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วััตถุุประสงค์์

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

ที่ปรึกษา

• ปิิยะพงศ์์ แสงภัทัราชััย 
 กรรมูการสภาวิชาชพ้ื่บัญัช้ 
	 ด้านี้ป็ระชาสมัูพื่นัี้ธ์ิ์ 
	 วาระป็ี	2563-2566
• ภัูษณา แจ่่มแจ่้ง 
 ผูู้้อำนี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

ค์ณะผู้จัดทำา

• สาวิติา สวุิรรณกูลู
	 ผูู้จ้ัดัการส่วนี้ส่�อสารองค์กร
• จ่ริาวิฒัน์์ เพชัรชูั
• สขุุมุาลย์ แกู้วิสน์ั�น์
• ชัยากูรณ์ น์กุูลู
	 เจ้ัาห้น้ี้าท้�ส่วนี้ส่�อสารองค์กร

กำาหนดเวัลา

เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายไต้รมูาส
ข้อมูลติดต่อ

Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook

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

@tfac.family

จดหมายข่าวั

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

TALK

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

สวสัดพ้ื่้�	ๆ	สมูาชกิทกุท่านี้ครบัั

 ปั็จัจุับัันี้โลกกำลังเดินี้ไป็ข้ึ้างห้น้ี้าอย่างรวดเร็วพื่ร้อมู	ๆ	กับัการเป็ล้�ยนี้แป็ลงในี้ห้ลากห้ลายมูิต้ิ 
ส่งผู้ลให้้องค์กรต่้าง	ๆ 	ต้้องป็รบััต้วัให้้เห้มูาะสมูกบััสภาวการณ์ขึ้องโลก	ภัายใต้กูารทำธุรุกูจิ่ที�ต้องคำน์งึถงึ
ควิามรับผิดิชัอบ 3 ด้าน์ ได้แกู่ สิ�งแวิดล้อม สงัคม และกูารกูำกัูบดูแล	ผู่้านี้การเปิ็ดเผู้ยรายงานี้ความูยั�งยน่ี้
ต่้อผูู้ถู่้อหุ้น้ี้	นี้กัลงทุนี้	และสาธิ์ารณชนี้ให้้ทราบัถูง้การดำเนี้นิี้งานี้ขึ้องกจิัการ	ควบัคูไ่ป็กบััการรายงานี้ข้ึ้อมูลู
ทางการเงนิี้	เพื่่�อสร้างความูน่ี้าเช่�อถูอ่ให้้แก่ธิ์รุกจิัและพื่ฒันี้าธิ์รุกจิัให้้เต้บิัโต้อย่างยั�งยน่ี้	สภาวชิาชพ้ื่บัญัช้ 
เลง็เห็้นี้ถู้งความูสำคัญดงักล่าว	จัง้จัดัทำ	TFAC	Newsletter	ฉบับััท้�	102	ป็ระจัำเดอ่นี้เมูษายนี้	-	มิูถูนุี้ายนี้	
2565	ซึ่้�งมูาในี้ธิ์มู้	“Accounting and Reporting for ESG” โดย	Highlight	Topics	ในี้	TFAC	
Newsletter	ฉบับัันี้้�	ป็ระกอบัไป็ด้วย

	 -	Accounting	and	Reporting	for	ESG

	 -	ESG	License	to	Grow

	 -	การพิื่จัารณาเร่�องเก้�ยวข้ึ้องกบัั	ESG	ในี้การสอบับัญัช้

	 -	การบััญชกั้บัความูยั�งยน่ี้	

	 -	พื่ดูคุยกนัี้ภาษาพื่้�น้ี้อง…มูมุูมูอง	Work	from	Home 
	 	 กบััความูท้าทายระดบััโลก	(โรค)	ในี้สไต้ล์ 
	 	 นี้กับัญัช	้SCG	ต้อนี้ท้�	2

 ทั�งน์ี� เพ่�อเป็ิน์กูารรณรงค์อนุ์รกัูษ์ทรพัยากูรธุรรมชัาติและสิ�งแวิดล้อม ควิบคูไ่ปิกัูบกูารปิรับตวัิ
ให้้เท่าทนั์กูบัสภัาวิกูารณ์ขุองโลกูใน์สงัคมยคุโลกูาภัวิิตัน์์ ซึ่ึ�งให้้ควิามสำคญักูบัเทคโน์โลยใีน์กูารตดิต่อ
ส่�อสาร สภัาวิชิัาชัพีบญัชัจี่งึขุอแจ้่งยติุกูารตพีมิพ์ TFAC Newsletter ฉบบัพมิพ์กูระดาษ (Hard Copy) 
น์ับแต่บัดน์ี�เป็ิน์ต้น์ไปิ น้์องคิดห้วิังว่ิาพี� ๆ สมาชัิกูทุกูท่าน์พร้อมที�จ่ะเดิน์ไปิกัูบเราใน์รูปิโฉมขุอง 
ส่�อดิจ่ิทัลอย่างเต็มรูปิแบบ โดยจ่ะเผิยแพร่ผ่ิาน์ทางช่ัองทางออน์ไลน์์ขุองสภัาวิิชัาชัีพบัญชัีเท่าน์ั�น์ 
อาท ิเวิบ็ไซึ่ต์ Facebook Line เป็ิน์ต้น์

	 นี้อกจัากนี้้�	 สภาวิชาช้พื่บััญช้ได้มู้การจััดทำ	TFAC	e-Learning	 ศูนี้ย์รวมูองค์ความูรู้และ 
ห้ลักสูต้รอบัรมูออนี้ไลน์ี้	ซึ่้�งสามูารถูอบัรมูผู่้านี้ระบับัออนี้ไลน์ี้	ได้ง่าย	และรวดเร็ว	สามูารถูเร้ยนี้ได้ 
ทุกท้�ทุกเวลา	คุ้มูค่า	ราคาป็ระห้ยัด	และสามูารถูนี้ับัชั�วโมูง	CPD	ได้	 โดยสามูารถูสมูัครเข้ึ้าใช้งานี้ 
ห้รอ่ดรูายละเอย้ดเพื่ิ�มูเต้มิูได้ท้�	https://e-Learning.tfac.or.th

	 ห้ากท่านี้สมูาชกิมูข้้ึ้อแนี้ะนี้ำในี้การทำงานี้สภาวิชาชพ้ื่บัญัช	้สามูารถูแจ้ังให้้น้ี้องคดิและทมู้งานี้ 
รบััทราบั	ผู่้านี้ช่องทาง	pr@tfac.or.th	ได้เลยนี้ะครบัั	

	 สุดท้ายนี้้�	อากาศป็ระเทศไทยเข้ึ้าสู่ฤดูร้อนี้อย่างเป็็นี้ทางการแล้ว	พื่้�	ๆ	สมูาชิกอย่าล่มูดูแล 
สขุึ้ภาพื่ต้วัเอง	ด่�มูนี้�ำกนัี้เยอะ	ๆ	นี้ะครบัั
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กรอบค์วัามค์ิดของนักบัญชียุค์ใหม่

Mindset of Accounting

ESG License to Grow

การสอบบัญชีด้วยวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Audit Data Analytics)

การพิจารณาเรื่องเกี่ยวข้อง

กับ ESG ในการสอบบัญชี 

พูดคุยกันภาษาพี่น้อง...มุมมอง Work from Home 

กับความท้าทายระดับโลก (โรค) ในสไตล์นักบัญชี SCG ตอนที่ 2

ภาวัะโลกร้อนและการรายงานทางการเงิน

การสอบบัญชีวัิถุีใหม่...สมัยโรค์ระบาด

New Normal Auditing During Pandemic

การปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยัน

การลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี

บทลงโทษทางจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวัิชาชีพอิสระต่าง ๆ ในประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำาลังสภาวิชาชีพบัญช ี

นำาเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงลายมือชื่อ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการส่งงบการเงิน

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

EJIP Employee Joint Investment Program อยู่ ใน

ขอบเขตมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (TFRS 2)

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ที่ ไม่ควรมองข้ามในยุคดิจิทัล	

การบัญชีกับความยั่งยืน

Digital Literacy

กับการ	Up	Competency	คนทำางาน

Accounting and Reporting For ESG

Accounting and 

Reporting For

TFAC UPDATE

3932

SUN
VILLAGE

ECOLOGY
CITY

การพิจารณาเรื่องเกี่ยวข้อง

กับ ESG ในการสอบบัญชี

พูดคุยกันภาษาพี่น้อง…

มุมมอง Work from Home

กับความท้าทายระดับโลก (โรค)

ในสไตล์นักบัญชี SCG

ตอนที่

2

36

การบัญชีกับ

ความยั่งยืน

กรอบค์วัามค์ิด

ของนักบัญชียุค์ใหม่

Mindset of Accountant



สภาวิิชาชีพบััญชีจััดกิิจักิรรม TFAC Engagement 

Day 2021 ในรูปแบับั Online และ Onsite (ตาม

มาตรกิารรักิษาควิามปลอดภัยจัากิ COVID-19)

กิารจััดสัมมนาเพ่อทำำาควิามเข้้าใจัและหารือในกิารพัฒนาหลักิสูตร

ตามมาตรฐานกิารศึึกิษาระหวิ่างประเทำศึ ฉบัับัปรับัปรุงใหม่

(IES 2015 Edition) ในหัวิข้้อ “กิารสัมมนาและกิารพัฒนา

ครูผูู้้สอนหลักิสูตรวิิชากิารบััญชีปี พ.ศึ. 2564”

	 เมื่่�อวัันที่่�	 24	 ธัันวัาคมื่	 2564	 สภาวิัชาช่พบััญช่จััดกิิจักิรรมื่	
TFAC	Engagement	Day	2021	 ในรูปแบับั	Online	และ	Onsite 
(ตามื่มื่าตรกิารรักิษาควัามื่ปลอดภัยจัากิ	COVID-19)	โดยในครั�งน่�จััดเป็น
ครั�งที่่�	2	เพ่�อเปิดโอกิาสให้้บุัคลากิรเจ้ัาห้น้าท่ี่�สภาฯ	ทุี่กิฝ่่าย	ทุี่กิส่วันงาน 
ได้มื่่ส่วันร่วัมื่ในกิารกิำห้นดที่ิศที่างนโยบัายของสภาวัิชาช่พบััญช่ 
รวัมื่ถึึงได้ร่วัมื่แชร์ไอเด่ย	แสดงควัามื่คิดเห้็น	นำเสนอโครงกิาร/กิิจักิรรมื่/
นวััตกิรรมื่	เพ่�อร่วัมื่กิันปรับัปรุงและพัฒนาสภาวัิชาช่พบััญช่
										ในวัันจััดกิิจักิรรมื่แต่	ฝ่่าย/ส่วันงานได้มื่่กิารนำเสนอควัามื่ค่บัห้น้า 
โครงกิาร	 (เกิ่า)	ปี	2020	วั่ามื่่ควัามื่สำเร็จัและค่บัห้น้าอย่างไร	รวัมื่ถึึง 
กิารนำเสนอโครงกิาร	(ให้มื่่)	ปี	2021	ซึ่ึ�งส่วันให้ญ่แต่ละโครงกิารเกิ่�ยวัข้อง	
Digital	 TFAC	และกิระบัวันกิารที่ำงานภายในของสภาวัิชาช่พบััญช่ 
ที่ั�งน่�	เพ่�อเปน็กิารเพิ�มื่ประสทิี่ธัภิาพกิารที่ำงานภายใน	กิารให้บ้ัรกิิารสมื่าชกิิ	
และกิารใชป้ระโยชนจ์ัากิเที่คโนโลยเ่พ่�อปรบััองคก์ิรให้เ้ปน็	Digital	มื่ากิขึ�น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ภายห้ลังกิารจััดกิิจักิรรมื่ได้มื่่กิารพิจัารณาและตัดสินจัากิ 
คณะกิรรมื่กิารฯและผูู้้บัริห้ารเพ่�อมื่อบัรางวััลให้้แต่ละโครงกิาร 
โดยประกิาศผู้ลไปแล้วัเมื่่�อวันัที่่�	30	ธันัวัาคมื่	2564	ที่่�ผู้า่นมื่า	และมื่อบัรางวัลั 
ให้้ใน	7	มื่กิราคมื่	2565	สภาวัิชาช่พบััญช่ขอขอบัคุณคณะกิรรมื่กิาร 
ผูู้้บัริห้าร	และเจ้ัาห้น้าที่่�	ที่่�ได้มื่่ส่วันร่วัมื่ที่ำให้้กิิจักิรรมื่น่�ประสบัผู้ลสำเร็จั
ตามื่วััตถึุประสงค์ของกิารจััดโครงกิาร

	 เมื่่�อวัันที่่�	24	ธัันวัาคมื่	2564	สภาวัิชาช่พบััญช่	โดยคณะกิรรมื่กิาร
วัชิาชพ่บัญัชด่า้นกิารศกึิษาและเที่คโนโลยก่ิารบัญัช่	ไดจ้ัดัสมัื่มื่นาเกิ่�ยวักิบัั
ห้ลักิเกิณฑ์์ผูู้แ้ที่นสภาวัชิาชพ่บัญัช่	ในกิารพฒันาห้ลักิสูตรสถึาบันักิารศกึิษา
ต่าง	ๆ	เพ่�อให้้เป็นไปตามื่ประกิาศกิระที่รวังศึกิษาธัิกิาร	เร่�อง	มื่าตรฐาน
คุณวุัฒิระดับัปริญญาตร่	 สาขาวิัชากิารบััญช่	 (มื่คอ.1)	 ซึ่ึ�งได้กิำห้นด 
ให้้สถึาบันัอดุมื่ศกึิษา	แต่งตั�งคณะกิรรมื่กิารพฒันาห้ลกัิสตูร	ระดบััปรญิญาตร่ 
สาขาวัิชากิารบััญช่	ที่่�ได้รับักิารเสนอช่�อจัากิสภาวัิชาช่พบััญช่	อย่างน้อย	
1	ที่่าน	เพ่�อให้้พัฒนาห้ลักิสูตรเป็นไปตามื่แนวัที่างเด่ยวักิันและสอดคล้อง
กิับัมื่าตรฐานคุณวุัฒิระดับัปริญญาตร่	สาขาวิัชากิารบััญช่	โดยจััดสัมื่มื่นา
ห้ัวัข้อ	 “กิารสัมื่มื่นาและกิารพัฒนาครูผูู้้สอนห้ลักิสูตรวัิชากิารบััญช่ 
พ.ศ.	2564”	เมื่่�อวัันศุกิร์ที่่�	24	ธัันวัาคมื่	พ.ศ.	2564	โดยจััดขึ�นเป็นครั�งที่่�	2 
ของปี	ผู้่านระบับัออนไลน์
												โดยได้รับัเกิ่ยรติจัากิ รองศาสตราจารย์์ ดร.ศิลปพร ศรีจ่�นเพชร 
ประธัานคณะกิรรมื่กิารวิัชาชพ่บัญัชด้่านกิารศกึิษาและเที่คโนโลยก่ิารบัญัช่	
เป็นประธัานกิล่าวัเปิดงาน	ซึ่ึ�งกิารบัรรยายในช่วังแรกิได้รับัเกิ่ยรติจัากิ 
ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภั่ทรช่ย์	กิรรมื่กิารและเลขานุกิาร	
ในคณะกิรรมื่กิารวัิชาช่พบััญช่ด้านกิารศึกิษาและเที่คโนโลย่กิารบััญช่ 
โดยกิารช่�แจังเร่�องกิารรับัรองห้ลักิสูตรประเด็นที่างด้านกิารศึกิษา 
ที่างกิารบััญช่	และห้ลังจัากินั�น	 เป็นกิารแลกิเปล่�ยนประสบักิารณ์สำห้รับั
กิารจััดที่ำห้ลักิสูตรบััญช่มื่ห้าบััณฑิ์ต	 โดยได้รับัเกิ่ยรติจัากิวิัที่ยากิร 
ผูู้้เช่�ยวัชาญและชำนาญในด้านน่�เป็นอย่างด่	 ได้แกิ่	ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์
วิภัาดา ต่นติประภัา	อาจัารย์พิเศษ	คณะพาณิชยศาสตร์และกิารบััญช่ 
มื่ห้าวัิที่ยาลัยธัรรมื่ศาสตร์	ผู้้�ช่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.นิ�มนวล วิเศษสรรพ์
คณบัด่คณะบััญช่	 มื่ห้าวัิที่ยาลัยรังสิต	 และดำเนินกิารเสวันาโดย 
ดร.ศริดา จารตุกานนท	์อาจัารย์ประจัำสาขากิารบัญัช	่คณะกิารจัดักิารและ 
กิารที่่องเที่่�ยวั	มื่ห้าวัิที่ยาลัยบัูรพา
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ที่ั�งน่�	กิารจััดสัมื่มื่นาดังกิล่าวัเป็นกิารจััดให้้กัิบัอนุกิรรมื่กิาร	
และคณะกิรรมื่กิารที่่�ได้รับักิารอนุมื่ัติแต่งตั�งเป็นผูู้้แที่นสภาวัิชาช่พบััญช่ 
เพ่�อพัฒนาห้ลักิสูตรที่างกิารบััญช่	 และคณาจัารย์ผูู้้สอนวิัชากิารบััญช ่
โดยไมื่่เส่ยค่าใช้จั่าย	มื่่ผูู้้เข้าร่วัมื่สัมื่มื่นาที่ั�งสิ�น	จัำนวัน	110	คน
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นายกิสภาวิิชาชีพบััญชีเข้้าร่วิมเป็นสักิข้ีพยานในพิธีี

สาบัานตนเข้้ารับัตำาแหน่งข้องคณะกิรรมกิาร ACPAPP

5 สมาคมเข้้าพบันายกิสภาวิิชาชีพบััญชีและคณะกิรรมกิาร

สภาวิิชาชีพบััญชี เน่องในโอกิาสปีใหม่ 2565

สภาวิิชาชีพบััญชีร่วิมกิับั 7 องค์กิรทำี�เกิี�ยวิข้้องกิับัวิิชาชีพ

บััญชีจััดตั�งคณะอนุกิรรมกิารประสานงานองค์กิรวิิชาชีพ

	 เมื่่�อวัันที่่�	25	มื่กิราคมื่	2565	ตามื่เวัลาประเที่ศไที่ย	นาย์วรวิทย์์ 
เจนธนากุล	นายกิสภาวัชิาชพ่บัญัช	่และในฐานะประธัานสมื่าพนัธัน์กัิบัญัช่
อาเซึ่่ยน	วัาระปี	2022	–	2023	ได้เข้าร่วัมื่เป็นสักิข่พยานในพิธั่สาบัานตน
เข้ารับัตำแห้น่งของคณะกิรรมื่กิารสมื่าคมื่นักิบััญช่สำห้รับักิารปฏิิบััติงาน
สาธัารณะ	ประเที่ศฟิิลิปปินส์	ห้ร่อ	Association	of	Certified	Public	
Accountants	 in	Public	Practice	 (ACPAPP)	ในรูปแบับัเสมื่่อนจัริง	
(Virtual	Meeting)
	 ACPAPP	เปน็สมื่าคมื่ที่่�กิอ่ตั�งขึ�นตั�งแตป่	ี1980	และไดร้บัักิารยอมื่รบัั
ในฐานะองค์กิรที่่�ดูแลผูู้้ปฏิิบััติงาน	 นักิบััญช่	และผูู้้สอบับััญช่รับัอนุญาต 
ที่่� ให้้บัริกิารสาธัารณะในประเที่ศฟิิลิปปินส์	 ซึ่ึ�งครอบัคลุมื่องค์กิร 
ที่ั�งขนาดให้ญ่	ขนาดกิลาง	และขนาดเล็กิที่ั�วัประเที่ศ	โดยคณะกิรรมื่กิาร 
ที่่�เขา้รบััตำแห้นง่ไดก้ิลา่วัถึอ้ยคำปฏิญิาณตนวัา่จัะรกัิษาไวัซ้ึ่ึ�งผู้ลประโยชน์
สาธัารณะ	 จัะใช้ควัามื่รู้ควัามื่สามื่ารถึอย่างเต็มื่ที่่�อ่กิที่ั�งยังมืุ่่งเน้น 
ที่่�จัะยกิระดับัมื่าตรฐานวัิชาช่พบััญช่
	 ภายในงานมื่่ผูู้้เข้าร่วัมื่งานจัากิห้น่วัยงานท่ี่�เกิ่�ยวัข้องในประเที่ศ
ฟิลิปิปินส์และสมื่าชิกิของ	ACPAPP	รวัมื่ถึึงผูู้้แที่นจัากิสมื่าคมื่วิัชาชพ่บัญัช่
จัากิต่างประเที่ศกิวั่า	300	คน

	 เมื่่�อวัันที่่�	 13	มื่กิราคมื่	2565	สมื่าคมื่วิัชาช่พบััญช่ห้ลายแห่้ง	
ประกิอบัดว้ัย	สมื่าคมื่สำนกัิงานบัญัชคุ่ณภาพ	สมื่าคมื่สำนกัิงานสอบับัญัช่
ไที่ย	สมื่าคมื่สำนักิงานบััญช่ไที่ย	สมื่าคมื่สำนักิงานบััญช่และกิฎห้มื่าย	
และสมื่าคมื่นักิคณิตศาสตร์ประกิันภัยแห้่งประเที่ศไที่ย	 เดินที่างเข้าพบั 
เพ่�อสวััสด่ปีให้มื่่	 2565	นายกิสภาวิัชาช่พบััญช่และคณะกิรรมื่กิาร 
สภาวัิชาช่พบััญช่	โดยนายกิสภาวัิชาช่พบััญช่ได้ให้้คำอวัยพรแกิ่ห้น่วัยงาน 
ที่่�เข้าพบั	รวัมื่ถึึงพูดคุยถึึงแนวัที่างกิารพัฒนาวัิชาช่พบััญช่ร่วัมื่กิันและ 
แลกิเปล่�ยนข้อคิดเห้็นอันเป็นประโยชน์ต่าง	ๆ	ในอนาคต

	 เมื่่�อวัันที่่�	 2	 มื่่นาคมื่	 2565	นาย์วรวิทย์์ เจนธนากุล	 นายกิ 
สภาวิัชาชพ่บัญัช่	พรอ้มื่ด้วัย	นาย์สุพจน ์สงิห์เ์สนห่์	์เลขาธิักิาร	นางสาวสภุัาณี ี
ศรสีถิติวต่ร	ผูู้ช่้วัยเลขาธักิิาร	นางสาวพช่รินทร ์รก่ษรเงิน	ผูู้ช้ว่ัยเลขาธักิิาร	
และนางภั้ษณีา แจ่มแจ�ง	ผูู้้อำนวัยกิาร	ห้าร่อร่วัมื่กิับั	6	สมื่าคมื่	และ 
1	สมื่าพนัธั	์ไดแ้กิ	่สมื่าคมื่สำนกัิงานบัญัชไ่ที่ย	สมื่าคมื่สำนกัิงานสอบับัญัชไ่ที่ย 
สมื่าคมื่สำนักิงานบััญช่คุณภาพ	สมื่าคมื่สำนักิงานบััญช่และกิฎห้มื่าย	
สมื่าคมื่ผูู้้สอบับััญช่ภาษ่อากิรแห้่งประเที่ศไที่ย	สมื่าคมื่นักิคณิตศาสตร์
ประกิันภัยแห้่งประเที่ศไที่ย	และสมื่าพันธั์เอสเอ็มื่อ่ไที่ย	วััตถึุประสงค์ 
ในกิารห้าร่อครั�งน่�	 เพ่�อเป็นกิารพูดคุยและแลกิเปล่�ยนข้อคิดเห็้นต่าง	ๆ 
ระห้ว่ัางกัิน	 รวัมื่ถึึงขอเชิญ	 7	 องค์กิรข้างต้นน่�มื่าร่วัมื่ขับัเคล่�อน 
กิารพัฒนาวัิชาช่พบััญช่ร่วัมื่กัินกิับัสภาวิัชาช่พบััญช่	 ผู่้านที่างกิารจััดตั�ง
คณะอนกุิรรมื่กิารประสานงานองคก์ิรวัชิาชพ่	ซึ่ึ�งคณะอนกุิรรมื่กิารดงักิลา่วั 
จัะเป็นกิารร่วัมื่กิลุ่มื่กิันของห้น่วัยงานที่่�อยู่ ในแวัดวังวัิชาช่พบััญช่ 
เพ่�อช่วัยกิันพิจัารณาและผู้ลักิดันเร่�องต่าง	ๆ	ที่่�กิ่อให้้เกิิดประโยชน์สูงสุด
แกิ่ผูู้้ประกิอบัวัิชาช่พบััญช่ไที่ย
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     Accounting and Reporting for ESG กำำ�ลัังเป็็น 

ที่่�ถูกูำกำลั�่วถูงึในป็จัจบัุันมีห่ลั�ยบัริษิัทัี่ที่่�อยูใ่นตลั�ดหลักัำที่ริพัย์

แลัะบัริิษััที่ท่ี่�กำำ�ลัังจะเข้้�สูู่่ตลั�ดหลัักำที่ริัพย์ ให้คว�มีสู่นใจ 

ดงันั�นเริ�ควริศึกึำษั�คำ�ว�่ ESG คอือะไริ เก่ำ�ยวกัำบัธุรุิกำจิอย่�งไริ

	 ในปััจจุบัันการดำเนินธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่ืน	หมาย่ถึึง	การที่่�บัริษััที่
ปัระกอบัธุรุกิจโดย่	คำนึงถึงึ	การพัฒันาสังัคม	สัิ�งแวดล้อ้ม	แล้ะการกำกับัดูแล้ 
หรือบัรรษััที่ภิิบัาล้	 (ESG)	ควบัคู่ไปักับัผล้การดำเนินงานด้านการเงิน
ของธุุรกิจ	ซึ่ึ�งได้รับัความนิย่มจากนักล้งทีุ่นที่ั�วโล้ก	เนื�องจากเปั็นแนวคิด 
ที่่�นักล้งทีุ่นใช้้ปัระกอบัการพัิจารณาล้งทีุ่น	 ดังนั�นเราควรรู้ ว่า	 ESG 
เก่�ย่วกับัธุุรกิจอย่่างไร

 สัำหรับัปัระเที่ศไที่ย่	การล้งทุี่นแบับัย่ั�งยื่นที่่�ว่าน่�	
กำล้งัไดร้บััความนยิ่มแล้ะเปัน็ที่่�รูจ้กัในตล้าดที่นุมากขึ�นเรื�อย่	ๆ 	
บัรษิัทัี่จดที่ะเบัย่่นช้ั�นนำหล้าย่ราย่มก่ารนำขอ้มลู้ที่างดา้น	ESG 
มาเปัิดเผย่ต่อผู้ถึือหุ้น	นักล้งทีุ่น	แล้ะสัาธุารณช้นให้ที่ราบัถึึง 
การดำเนินงานของกิจการในรูปัแบับัของการจัดที่ำราย่งาน
ความย่ั�งยื่น	 (Sustainability	 Reporting)	 ควบัคู่ไปักับั
การราย่งานข้อมูล้ที่างการเงิน	 นอกจากน่� 	 ในสั่วนของ 
ตล้าดหล้กัที่รพััย่แ์หง่ปัระเที่ศไที่ย่เอง	กไ็ด้สันบััสันนุการจดัที่ำ
ราย่ช้ื�อหุ้นย่ั�งย่ืน	 (Thailand	Sustainability	 Investment:	
THSI)	 เพัื�อให้เปั็นที่างเล้ือกสัำหรับันักล้งทีุ่นที่่�ต้องการล้งทีุ่น
ในหุ้นกลุ้่มน่�	รวมไปัถึึงจัดที่ำดัช้น่	SETTHSI	

	 แนวคิดเก่�ย่วกับัการพััฒนาขององค์กรอย่่างย่ั�งย่ืน
หรือ	ESG	บัุคล้ากรที่ั�วที่ั�งองค์กรควรม่สั่วนร่วม	 โดย่เฉพัาะ 
ฝ่่าย่บัริหารจัดการ	 เช้่น	คณะกรรมการบัริษััที่	ต้องเข้าใจ
แนวที่าง	 ESG	 ของบัริษััที่	 โดย่การปัรับัแนวที่าง	 ESG 
เพัิ�มเข้ากับักล้ยุ่ที่ธุ์ของบัริษััที่	 เพัื�อให้สัามารถึปัฏิิบััติหน้าที่่� 
ในการกำกับัดูแล้ได้ด	่รวมถึงึ	CEO	(Chief	Executive	Officer)	, 
CFO	(Chief	Financial	Officer)	,	CRO	(Chief	Risk	Officer), 
CIO	 (Chief	 Investment	Officer)	 แล้ะ	COO	 (Chief 
Operating	Officer)	ควรปัฏิิบััติสัอดคล้้องกับัการดำเนินงาน
เพัื�อการเปัล่้�ย่นแปัล้งรปูัแบับัธุรุกจิใหบ้ัรรล้เุปัา้หมาย่ของ	ESG		
องค์กรต้องม่บัริหารจัดการความเสั่�ย่งอย่่างให้ปัระสัิที่ธุิภิาพั
โดย่ครอบัคลุ้มความเสั่�ย่งด้าน	 ESG	 เปั็นพัื�นฐานสัำคัญ 
ในการขับัเคล้ื�อนองค์กรไปัสัู่ความสัำเร็จตามเปั้าหมาย่ 
อย่่างย่ั�งย่ืน	จึงจำเปั็นอย่่างย่ิ�งที่่�องค์กรควรให้ความสัำคัญแล้ะ
ปัฏิิบััติ	ให้เกิดปัระสัิที่ธุิภิาพัสัูงสัุด

	 สัำหรับั	ESG	 เปั็นคำย่่อ	 ตัว	E	ย่่อมาจาก	Environment,	 
ตัว	S	ย่่อมาจาก	Social,		แล้ะตัว	G	ย่่อมาจาก	Governance	ซึ่ึ�งหมาย่ถึึง 
การให้ความสัำคัญกับัการดำเนินธุุรกิจ	ที่่�คำนึงถึึงความรับัผิดช้อบั 
3	ด้านหลั้ก	คือ	ด้านสัิ�งแวดล้้อม	ด้านสัังคม	ด้านการกำกับัดูแล้หรือ 
บัรรษััที่ภิิบัาล้	เปั็นแนวคิดเก่�ย่วกับัการพััฒนาขององค์กรอย่่างย่ั�งย่ืน

ด้�นสู่ิ�งแวดลั้อมี (Environment)

คือ 	 จะดูหล้ัก เกณฑ์์ที่่� บัริษััที่คำนึ งถึึ งการ เน้น 
ใช้้ที่รัพัย่ากรอย่่ างม่ปัระสัิที่ธุิภิาพั	 แล้ะรักษัา 
สัภิาพัแวดล้้อมที่างธุรรมช้าติที่่� ได้รับัผล้กระที่บั 
จากการดำเนินธุุรกิจของบัริษััที่	

ด้�นสู่ังคมี (Social)

คือ	การบัริหารที่รัพัย่ากรบัุคคล้	อย่่างเปั็นธุรรมแล้ะ 
เที่่าเที่่ย่ม	 จัดให้ม่ความสััมพัันธุ์	 แล้ะสัื�อสัารกับั 
พันักงาน	คู่ค้า	ผู้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ย่	รวมถึึงม่สััมพัันธุ์ที่่�ด่ 
กับัชุ้มช้นรอบัด้าน	

ด้�นกำ�ริกำำ�กำับัดูแลัหริือ

บัริริษััที่ภิิบั�ลั (Governance)

คือ	 การม่นโย่บัาย่	 กำกับัดูแล้กิจการที่่�ด่ต่อต้าน 
การทีุ่จริต	 ดำเนินงานอย่่างโปัร่งใสั	 แล้ะดูแล้ 
ผล้ปัระโย่ช้น์ผู้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ย่

โดย นายวิฑูรย์ วงศ์แหลมสิงห์
ที่่�ปัรึกษัาคณะกรรมการวิช้าช้่พับััญช้่ด้านการบััญช้่ภิาษั่อากร

	 โครงสัร้างการกำกับัดูแล้ควรครอบัคลุ้มตั�งแต่
ระดับัคณะกรรมการบัริษััที่	คณะกรรมการตรวจสัอบั	
คณะกรรมการบัริหารความเส่ั�ย่ง	คณะกรรมการบัริหาร	 
ปัระธุานฝ่่าย่บัริหารความเส่ั�ย่ง	 หน่วย่งานบัริหาร 
ความเสั่�ย่ง	เจา้ของความเสั่�ย่ง	แล้ะหนว่ย่งานที่่�รบััผดิช้อบั 
ด้านความย่ั�งยื่น	 โดย่บุัคคล้เหล่้าน่�ม่บัที่บัาที่สัำคัญ 
ในการกำกับัดูแล้	 ควบัคุม	 แล้ะติดตามการบัริหาร
จัดการความเสั่�ย่งขององค์กรให้เกิดปัระสัิที่ธุิภิาพัสัูงสัุด 
นอกจากน่�	บัริษััที่ควรส่ังเสัริมให้กรรมการบัริษััที่แล้ะ 
ผู้บัริหารระดับัสัูงตระหนักถึึงความเสั่�ย่งด้าน	 ESG	
แล้ะสัร้างวัฒนธุรรมการบัริหารจัดการความเสั่�ย่งที่่�ด่ 
ภิาย่ในองค์กร

	 หน่วย่งานด้านความย่ั�งยื่นต้องที่ำงานร่วมกับั 
หน่วย่งานด้านความเสั่�ย่งแล้ะหน่วย่งานด้านกล้ยุ่ที่ธุ์
อย่่างใกล้้ช้ิด	 เพัื�อที่ำความเข้าใจ	ติดตาม	แล้ะสัื�อสัาร 
แนวโน้มที่่�สัำคัญซึ่ึ�งเกิดขึ�นในอนาคตท่ี่�ส่ังผล้กระที่บัต่อ
การดำเนนิธุรุกจิ	(Mega	Trends)	แล้ะปัระเดน็ความเสั่�ย่ง
ด้าน	ESG	ท่ี่�อาจส่ังผล้ต่อการดำเนินธุุรกิจหรือสั่งผล้ต่อ
กล้ยุ่ที่ธุ์องค์กรที่ั�งในระย่ะสัั�น	ระย่ะกล้าง	แล้ะระย่ะย่าว	
เช้่น	การเปัล่้�ย่นแปัล้งสัภิาพัภูิมิอากาศ	การขาดแคล้น
ที่รัพัย่ากรน�ำ	ความมั�นคงด้านอาหาร	การขย่าย่ตัวของ
สังัคมเมอืง	เปัน็ตน้	โดย่อาจใช้เ้ครื�องมอืตา่ง	ๆ 	เขา้มาช้ว่ย่	 
เช้น่	SWOT	Analysis	หรอืการจดัที่ำแผนที่่�ความเช้ื�อมโย่ง 
ระหว่างผล้กระที่บัการพัึ�งพัา	แล้ะการสัร้างคุณค่าหรือ
ผล้กระที่บั	 (Impact	and	Dependency	Mapping)	
เปัน็ตน้	รวมถึงึกำหนดระดบััความเสั่�ย่งที่่�องคก์รย่อมรบััได้ 
(Risk	Appetite)

	 การระบัคุวามเสั่�ย่ง	ESG	โดย่ใช้เ้ครื�องมอื 
การบัริหารความเสั่�ย่งขององค์กร	 เช้่น 
การตอบัแบับัสัอบัถึาม	 การจัดปัระชุ้ม 
เช้ิ งปัฏิิบััติ การ 	 การสััมภิาษัณ์ เจ้ าของ 
ความเส่ั�ย่งแล้ะผู้บัริหาร	 เพัื�อที่ำความเข้าใจ 
ความ เ ส่ั� ย่ งที่่� ม่ อยู่่ เ ดิ มแล้ะความ เ ส่ั� ย่ ง 
ที่่�เกดิขึ�นใหม	่(Emerging	Risk)	รวมถึงึกำหนด
ความหมาย่แล้ะขอบัเขตของความเสั่�ย่ง 
ให้ช้ัดเจน

	 เมื�อบัริษััที่สัามารถึกำหนดปัระเด็น 
ความเสั่�ย่ง	 ESG	 ได้จากขั�นตอนที่่�	 3	 แล้้ว 
ต่อมาบัริษััที่ต้องที่ำความเข้าใจว่าปัระเด็น
ความเสั่�ย่งนั�น	ๆ 	สัง่ผล้กระที่บัตอ่ความสัามารถึ 
ของบัรษิัทัี่ในการดำเนนิธุรุกจิให้บัรรล้เุป้ัาหมาย่ 
อย่่างไร	ซึ่ึ�งบัริษััที่ควรพัิจารณาเล้ือกเกณฑ์์
จากตารางปัระเมินความเส่ั�ย่ง	Risk	Matrix	
ท่ี่�เหมาะสัมในการปัระเมินความเส่ั�ย่งรวมถึึง
กำหนดตัวแปัรแล้ะสัมมติฐานที่่�เก่�ย่วข้อง	เช้่น	
กรอบัเวล้า	ขอบัเขต	เปั็นต้น	ซึ่ึ�งช้่วย่ให้บัริษััที่
สัามารถึวเิคราะห์ขอ้มูล้แล้ะปัระเมนิความเสั่�ย่ง 
ที่่�เกิดขึ�นนั�นว่าม่ความรุนแรงม่ความเปั็นไปัได้ 
ที่่�จะเกิดแล้ะสั่งผล้กระที่บัต่อธุุรกิจอย่่างไร

	 ความเสั่�ย่งของ	ESG	แบั่งเปั็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสัิ�งแวดล้้อม	 เช้่น	การจัดการน�ำแล้ะของเสั่ย่	การจัดการพัล้ังงาน	ความเสั่�ย่ง 
ในการถึูกดำเนินคด่สัิ�งแวดล้้อม	ผล้กระที่บัจากการเปัล่้�ย่นแปัล้งสัภิาพัภิูมิอากาศต่อการจัดหาวัตถึุดิบั	 เปั็นต้น	ด้านสัังคม	เช้่น	การจัดการ
แรงงาน	ความปัล้อดภัิย่แล้ะสุัขภิาพัของพันักงาน	คุณภิาพัของผลิ้ตภัิณฑ์	์มาตรฐานของคูค้่า	คนในชุ้มช้นไม่เห็นด้วย่กับัการสัร้างโรงงาน	เปัน็ต้น 
ด้านการกำกับัดูแล้หรือบัรรษััที่ภิิบัาล้ธุรรม	เช้่น	ค่าตอบัแที่นผู้บัริหาร	การต่อต้านการให้สัินบัน	การต่อต้านการทีุ่จริต	ความโปัร่งใสัด้านภิาษั่	
การไม่ผ่านกฎระเบั่ย่บั	เปั็นต้น

กำ�ริป็ริะเมีินคว�มีเสู่่�ยงด้�น ESG แบั่งเป็็น 7 ข้ั�นตอน ดังน่�

กำำ�หนดโคริงสู่ริ้�งกำ�ริกำำ�กำับัดูแลั

เข้้�ใจบัริิบัที่แลัะกำลัยุที่ธุ์กำ�ริดำ�เนิน

ธุุริกำิจ ริวมีถูึงกำริะบัวนกำ�ริบัริิห�ริ

คว�มีเสู่่�ยงข้ององค์กำริ

ริะบัุป็ริะเด็นคว�มีเสู่่�ยง

ด้�น ESG

ป็ริะเมีินแลัะจัดลัำ�ดับั

คว�มีสู่ำ�คัญคว�มีเสู่่�ยง

ด้�น ESG ที่่�เกำ่�ยวข้้อง
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	 โครงสัร้างการกำกับัดูแล้ควรครอบัคลุ้มตั�งแต่
ระดับัคณะกรรมการบัริษััที่	คณะกรรมการตรวจสัอบั	
คณะกรรมการบัริหารความเส่ั�ย่ง	คณะกรรมการบัริหาร	 
ปัระธุานฝ่่าย่บัริหารความเส่ั�ย่ง	 หน่วย่งานบัริหาร 
ความเสั่�ย่ง	เจา้ของความเสั่�ย่ง	แล้ะหนว่ย่งานที่่�รบััผดิช้อบั 
ด้านความย่ั�งยื่น	 โดย่บุัคคล้เหล่้าน่�ม่บัที่บัาที่สัำคัญ 
ในการกำกับัดูแล้	 ควบัคุม	 แล้ะติดตามการบัริหาร
จัดการความเสั่�ย่งขององค์กรให้เกิดปัระสัิที่ธุิภิาพัสัูงสัุด 
นอกจากน่�	บัริษััที่ควรส่ังเสัริมให้กรรมการบัริษััที่แล้ะ 
ผู้บัริหารระดับัสัูงตระหนักถึึงความเสั่�ย่งด้าน	 ESG	
แล้ะสัร้างวัฒนธุรรมการบัริหารจัดการความเสั่�ย่งที่่�ด่ 
ภิาย่ในองค์กร

	 หน่วย่งานด้านความย่ั�งยื่นต้องที่ำงานร่วมกับั 
หน่วย่งานด้านความเสั่�ย่งแล้ะหน่วย่งานด้านกล้ยุ่ที่ธุ์
อย่่างใกล้้ช้ิด	 เพัื�อที่ำความเข้าใจ	ติดตาม	แล้ะสัื�อสัาร 
แนวโน้มที่่�สัำคัญซึ่ึ�งเกิดขึ�นในอนาคตท่ี่�ส่ังผล้กระที่บัต่อ
การดำเนนิธุรุกจิ	(Mega	Trends)	แล้ะปัระเดน็ความเสั่�ย่ง
ด้าน	ESG	ที่่�อาจส่ังผล้ต่อการดำเนินธุุรกิจหรือสั่งผล้ต่อ
กล้ยุ่ที่ธุ์องค์กรที่ั�งในระย่ะสัั�น	ระย่ะกล้าง	แล้ะระย่ะย่าว	
เช้่น	การเปัล่้�ย่นแปัล้งสัภิาพัภูิมิอากาศ	การขาดแคล้น
ที่รัพัย่ากรน�ำ	ความมั�นคงด้านอาหาร	การขย่าย่ตัวของ
สัังคมเมอืง	เปัน็ตน้	โดย่อาจใช้เ้ครื�องมอืตา่ง	ๆ 	เขา้มาช้ว่ย่	 
เช้น่	SWOT	Analysis	หรอืการจดัที่ำแผนที่่�ความเช้ื�อมโย่ง 
ระหว่างผล้กระที่บัการพัึ�งพัา	แล้ะการสัร้างคุณค่าหรือ
ผล้กระที่บั	 (Impact	and	Dependency	Mapping)	
เปัน็ตน้	รวมถึงึกำหนดระดบััความเสั่�ย่งที่่�องคก์รย่อมรบััได้ 
(Risk	Appetite)

	 การระบัคุวามเสั่�ย่ง	ESG	โดย่ใช้เ้ครื�องมอื 
การบัริหารความเสั่�ย่งขององค์กร	 เช้่น 
การตอบัแบับัสัอบัถึาม	 การจัดปัระชุ้ม 
เช้ิ งปัฏิิบััติ การ 	 การ สััมภิาษัณ์ เจ้ าของ 
ความเส่ั�ย่งแล้ะผู้บัริหาร	 เพัื�อที่ำความเข้าใจ 
ความ เ ส่ั� ย่ งที่่� ม่ อยู่่ เ ดิ มแล้ะความ เ ส่ั� ย่ ง 
ที่่�เกดิขึ�นใหม	่(Emerging	Risk)	รวมถึงึกำหนด
ความหมาย่แล้ะขอบัเขตของความเสั่�ย่ง 
ให้ช้ัดเจน

