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หลัง COVID-19หลัง COVID-19



มองผ่่าน 

คุุณขััตติยา อินทรวิิชััย

ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร
ธนาคารกสิิกรไที่ย

ท่่ าน ไ ด้้ ก ล่่ า ว ถึึ ง ธุุ ร กิ จ ก า ร เ งิ น แล่ะ 
การธุนาคาร ซึึ่� ง ถืึอ ว่า เ ป็็นก ลุ่่ม ธุุร กิจ 

ท่่� ท้่าท่ายต่่อการถึูกคุกคาม (Disrupt) 
เป็็นอยา่งสููง ว่าหล่กัการบรหิารงานในป็จัจบัุนนั�น 

ต้่องคำานึงถึึง หลั่ก 3R 6P แล่ะ 2M กล่่าวคือท่่� 3R 
ป็ระกอบด้้วย 1) Resilience: ความยืืดหยื่�นต้่อง
ม่ความสูามารถึในการป็รับต่ัวสููง แล่ะรวด้เร็วท่ันต่่อ
การเป็ล่่�ยนแป็ล่ง เนื�องจากธุุรกิจธุนาคารเป็็นเสูมือน 

CFO ในยุคุ New Normal

เลนส์์

พร้อมก้้าวิผ่่านคุวิามท้าทายหลัง COVID-19

 สูวัสูด่้ค่ะ ท่่านสูมาชิิกสูภาวิชิาช่ิพบัญช่ิทุ่กท่่าน ก่อนอื�นดิ้ฉััน 
ขอขอบพระคุณสูำาหรับความไว้วางใจท่่�ท่ำาให้ดิ้ฉัันได้้มาร่วมงานกับ 
สูภาวิชิาช่ิพบัญช่ิ ในฐานะป็ระธุานคณะกรรมการวิชิาช่ิพบัญช่ิด้้านการบัญช่ิ
บริหาร ในวาระป็ ี2563-2566 ค่ะ โด้ยหลั่งจากได้้เริ�มงานในเด้อืนกนัยายน
ท่่�ผ่่านมา ดิ้ฉัันได้้ช่ิ�แจงนโยบายด้้านบัญช่ิบริหารให้กับคณะกรรมการ 
สูภาวิชิาช่ิพบัญช่ิ ภายใต้่วิสัูยทั่ศน์ “สร้้าง Trust และภููมิค้่มกัันของปร้ะเทศ
โดยืกัาร้พััฒนาผูู้้นำาในสายืวิชาชีพับััญชีบัริ้หาร้ที�มีวิสัยืทัศน์ร้อบัรู้้ 
พัร้้อมรั้บัความท้าทายืในอนาตต” ในการน่�ได้้วางแผ่นงานในการป็รับเนื�อหา 
แล่ะรูป็แบบของหลั่กสููต่ร CFO Certificate หลั่กสููต่ร TCMA แล่ะหลั่กสููต่ร
บัญช่ิบริหารอื�น ๆ  เพื�อให้ทั่นกับสูถึานการณ์เศรษฐกิจท่่�ได้้รับผ่ล่กระท่บจาก
การแพร่ระบาด้ของ COVID-19 แล่ะรองรับการเป็ล่่�ยนแป็ล่งของธุุรกิจแล่ะ
อุต่สูาหกรรมภายใต้่โล่กแห่งเท่คโนโล่ย่ท่่�ทั่นสูมัย ทั่�งน่� เพื�อให้ผู้่ป็ระกอบ
วิชิาช่ิพบัญช่ิ นักบัญช่ิบริหาร แล่ะ CFO ได้้ป็รับตั่วแล่ะม่มุมมองท่่�ก้าวทั่น
ต่่อโล่กธุุรกิจไร้พรมแด้นท่่�ม่ความท้่าท่ายอย่างยิ�งในอนาคต่ค่ะ

 แล่ะเพื�อให้ท่่านสูมาชิิกสูภาวิชิาช่ิพบัญช่ิ ได้้รับท่ราบแล่ะ 
เห็นพล่วรรต่ของการเป็ล่่�ยนแป็ล่งแล่ะป็รับตั่ว ดิ้ฉัันจึงนำาป็ระสูบการณ์ 
ท่่�ได้้แล่กเป็ล่่�ยนมุมมองกับผู้่บริหารระดั้บสููงในหล่ากหล่ายอุต่สูาหกรรม
ในการดู้แล่ผู้่ม่สู่วนได้้เสู่ยในงาน CFO ซึึ่�งได้้จัด้ให้สูายงานการเงิน 
ของกลุ่่มบริษัท่ ป็ต่ท่. ในช่ิวงต้่นเดื้อนพฤศจิกายนท่่�ผ่่านมา ภายใต้่หัวข้อ
 “365 Days CFO with Stakeholders in the New Normal Era” 
ซึึ่�งในงานม่วิท่ยากรผู้่ท่รงคุณวุฒิิหล่ายท่่าน อาทิ่ ค่ณขัตติยืา อินทร้วิชัยื - 
ป็ระธุานเจ้าหน้าท่่�บริหาร ธุนาคารกสูิกรไท่ย, ร้องศาสตร้าจาร้ย์ื ดร้.พัส่ 
เดชะริ้นทร์้ - กรรมการอสิูระแล่ะกรรมการต่รวจสูอบ บรษัิท่ ไท่ยออยล์่ จำากัด้ 
(มหาชิน) แล่ะ ค่ณทอแสง ไชยืปร้ะวัติ - ผู้่จัด้การฝ่่ายวางแผ่นกล่ยทุ่ธ์ุ บริษัท่ 
ไท่ยออยล์่ จำากัด้ (มหาชิน) เข้าร่วมแบ่งปั็นความรู้แล่ะป็ระสูบการณ์เก่�ยว
กับความท่้าท่ายของสูายงานการบัญช่ิบริหารต่่อสูถึานการณ์เศรษฐกิจ 
ในป็ัจจุบัน หรือยุคท่่�เราอาจเร่ยกกันว่า “The New Normal Era”
ซึึ่�งทุ่กท่่านล้่วนแต่่เป็็น Stakeholders ท่่�สูำาคัญของ CFO ทั่�งสิู�น โด้ยดิ้ฉััน
ขอสู่งต่่อข้อมูล่ความรู้ท่่�น่าสูนใจแก่ท่่านสูมาชิิกสูภาวิชิาช่ิพบัญช่ิทุ่กท่่าน 
โด้ยสูรุป็ดั้งน่�ค่ะ

กระดู้กสัูนหลั่งสูำาคัญของระบบเศรษฐกิจ ดั้งนั�น เงินสูด้ Call 
Center รวมถึึงระบบโครงสูร้างพื�นฐานท่างการเงินของธุนาคาร 
จะต่้องม่ความพร้อมอยู่เสูมอ แม้ว่าอาจจะม่การป็ิด้สูาขาล่ง แล่ะ 
ในขณะเด่้ยวกัน ธุนาคารก็ต้่องดู้แล่แล่ะสูร้างกำาไรให้กับ Stakeholder  
สูำาคัญ ซึึ่�งก็คือผู้่ถืึอหุ้น โด้ยต้่องมองทั่�งฝั่�งกำาไร สูภาพคล่่อง รวมถึึง 
การเงินกองทุ่น (Capital Adequacy) 2) Reimagine: จินตนากัาร้ใหม� 
เนื�องจากป็ัจจุบัน เศรษฐกิจ ต่ล่าด้ แล่ะพฤต่ิกรรมลู่กค้า เป็ล่่�ยนไป็ 
อยา่งรวด้เร็ว ธุนาคารจงึต้่องป็ระเมนิแล่ะมองหาโอกาสูในการป็ระกอบ
ธุุรกิจใหม่ ๆ  ต่ล่อด้เวล่าแล่ะอยา่หยดุ้นิ�ง 3) Reform: การป็รับโครงสูร้าง 
ต่ามท่่�ม่การ Reimagine โอกาสูท่างธุุรกจิใหม ่ๆ  แล้่ว ธุนาคารกต้็่องจดั้
อันดั้บความสูำาคัญของโครงสูร้าง หรือสิู�งท่่�ต้่องม่การป็รับเป็ล่่�ยนใหม่ 
ภายในองค์กร สิู�งใด้เร่งด่้วน สิู�งใด้สูามารถึรอได้้ เป็็นต่้น สูำาหรับ 
หลั่ก 6P นั�น ม่ความคล่้ายคลึ่งกับหล่ัก 4P ท่่�เพื�อน ๆ สูมาชิิก 
สูภาวิชิาช่ิพบัญช่ิ ได้้รำ�าเร่ยนกันจากวิชิาการต่ล่าด้ คือ Product, Price, 
Place และ Promotion แต่่ท่าง KBANK นั�นมองไป็ถึึง P ท่่� 5 แล่ะ 
6 ได้้แก่ Productivity และ People ซึึ่�งท่างธุนาคารจัด้ให้ม่การ 
Reskill/Upskill พนักงานของธุนาคารต่ล่อด้เวล่าเพื�อให้สูอด้รับ 
กับ โล่ก ท่่� เป็ ล่่� ยน ไป็อย่ า ง รวด้ เร็ ว ใน ปั็จ จุ บัน  แล่ะ สุูด้ ท้่ าย
คือหลั่ก 2M ซ่ึ่�งได้แกั�  Market และ Make it Happen 
ซึึ่� งธุนาคารย่อมต้่องให้ความสูำา คัญต่่อต่ล่าด้ท่่� เป็ล่่�ยนแป็ล่ง 
ต่ล่อด้เวล่า แล่ะต่อบสูนองให้ทั่นท่่วงท่่ โด้ยท้่ายสุูด้ ค่ณขัตติยืา 
ได้้ฝ่ากป็ระโยคทิ่�งท้่ายไว้ว่า “If you want to go fast, go alone. 
If you want to go far, go together. เพัร้าะลูกัค้าธนาคาร้
ต�างได้รั้บัผู้ลกัร้ะทบักัันถ้้วนหน้าและทั�วทั�งปร้ะเทศ ดังนั�นเร้าต้อง 
ไม�ร้อดคนเดียืว แต�เร้าต้องร้อดไปด้วยืกััน”

นางสาวภััทรลดา สง่าแสง
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รองศาส์ตราจารย์ ดร.พส์ุ เดชัะรินทร์

กรรมการอิิสิระและกรรมการตรวจ้สิอิบ
บริษััที่ ไที่ยอิอิยล์ จ้ำากัด (มหาชน) 

คุุณทอแส์ง ไชัยประวิัติ

ผู้้้จั้ดการฝ่่ายวางแผู้นกลยุที่ธ์
บริษััที่ ไที่ยอิอิยล์ จ้ำากัด (มหาชน)

 อาจารย์พสูุได้้เล่่าถึึงมุมมองแล่ะความคาด้หวังท่่�ม่ต่่อป็ระธุานเจ้าหน้าท่่�บริหารด้้านการเงิน 
ของบริษัท่หรือ CFO ว่าในฐานะกรรมการอิสูระของบริษัท่จด้ท่ะเบ่ยน ท่่านมองหาคุณลั่กษณะ
สูำาคัญ 5 ป็ระการจาก CFO ของบริษัท่ หรืออาจสูรุป็ให้ง่ายต่่อการเข้าใจได้้เป็็น 5E ปร้ะกัอบัด้วยื 

1) Educate: CFO ต้่องสูามารถึสูร้างความรู้ความเข้าใจในธุุรกิจของบริษัท่ให้กับคณะกรรมการ
บริษัท่ได้้ในเวล่าท่่�จำากัด้ นำาเรื�องยากมาเล่่าให้เข้าใจได้้ง่าย เนื�องจาก CFO เป็็นบุคคล่ท่่�ต้่องม่การติ่ด้ต่่อ

สืู�อสูารกับคณะกรรมการบริษัท่อยูเ่สูมอ 2) Explain: CFO ต้่องสูามารถึสูามารถึอธิุบายแล่ะต่อบข้อซัึ่กถึาม 
ของคณะกรรมการบริษัท่ได้้อยา่งชัิด้เจน แล่ะอด้ท่น 3) Ensure: CFO ต้่องสูามารถึสูร้างความมั�นใจให้กับคณะกรรมการบริษัท่ได้้ 
โด้ยเฉัพาะในเรื�องความถูึกต้่องแล่ะแม่นยำาของตั่วเล่ขท่างการเงิน CFO 4) Energize: CFO ต้่องสูามารถึสู่งต่่อพลั่งบวกให้กับ
คณะกรรมการบริษัท่ได้้ แล่ะต้่องม่ Growth Mindset 5) Engage: CFO ต้่องสูามารถึสูร้างสัูมพันธุภาพท่่�ด่้กับคณะกรรมการ
บริษัท่ได้้อย่างเหมาะสูม โด้ยท่่�ต้่องม่จุด้ยืนของต่นเอง กล้่าเห็นต่่าง กับทั่�งคณะกรรมการ แล่ะ CEO ของบริษัท่ หากม่มุมมองท่่�
แต่กต่่างออกไป็แล่ะเป็็นป็ระโยชิน์กับบริษัท่โด้ยรวม

 ท่่านได้้แบ่งปั็นความรู้แล่ะป็ระสูบการณ์เก่�ยวกับ Mega Trend รวมถึึงวิธุ่การป็รับตั่วของบริษัท่ 
ในอุต่สูาหกรรมพล่ังงาน โด้ยม่ 4 หัวหล่ักคือ 1) Green Resonance: เสู่ยงสูะท่้อน 
สูู่ความยั�งยืน โด้ยปั็จจุบันหล่าย ๆ บริษัท่ได้้เริ�มมองถึึงการล่งทุ่น หรือการป็ระกอบธุุรกิจ 

ท่่� ม่ความยั� งยืนแล่ะเ ป็็นมิต่รต่่อสิู� งแวด้ล้่อมมากขึ�น  2) Uncerta in Phenomena:
โล่กท่่�ผ่ันแป็ร โด้ยป็ัจจุบันสิู�งแวด้ล้่อมท่่� เราอาศัยอยู่ล่้วนเป็ล่่�ยนแป็ล่งไป็อย่างรวด้เร็ว แล่ะ 

ม่ความไม่แน่นอนสููงต่ามคำาว่า VUCA-Volatil ity, Uncertainty, Complexity, แล่ะ Ambiguity รวมไป็ถึึง 
ความไม่แน่นอนด้้านการเมืองระหว่างป็ระเท่ศ ด้้านการเมืองภายในป็ระเท่ศ แล่ะสัูงคม 3) Seamless Space: 
อัจฉัริยะไร้ขอบเขต่ ต่ามการพัฒินาของเท่คโนโล่ย่ในปั็จจุบันท่่�รวด้เร็วท่ำาให้ในปั็จุบันเท่คโนโล่ย่กล่ายเป็็นสิู�งท่่�สูำาคัญ
ของทุ่กคน ท่ำาให้เกิด้โอกาสูในการป็ระกอบธุุรกิจใหม่ ๆ เช่ิน Internet-of-Things หรืองานด้้าน Data Science 
รวมถึึงม่การ Disrupt อุต่สูาหกรรมรถึยนต่์ เช่ิน การผ่ลิ่ต่รถึไฟฟ้า แล่ะรถึยนต่์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) 
แล่ะสูุด้ท้่าย 4) Competitors Move โด้ยผู้่เล่่นในอุต่สูาหกรรมพล่ังงานได้้ม่การขยับขยายธุุรกิจท่่�น่าสูนใจ เช่ิน 
การท่่� Reliance บริษัท่นำ�ามันยักษ์ใหญ่ของอินเด่้ยได้้ม่การกระจายการล่งทุ่นไป็ยังธุุรกิจด้ิจิทั่ล่ สืู�อบันเท่ิง จึงท่ำาให้ 
ในปี็ 2563 Reliance คาด้ว่าจะม่กำาไรจากธุุรกิจนำ�ามันล่ด้ล่งเหลื่อเพ่ยงป็ระมาณร้อยล่ะ 50 จากเดิ้มร้อยล่ะ 100 ในปี็ 2559

