธุีการในการแก้ไขั้ปัญหาเหล่านี� เช่น การขั้จัด้การทำสำเนาหร่อ 
การลด้ขั้นาด้ขั้องไฟล์ขั้้อมูล การ Optimize การใช้งานขั้อง
ฮาร์ด้แวิร์ และการใช้ Virtual Servers เพ่�อลด้จำนวินการใช้ Server 
Machines เป็นต้น และปััจจัยสิุ่ดท้ายคืือ การบริหารวงจรการ
พััฒนาซอฟตั์แวร์ให้เปั็นมิตัรตั่อสิิ่�งแวดล้อมมากขึึ้�น เช่น เริ�มต้น 
จากการตั�งคำถึามว่ิา จะสามารถึพัฒนาโปรแกรมใหม่ขั้ึ�นมา 
โด้ย์ก่อให้เกิด้มลพิษต่อสิ�งแวิด้ล้อมจากการใช้พลังงานทรัพย์ากร 
ให้น้อย์ที�สุด้ได้้อย่์างไร จากนั�นจึงด้ำเนินการศึกษาควิามเป็นไปได้ ้
ขั้องโครงการและการพจิารณาทางเลอ่กในการพฒันาในรปูแบบตา่ง ๆ  
ก่อนเริ�มการพัฒนาโปรแกรมจริง เป็นต้น ซึึ่�งในประเด้็นนี� 
จัด้ว่ิาค่อนข้ั้างสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพ่�อควิามย์ั�งย์่น ซึ่ึ�งจะได้้กล่าวิถึึงราย์ละเอีย์ด้ 
ในลำด้ับถึัด้ไป
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 วิัตถึุประสงค์หลักในการพัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ที� เป็นมิตร
ต่อสิ� งแวิด้ล้อมและมีควิามย์ั� งย์่นค่อ การพัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ 
ที�มีสมรรถึนะในการทำงานได้้อย์่างสม�ำเสมอและมีอาย์ุการใช้งาน
ย์่นย์าวิ สามารถึตอบสนองควิามต้องการขั้องผู้ใช้งาน ลด้ผลกระทบ
ในเชิงลบทั�งในด้้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวิด้ล้อม และส่งเสริม 
ให้เกดิ้ผลกระทบเชิงบวิกในการพัฒนาอย่์างย์ั�งย์น่ ด้งันั�น ในทกุขัั้�นตอน 
ขั้องวิงจรการพฒันาซึ่อฟตแ์วิรจ์ะมุง่เนน้ไปที�การคำนงึถึึงการใชง้าน 
ทรัพย์ากรธุรรมชาติและทรัพย์ากรพลังงานทั�งทางตรงและ 
ทางอ้อม เพ่�อสามารถึใช้ในการติด้ตาม เขั้้าถึึง และวิัด้ผลสมรรถึนะ
การทำงานขั้องซึ่อฟต์แวิร์ได้้ โด้ย์แบบจำลองที�ได้้รับควิามนิย์ม 
ในการพัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อมและมีควิามย์ั�งย์่น 
ค่อ The GREENSOFT Model ซึึ่�งมีการแบ่งขั้ั�นตอนที�แตกต่าง 
ไปจากวิงจรการพฒันาระบบทั�วิไป โด้ย์สรปุเปน็ 4 ขั้ั�นตอนหลกั ด้งันี�

เปน็ขั้ั�นตอนที�มผีลกระทบโด้ย์ตรงตอ่กระบวินการพฒันา
โปรแกรมจากทั�งกิจกรรมทางตรงและทางอ้อมที�ใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรม ตวัิอย่์างผลกระทบด้า้นสิ�งแวิด้ล้อม
ที�ต้องคำนึงถึึง ได้้แก่ พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ที�จำเป็น 
ต่อ Workstations ต่าง ๆ ขั้องผู้พัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ 
(Software Developers) การใช้ทรัพย์ากรพลังงาน
ขั้องพนกังานในองคก์รที�มกีารใชง้านอปุกรณไ์อทตีา่ง ๆ  
เช่น อุปกรณ์เช่�อมต่อระบบ Network เซิึ่ร์ฟเวิอร์ 
และอุปกรณ์จัด้เก็บขั้้อมูล เป็นต้น การเล่อกใช้ภาษา
โปรแกรมมิ�ง เช่น หากบริษัทเล่อกใช้ภาษา Java 
ในการพัฒนาซึ่อฟต์แวิร์จะช่วิย์ประหยั์ด้พลังงานไปได้ ้
97.4% เม่�อเทีย์บกับการใช้ภาษา Python เป็นต้น 
การเล่อกใช้สีขั้อง User Interface เป็นโทนสีเขั้้ม 
ในการพัฒนาหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ จะสามารถึช่วิย์
ประหยั์ด้พลังงานได้้ 64% เม่�อเทีย์บกับโทนสีอ่อน 
ในส่วินขั้อง Software Maintenance ก็จัด้เป็น 
อีกกิจกรรมในขั้ั�นตอนนี�ที�ใช้ทรัพย์ากรพลังงานระด้ับ
สูงในการแก้ไขั้ปัญหาทางเทคนิคขั้องซึ่อฟต์แวิร์และ
ทด้สอบระบบ นอกจากนี� องค์กรย์ังต้องคำนึงถึึง
ทรัพย์ากรพลังงานที�ใช้ในการเด้ินทางเพ่�อเขั้้าร่วิม 
การประชุมกับลูกค้าหร่อทีมผู้พัฒนาในสถึานที�ต่าง ๆ 
ซึ่ึ�งในย์ุคปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้้หันมาใช้รูปแบบ 
การ Teleconferencing แทนมากขั้ึ�น