	 เมื�อบัริษััที่สัามารถึกำหนดปัระเด็น 
ความเสั่�ย่ง	 ESG	 ได้จากขั�นตอนที่่�	 3	 แล้้ว 
ต่อมาบัริษััที่ต้องที่ำความเข้าใจว่าปัระเด็น
ความเสั่�ย่งนั�น	ๆ 	สัง่ผล้กระที่บัตอ่ความสัามารถึ 
ของบัริษัทัี่ในการดำเนนิธุรุกจิให้บัรรล้เุป้ัาหมาย่ 
อย่่างไร	ซึ่ึ�งบัริษััที่ควรพัิจารณาเล้ือกเกณฑ์์
จากตารางปัระเมินความเส่ั�ย่ง	Risk	Matrix	
ท่ี่�เหมาะสัมในการปัระเมินความเส่ั�ย่งรวมถึึง
กำหนดตัวแปัรแล้ะสัมมติฐานที่่�เก่�ย่วข้อง	เช้่น	
กรอบัเวล้า	ขอบัเขต	เปั็นต้น	ซึ่ึ�งช้่วย่ให้บัริษััที่
สัามารถึวเิคราะห์ขอ้มูล้แล้ะปัระเมนิความเสั่�ย่ง 
ที่่�เกิดขึ�นนั�นว่าม่ความรุนแรงม่ความเปั็นไปัได้ 
ที่่�จะเกิดแล้ะสั่งผล้กระที่บัต่อธุุรกิจอย่่างไร

	 ความเสั่�ย่งของ	ESG	แบั่งเปั็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสัิ�งแวดล้้อม	 เช้่น	การจัดการน�ำแล้ะของเสั่ย่	การจัดการพัล้ังงาน	ความเสั่�ย่ง 
ในการถึูกดำเนินคด่สัิ�งแวดล้้อม	ผล้กระที่บัจากการเปัล้่�ย่นแปัล้งสัภิาพัภิูมิอากาศต่อการจัดหาวัตถึุดิบั	 เปั็นต้น	ด้านสัังคม	เช้่น	การจัดการ
แรงงาน	ความปัล้อดภัิย่แล้ะสุัขภิาพัของพันักงาน	คุณภิาพัของผลิ้ตภัิณฑ์	์มาตรฐานของคูค้่า	คนในชุ้มช้นไม่เห็นด้วย่กับัการสัร้างโรงงาน	เปัน็ต้น 
ด้านการกำกับัดูแล้หรือบัรรษััที่ภิิบัาล้ธุรรม	เช้่น	ค่าตอบัแที่นผู้บัริหาร	การต่อต้านการให้สัินบัน	การต่อต้านการทีุ่จริต	ความโปัร่งใสัด้านภิาษั่	
การไม่ผ่านกฎระเบั่ย่บั	เปั็นต้น

กำ�ริป็ริะเมีินคว�มีเสู่่�ยงด้�น ESG แบั่งเป็็น 7 ข้ั�นตอน ดังน่�

กำำ�หนดโคริงสู่ริ้�งกำ�ริกำำ�กำับัดูแลั

เข้้�ใจบัริิบัที่แลัะกำลัยุที่ธุ์กำ�ริดำ�เนิน

ธุุริกำิจ ริวมีถูึงกำริะบัวนกำ�ริบัริิห�ริ

คว�มีเสู่่�ยงข้ององค์กำริ

ริะบัุป็ริะเด็นคว�มีเสู่่�ยง

ด้�น ESG

ป็ริะเมีินแลัะจัดลัำ�ดับั

คว�มีสู่ำ�คัญคว�มีเสู่่�ยง

ด้�น ESG ที่่�เกำ่�ยวข้้อง
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	 ดำเนินการที่บัที่วนขั�นตอนที่่� 	 1	 –	 5	
อย่่ า งสัม� ำ เสัมอ	 เพัื� อสั ร้ า งความมั� น ใจ
ว่าการบัริหารจัดการความเส่ั�ย่งขององค์กร
ครอบัคลุ้มปัระเด็นต่าง	ๆ	อย่่างครบัถึ้วน	แล้ะ
ม่ปัระสัิที่ธุิภิาพัสัอดคล้้องกับัการเปัล้่�ย่นแปัล้ง
ของธุุรกิจ	 รวมไปัถึึงเฝ่้าระวังแล้ะติดตาม 
ความก้าวหน้าในการตอบัสันองต่อความเส่ั�ย่ง
จากขั�นตอนที่่�	5

	 สัื�อสัารความเสั่�ย่งดา้น	ESG	แนวที่างการจดัการ	แล้ะผล้การบัรหิารจดัการใหผู้ม้ส่ัว่นไดส้ัว่นเสัย่่ 
ที่ั�งภิาย่ใน	(คณะกรรมการบัริษัทัี่	ผูบ้ัริหาร	แล้ะพันกังาน)	แล้ะภิาย่นอก	(เช้น่	นักล้งที่นุ	ลู้กคา้	NGOs	
แล้ะชุ้มช้น)	รับัที่ราบั	เนื�องจากความเสั่�ย่งถึือเปั็นข้อมูล้สัำคัญสัำหรับัการที่ำกล้ยุ่ที่ธุ์	การปัฏิิบััติงาน 
แล้ะการตัดสัินใจล้งทีุ่น	รวมถึึงเปั็นการสัร้างความตระหนักรู้ให้กับัทีุ่กคนในองค์กร	ตล้อดจนสัร้าง
ความเช้ื�อมั�นในปัระสัิที่ธุิภิาพัของระบับัการบัริหารจัดการความเสั่�ย่งขององค์กร	นอกจากน่�	บัริษััที่
อาจนำเที่คโนโล้ย่่หรือซึ่อฟต์แวร์อื�น	ๆ	ที่่�ใช้้อยู่่ในการปัฏิิบััติงานในช้่วิตปัระจำวัน	เช้่น	ระบับับััญช้่	
ระบับัสัารสันเที่ศเพัื�อการบัูรณาการข้อมูล้แล้ะกระบัวนการที่ำงานภิาย่ในองค์กร	 (Enterprise	
Resource	Planning	หรือ	ERP)	มาเปั็นสั่วนหนึ�งของกระบัวนการระบัุความเสั่�ย่งแล้ะการราย่งาน
ความเสั่�ย่งได้

	 การลงทุุนทุ่�คำนึงถึึง	ESG	หรือการลงทุุนทุ่�พััฒนาขององค์กรอย่่างย่ั�งย่ืน	 เป็็นอ่กหนึ�งกระแสในอนาคต	
และเป็็นโอกาสของธุุรกิจทุ่�มี่พัื�นฐานเรื�องความีย่ั�งย่ืนอย่่่แล้ว	ซึ่ึ�งบริษััทุทุ่�อย่่่ในตลาดหลักทุรัพัย่์	และบริษััทุทุ่�กำลัง
จะเข้าส่่ตลาดหลักทุรัพัย์่ให้ความีสำคัญในเรื�องดังกล่าว	เพัื�อให้นักลงทุุนมีั�นใจว่าบริษััทุก้าวขึ�นมีาเป็็นผู้่้นำด้านน่� 
ขณะทุ่�การดำเนินงานของบริษััทุขนาดกลางและขนาดเล็กไมี่เคย่ให้ความีสำคัญในดังกล่าว	 ต้องเริ�มีคำนึงถึึง 
การลงทุุนแบบ	ESG	ผู้นวกเข้าไป็ในแผู้นของการดำเนินธุุรกิจขององค์กรต่อไป็

อ้างอิง
www.setinvestnow.com
www.setsustainbility.com
www.set.or.th
www.pwc.com
www.cpajournal.com

	 เล้ือกวิธุ่ตอบัสันองต่อความเสั่�ย่งด้าน	ESG	
โดย่พัิจารณาจาก	1)	บัริบัที่ในการดำเนินธุุรกิจ	
2)	 ต้นทุี่นแล้ะปัระโย่ช้น์	3)	ความสัอดคล้้องกับั 
มาตรฐานที่่�เก่�ย่วข้องในอตุสัาหกรรม	ความคาดหวงั 
ของผู้ม่สั่วนได้สั่วนเสั่ย่	รวมถึึงพัันธุกิจ	วิสััย่ที่ัศน์	
แล้ะคา่นยิ่มองคก์ร	4)	พัจิารณาความจำเปัน็แล้ะ 
เรง่ด่วนในการตอบัสันองโดย่อ้างอิงจากตำแหน่ง
ของความเสั่�ย่งบันตารางปัระเมินความเสั่�ย่ง 
(Risk	Matrix)	เช้น่	อยู่ใ่นระดบััสังู	(High)	ปัานกล้าง 
(Medium)	หรอืต�ำ	(Low)	5)	พิัจารณาจากระดับั
ความเสั่�ย่งท่ี่�องค์กรย่อมรับัได้	 (Risk	Appetite)	
แล้ะความรุนแรงของผล้กระที่บัท่ี่�อาจเกิดจาก
ความเสั่�ย่ง	 (Risk	Severity)	ขององค์กร	ที่ั�งน่�	 
บัริษััที่สัามารถึตอบัสันองโดย่การย่อมรับั 
ความเสั่�ย่ง	การหล้่กเล้่�ย่งความเสั่�ย่ง	การเปัล้่�ย่น
ความเส่ั�ย่งใหเ้ปัน็โอกาสั	การล้ดความรุนแรงของ
ความเสั่�ย่ง	แล้ะการแบั่งปัันความเสั่�ย่ง	เปั็นต้น

ที่บัที่วนแลัะป็ริับัป็ริุง

ป็ริะเด็นคว�มีเสู่่�ยง

ด้�น ESG

สู่ื่อสู่�ริแลัะเป็ิดเผยป็ริะเด็นคว�มีเสู่่�ยงด้�น ESG

ตอบัสู่นองต่อป็ริะเด็น

คว�มีเสู่่�ยงด้�น ESG
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Digital Literacy

กับการ Up Competency

คนทํางาน

ใน
ยุุค Covid-19 ที่่�ทีุ่กกิจการต้้องมี่การปรับต้ัวไปสู่่�การที่ำางาน 

Online ไมี�ว�าจะเป็นการ Work From Home (WFH) หรือ Work 

From Anywhere หรือหลายุ ๆ ธุุรกิจต้้องปรับต้ัวไปสู่่�การค้าขายุ

ออนไลน ์ เรามีกัจะได้้ยุนิอยุ่�เสู่มีอว�า ในยุคุน่� Digital Transformation 

เปน็ที่างรอด้ไมี�ใช่�ที่างเลอืกอก่ต้�อไป แต้�การเขา้สู่่�กระบวนการ Digital 

Transformation ไมี�ใช่�เป็นแค�การจัด้หาอุปกรณ์์ หรือโปรแกรมี 

ที่่�ที่ันสู่มีัยุเข้ามีาใช่้ในองค์กร แต้�ต้้องมีองไปถึึงการพััฒนาที่ักษะ 

ด้้านความีเข้าใจ และการใช่้เที่คโนโลยุ่ดิ้จิที่ัล (Digital Literacy) 

ของคนในองค์กรด้้วยุ กระบวนการ Digital Transformation 

จึงจะประสู่บความีสู่ำาเร็จ

	 ก่่อนจะทำ	Digital	Transformation	เราจะต้้องพิิจารณา
แผนงานขององค์ก์่ร	ไม่ว่่า่จะเป็น็	Mission/	Vision/	Strategies	ต่้าง	ๆ  
และจะว่ัดผลด้ว่ยอะไร	หลังจาก่นั�นจึงม่าดูว่่าเราต้้องม่ีก่ารลงทุน
เพิิ�ม่เร่�อง	Hardware	และ	Software	อะไรบ้้าง	และที�ขาดไม่่ได้ค์่อ 
ก่ารว่ิเค์ราะห์ว่่าในสิ่ิ�งที�เราจะทำนั�น	ทีม่งานของเราต้้องม่ีค์ว่าม่พิร้อม่
ใน	Digital	Literacy	แค์ไ่หน	อยา่งไร	นั�นก่ค็์อ่ทกั่ษะในก่ารนำเค์ร่�องม่อ่ 
อุป็ก่รณ์	 และเทค์โนโลยีดิจิทัลที�ม่ีอยู่ไป็ใช้้ให้เก่ิดป็ระโยช้น์สิู่งสิุ่ด 
ในก่ารสิ่่�อสิ่าร	ก่ารป็ฏิิบ้ัต้ิงาน	และก่ารทำงานร่ว่ม่ก่ัน	หร่อใช้้พิัฒนา
ก่ระบ้ว่นก่ารทำงาน	หร่อระบ้บ้งานในองค์์ก่รให้ม่ีค์ว่าม่ทันสิ่ม่ัย	และ
ม่ีป็ระสิ่ิทธิิภาพิ

	 ขอยก่ต้ัว่อย่างง่าย	 ๆ	 เช้่น	 ก่รณีของสิ่ำนัก่งานบ้ัญช้ี 
จาก่ก่ารที�ต้้องพิบ้เจอก่ับ้ก่าร	Lockdown	หลาย	ๆ	ค์รั�ง	ในช้่ว่งว่ิก่ฤต้	
Covid-19	ก่ารที�เรายงัใช้้โป็รแก่รม่บ้ญัช้บี้น	Desktop	อยู	่เราจะพิบ้ว่า่ 
เก่ิดค์ว่าม่ไม่่สิ่ะดว่ก่ในก่ารทำงานแบ้บ้	WFH	อีก่ทั�งเรายังได้เห็นว่่า
ลกู่ค้์าที�ไม่มี่่ก่ารป็รับ้ตั้ว่ไป็ค้์าขายแบ้บ้ออนไลน์จะเกิ่ดปั็ญหาและค่์อย	ๆ  
ล้ม่หายต้ายจาก่ไป็	สิ่่ว่นลูก่ค์้าที�รู้จัก่ป็รับ้ต้ัว่ไป็ค์้าขายแบ้บ้ออนไลน์ 
จะยังอยู่ได้และก่ลับ้มี่ยอดขายที�เต้ิบ้โต้แต่้ก่็เก่ิดค์ว่าม่ต้้องก่าร 
เป็ลี�ยนไป็ใช้้โป็รแก่รม่บั้ญช้ีออนไลน์เพิราะอยาก่จะเช้่�อม่ข้อมู่ลก่ับ้ 
Application	 e-Commerce	 ที�ใช้้ในก่ารขาย	 และเราพิบ้ว่่า 
ค์ว่าม่ต้้องก่ารของลูก่ค้์านี�เก่ิดเพิิ�ม่ม่าก่ขึ�น	ทั�งจาก่ลูก่ค์้าเก่่าและ
ลูก่ค้์าใหม่่ที�สิ่อบ้ถาม่ม่าว่่าเราสิ่าม่ารถให้บ้ริก่ารทำบ้ัญช้ีบ้น	Cloud 
ไดห้รอ่ไม่	่หาก่ทา่นเป็น็ผูบ้้รหิารสิ่ำนกั่งานบ้ญัช้คี์งเริ�ม่ต้ระหนกั่แลว้่ว่า่ 
ก่ารป็รับ้ต้ัว่สิู่่	Cloud	Accounting	 ไม่่ใช้่ทางเล่อก่อีก่ต้่อไป็แต้่จะ
เป็น็ทางเดยีว่ที�จะทำใหธ้ิรุก่จิไป็ต้อ่ได	้ดงันั�นจงึต้ั�งเป็า้หม่ายว่า่จะต้อ้ง
ป็รับ้ตั้ว่ไป็สิู่่สิ่ำนัก่งานบั้ญชี้	ดิจิทัลโดยระยะแรก่	ต้้องเริ�ม่ใช้้	Cloud	
Accounting	ฝึึก่พินัก่งานให้ใช้้โป็รแก่รม่ในก่ารสิ่่�อสิ่ารออนไลน์	เช้่น	
Zoom,	MS	Team	เพิ่�อใช้้ในก่ารสิ่่�อสิ่าร	หร่อป็ระชุ้ม่ทั�งภายในและ 
ก่ับ้ลูก่ค์้า	 ต้้องม่อบ้หม่ายให้พินัก่งานระดับ้หัว่หน้าไป็ศึึก่ษา 
ก่ารเช้่�อม่ต้่อข้อมู่ลระหว่่าง	Cloud	Accounting	ก่ับ้	e-Commerce 
Application

โดย นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
ก่รรม่ก่ารในค์ณะก่รรม่ก่ารว่ิช้าช้ีพิบ้ัญช้ีด้านก่ารว่างระบ้บ้บ้ัญช้ี
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	 ก่ารพิัฒนา	Digital	Literacy	จะต้้องอาศึัยค์ว่าม่สิ่ม่ัค์รใจไม่่ใช้่บ้ังค์ับ้	จึงต้้องสิ่่�อสิ่ารให้พินัก่งาน
เข้าใจว่่าพิว่ก่เขาจะได้รับ้ป็ระโยช้น์โดยต้รง	 เช้่น	 ได้รับ้ค์ว่าม่รู้เพิิ�ม่ขึ�นซึ่ึ�งสิ่าม่ารถนำเทค์โนโลยี�ใหม่่	ๆ 
ม่าป็รับ้ใช้้เพ่ิ�อเพิิ�ม่ป็ระสิิ่ทธิิภาพิในก่ารทำงานแบ้บ้ทำน้อยแต่้ได้ม่าก่	จึงม่ี	Work-Life	Balance	เพิิ�ม่ขึ�น
และองค์์ก่รก่็จะได้รับ้ผลพิว่งจาก่ค์ว่าม่สิ่ำเร็จพิว่ก่เขา

• ใช้้ (Use)	หม่ายถึง	ค์ว่าม่ค์ล่องแค์ล่ว่ทางเทค์นิค์ที�จำเป็็นในก่ารใช้้ค์อม่พิิว่เต้อร์ 
	 และอินเทอร์เน็ต้	ทัก่ษะและค์ว่าม่สิ่าม่ารถที�เก่ี�ยว่ข้องกั่บ้ค์ำว่่า	“ใช้้”	ค์รอบ้ค์ลุม่ 
	 ต้ั�งแต้่เทค์นิค์ขั�นพิ่�นฐาน	ค่์อ	ก่ารใช้้โป็รแก่รม่ค์อม่พิิว่เต้อร์	เช้่น	โป็รแก่รม่	Cloud	 
	 Accounting	Zoom	เว่็บ้เบ้ราว่์เซึ่อร์	 (Web	Browser)	อีเม่ล	และเค์ร่�องม่่อ 
	 สิ่่�อสิ่ารอ่�น	ๆ 	สิู่เ่ทค์นิค์ขั�นสูิ่งขึ�นสิ่ำหรับ้ก่ารเข้าถึงและก่ารใช้ค้์ว่าม่รู	้เช้น่	โป็รแก่รม่ 
	 ที�ช้่ว่ยในก่ารสิ่่บ้ค้์นข้อมู่ล	หร่อ	 เสิ่ิร์ช้เอนจิน	 (Search	Engine)	และฐานข้อมู่ล 
	 ออนไลน์	รว่ม่ถึง	Cloud	Computing

• เข้้าใจ (Understand)	 ค์่อ	ม่ีค์ว่าม่เข้าใจในก่ารใช้้ต้ัดสิ่ินใจและแก่้ป็ัญหา 
	 ในก่ารใช้้งาน	สิ่าม่ารถค้์นหา	ป็ระเมิ่น	และใช้้สิ่ารสิ่นเทศึอย่างมี่ป็ระสิิ่ทธิิภาพิ 
	 เพิ่�อต้ิดต้่อสิ่่�อสิ่าร	ป็ระสิ่านงานร่ว่ม่ม่่อ	และแก่้ไขป็ัญหา

• สรา้ง (Create)	ในก่รณีนี�ค์อ่สิ่าม่ารถเช่้�อม่โยงข้อมู่ลระหว่่าง	Cloud	Accounting	 
	 ก่ับ้	Application	e-Commerce	ได้	และในก่รณีทั�ว่ไป็ยังรว่ม่ถึง	ค์ว่าม่สิ่าม่ารถ 
	 ในก่ารสิ่ร้างและส่ิ่�อสิ่ารด้ว่ยก่ารใช้	้Rich	media	เช้น่	ภาพิ	วิ่ดโีอ	และเสีิ่ยง	ต้ลอดจน 
	 ค์ว่าม่สิ่าม่ารถในก่ารม่ีสิ่่ว่นร่ว่ม่ก่ับ้	Web	2.0	อย่างม่ีป็ระสิ่ิทธิิภาพิและรับ้ผิดช้อบ้	 
	 เช้่น	Blog	ก่ารแช้ร์ภาพิและว่ิดีโอ	และ	Social	Media	รูป็แบ้บ้อ่�น	ๆ

• เข้า้ถึงึ (Access)	ค์อ่	ก่ารเขา้ถงึและใช้ป้็ระโยช้นจ์าก่เทค์โนโลยดีจิทิลั	และขอ้ม่ลู	 
	 สิ่าม่ารถไข้	Search	Engine	 ค้์นหาข้อมู่ลที�ต้้องก่ารจาก่	อินเทอร์เน็ต้ได้อย่างมี่ 
	 ป็ระสิ่ิทธิิภาพิ	นอก่จาก่นี�ยังจำเป็็นต้้องเข้าใจสิ่่�อทางดิจิทัลช้นิดต้่าง	ๆ	รว่ม่ถึง	 
	 ก่ารนำไป็ป็ระยุก่ต้์ใช้้งานในป็้จจุบ้ัน

	 เม่ื่อมื่ีเป้้าหมื่ายที่ี�แน่่ชััดแล้้วก็็สามื่ารถน่ำามื่าวางแผน่ใน่ก็ารก็ารพััฒน่า	Digital	 Literacy 

ซึ่่�งควรจะที่ำาเป้็น่ก็ระบวน่ก็ารดังน่ี�

	ส่อสารให้พัน่ัก็งาน่เข้้าใจถ่งความื่จำาเป้็น่ที่ี�ต้้องพััฒน่า	แล้ะป้ระโยชัน่์ที่ี�พัวก็เข้า 

	 จะได้รับ

	 โดยต้้องว่ิเค์ราะห์แยก่แยะให้ช้ัดเจนในเร่�องก่ารศึึก่ษา	ป็ระสิ่บ้ก่ารณ์	ทัก่ษะในก่ารทำงาน 
ของพินัก่งานแต่้ละค์น	โดยค์ว่าม่ค์าดหวั่งในทัก่ษะของพินัก่งานแต่้ละค์นที�อาจจะแต้ก่ต่้างกั่นไป็	ต้าม่หน้าที�	
และค์ว่าม่รับ้ผิดช้อบ้เน่�องจาก่พิ่�นฐานของทัก่ษะ	ทางด้านเทค์โนโลยี	ของพินัก่งานแต้่ละค์น	ไม่่เท่าก่ัน 
จงึค์ว่รจะมี่ก่ารสิ่ำรว่จ	เพิ่�อให้สิ่าม่ารถนำม่าว่างแผนในก่ารพัิฒนาให้ต้รงกั่บ้ค์ว่าม่จำเป็น็	และค์ว่าม่ต้อ้งก่าร
ที�จะใช้้งานในด้านต้่าง	ๆ 	โดยอ้างถึงสิ่ำนัก่งาน	ก่.พิ.	ที�ม่ีก่ารแบ้่ง	Digital	Literacy	ออก่เป็็น	ค์ว่าม่สิ่าม่ารถ	
4	ม่ิต้ิ	ค์่อ

	สำารวจเพั่อให้ที่ราบว่าพัน่ัก็งาน่แต้่ล้ะคน่มื่ีที่ัก็ษะใน่ป้ัจจบัน่เป้็น่เชั่น่ไร

	 แล้ะควรจะได้รับก็ารพััฒน่าเพั่�มื่ใน่ด้าน่ใด
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	 เม่่�อทราบ้ผลจาก่ก่ารสิ่ำรว่จแลว้่	เราก่ม็่าจดัว่างค์นลงในต้ำแหนง่และหนา้ที�ต้าม่แต้ล่ะม่ติ้	ิและดวู่า่ 
เราจำเป็็นต้้องพิฒันาแต่้ละค์นในเร่�องใดบ้้าง	ก่จ็ดัให้ม่กี่ารอบ้รม่และต้ดิต้าม่พิฒันาก่ารของพินกั่งานแต่้ละค์น	 
อยา่งต่้อเน่�อง	ใหม้่คี์ว่าม่รู	้ทัก่ษะ	เพิ่�อเต้รียม่ค์ว่าม่พิร้อม่ในก่ารขยายตั้ว่ของบ้ริษทัต้าม่เป้็าหม่ายที�ก่ำหนดไว้่ 
ซึ่ึ�งจะทำให้พินัก่งานเห็นถึงค์ว่าม่ใสิ่่ใจขององค์์ก่ร	โดยก่ารอบ้รม่อาจจะม่ีหลาก่หลายรูป็แบ้บ้	ทั�ง	Offline	
Online	รว่ม่ไป็ถึง	On	the	Job	Training	รว่ม่ถึงก่ารรว่บ้รว่ม่องค์์ค์ว่าม่รู้ต้่าง	ๆ 	ไว่้บ้นค์ลังค์ว่าม่รู้ออนไลน์

	 หลังจาก่ก่ารฝึึก่อบ้รม่ค์ว่รม่ีก่ารสิ่อบ้และว่ัดผลเพิ่�อป็ระเม่ินดูว่่าผลของ	ก่ารอบ้รม่เป็็นอย่างไร
และค์ว่รม่ีก่ารพิัฒนาเพิิ�ม่เต้ิม่ในด้านใดต้่อไป็หร่อค์ว่รจะม่ีก่ารป็รับ้แก่้หลัก่สิู่ต้รก่ารอบ้รม่หร่อไม่่

เหตุุผลเพิ่่�มเตุ่มที่่�ทีุ่กองค์์กรในยุุค์ดิ่จิ่ที่ัลน่�ตุ้องม่แผนที่่�ชััดิเจินในการพิ่ัฒนา Digital 
Literacy

• เพิ่�อดึงดูดค์นเก่่งให้ม่าสิ่ม่ัค์รงาน
•	 เพิ่�อเพิิ�ม่ป็ระสิ่ิทธิิภาพิในก่ารทำงานของพินัก่งาน	แบ้บ้ทำน้อยแต้่ได้ม่าก่
•	 เพิ่�อให้พินัก่งานได้เรียนรู้และระมั่ดระวั่งเก่ี�ยว่ก่ับ้ก่ารเปิ็ดเผยข้อมู่ลสิ่่ว่นบุ้ค์ค์ลของ 
	 บุ้ค์ค์ลอ่�นภายใต้้	พิ.ร.บ้.	ค์ุ้ม่ค์รองข้อมู่ลส่ิ่ว่นบุ้ค์ค์ล	พิ.ศึ.	2562	 (Personal	Data 
	 Protection	Act	หร่อ	PDPA)	ที�เป็็นก่ฎหม่ายที�ออก่ม่าค์ุ้ม่ค์รองสิ่ิทธิิเก่ี�ยว่ก่ับ้ข้อมู่ล 
	 สิ่่ว่นบุ้ค์ค์ล	เช้่น	ก่ารค์ว่บ้ค์ุม่ไม่่ให้องค์์ก่รนำข้อมู่ลไป็ใช้้โดยไม่่ได้รับ้ค์ว่าม่ยินยอม่
•	 เพิ่�อให้ต้ระหนัก่ถึงค์ว่าม่เสิ่ี�ยงด้านสิ่ารสิ่นเทศึและก่ารรัก่ษาค์ว่าม่ม่ั�นค์ง	ป็ลอดภัย 
	 ทางไซึ่เบ้อร์	

	จัดให้มื่ีก็ารสอบแล้ะวัดผล้	

	จัดให้มื่ีก็ารอบรมื่แล้ะดูแล้อย่างต้่อเน่่อง
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ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อะไรคือ ESG ทําไมคนถึงพูดกันมากทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่วนนี้คงต้องพูดถึงปัญหาสําคัญ ๆ ของโลกและสังคม รวมถึงไทยด้วย?

	 หลัังสงครามโลักครั�งที่่�	 2	 แต่่ลัะประเที่ศพยายาม 
เรง่พฒันาเศรษฐกิจแลัะสร้างประเที่ศ	โดยส่วนใหญ่เ่ลืัอกขับัเคลัื�อน
เศรษฐกิจภายใต้่ระบบทุี่นนิยม	จนหลัายประเที่ศประสบความ
สำเร็จขัยับฐานะจากที่่�เคยยากจนส่่ประเที่ศร�ำรวย	ประชาชน
ส่วนใหญ่่ม่งานที่ำ	แลัะม่คุณภาพช่วิต่ด่ข้ั�น	อย่างไรก็ด่	ธรรมชาต่ิ
ขัองสรรพสิ�งมส่องด้านเสมอ	ในขัาวมด่ำ	ในดำมข่ัาว	มห่ยินมห่ยาง	
ระบบทีุ่นนิยมสุดโต่่งท่ี่�ขัาดการถ่่วงดุลัด้วยจริยธรรม	“วิิสััยทััศน์์ 
จึึงบิิดเบิ้�ยวิ”	โดยมุ่ง
-	สร้างความเจริญ่เต่ิบโต่ในเชิงปริมาณ	แต่่ลัะเลัยคุณภาพ
-	ต่ัดสินใจด้วยมุมมองระยะสั�น	มองขั้ามผลักระที่บระยะยาว	แลัะ
-	คิดถ่้งแต่่ผลัประโยชน์ส่วนต่ัว	แก้ปัญ่หาแบบแยกส่วน	ขัาดการ 
บ่รณาการรอบ	ๆ	ต่ัวเราวันน่�	
	 ผลการพััฒน์าจึึงสัร้างปััญหาสัะสัมใน์หลายมิติิจึน์
กล่าวิได้วิ่า	“โลกที�เราอยู่ไม่ยั�งยืน” ใน์	4	กล่่มสัำคััญ	หรือกล่่ม	
4	Ps

P แรกคือ Planet 

 โลักที่่�คนใช้ที่รัพยากรธรรมชาต่ิเสมือนขัอง	“ฟร้”	ไม่ม่
การยับยั�งชั�งใจ	ลัะเลัยประเด็นสิ�งแวดลั้อม	ไม่ว่าจะเป็นการต่ัด
ไม้ที่ำลัายป่า	การที่ำประมงเกินขันาด	ปัญ่หาขัยะลั้นเมืองแลัะ 
การปลั่อยขัองเส่ยลังแหล่ังน�ำ	การใช้สารเคม่ในภาคเกษต่ร	หรือ
การเผาไหม้ในกระบวนการผลัิต่ต่่าง	ๆ	จนเกิดภาวะโลักร้อน 
ซึ่้�งถ่อืเปน็	“Tragedy	of	the	commons”	หรอื	“โศกน์าฏกรรม
ร่วิมของโลก”	แลัะเป็นต่้นทีุ่น	“สัูงลิ�วิ”	ที่่�ทีุ่กช่วิต่บนโลักต่้อง
ร่วมกันรับภาระ	ที่่�น่าต่กใจคือ	จากการศ้กษาร่วมระหว่าง	Ellen	
MacArthur	Foundation	แลัะ	World	Economic	Forum	ช่�ว่า	
ในปี	ค.ศ.	2050	หรือราว	30	ปีขั้างหน้า	น�ำหนักพลัาสต่ิกในที่ะเลั
จะเท่ี่ากับน�ำหนักปลัาที่ั�งหมดในที่ะเลั	แลัะที่่�น่าต่กใจยิ�งกว่า	 คือ	
ไที่ยต่ิด	1	ใน	5	ขัองประเที่ศที่่�ที่ิ�งขัยะพลัาสต่ิกลังที่ะเลัมากที่่�สุด
ในโลัก	ที่ั�งน่�	ภาวะ	New	Normal	ในช่วงโควิด-19	ขัยะพลัาสต่ิก
เพิ�มมากขั้�น	15%	หรือ	6,300	ต่ันต่่อวัน

	 เม่อวัันท่�	30	ตุลาคม	2564	สภาวัิชาช่พบััญช่	โดยคณะกรรมการวัิชาช่พบััญช่ด้านการบััญช่บัริหารจััดโครงการ	Chief	Financial	Officer	

Certification	Program	รุ่นท่�	23	และได้รับัเก่ยรติจัาก	ดร.ประสาร	 ไตรรัตน์วัรกุล	มากล่าวัปาฐกถาภายใต้ประเด็น	“ESG Integration Into 

Business” ซ่ึ่�งเปน็กลไกหน่�งท่�จัะชว่ัยผลกัดนัใหภ้าคธรุกจิัเหน็ควัามสำาคญัในการนำาแนวัคดิควัามยั�งยนืมาใชด้ำาเนนิธรุกจิัท่�องคก์รทั�วัโลกกำาลงัมุง่หนา้ไป

โดย	ดร.ประสาร	ไตรรัตน์วัรกุล	แสดงควัามเห็นใน	3	ส่วัน	ได้แก่

 o  ส่วนแรก  อะไรคือ	ESG	ทำาไมคนถ่งพูดกันมาก?

 o  ส่วนที�สอง 	 ทำาไมภาคธุรกิจัต้องให้ควัามสนใจักับั	ESG	และทำาไมเวัลาจัะทำา	ESG 

	 	 	 ต้องให้ควัามสำาคัญกับับัทบัาทของภาคธุรกิจั?

 o  ส่วนที�สาม 	 แล้วัม่หนทางจัะทำาได้อย่างไร	รัฐ	ผู้ลงทุน	ผู้บัริหารบัริษััท?

ส่วน

แรก
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P ที�สองคือ Prosperity

 ความเจรญิ่ในหลัายดา้นมค่วามกา้วหนา้ชดัเจน	แต่อ่ก่หลัายดา้นกลัับเหลัื�อมลั�ำ	แต่กต่า่งอยา่งชดัเจน	เราอย่บ่นโลัก 
ที่่�มุมหน้�งม่คนนับพันลั้านที่่�อย่่ในสภาพหิวโหย	แต่่ลัะวันม่คนอดต่ายจำนวนมาก	ขัณะท่ี่�โลักอ่กมุมหน้�งม่คนนับพันลั้านคน 
เป็นโรคอ้วน	จนต้่องรณรงค์ให้หยุดพฤติ่กรรมการกินที่่�ไม่ถ่่กต้่อง	ที่่�สำคัญ่ความเหลัื�อมลั�ำยังสามารถ่นำไปส่่วิกฤติ่หรือ 
การประที่ว้งกวา่	950	เมอืง	ใน	82	ประเที่ศที่ั�วโลัก	ที่่�เกดิจากความไมพ่อใจวา่ที่ำไมคนเพย่ง	1%	จง้สามารถ่ควบคมุวถิ่ช่ว่ติ่	แลัะ
อนาคต่ขัองประชาชนได้	โดยลั่าสุดรายงานขัอง	Oxfam	คาดว่า	ในปีน่�ความมั�งคั�งในโลักจะเพิ�มขั้�นเกือบ	8	แสนลั้านดอลัลัาร์ 
แต่่น่าเส่ยดายที่่�	82%	ขัองความมั�งคั�งที่่�เพิ�มขั้�นจะต่กอย่่ในมือคนเพ่ยง	1%	

P ที�สามคือ People

 คนจำนวนมากเผชิญ่ปัญ่หาคุณภาพช่วิต่ด้านต่่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นเรื�องการศ้กษา	สุขัภาพ	สุขัอนามัย	อาหาร	ที่ั�งที่่� 
สิ�งเหล่ัาน่�เป็นปัจจัยขัั�นพื�นฐานแลัะเป็นทุี่นช่วิต่ที่่�จะช่วยให้แต่่ลัะคน	สามารถ่ปกป้องตั่วเองแลัะดำรงช่วิต่ได้อย่างม่ศักดิ�ศร่	
โดยขั้อม่ลัจากสหประชาชาต่ิช่�ว่า	ปัจจุบันประชากรโลักราว	850	จาก	7.3	พันลั้านคนหรือ	1	ใน	8	เผชิญ่กับการขัาดสาร
อาหารเรื�อรัง

P ที�สี�คือ Peace

 ความขััดแย้งแลัะปัญ่หาภ่มิรัฐศาสต่ร์ในหลัายพื�นที่่�ขัองโลัก	ไม่ว่าจะเป็นต่ะวันออกกลัาง	คาบสมุที่รเกาหลั่	ที่่�ใกลั้
ไที่ยหน่อย	คือ	ความต่้งเคร่ยดบริเวณที่ะเลัจ่นใต่้	นอกจากน่�	การก่อการร้ายยังกระจายต่ัวเป็นวงกว้างอย่างไม่เคยปรากฏ

ทําไมภาคธุรกิจต้องให้ความสนใจกับ ESG  

และทําไมเวลาจะทํา ESG ต้องให้ความสําคัญกับบทบาทของภาคธุรกิจ

การพัฒนาอย่างยั�งยืน หรือ Sustainable  

Development (SD) คืออะไร? 

	 การพััฒน์าอย่างยั� งยืน์	 เป็นการพัฒนาต่่อเนื�อง 
ให้เจริญ่เติ่บโต่อย่างยั�งยืน	คำว่ายั�งยืนก็คือ	การไม่ไปเอาเปร่ยบ
คนในอนาคต่	 เหมือนถ่้าพ่ดถ่้งสิ�งแวดลั้อม	ก็คือการที่่�เราไม่ไป
ใช้ที่รัพยากรธรรมชาต่ิจนหมดกระที่ั�งไม่เหลัือให้คนอนาคต่ 
ได้ใช้	เป็นต่้น
	 ม่คนถ่ามผมเสมอว่า	 เรื�องการพัฒนาอย่างยั�งยืนม่หลััก
การคิดอย่างไร	ผมก็จะบอกว่าม่กฏง่าย	ๆ	อย่่	3	ขั้อ	ข้อแรก	ก็คือ 
เวลัาที่่�เราจะที่ำอะไรก็แล้ัวแต่่	 เราจะต้่องไม่คิดถ่้งแต่่ผลัระยะสั�น	
แต่ต่่อ้งคดิถ่ง้ผลัระยะยาวดว้ย	ขอ้สัอง	เวลัาพด่ถ่ง้ประโยชน	์กอ็ยา่ 
คิดถ่้งแค่ประโยชน์ส่วนต่น	แต่่ต่้องคิดถ่้งประโยชน์ขัองคนอื�นแลัะ
ส่วนรวมด้วย	ข้อสัาม	อย่าเน้นการเต่ิบโต่เฉพาะปริมาณ	แต่่คิดถ่้ง
การเต่ิบโต่ในเชิงคุณภาพด้วย	ถ้่าเราจำหลัักที่ั�ง	3	ขั้อน่�ได้	ไม่ว่าจะ
ที่ำเรื�องอะไรก็จะช่วยนำไปส่่เป้าหมายสุดท้ี่ายนั�นคือการพัฒนา
อยา่งยั�งยนื	ที่ำใหผ้่บ้รหิารอยา่งเรา	มโ่ฟกสั	มก่ารต่ั�งโจที่ย์ใหช้ดัเจน	
เพื�อจัดสรรที่รัพยากรได้อย่างเหมาะสม	เป็น	Journey	ที่่�ต่้องวาง
เขั็มที่ิศ	ไม่ได้ที่ำเสร็จแลั้วก็จบ	ๆ
	 แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั�งยืน	 ไม่ใช่กิจกรรมพิเศษ 
แต่เ่ปน็สว่นหน้�งในการที่ำธรุกจิอยา่งเปน็รป่ธรรม	ปจัจบุนั	“แน์วิคิัด
การดำเน์นิ์ธุร่กจิึอยา่งยั�งยนื์”	โดยใชก้รอบ	ESG	(Environmental, 
Social	&	Governance)	กำลัังได้รับความสนใจอย่างกว้างขัวาง
ที่ั�งจากบริษัที่จดที่ะเบ่ยนแลัะนักลังทีุ่นที่ั�วโลัก	โดยให้ความสำคัญ่
กับการลังทุี่นในบริษัที่ที่่�ม่แนวที่างการดำเนินธุรกิจที่่�คำน้งถ่้ง 
ความยั�งยืนที่ั�งขัองกิจการแลัะสังคมโดยรวมมากขั้�น	เพราะทีุ่ก	ๆ 
การตั่ดสินใจสะท้ี่อนให้เห็นถ่้ง	 วิสัยที่ัศน์ขัองผ่้ลังทุี่นที่่�ต้่องการ

ลังทีุ่นอย่างม่ความรับผิดชอบ	 แลัะแสวงหาผลัต่อบแที่น 
ที่่�ไม่ใช่อย่่ในร่ปขัองผลักำไรเพ่ยงอย่างเด่ยว	 แต่่ยังคำน้งถ่้ง
ปัจจัยด้านสิ�งแวดล้ัอม	สังคม	แลัะบรรษัที่ภิบาลัขัองกิจการด้วย 
(https://pwc.to/3ixf6f7)	ซึ่้�ง	“ESG”	มอ่งคป์ระกอบ	3	ดา้น	ไดแ้ก่	 
 1. Environmental (การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม): 

คือ	การเน้นใช้ที่รัพยากรอย่างม่ประสิที่ธิภาพ	แลัะรักษาสภาพ
แวดลัอ้มที่างธรรมชาต่ทิี่่�ไดร้บัผลักระที่บจากการดำเนนิธรุกจิขัอง
บริษัที่	
 2. Social (การจัดการด้านสังคม):	คือ	การบริหาร
ที่รพัยากรบุคคลัอย่างเป็นธรรมแลัะเท่ี่าเที่ย่ม	ดแ่ลัความปลัอดภัย 
แลัะอาช่วอนามัยขัองพนักงาน	รวมถ่้งม่สัมพันธ์ที่่�ด่กับชุมชน 
รอบด้าน	
 3. Governance (การจัดการด้านธรรมาภิบาล):

คือ	การม่นโยบายกำกับด่แลักิจการที่่�ด่	ต่่อต่้านการทีุ่จริต่	ดำเนิน
งานอย่างโปร่งใส	แลัะด่แลัผลัประโยชน์ผ่้ม่ส่วนได้เส่ย
	 ประเด็น	 ESG	 เป็นที่่�ร่้จักอย่างกว้างขัวางในแวดวง
การเงินการลังทุี่น	จากหลัักปฏิบัต่ิการลังทุี่นที่่�ม่ความรับผิดชอบ	
(Principles	for	Responsible	Investment:	PRI)	ขัอง	United	
Nation	(UN)	ซึ่้�งเริ�มขั้�นในเดือนเมษายน	2549	ม่เป้าหมายหลััก
เพื�อมุ่งหวังช่วยให้นักลังทีุ่นผนวกปัจจัย	ESG	เพื�อใช้ในการต่ัดสิน
ใจที่างด้านการลังทุี่นแลัะการม่ส่วนร่วมขัองผ่้ถื่อหุ้น	ซึ่้�งจะส่งผลั
ให้ผลัต่อบแที่นระยะยาวได้รับผลัประโยชน์ส่งขั้�น	 โดยปัจจุบัน 
ม่ผ่้ลังนาม	 (Signatories)	 ในการนำหลััก	 PRI	 ไปใช้แลั้วกว่า 
2,300	ราย	มเ่งนิลังที่นุรวมกนักวา่	USD	80	Trillion	แลัะยงัเต่บิโต่ 
อย่างต่่อเนื�อง	(https://bit.ly/3ityZno)

ส่วน

ที�สอง
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ปััญหาหลายเรื�อง	เช่น์	ปััญหา	4	Ps	ทั้�โลกกำาลังเผชิญอยู่	หากเราไม่ช่วิยและร่วิมมือกัน์แก้ไขแล้วิ 
ทั้ายทั้�สั่ดผลเสั้ยทั้�เกิดขึ�น์จึะย้อน์กลับิมากระทับิภาคัธุ่รกิจึ	อาทัิ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ คอร์รัปชัน

	 	 	 	 	 ผลักระที่บจากภัยธรรมชาติ่	 งานวิจัย 
โดย	 ClimateWise	 ซึ่้� ง เป็นการร่วมมือ 
ขัองกลัุ่มบริษัที่ประกัน	29	แห่งที่ั�วโลัก	ช่�ว่า 
ภยัธรรมชาต่เิกดิถ่่�ขั้�น	แลัะต่ั�งแต่ท่ี่ศวรรษ	1980s 
ม่ลัค่าความเส่ยหายเฉล่ั�ยเพิ�มขั้�น	5	 เที่่า	แลัะ
ความเส่ยหายที่่� เกิดขั้�นจริงส่งกว่าม่ลัค่า 
การที่ำประกนั	(Insurance	Protection	Gap)	
ถ่ง้	4	เที่า่	หรอืประมาณ	แสนลัา้นดอลัลัารต์่อ่ปี

	 	 	 	 ผลักระที่บที่างเศรษฐกิจที่่� เกิดจาก
เหตุ่การณ์ความไม่สงบในโลัก	 (Violence)	
เฉพาะ	ปี	2017	ม่ม่ลัค่าเกือบ	15	ลั้านลั้าน
ดอลัลัาร์	หรือประมาณ	12%	ขัอง	GDP	โลัก	 
เหมือนประชากรโลักต่้องจ่าย	“ค่าคุ้มครอง”	
หัวลัะ	2	พันดอลัลัาร์	โดยเฉลั่�ยต่่อปี	เพื�อเป็น 
ค่าใช้จ่ายด้านการที่หาร	การด่แลัระบบรักษา
ความปลัอดภัยในที่่�สาธารณะหรือในบริษัที่	
ความกลััว	แลัะการส่ญ่เส่ยช่วิต่แลัะที่รัพย์สิน 
ที่่�เกิดขั้�น

	 	 	 	 	คอร์รัปชัน	ที่่�เป็นต่้นทีุ่นแฝงสำคัญ่ขัอง 
ภาคธรุกจิ	IMF	ประเมินวา่ในแต่ล่ัะปีคอรร์ปัชนั
อาจสง่ถ่ง้	2	ลัา้นลัา้นดอลัลัาร	์เราอาจจะไมร่่ส้ก้ 
อะไรมากกับตั่วเลัขัน่�	 แต่่ถ้่ามองอ่กมุมหน้�ง 
เราจะต่กใจ	เมื�อร่้ว่า	เงินจำนวนน่�ที่ำประโยชน์
อะไรได้บ้าง	อาที่ิ	26	พันลั้านดอลัลัาร์	จะช่วย
ยกระดับการศ้กษาเด็กที่ั�วโลักได้	116	พันลั้าน 
ดอลัลัาร์ 	 จะช่ วย ให้ ขัจั ดความหิ ว โหย 
ให้ประชากรอ่กฟากหน้�งขัองโลักได้	 แลัะ 
1	 ลั้านลั้านดอลัลัาร์ 	 จะช่วยปิดช่องว่าง
โครงสร้างพื�นฐานขัองโลักได้

ทําไมการขับเคล่อนความยั�งยืนจึงต้องอาศัยภาคธุรกิจ?

