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กระแสการจัดทํา Corporate Social Responsibility Reports และ Integrated Reports 

กําลังแพร�ไปทั่วโลก นักบัญชีจึงเร่ิมเข�ามามีบทบาทในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต�อ

ส่ิงแวดล�อมและสังคม บทความนี้มีวัตถุประสงค�ชี้ ให�เห็นเคร่ืองมือใหม�ทางบัญชีที่ช�วยนักบัญชี

ไทยจัดทํารายงานดังกล�าว บัญชีต�นทุนการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและพลังงานเป�นเคร่ืองมือ

ทางบัญชีที่ ให�ข�อมูลทั้งตัวเลข ซึ่งเป�นหน�วยวัดเชิงกายภาพและต�นทุนที่เป�นผลของการจัดการ

ส่ิงแวดล�อมและแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม การนํามาใช�ทําให�ลดต�นทุนการผลิต ลดการ

ใช�วัตถุดิบและพลังงานส�งผลต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเป�นผลดีต�อส่ิงแวดล�อม 

เนื่องจากบัญชีต�นทุนการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและพลังงานเป�นเรื่องใหม�ในประเทศไทยทําให�

นักบัญชีไทยต�องเรียนรู�เร่ืองดังกล�าวให�มากขึ้น การมีความรู�และทักษะไม�เพียงพอทําให�เกิด

ข�อจํากัดในการบูรณาการเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล�อมและความรับผิดชอบต�อสังคมเข�าไปใน

ระบบบัญชีต�นทุนและการจัดทํารายงาน สภาวิชาชีพบัญชีฯควรมีบทบาทสําคัญที่ช�วยให�นักบัญชี

สามารถนําบัญชีต�นทุนการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและพลังงานเข�ามาใช�ในกิจการจนประสบ

ความสําเร็จด�วยการจัดทําแนวทางปฏิบัติงานและจัดอบรมให�กับนักบัญชีในประเทศไทย

คําสําคัญ: นักบัญชี บัญชีต�นทุนการไหลของวัสดุ การจัดทํารายงาน
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บทความวิชาการ

Globally, there is a growing trend for companies to issue corporate social responsibility reports 

and integrated reports. Evidence shows that accountants are becoming key persons in reporting corporate 

environmental and social information. This paper aims to indicate a new method of accounting tool to 

help Thai accountants to prepare the reports. Material flow cost accounting: MFCA represents an 

accounting method that provides stakeholders with physical and monetary information of corporate 

environmental and social performance. It aims to reduce both the quantity of used materials and energy 

and costs at the same time, which leads to positive impact on productivity and the environment. In 

Thailand, MFCA is a new concept and practice. Thai accountants should learn more about the method. 

Insufficient knowledge and skill can restrict the integration of environmental and social performance into 

traditional cost accounting systems and corporate reports. Federation of Accounting Professions should 

play a crucial role in the successful implementation of MFCA through issuing accounting guidelines and 

providing a training course for Thai accountants.

Keywords: Accountants, Material Flow Cost Accounting, Reporting

ABSTRACT

บทนํา
ภายใต แนวคิดของการพัฒนาเพื่อความยั่ งยืนได 

จุดประกายใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทเชน ภาครัฐ ลูกคา 
ชุมชน และ NGOs กาวเขามามีอิทธิพลผลักดันใหบริษัท
ตองเปล่ียนเปาหมายจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทํา
กําไรเพียงอยางเดียวมาเปนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอม
กับทําใหเกิดความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและชุมชน (Zhu 
and Sarkis, 2006; Watchaneeporn Setthasakko, 
2007) สงผลใหเกิดกระแสการพัฒนาองคกรใหกลายเปน
องคกรมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม/ชุมชน
ควบคูกับการทํากําไร อยางตอเนื่องทั้งในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเปดเผยขอมูลทางการเงิน
จําเปนตองมีการเปดเผยถึงผลกระทบจากการดําเนินงาน
ที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม/ชุมชนท้ังในแงบวกและแงลบ
จนทําใหมีการจัดทํารายงานการเงินรูปแบบใหมที่รู จักกัน
ทั่วไปในชื่อของ Integrated Report หรือ Integrated 