เป็นขัั้�นตอนที�เกี�ย์วิข้ั้องกับการจัด้ส่งซึ่อฟต์แวิร์โด้ย์ตรง 
ด้ังนั�นผลกระทบต่อสิ�งแวิด้ล้อมที�ต้องคำนึงถึึง ได้้แก่ 
คู่ม่อการใช้งานที�เป็น Hard Copy กระบวินการ 
ในการขั้นส่งซึ่อฟต์แวิร์ การออกแบบ Packaging 
ขั้องซึ่อฟต์แวิร์ เช่น การใช้พลาสติก โฟม วิสัดุ้ที�สามารถึ
ย์อ่ย์สลาย์ได้ ้หรอ่ส่�อที�ใชใ้นการจัด้เก็บขั้อ้มลูในรูปแบบ 
ซึ่ีด้ี/ด้ีวิีด้ี  เป็นต้น ซึึ่�งในปัจจุบันผู้ผลิตซึ่อฟต์แวิร์ 
ส่วินใหญ่จะอนุญาตให้สามารถึด้าวิน์โหลด้คู่ม่อ 
การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ได้้แทนการพิมพ์คู่ม่อ 
ส่วินขั้ั�นตอนการทำลาย์จะส่งผลกระทบต่อสิ�งแวิด้ล้อม 
จากกระบวินการทำลาย์หร่อรี ไซึ่ เคิ ลวิั สดุ้ที� ใ ช้ 
ในการจัด้ส่งซึ่อฟต์แวิร์

The Development Phase

(ขั้ั�นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์)

The Distribution Phase and

The Disposal Phase

(ขั้ั�นตอนการจัดส่งและการทำาลายซอฟต์แวร์) 

วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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เป็นขั้ั�นตอนที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวิด้ล้อมจากการใช้
งานตัวิซึ่อฟต์แวิร์เอง ในขั้ั�นตอนการติด้ตั�งซึ่อฟต์แวิร์
และการอัปเด้ตซึ่อฟต์แวิร์ ซึึ่�งโด้ย์ทั�วิไปซึ่อฟต์แวิร์ใหม่ 
มักจะได้้รับการออกแบบให้มีการประหยั์ด้พลังงาน
ในตัวิเม่�อเปรีย์บเทีย์บกับซึ่อฟต์แวิร์เก่า แต่ในขั้ณะ
เด้ยี์วิกนัการพฒันาซึ่อฟตแ์วิรข์ั้ึ�นมาใหมแ่ละการทำลาย์
ซึ่อฟตแ์วิรเ์กา่กจ็ะกอ่ใหเ้กดิ้สิ�นเปลอ่งทรพัย์ากรพลงังาน 
เช่นกัน นอกจากนี�การเช่�อมต่อ Server ต่าง ๆ 
ขั้ององค์กรในด้้านการบริหารจัด้การฐานขั้้อมูลหร่อ
ระบบ Enterprise Resources Planning ก็ส่งผล
ให้มีการใช้พลังงานสูงขั้ึ�น ด้ังนั�นการอบรมพนักงาน 
เกี�ย์วิกับการใช้ซึ่อฟต์แวิร์ก็เป็นปัจจัย์สำคัญที�ส่งเสริม
ควิามเป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อม โด้ย์การให้พนักงาน 
ลด้ระย์ะเวิลาในการใชง้านซึ่อฟตแ์วิร ์การตั�งคา่อปุกรณ ์
ให้เป็น Idle Mode เม่�อไม่ได้้ใช้งานชั�วิขั้ณะ หร่อ 
การปิด้เคร่�องคอมพิวิเตอร์หลังการใช้งาน

โด้ย์ปกติหากมีการเลิกใช้ซึ่อฟต์แวิร์ตัวิปัจจุบัน องค์กร
จะตอ้งทำการแปลงขั้อ้มลูที�มอีย์ูใ่นระบบเด้มิใหส้ามารถึ
ใช้งานได้้กับซึ่อฟต์แวิร์ตัวิใหม่ แต่หากไม่สามารถึแปลง
ขั้้อมูลได้้เน่�องจากขั้้อมูลถึูกจัด้เก็บอย์ู่ในรูปแบบเฉพาะ 
ก็อาจส่งผลต่อควิามย์ั�งย์่นทางเศรษฐกิจขั้ององค์กรได้ ้
ซึ่ึ�งในขัั้�นตอนนี� แม้แต่ขั้นาด้ขั้องไฟล์สำรองข้ั้อมูล 
ก็มีผลกระทบต่อองค์กร หากมีกฎระเบีย์บขั้องภาครัฐ 
ที�บงัคบัใหอ้งคก์รตอ้งจดั้เกบ็ขั้อ้มลูไวิใ้นระย์ะย์าวิ ด้งันั�น 
องค์กรจึงควิรมีการกำหนด้นโย์บาย์ในการย์กเลิก 
การใช้งานซึ่อฟต์แวิร์ให้ครอบคลุมประเด้็นปัญหา 
ทางด้้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวิด้ล้อม