	 ธุ่รกิจึกับิคัวิามยั�งยืน์	 เป็นสองส่วนท่ี่�ม่ความเก่�ยวเนื�องกัน	หลัายท่ี่านคงสงสัยว่า	 เป็นเช่นนั�นได้อย่างไร?	 เรื�องน่�ม่คำถ่ามสำคัญ่	2	 ข้ัอ 
ที่่�อยากร่วมแสดงความคิดเห็น	 คือ	ที่ำไมภาคธุรกิจต้่องให้ความสำคัญ่กับความยั�งยืน?	แลัะ	ที่ำไมการขัับเคลัื�อนความยั�งยืนจ้งต้่องอาศัยภาคธุรกิจ? 
เริ�มจากคำถ่ามที่่�สองก่อน
	 ใน์ภาวิะทั้�โลกกำลังเผชิญกับิปััญหาหลายด้าน์	ถ้้าถ้ามวิ่าเราพัอทั้�จึะฝากคัวิามหวิังไวิ้กับิภาคัสั่วิน์ใดของสัังคัมได้บิ้าง?	ผมคิดว่า	ภาคธุรกิจ
ม่ศักยภาพแลัะความพร้อมที่ั�งในด้านที่รัพยากร	ที่ักษะประสบการณ์	บุคลัากรที่่�ม่ความสามารถ่	แลัะเขั้าใจพลัวัต่การเปลั่�ยนแปลังที่่�กำลัังเกิดขั้�น
	 เรามักได้ยินบ่อย	ๆ	 ว่า	ผ่้ขัับเคลัื�อนที่่�แที่้จริงขัองเศรษฐกิจไที่ย	คือ	ภาคธุรกิจ	ซึ่้�งภาพในระดับโลักไม่ต่่างกัน	UNDP	ประเมินว่า	ภาคธุรกิจ 
เป็นกำลัังหลัักที่่�ที่ำให้เศรษฐกิจเต่ิบโต่ถ่้งประมาณ	60%	แลัะสร้างการจ้างงาน	90%	ปี	2015	หลัังจากสหประชาชาต่ิเผยแพร่วิสัยที่ัศน์น่�	บริษัที่	PWC	ได้
สำรวจประชาชนใน	16	ประเที่ศครอบคลัุม	5	ที่ว่ป	พบว่า	90%	เห็นว่า	การม่ส่วนร่วมขัองภาคธุรกิจ	ในการขัับเคลัื�อน	SDGs	ม่ความสำคัญ่ถ่้งสำคัญ่มาก
	 องค์การสหประชาชาต่ิประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งยืน	(Sustainable	Development	Goals	หรือ	SDGs)	17	ขั้อ	เป็น	“วิิสััยทััศน์์ร่วิม” 
ขัองประเที่ศสมาชิกท่ี่�จะร่วมกันแก้ไขัแลัะนำโลักไปส่่บริบที่ใหม่ที่่�ด่ขั้�น	มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญ่หาที่่�โลักกำลัังเผชิญ่อย่่	 เช่น	ความยากจน	ความไม่เที่่า
เที่่ยม	สภาวะโลักร้อน	แลัะสันต่ิสุขั	เพื�อเสริมแนวคิด	“ไม่เปั็น์การทัิ�งใคัรไวิ้ข้างหลัง”	ที่่�มองเป้าหมายภายในปี	2030	โดยคำน้งถ่้งความสมดุลัใน	3	มิต่ ิ
คือ	เศรษฐกิจ	สังคม	สิ�งแวดลั้อม	ไม่ให้พัฒนาด้านใดด้านหน้�งมากเกินไปจนส่งผลัเส่ยต่่อด้านอื�น	ๆ	หรือที่่�เราเร่ยกกันว่า	“สัามเสัาหลักของคัวิามยั�งยืน์”	 
แลัะมก่ารที่ำดัชน	่SDGs	เพื�อเปรย่บเที่ย่บความก้าวหน้าขัองการดำเนินงานต่าม	SDGs	แต่ล่ัะข้ัอขัองกลัุม่ประเที่ศสมาชิก	สำหรบัประเที่ศไที่ย	คะแนน	SDGs 
อย่่ในอันดับที่่�	55	จาก	157	ประเที่ศ	ซึ่้�งถ่ือว่าอย่่กลัาง	ๆ	สะที่้อนว่า	บางเรื�องที่ำได้ด่	แต่่บางเรื�องก็ต่้องปรับปรุง

กลับมาที�คําถามที� 1 ทําไมภาคธุรกิจต้องให้ความสําคัญกับความยั�งยืน?

	 ต่ำราเศรษฐศาสต่ร์ในอดต่่เคยพด่ว่า	ธุรกิจก็ที่ำธุรกิจ	ส่วนต้่นทุี่นสังคม	(Social	Cost)	เปน็หนา้ที่่�
ขัองภาครัฐ	ซึ่้�งหน้าที่่�	 คือ	 เก็บภาษ่	 เดิมแยกออกจากกัน	แต่่คอนเซึ่็ปต์่การพัฒนาอย่างยั�งยืนไม่ได้แยก 
เพราะมองว่าที่ั�งสองส่วนน่�ด่ลั้ก	แลั้วมันสัมพันธ์ใกลั้ชิดกันมาก	ยกต่ัวอย่างขั่าวพะย่นมาเร่ยมที่่�เส่ยช่วิต่ 
จากขัยะพลัาสต่กิ	ที่ำใหไ้ดเ้หน็ต่น้ที่นุที่างสงัคมที่่�ชดัเจน	ถ่า้เราบอกวา่เปน็หนา้ที่่�ขัองภาครฐัเพราะเขัาเกบ็
ภาษ่จากเราไปแลั้ว	ก็ต่้องออกกฏหมายหรือหาวิธ่การแก้ไขัให้ได้	แต่่ถ่้าเราที่ิ�งไว้แบบน่�ที่้ายสุดชายหาด 
ก็จะไม่น่ามอง	จุดที่่องเที่่�ยวท่ี่�เคยเป็นที่่�น่าสนใจขัองนักที่่องเที่่�ยวก็จะเสื�อม	แลัะถ่้าเราที่ำธุรกิจที่่องเที่่�ยว
เช่นโรงแรมเราก็จะได้รับผลักระที่บโดยต่รงด้วย
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 ปจัจยัที�สอง คอื ระบบเฝ้า้ระวงัสิ�งที�มผีลต่อ “ความยั�งยืน” และการตรวจสอบ 

จรยิธรรมในทุกสงัคมเข้มแข็งขึน้มาก ไมว่า่จะเป็นการมห่น่วยงานอิสระต่รวจสอบมากข้ั�น	แลัะ
ประชาชนม่	Social	Network	เป็นเครื�องมือ	หมายความว่า	โอกาสที่่�ความบกพร่องที่างจริยธรรมจะ
เลั็ดลัอดจากกระบวนการต่รวจสอบภาคสังคมยากขั้�น	 เพ่ยงแต่่จะช้าหรือเร็วเที่่านั�น	แลัะเมื�อพบว่า 
จะสร้างความเส่ยหายหนัก	ก็เพราะสามารถ่เป็นขั่าวที่่�ที่ั�วโลักรับร่้ได้ในเส่�ยววินาที่่	ต่ัวอย่าง	ค่าย
รถ่ยักษ์ใหญ่่	 ติ่ดต่ั�งซึ่อฟต์่แวร์ลังในรถ่ยนต์่ที่่�ใช้น�ำมันด่เซึ่ลัที่่�ช่วยให้แสดงค่าปล่ัอยมลัพิษท่ี่�ต่�ำกว่า 
ความเป็นจริง	 เพื�อหลัอกให้ผ่านมาต่รฐานการต่รวจสอบด้านสิ�งแวดล้ัอมที่ั�งในยุโรปแลัะสหรัฐฯ 
ได้ยาวนานถ่ง้	10	ปี	ระหว่างปี	2006	-	2015	แม้ว่า	ที่างการจะเพิ�มเพดานมาต่รฐานให้สง่ขั้�นแล้ัวกต็่าม	เรย่กว่า 
ด่ผิดปกติ่	หรือ	Too	Good	to	be	True!	จนนำมาส่่การต่รวจสอบขัยายผลั	ทัี่นที่่ที่่�ขั่าวน่�ออกไป 
ใน	Social	Network	ราคาหุ้นน่�ขัองค่ายรถ่ยนต์่น่�ลัดลังทัี่นที่่	22%	แลัะถ่่กเร่ยกค่าปรับจำนวน
มหาศาลัในเวลัาต่่อมา

 ปัจจัยที�สาม คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่อสารทําให้สังคมโลก

เล็กลง ปัญ่หาหรือความผิดพลัาดจุดใดจุดหน้�งสามารถ่เป็นขั่าวที่่�ที่ั�วโลักรับร่้ได้ในเส่�ยววินาที่่ 
ต่ัวอย่างเช่น	บริษัที่เครื�องดื�มย่�ห้อหน้�ง	ไปต่ั�งโรงงานที่่�อินเด่ย	ในช่วงภาวะแลั้ง	น�ำม่ไม่พอให้ชาวนา
เพาะปลัก่จง้มก่ารประท้ี่วง	เชื�อหรือไมว่า่	จากประเด็นเล็ัก	ๆ 	ในพื�นที่่�ห่างไกลั	กลับักลัายเปน็ประเด็น
อ่อนไหวจนม่การประท้ี่วงที่่�นิวยอร์กในเชิงสัญ่ลัักษณ์ว่า	บริษัที่เครื�องดื�มนำน�ำขัองชาวนายากไร้ 
มาผลัิต่น�ำดื�มให้คนรวย

	 ผมขัอเล่ัาแนวคิดขัอง	Larry	Fink	CEO	บริษัที่จัดการกองทุี่น	BlackRock	ที่่�ม่ที่รัพย์สินมากที่่�สุดในโลัก	แลัะเขัาได้ชื�อว่า	 เป็น	1	ใน	CEO 
ที่่�ด่ที่่�สุดคนหน้�งในโลัก	แลัะเคยได้รับรางวัลั	“World’s	Most	Respected	Leaders”	จากนิต่ยสาร	Fortune	เมื�อไม่นานมาน่�	Larry	Fink	ม่จดหมาย 
ถ่้งบรรดา	CEO	ขัองบริษัที่ที่่�	BlackRock	ไปลังทีุ่นใจความสำคัญ่	คือ	ปัจจุบันภาครัฐไม่สามารถ่จัดการเรื�องระยะยาวหลัายเรื�อง	สังคมจ้งคาดหวัง 
ให้ภาคธุรกิจช่วยจัดการกับความที่้าที่ายแลัะปัญ่หาสังคมมากขั้�น	การที่ำให้ธุรกิจเจริญ่ก้าวหน้าต่่อไปได้	การที่ำให้ผลัประกอบการด้านการเงินให้ด่ 
อยา่งเดย่วไม่เพย่งพอ	แต่่จำเป็นต้่องที่ำหน้าที่่�เพื�อสังคม	แลัะถ้่าภาคธุรกิจไม่ชว่ยสังคม	ก็จะไม่ได้รบัการสนับสนุนจากประชาชนเชน่กัน	นอกจากน่�	ไมค่วร
เน้นกำไรระยะสั�นแลัะให้ลังทีุ่นในสิ�งที่่�จำเป็นต่่อการเต่ิบโต่ในระยะยาวด้วย	มิฉะนั�นในที่่�สุดบริษัที่จะไม่สามารถ่ให้ผลัต่อบแที่นที่่�เหมาะสมแก่นักลังทีุ่น

1

2

3

ความยั�งยืนเกี�ยวกับการทําธุรกิจอย่างไร?

หรือพัูดง่าย	ๆ	คัือ	ทัำไปัทัำไม?	ผมคัิดวิ่า	มาจึากปััจึจึัยอย่างน์้อย	3	เรื�อง

 ปจัจยัแรก คอื ทศิทางการกํากบัดแูลเรอ่งมาตรฐานที�เขม้งวดขึน้ อาทิี่	กฎหมาย
สิ�งแวดลั้อม	กฎหมายที่่�เก่�ยวขั้องกับการคุ้มครองผ่้บริโภค	การแขั่งขัันที่่�เป็นธรรม	กฎระเบ่ยบ 
ดา้นธรรมาภิบาลั	หรอืการดแ่ลัสิที่ธขิัั�นพื�นฐานขัองมนุษย	์ที่่�เรามป่ระสบการณ์ต่รง	ต่ามที่่�ได้ใบเหลัอืง
จากกลัุ่มสหภาพยุโรป	(EU)	เพราะที่ำประมงผิดกฎหมายหรือ	 IUU	Fishing	จากการใช้เครื�องมือ 
จับปลัาที่่�ผิดกฎหมาย	แลัะปัญ่หาการใช้แรงงานที่าส	แม้จะม่กระแสความไม่พอใจในเรื�องน่�อย่่บ้าง	
แต่่ถ่้าลัอง	“เอาใจึเขามาใสั่ใจึเรา”	หากเราเป็นผ่้บริโภคคงร่้ส้กแย่ไม่ต่่างกัน	ถ่้าร่้ว่าปลัาที่่�เรากำลััง
ที่าน	แลักมาด้วยคุณภาพช่วิต่ที่่�เลัวร้ายขัองแรงงาน
	 ธนาคารกลัางอังกฤษ	(Bank	of	England:	BOE)	ยังระบุว่า	การเปลั่�ยนไปส่่เศรษฐกิจ
คาร์บอนต่�ำส่งผลัต่่อความเชื�อมั�นแลัะการต่ัดสินใจขัองผ่้ลังทีุ่นที่่�ต่้องพิจารณานโยบายที่่�เก่�ยวขั้อง
กับสิ�งแวดลั้อมประกอบด้วย,	Mark	Carney	อด่ต่ผ่้ว่าการธนาคารกลัางอังกฤษ	ช่วงที่่�เป็นหัวหน้า
คณะที่ำงาน	Green	Finance	Study	Group	ขัองกลัุ่มประเที่ศ	G20	พ่ดถ่้ง	Green	Finance	หรือ	
บที่บาที่ขัองภาคการเงินในการสนับสนุนเงินลังทีุ่นท่ี่�จะส่งผลัด่ต่่อสิ�งแวดลั้อมแลัะเอื�อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั�งยืน	หมายถ่้งในการพิจารณาให้สินเชื�อแก่โครงการลังทุี่นต่่าง	ๆ	 ต้่องนำผลักระที่บ 
ที่างสังคมแลัะสิ�งแวดล้ัอมเขั้ามาเป็นส่วนหน้�งในกระบวนการพิจารณาด้วย	หรือ	“Internalize 
Environmental	Externalities”	เพราะปญั่หาน่�ถ่า้ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขัจะกลัายเป็น	“โศกน์าฏกรรม
ทั้�รออยู่เบิื�องหน์้า”	หรือ	“Tragedy	on	the	Horizon”
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	 อาจยังม่ธุรกิจบางส่วนท่ี่�ยังคงคิดว่าการลังทีุ่นที่ำ	
SD	เป็นการเส่ยเงินเปลั่า	แลัะด่เหมือนองค์กรใหญ่่เที่่านั�นที่่�จะ
สามารถ่ใช้งานได้	แต่่ในความเป็นจริงแลั้ว	SD	สามารถ่ปรับใช้ได้
กับองค์กรทีุ่กขันาดไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะขันาดธุรกิจใดธุรกิจหน้�ง	
(https://bit.ly/3Latkib)	
 “คัวิามยั�งยืน์”	 ไม่ใช่เรื�องที่่�ที่ำเพื�อเที่่ห์หรือให้ด่ด่ 
แต่่เป็นจุดเริ�มต่้นขัองการที่ำธุรกิจให้ม่ความยั�งยืน	หรือ	License	
to	Operate	ที่่�เกิดจากความเชื�อมั�นในการที่ำธุรกิจ	แลัะนำไปส่่	
License	to	Growth	สนับสนุนองค์กรให้เต่ิบโต่	 เพิ�มขั่ดความ
สามารถ่ในการผลัิต่	ต่ลัอดจนสร้างผลักำไร	การขัยับขัยายได้ 
เป็นอย่างด่	 แลัะเมื�อองค์กรเกิดความโดดเด่นขั้�นในธุรกิจแลั้ว	
องค์กรก็จะกลัายเป็นบริษัที่ที่่�ม่ความได้เปร่ยบในการแขั่งขััน 
เกิด	License	to	Sustainability	ขั้�น	ธุรกิจจะเต่ิบโต่อย่างมั�นคง
ยืนยาว	หากดำเนินนโยบายบนพื�นฐานขัอง	SD	อย่างต่่อเนื�อง	
แนน่อนวา่	หากธรุกจิใดเต่บิโต่โดยเพิ�มภาระหรอืเบย่ดเบย่นสงัคม	
ชุมชนรอบข้ัาง	 ย่อมไม่ม่ใครยินด่หรืออนุญ่าต่ให้เราเติ่บโต่	แลัะ	
License	ที่่�เคยได้รับก็จะ	Expire	โดยปริยาย

ในหลัวงรัชกาลัที่่�	 9	ที่รงเคยให้สต่ิ
พวกเราว่า	“ถ้้าเราติิดกระด่มเม็ด
แรกผิด	กระด่มเม็ดติ่อ	ๆ	ไปัก็ผิด
หมด”	ผมขัอเชิญ่ชวนที่่านร่วมกัน
ย้อนคิดถ่้งปรัชญ่าพื�นฐานซึ่้�งเปร่ยบ
เสมือน	“การติิดกระด่มเม็ดแรก”	
ขัองการที่ำธุรกิจสักเลั็กน้อย

คัำถ้ามคัือ	“เปั้าหมายการทัำธุ่รกิจึคัืออะไร?”
	 หากพิจารณาให้ลั้กซึ่้�ง	ทุี่กที่่านคงได้คำต่อบเด่ยวกันว่า 
หากธุ รกิ จ ไม่ สามารถ่สร้ า งความพ้ งพอใจแก่ ลั่ กค้ า ได้ 
ยอ่มไมส่ามารถ่ที่ำกำไรได้	กำไรจง้เป็นแคผ่ลั	หรอื	Ends	แต่ก่ารที่ำ 
ธุรกิจ	หัวใจ	คือ	การสร้างความพ้งพอใจให้กับผ่้ม่ส่วนได้เส่ย 
ซึ่้�งเป็น	Means	หากเราบอกว่า	ไม่แคร์	 ไม่ให้ความสำคัญ่	แลัะ
เมื�อใดเราไปที่ำอะไรที่่�กระที่บกับ	Stakeholders	ก็จะเส่ยหาย 
ในวงกวา้ง	หรอืแมส้งัคมในวงกวา้งยงัไมร่บัร่ถ้่ง้ผลักระที่บ	เพย่งแต่่ 
ในระยะเวลัาอนัสั�นหรอืยาว	กอ็าจที่ำใหเ้ราหมดโอกาสแกต้่วักไ็ด้	
ดังนั�น	การไม่ให้ความสำคัญ่กับเรื�อง	“ความยั�งยืน”	จ้งเป็นความ
เส่�ยงเชิงกลัยุที่ธ์	หรือ	Strategic	Risk	ที่่�สำคัญ่	ต่ัวอย่างเช่น
	 โรงไฟฟ้าถ่่านหินแม่เมาะแรก	ๆ	ที่่�เคยปลั่อยกำมะถ่ัน	
จนกระที่บคณุภาพชวิ่ต่ชาวบา้นรนุแรง	แลัะที่ำให้สงัคมโดยที่ั�วไป
ขัาดความไว้วางใจ	แลัะเป็นความฝังใจท่ี่�ยากจะลัืมเลัือน	จ้งเกิด
การต่อ่ต้่านการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่า่นหิน	แมว้า่	กฟผ.	จะพยายาม
สร้างความมั�นใจแลัะพิส่จน์ได้ว่า	 โรงงานจะไม่ปลั่อยกำมะถั่น 
ปนเป้�อนในอากาศก็ต่าม
	 ภาคธุรกิจที่ั�งในอเมริกาแลัะยุโรปต่ื�นตั่วกับเรื�อง	
“คัวิามยั�งยืน์”	มาก	แลัะม่การผลัักดันให้นำแนวคิดน่�	 เขั้ามาใน
กระบวนการที่ำธุรกิจ	ที่่�เห็นได้ชัดคือ	ภาคการเงินที่่�เริ�มกดดันให้
บรษิทัี่ต่า่ง	ๆ 	ใหค้วามสำคญั่กบัการเปลั่�ยนแปลังสภาพภม่อิากาศ	
(Climate	Change)	รวมถ่ง้ปจัจยัอื�นที่่�จะมผ่ลัต่อ่ผลัประกอบการ
ขัองบริษัที่ในระยะยาว	ไม่ว่าจะเรื�องความเหลัื�อมลั�ำหรือสัดส่วน
กรรมการชายหญ่ิง	

แล้วมีหนทางจะทําได้อย่างไร? 

รัฐ ผู้ลงทุน ผู้บริหารบริษัท ฯลฯ

ส่วน

ที�สาม

ท่านอาจจะมีคําถามว่า ทํา SD หรือ การพัฒนาอย่างยั�งยืน แล้วธุรกิจได้อะไร ถ้าไม่ทําจะเกิดอะไร?

	 ใน์บิริบิทัทั้�ทัั�วิโลกติื�น์ติัวิใน์เรื�องน์้�มาก	คัวิามทั้าทัายคัือ	ภาคัธุ่รกิจึจึะน์ำแน์วิคัิดเรื�องคัวิามยั�งยืน์หรือ 
Sustainability	มาปัรับิใช้จึริงได้อย่างไร?

	 โชคด่ที่่�ภาคธุรกิจไที่ยม่ประสบการณ์ขัองการขัับเคลัื�อนประเที่ศส่่เส้นที่างการเต่ิบโต่อย่างยั�งยืนพอสมควร	เพราะต่ั�งแต่่เกิด
วิกฤต่ิต่้มยำกุ้งเมื�อ	20	ปีก่อน	หลัายธุรกิจพยายามดำเนินการในกรอบความม่เหตุ่ผลั	ความพอเพ่ยง	แลัะการสร้างภ่มิคุ้มกันเพ่ยงพอ	
ขัณะที่่�ในดา้นต่ลัาดที่นุกม็ค่วามต่ื�นต่วัมาก	ที่่�บรษิทัี่จดที่ะเบย่นเคยมจ่ดุออ่นดา้นจรยิธรรมขัองผ่บ้รหิาร	ผ่ก้ำกบัดแ่ลัอยา่ง	ก.ลั.ต่.	จ้งนำ
ระบบธรรมาภิบาลัมาเป็นกรอบหน้�งในการประเมินบริษัที่จดที่ะเบ่ยน	จนจริยธรรมที่่�ด่หลัายเรื�องแที่รกเขั้าไปอย่่ในวิถ่่ช่วิต่ขัองบริษัที่
เหลั่าน่�
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ธุรกิจจะร่วมขับเคล่อนหรือเดินทางบนเส้นทางการเติบโตอย่างยั�งยืนอย่างไร?

	 เพื�อให้เห็นภาพวิธ่การประยุกต่์เป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้ม่ส่วนในการด่แลัปัญ่หาสาธารณะขัองสังคม 
ผมขัอนำบางต่ัวอย่างมาเลั่าส่่กันฟัง	ดังน่�

	ปััญหาขยะและของเสั้ยจึากกระบิวิน์การผลิติ
 o Interface	ผ่้ผลัิต่พรมแผ่นที่่�ใช้ในสำนักงานอันดับหน้�งขัองโลักใช้	Mission	Zero	เป็นเป้าหมาย	โดยในปี	
ค.ศ.	1994	Ray	Anderson	ผ่้ร่วมก่อต่ั�งบริษัที่ประกาศว่า	 Interface	จะเป็นบริษัที่แรกในโลักที่่�ไม่สร้างผลักระที่บ 
ต่อ่สิ�งแวดลัอ้มภายในป	ีค.ศ.	2020	ซึ่้�งมุง่มั�นมามากกวา่	30	ป	ีเครื�องช่�ระดบัขัองเสย่ที่่�จะมผ่ลัต่อ่สิ�งแวดลัอ้มต่า่ง	ๆ 	ลัดลัง 
เกือบใกลั้ศ่นย์	ผลัประโยชน์ที่่�ได้รับคือ	สามารถ่ลัดต่้นทีุ่นแลัะม่แรงผลัักดันที่่�จะคิดค้นนวัต่กรรมใหม่	ๆ	เพื�อปรับปรุง
กระบวนการผลัิต่แลัะวัต่ถุ่ดิบ	อ่กที่ั�งยังได้นำขั้อคิดเห็นหรือขั้อเร่ยกร้องขัองผ่้ม่ส่วนได้เส่ยเขั้ามาเป็นส่วนหน้�งขัอง 
การพัฒนาผลัิต่ภัณฑ์์แลัะดำเนินงานด้วย	ที่่�สำคัญ่คือ	บริษัที่ได้สร้างความไว้วางใจจากลั่กค้าแลัะได้รับการยอมรับจาก
ที่ั�วโลักว่า	เป็นผ่้นำในการต่่อส่้เพื�อความยั�งยืนขัองโลัก

	ปััญหาการติัดไม้ทัำลายปั่า
	 o	ยูน์ลิเ้วิอร์	เปน็ผ่ผ้ลัติ่สนิคา้อปุโภคบริโภคอนัดบัต่น้	ๆ 	ขัองโลักที่่�ใชน้�ำมนัปาลัม์เปน็วตั่ถ่ดุบิสำคญั่	จง้กำหนด
ให้การหยุดการต่ัดไม้ที่ำลัายป่าเป็นเป้าหมาย	โดยไม่รับซึ่ื�อน�ำมันปาลั์ม	ที่่�มาจากสวนปาลั์มที่่�บุกรุกป่า	หมายความว่า	
โรงงานน�ำมันปาล์ัมจำนวนมากที่่�เป็นผ่้จัดหาวัต่ถุ่ดิบ	ถ้่าต้่องขัายน�ำมันปาล์ัมให้ย่นิลั่เวอร์ต่้องปฏิบัต่ิต่าม	โดยสืบย้อน
แหลั่งผลัิต่น�ำมันปาลั์มต่ามเงื�อนไขัที่่�ย่นิลั่เวอร์กำหนด

	ปััญหาอ่บิัติิเหติ่บิน์ทั้องถ้น์น์
 o	เอสัซี้จึ้	โลจึิสัติิกสั์	จ้งให้ความสำคัญ่กับเรื�องความปลัอดภัยบนถ่นน	แลัะร่วมกับสถ่าบันการแพที่ย์ฉุกเฉิน
แห่งชาต่ิ	เพื�อเสริมศักยภาพบุคลัากรพร้อมรับมือสถ่านการณ์ฉุกเฉิน	จนได้รางวัลั	“สุภาพบุรุษนักขัับ	ปี	2557”

	ปััญหาคั่ณภาพัช้วิิติและช่มชน์
 o	ช้วิาศรม	ร่สอร์ที่เพื�อสุขัภาพท่ี่�ม่ชื�อเส่ยงระดับโลัก	ต่ั�งใจบริการเพื�อช่วิต่ที่่�ด่ขัองลั่กค้า	แต่่ช่วิต่ที่่�ด่	 ไม่ได้
จำกัดแค่สุขัภาพด่	แต่่หมายถ่้งสิ�งแวดลั้อมแลัะชุมชนรอบต่ัวต่้องด่ด้วย	ทีุ่กอย่างในช่วาศรมจ้งได้รับการออกแบบ 
เพื�อต่อบโจที่ย์ลั่กคา้อยา่งสอดคลัอ้งกนัที่ั�งระบบแบบองคร์วม	ที่่�สำคัญ่	“ไมเ่นน้กำไรระยะสั�น”	แต่่เพื�อรกัษามาต่รฐาน
การให้บริการ	จ้งเลัือกที่่�จะจำกัดสาขัาเพ่ยง	6	แห่ง	ไม่ใช่	60	แห่ง	ที่ั�งที่่�บริษัที่ม่ศักยภาพในการลังทีุ่น	หรือ
 o	โรงพัยาบิาลเทัพัธุาริน์ทัร์	เน้นการป้องกันแลัะรักษาผ่้ป่วยโรคเบาหวานแบบองค์รวม	โดยจะด่แลัในส่วน
ขัองโรคเบาหวานแลัะระบบร่างกายอื�น	ๆ 	ที่่�สามารถ่ได้รบัผลักระที่บจากโรคเบาหวาน	รวมถ่ง้อาหาร	อารมณ์	การออก 
กำลัังกาย	แลัะม่การแลักเปลั่�ยนเผยแพร่องค์ความร่้เก่�ยวกับโรคน่�ให้โรงพยาบาลัอื�น	แม้จะเป็นค่่แขั่งโดยต่รงก็ต่าม 
อก่ที่ั�งยงัสนบัสนนุปอ้งกนัโรคเบาหวานอยา่งเปน็ระบบ	ดงันั�น	โรงพยาบาลัแลัะหมอจง้ไดร้บัความไวว้างใจสง่จากผ่ป้ว่ย

	ปััญหารายได้ภาคัเกษติรติ�ำและไม่สัม�ำเสัมอ	ขึ�น์กับิสัภาพัอากาศ
 o TechFarm บริษัที่ที่่�พัฒนาเที่คโนโลัย่ด้านการจัดการน�ำแลัะดิน	ต่ั�งเป้าเพิ�มผลัิต่ภาพแลัะลัดต่้นทีุ่นให้
เกษต่รกร	โดยสรา้งชดุต่รวจสอบคณุภาพดนิ	แลัะน�ำ	แลัะโยงขัอ้มล่ัเขัา้	Application	“LenDin”	(เลัน่ดนิ)	“LenNam”	
(เลัน่น�ำ)	เกษต่รกรสามารถ่ใชต้่รวจสอบคุณภาพดนิแลัะน�ำผา่น	Application	ไดต้่ลัอดเวลัา	ในชว่งอากาศเปลั่�ยนแปลัง
จะม่ผลัให้ระดับความเป็นกรด-ด่างในดินแลัะน�ำได้มาก	เช่น	ช่วงก่อนแลัะหลัังฝนต่ก	เมื�อเกษต่รกรสามารถ่ติ่ดต่าม 
การเปลั่�ยนแปลังได้	จ้งช่วยลัดการใช้ปุ�ยเคม่	แลัะช่วยลัดความเส่ยหายในฟาร์มกุ้งที่่�อ่อนไหวกับสภาพอากาศได้ 
จ้งได้รับความไว้วางใจจากเกษต่รกรแลัะองค์กรต่่าง	ๆ	กว่า	400	แห่ง	แลัะกำลัังจะขัยายไปที่่�เว่ยดนาม

	ปััญหาคัวิามเหลื�อมล�ำและคัวิามเปั็น์ธุรรมใน์ภาคัการเงิน์
	 o	ธุน์าคัารแห่งปัระเทัศไทัย	 ให้ความสำคัญ่กับการคุ้มครองผ่้ใช้บริการที่างการเงินแลัะลัดต่้นทีุ่นในการ
ดำเนินช่วิต่	โดยเฉพาะกลัุ่มรากหญ่้า	ไม่ว่าจะเป็น	การต่ั�งศ่นย์รับขั้อร้องเร่ยน	เพื�อให้ประชาชนได้รับบริการที่างการ
เงินท่ี่�เป็นธรรม,	การที่ำระบบพร้อมเพย์	เพื�อลัดต้่นทีุ่นการโอนเงินสำหรับประชาชนรายย่อย,	การจัดต่ั�งคลิันิกแก้หน่�	
เพื�อแก้ปัญ่หาหน่�ภาคครัวเรือน	นอกจากน่�	ยังม่หน่วยงานกลัางที่่�ช่วยแก้ปัญ่หาลั่กหน่�ที่่�ม่เจ้าหน่�หลัายรายให้สามารถ่
ขั้อต่กลังกันได้ง่ายขั้�นด้วย
	 นอกจากน่�	หลัายธุรกิจยัง	“ร่วมมือ”	ซึ่้�งเป็นหน้�งใน	SDGs	เพื�อที่ำสิ�งที่่�ด่กว่าให้สังคมด้วย	เช่น	ดอยตุ่ง	แลัะ	
อเิกย่	ที่่�รว่มมอืกนัต่ั�งแต่่ใหค้นออกแบบผลัติ่ภัณฑ์ข์ัองดอยต่งุมาเรย่นร่เ้ที่คนคิการออกแบบจากอเิกย่	สามารถ่ยกระดบั
สินค้าพื�นบ้าน	แลัะเพิ�มโอกาสในการขัยายต่ลัาดไปต่่างประเที่ศ
 o	องคั์กรติ่อติ้าน์คัอร์รัปัชัน์	ที่่�สมาชิกในองค์กรร่วมมือกันรณรงค์เพื�อลัดปัญ่หาคอร์รัปชัน
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	 สำหรับประเที่ศไที่ย	บริษัที่จดที่ะเบ่ยนหลัาย
รายมก่ารนำข้ัอมล่ัด้าน	ESG	มาจดัที่ำรายงาน	One	Report 
แลัะรายงานความยั�งยืน	 (Sustainability	 Report) 
เพื�อเปิดเผยต่่อผ่้ถ่ือหุ้น	นักลังทีุ่น	แลัะสาธารณชน	ควบค่่
กับรายงานขั้อม่ลัที่างการเงิน	ขัณะที่่�ต่ลัาดหลัักที่รัพย์ 
แห่งประเที่ศไที่ยก็ม่การจัดที่ำรายชื�อ	 “หุ้นยั�งยืน” 
ขัองบริษัที่จดที่ะเบ่ยน	 เพื�อส่งเสริมการลังทีุ่นในธุรกิจ 
ที่่�คำน้งถ่้ง	ESG	ที่ั�งน่�	หากพิจารณาในระดับสากลัแล้ัว 
ผลัการสำรวจขัององคก์รสหประชาชาต่ดิา้นความรว่มมอื
เพื�อความยั�งยืน	(UN	Global	Compact)	พบว่าม่บริษัที่
เพ่ยง	1	 ใน	4	 เที่่านั�น	ที่่�ม่การต่รวจสอบแลัะประเมิน 
ดา้น	ESG	อยา่งชดัเจน	ซึ่้�งภายในป	ี2573	(หรอื	ค.ศ.	2030) 
บริษัที่ที่่�ไม่ม่	ESG	อาจกลัายเป็นบริษัที่ที่่�ลั้าหลััง	หรือไม่ 
สอดคล้ัองกับมาต่รฐานเป้าหมายความร่วมมือด้าน 
ความยั�งยืนขัองโลักท่ี่�ประเที่ศสมาชิกกว่า	193	ประเที่ศ
รวมถ่้งไที่ยได้ให้คำมั�นว่าจะร่วมกันบรรลัุเป้าหมาย 
การพฒันาที่่�ยั�งยนื	(Sustainable	Development	Goals	: 
SDGs)	(https://bit.ly/3tyt9rc)	

	 แมเ้ราจึะม	้“เขม็ทัศิ”	แลว้ิ	แติก่ารขบัิเคัลื�อน์องคัก์ร
ให้บิรรล่เปั้าหมายการเติิบิโติอย่างยั�งยืน์	หัวิใจึสัำคััญคัือ	
“ผู้น์ำองคั์กร”	(Leader)	ทั้�ม้ภารกิจึอย่างน์้อย	3	เรื�อง	คัือ
 o ประการแรก ผ่น้ำองคก์รไมว่า่จะเปน็คณะกรรมการ
บริษัที่,	 CEO	แลัะ	CFO	ต่้องให้ความสำคัญ่แลัะกำหนด 
เป้าหมายให้สอดคลั้องกับวิถ่่การดำเนินธุรกิจ	การลังทีุ่น	แลัะ
สามารถ่อธิบายเหตุ่ผลัแลัะยุที่ธศาสต่ร์ที่่�จะใช้	 เพื�อบรรลุั 
เป้าหมายการเต่ิบโต่อย่างยั�งยืน	สามารถ่ชักจ่งให้พนักงาน 
ค่ธ่รุกจิยอมรบั	จง้จะมพ่ลังังานขับัเคลัื�อนองคก์รไปส่เ่ปา้หมาย
 o ประการที�สอง ผ่้นำองค์กรต่้องเปิดที่างให้ผ่้ถ่ือหุ้น
ม่ส่วนร่วมในการตั่ดสินใจ	แลัะสร้างความสัมพันธ์ที่่�ด่ระหว่าง 
ผ่้ถื่อหุ้นแลัะบริษัที่	ซึ่้�งความเขั้าใจแลัะการม่เป้าหมายร่วม
กันเช่นน่�	 จะช่วยลัดแรงกดดันเรื�องผลักำไรระยะสั�นลัง	หรือ 
ขั้อเร่ยกร้องอื�น	ๆ	จากผ่้ถ่ือหุ้น
 o ประการที�สาม ผ่น้ำต่อ้งจดัการ	“คัวิามยั�งยนื์”	อยา่ง
เปน็พลัวตั่แลัะปรบัต่วัอยา่งเที่า่ที่นั	เพราะที่กุอยา่งไมไ่ดห้ยดุนิ�ง 
กลั่าวคือ	ความสัมพันธ์ในที่างธุรกิจแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่่�
เปน็พื�นฐานที่่�จะไมเ่ปลั่�ยนแปลัง	คอื	ความซึ่ื�อสตั่ย	์ความจรงิใจ	
ความหวังด่ต่่อกัน	ความไว้วางใจ	แลัะส่วนที่่�ม่พลัวัต่พร้อม 
จะลังทีุ่น	แลัะเปลั่�ยนแปลังต่ามบริบที่สังคมใหม่	ๆ	ดังต่ัวอย่าง
ที่่�ได้เสนอไปก่อนหน้าน่�

บทบาทของ CFO 

ในการขับเคล่อน SD ในการดําเนินธุรกิจ

	 ภาคธุรกิจในฐานะ	“พัลเมืองของโลก”	 เมื�อสังคม 
ที่่�เราอย่่กำลัังเผชิญ่กับปัญ่หาความไม่ยั�งยืนในมุมใดมุมหน้�ง 
ในฐานะพลัเมืองด่	หรือ	Good	Corporate	Citizens	จ้งม่หน้าที่่� 
ต่อ่สงัคมต่ามศกัยภาพ	ไมว่า่จะเปน็การไมซ่ึ่�ำเต่มิปญั่หา	การหามมุ
ที่่�ธรุกจิจะสามารถ่เขัา้ไปม่สว่นรว่มในการแกป้ญั่หาสาธารณะ	แลัะ
หลัายต่วัอยา่งที่่�กลัา่วถ่ง้	กเ็ลัอืกที่่�จะที่ำในสิ�งที่่�ที่กุฝา่ยไดป้ระโยชน ์
โดยไม่เป็นภาระ
	 ผมขัอฝากประเด็นที่่�	Paul	Hawken	หน้�งในผ่้บุกเบิก
แนวคิดเรื�อง	ความยั�งยืนเคยกลั่าวในหนังสือเรื�อง	The	Ecology	
of	Commerce	ว่า “ธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นสถาบันเดียว 

ในโลกที�มพีลงัพอที�จะเปลี�ยนโลกได ้และผมเชอ่วา่ ทกุทา่นจะเปน็ 

กําลงัสําคัญที�ช่วยซ่่อมโลกใบนีใ้ห้สมดุล และน่าอยู่ไว้ให้ลกูหลานเรา”

 ความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านความ

ยั�งยืนของธุรกิจ	(https://bit.ly/3wz7fWD)
	 o	 เปั็น์กระบิวิน์การติิดติามและรวิบิรวิมข้อมูลผล 
การดำเน์ิน์งาน์ด้าน์คัวิามยั�งยืน์เพัื�อช่วิยให้บิริษัทัปัระเมิน์และ
พัฒัน์าปัระสัทิัธุภิาพัใน์การทัำธุร่กจิึ	รวิมถ้งึลดคัวิามเสั้�ยงและสัรา้ง
โอกาสัใน์การหารายได้หรือลดคั่าใช้จึ่ายใน์การดำเน์ิน์งาน์
	 o	 เปั็น์กระบิวิน์การช่วิยใน์การวิิเคัราะห์ผู้ม้สั่วิน์ได้ 
สัว่ิน์เสัย้และปัระเดน็์สัำคัญัดา้น์คัวิามยั�งยนื์	ช่วิยใหธุ่้รกจิึไดส้ัื�อสัาร 
สัร้างคัวิามเข้าใจึ	 และเร้ยน์รู้ปัระเด็น์ทั้�ผู้ม้สั่วิน์ได้สั่วิน์เสั้ย 
ให้คัวิามสัำคััญ	ซีึ�งธุ่รกิจึคัวิรบิริหารจึัดการให้เหมาะสัมเพัื�อรักษา
ข้ดคัวิามสัามารถ้ใน์การแข่งขัน์
	 o	ช่วิยสัร้างคัวิามน์่าเชื�อถ้ือให้แก่ธุ่รกิจึ	ด้วิยการสัะทั้อน์
บิทับิาทัคัวิามรับิผิดชอบิของธุ่รกิจึทั้�ม้ติ่อผู้ม้สั่วิน์ได้สั่วิน์เสั้ย	และ
การน์ำเสัน์อผลการดำเนิ์น์งาน์ใน์การพััฒน์าธุ่รกิจึให้เติิบิโติอย่าง
ยั�งยืน์
	 o	 เปั็น์เคัรื�องมือใน์การสัะท้ัอน์ศักยภาพัของธุ่รกิจึและ
ดึงดูดคัวิามสัน์ใจึของผู้ลงทั่น์ทั้�ติ้องการลงทั่น์ใน์ธุ่รกิจึทั้�ม้คั่ณภาพั
และม้โอกาสัสัร้างผลติอบิแทัน์ใน์ระยะยาวิ
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การสอบบัญชีีด้้วยวิทยาการวิเคราะห์์ข้้อมููล

(Audit Data Analytics)

วิธีีการสอบบัญชีีในยุคที�ข้ับเคล่อนด้้วยข้้อมููล

อะไรคือวิทยาการวิเคราะห์์ข้้อมููล?