Financial and Sustainability Report หรือ Integrated 
CSR Report

สําหรับในประเทศไทยนั้น การจัดทํารายงานการเงิน
รูปแบบใหมที่บูรณาการขอมูลการปฏิบัติงานดานความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม/ชุมชน รวมถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นเขากับรายงานประจําปไดเริ่มตนอยางเปนรูปธรรม
แลวในบริษัทจดทะเบียนนับแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
เปนตนมาเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) ไดประกาศใหบริษัทออก
หลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ความรบัผดิชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibility) 
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 
69-1) แบบแสดงรายงานประจําป (56-1) และรายงาน
ประจําป (56-2)

เพื่อเปนแนวทางการเปดเผยขอมูลดังกลาว สถาบัน
ไทยพัฒนซึ่งเปนองคกรสาธารณประโยชนไดจัดทํากรอบDo
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การรายงาน CSR บรูณาการในรายงานประจาํป (Integrated 
CSR Reporting Framework) ขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทาง
การจัดทํารายงาน CSR ตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนรวม การจัดทํารายงานตามกรอบการรายงาน
ของสถาบันไทยพัฒนดังกลาวไดสอดคลองกับกรอบการ
รายงานในระดับสากล Sustainabil ity Reporting 
Framework ของ The Global Reporting Initiative 
(GRI) และ Integrated Reporting Framework ของ The 
International Integrated Reporting Council (IIRC) 
ซึ่งโดยประเด็นหลักที่ตองเปดเผยคือ ความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคมที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงาน
ครอบคลุมตั้งแตผูมีสวนไดเสียของกิจการตอเนื่องไปจนถึง
ผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของกิจการ (สถาบันไทยพัฒน 
2557)

จากบริบทของสถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาวทําใหเกิด
คําถามตามมาวา (1) นักบัญชีในฐานะท่ีเปนผูที่เก่ียวของ
กับการนําเสนอขอมูลในรายงานประจําปจะใชเครื่องมือ
ทางการบัญชีใดเพื่อเก็บ บันทึกและรายงานขอมูลที่เก่ียวของ
กับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมของบริษัทได
สอดคลองกับแนวทางการจัดทํารายงาน CSR ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนรวมทั้งสอดคลองกับ
ขอกําหนดการรายงานในระดับสากล และ (2) นักบัญชีของ
กิจการมีความพรอมหรือไมตอบทบาทในการจัดทํารายงาน
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม

Environmental Management Accounting: 
เครื่องมือใหม�ทางการบัญชี

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental 
Management Accounting: EMA) เปนเคร่ืองมือใหม
ทางบัญชีและทางธุรกิจที่ใชในการใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งดานการตัดสินใจจายลงทุน 
ออกแบบกระบวนการผลติและผลิตภณัฑ วางแผน ปฏบิตังิาน
และการประเมินผลงานสําหรับผูใชภายในและสําหรับการ
เปดเผยขอมูลสูสาธารณชน (UNDSD, 2000) โดยที่ขอบเขต

การนําการบัญชีเพื่อการจัดการไปใชมีตั้งแตระดับแคบคือ
ใชในการคํานวณตัวเลขตนทุนและผลประโยชนที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุม
การจัดทํารายงานและการตรวจสอบไปถึงจนถึงระดับ
กวางที่มีการเช่ือมโยงขอมูลท่ีเปนมูลคาทางการเงินของ
กิจกรรมการผลิตและการจัดการส่ิงแวดลอม (Monetary 
information) เขากับขอมูลที่เปนหนวยวัดเชิงกายภาพ
ของกิจกรรมการผลิตและการจัดการส่ิงแวดลอม (Non-
monetary information) (IFAC, 2005) เชน เชื่อมโยง
ตนทุนการใชนํ้าเขากับปริมาณการใชนํ้าและปริมาณน้ําเสีย
ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หรือเช่ือมโยงตนทุนการ
ใชพลังงานเขากับปริมาณพลังงานท่ีใชและปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกสูชั้นบรรยายกาศ เปนตน

