โดย : คณะกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้านการบัญชี บริหาร

CFO Current Issues

ประเด็นทางธุรกิจวันนี้ที่ผู้บริหาร
ด้านบัญชีและการเงินไม่ควรพลาด
คงจะปฏิเสธไม่ได้ ว่าปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นมากมายในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะวิธีการท�ำธุรกิจที่มีการพัฒนาจนมี
ความซับซ้ อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ ทนั กับการตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวฒ
ั น์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ   ซึง่ ไม่ว่า
ใครก็ไม่สามารถที่จะปิ ดกันและหยุ
้
ดยังการเปลี
้
่ยนแปลงและพัฒนาการเหล่านี ้ได้    CFO (Chief Financial Officer) ในยุคปั จจุบนั จึง
ต้ องปรับตัวเองและองค์กรให้ ทนั สมัย เตรี ยมพร้ อมในการวางแผน ปรับแผน และก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
สภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจ กฎหมายภาษี มาตรฐานการบัญชี และประเด็นส�ำคัญ ๆ ทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และการด�ำเนินธุรกิจทังทางตรงและทางอ้
้
อม สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริ หารได้ เรี ยนเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ มาเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็น และถ่ายทอดประสบการณ์ในประเด็น
ส�ำคัญทางธุรกิจ แนวโน้ มและทิศทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ ซึง่ ในการเสวนาแบ่งออกเป็ น 4 ช่วงคือ 1. การเสวนาประเด็น
ร้ อนทางบัญชี ส�ำหรับ CFO และผู้บริ หาร 2. New transfer pricing law: a new tax frontier to your companies 3. Economics
updates: Challenges ahead to your business และ 4. การเสวนา Pre and Post M&A: Lessons learned from real practices

ช่วงแรก เป็ นการเสวนาประเด็นส�ำคัญของมาตรฐานการบัญชีไทย ซึง่ มีพฒ
ั นาการใหม่ ๆ ออกมาเพื่อให้ งบการเงินสามารถ
สะท้ อนผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้ องกับสภาพการท�ำธุรกิจของโลกปั จจุบนั ได้ อย่างเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล อาทิเช่น การจัดท�ำ
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (Pack 5) และการวัดมูลค่ายุตธิ รรม (Fair Value) ซึง่ เป็ นมาตรฐานการบัญชีที่ CFO ควรรู้และ
ศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีเหล่านี ้ เพื่อให้ มีการจัดท�ำงบการเงินที่ถกู ต้ องและสามารถน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้
เกิดความเข้ าใจ และมีความเชื่อมัน่ ในความถูกต้ อง  เป็ นธรรม และเชื่อถือได้ ในการจัดท�ำงบการเงินของกิจการ ซึง่ จะก่อให้ เกิดผลดีทงแก่
ั้
กิจการเองและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี ้ ในการเสวนายังได้ มกี ารกล่าวถึงประเด็นส�ำคัญทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรี ยมออกประกาศก�ำหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทที่ยื่นจดทะเบียน หรื อ IPO มีผ้ บู ริ หารระดับสูง
อย่างประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (CEO) และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงิน (CFO) รวมทังสมุ
้ ห์บญ
ั ชีทงั ้ 3 คน เป็ นผู้ลงนาม
ความถูกต้ องของรายงานทางการเงินที่น�ำส่งก.ล.ต. ในแบบน�ำส่งงบการเงิน (แบบ 56-3) โดยจะมีผลบังคับใช้ ในงบการเงินงวดปี 2560
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารรับผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงิน โดยการจัดให้ มีระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้ งบการเงินมีคณ
ุ ภาพ
และไม่เป็ นภาระของผู้สอบบัญชีมากเกินไป เพราะ CEO CFO และสมุห์บญ
ั ชี เป็ นผู้ที่ร้ ูเรื่ องเกี่ยวกับธุรกิจของกิจการดีที่สดุ การออก
ประกาศดังกล่าวของก.ล.ต. ก็เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ เกิดคุณภาพและความสมดุลย์ในระบบนิเวศน์การจัดท�ำงบการเงิน (Financial
Reporting Ecosystem) ซึง่ จ�ำนวนของผู้สอบบัญชีควรจะต้ องมีเพิ่มขึ ้นให้ สอดรับกับจ�ำนวนบริ ษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอยู่
ในขณะนี ้   การไม่ทิ ้งภาระในการจัดท�ำงบการเงินให้ กบั ผู้สอบบัญชีมากเกินไปถือเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ อาชีพผู้สอบบัญชีเป็ น
อาชีพที่มีความท้ าทาย สามารถท�ำประโยชน์ให้ กบั สังคม และยังคงเป็ นอาชีพในฝั นส�ำหรับคนรุ่นใหม่ในอันที่จะช่วยกันพัฒนาตลาดทุน
และเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
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ช่วงที่ 2 เป็ นการเสาวนาประเด็นส�ำคัญในเรื่ องกฎหมายภาษี New Transfer Pricing law   การเสวนานอกจากจะมีประเด็น
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ กรมสรรพากร ป.113/2545 เรื่ อง การเสียภาษี เงินได้ ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล
กรณีการก�ำหนดราคาโอนให้ เป็ นไปตามราคาตลาด ซึง่ เป็ นหลักการที่เป็ นที่ยอมรับและใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิในประเทศไทยแล้ ว ยังได้ มีการ
แบ่งปั นประสบการณ์ในแนวทางการปฏิบตั ขิ องเรื่องนี ้ในต่างประเทศด้ วย อีกทังได้
้ มกี ารกล่าวถึงกฎหมาย IHQ (International Headquarter) และ ROH (Region operating Headquarter) ซึง่ เป็ นกฎหมายทีบ่ ริษทั ทีม่ กี ารก�ำหนดราคาโอน หรือมีบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (Related Party) ควรทราบ ต่อด้ วย ช่วงที่ 3 เป็ นการบรรยายเรื่ องแนวโน้ มเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยประเด็นที่ CFO ในยุคนี ้
จะพลาดไม่ได้ เลย คือเรื่ องของการท�ำความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจภาคพื ้นแปซิฟิก (TPP : Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership Agreement) ของ 12 ประเทศ อันได้ แก่ ประเทศญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม
สหรัฐอเมริ กา แคนนาดา เม็กซิโก เปรู และชิลี ซึง่ แน่นอนว่าการท�ำความตกลงของเขตการค้ าเสรี ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกคือ มีสดั ส่วนเป็ น 40%
ของ GDP (Gross Domestic Product) โลก หรื อคิดเป็ นสัดส่วน 25 % ของการค้ าทัว่ โลกย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการด�ำเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยในฐานะที่เป็ นประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึง่ CFO ควรต้ องตระหนักและค�ำนึงถึงในการก�ำหนด
กลยุทธ์และการจัดท�ำแผนธุรกิจ (Business Model) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการด�ำเนินธุรกิจต่อไป