บทบาทข้องวิทยาการวิเคราะห์์ข้้อมููลต่่อผูู้้สอบบัญชีี

	 ในสภาพแวดล้อ้มปัจัจุบันัท่ี่�เที่คโนโล้ย่ีมค่วามก้้าวหน้าเปัน็อย่ีางมาก้	จนที่ำให้เกิ้ดสภาพก้ารณ์ ์
ที่่�เรย่ีก้ว่า	“Digital	Disruption”	ขึ้้�น	ส่งผล้ใหก้้ารที่ำธุรุก้รรมเก้ดิขึ้้�นไดอ้ย่ีางรวดเร็ว	มรู่ปัแบับัที่่�หล้าก้หล้ายี 
มาก้ขึ้้�น	แล้ะม่ปัริมาณ์ที่่�เพิ�มขึ้้�นแบับัก้้าวก้ระโดดจาก้ในอด่ต	“ข้้อมููล”	 (Data)	ก้ล้ายีเปั็นที่รัพยีาก้ร 
ที่่�มค่่าอย่ีางมาก้สำหรับักิ้จก้ารแล้ะเป็ันสิ�งที่่�ใช้้ในก้ารขัึ้บัเคล่้�อนธุรุกิ้จหล้ายี	ๆ 	ธุรุกิ้จในปััจจุบันั	ความคาดหวัง 
ขึ้องผู้ใช้้งบัก้ารเงินต่อผู้สอบับััญช้่รับัอนุญาต	(ผู้สอบับััญช้่)	ที่่�จะตรวจพบัรายีก้ารผิดปัก้ติให้ครบัถ้้วน 
จ้งมาก้ขึ้้�นตามไปัด้วยีเช้่นก้ัน	 ในขึ้ณ์ะเด่ยีวก้ัน	ผู้สอบับััญช้่เองก้็ม่ความพยีายีามที่่�จะตอบัสนองต่อ 
ความคาดหวังดงัก้ล่้าวมาอย่ีางต่อเน่�อง	แล้ะด้วยีความก้า้วหน้าขึ้องเที่คโนโล้ย่ีที่่�เก่้�ยีวข้ึ้องกั้บั	“วิทิยาการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููล”	 (Data	Analytics)	น่�จะเปั็นกุ้ญแจสำคัญที่่�ที่ำให้ผู้สอบับััญช้่สามารถ้ตอบัสนอง 
ความคาดหวังขึ้องผู้ใช้้งบัก้ารเงินในยีุคที่่�ขึ้ับัเคล้่�อนด้วยีขึ้้อมูล้ได้	

	 วทิี่ยีาก้ารวเิคราะหข์ึ้อ้มลู้	(Data	Analytics)	คอ่	“ศาสตรท์่�เก่�ยวิข้อ้งกบัการวิิเคราะห์์ข้อ้มููล 
โดยการนำข้้อมููลมูาประมูวิลผลด้วิยวิธ่ิีต่าง ๆ  เช่่น การจำแนกกล่มู่ การดำเนนิการทางสถิติ ิการวิเิคราะห์์ 
แนวิโน้มู การค้นห์าควิามูสัมูพัันธี์ระห์วิ่างลักษณะประจำข้องข้้อมููล ซึ่่�งอาจปรากฏไมู่ช่ัดเจนนัก”1

หร่อหาก้ก้ล้่าวโดยีสรุปัก้็ค่อ	ก้ารนำซอฟต์แวร์มาปัระมวล้ผล้แล้ะวิเคราะห์ขึ้้อมูล้	 (Data)	ที่่�ม่อยีู่ให้ได้ 
เปั็นสารสนเที่ศ	(Information)	ที่่�ม่ปัระโยีช้น์ต่อผู้ใช้้งานนั�นเอง	แล้ะด้วยีความก้้าวหน้าขึ้องซอฟต์แวร์ 
ที่่�นำมาใช้้ในก้ารวิเคราะห์ขึ้อ้มูล้ที่่�มค่วามสามารถ้มาก้ขึ้้�น	ใช้ง้านได้งา่ยีขึ้้�น	แล้ะรองรับัขึ้นาดข้ึ้อมลู้ท่ี่�ใหญ่
ได้มาก้ขึ้้�น	ส่งผล้ให้ก้ารนำวิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้มาใช้้ปัระสบัความสำเร็จเปั็นอยี่างยีิ�ง	แล้ะเปั็นหน้�ง
ในปััจจัยีที่่�ที่ำให้เก้ิด	Digital	Disruption	ขึ้้�น	

	 ขึ้อ้มลู้ที่่�นำมาใช้้กั้บัวทิี่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้อ้มลู้นั�น	ไมไ่ดห้มายีถ้ง้ข้ึ้อมลู้เพย่ีงแค่สว่นใดส่วนหน้�ง
ขึ้องเร่�องที่่�กิ้จก้ารต้องก้ารวิเคราะห์	แต่หมายีถ้้งข้ึ้อมูล้ที่ั�งหมดขึ้องเร่�องนั�น	 เน่�องจาก้ข้ึ้อมูล้แค่ส่วนใด 
ส่วนหน้�งจะไม่สามารถ้ให้ขึ้้อมูล้ที่่�รอบัด้านแล้ะหล้าก้หล้ายี	รวมถ้้งไม่สามารถ้แสดงความสัมพันธุ์ 
ต่าง	ๆ	ได้เพ่ยีงพอที่่�จะที่ำให้เกิ้ดปัระโยีช้น์แก่้ก้ิจก้ารในระดับัที่่�เร่ยีก้ว่า	“การข้ับเคล่�อนด้วิยข้้อมููล” 
(Data-Driven)	ได้	 เช้่นเด่ยีวกั้นก้ับัก้ิจก้ารหาก้ผู้สอบับััญช้่ได้รับั	“ข้้อมููลทั�งห์มูดท่�ใช่้ในการบันท่ก
รายการในงบการเงิน”	มา	ผูส้อบับัญัช้จ่ะเหน็รายีล้ะเอย่ีดก้ารบันัที่ก้้รายีก้าร	ความสมัพนัธุข์ึ้องรายีก้าร	
รูปัแบับัรายีก้าร	แล้ะแนวโน้มขึ้องรายีก้ารที่ั�งหมดที่่�เก้ิดขึ้้�นในงบัก้ารเงินขึ้องก้ิจก้ารได้	นำไปัสู่ก้ารเพิ�ม 
ความเขึ้้าใจขึ้องผู้สอบับััญช้่ในธุุรก้ิจขึ้องก้ิจก้าร	รวมถ้้งพบัรายีก้ารผิดปัก้ติแล้ะความเส่�ยีงที่ั�งหมด 
ในงบัก้ารเงินขึ้องก้ิจก้าร	 แล้ะสามารถ้วางแผนก้ารตรวจสอบัที่่�จัดก้ารก้ับัรายีก้ารผิดปัก้ติหร่อ 
ความเส่�ยีงที่่�เกิ้ดขึ้้�นได้อย่ีางม่ปัระสิที่ธิุภาพแล้ะทัี่นท่ี่วงที่่	 เก้ิดเป็ันวิธุ่ก้ารสอบับััญช้่ในรูปัแบับัใหม่ 
ที่่�เร่ยีก้ว่า	“การสอบบัญช่่ด้วิยวิิทยาการวิิเคราะห์์ข้้อมููล”	(Audit	Data	Analytics)

1คณะกรรมการจััดทำพจันานุกรมศััพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีีสารสนเทศั สำนักงานราชบััณฑิิตยีสภา

โดย นายอธิิษฐ์์  ตระกููลเดช
ผู้จัดก้ารอาวุโส	แผนก้ตรวจสอบับััญช้่		บัริษััที่	สำนัก้งาน	อ่วายี	จำก้ัด
คณ์ะที่ำงานศูนยี์ความรู้ด้านก้ารสอบับััญช้่ในธุุรก้ิจที่่�ม่ระบับั	IT	ที่่�ซับัซ้อน	ภายีใต้คณ์ะก้รรมก้ารวิช้าช้่พบััญช้่ด้านก้ารสอบับััญช้่	สภาวิช้าช้่พบััญช้่
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	 ถ้้งแม้ว่าก้ารใช้้วิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้จะช้่วยีให้ผู้สอบับััญช้่เห็นรายีล้ะเอ่ยีดต่าง	 ๆ 
ขึ้องกิ้จก้ารได้อย่ีางครบัถ้้วน	แต่หัวใจขึ้องก้ารสอบับััญช้่ด้วยีวิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้ไม่ใช่้ก้ารใช้้
วิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้เพ่ยีงอยี่างเด่ยีวเที่่านั�น	หาก้เปั็น	“การผสานการใช่้งานวิิทยาการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเข้้ากับวิิธ่ีการตรวิจสอบข้องผู้สอบบัญช่่”	แก้่นขึ้องวิธุ่ก้ารที่ำงานขึ้องผู้สอบับััญช้่ยีังคงเปั็นไปั 
ตามมาตรฐานก้ารสอบับัญัช้เ่ช่้นเดย่ีวกั้บัวิธุก่้ารสอบับัญัช้ใ่นปัจัจุบันั	แตน่ำผล้ลั้พธ์ุที่่�ได้จาก้ก้ารวิเคราะห์
ขึ้้อมูล้มาเป็ันหล้ัก้ฐานปัระก้อบัก้ารตรวจสอบัเพ่�อสนับัสนุนก้ารที่ำงานในทุี่ก้ขึ้ั�นตอนตั�งแต่ขึ้ั�นตอน 
ก้ารวางแผนก้ารตรวจสอบัไปัจนเสร็จสิ�นก้ารตรวจสอบั	โดยีสามารถ้นำผล้ลั้พธ์ุดังก้ล่้าวมาใช้้งาน 
เพ่�อก้ารวิเคราะห์เปัร่ยีบัเที่่ยีบั	ก้ารที่ดสอบัโดยีก้ารปัฏิิบััติซ�ำ	ก้ารที่ดสอบัคำนวณ์	หร่อก้ารก้ระที่บัยีอด
ก้็ได้	ขึ้้�นอยีู่ก้ับัรูปัแบับัขึ้องผล้ล้ัพธุ์ที่่�ออก้แบับัไว้	วิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้สามารถ้สนับัสนุนก้ารปัฏิิบััติ
งานสอบับััญช้่ในขึ้ั�นตอนต่าง	ๆ	ได้ดังน่�

ข้ั�นต่อนการวางแผู้นการต่รวจสอบ

วทิี่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้อ้มลู้สามารถ้แสดงแนวโน้ม	สดัสว่น	แล้ะจำนวนรายีก้ารที่่�เกิ้ดขึ้้�น	รวมถ้ง้เปัรย่ีบัเที่ย่ีบัข้ึ้อมลู้ระหว่าง 

ช้่วงเวล้า	 เช้่น	 ข้ึ้อมูล้เปัร่ยีบัเที่่ยีบัรายีเด่อน	หร่อรายีปีั	 เม่�อนำมาใช้้ร่วมกั้บัข้ึ้อมูล้ที่่�ผู้สอบับััญช้่ได้รับัจาก้ผู้บัริหาร 

ขึ้องกิ้จก้ารหร่อจาก้ข้ึ้อมูล้ภายีนอก้อ่�น	ๆ	จ้งช่้วยีให้ผู้สอบับััญช้่สามารถ้เปัร่ยีบัเที่่ยีบัได้ว่าธุุรก้รรมที่่�เกิ้ดขึ้้�นจริงเป็ันไปั

ตามขึ้้อมูล้ที่่�ได้รับัมาหร่อไม่	ม่ความเปัล้่�ยีนแปัล้งที่่�สำคัญที่่�ผู้บัริหารไม่ได้แจ้งให้ที่ราบัหร่อไม่	รวมถ้้งม่ความผิดปัก้ติใด 

ที่่�ควรต้องระมัดระวังเพิ�มเติมหรอ่ไม่	ส่งผล้ให้ผูส้อบับัญัช้ส่ามารถ้ที่ำความเข้ึ้าใจธุรุกิ้จขึ้องกิ้จก้ารได้ดข่ึ้้�น	สามารถ้ก้ำหนด

รายีก้ารบััญช้่ที่่�ม่สาระสำคัญได้ถู้ก้ต้องยีิ�งขึ้้�น	ปัระเมินความเส่�ยีงต่าง	ๆ	ได้ม่ปัระสิที่ธุิภาพเพิ�มขึ้้�น	วิเคราะห์เปัร่ยีบัเที่่ยีบั

ขึ้ั�นต้นได้ด่ขึ้้�น	แล้ะออก้แบับัวิธุ่ก้ารตรวจสอบัได้เหมาะสมยีิ�งขึ้้�น

การทด้สอบการควบคุมู

วิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้สามารถ้แสดงความสัมพันธ์ุ	จัดก้ลุ้่ม	แล้ะแสดงรูปัแบับั	 (Pattern)	ขึ้องข้ึ้อมูล้ออก้มาได้ 

จง้ช่้วยีให้ผูส้อบับัญัช้ส่ามารถ้ที่ำความเข้ึ้าใจที่างเดินขึ้องรายีก้ารในแต่ล้ะวงจรธุรุกิ้จขึ้องกิ้จก้ารได้ดข่ึ้้�น	ด้วยีก้ารนำปัระเภที่ 

ขึ้องเอก้สาร	หร่อบััญช้่ที่่�เก้่�ยีวขึ้้องในวงจรนั�น	ๆ	มาสร้างเปั็นผล้ล้ัพธุ์ต่าง	ๆ	 เช้่น	ก้ารบัันที่้ก้รายีก้ารใบัแจ้งหน่� 

ตามบััญช้่ผู้ใช้้งาน	 (User)	ก้ารบัันที่้ก้บััญช้่รายีได้รายีวัน	หร่อคู่บััญช้่ที่่�เกิ้ดขึ้้�นจาก้ใบัแจ้งหน่�	 เปั็นต้น	ที่ำให้ยี่นยัีน 

ได้ว่าขึ้้อมูล้ที่่�ได้รับัจาก้ก้ารสอบัถ้ามจาก้พนัก้งานขึ้องก้ิจก้ารถู้ก้ต้องหร่อไม่	รวมถ้้งช้่วยีให้เห็นความผิดปัก้ติที่่�เก้ิดขึ้้�น 

ซ้�งอาจจะไม่พบัจาก้ก้ารที่ดสอบัก้ารควบัคุมตามปัก้ติ

การต่รวจสอบเนื�อห์าสาระ

ผู้สอบับััญช้่สามารถ้ใช้้วิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้ในก้ารวิเคราะห์แนวโน้ม	 สัดส่วน	ความสัมพันธุ์	 จัดก้ลุ้่มรายีก้าร 

หร่ออ่�น	ๆ	ในบััญช้่ที่่�ต้องก้ารตรวจสอบัได้	ซ้�งผล้ล้ัพธุ์จาก้วิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้นั�น	สามารถ้ใช้้เปั็น

•	 หล้ัก้ฐานปัระก้อบัก้ารตั�งค่าก้ารคาดก้ารณ์์สำหรับัตรวจสอบัเน่�อหาสาระโดยีใช้้วิธุ่ก้ารวิเคราะห์เปัร่ยีบัเที่่ยีบั	 
	 (Substantive	Analytical	Procedures)
•	 ก้ารที่ดสอบัรายีล้ะเอ่ยีด	 (Test	of	Details)	ด้วยีก้ารที่ดสอบัรายีก้ารที่ั�งหมด	(100%)	เช้่น	ก้ารตรวจรายีก้าร 
	 ใบัล้ดหน่�ที่่�เก้ิดขึ้้�นที่ั�งปัี	เปั็นต้น	
•	 ขึ้้อมูล้ที่่�ช้่วยีให้ผู้สอบับััญช้่สามารถ้เล้่อก้รายีก้ารสำคัญ	(Key-Item)	จาก้ล้ัก้ษัณ์ะเช้ิงคุณ์ภาพได้ง่ายีขึ้้�น

	 ที่ั�งน่�	 เพ่�อให้ใช้้วิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้ได้อย่ีางม่ปัระสิที่ธิุภาพ	ผู้สอบับััญช้่ควรได้รับัข้ึ้อมูล้ระหว่างปีัมาเพ่�อนำมาใช้้ในขึ้ั�นตอนก้ารวางแผน 

ก้ารตรวจสอบั	แล้ะก้ารที่ดสอบัก้ารควบัคุมก้่อน	จาก้นั�นจ้งขึ้อรับัขึ้้อมูล้เพิ�มเติมให้ครบัที่ั�งปัีเพ่�อใช้้ในก้ารตรวจสอบัเน่�อหาสาระ
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ข้้อมููลอะไรบ้างที�ผูู้้สอบบัญชีีต่้องใชี้

รูปแบบข้องผู้ลลัพธี์จากวิทยาการวิเคราะห์์ข้้อมููลที�ผูู้้สอบบัญชีีควรใชี้

การปรับต่ัวเพ่อคุณภาพงานสอบบัญชีีที�ด้ีข้้�นเพ่องบการเงินที�น่าเชี่อถืือยิ�งข้้�น

	 ก้จิก้ารม่ข้ึ้อมลู้อยีูม่าก้มายีแล้ะหล้าก้หล้ายี	ซ้�งข้ึ้อมลู้หล้ายีปัระเภที่ไม่ได้เก้่�ยีวข้ึ้องก้บััก้ารสอบับัญัช้่ 
จง้เปัน็ไปัไมไ่ดท้ี่่�ก้จิก้ารจะใหข้ึ้อ้มลู้เหล้า่นั�นแก้ผู่ส้อบับัญัช่้	ดงันั�น	จง้เก้ดิคำถ้ามสำคญัวา่ “ข้อ้มูลูทั�งห์มูด
ใช่้ในการบันท่กรายการในงบการเงิน”	ที่่�ก้ล้่าวมาม่ขึ้อบัเขึ้ตแค่ไหน	คำตอบัคงเปั็น	“ข้้อมููลบัญช่่ 
แยกประเภททั�วิไป (GL)” แล้ะ	“ข้อ้มูลูบญัช่แ่ยกประเภทยอ่ย (Sub-Ledger)”	นั�นเอง	ที่ั�งน่�	ผูส้อบับัญัช้่
สามารถ้ใช้้ขึ้้อมูล้บััญช้่แยีก้ปัระเภที่ที่ั�วไปัเพ่ยีงปัระเภที่เด่ยีวมาใช้้ในก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้ก้็ได้	 เน่�องจาก้
ขึ้้อมูล้ในบััญช้่แยีก้ปัระเภที่ที่ั�วไปัปัระก้อบัด้วยีรายีก้ารล้งบััญช้่ที่ั�งหมดขึ้องงบัก้ารเงินอยีู่แล้้ว	ดังนั�น 
จ้งสามารถ้ให้ขึ้้อมูล้ที่่�เพ่ยีงพอแก้่ผู้สอบับััญช้่ในก้ารสอบับััญช้่ด้วยีวิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้	ถ้้งแม้ว่า 
จะขึ้าดรายีล้ะเอ่ยีดบัางปัระก้าร	เช้่น	รายีล้ะเอ่ยีดขึ้องลู้ก้หน่�	หร่อสินค้าคงเหล้่อ	เปั็นต้น	ซ้�งจำเปั็นต้อง
ใช้้ขึ้้อมูล้จาก้บััญช้่แยีก้ปัระเภที่ย่ีอยีขึ้องแต่ล้ะบััญช้่	แต่ผู้สอบับััญช้่สามารถ้ใช้้ข้ึ้อมูล้บััญช้่แยีก้ปัระเภที่
ที่ั�วไปัเปั็นจุดเริ�มต้นให้พิจารณ์าว่าต้องก้ารขึ้้อมูล้บััญช้่แยีก้ปัระเภที่ยี่อยีใดมาวิเคราะห์เพิ�มเติมหร่อไม่

	 ปััจจุบัันยัีงไม่ม่ก้ารก้ำหนดไว้ว่าผู้สอบับััญช้่ต้องออก้แบับัผล้ลั้พธ์ุในลั้ก้ษัณ์ะใด	 เพ่�อใช้้กั้บังานสอบับััญช้่เป็ันก้ารเฉพาะ	 ดังนั�น	จ้งขึ้้�นอยีู่กั้บั 
ก้ารพิจารณ์าขึ้องผู้สอบับััญช้่แต่ล้ะคนว่าจะออก้แบับัผล้ล้ัพธุ์อยี่างไร	ซ้�งโดยีพ่�นฐานความสามารถ้ขึ้องซอฟต์แวร์ที่่�นำมาใช้้ในก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้นั�น 
จะม่ความสามารถ้ในก้ารให้ผล้ล้ัพธุ์แก้่ผู้ใช้้งานในมุมมอง	(View)	หร่อมิติ	(Dimension)	ที่่�หล้าก้หล้ายีด้วยีก้ารสร้างภาพผล้ล้ัพธุ์	(Data	Visualization)	
ในรูปัแบับัที่่�แตก้ต่างก้ัน	ดังนั�น	ผู้สอบับััญช้่จ้งควรใช้้ความสามารถ้ขึ้องซอฟต์แวร์เหล้่านั�น	ในก้ารสร้างภาพผล้ล้ัพธุ์ที่่�ตรงก้ับัวัตถุ้ปัระสงค์ก้ารตรวจสอบั 
ในแต่ล้ะขึ้ั�นตอน	เพ่�อให้สามารถ้พบัเจอความผิดปัก้ติที่่�เก้ิดขึ้้�นได้อยี่างครบัถ้้วน	รวมถ้้งอาจใช้้แบับัจำล้อง	หร่อวิธุ่ก้ารที่างสถ้ิติเขึ้้ามาช้่วยีออก้แบับัได้ด้วยี
เช้่นก้ัน	ตัวอยี่างขึ้องผล้ล้ัพธุ์ที่่�ผู้สอบับััญช้่อาจออก้แบับัเพ่�อนำมาใช้้งาน	เช้่น

	 ตามที่่�ได้ก้ล่้าวในช่้วงต้นขึ้องบัที่ความว่า	 เราอยีู่ในช่้วงเวล้าที่่� เที่คโนโล้ย่ีม่ผล้ก้ระที่บั 
ต่อก้ารดำเนินธุุรก้ิจเปั็นอยี่างมาก้	ผู้สอบับััญช้่เองก้็ควรม่ก้ารปัรับัตัวด้วยีก้ารนำเที่คโนโล้ยี่เขึ้้ามาใช้้ 
ในก้ารที่ำงานเพ่�อตอบัสนองต่อความเส่�ยีงที่่�อาจเกิ้ดขึ้้�นได้อยีา่งมป่ัระสิที่ธุภิาพ	ก้ารนำวิที่ยีาก้ารวิเคราะห์
ขึ้้อมูล้เข้ึ้ามาใช้้ในงานสอบับััญช้่เป็ันหน้�งในวิธุ่ท่ี่�สามารถ้ที่ำได้จริงแล้ะม่โอก้าสปัระสบัความสำเร็จสูง 
ในปัจัจุบันั	เน่�องจาก้ซอฟต์แวร์ที่่�นำมาใช้ส้ามารถ้หาได้งา่ยี	มใ่ห้เล้อ่ก้หล้าก้หล้ายี	แล้ะมร่าคาที่่�ไม่สงูมาก้นัก้ 
หาก้ขึ้้อมูล้ขึ้องกิ้จก้ารที่่�ตรวจสอบัม่ขึ้นาดไม่ใหญ่มาก้จนเกิ้นไปั	ซอฟต์แวร์ที่่�ผู้สอบับััญช้่ม่แล้ะใช้้งานอยีู ่
เช้่น	Microsoft	Excel	 เองก็้สามารถ้นำมาใช้้เป็ันซอฟต์แวร์สำหรับัวิที่ยีาก้ารวิเคราะห์ขึ้้อมูล้ได้เช่้นกั้น 
เพ่ยีงแต่ผู้สอบับััญช้่อาจจะต้องศ้ก้ษัาเพิ�มเติมเก้่�ยีวก้ับัฟังก้์ช้ันที่่�สามารถ้นำมาใช้้งานได้	 ในขึ้ณ์ะเด่ยีวก้ัน
ก้ิจก้ารเองก้็ควรม่ความเขึ้้าใจวิธุ่ก้ารใช้้งานเที่คโนโล้ยี่น่�เพิ�มขึ้้�น	 จ้งจะม่ความพร้อมที่่�จะช้่วยีเหล้่อ 
ผู้สอบับััญช้่ในขึ้ั�นตอนก้ารด้งขึ้้อมูล้ได้	

•	 การใช้ีกราฟแท่งห์รอืกราฟเส้นเพอ่วิเคราะห์์ห์าความูสัมูพนัธ์ีข้องรายการ: ขึ้อ้มลู้ต่าง	ๆ 	ขึ้องก้จิก้ารมกั้จะมค่วามเก้่�ยีวขึ้อ้งก้นั 
	 ไม่ว่าที่างใดก้็ที่างหน้�ง	โดยีเฉพาะอยี่างยีิ�งขึ้้อมูล้ก้ารบัันที่้ก้บััญช้่ที่่�จะต้องเปั็นก้ารล้งบััญช้่แบับัคู่เสมอ	ดังนั�น	ก้ารได้ขึ้้อมูล้	GL	มาที่ำให้ 
	 ผู้สอบับััญช้่สามารถ้ตรวจสอบัความสัมพันธุ์ขึ้องรายีก้ารที่ั�งหมดในแต่ล้ะบััญช้่ขึ้องก้ิจก้ารได้หร่อรายีช้่�อบััญช้่ที่ั�งหมดท่ี่�ม่คู่รายีก้าร 
	 ก้ับับััญช้่ที่่�ต้องก้ารตรวจสอบั	เปั็นต้น	

•	 การใชี้กราฟเส้นวิเคราะห์์แนวโน้มูข้องรายการ: ผู้สอบับััญช้่สามารถ้นำขึ้้อมูล้ที่่�ม่อยีู่มาสร้างเปั็นก้ราฟเส้น	เช้่น	ยีอดคงเหล้่อ 
	 รายีเด่อน	ยีอดเดบัิตหร่อเครดิตรายีเด่อนขึ้องแต่ล้ะบััญช้่	 เปั็นต้น	 เพ่�อใช้้ในก้ารเปัร่ยีบัเที่่ยีบัว่าแนวโน้มที่่�เก้ิดขึ้้�นขึ้องแต่ล้ะบััญช้่ 
	 เปั็นไปัตามขึ้้อมูล้ที่่�เคยีได้รับัมาหร่อไม่	รวมถ้้งสามารถ้ใช้้เปัร่ยีบัเที่่ยีบัก้ับัขึ้้อมูล้ที่่�ได้รับัมาจาก้ก้ิจก้ารได้ว่าตรงก้ันหร่อไม่

 ดงันั�น ห์ากผูส้อบบญัช่มู่ค่วิามูพัรอ้มูท่�จะศก่ษาและปรบัตวัิเพั่�อนำวิทิยาการวิเิคราะห์ข์้อ้มูลูมูาใช่จ้รงิ อาจจะตอ้งใช่เ้วิลาในการปรบัเปล่�ยน
เพั่�อห์าวิิธี่การใช่้งานท่�เห์มูาะสมูกับกิจการท่�ตรวิจสอบ แต่ห์ากสามูารถินำมูาใช่้งานได้สำเร็จแล้วิ วิิทยาการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจะช่่วิยเพัิ�มูค่ณภาพังาน
ข้องผู้สอบบัญช่่ เพัิ�มูควิามูเช่่�อมูั�นในการแสดงควิามูเห์็นต่องบการเงิน และทำให์้เพัิ�มูควิามูน่าเช่่�อถิ่อข้องงบการเงินต่อผู้ใช่้งบการเงินมูากข้่�นได้ 
อย่างแน่นอน
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ใน
ปัจัจบุันัสิ่่�งแวดล้อ้ม สิ่งัคมแล้ะการกำกบััดแูล้ (ESG) ไดก้ล้ายเปัน็ 
ปัระเด็นสิ่ำคัญแล้ะได้รับัความสิ่นใจเพิ่่�มมากขึ้้�นเร่�อย ๆ 

เน่�องจากหล้ายปัีที่่�ผ่่านมาโล้กได้เผ่ชิ่ญ กับัการเก่ดภาวะโล้กร้อน 
อย่างต่่อเน่�องที่่�สิ่่งผ่ล้ให้เก่ดอุที่กภัยจากการล้ะล้ายขึ้องน�ำแขึ้็ง 
ขึ้ั� ว โล้กเหน่อ การเก่ดไฟไหม้ปั่าในเขึ้ต่อนุรักษ์์ ป่ัาไ ม้ขึ้องโล้ก 
แล้ะเก่ดมล้พิ่่ษ์ก๊าซเร่อนกระจกจากการเผ่าผ่ล้าญเชิ่�อเพิ่ล้่งฟอสิ่ซ่ล้ 
ผ่นวกกับัต่้นปัี 2563 ท่ี่�ผ่่านมาที่ั�วโล้กได้รับัผ่ล้กระที่บัจากการระบัาด
ขึ้องไวรัสิ่โคโรนา (Covid-19) แล้ะยังคงระบัาดต่่อเน่�องจนถึ้งปััจจุบััน
สิ่่งผ่ล้ให้มนุษ์ย์ต่้องปัรับัเปัล้่�ยนว่ถึ่การดำเน่นชิ่ว่ต่ใหม่ (New Normal) 
เพิ่่�อความอยู่รอดปัล้อดภัย แล้ะส่ิ่งผ่ล้กระที่บัต่่อเศรษ์ฐก่จทุี่กภาคส่ิ่วน
ขึ้องโล้กอย่างรุนแรง ที่ั�งด้านมหภาคที่่�สิ่่งผ่ล้ให้รายได้ต่่อปัระชิากร 
ที่ั�วโล้กต่กต่�ำล้ง แล้ะด้านจุล้ภาคที่่�สิ่่งผ่ล้ให้ธุุรก่จเอกชินจำนวนมาก 
ต่อ้งหยุดการดำเนน่งานในทัี่นที่ ่ภยัพิ่บ่ัตั่ข้่ึ้างต่น้เหล่้าน่�สิ่รา้งความท้ี่าที่าย 
ต่่อการเต่่บัโต่อย่างยั�งย่นต่ามความคาดหวังขึ้องผู่้ที่่�ม่สิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่่ย 
ขึ้องกจ่การที่กุกลุ้ม่ เชิน่ นกัล้งที่นุ พิ่นกังาน ล้กูคา้ หนว่ยงานกำกบััดแูล้  
แล้ะผู่ม้ส่ิ่ว่นไดส้ิ่ว่นเสิ่ย่อ่�น ๆ  รวมถึง้การรายงานที่างการเงน่ขึ้องกจ่การ 
ม่ขึ้้อกำหนดระบัุให้ก่จการต่้องรายงานขึ้้อมูล้ผ่ล้กระที่บัต่่อส่ิ่�งแวดล้้อม 
สิ่ังคม แล้ะการกำกับัดูแล้ (ESG) รวมอยู่ด้วย แล้ะในขึ้ณะเด่ยวกัน
ผู่้บัร่หารขึ้องก่จมองเห็นปัระโยชิน์จากการให้ความสิ่ำคัญแล้ะ 
การส่ิ่�อสิ่ารข้ึ้อมูล้เก่�ยวกับัความเส่ิ่�ยงจากสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ังคมแล้ะ 
การกำกับัดูแล้ (ESG) รวมถึ้งการบัร่หารก่จการแล้ะแผ่นการจัดการ
ธุุรก่จขึ้องฝ่่ายจัดการ 

โดยนายสัันติิ พงค์์เจริิญพิทย์
อนุกรรมการควบัคุมกำกับัดูแล้งานที่ะเบั่ยน

 เน่�องดว้ยผู่ม้ส่ิ่ว่นไดเ้สิ่ย่ขึ้องกจ่การที่กุกลุ้ม่แล้ะผู่ใ้ชิป้ัระโยชิน์
จากรายงานการเง่นขึ้องก่จการให้ความสิ่ำคัญต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ังคม 
แล้ะการกำกับัดูแล้ (ESG) เพิ่่�มมากขึ้้�น จ้งเปั็นเร่�องสิ่ำคัญที่่�ผู่้บัร่หาร
แล้ะผู่้สิ่อบับััญชิ่ควรพิ่่จารณาต่่อไปัว่าเร่�องดังกล้่าวอาจสิ่่งผ่ล้กระที่บั 
ต่อ่ธุรุกจ่แล้ะสิ่ภาพิ่แวดล้อ้มขึ้องการดำเนน่งานขึ้องกจ่การอย่างไร แล้ะ
เร่�องเหล้่านั�นอาจสิ่่งผ่ล้กระที่บัอย่างม่นัยสิ่ำคัญต่่อการดำเน่นงานแล้ะ
การรายงานที่างการเง่นขึ้องก่จการรวมถึ้งการต่อบัสิ่นองความเสิ่่�ยง
แล้ะผ่ล้กระที่บัที่่�ได้รับัจากสิ่่�งแวดล้อ้ม สิ่งัคม แล้ะการกำกับัดแูล้ (ESG) 
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อ่กที่ั�งสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ังคม แล้ะกำกับัดูแล้ (ESG) นั�นครอบัคลุ้ม
ถึ้งเร่�องต่่าง ๆ มากมาย ซ้�งอาจที่ำให้นักล้งทีุ่นแล้ะผู่้ม่สิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่่ย 
มค่วามเข้ึ้าใจที่่�แต่กต่า่งกันแล้ะมักถึกูใช้ิไปัในความหมายที่ดแที่นกันกบัั
คำวา่ความยั�งยน่ (Sustainability) แล้ะ/หรอ่ความรบััผ่ด่ชิอบัขึ้ององคก์ร
ที่่�ม่ต่่อสิ่ังคม (CSR) รวมถึ้งความเสิ่่�ยงแล้ะผ่ล้กระที่บัต่่อการดำเน่นงาน  
แล้ะการรายงานที่างการเง่นขึ้องก่จการเหล้่านั�นอย่างหล้ากหล้าย 
แล้ะแต่กต่่างนานาปัระการซ้�งขึ้้�นอยู่กับัล้ักษ์ณะ ปัระเภที่ ที่่�ต่ั�ง แล้ะ
ขึ้นาดขึ้องก่จการนั�น ๆ  ดังนั�น วัต่ถึุปัระสิ่งค์ขึ้องการนำเสิ่นอบัที่ความน่� 
จะ เน้นถึ้ งการพิ่่จารณาความเสิ่่� ยงแล้ะผ่ล้กระที่บัที่่� เก่ดจาก 
เร่�องขึ้องสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศแล้ะสิ่ภาวะโล้กร้อน (Related Climate 
Matters) ที่่�ม่ต่่อก่จการ การดำเน่นงานขึ้องก่จการแล้ะการรายงาน 
งบัการเง่นขึ้องผู่้สิ่อบับััญชิ่โดยจะอธุ่บัายแต่่ล้ะองค์ปัระกอบัขึ้อง 
สิ่่�งแวดล้อ้ม สิ่งัคมแล้ะการกำกบััดแูล้ (ESG) ซ้�งมร่ายล้ะเอย่ดดงัต่อ่ไปัน่� 
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กับ ESG ในการสอบบัญชี
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องค์์ประกอบด้้ านสิ่ งแวด้ล้้อม

กล้่าวถ้ึงก่จการจะได้รับัผ่ล้กระที่บัแล้ะ 
การจัดการการบัร่หารความเส่ิ่�ยงแล้ะ
โอกาสิ่เก่� ยวกับัสิ่่� งแวดล้้อมอย่ าง ไร 
เชิ่น เร่�องที่่� เก่�ยวกับัการเปัล้่�ยนแปัล้ง
สิ่ภาพิ่ภูม่อากาศ การเก่ดการขึ้าดแคล้น
ที่รัพิ่ยากรธุรรมชิาต่่ มล้พิ่่ษ์ ขึ้องเสิ่่ย 
แล้ะก่จกรรมขึ้องก่จการท่ี่�ม่ผ่ล้กระที่บั 
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

อ ง ค์์ ป ร ะ ก อ บ ด้้ า น สั ง ค์ ม

ครอบัคลุ้มเก่�ยวกับัค่าน่ยมขึ้องก่จการ
แล้ะความสัิ่มพัิ่นธ์ุที่างธุุรก่จแล้ะหัวข้ึ้อ
ต่่าง ๆ เช่ิน แนวปัฏ่ิบััต่่ ด้านแรงงาน 
ที่่� เ ปั็ นธุรรมการ ใ ช้ิแหล้่ งที่รัพิ่ยากร 
ที่่�เปั็นธุรรมเพ่ิ่�อการผ่ล่้ต่ คุณภาพิ่ แล้ะ 
ความปัล้อดภัยขึ้องสิ่่นค้าที่่�ผ่ล่้ต่ให้กับั
ผู่้บัร่ โภคความเ ป็ันธุรรมด้านการใ ช้ิ
ที่รัพิ่ยากรมนุษ์ย์ เชิ่น เร่�องขึ้องสุิ่ขึ้ภาพิ่
แล้ะความปัล้อดภัยขึ้องพิ่นักงาน นโยบัาย
ที่่�ม่ความหล้ากหล้ายที่่�ที่ัดเที่่ยมแล้ะไม่ม่
การแบั่งแยกขึ้ององค์กร

องค์์ประกอบด้้านการกำากับดู้แล้ 
ครอบัคลุ้มถ้ึง ข้ึ้อมูล้ที่่� เ ก่� ยวกับัระบับั 
กฎระเบั่ยบั ขึ้้อบัั ง คับัแล้ะกฎหมาย 
แนวปัฏ่ิบััต่่แล้ะกระบัวนการกำกับัดูแล้
ขึ้องหน่วยงานแล้ะการควบัคุมโดยต่รง 
ขึ้องกจ่การซ้�งรวมถ้ึงหัวข้ึ้อต่า่ง ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง
กับัโครงสิ่ร้างแล้ะความหล้ากหล้ายขึ้อง
คณะกรรมการ ค่าต่อบัแที่นผู่้บัร่หาร 
การต่อบัสิ่นองต่่อเหตุ่การณ์ที่่�สิ่ำคัญ 
ที่่�เกด่ข้ึ้�นใหม ่ความยด่หยุน่ขึ้ององคก์รแล้ะ
นโยบัาย การปัฏิ่บััต่่เก่�ยวกับัการสิ่นับัสิ่นุน
ที่างการเม่องแล้ะการต่่อต้่านการทีุ่จร่ต่
แล้ะการต่่ดสิ่่นบัน

การพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

แล้ะสภาวะโล้กร้อนในการสอบบัญชีงบการเงินของผู้สอบบัญชี

 การเปัล้่�ยนแปัล้งสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศแล้ะสิ่ภาวะโล้กร้อนเปั็นหัวขึ้้อที่่�ม่ความสิ่ำคัญต่่อผู่้ม่สิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่่ยเพิ่่�มมากขึ้้�นแล้ะม่แนวโน้มที่่�จะ 
สิ่่งผ่ล้กระที่บัเพิ่่�มขึ้้�นต่่อก่จการทุี่กปัระเภที่แล้ะทุี่กขึ้นาด แล้ะยังส่ิ่งกระที่บัโดยต่รงต่่อการรายงานที่างการเง่นขึ้องก่จการแล้ะการสิ่อบับััญชิ่ขึ้อง 
ผู่ส้ิ่อบับัญัชิ ่ซ้�งอาจแต่กต่า่งกันไปัขึ้้�นอยูกั่บัเหตุ่แล้ะปัจัจัยหล้ายปัระการ สิ่ำหรับับัางกจ่การจะได้รบัักระที่บัเก่�ยวกับัเร่�องสิ่ภาพิ่ภูมอ่ากาศแล้ะสิ่ภาวะ
ร้อนโล้กร้อนม่แนวโน้มที่่�แพิ่ร่กระจาย ต่ัวอย่างเช่ิน ก่จการปัระกันภัย ก่จการการเง่นหร่อก่จการเพ่ิ่�อการล้งทุี่นในก่จการอ่�น ๆ จะได้รับัผ่ล้กระที่บั
จากการเปัล้่�ยนแปัล้งสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศอย่างกว้างขึ้วาง สิ่ำหรับัก่จการอ่�น ๆ ได้รับัผ่ล้กระที่บัจากเร่�องที่่�เก่�ยวขึ้้องกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศแล้ะสิ่ภาวะ
โล้กร้อนอาจถึูกจำกัดอยู่เฉพิ่าะการดําเน่นงานขึ้องก่จการเที่่านั�น ต่ัวอย่างเชิ่น ห่วงโซ่อุปัที่าน ต่้นทีุ่น ลู้กค้า การจัดหาเง่นทีุ่น การปัระกันภัยหร่อ 
การปัฏิ่บััต่่ต่ามระเบั่ยบั ขึ้้อบัังคับัแล้ะกฎหมายที่่�เก่�ยวขึ้้อง โดยความเสิ่่�ยงที่่�เก่�ยวขึ้้องกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศแล้ะสิ่ภาวะโล้กร้อนสิ่ามารถึจัดปัระเภที่ได้
ดังนั�น

ค์วามเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risks) ที่่�เก่ดจากการเปัล้่�ยนแปัล้งสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศ 
เชิ่น การเก่ดอุกที่กภัย ภัยแล้้งแล้ะไฟปั่าเปั็นต่้นหร่อ

ค์วามเสี่ยงจากการเปล้ี่ยนแปล้ง (Transition Risks) ที่่�เก่ดจากการเปัล้่�ยนแปัล้งขึ้อง
เศรษ์ฐกจ่ที่่�ส่ิ่บัเนอ่งจากอาศัยเชิ่�อเพิ่ล่้งฟอสิ่ซล่้แล้ะแล้้วได้เกด่การผ่ล่้ต่การปัล่้อยก๊าซเรอ่น
กระจกซ้�งเป็ันความเส่ิ่�ยงที่่�เกด่จากการอาศัยแหล่้งที่่�เป็ันที่างเล้อ่ก (Alternative Sources)
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 ผู่้บัร่หารม่หน้าที่่�รับัผ่่ดชิอบัในการจัดที่ําแล้ะนำเสิ่นองบัการเง่นขึ้องก่จการโดยถึูกต่้องต่ามที่่�ควร ต่ามมาต่รฐานการรายงานที่างการเง่น 
ที่่�เก่�ยวขึ้อ้ง ในการปัฏิบ่ัตั่ต่่ามมาต่รฐานการบัญัชิท่ี่่�เปัน็ปัจัจบุันั กจ่การอาจพิ่จ่ารณาเร่�องเก่�ยวกบััสิ่ภาพิ่ภมูอ่ากาศแล้ะสิ่ภาวะโล้กรอ้นท่ี่�เปัล้่�ยนแปัล้ง
ในธุรุกจ่แล้ะสิ่ภาพิ่แวดล้อ้มการดาํเนน่งานขึ้องกจ่การ เม่�อการเปัล้่�ยนแปัล้งเหล้า่นั�นอาจมผ่่ล้กระที่บัอยา่งเปัน็สิ่าระสิ่ำคญัต่อ่การรายงานงบัการเงน่
ขึ้องก่จการ ความเส่ิ่�ยงที่่�เก่�ยวข้ึ้องกับัการเปัล่้�ยนแปัล้งเก่�ยวกับัเร่�องสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศควรถูึกพิ่่จารณาในบัร่บัที่ขึ้องสิ่ภาพิ่แวดล้้อมโดยรวมที่่�ก่จการ 
ดําเน่นงานอยู่รวมถึ้งอุต่สิ่าหกรรม ระเบั่ยบั ขึ้้อบัังคับัแล้ะกฎหมายแล้ะปััจจัยที่่�เปั็นเฉพิ่าะขึ้องก่จการ ปััจจัยที่่�เปั็นเฉพิ่าะขึ้องก่จการสิ่ามารถึแยก 
เปั็นสิ่ามปัระเภที่ดังต่่อไปัน่�

ค์วามรับผิด้ชอบของผู้บริหาร

 ปัจจัยทางด้้านอุตสาหกรรม ปััจจัยที่างด้านอุต่สิ่าหกรรมในสิ่่วนที่่�เปั็นระดับัขึ้อง 
การแขึ้ง่ขึ้นัในอตุ่สิ่าหกรรมเดย่วกัน ล้กูคา้ ความนย่มชิมชิอบั ความสัิ่มพิ่นัธุก์บััคู่คา้ที่่�เปัน็พิ่นัธุมต่่ร
แล้ะการพิ่ฒันาที่างเที่คโนโล้ยท่ี่่�มาปัระยกุต่ใ์ชิใ้นกจ่การในบัางอตุ่สิ่าหกรรมหรอ่ที่่�ต่ั�งที่างภมูศ่าสิ่ต่ร์
ขึ้องบัางก่จการอาจจำเปั็นต่้องม่การเปัล้่�ยนแปัล้งเพิ่่�อให้การดำเน่นงานที่างธุุรก่จขึ้องก่จการ 
เหล้า่นั�น สิ่ามารถึดำรงอยูอ่ยา่งต่อ่เนอ่งในเหต่กุารณท์ี่่�เกด่ขึ้้�นที่่�มป่ัจัจยัจากเร่�องเก่�ยวกบััสิ่ภาพิ่ภมู่
อากาศแล้ะสิ่ภาวะโล้กร้อนที่่�รุนแรง เช่ิน การเกด่ไฟป่ัาหรอ่การเกด่อุกที่กภัยเป็ันต้่น มาต่รการขึ้อง
การต่อบัสิ่นองต่่อความเส่ิ่�ยงขึ้องก่จการเหล่้าน่�อาจที่ำให้เก่ดค่าใช้ิค่าใช้ิจ่ายสูิ่งในการต่อบัสิ่นอง
ต่่อความเสิ่่�ยงที่่�เปั็นสิ่าระสิ่ําคัญ (รวมถึ้งอาจม่การล้งทีุ่นเพิ่่�อปัรับัปัรุงพิ่ัฒนาที่างด้านเที่คโนโล้ย่ 
ในระยะยาว) แล้ะอาจที่ำให้ก่จการม่ต่้นทีุ่นเพิ่่�อการดําเน่นงานสิู่งเพิ่่�มข้ึ้�น อ่กที่างเล้่อกหน้�งขึ้อง
ก่จการในบัางอุต่สิ่าหกรรมอาจต้่องตั่ดสิ่่นใจล้้มเล้่กก่จการที่่�จะดําเน่นงานต่่อไปัซ้�งที่ำให้ธุุรก่จ
ขึ้องก่จการเหล้่านั�นต่้องหยุดชิะงัก แล้ะผ่ล้ที่่�ต่ามมาค่อความสิู่ญเสิ่่ยที่รัพิ่ย์สิ่่นที่่�ได้ล้งทีุ่นไปัแล้้ว

	 ความเข้้าใจเบื้้�องต้้นเพื่้�อการวางแผนการปฏิิบื้ัต้ิงานสอบื้บื้ัญชีี	ผ้้สอบื้บื้ัญชีีควรทำความเข้้าใจสิ�งที�เกี�ยวข้้องกับื้นโยบื้าย 
และกระบื้วนการข้องฝ่่ายบื้ริหารโดยมีองค์ประกอบื้ดังนี�

ผู่้สิ่อบับััญชิ่อาจพิ่่จารณาแล้ะปัระเม่นการต่อบัสิ่นอง
ขึ้องฝ่่ายบัร่หารต่่อเร่�องที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศแล้ะ
สิ่ภาวะโล้กร้อนในการปัฏิ่บััต่่งานต่รวจสิ่อบังบัการเง่น
ต่ามมาต่รฐานการสิ่อบับััญชิ่อย่างไร

การปัระเม่นเร่�องดังกล้่าวอย่างเหมาะสิ่มเพิ่่ยงพิ่อ 
ว่าเร่�องเก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่อากาศได้สิ่ะที่้อนในงบัการเง่น
ขึ้องก่จการหร่อไม่

การปัระเม่นความเส่ิ่�ยงที่่�อาจเก่ดข้ึ้อผ่่ดพิ่ล้าด 
ที่่�ขึ้ัดต่่อขึ้้อเที่็จจร่งอย่างเปั็นสิ่าระสิ่ำคัญต่่อ 
งบัการเง่นที่่�เก่ดจากเร่�องดังกล้่าวแล้ะ

การเก็บัขึ้้อมูล้เก่�ยวกับัเร่�องที่่�เก่�ยวขึ้้องกับัสิ่ภาพิ่ 
ภูม่อากาศที่่�อาจสิ่่งผ่ล้กระที่บัต่่องบัการเง่นขึ้อง
ก่จการ
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ปัจจัยทางด้้านระเบียบ ขึ้้อบัังคับัแล้ะกฎหมาย ระเบั่ยบั ขึ้้อบัังคับัแล้ะกฎหมายแล้ะการเม่อง 
เพิ่่�อคุ้มครองสิ่่�งแวดล้้อมท่ี่�ก่จการดําเน่นงานอยู่ยังคงพิ่ัฒนาอย่างต่่อเน่�อง โดยเน้น 
การเปัล่้�ยนแปัล้งเร่�องสิ่ภาพิ่ภูมอ่ากาศในปัจัจบุันั บัางกจ่การอาจต่อ้งเผ่ชิญ่กบััความไมแ่นน่อน
เก่�ยวกับัระเบั่ยบั ขึ้้อบัังคับัแล้ะกฎหมายที่่�คุ้มครองสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศที่่�เปัล้่�ยนแปัล้งในอนาคต่ 
ต่ัวอย่างเชิ่น ระเบั่ยบัขึ้้อบัังคับัแล้ะกฎหมายบัางอย่างท่ี่�สิ่ร้างแรงจูงใจที่างเศรษ์ฐก่จสิ่ําหรับั
ก่จการที่่�จะล้ดการปัล้่อยก๊าซคาร์บัอนต่่อไปั โดยการกําหนดค่าธุรรมเน่ยมหร่อภาษ์่ในแหล้่ง 
ที่่�ม่การปัล้่อยมล้พิ่่ษ์สิู่งในขึ้ณะเด่ยวกันก็อาจม่ระเบั่ยบั ขึ้้อบัังคับัแล้ะกฎหมายอ่�น ๆ 
อาจพิ่ยายามสิ่ร้างแรงจูงใจให้ก่จการม่แนวที่างการดําเน่นงานเฉพิ่าะเพิ่่�อสิ่ร้างสิ่ภาพิ่แวดล้้อม 
ที่่� เป็ันม่ต่รกับัธุรรมชิาต่่ ต่ัวอย่างเชิ่น การเปัล่้�ยนแปัล้งโดยการล้ดการปัล้่อยมล้พิ่่ษ์ 
หร่อการปัฏ่ิบััต่่การใช้ิปัระโยชิน์ที่่�ด่นในแนวที่างที่่�ม่ความยั�งย่นต่่อธุรรมชิาต่่มากขึ้้�น 
การเปัล้่�ยนแปัล้งระเบั่ยบัข้ึ้อบัังคับัแล้ะกฎหมายหร่อนโยบัายคุ้มครองสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศ 
อาจส่ิ่งผ่ล้กระที่บัต่่อการผ่ล้่ต่ในการผ่ล่้ต่สิ่่นค้าเช่ิงพิ่าณ่ชิย์อย่างกว้างขึ้วางแล้ะหล้ากหล้าย 
ต่ัวอย่างเชิ่น การกําหนดราคาพิ่ล้ังงาน ภาษ์่ที่่�ก่อให้เก่ดก๊าซคาร์บัอน การปัล้่อยมล้พิ่่ษ์ 
แล้ะมาต่รฐานขึ้้อบัั งคับัที่างด้านการใชิ้พิ่ล้ั งงานแล้ะเปั้าหมายการอุต่สิ่าหกรรม 
ต่ั วอย่ า ง เชิ่น ในชิ่ ว งระยะ เวล้าปัั จจุบัั นม่ การ เก่ ด ข้ึ้� นอย่ า งรวด เร็ วขึ้องระ เบั่ ยบั 
ขึ้้อบัังคับัแล้ะกฎหมายที่่� เก่�ยวกับัเร่�องสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศในเขึ้ต่อํานาจศาล้ในที่่�ต่่าง ๆ 
ซ้�งนั�นหมายความว่าก่จการต่้องต่ระหนักรู้ถึ้งกฎหมาย ระเบั่ยบัแล้ะข้ึ้อบัังคับัที่่�เก่�ยวกับั 
สิ่ภาพิ่ภูม่อากาศที่่�ม่อยู่หร่อท่ี่�อาจจะถึูกนำเสิ่นอขึ้้�นใหม่ในอนาคต่แล้ะขึ้อบัเขึ้ต่ขึ้อง
กฎหมาย ระเบั่ยบัแล้ะขึ้้อบัังคับัเหล้่านั�นอาจสิ่่งผ่ล้กระที่บัต่่อก่จกรรมการดําเน่นงาน 
ที่างธุุรก่จ การล้งทีุ่นแล้ะการจัดหาเง่นทีุ่นขึ้องก่จการได้อย่างเปั็นสิ่าระสิ่ำคัญ

ปจัจยัเฉพาะของกจิการ ฝ่่ายบัรห่ารอาจต่อ้งพิ่จ่ารณาถึง้ปัจัจยัเฉพิ่าะขึ้องกจ่การ ต่วัอยา่งเชิน่ 
การเคล่้�อนไหวขึ้องนักล้งทุี่นหร่อผ่ล้กระที่บัที่่�ม่ต่่อก่จการขึ้องการเปัล่้�ยนแปัล้งที่่�เป็ัน 
ที่างเล้่อกใหม่ขึ้องผู่้บัร่โภคที่่�ต่้องการเปั็นม่ต่รกับัสิ่่�งแวดล้้อม ต่ัวอย่างเชิ่น การเปัล้่�ยนแปัล้ง
ความต้่องการขึ้องผู่้บัร่โภคในการที่่�จะล้ดความต่้องการผ่ล่้ต่ภัณฑ์์บัางอย่างแล้ะสิ่ร้าง 
ความต้่องการผ่ล้่ต่ภัณฑ์์ใหม่เพิ่่�อผ่ลั้กดันให้ก่จการได้ใชิ้เที่คโนโล้ย่แล้ะอุปักรณ์ใหม่ท่ี่�มา 
จากนวัต่กรรมใหม่ในการผ่ล่้ต่ผ่ล่้ต่ภัณฑ์ท์ี่่�เป็ันมต่่รกับัสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น ซ้�งที่ำให้ความสํิ่าเร็จ
ขึ้องก่จการที่่�จะบัรรลุ้เปั้าหมายอาจขึ้้�นอยู่กับัปััจจัยเฉพิ่าะขึ้องก่จการอ่�นด้วย

ค์วามสามารถของกิจการในการที่จะได้้รับเงินทุน ก่จการอาจพิ่บัว่าเปั็นปัระโยชิน์ 
ในการพิ่่จารณาความเส่ิ่�ยงที่่�เก่�ยวกับัเร่�องสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศในบัร่บัที่ขึ้องการจัดการบัร่หาร
ความเสิ่่�ยงองค์กรโดยรวม (ERM) ขึ้องก่จการ การกระที่ำเชิ่นนั�นอาจชิ่วยฝ่่ายบัร่หาร
พิ่ฒันาการต่อบัสิ่นองที่่�มป่ัระส่ิ่ที่ธุภ่าพิ่มากขึ้้�นแล้ะมค่วามโปัรง่ใสิ่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเก่�ยวกบััความเสิ่่�ยง
เหล้่านั�นแล้ะผ่ล้กระที่บัที่่�อาจเก่ดขึ้้�นต่่อก่จการ
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 ผู่้ม่หน้าที่่�ด้านกำกับัดูแล้ม่หน้าที่่�รับัผ่่ดชิอบัในการดูแล้ที่่ศที่างเชิ่งกล้ยุที่ธุ์ขึ้องก่จการโดยรวม
แล้ะภาระผู่กพิ่ันที่่�เก่�ยวขึ้้องกับัความรับัผ่่ดชิอบัขึ้องก่จการ ซ้�งรวมถ้ึงการกํากับัดูแล้กระบัวนการรายงาน 
ที่างการเงน่แล้ะการสิ่อบับัญัชิเ่พิ่่�อบัคุคล้ภายนอก ดงันั�น ผู่ม้ห่นา้ที่่�ดา้นกำกบััดแูล้จง้มบ่ัที่บัาที่ในการพิ่จ่ารณา
ความเสิ่่�ยงท่ี่�เก่�ยวขึ้้องกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศแล้ะกระบัวนการรายงานที่างการเง่นที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศ
ขึ้องกจ่การ ต่วัอยา่งขึ้องความรบััผ่ด่ชิอบัขึ้องผู่ม้ห่นา้ที่่�ดา้นกำกบััดแูล้ที่่�เก่�ยวกบััเร่�องกบััสิ่ภาพิ่ภมูอ่ากาศอาจ
รวมถ้ึงการได้รับัข้ึ้อมูล้เก่�ยวกับัการปัระเม่นความเสิ่่�ยงขึ้องฝ่่ายบัร่หารแล้ะแผ่นการล้ดความเสิ่่�ยงเหล้่านั�น 
แล้ะที่ำความใจกับัฝ่่ายบัร่หารว่าความเส่ิ่�ยงที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศอาจสิ่่งผ่ล้กระที่บัต่่อนโยบัาย 
การบััญชิ่ที่่�เปั็นสิ่าระสิ่ําคัญขึ้องก่จการอย่างไร การปัระมาณการที่างบััญชิ่ในการต่ั�งงบัปัระมาณแล้ะหร่อ
ภาระหน่�สิ่่นที่่�อาจเก่ดขึ้้�นในการที่่�จะจัดสิ่รรที่รัพิ่ยากรในการต่อบัสิ่นองต่่อความเสิ่่�ยงที่่�อาจเก่ดขึ้้�นการหร่อ
การเย่ยวยาความเส่ิ่�ยงให้อยู่ในระดับัความเส่ิ่�ยงที่่�ยอมรับัได้แล้ะการเปิัดเผ่ยอย่างเพิ่่ยงพิ่อแล้ะเหมาะสิ่ม 
ในงบัการเง่นเพิ่่�อบัุคคล้ภายนอก ก่จการอาจอยู่ในระหว่างขึ้ั�นต่อนการพิ่่จารณาเร่�องที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่
อากาศที่่�เก่�ยวขึ้้องกับัการรายงานที่างการเง่นแล้ะสิ่่�งสิ่ำคัญย่�ง ผู่้ที่ำหน้าที่่�ในการกำกับัดูแล้ควรที่ำความ
เขึ้า้ใจสิ่ถึานะปัจัจบุันัขึ้องกจ่การเก่�ยวกบััเร่�องสิ่ภาพิ่ภมูอ่ากาศดงักล้า่วแล้ะกระบัวนการพิ่จ่ารณาความเสิ่่�ยง 
แล้ะโอกาสิ่ในอนาคต่ที่่�อาจเกด่ขึ้้�นอนัมผ่่ล้มาจากเร่�องที่่�เก่�ยวกบััสิ่ภาพิ่ภมูอ่ากาศ นอกจากน่� วธุ่ก่ารดำเนน่การ
ต่อบัสิ่นองต่อ่ผ่ล้กระที่บัเร่�องท่ี่�เก่�ยวขึ้อ้งอาจมค่วามแต่กต่า่งกนัไปั ที่ั�งน่� ขึ้้�นอยูก่บััสิ่ภาพิ่แวดล้อ้มขึ้องกจ่การ 
ที่่�ดําเน่นงานอยู่แล้ะการเปัล้่�ยนแปัล้งเร่�องที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศที่่�เก่�ยวกับัที่่�ต่ั�งขึ้องก่จการ ผู่้ม่หน้าที่่� 
ในด้านกำกับัดูแล้อาจต่้องหาร่อเร่�องเหล้่าน่�กับัผู่้สิ่อบับััญชิ่ ต่ัวอย่างเชิ่น การที่ําความเขึ้้าใจว่าความเสิ่่�ยง 
ที่่�เก่�ยวกบััสิ่ภาพิ่ภูมอ่ากาศไดม้ก่ารพิ่จ่ารณาในการต่รวจสิ่อบัแล้ะการวเ่คราะหข์ึ้อ้มลู้เช่ิงล้ก้ที่่�เก่�ยวขึ้อ้งอยา่งไร 
การเจรจาสิ่องที่างระหวา่งผู่ม้ห่นา้ที่่�ในดา้นกำกบััดแูล้แล้ะผู่ส้ิ่อบับัญัชิ ่เปัน็การเพิ่่�มปัระสิ่ท่ี่ธุภ่าพิ่ในการปัฏิบ่ัตั่่
งานการสิ่อบับัญัชิข่ึ้องผู่ส้ิ่อบับัญัชิ ่ซ้�งที่ำให้ผู่ส้ิ่อบับัญัชิส่ิ่ามารถึเข้ึ้าใจถ้ึงวธุ่ก่ารระบุัแล้ะการจัดการการบัรห่าร
ความเสิ่่�ยงในระดับัการกำกับัดูแล้ขึ้องฝ่่ายบัร่หาร

 ผู่้สิ่อบับััญชิ่ม่หน้าที่่�ในการวางแผ่นแล้ะปัฏิ่บััต่่งานการต่รวจสิ่อบัต่ามมาต่รฐานการสิ่อบับััญชิ่ 
เพิ่่�อให้ได้ความเชิ่�อมั�นอย่างสิ่มเหตุ่สิ่มผ่ล้ว่า งบัการเง่นโดยรวมปัราศจากการแสิ่ดงข้ึ้อมูล้ที่่�ขึ้ัดต่่อขึ้้อเท็ี่จ
จร่งอันเปั็นสิ่าระสิ่ำคัญหร่อไม่ เพิ่่�อให้ผู่้สิ่อบับััญชิ่สิ่ามารถึรายงานการสิ่อบับััญชิ่โดยการแสิ่ดงความเห็นว่า 
งบัการเง่นม่ความถึูกต่้องในสิ่่วนที่่�เปั็นสิ่าระสิ่ำคัญมากน้อยเพิ่่ยงใด งบัการเง่นที่่�ได้ต่รวจสิ่อบันั�นจัดที่ำขึ้้�น
โดยผู่้บัร่หารขึ้องก่จต่ามมาต่รฐานการรายงานที่างการเง่นที่่�เก่�ยวขึ้้อง ผู่้สิ่อบับััญชิ่ควรพิ่่จารณาความเสิ่่�ยง 
ที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศที่่�อาจสิ่่งผ่ล้กระที่บัต่่อการกําหนดเกฎฑ์์ความเปั็นสิ่าระสิ่ําคัญ (Audit 
Gauge Materiality) ในการวางแผ่นแล้ะการปัฏิบ่ัตั่ง่านการต่รวจสิ่อบัความเปัน็สิ่าระสิ่ำคญัขึ้องผู่ส้ิ่อบับัญัชิ ่
ต่ามมาต่รฐานการปัฏิ่บััต่่งานการต่รวจสิ่อบับััญชิ่ขึ้องผู่้สิ่อบับััญชิ่ กำหนดให้ผู่้สิ่อบับััญชิ่ที่ำความเขึ้้าใจกับั
ธุุรก่จแล้ะสิ่ภาพิ่แวดล้้อมขึ้องก่จการท่ี่�ต่รวจสิ่อบัแล้ะปัระเม่นความเส่ิ่�ยงขึ้องขึ้้อมูล้ที่่�อาจม่ขึ้้อผ่่ดพิ่ล้าด 
ที่่�ขึ้ัดต่่อขึ้้อเที่็จจร่งที่่�เปั็นสิ่าระสิ่ำคัญที่่�ม่ต่่อก่จการรวมถ้ึงการที่ำความเขึ้้าใจในระบับัการควบัคุมภายใน 
ที่่�เก่�ยวข้ึ้องกับัการต่รวจสิ่อบั เพ่ิ่�อออกแบับัว่ธุ่การต่รวจสิ่อบัที่่�เหมาะสิ่มกับัสิ่ถึานการณ์โดยเฉพิ่าะเร่�อง 
ขึ้องการที่ำความเขึ้้าใจว่าฝ่่ายบัร่หารม่กระบัวนการระบัุแล้ะการปัระเม่นความเสิ่่�ยงแล้ะการต่อบัสิ่นอง 
ต่่อความเสิ่่�ยงท่ี่�เปั็นสิ่าระสิ่ำคัญที่่�ม่ต่่อก่จการอย่างไร รวมถึ้งความเสิ่่�ยงเร่�องท่ี่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศ 
ซ้�งอาจช่ิวยให้ผู่้สิ่อบับััญชิ่ ในการปัฏ่ิบััต่่งานการต่รวจสิ่อบับััญชิ่ ในส่ิ่วนที่่�เก่�ยวกับัการระบุัความเส่ิ่�ยง 
เพิ่่�อพิ่่จารณาว่าผ่ล้กระที่บัขึ้องความเสิ่่�ยงดังกล้่าวที่่�อาจก่อให้เก่ดความเสิ่่�ยงต่่อการแสิ่ดงขึ้้อมูล้ที่่�ขึ้ัดต่่อขึ้้อ
เที่็จจร่งขึ้องงบัการเง่นขึ้องก่จการหร่อไม ่แล้ะพิ่ัฒนาว่ธุ่การต่รวจสิ่อบัที่่�เหมาะสิ่มเพิ่่�อต่อบัสิ่นองความเสิ่่�ยง 
ที่่�ปัระเมน่ไว้ ต่วัอย่างเช่ิน การที่ำความเข้ึ้าใจสิ่ภาพิ่แวดล้้อมธุรุกจ่ขึ้องกจ่การแล้ะกระบัวนการปัระเมน่ความเสิ่่�ยง 
ขึ้องก่จการผู่้สิ่อบับััญชิ่อาจพิ่บัว่าขึ้้อมูล้ที่่�ได้รับัม่ปัระโยชิน์เก่�ยวกับัเร่�องดังต่่อไปัน่�

ค์วามรับผิด้ชอบของผู้มีหน้าที่ในการกำากับดู้แล้

ค์วามรับผิด้ชอบของผู้สอบบัญชี
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• ก่จการได้ม่การพิ่่จารณาความเสิ่่�ยงแล้ะโอกาสิ่ที่่�เก่�ยวกับัเร่�องสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศหร่อไม่แล้ะอย่างไร
• ขึ้อบัเขึ้ต่ขึ้องการความเข้ึ้าใจแล้ะการรับัรู้ขึ้องผู่้บัร่หารที่่� เก่�ยวกับัเร่�องสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศแล้ะผ่ล้กระที่บั 
 ต่่อก่จการ อุต่สิ่าหกรรมแล้ะที่่�ต่ั�งที่างภูม่ศาสิ่ต่ร์ขึ้องก่จการที่่�ดําเน่นงานอยู่อย่างไร
• ก่จการม่การพิ่่จารณาอย่างไรถึ้งผ่ล้กระที่บัเร่�องที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศที่่�อาจม่ต่่อภาวะเศรษ์ฐก่จมหาภาค เชิ่น 
 อัต่ราเง่นเฟ้อที่่�อาจเก่ดข้ึ้�นเม่�อเหตุ่การณ์ที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศสิ่่งผ่ล้ให้เก่ดเหตุ่การณ์ขึ้้�นใหม่ ต่ัวอย่างเชิ่น 
 การหยุดชิะงกัขึ้องห่วงโซ่อปุัที่านที่ำให้เกด่การขึ้าดแคล้นสิ่ว่นปัระกอบัที่่�สิ่าํคญัขึ้องผ่ล้ต่่ภัณฑ์ ์ความไม่เพิ่ย่งพิ่อขึ้อง 
 การผ่ล้่ต่สิ่่นค้าที่ําให้ราคาขึ้องสิ่่นค้าเพิ่่�มขึ้้�น แล้ะในบัางกรณ่อาจที่ำให้ผู่้บัร่โภคได้เปัล่้�ยนไปับัร่โภคสิ่่นค้าอ่�น 
 ที่ดแที่นสิ่่นค้าที่่�เคยบัร่โภคอยู่
• กระบัวนการระบัุขึ้องฝ่่ายบัร่หารในด้านการดําเน่นงาน คู่ค้าที่างธุุรก่จหร่อด้านการต่ล้าดที่่�ได้รับัผ่ล้กระที่บั 
 จากการเปัล่้�ยนแปัล้งรสิ่น่ยมขึ้องผู่้บัร่โภคไปัในที่างเล้่อกสิ่่นค้าที่่�เปั็นม่ต่รกับัสิ่่�งแวดล้้อม การเปัล่้�ยนแปัล้งที่่�อาศัย 
 เศรษ์ฐกจ่คารบ์ัอนต่�ำ (Low – Carbon Economies) เพ่ิ่�อการล้ดมล้พิ่ษ่์ต่อ่สิ่่�งแวดล้อ้มแล้ะการเปัล่้�ยนแปัล้งที่างเล้อ่ก 
 ขึ้องก่จการไปัในที่่ศที่างการปัล้่อยก๊าซคาร์บัอนต่�ำ
• ขึ้อบัเขึ้ต่ขึ้องเวล้าในการพิ่่จารณาการบัร่หารการจัดการความเส่ิ่�ยงที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศที่่�ม่ผ่ล้กระที่บั 
 ที่่�ม่ต่่อการรายงานที่างการเง่นจากการที่่�ได้ระบุัแล้ะปัระเม่นความเส่ิ่�ยงอย่างไรแล้ะปัระมาณการงบัปัระมาณ 
 เพิ่่�อที่่�จะใชิ้ในโครงการแล้ะกระบัวนการรายงานที่างการเง่น
• พิ่จ่ารณาการล้งมอ่ที่ำขึ้องฝ่า่ยบัรห่ารมอ่ะไรบ้ัางเพิ่่�อใหม้ค่วามมั�นใจวา่กจ่การได้มก่ารปัฏิบ่ัตั่ต่่ามระเบัย่บั ขึ้อ้บังัคบัั 
 แล้ะกฎหมายที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศท่ี่�เก่ดขึ้้�นใหม่ แล้ะการเปัิดเผ่ยขึ้้อมูล้ในรายงานงบัการเง่นที่่�เก่�ยวกับั 
 สิ่ภาพิ่ภูม่อากาศอย่างเพิ่่ยงแล้ะเหมาะสิ่มสิ่อดคล้้องกับัมาต่รฐานการรายงานที่างการเง่นแล้ะระเบั่ยบั ขึ้้อบัังคับั 
 แล้ะกฎหมายที่่�เก่�ยวขึ้้อง
• พิ่่จารณาแผ่นการล้ดคาร์บัอนขึ้องฝ่่ายบัร่หาร (ถึ้าม่) 

 ต่ามมาต่รฐานสิ่อบับััญชิ่กำหนดให้ผู่้สิ่อบับััญชิ่ม่ว่ธุ่การปัระเม่นความเสิ่่�ยงรวมถึ้งการสิ่อบัถึามฝ่่ายบัร่หาร
แล้ะบัุคคล้อ่�นที่่�เหมาะสิ่มภายในก่จการแล้ะรวมถ้ึงบัุคคล้ภายในหน่วยงานการต่รวจสิ่อบัภายใน (หากม่หน้าที่่�อยู่) 
เพิ่่�อที่ำความเข้ึ้าใจในเร่�องดังกล่้าวข้ึ้างต้่น ต่ามความเหมาะสิ่มซ้�งอาจรวมถ้ึงสิ่อบัถึามด้านการดําเน่นงาน กฎหมาย
หร่อการพิ่ัฒนาเพิ่่�อผ่ล้่ต่สิ่่นค้า นอกจากน่�ที่ำการสิ่อบัที่านขึ้้อมูล้ภายในหร่อภายนอกที่่�เก่�ยวขึ้้อง ต่ัวอย่างเชิ่น ขึ้้อมูล้ 
ที่่�เปัดิเผ่ยเร่�องผ่ล้กระที่บัที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูมอ่ากาศ  ขึ้อ้มลู้ที่่�เปิัดเผ่ยในข้ึ้อมลู้อ่�น รายงานความยั�งยน่ที่่�ที่ำแยกต่า่งหาก 
หร่อขึ้้อมูล้การสิ่่�อสิ่ารผ่่านปัระชิาสิ่ัมพิ่ันธุ์แล้ะผ่่านที่างเว็บัไซด์ เปั็นต่้น การปัฏิ่บััต่่งานขึ้องผู่้สิ่อบับััญชิ่ดังกล้่าวขึ้้างต่้น 
ชิ่วยให้ผู่้สิ่อบับััญชิ่ม่ความรู้แล้ะความเขึ้้าใจในเร่�องที่่�เก่�ยวขึ้้องกับัสิ่ภาพิ่อากาศที่่�อาจสิ่่งผ่ล้กระที่บัต่่อก่จการแล้ะ 
สิ่ภาพิ่แวดล้้อมขึ้องก่จการ ความรู้แล้ะความเข้ึ้าใจท่ี่�ได้จากขึ้ั�นต่อนการปัระเม่นความเส่ิ่�ยงเพิ่่�อเปั็นพิ่่�นฐานในการระบุั 
ความเสิ่่�ยงรวมถึ้งความเสิ่่�ยงที่่�เก่�ยวกับัสิ่ภาพิ่ภูม่อากาศที่่�อาจสิ่่งผ่ล้กระที่บัต่่อก่จการแล้ะงบัการเง่นขึ้องก่จการ 
แล้ะการปัระเม่นความเสิ่่�ยงดังกล้่าว อาจก่อให้เก่ดการแสิ่ดงขึ้้อมูล้ที่่�อาจให้เก่ดขึ้้อผ่่ดพิ่ล้าดแล้ะขึ้ัดต่่อขึ้้อเที่็จจร่ง 
ที่่�เปัน็สิ่าระสิ่ำคญัต่อ่งบัการเงน่หรอ่ไม ่นอกจากน่� มาต่รฐานการสิ่อบับัญัชิก่าํหนดใหผู้่ส้ิ่อบับัญัชิม่ก่ารออกแบับัวธุ่ก่าร 
ต่รวจสิ่อบัแล้ะการปัฏิบ่ัตั่ง่านการต่รวจสิ่อบัโดยรวม เพิ่่�อต่อบัสิ่นองความเสิ่่�ยงที่่�เปัน็สิ่าระสิ่ำคญัที่่�ไดร้ะบัไุวใ้นขึ้ั�นต่อนขึ้อง
การวางแผ่นแล้ะการปัฏิ่บััต่่งานการต่รวจสิ่อบัความเปั็นสิ่าระสิ่ำคัญโดยรวมขึ้องงบัการเง่น ว่าได้แสิ่ดงขึ้้อมูล้ผ่่ดพิ่ล้าด 
ที่่�อาจขึ้ัดต่่อขึ้้อเที่็จจร่งอันเปั็นสิ่าระสิ่ำคัญในระดับังบัการเง่นหร่อไม่แล้ะอย่างไร แล้ะออกแบับัการต่รวจสิ่อบัเพิ่่�มเต่่ม 
โดยการกำหนดลั้กษ์ณะ ระยะเวล้า แล้ะขึ้อบัเขึ้ต่ต่ามพิ่่�นฐานความเป็ันสิ่าระสิ่ำคัญขึ้องรายการที่างบััญชิ่แล้ะ 
การต่อบัสิ่นองต่่อความเสิ่่�ยงขึ้องการแสิ่ดงขึ้้อมูล้ที่่�ผ่่ดพิ่ล้าดที่่�อาจขึ้ัดต่่อขึ้้อเที่็จจร่งที่่�เปั็นสิ่าระสิ่ำคัญ

 บัที่ความการพิ่่จารณา เร่�องเก่�ยวกับั ESG ในการสิ่อบับััญชิ่ ได้แปัล้แล้ะเร่ยบัเร่ยงเป็ันภาษ์าไที่ย 
จาก AICPA&CIMA ที่่�ปัระกอบัดว้ย ESG Working Group and AICPA Staff โดยมร่ายชิ่�อผู่ศ้ก้ษ์าแล้ะวจ่ยัดงัต่อ่ไปัน่� ESG 
Working Group:  Richard Davidson ,RSM US Chair , Katherine Healy, PWC LaurieHoose, Plante Moran, 
Catherine Ide, PWC, Yoland Sinclair, Delioitte, Susan Urish, Urish Popeck. แล้ะ AICPA staff: Jennifer 
Burns, Chief Auditor Audit and attest standards, Judith Sherinsky, Senior Manager Audit and Attest 
Standards, Ami Beers, Senior Director Asssurance and Advisory Innovation, Samantha Mueller, 
Senior Manager Assurance and Advisory Innovation.
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จรรยาบรรณวิิชาชีพบัญชี

ที่ี�ไม่่ควิรม่องข้้าม่ในยุคดิิจิที่ัล

โดย ผศ. ดร.ไพรัช พรพันธ์์เดชวิิทยา 
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขาระยอง
ประธานสาขาวิิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกลั้าพระนครเหนือ
ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้้้สอบบัญชีภาษีีอากร 

ผศ. ดร.พรทิพย์ ช่�มเมืองปััก
รองประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขาระยอง
แลัะรองคณบดีีฝ่่ายวิิจัยแลัะประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกลั้าพระนครเหนือ

 “ดิิจทิี่ลั (Digital)” คำ ๆ  นี�เปน็คำที�ใหท้ั�งคณุแลัะโทษี 
การเข้ามาของคำ ๆ นี� มีบทบาทสำคัญแลัะส่งผู้ลัต่อประเทศ 
ต่าง ๆ มากมายรวิมทั�งประเทศไทย คุณประโยชน์มีนับไม่ถ้้วิน 
ทำใหโ้ลักแคบลัง การสื�อสารกวิา้งไกลั รวิดีเร็วิ ฯลัฯ แตก่ม็ผีู้ลักระทบ 
ทางลับเกิดีจากการใช้ไปในทางที�ผู้ิดี ทำให้เกิดีการทุจริต ทำลัาย
เศรษีฐกิจไปทั�วิ กอ่ให้เกิดีปัญหาสังคมตามมา ประเทศไทยก็เป็นหน่�ง 
ที�ไดี้รับผู้ลักระทบทั�งทางตรงแลัะทางอ้อมในทุก ๆ ดี้าน 

 วิิชาชีพบัญชีก็เป็นหน่�งที�ไดี้รับผู้ลักระทบจาก “ดิิจิิทััล 
(Digital)” ทำให้เกิดีการเปลัี�ยนแปลังการปฏิิบัติงานด้ีานบัญชี 
ทำให้ผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องปรับเปลัี�ยนร้ปแบบ 
การปฏิิบัติงานทั�งการทำบัญชี วิางระบบบัญชี การสอบบัญชี 
การตรวิจสอบภายใน แลัะอื�น ๆ มุ่งมั�นเกี�ยวิกับทักษีะ ในยุคดีิจิทัลั
ทั�งทักษีะควิามร้้ที�ใช้ในการปฏิิบัติงานดี้านบัญชี (Hard Skills) 
โดียการเพิ�มพ้นทักษีะเดิีมที�มีอย้่ (Reskill) หรือปรับเปลัี�ยน 
การปฏิิบัติงานแบบเดีิมโดียใช้วิิธีการปฏิิบัติงานแบบใหม่ (Upskill) 
ทำให้ผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชีเริ�มคุ้นเคยกับการนำเทคโนโลัยี 
เข้ามาช่วิยในการปฏิิบัติงานดี้านบัญชี เช่น Blockchain, Internet 
of Thinks, Data and Analytics, แลัะ Artificial Intelligence (AI) 

เป็นต้น นอกจากทักษีะ Hard Skill แลั้วิยังมีทักษีะเชิงปฏิิสัมพันธ์ 
(Soft Skill) ซึ่่�งเป็นทักษีะเฉพาะตัวิบุคคลัที�ผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชี 
ใหค้วิามสำคญัแลัะนำมาปฏิิบตังิานดีา้นบญัช ีเชน่ ทกัษีะการปรบัตวัิ 
ทักษีะการคิดีสร้างสรรค์ ทักษีะปฏิิสัมพันธ์แลัะการสื�อสาร ทักษีะ
การบริหารเวิลัา ทักษีะการทำงานเป็นทีม ทักษีะการเจรจาต่อรอง 
แลัะทักษีะการคิดีเชิงออกแบบ เป็นต้น

 ข้ อม้ ลัจากองค์ ก ร เพื� อควิาม โปร่ ง ใ สนานาชาติ 
(Transparency International หรือ TI) ไดี้ประกาศคะแนนดีัชนี
การรับร้้การทุจริต หรือ CPI (Corruption Perceptions Index 
:CPI) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากจำนวิน 180 ประเทศทั�วิโลัก 
ไทยก็ยังได้ี 36 คะแนนเท่าเดิีม (จาก 100 คะแนน) แต่อันดีับ 
ลัดีลังไปอกี 3 อนัดีบั ไปอย้อ่นัดีบัที� 104 จาก 180 ประเทศ แสดีงวิา่ 
การทุจริตในปี 2563 ยังคงรุนแรงอย้่สอดีคล้ัองกับผู้ลัสำรวิจของ 
World Economic Forum (WEF) ที�ชี�ให้เห็นวิ่า อุปสรรค 
การลังทุนในไทยอันดัีบ 1 คือ การทุจริตคอร์รัปชัน แลัะส่วินหน่�ง
มาจากควิามก้าวิลั�ำของดีิจิทัลั แลัะการขาดีจรรยาบรรณของทุก ๆ 
วิงการ ดีังภาพที� 1 แลัะภาพที� 2

Newsletter    Issue 10228



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

85

60

35

51
57

37 36 36 34 29 28
21

115

134 137

160

104 104102

3

¤Ðá¹¹ ÅÓ´Ñº¢Í§âÅ¡

ÊÔ§¤â»Ã� ºÃÙä¹ ÁÒàÅà«ÕÂ ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ä·Â àÇÕÂ´¹ÒÁ ¿�ÅÔ»»�¹Ê� ÅÒÇ àÁÕÂÁÁÒÃ� ¡ÑÁ¾ÙªÒ

0

20

40

60

80

100

120

35

101

37

96

36

99

36

101

36

104

¤Ðá¹¹ ÅÓ´Ñº¢Í§âÅ¡

2559 2560 2561 2562 2563

ผลคะแนนดิัชนี CPI ระดิับอาเซียน ปี 2563

ภาพที� 1 ผู้ลัคะแนนดีัชนี CPI ระดีับอาเซึ่ียน ปี 2563

ภาพที� 2 ผู้ลัคะแนนดีัชนี CPI ของประเทศไทย ปี 2559-2563

ผลคะแนนดิัชนี CPI ข้องประเที่ศไที่ย ปี 2559-2563

29Newsletter    Issue  102



 ในกระแสของยุคดีจิทิลััหากผู้้ป้ระกอบวิชิาชีพบญัชยีงัมุง่เน้นการใช้ทกัษีะในปฏิิบัตงิานที�เกี�ยวิกบัวิชิาชีพบญัชเีหมอืนเช่นปฏิบัิตกินั 
มาจนมองข้ามจรรยาบรรณวิิชาชีพบัญชี ซึ่่�งมีบทบาทสำคัญที�สืบสานแลัะย่ดีถื้อกันมาตั�งแต่ในอดีีต ก็จะส่งผู้ลัเสียต่อวิงการวิิชาชีพบัญชี
แลัะกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรงแลัะแน่นอน ดีังนั�น ถ้้าผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชีใช้จรรยาบรรณวิิชาชีพบัญชีในการปฏิิบัติงาน 
ดี้านบัญชี วิิชาชีพบัญชีจะไดี้ก้าวิข้ามกับดีักทางเทคโนโลัยีที�เป็นสะพานเชื�อมส้่การทุจริตไดี้อย่างแท้จริง

 การปรบัเปลัี�ยนมมุมองเกี�ยวิกบัจรรยาบรรณวิชิาชพีบญัช ีควิรเริ�มจากควิามคดิีของผู้้้ปฏิิบตัวิิชิาชพีบญัชทีี�จะมจีรรยาบรรณวิชิาชพี
บญัชีอย้ใ่นจิตวิญิญาณของตนเอง จนนำไปส้พ่ฤติกรรมที�แสดีงออกด้ีานจรรยาบรรณในการปฏิบัิตงิานด้ีานบัญชีโดียอัตโนมัต ิการตัดีสินใจ
ดีา้นจรรยาบรรณวิชิาชพีบญัชเีปน็กระบวินการแลัะเหตผุู้ลัของผู้้ป้ระกอบวิชิาชพีบญัชใีนการเลัอืกการตดัีสนิใจที�ดีทีี�สดุีจากทางเลัอืกตา่ง ๆ  
จำนวินมากมายหลัังจากพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้อง เช่น จริยธรรม ศีลัธรรม คุณธรรม ควิามดีี มิติของควิามถ้้กต้อง ผู้ลัประโยชน์ 
คำสั�ง อิทธิพลั อำนาจ เพื�อนพ้อง แลัะพรรคพวิก เป็นต้น เมื�อผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชีต้องเผู้ชิญกับภาวิะที�กลัืนไม่เข้าคายไม่ออก 
จากงานวิิจัยที�เป็นที�ยอมรับทางดี้านกระบวินการตัดีสินใจทางจรรยาบรรณวิิชาชีพ ในปี 1986 

 โดีย Rest ไดี้พัฒนางานวิิจัยของเขาจากผู้ลังานของ Lawrence Kohlberg (1969, 1980) ซึ่่�งบทสรุปของการค้นพบ 
มีควิามเกี�ยวิข้องอย่างชัดีเจนกับทฤษีฎีี (Theory) ของ Kohlberg ซึ่่�ง Rest ไดี้ออกแบบโมเดีลักระบวินการทางจิตวิิทยาพื�นฐาน (Basic 
Psychological Processes Model) 4 ขั�นตอน สำหรับการตัดีสินใจทางจรรยาบรรณของผู้้้ประกอบวิิชาชีพเพื�อที�จะประพฤติตน 
อยา่งมจีรรยาบรรณ กระบวินการทางจติวิทิยาเหล่ัานี�เกี�ยวิขอ้งกบัการตระหนกัรับร้้ถ้ง่สถ้านการณ์ทางจรรยาบรรณวิชิาชพี (การตระหนัก 
- Awareness) การพิจารณาทางจรรยาบรรณวิิชาชีพ (การพิจารณา - Judgment) ควิามตั�งใจทางจรรยาบรรณวิิชาชีพ (ควิามตั�งใจ 
- Intention) แลัะการกระทำหรือพฤติกรรมในการตัดีสินทางจรรยาบรรณวิิชาชีพ (พฤติกรรม - Behavior) ดีังแสดีงในภาพที� 3

Awareness
¡ÒÃµÃÐË¹Ñ¡

Judgment
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

Intention
¤ÇÒÁµÑ้§ã¨

Behavior
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

ภาพที� 3 โมเดีลักระบวินการตัดีสินใจทางจรรยาบรรณของผู้้้ประกอบวิิชาชีพ

 ภาพที� 3 ชี�ให้เห็นกระบวินการตัดีสินใจทางจรรยาบรรณ
ของผู้้้ประกอบวิิชาชีพ โดียเริ�มจากการตระหนักรับร้้ (Awareness)  
ถ้้ กตี ควิามไปยั งสถ้านการณ์ที� ก ำหนดีวิ่ า เป็นปัญหาทาง 
จรรยาบบรรณที�เกิดีจากการตระหนักวิ่าปัญหาทางจรรยาบรรณ 
มีอย้่ในสิ�งที�กำลัังตัดีสินใจที�จะกระทำสิ�งใดีสิ�งหน่�ง ขั�นตอนนี� 
ยังรวิมถ้่งการกำหนดีการดีำเนินการที�เป็นไปได้ีในสถ้านการณ์
ที�มีอย้่ ซึ่่�งไดี้รับผู้ลักระทบจากทางเลัือกแต่ลัะทางแลัะผู้ลัลััพธ์ 
ที�เกี�ยวิขอ้ง เนื�องจากแตล่ัะคนตอ้งเผู้ชญิกบัปญัหาดีา้นจรรยาบรรณ 
คนกลัุม่เดียีวิกันจง่อาจมีปฏิกิิรยิาตอบสนองต่างกันในเวิลัาที�ตา่งกัน 
ภายใต้สถ้านการณ์ที�แตกต่างกัน หรือ

 ในสถ้านที�ตา่งกัน ขั�นตอนที� 2 การพิจารณา (Judgment)  
หมายถ้ง่ ควิามอ่อนไหวิของใครบางคนในสิ�งที�ถ้ก้ต้องทางจรรยาบรรณ 
ท่ามกลัางทางเลืัอกที�มีอย้่ ดีังนั�นจ่งเป็นสัญลัักษีณ์ของสิ�งที�บุคคลั 
ควิรทำตามหลัักจรรยาบรรณในสถ้านการณ์ใดีกรณีหน่�งโดียเฉพาะ 
โดียพิจารณาวิ่าอะไรคือสิ�งที�ดีีงามบริสุทธิ�ไร้รอยดี่าง มองเห็น 
ควิามถ้้กต้อง ยุติธรรม แลัะเที�ยงธรรม ขั�นตอนที� 3 ควิามตั�งใจ 
(Intention) อธิบายวิ่า

Newsletter    Issue 10230



 เมื�อบุคคลัหน่�งร้้ดีีวิ่าอะไรคือสิ�งที�ถ้้กต้อง แลัะเขา/เธอ
กำหนดีควิามเต็มใจอย่างแน่วิแน่ที�จะจัดีลัำดัีบควิามสำคัญของ 
ค่านิยมทางจรรยาบรรณที�สัมพันธ์กับค่านิยมอื�น ๆ วิ่าต้องทำ
อย่างไร แลัะขั�นตอนสุดีท้าย พฤติกรรม (Behavior) ชี�ให้เห็นถ้่ง
ควิามจำเป็นของบุคคลัที�จะต้องมีควิามพากเพียรแลัะอัตตาเพียง
พอที�จะปฏิิบัติตามโดียเจตนาที�จะประพฤติตนมีจรรยาบรรณ 
แม้ ในสถ้านการณ์ที� ยากลัำบากที� สุดี  มีอุปสรรคมากมาย 
ทั�งดีา้นผู้ลัประโยชนส์ว่ินตน ดีา้นผู้้ท้ี�เคยหรอืกำลังัจะเปน็ผู้้ส้นบัสนนุ 
ดี้านควิามคุ้นเคย แลัะด้ีานการข่มข้่จากผู้้้มีอิทธิพลัหรือมีอำนาจ 
โดียแต่ลัะขั�นตอนมีแนวิคิดีที�แตกต่างกันออกไป แลัะไม่สามารถ้ 
สรุปข้อตกลังในขั�นตอนเดีียวิไดี้

 จากที�กลั่าวิมาข้างต้น จรรยาบรรณวิิชาชีพบัญชีจ่ง
เป็น “ทางรอด” ของผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชี หรือเป็นเกราะ
ป้องกันให้กับผู้้้ประกอบวิิชาชีพบัญชีแลัะวิงการวิิชาชีพบัญชี ดีังนั�น 
จ่ง “ไม่่ใช่่ทางเลืือก” ที�ถ้้กมองข้าม ดีังนั�นต้องเกิดีควิามร่วิมมือ
รว่ิมใจอยา่งแทจ้รงิในการทำใหจ้รรยาบรรณวิชิาชพีบญัชเีกดิีข่�นแลัะ
เขม้แข็ง ไม่ใช่แค่ “เสืือกระดาษ” หรอืเป็น “วััวัหายล้ือม่คอก”

ไม่่สำำาคัญวิ่า...ดิิจิที่ัล

ก้้าวิไก้ลแค่ไหน

แต่่ที่ี�สำำาคัญก้วิ่าคือ...