สาเหตุที่ตองเก็บ บันทึกและรายงานเก่ียวกับขอมูลท่ี
เปนหนวยวัดเชิงกายภาพของกิจกรรมการผลิตและการ
จัดการส่ิงแวดลอม เนื่องจากการใชพลังงาน น้ําหรือวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการปลอยของเสีย (Waste and 
Emission) ที่อยูในรูปของแข็ง ของเหลว ควัน หรือ กาซ
สงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสังคม/ชุมชน เช น กรณีที่โรงงานผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มตองใชนํ้าบริสุทธิ์เปนวัตถุดิบในปริมาณที่มากอาจ
ทําใหเกิดการแยงนํ้าจากภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนและ
ในทางกลับกันถาไมมีการบําบัดนํ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตกอนปลอยสู แหลงนํ้าตามธรรมชาตินํ้าเสียดังกลาว
จะสงผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศและสุขภาพของ
ชุมชนที่ใชนํ้าในการบริโภค เปนตน การติดตามและลด
ปริมาณการใชพลังงาน นํ้าและวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการ
ปฏิบัติงานทําใหเกิดผลดีตอตอสิ่งแวดลอมต้ังแตระดับ
ตนนํ้า (Upstream) เชนการลดปริมาณการใชพลังงานใน
กระบวนการผลิตทําให (1) ลดปริมาณการใชถานหินและ
นํ้ามันเตา (2) ลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ 
(3) ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ 
นอกจากนี้ผลลัพธที่เปนประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตามมา
คือสามารถลดตนทุนการผลิตและทําใหเกิดการปฏิบัติงานDo
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อยางมีประสิทธิภาพหรืออีกนัยหนึ่งคือบริษัทสามารถ
ลดตนทุนการผลิตไปพรอมกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ

การติดตามกระแสการไหลและใชทรัพยากรในโรงงาน 
เชน วัตถุดิบ และพลังงาน รวมท้ังเก็บตัวเลขตนทุนและ
หนวยวัดเชิงกายภาพของกิจกรรมการผลิตและการจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อนํามาวัดคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-efficiency) และจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคมไมใชเรื่องที่ง ายนักถาบริษัทยังไม
นําเร่ืองของ Material Flow Cost Accounting: MFCA 
หรือบัญชีตนทุนการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและพลังงาน
เขามาประยุกตใช

Material Flow Cost Accounting: MFCA คืออะไร
บัญชีตนทุนการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและพลังงาน 

(Material Flow Cost Accounting: MFCA) เปนวิธีการ
หนึ่งของการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม โมเดลของ 
MFCA ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ
และพลังงานไปพรอมกับการลดตนทุนและลดการปลอย
ของเสีย (Waste/Emission) และหรือลดปริมาณสิ่งท่ีไมใช
ผลิตภัณฑ (Non-Product) อันเกิดจากกระบวนการผลิต
โดยผานการวิเคราะหการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและพลังงาน 
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหนวยวัดเชิงกายภาพและ
มูลคาทางการเงิน (Nakajima, 2006, Hyršlová and 
Vágner, 2011)

ในป ค.ศ. 1990 The Institute of Management 
and Environmentของประเทศเยอรมนีไดสรางโมเดลของ 
MFCA ขึ้นเปนคร้ังแรก ตอมาในชวงป ค.ศ. 2000 โมเดล
ของ MFCA ดังกลาวไดนํามาพัฒนาใชกับอุตสาหกรรม
ในประเทศญ่ีปุนอยางแพรหลายท้ังธุรกิจ SME และธุรกิจ
ขนาดใหญจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และดวย
การผลักดันของประเทศญ่ีปุนทําใหในป ค.ศ. 2011 The 
International Organization for Standardization
(ISO) ไดประกาศให MFCA กลายเปนกระบวนการมาตรฐาน 

ISO14051 ที่มีชื่อวา Environmental Management 
Accounting-Material Flow Cost Accounting-General 
Framework

ภายใตแนวคิดของมวลสารไมมีวันสูญหาย ซึ่งทําใหเกิด 
สมการของ Material Balance กลาวคือ ปริมาณของ 
Input Material ตองเทากับปริมาณของ Output Material 
ที่ออกมาจากกระบวนการผลิตสินคา ซึ่งประกอบดวย 
Output Material ของหนวยดีบวกกับ Output Material 
ที่กลายเปนของเสีย ทําใหผูบริหารมองเห็นท้ังประสิทธิภาพ
และความไมมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรในแตละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และทราบตัวเลขตนทุนที่แทจริง
ของสินคาท่ีผลิตรวมท้ังตนทุนของของเสียที่เกิดอยางถูกตอง
มากกวาการใชการบัญชีตนทุนแบบดั้งเดิม เนื่องจากภายใต
การประยุกตใช MFCA นั้น ของเสียถือเปนผลิตภัณฑ
เชนกันแตเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาลบ (Negative Product) 
ดังนั้น จึงตองปนสวนตนทุนท่ีเกี่ยวของทุกรายการทั้ง ตนทุน
วัตถุดิบ ตนทุนพลังงาน และตนทุนอื่นท่ีเกิดในกระบวนการ
ผลิตเขาสู ของเสียหรือผลิตภัณฑที่มีมูลคาลบ (Negative 
Product) ดวยวิธีการเดียวกับการปนสวนเขาสูผลิตภัณฑที่
เปนหนวยดี (Hyršlová and Vágner, 2011)