Green Enterprise Resources Planning

Systems เพื่อความยั่งยืน

 ผลส่บเน่�องที� ได้้จากการพัฒนาซึ่อฟต์แวิร์ที� เป็นมิตร 
ต่อสิ�งแวิด้ล้อมด้ังที�กล่าวิมาขั้้างต้นค่อ ทำให้เกิด้การพัฒนาระบบ
ที�เรีย์กวิ่า Green Enterprise Resources Planning Systems 
(ERP) โด้ย์ EPR Vendors ต่าง ๆ มากขั้ึ�น โด้ย์คำวิ่า Green ERP 
Systems หมาย์ถึึง ระบบที�สามารถึผลิตสารสนเทศเพ่�อการบริหาร
ด้้านสิ�งแวิด้ล้อมและควิามย์ั�งย์่นได้้นอกเหน่อจากสารสนเทศ
ทางการบัญชี และมุ่งเน้นไปที�การใช้พลังงานอย่์างประหยั์ด้และ 
มปีระสทิธุภิาพ จากผลสำรวิจควิามคดิ้เหน็ขั้องบรษิทัที�ใชร้ะบบ ERP 
ใน 4 กลุม่อตุสาหกรรม  ได้แ้ก ่ Manufacturing, Telecommunication, 
Pharmaceuticals และ Utilities ขั้องประเทศโรมาเนีย์ระหวิ่างปี 
พ.ศ. 2561-2562 เกี�ย์วิกับมุมมองขั้องผู้ปฏิบัติงานและการพัฒนา 
ระบบ ERP พบว่ิา ปัจจัย์หลักที�ทำให้องค์กรไปสู่ เป้าหมาย์ 
ขั้อง Green ERP Systems ได้้ค่อ การได้้รับการสนับสนุน 
จากผู้บริหารระด้ับสูง โด้ย์เฉพาะการที� CEO และ IT Manager 
เขั้้ามามีส่วินร่วิมในโครงการพัฒนาระบบ ERP ให้มีควิามเป็นมิตร
ตอ่สิ�งแวิด้ล้อม นอกจากนี�ผลการสำรวิจย์งัชี�ใหเ้หน็วิา่ บรษิทัที�เริ�มใช ้
กระบวินการเทคโนโลยี์สารสนเทศที� เป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อม 
ส่ วินใหญ่จะประสบปัญหาที� ทำ ใ ห้ โครงการ พัฒนาระบบ 
ไม่ประสบควิามสำเร็จ เช่น งบประมาณไม่เพีย์งพอ กลย์ุทธุ ์
ขั้ององค์ ก ร ไม่ สอด้คล้ อ งกั บวิั ตถึุ ป ระสงค์ ขั้อ ง โคร งการ 
และขั้าด้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลย์ีที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อม 
มาสนับสนุน Green ERP Systems เป็นต้น ด้ังนั�นองค์กร 
จะต้องพิจารณาวิางแผนการด้ำเนินงานที�ครอบคลุมมากกวิ่า 
แค่กระบวินการทำงานแบบ Operational Level ขั้องระบบ 
แต่จะต้องเช่�อมโย์งกับองค์ประกอบด้้านควิามย์ั�งย์่นขั้องการพัฒนา
คุณภาพขั้องซึ่อฟต์แวิร์และการบริหารจัด้การโครงการ ERP ด้้วิย์ 
ซึ่ึ�งในปัจจุบันแม้วิ่าหลาย์องค์กรธุุรกิจรวิมถึึงบริษัทผู้ พัฒนา
ซึ่อฟตแ์วิร ์จะพย์าย์ามมุง่เนน้ไปที�การพฒันา Green ERP Systems 
แต่ย์ังขั้าด้เกณฑ์์การประเมินควิามเหมาะสมขั้องระด้ับ Greenness 
of ERP Solutions ซึ่ึ�งในงานวิจิยั์ขั้องตา่งประเทศมกีารนำเสนอเกณฑ์์ 
ที� ใช้ในการประเมินระดั้บควิามเป็นมิตรต่อสิ�งแวิด้ล้อมและ 
ควิามย์ั�งย์น่ขั้องระบบ ERP ที�องคก์รสามารถึพจิารณานำไปประย์กุต์
ใช้ได้้ ด้ังนี�

The Usage Phase

(ขั้ั�นตอนการใช้งานซอฟต์แวร์)

The Deactivation Phase

(ขั้ั�นตอนการยกเลิกการใช้งานซอฟต์แวร์)
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   Modularity - ระบบ ERP มฟัีงก์ชนัการท�างานที�สามารถึก�าหนด้ให้ผูใ้ช้งาน 
เรีย์กใช้งานระบบ ERP เฉพาะโมดู้ลที�จำเป็นเพ่�อประหย์ัด้พลังงานสำหรับ
โมดู้ลอ่�นที�ไม่เกี�ย์วิขั้้องได้้

Portability  – ควิามสามารถึในการเคล่�อนย์้าย์ซึ่อฟต์แวิร์ ERP 
จาก Platform หนึ�งไปย์ังอีก Platform หนึ�งได้้

Flexibility - ระบบ ERP ควิรมีควิามย์่ด้หย์ุ่นเพีย์งพอที�จะปรับเปลี�ย์น 
หร่ออัปเกรด้ระบบตามควิามต้องการใช้งานที�เปลี�ย์นแปลงไปในอนาคต 
และทำให้งานด้้านการ Programming และการเช่�อมโย์งระบบสามารถึ 
ทำได้้ง่าย์ขั้ึ�น

Usability – ระบบ ERP ที�ด้ีและย์ั�งย์่น ควิรเป็นระบบที�ผู้ใช้งาน
สามารถึเขั้้าใจกระบวินการขั้องระบบ เรีย์นรู้วิิธุีการใช้งานและสามารถึ
ใช้งานซึ่อฟต์แวิร์ได้้อย่์างสะด้วิก ก่อให้เกิด้ประสิทธุิภาพและประสิทธุิผล 
ในการใช้งาน