ปณิธานสำืบสำาน

จรรยาบรรณวิิชาชีพ

รายการอ้้างอ้ิง
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การบััญชีีกับัความยั่ั�งยั่ืน

“อ๊๊ะ อ๊๊ะ อ๊ยั่่าทิ้้�งขยั่ะ ตาว้เศษเห็็นนะ”

	 ถ้า้ใครร่�นเดียีวกับัผม	มั�นใจเลยครบัว�าต้อ้งไดีย้นิสโลแกันนี� 
ต้ั�งแต้�ช่�วงเดี็กั	ๆ	และต้ิดีหููจนมาถ้ึงต้อนนี�

	 สโลแกนข้้างต้้น	มาจากโครงการต้าวิิเศษซ่ึ่�งเป็็นโครงการ 
ที่่� จั ดข้่� น โดยสมาคมสร้ า งสรรค์ ไที่ย 	 จาก เจต้นารมณ์์ข้อง 
ค่ณหูญิิงช่ดีช้่อย	 โสภณพนิช่ 	 เพื่่� อจะส่งเส ริมและรณ์รงค์ 
ให้้ป็ระชาชนร่วิมกันรักษาสภาพื่แวิดล้อมข้องบ้้านเม่อง	 ต้ั�งแต้ ่
วิันเด็กแห้่งชาต้ิ	ป็ี	2527	และยังคงเจต้นารมณ์์มาจนถึ่งป็ัจจุบ้ัน

	 ที่่�เป็ิดเร่�องน่�ข้่�นมาเพื่ราะในช่วิงห้ลายปี็มาน่�เราคงได้ยิน 

คำวิ่า	“การพััฒนาทิ้ี�ยั่ั�งยั่ืน” (Sustainable Development)  
กันห้นาหู้มากข้่�น	ที่ั�งจากส่�อมวิลชน	ภาคองค์กรอิสระ	นโยบ้ายต้่าง	ๆ  
จากภาครัฐ	 ไม่เวิ้นแม้แต้่การดำเนินงานภาคธุุรกิจ	ที่ั�งที่่�จริงแล้วิ 
เร่�องข้องควิามยั�งย่นถึูกพืู่ดถึ่งมาเป็็นเวิลานานแล้วิ	 เช่นเด่ยวิกับ้เร่�อง
การที่ิ�งข้ยะข้้างต้้น	แต้่ที่่�วิันน่�กลายมาเป็็นกระแสห้ลักอาจเป็็นเพื่ราะ
ถึง่เวิลาแล้วิที่่�ทุี่กฝ่า่ยจำเป็น็ต้อ้งเริ�มต้ระห้นักและลงมอ่ที่ำเพื่่�ออนาคต้
อย่างจริงจัง

 “Brundtland	 Report”	 ปีี 	 1987	 ไดี้ใหู้นิยาม 
“กัารพัฒนาที่ี�ยั�งยืน”	ไว้ว�า	“วิถ้ีกัารพัฒนาที่ี�สามารถ้ต้อบสนอง 
ความต้้องกัารของคนร่�นปีัจจ่บัน	 โดียไม�ลิดีรอนความสามารถ้
ในกัารต้อบสนองความต้้องกัารของคนร่�นหูลัง”เป็้าห้มายสูงสุด 
ข้องแนวิคิดน่�อยู่ที่่�การพื่ัฒนาคุณ์ภาพื่ช่วิิต้ข้องป็ระชากรโลก 
โดยยงัสามารถึรักษาระดบั้การใชท้ี่รพัื่ยากรธุรรมชาต้ขิ้องมนษุยไ์มใ่ห้้
เกินศักยภาพื่การผลิต้ข้องธุรรมชาติ้	และมุ่งเน้นควิามสมดุลระห้ว่ิาง 
สิ� งแวิดล้อม	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	 แที่นที่่� จะย่ดเป็้าห้มาย 
การเจริญเต้ิบ้โต้ที่างเศรษฐกิจเป็็นห้ลักเห้ม่อนวิิถึ่การพื่ัฒนาที่ั�วิไป็

	 ห้ลายที่ศวิรรษที่่�ผ่านมาเรามุ่งให้้ควิามสำคัญกับ้การเต้ิบ้โต้
ที่างเศรษฐกิจ	 จนละเลยการให้้ควิามสำคัญอย่างจริงจังกับ้เร่�อง 
ควิามยั�งย่น	 ในวิันน่�เองเราทีุ่กคนต้่างได้รับ้ผลกระที่บ้โดยต้รง 
จากสิ�งที่่� เราร่วิมกันก่อข้่�น	 เช่น	 ภัยพื่ิบ้ัต้ิที่่�ห้นักข้่�นในแต้่ละป็ี 
ชั�นบ้รรยากาศถึูกที่ำลาย	การข้าดแคลน	และแย่งชิงที่รัพื่ยากร 
ควิามเห้ล่�อมล�ำที่างสังคม	จนมาถึ่งเร่�องข้องโรคระบ้าดท่ี่�เกิดข้่�น 
ซึ่่�งปั็ญห้าเห้ล่าน่�กลายเป็็นปั็ญห้าวิงกว้ิางที่่�ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนห้น่�ง	
ห้รอ่ป็ระเที่ศใดป็ระเที่ศห้น่�งต้อ้งรับ้ผิดชอบ้	แต้เ่ราทุี่กคนท่ี่�มส่่วินร่วิม
กับ้เร่�องน่�ต้้องร่วิมม่อกันอย่างจริงจัง	เพื่ราะไม่เช่นนั�นแล้วิไม่เพื่่ยงแต้่
ระดับ้บุ้คคล	ชุมชน	ที่่�จะได้รับ้ผลโดยต้รง	แต้่มันยิ�งจะลุกลามไป็ยัง
ธุุรกิจเศรษฐกิจในระดับ้ป็ระเที่ศและระดับ้โลกอ่กด้วิย

	 เ ม่� อพืู่ ดถึ่ ง 	 “ ธุุ ร กิ จ ” 	 ซ่ึ่� ง เ ป็็ นต้ั วิ แป็รห้ลั กส ำคัญ 
ในการก่อให้้ เ กิดผลกระที่บ้ที่่� ไ ด้กล่าวิมาข้้างต้้น	 และส่งผล 
ต้่อระบ้บ้เศรษฐกิจโดยต้รง	ที่ำให้้ธุุรกิจต้้องม่ส่วินในการรับ้ผิดชอบ้ 
ที่่�มากข้่�นต้ามไป็ด้วิย	 เก่อบ้	 20	ป็ีแล้วิที่่�เราได้ยินคำวิ่า	 “CSR: 
Corporate	Social	Responsibility”	ห้ร่อ	“ควิามรับ้ผิดชอบ้ 
ต้่อสังคม”	ซึ่่�งที่่�ผ่านมานั�นห้ลายธุุรกิจม่การดำเนินการในป็ระเด็น 
ที่่�แต้กต้่างกันออกไป็	รวิมถึ่งควิามเข้้มข้้นข้องการที่ำ	CSR	ก็เช่นกัน	
ส่วินให้ญ่เป็็นเพื่่ยงการดำเนินงานในลักษณ์ะข้องโครงการที่่�บ้างครั�ง
อาจข้าดควิามต้อ่เน่�อง	เนน้การรบั้รูส้รา้งควิามเช่�อมั�นผา่นการส่�อสาร
เพื่่�อสรา้งภาพื่ลกัษณ์	์ชว่ิยแกป้็ญัห้าไดใ้นบ้างป็ระเดน็	สรา้งผลกระที่บ้ 
ในวิงแคบ้	และยังไม่เกิดการบู้รณ์าการแบ้บ้องค์รวิม	 (Holistic 
Integration)

โดย นายชััคพััฒน์ นัสการ
	 Chief	Thinking	Officer,	ThinkMate
	 และผู้ก่อต้ั�งห้ลักสูต้ร	The	Magic	Number

 นายศุุทธิิวััต นัสการ
	 Director	of	Communications,	ThinkMate
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	 ด้วิยเห้ตุ้น่�เองเม่�อ	“ความยั�งยืน”	(Sustainability)	กลายมาเป็็นกระแสห้ลัก	ส่งผลให้้ภาคธุรุกิจเกิดควิามต้่�นต้ัวิมากข้่�น	โดยเฉพื่าะ
บ้ริษัที่จดที่ะเบ้่ยนในต้ลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห้่งป็ระเที่ศ	บ้ริษัที่ข้้ามชาต้ิ	ห้ร่อบ้ริษัที่ที่่�ได้รับ้การลงทีุ่นจากกองทีุ่น	ม่การป็รับ้ต้ัวิให้้สอดรับ้กับ้ 
เร่�องดังกล่าวิ	และพื่ัฒนาแนวิที่างในการดำเนินงานเพื่่�อให้้ต้อบ้โจที่ย์ควิามยั�งย่นที่่�แที่้จริง	 โดยเริ�มเป็ล่�ยนแนวิคิดจากการบ้ริห้ารจัดการ 
เพื่่�อต้อบ้สนองแก่ผู้ถึ่อหุ้้นให้้มากที่่�สุด	 เป็ล่�ยนไป็ให้้ควิามสำคัญกับ้ผู้ม่ส่วินได้เส่ยอ่�นที่ั�งที่างต้รงและที่างอ้อม	 เช่น	คู่ค้า	พื่นักงาน	ลูกค้า	
ชุมชน	ต้ลอดจนสิ�งแวิดล้อม	จนม่แนวิควิามคิดต้่าง	ๆ	ที่่�เกิดข้่�น	 เพื่่�อมาสนับ้สนุนในองค์กรต้่าง	ๆ	ได้ม่การจัดการควิามยั�งย่นอย่างม่ระบ้บ้ 
และนำไป็ใช้ได้จริง	รวิมถึ่งห้น่วิยงานห้ลักที่่�สำคัญที่่�สนับ้สนุนการข้ับ้เคล่�อนเร่�องควิามยั�งย่นดังต้ัวิอย่างต้่อไป็น่�

ห็ลัักการ “ESG : Environmental 

Social Governance”	(มติ้สิิ�งแวิดล้อม 
มติ้สิงัคม	และมิต้บิ้รรษัที่ภิบ้าลห้รอ่เศรษฐกิจ) 
ถึูกนำมาเป็็นแนวิที่างในการบ้ริห้ารจัดการ
องค์กรเพื่่�อควิามยั�งย่น	และส่งต้่อไป็ยังเร่�อง
การวิัดผลข้องการดำเนินงานควิามยั�งย่น
ข้องแต้่ละองค์กรอ่กด้วิย	ห้น่วิยงานกำกับ้
ห้ร่อองค์กรอิสระห้ลายท่ี่�ได้นำห้ลักการน่�
ไป็ใช้วิัดควิามยั�งย่นที่ั�งภายในป็ระเที่ศ	และ
ระดับ้สากล	

นอ๊กจากนั�นยัั่งมี “เป้้าห็มายั่การ

พััฒนาทิ้ี� ยัั่� งยั่ืน”(Sustainable 

Development Goals: SDGs) 

ที่่�จัดที่ำโดยองค์การสห้ป็ระชาชาติ้	 และ
ป็ระเที่ศสมาชิกเพื่่�อใช้เป็็นกรอบ้การพื่ัฒนา 
ควิามยั�งยน่ข้องโลกรว่ิมกนั	และป็ระเที่ศไที่ย 
กไ็ด้นำมาจดัที่ำแผนการข้บั้เคล่�อนเป็า้ห้มาย
การพัื่ฒนาที่่�ยั�งยน่และยุที่ธุศาสต้รช์าติ้	20	ปี็	
(พื่.ศ.	2561	-	2580)	เช่นกัน

“ป้รัชีญาขอ๊งเศรษฐก้จพัอ๊เพัียั่ง” 
ข้องพื่ระบ้าที่สมเดจ็พื่ระเจา้อยูห่้วัิ	รชักาลที่่�	9 
ที่่�พื่ระองค์พื่ระราชที่านพื่ระราชดำรัส 
แก่คนไที่ยนับ้ต้ั�งแต่้	พื่.ศ.	2517	 เพื่่�อเป็็น
แนวิที่างในป็ระชาชนสามารถึดำรงอยู่ได้
อยา่งมั�นคงและยั�งยน่	แมว้ิา่จะมส่ถึานการณ์ ์
ที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงและกระที่บ้ต่้อการดำรงช่วิิต้ 
อยู่ต้ลอดเวิลา	 และได้ม่ห้ลายองค์กร 
ท่ี่�นำแนวิคิดน่�มาเป็็นส่วินห้น่�งในการพื่ัฒนา
องค์กรและธุุรกิจให้้เกิดควิามยั�งย่น

สถาบัันไทิ้ยั่พััฒน์ ทิ้ี�ได้้ทิ้ำาการป้ระเม้น

บัร้ษัทิ้จด้ด้ทิ้ะเบีัยั่นทิ้ี�มีการด้ำาเน้นงาน

ด้้านส้�งแวด้ลั้อ๊ม สังคม แลัะธรรมา 

ภิ้บัาลั	และม่การจัดลำดับ้บ้ริษัที่ที่่�เร่ยกว่ิา	
“ESG	100”	 เพื่่�อให้้นักลงทีุ่นเห้็นมิต้ิข้อง 
การจัดการเร่�องควิามยั�งย่นข้ององค์กร

ตลัาด้ห็ลัักทิ้รัพัยั่์แห็่งป้ระเทิ้ศไทิ้ยั่

เอ๊งมีการจัด้ให็้มี “รายั่ชี่อ๊ห็้้นยั่ั�งยั่ืน” 

(THIS : Thailand Sustainability 

Investment) และจัดที่ำแนวิป็ฏิิบ้ัต้ิที่่�ด่ 
เพื่่�อเป็็นอ่กห้น่�งที่างเล่อกแก่นักลงทุี่น 
ที่่�ต้้องการลงทีุ่นต้ามแนวิที่างข้องการลงทีุ่น
อย่างม่ควิามรับ้ผิดชอบ้	 (Responsible	
Investment)

ศูนยั่์ว้จัยั่แลัะสนับัสน้นเป้้าห็มายั่ 

การพััฒนาทิ้ี�ยั่ั�งยั่ืน (SDG Move) 

Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI )  มาตรฐานการรายั่งาน 

งานความยัั่�งยั่ืนระด้ับัโลัก GRI 

(Global Reporting Initiative) 
เป็็นต้้น	ซึ่่�งที่ั�งห้มดล้วินแต้่ผลักดันให้้เกิด 
การพัื่ฒนาข้ององค์กรต่้อควิามยั� งย่น	
และเป็็นส่วินช่วิยแก่	Stakeholder	และ 
นักลงทีุ่นใช้ในการต้ัดสินใจ	
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 “Triple Bottom Line”	เป็น็อก่ห้น่�งแนวิคิดในการเก็บ้
รวิบ้รวิมข้้อมูล	และวิัดผลการดำเนินงานด้านควิามยั�งย่น	โดย	John 
Elkington	ผูแ้ต้ง่ห้นงัสอ่ชาวิองักฤษที่่�กลา่วิถึง่การวิดัผลการดำเนนิงาน 
เพื่่�อควิามยั�งยน่ไมไ่ดม้เ่พื่ย่งแค	่“กำไร”	(Profit)	เที่า่นั�น	แต้ย่งัคงต้อ้งดู 
ถึ่งเร่�องการดูแลที่างสิ�งแวิดล้อมและโลกใบ้น่�ข้องเราทีุ่กคน	(Planet)	
และเก่�อกูลกับ้คนห้ร่อสังคมอ่กด้วิย	(People)

	 นอกจากน่�แล้วิ	 ยังม่คณ์ะกรรมการมาต้รฐานการบ้ัญช่ 
เพื่่�อควิามยั�งย่น	 (SASB)	 เป็็นองค์กรอิสระที่่�กำห้นดมาต้รฐาน 
ที่่�ส่งเสริมการเป็ิดเผยข้้อมูลด้านควิามยั�งย่นที่่� เป็็นสาระสำคัญ 
เพื่่�อต้อบ้สนองควิามต้้องการข้องนักลงทีุ่นที่่�จัดต้ั�งข้่�นต้ั�งแต้่ป็ี	2554 
โดยมุ่ งเน้นเร่�องแม่บ้ที่การบ้ัญช่เพื่่�อควิามยั� งย่นและรูป็แบ้บ้ 
การรายงานในการนำเสนอในรายงานป็ระจำปี็	 ในรูป็แบ้บ้ 
ควิามสมัครใจ	(Voluntary)

	 ในทีุ่ก	ๆ 	ป็ี	ที่่�แต้่ละองค์กรต้้องนำเสนอรายงานที่างการเงิน
เพื่่�อแสดงผลการดำเนนิงานห้รอ่ฐานะที่างการเงนิแกผู่ถ้ึอ่หุ้น้	นกัลงที่นุ	
ห้รอ่ผูม้ส่ว่ินไดเ้สย่	ในดา้นการเงนิที่่�สำคญัข้องกจิการแลว้ิ	การรายงาน 
ควิามยั� ง ย่ น เป็็ นอ่ กห้ น่� ง ร าย ง าน ท่ี่� ส ำ คัญ ต่้อการ เ ปิ็ ด เ ผย 
ผลการดำเนินงานข้ององค์กรควิบ้คู่ไป็กับ้การรายงานที่างการเงิน 
โดยวัิต้ถุึป็ระสงค์ห้ลักในการรายงานนั�น	เป็็นการเปิ็ดเผยและส่�อสาร
การดำเนนิงานข้ององคก์รที่่�คำนง่ถึง่เร่�องสิ�งแวิดลอ้ม	สงัคม	เศรษฐกจิ	
และการกำกับ้ดูแลกิจการที่่�ด่	 ควิบ้คู่ไป็กับ้การดำเนินธุุรกิจ	และ 
เร่�องการพัื่ฒนาที่่�ยั�งยน่นั�นมส่าระสำคัญ	และเป็น็เร่�องห้ลักที่่�เก่�ยวิข้อ้ง
กับ้องค์กรจริง	 ๆ	 โดยสอดคล้องกับ้เป็้าห้มายห้ลักข้ององค์กร 
ในการที่ำธุรุกจิ	นอกจากนั�น	ข้อ้มลูที่่�เป็ดิเผยควิรมป่็ระโยชนต์้อ่องคก์ร	
และนกัลงทุี่นเพื่่�อใช้ในการตั้ดสนิใจที่างธุรุกิจ	รวิมที่ั�งเร่�องควิามคุม้ค่า
และต้้นทีุ่นที่่�ก่อให้้เกิดการรายงานนั�น	ๆ

	 อย่างที่่�ผมได้กล่าวิไป็ข้้างต้้นวิ่าเร่�องข้องควิามยั�งย่น 
เป็น็เร่�องข้องสว่ินรวิม	ไมใ่ชเ่ร่�องข้องคนใดคนห้น่�ง	องคก์รใดองคก์รห้น่�ง 
ห้ร่อป็ระเที่ศใดป็ระเที่ศห้น่�ง	 ด้วิยเห้ตุ้น่�เราทุี่กคนจ่งต้้องม่ส่วิน
เก่�ยวิข้้องในฐานะมนุษย์คนห้น่�ง	ดังนั�น	 ไม่วิ่าคุณ์จะเป็็นพื่นักงาน 
ในแผนกไห้นก็ต้าม	คุณ์ก็ค่อคนสำคัญที่่�ม่ส่วินช่วิยต้่อการข้ับ้เคล่�อน

	 ยิ�งเม่�อภาคธุุรกิจเริ�มต้ระห้นักถ่ึงควิามสำคัญในการดำเนิน
กิจกรรมที่างธุุรกิจที่่�ส่งผลต้่อควิามยั�งย่นในทีุ่กมิต้ิแล้วินั�น	การต้ั�ง
เป็้าห้มายและกำห้นดกรอบ้ในการดำเนินงานที่่�ชัดเจน	การสร้าง 
วิัฒนธุรรมแห้่งควิามยั�งย่น	 ต้ลอดจนการสร้างการม่ส่วินร่วิม 
ในองคก์รคอ่	ใบ้เบ้กิที่าง	แต้ส่ิ�งสำคญัที่่�จะเป็น็เคร่�องมอ่ช่�วิดัควิามสำเรจ็ 
ค่อ	ข้้อมูล	ดังนั�น	“ฝ่่ายบ้ัญช่”	ห้ร่อ	“พื่นักงานบ้ัญช่”	ผู้ซึ่่�งเก่�ยวิข้้อง
กับ้ข้้อมูลและชุดต้ัวิเลข้ข้องบ้ริษัที่จ่งเป็็นอ่กห้น่�งห้ัวิใจสำคัญ

มาถึงตรงนี� ผมว่าค้ณ (นักบััญชีี

เจ้าขอ๊งก้จการ ผู้บัร้ห็าร นักลังทิ้้น

ห็รือ๊แม้แต่ผู้มีส่วนได้้เสียั่คนอ๊่น ๆ)

คงจะตั�งคำาถามแลั้วว่า

การพััฒนาความยั่ั�งยั่ืนจะเกี�ยั่วข้อ๊ง

กับับััญชีีอ๊ยั่่างไร?
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	 แต้ส่ิ�งที่่�สำคญัและเป็น็ควิามที่า้ที่ายข้ององคก์รในป็จัจบุ้นัน่� 
ค่อ	การจัดเก็บ้ข้้อมูลผลการดำเนินงานที่่�สอดคล้องต้ามเป็้าห้มาย 
ที่ั�งที่่�เป็็นตั้วิเงิน	และไม่ใช่ต้ัวิเงิน	ม่คุณ์ภาพื่	ม่ควิามเช่�อมโยง	และ 
เป็็นระบ้บ้	ต้ลอดจนการวัิดผลข้องการดำเนินงานที่่�เก่�ยวิข้้องกับ้
ควิามยั�งย่นที่่�ส่งผลต่้อการดำรงช่วิิต้ในแง่มุมบุ้คคล	ผู้ม่ส่วินได้เส่ย	
และธุุรกิจ	และคงป็ฏิิเสธุไม่ได้วิ่า	“ห้น่วิยงานด้านบ้ัญช่และการเงิน” 
ยังเป็็นส่วินสำคัญที่่�ช่วิยสนับ้สนุนองค์กรในการวิางแผนกระบ้วินการ
ในการเป็ิดเผยข้้อมูลและการรวิบ้รวิมข้้อมูลเพื่่�อให้้ภาพื่ที่่�ชัดข้่�น 
ต้ลอดจนการนำข้้อมูลท่ี่�ได้จากการวิบ้รวิมไป็วิิเคราะห้์	และกำห้นด
ต้ัวิช่�วิัดในมิต้ิต้่างๆ	 เพื่่�อการวิัดผลในระยะยาวิ	 และต้อบ้โจที่ย์ 
การที่ำธุุรกิจควิบ้คู่ไป็กับ้ควิามยั�งย่นข้ององค์การเพื่่�อสร้างคุณ์ค่า 
ในระยาวิ

	 ผลสำเรจ็ข้องควิามยั�งยน่ไม่ใช่แค่การบ้นัที่ก่รายการที่่�เกดิข้่�น 
ที่ั�งที่่�เป็็นต้ัวิเงินและไม่ใช่ต้ัวิเงินเที่่านั�น	แต้่ป็ัจจัยแห้่งควิามสำเร็จ	
ค่อวิัฒนธุรรมองค์กรท่ี่�ได้สร้างควิามต้ระห้นักและป็ลูกผังจิต้สำน่ก 
ในทีุ่ก	ๆ	คน	ต้่อการป็ฏิิบ้ัต้ิงานให้้เกิดควิามยั�งย่นในระยะยาวิจริง	ๆ 
รวิมที่ั�งกระบ้วินการการจัดเก็บ้ข้้อมูลและการเป็ิดเผยข้้อมูลที่่�ม่ 
ควิามเช่�อมโยงและสอดคล้องกับ้เป็้าป็ระสงค์ข้องการดำเนินธุุรกิจ 
ยิ�งไป็กวิ่านั�นการต้ิดต้ามและป็รับ้ป็รุงให้้เห้มาะสมต้ลอดการเดินที่าง
ข้องการที่ำธุุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น	 เพื่่�ออนาคต้ร่วิมข้องพื่วิกเราชาวิมนุษย์	
(Our	Common	Future	for	Future	Life)

 “ท้ิ้�งขยั่ะให็้เป้็นทิ้ี�เป้็นทิ้าง” ในความค้ด้เม่อ๊ผม 

วัยั่เด้็ก ก็ถูกเป้ลัี�ยั่นแป้ลังไป้ตามบัร้บัทิ้ขอ๊งกาลัเวลัา

 “ท้ิ้�งขยั่ะให้็เป้น็ทิ้ี�เป้น็ทิ้าง”	ในควิามคิดชว่ิงวัิยกลางคนน่� 
ไมเ่พื่ย่งแต่้ที่ิ�งข้ยะในถัึงข้ยะ	แต้ต้่้องแยกข้ยะให้ถู้ึกถึงั	ไมส่รา้งข้ยะเพื่ิ�ม	
ห้รอ่ห้ากสรา้งข้ยะเพื่ิ�มจะชว่ิยให้เ้กดิการยอ่ยสลายให้เ้รว็ิข้่�นไดอ้ยา่งไร	
และที่้ายที่่�สุดข้ยะที่่�สร้างจะไม่ที่ำลายระบ้บ้นิเวิศ	และม่ผลกระที่บ้ 
ต้่อคนรุ่นต้่อไป็ได้อย่างไร

 “ข้อ๊มูลั” จะเป้็นภิาพัทิ้ี�ชีัด้ขึ�นขอ๊งการพััฒนา 

ความยั่ั�งยั่นื แลัะผมเชีอ่๊มั�นวา่ “การบััญชีี” จะเป้น็สว่นห็นึ�ง

ในการพััฒนาความยั่ั�งยั่ืนอ๊ยั่่างแน่นอ๊น

	 ต้ิดีต้ามเรื�องกัารจัดีเกั็บข้อมูลและต้ัวช่ีวัดีในเรื�อง 
ความยั�งยืนในฉบับถ้ัดีไปี
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พูดคุยกันภาษาพี่น้อง…

มุมมอง Work from Home

กับความท้าทายระดับโลก (โรค)

ในสไตล์นักบัญชี SCG

ตอนที่

2

โดย นายลัักษณะน้อย พึ่่�งรััศมีี 
ที่่�ปรึึกษาคณะกรึรึมการึวิิชาช่พบััญช่ด้้านการึบััญช่บัรึิหารึ
และกรึรึมการึบัรึิษัที่จด้ที่ะเบั่ยนในตลาด้หลักที่รึัพย์หลายแห่ง

แลัะนางสุุทธาสุินี ภู่่�อิ�มี
กรึรึมการึในคณะกรึรึมการึวิิชาช่พบััญช่ด้้านการึบััญช่บัรึิหารึ
และ Head of Accounting Information Management
บัรึิษัที่ ปูนซิิเมนต์ไที่ย จำกัด้ (มหาชน)

ทีมีงาน 
นางสุุภู่ัทรัีย์ นวลังามี ACMA, CGMA
Senior Manager - Accounting Information Management, SCG

นางสุาววลััยพึ่รัรัณ เผื่่�อนพึ่ันธ์นิด 
Costing Team Leader-SFCG, Cement-Building Materials, SCG

และนายโกเมีศ ชลัินทรั
Costing Specialist, SCGR, Cement-Building Materials, SCG

ใน 
ตอนที่ี่ 1 ผูู้้เขีียนได้เล่่าถึึงการที่ำางานในรูปแบบ WFH 

ในสไตล์่นักบัญชีี SCG ขีองสำานักงานบัญชีีกล่าง 

บริษัที่ ปูนซิิเมนต์ไที่ย จำำากัด (มหาชีน) ภายใต้การนำาขีอง 

นายพิิชิิต ลีีลีะพิันธ์์เมธ์า ผูู้้อำานวยการสำานักงานบัญชีีกล่าง 

แล่ะประธานคณะกรรมการวิชีาชีีพบัญชีีด้านการที่ำาบัญชีี ที่ั�งในด้าน

เคร่องมือ แล่ะระบบต่าง ๆ การบริหารจำัดการคน แล่ะความที่้าที่าย 

ในการที่ำางาน ในมุมมองขีองนักบัญชีีต้นทีุ่น นักบัญชีีรายงาน 

เพ่อการจัำดการ แล่ะนักบัญชีีที่ีม SCG Consolidation ไปแล้่ว 

ตอนที่ี่ 2 นี� ผูู้้เขีียนจำะมาแบ่งปันมุมมองขีองพี่ ๆ  น้อง ๆ  นักบัญชีี 

SCG อีก 3 กลุ่่ม คือ Chief Accounting Officer (CAO) 

ผูู้้ดูแล่งานบัญชีีในภาพรวมขีองแต่ล่ะบริษัที่ หรือกลุ่่มธุรกิจำ 

Accounting System and Process Development 

(ASPD) เสมือนเป็นหน่วยงาน IT ขีองบัญชีีมีหน้าที่ี่หล่ัก 

ในการดูแล่ แล่ะพัฒนาเร่องระบบงานที่างบัญชีีต่าง ๆ แล่ะปิดที่้าย 

ด้วยมุมมองขีองพินักงานใหม่ ว่าในวิกฤต Covid-19 นี� 

อะไรคือความที่้าที่ายในการที่ำางานขีองที่ั�ง 3 กลุ่่ม แล่ะรับมือกับ

สถึานการณ์นี�อย่างไร

ความท้าทาย คือบทพิิสูจน์อีกขั้ั�น

 Chief Accounting Officer (CAO) จะม่บัที่บัาที่
เป็นผูู้้ดู้แลงานบััญช่ในภาพรึวิมของแต่ละบัริึษัที่ หรึือกล่่มธุ่รึกิจ 
จากการึพูด้ค่ยกับัพ่�  ๆ  CAO ความท้้าท้ายในบท้บาท้น้� ก็็คือ 
ก็ารนำเสนอข้้อมูลแก็่ MD และคณะจััดก็ารข้องแต่่ละบริษััท้ 
ท้้�รวดเร็ว ต่รงประเด็นก็ว่าเดิม เพรึาะในสถานการึณ์วิิกฤตเช่นน่� 
ข้อมูลที่่�ธุ่รึกิจได้้รึับัจะม่ปรึิมาณมากและหลากหลาย ด้ังนั�น 
เรึาในฐานะนักบััญช่ที่่�เป็นคู่คิด้ให้กับัธุ่รึกิจ (Business Partner) 
จะต้องย่อยข้อมูล เลือกโฟกัสเรึื�องที่่�ม่ผู้ลกรึะที่บัเป็น Top Five 
ปรึับัวิิธุ่การึนำเสนอให้กรึะชับั เป็น One Page ใช้เวิลา 5 นาที่่ 
สื�อภาพได้ช้ดั้เจน ชว่ิยช่�จด่้ และนำเสนอที่างเลอืกเพื�อใหธุ้ร่ึกจินำไป
วิางแผู้นแก้ Game ตอ่ไป และอก้็หน่�งเครื�องมือท้้�สำคัญในบท้บาท้
ข้อง CAO ยุค New Normal ท้้�สอดรับกั็บแนวท้างข้อง SCG 
ในก็ารเป็น Data Driven Organization ก็็คือ ก็ารนำ Data  
Analytics เข้้ามาใช้้ แม้จะ WFH เรึาก็สามารึถแนะนำที่่มใช้ Data 
ที่่�ม่อยู่ให้เป็นปรึะโยชน์ หา Value ควิามเชื�อมโยง ที่ำให้ธุ่รึกิจ 
เหน็ขอ้มลูจากอด้ต่ ชว่ิยตั�งคำถาม และเชื�อมโยงไปสูก่ารึคาด้การึณว์ิา่
มจ่ด่้ใด้ที่่�สามารึถที่ำใหด้้ข่ึ�นได้ใ้นอนาคต ซิึ�งการึนำ Data Analytics 
เข้ามาใช้ เป็นการึนำวิิธุ่การึที่างสถิติ และ Digital Technology 
เช่น Basic Machine Learning เข้ามาเป็นเครึื�องมือช่วิยท้ำให้ 
คำแนะนำม้ความน่าเช้ื�อถืือ และม้โอก็าสท้้�จัะเก็ิดข้่�นได้จัริงยิ�งข้่�น 
นับเป็นอ้ก็หน่�งความท้้าท้ายสำหรับ CAO ในก็ารสนับสนุน 
ต่ั�งโจัท้ยใ์หแ้ก็ท่้ม้เพื่ื�อใหน้ำ Data Analytics เข้า้มาเปน็เครื�องมอื
ในก็ารต่ัดสินใจัท้างธุุรก็ิจัได้ด้ยิ�งข้่�น 

“Work from Home (WFH) ตัวอย่่ไกลี ใจใกลี้กัน

ผ่่าน Business Model แบบ Shared Services

Organization” คือ สิ่งสำาคัญในการที่ำางานในรูปแบบ 

WFH การจำัดที่ำาบัญชีี วิเคราะห์ แล่ะการนำาเสนอรายงาน

เพ่อการจำัดการ ต้องเชี่อมโยงถึึงกัน ด้วยการเขี้าใจำงาน 

(Process) เขี้าใจำคน (People) แล่ะวางระบบพื�นฐานที่ี่ดี 

(Platform) ไม่ว่าจำะวิกฤตใด ๆ พวกเรานักบัญชีี

ถึือเป็นส่วนสำาคัญที่ี่จำะชี่วยสนับสนุนการขีับเคล่่อนองค์กร

ให้ผู้่านพ้นวิกฤตนั�น ๆ ได้เป็นอย่างดี
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ที่ำตามบัที่บัาที่ของตัวิเอง ชว่ิยเหลือกนั การึยอมรัึบั และปรัึบัเปล่�ยนวิธิุ่
การึที่ำงานใหม่ ๆ  เพรึาะเมื�อม่ Covid-19 แล้วิที่ำเหมือนเด้ิมเรึาจะไป
ต่อไม่ได้้ ซิึ�งต้องชื�นชมที่่มงาน Key User  และพ่� ๆ  น้อง ๆ  ผูู้้เก่�ยวิข้อง
ที่่กหน่วิยงานอย่างมาก
 จากที่่�ผูู้้เข่ยนเล่าถึงแต่ละหน่วิยงานของบััญช่ SCG ที่่กคน 
จะค่้นเคยกับัการึที่ำงานที่่�สำนักงานกันมาโด้ยตลอด้ก่อนจะต้อง
มาเจอการึที่ำงานแบับั WFH ที่่�ที่ำให้ต้องปรึับัตัวิกัน แต่สำหรึับั 
ก็ลุ่มข้องพื่นัก็งานใหม่ที่่�เพิ�งเรึ่ยนจบั เพิ�งเรึิ�มที่ำงานก็มาเจอ WFH 
แล้วิจะรึับัมืออย่างไรึ? ผูู้้เข่ยนได้้สัมภาษณ์น้องใหม่ที่่�เข้างานในช่วิง 
Covid-19 เลา่วิา่ ก็ารไม่เคยเข้า้สำนัก็งานเลย ไม่เคยเจัอหวัหนา้ หรอื
พื่้�ร่วมแผนก็เด้ยวก็ันแบบ Face to Face น้�แหละคือ ความท้้าท้าย
นอ้งบัางคนบัอกวิา่ การึสอนงานเรึย่นรึูห้นา้งานตา่ง ๆ  รึะบับังานตา่ง ๆ  
ที่ำควิามเข้าใจธุ่รึกิจ ผู้่าน MST อาจจะเข้าใจไม่ 100% เช่น 
ถ้านั�งอยู่ด้้วิยกันกับัพ่� ๆ เมื�อสงสัยตรึงไหนพ่�ก็มาอธุิบัาย ช่�จ่ด้ให้เรึา 
เห็นภาพได้้เลย แต่เมื�อต้อง WFH ก็ไม่สะด้วิกแบับันั�น ซิึ�งอ้ก็ด้านหน่�ง 
ก็็ม้ความท้้าท้ายในก็ารต่ิดต่่อสื�อสารก็ับพื่้�  ๆ ท้้�ต่้องก็ารคุย 
หรอืสอบถืามงาน นอ้งใหมจ่ัะรูส้ก่็เก็รงใจั เปน็ก็งัวลวา่จัะเข้า้หาพื่้� ๆ  ได้ 
ในช่้องท้างไหนบ้าง เพรึาะด้้วิยควิามที่่�ไม่เห็นหน้ากัน ไม่ได้้อยู่ 
ด้้วิยกันเลยที่ำให้ไม่รึู้ว่ิาพ่� ๆ สะด้วิก พร้ึอมที่่�จะให้คำตอบัหรืึอไม่ 
บัางครึั�งก็อาจจะที่ำให้ที่ำงานล่าช้าไป แต่น้องก็ได้้แบั่งปันเที่คนิค 
ให้ฟังวิ่าจะอาศััยควิามเป็นเด้็ก ควิามข่�เล่นของตัวิเองในการึเข้าหา 
ขอคำแนะนำจากพ่� ๆ  (แต่ก็ต้องดู้ด้้วิยวิ่าพ่�เค้าอาย่ไม่ห่างจากเรึามาก) 
ซิึ�งผูู้้ เข่ยนมองวิ่าหัวหน้า และพื่้�ร่วมแผนก็ถืือเป็นส่วนสำคัญ 
ในก็ารดูแลน้อง ท้้�ถื่งแม้ต่ัวจัะไก็ลก็ัน แต่่เราก็็สามารถืท้ำให้ 
ความรูส้ก่็ใก็ลช้้ดิเปน็ท้ม้เดย้วก็นั เพื่ื�อใหน้อ้งคลายความก็งัวล และ
น้�ก็็คืออ้ก็มุมหน่�งข้องความท้้าท้ายในช้่วง WFH

 และอ่กหนึ�งหน่วิยงานท่ี่�สำคัญ ที่่�ขับัเคลื�อนบััญช่ SCG 
ของเรึาในช่วิงวิิกฤตให้บัรึรึล่เป้าหมาย และสำเรึ็จไปได้้ก็คือ 
Accounting System and Process Development (ASPD) 
ขอเปรึ่ยบัเที่่ยบัให้เห็นภาพกับัตัวิละครึ Q ในภาพยนตร์ึ James 
Bond พยัคฆ์์รึ้าย 007 หาก Q คือเบัื�องหลังสำคัญของ Bond 
ในที่่กภารึกิจ จนม่คำกล่าวิว่ิา “ไม่ม่ Q ก็ไม่ม่ Bond” หน่วิยงาน 
ASPD ก็คือ Q ของนักบััญช่ SCG เพรึาะ ASPD คือเบัื�องหลังสำคัญ
ที่่�คอยตรึะเตรึ่ยมอ่ปกรึณ์ และดู้แลรึะบับังานต่าง ๆ อยู่เค่ยงข้าง 
นักบััญช่ SCG ในที่่กสถานการึณ์เช่นเด้่ยวิกัน จากการึพูด้ค่ยกับั 
พ่�ที่่�ดู้แลงานภาพรึวิม ASPD เล่าวิ่า ความท้้าท้ายข้องหน่วยงานน้� 
คือ จัะท้ำอย่างไรให้ท้้มบัญช้้ SCG ข้องสำนัก็งานบัญช้้ก็ลาง 
ทุ้ก็คน (100%) ท้ั�งในไท้ยและต่่างประเท้ศ สามารถืท้ำงานจัาก็ 
ท้้�บา้นไดเ้ปน็อยา่งด ้ที่ม่ ASPD ชว่ิยปรึะสานงานจดั้สรึรึจอ Monitor 
คอมพวิิเตอร์ึ และอป่กรึณ์ตา่ง ๆ  เตรึย่มพร้ึอมใหไ้ปใชท้ี่่�บัา้น การึเปิด้ 
Port Internet ปรึะสานงาน Vendor ที่่�ดู้แล Application ต่าง ๆ  
ให้พร้ึอมใช้งาน และหัวิใจสำคัญของรึะบับัที่่�รึองรัึบัการึที่ำงาน 
จากที่่�บั้านภายใต้รึะบับั Security ของ SCG ก็คือการึเปิด้ VPN 
น่�แหละคือสิ�งที่่� ASPD ต้องเตรึ่ยมควิามพรึ้อมเพื�อช่วิยสนับัสน่น 
การึที่ำงานของที่่มบััญช่ SCG ที่่กคน สำหรึับัความท้้าท้ายภายใน 
ASPD เอง ช้่วงท้้�ผ่านมาม้ก็ารข้่�นระบบใหญ่ ๆ หลาย Project 
เดมิท้ำงานเปน็ Face to Face ในก็ารท้ดสอบเมื�อเจัอปญัหาก็ช็้ว่ย
ก็นัแก็ไ้ข้ไดเ้รว็ แต่เ่มื�อ WFH ก็ระท้นัหนั ก็ต็่อ้งปรบัก็ระบวนท้พัื่ก็นั 
พื่อสมควร ท้ำอยา่งไรใหส้ามารถืบรหิาร และต่ดิต่ามความคบืหนา้ 
ข้องแต่่ละ Project ให้ได้ต่ามแผน Go-live ได้ต่ามก็ำหนด 
ที่ำเคสต่าง ๆ  ได้ค้รึบัถ้วิน นอกจาก ASPD จะนำเครึื�องมือมาช่วิย เชน่  
สรึา้งกล่ม่ Microsoft Teams (MST) มเ่วิบ็ัไซิตใ์หเ้ปดิ้ Issue Log และ
ตอบัคำถามแล้วิ สิ�งที่่�เป็น Key Success Factor ท้้�ท้ำให้ Project 
เดินต่่อได้และประสบความสำเร็จั คือ ก็ารปรับ Mindset
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จะเกิดอะไรขั้้�นกับรูปแบบการทำางาน

เม่อสถานการณ์์ Covid-19 ดีขั้้�น

 จากการึที่่�ผูู้้เข่ยนได้้พูด้ค่ยกับันักบััญช่หลาย ๆ หน่วิยงาน 
คนส่วินใหญ่ไม่ต้องการึ Work from Office (WFO) 100% 
น่�แหละคือ New Normal ที่่�แที่้จรึิง บัางคนอยากจะ WFH ตลอด้ไป 
ด้ว้ิยเชื�อวิา่ WFH กไ็ด้ผู้้ลสำเรึจ็ของงานเหมอืน WFO แถมพว่ิงด้ว้ิยขอ้ด้่ 
มากมาย ที่ั�งไม่ต้องเด้ินที่างให้เส่ยเวิลาไปกับัการึจรึาจรึที่่�ติด้ขัด้ 
เหมือนได้้เวิลากลับัคืนมา บัางคนเล่าวิ่าม่เวิลาได้้เตรึ่ยมงานมากขึ�น 
บัางคนวิ่าได้้อยู่กับัตัวิเองมากขึ�น และบัางคนก็อิ�มเอมหัวิใจที่่�ได้้อยู่กับั
ครึอบัครึัวิ Full-Time แต่อ่กกล่่มคนส่วินใหญ่ ก็อยากเด้ินสายกลาง 
คือ WFH บั้าง สลับักับั WFO หรึือท่ี่�เรึ่ยกวิ่า Hybrid Workplace 
เพรึาะก็ชอบัข้อด้่ของ WFH แต่ก็ต้องการึเติมเต็มส่สันให้กับัช่วิิต 
เขา้สงัคม สมัผู้สัควิามรึูส้กึแบับั Face to Face เสรึมิสรึา้งควิามรึว่ิมมอื 
รึะหวิา่งสมาชิกในที่ม่ ชว่ิยกนัรึเิรึิ�ม Idea ใหม่ ๆ  จงึอยากจะเขา้ไปที่ำงาน
แบับั WFO  หากคำตอบัของเรึื�องน่�เป็นแบับัน่�แล้วิ จะเกิด้อะไรึขึ�น 
กับัรึูปแบับัการึที่ำงาน เมื�อสถานการึณ์ Covid-19 ด้่ขึ�น องค์กรึจะ
บัรึิหารึจัด้การึเพื�อรึับัมือกับัควิามต้องการึที่่�หลากหลายน่� ได้้อย่างไรึ
 ผูู้้ อ่านจะเห็นวิ่าในวิิกฤตน่� ม่ที่ั�งอ่ปสรึรึค และโอกาส 
ม่ควิามที่้าที่ายก็ม่การึเรึ่ยนรึู้  ม่ข้อด้่ก็ม่ข้อเส่ย ซิึ� ง เป็นโจที่ย ์
ที่่�แตล่ะองคก์รึจะตอ้งศักึษา วิเิครึาะหล์กึลงไป ที่ั�งในมม่ของงานและคน 
เพื�อบัรึิหารึจัด้การึให้เหมาะสมอย่างยั�งยืนต่อไป และที่่�ขาด้ไม่ได้้ 
คือ เครึื�องมือ Digital Technology รึะบับัการึที่ำงานต่าง ๆ 
หากเรึาม่การึปรึับัตัวิ  ศัึกษา วิางแผู้น เรึ่ยนรึู้  และพัฒนา 
มาโด้ยตลอด้เมื�อเกิด้สถานการึณ์วิิกฤต เครึื�องมือเหล่าน่� จะนำพา 
พวิกเรึาและองค์กรึ สามารึถผู้่านวิิกฤตน่�ไปได้้อย่างด้่ เหมือนกับั 
บญัช้ ้SCG ท้้�เราพื่ยายามปรบัต่วั พื่ฒันาในดา้นต่า่ง ๆ  อยา่งต่อ่เนื�อง 
ท้ำให้เราเป็นเรือบัญช้้ลำใหญ่ ท้้�พื่ร้อมจัะฝ่่าความท้้าท้ายในทุ้ก็ ๆ 
วิก็ฤต่

“We can’t eradicate an endemic virus,

but we can manage it just like we do

with the common flu.”