จึงอาจกลาวไดวายิ่งมีของเสียเกิดข้ึนมากเทาใด ตนทุน
การผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้นทําใหความสามารถในการ
ทํากําไรท้ังระยะส้ันและระยะยาวของกิจการยิ่งลดลง สงผล
ใหกิจการตองหันกลับมาควบคุมหรือลดการเกิดของเสีย
ดวยวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานหลายรูปแบบ
ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑใหมการเปล่ียนแทนเคร่ืองจักร
อุปกรณใหมแทนเครื่องเกา หรือการนํานวตกรรมใหม
เขามาใชพื่อลดความสูญเสียของวัตถุดิบ พลังงานและตนทุน
อื่นที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน หลังจากนํา MFCA เขามาใช
งานแลวโรงงานผลิตเบียรแหงหนึ่งของประเทศญี่ปุ นตอง
ออกแบบขวดแกวใหมีความหนาลดลงเพ่ือลดปริมาณการ
ใชแกวเปนวัตถุดิบ และยังไดลดขนาดเสนผาศูนยกลาง 
ความสูงและความหนาของถังเบียรสดลง เพ่ือลดปริมาณ
ของอะลูมิเนียมที่ใชในการผลิตถัง หรือโรงงานผลิตเบียรที่ Do
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เม่ือ…บัญชีมีบทบาทในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมและสังคม

South Africa จําเปนตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ดวยการซื้อเครื่องจักรอุปกรณใหมมาใชแทนเครื่องจักร
อุปกรณเกาที่ใชงานมานานจนทําใหเกิดการร่ัวซึมของน้ําและ
พลังงานระหวางกระบวนการผลิตในแตละ batch ผลลัพธ
ที่เกิดเปนสิ่งที่ดีตอทั้งโรงงานและสังคม/ชุมชน กลาวคือ 
โรงงานสามารถลดปริมาณการใชนํ้าลงไดจากเดิมที่ตองใชนํ้า 
9 ลิตรตอการผลิตเบียร 1 ลิตร มาเปนการใชนํ้าอยูระหวาง 
7 ถึง 8 ลิตรตอการผลิตเบียร 1 ลิตรทําใหตนทุนของนํ้าท่ี
ใชในการผลิตเบียรลดลงตามไปดวย (Fakoya and van 
der Poll, 2012)

การกระทําดังกลาวสงผลใหลดการขาดแคลนนํ้าใช
ซึ่งเปนปญหาระดับประเทศและระดับทวีปลงได นอกจากน้ี
การนํา MFCA มาใชงานในโรงงานยังทําใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยี่ใหมขึ้นมาใช เพื่อลดความสูญเสียระหวางการผลิต
ดังเชนโรงงานผลิตแผนกระเบ้ืองเซรามิกของสาธารณรัฐเช็ก 
(Czech Republic) ที่เปนผูขายรายใหญในตลาดยุโรปได
เปลี่ยนกรรมวิธีการบดวัตถุดิบแบบเปนครั้งคราวมาเปน
กรรมวิธีการบดวัตถุดิบแบบตอเนื่องหลังการใช MFCA 
เนื่องจากพบวาในการผลิตกระเบื้องเซรามิก 86,803 ตัน
เกดิการสญูเสยีวตัถดุบิจํานวน 56,073 ตนัขึน้มาในหนวยงาน
เตรียมเน้ือกระเบ้ืองระหวางกระบวนการทําใหแหง ซึ่งคิด
เปนตนทุนการสูญเสียที่รวมตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนพลังงาน
และตนทุนระบบประมาณ CZK 35 ลาน และหลังจาก
เปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตมาเปนการบดวัตถุดิบแบบตอเนื่อง
แลวโรงงานสามารถลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบ พลังงาน
และตนทุนระบบลงได โดยพบวาของเสียลดลงเหลือเทากับ 
44,282 ตันคิดเปนตนทุนของเสียรวมตนทุนวัตถุดิบ ตนทุน
พลังงานและตนทุนระบบเทากับ CZK 32 ลาน เปนตน 
(Hyršlová and Vágner, 2011) ตัวอยางที่นําเสนอชี้
ใหเห็นวา MFCA ทําใหเกิดการประหยัดตนทุนการผลิต
ไปพรอมกับลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบ
เชิงลบตอคุณภาพชีวิตของชุมชนและระบบนิเวศในระยะยาว