Scalability - ระบบ ERP ควิรมีการปรับเปลี�ย์นขั้นาด้ให้สามารถึ 
เช่�อมโย์งระบบอ่�น ๆ เขั้้ามาให้เกิด้ประโย์ชน์ในการใช้พลังงานร่วิมกัน 
อย์่างมีประสิทธุิภาพมากที�สุด้

Customization - ระบบ ERP ควิรมีการปรับแต่งให้เป็นไปตาม 
ควิามจำเป็นหลักขั้ององค์กรเพ่�อส่งเสริมข้ั้อได้้เปรีย์บทางธุุรกิจและ 
การบริหารกระบวินการทางธุุรกิจได้้อย์่างมีประสิทธุิภาพซึ่ึ�งจะส่งผล 
ต่อการใช้พลังงานอย์่างมีประสิทธุิภาพเช่นกัน

Technology – การเล่อกใช้เทคโนโลย์ี ERP ใหม่ ๆ ก็จะส่งผลให้องค์กร
สามารถึใช้งานระบบ ERP นี�ได้้ในระย์ะย์าวิมากขั้ึ�น และมีประสิทธุิภาพ 
ในการประมวิลผลราย์การค้าต่าง ๆ ได้้อย่์างรวิด้เร็วิ ช่วิย์ลด้การสิ�นเปล่อง
พลังงาน
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 ด้ังนั�น นอกเหน่อจากเกณฑ์์ในการคัด้เล่อกซึ่อฟต์แวิร์ ERP 
โด้ย์ทั�วิไปตาม Traditional approach แล้วิ องค์กรควิรพิจารณา 
นำเกณฑ์์เหล่านี�มาใช้ ในการประเมินระด้ับควิามเป็นมิตร 
ต่อสิ�งแวิด้ล้อมขั้องซึ่อฟต์แวิร์ ERP ต่างๆ ในการคัด้เล่อกระบบ 
และซึ่อฟต์แวิร์ ERP ที�เหมาะสมกับประเภทและขั้นาด้ขั้องธุุรกิจ 
และประเด้็นสุด้ท้าย์ที�ขั้าด้ไม่ได้้ค่อ การที�องค์กรมีการระบุด้ัชนี 
ชี�วิัด้ผลการด้ำเนินงานขั้องระบบ ERP ด้้านสิ�งแวิด้ล้อมในลักษณะ
ขั้อง Green Key Performance Indicators หร่อ Green KPIs เช่น 
Energy Efficiency และ Greenhouse Gas Emissions เป็นต้น 
เพ่�อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย์ขั้อง Green ERP Systems นอกจากนี� 
การประเมินซึ่อฟต์แวิร์โด้ย์ใช้เกณฑ์์การวิัด้ระด้ับ Greenness 
of ERP Solutions นี� จะเป็นแรงขั้ับเคล่�อนให้บริษัทผู้พัฒนา
ซึ่อฟต์แวิร์และวิางระบบ ERP มุ่งเน้นการบรรลุวิัตถึุประสงค์ขั้อง 
Green ERP Systems และ Solutions ไปด้้วิย์ ส่งผลให้เกิด้ 
การพัฒนาและวิางระบบสารสนเทศทางการบัญชีที�มีควิามย์ั�งย์่น
ในองค์กร
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นักบััญชีไทำยส้�สากลและสร้างโอกาสในการทำำางานในต�างประเทำศได้

โดยในวิันทำี� 7 เมษายน 2565 ได้จััดพิธีีมอบัวิุฒิิบััตรให้้แก�ผู้้้ผู้�านการทำดสอบั รุ�นทำี� 1 

ทำั�งห้มด 4 ทำ�าน ประกอบัด้วิย 1) นายธีนาวัิฒิน์ เสริมวิงศ์ตระกล้ 2) นายธีีระวัิฒิน ์ขนุจันัทำร์ 

3) นายพันธีวิิทำย์ เลิศปัญญาวิุฒิิกุล และ 4) นายยิ�งให้ญ� เอี�ยมครอง ภายในพิธีี 

ได้รับัเกียรติจัาก นายวิรวิิทำย์ เจันธีนากุล นายกสภาวิิชาชีพบััญชี เป็นผู้้้มอบัวุิฒิิบััตร 

พร้อมด้วิย นายพิชิต ลีละพันธี์เมธีา ประธีานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านการทำำาบััญชี

นายสุริยะ ธีีรวัิฒินสาร คณะทำำางานโครงการพัฒินาผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีเพ่อเข้าส้� 

นักบััญชีวิิชาชีพอาเซีียน และคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี สภาวิิชาชีพบััญชีขอแสดง

ควิามยินดีกับัควิามสำาเร็จัของผู้้้ทำี�ได้รับัวิุฒิิบััตรทำั�ง 4 ทำ�าน ในโอกาสนี� จัึงนำาบัทำสัมภาษณ์

ทำั�ง 4 ทำ�าน เพ่อเป็นข้อม้ลให้้แก�ผู้้้ทำี�สนใจัสมัครเข้าทำดสอบัในรุ�นต�อ ๆ ไป

เพราะเห้ตุใดถึึงมีควิามสนใจั 

เข้าร�วิมโครงการ PAC

คณุธีนาวิฒัิน์ : จริงิ ๆ  โดยส่ว่นตัวัเป็็นคนที่่�ชอบที่ดส่อบความร้ิ� 
ของตััวเองนะครัิบว่า เริาดำริงอาช่พอย้่ในวิชาชพ่บญัช ่เริาม่
ความร้ิ�ความส่ามาริถเพย่งพอหรืิอเป็ล่่า ดงันั�น พอส่ภาวิชาชพ่บัญช ่
เป็ิดโอกาส่ให�ม่การิที่ดส่อบหริือม่การิส่อบให�ได�ริับใบ 
Certificate ตั่าง ๆ ผมก็ส่นใจคริับ