“ในสู่วนของดิ้ฉัันเองท่ำางานท่่� บริษัท่ ไท่ยออยล์่ จำากัด้ (มหาชิน) มาเป็็นเวล่ากว่า 25 ปี็ ก่อนย้ายมา
สัูงกัด้ ป็ต่ท่. ช่ิวง 5 ปี็ท่่�ผ่่านมา สิู�งสูำาคัญท่่�ท่ำาให้ท่ำางานได้้สูนุกแล่ะมักสูร้างการเป็ล่่�ยนแป็ล่งเสูมอคือ 
กัาร้ให้โอกัาส หมายถึึง การให้โอกาสูกับต่นเองท่่�จะเร่ยนรู้ในสืู�งใหม่ ๆ ท่ด้ล่องท่ำากระบวนการใหม่ 
เพื�อรองรับสูถึานการณ์ท่่�เป็ล่่�ยนแป็ล่งไป็ แล่ะให้โอกาสูกับท่่มงานแล่ะผู้่คนรอบต่ัวหากท่ำาได้้ 
การมองโล่กแบบคดิ้บวกต่่อยอด้กเ็ป็็นสิ�งสำาคัญ Positive Thinking/Be Proactive ในช่ิวง COVID-19 
เราเห็นวิกฤติ่คุกคามช่ิวิต่แล่ะธุุรกิจในทุ่กวันแต่่ในวิกฤติ่นั�นแฝ่งมาด้้วยโอกาสูมากมายอย่างไม่น่าเชืิ�อ 

แล้่วแต่่มุมมอง กล่่าวคือ โล่กเริ�มม่ความเท่่าเท่่ยมกันมากขึ�นแล่ะเราสูามารถึพลิ่กฟ้�นสูถึานการณ์ได้้ 
หากตั่�งรับแล่ะต่อบสูนองได้้เร็วทั่นจังหวะ หากม่มุมมองท่่�เฉ่ัยบคมแล่ะม่ท่่มงานท่่�เปี็�ยมพลั่งใจ นอกจากน่� 

กัาร้เรี้ยืนรู้้อยื�างต�อเนื�อง  Sharpen the Saw ดิ้ฉัันมองเสูมือนว่าเป็็นการเร่ยนรู้ต่ล่อด้เวล่า ท่ำาให้ได้้พูด้คุยแล่กเป็ล่่�ยนความรู้
ป็ระสูบการณ์กับผู้่คนท่่�ได้้พบเจอ ทั่�งหมด้น่� สิู�งสูำาคัญท่่�สุูด้คือการสูร้างแล่ะพัฒินาผู้่ม่สู่วนได้้เสู่ยให้กล่ายเป็็นพันธุมิต่ร Valued 
Partnerships ท่างธุุรกิจแล่ะช่ิวิต่ป็ระจำาวันผ่่านการสูร้าง Trust ทุ่กสิู�งจะท่ำาให้เราสูามารถึลุ่ยงานได้้เต็่มท่่� ม่ผู้่ร่วมเดิ้นท่าง 
สูร้างคุณค่าแต่่ต้่องมองทุ่กสิู�งเป็็นธุรรมะ เพราะธุรรมะ คือ ธุรรมชิาติ่ ท่ำาทุ่กอยา่งให้เป็็นไป็ต่ามธุรรมชิาติ่ เราจะเข้มแข็งได้้อยูท่่่�ใจเรา 
ต้่องหนักแน่น แล่ะ ท่ำาให้ดู้ อยู่ให้เป็็น เย็นให้พอ รอให้ได้้”

 ทั�งหมดเป็นม่มมองที�สะท้อนได้อยื�างสอดคล้อง จากัผูู้้บัริ้หาร้ร้ะดับัสูงขององค์กัร้ผู้�านร้ะบับั Webex และกัาร้เสวนาสด 
ในคร้่�งบั�ายืวันนั�น ทั�งนี� ดิฉัันม่�งหวังนำาเอาปร้ะเด็นดังกัล�าวมาปร้ับัใช้ในกัาร้กัำาหนดแผู้นงานและหลักัสูตร้ต�าง ๆ ของ 
คณะกัร้ร้มกัาร้วิชาชีพับััญชีด้านกัาร้บััญชีบัริ้หาร้ วาร้ะปี 2563-2566 ต�อไป ซ่ึ่�งฉับัับัถั้ดไปดิฉัันจะเชิญกัร้ร้มกัาร้แต�ละท�าน
เวียืนกัันมาถ้�ายืทอดปร้ะสบักัาร้ณ์และม่มมองที�จะขับัเคลื�อนนักับััญชีบัริ้หาร้และ CFO ให้สนับัสน่นภูาร้กิัจผูู้้นำาองค์กัร้และ
ผูู้้มีส�วนได้ส�วนเสียืองค์กัร้ อันจะเป็นปร้ะโยืชน์ต�อกัาร้พััฒนาปร้ะเทศชาติต�อไปค�ะ
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	 เข้้าสู่่�เดืือนสูุ่ดืท้้ายข้องปีีกัันแล้้วนะคะ	 เดืือนน้�เรี้ยกัไดื้ว�าเต็็มไปี
ดื้วยความสูุ่ข้	แล้ะเสู่้ยงหััวเรีาะ	มองไปีท้างไหันกั็พบแต็�บรีรียากัาศข้อง 
กัารีเฉล้ิมฉล้องท้้�กัำาล้ังจะเรีิ�มข้้�น	ในเดืือนธัันวาคมน้�ม้วันหัยุดืค�อนข้้างเยอะ 
หัล้ายท้�านคงจะวางแผนในกัารีท้�องเท้้�ยวเพื�อผ�อนคล้ายความต็รี้งเครี้ยดื 
แต็�กั็อย�าเพิ �งปีล้�อยใจไปีกัับเสู่้ยงเพล้งข้องปีารี์ต็้ �สู่ �งท้้ายปีีกัันนะคะ 
เพรีาะนักับัญชี้จะต็้องอบรีมพัฒนาความรี่ ้ต็�อเนื �องแล้ะอัปีเดืต็ภายใน 
วันท้้�	 31	ธัันวาคม	ข้�าวดื้สู่ำาหัรีับผ่้ท้้ �อบรีมสู่ัมมนากัับสู่ภาวิชีาชี้พบัญชี้
สู่ามารีถนำาใบเสู่รี็จรีับเงิน/ใบกัำากัับภาษี้ไปีหัักัล้ดืหัย�อนภาษี้ไดื้ต็ามจรีิง 
แต็�ต็้องไม�เกัิน	30,000	บาท้	ต็ามเงื�อนไข้ข้องโครีงกัารี	“ชี้อปีดื้ม้คืน” 
อ้กัด้ืวยนะคะ
	 ในเดืือนน้�	นอกัจากัจะเป็ีนชี�วงเท้ศกัาล้สู่�งปีีเกั�าต้็อนรัีบปีีใหัม�แล้้ว 
ยังม้วันสู่ำาคัญอย�างวันท้้�	5	ธัันวาคม	ซ้ึ่�งเป็ีน	วันคล้้ายวันเฉลิ้มพรีะชีนมพรีรีษีา 
พรีะบาท้สู่มเด็ืจพรีะบรีมชีนกัาธิัเบศรี	มหัาภ่มิพล้อดุืล้ยเดืชีมหัารีาชี	วันชีาติ็	
แล้ะวันพ�อแหั�งชีาต็ิอ้กัดื้วย	แม้ว�าพรีะองค์ท้�านจะเสู่ดื็จสู่วรีรีคต็ไปีแล้้ว 
แต็�ปีรีะชีาชีนชีาวไท้ยทุ้กัคนก็ัยังรัีกัแล้ะสู่ำาน้กัในพรีะมหัากัรุีณาธิัคุณอย่�เสู่มอ 
แล้ะยังม้วันรัีฐธัรีรีมน่ญ	ซ้ึ่�งเป็ีนวันสู่ำาคัญอ้กัหัน้�งวันข้องเดืือนน้�ด้ืวยนะคะ
	 Newsletter	ฉบับน้�ยังคงรีวบรีวมข้้อม่ล้ข้�าวสู่ารีแล้ะบท้ความ 
ท้้�เป็ีนปีรีะโยชีน์ต็�อนักับัญช้ี	โดืยได้ืรัีบเก้ัยรีติ็จากั	นางสาวภััทรลดา สง่าแสง
ปีรีะธัานคณะกัรีรีมกัารีวิชีาช้ีพบัญช้ีด้ืานกัารีบัญช้ีบริีหัารี	สู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ี 
มากัล้�าวท้ักัท้ายเปีิดืเล้�มผ�านบท้ความ	“มองผ่่านเลนส์ CFO ในยุุค New 
Normal พร้อมก้้าวผ่่านความท้าทายุหลัง COVID-19”	พรี้อมดื้วย 
เนื�อหัาสู่ารีะ	อาท้ิ	CPA	กัับกัารียืนยันกัารีล้งล้ายมือชีื�อ,	กัารีบรีิหัารีบัญชี้
ครีัวเรีือนในสู่ถานกัารีณ์	“ความไม�แน�นอน”,	ผล้กัรีะท้บท้างธัุรีกัิจแล้ะ
ท้างดื้านบัญชี้จากักัารีปีฏิิรี่ปีอัต็รีาดือกัเบ้�ยอ้างอิง	 (Benchmark	 Interest	
Rate	Reform),	วิสู่ัยท้ัศน์	พันธักัิจ	แล้ะยุท้ธัศาสู่ต็รี์ข้องสู่ภาวิชีาชี้พบัญชี ้
ต็ามแนวท้างกัารีพัฒนาท้้�ยั�งยืนภายใต็้ยุค	VUCA+,	มาท้ำาความรี่้จักักัับ 
e-Withholding	 Tax	 แล้ะเน ื �อหัาอ ื �น	 ๆ	 อ ้กัมากัมายต็ ิดืต็ามไดื ้ 
ภายในเล้�มค�ะ
	 ท้้ายน้ �หัากัท้�านต็้องกัารีเสู่นอแนะหัรีือต็ิชีมม	จดืหัมายข้�าว 
สู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ี	สู่ามารีถสู่�งมาได้ืท้้�	E-mail:	newsletter@tfac.or.th

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบัับันี้้�	 จััดทำำาขึ้้�นี้เพื่่�อเป็็นี้ส่�อกลางในี้การนี้ำาเสนี้อขึ้้อมููล 
ขึ้่าวสารทำ้�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	มูิใช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำา 
ห้ร่อคำวามูคิำดเห็้นี้ด้านี้กฎห้มูาย	ทัำ�งน้ี้�	สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรอง 
คำวามูถููกต้้องคำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ป็ัจัจัุบัันี้ขึ้องขึ้้อมููลเนี้่�อห้า	ต้ัวเลขึ้	รายงานี้ 
ห้ร่อขึ้้อคำิดเห้็นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้คำวามูรับัผู้ิดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ	ไมู่ว่าเป็็นี้ 
ผู้ลโดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูทำ้�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�ง
ส่วนี้ใดห้ร่อทัำ�งห้มูดในี้เอกสารฉบัับัน้ี้�ไป็ใช้

ที่ปรึกษา
• ปิยะพงศ์ แสงภทัราชยั กรรมูการสภาวชิาชพ้ื่บัญัช้
	 ด้านี้ป็ระชาสัมูพัื่นี้ธ์ิ์	วาระปี็	2563-2566
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผูู้้อำานี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

คณะผู้จัดทำ�
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผูู้้จััดการส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• วรวีร์ แก้วมณี	เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• ชยากรณ์ นุกูล เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้งานี้ส่�อสารองคำ์กร

กำ�หนดเวลา���เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายเด่อนี้	(ทำุกต้้นี้เด่อนี้)
ข้อมูลติดต่อ��Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook����https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE�ID�������@tfac.family

	 เมื �อวันท้้�	 5	พฤศจิกัายน	2563	นายุวรวิทยุ์ เจนธนากุ้ล
นายกัสู่ภาวิชีาชี้พบัญชี้	 เข้้ารีับเข้็มเกั้ยรีต็ิยศธัรีรีมศาสู่ต็รี์สู่ามัคค้ 
อันเป็ีนกัารีเชิีดืช่ีเก้ัยรีติ็ศิษีย์เกั�าท้้�ม้ผล้งานด้ืเดื�น	ม้ความก้ัาวหัน้าในหัน้าท้้�
กัารีงานเป็ีนท้้�ปีรีะจักัษ์ี	โดืยชีมรีมเพื�อนโดืม	นอกัจากันั�น	ภายในงานยังม้
งานเชิีดืช่ีเก้ัยรีติ็แกั�อาจารย์ุเนาวรัตน์ พงษ์์ไพบููลย์ุ	ศิษีย์เกั�าท้้�ได้ืรัีบยกัย�อง
ว�าเปี็นกัว้รีัต็นโกัสู่ินท้รี์	แล้ะเปี็นหัน้�งในกัว้แหั�งอาเซึ่้ยนในโอกัาสู่ท้้�ม้อายุ
ครีบรีอบ	80	ปีี	รีวมถ้งกัารีจัดืแสู่ดืงนิท้รีรีศกัารีกัว้นิพนธั์ข้องอาจารีย์
ภายในงาน	จัดืข้้�น	ณ	ห้ัองเธ้ัยร์ีเต็อร์ี	หัอสู่มุดืป๋ีวย	อ้�งภากัรีณ์	มหัาวิท้ยาลั้ย
ธัรีรีมศาสู่ต็ร์ี	ศ่นย์รัีงสิู่ต็

นายกสภาวิิชาชีพบััญชี เข้้ารัับัเข้็มเกียรัติิยศ

ธรัรัมศาสติรั์สามัคคี

๕ ธันวิาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

น้อมสำานึกในพรัะมหากรัุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Newsletter    Issue 964



	 เมื�อวันท้้�	24	พฤศจิกัายน	2563	สู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ี	จัดืกิัจกัรีรีม	
“TFAC Engagement Day 2020”	 แล้ะเปีิดืโอกัาสู่ใหั้พนักังาน 
เจ้าหัน้าท้้�สู่ภาฯ	ทุ้กัฝ่่าย	ทุ้กัสู่�วนงาน	ได้ืม้สู่�วนรี�วมในกัารีกัำาหันดืทิ้ศท้าง 
นโยบายข้องสู่ภาวิชีาชี้พบัญชี้	 รีวมถ้งไดื้มารี�วมแสู่ดืงความคิดืเหั็น 
นำาเสู่นอโครีงกัารี/กัิจกัรีรีม/นวัต็กัรีรีม	เพื�อรี�วมกัันปีรีับปีรีุงแล้ะพัฒนา 
สู่ภาวิชีาชี้พ	 โดืยม้	นายุวรวิทยุ์ เจนธนากุ้ล	นายกัสู่ภาวิชีาชี้พบัญชี้	
พรี้อมดื้วย	ดร.เยุาวลัก้ษ์ณ์์ ชาติบูัญชาชัยุ	ปีรีะธัานคณะกัรีรีมกัารี 
วิชีาชี้พบัญชี้ดื้านกัารีวางรีะบบบัญชี้	นายุปิิยุะพงศ์์ แสงภััทราชัยุ 
กัรีรีมกัารีแล้ะปีรีะชีาสู่ัมพันธั์	นายุสุพจน์ สิงห์เสน่ห์	 เล้ข้าธัิกัารี	
นางสาวสุภัาณ์ี ศ์รีสถิิตวัตร	ผ่้ชี�วยเล้ข้าธัิกัารี	แล้ะนางสาวพัชรินทร์ 
รัก้ษ์รเงิน	ผ่้ชี�วยเล้ข้าธัิกัารี	 เข้้ารี�วมฟัังกัารีนำาเสู่นอพรี้อมใหัคำาแนะนำา	
จัดืข้้�น	ณ	อาคารีสู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ี	ชัี�น	7	สุู่ขุ้มวิท้	21
	 ภายในงานเต็็มไปีด้ืวยแนวความคิดืริีเริี�มในกัารีนำาเสู่นอสิู่�งใหัม�	ๆ  
แล้ะกัารีพัฒนาต็�อยอดืจากัสิู่�งเดิืม	ผล้งานกัารีนำาเสู่นอในทุ้กั	ๆ	โครีงกัารี 
จะถ่กัพิจารีณาใหั้ม้ปีฏิิบัต็ิจรีิง	 เพื�อผล้ักัดืันแล้ะรี�วมกัันปีรีับปีรีุงพัฒนา 
สู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ีให้ัก้ัาวไปีข้้างหัน้าพร้ีอมกััน

	 ท้ ั �งน ้ � 	 สู่ภาว ิชีาชี ้พบัญชี้จะปีรีะชีาสู่ัมพันธั ์แจ ้งสู่มาชี ิกั 
สู่ภาวิชีาชี้พบัญชี้แล้ะผ่ ้ปีรีะกัอบวิชีาชี้พบัญชี้ใหั้ท้รีาบถ้งโครีงกัารี 
ท้้�ได้ืรัีบกัารีคัดืเลื้อกัเพื�อให้ับรีรีลุ้วิสัู่ยทั้ศน์แล้ะพันธักิัจท้้�ได้ืปีรัีบปีรุีงแล้้วต็�อไปี 
หัากัสู่มาชิีกัม้ข้้อเสู่นอแนะกัารีพัฒนาปีรัีบปีรุีงบริีกัารี	สู่ามารีถแจ้งเข้้ามาท้้� 
สู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ีได้ืโดืยต็รีง	tfac@tfac.or.th.