ความพร�อมของนักบัญชีไทยต�อการนําเครื่องมือใหม�
ทางบัญชีมาใช�

จากขอมูลขางตนชี้ใหเห็นวา MFCA เปนเครื่องมือที่
ทําใหนักบัญชีสามารถเขาไปมีบทบาทรวมจัดทํารายงาน
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมในสวนของการ
ใหขอมูลท่ีเปนตัวเลขเชิงกายภาพและมูลคาทางการเงิน
ของกิจกรรมการการผลิตและการจัดการสิ่งแวดลอมไดนั้น
นํามาซึ่งคําถามวานักบัญชีในองคกรของประเทศไทยพรอม
แลวหรือยังที่จะใชเครื่องมือดังกลาว

ผลการวิจัยเรื่อง Barriers to the development of 
environmental management accounting: An 
exploratory study of pulp and paper companies 
in Thailand (Watchaneeporn Setthasakko, 2010) 
ชี้ใหเห็นถึงอุปสรรคที่สําคัญ 4 ประการที่เกิดกับนักบัญชี
ในองคกรของประเทศไทยในการนําเครื่องมือท่ีเรียกวา
“การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม” เขามาใชในองคกร 
กลาวคือ (1) นกับญัชีไทยขาดความรูและหรือไมมปีระสบการณ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล อมว ามีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานขององคกร เชน การไมปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมทําใหมีผลกระทบเชิงลบตอผลประกอบการ
และฐานะการเงินขององคกร และการลดปริมาณของเสีย
ทําใหเกิดการลดตนทุนการผลิตพรอมกับลดผลกระทบ
เชิงลบตอสิ่งแวดลอม เปนตน (2) นักบัญชีไทยไมไดรับรูวา
ตนมีบทบาทในองคกรท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคมคิดว าบทบาทดังกลาวเปนความ
รับผิดชอบของหนวยงานอื่น (3) นักบัญชีไทยขาดความรู
ในเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมทําใหไมมีการ
บันทึกตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมและ
บูรณาการเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมเขาไปในระบบบัญชี
และการปฏิบัติบัญชี และ (4) การขาดมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบัติ เกี่ ยว กับการ จัดการ ส่ิ งแวดล อมของ
ประเทศไทยทําใหนักบัญชีละเลยหรือมองขามการนําเรื่อง
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมเขามาใชในองคกรDo
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บทความวิชาการ

หรือบูรณาการเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมเขาในระบบบัญชี
และการปฏิบัติบัญชี

เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักบัญชีไทยในการมี
สวนรวมจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ
สังคมและ/หรือเพื่อเตรียมพรอมกับการมีสวนรวมในการ
จัดทํา Integrated Report นั้น สถาบันการศึกษาและ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภนาจะเปนแกนนํา
ในการแบงปนความรูในเร่ืองดังกลาว พรอมกับการจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ
เพื่อขจัดอุปสรรคของการนําเร่ืองการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมเขามาใชในองคกรหรือบูรณาการเรื่องการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเขาในระบบบัญชีและการปฏิบัติบัญชีไดอยาง
มืออาชีพ และถึงแมว าสภาวิชาชีพบัญชีฯ ยังไมได จัด
แนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ
กับการบัญชี เพื่ อการจัดการสิ่ งแวดล อมออกมาเป น
ลายลักษณอักษร นักบัญชีไทยก็สามารถศึกษาเร่ืองการ
บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไดจากแนวทางปฏิบัติของ 
IFAC (2005) และนําไปประยุกตใชงานไดเชนเดียวกัน