คณุพนัธีวิทิำย์ : ถ�าเริานึกถึงใบป็ริะกอบวิชาชพ่เริาก็จะนึกถึง 
CPA ที่่�จะเป็็นของผ้�ส่อบบัญช่ใช่ไหมคริับหริือ TA ที่่�เป็็นของ 
ผ้�ส่อบบัญช่ภาษ่ีอากริ แต่ัว่าในส่่วนของใบป็ริะกอบวิชาช่พ
ของผ้�ที่ำบัญช่ เริาก็ยังคิดไม่ออกว่ามันม่ส่ิ�งน่�หรืิอเป็ล่่า 
จนกริะที่ั�งส่ภาวิชาช่พบัญช่ได�ม่การิจัดที่ดส่อบโคริงการิ PAC 
ก็เล่ยเกิดความส่นใจว่าส่ิ�งน่�แหล่ะที่่�มันจะเป็็น Certificate 
ที่่�จะมาเป็็นในส่่วนของผ้�ที่ำบัญช่คริับ

 Special Interview 

ผู้้้ผู้�านการทำดสอบัโครการ PAC

(Professional Accountant Certificate) รุ�นทำี� 1

นายธีนาวิัฒิน์ เสริมวิงศ์ตระก้ลนายธีีระวิัฒิน์ ขุนจัันทำร์

นายพันธีวิิทำย์ เลิศปัญญาวิุฒิิกุลนายยิ�งให้ญ� เอี�ยมครอง
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ประโยชน์ทำี�ได้รับัจัากการ 

เข้าร�วิมโครงการ PAC

คุณยิ�งให้ญ� : เป็็นโอกาส่ให�เริาได�ที่บที่วนความริ้�นะคริับ ในด�าน 
ตั่าง ๆ ที่่�จัดที่ดส่อบไม่ว่าจะเป็็นด�านบัญช่บริิหาริ ที่ั�งด�านมาตัริฐาน
การิบัญช่ ด�านการิบริิหาริความเส่่�ยงตั่าง ๆ คริับ

คุณธีนาวิัฒิน์ : ในเชิงนักบัญช่นะคริับ ก็ที่ำให�เริาม่โอกาส่ได� 
ASEAN CPA ครัิบ นอกเหนือจากผ้�ที่่�เป็็นผ้�ส่อบบัญช่อย้่แล่�ว ดังนั�น 
ผ้�ที่่�ที่ำบัญชก็่จะได�รัิบโอกาส่ด ่ๆ  ในอนาคตัไม่วา่จะเป็น็ความก�าวหน�า
ในวิชาช่พหริือว่าโอกาส่เตัิบโตัในวิชาช่พบัญช่คริับ

วิิธีีการเตรียมควิามพร้อมอย�างไร 

ในการสอบั PAC

คณุธีีระวัิฒิน ์: ในตัอนที่่�เริาร้ิ�เนื�อหาการิส่อบ เริาก็ตั�องป็ริะเมินตัวัเอง 
ก่อนว่าเริาม่ความพริ�อมในด�านใดบ�าง ส่่วนด�านใดที่่�เริายังไม่พริ�อม 
กต็ั�องศึกึษีาหาความริ้� ซึ่ึ�งที่างส่ภาวชิาชพ่บญัชก่ม็ก่าริให�เอกส่าริอ�างองิ
หริือ Reference ในบางคอริ์ส่การิส่อนหริือบางตัำริาเริ่ยน ก็แนะนำ
ให�ไป็ศึึกษีาเพิ�มเตัิม

คุณพันธีวิิทำย์ : ขั�นแริกเล่ยก็คือ ที่างส่ภาวิชาช่พบัญช่เขาก็จะม ่
โคริงริา่งเนื�อหาของการิที่ดส่อบมาให�คริบัส่ามาริถดาวนโ์หล่ดได�ที่่�หน�า
เวบ็ไซึ่ตัข์องที่างส่ภาวิชาชพ่บัญชม่าดก่้อนครัิบ วา่เริาจะมก่าริที่ดส่อบ
เนื�อหาอะไริบ�าง ล่ักษีณะการิที่ดส่อบแล่ะเวล่าที่่�ใช�ในการิที่ดส่อบ 
เพื�อใช�ในการิวางแผน แล่�วที่างส่ภาวชิาชพ่บญัชก่จ็ะมก่าริแนะนำคริบั 
วา่หวัข�อแต่ัล่ะหวัข�อเริาส่ามาริถอ่านข�อม้ล่ได�จากที่่�ไหน หรืิอวา่มค่อร์ิส่
อบริมที่่�ที่างส่ภาวิชาช่พบัญช่จัดอบริมคอริ์ส่ใดบ�างท่ี่�เก่�ยวข�อง แล่ะ
ส่ามาริถนำมาใช�ในการิที่ดส่อบได� กจ็ะอา่นตัามโคริงริา่งเป็น็หล่กัคริบั

คุณธีนาวัิฒิน์ : เริาก็ตั�องด้ว่าการิที่ำงานของเริา เริาม่ Skill Set 
ในส่่วนไหน ส่่วนไหนที่่�เริาขาดตักบกพร่ิองไป็เริาก็ควริจะไป็ที่บที่วน
ตัริงนั�นก่อนที่่�เริาจะไป็เข�าริับการิที่ดส่อบนะคริับ