	 เม ื � อว ันท้ ้ � 	 6 	 พฤศจ ิกัายน	 2563	 สู่ภาว ิชีาชี ้พบ ัญชี ้ 
โดืยคณะกัรีรีมกัารีกัำาหันดืมาต็รีฐานบัญชี้ไดื้จัดืปีรีะชีุม	Online	Focus	
Group	กัับสู่มาคมนักัวิเครีาะห์ัหัลั้กัท้รัีพย์	เพื�อหัารืีอเรืี�องกัารีใช้ีแนวปีฏิิบัติ็
ท้างกัารีบัญช้ี	เรืี�อง	มาต็รีกัารีผ�อนปีรีนชัี�วครีาวสู่ำาหัรัีบท้างเลื้อกัเพิ�มเติ็ม 
ท้างบัญชี้เพื �อรีองรีับผล้กัรีะท้บจากัสู่ถานกัารีณ์กัารีแพรี�รีะบาดื 
ข้องโรีคต็ิดืเชี ื �อไวรี ัสู่โคโรีนา	 2019	 (COVID-19)	 ต็ามปีรีะกัาศ 
สู่ภาวิชีาชี้พบัญชี้ท้้�	 16/2563	ซึ่้�งจะหัมดือายุล้งในวันท้้�	 31	ธัันวาคม 
2563	โดืยนักัวิเครีาะห์ัจากับริีษัีท้ต็�าง	ๆ 	ได้ืแสู่ดืงมุมมองแล้ะข้้อเสู่นอแนะ 
ต็�าง	ๆ	 เพื �อใหั้สู่ภาวิชีาชี้พบัญชี้ใชี้เปี็นข้้อม่ล้ปีรีะกัอบกัารีพิจารีณา 
แนวปีฏิิบัต็ิกัารีบัญชี้ฯ	ดืังกัล้�าวเนื�องจากัสู่ถานกัารีณ์กัารีแพรี�รีะบาดื
ข้อง	Covid-19	ยังคงม้ผล้กัรีะท้บต็�อกัารีนำาเสู่นองบกัารีเงินข้องกัิจกัารี 
โดืยคำาน้งถ้งความสู่อดืคล้้องกัับแนวท้างข้องคณะกัรีรีมกัารีมาต็รีฐาน
กัารีบัญชี้รีะหัว�างปีรีะเท้ศ	 (IASB)	แล้ะความเหัมาะสู่มกัับสู่ถานกัารีณ ์
ในปัีจจุบันข้องปีรีะเท้ศไท้ย

	 ท้ั�งน้�	 เพื�อนสู่มาชีิกัสู่ามารีถต็ิดืต็ามความกั้าวหัน้ามาต็รีกัารี 
ผ�อนปีรีนชัี�วครีาวท้างเลื้อกัเพิ�มเติ็มท้างบัญช้ีจากัสู่ถานกัารีณ์	COVID-19	
ได้ืท้้�เว็บไซึ่ต์็แล้ะชี�องท้างกัารีสืู่�อสู่ารีอื�น	ๆ	ข้องสู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ี

	 เมื�อวันอังคารีท้้�	10	พฤศจิกัายน	2563	สู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ี	โดืย 
นายุวรวิทย์ุ เจนธนากุ้ล	นายกัสู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ี	พร้ีอมด้ืวยนางสาวสุภัาณี์ 
ศ์รีสถิิตวัตร	ผ่้ชี�วยเล้ข้าธัิกัารี	 เข้้ารี�วมปีรีะชีุมคณะกัรีรีมกัารีบรีิหัารี 
สู่มาพันธ์ัสู่ภาวิชีาช้ีพแหั�งปีรีะเท้ศไท้ย	ณ	ห้ัองปีรีะชุีม	ดร.ทัศ์นา บุูญทอง
สู่ภากัารีพยาบาล้	กัรีะท้รีวงสู่าธัารีณสู่ขุ้	จังหัวัดืนนท้บุรี้	ซึ่้�งกัารีปีรีะชีุม
คณะกัรีรีมกัารีดัืงกัล้�าว	เป็ีนกัารีรี�วมมือข้องสู่ภาวิชีาช้ีพจำานวน	11	แหั�ง 
ซึ่้�งไดื้แกั�แพท้ยสู่ภา	สู่ภากัารีพยาบาล้	สู่ภาท้นายความ	สู่ภาเภสู่ัชีกัรีรีม	
ท้ันต็แพท้ยสู่ภา	สู่ภาวิศวกัรี	สู่ภาสู่ถาปีนิกั	สู่ัต็วแพท้ยสู่ภา	สู่ภาเท้คนิค 
กัารีแพท้ย์	สู่ภากัายภาพบำาบัดื	แล้ะสู่ภาวิชีาช้ีพบัญช้ี	เพื�อพัฒนาสู่�งเสู่ริีม
กัารีปีรีะกัอบวิชีาชี้พใหั้ม้คุณภาพแล้ะมาต็รีฐาน	รีวมไปีถ้งแล้กัเปีล้้�ยน
เร้ียนร้่ีกัารีดืำาเนินงานข้องแต็�ล้ะองค์กัรีเพื�อให้ัม้ปีรีะสิู่ท้ธิัภาพมากัยิ�งข้้�น

สภาวิิชาชีพบััญชี จััดงาน 

“TFAC Engagement Day 2020”

สภาวิิชาชีพบััญชี รั่วิมปรัะชุมคณะกรัรัมการั

บัรัิหารัสมาพันธ์สภาวิิชาชีพแห่งปรัะเทศไทย

สภาวิิชาชีพบััญชีจััดปรัะชุม Online Focus Group กับั

สมาคมนักวิิเครัาะห์หลักทรััพย์เพ่อหารัือมาติรัการั

ผ่่อนปรันชั่วิครัาวิทางเลือกเพิ่มเติิมทางบััญชี

จัากสถานการัณ์ COVID-19
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มาทำาความรู้จักกับ

e-Withholding TAX
	 สวััสดีีครัับสมาชิิกสภาวิัชิาชีิพบัญชีิทุุกทุ่าน	 ก่อนอ่�นผมต้้องขอขอบคุณทุ่านสมาชิิกทีุ�ให้้ควัามไว้ัวัางใจ	 ให้้ผมได้ี
เป็็นส่วันห้น่�งของการัขับเคล่ื่�อนสภาวัิชิาชิีพบัญชิี	 ในฐานะกรัรัมการัแลื่ะป็รัะธานคณะกรัรัมการัวัิชิาชิีพบัญชิีด้ีานการับัญชิ ี
ภาษีีอากรั	อีกวัารัะห้น่�ง

	 สำำ�หรัับบทบ�ทและหน้้�ท่�ของคณะกรัรัมก�รัวิิช�ช่พบัญช่	 ด้้�น้ก�รับัญช่ภ�ษ่ีอ�กรั	 เรั�คงปฏิิเสำธไม่ได้้ว่ิ�จะต้้อง 
ม่ควิ�มเก่�ยวิข้องกับกรัมสำรัรัพ�กรั	โด้ยเฉพ�ะอย�่งยิ�งใน้ยุคท่�กรัมสำรัรัพ�กรัได้้ม่ก�รัพัฒน้�รัะบบภ�ษีเ่ปล่�ยน้แปลงก�รัทำ�ง�น้ส่่ำดิ้จิทัล 
(Digital	Transformation)	โด้ยให้ผู้่้เส่ำยภ�ษ่ีเป็น้ศู่น้ย์กล�ง	 เพ่�อให้ก�รัจัด้ก�รัภ�ษ่ีเป็น้เร่ั�องง่�ย	โด้ยม่ก�รัน้ำ�รัะบบ	e-Services 
ม�ใช้กับภ�ษ่ีหล�ย	ๆ	ปรัะเภท	เพ่�อช่วิยให้ผู้่้ปรัะกอบก�รัสำ�ม�รัถย่�น้แบบและชำ�รัะภ�ษ่ีออน้ไลน์้	ดั้งน่้�

ภาษีีเงิินได้้เงิินได้้บุคคลธรรมด้า อำำานวยความสะด้วกให้้ผูู้้เสียภาษีีด้้วยระบบต่่างิ ๆ เช่่น

o	 รัะบบ	My	Tax	Account	ใน้ก�รัคิด้ค้น้ข้อม่ลค่�ลด้หย่อน้และสิำทธิปรัะโยชน์้
o	 รัะบบ	e-Donation	อำ�น้วิยควิ�มสำะด้วิกให้ผู้่้บริัจ�คให้สำ�ม�รัถใช้สิำทธิลด้หย่อน้ภ�ษ่ีได้้โด้ยไม่ต้้องน้ำ� 
	 หลักฐ�น้ก�รับริัจ�คม�แสำด้งต่้อกรัมสำรัรัพ�กรั

ภาษีีเงิินได้้เงิินได้้นิต่ิบุคคล อำำานวยความสะด้วกให้้ผูู้้เสียภาษีีด้้วยระบบต่่างิ ๆ เช่่น

o	 รัะบบขออนุ้มัติ้ใช้เงิน้ต้รั�สำกุลอ่�น้น้อกจ�กเงิน้ต้รั�ไทยเป็น้สำกุลเงิน้ท่�ใช้ใน้ก�รัด้ำ�เนิ้น้ง�น้	 
					(Functional	Currency	:	FC)
o	 รัะบบก�รัแจ้งสิำทธิก�รัใช้ง�น้ผู้่้ส่ำงอ�ยุ

ภาษีีมูลค่าเพิ่ิ�ม อำำานวยความสะด้วกให้้ผูู้้เสียภาษีีด้้วยระบบต่่างิ ๆ เช่่น

o	 รัะบบบริัก�รัจด้ทะเบ่ยน้ภ�ษ่ีม่ลค่�เพิ�มท�งอิน้เทอร์ัเน็้ต้
o	 รัะบบ	e-Tax	Invoice	&	Receipt
o	 e-Tax	Invoice	by	email

ภาษีีธุรกิจเฉพิ่าะ อำำานวยความสะด้วกให้้ผูู้้เสียภาษีีด้้วยระบบต่่างิ ๆ เช่่น

o	 รัะบบบริัก�รัจด้ทะเบ่ยน้
o	 รัะบบย่�น้คำ�ขอย่�น้แบบแสำด้งรั�ยก�รัภ�ษ่ีรัวิมกัน้	(ภ.พ.02)

การคืนภาษีีมูลค่าเพิ่ิ�มให้้แก่นักท่อำงิเที�ยว อำำานวยความสะด้วก 

ให้้ผูู้้เสียภาษีีด้้วยระบบต่่างิ ๆ เช่่น

o	 รัะบบก�รัลงทะเบ่ยน้เป็น้ผู้่้ปรัะกอบก�รัค่น้ภ�ษ่ีม่ลค่�เพิ�ม 
					นั้กท่องเท่�ยวิ
o	 รัะบบค้น้ห�ข้อม่ลผู้่้ปรัะกอบก�รัจด้ทะเบ่ยน้ภ�ษ่ีม่ลค่�เพิ�ม 
					ให้นั้กท่องเท่�ยวิ
o	 รัะบบน้ำ�ท�งร้ั�น้ค้�

บร
ิจา

ค

โดย นายอนันต์์ สิิริิแสิงทัักษิิณ
ปรัะธ�น้คณะกรัรัมก�รัวิิช�ช่พบัญช่

ด้้�น้ก�รับัญช่ภ�ษ่ีอ�กรัและอุปน้�ยกคน้ท่�สำอง
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	 e-Withholding	 Tax	 (e-WHT)	หร่ัอภ�ษี่หัก	ณ	 ท่�จ่�ยเป็น้วิิธ่ก�รัใหม่ท่� 
กรัมสำรัรัพ�กรัพฒัน้�ข้�น้เพ่�อเพิ�มควิ�มสำะด้วิกลด้ขั�น้ต้อน้ใหแ้ก่ผู้่้ท่�ม่หน้้�ท่�หักภ�ษ่ี	ณ	ท่�จ่�ย
ทำ�ก�รัน้ำ�ส่ำงเงิน้ภ�ษ่ีต่้อกรัมสำรัรัพ�กรั	โด้ยม่ธน้�ค�รัเป็น้ตั้วิกล�งใน้ก�รัน้ำ�ส่ำงข้อม่ลและ 
ส่ำงเงิน้ภ�ษ่ีให้กับกรัมสำรัรัพ�กรั	โด้ยท่�ผู้่้ปรัะกอบก�รัไม่ต้้องจัด้ทำ�หนั้งส่ำอรัับรัองก�รัหักภ�ษ่ี	
ณ	ท่�จ่�ย		ดั้งนั้�น้	ปรัะโยชน์้ท่�เรั�จะเห็น้ได้้ชัด้เจน้เลยก็ค่อ

แล้วใครบ้างิที�จะได้้ประโยช่น์?

	 วิิธ่ก�รัสำมัครัก็ไม่ยุ่งย�กครัับ	เรั�สำ�ม�รัถสำมัครัใช้บริัก�รัได้้ท่�ธน้�ค�รัได้้เลย	แล้วิเรั�จะสำ�ม�รัถ
สำมัครัใช้บริัก�รักับธน้�ค�รัใด้ได้้บ้�ง??		ม�ด่้กัน้น้ะครัับ

 กลุ่มผูู้้ใช่้งิานระบบ ห้มายถึึงิบุคคลภายนอำก โด้ยประกอำบด้้วยบุคคลธรรมด้าและนิต่ิบุคคล

o	 กรัณ่ภ�ษ่ีเงิน้ได้้หัก	ณ	ท่�จ่�ย		เม่�อม่ก�รัจ่�ยเงิน้ได้้ให้แก่ผู้่้รัับเงิน้ทั�งใน้ปรัะเทศูและต่้�งปรัะเทศู	
 (ตามมาตรา 52 มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิิ แห่่งประมวิลรัษฎากร)
o	 กรัณ่ภ�ษ่ีม่ลค่�เพิ�ม	เม่�อม่ก�รัชำ�รัะค่�สิำน้ค้�หร่ัอบริัก�รัให้แก่ผู้่้ปรัะกอบก�รัใน้ต่้�งปรัะเทศู
 (ตามมาตรา 83/5 และมาตรา 83/6 แห่่งประมวิลรัษฎากร)

	 และเม่�อเร็ัวิ	ๆ	น่้�	กรัมสำรัรัพ�กรัได้้เปิด้ตั้วิ	“น้วัิต้กรัรัมรัะบบภ�ษ่ีหัก	ณ	ท่�จ่�ย
อิเล็กทรัอนิ้กส์ำ	 (e-Withholding	Tax)”	ผู้มจ้งถ่อโอก�สำน่้�	แน้ะน้ำ�ให้ท่�น้สำม�ชิกได้้ร้่ัจัก
กับ	e-Withholding	Tax	กัน้เลยน้ะครัับ

ทำาไมต่้อำงิใช่้

e-Withholding Tax

ลด้ขั้ั�นต่อำน

ไม่่ต้้องจััดทำำ� และยื่่นแบบฯ 

ร�ยื่ก�รภ�ษีีหััก ณ ทำี�จั่�ยื่

ลด้ต่้นทุน

ไม่่ต้้องจััดเก็บร�ยื่ก�ร 

ภ�ษีีหััก ณ ทำี�จั่�ยื่ และ 

ไม่่ต้้องจััดส่่งเอกส่�ร

ลด้ภาษีี

ลดอัต้ร�ภ�ษีีหััก ณ ทำี�จั่�ยื่

ใหั้กับผู้้้รับเงินจั�ก 3%

เป็็น 2%

ต่รวจสอำบได้้

ส่�ม่�รถต้รวจัส่อบข้้อม่้ล

ก�รหัักภ�ษีี ณ ทำี�จั่�ยื่ได้ทำันทำี

ทำี� www.rd.go.th
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	 ทั�งน่้�	 อ�จม่ค่�ธรัรัมเน่้ยม 
ใน้ก�รัทำ�รั�ยก�รัด้ั งกล่ �วิ 	 เ ม่� อ 
เปร่ัยบเท่ยบกับต้้น้ทุน้ใน้ก�รัจัด้ทำ� 
เอกสำ�รัและก�รัส่ำง เอกสำ�รัแล้วิ 
ผู้มคิด้ว่ิ�ยังเป็น้ปรัะเด็้น้ให้เรั�ต้้อง
ศู้กษี�ถ้งควิ�มคุ้มค่�น้ะครัับ	แต่้ใน้
อน้�คต้ภ�ยใต้้ก�รัแข่งขัน้ของธุรักิจ 
ธน้�ค�รั	ผู้มก็คิด้ว่ิ�ค่�ธรัรัมเน่้ยมน่้� 
อ�จจะลด้ลง	หร่ัอไม่ม่เลยก็ได้้		สำำ�หรัับ
รั�ยละเอ่ยด้และวิิธ่ก�รัใน้ก�รัสำมัครั	
กรัมสำรัรัพ�กรัได้้อำ�น้วิยควิ�มสำะด้วิก
ให้กับผู้่้ปรัะกอบก�รัโด้ยได้้จัด้ทำ�
ค่่ม่อและเอกสำ�รั	 (ค่่ม่อสำำ�หรัับผู้่้ใช้
ง�น้ภ�ยน้อก)	 เผู้ยแพร่ัไว้ิใน้เว็ิบไซต์้
ของกรัมสำรัรัพ�กรั	www.rd.go.th 
ใน้หัวิข้อ	 e-Services	 (ภ�ษี่เงิน้ได้้ 
หัก	ณ	ท่�จ่�ย)	ลองไปศู้กษี�วิิธ่ก�รักัน้
ด่้น้ะครัับ