เราไม่อาจำขีจำัดไวรัส Covid-19 ให้หมดไป แต่สามารถึ

บริหารจำัดการมันให้เหมือนที่ี่เราที่ำากับไขี้หวัดธรรมดาได้

นายกรึัฐมนตรึ่ล่ เซิ่ยนล่ง ของสิงคโปรึ์กล่าวิ

“WFH ก็วางมือกับงานบ้าง สร้างความสุขั้ส่วนตัว 

พิักผ่อน ให้รางวัลชีวิตก็อย่าหยุด เป็นสิ่งที่

ทำาให้ชีวิต balance และถูกเติมเต็ม”

นพศักดิ์ จิตสกุลชัยเดช
Head of Accounting System and Process Development

“WFH ก็เหมือนเรียนออนไลน ์

เพิิ่มเติมที่ความท้าทาย ในการติดต่อส่อสารกับพิี่ ๆ”

อลิสา อินทะรังษี (new comer)
Costing accountant – Packaging

“ทีมร่วมกันออกแบบได้ ทั�งรูปแบบการทำางานและ

ช่องทางการส่อสาร เพิ่อตอบโจทย์การทำางานร่วมกัน 

และตอบสนองความต้องการขั้องลูกค้า”

ณัสรา แหล่งหล้า
CAO - Fibrous Business

“แรก ๆ เรามีช่องทางส่อสารที่หลากหลาย

ก็มีการพิูดคุยและปรับจูนกับน้องในทีม ว่าวิธีไหน

ที่ทีม OK และ Happy มันไม่มีสูตรตายตัว”

           นฤมล บุญญาคุณาเกษม
           Head of BAR-Polyolefins และ CAO-SCG Plastics,

CAO-SCG Performance Chemicals

“การเรียนงานช่วง WFH ต้องปรับตัว

ทุ่มเทศ้กษางานให้มากขั้้�น”

           มหัทธกร เปลี่ยนสมัย (new comer)
          Business Analysis & Reporting accountant- Olefins

 ผูู้้เข่ยนหวิังเป็นอย่างยิ�งวิ่า พืู่ดคุยก็ันภาษัาพื่้�น้อง…มุมมอง 
Work from Home ก็ับความท้้าท้ายระดับโลก็ (โรค) ในสไต่ล์ 
นัก็บัญช้้ SCG ที่ั�ง 2 ตอน จะสะท้ี่อนม่มมองการึที่ำงานในรูึปแบับั 
WFH ได้้แบั่งปันข้อมูล ปรึะสบัการึณ์วิ่าพวิกเรึาชาวิบััญช่ SCG 
ม่เครึื�องมือ รึะบับังาน การึบัรึิหารึจัด้การึดู้แลคน และดู้แลงาน 
เพื�อรึับัมือกับัสถานการึณ์ที่่�ที่้าที่ายน่�ได้้อย่างไรึ ผูู้้เข่ยนหวิังวิ่าจะเป็น 
ปรึะโยชน์ และสามารึถนำไปปรึับัใช้กับัการึที่ำงานของผูู้้อ่าน 
ในช่วิงวิิกฤตแบับัน่�ได้้…ขอขอบัค่ณที่่กที่่านอย่างยิ�งที่่�ติด้ตาม
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กรอบความคิด

ของนักบัญชียุคใหม่

        ความเปลีี่�ยนแปลี่งที่ี�เกิดข้�นอย่างรวดเร็วที่ั�วโลี่ก ที่ั�งด้านเที่คโนโลี่ยี 

เศรษฐกิจ สัังคม การเมือง แลี่ะวัฒนธรรม ตลี่อดช่วงหลี่ายปีที่ี�ผ่่านมา 

สัง่ผ่ลี่ใหอ้งคก์รธรุกจิตา่งเรง่ปรบัตวัเพื่อ่ความอย่ร่อด นกับญัชจีง้เขา้มา 

มีบที่บาที่ช่วยเหลี่ือการดำาเนินธุรกิจของผ่่้ประกอบการ ตั�งแต่ธุรกิจ 

Startup ไปจนถึ้งธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ขับเคลี่่อนองค์กรสั่่ Next Normal 

 การประกอบอาชีีพให้้ประสบความสำเร็จ ควรมีีลัักษณะการประกอบการเป็น Outsource แบบ Onsite Service ที่ี�เต็็มเป่�ยมด้้วย
พลัังแลัะความคิด้สร้างสรรค์ในการที่ำงาน เพื่่�อให้้เราสามารถก้้าวส่�ก้ารเจริญเติิบโติ และก้ารสร้างผลติอบแทนระยะยาวติ�อล่ก้ค้้าและติ�อองค์้ก้ร 
ของเราด้้วยค้วามพื่ร้อมของก้ารบริห้ารจัด้ก้าร เพื่่�อให้้ได้้ก้ระบวนก้ารทำงานท่�เป็็นมาติรฐานสาก้ล และมองเห้็นโอก้าสในก้ารพื่ัฒนาองค้์ก้ร 
เป็็น Hybrid Working โด้ยก้ารคั้ด้สรรเทค้โนโลย่ท่�เห้มาะสมและก้�อให้้เกิ้ด้ป็ระสิทธิิภาพื่ส่งสุด้กั้บร่ป็แบบก้ารทำงาน มาป็ระยุก้ต์ิใช้้เพื่่�อยก้ระดั้บ 
นัก้บัญช้่ไทยส่�สาก้ล ด้้วยมาติรฐาน ISO 9001 2015 ติาม ONE TOUCH Concept นักบัญชีีควรนำห้ลัักการ Design Thinking ซึ่่�งนับเป็น 
ห้ัวใจสำคัญเพ่�อการด้ำเนินธุุรกิจให้้ต็อบสนองการที่ำงานแบบ Outside in อย่างเต็็มประสิที่ธิุภาพแก่ลัูกค้าแลัะห้น่วยงานที่ี�เกี�ยวข้้อง 
ทีุ่กภาคส่วน ที่ั�งนี� เพ่�อเพิ�มมูลัค่าธุุรกิจ อันประกอบด้้วย 5 องค์ประกอบ ด้ังนี�

Mindset of Accountant

โดย นางสาวดวงจัันทร์์ สุขมา
ค้ณะทำงานพื่ัฒนาและศึึก้ษาค้วามก้้าวห้น้าทางเทค้โนโลย่เพื่่�อก้ารทำบัญช้่ 

และก้รรมก้ารผ่้จัด้ก้าร 
บริษัท ด้่ด้ับเบิลย่ค้อนซััลแทนท์ แอนด้์ เมเนจเม้นท์ จำก้ัด้

Empathy

ก้ารเห้็นอก้เห้็นใจ ใส�ใจ
ในก้ารให้้บริก้าร

Define

ก้ารแยก้แยะ
ป็ระมวลผล จัด้ห้มวด้ห้ม่� 

และก้ารลำด้ับ
ค้วามสำค้ัญของงาน

Ideate

ก้ารน�าเสนอแนวค้ิด้
ท่�สร้างสรรค้์ในก้าร
ท�างานท่�ห้ลาก้ห้ลาย

Prototype

ก้ารสร้างแบบจำลอง
ร่ป็แบบ ห้ร่อติ้นแบบ

ของงานและ
ก้ารบริก้าร

Test 
ก้ารทำก้ารทด้สอบ
ก้ระบวนก้ารทำงาน
ท่�ได้้ผ�านก้ารค้ิด้และ
ก้ารติ�อยอด้อย�าง

สร้างสรรค้์

หลี่ักการ

Design 

Thinking

1

2

3

4

5
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 นำมาซัึ�งผลลัพื่ท์ P&L Template ซัึ�งสามารถแสด้งผลในร่ป็แบบของ 
Template โด้ยด้ึงข้อม่ลอัติโนมัติิสรุป็เป็็น Dashboard เพื่่�อก้ารนำเสนอข้อม่ล 
และก้ารวิเค้ราะห้์ข้อม่ล (Data Analytic) นัก้บัญช้่ค้วรให้้บริก้ารล่ก้ค้้า 
แบบห้ลาก้ห้ลาย บนค้วามเป็็นไป็ได้้ส่งสุด้ ค้วรห้าป็ระสบก้ารณ์ ท่�ให้้บริก้าร
ล่ก้ค้้าทั�งภายในและติ�างป็ระเทศึ ผ�านระบบ Network ท่�รองรับก้ารทำงาน
แบบ World Wide Connection ซัึ�งถ่อเป็็นก้ารทำงานแบบไร้พื่รมแด้น รวมถึง 
การที่ี�นกับญัชีสีามารถที่ำงานแบบ Hybrid Working : Any Where Any Time 
อีกที่ั�งลัูกค้าสามารถเข้้าถ่งข้้อมูลัเป็น Big Data ในฐานเด้ียวกัน ผ่่านระบบ 
Network แบบ Real-Time

 และจาก้สิ�งน่�จึง เป็็นจุด้เริ�มติ้นของก้ารจัด้ทำ Business Model Canvas เพ่�อใชี้วิเคราะห้์ความพร้อมในการพัฒนาอย่างต็่อเน่�อง 
ที่ั�งที่างด้้านบุคลัากรแลัะระบบการที่ำงาน ท่�นำเทค้โนโลย่ด้ิจิทัลเข้ามาช้�วยในก้ารทำงานให้้ม่ป็ระสิทธิิภาพื่มาก้ยิ�งขึ�น จึงติ้องสร้างสรรค้์ Digital 
Tools โด้ยก้ารพัื่ฒนา Application ค้อ่ ห้นึ�งใน API ท่�เป็น็เค้ร่�องมอ่ในก้าร Import ขอ้มล่จาก้ฐานข้อมล่ของลก่้ค้า้ ท่�สามารถใช้ง้านได้กั้้บทกุ้ช้�องทาง 
อย�างช้�องทาง Online ผ�าน Platform ติ�าง ๆ เช้�น Shoppee Lazada เป็็นติ้น ก้ารใช้้งานระบบ ERP แบบ On Cloud ก้ารทำ Mapping 
Reconciliation โด้ยก้ารเล่อก้ใช้้เค้ร่�องม่อ RPA ท่�เห้มาะสม มาจัด้ทำข้อม่ลจำนวนมาก้ท่�ม่ลัก้ษณะเห้ม่อนเด้ิม
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 ก้ารพื่ัฒนาร�วมก้ับล่ก้ค้้า เพื่่� อสร้ างม่ลค้�า เพื่ิ�มร� วมก้ัน 
โด้ยนกั้บญัช้ค่้วรพัื่ฒนาร�วมกั้บนกั้พื่ฒันาซัอฟท์แวร ์อาท ิธิรุก้จิก้ารขาย 
Online : Pick Pack Ship Till Back End เป็็นก้ารให้้บริก้ารล่ก้ค้้า 
แบบค้รบวงจรติั�งแติ�ก้ารจัด้ทำระบบก้ารจัด้ก้ารเก่้�ยวก้ับธิุรก้ิจก้าร 
ขายสินค้้าไป็จนถึงก้ารนำเสนองบก้ารเงินจาก้ก้ารศึึก้ษาและเข้าใจ 
Pain Point ของก้ารป็ระก้อบกิ้จก้าร โด้ยม่ก้ารนำ API เข้ามาใช้้
เป็็นเค้ร่�องม่อ ห้ร่อธิุรก้ิจนาโนไฟแนนซั์ท่�ม่ป็ริมาณข้อม่ลของล่ก้ค้้า
ค้�อนข้างมาก้ เทค้โนโลย่ RPA, OCR จึงม่บทบาทในก้ารเก็้บข้อม่ล 
ใบสมคั้รของลก่้ค้า้ผ�าน Google Form และก้ารอ�านข้อมล่โด้ยนำ OCR 
มาเป็็นเค้ร่�องม่อ เพื่่�อจัด้ทำ Form Fulfillment และเก็้บข้อม่ลล่ก้ค้้า
เข้าระบบฐานข้อม่ล เป็็นต้ิน เป็็นแนวคิ้ด้ท่�นัก้บัญช้่ค้วรให้้ค้วามสำคั้ญ
ก้ับระบบก้ารบริห้ารจัด้ก้ารภายในองค้์ก้รอ่ก้ทางห้นึ�ง ซัึ�งเป็็นระบบ 
ก้ารบริห้ารงานท่�ม่ป็ระโยช้น์ในด้้านก้ารจัด้ก้ารก้ำลังค้นเป็็นอย�างมาก้ 
ด้้วยป็ระสิทธิิภาพื่ในก้ารก้ำกั้บด้่แลแบบ Real Time ท่�ทำให้ ้
ฝ่า่ยบรหิ้ารและลก่้ค้า้ สามารถติรวจสอบและติดิ้ติามสถานะก้ารทำงาน
ของพื่นัก้งานในองค้์ก้รได้้อย�างรวด้เร็ว

 เพื่่�อติอบสนองติ�อค้วามติ้องก้ารของล่ก้ค้้าในก้ารนำข้อม่ล 
ไป็ใช้้ป็ระก้อบก้ารติัด้สินใจ โด้ยเฉพื่าะในช้�วงสถานะก้ารณ์ 
ท่�ยาก้ลำบาก้และในวิก้ฤติก้ารณ์โรค้ระบาด้ Covid-19 เฉก้เช้�น
ป็ัจจุบัน ท่�ถ่ก้ Digital Disruption
 • เพื่่�อ Upskill พื่นกั้งาน เพื่่�อพื่ฒันาและถ�ายทอด้ก้ารทำงาน  
  ส�งติ�อส่�ค้นรุ�นห้ลัง
 • เพื่่�อเพื่ิ�มม่ลค้�า Revenue Stream ให้้ก้ับองค้์ก้ร
 • เพื่่�อก้ารบริห้ารจัด้ก้ารและสามารถลด้ติ้นทุน อย�างม่ 
  ป็ระสิทธิิภาพื่
 • เพื่่�อก้ารพื่ัฒนาก้ารบริห้ารก้ารจัด้ก้ารภายในองค้์ก้รและ 
  ก้ารป็ระเมินผลพื่นัก้งาน โด้ยก้ารติ�อยอด้จาก้ระบบงาน 
  ท่�เป็็น ONE TOUCH และท่�สำค้ัญ เป็็นติ้นแบบแก้�ล่ก้ค้้า 
  ในก้ารยก้ระด้ับองค้์ก้ร ให้้สามารถพื่ัฒนาและแข�งขัน 
  ในติลาด้ได้้

 เทค้โนโลยดิ่้จทิลัถก่้นำมาใช้้เพื่่�อป็ระโยช้น์ด้า้นก้าร Up Skill 
ก้ารทำงานของพื่ นัก้งาน  และนำ ไป็ ส่� ก้ าร พัื่ฒนาอง ค์้ก้ร 
โด้ยใช้้ป็ระโยช้น์จาก้ก้ารนำผลลัพื่ธิ์ท่�ได้้ มาป็ระก้อบก้ารป็ระเมินผล
พื่นัก้งาน ทั�งด้้านศึัก้ยภาพื่ในก้ารทำงานและพื่ฤติิก้รรม เพื่่�อส�งเสริม
ให้้ก้ารป็ระเมินผลเก้ิด้ค้วามเป็็นธิรรม รวมถึงก้ารจ�ายผลติอบแทน  
และเป็็นก้ารบริห้ารจัด้ก้ารต้ินทุนก้ารทำงานท่� ไม�จำเป็็นลง 
จาก้ก้ารท่�นำเทค้โนโลย่ด้ิจิทัลยังม่บทบาทในก้ารลด้ก้ารทำงาน 
ท่�ซั�ำซั้อน โด้ยก้ารเป็ิด้ให้้ล่ก้ค้้า ได้้ม่ส�วนร�วมเข้ามาใช้้งานในระบบ
เด้่ยวก้ันติั�งแติ�เริ�มติ้น ไป็จนถึงสิ�นสุด้ก้ระบวนก้าร บนฐานข้อม่ล
เด้่ยวกั้น ทั�งห้มด้น่�ก้็เพื่่�อสนับสนุนให้้พื่นัก้งานทุก้ค้นในองค์้ก้ร 
ได้้ม่คุ้ณภาพื่ช้่วิติท่�ด้่ขึ�น ติาม Lifestyle  ของแติ�ละบุค้ค้ล

 เป็็นก้ารส�งเสริมนโยบายของภาค้รัฐ ท่�สนับสนุนก้าร
ทำบัญช้่เด้่ยว ให้้ถ่ก้ต้ิองและเป็็น Real-Time เพื่่�อท่�ภาค้รัฐจะ
สามารถนำข้อม่ลไป็ใช้้เป็็นระบบสารสนเทศึเพื่่�อก้ารส่บค้้นและใช้้ 
เพื่่�อก้ารวิเค้ราะห์้ Data Analytic ได้้อย�างม่ป็ระสิทธิิภาพื่ รวมถึง 
ก้ารยก้ระดั้บก้ารเช่้�อมโยงข้อม่ลไป็ยังห้น�วยงานอ่�นท่�เก้่�ยวข้อง 
ในวงก้ว้างเป็็นมาติรฐานระด้ับสาก้ล

จากการที่ี�นักบัญชี

ปรับตัวเป็นนักบัญชี

ยุคใหมท่ี่ี�นำากรอบความคิด 

ONE TOUCH Concept 

เข้ามาใช้ในการที่ำางาน

จ้งก่อให้เกิดประโยชน์

ในวงกว้าง

ต่อลี่่กค้า

ต่อพื่นักงานแลี่ะองค์กร

ต่อหน่วยงานภาครัฐ
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ภาวะโลกร้อนและการรายงานทางการเงิน

โดย นางสาววันดี  ลีีวรวัฒน์ 
อนุุกรรมการในุคณะอนุุกรรมการศึึกษาและติิดติามมาติรฐานุการรายงานุทางการเงินุระหว่่างประเทศึ 
โดยคว่ามเห็นุชอบของคณะกรรมการกำหนุดมาติรฐานุการบัญชี

ทุุกคนคงปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าภาว่ะโลกร้้อนเป็นหััว่ข้้อทุ่�ทุั�ว่โลก 
ใหั้คว่าม่สนใจเน่�องจากส่งผลกร้ะทุบทุางกายภาพ 

อย่างรุ้นแร้งและเป็นว่งกว่้าง เช่่น การ้เกิด้น้ำทุ่ว่ม่ ไฟไหัม่้ป่า 
น้ำแข้็งทุ่�ข้ั้ว่โลกละลาย ทำให้ไม่ว่่าเป็นุการประชุมระดับประเทศึ 
เช่นุ ในุ COP26 ก็มีการพููดคุยในุหัว่ข้อนุี� หรือในุสััญญาปารีสัก็มี 
ข้อติกลงระหว่่างประเทศึที�จะร่ว่มมือกันุในุการลดภาว่ะโลกร้อนุ 
โดยมีเป้าหมายที�จะคว่บคุมการเพูิ�มของอุณหภูมิของโลกอยู่ในุระดับ 
ที�ไมเ่กนิุคา่ที�ติกลงกนัุ ซึ่ึ�งไมนุ่า่แปลกที�ประเทศึต่ิาง ๆ  จะติอ้งมกีารออก
ข้อกำหนุดกฎระเบียบหรือกฏหมายเพูื�อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว่ 
จึงเป็นุเหติุให้บริษัทติ่าง ๆ อยู่ภายใติ้ภาว่ะดังกล่าว่ ซึึ่�งคว่ามเข้มข้นุ
ของกฎระเบียบต่ิาง ๆ จะขึ�นุอยู่กับประเทศึที�บริษัทนุั�นุติั�งอยู่และ 
อุติสัาหกรรมที�บริษัทนุั�นุ ๆ ดำเนุินุธุุรกิจอยู่ หรือถึึงแม้จะไม่มีการ
ออกกฎระเบียบหรือ กฎหมายต่ิางๆ บริษัทที�ให้คว่ามใส่ัใจในุเรื�องนุี� 
อาจสัื�อสัารออกมาแก่สัาธุารณะชนุถึึงคว่ามรับผิิดชอบติ่อสัังคมถึึง
แผินุงานุติ่าง ๆ ที�บริษัทจะจัดทำขึ�นุซึ่ึ�งทำให้เกิดคว่ามคาดหว่ังและ
ภาระผิูกพูันุโดยอนุุมานุ

 ในุปัจจุบันุเราจะเห็นุว่่าบริษัทต่ิาง ๆ เริ�มคำนึุงถึึงพูลังงานุ
สัะอาด เช่นุ การติิดติั�งพูลังงานุแสังอาทิติย์มาใช้ทดแทนุพูลังงานุ 
ที�ติ้องใช้เชื�อเพูลิงที�เป็นุพูว่ก Fosil มากขึ�นุ พูฤติิกรรมของผิู้บริโภค 
ก็มีคว่ามใสั่ใจกับสัิ�งแว่ดล้อมมากขึ�นุ เด็กรุ่นุใหม่ก็จะเลือกทำงานุ 
โดยหนุึ�งปจัจยัในุการเลอืกกจ็ะมองคว่ามใสัใ่จของสัิ�งแว่ดลอ้มในุบรษิทั
ที�จะเลือกเข้าทำงานุด้ว่ย ในหัลาย ๆ ปร้ะเทุศ หัน่ว่ยงานกำกับดู้แล 
ร้ว่ม่ถึึงนักลงทุุนเองก็ม่่คว่าม่ต้้องการ้ข้้อมู่ลทุ่�เก่�ยว่กับสิ�งแว่ด้ล้อม่ 
สังคม่และธร้ร้ม่ม่าธิบาล หัร้่อทุ่� เร้่ยกว่่า ESG reporting 
(Environmental Social and Governance Reporting) ม่ากข้ึน้

 นุอกจากภาว่ะโลกร้อนุจะสั่งผิลกระทบทางกายภาพู 
กฎระเบียบติ่าง ๆ และพูฤติิกรรมของผิู้บริโภคแล้ว่ยังอาจส่ัง 
ผิลกระทบกับงบการเงินุได้ด้ว่ย โดยมีประเด็นุติ่าง ๆ ที�หนุ่ว่ยงานุ 
ที�เกี�ยว่ข้องกับการออกมาติรฐานุการบัญชีระหว่่างประเทศึได้ม ี
การเผิยแพูร่ ในุรปูแบบของเอกสัารทางการศึกึษา (Education Material) 
ซึ่ึ�งพููดถึึงประเด็นุทางบัญชีติ่าง ๆ เช่นุ การ้ด้้อยค่าข้องสินทุร้ัพย์ 
ในบางธุร้กจิ ภาว่ะโลกร้อ้นอาจส่งผลให้ัเกดิ้ข้อ้บ่งช่่ข้้องการ้ด้อ้ยค่า 
ทุำให้ักิจการ้จะต้้องทุำการ้ทุด้สอบการ้ด้้อยค่า ต้ัว่อย่างเช่่น 
ในบางปร้ะเทุศร้ัฐบาลอาจม่่การ้กำหันด้ปร้ิม่าณการ้ปล่อย
คาร้์บอนได้ออกไซด้์ไว่้ หัากม่่การ้ปล่อยเกินอาจต้้องม่่การ้ซ่้อ
คาร้์บอนเคร้ด้ิต้จากต้ลาด้ม่าก ทุำใหั้ต้้นทุุนการ้ผลิต้สูงข้ึ้น 
หัร้่อพฤติ้กร้ร้ม่ข้องผู้บริ้โภคอาจเปล่�ยนไป ทุำให้ัคว่าม่ต้้องการ้ 
ในสินค้าลด้ลง ดังนุั�นุ กิจการอาจต้ิองมีการประเมินุว่่าเครื�องจักร 
ติา่ง ๆ  จะสัามารถึกอ่ใหเ้กดิกระแสัเงนิุสัดที�ครอบคลมุมลูคา่ติามบญัชี
ของสัินุทรัพูย์หรือไม่ หรือบางบริษัทอาจมีการสัื�อสัารสัู่สัาธุารณะ 
ในุเรื�องของการรับผิิดชอบติ่อสัังคมโดยมิได้มีกฎหมายใด ๆ มาบังคับ 
เชนุ่ อาจมกีารสัื�อสัารที�จะเปลี�ยนุการใชเ้ครื�องจกัรที�ใชพู้ลงังานุสัะอาด
ทดแทนุเครื�องจักรเก่าภายในุอีก 3 ปีข้างหนุ้า การสัื�อสัารดังกล่าว่ 
อาจมีการสัร้างคว่ามคาดหว่ังติ่อสัังคม ดังนุั�นุ ในุการทำประมาณการ 
กระแสัเงินุสัดจากการใช้เครื�องจักรจากเดิมติามอายุการใช้งานุปกติิ
อาจทำให้สัั�นุลง เป็นุติ้นุ ซึ่ึ�งอาจสั่งผิลติ่อการด้อยค่าได้
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 นุอกจากนุั�นุในุปัจจุบันุเราอาจเริ�มเห็นุเครื�องมือทางการเงินุที�มีคว่ามเชื�อมโยง 
กับสัิ�งแว่ดล้อม อย่างเช่นุ Green Loan ทุ่�อัต้ร้าด้อกเบ่้ยอาจเพิ�ม่ข้ึ้นหัร้่อลด้ลง โด้ยอ้างอิง 
จากปร้ิม่าณการ้ปล่อยก๊าซคาร้์บอนได้ออกไซด้์ข้องกิจการ้ ในกร้ณ่ด้ังกล่าว่กิจการ้ 
อาจต้้องทุำคว่าม่เข้้าใจถึึงเหัตุ้ผลข้องการ้เช่่�อม่โยงข้องอัต้ร้าด้อกเบ่้ยกับการ้ปล่อย
คาร์้บอนได้ออกไซด์้ว่่าเป็นเพร้าะเหัตุ้ผลใด้ เช่่น หัากกิจการ้อยู่ภายใต้้กฎหัม่าย 
ทุ่�คว่บคุม่การ้ปล่อยก๊าซคาร้์บอนได้ออกไซด้์ซึ�งต้้องปฏิิบัต้ิต้าม่ และหัากไม่่สาม่าร้ถึ
ปฏิิบัต้ิต้าม่ได้้อาจส่งผลให้ักิจการ้อาจต้้องปิด้โร้งงาน เป็นต้้น ถึ้าผิลเป็นุเช่นุนุี� 
อาจติีคว่ามได้ว่่าอัติราดอกเบี�ยดังกล่าว่เชื�อมโยงโดยติรงกับคว่ามเสัี�ยงของกิจการ 
(Credit Risk) โดยติรง ซึึ่�งถ้ึาเป็นุเช่นุนุั�นุกิจการ้อาจต้้องบันทุึกด้อกเบ่้ยต้าม่ว่ิธ่ 
อัต้ร้าด้อกเบ่้ยทุ่�แทุ้จร้ิง และเปล่�ยนอัต้ร้าด้อกเบ่้ยต้าม่ช่่ว่งเว่ลาทุ่�กิจการ้ม่่คว่าม่เส่�ยง 
เปล่�ยนแปลงไป แต่้ถึ้าอัต้ร้าด้อกเบ่้ยไม่่ได้้ม่่คว่าม่เช่่�อม่โยงกับกิจการ้โด้ยต้ร้งอาจจะต้้อง
ปร้ะเม่ินเร้่�องข้องอนุพันธ์แฝงทุ่�แฝงอยู่ในสัญญาเงินกู้ ซึ่ึ�งอาจจะต้ิองแยกอนุุพัูนุธุ์ดังกล่าว่ 
ออกมาต่ิางหากหรือรว่มในุติราสัารเงินุกู้แล้ว่วั่ดมูลค่าเครื�องมือดังกล่าว่ด้ว่ยมูลค่ายุติิธุรรม 
ซึ่ึ�งว่ิธุีการบัญชีจะติ้องใช้การว่ิเคราะห์เนุื�อหาของสััญญาเพูื�อดูว่่าจะติ้องลงบัญชีเช่นุไร ซึ่ึ�งเรื�อง 
ดงักล่าว่ค่อนุข้างมคีว่ามซึ่บัซ้ึ่อนุ นุอกจากนุั�นุ เรื�องประมาณการหนุี�สันิุอาจต้ิองมกีารพูจิารณาด้ว่ย 
เชนุ่ ในุเรื�องของประมาณการรื�อถึอนุกรณทีี�มภีาระผิกูพูนัุจากการที�กจิการสัื�อสัารใหก้บับคุคล 
ภายนุอกหรอืภาระผิกูพูนัุจากกฎหมาย เชนุ่ กรณทีี�กจิการมภีาระในุการเปลี�ยนุเครื�องจกัรใหม่ 
แทนุเครื�องจักรเก่าเร็ว่กว่่าที�คาดการณ์ไว่้เพูื�อแสัดงคว่ามรับผิิดชอบติ่อสัังคมและได้มี 
การสัื�อสัารสัูส่ัาธุารณะแล้ว่ ดงันุั�นุ อาจสัง่ผิลกระทบกับระยะเว่ลาในุการรื�อถึอนุและตัิว่เลขหนุี�สันิุ 
จากประมาณการรื�อถึอนุในุงบการเงินุ เป็นุติ้นุ

 นุอกจากเรื�องดังกล่าว่แล้ว่อาจมีประเด็นุติ่าง ๆ อีก เช่นุ มู่ลค่าทุ่�คาด้ว่่าจะได้้ร้ับค่น 
ข้องสินค้าคงเหัล่อลด้ลงหัร้่อไม่่จากการ้ทุ่�ต้้นทุุนผลิต้สูงข้ึ้น หัร้่อการ้ลด้ลงข้องร้าคาสินค้า 
เน่�องจากพฤติ้กร้ร้ม่ผูบ้ริ้โภคเปล่�ยนแปลงไปทุำให้ัคว่าม่ต้อ้งการ้ข้องสินค้าลด้ลง ภาษ่ีเงินได้้ 
ร้อการ้ต้ัด้บัญช่่จะได้้ใช่้หัร้่อไม่่ถึ้ากำไร้ในอนาคต้ม่่แนว่โน้ม่ลด้ลงจากเร้่�องภาว่ะโลกร้้อน 
เป็นุติ้นุ
 นุอกจากผิลทางดา้นุติวั่เลขแลว้่ การเปดิเผิยขอ้มลูกม็คีว่ามสัำคญั เนุื�องจากรายการ
ทางบัญชีหลาย ๆ รายการอาศึัยการประมาณการข้อสัมมติิฐานุติ่าง ๆ กิจการจึงคว่รเปิดเผิย
ข้อมูลดังกล่าว่เพูื�อทำให้ผิู้ใช้งบการเงินุมีคว่ามเข้าใจที�มาของติัว่เลขและคว่ามอ่อนุไหว่ของ
ข้อมูล หากข้อสัมมติิฐานุเปลี�ยนุแปลงไป รว่มถึึงคว่ามเสัี�ยงติ่าง ๆ ที�กิจการเผิชิญอยู่ รว่มถึึง 
การบริหารคว่ามเสัี�ยงของกิจการด้ว่ย

 ทา้ยสัดุสัิ�งที�มคีว่ามสัำคญัอีกประการหนุึ�ง คอื เร้่�องข้องการ้ใช่ข้้อ้ม่ลูทุ่�สอด้คลอ้งกนั 
ร้ะหัว่่างแผนกบัญช่่การ้เงินและแผนกทุ่�ดู้แลเก่�ยว่กับสิ�งแว่ด้ล้อม่ เช่นุ แผินุกที�ดูแล 
เกี�ยว่กับสัิ�งแว่ดล้อม อาจมีการให้ข้อมูลสัู่สัาธุารณะเกี�ยว่กับแผินุงานุการลดโลกร้อนุ เช่นุ 
การเปลี�ยนุเครื�องจักรที�เป็นุมิติรกับสัิ�งแว่ดล้อมเร็ว่กว่่าระยะเว่ลาปกติิมากขึ�นุ ข้อมูลดังกล่าว่
คว่รมีการสัื�อสัารสัู่แผินุกบัญชีการเงินุเพูื�อจัดทำประมาณการต่ิาง ๆ ให้สัอดคล้องกับแผินุ 
ดังกล่าว่

 ด้ังนั้น กิจการ้อาจต้้องกลับม่าปร้ะเมิ่นว่่าธุร้กิจทุ่�ด้ำเนินอยู่ม่่คว่าม่เส่�ยงทุ่�อาจจะ
กร้ะทุบกับต้ัว่เลข้ในงบการ้เงินหัร้่อไม่่ ม่ากน้อยเพ่ยงใด้ เพ่�อปร้ะเม่ินผลกร้ะทุบ และจัด้ทุำ
ร้ายงานทุางการ้เงินใหั้สอด้คล้องกับสภาพแว่ด้ล้อม่อย่างเหัม่าะสม่
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	 ในช่่วงเวลาเกืือบสองปีีที่่�ต้้องเผชิ่ญกัืบ	“Covid-19”	ที่ำให้้ทุี่กืภาคส่วนต้้องปีรัับตั้วไม่่เว้นแต่้งานสอบบัญช่่	ห้ากืผ้้สอบบัญช่่รัับอนุญาต้ 
(ผ้้สอบบัญช่่)	ใช่้วิธี่กืารัต้รัวจสอบแบบเดิิม่ต้าม่สถานกืารัณ์์ปีกืต้ิ	อาจที่ำให้้ความ่เส่�ยงจากืกืารัต้รัวจสอบ	(Detection	Risk)	ยังคงอย้่	และม่่โอกืาส
ที่่�งานต้รัวจสอบจะไม่่บรัรัลุต้าม่เปี้าห้ม่าย	ดิังนั�น	 เพืื่�อให้้กืารัต้รัวจสอบเปี็นไปีอย่างม่่ปีรัะสิที่ธิีภาพื่	ผ้้สอบบัญช่่	จึงจำเปี็นต้้องปีรัับเปีล่�ยนวิธ่ีกืารั
ปีฏิิบัต้ิงานในทีุ่กืขั้ั�นต้อน

•	 ผู้้�สอบบญัชีจีำเป็น็ต้�องป็ระเมินิความิเสี�ยงใหม่ิที่ี�อาจจะเกิดิขึ้้�นท่ี่ามิกิลางกิารระบาด 
	 ขึ้องโรค	Covid-19	อย่างละเอียด	ไมิ่ว่าจะเป็็นขึ้�อผิู้ดพลาดหรือความิเสี�ยงจากิ 
	 กิารต้กิแต้่งต้ัวเลขึ้ที่างกิารบัญชีี	 เนื�องจากิลักิษณะขึ้องรายกิารที่ี�เกิิดขึ้้�นและ 
	 กิารป็ระมิวลผู้ลขึ้�อมิ้ลขึ้องกิิจกิารที่ี�ต้รวจสอบอาจมิีความิแต้กิต้่างจากิชี่วง 
	 สถานกิารณ์ป็กิต้ิ	
•	 ผู้้�สอบบัญชีียังจำเป็็นต้�องที่ำความิเขึ้�าใจกิิจกิารและสภาพแวดล�อมิขึ้องกิิจกิาร 
	 ทีี่�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็อย่างรวดเร็ว	 ไมิ่ว่าจะเกิิดจากิกิารล็อกิดาวน์	 (Lockdown) 
	 หรือพฤต้ิกิรรมิขึ้องผู้้�บริโภคซึ่้�งเป็ลี�ยนแป็ลงไป็	หรือนโยบายภาครัฐที่ี�กิระที่บ 
	 กิับกิิจกิาร	ซึ่้�งปั็จจัยภายนอกิเหล่านี�เป็็นความิเสี�ยงทีี่�ผู้้�สอบบัญชีีจำเป็็นต้�องนำ 
	 มิาป็ระกิอบกิารพิจารณาต้ั�งแต้่ขึ้ั�นต้อนกิารวางแผู้นกิารต้รวจสอบ	อย่างไรก็ิต้ามิ	 
	 ในกิรณีที่ี�งบกิารเงินปี็กิ่อนต้รวจสอบโดยผู้้�สอบบัญชีีเอง	ผู้้�สอบบัญชีียังคงจำเป็็น 
	 ต้�องป็ระเมิินกิารป็ฏิิบัต้ิต้ามิขึ้�อกิำหนดด�านจรรยาบรรณ	โดยเฉพาะเรื�อง	ความิร้� 
	 ความิสามิารถ	ความิเอาใจใส่	และกิารรักิษามิาต้รฐานในกิารป็ฏิบัิต้งิาน	เนื�องจากิ 
	 สถานกิารณ	์Covid-19	อาจที่ำให�กิจิกิารจำเป็็นต้�องป็รบัเป็ลี�ยนรป้็แบบกิารที่ำงาน 
	 ไป็พ้�งพาเที่คโนโลยีมิากิขึ้้�น	 รวมิที่ั�งต้�องพิจารณาความิเสี�ยงใหม่ิที่ี�อาจกิระที่บ 
	 ต่้อกิารต้รวจสอบงบกิารเงินขึ้องล้กิค�ารายเดิมิด�วย	 โดยเฉพาะความิเสี�ยง 
	 จากิกิารควบคุมิภายใน	เนื�องจากิกิจิกิารทีี่�ต้รวจสอบอาจมีิกิารป็รับเป็ลี�ยนนโยบาย 
	 กิารควบคุมิภายในใหมิ่	 เพื�อให�สอดคล�องกิับนโยบายที่ำงานที่ี�บ�าน	 หรือ 
	 Work	from	Home	ขึ้องรฐับาล	ดงันั�น	ความิมิปี็ระสทิี่ธิผิู้ลขึ้องกิารควบคมุิภายใน 
	 ทีี่�ผู้้�สอบบัญชีีได�เคยที่ดสอบไป็เมิื�อป็ีกิ่อนและได�รับความิเชีื�อมิั�นจากิกิารควบคุมิ 
	 ภายในนั�น	 อาจจะไม่ิสามิารถนำมิาใชี�ได�สำหรับกิารต้รวจสอบในปี็ป็ัจจุบัน 
	 อย่างมิีป็ระสิที่ธิิผู้ล	
•	 ผู้้�สอบบัญชีีอาจจำเป็็นต้�องป็รับเป็ลี�ยนเกิณฑ์์ทีี่� ใชี� ในกิารกิำหนดระดับ 
	 ความิมีิสาระสำคัญใหมิ่	 เพื�อให�สอดคล�องกิับสถานกิารณ์ทีี่�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ 
	 โดยต้�องพิจารณาว่าผู้ลกิระที่บจากิสถานกิารณ์นั�นเกิิดขึ้้�นชีั�วคราวหรือถาวร 
	 หากิผู้ลกิระที่บนั�นเกิิดขึ้้�นชีั�วคราว	ผู้้�สอบบัญชีีสามิารถพิจารณาใชี�ค่าเฉลี�ย 
	 ขึ้องเกิณฑ์เ์ดิมิที่ี�ใชี�ในกิารกิำหนดระดับความิมีิสาระสำคัญได�	เชีน่	ใชี�อตั้ราร�อยละ 
	 ขึ้องกิำไรกิ่อนภาษีถัวเฉลี�ย	 3-5	 ปี็ที่ี� ผู่้านมิา	 เป็็นเกิณฑ์์กิำหนดระดับ 
	 ความิมีิสาระสำคัญ	 อาจพิจารณาเป็ลี�ยนเกิณฑ์์ทีี่�ใชี�ในกิารกิำหนดระดับ 
	 ความิมิีสาระสำคัญใหมิ่แที่นได�	 เชี่น	 อาจเป็ลี�ยนไป็ใชี�เกิณฑ์์อัต้ราร�อยละ 
	 ขึ้องรายได�รวมิหรืออัต้ราร�อยละขึ้องสินที่รัพย์รวมิแที่น	 เนื�องจากิเกิณฑ์์ทีี่�ใชี� 
	 ในกิารกิำหนดระดับความิมิีสาระสำคัญเดิมิไมิ่เหมิาะสมิกิับสถานกิารณ์