อยากให้้ฝากถึึงผู้้้ทำี�สนใจั 

จัะเข้าร�วิมโครงการ PAC

คณุยิ�งให้ญ� : เป็น็โอกาส่ให�เริาได�ที่บที่วนความริ้�ที่างด�านบญัชใ่นด�าน
ตั่าง ๆ แล่�วก็ส่ามาริถนับชั�วโมง CPD ได�ด�วยนะคริับ ก็ขอเชิญชวน 
ทีุ่กที่่านได�เข�ามาริ่วมที่ดส่อบในคริั�งตั่อไป็คริับ

คุณธีนาวิัฒิน์ : อยากเชิญชวนพ่�น�องวิชาช่พบัญช่ เข�ามาริ่วมที่ดส่อบ
เพื�อยกริะดับวิชาช่พของเริาในป็ริะเที่ศึไที่ยนะครัิบ ให�ก�าวหน�าไป็ส่้ ่
ASEAN CPA คริับ 

คุณธีีระวิัฒิน์ : เชิญชวนทีุ่กที่่านที่่�ม่ความส่นใจในการิพัฒนาความริ้� 
ตันเองที่างด�านบัญช่แล่ะความริ้�อื�นๆ ที่่�เก่�ยวข�อง ไม่ว่าจะเป็็นเริื�อง
การิบริิหาริความเส่่�ยงที่างด�านบัญช่ภาษี่อากริแล่ะบัญช่บริิหาริ 
นอกเหนอืจากนั�นหากเริาได�ริบั Certificate ใบน่�กส็่ามาริถท่ี่�จะไป็ขึ�น
ที่ะเบ่ยน ASEAN CPA ได�

คณุพนัธีวิทิำย ์: ขอขอบคุณที่างส่ภาวิชาชพ่บัญชท่ี่่�มก่าริคิดหลั่กส่ต้ัริน่� 
ขึ�นมา อยากจะเชิญชวนพ่�น�องชาวบัญช่ทีุ่กคนนะคริับ เข�ามาริ่วม 
เป็น็ส่ว่นหนึ�ง แล่ะริว่มที่ดส่อบในโคริงการิ PAC เพื�อเป็น็เคริื�องการินัตั ่
คุณภาพของนักบัญช่ป็ริะเที่ศึไที่ยของเริานะคริับ

รับัชมสัมภาษณ์ในร้ปแบับัคลิปวิิดีโอ YouTube

Scan QR Code ห้รือคลิก

https://youtu.be/ezyUlXafY30

สำาห้รับัทำ�านใดสนใจัเข้าร�วิมโครงการ ขณะนี�!! สภาวิิชาชีพบััญชี

เปิดรับัสมัคร ถึึงวิันทำี� 5 สิงห้าคม 2565 จัำากัดจัำานวินเพียง 

100 ทำ�าน! สามารถึศึกษาข้อม้ลได้ทำี� https://bit.ly/3KlkqON 

ห้รือติดตามรายละเอียดการเปิดรับัสมัครได้ทำี�เวิ็บัไซีต์สภาวิิชาชีพ

บััญชี www.tfac.or.th 

เข้าร�วิม Line Open Chat

เพ่อสอบัถึามข้อม้ลเพิ�มเติม
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COSO หรืืe The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission ซึ่่�งเป็น็ 
ผู้้�กำหนดกรือบโครืงสรื�างของการืควบคุมภายใน ท่ี่�ใช้�เป็็น
เครืื�องมือในการืกำกับด้แลกิจการืที่่�ด่ ขององค์กรืต่่าง ๆ  
มาต่ั�งแต่่ป็ี คศ. 1994 โดยในป็ี 2013 ได�ป็รืับป็รืุงใหม่เป็็น 
กรือบการืควบคุมภายในแบบบ้รืณาการื (COSO 2013) 
องค์กรืส่วนใหญ่่ที่ั�วโลกได�นำ COSO 2013 ไป็ป็รืะยุกต่์ใช้�
เป็็นพืื้�นฐานหลักในการืออกแบบรืะบบ นำไป็ใช้� ดำเนินการื 
ป็ฏิิบัต่ิให�เกิดผู้ล รืวมถ่ึงป็รืะเมินป็รืะสิที่ธิิผู้ลของรืะบบ 
การืควบคมุภายในโดยใช้� Excel ที่ำให�ม่ความเช้ื�อมั�นอย่าง
สมเหตุ่สมผู้ลว่าการืออกแบบการืควบคุมภายในจะนำไป็ส้่
การืบรืรืลุวัต่ถึุป็รืะสงค์ขององค์กรืที่ั�งในรืะยะสั�น รืะยะยาว 
สามารืถึสรื�างม้ลค่าเพื้ิ�มให�กับองค์กรืได�อย่างต่่อเนื�อง 
เสรืิมสรื�างรืะบบการืกำกับด้แลกิจการืที่่�ด่ ช้่วยลดความ
เส่�ยงขององค์กรื และนำไป็ส้่ความยั�งยืนถึาวรืขององค์กรื

