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กับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ในการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีนั้น การรักษา
คุณภาพของงานสอบบัญชีเป็นส่ิงส�าคัญที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู ้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ท�าให ้
ไม่อาจมองข้ามเรื่องการพัฒนาความรู้ แต่ก็ยังมี
ค�าถามตามมาว่า “จ�านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนือ่ง 18 ชัว่โมงในปัจจบุนันัน้เพยีงพอจริงหรอื?” 
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ในการท�าธุรกิจเม่ือมีความเส่ียง กิจการก็ต้องหาวิธี
หาเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง ทกุคนจึงต้องเข้าใจว่า
ธุรกิจท�าอะไร มีความเส่ียงอะไรและจัดการความ
เสี่ยงนั้นแล้วได้ผลดีหรือมีผลเสียหายมากน้อย 
แค่ไหน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิจึงได้มีการ
ก�าหนดการบัญชีป้องกันความเส่ียง (Hedge 
Accounting) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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สวัสดีครับ...

 พบกนัอกีครัง้กบัคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวชิาชพีบญัชหีลงัจากเงยีบหายไปนาน มาครัง้นีม้หีลายเรือ่งทีอ่ยากจะคยุให้ฟัง เรือ่งแรก
เป็นเรื่อง CPD ของผู้สอบบัญชีซึ่งหลายท่านอาจจะได้ยินมาแล้วว่าในปีหน้า CPD ของผู้สอบบัญชีจะเพิ่มเป็น 40 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานสากลหลงัจากได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ่สามญัสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี และคณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบวชิาชพีบญัชี 
ท�าให้ผู้สอบบัญชีหลายท่านเริ่มเป็นกังวลว่าจะเป็นภาระท้ังด้านเวลาและค่าใช้จ่าย แท้จริงแล้ว CPD ท่ีว่าจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเรียกว่า 
“การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ” ก็คือส่วนที่เราคุ้นเคยและท�ากันมานานแล้ว โดยส่วนนี้จะเพิ่มจาก 18 ชั่วโมงเป็น 20 ชั่วโมง 
กค็อืเพิม่เพยีง 2 ชัว่โมงเท่านัน้ ส่วนทีส่องอาจจะเป็นเรือ่งใหม่เรยีกว่า “การพฒันาความรู้ต่อเนือ่งทางวชิาชพีทีไ่ม่เป็นทางการ” หรอื Non-verifiable 
Continuing Professional Development ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการ หมายถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ศึกษาด้วยตนเอง 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการประกอบวิชาชีพบัญชี โดยสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ได้ตามเวลาที่ใช้จริงในกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถ
แจกแจงได้หลายวิธีและหลายกิจกรรม ทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้พยายามอ�านวยความสะดวกในส่วนนี้ โดยได้จัดท�ารูปแบบรายงานในส่วนนี้ออกมา
เป็นแบบรายงานที่มีรายละเอียดกิจกรรมให้ผู้สอบบัญชีเลือกระบุกิจกรรมในรูปแบบรายงานหน้าเดียวน�าส่งปีละครั้ง

 อกีเรือ่งทีส่มาชิกสภาวชิาชีพบญัชี ถามถึงมามากพอสมควรคอืเรือ่งความคบืหน้าของ
การเข้าสู่ AEC มีหลายท่านแปลกใจว่าก่อนเข้าสู่ AEC มีการสัมมนาประชาสัมพันธ์กันอย่าง
ครึกโครมแทบจะไม่เว้นแต่ละวันในเรื่องนี้ แต่พอเข้าสู่วาระแล้วข่าวสารกลับเงียบหายไป ก็คง
เหมือนกับหลาย ๆ เรื่องที่ดูง่ายในหลักการแต่พอเข้าสู่วาระปฏิบัติการปัญหาและอุปสรรคเริ่ม
โผล่ขึน้มาทลีะเรือ่ง ตัง้แต่การเทยีบเคยีงคณุสมบตัว่ิาจะเทยีบกนัอย่างไร เช่น พืน้ฐานการศึกษา
ทีต่่างกก็ล่าวอ้างว่าหลักสูตรปรญิญาตรทีางบญัชขีองตนนัน้เป็นมาตรฐานเดยีวกันกับทกุประเทศ 
เพราะต่างก็อ้างอิงมาตรฐาน IES เหมือนกันหมด ก็ยังเป็นเร่ืองยากที่จะให้ยอมรับกันได้หมด 
ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน สุดท้ายก็อาจต้องกลับไปต่อรองกันเองในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับว่า
ใครจะสนใจใคร จงึท�าให้ความมุง่หวงัตามเจตนารมณ์ของ MRA ทีว่าดไว้สวยหรจูะยงัอยูอ่กีไกล 
นักบัญชีไทยจึงควรใช้โอกาสน้ีในการพัฒนายกระดับความสามารถไว้รอโอกาส โดยในเรื่องนี้
สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดตั้งคณะท�างานยกระดับนักบัญชีสู่มาตรฐานอาเซียนขึ้นเพ่ือท�าเรื่องนี ้
โดยเฉพาะ

 ปิดท้ายอยากจะประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ ของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
วิชาชีพบัญชี โครงการแรกคือโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงิน (Dip-TFR) 
ซึ่งหลายท่านบ่นว่ายาก เนื่องจากเป็นแนวข้อสอบระดับสากล ทางคณะจึงเห็นสมควรที่จะช่วย
ผู้เข้าทดสอบโดยหาวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาบรรยายสรุปเรื่องส�าคัญคือเรื่อง Consolidation 
ให้ อีกโครงการคือ Self-study CPD ซึ่งจะจัดให้มีการบรรยายสรุปสาระส�าคัญใน TFRS for 
NPAEs ทั้งหมดให้อีกเช่นเดียวกันซ่ึงจะท�าให้การพลิกหาค�าตอบในมาตรฐานท�าได้ง่ายขึ้น

Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม

สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 

ประธานคณะอนุกรรมการ

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ข่าวสารด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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FAP News Update

ผู้บังคับหลักประกัน คือ บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายก�าหนดไว้ เข้ามาท�าหน้าที่บังคับหลักประกัน “ทุกประเภทกิจการ”

 เน่ืองจากช่วงน้ี...มีค�าถามเกี่ยวกับเรื่องผู้บังคับหลักประกันภายใต้กฎหมายหลักประกัน 

ทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 FAP Newsletter ฉบับเดือนกรกฎาคมน้ี ส่วนทะเบียนขอประชาสัมพันธ์

ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ดังน้ี 

ไม่มีลกัษณะต้องห้าม

(ตามมาตรา 55 แห่งพ.ร.บ.หลักประกนัทางธุรกจิ)

คุณสมบัติผูบ้งัคับหลกัประกนั

หลกัเกณฑ์/เงือ่นไขการรบัใบอนญุาต

ต้องเข้ารับการอบรมความรู้ 2 วิชา

หลกัฐานทีต้่องแนบในการขอรบัใบอนุญาต

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อ�านาจหน้าท่ีผูบั้งคับหลักประกนั

•  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

•  เคยได้รับโทษจ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

•  เคยเป็นบุคคลผู้มีอ�านาจในสถาบันการเงิน 

 ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

•  เป็นบุคคลผู้มีอ�านาจในการจัดการของผู้ให้หลักประกัน 

 หรือผู้รับหลักประกัน

•  เคยถูกถอดถอนการเป็นกรรมการ ตาม ม.144 ม.145 

 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

•  ข้าราชการการเมือง ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

 หรือในพรรคการเมือง

•  ข้าราชการประจ�า

•  คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 

 คนวิกลจริต หรือจิตฝั่นเฝือน

•  เคยถูกเพิกถอน ใบอนุญาตวิชาชีพหรือการขึ้นทะเบียน

 ทนายความ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 อนุญาโตตุลาการ   ผู้เชี่ยวชาญศาล ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 ผู้ประเมินหลัก   ผู้ประเมินหลักขั้นวุฒิ  

 ผู้ท�าแผน   ผู้บริหารแผน

(ทั้งนี้ ต้องได้รับใบอนุญาต/ได้รับความเห็นชอบ/ 
ขึ้นทะเบียนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี)

•  กฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ จ�านวน 6 ชั่วโมง

•  จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน จ�านวน 6 ชั่วโมง

•  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

•  รูปถ่ายสีหรือขาวด�าขนาด 1 นิ้ว จ�านวน 2 รูป 

 (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

•  หนังสือรับรองคุณสมบัติ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

 กรณีทนายและผู้สอบบัญชี

•  หนังสือส�าคัญหรือบัตรประจ�าตัว 

 (กรณีได้รับความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน)

•  ส�าเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)

•  ไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อมีเหตุบังคับหลักประกัน

•  ก�าหนดวงเงินประกัน

•  บ�ารุงรักษา จัดการและด�าเนินการกิจการจนกว่าจะจ�าหน่ายได้

•  ตรวจสอบและประเมินราคากิจการ

•  ก�าหนดวิธีการจ�าหน่าย และด�าเนินการจ�าหน่ายกิจการ

•  จัดสรรเงินที่ได้จากการจ�าหน่ายกิจการ

ผู้บังคับหลักประกันภายใต้กฏหมายหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

คุณรูห้รอืไม่? ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

สามารถเป็นผูบ้งัคับหลกัประกนัทางธุรกจิได้

 ท้ังน้ี สมาชิกสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พร้อมขั้นตอน 

การสมัครเข้ารับการอบรมและการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับ 

หลักประกันทางธุรกิจได้ท่ี www.dbd.go.th (กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า) สภาวิชาชีพบัญชีฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อมูลข่าวสารดัง

กล่าวคงเป็นประโยชน์กับสมาชิก
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FAP Activity / กิจกรรมสภาฯ

สภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

ฉบับรวมเล่ม 1 และ 2 ให้กับสถาบันการศึกษา กว่า 123 สถาบัน

National Accounting Council ราชอาณาจกัรกมัพชูา เข้าพบสภาวิชาชีพบัญชี

สัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี “เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี”

สภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบหนังสือมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิของไทย (ปรบัปรงุ 2558) ฉบับรวมเล่ม 1 และ 
2 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ (Bound Volume 2015 Consoildated 
without early application) ให้กับสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศกว่า 123 สถาบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ 
มาตรฐานสู่สถาบัญการศึกษาและเป็นประโยชน์ส�าหรับ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนทางด้านการบัญชีต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยเลขาธิการ และทีมจาก National Accounting Council 
ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการท�างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย รวมถึงพูดคุย 
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของสภาวิชาชีพบญัชี พร้อมทัง้เรือ่งความคืบหน้าและภาพรวมทีเ่กีย่วกบัมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี เป็นต้น โดยมี 
ผู้อ�านวยการ และผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดสัมมนา 
ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี 
โดยผู้ที่เป็นตัวแทนจะต้องท�าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรในสถาบันต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดกว้างให้สถาบัน 
ทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรการบัญชีส่งคณาจารย ์
เข้าร่วมฟังการสัมมนาด้วย
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การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting 

(AFA Council Meeting) ครั้งที่ 122

เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะองค์กรวิชาชีพของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของ ASEAN Federation of Accountants (AFA)*  ได้เข้า
ร่วมการประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 122 ณ ประเทศสิงคโปร์ และ 
งานสัมมนาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ Technical session on Audit Quality และ ACCA** 
ASEAN Conference 2016: Transforming the Face of Accounting and Finance 
Talent น�าโดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี 
เลขาธิการ คุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อ�านวยการ คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธาน 
คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา นักวิชาการ 
ด้านงานต่างประเทศ

โดยในวันแรก วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 AFA ร่วมกับ CPA Australia จัดงานสัมมนา 
Technical session on Audit Quality เพื่อให้สมาชิก AFA ของแต่ละประเทศได้ 
เข้าร่วมรับฟังบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ 
โดยงานสัมมนาน้ีสภาวิชาชีพบัญชี ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีท่ีสนใจ 
จ�านวน 4 ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ซึ่งถือเป็นการ 
เปิดช่องทางในการศกึษาเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย อกีทัง้เป็นการพบปะผูค้นในวชิาชพีเดยีวกนั
ที่มาจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการน�ามาประยุกต์ใช้กับการท�างาน 
ในประเทศไทยต่อไป

ต่อมาในวันที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมงานสัมมนา “ACCA 
ASEAN Conference 2016 Talent” ซ่ึงเป็นงานสมัมนาระดบันานาชาตทิีม่ผีูเ้ข้าร่วมกว่าพนัคน
จากทั่วเอเชีย โดยปีนี้ทาง ACCA ได้จัดงานภายใต้หัวข้อ Transforming the Face of 
Accounting and Finance

ต่อเนื่องกันในวันเดียวกัน ACCA ได้เรียนเชิญนายกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นวิทยากรช่วงเสวนา 
ในหัวข้อ “Financial Services sector -What does the Future hold for Professional 
Accountants?” ร่วมกบั Lindawati Gani, Professor, University Indonesia, Faculty of  
Economics and Business, Indonesia และ Japheth Katto, Consultant, Corporate 
governance and financial services regulation โดยม ีGrant Torrens, Business Director, 
Hays Singapore เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา การเสวนาครั้งนี้เป็นการแลกเปล่ียนมุมมองจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่าง ๆ  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่ออนาคตของวิชาชีพบัญชีในสายงาน 
การเงินซ่ึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ การรับฟังมุมมองที่หลากหลายนอกจากจะท�าให้เกิด
ความเข้าใจแล้ว ก็ยังท�าให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาบุคลากรรวมถึงก�าหนดทิศทางการท�างาน
ได้อีกด้วย

และในวันสุดท้าย วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้แทนจาก 
สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 122 ซึ่งการประชุม 
ดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพบัญชี 10 ประเทศอาเซียน ที่มุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี รวมท้ังถือเป็นการพบปะแลกเปล่ียนความคิด
เห็นกับตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพบัญชีที่มาจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อสร้างความ 
ร่วมมอืกนัต่อไปในอนาคต นอกจากนัน้การประชมุยงัครอบคลมุการหารอืในเรือ่งต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารกิจการภายในของ AFA การวางแผน Strategic Plan ในการด�าเนินงานของ 
ปี 2559 - 2562 รวมทัง้ยงัมกีารปรกึษาหารอืในเรือ่งต่างๆ เพือ่ด�าเนนิการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น International Federation of Accountants (IFAC) และ World Bank เป็นต้น

* AFA (ASEAN Federation of Accountants) คือ การร่วมกลุ่มของประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี

** ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) คือ องค์กรวิชาชีพบัญชีระดับสากลที่มีสมาชิก
มากกว่า 400,000 คนทั่วโลก
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การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของประเทศกลุ่ม AEC

ใน
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชีน้ัน การรักษาคุณภาพ

ของงานสอบบญัชีเป็นสิง่ส�าคัญท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่

ให้กับผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงานของ

ลกูค้ารายเดิมและการเพิม่ขึน้ของลกูค้ารายใหม่ในอนาคต ท�าให้

ผู้ที่ประกอบวิชาชีพน้ีไม่อาจมองข้ามเรื่องการพัฒนาความรู้

ต่อเน่ืองซึง่เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส�าคัญในการรกัษาคณุภาพ

ของงาน สภาวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาชีพบัญชีจึงประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่อง 

ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2556 แล้ว และถ้าหากจะอ้างถึงระดับสากล

ก็มีข้อก�าหนดตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 

7 (IES7) ของ IFAC ซ่ึงระบุเกี่ยวกับการพัฒนาความรู ้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพไว้อย่างชัดเจน 

แต่ก็ยังมีค�าถามตามมาว่า “จ�านวนช่ัวโมงการพัฒนาความรู้

ต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง ในปัจจุบันนั้นเพียงพอจริงหรือ?” และ

หากจะเพิ่ม “ควรจะเพิ่มเท่าไร” จริง ๆ  แล้วค�าตอบนั้นขึ้นอยู่

กับแต่ละบุคคลว่าต้องการเสริมทักษะหรือความรู้ด้านใด มาก

น้อยแค่ไหน เพราะตามข้อบังคับระบุว่า “อย่างน้อย 18 

ช่ัวโมง” น่ันกห็มายความว่าเป็นเพยีงขัน้ต�า่ ประเทศเพือ่นบ้าน

ในแถบอาเซียนต่างก็มีข้อก�าหนดเรื่องนี้เช่นกันและส่วนใหญ ่

มีจ�านวนช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองโดยเฉลี่ย 40 

ช่ัวโมงต่อปี พอหันกลับมามองประเทศไทยก็ท�าให้ต้องคิด

หนักว่าถึงเวลาท่ีเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทัดเทียมกับสากล

แล้วหรือยัง

จับประเด็นร้อน..ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

กับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

Why CPA needs

to have more CPD

120 ชม./ 3 ปี

120 ชม./ 3 ปี

120 ชม./ 3 ปี

120 ชม./ 3 ปี

120 ชม./ 3 ปี

40 ชม./ ปี

120 ชม./ 3 ปี40 ชม./ ปี

60 ชม./ 3 ปี
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 ผู้สอบบัญชีอาจจะอยากตอบว่า “ใช่ถึงเวลาแล้ว” 
แต่กย็งักงัวลกบัภาระค่าใช้จ่ายและเวลาการท�างานทีต้่องเสยี
ไปกับเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากมองผลลัพธ์เชิง
คุณภาพในระยะยาวที่ได้จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างสม�่าเสมอก็น่าจะเรียกได้ว่าคุ้มค่า
 แล้วจะปรับอย่างไร? ขออธิบายแนวทางการปรับ
สั้น ๆ  ว่าการเปลี่ยนแบ่งได้เป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือส่วน
ที่เราคุ้นเคยกันเรียกว่า “การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพที่เป็นทางการ” ซึ่งจะเพิ่มเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น คือ
จากเดิมอย่างน้อย 18 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย 20 ชั่วโมง และ
ส่วนที่สองเป็นเรื่องใหม่เรียกว่า “การพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพที่ไม ่เป็นทางการ” หรือ Non-verifiable 
Continuing Professional Development เพิ่มอีกอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง และเมื่อรวม 2 ส่วนแล้วต้องไม่น้อยกว่า 40 
ชัว่โมง (สามารถนบัชัว่โมงส่วนทีเ่กนิจาก CPD ทีเ่ป็นทางการ 
มาเป็น CPD ทีไ่ม่เป็นทางการได้ด้วย) ชัว่โมงการพฒันาความ
รูต่้อเน่ืองทางวชิาชพีทีไ่ม่เป็นทางการนัน้สามารถท�าได้หลาย
วิธีแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตของกิจกรรมท่ีเป็นการศึกษาด้วย
ตนเองเพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี หลายท่านคงยังสงสัยว่าแล้ว 2 ส่วนที่กล่าวมา
นี้ต่างกันยังไง? ขอยกตัวอย่างให้ฟังน่าจะเข้าใจง่ายขึ้น เช่น 
  • การอบรมสัมมนา ก็ไม่จ�าเป็นต้องเรียนหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีอนุมัติ แต่จะเป็นหลักสูตรภายในของบริษัทที่จัดให้กับพนักงานก็ได้ หรือ
หลักสูตรที่หน่วยงานก�ากับอื่นๆ ที่จัดให้กับประชาชน ตลอดจนการเรียนผ่านสื่อการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   •  การเขียนวารสารวิชาการหรือบทความ ก็จะไม่มีเงื่อนไขมากเท่ากับการจัดท�าผลงานทางวิชาการหรือการเขียนหนังสือหรือต�าราวิชาการ คือ 
ไม่ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัย เน้ือหาไม่เน้นหนักเชิงทฤษฎี และไม่ต้องแจ้งขออนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี เช่น ผู ้สอบบัญชีเขียนบทความ 
เรื่องการบริหารจัดการเงินสดแล้วเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส�านักงานสอบบัญชี เป็นต้น