	 สถานกิารณ์กิารแพร่ระบาดขึ้องโรค	Covid-19	ที่ำให�
ต้�องเว�นระยะห่าง	ลดกิารรวมิกิลุ่มิขึ้องคนจำนวนมิากิ	หรือ 
หลีกิเลี�ยงกิารสัมิผัู้ส	 ซึ่้�งที่ำให�ผู้้�สอบบัญชีีรวบรวมิหลักิฐาน
ป็ระกิอบกิารต้รวจสอบยากิมิากิขึ้้�น	ส่งผู้ลให�ต้�องป็รับเป็ลี�ยน
วิธิีกิารที่ำงานใหมิ่ให�สอดคล�องกิับสถานกิารณ์ป็ัจจุบันด�วย 
กิารป็ระยุกิต์้วิธิีกิารต้รวจสอบระยะไกิล	 (หรือที่ี� เรียกิว่า 
Remote	 Audit)	 อย่างไรก็ิต้ามิ	 ป็ระเด็นปั็ญหาสำคัญทีี่� 
ผู้้�สอบบญัชีจีำเป็น็จะต้�องเผู้ชีญิหากิใชี�วธิิกีิารต้รวจสอบระยะไกิล
คงหนีไมิ่พ�น	เรัื�องความ่น่าเช่ื�อถือขั้องห้ลักืฐาน	และกืารัรัักืษา
ความ่ลับขั้องล้กืค้า

การสอบบัญชีีวิิถีีใหม่่...สม่ัยโรคระบาดสม่ัยโรคระบาด

New Normal Auditing During Pandemic

ขั้ั�นตอนการวิางแผนการตรวิจสอบ

ขั้ั�นตอนการปฏิิบัติงานตรวิจสอบ

โดย ผศ. ดร.สุุภาวิินีี  จีีวิะสุุวิรรณ
กิรรมิกิารในคณะที่ำงานศู้นย์ต้ิดต้ามิมิาต้รฐานกิารสอบบัญชีีระหว่างป็ระเที่ศู	สภาวิชีาชีีพบัญชีี
อาจารย์ป็ระจำภาควิชีาบัญชีี	คณะบริหารธิุรกิิจ	มิหาวิที่ยาลัยเกิษต้รศูาสต้ร์
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	 นอกิจากิผู้้�สอบบัญชีีจะต้�องป็รับเป็ลี�ยนวิธิีกิารต้รวจสอบให� 
เหมิาะสมิกัิบสภาวกิารณ์ที่ี�ไมิ่ป็กิต้ิแล�ว	ผู้้�สอบบัญชีียังจำเป็็นจะต้�องใชี�
ดุลยพินิจเยี�ยงผู้้�ป็ระกิอบวิชีาชีีพเพื�อพิจารณาอีกิหลายป็ระเด็นที่ี�สำคัญ
ซึ่้�งเป็็นผู้ลสืบเนื�องมิาจากิกิารแพร่ระบาดขึ้องโรค	Covid-19	โดยเฉพาะ
เรื�อง	ความิสมิเหตุ้สมิผู้ลขึ้องกิารดำเนินงานต้่อเนื�อง	กิารกิระที่ำผู้ิดเงื�อนไขึ้ 
สัญญาจนส่งผู้ลที่ำให�กิิจกิารต้�องจัดป็ระเภที่รายกิารในงบกิารเงินใหมิ ่
กิารพิจารณาความิสามิารถในกิารชีำระหนี�ขึ้องล้กิหนี�กิารค�าและล้กิหนี�
เงินให�กิ้�ยืมิ	 กิารพิจารณาเรื�องกิารด�อยค่าขึ้องสินที่รัพย์	 ไมิ่ว่าจะเป็็น 
สินค�าคงเหลือ	 เครื�องจักิร	หรือแมิ�แต่้อาคารหรือโรงงานขึ้องกิิจกิาร 
รวมิที่ั�งมิ้ลค่าขึ้องเงินลงทีุ่น

	 ตัวิอย่างวิิธีีการตรวิจสอบเพื่่อยืนยันว่ิา	 หลัักฐานจาก 

การตรวิจสอบระยะไกลัที่ี�ผ้�สอบบัญชีีได�รับ	 เป็นหลัักฐานที่ี�เชี่อถีือได� 

ไม่่ได�ถี้กบิดเบือน	หรือแก�ไขั้

	 ผู้้�สอบบัญชีีทีี่�รับผิู้ดชีอบงานจำเป็็นต้�องมีิส่วนร่วมิอย่างเพียงพอ
และเหมิาะสมิต้ลอดงานต้รวจสอบในชี่วงสถานกิารณ์		Covid-19	โดยอาจ
ป็รบัเป็ลี�ยนรป้็แบบกิารสอบที่านให�เหมิาะสมิเพื�อให�แนใ่จวา่	งานต้รวจสอบ 
ยังคงไว�ซ้ึ่�งคุณภาพ	 เชี่น	ต้�องให�คำป็ร้กิษากัิบสมิาชิีกิในกิลุ่มิผู้้�ป็ฏิิบัต้ิงาน
ต้รวจสอบในเวลาที่ี�เหมิาะสมิ	พร�อมิที่ั�งต้�องสอบที่านเอกิสารหลักิฐานขึ้อง 
งานต้รวจสอบเป็็นระยะ	ๆ	ต้ามิความิคืบหน�าขึ้องงานอย่างสมิ�ำเสมิอ 
โดยกิารป็ระยุกิต้์วิธิีกิารสอบที่านระยะไกิล	 นอกิจากินี�	 ผู้้�สอบบัญชีี 
ที่ี�รับผู้ิดชีอบงานยังต้�องที่ำงานป็ระสานกัิบผู้้�สอบที่านคุณภาพงาน 
โดยผู้้�สอบบัญชีทีีี่�รบัผู้ดิชีอบงานต้�องสอบที่านกิระดาษที่ำกิารเสร็จกิอ่นทีี่�จะ 
ให�ผู้้�สอบที่านคุณภาพงานป็ฏิิบัต้ิงาน	และต้�องไมิ่ลงวันทีี่�ในรายงานขึ้อง 
ผู้้�สอบบญัชีีจนกิว่ากิารสอบที่านคุณภาพงานจะเสร็จสมิบร้ณ์	อย่างไรกิต็้ามิ 
หากิผู้้�สอบบัญชีีไมิ่สามิารถใชี�วิธิีกิารต้รวจสอบระยะไกิล	หรือวิธิีกิาร 
ต้รวจสอบอื�น เพื� อให� ได�มิาซ้ึ่� งหลักิฐานกิารสอบบัญชีี ทีี่� เหมิาะสมิ 
อย่างเพยีงพอเนื�องจากิถก้ิจำกิดัขึ้อบเขึ้ต้โดยสถานกิารณ	์และถ�าผู้ลกิระที่บนั�น 
มิีสาระสำคัญ	 ผู้้�สอบบัญชีีอาจพิจารณาแสดงความิเห็นในร้ป็แบบ 
ที่ี�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็

ขั้ั�นตอนสรุปผลัการตรวิจสอบ

การอ้้างอ้ิง
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o	 ใชี�ลายเซึ่็นดิจิที่ัล	และ	Business	e-Mail	 ในกิารรับ-ส่งเอกิสาร 
	 ผู้่านที่างอิเล็กิที่รอนิกิส์และมิีเที่คนิคต้่าง	ๆ	ป็ระกิอบเพื�อให�มิ ี
	 กิารต้รวจสอบความิ มีิต้ั วต้นขึ้องผู้้� ส่ งขึ้� อมิ้ ล ในร้ ป็แบบ 
	 อิเล็กิที่รอนิกิส์นั�น	เชี่น	Encrypt	File	กิารโที่รสอบถามิ	เป็็นต้�น
o	 หากิเป็็นเอกิสารที่ี�มิีความิสำคัญมิากิอาจต้�องที่ำกิารถ่ายวิดีโอ 
	 ขึ้ณะส่งเอกิสารที่างอีเมิลเพื�อให�มิั�นใจว่า	 เป็็นเอกิสารฉบับจริง 
	 และไม่ิได�ถ้กิบิดเบือนขึ้�อมิ้ลก่ิอนส่งให�ผู้้�สอบบัญชีี	 แต้่ถ�าหากิ 
	 เอกิสารนั�นเป็็นความิลบัขึ้ั�นสง้และไม่ิสามิารถส่งผู่้านที่างออนไลน์ได� 
	 อาจใชี�วิธิีส่งไฟล์เอกิสารที่าง	Removable	Disks	ที่ี�ใส่รหัสผู้่านไว� 
	 โดยต้�องส่งผู้่านบริษัที่ขึ้นส่งด่วนทีี่�มิีความิน่าเชีื�อถือและต้�องส่งให� 
	 ผู้้�สอบบัญชีีโดยต้รง
o	 ใชี�	Virtual	Technology	ต่้าง	ๆ	ป็ระกิอบกิารต้รวจสอบ	และ 
	 บันที่้กิวิดีโอเกิ็บไว�เป็็นหลักิฐาน
o	 ที่ดสอบซึ่�ำโดยกิารถามิคำถามิ	เพื�อต้รวจสอบว่าคำต้อบทีี่�ได�รับนั�น 
	 สอดคล�องกิับเอกิสารที่ี�ล้กิค�าสแกินส่งมิาให�

o	 จำกิดัสทิี่ธิิ�ในกิารเขึ้�าถง้ไฟล์เอกิสาร	เช่ีน	ใชี�รหสัผู่้าน	สแกินลายนิ�วมิอื 
	 หรือให�เขึ้�าถ้งเอกิสารแบบ	Encrypt	File	ที่ี�มิีความิสำคัญ	หรือ 
	 ให�เขึ้�ารหัสยืนยันต้ัวต้นมิากิกิว่า	1	ขึ้ั�นต้อน	
o	 ต้ั�งค่าห�องป็ระชีุมิแบบไมิ่ใชี่สาธิารณะ	และไมิ่นั�งที่ำงานในสถานที่ี� 
	 ที่ี�มิีผู้้�ที่ี�ไมิ่เกิี�ยวขึ้�องอย้่ด�วย
o	 ต้ิดต้ั�งโป็รแกิรมิป็้องกิันไวรัส	หรือ	Firewall	เพื�อป็้องกิันกิารเจาะ 
	 หรือขึ้โมิยขึ้�อมิ้ล
o	 เลือกิใชี�โป็รแกิรมิ	หรือ	 Platform	 ในกิารรับ-ส่งขึ้�อมิ้ลทีี่�มิ ี
	 ความิป็ลอดภัย	และความิเป็็นส่วนต้ัวส้ง	

	 ตัวิอย่างวิิธีีการป้องกันขั้�อม่้ลัรั�วิไหลัจากการใชี�วิิธีีการ 

ตรวิจสอบระยะไกลั
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	 กรมพััฒนาธุุรกิจการค้า้	จับมือ	สภาวิชิาชีพับัญชี	นำเทค้โนโลยีีมาปรับปรุงการเชื�อมโยีงข้อ้มูลผูู้้สอบบัญชีรบัอนุญาต	(ผูู้้สอบบัญชี) 
เพัื�อใช้ในการนำส่งงบการเงินข้องธุุรกิจผู้่านระบบ	DBD	e-Filling	ข้องกรมพััฒนาธุุรกิจการค้้าและอำนวิยีค้วิามสะดวิก 
ให้้ผูู้้สอบบัญชีที� ใช้ระบบงานบริการผูู้้สอบบัญชีข้องสภาวิิชาชีพับัญชี	 รวิมทั�ง	 ป้องกันการปลอมแปลงลายีมือชื�อ 
ผูู้้สอบบัญชีในการนำส่งงบการเงิน	และแอบอ้างใช้ชื�อผูู้้สอบบัญชีในการดำเนินการต่าง	ๆ	กับกรมพััฒนาธุุรกิจการค้้า	 ดังนั�น 
ผูู้้สอบบัญชีห้มั�นตรวิจเช็ค้รายีชื�อนิติบุค้ค้ลที�ลงลายีมือชื�อในงบการเงินวิ่าเป็นรายีที�ได้ตรวิจสอบบัญชีจริงห้รือไม่

เ ปิ ด เ ผู้ยีวิ่ า  “ปัั จ จุ บัั นมีี นิ ติิ บัุ ค คล ทีี่� น ำ ส่่ ง 
งบัการเงินผ่่านระบับั DBD e-Filing ของกรมีฯ 
เกือบัครบั 100% แล้ว โดยกรมีฯ ได้เผ่ยแพร่ข้อมีูล 
งบัการเ งินผ่่ านช่่องที่างต่ิาง  ๆ เ ช่่น Data 
Warehouse++, Application: DBD e-Service 
และ www.dbd.go.th ได้อย่างรวดเร็ว นักลงทีุ่น 
ส่ามีารถนำข้อมีลูงบัการเงินทีี่�ไดไ้ปัที่ำการวเิคราะห์์
ผ่ลปัระกอบัการของนิติิบัุคคลก่อนร่วมีตัิดสิ่นใจ
ลงที่นุ งบัการเงนิจงึเปัน็เครื�องมีอืส่ำคญัติอ่นกัลงที่นุ 
เปั็นอย่างมีาก ที่ั�งนี� งบัการเงินที่ี�ผ่่านการติรวจส่อบั 
โดยผู่ส้่อบับัญัชี่จะช่่วยให้์งบัการเงินมีคีวามีน่าเช่ื�อถือ 
และเ ป็ันปัระโยช่น์กับัผู่้ นำงบัการเ งินไปัใ ช้่ 
โดยกฎห์มีายกำห์นดให้์นิติิบุัคคลต้ิองจัดที่ำและนำ
ส่่งงบัการเงินที่ี�ผ่่านการติรวจส่อบั จากผู่ส้่อบับัญัชี่ 
ต่ิอกรมีพัฒนาธุรุกิจการค้าภายในระยะเวลาทีี่�กำห์นด 
(ยกเว้นห้์างห์ุ้นส่่วนขนาดเล็กที่ี�มีีทีุ่นจดที่ะเบีัยน 
ไมีเ่กนิ 5 ลา้นบัาที่ ส่นิที่รพัยร์วมีไมีเ่กนิ 30 ลา้นบัาที่ 
และรายได้รวมีไมี่เกิน 30 ล้านบัาที่) 

กรมีฯ และ ส่ภาวิช่าช่ีพบััญช่ี ได้เช่ื�อมีโยงข้อมีูล 
ผู่้ ส่ อ บั บัั ญ ช่ี ที่ี� ไ ด้ แ จ้ ง ร า ย ช่ื� อ นิ ติิ บัุ ค ค ล 
ที่ี�จะลงลายมีือช่ื�อไว้กับัส่ภาวิช่าช่ีพบััญช่ีผ่่านที่าง 
Web Service เพื�อเปั็นฐานข้อมีูลในการติรวจส่อบั 
เบัื�องติ้นว่า งบัการเงินทีี่�นิติิบัุคคลยื�นผ่่านระบับั 
DBD e-Filing ได้รับัการติรวจส่อบัโดยผู่้ส่อบับััญช่ี 
ที่ี� ไ ด้แจ้งไว้ห์รือไม่ี โดยการยื�นงบัการเงินนั�น 
กำห์นดให้์นิติิบัุคคลกรอกข้อมีูลผู่้ ส่อบับััญชี่ 
รับัอนุญาติในแบับันำส่่งงบัการเงิน (แบับั ส่.บัช่.3) 
พร้อมีแนบัรายงานของผู่้ส่อบับััญชี่ที่ี�ลงลายมืีอช่ื�อ
และระบัวุนัที่ี�แส่ดงความีเห์น็ ในงบัการเงนิ ปัระกอบั
การยื�นงบัการเงินปัระจำปีัด้วย ห์ากไมี่พบัข้อมีูล 
ที่ี�ผู่้ส่อบับััญช่ีแจ้งรายช่ื�อนิติิบัุคคลที่ี�ติรวจส่อบัไว้ 
กบััส่ภาวชิ่าช่พีบัญัช่ ีระบับั DBD e-Filing จะแจ้งเติอืน 
นติิิบุัคคลทัี่นทีี่ และจะถือว่างบัการเงินนั�นอาจไม่ีได้ 
รับัการติรวจส่อบั โดยผู่้ส่อบับััญช่ีติามีที่ี�กฎห์มีาย
กำห์นด ที่ั�งนี�  ผู่้ส่อบับััญช่ีที่ี�มีีช่ื�อในฐานข้อมีูล 
การรับังบัการเงินที่ี�ลงลายมีือช่ื�อแส่ดงความีเห์็น
ระห์ว่างวันทีี่� 1 มีกราคมี - 31 กรกฎาคมี 2564 
มีีจำนวนที่ั�งส่ิ�น 440,466 ราย และไมี่พบัข้อมูีล 
การแจ้งรายช่ื�อนิติิบัุคคลที่ี�จะลงลายมีือช่ื�อจำนวน
ที่ั�งส่ิ�น 10,048 ราย ซึ่ึ�งกลุ่มีนี�จะติิดติามีติ่อไปั”

กรมพััฒนาธุุรกิจการค้้าผนึกกำาลัังสภาวิิชาชีพับััญชี
นำำ�เทคโนำโลยีีป้้องกัันำกั�รป้ลอมแป้ลงล�ยีมือชืื่� อ 

ผ้้สอบับััญชีรับัอนุญาตในการส่งงบัการเงิน

ฉบัับัวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2565

นายทศพัลั ทังสุบุัตร
อธุิบัดีกรมีพัฒนาธุุรกิจการค้า กระที่รวงพาณิิช่ย์
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กล่าวิว่ิา “ส่ภาวิช่าชี่พบััญชี่ได้รับัข้อร้องเรียน
จากส่มีาช่ิกส่ภาวิช่าช่ีพบััญช่ี ซึึ่�งเป็ันผู่้ส่อบับััญช่ี
ที่ี� เ ดือดร้อนถูกปัลอมีแปัลงการลงลายมืีอช่ื�อ 
ดังนั�น ในฐานะนายกส่ภาวิช่าช่ีพบััญช่ีจึ ง ใช่้ 
ความีพยายามีอย่างเติ็มีที่ี�ในการช่่วยเห์ลือส่มีาช่ิก
และป้ัองกันการปัลอมีแปัลงการลงลายมีือช่ื�อ 
เนื�องจากการปัลอมีแปัลงการลงลายมืีอช่ื�อ 
เปั็นเรื�องที่ี�ผ่ิดกฎห์มีาย และผิ่ดจรรยาบัรรณิ
ส่ภาวิช่าช่ีพบััญชี่ได้นำข้อมีูลและเที่คโนโลยีมีา
ปัระยุกติ์ใช่้ร่วมีมีือกับักรมีพัฒนาธุุรกิจการค้า 
โดยส่ภาวิช่าช่ีพบััญช่ีอยู่ระห์ว่างพัฒนาระบับังาน 
ใ ห้์ส่มีา ชิ่ก เ ข้ามีาติรวจส่อบัข้อมีู ลก า รแจ้ ง 
ก า รล งล าย มืี อช่ื� อ ง บัก า ร เ งิ นที่ี� ไ มี่ ติ ร ง กั บั 
งบัการเงินที่ี�ยื�นติ่อกรมีพัฒนาธุุรกิจการค้า และ
คาดว่าจะแล้วเส่ร็จภายในไติรมีาส่ 1 ปัี 2565 
เพื�อให์้ผู่้ส่อบับััญชี่รับัอนุญาติได้เข้ามีาติรวจส่อบั 
ผ่่านระบับั ซึึ่�งห์ากพบัข้อมีูลทีี่�ไมี่ติรงกับัข้อเท็ี่จจริง 
จะได้แก้ไขติิดติามีได้อย่างรวดเร็ว และห์ากพบั 
เห์ตุิการณิป์ัลอมีแปัลงลายมีอืช่ื�อ ผู่เ้ส่ยีห์ายส่ามีารถ 
เริ�มีดำเนินการติามีกฎห์มีายกับัผู่้ปัระพฤติิมีิช่อบั
ได้ที่ันที่ี”

“การแอบัอ้างใช้่ช่ื�อผู่้ส่อบับััญชี่ ห์รือการปัลอมี
ลายมืีอช่ื�อ เพื�อลงนามีในรายงานของผู่้ส่อบับััญชี่ 
มีคีวามีผ่ดิที่างกฎห์มีาย ที่ั�ง กรมพัฒันาธุรุกิจการค้า้ 
และสภาวิิชาชีพับัญชี จะนำเที่คโนโลยีมีาใช่้ 
เพื�อลดระยะเวลาในการติรวจส่อบัข้อมีูลและ
ปั้องกันความีเสี่ยห์ายที่ี�อาจเกิดขึ�นติ่อวิช่าช่ีพบััญช่ี
และต่ิอธุุรกิจ ดังนั�น จึงขอความีร่วมีมืีอภาคธุุรกิจ
ติรวจส่อบัข้อมีูลที่ี�กรอกในแบับั ส่.บัช่.3 ข้อมีูล 
งบัการเ งิน ห์มีายเห์ตุิปัระกอบังบัการเ งิน 
และรายงานของผู่้ส่อบับััญชี่ที่ี�แนบัด้วยทุี่กครั�ง 
และภายห์ลังจากยื�นงบัการเงินแล้ว นิติิบัุคคล
ส่ามีารถติรวจส่อบัผ่ลการยื�นผ่่านเมีนู ‘ปัระวัติิ 
การนำส่่งและ พิมีพ์แบับั/เอกส่าร’ โดยส่ามีารถ
เรยีกดเูอกส่ารทีี่�ยื�น ติลอดจนพิมีพแ์บับันำส่ง่ไว้เปัน็
ห์ลักฐาน” อธุิบัดีฯ และนายกส่ภาฯ กล่าวที่ิ�งที่้าย 
ร่วมีกัน

สอบถามรายีละเอียีดเพัิ�มเติมได้ที�	กองกำกับบัญชีธุุรกิจ	กรมพััฒนาธุุรกิจการค้้า 
	โทรศััพัท์	0	2547	4407	กองข้้อมูลธุุรกิจ	(DBD	e-Filing)	 	โทรศััพัท์	0	2547	4385,	0	2547	4390-1

และสภาวิิชาชีพับัญชี	ในพัระบรมราชูปถัมภ์		 	โทรศััพัท์	0	2685	2500	ต่อ	2553,	2563	และ	2598

ที่ี�มีา : กรมีพัฒนาธุุรกิจการค้า และส่ภาวิช่าช่ีพบััญช่ี ในพระบัรมีราชู่ปัถัมีภ์

นายวิรวิิทย์ เจนธุนากุลั
นายกส่ภาวิช่าช่ีพบััญช่ี ในพระบัรมีราชู่ปัถัมีภ์
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	 ปััจจุบัันกิิจกิารอาจมีีกิารออกิโครงกิารต่่าง	ๆ	 เกิี�ยวกิับักิารจ่ายโดยใช้้หุุ้้นเปั็นเกิณฑ์์ใหุ้้กิับัพนักิงานเพ่อจูงใจ

พนกัิงานในกิารทำำางานใหุ้ก้ิบัับัรษัิัทำ	หุ้น่�งในรปูัแบับัของกิารจ่ายโดยใช้้หุุ้้นเปัน็เกิณฑ์์	คือ	โครงกิารร่วมีลงทำนุระหุ้ว่างนายจา้ง

และลูกิจ้าง	(Employee	Joint	Investment	Program	(EJIP))

	 ลัักษณะโดยทั่ั�วไปของโครงการร่วมลังทัุ่นระหว่างนายจ้้างแลัะลัูกจ้้าง	 (Employee	Joint	 Investment	Program	 (EJIP))	คือ 
กิจ้การอาจ้มีการให้สิิทั่ธิิพนักงานออมเงินเดือนบางส่ิวน	แลัะบริษัทั่ออกเงินเพิ�มเติิมบางส่ิวนให้พนักงานโดยระบุวัติถุุประสิงค์ของโครงการ
ชัดัเจ้นวา่เพื�อนำเงนิจ้ำนวนดงักลัา่วไปซื้ื�อหุน้ของบรษิทัั่	โดยทั่ี�อาจ้มเีงื�อนไขติา่งกนัในแติล่ัะบรษิทัั่	เชัน่	พนกังานทั่ี�มสิีิทั่ธิริว่มโครงการติอ้งทั่ำงาน 
ครบระยะเวลัาทั่ี�กำหนด	หุ้นทั่ี�ซื้ื�อติ้องถุือไว้ห้ามซื้ื�อขายภายในระยะเวลัาทั่ี�กำหนดโดยถุือผ่่านบริษัทั่หลัักทั่รัพย์จ้ัดการกองทัุ่นซื้่�งเป็นผู่้จ้ัดการ
กองทัุ่นเพื�อการซื้ื�อหุ้นของบริษัทั่ดังกลั่าวแลัะถุือไว้เพื�อให้มั�นใจ้ว่าพนักงานจ้ะไม่นำไปขายภายใติ้ระยะเวลัาดังกลั่าว	 เป็นติ้น	 เงื�อนไขอาจ้มี 
ความแติกติ่างกันในแติ่ลัะบริษัทั่	ดังนั�น	วิธิีการบัญชัีอาจ้มีความแติกติ่างกันไปติามเงื�อนไขของแติ่ลัะโครงการ

	 หลัายครั�งจ้่งเกิดประเด็นคำถุามว่ารายการดังกลั่าวอยู่ในขอบเขติของมาติรฐานการรายงานทั่างการเงิน	ฉบับทั่ี�	2	 (TFRS	2)	 เรื�อง 
การจ้่ายโดยใชั้หุ้นเป็นเกณฑ์์	หรือไม่	 ถุ้าเรามาดูขอบเขติของมาติรฐานการรายงานทั่างการเงินดังกลั่าวในย่อหน้า	ข49	กลั่าวว่า	กิจ้การติ้อง
บนัทั่ก่การจ่้ายโดยใช้ัหุน้เป็นเกณฑ์ท์ั่ี�ได้รบัจ้ากบริการเป็นสิิ�งติอบแทั่นสิำหรับติราสิารทุั่นของกิจ้การทั่ี�เป็นการชัำระด้วยติราสิารทุั่น	การถืุอปฏิบัิติิ 
ไม่คำน่งถุ่งว่ากิจ้การจ้ะเลืัอกหรือติ้องซื้ื�อติราสิารทุั่นจ้ากบุคคลัอื�นเพื�อให้เป็นไปติามภาระผู่กพันติ่อพนักงานภายใต้ิข้อติกลังการจ่้ายโดยใช้ัหุ้น
เป็นเกณฑ์์	นอกจ้ากนี�กิจ้การยังติ้องถุือปฏิิบัติิโดยไม่คำน่งว่า

โครงกิารร่วมีลงทำุนระหุ้ว่างนายจ้างและลูกิจ้าง

Employee	Joint

Investment	ProgramEJIP
อยู่ในขอบัเขต่มีาต่รฐานกิารรายงานทำางกิารเงิน	ฉบัับัทำี�	2	(TFRS	2)

เร่อง	กิารจ่ายโดยใช้้หุุ้้นเปั็นเกิณฑ์์	หุ้รือไมี่?

โดย นางสาววันดี  ลีีวรวัฒน์ 
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึ่กษาแลัะติิดติามมาติรฐานการรายงานทั่างการเงินระหว่างประเทั่ศึ	
โดยความเห็นชัอบของคณะกรรมการกำหนดมาติรฐานการบัญชัี

	 นอกจ้ากนั�นใน	BC	333	ของ	IFRS	2	เรื�อง	การจ้่ายโดยใชั้หุ้นเป็นเกณฑ์์	(ซื้่�งเทั่ียบเทั่่ากับมาติรฐานการรายงานทั่างการเงิน	ฉบับทั่ี�	2 
(TFRS	 2))	 มีการระบุชััดเจ้นว่าคณะกรรมการมาติรฐานการบัญชัีระหว่างประเทั่ศึ	มีข้อสิรุปว่ากิจ้การควรนำหลัักการของ	 IAS	 32 
เรื�อง	การแสิดงรายการเครื�องมือทั่างการเงิน	 (ซื้่�งเทั่ียบเทั่่ากับมาติรฐานการบัญชัี	ฉบับทั่ี�	 32	 (TAS	32))	มาปฏิิบัติิกับการซื้ื�อหุ้นคืนจ้าก 
ติลัาดกรณีทั่ี�มีการซื้ื�อหุ้นทั่ี�เกี�ยวข้องกับหุ้นทั่ี�จ้ะให้กับพนักงานในโปรแกรมการจ้่ายโดยใชั้หุ้นเป็นเกณฑ์์

	 อีกประเด็นหน่�งทั่ี�น่าสินใจ้คือ	กองทัุ่นทั่ี�บริหารจ้ัดการโดยบริษัทั่หลัักทั่รัพย์จ้ัดการกองทุั่นต้ิองถืุอเป็นส่ิวนหน่�งของกิจ้การ 
หรอืไม่	ติามหลักัการ	กิจ้การควรมีการประเมินวา่กองทุั่นนั�นถุกูควบคุมโดยกิจ้การหรือไม่	เพื�อพจิ้ารณาเรื�องการนำกองทุั่นมาจั้ดทั่ำงบการเงินรวม 
ของกิจ้การโดยทัั่�วไป	บริษัทั่หลัักทั่รัพย์จ้ัดการกองทุั่นจ้ะเป็นผู่้เข้ามาบริหารจั้ดการกองทุั่นให้กับบริษัทั่ในการซืื้�อหุ้น	แลัะเก็บรักษาหุ้น 
ของพนักงานเพื�อให้มั�นใจ้ว่าพนักงานจ้ะไม่นำหุ้นออกขายก่อนระยะเวลัาทั่ี�กำหนด	ลัักษณะเช่ันนี�มักถุูกมองว่า	กองทุั่นเสิมือนเป็นสิ่วนหน่�ง 
ของบรษิทัั่เพราะติอ้งปฏิบิตัิติิามเงื�อนไขภายใติก้รอบทั่ี�บรษิทัั่กำหนด	รายการทั่ี�กองทั่นุถุอืครองสินิทั่รพัยแ์ลัะหนี�สิินแทั่นบรษิทัั่อาจ้ติอ้งนำมารวม 
ในงบการเงนิของบรษิทัั่ดว้ย	ทั่ั�งนี�	รายการดงักลัา่วจ้ะมผี่ลักระทั่บติอ่งบการเงนิของบรษิทัั่มากหรอืนอ้ยข่�นอยูก่บัวา่กองทั่นุมกีารถุอืครองสิินทั่รพัย์
แลัะหนี�สิินทั่ี�เป็นสิิทั่ธิิแลัะภาระของบริษัทั่มากน้อยเพียงใด

1)	 สิิทั่ธิิของพนักงานทั่ี�จ้ะได้รับติราสิารทัุ่นของกิจ้การได้รับจ้าก 
	 กิจ้การเองหรือจ้ากผู่้ถุือหุ้นของกิจ้การ	หรือ
2)	 ข้อติกลังการจ่้ายโดยใช้ัหุ้นเป็นเกณฑ์์	 จ่้ายชัำระโดยกิจ้การเองหรือ 
	 โดยผู่้ถุือหุ้นของกิจ้การ

 ดัังนั้ั�นั้ จึึงถืือเป็็นั้ข้้อสรุุป็ไดั้ว่่ารุายการุ EJIP อย่่ภายในั้ข้อบเข้ตข้อง  
 TFRS 2

Newsletter    Issue 10248



การปรับปรุงระบบแจ้้งและยืืนยืัน

การลงลายืมืือชื่่อของผู้้้สอบบัญชื่ี

(การยืืนยืันการลงลายืมืือชื่่อในปีี 2565 เปี็นต้้นไปี)

 เมื่อวัันที่่� 17 ธัันวัาคมื 2564 สภาวัิชื่าชื่่พบััญชื่่ได้้มื่การปีรับัปีรุง

ระบับัแจ้้งและยืืนยืันการปีฏิิบััต้ิงานของผู้้้สอบับััญชื่่รับัอนุญาต้ (ผู้้้สอบับััญชื่่) 

เพอ่ให้ร้ะบับัแสด้งขอ้มืล้การแจ้้งและยืนืยืนัให้ค้รบัถ้ว้ันมืากยืิ�งข้�น โด้ยืในขั�นต้อน

การยืืนยืันการลงลายืมืือชื่่อของผู้้้สอบับััญชื่่ต้ั�งแต้่ปีีที่่�ลงลายืมืือชื่่อ 2565 

เปี็นต้้นไปี สภาวัิชื่าชื่่พบััญชื่่ได้้เปีล่�ยืนแปีลงต้ารางที่่�ผู้้้สอบับััญชื่่ยืืนยืันข้อมื้ล 

เก่�ยืวักับัการลงลายืมือืชื่อ่แสด้งควัามืเห็้นต้อ่งบัการเงนิในระบับั โด้ยืมืร่ายืละเอย่ืด้ 

การเปีล่�ยืนแปีลง ด้ังน่�

	 คอลััมน์์	“ข้อมื้ลการรับงานสอบบัญชีื่ในนามื”	 เป็็น์คอลััมน์์ให้้ผู้้้สอบบัญชีี
ยืืน์ยืัน์ข้้อม้ลัการลังลัายืมือชีื�อแสดงความเห้็น์ต่่องบการเงิน์ว่าผู้้้สอบบัญชีีลังลัายืมือชีื�อ 
ใน์น์ามอสิระห้รอืใน์น์ามสงักดัสำน์กังาน์ใด	โดยืระบบจะแสดง	Drop	Down	List	ให้้ผู้้ส้อบบญัชีี 
เลัือกข้้อม้ลั	ซึ่่�งข้้อม้ลัใน์	Drop	Down	List	น์ั�น์จะเชีื�อมโยืงมาจาก	“ข้อมื้ลการปฏิิบัติิ

งานสอบบัญชีื่”	ที่ี�ผู้้้สอบบัญชีีได้แจ้งเอาไว้ใน์ระบบ	ดังน์ั�น์ ผู้้�สอบบัญชีีต้�องต้รวจสอบ 
ความถู้กต้�องของ “ข�อม้ลการปฏิิบัต้ิงาน” และแก�ไขให้�ถู้กต้�องเม่�อมีการเปลี�ยนแปลง 
โดยืเฉพาะข้้อม้ลั	“ลัักษณะการป็ฏิิบัต่ิงาน์”	 (โดยือิสระ/สังกัดสำน์ักงาน์/โดยือิสระแลัะ
สังกัดสำน์ักงาน์)	แลัะ	“รายืชีื�อสำน์ักงาน์สอบบัญชีีทีี่�ผู้้้สอบบัญชีีสังกัด”	 (ใน์กรณีที่ี�เลัือก
ลัักษณะการป็ฏิิบัต่ิงาน์แบบ	“สังกัดสำน์ักงาน์สอบบัญชีี/โดยือิสระแลัะสังกัดสำน์ักงาน์”)	

1. ข้อมื้ลการรับงานสอบบัญชื่ีในนามื

ห้มายืเห้ตุ่:	คำอธิิบายืเกี�ยืวกับ	“ลัักษณะการป็ฏิิบัต่ิงาน์สอบบัญชีี”	สามารถด้รายืลัะเอียืด
ได้ใน์ระบบที่ี�เครื�องห้มายื						ด้าน์ห้ลัังคำว่า	“ลัักษณะการป็ฏิิบัต่ิงาน์สอบบัญชีี”
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ต้ัวัอยื่างการเชื่่อมืโยืง “ข้อมื้ลการปีฏิิบััต้ิงานสอบับััญชื่่” กับั “ข้อมื้ลการรับังานสอบับััญชื่่ในนามื”

ก.

ข. ในกรณี่ที่่� “ข้อมื้ลการปีฏิิบััต้ิงานสอบับััญชื่่” ผู้้้สอบับััญชื่่เลือก “ลักษณีะการปีฏิิบััต้ิงานสอบับััญชื่่” แบบสังกัดสำานักงานสอบบัญชื่ี

ในกรณี่ที่่� “ข้อมื้ลการปีฏิิบััต้ิงานสอบับััญชื่่” ผู้้้สอบับััญชื่่เลือก “ลักษณีะการปีฏิิบััต้ิงานสอบับััญชื่่” แบบโดยือิสระ 
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ค. ในกรณี่ที่่� “ข้อมื้ลการปีฏิิบััต้ิงานสอบับััญชื่่” ผู้้้สอบับััญชื่่เลือก “ลักษณีะการปีฏิิบััต้ิงานสอบับััญชื่่” แบบโดยือิสระและสังกัด

สำานักงานสอบบัญชื่ี

	 คอลัมัน์์	“ประเภทงบการเงนิ” เป็็น์คอลัมัน์์ให้้ผู้้ส้อบบัญชียีืนื์ยัืน์ข้้อมล้ั 
การลังลัายืมือชีื�อแสดงความเห้็น์ต่่องบการเงิน์ว่างบการเงิน์ที่ี�ผู้้้สอบบัญชีี
ลังลัายืมือชีื�อเป็็น์งบการเงิน์ป็ระเภที่	“งบดำเน์ิน์กิจการอยื้่”	ห้รือ	“งบเลัิก
กิจการ”	โดยืระบบจะแสดง	Drop	Down	List	ให้้ผู้้้สอบบัญชีีเลัือกข้้อม้ลั

	 คอลััมน์์	“วิิธีีการลงลายืมืือชื่่อ”	 เป็็น์คอลััมน์์ให้้ 
ผู้้้สอบบัญชีียืืน์ยืัน์ข้้อม้ลัการลังลัายืมือชีื�อแสดงความเห้็น์ 
ต่่องบการเงิน์ว่าผู้้้สอบบัญชีีลังลัายืมือชีื�อใน์รายืงาน์ข้อง 
ผู้้้สอบบัญชีีแบบไม่ใชี้อิเลั็กที่รอน์ิกส์

3. วิิธีีการลงลายืมืือชื่่อ

ต้ัวัอยื่างห้น้าต้่างแสด้งให้้ผู้้้สอบับััญชื่่ยืืนยืันปีระเภที่งบัการเงิน
ต้ัวัอยื่างห้น้าต้่างแสด้งให้้ผู้้้สอบับััญชื่่ยืืนยืัน

วัิธั่การลงลายืมืือชื่่อ

2. ประเภทงบการเงิน
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%
	 ภายใต้การดําเนินงานของคณะทํางานศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง	และ
พัฒนาทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง	ๆ	ภายในประเทศ	ซ่ึงประกอบด้วย 
นางดารินทร์ หยกไพศาล นายเดช คติวรเวช นางสาวจินตนา มหาวานิช และ 
นายคณภัทร ธนนันทนสกุล ในคณะอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณ	 โดยมี 
นางปราณี ภาษีผล เป็นประธานอนุกรรมการ	และนายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล 
ทีป่รกึษา	ไดศ้กึษาขอ้มลูเกีย่วกับ	“บทลงโทษทาง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพตา่ง ๆ  ภายในประเทศ” เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกับบทลงโทษทาง 
จรรยาบรรณของ	ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชใีหเ้หน็ชัดเจน	และใชเ้ปน็ข้อมลูจดัทาํขอ้เสนอ
แนวทางการส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ	บัญชีให้มีประสิทธิภาพนั้น
	 จากการศึกษาบทลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง	ๆ	ดังกล่าว	 เห็นว่า 
มีประโยชน์อย่างมากในการที่จะทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง	ๆ	 ซ่ึงมีอยู่จํานวนมาก	
และมีสภาวิชาชีพคอยกํากับดูแล	 ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการประกอบวิชาชีพ 
แห่งตนอันควร	 มีจิตสํานึก	 และความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานอยู่ 
ตลอดเวลา	ดงันัน้	เพ่ือเปน็ประโยชน์สาธารณะในการสืบค้น	และ	ใชต้อ่ยอดงานวชิาการ
ในการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง	ๆ	 จึงได้รวบรวมไว้เป็นรูปเล่มแบบ e-Book 
เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา

บทลงโทษจรรยาบรรณ 10 วิชาชีพ

1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

2. ทนายความ

3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

4. วิศวกร

5. สถาปนิก

	 นอกจากนั้น	คณะทํางานจัดทําสื่อจากกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์	ซึ่งประกอบด้วย	นางสินีนาฎ แจ่มศรี นายโสภณ 
เพิ่มศิริวัลลภ และนางสาวกฤษณา กัมปนาทโกศล ได้จัดทําสื่อ 
Animation	หลักการพื้นฐานตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณ	ซึ่งขณะนี้
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ	2	หลักการ	ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 

และ 2) ความเป็นอิสระ	 โดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดทํา
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญชวน 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมรับชมและเผยแพร่ต่อไปยังเพื่อนร่วม
วิชาชีพบัญชีของท่าน	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง	ตามแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
บัญชี	ก่อนมีผลบังคับใช้คู่มือประมวลจรรยาบรรณฉบับปรับปรุง	2020	
Edition	ในวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2565
								ทัง้นี	้สาํหรบั	Animation	4	ตอนทีเ่หลอื	ไดแ้ก่	ความรู	้ความสามารถ	
ความเอาใจใส	่และการรกัษามาตรฐานในการปฏบิตังิาน,	การรกัษาความ
ลับ,	พฤติกรรมทางวิชาชีพ	และความโปร่งใส	ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ	
อยู่ระหว่างการจัดทํา	 โดยสภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านติดตามข่าวสาร 
ผา่นชอ่งทางเวบ็ไซตส์ภาวชิาชพีบญัช	ีwww.tfac.or.th	หรือหากมคํีาถาม
และข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่ออีเมล	ethics@tfac.or.th

บทลงโทษทางจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระต่าง ๆ ในประเทศ

6. แพทย์

7. เภสัชกร

8. ที่ปรึกษาทางการเงิน

9. ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

10. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

Scan QR Code

เพื่ออ่าน e-Book

บทลงโทษทางจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระต่าง ๆ 

ในประเทศ

Newsletter    Issue 10252



สภาวัิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถุัมภ์  

เลขที่ 133 ถุนนสุขุมวัิท 21 (อโศก) แขวังค์ลองเตยเหนือ เขตวััฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2685 2500 โทรสาร 0 2685 2501 e-Mail : tfac@tfac.or.th