หนวยรับชำระภาษี

การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส

ในประเทศ

การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส

ตางประเทศ
การชำระภาษีเพิ่มเติม

ATM NET MOB COU Others ATM NET MOB COU ATM NET MOB COU P2POthers

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

(มหาชน)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

(มหาชน)

ธนาคาร เพ�อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

(มหาชน)

ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด

สาขากรุงเทพฯ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย

จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ชูมิโดโบ มิตซุย

แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น

ธนาคาร สแตนดารดเตอรด

	 สุดีทุ้ายนี�	ผมขอฝากข้อคิดีเล็ื่ก	ๆ	ให้้กับทุ่านสมาชิิก	เพ่�อป็รัะกอบ
การัตั้ดีสินใจในการัใช้ิรัะบบ	e-Withholding	Tax	 ว่ัาครัั�งห้น่�ง	 เรัาก็เคย 
ไม่มั�นใจในการัทุำาธุรักรัรัมทุางการัเงินผ่านม่อถ่ือ	แต่้ในป็ัจจุบันเรัาไม่ต้้อง 
ไป็ธนาคารั	อยากจะเช็ิคยอดี	ดูีควัามเคล่ื่�อนไห้วัของบัญชีิ	โอนเงิน	รู้ัยอดีเงิน
ทีุ�โอนเข้ามา	เติ้มเงินม่อถ่ือ	จ่ายค่าบริัการัต่้าง	ๆ	ห้ร่ัอแม้แต่้ช้ิอป็ป้็�งออนไลื่น์	
รัวัมไป็ถ่ืงขอ	Statement	ย้อนห้ลัื่ง	เรัาก็สามารัถืทุำาได้ีง่าย	ๆ 	เรัายังสามารัถื
ถือนเงินผ่านตู้้	ATM	โดียไม่ต้้องใช้ิบัต้รั	 เรัาโทุรัห้ากันผ่านไลื่น์	โดียไม่ต้้อง 
เข้าแถืวัเพ่�อรัอตู้้โทุรัศััพทุส์าธารัณะเห้ม่อนแต้ก่่อน	เป็็นเพรัาะเรัาต่้างยอมรัับ
ในเทุคโนโลื่ยแีลื่ะป็รัับต้วััไป็กบัมัน	ดัีงนั�น	ผมถ่ือว่ัาเป็็นโอกาสอนัดีีทีุ�ห้น่วัยงาน
ภาครััฐ	อย่างเช่ินกรัมสรัรัพากรั	ทีุ�ไดี	้Design	Thinking	โดียเนน้	Customer 
ห้ร่ัอ	 ผู้ป็รัะกอบการัเป็็นห้ลื่ัก	 เพียงแค่เรัาเป้็ดีใจ	e-Withholding	Tax 
ก็จะช่ิวัยให้้นักบัญชีิอย่างเรัา	ๆ	มีเวัลื่าไป็ทุำาอย่างอ่�นมากข่�นนะครัับ		

ท่�มา : กรมสรรพากร ข้้อมูล ณ 1 พ.ย. 63
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ผลกระทบทางธุรกิจและทางด้านบัญช ี

จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

(Benchmark Interest Rate Reform)

	 จากเหตกุารณ์ท์ี�	Financial	Conduct	Authority	(FCA)	หนว่ยงานกำากบัดแูลอตัราดอกเบีย้	London	Interbank	Offered	

Rate	(LIBOR)	ประกาศจะไม่่รบัรองอตัราดอกเบีย้	LIBOR	หลงัสิ้ิน้ป	ี2564	เป็นตน้ไป	ทางธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ธปท.)	และผู้ร่วม่ตลาดในประเทศได้ร่วม่กันหาแนวทางเพื่่อลดผลกระทบที�จะเกิดขึ้้้น	ซึ่้�งนอกจากจะม่ีการพื่ัฒนา	Fallback	THBFIX	

เป็นอัตราดอกเบี้ยรองรับอัตราดอกเบี้ย	THBFIX	แล้ว	 ยังได้ม่ีการพื่ัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	THOR	หรือ	Thai	Overnight	

Repurchase	Rate	 เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่่	ที�คำานวณ์จากธุรกรรม่กู้ยืม่ระหว่างธนาคารในระยะข้ึ้าม่คืนที�เกิดขึ้้้นจริงในตลาด 

ซึ่ื้อคืนพื่ันธบัตรภาคเอกชน	 โดยมี่	ธปท.	 เป็นผู้ดูแลการคำานวณ์และการเผยแพื่ร่ให้ได้ตาม่ม่าตรฐานเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในต่าง

ประเทศ		ทั้งนี้	คาดว่า	ธปท.จะเริ�ม่เผยแพื่ร่	Fallback	THBFIX	ภายในปี	2563	

Reasons of LIBOR Cessation:

Manipulation
(LIBOR survey-based)

Alternative
Reference

Rate

Lower volume
of transactions

UK FCA – no longer a�rm
USD LIBOR 
after 2021

New Alternative
Reference Rate

USA Europe UK Japan Switzerland

อัตราดอกเบี้ยอางอิงเดิม

(Legacy Benchmark)

อัตราดอกเบี้ยอางอิงใหม

(Alternative

Reference Rate)

USD LIBOR EUR LIBOR GBP LIBOR JPY LIBOR CHF LIBOR

SARONTONASONIA€STRSOFR

LIBOR Discontinuation
End of 2021

Q2 2020

THOR published
on 1 April 2020

Q4 2020

Start of OIS marker
Trading (THOR)

1 Jan 2022

Replace THBFIX with
Fallback THBFIX

โดย..นายปิิยะพงศ์์ แสงภััทราชััย
ผู้้�บริิหาริกลุ่่�มงานผู้ลิุ่ตภััณฑ์์ธุ่ริกิจตลุ่าดทุ่น
ธุนาคาริกสิิกริไทุย จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุุ: บทความน้ี้�เป็็นี้ข้้อคิดเห็นี้ส่่วนี้บุคคลซ่ึ่�งไม่จำำาเป็็นี้ตุ้อง
ส่อดคล้องกัับข้้อคิดเห็นี้ข้องส่ภาวิชาช้พบัญช้ ในี้พระบรมราชูป็ถััมภ์ 
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ในปัจจุบันประเทศไทยได้ม่ีการพื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่่	ๆ 

ที�อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	THOR	โดยสิ้รุปได้ดังภาพื่ด้านล่าง

หน้�งในจุดต่างสิ้ำาคัญขึ้องอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที�ได้ม่ีการพื่ัฒนาขึ้้้นม่าใหม่่

คือลักษณ์ะการคำานวนดอกเบี้ยซึ่้�งจะไปทราบเม่่อปลายงวดแสิ้ดงได้ตาม่รูปด้านล่าง

Interest rate calculation method:

Forward-Looking: Rate is known at the beginning Backward-Looking: Rate is calculated based on O/N RFR

Today (t)
วันเริ่มงวดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย =

3M LIBOR = 1% ตอป

t + 3M
วันจายดอกเบี้ย

Today (t)
วันเริ่มงวดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย = ?

t + 3M
วันจายดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย = Compounded
Overnight rate ตั้งแต t ถึง t+3M-1

จากการเปลี�ยนแปลงขึ้องอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าว 

ผู้ร่วม่ตลาดควรเตรียม่ความ่พื่ร้อม่สิ้ำาหรับสิ้ัญญาที�ยังคงค้าง	(Legacy	Contracts)	ดังนี้

Cash	Products	(Loans/Bonds) Derivatives

ขอแก้้ไขสััญญา: เพ่ิ่�ม Fallback Language 
เพ่ิ่�อให้้รองรับกั้บ Benchmark Interest Reform

ทำำา bilateral agreement กั้บคู่่�สััญญา เป็็นราย ๆ  
และใช้้ได้้เฉพิ่าะกั้บคู่่�สััญญานั�น ๆ

Adhere to ISDA Protocol ไม�มีคู่�าใช้้จ่�าย 
ในก้าร Adhere ห้าก้ทำำาภายในเง่�อนไข และใช้้ได้้
กั้บทำุก้สััญญา Derivative และ ใช้้ได้้กั้บคู่่�สััญญา 
(ทีำ� Adhere) ภายใต้้ ISDA

ไม�ต้้องแก้้ไขสััญญา Confirmation (Adhere 
ห้ร่อ ทำำา bilateral agreement แล้ว)

ด้อก้เบี�ยเง่นก้่้ร้่ป็ลายงวด้
ก่้จ่ก้ารมีเวลาเต้รียมเง่นน้อยลงเห้ล่อ (2-5 วัน)

ด้อก้เบี�ย floating swap ร้่ป็ลายงวด้
ขาทีำ�ทำำา swap เป็็นด้อก้เบี�ยคู่งทีำ� เต้รียมเง่นเทำ�า

ด้อก้เบี�ยคู่งทีำ�

ห้าร่อกั้บคู่่�สััญญาเร่�อง Spread ในสััญญาว�ายัง
เห้ม่อนเด่้มห้ร่อไม� เช้�น 1mTHBFIX+2.50% 
1mFb.THBFIX + 2.50% ?

อาจ่สั�งผลก้ระทำบต้�อ mark to market ในส่ั�น 
วันทำำาก้ารแรก้ของปี็ 2022Financial

Impact

Contract

Settlement	

Operation

1	Apr	2020	-	Announces	THOR 1Q2021	-	BoT	to	issue	FRN-THOR
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สิ้ำาหรับผลกระทบทางด้านบัญชีนั้นสิ้าม่ารถสิ้รุปประเด็นคร่าว	ๆ	ได้ดังนี้

หัวขึ้้อ ประเด็นทางบัญชี

การคำำานวน 
ดอกเบ้ี้�ย

เน่�องจ่าก้อัต้ราด้อก้เบี�ยจ่ะร้่เม่�อป็ลายงวด้ 
ห้าก้มีก้ารปิ็ด้บัญชี้ระห้ว�างงวด้ก้ารช้ำาระด้อก้เบี�ย 

จ่ะใช้้อัต้ราด้อก้เบี�ยไห้นในก้ารคู่ำานวน

การรับี้ร้�รายการ 
และการตััดรายการ

ก้ารแก้้ไขสััญญาเพ่ิ่�อรองรับก้ารป็ฏ่ิร่ป็อัต้ราด้อก้เบี�ยอ้างอ่ง 
จ่ะทำำาให้้ต้้องมีก้ารตั้ด้รายก้ารทำางบัญชี้ห้ร่อไม�

การวัดมู้ลค่ำา
ห้าก้มีก้ารเป็ลี�ยนแป็ลงในม่ลคู่�าของธุุรก้รรมทีำ�เก่้ด้ข้�น 

จ่าก้ก้ารป็ฏ่ิร่ป็อัต้ราด้อก้บี�ยอ้างอ่งจ่ะทำำาให้้ม่ลคู่�ายุต่้ธุรรม 
ของต้ราสัารเป็ลี�ยนแป็ลงไป็อย�างไร

การจััดชัั้�น 
มู้ลค่ำายุติัธรรมู

ธุุรก้รรมทีำ�อ้างอ่งอัต้ราด้อก้เบี�ยอ้างอ่งให้ม� 
จ่ะมีก้ารจั่ด้ชั้�นม่ลคู่�ายุต่้ธุรรมแบบไห้นต้าม TFRS 13

การบัี้ญช้ั้ป้้องกัน 
คำวามูเส้ี่�ยง

คู่วามสััมพัิ่นธ์ุก้ารป้็องกั้นคู่วามเสีั�ยงจ่ะมีผลก้ระทำบจ่าก้ก้ารป็ฏ่ิร่ป็
อัต้ราด้อก้บี�ยอ้างอ่งอย�างไร และจ่ะเก่้ด้คู่วามไม�มีป็ระส่ัทำธุ่ผล 

ในก้ารป้็องกั้นคู่วามเสีั�ยงทีำ�ต้้องรับร้่ในก้ำาไรห้ร่อขาด้ทุำนห้ร่อไม�อย�างไร

ผลกระทบี้ 
ทางภาษ้ี

ก้ารป็ฏ่ิร่ป็อัต้ราด้อก้เบี�ยอ้างอ่งจ่ะสั�งผลก้ระทำบด้้านภาษีี 
เช้�น ก้ารคู่ำานวนภาษีีเง่นได้้ ภาษีีหั้ก้ ณ ทีำ�จ่�าย 

ห้ร่อ ภาษีีธุุรก่้จ่เฉพิ่าะห้ร่อไม� อย�างไร   

 ทัำ�งนี� คู่ณะก้ำาห้นด้มาต้รฐานก้ารบัญชี้ระห้ว�างป็ระเทำศ
(International Accounting Standard Board “IASB”) 
ได้้จั่ด้ทำำาโคู่รงก้าร IBOR Reform and its Effects on Financial 
Reporting มาเพิ่่�อรองรับก้ารเป็ลี�ยนแป็ลงนี� โด้ยในปั็จ่จุ่บัน 
ได้้ออก้เอก้สัารออก้มาแล้วสัองฉบับ โด้ยสัามารถศ้ก้ษีา 
รายละเอียด้ได้้ต้าม QR Code ห้ร่อ Links ด้้านล�าง

https://www.ifrs.org/projects/2019/ibor-
reform-and-its-effects-on-financial-report-
ing-phase-1/

https://www.ifrs.org/projects/2020/ibor-
reform-and-its-effects-on-financial-report-
ing-phase-2/

 

 ในสั�วนของป็ระเทำศไทำย สัภาว่ช้าช้ีพิ่บัญชี้ได้้มีก้ารนำา
ก้ารป็รับป็รุงของ IASB ในสั�วนของ Phase ทีำ� 1 มาป็รับใช้้ 
และป็ระก้าศลงในราช้ก่้จ่านุเบก้ษีาแล้ว เม่�อวันทีำ� 17 กั้นยายน 
2563 ต้าม QR Code ห้ร่อ Links ด้้านล�าง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/
PDF/2563/E/214_1/8.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/
PDF/2563/E/214_1/7.PDF

 สัำาห้รับในสั�วนของ Phase ทีำ� 2 สัภาว่ช้าช้ีพิ่บัญช้ี
อย่�ระห้ว�างด้ำาเน่นก้าร เพ่ิ่�อนสัมาช่้ก้สัามารถต่้ด้ต้ามคู่วาม
เคู่ล่�อนไห้วของต้ลาด้ก้ารเง่นทีำ�ได้้รับผลก้ระทำบจ่าก้ก้ารป็ฏ่ิร่ป็
อัต้ราด้อก้เบี�ยอ้างอ่งได้้ทีำ�เว็บไซต์้ ธุป็ทำ. ต้าม QR Code ห้ร่อ 
Link ด้้านล�าง

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMar-
kets/Pages/ReferenceInterestAndEndO-
fUseLIBOR.aspx
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วิิสััยทััศน์์ พััน์ธกิิจ และยุทัธศาสัตร์์