 เรียกได้ว่าเปิดกว้างในแต่ละกจิกรรม
มากข้ึน อีกทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น 
การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการด�าเนินงาน
ของกิจการหรือองค์กร การเข้าร่วมอภิปราย
กลุ่ม การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ และการสัมภาษณ์หรือ
สอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ฯลฯ และขอเน้นว่าไม่ต้องขออนุมัติ
ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
จากสภาวิชาชีพบัญชีนะ แต่ผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาตยังคงต้องน�าส่งรายงานการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการตามแบบ
ฟอร ์มที่ สภา วิชาชีพบัญชี ก� าหนดผ ่ าน 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยควรเก็บหลักฐาน 
การพัฒนาความรู้ไว้เผื่อการเรียกตรวจสอบ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี นับจากวันท่ี 
ยื่นแบบฟอร์มต่อสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนหลกั
เกณฑ์การนับชั่วโมงของแต่ละกิจกรรมน้ัน 
หลัก ๆ ให้ยึดตามที่ท�าจริงโดยท่านสามารถ
ศกึษารายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที ่www.fap.or.th 
หรือ Click Link 

ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 

ทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ

อบรมสัมมนา

รับฟังข่าวสาร

ผ่านสื่อต่างๆ

อ่านวารสาร

วิชาการ

เข้าร่วมประชุม

ศึกษาดูงาน

วิทยากร 

ผู้บรรยาย

สัมภาษณ์

/สอบถาม

เขียนวารสาร 

บทความ

Non 

Verifiable

CPD

20 Hours 

โดย.. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

http://www.fap.or.th/CPD/nonverifiable.html 

แนวทางส�าหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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 ในช่วงเวลาน้ี ภาครฐัได้ออกมาตรการต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ท้ังเรื่องให้สิทธิ

ประโยชน์ยกเว้นภาษี หรือ ไม่มีจัดเก็บภาษีใน 

บางรอบระยะบญัชีส�าหรบับางหน่วยธุรกจิ รวมท้ัง

การส่งเสริมเปิดช่องทางให้บุคคลธรรมดาท่ีท�า

ธุรกจิสามารถเข้าสู่ระบบของธุรกจิในรปูนิติบุคคล

มากขึน้และง่ายขึน้ และแนวทางการจดัท�าบัญชีต่าง ๆ  

รวมถงึการยกเว้นการตรวจสอบส�าหรบัธุรกจิขนาด

เล็ก ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การบัญชี พ.ศ. 2547 ซ่ึงถือเป็นช่องทางการ 

ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการท�างาน 

ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่าง ๆ

         ภาคธุรกิจทางการเงินออกมาตอบรับและ 
ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อมารองรับการส่งเสริมนี้จึงถือ 
ได้ว่าเป็นช่วงเวลาในยุคทองของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กจริง ๆ
 เมื่อมาตรการออกมามากมาย จะเกิดอะไร 
กับเม็ดเงินภาษีที่จัดเก็บ ค�าถามก็คือว่าแล้วภาครัฐได้อะไร
จากมาตรการเหล่านี้ ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดเล็ก และให้
สิทธิประโยชน์และมีการยกเว้นภาษีให้อีก การท่ีภาครัฐ 
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกลุ ่ม SMEs ขนาดเล็กนี ้
รัฐสูญเสียรายได้หรือไม่ ค�าตอบก็คือ ในด้านเม็ดเงินภาษ ี
ที่ภาครัฐจะเก็บได้ หากน�ามาพิจารณาแล้ว ธุรกิจขนาด 
เล็กน้ี ผลการจัดเก็บภาษีจากท้ังกลุ ่ม จ�านวนรวมของ 
เม็ดเงินภาษีไม่ได้มีมากนัก ถึงแม้ว่ารัฐไม่ได้รับเม็ดเงินภาษี
จากกลุ ่มน้ี และยังจะต้องจัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริม 
ในมาตรการต่าง ๆ อีกต่างหาก แต่อย่างไรก็ตามการ 
ขบัเคลือ่นจากกลุม่นี ้จะท�าให้เกิดการจ้างงาน เกดิการจบัจ่าย
ใช้สอย เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มเล็ก ๆ หลาย ๆ 
กลุ่มกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค หรือทุกกลุ่มสังคม ซึ่งถือเป็น
จดุเริม่ต้น หรอืแหล่ง หรอืกลุม่เป้าหมายของธรุกจิขนาดใหญ่
ที่สามารถน�าไปต่อยอดทางธุรกิจได้ และยังไม่รวมถึงธุรกิจ 
SMEs เองท่ีมีโอกาสเติบโตได้เอง ซ่ึงหากจะพิจารณาใน 
ภาพรวมในระยะยาวแล้วภาครฐัไม่ไดสู้ญเสียอะไร แม้จะใช้
งบประมาณเพือ่ส่งเสรมิในช่วงเริม่ต้น ซึง่เปรยีบเสมอืนรดน�า้
พรวนดินส่งเสริมให้ต้นไม้ต้นเล็ก ๆ มากมายได้เติบโต 
เพื่อคาดหวังการรับผลผลิตเม่ือต้นไม้เติบโตหรือได้รับผล

การส่งเสริมธุรกิจ

          ผลกระทบต่อเม็ดเงินภาษี
          และความส�าคัญของการตรวจสอบ

SMEs
ประโยชน์จากป่าที่เป็นกลุ่มต้นไม้กลุ่มใหญ่ การเติบโตของ
ธรุกจิขนาดเลก็สูข่นาดใหญ่ทีม่กีารสร้างฐานทีม่ัน่คง ถอืเป็น
รากฐานอนัส�าคญัทางเศรษฐกจิในอนาคต ถอืเป็นการสร้าง
ระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ 
การท�าให้เกดิหน่วยธรุกจิเลก็ ๆ  มากมาย เปรยีบเสมอืนกลุม่
มดงานตัวน้อย ๆ ท�าให้กิจกรรมทางธุรกิจเกิดขึ้น หากมี
จ�านวนมากจะท�าให้เกิดพลังงานขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ 
ในระดับมหภาค ซึง่พลงัเลก็ ๆ  นีเ้มือ่รวมตวัขบัเคลือ่นพร้อม 
ๆ กัน จะเกิดพลังมหาศาล
 ในอีกมุมหนึ่ง เมื่อกิจกรรมทางธุรกิจเกิดขึ้น 
จ�าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีระบบการจดบันทึกรายการต่าง ๆ 
ซึ่งหมายถึงการจัดท�าบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ส�าหรับ
กลุม่ธรุกจิขนาดเลก็แล้วดอูาจจะไม่ค่อยมคีวามส�าคญัมากนกั 
อาจจะเป็นเพราะผลกระทบของความผดิพลาดต่อมลูค่าทาง
เศรษฐกจิ ไม่ได้เป็นตวัเลขทีสู่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่หากความ
ผิดพลาดเกิดที่กลุ่มธุรกิจ SMEs แล้ว ไม่ได้สร้างความเสีย
หายให้เกิดขึ้นในภาพรวมหรือหากจะกระทบก็กระทบ
เฉพาะกลุ่มบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ และผลกระทบดังกล่าวไม่ได้
แผ่กระจายไปสู่ธุรกิจอื่นให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 
ด้วยเหตุผลนี้ แนวคิดการยกเว้นการตรวจสอบจึงมีให้เห็น 
และมีการบัญญัติในกฎหมายพระราชบัญญัติการบัญช ี
2547 โดยให้อ�านาจสามารถออกกฎกระทรวงยกเว้นการ
ตรวจสอบได้ และอีกประการหากจะมองในมุมการบริหาร
จัดการในระดับมหภาค ขั้นตอนการตรวจสอบบางอย่าง 
อาจท�าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ท�าให้การท�างานเกิด
การชะลอตัว มีขั้นตอนเพิ่ม มีต้นทุนเพิ่ม และเสียเวลากับ 
ผู้ท�าธุรกิจ หากมองในมุมนี้แล้ว การตรวจสอบดูเหมือนจะ
เป็นผู้ร้ายของคนท�าธุรกิจมากกว่าพระเอก
 แต่ถ้าหากมองในมุมของ
ความถกูต้อง ความโปร่งใส ความเป็น
สากล ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลแล้ว 
การตรวจสอบจะช่วยให้ความถกูต้อง 
ความโปร่งใสที่อยู่นั้นมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น และมีความเช่ือม่ันต่อข้อมูล 
ที่ได้รับมากขึ้น รวมทั้งบ่งบอกถึง
ความเป็นสากล
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โดย..สุริยะ ธีรวัฒนสาร
กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

ค�าถามว่า  ส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กนี้ ธุรกรรมไม่ได้สลับซับซ้อน ปริมาณข้อมูล

ต่าง ๆ  ของแต่ละกจิกรรมกไ็ม่ได้มีมากมาย การประมวลผลคร่าว ๆ  แม้แต่มอง

ด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นข้อมูลทุกส่วนได้เลย ด้วยเหตุผลแบบน้ี การตรวจสอบ

ยังจ�าเป็นอยู่อีกหรือ

ค�าถามถดัมาว่า ส�าหรบัธุรกจิขนาดเลก็น้ี ขอมองข้ามการตรวจสอบ

ไปก่อนได้มั้ย 

ค�าตอบก็คือว่า หากมองแค่ปัจจุบัน แค่วันน้ี เพียงแค่ธุรกิจขนาดเล็กเฉพาะวันน้ี 

มีรายการเกิดขึ้นเพียงแค่น้ี ตอบได้ว่า การตรวจสอบคงไม่มีความจ�าเป็น แต่ถ้าหาก

มองถึงวันต่อ ๆ ไป มองไปในอนาคต มองเห็นขนาดธุรกิจที่เติบโตขึ้น มองเห็นการ

สะสมเงินทุน มองเห็นการรวมตัวกับธุรกิจด้วยกัน มองเห็นพฤติกรรมและทัศนคติ

ต่อการท�าธุรกจิแบบโปร่งใส มีธรรมาภิบาลแล้ว การตรวจสอบมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง

 ดังนั้น หากคาดหวังเพื่อจะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโต มีระบบ มีมาตรฐาน ควรคิดและเริ่มท�า
ตั้งแต่วันที่เริ่มธุรกิจ เพ่ือเป็นพื้นฐาน และรากฐานของธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในเรื่องระบบบัญชี 
การตรวจสอบ วินัยทางการเงิน และเรื่องอื่นที่ส�าคัญ
 “นกกระจอก หรือ พญาอินทรี ถูกก�าหนดมาตั้งแต่วันที่เกิด ไม่ได้ถูกก�าหนด ณ วันที่เติบใหญ่ 
นกกระจอกคิดอ่านอย่างพญาอินทรี ถือเป็นวิสัยทัศน์และความกล้าหาญ แต่ พญาอินทรีคิดอ่านอย่าง
นกกระจอก ถือว่า.....................”