ป็ัจจุบันธุิรืกิจต่่างเผู้ชิ้ญ่กับกรืะแสการืแข่งขันและ 
การืเป็ล่�ยนแป็ลงที่างเศรืษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม 
ที่่�รืุนแรืงและรืวดเรื็ว กรืะแสของการืเป็ล่�ยนแป็ลงดังกล่าว 
ยอ่มสง่ผู้ลกรืะที่บต่อ่ที่ศิที่าง กลยุที่ธิ ์กรืะบวนการืต่ดัสนิใจ 
ที่างธุิรืกิจ ต่ลอดจนการืดำเนินงานและความสำเรื็จของ 
องค์กรื การืจดัให�มร่ืะบบการืควบคมุภายในที่่�มป่็รืะสทิี่ธิผิู้ลนั�น 
จะต่�องนำ COSO 2013 ไป็ออกแบบรืะบบการืควบคุม
ภายใน โดยการืสรื�างให�เกิดข่�นจรืิงและนำไป็ใช้�จรืิง 
(Present) และเมื�อม่การืป็ฏิิบัต่ิต่ามและส่งผู้ลให�บรืรืลุ
วตั่ถุึป็รืะสงค์แล�ว รืะบบการืควบคุมภายในที่่�ได�ออกแบบไว�
นั�นจะต่�องยังคงป็ฏิบิตั่ไิด�จรืงิจนถ่ึงป็จัจบุนั (Functioning) 
ดังนั�นความเข�าใจเช้ิงล่กของ COSO 2013 เพื้ื�อใช้�ในการื
ออกแบบและป็รืะเมินป็รืะสิที่ธิิผู้ลของรืะบบการืควบคุม
ภายในนั�น จ่งเป็็นสิ�งสำคัญ่อย่างยิ�งที่่�ผู้้�ออกแบบ ผู้้�พัื้ฒนา 
ผู้้�บรืิหารืการืป็ฏิิบัต่ิงาน และผู้้�ป็รืะเมินต่�องม่ความเข�าใจ 
COSO 2013 ให�ครืบที่ั�ง 5 องค์ป็รืะกอบ (Component)  
ซึ่่�งแบ่งเป็็น 17 หลกัการื  (Principle) และ 87 รืายละเอ่ยด
ป็รืะเด็นที่่�เน�น (Point of Focus) 

COSO 2013
Internal Control Certificate

สภาวิิชาชพีบัญัชีจัดัให้มี้ีการอบัรมีห้ลักัสูตร COSO 2013 

Internal Control Certificate กรอบัการควิบัคุมีภายใน

แบับับัูรณาการ โดยมีุ�งเน้นเพ่อให้้ผูู้้เข้้ารับัการอบัรมีได้

เข้้าใจัห้ลัักการ COSO 2013 แลัะนำาไปประยุกต์ในการ

ออกแบับัแลัะประเมิีนระบับัการควิบัคุมีภายในในกิจัการทุุก 

ข้นาดได้ รวิมีทัุ�งเข้า้ใจัการประเมิีนการควิบัคุมีภายในตามีแบับั

ข้อง ก.ลั.ต. ทุี�จัำาเป็นสำาห้รับัการควิบัคุมีภายใน นอกจัากนี� 

ผูู้เ้ข้า้รบััการอบัรมียังไดอ้บัรมีเชงิปฏิิบััตกิาร (Workshop) 

เพ่อฝึึกฝึนเทุคนิควิิธีีการประเมิีนประสิทุธีิผู้ลัข้องระบับั

การควิบัคุมีภายในอย�างเป็นระบับัตามีแนวิทุางมีาตรฐาน

สากลัโดยใช้เคร่องมีือ Illustrative Tool ข้อง COSO 

2013 โดยสามีารถนำาผู้ลัการประเมีินไปออกแบับัระบับัการ

ควิบัคุมีภายในต�อไป

กรอบัการควิบัคุมีภายใน  

แบับับัูรณาการ

TFAC Newsletter ฉบัับันี�จัึงนำา 

บัทุสัมีภาษณ์พิ เศษ คุณวิารุณี 

ปรีดานนทุ์  CIA, CPA, CFE 

กรรมีการ ในคณะกรรมีการวิิชาชีพ

บััญชี  ด้ านการวิางระบับับััญชี 

มีาฝึากทุ�านผูู้้อ�านเพ่อให้้สามีารถ

ศึกษารายลัะเอียดห้ลัักสูตรแลัะ

เข้้าใจัถึงวิัตถุประสงค์การจััดอบัรมี 

ตลัอดจันสิ� งทุี� จั ะ ได้รับัจัากการ 

เข้้าร�วิมีอบัรมีห้ลัักสูตรนี�
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“ถึามว่าที่ำไมจ่งเน�นการืออกแบบ ก็เพื้ื�อสามารืถึที่ำให�เช้ื�อมั�น
ได�ว่าองค์กรืของที่่านม่โอกาสสรื�างผู้ลลัพื้ธ์ิเช้ิงบวกและสามารืถึ 
ลดผู้ลกรืะที่บเช้ิงลบต่่อวัต่ถึุป็รืะสงค์ได� ออกแบบรืะบบควบคุม
ด่ก็ป็รืะสบความสำเรื็จ ควบคุมไม่ด่ก็ป็รืะสบความเส่ยหาย 
การืเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�เกิดข่�นรืวดเรื็วในโลกทุี่กวันน่� ส่งผู้ลให�องค์กรื
ของที่า่นต่�องป็รัืบต่วัอยา่งรืวดเรืว็เพื้ื�อให�มร่ืะบบการืควบคมุภายใน
ที่่�ม่ป็รืะสิที่ธิิผู้ล ดำรืงค์อย้่ได�อย่างยั�งยืนต่่อไป็”

“หากเป็รื่ยบองค์กรืของที่่านเป็็นบ�าน ในการือบรืมวันแรืกนั�นเรืา
ต่�องการืป็รืบัหลงับ�านของที่า่นให�แนน่หนาเพื้ื�อเต่รืย่มพื้รื�อมต่อ่การื
เต่ิบโต่ ขยายกิจการื ด�วยรืะบบการืควบคุมภายในบ�านต่ามกรือบ
แนวที่าง COSO 2013 ที่่�ม่ที่ั�งการืออกแบบโครืงสรื�าง ออกแบบ
รืะบบงาน จัดบุคลากรื โดยเฉพื้าะออกแบบรืะบบเที่คโนโลย่
สารืสนเที่ศในยุค Digital Transformation ซึ่่�งรือบน่�วิที่ยากรื 
ม่การืยกต่ัวอย่างการืออกแบบรืะบบสารืสนเที่ศโดยใช้�แนวคิด 
การืที่ำงานแบบ Agile ด�วยนะ” 