ของสัภาวิิชาชีพับััญชี 

ตามแน์วิทัางกิาร์พััฒน์าทัี�ยั�งยืน์

ภายใต้ยุค 
	 ปััจจุบัันการดำำาเนินงานขององค์์กรต่่าง	ๆ	ต้่องเผชิิญกับัสภาพแวดำล้้อม 
ท่ี่�ม่ค์วามผันผวน	 (Volatility)	 ไม่แน่นอน	 (Uncertainty)	 สลั้บัซัับัซ้ัอน 
(Complexity)	แล้ะค์ลุ้มเค์รือ	หรือเร่ยกว่า	ยุุค VUCA World ดัำงจะเห็นได้ำจาก 
การปัฏิิวัติ่อุต่สาหกรรมค์รั�งท่ี่�	4	หรือ	The	Industry	4.0	ท่ี่�ม่การพัฒนาอยา่งที่ว่คู์ณ 
ด้ำานวิที่ยาศาสต่ร์แล้ะเที่ค์โนโล้ยใ่หม่	หรือ	Disruptive Technology	ส่งผล้ที่ำาให้
เกิดำการเปัล่้�ยนแปัล้งรูปัแบับัการดำำาเนินช่ิวิต่แล้ะการปัระกอบัธุุรกิจอย่างรุนแรง 
นอกจากน่�	ยังที่ำาให้ขอบัเขต่เชิิงภูมิศาสต่ร์แล้ะภูมิทัี่ศน์ในการแข่งขันที่างธุุรกิจ
เปัล่้�ยนแปัล้งไปั	องค์์กรขนาดำเล็้กสามารถขยับัข้�นมาแข่งขันกับัองค์์กรขนาดำใหญ่ 
อ่กทัี่�งยังเกิดำคู่์แข่งใหม่ท่ี่�องค์์กรอาจไม่เค์ยค์าดำคิ์ดำมาก่อน	สำาหรับับัริบัที่ของ
ปัระเที่ศไที่ยนั�น	รัฐบัาล้ได้ำม่นโยบัาย		Thailand 4.0		เพื�อปัฏิิรูปัเศรษฐกิจแบับัเดิำม 
ไปัสู่เศรษฐกิจท่ี่�ขับัเค์ลื้�อนด้ำวยเที่ค์โนโล้ย่แล้ะนวัต่กรรมเช่ินกัน

	 แม้ว่าการพัฒนาอย่างรวดำเร็วของภาค์อุต่สาหกรรม	วิที่ยาศาสต่ร์แล้ะ 
เที่ค์โนโล้ย่ดำังกล้่าวข้างต่้น	 จะก่อให้เกิดำผล้ด่ำต่่อระบับัเศรษฐกิจทัี่�วโล้ก 
หล้ายปัระการ	อย่างไรก็ต่ามการพัฒนาดำังกล้่าว	 ถือเปั็นปััจจัยสำาคั์ญท่ี่�ที่ำาให้
เกิดำปััญหาด้ำานเศรษฐกิจ	สังค์ม	แล้ะสิ�งแวดำล้้อมต่ามมา	ดัำงจะเห็นได้ำจากปััญหา
สงค์รามที่างการค้์าระหว่างปัระเที่ศสหรัฐอเมริกาแล้ะจ่น	ปััญหาที่างการเมือง 
ท่ี่�เกิดำข้�นในหล้ายปัระเที่ศ	ปััญหาค์วามเหลื้�อมล้ำ�าที่างสังค์ม โดยุเฉพาะอยุ่างยุ่�ง 
ปััญหาส่ิ่�งแวดล้้อมท่ี่�ถููกที่ำาล้ายุ ซ่ึ่�งกล้ายุเป็ันความเส่ิ่�ยุง 5 อันดับแรกของโล้ก 
ในปีั 2020	 โดำยมาแที่นท่ี่�ค์วามเส่�ยงด้ำานเที่ค์โนโล้ย่	 ซ้ั�งเค์ยไดำ้รับัการกล้่าวถ้ง 
อย่างมากในช่ิวง	2	–	3	ปีัท่ี่�ผ่านมา	ดัำงภาพท่ี่�	1
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ภาพท่ี่� 1  ความเส่ี่�ยงระดัับโลก 5 อัันดัับแรก ในมิติิความเป็็นไป็ได้ั 
(Top 5 Global Risks in Terms of Likelihood)

ท่ี่�มา: World Economic Forum (2020) 

	 จากข้อมูล้ค์วามเส่�ยงระดัำบัโล้ก	5	 อันดัำบัแรกในปีั 
2020	 ดัำงกล่้าวข้างต้่น	 ได้ำรับัการพิสูจน์ถ้งการค์าดำการณ์ 
ท่ี่�ม่ค์วามแม่นยำา	 จากเหตุ่การณ์การแพร่ระบัาดำของเชืิ�อโรค์ 
COVID-19	 ท่ี่�เกิดำข้�นในช่ิวงต้่นปีั	 2563	 ซ้ั�งได้ำส่งผล้กระที่บั 
ท่ี่�สร้างค์วามเส่ยหายอยา่งรุนแรงแล้ะรวดำเร็ว	ต่่อระบับัเศรษฐกิจ
ทัี่�วโล้กแล้ะทุี่กระดัำบัอย่างไม่เค์ยเกิดำข้�นมาก่อน	ทัี่�งน่�	 ผู้บัริหาร
องค์์กรชัิ�นนำา	 นักเศรษฐศาสต่ร์	 แล้ะนักวิชิาการหล้ายท่ี่าน 
ต่่างม่ค์วามเห็นพ้องต่้องกันว่าวิกฤต่ิการณ์ค์รั�งน่�ใหญ่หล้วงนัก 
อ่กทัี่�งในระยุะ 3–5 ปีัข้างหน้า ทัี่�วโล้กกำาลั้งจะก้าวเข้าสู่ิ่ 
ยุุค VUCA+	 ซ้ั�งเป็ันยุค์ท่ี่�ต้่องเผชิิญกับัสภาพแวดำล้้อมท่ี่�ม่ 
ค์วามผันผวน	 ไม่แน่นอน	สลั้บัซัับัซ้ัอน	แล้ะค์ลุ้มเค์รือท่ี่�ที่ว่ 
ค์วามรุนแรงยิ�งข้�นกว่าเดิำม	ดัำงนั�น	ทุี่กภาค์ส่วนจ้งจำาเป็ันต้่องปัรับัตั่ว 
เพื�อรับัมือกับัอุปัสรรค์แล้ะค์วามท้ี่าที่ายท่ี่�กำาลั้งจะเกิดำข้�น 
โดำยอาจเริ�มต้่นจากการสร้างวัฒนธุรรมภายในองค์์กรท่ี่�ต่ระหนัก
ถ้งค์วามสำาคั์ญของการบัริหารค์วามเส่�ยง	โดำยเฉพาะค์วามเส่�ยง 
ด้ำานสิ�งแวดำล้้อมท่ี่�ที่ว่ค์วามสำาคั์ญยิ�งข้�นแล้ะในที่กุขณะ	นอกจากน่� 
ยังจำาเปั็นต่้องปัระยุกต่์แนวที่างการพัฒนาท่ี่�ยัุ�งยืุน อาท่ี่เช่่น 
การกำากับดูแล้ก่จการท่ี่�ด่ การบร่หารความเส่ิ่�ยุงองค์กร 
เช่่งบูรณาการการควบคุมภายุใน การตรวจสิ่อบภายุใน 
การปัฏ่ิบัต่ตามกฎระเบ่ยุบ การป้ัองกันการทุี่จร่ต รวมถู่ง 
ความรับผ่ิดช่อบต่อสัิ่งคมแล้ะส่ิ่�งแวดล้้อม	 เป็ันต้่น	เนื�องจาก 
แนวที่างดัำงกล่้าวต่่างมุ่งเน้นให้เกิดำค์วามสมดุำล้แล้ะยั�งยืน 
ทัี่�งดำ้านเศรษฐกิจ	สังค์มแล้ะสิ�งแวดำล้้อม	 ไปัพร้อมกัน	อันจะ
ช่ิวยบัรรเที่าผล้กระที่บัท่ี่�อาจเกิดำข้�นแล้ะสร้างค์วามเส่ยหายแก่
องค์์กรให้อยูใ่นระดัำบัท่ี่�ยอมรับัได้ำ	อ่กทัี่�งยงัช่ิวยให้องค์์กรสามารถ 
เกาะกุมโอกาสหรือค์วามที่้าที่ายใหม่	 เพื�อใช้ิเป็ันกล้ยุที่ธ์ุ 
ในการเพิ�มมูล้ค่์าให้แก่องค์์กรภายใต้่การจัดำสรรที่รัพยากรท่ี่�ม่
ปัระสิที่ธิุภาพ

	 สภาวิชิาช่ิพบััญช่ิ	 เป็ันองค์์กรหน้�งท่ี่�ต่ระหนักถ้ง
ค์วามสำา คั์ญของแนวที่างการพัฒนาท่ี่�ยั� งยืนโดำยต่ล้อดำ
ระยะเวล้าเกือบัสองที่ศวรรษท่ี่� ผ่านมา	 สภาวิชิาช่ิพบััญช่ิ 
ได้ำพิสูจน์ให้เห็นถ้งค์วามมุ่งมั�นในการดำำาเนินการต่ามพันธุกิจ 
ต่่าง	 ๆ	 ท่ี่�กำาหนดำไว้	 เพื�อพัฒนาผู้ปัระกอบัวิชิาช่ิพบััญช่ิ 
ให้ม่ความรู้ความสิ่ามารถูในระดับสิ่ากล้แล้ะม่จรรยุาบรรณ 
โดยุในวาระปีั 2563 – 2566 น่� สิ่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่ได้ปัรับปัรุง 
ว่สัิ่ยุทัี่ศน์ พันธก่จ แล้ะยุุที่ธศาสิ่ตร์ท่ี่�สิ่ำาคัญเพ่�มเต่ม	 เพื�อให้
สอดำค์ล้้องต่ามแนวที่างการพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน	แล้ะเพื�อให้ทัี่นกับั 
การเปัล่้�ยนแปัล้งของสภาพแวดำล้้อมท่ี่�เปัล่้�ยนแปัล้งอยา่งฉับัพลั้น
ในปััจจุบััน	ดัำงน่�

เป็็น์องค์กิร์ทัี�เสัร์ิมสัร์้างและพััฒน์า 

ผู้้้ป็ร์ะกิอบัวิิชาชีพับััญชีให้้เป็็น์มืออาชีพัร์่วิมสัมัย 

เป็็น์สัากิล และมีจร์ร์ยาบัร์ร์ณ

โดย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ขวัญหทััย  มิิตรภานนนทั์
นักวิชิาการค์ณะอนุกรรมการด้ำานการพัฒนาวิชิาช่ิพบััญช่ิ

บที่ความน่�เป็็นข้้อัคิดัเห็็นส่ี่วนบุคคลซ่ึ่�งไม่จำำาเป็็นต้้ิอังสี่อัดัคล้อัง 
กัับข้้้อัคิดัเห็็็นข้อังสี่ภาวิชาช่พบัญช่ ในพระบรมราชูป็ถััมภ์
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สร้้างและพััฒนามาตร้ฐานทางวิิชาชีพับััญชี 

เพั่อให้้เป็็นที�ยอมร้ับัทั�งภายในป็ร้ะเทศและร้ะดัับัสากล 

และเป็็นศูนย์ร้วิมองค์์ค์วิามรู้้ดั้านวิิชาชีพับััญชี 

พััฒนาและส่งเสร้ิมค์วิามรู้้ทางการ้บััญชีและศาสตร้์ 

ที�เกี�ยวิข้้องกับัวิิชาชีพับััญชีให้้มีค์วิามก้าวิห้น้าในวิิชาชีพั 

เพ่ัอเป็็นกลไกสำาคั์ญในการ้สนับัสนุนเศร้ษฐกิจข้องป็ร้ะเทศ 

ส่งเสร้ิมและกำากับัดัูแลผูู้้ป็ร้ะกอบัวิิชาชีพับััญชี 

ให้้มีจร้ร้ยาบัร้ร้ณวิิชาชีพับััญชี 

เป็็นตัวิแทนข้องผูู้้ป็ร้ะกอบัวิิชาชีพับััญชีในการ้ร้่วิมมือ 

กับัห้น่วิยงานต่าง ๆ ทั�งภายในป็ร้ะเทศ และร้ะดัับัสากล 

เป็็นองค์์กร้วิิชาชีพับััญชีที�มีร้ะบับัการ้จัดัการ้ 

ที�ทันสมัยและให้้บัร้ิการ้อย่างมืออาชีพั 

กำาห้นดัมาตร้ฐานวิิชาชีพับััญชีให้้เป็็นไป็ตาม 

มาตร้ฐานสากลตามบัร้ิบัทข้องป็ร้ะเทศไทย

พััฒนาและเพัิ�มศักยภาพัข้องผูู้้ป็ร้ะกอบัวิิชาชีพับััญชี 

ให้้มีค์วิามรู้้ดั้านบััญชีและศาสตร้์ที�เกี�ยวิข้้อง 

เพั่อตอบัสนองค์วิามต้องการ้ข้องผูู้้มีส่วินไดั้ 

ส่วินเสียห้ลัก (Key Stakholders)

ส่งเสร้ิมและกำากับัผูู้้ป็ร้ะกอบัวิิชาชีพับััญชีให้้ป็ฏิิบััติงาน 

อย่างมีจร้ร้ยาบัร้ร้ณ

ป็ร้ะสานค์วิามร้่วิมมือภาค์ร้ัฐและเอกชน 

ร้วิมทั�งสถาบัันการ้ศึกษาเพั่อให้้มาตร้ฐาน 

ทางวิิชาชีพับััญชีไดั้ร้ับัการ้ยอมร้ับั

พััฒนาโค์ร้งสร้้างการ้บัร้ิห้าร้จัดัการ้กร้ะบัวินการ้ 

ป็ฏิิบััติงานเทค์โนโลยี และบัุค์ลากร้สภาวิิชาชีพับััญชี

	 ต่ล้อดำระยะเวล้าท่ี่�ผ่านมา	สิ่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่ม่ความมุ่งมั�น 
ในการดำาเน่นงานให้บรรลุ้เป้ัาหมายุหลั้ก สิ่อดคล้้องตามแผินยุุที่ธศาสิ่ตร์ 
แล้ะพันธก่จด้านต่าง ๆ	 ท่ี่�กำาหนดำไว้มาอย่างต่่อเนื�อง	 ทัี่�งด้ำานการ
พัฒนามาต่รฐานที่างวิชิาช่ิพบััญช่ิให้เปั็นท่ี่�ยอมรับัในระดำับัปัระเที่ศแล้ะ 
ระดำับัสากล้	การเปั็นศูนย์รวมองค์์ค์วามรู้ด้ำานวิชิาช่ิพบััญช่ิ	การพัฒนา
ค์วามรู้ต่่อเนื�องให้แก่ผู้ปัระกอบัวิชิาช่ิพบััญช่ิ	 เพื�อให้ม่ค์วามรู้เก่�ยวกับั
วิชิาช่ิพบััญช่ิแล้ะค์วามรู้ข้ามศาสต่ร์	รวมถ้งการพัฒนาทัี่กษะที่างวิชิาช่ิพ 
แล้ะ	Soft	Skill	ท่ี่�สำาคั์ญในศต่วรรษท่ี่�	21	อาทิี่เช่ิน	ทัี่กษะการปัรับัตั่วภายใต้่ 
สถานการณ์วิกฤติ่	ภาวะผู้นำา	การที่ำางานเป็ันท่ี่ม	การคิ์ดำวิเค์ราะห์	แล้ะ 
การสื�อสารอย่างม่ปัระสิที่ธิุผล้	เป็ันต้่น	ทัี่�งน่�	เพื�อให้ผู้ปัระกอบัวิชิาช่ิพบััญช่ิ 
ม่ค์วามรู้แล้ะทัี่กษะท่ี่�เหมาะสมแล้ะเพ่ยงพอ	 ทัี่นต่่อการเปัล่้�ยนแปัล้ง
อย่างรวดำเร็วแล้ะฉับัพลั้นของสภาพแวดำล้้อมที่างธุุรกิจ	สามารถรักษา
แล้ะสร้างมูล้ค่์าเพิ�มให้แก่องค์์กร	รวมถ้งต่อบัสนองค์วามต่้องการของ 
ผู้ม่ส่วนได้ำเส่ยหลั้ก
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 สิ่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่ตระหนักด่ว่า การดำาเน่นงานให้เก่ด
ปัระส่ิ่ที่ธ่ผิล้นั�น จำาเป็ันต้องอาศัยุความร่วมมือจากทุี่กภาคส่ิ่วน ไม่ว่าจะเป็ัน 
ค์ณะกรรมการ	ค์ณะอนุกรรมการ	ค์ณะที่ำางาน	ท่ี่�ได้ำอุที่ศิเวล้า	เพื�อมาร่วมกัน 
พัฒนาวิชิาช่ิพบััญช่ิของไที่ย	 ผู้จัดำการอบัรม	ปัระชิุม	 หรือสัมมนา 
ท่ี่�ให้ค์วามช่ิวยเหลื้อสภาวิชิาช่ิพบััญช่ิ	 ด้ำวยการจัดำอบัรมอย่างม่คุ์ณภาพ
แล้ะมาต่รฐาน	 ท่ี่านวิที่ยากรท่ี่�ม่ค์วามรู้แล้ะปัระสบัการณ์ระดัำบัสูง 
โดำยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ปัระกอบัวิชิาช่ิพบััญช่ิทุี่กท่ี่าน	 ท่ี่�ต่ระหนักถ้ง 
ค์วามสำาคั์ญของการพัฒนาค์วามรู้ต่่อเนื�องที่างวิชิาช่ิพ	 (CPD)	 ซ้ั�งหาก 
ทุี่กภาค์ส่วนพร้อมใจกันเสริมสร้างวัฒนธุรรม	ท่ี่�ต่ระหนักถ้งค์วามสำาคั์ญ
ของการพัฒนาวิชิาช่ิพบััญช่ิให้ม่ค์วามเจริญก้าวหน้าอย่างต่่อเนื�องแล้ะ 
ยั� งยืนแล้้ว	 ย่อมส่งผล้ที่ำาให้การดำำาเนินงานของทีุ่กฝ่่ายม่ทิี่ศที่าง 
ท่ี่�สอดำค์ล้้องกัน	 ซ้ั�งผล้ท่ี่�ต่ามมาย่อมจะเปั็นปัระโยชิน์ต่่อผู้ปัระกอบั 
วิชิาช่ิพบััญช่ิ	องค์์กร	เศรษฐกิจ	สังค์ม	แล้ะปัระเที่ศชิาติ่ไปัพร้อมกัน	