ค�าตอบในลกัษณะเดิมกคื็อว่า หากมองแค่วันน้ี แค่ธุรกจิขนาดแค่น้ี กส็ามารถมอง

ข้ามได้ แต่หากมองไกลกว่า การตรวจสอบก็ยังจ�าเป็น เพราะว่า ประวัติศาสตร์ 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ฉันใด ธุรกรรมในอดีตของธุรกิจก็ไม่สามารถแก้ไขได้ 

เช่นกัน ดังนั้น ควรอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่าง ๆ ควรจัดให้มีการตรวจสอบ และจัดมี

ระบบการท�างานต่าง ๆ  ท่ีเป็นระบบต้ังแต่เริม่ต้น ถอืเป็นการสะสมวินัย สะสมข้อมูล

ที่ถูกต้อง สะสมความพร้อมของธุรกิจ สะสมความโปร่งใส สะสมทัศนคติในด้าน

ความถกูต้องต้ังแต่เริม่ต้น ท่ีส�าคญัอย่างย่ิงกคื็อการลงมือปฏิบัติ จดัท�าระบบการ

ท�างาน ระบบบัญชี ระบบการตรวจสอบ ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจนี้ความสลับซับ

ซ้อนไม่ได้มาก การจัดเตรียมในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนในการจัดท�าหรือเวลา

ส�าหรับในเรื่อง ๆ ต่าง ๆ ก็น้อยไปด้วย หากรอเวลาเพื่อจัดการในเรื่องต่าง ๆ 

ในช่วงเวลาท่ีมีความยุ่งยากมาก มีการสะสมความไม่ถกูต้องไว้ สะสมธุรกรรมเพือ่

รอเวลาสะสาง เมื่อถึงเวลานั้นต้นทุนและเวลาในการจัดการอาจจะต้องใช้มากกว่า 

ที่ควรจะใช้เป็นเท่าตัว

9FAP Newsletter    Issue 43



รู้เท่าทัน
การฟอกเงิน

ในฉบับเดือนมิถนุายน ได้น�าเสนอเรือ่ง “ปานามา เปเปอร์ส เรือ่งไกลตัวส�าหรบั

ชาวบัญชีจริงหรือ” น่าจะท�าให้ทุกท่านคุ้นเคยกับเรื่องการฟอกเงินพอควร 

รวมท้ังเกิดความกังวลว่าจะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของชาวบัญชีอย่างเรา ๆ  

แต่หากจะให้คลายกงัวลเรือ่งน้ี เราคงต้องท�าความเข้าใจถงึการฟอกเงินให้มาก

ขึ้นเพื่อหาวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เข ้าไปยุ ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ี หรือป้องกันตัว 

เ ม่ือเผชิญกับเรื่องน้ีในชีวิตการท�างาน ซึ่งในฉบับน้ีได ้รับโอกาสดี ๆ 

จาก คุณสุปราณ ีสถติชัยเจรญิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพเิศษ 

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องการฟอกเงินค่ะ

อยากทราบว่าวิธีการฟอกเงินที่ท�าในประเทศไทย

ท�าอย่างไรได้บ้างคะ?

ก่อนกล่าวถึงวิธีการฟอกเงิน ขออธิบายเล็กน้อยค่ะว่า “การฟอกเงิน” ก็คือการท�าให้

เงินหรอืทรพัย์สินทีไ่ด้มาจากการกระท�าผดิกฎหมาย เช่น จากการค้าส่ิงเสพติด การพนัน 

การทุจริต และการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า “เงินสกปรก” ดูเสมือนเป็น 

“เงินสะอาด” ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการ “ฟอก” ด้วยสารพัด

วิธีเพือ่ ปกปิด อ�าพรางทีม่าหรอืการได้มาของเงนิหรอืทรพัย์สินดังกล่าว อาทิ การจ�าหน่าย 

การโอน การใช้นอมีนีเป็นผูถ้อืครองทรพัย์สินแทน เพือ่สามารถน�าเงินหรอืทรพัย์ดังกล่าว

ไปใช้ได้โดยสะดวก เพื่อให้หลุดรอดจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งน�าไปใช้ในการ

สนับสนุนการกระท�าความผิดต่อไปเป็นวงจรไม่สิ้นสุด 

วิธีการฟอกเงนิในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ  มีวิวัฒนาการเป็นอย่างมาก จากวิธีด้ังเดิม

ท่ีอาชญากรอาจเก็บเงินไว้ท่ีบ้าน ใส่ตุ่ม ฝังดิน เก็บไว้บนฝ้าเพดาน ซ่อนในก�าแพง 

จนในปัจจุบนัมวีธิกีารทีส่ลบัซบัซ้อนมากขึ้นจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีความเตบิโต

ของระบบการเงิน และการค้าระหว่างประเทศ จึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และใช ้

ช่องทางอินเตอร์เน็ตและเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการสือ่สาร เรยีกได้ว่าอยู่ในยุคดิจทัิล

ท่ีมกีารน�าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท�าธุรกรรมมากขึน้ เหมอืนทีห่ลายท่านอาจจะเคย

ได้ยินค�าว่า FinTech (Financial Technology) หรอืเทคโนโลยีในการท�าธุรกรรมทางการ

เงิน เช่น การช�าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ การโอนเงินและใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ ในการท�า

ธุรกรรมหรือการช๊อปปิ้งออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแม้กระท่ังการใช้เงินเสมือน 

(virtual currency) หรือเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin ในการท�าธุรกรรม 

ในปัจจุบันภาคธุรกิจไม่ว่าจะธนาคาร หลักทรัพย์ หรือประกันภัยต่าง ๆ เริ่มน�า 

FinTech มาใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะสะดวกต่อการใช้งาน รวดเร็ว ต้นทุนต�่า 

ในทางกลบักนั เทคโนโลยีเหล่าน้ีกอ็�านวยความสะดวกให้แก่อาชญากรสามารถฟอกเงินได้

สะดวกและรวดเรว็มากย่ิงขึน้ เช่น การโอนเงนิระหว่างประเทศทางโทรศัพท์มือถอืซึง่ท�าได้

ภายในเวลาไม่กี่วินาที ท�าให้เกิดความล�าบากมากขึ้นในการติดตามเส้นทางการเงิน 

ของอาชญากรว่าเงินที่โอนออกนอกประเทศไปแล้ว ไปอยู่ในมือใครต่อ
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ทั้งนี้ การฟอกเงินในปัจจุบันต่างจากสมัยก่อนที่อาจท�า
เพียงเพื่อปกปิดไม่ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจเจอ แต่ปัจจุบันมี
การน�าเงินดังกล่าวไปแสวงหาก�าไร เพื่อต่อยอดรายได้
ให้เพิ่มขึ้น น�าเงินที่ได้จากการกระท�าความผิดไปลงทุน
ในธุรกิจถูกกฎหมาย หรือธุรกิจที่ได้ผลก�าไรดี ท�าให้ผล
ประโยชน์ที่ได้รับงอกเงย และผสมปนเประหว่างเงิน
สกปรกกับเงินสะอาดจนไม่สามารถระบุท่ีมาของเงิน 
จากการกระท�าความผดิได้

แนวโน้มในอนาคตอาจมกีารฟอกเงนิผ่านเงนิดจิทิลัมาก
ขึ้นเพราะสามารถใช้ได้เสมือนเป็นเงินจริงในการซื้อ
สินค้าและบริการต่าง ๆ การด�าเนินการสะดวกและ
รวดเร็วผ่านระบบอินเตอร์เนต็ ไม่มค่ีาธรรมเนยีมเหมอืน
ธนาคาร ไม่ต้องใช้เอกสารยุง่ยาก ซึง่ปัจจบุนัมหีลายร้อย
สกุลเงิน แต่ท่ีได้รับความนิยมมาก ๆ เช่น Bitcoin, 
Litecoin และ Ripple และในบางประเทศ เช่น 
อินโดนีเซียยังมีตู้ ATM Bitcoin ไว้บริการซ่ึงสามารถ 
โอนเงินสกุล Bitcoin และถอนเป็นเงินสดได้ด้วย

วิธีการฟอกเงินที่พบบ่อยๆ 

เป็นปกติที่เมื่ออาชญากรได้เงินหรือทรัพย์สินมาจากการกระท�าความผิด 
ก็ต้องมีการน�าไปใช้จ่าย ซึ่งในกรณีที่มีเงินเหลือจ�านวนมากก็ต้องหาวิธีใน
การบรหิารจดัการเงนิหรอืทรพัย์สนิดงักล่าวเพือ่หลกีเลีย่งการตรวจพบของ
เจ้าหน้าที ่และในหลาย ๆ  ครัง้พบว่าการท�าธรุกรรม หรอืการใช้จ่ายเงินของ
นกัฟอกเงนิมลีกัษณะทีผ่ดิปกต ิไม่สมเหตสุมผล ไม่สอดคล้องกบัอาย ุอาชพี 
รายได้ หรือแม้แต่ที่ตั้งของสถานประกอบการกับประเภทธุรกิจที่ไม่น่าจะไป
ด้วยกันได้ ดิฉันขอยกตัวอย่างวิธีส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ในการฟอกเงิน เพื่อให้
เห็นภาพมากขึ้นค่ะ อาชญากรอาจจะ..