และช่วงสุดท้ ายของการเสวนาเป็ นเรื่ องการควบรวมกิจการ หรื อการท�ำ M&A (Merger and Acquisition) ในการเสวนาได้ มีการ
แบ่งปั นประสบการณ์ในกระบวนการทังก่
้ อนการท�ำ  M&A ระหว่างเจรจา และหลังการท�ำ  M&A โดยบริ ษัทที่มีประสบการณ์ในการท�ำ 
M&A มาแล้ วมากกว่า 60 บริ ษัท   M&A เป็ นวิธีการที่ท�ำให้ บริ ษัทสามารถเข้ าตลาดได้ ทนั ทีและเติบโตได้ โดยไม่เป็ นการเพิ่มอุปทาน
(Supply) ให้ กบั ตลาด ดังนัน้ กิจการจึงเลือกการท�ำ M&A ในบริบททีไ่ ด้ มกี ารวิเคราะห์แล้ วว่าไม่ควรเพิม่ อุปทาน (Supply) ให้ กบั ตลาดนัน้ ๆ
อย่างไรก็ตาม CFO ควรต้ องเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของการท�ำ  M&A ในแต่ละครัง้ เป็ นอย่างดี และควรเข้ าร่วมการท�ำ  M&A ตังแต่
้ เริ่ มต้ น
โดยการท�ำงานคูก่ บั BD (Business Development) และมีการจัดท�ำงบการเงินล่วงหน้ า (Pro Forma Financial Statement) เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์และการเจรจาต่อรองราคา นอกจากนี ้ หลังจากการตกลงซื ้อกิจการแล้ ว   ควรต้ องมีการจัดท�ำแผนงานที่ชดั เจน
และมีการวัดผลว่ามีผลการด�ำเนินงานเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หรื อไม่ สุดท้ ายคือเรื่ องของค่าความนิยม (Goodwill)   ที่เกิดจากการท�ำ 
M&A ซึง่ เป็ นสิง่ ที่กิจการควรมีการบริ หารจัดการ Goodwill   นี ้อย่างสม�่ำเสมอตลอดอายุของกิจการ สิง่ ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี ้มีสงิ่ หนึง่ ที่
กิจการจะลืมไม่ได้ คือ การเล่าเรื่ องราวของการท�ำ  M&A ให้ ผ้ สู อบบัญชีทราบด้ วย โดยการบอกตังแต่
้ เหตุผลของซื ้อ หรื อการควบรวม
กิจการ การเกิด Goodwill  แผนการท�ำ M&A  ผลการด�ำเนินงานตามแผน และการบริ หารจัดการ Goodwill  ให้ ผ้ สู อบบัญชีทราบ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมัน่ ว่ากิจการได้ มีการบริ หารจัดการที่ดีตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นการซื ้อหรื อควบรวมกิจการและตราบเท่าที่กิจการที่ซื ้อหรื อควบรวมนัน้
ยังด�ำรงอยูก่ บั กิจการ
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