	 สุดำท้ี่ายน่� ผู้เข่ยนม่ค์วามเห็นเพิ�มเติ่มว่า	 จากวิกฤต่การณ์ 
การแพร่ระบัาดำของเชืิ�อโรค์	COVID	19	ได้ำต่อกยำ�าถ้งค์วามสำาคั์ญของค์ำาว่า 
“ความพอเพ่ยุง”	หรือ “ความสิ่มดุล้พร้อมรับการเปัล่้�ยุนแปัล้ง” 
ทัี่�งในระดัำบัปัระเที่ศ	องค์์กร	ค์รอบัค์รัว	แล้ะบุัค์ค์ล้	ซ้ั�งค์วามพอเพ่ยงนั�น 
ค์รอบัค์ลุ้มแนวที่างการพัฒนาท่ี่�ยั�งยืนดัำงท่ี่�กล่้าวไว้ข้างต้่น	 อันเป็ัน 
การสะท้ี่อนให้เห็นถ้งพระอัจฉริยภาพของพระบัาที่สมเด็ำจพระปัรมินที่ร 
มหาภูมิพล้อดุำล้ยเดำชิบัรมนาถบัพิต่รหรือในหล้วงรัชิกาล้ท่ี่�	9	ท่ี่�ที่รงเน้นยำ�า
ให้รัฐบัาล้แล้ะปัระชิาชินชิาวไที่ยต่ระหนักถ้งค์วามสำาคั์ญของหลั้กปัรัชิญา 
เศรษฐกิจพอเพ่ยง	(Sufficiency	Economy	Philosophy)	ในการดำำาเนินช่ิวิต่ 
ให้ม่ค์วามพอปัระมาณ	ค์วามม่เหต่ผุล้	การม่ภูมิคุ้์มกันท่ี่�ด่ำในต่วั	บันพื�นฐาน 
ของการม่ค์วามรู้	รวมถ้งคุ์ณธุรรมแล้ะจริยธุรรม	มากว่า	40	 ปีั	 ดัำงนั�น	 
รัฐบัาล้	องค์์กรต่่าง	ๆ	แล้ะผู้ปัระกอบัวิชิาช่ิพบััญช่ิ	 จ้งค์วรต่ระหนักถ้ง 
ค์วามสำาคั์ญของที่ฤษฎ่ีดัำงกล่้าว	แล้ะนำามาปัระยุกต์่ให้เกิดำปัระโยชิน์ 
ซ้ั�งเชืิ�อมั�นไดำ้ว่าจะชิ่วยเพิ�มมูล้ค่์า	สร้างค์วามอยู่รอดำ	แล้ะการเต่ิบัโต่ 
อย่างยั�งยืน	ให้เกิดำข้�นในทุี่กระดัำบัได้ำอย่างแน่นอน	

	 แม้ว่า “ยุุคหลั้ง  Covid-19  จะเปัร่ยุบเสิ่มือนสิ่ายุนำ�าท่ี่�เปัล่้�ยุนท่ี่ศ
ไปัแล้้ว” อย่างไรก็ต่ามสภาวิชิาช่ิพจะยังค์งมุ่งมั�นในทิี่ศที่างเดิำมต่่อไปั	คื์อ
การเปั็นองค์์กรท่ี่�สร้างสรรค์์สิ�งท่ี่�ด่ำงามเพื�อพัฒนาผู้ปัระกอบัวิชิาช่ิพบััญช่ิ
ของปัระเที่ศไที่ยอย่างด่ำท่ี่�สุดำ	กลั้บัมาพบักันใหม่กับัข้อมูล้ข่าวสารดำ้าน 
ต่่าง	ๆ	ของสภาวิชิาช่ิพบััญช่ิ	แล้ะค์ณะอนุกรรมการด้ำานการพัฒนา 
วิชิาช่ิพบััญช่ิในฉบัับัต่่อ	ๆ	 ไปั	 ซ้ั�งจะปัระชิาสัมพันธ์ุให้เพื�อนสมาชิิก 
ทุี่กท่ี่านได้ำรับัที่ราบัอยา่งต่่อเนื�องแล้ะเป็ันปััจจุบััน	ขอขอบัคุ์ณเพื�อนสมาชิิก
ทุี่กท่ี่านมา	ณ	โอกาสน่�	แล้้วพบักันค่์ะ
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พันธกิจ (Missions)

ยุทธศาสตร์ (Strategies)
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เม่ื่�อ 
สััปดาห์์ท่ี่�ผ่่านมื่า ดิฉัันได้เข้้าร่่วมื่กิิจกิร่ร่มื่สันที่นากิับกิลุ่่่มื่พ่่อแมื่่ท่ี่�ม่ื่ลูุ่กิวัยเด็กิเล็ุ่กิ เร่าได้แลุ่กิเปลุ่่�ยนเร่่ยนรู้่กัินห์ลุ่ายเร่่�อง 
ห์น่�งในนั�นค่ือ การบริหารค่่าใช้้จ่่ายและจั่ดการทางการเงินของค่รอบค่รัว โดยคืร่อบคืรั่วท่ี่�ร่่วมื่พู่ดค่ืยกัินนั�นม่ื่อาช่ีพ่ท่ี่�แตกิต่าง 

ห์ลุ่ากิห์ลุ่ายกัินออกิไป ที่างสัายผู้่สัอบบัญช่ีก็ิม่ื่นะคืะ แต่สิั�งท่ี่�ท่ี่กิบา้นม่ื่คืวามื่เห็์นไปในที่างเด่ยวกัินนั�น ค่ือ ในช่ีวงปีน่�ไปจนถ่ึงปีสัองปีข้้างห์น้า
ยงัถ่ึอว่าเร่าต่างอยูใ่นสัถึานกิาร่ณ์์ท่ี่�ไม่ื่แน่นอน ห์ลัุ่กิ ๆ  จากิ Covid-19 ท่ี่�ร่อบโลุ่กินั�นยงัไม่ื่เบาลุ่งเลุ่ย ผู้่ติดเช่ี�อทัี่�วโลุ่กิก็ิน่าจะเข้้าสู่ัห้์าสิับลุ้่านคืน 
ในไม่ื่ช้ีาน่� แถึมื่ปร่ะเที่ศท่ี่�เคืยค่ืมื่ได้ก็ิวนเว่ยนวนเกิิดกิาร่ร่ะบาดร่ะลุ่อกิให์ม่ื่อ่กิ ผ่ลุ่กิร่ะที่บที่างเศร่ษฐกิิจย่อมื่เกิิดข่้�นอย่างมื่ากิมื่ายมื่ห์าศาลุ่ 
บางคืร่อบคืร่วัต้องร่บักิาร่เปลุ่่�ยนแปลุ่งอยา่งกิะที่นัหั์นโดยไมื่ไ่ด้ตั�งตัวมื่ากิอ่นคืวามื่คืดิเห์น็แลุ่ะปร่ะสับกิาร่ณ์์จร่งิท่ี่�แตลุ่่ะบ้านมื่าแลุ่กิเปลุ่่�ยน
กัินนั�น ม่ื่ห์ลุ่ายปร่ะเด็นท่ี่�น่าสันใจแลุ่ะอยากินำามื่าแบ่งปันดังน่�

ข้อแยกิเป็นกิาร่เร่่ยนในร่ะบบโร่งเร่่ยน ยังไม่ื่นับเร่่ยนเสัริ่มื่ข้้างนอกิ 
พบว่าโรงเรียนมีีหลายแบบหลายแนวให้เลือกสรร และราค่าต่่าง
กันอย่างมีีนัยสำาคั่ญเกิน MAT แน่นอน ดังนั�น บิดามีารดา จ่งคิ่ด
ให้ดีค่่ะพิจ่ารณาร่วมีกับองค์่ประกอบด้านอื�น เช่้น การเดินทาง
หรือแนวที�ถููกจ่ริต่กับค่รอบค่รัวเราจ่ริง ๆ เรื�องบางเรื�องตี่เป็น 
ตั่วเงินไม่ีได้ โดยเฉพาะหากมัีนกระทบกับคุ่ณภาพชี้วิต่หรือจิ่ต่ใจ่
ของลูก แลุ่ะอย่าลุ่่มื่วางแผ่นแบบยาวจะเร่่ยนท่ี่�น่�กิ่�ปี คูืณ์ไปให้์คืร่บ
เร่าสัามื่าร่ถึรั่บค่ืาใช้ีจ่ายส่ัวนน่�ไห์วไห์มื่ ห์ร่่อลุ่องดูที่างเลุ่่อกิอ่�นท่ี่� 
ไม่ื่ต่งเกิินไป แลุ่ะยังตอบโจที่ย์ช่ีวิตด้านอ่�นข้องคืร่อบคืรั่วด้วย 
กับอกีเรื�องที�มีองขา้มีไมีไ่ดคื้่อ ค่่าใช้้จ่่ายเมืี�อลกูเข้าเรียน มิีไดมี้ีเพยีง
ค่่าเรียนแต่่ยังรวมีถึูงค่่าชุ้ด หนังสือ อุปกรณ์การเรียน กิจ่กรรมี
จิ่ปาถูะ ไปจ่นถึูงภาษีีสังค่มีบางอย่างในรั�วโรงเรียน ซึึ่�งแต่กต่่าง
กันออกไปแล้วแต่่โรงเรียนที�เราเลือก

การบริหารบัญชีีคร
ัวเรือน

ในสถานการณ์์“ค
วามไม่แน่นอน”

เร่องเรียนของลููก

โดย..คุุณชยานัันัท์์ คุุณาไท์ย
ค่ืณ์แม่ื่ลูุ่กิสัอง CPA ผู้่ม่ื่ปร่ะสับกิาร่ณ์์ด้าน HR
แลุ่ะที่ำางานกิาร่ตลุ่าดในสัถึาบันกิาร่เงินแห่์งห์น่�ง
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จากิเร่่�องคื่าใช้ีจ่าย เร่ากิ็กิร่ะโดดไปท่ี่�เร่่�องกิาร่ห์าร่ายได้บ้าง บางคืร่อบคืร่ัวนั�นปร่ะสับภาวะร่ายได้ปร่ะจำาห์ดห์ายไปนอกจ่ากจ่ะพยายามี
ลดค่่าใช้้จ่่ายในค่รอบค่รัวแล้ว การมีองหาลู่ทางเพิ�มีรายได้ก็นับเป็นเรื�องที�ดี คืร่อบคืร่ัวห์น่�ง ค่ืณ์แมื่่ลุ่่กิข่้�นมื่าเร่่ยนที่ำาอาห์าร่กิับค่ืณ์ยาย 
แลุ้่วเปิดข้ายที่างออนไลุ่น์ในช่ีวงล็ุ่อคืดาวน์ท่ี่�ผ่่านมื่า แลุ่ะไมื่่น่าเช่ี�อว่าจนปัจจ่บันยังม่ื่ออเดอร่์ไม่ื่ตกิเลุ่ย คืร่อบคืร่ัวน่�ให้์ข้้อคิืดด่ ๆ กัิบเร่าว่า 
เร่าไม่ื่ม่ื่วันจะรู้่ถ่ึงศักิยภาพ่ท่ี่�แท้ี่จริ่งข้องเร่าเองเลุ่ย ตร่าบท่ี่�เร่ายังไม่ื่ลุ่งม่ื่อที่ำามัื่น แลุ่ะเม่ื่�อเร่าได้สู้ักัิบมัื่นซัักิตั�งแลุ้่ว ถ่ึงได้รู้่ว่า หั์วใจข้องมื่น่ษย์นั�น
ยิ�งให์ญ่กิว่าท่ี่�คืิดแลุ่ะท่ี่�เป็นอยู่เสัมื่อ นอกิจากิบ้านท่ี่�ห์าร่ายได้เสัริ่มื่ด้วยกิาร่ข้ายอาห์าร่แลุ้่วก็ิม่ื่บ้านอ่�น ๆ ท่ี่�งัดเอาคืวามื่สัามื่าร่ถึเฉัพ่าะตัวห์ร่่อ
ต้นท่ี่นท่ี่�ม่ื่อยู่มื่าเป็นจ่ดข้ายห์ร่่อกิร่ะต้่นยอดข้ายให้์ธุ่ร่กิิจข้องท่ี่�บ้าน ช่ีวงเวลุ่านั�นได้ให้์บที่เร่่ยนที่างธุ่ร่กิิจกิาร่ใช้ีปร่ะโยชีน์จากิช่ีองที่างออนไลุ่น์ 
กิาร่ที่ำากิาร่ตลุ่าดด้วยวิธุ่ต่าง ๆ จากิปร่ะสับกิาร่ณ์์จริ่งให้์กัิบห์ลุ่ายคืนชีนิดท่ี่�ว่า ตำาร่าไห์นก็ิยังไม่ื่เคืยม่ื่สัอนมื่าก่ิอน  

นอกเหนือจ่ากเรื�องที�กล่าวมีา ก็ยังมีีการแสดงค่วามีคิ่ดเห็นเรื�องค่่าใช้้จ่่ายก้อนใหญ่ เช่้น บางบ้านมีีการวางแผนต่่อเติ่มีขยายบ้าน 
ซืึ่�อรถูใหมี ่ซืึ่�ออสงัหารมิีทรพัย ์ก็ต้่องพจิ่ารณาถูงึค่วามีจ่ำาเปน็และกำาลังเงนิอกีค่รั�ง เนื�องจ่ากยงัอยู่ในช้ว่งสถูานการณเ์ช่้นนี� หากมีีรายได้
ประจ่ำาไม่ีแน่นอนก็อาจ่กระทบแผนการเงินของค่รอบค่รัวได้ รถูหนึ�งคั่น เมืี�อซืึ่�อแล้วค่่าใช้้จ่่ายต่ามีมีามีากมีาย ไหนจ่ะประกันรถู นำ�ามัีน 
ค่่าดูแลรักษีา และแน่นอนถู้าคิ่ดทางบัญชี้แล้วก็มีีค่่าเสื�อมีราค่าต่ลอดอายุการใช้้งาน ไม่ีใช่้อสังหาริมีทรัพย์ที�จ่ะนำาไปลงทุนต่่อได้ ดังนั�น 
การจั่ดลำาดับค่วามีสำาคั่ญในการวางแผนการเงินค่รัวเรือนจึ่งเป็นเรื�องที�ต้่องพิจ่ารณาเป็นอันดับแรก 