เก็บเงินสดไว้ที่บ้าน เพราะไม่ทิ้งร่องรอยทางการเงินให้เป็น 

ที่สังเกต 

ลงทุนในตลาดหุ ้นโดยซื้อหลักทรัพย์เพื่อเก็บไว ้ หรือรับ

เงินปันผล โดยมักใช้การช�าระเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ และขอรับ

เงินปันผลไปยังอีกบัญชีธนาคารหนึ่งซ่ึงมีอาชญากรเป็นผู้รับ

ประโยชน์ 

ประกอบธุรกิจบังหน้าเพื่อให้ดูเหมือนมีรายได้ที่ถูกกฎหมาย เช่น 

ธุรกิจเต้นท์รถ ร้านทอง ร้านอาหาร หรือจัดต้ังเพียงบริษัท

บังหน้าโดยไม่มีการผลิตหรือขายสินค้าจริง บางรายไม่มีแม้แต่ 

ที่ตั้งส�านักงานอย่างเป็นทางการ มีเพียงชื่อในกระดาษ 

ฟอกเงินโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น ๆ  ทั้งเครือญาติ คนคุ้นเคย ภรรยา

นอกสมรส หรอืกิก๊ หรอืจ้างบุคคลอ่ืนเปิดบัญชี กเ็ป็นอีกวิธีการ

ท่ีนิยมใช้ โดยน�าเงินไปฟอกผ่านสถาบันการเงินและใช้ช่ือนอมีนี

ในการด�าเนินการแทน หรอืน�าเงินไปฝากในสหกรณ์ท่ีให้ดอกเบ้ียสงู 

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี หรือน�าไปซื้อสลากออมสิน

ใช้ข ้อมูลเท็จ และการท�าเอกสารปลอม เช่น ใบส่งสินค้า 

เข้า-ออก ประเทศที่เป็นเท็จ โดยก�าหนดจ�านวนเงินท่ีสูงหรือต�่า

กว่าความเป็นจรงิ หรอืออกใบสัง่ของหรอืใบเสรจ็โดยทีไ่ม่มีการ

ส่งของจริง 

น�าเงินท่ีได้จากการกระท�าความผิดไปซ้ืออสังหาริมทรัพย์ (ท่ีดิน 

หรอืคอนโดหร)ู รวมท้ังการเปลีย่นเงนิสกปรกเป็นของมีค่าในรปู

แบบอื่น ๆ เช่น ทองค�า เพชร พระเครื่อง รูปภาพราคาแพงและ

วัตถุโบราณ 

ฟอกเงินผ่านการขนเงินสดข้ามแดน หรือการน�าตราสารทาง 

การเงินแบบไม่ระบุช่ือติดตัวข้ามแดน และการโอนเงินนอกระบบ

ไปต่างประเทศผ่าน โพยก๊วน

ฟอกเงินผ่านสถานพนัน โดยอ้างว่าได้เงินมาจากการเล่นพนัน

อย่างถูกกฎหมาย

น�าเงินไปฟอกในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะในดินแดน

หรือประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางทางการเงิน หรือสวรรค์ของการ

หลบเลีย่งภาษี ซึง่มีข้อก�าหนดในการเกบ็รกัษาความลบัของลกูค้า

เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น บริติชเวอร์จิน ไอร์แลนด์เกาะเคย์แมน 

อารูบา หรือล่าสุดท่ีเพิ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลกอย่างกรณีปานามา 

เปเปอร์ส แล้วมีการสร้างช้ันอ�าพรางโอนกลับไปกลับมาระหว่าง

ประเทศ 

เกรด็เลก็ๆ รูห้รอืไม่ว่า ค�าว่าการฟอกเงนิมทีีม่า
จาก อัลคาโปนซึ่งเป็นมาเฟียและอาชญากร
ที่ทางการสหรัฐอเมริกาต้องการตัวมากในช่วง 
1920s เพราะประกอบอาชญากรรมมากมาย
ทั้งค้าประเวณีค้าของเถื่อน และเกี่ยวข้องกับ
การฆาตกรรม แต่ฝ่ายรัฐไม่สามารถหาหลัก
ฐานด�าเนินการกับอัลคาโปน ได้จนกระทั่ง
สามารถจบักมุในข้อหาเลีย่งภาษซีึง่หนึง่ในธรุกจิ
ที ่ อลัคาโปน ใช้บังหน้าในการฟอกเงินสกปรก
คอื ร้านซกัรดี (Laundromat) จงึเป็นท่ีมาของ
ค�าว่า money laundering.

ในฉบับถัดไป เราจะน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ในระดบับุคคลและในภาพรวมระดบัประเทศ รวมถงึวธิี
การป้องกันตัว อย่าลืมติดตามกันนะคะ อ้อ..นอกจาก
นีเ้ราก�าลังจะมโีครงการด ีๆ คอืการอบรมให้ความรูเ้รือ่ง
การฟอกเงนิส�าหรบัชาวบญัชีในเดอืนสิงหาคมนี ้โดยได้
รับความร่วมมือจากส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน อยากให้ทุกท่านคอยติดตามกันนะคะ...
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 จากบทความของ รศ.ดร.วรศักดิ์ ในฉบับก่อน (เรื่อง รายการ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า...มีท่ีมีทางเสียที) จะมีการ
พดูเกริน่เรือ่งเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง ในแง่หลกัการบญัชขีองกจิการ 
ส�าหรบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง (Hedge Accounting) ทีถ่อืปฏบิตัิ 
อยู่จริง ๆ โดยบางกิจการก็อ้างอิงจาก IAS 39 ซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (ส่วนใหญ่จะไม่เป็นทางการ) หรือไม่ได้
อ้างองิว่าท�าตามมาตรฐานฯสากลฉบบัไหนเลยถอืเป็นหลกัการบัญชขีอง
กิจการจริง ๆ (อาจจะคิดเองท�าเองนัยว่าเก่งกว่า IASB อีก) ไปแล้ว

 โดยปกตใินการท�าธรุกจิ กจิการบางกจิการอาจมรีายการทีม่คีวาม
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียและ/หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ เมื่อมีรายการท่ีมีความเสี่ยงดังกล่าวกิจการก็ต้องหาวิธีหา
เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง เพือ่ให้ทกุคนเข้าใจว่าธุรกจิท�าอะไรมคีวามเส่ียง
และจัดการความเสี่ยงนั้นแล้วได้ผลดีหรือมีผลเสียหายมากน้อยแค่ไหน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงได้มีการก�าหนดการบัญชีป้องกัน 
ความเสี่ยง (Hedge Accounting) ขึ้นมา
 ดังนั้น วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
(Hedge Accounting) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ่งประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา 
จะมีแผนบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562
 ก่อนที่จะไปรู ้ จักกับการบัญชีป ้องกันความเสี่ยง (Hedge 
accounting) ควรต้องมาท�าความเข้าใจในเบือ้งต้นก่อนว่าอะไรคอื Hedge 
item หรือ Hedge instrument  ในมาตรฐานฉบับนี้ ได้ก�าหนดวิธีการทาง
บัญชีส�าหรับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedge item) และเครื่อง
มือป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) ไว้ดังนี้

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)

 ส�าหรับรายการท่ีกิจการต้องการป้องกันความเส่ียง หรือที่
มาตรฐานเรียกว่า รายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง สามารถเป็นได้ทั้ง
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่กิจการได้รับรู้แล้วในงบการเงิน เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้
เงินกู้ สัญญาผูกมัดท่ีกิจการมีแต่ยังไม่เข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานที่ต้องรับรู้
ในงบการเงิน รายการที่คาดการณ์ว่าจะมีการเกิดขึ้นค่อนข้างแน่ที่จะเกิด
ขึ้น เช่นรายการจะซื้อหรือจะขายในอนาคต หรือผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่าเงินลงทุนสุทธิในการด�าเนินงานในต่างประเทศ ทั้งนี้
รายการเหล่านีอ้าจเป็นรายการเดีย่ว ๆ  หรอืเป็นกลุม่ของรายการกไ็ด้ซึง่เข้า
เงื่อนไขตามที่ก�าหนดในมาตรฐาน

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument)

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการป้องกันความเส่ียง หรอืทีใ่นมาตรฐานเรียกว่า
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง นั้นเป็นได้หลายประเภท เช่น ตราสารอนุพันธ์
ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ที่เป็น written option  สินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ แต่อย่างไรก็ดีส�าหรับรายการที่
ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์นั้นจะมีเงื่อนไขเฉพาะ ส�าหรับเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงที่มักใช้บ่อยๆ คือตราสารอนุพันธ์ 

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)

 การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมวีตัถปุระสงค์เพือ่แสดงผลกระทบใน
งบการเงิน ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของกิจการที่ใช้
เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดจากความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน (หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณี
การลงทุนในตราสารทุนท่ีกจิการเลอืกท่ีจะแสดงการเปลีย่นแปลงของมลูค่า
ยุติธรรมในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะแสดง
ถึงบรบิทของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งภายใต้การบัญชีป้องกนัความเสีย่ง

Forward
Contract 

กบัการบัญชี 
ป้องกนัความเส่ียง
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เพื่อสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว (TFRS 9.6.1)

TFRS 9 จ�าแนกประเภทของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair 
value hedge) การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow 
hedge) และการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการด�าเนิน
งานในต่างประเทศ (Hedge of a net investment in a foreign 
operation) ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการป้องกันความเสี่ยง 
สองรูปแบบแรก ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่หลาย ๆ กิจการ 
น�ามาใช้ในปัจจุบัน

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

(Fair value hedge)

 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
ในมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์หรอืหน้ีสนิทีรั่บรูบ้ญัชแีล้ว หรอืสญัญา 
ผูกมัด (Firm Commitment) ที่ยังไม่ได้รับรู้ ซึ่งเกิดจากความเสี่ยง
ทีเ่ฉพาะเจาะจงและจะมผีลกระทบต่อก�าไรหรอืขาดทนุ ตัวอย่างของ 
การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม เช่น

• กิจการมีเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หากอัตราดอกเบี้ย
ตลาดเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบกับมูลค่ายุติธรรมของ 
เงนิกู้ยมื กจิการจงึป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายติุธรรมโดยการท�า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) 
จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

• กิจการท�าสัญญาผูกมัดว่าจะซื้อเครื่องจักรจากผู้ขายใน 
ต่างประเทศในอกี 3 เดอืนถดัไป สญัญาระบุราคาซือ้เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศท�าให้กิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กิจการจึงป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมโดยท�าสัญญา 
ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

• กิจการมีลูกหน้ีการค้าที่จะได้รับช�าระเงินเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ ท�าให้กิจการมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ กิจการจึงท�าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า เพือ่ป้องกันความเสีย่งในมลูค่ายติุธรรมของลกูหนีก้ารค้า

 หมายเหตุ : ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย ์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการอาจก�าหนดให้เป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หรือการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดก็ได้ หากเข้าเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้