“ในวันสุดที่�ายที่่านจะได�วิเครืาะห์ป็รืะเมินข�อบกพื้รื่องของ
รืะบบการืควบคุมภายในจากกรืณ่ศ่กษาของ 5 รืะบบงานสำคัญ่ 
แถึมวิที่ยากรืแนะการืใช้� Design Thinking ในการืออกแบบแก�ไข
ข�อบกพื้ร่ืองของรืะบบอก่ด�วย โดยแต่ล่ะ Case เห็นวา่ วทิี่ยากรืเขย่น
มาใหม่ล่าสุดให�เข�ากับบรืิบที่ของธิุรืกิจและรืะบบการืป็ฏิิบัต่ิงาน 
ในช่้วงโควิด ที่่�ต่�อง Work From Home ป็รืับตั่วส้่ Digital 
Transformation ม่พื้ันธิกิจส่งเสรืิม ESG ที่่ามกลางกรืะแสในโลก
ออนไลน์ หากที่่านได�อ่าน Case ที่่านจะรื้�ส่กเหมือนดิฉันว่าที่ำไม
ช้่างเหมือนกับช้่วิต่ของคนที่ำงานอย่างเรืา ๆ  ที่่�อย้่ในองค์กรืต่่าง ๆ  
ที่่�ม่รืะบบจัดซึ่ื�อซึ่่�งม่ปั็ญ่หาช้วนคิด รืะบบรืายได� Super Market 
ออนไลน์ที่่� สับสนนิด ๆ รืะบบขนส่งสาธิารืณะท่ี่�เน�นบริืการื 
กลุ่มผู้้�ส้งวัยแต่่จรืิงใจรื่ป็่าว รืะบบผู้ลิต่ที่่�ม่ป็ัญ่หาด�าน ESG  รืะบบ
จดัเก็บเงิน และรืะบบสินเช้ื�อของธินาคารืที่่�ยังงง ๆ  กบัการืหาลก้ค�า 
หากที่่านได�อ่านแล�วต่�องอยากกรืะโจนเข�า Workshop เรื็ว ๆ 
เพื้ื�อต่ะลุยหาข�อบกพื้รื่องของรืะบบการืควบคุมภายใน ว่ามาจาก
หลักการืใดใน 17 หลักการื  แถึมป็รืะเมินผู้่าน Software Excel 
Illustrative Tool ของ COSO จากนั�นแล�วยังได�ฝึึกออกแบบ 
ป็รืับป็รืุ งแก� ไขข�อบกพื้รื่องของรืะบบการืควบคุมภายใน 
โดยได�ฝึกึใช้�แนวคิดในเช้งิออกแบบ Design Thinking ฉบับกรืะเป๋็า
มาหาที่างออกในการืต่อบโจที่ย์”

ทุำาไมีสภาวิิชาชีพบััญชีจัึงประยุกต์ใช้

กรอบัแนวิทุางระบับัการควิบัคุมีภายใน

ข้อง COSO 2013 มีาเป็นห้ลัักสูตร 

Internal Control Certificate ทุี�เนน้

การออกแบับัระบับั

รุ�นทุี� 1 จััดข้ึ�นในวิันศุกร์-เสาร์ทุี� 24-25 แลัะวิันพฤห้ัสบัดีทุี� 30 

มีิถุนายน พ.ศ.2565 เวิลัา 09.00-16.30 น. จััดอบัรมีออนไลัน์

ผู้�าน Microsoft Teams สำาห้รับัรุ�นถัดไปตดิตามีการเปิดรับัสมีัคร

ได้ทุี� www.tfac.or.th

รับัชมีสัมีภาษณ์ในรูปแบับัคลัิปวิิดีโอ YouTube

Scan QR Code ห้รือคลัิก

 https://youtu.be/F4UkUiKbf_o

“เรืื�อง Excel ป็รืะเมนิ 65 ข�อ ของสำนกังาน ก.ล.ต่. บวกรืายละเอย่ด 
การืป็รืะเมินเป็็น 100 กว่าข�อ ศ่กษาและฝึึกป็รืะเมินรืะบบควบคุม
ภายในต่ามเกณฑ์์ของ ก.ล.ต่. ที่่�สอดคล�องกับแนวที่างการืควบคุม
ภายในของ COSO 2013  อยา่งมอือาช้พ่ื้  โดยใช้� Program Microsoft 
Excel ที่่�ออกแบบเพื้ื�อวัดผู้ลการืป็รืะเมินก่อนนำเสนอผู้้�บริืหารื
และคณะกรืรืมการืของบรืิษัที่ Program Excel ที่่�มอบให�ผู้้�เข�ารืับ 
การือบรืมในวันที่่�สองน่� ยังป็รืะกอบด�วยข�อแนะนำการืควบคุม
ภายในเช้ิงป็ฏิิบัต่ิ (Presenting) ท่ี่�ผู้้�ป็รืะเมินอาจใช้�เป็็นหลักฐาน
ในการืให�ความมั�นใจ (Assurance) ป็รืะสิที่ธิผิู้ล (Effectiveness) 
ของรืะบบควบคุมภายในด�วย”

   ห้ลัักสูตรนี�มีีอะไร

     เป็นเร่องให้มี�ทุี�น�าสนใจับั้าง
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