โดยสัร่่ปจากิวงสันที่นาพ่่อแม่ื่ ค่ือ การวางแผนการเงินในค่รอบค่รัวนั�นเป็นเรื�องต่่างกรรมีต่่างวาระ ไม่ีมีีสูต่รสำาเร็จ่ ต่อบโจ่ทย์แทนกันไม่ีได้
เพียงแต่่มีีแนวคิ่ดว่า เราต่่างต้่องให้ค่วามีสำาคั่ญและทำาอย่างจ่ริงจั่ง ต่รวจ่สอบเงินค่ล่องกับเงินไม่ีค่ล่องของค่รอบค่รัว ลองลิสต์่ดูว่ามีีค่่าใช้้
จ่่ายอะไรที�เราต้่องใช้้เงินสด เช่ีน ค่ืากิินอยู่ ใช้ีจ่ายปร่ะจำาวัน ค่ืาเร่่ยน ค่ืารั่กิษาพ่ยาบาลุ่ฉ่ักิเฉิัน ค่ืาปร่ะกัิน ซ่ั�งเงินส่ัวนน่�จะต้องม่ื่สัำาร่องไว้ 
เพ่่�อนำาออกิมื่าใช้ีง่าย ไม่ื่ใช่ีอยู่ในรู่ปแบบข้องสิันที่รั่พ่ย์ท่ี่�ต้องข้าย ห์ร่่อเงินฝากิแบบ Fixed พิ่จาร่ณ์าร่่วมื่กัิบสััดส่ัวนเงินออมื่แลุ่ะเงินลุ่งท่ี่นตามื่
คืวามื่เห์มื่าะสัมื่ เช่ีนเด่ยวกัิน กิาร่เพิ่�มื่ร่ายได้แลุ่ะกิาร่ลุ่ดคืา่ใช้ีจ่ายต้องห์าจ่ดสัมื่ด่ลุ่ในแตลุ่่ะคืร่อบคืร่วั โดยเฉัพ่าะกิาร่ม่ื่ลูุ่กินั�น กิาร่รั่กิษาค่ืณ์ภาพ่
ช่ีวิตข้องท่ี่กิคืนในบ้าน ที่ำาให้์เร่าต้องคิืดห์น้าคิืดห์ลัุ่งมื่ากิมื่าย ท่ี่�สัำาคัืญค่ือ ไม่ื่ว่าจะเกิิดอะไร่ข่้�น กิาร่เปิดอกิค่ืยกัินให้์ท่ี่กิคืนในคืร่อบคืรั่วรั่บรู้่สัภาพ่
คืวามื่เป็นจริ่ง ช่ีวยกัินคิืดวางแผ่น ห์าที่างออกิ แก้ิปัญห์าต่าง ๆ แม้ื่แต่เด็กิ ๆ เร่าสัามื่าร่ถึส่ั�อสัาร่ด้วยภาษาง่าย ๆ แลุ่ะข้อคืวามื่ร่่วมื่ม่ื่อจากิลูุ่กิ
ได้นะคืะ คืวามื่เข้้มื่แข็้งข้องคืร่อบคืรั่วจะที่ำาให้์เร่าผ่่านท่ี่กิอย่างไปได้ด้วยด่ แลุ่ะเติบโตไปด้วยกัินอย่างมัื่�นคืงค่ืะ 

**บทความน้ี้�เป็็นี้ข้้อคิดเห็็นี้ส่่วนี้บุคคล ซ่ึ่�งไม่จำำาเป็็นี้ต้้องส่อดคล้องกัับข้้อคิดเห็็นี้ข้อง ส่ภาวิชาช้พบัญช้ ในี้พระบรมราชูป็ถััมภ์

การเรียนเสริมพััฒนาการด้้านต่่าง ๆ

นอกิเห์น่อจากิโร่งเร่่ยนห์ลัุ่กิ ถ้ึาบอกิว่ายังไม่ื่จำาเป็น ทัี่วร์่จะลุ่งดิฉัันไห์มื่ อย่าพ่่�งนะคืะ
อย่างน่�ค่ืะ ผู้่ปกิคืร่องท่ี่�เร่าค่ืยกัินในวงสันที่นาบางบ้านได้รั่บผ่ลุ่กิร่ะที่บโดยตร่ง สูัญเส่ัย
ร่ายได้กิะทัี่นหั์นจากิสัถึานกิาร่ณ์์ Covid-19 แลุ่ะจนบัดน่�ยังไม่ื่ฟ้ื้�นตัวเลุ่ย ค่ืณ์พ่่อค่ืณ์แม่ื่
ให้์แนวคืิดกิับเร่าในแง่ข้องกิาร่จัดลุ่ำาดับคืวามื่สัำาคัืญในกิาร่ใช้ีเงินสัำาห์รั่บชี่วงท่ี่�เศร่ษฐกิิจ
ยังคืาดเดายากิว่า มีีเรื�องอื�นจ่ำาเป็นเร่งด่วนกว่าในการสำารองเงินไว้ ดังนั�น จำาเป็นต้อง
พิ่จาร่ณ์าอย่างถ่ึ�ถ้ึวน กิาร่เร่่ยนบางอย่างไม่ื่ค้่ืมื่กัิบเงินท่ี่�เส่ัยไป เพ่ร่าะพ่่อแม่ื่สัามื่าร่ถึใช้ีเวลุ่า
ค่ืณ์ภาพ่ฝกึิลูุ่กิเองไดข้้อเพ่่ยงข้ยนัห์าข้้อมื่ลูุ่แลุ่ะมื่่ง่มัื่�นที่ำาจร่งิ คืำาพู่ดข้องค่ืณ์ห์มื่อพ่ฒันากิาร่
เด็กิท่ี่�บอกิไว้ว่า อย่าจ่่ายเงินมีากมีายให้ค่นอื�นมีาฝึึกลูกเรา ยังจ่ริงเสมีอ ดังนั�น บางบ้าน
ก็จ่ะเหลือไว้เพียงค่ลาสที�จ่่ายไหวและเป็นประโยช้น์กับลูกจ่ริง ๆ

ถ่ึงคืวามื่สัำาคัืญจะเป็นคืนลุ่ะเร่่�องกัิบกิาร่เร่่ยนโดยสิั�นเชิีงแต่เท่ี่ยบเค่ืยงแนวคืวามื่คิืดเห็์น 
จากิห์ลุ่ายบ้านได้ค่ืะว่ายังคืงอยู่ท่ี่�กิาร่ Priority ข้องแต่ลุ่ะบ้าน โดยที่างเลุ่่อกิข้อง 
กิาร่เท่ี่�ยวห์ร่่อกิิจกิร่ร่มื่บันเทิี่งปร่ะจำาคืรั่วเร่่อนในปร่ะเที่ศน่�ถ่ึอว่าม่ื่คืวามื่แตกิต่าง 
ห์ลุ่ากิห์ลุ่าย ให์้เร่าได้เลุ่่อกิแบบท่ี่�เห์มื่าะกิับคืร่อบคืร่ัวเร่า ม่ื่คืำาพู่ดติดตลุ่กิจากิผู้่ปกิคืร่อง
บ้านน่งว่าในสัถึานกิาร่ณ์์ Covid-19 เช่ีนน่�ก็ิด่อย่าง เร่าตัดที่างเลุ่่อกิกิาร่เดินที่างไปเท่ี่�ยว
ต่างปร่ะเที่ศออกิได้เลุ่ย อย่างไมื่่ต้องคืิดห์น้าคืิดห์ลุ่ังไมื่่เส่ัยดาย แลุ่ะไมื่่ม่ื่สิั�งลุ่่อตาลุ่่อใจ 
ใด ๆ  เลุ่ย กิลัุ่บไปสู่ัไที่ยเท่ี่�ยวไที่ย ไปจนถ่ึงกิาร่ท่ี่องเท่ี่�ยวแบบพ่อเพ่่ยง ลุ่องดูจากิคืวามื่ค้่ืมื่ค่ืา 
ข้องสิั�งท่ี่�ได้รั่บกัิบต้นท่ี่นท่ี่�ต้องเส่ัยไป ก็ิจะพิ่จาร่ณ์าได้ง่ายข่้�นค่ืะ

จากเร่องเรียน ไปที่ี�การที่่องเที่ี�ยวบัันเที่ิง

การหารายได้้เสริม
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	 สวััสดีี	 ท่่านสมาชิิกชิาวับััญชิีทุ่กท่่าน	Newsletter	 ฉบัับัก่อน	 เราท่ิ�งท้่ายดี้วัยข้้อควัรท่ราบัเกี�ยวักับั 

จรรยาบัรรณข้องผู้้้ประกอบัวัิชิาชิีพบััญชิี	และเพ่อไม่ให้้เสียเวัลา	ข้อบัอกกล่าวัเล่าควัามต่่อจากฉบัับัท่ี�แล้วั	ดีังนี�ค่ะ

	 เก่ี่�ยวกัี่บเรื่่องจรื่รื่ยาบรื่รื่ณที่่�สำำาคััญและมี่ผลใช้้บังคัับอย่�นัั้�นั้ 
คืือ	 ข้้อบังคัืบสภาวิชาช่พบัญช่	 ว�าด้้วยจรรยาบรรณข้องผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่ 
พ.ศ.	2561	(“ข้้อบังคัืบฯ	ปี	2561”)	ซ่ึ่�งได้้ประกี่าศลงในั้ราชกี่จิจานุั้เบกี่ษา	เมืื่�อวันั้ท่ี่�	27 
พฤศจิกี่ายนั้	2561	ออกี่แที่นั้	ข้้อบังคัืบสภาวชิาช่พบัญช่	(ฉบับท่ี่�	19)	เรื�อง	จรรยาบรรณ 
ข้องผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่	พ.ศ.	2553	 (“ข้้อบังคัืบฯ	ปี	2553”)	และข้้อกี่ำาหนั้ด้ 
สภาวิชาช่พบัญช่	ว�าด้้วยหลักี่เกี่ณฑ์์กี่ารรายงานั้และกี่ารพิจารณากี่ารปฏิิบัติิงานั้ข้อง
ผู้่้สอบบัญช่รับอนุั้ญาติ	พ.ศ.	2556	ท่ี่�ออกี่มื่าติามื่ข้้อบังคัืบฯ	ปี	2553	ยังคืงให้ม่ื่ผู้ล
บังคัืบใช้ติ�อไป	จนั้กี่ว�าจะม่ื่ข้้อกี่ำาหนั้ด้ใหมื่�มื่าแที่นั้ท่ี่�		

	 หลายที่�านั้คืงสงสัยและแปลกี่ใจว�าที่ำาไมื่จ่งนั้ำามื่าพ่ด้ถ่ึงอ่กี่	เหตุิผู้ลม่ื่นิั้ด้เด่้ยว
คืือ	คืณะกี่รรมื่กี่ารจรรยาบรรณม่ื่คืวามื่ประสงคื์ท่ี่�จะให้สมื่าชิกี่ชาวบัญช่ได้้ติระหนั้ักี่ 
รับที่ราบในั้เรื�องน่ั้�	เพราะกี่ารประกี่อบวิชาช่พใด้	ๆ 	จรรยาบรรณข้องผู้่้ประกี่อบวิชาช่พ
ถืึอเป็นั้เรื�องท่ี่�สำาคัืญอย�างยิ�ง	ด้้วยเหตุิน่ั้�เอง	เมืื่�อต้ินั้ปี	2562	ที่างคืณะอนั้กุี่รรมื่กี่ารกี่ำาหนั้ด้
จรรยาบรรณจ่งได้้จัด้ที่ำาค่ื�มืื่อประมื่วลจรรยาบรรณสำาหรับผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่ 
ออกี่มื่า	เพื�อเป็นั้แนั้วที่างใหพ้วกี่เราชาวบญัช่สามื่ารถึนั้ำาไปใช้ในั้กี่ารปฏิิบัติิงานั้ได้้จรงิ 
หากี่เกิี่ด้กี่รณ่ม่ื่ข้้อติิด้ขั้ด้หรือประสบปัญหาใด้	ๆ		และถืึอเป็นั้กี่ารสนัั้บสนุั้นั้ส�งเสริมื่ 
ให้ผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่สามื่ารถึประกี่อบวิชาช่พบัญช่ให้ถ่ึกี่ต้ิองติามื่จรรยาบรรณ
แห�งวิชาช่พบัญช่	 ไมื่�เพ่ยงเที่�านัั้�นั้	 เมืื่�อกี่ลางปี	2563	 ท่ี่�ผู้�านั้มื่า	คืณะอนัุ้กี่รรมื่กี่าร
กี่ำาหนั้ด้จรรยาบรรณก็ี่ยังได้้จัด้ที่ำาคืำาอธิิบายข้้อบังคัืบสภาวิชาช่พบัญช่	 ว�าด้้วย 
จรรยาบรรณข้องผู้่ป้ระกี่อบวชิาช่พบัญช่	พ.ศ.	2561	ข่้�นั้มื่าอ่กี่	1	ฉบับ	เพื�อใหส้ามื่ารถึ
อ�านั้เข้้าใจได้้ง�ายข่้�นั้และด่้นั้�าอ�านั้มื่ากี่ข่้�นั้	หากี่ที่�านั้ใด้ท่ี่�สนั้ใจสามื่ารถึติิด้ติ�อสอบถึามื่
ไปท่ี่�สภาวิชาช่พบัญช่

	 ว�าแล้วก็ี่อยากี่จะข้อแจ้งที่�านั้สมื่าชิกี่โด้ยเฉพาะผู้่้สอบบัญช่อ่กี่คืรั�งว�า 
กี่ารลงลายมืื่อชื�อในั้งบกี่ารเงนิั้ใด้	สำาหรบัรอบปบัีญช่ใด้	ที่�านั้สมื่าชกิี่ท่ี่�เปน็ั้ผู้่้สอบบญัช่
ต้ิองไมื่�ลืมื่ท่ี่�จะแจ้งล�วงหน้ั้าและแจ้งยืนั้ยันั้ปิด้ท้ี่าย	 ในั้ระบบข้องสภาวิชาช่พบัญช่ 
ให้เร่ยบร้อย	หรือหากี่ม่ื่กี่ารเปล่�ยนั้แปลงใด้	ๆ 	เก่ี่�ยวกัี่บงบกี่ารเงินั้ท่ี่�เคืยแจ้งไปในั้ระบบ 
ก็ี่คืวรต้ิองร่บด้ำาเนิั้นั้กี่ารปรับปรุงแก้ี่ไข้ข้้อม่ื่ลนัั้�นั้ทัี่นั้ท่ี่	 เพื�อจะได้้ปิด้ประต่ิกัี่�นั้ไมื่�ให้ 
ใคืรนั้ำาชื�อข้องที่�านั้ไปแอบอ้างในั้กี่ารใช้ชื�อ	หรือลงลายมืื่อชื�อ	และสิ�งสำาคัืญท่ี่�ไมื่�พ่ด้ถ่ึง 
ไมื่�ได้้ก็ี่คืือ	 ในั้แติ�ละปีท่ี่�ปฏิิบัติิงานั้	 ผู้่้สอบบัญช่ต้ิองไมื่�ลงลายมืื่อชื�อเกิี่นั้	200	ราย 
(หรืองบกี่ารเงินั้)	ด้้วย

โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ข้อคัวรื่ที่รื่าบเก่�ยวกับจรื่รื่ยาบรื่รื่ณ

ของผู้ปรื่ะกอบวิช้าช้่พบัญช้่

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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	 หากี่กี่ล�าวโด้ยรวมื่จะเห็นั้ว�า	 ข้้อบังคัืบฯ	 ทัี่�ง	 2	 ฉบับ	 ไมื่�ม่ื่คืวามื่แติกี่ติ�างกัี่นั้ 
โด้ยหมื่วด้สำาคัืญ	ๆ 	เก่ี่�ยวกัี่บจรรยาบรรณในั้กี่ารประกี่อบวิชาช่พติามื่ข้้อบังคัืบฯ	ฉบับปี	2553	
ไมื่�ว�าจะเป็นั้เรื�องข้องคืวามื่โปร�งใส	คืวามื่เป็นั้อิสระ	คืวามื่เท่ี่�ยงธิรรมื่	และคืวามื่ซืึ่�อสัติย์สุจริติ 
ท่ี่�ปรากี่ฏิอย่�ในั้หมื่วด้	2	หรือคืวามื่ร้่	คืวามื่สามื่ารถึ	และมื่าติรฐานั้ในั้กี่ารปฏิิบัติิงานั้	ท่ี่�ปรากี่ฏิอย่� 
ในั้หมื่วด้	3	ติลอด้จนั้	กี่ารรกัี่ษาคืวามื่ลบั	คืวามื่รบัผู้ดิ้ชอบติ�อผู้่้รับบรกิี่าร	และคืวามื่รบัผู้ดิ้ชอบ 
ติ�อผู้่้ถืึอหุ้นั้	 ผู้่้เป็นั้หุ้นั้ส�วนั้	 บุคืคืลหรือนั้ิติิบุคืคืล	 ท่ี่�ผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่ปฏิิบัติิหน้ั้าท่ี่�ให้ 
และคืวามื่รับผิู้ด้ชอบติ�อเพื�อนั้ร�วมื่วิชาช่พ	และจรรยาบรรณทัี่�วไป	ในั้หมื่วด้	4	 ถ่ึงหมื่วด้	7 
ติามื่ลำาดั้บ	นัั้�นั้		ยงัคืงปรากี่ฏิและพ่งปฏิิบัติิติามื่หลกัี่กี่ารพื�นั้ฐานั้ข้องจรรยาบรรณท่ี่�ปรากี่ฏิอย่�
ในั้หมื่วด้	2	ข้องข้้อบังคัืบฯ	ปี	2561	ติามื่ข้้อ	9	(กี่)	ถ่ึง	(ฉ)

	 หลายที่�านั้ท่ี่�เคืยได้้หยิบ	 จับ	อ�านั้	ข้้อบังคัืบฯ	ปี	2561	ในั้หมื่วด้	3	เรื�อง	กี่ารนั้ำา
หลักี่กี่ารพื�นั้ฐานั้ไปปฏิิบัติิมื่าบ้างแล้ว	จะเห็นั้ว�า	สำำ�หรัับผู้้�สำอบบัญชีีคืงไมื่�ใช�เรื�องใหมื่� 
เพราะแติ�ละหมื่วด้ข้องมื่าติรฐานั้กี่ารสอบบัญช่ได้้ม่ื่ข้้อกี่ำาหนั้ด้เก่ี่�ยวกี่ับจรรยาบรรณไว้เป็นั้
มื่าติรฐานั้ในั้กี่ารปฏิิบัติิงานั้ติรวจสอบ	เช�นั้	กี่รณ่ท่ี่�เกิี่ด้อุปสรรคืในั้กี่ารปฏิิบัติิงานั้ติรวจสอบ 
มื่าติรฐานั้กี่ารสอบบัญช่จะให้ที่ำากี่ารประเมิื่นั้นัั้ยสำาคัืญข้องอุปสรรคืและมื่าติรกี่ารป้องกัี่นั้นัั้�นั้ 
เพื�อให้เกิี่ด้ข้้อยุติิ	แต่่ในส่ำวนของผู้้�ทำำ�บัญชีี	เรื�องน่ั้�อาจถืึอเป็นั้เรื�องใหมื่�และในั้ที่างปฏิิบัติิจริง
อาจที่ำาได้้ยากี่	 เพราะผู้่้ที่ำาบัญช่ต้ิองม่ื่หน้ั้าท่ี่�จัด้ที่ำาบัญช่ให้กัี่บผู้่้ม่ื่หน้ั้าท่ี่�จัด้ที่ำาบัญช่	ติามื่ท่ี่� 
พระราชบัญญัติิกี่ารบัญช่	พ.ศ.	2543	ได้้บัญญติัิไว้	อุปสรรคือันั้อาจเกิี่ด้จากี่คืวามื่สัมื่พันั้ธ์ิและ
เหตุิกี่ารณ์แวด้ล้อมื่อันั้หลากี่หลายย�อมื่ต้ิองม่ื่มื่ากี่กี่ว�าผู้่้สอบบัญช่	อย�างไรก็ี่ติามื่	ไมื่�ว�าจะเกิี่ด้
อุปสรรคืในั้ร่ปแบบใด้	ข้้อบังคัืบฉบับน่ั้�	รวมื่ถ่ึงค่ื�มืื่อประมื่วลจรรยาบรรณสำาหรับผู้่้ประกี่อบ
วิชาช่พบัญช่	ก็ี่ได้้วางแนั้วที่างไว้เพื�อใหผู้่้้ที่ำาบัญช่สามื่ารถึนั้ำาไปปฏิิบัติิได้้เช�นั้กัี่นั้	จ่งข้อเชิญชวนั้ 
ให้ผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่ได้้ศ่กี่ษาข้้อกี่ฎหมื่าย	ข้้อม่ื่ล	และข้้อพ่งปฏิิบัติิ	ท่ี่�ปรากี่ฏิอย่�ในั้ค่ื�มืื่อ
ประมื่วลจรรยาบรรณสำาหรับผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่	 เมืื่�ออ�านั้และศ่กี่ษาจนั้เข้้าใจด่้แล้ว 
อาจกี่ำาหนั้ด้เป็นั้นั้โยบาย	หรือค่ื�มืื่อ	หรือแนั้วที่างในั้กี่ารปฏิิบัติิงานั้ภายในั้สำานัั้กี่งานั้หรือ 
ข้องตินั้เองข่้�นั้มื่า	 โด้ยเปร่ยบเท่ี่ยบกัี่บแติ�ละข้้อท่ี่�อย่�ในั้ข้้อบังคัืบ	แติ�ติ้องไมื่�ลืมื่มื่าติรฐานั้ 
กี่ารสอบบัญช่	หรือมื่าติรฐานั้กี่ารบัญช่	 ท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องมื่าประกี่อบในั้กี่ารกี่ำาหนั้ด้นั้โยบาย 
หรือค่ื�มืื่อ	หรือแนั้วที่างปฏิิบัติิงานั้นัั้�นั้ด้้วย

หลักการื่พ้�นฐานของจรื่รื่ยาบรื่รื่ณในการื่ปรื่ะกอบวิช้าช้่พ

การื่นำาหลักการื่พ้�นฐานไปปฏิิบัติิสำำาหรื่ับผู้ปรื่ะกอบวิช้าช้่พบัญช้่

	 สิ�งท่ี�อยากจะบัอกกล่าวัเพิ�มเต่ิมต่่อไปก็คือ	ควัามเห้มือน	ควัามต่่าง	ระห้วั่างข้้อบัังคับัฯ	ท่ั�ง	2	ฉบัับั	(ฉบัับัปี	2553	

และฉบัับัปี	2561)	คืออะไร	และส่งผู้ลกระท่บัอะไรกับัการประกอบัวัิชิาชิีพบั้าง	ในโอกาสนี�จึงข้ออาสาชิี�แจงให้้ท่ราบั	ดีังนี�
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	 เพ่อให้้เห้็นภาพชิัดีเจน	ข้อสรุปสาระสำาคัญเป็นต่ารางเปรียบัเท่ียบั	ระห้วั่างควัามเห้มือน	และควัามต่่าง	ข้องข้้อบัังคับัฯ	

ท่ั�งข้องปี	2553	กับัปี	2561	ดีังนี�

	 ห้วัังเป็นอย่างยิ�งวั่า	 บัท่ควัามเกี�ยวักับัจรรยาบัรรณในครั�งนี�	 จะเป็นประโยชิน์ต่่อทุ่กท่่านไม่มากไปห้รือน้อยไป 

และพบักันเม่อมีโอกาส	ข้อบัคุณค่ะ

	 บางที่�านั้อาจม่ื่ข้้อสงสัยว�า	กี่ารพิจารณาคืด่้เก่ี่�ยว
กัี่บจรรยาบรรณในั้ช�วงเปล่�ยนั้แปลงข้้อบังคัืบฯ	ปี	2561 
จะม่ื่แนั้วที่างพิจารณาคืด่้อย�างไร	 ข้อเร่ยนั้ช่�แจงว�า 
คืด่้เก่ี่�ยวกัี่บจรรยาบรรณท่ี่�เป็นั้เหตุิกี่ารณ์กี่�อนั้ท่ี่�ข้้อบังคัืบ
สภาวิชาช่พบัญช่	 ว�าด้้วยจรรยาบรรณข้องผู้่้ประกี่อบ
วิชาช่พบัญช่	พ.ศ.	2561	จะประกี่าศบังคัืบใช้	หรือคืด่้ 
ท่ี่�อย่�ระหว�างกี่ารพิจารณาและยังไมื่�ถ่ึงท่ี่�สุด้	กี่ารพิจารณา 
เก่ี่�ยวกี่ับจรรยาบรรณ	 ไมื่�ว�าจะเป็นั้ข้องคืณะกี่รรมื่กี่าร
จรรยาบรรณ/คืณะอนัุ้กี่รรมื่กี่ารสอบสวนั้	 ห รือ 
คืณะกี่รรมื่กี่ารกี่ำากัี่บด่้แลกี่ารประกี่อบวิชาช่พบัญช่ 
ยังคืงใช้ขั้อบังคัืบสภาวิชาช่พบัญช่	 (ฉบับท่ี่�	 19)	 เรื�อง 
จรรยาบรรณข้องผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่	พ.ศ.	 2553 
ในั้กี่ารพิจารณา

ฉบับปี 2553 ฉบับปี 2561

สิ�งท่ี�เห้มือนเดีิม

หมื่วด้	2	 คืวามื่โปร�งใส	คืวามื่เป็นั้อิสระ	คืวามื่เท่ี่�ยงธิรรมื่	 
	 	 และคืวามื่ซืึ่�อสัติย์สุจริติ	(ข้้อ	8	–	11)	
หมื่วด้	3	 คืวามื่ ร้่ 	 คืวามื่สามื่ารถึ 	 และมื่าติรฐานั้ 
	 	 ในั้กี่ารปฏิิบัติิงานั้	(ข้้อ	12	–	13)	
หมื่วด้	4	 กี่ารรักี่ษาคืวามื่ลับ	(ข้้อ	14	–	15)	
หมื่วด้	5	 คืวามื่รับผิู้ด้ชอบติ�อผู้่้รับบริกี่าร	(ข้้อ	16	–	17)
หมื่วด้	6	 คืวามื่รับผิู้ด้ชอบติ�อผู้่้ถืึอหุ้นั้	ผู้่้เป็นั้หุ้นั้ส�วนั้	บุคืคืล 
	 	 หรือนิั้ติิบุคืคืล	ท่ี่�ผู้่้ประกี่อบวิชาช่พบัญช่ปฏิิบัติิ 
	 	 หน้ั้าท่ี่�ให้	(ข้้อ	18	–	23)	และ
หมื่วด้	7	 คืวามื่รับผิู้ด้ชอบติ�อเพื�อนั้ร�วมื่วิชาช่พ	 และ 
	 	 จรรยาบรรณทัี่�วไป	(ข้้อ	24	–	30)	

สิ�งท่ี�แต่กต่่าง

ไมื่�ม่ื่

สิ�งท่ี�เห้มือนเดีิม

หมื่วด้	2	 หลักี่กี่ารพื�นั้ฐานั้ข้องจรรยาบรรณ
	 	 ข้้อ	9	(กี่)	คืวามื่ซืึ่�อสัติย์สุจริติ
	 	 ข้้อ	9	(ข้)	คืวามื่เท่ี่�ยงธิรรมื่และคืวามื่เป็นั้อิสระ
	 	 ข้้อ	9	(คื)	คืวามื่ร้่	คืวามื่สามื่ารถึ	คืวามื่เอาใจใส�	 
	 	 	 และกี่ารรักี่ษามื่าติรฐานั้ในั้กี่ารปฏิิบัติิงานั้
	 	 ข้้อ	9	(ง)	กี่ารรักี่ษาคืวามื่ลับ
	 	 ข้้อ	9	(จ)	พฤติิกี่รรมื่ที่างวิชาช่พ
	 คืวามื่รับผู้ิด้ชอบติ�อผู้่้รับบริกี่าร	ติ�อผู้่้ถืึอหุ้นั้	 ผู้่้เป็นั้
หุ้นั้ส�วนั้	บุคืคืล	นิั้ติิบุคืคืล	หรือสำานัั้กี่งานั้ในั้หนั้�วยงานั้ข้อง
ผู้่้ประกี่อบวิชาช่พเอง
	 	 ข้้อ	9	(ฉ)	คืวามื่โปร�งใส	

สิ�งท่ี�แต่กต่่าง

หมื่วด้	3	 กี่ารนั้ำาหลักี่กี่ารพื�นั้ฐานั้ไปปฏิิบัติิ
	 	 ข้้อ	10	กี่รอบแนั้วคิืด้
	 	 ข้้อ	11	อุปสรรคื	(กี่)	–	(จ)	
	 	 ข้้อ	12	กี่ารประเมิื่นั้นัั้ยสำาคัืญข้องอุปสรรคื
	 	 ข้้อ	13	กี่ารด้ำาเนิั้นั้กี่าร	 ถึ้าพบว�าม่ื่กี่ารฝ่่าฝ่ืนั้ 
	 	 	 	 เงื�อนั้ไข้ใด้	ๆ	ในั้ข้้อบังคัืบน่ั้�
	 	 ข้้อ	14	มื่าติรกี่ารป้องกัี่นั้
	 	 ข้้อ	15	คืวามื่ขั้ด้แย้งที่างผู้ลประโยชน์ั้
	 	 ข้้อ	16	ข้้อยุติิเก่ี่�ยวกัี่บคืวามื่ขั้ด้แย้งที่าง 
	 	 	 	 จรรยาบรรณ
	 	 ข้้อ	17	กี่ารติิด้ติ�อสื�อสารกัี่บผู้่้ม่ื่หน้ั้าท่ี่�กี่ำากัี่บด่้แล
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กับการยืนยัน

การลงลายมือชื่อ

กับการยืนยัน

การลงลายมือชื่อ

	 ใกล้้ถึึงส้ิ้�นปีี	 2563	 แล้้วผู้้้สิ้อบบัญชีีแจ้้งแล้ะยืืนยืัน 
การล้งล้ายืมืือชืี�องบการเง้นทีี่�ตรวจ้สิ้อบในปีี	2563	ครบถ้ึวนแล้้ว 
หรือยัืง	ถ้ึายัืง...ให้ผู้้้สิ้อบบัญชีีดำำาเน้นการตามืนี�

เข้้าระบบสิ้ภาว้ชีาชีีพบัญชีี	www.tfac.or.th

เลื้อก	“ระบบสิ้มืาช้ีกแล้ะผู้้้สิ้อบบัญชีี”

ใส่ิ้	Username	แล้ะ	Password	แล้้วกดำ	Login	เข้้าระบบ

เลื้อก	“การแจ้้ง/ยืืนยัืนการสิ้อบบัญชีี”

www.tfac.or.th

ท่ี่�มา :  ข้้อกํําหนดสภาวิิชาชีพบััญชีว่ิาด้วิย หลัักํเกํณฑ์์กํารรายงานแลัะกํารพิจารณากํารปฏิิบััติิงานข้องผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาติ พ.ศ. 2556
 https://www.tfac.or.th/upload/9414/Wx3RD1opZL.pdf

ข้้อควรระวังการยืืนยืันการลงลายืมืือชื่่อ 

1. ตรวจสอบวันส้�นงวดบัญชีีให้้ถููกต้องก่อนยืืนยืันการลงลายืมืือชี่อ หากยืืนยืันวัันท่ี่�ลงลายืมือชืื่�อแล้วั ท่ี่านจะไม่สามารถแก้ไข 
 วัันส้�นงวัดบััญช่ื่ได้ และจะต้้องยืกเล้กรายืการแล้วัแจ้งใหม่เท่ี่านั�น
2. ห้ากท่่านแจ้งรายืชี่อก้จการไว้ว่าจะลงลายืมืือชี่อในปีี 2563 แต่มื้ได้ลงลายืมืือชี่อด้วัยืสาเหตุ้ใด ๆ ก็ต้าม ท่ี่านจะต้้องยืกเล้ก 
 รายืการนั�นออกจากปีีท่ี่�ลงลายืมือชืื่�อ 2563 โดยืกดเลือกสัญลักษณ์์         ใน Column ยืกเล้ก
3. ท่่านต้องยืืนยืันวันท่ี�ลงลายืมืือชี่อสำาห้รับรายืชี่อก้จการท่ี�ท่่านได้แจ้งไว้ให้้เสร็จภายืในวันท่ี� 31 ธัันวาคมื 2563 ม้ฉะนั�น 
 ท่ี่านจะไม่สามารถดำาเน้นการใด ๆ ในระบับัการแจ้งรายืชืื่�อฯ ได้จนกว่ัาท่ี่านจะยืืนยืันรายืการของปีี 2563 ให้ครบัถ้วัน

โดย ฝ่่ายวิิชากําร
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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.tfac.or.th ,    @TFAC.FAMILY

ชำำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/TFAC Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ 
์ได้ทีี่ www.tfac.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

อ่าน TFAC Newsletter 
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เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตร “สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS FOR NPAES

 ทั้งหมด รุ่นที่ 3/63”  

 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 1,900 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,200 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

 หลักสูตร “การจัดทำางบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 สำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3/63” 

   วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 5,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 5,600 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 ห้องแกรนด์ลินลี่ ชำั้น L

  หลักสูตร “การจัดทำางบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 4/63”  

 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,800 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา”  

 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 4,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท ห้องบอลรูม ชำั้น 9