  ส�าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลง 
ของมลูค่ายตุธิรรมของรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง (เช่น ลกูหนี ้
การค้า) จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยติุธรรมของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง (เช่น สญัญาซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า) จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเช่นกัน

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

(Cash flow hedge)

 มวีตัถุประสงค์เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากความผนัผวนของ
กระแสเงินสดท่ีกิจการจะต้องจ่าย ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงที่เฉพาะ
เจาะจงของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้บัญชีแล้ว หรือความเสี่ยงของ
รายการที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดขึ้น (Highly proba-
ble forecast transaction) และจะมผีลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทนุ 
ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เช่น

• กิจการมีเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ท�าให้จ�านวน
กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยในอนาคตมีความผันผวน
ตามอัตราดอกเบี้ยตลาด กิจการจึงป้องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสดโดยท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate 
swap) จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
• กิจการคาดการณ์ว่าจะขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
ในอกี 3 เดอืนข้างหน้า ซึง่เป็นรายการทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ทีจ่ะเกดิขึน้ กจิการจงึป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศด้วยการท�าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

  ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการตอ้ง
วัดมูลค่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย) ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในบัญชีส�ารองส�าหรับ 
การป้องกันความเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่การป้องกัน
ความเส่ียงมีประสิทธิผล (Effective hedge) และส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผล (Ineffective hedge) จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที 
เมือ่รายการกระแสเงนิสดทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งเกิดขึน้จรงิบญัชี
ส�ารองดงักล่าวจะถกูโอนไปยงัก�าไรหรอืขาดทนุในงวดทีเ่กดิรายการ

เม่ือทุกท่านอ่านมาถงึตรงน้ีท่านกไ็ด้ท�าความรูจ้กักบัรายการท่ีมี

การป้องกนัความเสีย่ง (Hedged item) ว่าสามารถเป็นรายการ

อะไรได้บ้าง รวมถงึได้ทราบว่าท�าไมต้องมีการบัญชีการป้องกนั

ความเสีย่ง (Hedge Accounting) และการป้องกนัความเส่ียง

ตาม TFRS 9 ได้แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท และประเภทใดทีก่จิการนิยม

น�ามาใช้ในปัจจุบัน 

คณะกรรมการฯ ขอ Break เนือ้หาภาคทฤษฎีในตอนแรกของ

บทความไว้เพียงเท่าน้ีก ่อน และรอติดตามในตอนที่ 2 

ท่ีจะมาให้ตัวอย่างของการบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยง

ในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Hedge) กับการบันทึกบัญชี

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด  (Cash Flow Hedge)

โดย...คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

..... โปรดติดตามตอนที่ 2 ....
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ผู้สอบบัญชีหลายท่านคงได้รับทราบข่าวเก่ียวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับการตรวจสอบ

งบการเงินที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว โดยมีเร่ืองที่ถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญของรายงาน

แบบใหม่ซ่ึงผู้สอบบัญชีต้องมีการสื่อสารในรายงานนั่นคือ “เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ” (Key Audit Matter: KAM) ซึ่ง

เป็นเร่ืองที่ผู้สอบบัญชีมีการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ และพิจารณาว่าเป็นเร่ืองที่ส�าคัญที่สุดในการตรวจ

สอบงบการเงินงวดปัจจุบัน ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบหรือ KAM ไม่ใช่การทดแทนการแสดง

ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปหรือทดแทนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เนื่องจากเร่ืองที่น�ามารายงานนั้น ผู้สอบบัญชีสามารถ

จัดการหรือตรวจสอบได้เป็นที่พอใจแล้ว และน�ามาอธิบายถึงความยากล�าบากในการตรวจสอบอย่างกระชับในแบบฉบับที่เป็น

เรื่องเฉพาะกิจการที่ก�าลังตรวจสอบ อธิบายสั้น ๆ คือเรื่องที่ท�าให้ผู้สอบบัญชีนอนไม่หลับหรือปวดหัวมากที่สุด แต่ยังเอาอยู่  

ในขณะที่ผู้ก�าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี หรือ IAASB มีความเช่ือว่า 
KAM จะท�าให้รายงานของผู้สอบบัญชีมีคุณค่าในการสื่อสารต่อผู้ใช้งบ 
การเงิน เนือ่งจากรายงานของผูส้อบบญัชจีะมี KAM เฉพาะกจิการทีไ่ม่เหมอืน
กนัอกีต่อไป นกัวจิยัผูช่้างสงสยักไ็ด้ท�าการพสิจูน์ว่า KAM มปีระโยชน์จรงิ
ดังที่ IAASB กล่าวอ้างหรือไม่  โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 ผมได้เข้า
ร่วมการประชมุวชิาการ the 39th European Accounting Association 
(EAA) Annual Congress ที่เมืองมาสทริสต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วย
เงินทุนสนับสนุนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   กลุ่มผู้วิจัยคือ Theis, Koehler, และ Ratzinger-Sakel, 
2016 ได้ท�าการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) กบันกัลงทนุ
มืออาชีพจ�านวน 89 คนจากประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
อังกฤษและประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลก ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเหล่านี้อ่าน
รายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขและมี KAM เก่ียวกับค่าความ
นยิม ซึง่กลุม่ผูว้จิยัได้ปรับเปลีย่นข้อความในตอนท้ายหลงัจากทีไ่ด้อธบิาย
ว่าท�าไมถงึเป็น KAM และได้จดัการอย่างไรกบัเรือ่งดงักล่าว  โดยแบ่งเป็น 
2 แบบ แบบที่ 1 มีการใช้ถ้อยค�าว่า “การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย” ในข้อ
สมมติฐานจะท�าให้ค่าความนิยมเกิดการด้อยค่า และแบบท่ี 2 มีการใช้
ถ้อยค�าว่า “การเปลีย่นแปลงอย่างมากเท่านัน้” ในข้อสมมตฐิานจะท�าให้
ค่าความนิยมเกิดการด้อยค่า เพื่อเป็นการบอกว่ายังมีความไม่แน่นอนใน
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่อาจท�าให้ค่าความนิยมเกิดการด้อยค่าใน
อนาคต ดังนี้ 

KAM แบบที่ 1

การเปลีย่นแปลงเลก็น้อยในข้อสมมตทิีส่�าคญัทีใ่ช้ (ดกูารเปิดเผยของกลุ่ม
บริษัท Alpha เกี่ยวกับค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 1) อาจท�าให้การด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

KAM แบบที่ 2
การเปลีย่นแปลงอย่างมากเท่านัน้ในข้อสมมตท่ีิส�าคญัทีใ่ช้ (ดกูารเปิดเผย
ของกลุ่มบริษัท Alpha เกี่ยวกับค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 1) อาจท�าให้การด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มสูงขึ้นใน
อนาคต      

หลังจากอ่านแล้วให้ผู ้เข้าร่วมวิจัยตอบค�าถามเกี่ยวกับการประเมิน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทและความเชื่อมั่นในการประเมิน 
ผลการทดลองพบว่าผู้ร่วมวิจัยประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ความเชื่อมั่นของบริษัทที่มี KAM แบบที่ 1 แตกต่างกับบริษัทที่มี KAM 
แบบที่ 2 กลุ่มผู้วิจัยอธิบายว่า การเขียน KAM ของผู้สอบบัญชีจะมีผลต่อ
ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทและ
ความเชื่อมั่นในการประเมินดังกล่าว งานวิจัยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องล่าสุด
ที่ท�าการทดลองเกี่ยวกับ KAM ถัดจากงานของ Christensen, Glover 
และ Wolfe 2014 และเป็นการสนับสนุนแนวความคิดของ IAASB ว่า 
มาถูกทางแล้วเนื่องจากผู้ใช้งบการเงินให้ความส�าคัญและเห็นประโยชน์
ของเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ   

ถัดจากเรื่องของงานวิจัย  กลับมาว่ากันต่อเรื่อง KAM กับประเด็นในทาง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน หลายท่านอาจมีค�าถามว่าแล้วถ้ากิจการ
ม ีKAM หลายเรือ่ง จะน�าเสนอเรือ่งใดก่อนหลงัดี มาตรฐานการสอบบญัชี
ก็ให้ทางออกคือท่านอาจใช้ดุลยพินิจในการเรียงล�าดับเรื่องที่ท�าให้ผู้สอบ
บญัชปีวดหวัมากทีส่ดุลดหล่ันกนัมา หรอืผู้สอบบญัชอีาจเรยีงล�าดับ KAM 
ตามรายการหรือบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินหรือหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้สอบบัญชีตัดสินใจเสนอรายงาน 
แบบไม่แสดงความเห็น (Disclaimer of opinion) แล้ว ผู้สอบบัญชีก็ไม่
ต้องน�าเสนอ KAM อีก เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้หลักฐานการ

 (Key Audit Matter : KAM)

เรือ่งน่าสนใจ

เกี่ยวกับ KAM
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดอบรม “สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญและแนวทาง

การน�ารายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ไปใช้” โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีในตลาดทุนกว่า 50 

ท่าน มาร่วมการอบรมครั้งนี้ เน้ือหาการอบรมเข้มข้นท้ังในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ผ่านการ

บรรยายของวทิยากรทีท่รงคณุวฒุแิละประสบการณ ์4 ท่าน ได้แก ่อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหสัดนิ 

ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ คุณสายฝน อินทร์แก้ว และคุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ อีกทั้งได้ 

แบ่งปันและแลกเปลีย่นความคดิผ่านการวิเคราะห์กรณศึีกษาทีไ่ด้จากวิทยากรและผูเ้ข้าร่วมอบรม 

ท�าให้เข้าใจหลักการและเหตุผลของการก�าหนดเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

“สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดอบรมเรื่องนี้ส�าหรับสมาชิกในเดือนกรกฎาคม รอฟังข่าวดีกันนะคะ”

การอบรมเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่

สอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอหรอืตรวจสอบไม่ได้ และผลกระทบมี
สาระส�าคัญและแผ่กระจายจึงไม่แสดงความเห็น แต่ KAM เป็นเรื่องที่
ท�าให้ผูส้อบบญัชีปวดหวันอนไม่หลบั แต่ยงัเอาอยู่ คอืจดัการได้ ตรวจสอบ
ได้พอใจ ดังนั้น การน�าเสนอ KAM ในกรณีนี้ก็จะท�าให้เกิดความขัดแย้ง
กันเองโดยปริยายและท�าให้ผู ้ใช้งบการเงินเกิดความสับสนในชีวิต 
นอกจากนี้ หากผู้สอบบัญชีตัดสินใจเสนอรายงานแบบแสดงความเห็นว่า
งบการเงนิไม่ถกูต้อง (Adverse of opinion) ผูส้อบบญัชอีาจใช้ดลุยพนิจิ
พจิารณาว่าม ีKAM ทีต้่องน�าเสนอหรือไม่ เนือ่งจากงบการเงนิทีต่รวจสอบ
โดยรวมนั้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเป็น
เรือ่งใหญ่ว่าผูส้อบบญัชฟัีนธงแล้วว่างบการเงนิผดิพลาดแบบไม่น่าให้อภยั 
หากมีการรายงาน KAM อีก ก็อาจท�าให้เข้าใจว่าเรื่องที่รายงานใน KAM 
แสดงถูกต้องและไม่มีปัญหา ซึ่งความจริงอาจมีปัญหาอยู่ 

ความท้าทายของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการน�าเสนอ KAM คือต้องอธิบาย
ว่าท�าไมเร่ืองต่าง ๆ ที่น�าเสนอถึงเป็น KAM ส�าหรับกิจการที่ก�าลัง 
ตรวจสอบ โดยต้องเขียนให้เป็นเรื่องหรือความเสี่ยงเฉพาะกิจการที่ตรวจ
สอบ (Entity specific risk) ซึ่งความเสี่ยงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
(Industry specific risk) อาจเป็นข้อบ่งช้ีในการพิจารณาว่าเป็น KAM  
หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีต้องอธิบายว่าได้จัดการเรื่องต่าง ๆ  อย่างไร ด้วย
ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงภาษาเชิงเทคนิคที่เข้าใจยาก และเขียนให้
มีความกระชับไม่เยิ่นเย้อ และไม่ใช่การเขียนวิธีการตรวจสอบทั้งหมด 
(Audit steps or methods) ในกระดาษท�าการซึ่งอาจท�าให้รายงาน 
ของผูส้อบบญัชมีคีวามยาวมากกว่างบการเงนิท่ีน�าเสนอและกลายเป็นส่ิง
มหศัจรรย์ชิน้ใหม่ของโลก ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชอีาจน�าเสนอข้อบ่งชีถ้งึผลลพัธ์
ของการจัดการ KAM ไว้ด้วยก็ได้ แต่การแสดงดังกล่าว ต้องมีความ
ระมัดระวังว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นส�าหรับเรื่องดังกล่าวแยก 
ต่างหากจากความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบ ถ้าผู้สอบบัญชีไม่แสดง
ข้อบ่งชี้ถึงผลลัพธ์เลยก็ท�าได้เน่ืองจากเรื่องต่าง ๆ ใน KAM น้ันถือว่า 
ผู้สอบบัญชีจัดการได้และเอาอยู่       

ค�าถามต่อมาก็คือผู้สอบบัญชีไม่แสดง KAM เลยได้มั้ยแม้ว่าจะเสนอ
รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ค�าตอบคือมาตรฐานก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีน�า
เสนอ KAM ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการจดทะเบียน 

โดย. ผศ.ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

(Listed entity) ซึ่งหากผู้สอบบัญชีตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนแล้ว 
นอนหลับสุขสบาย ไม่มีอาการปวดหัวเลยแม้แต่น้อย มีชีวิตที่ราบเรียบ
และสงบสุขประหน่ึงใกล้บรรลุธรรม แสดงว่าอาจเป็นส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลกอีกชิ้นหนึ่ง ดังนั้น ผู้สอบบัญชีก็ควรมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่เป็น KAM 
แต่ถ้าผู้สอบบัญชีนั่งยันและยืนยันแล้วว่าไม่มี KAM อยู่เลย ผู้สอบบัญชี
ต้องสื่อสารเรื่องนี้กับ EQCR และผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล และบันทึก
ในกระดาษท�าการของผู ้สอบบัญชี เพื่อเป็นการกลั่นกรองความคิด 
ให้รอบคอบและยืนยันความคิดดังกล่าว ส่วนผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ีไม่
ได้จดทะเบียนหากมีความประสงค์ที่จะรายงาน KAM ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี ก็สามารถท�าได้ หากพิจารณาแล้วว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช ้
งบการเงิน ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชต้ีองไม่ลมืท่ีจะอธบิายไว้ในกระดาษท�าการว่า
ท�าไมเรือ่งทีม่กีารส่ือสารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลทีท่�าให้ผูส้อบบญัชี
ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือท�าให้ปวดหัวบางเรื่องถึงเป็น KAM และ
ท�าไมบางเรื่องที่ปวดหัวถึงไม่เป็น KAM แต่ผู้สอบบัญชีไม่ต้องอธิบายทุก
เรื่องที่ได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าเรื่องใดที่ให้ความสนใจ 
(ปวดหัว) หรือเรื่องใดไม่น่าสนใจเป็นพิเศษ (ไม่ปวดหัว) 
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ท่านแรก คุณธเณศ เฮงตระกูลสิน ผู้จัดการ บริษัท ซีพีดี ติวเตอร์ จ�ากัด เมื่อถามว่ามีแรงจูงใจอะไรที่ท�าให้มา
ทดสอบครั้งนี้ คุณธเณศ ให้ค�าตอบว่า “เม่ือก่อนผมท�างานตรวจสอบบัญชีที่บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
หลังจากนั้นก็ได้ลาออกมาท�าบริษัทเกี่ยวกับการอบรมบัญชีออนไลน์ แต่ก่อนลาออกได้สัญญากับตัวเองไว้ว่า 
ถ้าออกมาแล้วจะไม่ยอมเป็นนักบัญชีที่ล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาด ดังนั้น ผมก็พยายาม
พัฒนาความรู ้ด้วยตนเองอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ซ่ึงต้องยอมรบัว่าการพฒันาความรูน้ัน้ท�าได้ยากขึน้กว่าเดิม เนือ่งจาก
ไม่มีใครมาอบรมให้ความรู้กับเราเหมือนที่ผ่านมา พอเห็นว่าทางสภาวิชาชีพบัญชีมีการจัดทดสอบในโครงการ 
Dip-TFR จึงมีความสนใจ และอยากลองเข้ามาทดสอบความรู้ของตนเองในโครงการนี้” 

ท่านที่สอง คุณเกษริน แซ่ตัน Senior Accounting Manager บริษัท WHA Corporation PCL จ�ากัด (มหาชน) 
ที่มีแรงจูงใจว ่า “การทดสอบในโครงการ Dip-TFR ถือเป ็นการทดสอบความรู ้ เรื่องการจัดท�า 
งบการเงินรวมเป็นหลัก ซ่ึงตรงกบังานทีต่นเองรบัผดิชอบอยู ่จึงมีความสนใจท่ีจะลองทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัมาตรฐานฯ ทีต่นเองมอียู ่ว่าเหมาะสมในการท�างานอย่างไร เพือ่น�าประสบการณ์ทีไ่ด้รบัไปปรบัปรุงและ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการท�างานให้ดียิ่งขึ้น” นอกจากนี้เมื่อถามถึงข้อสอบที่คิดว่ายากที่สุด คุณเกษริน 
ได้ให้ค�าตอบว่า “ข้อสอบทุกข้อต้องใช้ท้ังความรู้ ความเข้าใจ และไหวพริบปฏิภาณในการวิเคราะห์โจทย์ 
ซึ่งเรื่องที่คิดว่ายากท่ีสุดคือการจัดท�างบการเงินรวมของกิจการที่มีการรวมธุรกิจ เพราะการรวมธุรกิจมีความ 
ซบัซ้อนและเกดิขึน้ได้หลายลกัษณะ ท�าให้ตนเองต้องเตรยีมตวัฝึกท�าโจทย์และศกึษาการรวมธรุกจิทีเ่กดิขึน้จรงิ
จากงบการเงินของบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย”

ผ่านไปอีกครั้งแล้วนะคะ กับโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) ที่กล่าวขานกันว่า

เป็นโครงการปราบเซียน... หลายท่านคงสงสัยว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? เราไปท�าความรู้จักกับ 

โครงการน้ีกันเลยค่ะ

โครงการ Dip-TFR นี้ จัดขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทย เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไทยที่เก่ียวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยข้อสอบอ้างอิงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ได้ม ี

การประกาศและมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ซ่ึงเหมาะส�าหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ท�าบัญชีที่ต้องการทดสอบ 

เพือ่ยกระดับความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยในปัจจุบนัค่ะ โดยในปี 2558 มผีูผ่้านการทดสอบทัง้หมด 

4 ท่าน เราไปท�าความรู้จักกับทั้ง 4 ท่านกันเลยค่ะ

Special Interview 

ผูส้อบผ่านโครงการประกาศนียบัตร

การรายงาน

ทางการเงนิไทย  

(Dip-TFR)
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เมื่อถามถึงการสอบ Dip-TFR คุณวศิน ทรรศนียศิลป์ นักบัญชี บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผ่านการ
ทดสอบมองว่า “โครงการนี้มีความท้าทายมาก เนื่องจากเนื้อหาที่ทดสอบครอบคลุมมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกือบทุกฉบับ รวมทั้งยังมีข้อสอบ 1 ข้อท่ีเป็นข้อบังคับ คือ เรื่องงบการเงินส�าหรับกลุ่มกิจการ 
โดยข้อนี้จะต้องจัดท�างบการเงินรวมให้ถูกต้องตาม Scenario ที่ให้มา ซึ่งทั้งหมดจะต้องท�าให้เสร็จภายในเวลา 
4 ช่ัวโมง” นอกจากนี ้คณุวศนิยงัให้สมัภาษณ์ว่า “จดุทีค่ดิว่ายากและต้องใช้สมาธใินการท�าข้อสอบมากทีส่ดุ คอื 
ข้อบงัคบัทีเ่ป็นเรือ่งงบการเงนิส�าหรบักลุม่กจิการ เพราะนอกจากจะต้องวเิคราะห์ว่าบรษิทัต่าง ๆ  ทีโ่จทย์ก�าหนด
มานั้นเป็นบริษัทประเภทใดในกลุ่มกิจการ (บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า) และจะต้องเข้าใจวิธีการจัด
ท�างบการเงินรวมในทุกขั้นตอน เพราะข้อสอบออกครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็นตั้งแต่การตัดบัญชีเงินลงทุน 
การตดัรายการระหว่างกนัในรปูแบบต่าง ๆ  รวมไปถงึประเดน็ทางบัญชอีืน่ ๆ  ซึง่ต้องมคีวามเข้าใจเมือ่ต้องจดัท�า
งบการเงนิรวม  เช่น ผลประโยชน์ของพนกังาน  นอกจากนีข้้อสอบข้ออืน่ๆ กม็คีวามลกึในเนือ้หาของมาตรฐานฯ 
แต่ละฉบับเช่นกัน”

และท่านสุดท้าย คุณนิว หาญภักดี Semi-Senior audit  บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyas จ�ากัด 
มองว่าการทดสอบคร้ังนีม้ปีระโยชน์ต่อวชิาชีพบญัชเีนือ่งจาก “เป็นใบเบกิทางส�าหรบัผูส้อบบญัชแีละนกับัญชี
ของประเทศไทย โดยเฉพาะนักบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องจัดท�างบการเงินรวม” สุดท้ายน้ี คุณนิว 
ได้กล่าวเชญิชวนว่า “อยากให้มาสอบกนัเยอะๆ โดยเฉพาะผูส้อบบัญชหีรอืผูท้�าบญัชทีีท่�างานเกีย่วกบัการจดัท�า
หรอืการตรวจสอบงบการเงนิรวมในตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึผู้ทีต้่องการทดสอบความรูค้วามสามารถของตนเอง 
เพื่อให้ได้รับใบเบิกทางในวิชาชีพบัญชี”

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หลังจากที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของผู้ผ่านการทดสอบโครงการ Dip-TFR ครบทั้ง 4 ท่าน 

ดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถผ่านการทดสอบได้เช่นกัน หากมีความมุ่งมั่นและหมั่นทบทวนความรู้อย่างสม�่าเสมอ 

ซ่ึงปี 2559 นี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการจัดทดสอบตามโครงการ Dip-TFR จ�านวน 2 คร้ัง คือในเดือนกรกฎาคม 

และเดือนพฤศจิกายน และปีนี้สภาวิชาชีพบัญชีมีความตั้งใจอยากให้ผู้เข้าทดสอบ สามารถผ่านการทดสอบได้มากที่สุด 

จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ Dip-TFR ข้ึน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท�า 

งบการเงนิส�าหรับกลุม่กิจการให้แก่ผูเ้ข้าทดสอบ รวมทัง้ผูส้นใจทีจ่ะพฒันาความรู้ในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงท่านสามารถตดิตาม

รายละเอียดและความเคลื่อนไหวของโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยได้ที่ www.fap.or.th และ 

FAP Newsletter สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีค่ะ..
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สัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี

โดยในช่วงเช้าของวันแรกได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. 
เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้
ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการบัญชี
ของสถาบันการศึกษา และแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตรการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 
(International Education Standard : IES) 

ในปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการปรับเปลี่ยนการรับรองหลักสูตร 
ในส่วนของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 (IES2) ตาม
ที่สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of 
Accountants : IFAC) ได้ออก IES2 ฉบับปรังปรุงใหม่มา โดยจะเน้นการ
วัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes - Based) ด้านความรู้ความ
สามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากฉบับเดิมท่ีเน้นเน้ือหา (Content 
– Based) ซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สถาบันการศึกษาจะ
ต้องพฒันาและปรบัปรงุตาม เพือ่ให้หลกัสตูรได้รบัการรบัรองและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะ
ออกแบบและพัฒนาผลการเรียนรู ้ให้สถาบันการศึกษาได้มีแนวทาง 
ในการพัฒนาหลักสูตรของตนเองได้ หากมีรูปธรรมที่ชัดเจนเม่ือใด 
ทางคณะกรรมการฯ จะรีบน�าเสนอให้ทุกท่านทราบค่ะ ตอนนี้เก็บความ
สงสัยกันไว้ก่อนนะคะว่า Learning Outcomes ของการเรียนบัญชี 
จะออกมาในรูปแบบใดกันนะ รับรองว่าไม่เกินปลายปีน้ีอย่างแน่นอน 
หรอืถ้าใครอยากทราบก่อนสามารถแง้ม ๆ  เปิดดฉูบบัภาษาองักฤษได้ก่อน
เลยค่ะที่ www.ifac.org

นอกจากนี้ ในการจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชียังถือเป็นโอกาส 
อันดีที่ให้ผู้เข้าร่วมได้อัพเดทความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี โดยจัดบรรยาย
ในหวัข้อ รายงานของผู้สอบบญัชีแบบใหม่ ส�าหรบัปี 2559 โดยได้รบัเกยีรติ
จาก คุณจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์ อนุกรรมการและเลขานุการคณะ
อนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงหัวข้อ ภาพรวม 
และความก้าวหน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้รบั
เกียรติจาก คุณอุดม ธนูรัตนพงศ์ ผู ้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี 
สภาวิชาชีพบัญชี มาเป็นวิทยากร

วนัทีส่อง อบรมกนัให้จใุจกนัอย่างต่อเนือ่ง
ค่ะ เป็นการบรรยายโดยทีมวิทยากรที่มา
จากสายปฏบิตังิานจริง ๆ  ได้แก่ คณุชตุมิา 
รชนีกรไกรลาศ คุณทศกมล วยุพงษ ์
และคณุปิยะพงศ์ แสงภทัราชยั ในหัวข้อ 
Management Perspective on First Time Adoption แค่ชื่อหัวข้อ 
ก็กินขาดแล้วใช่ไหมคะ ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากจริง ๆ ส�าหรับ
คณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังสัมมนา โดยเป็นการบรรยายในลักษณะเสวนา
สบาย ๆ  มาเล่าถงึการปรบัตวัตามมาตรฐานสอบบญัชปีี 2559 การเปลีย่น
สถานะจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนการบัญชีเมื่อลงทุนใน 
ต่างประเทศครั้งแรก ผลกระทบจากประกาศของกรมสรรพากรปี 2559 
และการเคลื่อนไหวตามเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งวิทยากร
แต่ละท่านมปีระสบการณ์การท�างานไม่ธรรมดาเลยจรงิ ๆ  ให้เราได้ทราบ
ถึงการท�างานจริง เคสต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากต�ารา ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้มีข้อมูลไปถ่ายทอดให้นิสิต 
นักศึกษาฟัง หรือต่อยอดความรู้เพื่อท�าวิจัยหรือกรณีศึกษาต่อไปได้

“ช่วงนี้ฝนตกอย่าลืมพกร่ม และรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ พบกันใหม่
ฉบับหน้านะคะ”

เป็นประจ�าทุก ๆ ปีของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีท่ีจัดสัมมนาให้แก่ผู้แทนสภาวิชาชีพ

บัญชี เพื่อเป็นตัวแทนท�าหน้าท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีน้ีพิเศษมากกว่าทุกปีตรง 

ที่เปิดกว้างให้สถาบันทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีส่งคณาจารย์เข้าร่วมฟังการสัมมนาด้วย 

โดย. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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การรวม

ธุรกิจ

งบการเงิน

รวม

เงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้า

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

 อัตราค่าอบรมและค่าทดสอบ

อตัราค่าอบรมเพือ่เตรยีมความพร้อมในการทดสอบ 1,500 บาท (1,401.87 บาท + VAT 98.13)

อัตราค่าทดสอบ 2,500 บาท (2,336.45 บาท + VAT 163.55)

อัตราค่าอบรมและทดสอบ 4,000 บาท (3,738.32 บาท + VAT 261.68)

   การนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ท�าบัญชี

   และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 
    ทางด้านบัญชีได้ 24 ชั่วโมง
2. ผู้ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 18 ชั่วโมง
3. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 6 ชั่วโมง

สมัครอบรมและทดสอบออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02 685 2500 ฝ่ายอบรม (ต่อ) 2509,2526,2583,2534 Email: marketing@fap.or.th Facebook : www.facebook.com/FAP.FAMILY

โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 6 

Diploma in Thai Financial  

Reporting (Dip-TFR)

 ระยะเวลา สถานที่จัดการอบรมและทดสอบ

จัดอบรม วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.

จัดทดสอบ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

 หัวข้ออบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ

การจัดท�างบการเงินส�าหรับกลุ่มกิจการ ซึ่งประกอบด้วย
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และการร่วมค้า

 หลักเกณฑ์และลักษณะการทดสอบ

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

40

60

100

 หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• นักบัญชีของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

ควรจบปริญญาตรีด้านการบัญชี

และมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ด้านการบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี

“ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าทดสอบความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไทย ส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและยกระดับ 

นักบัญชีไทยให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ”

ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร

การรายงานทางการเงินไทย รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี



เอกสารฉบับนี้ จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือควาคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดใน

ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้..

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

อ่าน FAP Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล 

fapnewsletter@fap.or.th

• หลักสูตร “นักบัญชีภาษีอากร (เต็มหลักสูตร)”  

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

ค่าอบรม สมาชิก 39,000 บาท บุคคลทั่วไป 42,000 บาท (รวม VAT)

• หลักสูตร “ประกาศนียบัตร CFO รุ่นท่ี 20” 

ระหว่างวัน ศุกร์-เสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

ค่าอบรม สมาชิก 53,500 บาท บุคคลทั่วไป 58,850 บาท (รวม VAT)

• หลักสูตร “โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II รุ่นท่ี 1/59” 

ระหว่างวัน เสาร์-อาทิตย์ 6-7, 20-21 สิงหาคม 10-11 และ 17 กันยายน 59 

เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

ค่าอบรม สมาชิก 8,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,500 บาท (รวม VAT) 

• หลักสูตร “การจัดท�างบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ 

ส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop) รุ่นที่ 1/59 

ระหว่างวัน อังคาร 16 สิงหาคม 59 เวลา 9.00-16.30 น.  

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

ค่าอบรม สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท (รวม VAT)

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

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

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

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