บทสรุป
จากแนวคิดขั้นพื้นฐานของการทํางานที่ยึดหลักการ

พัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ประกอบกับมีแรงผลักดันของผูมี
สวนไดสวนเสียของกิจการทําใหนักบัญชีไทยตองเขาไปมี
สวนรวมในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม บทความน้ีชี้ใหเห็นวานักบัญชีไทยตองเตรียมตัว
ใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการนําการบัญชี

เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเครื่องมือใหมทางการ
บัญชีโดยเฉพาะบัญชีตนทุนการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและ
พลังงาน (MFCA) มาใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
วัตถุดิบและพลังงานไปพร อมกับการลดตนทุนและลด
การปลอยของเสียและหรือลดปริมาณส่ิงท่ีไมใชผลิตภัณฑ
อันเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานโดยผานกระบวนการ
วิเคราะหการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและพลังงานทั้งหนวยวัด
เชิงกายภาพและมูลคาทางการเงิน นอกจากนี้ตัวเลขที่ไดจาก 
MFCA ทั้งที่เปนหนวยวัดเชิงกายภาพและมูลคาทางการเงิน
ที่ไดรับยังนํามาใชจัดทํารายงานเพ่ือความยั่งยืนตามกรอบ
การรายงานในระดบัสากล (GRI: G4) รายงานความรบัผดิชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคมและรายงาน CSR บูรณาการ
ในรายงานประจําป ดวยเหตุผลดังกลาว นักบัญชีไทย
จึงต องศึกษาหาความรู เพิ่มเติมจากหลักสูตรการอบรม
ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาและหรือสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภโดยเฉพาะเรื่องของ MFCA ซึ่งไดรับ
การยอมรับกันในระดับสากลหรือเปนที่รูจักกันทั่วไปในช่ือท่ี
เรียกวา ISO14051 และถึงแมประเทศไทยยังไมมีมาตรฐาน
การบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
นักบัญชีไทยก็สามารถนํากรอบการปฏิบัติงานที่จัดทํา
โดย International Federation of Accountants (IFAC) 
หรือหนวยงานอื่นในตางประเทศมาปรับใช เพื่อเปนแนวทาง
จัดเก็บ บันทึก วิเคราะหและนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมใหแกผูใช
ทั้งภายในและภายนอกองคกรนอกเหนือจากขอมูลดาน
เศรษฐกิจที่ไดนําเสนออยูเปนประจําอยูแลว

Do
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี



ป�ที่ 10 ฉบับที่ 28 สิงหาคม 2557 วารสารวิชาชีพบัญชี 107

เม่ือ…บัญชีมีบทบาทในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมและสังคม

เอกสารอ�างอิง
สถาบันไทยพัฒน. (2557). Integrated CSR Reporting 

Framework Version 2: กรอบการรายงาน CSR

บูรณาการในรายงานประจําป. กรุงเทพ.

Fakoya, M.B. & van der Poll, B. (2012). The feasibility 

of applying material fl ow cost accounting as 

an integrative approach to brewery waste-

reduction decisions. African Journal of Business 

Management, 6 (35), 9783–9789.

Hyršlova, J. Vágner, M. & Palásek, J. (2011). Material 

flow cost accounting (MFCA)-Tool for the 

optimization of corporate production processes. 

Business, Management and Education, 9 (1), 5–18.

International Federation of Accountants (IFAC). 

(2005). International Guidance Document: 

Environmental Management Accounting, New 

York: International Federation of Accountants

Nakajima, M. (2006). The new management accounting 

fi eld established by material fl ow cost accounting 

(MFCA). Kansai University Review of Business and 

Commerce, 8, 1–22.

Watchaneeporn Setthasakko. (2007). Determinants 

of corporate sustainability: Thai frozen seafood 

processors. British Food Journal, 109 (2), 155–

168.

Watchaneeporn Setthasakko. (2010). Barriers to the 

development of environmental management 

accounting: An exploratory study of pulp and 

paper companies in Thailand. EuroMed Journal 

of Business, 5 (3), 315–331.

United Nations Division of Sustainable Development 

(UNDSD). (2000). Improving Government’s Role 

in the Promotion of Environmental Managerial 

Accounting, New York: United Nations.

Zhu, Q. & Sarkis, J. (2006). An inter-sectoral 

comparison of green supply chain management 

in China: Drivers and practices. Journal of 

Cleaner Production, 14, 472–86.

Do
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี


