
Content

2 ทักทายเปิดเล่ม 

4

News Update

การรักษาสถานภาพของ

นิติบุคคลเมื่อจดทะเบียน 

ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

6 Activity.. ภาพกิจกรรม

8

การก�าหนดราคาโอนระหว่าง

บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน  

Transfer Pricing

10

สรุปสาระส�าคัญ

การเสวนา Cyber Security 

ส�าหรับผู้ตรวจสอบ

และนักบัญชียุค 4.0

20

ผลการแข่งขันตอบค�าถาม

ทางบัญชีระดับประเทศ 

Thailand Accounting 

Challenge 2018

22
ท�าไม?..คุณถึง “รัก”

วิชาชีพบัญชี

24

Dip-TFR 

อีกหนึ่งบททดสอบการันตี

คุณภาพ “นักบัญชีไทย”

Issue 62  February 2018

Scan QR Code
เพื่อดาวน์โหลดในรูปแบบ E-book

หรือ https://goo.gl/z2YWtw

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Federation of Accounting Professions
Under the Royal Patronage of His Majesty the King

อนันต์ 
สิริแสงทักษิณ 

Newsletter
จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Board TALK

กรรมการ และประธานคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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ภาษใีนยุค
Thailand 4.0



วางแผนภาษใีนยุค
Thailand 4.0
	 สวัสดีครับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี
ทกุท่าน	ถอืว่าเป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะได้ท�าความรูจั้ก
กันให้มากยิ่งขึ้น	ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ
ที่ท่านสมาชิกให้ความไว้วางใจให้ผมได้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนสภาวิชาชีพบัญชี		
ในฐานะกรรมการและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร	

 การปฏิรูปด้านภาษีอากร เป็น 1 ในหลาย

เรื่องส�าคัญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ได้ประกาศให้เป็นนโยบายส�าคัญ โดยกรมสรรพากร

ได้มีการขานรับนโยบายดังกล่าว พร้อมท้ังได้มีการ

ออกมาตรการภาษีในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของภาครัฐ 

 ในฐานะของนักบัญชีที่จะต้องปรับตัวให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านบัญชีที่ International 

Financial Reporting Standards ก�าลังมีบทบาท

ส�าคัญในเวทีโลก และในด้านภาษีอากรท่ีภาครัฐได้มี

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ เพื่อเข้าสู่สังคม

ยุค Thailand 4.0 และ National e-Payment เช่น 

การส่งเสริมให้ใช้ e-Tax Invoice และ e-Receipt  

การลดอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% การปรับปรุง

ภาษีส ่งเสริมการลงทุน มาตรการบัญชีชุดเดียว 

การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯลฯ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีได้กล่าวมาน้ีล้วนแล้วแต่มีผล 

กระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยเรื่องส�าคัญที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการบัญชีอย่างมาก ผ่านประโยค 

ที่เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ  คือ การวางแผนภาษี ซึ่งการ

วางแผนภาษีมใิช่การหลกีเลีย่งภาษ ีหรอืหลบเล่ียงภาษี 

แต่เป็นการน�าเรือ่งของภาษอีากรมาใช้ให้เกดิประโยชน์

อย่างสูงสุดต่อธุรกิจ ภายใต้ข้อกฎหมายที่อ�านวย 

เช่น การลงทุนที่ให้หักค่าเส่ือมสินทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือ

การให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนสูงกว่าที่จ่ายจริง 

ในกรณีการจ้างงานผู้ทุพพลภาพ  

 สภาวชิาชพีบญัช ีโดยคณะกรรมการวชิาชพี

บัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรได้ตระหนักถึงปัญหา 

ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นกับท่านสมาชิก จึงได้พยายาม

น�าความรูท้างบญัชภีาษอีากรมาเสนอเพือ่แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น วางนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ความรู ้ให้กับท่านสมาชิกและประชาชน 

โดยทั่วไป และการน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ

ในการลดความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชีกับ

ภาษีอากรให้หมดไป โดยค�านึงถึงความสะดวกและ

ประโยชน์ของท่านสมาชิกเป็นส�าคัญ 

 สุดท้ายน้ี ผมอยากเรียนต่อท่านสมาชิก 

และผู ้ที่มีความเกี่ยวข้องในแวดวงของนักบัญชีว่า 

แม้การที่จะปรับปรุงข ้อกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับ

ประมวลรัษฎากรจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่การรวมตัว 

ของนักบัญชีที่เป็นปึกแผ่นจะเป็นเสียงสะท้อน

ให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงปัญหาและ

ข้อจ�ากัดที่ เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ

อย่างแท้จริง จึงจ�าเป ็นที่ เราจะต้องสร้าง

องค์กรนักบัญชีที่มีความเข้มแข็งและมีความ

รู ้ ให ้ทันต ่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ภายใต้ความถูกต้องของกฎหมาย โดย

ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็น

หลักส�าคัญ

Board Talk  		ทักทายเปิดเล่ม

นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร
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ทำ	ไม?
คุณถึง	“รัก” 
วิชาชีพบัญชี

อ่านต่อหน้า	22

วัตถุประสงค์
 เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีมใิช่การให้ค�าแนะน�าหรอืความคดิเหน็ด้านกฎหมาย ทัง้นี้ 
สภาวชิาชพีบญัชสีงวนสทิธิไ์ม่รบัรองความถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัของข้อมลูเนือ้หา 
ตัวเลข รายงาน หรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด ในความเสียหายใด ๆ   ไม่ว่าเป็นผล
โดยทางตรงหรือทางอ้อมทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดใน
เอกสารฉบับนีไ้ปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้จัดทำ	
• สาวิตา สุวรรณกูล ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร

กำ	หนดเวลา			เผยแพร่เป็นรายเดือน (ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ		E-mai l  :  fapnewsletter@fap.or.th
        Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook    https://www.facebook.com/FAP.FAMILY
LINE ID       @fap.family

 สวัสดีค่ะสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน เข้าสู ่เดือนที่ 2 ของปี 
2561 กันแล้ว ลมหนาวได้พัดผ่านไปเตรียมตัวเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มตัว แต่ถึง
แม้อากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชียังคงสาระน่ารู ้
ด้านวิชาชีพบัญชีไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดีกับ 
น้อง ๆ  นสิตินกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 
2018 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้น้อง ๆ จากทีม T014 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์การแข่งขันไปครอง แต่ส�าหรับน้อง ๆ 
ที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจไปนะคะ ถ้าหากเราได้ท�าในสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจอย่าง
เต็มที่แล้ว ถึงแม้ไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน แต่เราเช่ือว่าน้อง ๆ ทุกคนได ้
รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปอย่างแน่นอน..

 ส�าหรับ Newsletter ฉบับนี้ จะเห็นได้ว่าเราจัดท�าในรูปแบบหน้าปก
สีชมพูหวานแหว๋วต้อนรับเดือนแห่งความรัก คอลัมภ์พิเศษประจ�าเดือนน้ีคง
หนีไม่พ้นเรื่อง “มุมมองความรักที่มีต่อวิชาชีพบัญชี” ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์จาก 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหลากหลายแขนงอาชีพ อาทิ นักวิชาการ อาจารย ์
ผู้สอนวิชาบัญชี ผู ้ท�าบัญชี ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และนักศึกษาวิชาบัญชี  
พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลท้ายบทความ นอกจากน้ี ยังได้รับเกียรติกล่าว
ทกัทายเปิดเล่มโดยคณุอนนัต์ สริแิสงทกัษณิ กรรมการและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร ซึ่งท่านได้เล่าถึง “การวางแผนภาษีใน 
ยุค Thailand 4.0” ต่อด้วยบทความสรุป “สาระส�าคัญจากการเสวนา Cyber 
Security ส�าหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0” และบทความทางวิชาการ
อื่น ๆ ท่ีพลาดไม่ได้และรับรองว่ามีประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะ 
สุดท้ายนี้ หากท่านต้องการเสนอแนะหรือติชมจดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี 
สามารถส่งมาได้ที่ fapnewsletter@fap.or.th 

EDITOR’S NOTE
วางแผนภาษใีนยุค
Thailand 4.0
	 สวัสดีครับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี
ทกุท่าน	ถอืว่าเป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะได้ท�าความรูจั้ก
กันให้มากยิ่งขึ้น	ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ
ที่ท่านสมาชิกให้ความไว้วางใจให้ผมได้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนสภาวิชาชีพบัญชี		
ในฐานะกรรมการและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร	

 การปฏิรูปด้านภาษีอากร เป็น 1 ในหลาย

เรื่องส�าคัญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ได้ประกาศให้เป็นนโยบายส�าคัญ โดยกรมสรรพากร

ได้มีการขานรับนโยบายดังกล่าว พร้อมท้ังได้มีการ

ออกมาตรการภาษีในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของภาครัฐ 

 ในฐานะของนักบัญชีที่จะต้องปรับตัวให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านบัญชีที่ International 

Financial Reporting Standards ก�าลังมีบทบาท

ส�าคัญในเวทีโลก และในด้านภาษีอากรที่ภาครัฐได้มี

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ เพื่อเข้าสู่สังคม

ยุค Thailand 4.0 และ National e-Payment เช่น 

การส่งเสริมให้ใช้ e-Tax Invoice และ e-Receipt  

การลดอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% การปรับปรุง

ภาษีส ่งเสริมการลงทุน มาตรการบัญชีชุดเดียว 

การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯลฯ 

การเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมานี้ล ้วนแล้วแต่มีผล 

กระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยเรื่องส�าคัญที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการบัญชีอย่างมาก ผ่านประโยค 

ที่เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ  คือ การวางแผนภาษี ซึ่งการ

วางแผนภาษมีใิช่การหลกีเลีย่งภาษ ีหรอืหลบเลีย่งภาษี 

แต่เป็นการน�าเรือ่งของภาษอีากรมาใช้ให้เกดิประโยชน์

อย่างสูงสุดต่อธุรกิจ ภายใต้ข้อกฎหมายที่อ�านวย 

เช่น การลงทุนที่ให้หักค่าเสื่อมสินทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือ

การให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนสูงกว่าที่จ่ายจริง 

ในกรณีการจ้างงานผู้ทุพพลภาพ  

 สภาวชิาชพีบญัช ีโดยคณะกรรมการวชิาชพี

บัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรได้ตระหนักถึงปัญหา 

ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นกับท่านสมาชิก จึงได้พยายาม

น�าความรูท้างบญัชภีาษอีากรมาเสนอเพือ่แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น วางนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ความรู ้ให้กับท่านสมาชิกและประชาชน 

โดยทั่วไป และการน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ

ในการลดความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชีกับ

ภาษีอากรให้หมดไป โดยค�านึงถึงความสะดวกและ

ประโยชน์ของท่านสมาชิกเป็นส�าคัญ 

 สุดท้ายนี้ ผมอยากเรียนต่อท่านสมาชิก 

และผู ้ที่มีความเกี่ยวข้องในแวดวงของนักบัญชีว่า 

แม้การที่จะปรับปรุงข ้อกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับ

ประมวลรัษฎากรจะเป็นเรื่องท่ียาก แต่การรวมตัว 

ของนักบัญชีท่ีเป็นปึกแผ่นจะเป็นเสียงสะท้อน

ให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงปัญหาและ

ข้อจ�ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ

อย่างแท้จริง จึงจ�าเป ็นท่ีเราจะต้องสร้าง

องค์กรนักบัญชีที่มีความเข้มแข็งและมีความ

รู ้ ให ้ทันต ่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ภายใต้ความถูกต้องของกฎหมาย โดย

ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็น

หลักส�าคัญ

Board Talk  		ทักทายเปิดเล่ม

นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร
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การรักษาสถานภาพของนิติบุคคล
ที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำ�บัญชี�
เมื่อจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

	 News	Update	ฉบับนี้	ส่วนทะเบียนจะมาอธิบาย	 เรื่อง	
การรกัษาสถานภาพของนติบิคุคลท่ีให้บรกิารด้านการสอบบญัชหีรอื
ด้านการท�าบญัช	ีเมือ่จดทะเบยีนต่อสภาวชิาชพีบญัชจีะต้องด�าเนิน
การอย่างไรบ้าง..

การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล��1
	 นิติบุคคลต้องต่อทะเบียนนิติบุคคลทุก	3	ปีนับจากวันจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี	และให้ด�าเนินการ 
ต่ออายุภายใน	3	เดือน	ก่อนครบก�าหนด	3	ปี	โดยด�าเนินการดังนี้
	 (1.1)	ดาวน์โหลดค�าขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล	(สวบช.	5.2)	
	 (1.2)	ช�าระค่าด�าเนินการต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล	จ�านวน	2,000	บาท

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม2
	 นิติบุคคลต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามต่อสภาวิชาชีพบัญชี	
ภายใน	60	วัน	นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี	โดยด�าเนินการ	ดังนี้
 (2.1)	ดาวน์โหลดค�าขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
(สวบช.	5.3)	พร้อมแนบหลักฐานและรับรองส�าเนาถูกต้อง	ดังนี้

• ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	ไม่เกิน	1	เดือน
• ส�าเนาหลักประกัน
• ส�าเนางบการเงินของปีล่าสุด	(ข้อมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว	หรือ	ข้อมูล 
			คาดการณ์จากงบการเงินล่าสุดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี)
• หนังสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนนิติบุคคล	(ถ้ามี)	

	 (2.2)	ช�าระค่าด�าเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
จ�านวน	400	บาท



การรักษาสถานภาพของนิติบุคคล
ที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำ�บัญชี�
เมื่อจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

	 News	Update	ฉบับนี้	ส่วนทะเบียนจะมาอธิบาย	 เรื่อง	
การรกัษาสถานภาพของนติิบคุคลท่ีให้บริการด้านการสอบบญัชหีรอื
ด้านการท�าบญัช	ีเมือ่จดทะเบยีนต่อสภาวชิาชพีบญัชจีะต้องด�าเนิน
การอย่างไรบ้าง..

การต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล��1
	 นิติบุคคลต้องต่อทะเบียนนิติบุคคลทุก	3	ปีนับจากวันจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี	และให้ด�าเนินการ 
ต่ออายุภายใน	3	เดือน	ก่อนครบก�าหนด	3	ปี	โดยด�าเนินการดังนี้
	 (1.1)	ดาวน์โหลดค�าขอต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล	(สวบช.	5.2)	
	 (1.2)	ช�าระค่าด�าเนินการต่ออายุทะเบียนนิติบุคคล	จ�านวน	2,000	บาท

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม2
	 นิติบุคคลต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามต่อสภาวิชาชีพบัญชี	
ภายใน	60	วัน	นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี	โดยด�าเนินการ	ดังนี้
 (2.1)	ดาวน์โหลดค�าขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
(สวบช.	5.3)	พร้อมแนบหลักฐานและรับรองส�าเนาถูกต้อง	ดังนี้

• ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	ไม่เกิน	1	เดือน
• ส�าเนาหลักประกัน
• ส�าเนางบการเงินของปีล่าสุด	(ข้อมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว	หรือ	ข้อมูล 
			คาดการณ์จากงบการเงินล่าสุดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี)
• หนังสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนนิติบุคคล	(ถ้ามี)	

	 (2.2)	ช�าระค่าด�าเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 
จ�านวน	400	บาท

3
การแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล/การเลิกการให้�
บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำ�บัญชี�

	 หากนิติบุคคลมีการจดทะเบียนแก้ไขหรือการเลิกการให้บริการ 
ด้านการสอบบัญชีหรือด้านการท�าบัญชี	นิติบุคคลต้องด�าเนินการจดทะเบียน
แก้ไขหรือการเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการท�าบัญช ี
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี	ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ได้มีการแก้ไขข้อมูลหรือวันที ่
เลิกการให้บริการ	(แล้วแต่กรณี)	โดยด�าเนินการดังนี้	
		 (3.1)	ดาวน์โหลดบันทึกแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล	(สวบช.	5.1)	พร้อม
แนบหลักฐานและรับรองส�าเนาถูกต้อง	ดังนี้

• ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนิติบุคคล	ไม่เกิน	1	เดือน
• ส�าเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคล 
	 	หรือยกเลิกการให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการท�าบัญช ี
			(แล้วแต่กรณี)
• หนงัสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนนติบิคุคล	(ถ้าม)ี

	 (3.2)	ช�าระค่าด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล	จ�านวน	
500	บาท

4
การแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน�
เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามในระหว่าง
รอบปีบัญชี

	 หากนติบิคุคลมกีารเปลีย่นแปลงประเภทของหลกัประกนัเพือ่ประกนั
ความรับผดิต่อบคุคลทีส่าม	นติบิคุคลต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงประเภทของหลกั
ประกนัเพ่ือประกนัความรบัผดิต่อบคุคลทีส่ามต่อสภาวชิาชพีบญัชี	ภายใน	15	วนั	
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน	โดยด�าเนินการดังนี้
	 (4.1)	ดาวน์โหลดค�าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกัน 
เพ่ือประกนัความรับผดิต่อบคุคลทีส่าม	(สวบช.	5.4)	พร้อมแนบหลกัฐานและ
รับรองส�าเนาถูกต้อง	ดังนี้

• ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน	1	เดือน
• ส�าเนาหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
• หนังสือมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนนิติบุคคล	(ถ้ามี)

	 (4.2)	ช�าระค่าด�าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน 
เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามจ�านวน	200	บาท
�
	 ทั้งนี้	นิติบุคคลสามารถน�าส่งเอกสารตามข้อ	1-4	ต่อสภาวิชาชีพ
บัญชี	ผ่านช่องทาง	(1)	 เคาน์เตอร์	ณ	ที่ท�าการ	สภาวิชาชีพบัญชี	ชั้น	1	หรือ 
(2)	 ไปรษณีย์	สภาวิชาชีพบัญชี	 (ส่วนทะเบียน)	 เลขที่	133	ถนนสุขุมวิท	21	
(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	(นิติบุคคลที่เลือก
ช่องทางไปรษณีย	์ต้องแนบหลักฐานการช�าระเงินเป็น	pay	 in)	หากนิติบุคคล
รายใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียน
ได้ที่	0	2685	2524,	2525	และ	2532	หรือ	E-mail:	fapmember@fap.or.th	
หรือ	เว็บไซต์	www.fap.or.th	เมนู	บริการ	หัวข้อ	นิติบุคคล

ได้ที่� ��
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ตั้งแต่�15�ธันวาคม�2560�เป็นต้นไป

www.counterservice.co.th�
www.facebook.com/Counterservice

โดย...ส่วนทะเบียน



 
	 เพ่ือให้การนำาส่งงบการเงินประจำาปีมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 และนำาส่งภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ขอความร่วมมือ	ดังน้ี

 1. เร่งจัดท�ำงบกำรเงิน โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 (กฎหมายกำาหนดภายใน	4	เดือน)	และนำาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่เดือนมกราคม	2561	เป็นต้นไป	โดยต้องจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่	31	พฤษภาคม	2561	หากจัดส่งใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดอาจทำาให้
เครือข่ายอิเทอร์เน็ตมีความหนาแน่นและเกิดคิวรอทำาให้เกิดความล่าช้าและงบการเงินอาจเกิดข้อบกพร่อง

 2. กรมฯ เปิดห้องปฏิบัติกำร (workshop) ให้ค�ำแนะน�ำ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อำานวยความสะดวกในการส่ง 
งบการเงิน	โดยเปิดห้องปฏิบัติการ		 (workshop)		ณ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ชั้น	10		และชั้น	11	โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำาแนะนำาเป็น
ประจำาทุกวันทำาการ	ตั้งแต่เวลา	08.30	–	16.30	น.

 3. กรมฯ ได้เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งตอบข้อซักถามและประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องผ่าน 
	Facebook	DBD	BIT	จึงขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก	Fan	page	DBD	BIT คลิกที่นี่

 4. กรมฯ ได้จัดท�ำสื่อวีดีทัศน์ (Presentation VDO) การใช้งานระบบ	DBD	e-Filing	เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการใช้
งานระบบได้ง่ายขึน้	ตัง้แต่เดอืนมกราคม	2561	เป็นต้นไป	หากประสงค์สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีก่องข้อมลูธรุกจิ	กรมพฒันาธรุกจิการค้า 
โทร.	0	2547	4390-91	และ	e-mail:	efiling.training@gmail.com	หรือ	คลิกที่นี่
 อ่านประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน	ประจำาปีเพิ่มเติม	คลิกที่นี่

 เมื่อวันเสาร์ที่	 13	มกราคม	พ.ศ.	2561	สภาวิชาชีพบัญชีร่วมสนับสนุน
สำานักงานเขตวัฒนาในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	2561	เนื่องจากการที่
สภาวิชาชีพบัญชีเล็งเห็นถึงความสำาคัญของเด็ก	ซึ่งเด็ก	ๆ	เหล่านี้จะโตขึ้นไปเป็นกำาลัง
สำาคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต	สภาฯ	จึงได้ร่วมสนับสนุนเป็นทุนการ
ศึกษา	พร้อมด้วย	วุ้นผลไม้	 ไอศกรีมแท่ง	ข้าวโพดคลุกเนย	นำ้าอัดลม	ไส้กรอกทอด 
เฟรนซ์ฟราย	ลูกโป่ง	และหมวกแฟนซี	เป็นต้น

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำฝำก..มำบอก!

สภำวิชำชีพบัญชีร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ครบรอบ 95 ปี

 เมื่อวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2561	ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี	นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์	ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและกำากับดูแล	 
ได้เข้าร่วมแสดงความยนิดใีนงานวนัคล้ายวนัสถาปนากรมพฒันาธรุกจิการค้าครบรอบ	95	ปี	ในฐานะหน่วยงานพนัธมิตรทีม่ส่ีวนในการสนบัสนุน 
การดำาเนินงานของกรม	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ชั้น	6	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	 เปิดงานโดยนายสนธิรัตน ์
สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
	 โดยภายในงานได ้มีการประชาสัมพันธ ์ โปรแกรม 
e-Accounting	for	SMEs	ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีสำาหรับ	SMEs	โดย
เป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน	 ท่ีต้องการส่งเสริมให้	
SMEs	มีทางเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย	ตั้งแต่เริ่มต้นรายการ
ค้าจนถึงการบันทึกบัญชีและจัดทำางบการเงิน	ผ่านระบบ	Cloud	
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตร
หลกัร่วมกบัหน่วยงานอืน่	ๆ 	ในการช่วยสนบัสนนุและผลกัดันให้เกดิ
โปรแกรมสำาเร็จรูปนี้

Activity   ภาพกิจกรรม

สภำวิชำชีพบัญชีร่วมสนับสนุน

ส�ำนักงำนเขตวัฒนำจัดกิจกรรมวันเด็ก
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	 เพ่ือให้การนำาส่งงบการเงินประจำาปีมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 และนำาส่งภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ขอความร่วมมือ	ดังน้ี

 1. เร่งจัดท�ำงบกำรเงิน โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 (กฎหมายกำาหนดภายใน	4	เดือน)	และนำาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่เดือนมกราคม	2561	เป็นต้นไป	โดยต้องจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่	31	พฤษภาคม	2561	หากจัดส่งใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดอาจทำาให้
เครือข่ายอิเทอร์เน็ตมีความหนาแน่นและเกิดคิวรอทำาให้เกิดความล่าช้าและงบการเงินอาจเกิดข้อบกพร่อง

 2. กรมฯ เปิดห้องปฏิบัติกำร (workshop) ให้ค�ำแนะน�ำ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อำานวยความสะดวกในการส่ง 
งบการเงิน	โดยเปิดห้องปฏิบัติการ		 (workshop)		ณ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ชั้น	10		และชั้น	11	โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำาแนะนำาเป็น
ประจำาทุกวันทำาการ	ตั้งแต่เวลา	08.30	–	16.30	น.

 3. กรมฯ ได้เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งตอบข้อซักถามและประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องผ่าน 
	Facebook	DBD	BIT	จึงขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก	Fan	page	DBD	BIT คลิกที่นี่

 4. กรมฯ ได้จัดท�ำสื่อวีดีทัศน์ (Presentation VDO) การใช้งานระบบ	DBD	e-Filing	เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการใช้
งานระบบได้ง่ายขึน้	ตัง้แต่เดอืนมกราคม	2561	เป็นต้นไป	หากประสงค์สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีก่องข้อมลูธรุกจิ	กรมพัฒนาธรุกจิการค้า 
โทร.	0	2547	4390-91	และ	e-mail:	efiling.training@gmail.com	หรือ	คลิกที่นี่
 อ่านประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน	ประจำาปีเพิ่มเติม	คลิกที่นี่

 เมื่อวันเสาร์ที่	 13	มกราคม	พ.ศ.	2561	สภาวิชาชีพบัญชีร่วมสนับสนุน
สำานักงานเขตวัฒนาในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	2561	เนื่องจากการที่
สภาวิชาชีพบัญชีเล็งเห็นถึงความสำาคัญของเด็ก	ซึ่งเด็ก	ๆ	เหล่านี้จะโตขึ้นไปเป็นกำาลัง
สำาคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต	สภาฯ	จึงได้ร่วมสนับสนุนเป็นทุนการ
ศึกษา	พร้อมด้วย	วุ้นผลไม้	 ไอศกรีมแท่ง	ข้าวโพดคลุกเนย	นำ้าอัดลม	ไส้กรอกทอด 
เฟรนซ์ฟราย	ลูกโป่ง	และหมวกแฟนซี	เป็นต้น

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำฝำก..มำบอก!

สภำวิชำชีพบัญชีร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ครบรอบ 95 ปี

 เมื่อวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2561	ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี	นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์	ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและกำากับดูแล	 
ได้เข้าร่วมแสดงความยนิดใีนงานวนัคล้ายวนัสถาปนากรมพฒันาธรุกจิการค้าครบรอบ	95	ปี	ในฐานะหน่วยงานพนัธมิตรทีม่ส่ีวนในการสนบัสนุน 
การดำาเนินงานของกรม	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ชั้น	6	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	 เปิดงานโดยนายสนธิรัตน ์
สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
	 โดยภายในงานได ้มีการประชาสัมพันธ ์ โปรแกรม 
e-Accounting	for	SMEs	ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีสำาหรับ	SMEs	โดย
เป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน	ที่ต้องการส่งเสริมให้	
SMEs	มีทางเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย	ตั้งแต่เริ่มต้นรายการ
ค้าจนถึงการบันทึกบัญชีและจัดทำางบการเงิน	ผ่านระบบ	Cloud	
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตร
หลกัร่วมกบัหน่วยงานอืน่	ๆ 	ในการช่วยสนบัสนนุและผลักดนัให้เกดิ
โปรแกรมสำาเร็จรูปนี้

Activity   ภาพกิจกรรม

สภำวิชำชีพบัญชีร่วมสนับสนุน

ส�ำนักงำนเขตวัฒนำจัดกิจกรรมวันเด็ก

	 หลงัจากสภาวิชาชีพบญัชีประกาศข้อบงัคบัเกีย่วกับการเพิม่จำานวนชัว่โมงการพัฒนาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	
จากเดิมอย่างน้อย	18	ชั่วโมง	เป็นอย่างน้อย	40	ชั่วโมง	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองที่เป็นทางการ	(Verifiable	
CPD)	อย่างน้อย	20	ชั่วโมง	และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่ไม่เป็นทางการ	(Non-verifiable	CPD)	อย่างน้อย	20	ชั่วโมง	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต ่
วันที่	1	มกราคม	2560	เป็นต้นไปนั้น

         
	 	 ในรอบหนึ่งปีที่ผ ่านมา	พบว่าผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีการยื่นชั่วโมง 
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบไม่เป็นทางการผ่านระบบออนไลน์เข้า
มาในหลากหลายกจิกรรมและการอ่าน	Newsletter	กถ็อืเป็นกจิกรรมหนึง่ทีส่ามารถ	
นับชั่วโมง	CPD		แบบไม่เป็นทางการได้เช่นกัน		เนื่องจากการอ่าน	Newsletter	
เปรียบเสมือนการอ่านบทความวิชาการหรือวารสารทางวิชาชีพ	 โดยสามารถ 
นับชั่วโมง	CPD	 ได้ตามจริง	 แต่ทั้งนี้ไม่เกินสองชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ	 ดั้งนั้น	 
สภาวิชาชพีบญัชจีงึอยากเชญิชวนให้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตหนัมาอ่าน	Newsletter	
กันเยอะ	ๆ	นะคะ	โดยสภาฯ	ได้รวบรวม	Newsletter	ทั้งหมดไว้ในหน้าเว็บไซต์		 
www.fap.or.th	หรือ	คลิกที่นี่	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการหา
อ่านย้อนหลังค่ะ

รู้หรือไม่! อ่ำน Newsletter ก็สำมำรถ 

นับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทำงกำรได้

Activity   ภาพกิจกรรม

	 เมื่อวันที่	 20	มกราคม	พ.ศ.	2561	สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม	ASEAN	Federation	of	 
Accountants	 (AFA)	Strategic	Meeting	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ	โดยนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์	 เลขาธิการ 
สภาวิชาชีพบัญชี ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านงานต่างประเทศ	และ ดร.จฬุารตัน์ จติไพศาลวฒันา ผูจ้ดัการส่วนต่างประเทศ	เข้าร่วมประชมุ	ร่วมกบัผูแ้ทนองค์กรวชิาชพีบญัชีจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่น	ๆ	อีก	9	ประเทศ	การประชุมครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์	การดำาเนินการของ	AFA	ในอีก	2-3	ปีข้างหน้า	โดยมี 
เป้าหมายหลักที่จะมุ่งสู่การยกระดับ	AFA	ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทนองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิก
อาเซียน		นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

								ในการนี้	นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล	นายกสภาวิชาชีพบัญชี	นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์	อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี	และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการสภาวิชาชีพบัญชี	ได้ให้การต้อนรับ	ซึ่งทำาให้มีโอกาสได้หารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคอาเซียน	กับผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียน

สภำวิชำชีพบัญชี เป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุม 

ASEAN Federation Of Accountants (AFA) Strategic Meeting
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Transfer Pricing

การกำาหนดราคาโอน

ระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน

	 เมื่อวันที่	 3	มกราคม	2561	ครม.มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	

(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 [มาตรการป้องกันการกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ท่ีมีความสัมพันธ์กัน	(Transfer	pricing)]	ของกระทรวงการคลัง		ที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

   สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	
	 1.	ก�ำหนดโทษปรับในกรณีท่ีบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กันมิได้จัดท�ำ	หรือยื่น 
รำยงำน	 เอกสำรหรือหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	หรือยื่นรำยงำน	หรือเอกสำร 
หรือหลักฐำน	โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
	 2.	ก�ำหนดให้เจ้ำพนักงำนประเมินมีอ�ำนำจปรับปรุงรำยได้และรำยจ่ำยของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กัน	 ให้ได้จ�ำนวนรำยได้ที่พึงได้รับและรำยจ่ำยที่พึงได้จ่ำย	 เสมือนว่ำบริษัทหรือ 
ห้ำงหุ ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่ำวได้รับและได้จ่ำยตำมนั้น	 เพื่อใช้ค�ำนวณก�ำไรสุทธิท่ีต้องเสียภำษี	หรือเงินได ้
พึงประเมินที่ต้องเสียภำษี
	 3.	ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กันจัดท�ำรำยงำนข้อมูลเก่ียวกับควำม 
สัมพันธ์ระหว่ำงกัน	และมูลค่ำรวมของธุรกรรมระหว่ำงกันในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีตำมแบบที่อธิบดีก�ำหนด	 
และยื่นต่อเจ้ำพนักงำนประเมินพร้อมกับกำรยื่นรำยกำรภำยในก�ำหนดเวลำ
	 4.	 ก�ำหนดให ้เจ ้ำพนักงำนประเมินโดยอนุมัติอธิบดี	 อำจส ่งหนังสือแจ ้งควำมแก ่บริษัทหรือ 
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กัน	 ให้ยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรวิเครำะห์ 
ข้อก�ำหนดของธุรกรรมระหว่ำงกันตำมที่อธิบดีประกำศก�ำหนดภำยในห้ำปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรำยงำนข้อมูล
	 5.	ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรหรือเนื่องจำกกำร 
ประกอบกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีไม่เกินจ�ำนวนตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง	แต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมสิบ 
ล้ำนบำท	ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท�ำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กัน 
	และมูลค่ำรวมของธุรกำรระหว่ำงกันในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี
	 6.	 ก�ำหนดให้ใช้บังคับส�ำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้ำงหุ ้นส่วนนิติบุคคล	 ซึ่งรอบระยะเวลำบัญชี 
		เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2560	เป็นต้นไป
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Transfer Pricing

การกำาหนดราคาโอน

ระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน

	 เมื่อวันที่	 3	มกราคม	2561	ครม.มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	

(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 [มาตรการป้องกันการกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ท่ีมีความสัมพันธ์กัน	(Transfer	pricing)]	ของกระทรวงการคลัง		ที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

   สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	
	 1.	ก�ำหนดโทษปรับในกรณีที่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กันมิได้จัดท�ำ	หรือยื่น 
รำยงำน	 เอกสำรหรือหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด	หรือยื่นรำยงำน	หรือเอกสำร 
หรือหลักฐำน	โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
	 2.	ก�ำหนดให้เจ้ำพนักงำนประเมินมีอ�ำนำจปรับปรุงรำยได้และรำยจ่ำยของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กัน	 ให้ได้จ�ำนวนรำยได้ที่พึงได้รับและรำยจ่ำยท่ีพึงได้จ่ำย	 เสมือนว่ำบริษัทหรือ 
ห้ำงหุ ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่ำวได้รับและได้จ่ำยตำมนั้น	 เพื่อใช้ค�ำนวณก�ำไรสุทธิท่ีต้องเสียภำษี	หรือเงินได ้
พึงประเมินที่ต้องเสียภำษี
	 3.	ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กันจัดท�ำรำยงำนข้อมูลเก่ียวกับควำม 
สัมพันธ์ระหว่ำงกัน	และมูลค่ำรวมของธุรกรรมระหว่ำงกันในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีตำมแบบท่ีอธิบดีก�ำหนด	 
และยื่นต่อเจ้ำพนักงำนประเมินพร้อมกับกำรยื่นรำยกำรภำยในก�ำหนดเวลำ
	 4.	 ก�ำหนดให ้เจ ้ำพนักงำนประเมินโดยอนุมัติอธิบดี	 อำจส ่งหนังสือแจ ้งควำมแก ่บริษัทหรือ 
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กัน	 ให้ยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงข้อมูลท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรวิเครำะห์ 
ข้อก�ำหนดของธุรกรรมระหว่ำงกันตำมที่อธิบดีประกำศก�ำหนดภำยในห้ำปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรำยงำนข้อมูล
	 5.	ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรหรือเน่ืองจำกกำร 
ประกอบกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีไม่เกินจ�ำนวนตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง	แต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมสิบ 
ล้ำนบำท	ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท�ำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กัน 
	และมูลค่ำรวมของธุรกำรระหว่ำงกันในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี
	 6.	 ก�ำหนดให้ใช้บังคับส�ำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้ำงหุ ้นส่วนนิติบุคคล	 ซึ่งรอบระยะเวลำบัญชี 
		เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2560	เป็นต้นไป

   การเตรียมตัวของนักบัญชี	

	 ร่ำงพรบ.ดงักล่ำวกรมสรรพำกรจะมกีำรก�ำหนดเกณฑ์
รำยได้ให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรำยได้เข้ำเกณฑ ์
ดังกล่ำวจัดท�ำรำยงำนข้อมูลธุรกรรม	 เช่น	กำรซื้อขำยหรือให้
บริกำรระหว่ำงบริษัทในกลุ่มมีจ�ำนวนเท่ำใด	 วิธีกำรคิดรำคำ
ระหว่ำงกันเป็นไปตำมรำคำตลำดอย่ำงไรโดยจะก�ำหนดวิธีกำร
ยืน่หรอืน�ำส่งข้อมลูดงักล่ำวต่อกรมสรรพำกร		เช่น	ยืน่ตำมเวลำที่
ก�ำหนดหรือเมือ่มกีำรจดหมำยแจ้งขอ	และกรมสรรพำกรมอี�ำนำจ
เรียกดูหลักฐำนอื่นได้ภำยใน	5	ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรำยงำนข้อมูล				

	 จำกแนวทำงท่ีกรมสรรพำกรใช้ปฎิบัติในปัจจุบันท่ี
อ้ำงอิงได้คือ	ป.113/2545		ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรก�ำหนด
รำคำโอนที่เป็นหลักเกณฑ์ระหว่ำงประเทศที่หลำย	ๆ	ประเทศ
น�ำมำใช้กัน	คือให้จัดท�ำข้อมูล
	 (1)	 เอกสารแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของกิจการ 
ในกลุม่เดยีวกัน	รวมทัง้โครงสร้างและลกัษณะของการประกอบธรุกจิ
ของแต่ละกิจการ	
	 (2)	งบประมาณ	แผนงานทางธุรกิจ	และประมาณการ
ทางการเงิน	
	 (3)	เอกสารแสดงกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้เสียภาษี	และ
เหตุผลในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว	
	 (4)	 เอกสารแสดงยอดขาย	 ผลประกอบการของ 
ผูเ้สยีภาษีและลกัษณะของธรุกรรมท่ีท�ากบักิจการในกลุม่เดยีวกนั	
	 (5)	 เอกสารแสดงเหตุผลในการจัดท�าธุรกรรมระหว่าง
ประเทศที่ท�ากับกิจการในกลุ่มเดียวกัน	
	 (6)	นโยบายการก�าหนดราคา	ความสามารถในการท�า
ก�าไรของแต่ละผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางการตลาด	 รวมทั้ง 
ส่วนแบ่งก�าไรของแต่ละกิจการ	 โดยต้องค�านึงถึงหน้าที่งาน	 

ทรัพย์สิน	และความเสี่ยงของแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้อง	
	 (7)	เอกสารแสดงเหตุผลในการเลือกวิธีก�าหนดราคา	
	(8)	กรณีที่อาจเลือกวิธีก�าหนดราคาได้หลายวิธี	 ให้มี

เอกสารแสดงรายละเอียดวิธ ี
อื่น	ๆ	นอกเหนือจากวิธีตาม	(7)	
และเหตุผลที่ไม่เลือกวิธีดังกล่าว	
โดยต้องเป็นเอกสารท่ีจัดท�าขึ้น
ในขณะเดียวกันกับการตัดสินใจ
เลือกวิธีตาม	(7)	
	 (9)	 เอกสารที่ใช ้เป ็น 
หลักฐานแสดงหลักการพื้นฐาน 
และท ่ าที ในการ เจรจาของ 
ผู ้ เ สี ยภาษี ส� าหรับธุ รกรรม 
ทีท่�ากบักจิการในกลุ่มเดียวกัน	
	 (10)	 เอกสารอื่น	ๆ	ที่
เก่ียวข้องกับการก�าหนดราคา	
(ถ้ามี)	

โดย ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร 

 สภาวิชาชีพบัญชี

 รำยละเอียดขอให้นักบัญชีได้ศึกษำอ่ำนฉบับเต็มของ	
ป.113/2545	 	จะเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น	ทั้งน้ีเป้ำหมำยหลักคือกำร 
ทีบ่รษิทัหรอืห้ำงหุน้ส่วนนติบิคุคลจ�ำเป็นต้องพสูิจน์ช้ีแจงให้ได้ว่ำ
รำยกำรระหว่ำงบรษัิทในเครือเดยีวกนัเป็นไปตำมรำคำตลำดแล้ว	
ไม่เช่นนั้นกรมสรรพำกรมีสิทธิที่จะประเมินภำษีได้ตำมมำตรำ	
65	ทวิ	 (4)	ที่ระบุว่ำ	“ในกรณีโอนทรัพย์สิน	ให้บริกำร	หรือให้ 
กู้ยืมเงิน	 โดยไม่มีค่ำตอบแทน	ค่ำบริกำร	หรือดอกเบี้ย	หรือม ี
ค่ำตอบแทน	ค่ำบริกำร	หรือดอกเบ้ียต�่ำกว่ำรำคำตลำดโดยไม่มี
เหตอุนัสมควร	เจ้ำพนกังำนประเมนิมอี�ำนำจประเมนิค่ำตอบแทน	
ค่ำบรกิำร	หรอืดอกเบีย้นัน้	ตำมรำคำตลำดในวนัทีโ่อน	ให้บรกิำร
หรือให้กู้ยืมเงิน”
	 หลำย	ๆ	ประเทศมีกำรประกำศใช้กฎหมำยท�ำนอง
เดียวกันนี้		ในแถบอำเซียน	เช่น		อินโดนีเซีย			สิงคโปร์		มำเลเซีย		
เวียดนำม		ฟิลิปปินส์	 	บริษัทที่มีรำยกำรระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม 
ที่ตั้งอยู ่ในประเทศดังกล่ำวก็ต้องมีกำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับกำรก�ำหนดรำคำโอนให้กรมสรรพำกรในประเทศ 
นั้น	ๆ	 เช่นกัน	รำยงำนข้อมูลที่แต่ละประเทศอำจก�ำหนดให ้
จัดท�ำมี	3	ประเภท	ได้แก่
 1.รายงานข้อมูลของบริษัทแม่ (Master file)	 เป็น
รำยงำนข้อมูลรำยกำรเกี่ยวข้องระหว่ำงบริษัทในกลุ่มทั้งหมด 
ที่บริษัทแม่ของกลุ่ม	(Ultimate	Parent)	ต้องจัดท�ำ
 2.รายงานข้อมูลของแต่ละบริษัทที่ต้ังอยู่ในประเทศ
นั้น ๆ ที่มีกฎหมำยก�ำหนดให้จัดท�ำข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน	
(Local	File)
 3.รายงานธรุกรรม 	รำยได้	จ�ำนวนยอดรำยกำรระหว่ำง
กัน	ก�ำไร	และภำษีที่ช�ำระในแต่ละประเทศของบริษัทในกลุ่ม
ทั้งหมด	(Country	by	Country	Report)

	 นักบัญชีภาษีอากรของบริษัทต้องรับทราบเตรียม

วางแผนงานและติดตามข่าวสารการพิจารณาร่างพรบ.ของ 

สภานิติบัญญติัแห่งชาติ		ประกาศกรมสรรพากรและแนวปฎิบัติ

เพือ่จะได้นำามาปฎิบัติให้ถกูต้องตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายภาษี

ในประเทศไทยและหากมีบรษัิทในกลุม่ต้ังอยู่ต่างประเทศอาจต้อง

ศึกษาถึงภาษีต่างประเทศอีกด้วย
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	 ปัจจุบันเรามีการใช้	Smart	Phone,	Social	Media	และ	Cloud	กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับบุคคลและ

องค์กร	จึงเกิดความเสี่ยงด้านไซเบอร์	(Cyber	Risk)	และภัยคุกคามด้านไซเบอร์	(Cyber	Attack)	ในรูปแบบต่าง	ๆ 

ที่ทวีความรุนแรงขึ้น	ทั้งนี้จากรายงานของ	Data	Breach	Investigations	Reports	:	DBIR	(2017)	พบว่าธุรกิจ

ต่าง	ๆ 	ท่ัวโลกรวมถงึประเทศไทยยังมิได้ตระหนักถงึความส�าคัญของการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยด้านไซเบอร์	(Cyber	

Security)	อย่างเพียงพอ	จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลอันอาจส่งผลกระทบที่สร้างความเสียหาย

แก่องค์กรเป็นอย่างมาก	จากความส�าคัญดังกล่าว	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และสมาคมผู้ตรวจสอบและ

ควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ	หรือ	ISACA	Bangkok	Chapter	จึงได้ร่วมมือกันจัดงานเสวนา	Cyber	

security	ส�าหรบัผูต้รวจสอบและนักบัญชียุค	4.0	เมือ่วันอังคารท่ี	19	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ท่ีผ่านมา	ณ	ห้อง	Ballroom	

โรงแรม	S31 ซ่ึงการจัดเสวนาครั้งน้ีนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสององค์กร 

ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศของไทย 

ให้มีศักยภาพสูงทัดเทียมระดับสากลจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศ

ของเราก�าลังเข้าสู่	เศรษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy) เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส�าคัญต่อการเพิ่มความสามารถทางการ

แข่งขนัของธรุกิจเป็นอันมาก ผูบ้รหิาร	ผูต้รวจสอบและนักบัญชีในยุค	4.0	จงึต้องรูเ้ท่าทนั	Cyber	Risk	และตระหนักถงึ 

ความส�าคัญของ	Cyber	Security	 เพื่อสามารถป้องกันหรือรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่าง 

มีประสิทธิผล โดยการเสวนาครั้งน้ีได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประธาน 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และคุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม นายกสมาคม ISACA Bangkok Chapter 

ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาในฐานะตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคม ISACA Bangkok Chapter ตามล�าดับ

สรุปสาระสำาคัญจากการเสวนา

Cyber  Security	
ส�าหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค	4.0
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	 ปัจจุบันเรามีการใช้	Smart	Phone,	Social	Media	และ	Cloud	กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับบุคคลและ

องค์กร	จึงเกิดความเสี่ยงด้านไซเบอร์	(Cyber	Risk)	และภัยคุกคามด้านไซเบอร์	(Cyber	Attack)	ในรูปแบบต่าง	ๆ 

ที่ทวีความรุนแรงขึ้น	ทั้งนี้จากรายงานของ	Data	Breach	Investigations	Reports	:	DBIR	(2017)	พบว่าธุรกิจ

ต่าง	ๆ 	ท่ัวโลกรวมถงึประเทศไทยยังมิได้ตระหนักถงึความส�าคัญของการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยด้านไซเบอร์	(Cyber	

Security)	อย่างเพียงพอ	จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลอันอาจส่งผลกระทบที่สร้างความเสียหาย

แก่องค์กรเป็นอย่างมาก	จากความส�าคัญดังกล่าว	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และสมาคมผู้ตรวจสอบและ

ควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ	หรือ	ISACA	Bangkok	Chapter	จึงได้ร่วมมือกันจัดงานเสวนา	Cyber	

security	ส�าหรบัผูต้รวจสอบและนักบัญชียุค	4.0	เมือ่วันอังคารท่ี	19	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ท่ีผ่านมา	ณ	ห้อง	Ballroom	

โรงแรม	S31 ซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสององค์กร 

ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศของไทย 

ให้มีศักยภาพสูงทัดเทียมระดับสากลจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศ

ของเราก�าลังเข้าสู่	เศรษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy) เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส�าคัญต่อการเพิ่มความสามารถทางการ

แข่งขนัของธรุกิจเป็นอันมาก ผูบ้รหิาร	ผูต้รวจสอบและนักบัญชีในยุค	4.0	จงึต้องรูเ้ท่าทนั	Cyber	Risk	และตระหนักถงึ 

ความส�าคัญของ	Cyber	Security	 เพื่อสามารถป้องกันหรือรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่าง 

มีประสิทธิผล โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประธาน 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และคุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม นายกสมาคม ISACA Bangkok Chapter 

ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาในฐานะตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคม ISACA Bangkok Chapter ตามล�าดับ

สรุปสาระสำาคัญจากการเสวนา

Cyber  Security	
ส�าหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค	4.0

ดร.ธีรชัย 

อรณุเรอืงศริเิลศิ 

ได ้กล ่าวต ้อนรับแขก 

ผู ้มีเกียรติ ที่ให้ความ

สนใจเข้าร่วมการเสวนา

เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ 

คงเนื่องมาจาก Cyber 

Security เป็นเรื่องที่มีความทันสมัยและส�าคัญอย่างมาก 

ภายใต้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการขับเคลื่อนประเทศ

ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เทคโนโลยี

จึงเข้ามาเปล่ียนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจ และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง รวมถึงมีการพัฒนาแอพ 

พลิเคชั่นและซอฟแวร์ที่มีคุณภาพสูง ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซ่ึงหากมองในแง่

ดีเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยลดอุปสรรคในการท�างาน 

ทั้งด้านระยะทาง เวลา และสถานที่ ท�าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการน�า

เทคโนโลยเีหล่านีม้าใช้ปรบัปรงุพฒันาระบบงานกม็คีวามเส่ียง

หลายประการทีค่วรค�านงึถงึเช่นกนั ดงัผลการวิจยัต่าง ๆ  ทีพ่บ

ว่าความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์มีจ�านวนเพิ่มสูงข้ึน 

และทวคีวามรนุแรงข้ึนตามล�าดบั ส่งผลกระทบและสร้างความ

เสียหายทั้งต่อระดับปัจเจกชนและระดับประเทศ และที่ผ่าน

มาพบ Cyber Attack รูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทย

และประเทศต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง อาทิเช่น การโจรกรรมข้อมลู 

การลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การก่อกวนเครือข่าย 

เป็นต้น นานาประเทศรวมถึงประเทศไทยจงึได้ก�าหนดแนวทาง

และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับมือกับความเส่ียงและ 

ภัยคุกคามดังกล่าว ส�าหรับในระดับองค์กรผู้บริหาร ผู้ตรวจ

สอบและนักบัญชีในยุค 4.0 ต้องรู้เท่าทัน Cyber Risk และ

ควรก�าหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ภายในองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระ

ทบหรือความเสียหายให้น้อยที่สุด

คุณเสนีย	์ 

วัชรศิริธรรม 

ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้น

ของการจัดโครงการ 

เสวนาในวนันีเ้นือ่งจาก 

คณุนันทนา สงัขวจิิตร 

ประธานคณะท�างาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นว่าระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศได้เข้ามามบีทบาทต่อการท�างานทกุด้าน 

หากสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคม ISACA มีการสร้างความ 

ร่วมมือทางวิชาการจะสามารถพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

และนักบัญชีของไทยให้มีศักยภาพสูงทัดเทียมระดับสากล 

โดยสมาคม ISACA มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสสร้างความ 

ร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 60,000 

ราย และแม้ว่า ISACA Bangkok Chapter จะมีสมาชิกเพียง 

500 ราย แต่ในระดบัเอเชยีถอืเป็น Chapter ใหญ่ และเป็นศนูย์

รวมของบุคลากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านการตรวจ

สอบและควบคมุระบบสารสนเทศ โดยสมาคมมพีนัธกจิส�าคญั

ด้านการพัฒนาความรู้ ความช�านาญของสมาชิกที่ประกอบ

วิชาชีพด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ

ให้มีศักยภาพสูงและมีจ�านวนเพียงพอ จึงมีการจัดสอบ  

Certificate ได้แก่ CISA, CISM, CGEIT และ CRISC 

และปัจจุบันมี Certificate เพิ่มเติมคือ Cyber Security  

Foundation และ Cyber Security Practitioner Certif-

icate นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอบรมที่มีมาตรฐานทัดเทียม

ระดบัสากล เหมาะส�าหรบัผูท้ีต้่องการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

ด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ โดยการ

บรรยายภาคเช้าในวันนี้จะเป็นหัวข้อ Cyber	Security	 for	

Auditors	and	Accountants โดยคณะท�างานได้เรียนเชิญ  

คณุปรญิญา หอมเอนก (สทุศัน์ ณ อยุธยา) ผูอ้�านวยการศนูย์

การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวทิยาลยัรังสติ 

คณะกรรมการทีป่รกึษา (ISC)2 ประจ�าภูมภิาคเอเชีย ทีป่รกึษา

ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หน่วยงานภาครัฐมากมาย 

ปัจจุบันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ทีม่ปีระกาศนยีบตัรรับรองมาก

ทีสุ่ดของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชยีมาบรรยายถ่ายทอด

ความรู้ จึงหวังว่าผู้เข้าร่วมการเสวนาจะได้รับความรู้ที่ทันสมัย 

ตรงกบัความต้องการ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ในองค์กรต่อไป
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การบรรยาย	Cyber	Security	for	Auditors	and	Accountants	

โดย	คุณปริญญา		หอมเอนก	(สุทัศน์	ณ	อยุธยา)	

	 คุณปริญญาได้แบ่งเน้ือหาการบรรยายออกเป็น	 3	ส่วน	 ได้แก่ 

1)	ท�าความเข้าใจกับ	Digital	Transformation	2)	ท�าความเข้าใจกับกระแส

โลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย	Disruptive	Technology	และ	Four	IT	Mega	

Trends	(S-M-I-C)	3)	Cyber	Risk	ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนินธุรกจิในปัจจบุนั	

และความส�าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเพิ่มความสามารถ

ทางการแข่งขันและความอยู่รอดอย่างย่ังยืนของธุรกิจ	 โดยขอสรุปเน้ือหา

เพื่อประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจดังนี้

ท�าความเข้าใจกับ	Digital	Transformation ปัจจุบันเราก�าลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation 

ซ่ึงเป็นยคุทีท่กุภาคส่วนได้น�า Digital Technology มาบูรณาการกบัการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

ประสิทธิผล และมูลค่าเพิ่มขององค์กร ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลได้พยายามส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ

เศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อนได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม มีการผลักดันระบบ National e-Payment ซ่ึงจะช่วยสร้างโอกาส 

ทางธรุกิจให้กบัภาคธุรกจิสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยหลายธรุกจิทัว่โลกได้มกีารน�า Digital Technology มาพฒันาการ

จ�าหน่ายสินค้าและการให้บริการ ท�าให้ความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น อาทิเช่น	UBER	บริษัทให้บริการแท็กซี่รูปแบบ

ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและท�าให้ธุรกิจแท็กซี่รูปแบบเดิม ๆ ต้องขยับตัว Airbnb	ที่ท�าให้ผู้ประกอบการห้องพักรายย่อยสามารถ

ก้าวขึ้นมาแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ได้ หรือ Alibaba ท่ีใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันใน

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ การช�าระเงิน หรือแม้แต่การให้สินเชื่อและการลงทุน เป็นต้น ธุรกิจ 

ทุกแขนงจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองต่อความ

คาดหวังของลูกค้าในยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยยกระดับการให้บริการ การสร้างช่องทางใหม่ ๆ ในการสื่อสารและ 

ส่งมอบผลติภณัฑ์ การน�า Data Insight ของลกูค้ามาวเิคราะห์เชงิลกึเพือ่ปรบัปรงุการให้บรกิาร รวมถงึการน�าเทคโนโลยมีาช่วย

ในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

1

Source: Gartner Top Security Trends for 2016-2017
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ก้าวขึ้นมาแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ได้ หรือ Alibaba ท่ีใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันใน

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ การช�าระเงิน หรือแม้แต่การให้สินเชื่อและการลงทุน เป็นต้น ธุรกิจ 
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Source: Gartner Top Security Trends for 2016-2017

ความเข้าใจกับกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก	Disruptive	Technology	และ	Four	

IT	Mega	Trends	จากการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีท�าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่

เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก หรือที่เรียกว่า  Disruptive Technology อาทิเช่น Internet of Things, AI, Block Chain เป็นต้น 

ซึง่เทคโนโลยเีหล่านีไ้ด้มาพลกิโฉมการด�าเนนิ ธรุกจิอย่างรวดเรว็และรนุแรง โดย Kaspersky Lab (2017) เผยว่า Internet of Things 

(IoT) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณจากปี 2005 ประมาณ 841 ล้านเครื่อง คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25,590 ล้านเครื่องในปี 2020 

คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 3 เครื่องต่อผู้ใช้ 1 คน ธุรกิจจึงต้องปรับตัวภายใต้พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ ดังจะเห็นได้จากธุรกิจ

ธนาคารทีจ่�าเป็นต้องปรบัตวัเนือ่งจากกระแส FinTech ทีส่ามารถตอบโจทย์ผูบ้รโิภคด้วยการให้บรกิารทางการเงินแบบ Anytime , 

Anywhere, Any Device อีกทั้งยังต้อง เตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต “Block Chain” ซึ่งได้รับการคาดการณ์

ว่าจะพลิกโฉมโลกการเงินไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถท�าให้ผู้ใช้ท�าธุรกรรมการเงินได้อย่างปลอดภัย โปร่งใส 

โดยไม่จ�าเป็นต้องมธีนาคารเป็นตวักลาง 

ทั้งนี้จากรายงานของ International 

Data Corporation หรือ IDC พบว่า  

1 ใน 3 ขององค์กรระดบั Top 20 จะถูก 

Disrupt โดยคู่แข่งหน้าใหม่ ๆ ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี ยิ่งเป็นการตอกย�้าให้

องค์กรต่าง ๆ ต้องตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการปรับตัวภายใต้ยุค 4.0 

ซึ่งเป็นยุคที่ Four IT Mega Trends : 

(S-M-I-C) ได้เข้ามาเปลีย่นแปลงวิถชีีวติ

ของผูค้นอย่างมาก เพือ่ยงัคงรกัษาความ

สามารถทางการแข่งขันและสร้างการ

เติบโตแก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

2

	 Four	IT	Mega	Trends	:	(S-M-I-C) Era ได้แก่ Social Media (S), Mobile (M), Cloud (C) และ Big 

Data (B) ได้เข้ามาเปลีย่นแปลงวถิชีีวติของผูค้นในศตวรรษที ่21 หรอืในยุค 4.0 เกือบทกุด้าน ดงัผลการส�ารวจของ Oracle (2014) 

พบว่า Internet Devices จะเพิ่มจาก 9,000 ล้านชิ้น ในปี 2012 เป็น 50,000 ล้านชิ้น ภายในปี 2020 90% ของข้อมูลในวันนี้ 

ถูกสร้างขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา และจะเพิ่มขึ้นเป็น 50 เท่าภายในปี 2020 มีผู้สมัครใช้บริการมือถือ 87% ของ

ประชากรทัง้หมดบนโลก 26% ของผูใ้ช้ Social Media จะโพสต์ความเหน็ในด้านลบ ความคาดหวงัของผู้บรโิภคจะเพิม่สูงขึน้อย่าง 

ก้าวกระโดด และ 86% ของผู้บริโภคจะยุติการซื้อสินค้าหรือใช้บริการทันทีภายหลังได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียว 

การตลาดในยุค 4.0 จึงถือว ่า

การสนับสนุนจากลูกค้าเป็นสิ่ง

ที่ส�าคัญอย ่างยิ่ ง ดังนั้นธุรกิจ

ควรหาแนวทางให้ลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์และทัศนคติที่ ดี

ทุกครั้งที่มีส ่วนร่วมกับแบรนด์ 

และยิ่งองค์กรมีการพัฒนาไปสู ่  

Digital Business มากขึ้นเท่าไร 

ผู้บริหารยิ่งต้องตระหนักถึงความ

ส�าคัญของ Cybersecurity มาก

ขึ้นเท่านั้น 

Source: Oracle
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หลายคนอาจเข้าใจว่า Cyber Security ก็คือ IT Security แต่ความเป็นจริง Cyber Security จะมีความหมายกว้างกว่า 

และถือเป็นความรับผิดชอบของ Board และ CEO ที่จะต้องก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดการ Cyber Risk ให้เหมาะสมเพียงพอ 

หนึ่งใน Cybersecurity Framework ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบันคือ NIST Cybersecurity Framework หลายองค์กร

เริ่มน�า Framework นี้ประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ โดย Framework นี้ได้น�าเสนอหลักการและแนวทางปฏิบัติ 

ทีด่ทีีส่ดุของการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ยกระดบัความมัน่คงปลอดภยัขององค์กรทกุระดบั รวมไปถงึช่วยให้องค์กรสามารถ

วางแผนป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ในขณะที่ธุรกิจยังคงด�าเนินต่อไปได้อย่าง

ต่อเนื่อง

	 คุณปริญญาได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบัน	 ที่ท�าให้เกิด	Cyber	Risk	 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่ทวีความรุนแรงขึ้น	โดยสรุปดังนี้

Social	Media จากรายงานของส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 

ซึ่งส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 ในประเทศไทย พบว่า 

มกีารใช้งานมากกว่า 6 ชัว่โมงต่อวนั โดยใช้ Social Media เป็นส่วนใหญ่ 

ดังจะเห็นได้จากคนไทยมีการสมัคร Facebook 50 ล้านบัญชี และ Line 

40 ล้านบัญชี ซ่ึงการโพสต์ข้อความผ่านทาง Social Media ดังกล่าว 

อาจเกิดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีสร้างความเสียหายต่อตนเองและ 

ผูอ้ืน่ ผูโ้พสต์จงึควรตระหนกัถงึความเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะตามมาจาก

การโพสต์ข้อมูลใด ๆ ดังวลีของนายบารัก โอบามา อดีตประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา “Think	before	you	post”	ดังนั้นการบริหารความ

เสี่ยงในยุคศตวรรษที่ 21 จึงควรให้ความส�าคัญกับ Reputation Risk 

ซึ่งเกิดจากเรื่องอื้อฉาวในโลก Social เช่น การทุจริตคอรัปช่ัน การเอา

เปรียบลูกค้า เป็นต้น 

1

Source: Social Nomics

Source: US National Institute of Standards and Technology, 2014
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หลายคนอาจเข้าใจว่า Cyber Security ก็คือ IT Security แต่ความเป็นจริง Cyber Security จะมีความหมายกว้างกว่า 
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หนึ่งใน Cybersecurity Framework ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบันคือ NIST Cybersecurity Framework หลายองค์กร

เริ่มน�า Framework นี้ประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ โดย Framework นี้ได้น�าเสนอหลักการและแนวทางปฏิบัติ 

ทีด่ทีีส่ดุของการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ยกระดบัความมัน่คงปลอดภยัขององค์กรทกุระดบั รวมไปถงึช่วยให้องค์กรสามารถ

วางแผนป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ในขณะที่ธุรกิจยังคงด�าเนินต่อไปได้อย่าง

ต่อเนื่อง

	 คุณปริญญาได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบัน	 ที่ท�าให้เกิด	Cyber	Risk	 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่ทวีความรุนแรงขึ้น	โดยสรุปดังนี้

Social	Media จากรายงานของส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 

ซึ่งส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 ในประเทศไทย พบว่า 

มกีารใช้งานมากกว่า 6 ชัว่โมงต่อวนั โดยใช้ Social Media เป็นส่วนใหญ่ 

ดังจะเห็นได้จากคนไทยมีการสมัคร Facebook 50 ล้านบัญชี และ Line 

40 ล้านบัญชี ซึ่งการโพสต์ข้อความผ่านทาง Social Media ดังกล่าว 

อาจเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อตนเองและ 

ผูอ้ืน่ ผูโ้พสต์จงึควรตระหนกัถงึความเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะตามมาจาก

การโพสต์ข้อมูลใด ๆ ดังวลีของนายบารัก โอบามา อดีตประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา “Think	before	you	post”	ดังนั้นการบริหารความ

เส่ียงในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงควรให้ความส�าคัญกับ Reputation Risk 

ซ่ึงเกิดจากเรื่องอื้อฉาวในโลก Social เช่น การทุจริตคอรัปช่ัน การเอา

เปรียบลูกค้า เป็นต้น 

1

Source: Social Nomics

Source: US National Institute of Standards and Technology, 2014

Mobile		จากผลการส�ารวจของ Oracle (2014) ข้างต้น พบว่า 

มีผู้สมัครใช้บริการมือถือ 87% ของประชากรทั้งหมดบนโลก มือถือ

หรือ Smartphone จึงกลายเป็นส่วนส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของผู้คนยุคนี้ 

และจากรายงานของ ETDA (2017) พบว่า การซื้อสินค้าหรือบริการถือเป็น 

1 ใน 5 กิจกรรมที่มีผู้ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยผู้บริโภค 

จะมีการค้นหาข้อมูลและรีวิวต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อและช�าระเงิน

ค่าสินค้าหรือบริการผ่าน Smartphone นอกจากน้ียังมีการท�าธุรกรรม

ทางการเงินเกือบท้ังหมดผ่านทาง Smartphone อีกด้วย ซึ่งจากพฤติกรรม 

ดังกล่าวอาจเกิดความเสี่ยงด้านการรั่วไหลของข้อมูล โดยมีการน�าข้อมูล 

ลูกค้าไปหาผลประโยชน์ ดังกรณี Facebook และ Google ซึ่งถูกสหภาพ

ยโุรป (EU) สั่งปรับเป็นเงินหลายพันล้านบาท เนื่องจาก Google มีการปรับ

เปลี่ยนผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูล ที่ท�าให้บางบริษัทได้ประโยชน์ ได้เปรียบ 

คู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม และ Facebook ได้ถูกศาล EU ตัดสินให้จ่ายค่าปรับ

เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลกับ WhatApps โดยไม่แจ้งให้ EU ทราบตั้งแต่ตอน

ควบรวมกิจการ เป็นต้น

Cloud ปัจจุบันเรามีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Email Line และ Facebook ซ่ึงถือเป็นการใช้งานระบบ Cloud 

ทั้งสิ้น โดยหลายคนอาจเข้าใจว่าการใช้งานดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริงเราต้องจ่ายด้วยความเป็นส่วนตัว

ของเรา เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมอยู่ใน Cloud และอาจมีความเส่ียงจากการน�าข้อมูลของเราไปจ�าหน่าย ดังนั้น 

ยิ่งเราใช้งานผ่านระบบ Cloud มากเท่าไรก็ยิ่งเกิดความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น 

2

3
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Big	Data ขณะน้ีองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนก�าลังมุ่งสู่ Big Data โดยองค์กรที่มีความเข้าใจเรื่อง Data  

Economy จะน�าข้อมูลจ�านวนมากท่ีมีการป้อนเข้าสู่แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟนมาวิเคราะห ์

เพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ ด้วยการให้ Data Scientist ของบริษัทใช้เทคโนโลยี Big Data Machine Learning และ AI ในการ

จัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลดังกล่าว บริษัทที่จัดการข้อมูลได้ดีจะมีความสามารถทางการแข่งขันเหนือกว่าบริษัทที่ยัง 

ล้าหลงัในการน�าเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาใช้ โดยจะเหน็ได้ว่าบรษิทัทีมี่มลูค่าตลาดสงูทีส่ดุในโลก 5 อนัดบัแรก คอืบรษิทัท่ีท�าธรุกจิทาง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด อาทิเช่น บริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และบริษัท Facebook ซึ่งถือเป็น 

แอพลิเคชั่นท่ีมีผู้ใช้มากท่ีสุดกว่า 2,000 ล้านคน และมีรายได้มหาศาลจากการใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด 

ดังที่กล่าวไปแล้ว 

 จากกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก 

Four IT Mega Trends : (S-M-I-C) คุณปริญญา 

ได้เปรียบเทียบ Social Media เป็น Software 

Platform, Mobile เป็น Hardware, Cloud 

เป็นที่เก็บข้อมูล และ Big Data เป็นการน�าข้อมูล

จ�านวนมากทีม่อียูท่ัง้ภายในและภายนอกองค์กรมา

วิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analytics) อาจกล่าวได้

ว่าขณะนีเ้ราก�าลงัอยูใ่นยุค Digital Transformation 

และด้วยอิทธิพลของ Disruptive Technology 

and Four IT Mega Trends : (S-M-I-C) ที่ได้เข้า

มามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวันของผู้คนเกือบทุก

ด้าน ท�าให้เราก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุ Digital Economy 

อย่างเตม็ตวั และพัฒนาไปสู่ยุค “Data Economy” 

ในท้ายที่สุด 

Source: Gartner, June 2013
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Big	Data ขณะนี้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก�าลังมุ่งสู่ Big Data โดยองค์กรท่ีมีความเข้าใจเรื่อง Data  

Economy จะน�าข้อมูลจ�านวนมากที่มีการป้อนเข้าสู่แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟนมาวิเคราะห ์

เพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ ด้วยการให้ Data Scientist ของบริษัทใช้เทคโนโลยี Big Data Machine Learning และ AI ในการ

จัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลดังกล่าว บริษัทที่จัดการข้อมูลได้ดีจะมีความสามารถทางการแข่งขันเหนือกว่าบริษัทที่ยัง 

ล้าหลงัในการน�าเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาใช้ โดยจะเหน็ได้ว่าบรษิทัทีมี่มลูค่าตลาดสงูทีส่ดุในโลก 5 อนัดบัแรก คอืบรษัิทท่ีท�าธรุกจิทาง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด อาทิเช่น บริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และบริษัท Facebook ซึ่งถือเป็น 

แอพลิเคชั่นที่มีผู้ใช้มากที่สุดกว่า 2,000 ล้านคน และมีรายได้มหาศาลจากการใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด 

ดังที่กล่าวไปแล้ว 

 จากกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก 

Four IT Mega Trends : (S-M-I-C) คุณปริญญา 

ได้เปรียบเทียบ Social Media เป็น Software 

Platform, Mobile เป็น Hardware, Cloud 

เป็นที่เก็บข้อมูล และ Big Data เป็นการน�าข้อมูล

จ�านวนมากทีม่อียูท่ัง้ภายในและภายนอกองค์กรมา

วิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analytics) อาจกล่าวได้

ว่าขณะนีเ้ราก�าลังอยูใ่นยุค Digital Transformation 

และด้วยอิทธิพลของ Disruptive Technology 

and Four IT Mega Trends : (S-M-I-C) ที่ได้เข้า

มามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวันของผู้คนเกือบทุก

ด้าน ท�าให้เราก�าลังก้าวเข้าสู่ยคุ Digital Economy 

อย่างเตม็ตวั และพัฒนาไปสูยุ่ค “Data Economy” 

ในท้ายที่สุด 

Source: Gartner, June 2013

4 Cyber	Risk	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน	และความส�าคัญของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศต่อการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของธุรกิจ3
      การบรรยายในหวัข้อสดุท้ายนี้คณุปรญิญาได้พาผูเ้ข้าร่วมการเสวนาไปท่องโลกไซเบอร์ซึง่ท�าให้ได้เหน็ทัง้ความ Smart 

และความเสีย่ง ยกตวัอย่างเช่นปัจจบุนัจะมี Open Source Intelligent Technique หรอืทีเ่รยีกว่า OSINT ซึง่เปิดโอกาสให้บคุคล

อื่นน�าไปใช้ในระบบงานขององค์กรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย OSINT บางตัวเช่น Maltego เมื่อเราเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตมันจะ 

บันทึกข้อมูลและท�า Diagram ความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลอื่นไว้ทั้งหมด นอกจากน้ีคุณปริญญายังยกตัวอย่างโปรแกรม 

Oxygen forensic ภัยมดืจากอาชญากรรมไซเบอร์ เมือ่เราน�ามอืถอืไปเสยีบชาร์จกับเครือ่งของบุคคลอืน่ มนัจะดดูข้อมลูส�าคญัจาก

เครื่องของเราไปทั้งหมด แม้แต่โปรแกรมป้องกันไวรัสบางตัวเช่น โปรแกรม AVAST หากไม่ได้โหลดจาก Google Play Store แต่

โหลดเป็นโปรแกรม .apk ก็อาจเป็นการโหลด Malware มาโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น คุณปริญญาได้จัดอันดับภัยไซเบอร์ของนักบัญชี 

ซึ่งเกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล (Digital literacy) 3 อันดับแรก ดังนี้

ภัยไซเบอร์ของนักบัญชี 3 อันดับแรก 

อันดับ	1   Business Email Compromise ise  

         หรือ BEC 

อันดับ	2   Ransomware  

อันดับ	3   Phishing  

  and Whaling

	 อันดับ	1	Buiness	Email	Compromise/	BEC เป็นภัยมืดของนักบัญชีที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง ซึ่งเป็น 

รูปแบบหนึ่งของ Social Engineering หรือวิศวกรรมสังคม เพื่อหลอกให้เหยื่อโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์กระท�าการตามทีต้่องการ โดยแฮค็เกอร์สามารถท�าการหลอกลวงผ่านโซเชยีลมเีดยี การพบปะซึง่หน้า หรอืทางโทรศพัท์ 

เช่น การโทรมาหลอกถามข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชันท่ีใช้งาน การปลอมเป็นบุคคลส�าคัญ การกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

ในปัจจุบัน การอ�าพราง URL อันตรายให้เหมือนกับ URL ทั่วไป เป็นต้น

 ส�าหรับภัยที่เกิดกับนักบัญชีจะเป็นในลักษณะของการหลอกให้โอนเงินผ่านทางอีเมล โดยการปลอมอีเมลของผู้บริหาร 

ระดับสูง และหลอกให้ท�าการโอนเงินไปยังบัญชีของแฮ็คเกอร์ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งบางกรณีได้สร้างความเสียหายแก่องค์กรมูลค่า

หลายล้านบาท BEC ที่ผู้ตรวจสอบและนักบัญชีควรทราบและพึงระวัง ได้แก่ 

	 1.	แผนปลอมใบแจ้งหน้ี โดยแฮ็คเกอร์จะติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์ หรืออีเมล เพื่อขอเปล่ียนที่อยู่ใน 

การช�าระเงินบนใบแจ้งหนี้ หรือให้โอนเงินไปอีกหมายเลขบัญชีหนึ่งแทน 

	 2.	CEO	Fraud โดยแฮ็คเกอร์จะท�าการปลอมอีเมลของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ส่งไปยังพนักงานเพื่อให้โอนเงิน 

ผ่าน Wired Transfer ไปยังบัญชีของแฮ็คเกอร์ หรืออาจส่งอีเมลไปยังฝ่ายการเงินโดยตรงเพื่อขอให้โอนเงินแบบ “ฉุกเฉิน” พร้อม

แนบขั้นตอนการโอนเงินไปยังธนาคารอย่างรวดเร็ว หรือร้องขอข้อมูลส�าคัญจากพนักงาน

17Newsletter    Issue 62



 3.	แฮ็คบัญชีผู้ใช้	 โดยแฮ็คเกอร์จะท�าการแฮ็คบัญชีอีเมลของพนักงานในองค์กร 

จากนั้นท�าการส่งใบแจ้งหน้ีไปยัง Vendor ทั้งหมดที่อยู่ในรายช่ือผู้ติดต่อ เพื่อหลอกให้

ช�าระเงินมายังบัญชีของแฮ็คเกอร์

 ส�าหรับประเทศไทยการโจมตีแบบ BEC มีปริมาณสูงถึง 10% ของการโจมตีทั้งหมด

ค�าแนะน�าส�าหรบัการป้องกนัหรอืรบัมอืกบัภยัคกุคามลกัษณะนีค้อืการยนืยนัสถานการณ์

ให้แน่ชดัเสยีก่อน เช่น โทรสอบถามหวัหน้าว่าอเีมลทีไ่ด้รบัมานัน้มาจากหวัหน้าจริงหรอืไม่ 

หากถูกถามถึงข้อมูลส�าคัญให้วางสายโดยทันที หลีกเลี่ยงการคลิ๊กลิงค์บนอีเมลหรือเปิด

ไฟล์ที่แนบมาถ้าไม่แน่ใจว่ารู้จักผู้ส่ง และควรตระหนักถีงอันตรายไซเบอร์และระมัดระวัง

ตัวอยู่เสมอ  

	 อันดับ	2	Ransomware เป็นมัลแวร์ (Malware) 

ประเภทหนึ่ง ซ่ึง Symantec บริษัทซอฟท์แวร์รักษาความ

ปลอดภัยระดับโลกจัดว่าอันตรายท่ีสุดในปัจจุบัน เนื่องจาก

เป็นมัลแวร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเคยสร้างความเสีย

หายแก่องค์กรขนาดใหญ่มาแล้ว โดยแฝงตัวมาในรูปแบบ

เอกสารแนบทางอเีมลจากผูส่้งซึง่เป็นท่ีรูจั้กอาทเิช่น ธนาคาร 

บัตรเครดิต เป็นต้น และจะใช้หัวข้อหรือประโยคขึ้นต้น 

ที่ดูน่าเชื่อถือ เอกสารแนบจะแสดงนามสกุล .doc หรือ .xls 

ซึ่งท�าให้เข้าใจผิดว่าไม่มีอันตราย เม่ือผู้ใช้งานเปิดเอกสาร

แนบดังกล่าวมัลแวร์จะแพร่กระจายเข้าระบบคอมพิวเตอร์

โดยไม่แสดงอาการผดิปกตใิด ๆ  หลงัจากเข้าถึงข้อมลูภายใน

เครื่องทั้งหมดแล้ว มัลแวร์จะท�าการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด

ท�าให้ผู ้ใช้งานไม่สามารถเปิดไฟล์ใด ๆ ได้ ท้ังใน Drive 

Server และ Cloud ผู้ใช้งานจะต้องท�าการจ่ายเงินค่าไถ ่

เพือ่รับรหสัส�าหรบัการปลดลอ็คข้อมลู โดยต้องช�าระเงนิผ่าน

ระบบที่มีความยากต่อการตรวจสอบหรือติดตาม นอกจาก

นี้ Ransomware อาจมาในรูปแบบของโฆษณาที่ฝังมากับ

ซอฟต์แวร์หรือตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ โดย Trend Micro 

บรษัิทรักษาความปลอดภยัทางซอฟท์แวร์ได้คาดการณ์ว่าใน

ปี 2017 นี้ ประเทศไทยจะมี Ransomware เพิ่มขึ้น และ

ขยายการโจมตมีายงัระดบัครวัเรอืนผ่านคอมพวิเตอร์ ระบบ

คลาวด์ และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ซ่ึงสามารถป้องกันได้

โดยการส�ารองข้อมูลเป็นประจ�าบนอุปกรณ์ส�าหรับจัดเก็บ

ข้อมูลภายนอกเครือข่าย อาทิ Cloud Storage, External  

Hard Drive และ USB Flash Drive อัพเดทระบบปฏิบัติ

การและซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเสมอ เพื่อป้องกัน

การโจมตทีีต้่องอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ใน Adobe Flash, Microsoft Silverlight และเวบ็เบราว์

เซอร์ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และมกีารตรวจสอบอีเมลทีเ่ป็นอนัตรายเบือ้งต้นก่อนทกุครัง้
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 3.	แฮ็คบัญชีผู้ใช้	 โดยแฮ็คเกอร์จะท�าการแฮ็คบัญชีอีเมลของพนักงานในองค์กร 

จากน้ันท�าการส่งใบแจ้งหน้ีไปยัง Vendor ทั้งหมดที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อหลอกให้

ช�าระเงินมายังบัญชีของแฮ็คเกอร์

 ส�าหรับประเทศไทยการโจมตีแบบ BEC มีปริมาณสูงถึง 10% ของการโจมตีทั้งหมด

ค�าแนะน�าส�าหรบัการป้องกนัหรอืรบัมอืกบัภยัคกุคามลกัษณะนีค้อืการยนืยนัสถานการณ์

ให้แน่ชดัเสยีก่อน เช่น โทรสอบถามหวัหน้าว่าอเีมลทีไ่ด้รบัมานัน้มาจากหวัหน้าจริงหรอืไม่ 

หากถูกถามถึงข้อมูลส�าคัญให้วางสายโดยทันที หลีกเลี่ยงการคลิ๊กลิงค์บนอีเมลหรือเปิด

ไฟล์ที่แนบมาถ้าไม่แน่ใจว่ารู้จักผู้ส่ง และควรตระหนักถีงอันตรายไซเบอร์และระมัดระวัง

ตัวอยู่เสมอ  

	 อันดับ	2	Ransomware เป็นมัลแวร์ (Malware) 

ประเภทหน่ึง ซ่ึง Symantec บริษัทซอฟท์แวร์รักษาความ

ปลอดภัยระดับโลกจัดว่าอันตรายที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจาก

เป็นมัลแวร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเคยสร้างความเสีย

หายแก่องค์กรขนาดใหญ่มาแล้ว โดยแฝงตัวมาในรูปแบบ

เอกสารแนบทางอเีมลจากผูส่้งซึง่เป็นท่ีรูจั้กอาทเิช่น ธนาคาร 

บัตรเครดิต เป็นต้น และจะใช้หัวข้อหรือประโยคขึ้นต้น 

ที่ดูน่าเชื่อถือ เอกสารแนบจะแสดงนามสกุล .doc หรือ .xls 

ซึ่งท�าให้เข้าใจผิดว่าไม่มีอันตราย เมื่อผู้ใช้งานเปิดเอกสาร

แนบดังกล่าวมัลแวร์จะแพร่กระจายเข้าระบบคอมพิวเตอร์

โดยไม่แสดงอาการผดิปกตใิด ๆ  หลงัจากเข้าถงึข้อมลูภายใน

เครื่องทั้งหมดแล้ว มัลแวร์จะท�าการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด

ท�าให้ผู ้ใช้งานไม่สามารถเปิดไฟล์ใด ๆ ได้ ท้ังใน Drive 

Server และ Cloud ผู้ใช้งานจะต้องท�าการจ่ายเงินค่าไถ ่

เพือ่รบัรหสัส�าหรบัการปลดล็อคข้อมลู โดยต้องช�าระเงนิผ่าน

ระบบที่มีความยากต่อการตรวจสอบหรือติดตาม นอกจาก

นี้ Ransomware อาจมาในรูปแบบของโฆษณาที่ฝังมากับ

ซอฟต์แวร์หรือตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ โดย Trend Micro 

บรษิทัรกัษาความปลอดภยัทางซอฟท์แวร์ได้คาดการณ์ว่าใน

ปี 2017 นี้ ประเทศไทยจะมี Ransomware เพิ่มขึ้น และ

ขยายการโจมตมีายงัระดบัครวัเรอืนผ่านคอมพวิเตอร์ ระบบ

คลาวด์ และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้

โดยการส�ารองข้อมูลเป็นประจ�าบนอุปกรณ์ส�าหรับจัดเก็บ

ข้อมูลภายนอกเครือข่าย อาทิ Cloud Storage, External  

Hard Drive และ USB Flash Drive อัพเดทระบบปฏิบัติ

การและซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเสมอ เพื่อป้องกัน

การโจมตทีีต้่องอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ใน Adobe Flash, Microsoft Silverlight และเวบ็เบราว์

เซอร์ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และมกีารตรวจสอบอีเมลทีเ่ป็นอนัตรายเบือ้งต้นก่อนทกุครัง้

อันดับ	3	Phishing	and	Whaling มักจะเป็นการ

ปลอมอีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อความท�าให้ผู ้เสียหาย

อ่านแล้วหลงเชื่อ เช่น ปลอมอีเมลของธนาคารท่ีผู้เสียหาย

ใช้บริการอยู ่ โดยแจ้งว่าธนาคารมีการปรับเปล่ียนระบบ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและต้องการให้

ลูกค้ายืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางลิงก์ที่ 

แนบมา เป็นต้น เม่ือผู ้ เสียหายหลงเช่ือและคลิกที่ลิงก์ 

ดังกล่าว ก็จะพบกับหน้าเว็บไซต์ปลอมของธนาคารซึ่งผู้โจมตี

ได้เตรียมไว้ เมื่อผู้เสียหายเข้าไปล็อกอินผู้โจมตีก็จะได้ชื่อ 

ผูใ้ช้และรหสัผ่านของผูเ้สยีหายไปในทนัท ีการหลอกลวงแบบ 

Phishing ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีได้เล็งบุคคลเป้าหมายไว้ชัดเจน 

ซึ่ งส ่วนใหญ่จะเป ็นผู ้รู ้ วิธีการเข ้าถึงข ้อมูลส�าคัญของ

องค์กร เรียกว่า Spear-Phishing และหากเป้าหมายของ 

Spear-Phishing เป็นบุคคลที่มีต�าแหน่งสูงหรือเป็นบุคคล

ส�าคญัในองค์กรจะเรยีกว่า Whaling ทางรอดหรอืการป้องกนั

ภัยคุกคามแบบ Phishing ท่ีดีท่ีสุดคือการโหลดโปรแกรม 

Google Authenticator หรือ Microsoft Authenticator 

มาใช้ในการป้องกัน โดยทุกครั้งที่จะ Login เพื่อเข้าถึงข้อมูล 

ใด ๆ  โปรแกรมจะส่งตวัเลขมาให้กรอกยนืยนัตวัตน ซึง่จะเป็นการ

ป้องกันภัยคุกคามแบบ Phishing ได้ นอกจากนี้ควรอบรมให้

ความรู้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับภัยจากอีเมล Phishing 

พึงระวังอีเมลที่ขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอีเมล

ที่มาจากสถาบันการเงิน หากต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใด

ควรพิมพ์ URL ด้วยตัวเอง และสังเกตให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ที่ใช้

งานเป็น HTTPS ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส�าคัญ นอกจากนี้ 

Anti-Spam หรือ Email Antivirus Gateway ก็สามารถช่วย

กรองอีเมล Phishing ได้ในระดับหนึ่ง

 ในช่วงท้ายของการบรรยายคุณปริญญาได้กล่าว

ถึงภัยไซเบอร์อีกรูปแบบหนึ่งคือ Dark Web ซึ่งเป็นเว็บ

ที่เราจ�าเป็นต้องมีการแสดงตัวตนก่อนจึงจะสามารถเข้า

ถึงได้ ตัวอย่างภัยไซเบอร์ท่ีอาจเกิดขึ้นใน Dark Web คือ

การน�าข้อมูลบัตรเครดิตไปจ�าหน่ายในเว็บน้ี ซ่ึงปัจจุบันจะมี  

Treat	 intelligent	platform ส�าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ภัยคุกคามช่วยให้องค์กรรับมือได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงขณะน้ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมอืกบั 15 ธนาคาร ตัง้ทมีความ

ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เรียกว่า TB-CERT	ย่อมาจาก 

Thailand Banking Sector Computer Emergency 

Response ชื่อภาษาไทยคือ ศูนย์ประสานงานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคาร 

ถอืเป็น Treat Intelligent Platform ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลาง

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ 

สร้างมาตรฐานกลางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น 

Cloud Computing หรือ Biometric เพื่อเตรียมพร้อม

รบัมอืกบัภยัคกุคามไซเบอร์ทางการเงนินัน่เอง โดยหลงัจากนี้ 

เราอาจจะเห็นการด�าเนนิการของ CERT ในแวดวงธรุกจิต่าง ๆ  

อาทิเช่น ภาคการเงินการลงทุน การประกันภัย หรือแม้

กระทัง่พลงังาน สิง่เหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ในอนาคต ก่อนจากกนั 

คณุปรญิญาได้กล่าวทิง้ท้ายไว้ว่า การจะก้าวไปสูป่ระเทศไทย 

4.0 รัฐบาลควรส่งเสริมให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล หรือ 

Digital Literacy คอื ทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 

หมายถึง ทักษะในการน�าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ

สื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท�างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อ

พฒันากระบวนการท�างาน หรอืระบบงานในองค์กรให้มคีวาม

ทนัสมยัและมปีระสทิธิภาพ เพือ่ก้าวไปสูก่ารเป็นประเทศไทย 

4.0 ประสบความส�าเร็จได้จริง 

	 ทั้งหมดนี้คือสรุปสาระส�าคัญจากการบรรยายภาคเช้า	“Cyber	Security	for	Auditors	and	

Accountants”	ส�าหรับสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา	“ความเส่ียงและผลกระทบของ	Cyber	ที่

เกีย่วข้องกบัผูต้รวจสอบและนักบัญชี”		ในภาคบ่าย	ทุกท่านสามารถติดตามอ่านได้ใน	FAP	Newsletter	

ฉบับถัดไป	แล้วพบกันค่ะ

โดย.. คณะทำางานพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน

และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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 ผ่านพ้นไปแล้วกับการแข่งขันตอบ
ค�ำถำมทำงบัญชีระดับประเทศ คร้ังที่ 6 
ประจ�ำปี 2561 Thailand Accounting 
Challenge 2018 เมื่อวันเสำร ์ที่  27 
มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์อบรมสัมมนำ
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช 
สภำวิชำชีพบัญชี สุขุมวิท 21 ส�ำหรับในปีนี้
มีน้อง ๆ  จำกมหำวิทยำลยัทั่วประเทศสมัคร
เข้ำร่วมแข่งขันถึง 150 ทีม โดยมีผลกำร
แข่งขันดังนี้..

รางวัลชนะเลิศ 

อันดับที่ 1

ทีม T014 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกอบไปด้วย
นายคณิน แรงผลสัมฤทธิ์, นายธนันต์ ฉันทจุลสินธุ์ และนายภัทรพงศ์ สุขดานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นภมณี เตพละกุล

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1

ทีม T095 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกอบไปด้วย
นายสิรภพ วรสมรรถกุล, นางสาวสิริกาญจน์ จิรเศวตกุล และนางสาวอารีรัตน์ อับดุลราฮิม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.ภาวิณี มะโนวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2

ทีม T106 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประกอบไปด้วย
นางสาวพลอยไพลิน ศิวะโสภณพงศ์, นายณัฐภัทร จินดาประเสริฐ และนายศรัณย์ ชาวกงจักร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 3

ทีม T016 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ประกอบไปด้วย
นางสาวนวพร เกียรติพลพจน์, นายชานนท์ นาคอ้าย และนางสาวชฎาภา ธรารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ตุลยา ตุลาดิลก

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 4

ทีม T091 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประกอบไปด้วย
นายจิรวัฒน์ ศรีวัฒนทรัพย์, นางสาวธีรนันท์ บุษบงค์ และนางสาวสโรชา สมประเสริฐพร
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จารุภา วิภูภิญโญ

อันดับที่ 6 ร่วม    ได้แก่ ทีม T009 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีม T036 มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับที่ 8 ร่วม    ได้แก่ ทีม T011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีม T113 มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับที่ 10    ได้แก่ ทีม T047 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
คว้ำแชมป์ TAC2018
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 ผ่านพ้นไปแล้วกับการแข่งขันตอบ
ค�ำถำมทำงบัญชีระดับประเทศ คร้ังที่ 6 
ประจ�ำปี 2561 Thailand Accounting 
Challenge 2018 เมื่อวันเสำร ์ที่  27 
มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์อบรมสัมมนำ
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช 
สภำวิชำชีพบัญชี สุขุมวิท 21 ส�ำหรับในปีนี้
มีน้อง ๆ  จำกมหำวิทยำลยัทั่วประเทศสมัคร
เข้ำร่วมแข่งขันถึง 150 ทีม โดยมีผลกำร
แข่งขันดังนี้..

รางวัลชนะเลิศ 

อันดับที่ 1

ทีม T014 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกอบไปด้วย
นายคณิน แรงผลสัมฤทธิ์, นายธนันต์ ฉันทจุลสินธุ์ และนายภัทรพงศ์ สุขดานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นภมณี เตพละกุล

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1

ทีม T095 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกอบไปด้วย
นายสิรภพ วรสมรรถกุล, นางสาวสิริกาญจน์ จิรเศวตกุล และนางสาวอารีรัตน์ อับดุลราฮิม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.ภาวิณี มะโนวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2

ทีม T106 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประกอบไปด้วย
นางสาวพลอยไพลิน ศิวะโสภณพงศ์, นายณัฐภัทร จินดาประเสริฐ และนายศรัณย์ ชาวกงจักร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 3

ทีม T016 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ประกอบไปด้วย
นางสาวนวพร เกียรติพลพจน์, นายชานนท์ นาคอ้าย และนางสาวชฎาภา ธรารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ตุลยา ตุลาดิลก

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 4

ทีม T091 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประกอบไปด้วย
นายจิรวัฒน์ ศรีวัฒนทรัพย์, นางสาวธีรนันท์ บุษบงค์ และนางสาวสโรชา สมประเสริฐพร
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จารุภา วิภูภิญโญ

อันดับที่ 6 ร่วม    ได้แก่ ทีม T009 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีม T036 มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับที่ 8 ร่วม    ได้แก่ ทีม T011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีม T113 มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับที่ 10    ได้แก่ ทีม T047 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
คว้ำแชมป์ TAC2018

 ส�าหรับน้อง ๆ คนไหนหรือผู้อ่านท่านใด ท่ีพลาดเข้า
ร่วมการแข่งขันครั้งนี้ สภาฯ เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมา
ฝากค่ะ เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนในช่วงเช้า พร้อมรับขนม ณ 
จุดรับรองส�าหรับกองเชียร์และคณาจารย์ที่ปรึกษาบริเวณชั้น 5 
ซึ่งสภาฯ ได้อ�านวยความสะดวกด้วยการถ่ายทอดสดตลอดการ
แข่งขันส�าหรับให้กองเชียร์ได้ร่วมเชียร์และชมการแข่งขัน

 นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีบูธร่วมกิจกรรมเพื่อรับ 
ของทีร่ะลกึต่าง ๆ  ให้แก่ผูเ้ข้าแข่งขนัและผูร่้วมงานมากมาย จาก
ผู้ให้การสนับสนุนหลากหลายหน่วยงาน ถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม 
เพราะแต่ละบธูแจกกนัไม่อัน้ รวมไปถงึบธูของสภาฯ เช่นกนัค่ะ  
ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเครื่องดื่มเย็น ๆ  แจกให้กับน้อง ๆ   ทุกคนได้
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าแข่งขันเพื่อความสดชื่นตลอดทั้งวัน 
 เมือ่พร้อมแล้วกเ็ริม่เข้าสูก่ารแข่งขนัในรอบเช้า แต่ละ
ทีมต่างเต็มที่กับการแข่งขันมาก ๆ  จบการแข่งขันรอบเช้าก็ยังมี
กิจกรรมสนุก ๆ ขณะพักการแข่งขัน เพื่อให้น้อง ๆ ได้คลาย
เครียด ส�าหรับเกมส์ดาวินชี่ ถอดรหัส ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะปน
ความสงสัยให้กับน้อง ๆ ที่เข้าแข่งขันกันถ้วนหน้า

 หลังจากพักทานข้าวเที่ยงต่อด้วยการแข่งขันในช่วง
บ่าย โดยในครั้งนี้เรามีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันขึ้น โดย
เรามีการเพิม่จ�านวนทีมทีจ่ะเข้าในรอบชงิชนะเลศิถงึ 50 ทีม เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าแข่งขนัรูส้กึถงึการแข่งขนัท่ีมากขึน้ การแข่งขนั
เป็นไปด้วยความเข้มข้นเพือ่หาผูช้นะ เปิดท้ายด้วยการประกาศ
รายชื่อทีมที่ชนะการแข่งขันพร้อมมอบรางวัล จบการแข่งขัน
อย่างสวยงามส�าหรับปีนี้ไป

 ส�ำหรบั Newsletter ฉบบัหน้ำ สภำฯ จะน�ำบทสัมภำษณ์
ทีมผู ้ชนะจำกกำรแข่งขัน พร้อมด้วยอำจำรย์ที่ปรึกษำว่ำมี 
เคล็ดลับและเตรียมควำมพร้อมอย่ำงไรถึงคว้ำชัยชนะในครั้งนี้  
รวมไปถึงสิ่งที่ได้รับจำกกำรแข่งขันครั้งนี้ มำฝำกท่ำนผู้อ่ำนกันค่ะ 
รอติดตำมนะคะ

เรียบเรียงโดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร
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ท�ำไม?..คุณถึง “รัก” วิชำชีพบัญชี
	 ขอต้อนรับเข้ำสู่เดือนกุมภำพันธ์	 เดือนที่อบอวลไปด้วยบรรยำกำศกล่ินไอของควำมรัก	 แน่นอนว่ำหำกกล่ำวถึง 
ควำมรกั..มนษุย์ทกุคนล้วนแล้วแต่มมีมุมองและรปูแบบควำมรกัทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป	เช่น	ควำมรักของคูรั่ก	ควำมรักของเพือ่น 
ควำมรักของครอบครัว	ควำมรักในสิ่งของ	ควำมรักในสถำนที่	หรือแม้กระทั่งควำมรักในวิชำชีพ
	 Newsletter	 ประจ�ำเดือนแห่งควำมรักฉบับนี้	 จึงพลำดไม่ได้ที่จะน�ำบทสัมภำษณ์	 “มุมมองควำมรักที่มีต่อวิชำชีพ
บัญชี”	 จำกผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีในหลำกหลำยแขนงอำชีพ	 อำทิ	 นักวิชำกำร	 อำจำรย์ผู้สอนวิชำบัญชี	 ผู้ท�ำบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตฯ	และนักศึกษำวิชำบัญชี	มำฝำกผู้อ่ำนทุกท่ำนค่ะ

	 ในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี	ต้องบอกว่าวิชาชีพบัญชีเป็นมากกว่ารัก ไม่เพียงแค่ครึ่งชีวิต แต่คาดว่าจะ
ทั้งชีวิตที่เราจะได้ส่งต่อและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบัญชีให้แก่นักศึกษา	เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บัญชีรุ่นแล้ว
รุ่นเล่าเพื่อประกอบวิชาชีพบัญชี	 โดยส่วนตัวรู้สึกมาตลอดว่าอาชีพครูหรืออาจารย์น้ันเป็นอาชีพพิเศษที่ผลตอบแทน 
ในรูปของเงินทองอาจจะไม่ได้มากมาย	 แต่ผลตอบแทนทางใจที่เห็นนักศึกษาที่เราอบรมสั่งสอนมาส�าเร็จการศึกษา 
เติบโตและด�าเนินชีวิตไปตามครรลองที่ดี	เป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติ	ความสุขทางใจที่เกิดขึ้นนั้นประเมินค่ามิได้	
เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้รักในวิชาชีพบัญชี

อำจำรย์สำวิตรี	สมบูรณ์จันทร์	
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	และอาจารย์ประจ�าคณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 สาเหตุที่รักวิชาชีพนี้	เพราะหากเปรียบแล้ว	คนเราไม่สามารถอยู่
ได้หากขาดอากาศหายใจ	กไ็ม่ต่างอะไรกบัโลกธรุกจิทีไ่ม่อาจจะสามารถอยู่
ได้หากขาด “วชิาชพีบญัชี”	และเสน่ห์ของวชิาชพีบญัชอีกีประการหนึง่คือ	
เป็นภาษาที่มีแต่เราเด็กบัญชีเท่านั้นที่เข้าใจ

นักวิชำกำร	
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

มุมมองจำก..นักวิชำกำร

มุมมองจำก..อำจำรย์ผู้สอนวิชำบัญชี
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ท�ำไม?..คุณถึง “รัก” วิชำชีพบัญชี
	 ขอต้อนรับเข้ำสู่เดือนกุมภำพันธ์	 เดือนที่อบอวลไปด้วยบรรยำกำศกล่ินไอของควำมรัก	 แน่นอนว่ำหำกกล่ำวถึง 
ควำมรัก..มนษุย์ทกุคนล้วนแล้วแต่มมีมุมองและรปูแบบควำมรกัทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป	เช่น	ควำมรกัของคูร่กั	ควำมรกัของเพือ่น 
ควำมรักของครอบครัว	ควำมรักในสิ่งของ	ควำมรักในสถำนที่	หรือแม้กระทั่งควำมรักในวิชำชีพ
	 Newsletter	 ประจ�ำเดือนแห่งควำมรักฉบับนี้	 จึงพลำดไม่ได้ที่จะน�ำบทสัมภำษณ์	 “มุมมองควำมรักที่มีต่อวิชำชีพ
บัญชี”	 จำกผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีในหลำกหลำยแขนงอำชีพ	 อำทิ	 นักวิชำกำร	 อำจำรย์ผู้สอนวิชำบัญชี	 ผู้ท�ำบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตฯ	และนักศึกษำวิชำบัญชี	มำฝำกผู้อ่ำนทุกท่ำนค่ะ

	 ในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี	ต้องบอกว่าวิชาชีพบัญชีเป็นมากกว่ารัก ไม่เพียงแค่ครึ่งชีวิต แต่คาดว่าจะ
ทั้งชีวิตที่เราจะได้ส่งต่อและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบัญชีให้แก่นักศึกษา	เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บัญชีรุ่นแล้ว
รุ่นเล่าเพื่อประกอบวิชาชีพบัญชี	 โดยส่วนตัวรู้สึกมาตลอดว่าอาชีพครูหรืออาจารย์นั้นเป็นอาชีพพิเศษที่ผลตอบแทน 
ในรูปของเงินทองอาจจะไม่ได้มากมาย	 แต่ผลตอบแทนทางใจที่เห็นนักศึกษาท่ีเราอบรมสั่งสอนมาส�าเร็จการศึกษา 
เติบโตและด�าเนินชีวิตไปตามครรลองที่ดี	เป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติ	ความสุขทางใจที่เกิดขึ้นนั้นประเมินค่ามิได้	
เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้รักในวิชาชีพบัญชี

อำจำรย์สำวิตรี	สมบูรณ์จันทร์	
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	และอาจารย์ประจ�าคณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 สาเหตุที่รักวิชาชีพนี้	เพราะหากเปรียบแล้ว	คนเราไม่สามารถอยู่
ได้หากขาดอากาศหายใจ	กไ็ม่ต่างอะไรกบัโลกธรุกจิทีไ่ม่อาจจะสามารถอยู่
ได้หากขาด “วชิาชพีบัญชี”	และเสน่ห์ของวชิาชีพบญัชอีกีประการหนึง่คือ	
เป็นภาษาที่มีแต่เราเด็กบัญชีเท่านั้นที่เข้าใจ

นักวิชำกำร	
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

มุมมองจำก..นักวิชำกำร

มุมมองจำก..อำจำรย์ผู้สอนวิชำบัญชี

	 สุดท้ำยนี้	มุมมองด้ำนควำมรักจำกสภำวิชำชีพบัญชีที่มีต่อผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี	นั่นก็คือ
กำรมุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีให้มีควำมก้ำวหน้ำ	ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ที่ดี	มีควำมโปร่งใส่	และมีธรรมำภบิำล	เน้นควำมส�ำคัญในกำรให้บริกำรสมำชิกอย่ำงเต็มที่	เพื่อยกระดับ
ให้วิชำชีพบัญชีเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสำกลอย่ำงยั่งยืน

กิจกรรมร่วมสนุก
	 เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรัก	 สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนสมาชิกผู้อ่าน	Newsletter	
ทุกท่าน	ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย	กติกาง่าย ๆ	 เพียงเขียนบอกความในใจว่า	“เพราะอะไร
คุณถึงรักวิชาชีพบัญชี?”	และส่งมาที่	E-mail:	fapnewsletter@fap.or.th	ข้อความใดถูกใจ..รับไปเลย! 
ชุดของรางวัลจากสภาวิชาชีพบัญชี	จ�านวน	3	รางวัล	(1	ชุดประกอบไปด้วย	แฟลชไดรฟ์	8	GB/	กระเป๋า
เรือใบ/	 สมุดโน๊ต/	 ปากกา)	 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้	 -	 25	 กุมภาพันธ์	 2561	 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 
ใน	Newsletter	ฉบับที่	63	ประจ�าเดือนมีนาคม	อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะ	ๆ	นะคะ

โดย..ส่วนสื่อสารองค์กร

	 เดิมทีมีความเข้าใจว่า	 การท่ีเราถนัดในวิชาคณิตศาสตร์	 จะท�าให้สามารถศึกษาในสาขาวิชาบัญชีได้ดี	 อีกทั้งสาขา 
การบัญชีเป็นสาขาที่ทุกองค์กรจะต้องมีทั้งในภาครัฐ	 และภาคเอกชน	ท�าให้มีโอกาศที่มีงานท�าสูง	 ด้วยสองเหตุผลหลักข้างต้น 
จึงท�าให้ตัดสินใจเลือกศึกษาในสาขาการบัญชี
	 แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้ว	พบว่า	ตนเองมีความชื่นชอบในรูปแบบการท�างานของสายงานนี้	เพราะเป็นวิชาชีพที่ท�า
ท�างานเป็นระบบระเบียบ อาศัยความรอบคอบ และเป็นงานที่มีความน่าเชื่อถือ	ซึ่งเหมาะกับบุคลิกส่วนตัว	ท�าให้มีความสุข
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่	 ส่งผลให้สามารถท�าผลการเรียนได้ในระดับที่ตนเองพอใจ	และคาดว่าอนาคต	หลังจบการศึกษาไป	
ตนเองจะมีความสุขในสายงานนี้เช่นเดียวกับที่มีความสุขในตอนนี้

นำงสำวตรีรัตน์	ทองยอด	
นักศึกษา	ชั้นปีที่	3	คณะวิทยาการจัดการ	สาขาวิชาบัญชี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ถ้าจะให้อธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไร	คงยากพอ	ๆ	กับให้ค�านิยามว่าความรักหมายถึงอะไร	เมื่อลองมอง
ผ่านการท�างานด้านสอบบญัชกีว่า	10	ปี	และโอกาสทีไ่ด้ร่วมงานกบัหลาย	ๆ 	ท่านทีด่ฉินัเคารพ	รูส้กึได้ว่าเป็นเพราะ	
งานสอบบัญชีมีพลังในการสร้างคุณค่า ประการแรก สร้างคุณค่าให้กับข้อมูล	 คือ	 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น	ประการที่ 2 สร้างคุณค่าในตัวเอง คือ	 สร้างการเรียนรู้	 เพิ่มพูนทักษะในการคิด	 และ
กระตุ้นให้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งคุณค่าที่กล่าวมาน้ีเป็นส่ิงที่ส่งเสริมให้สังคมยอมรับในวิชาชีพ	 ท�าให้ดิฉัน
รู้สึกภูมิใจทุกครั้งเมื่อต้องตอบค�าถามว่า	“คุณท�างานอะไรคะ?”	รู้สึกมีความสุขค่ะ ที่ได้คิดวิเคราะห์และเรียนรู้ไป
กับงานแต่ละชิ้นเสมอ คงเหมือนกับคู่รักที่ยิ่งได้อยู่ร่วมกันก็จะยิ่งรักกันมากขึ้นค่ะ

นำงสำวรุณีย์	ผลำขจรศักดิ์			
ผู้สอบบัญชี	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

มุมมองจำก..นักศึกษำสำขำบัญชี

มุมมองจำก..ผู้สอบบัญชี

	 แม้	“บัญชี”	จะไม่ใช่รักแรกพบ	ไม่ใช่รักที่เกิดจากใจปรารถนา	ไม่ว่าจะเป็นการเรียนบัญชี		การท�างานบัญชี	
แต่จากการเป็นผู้ท�าบัญชีมาตลอด	40	ปี	จนถึงปัจจุบัน	“บัญชี”	เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้	แม้แต่วันเดียว	“บัญชี”	เป็นรักที่
ซมึลกึ	เป็นน�า้ซมึบ่อทราย	ไปอย่างไม่รูต้วั	ด้วยเพราะเหตวุ่า “บญัช”ี สอนให้เราเป็นคน มีระเบยีบ  มรีะบบ มคีวาม
รอบครอบ มีการดูแลและปกป้องกิจการที่เราได้เข้าไปดูแลรับผิดชอบ อย่างมีจรรยาบรรณ อีกทั้ง วิชาชีพบัญชี  
ยงัสอนให้เราท�างานบญัชอีย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรมอกีด้วย ซึง่เมือ่ประกอบรวมกนัแล้ว	“บญัช”ี	จงึเป็นศาสตร์
หนึ่งที่อยู่ใกล้ธรรมะ	นี่แหละ	คือค�าตอบว่า	“เพราะอะไร		ถึงรักในวิชาชีพบัญชี
 นำงอัญชลี	มณีท่ำโพธิ์	

อุปนายกสมาคมส�านักงานบัญชีไทย

มุมมองจำก..ผู้ท�ำบัญชี
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	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	พ.ศ.	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชี	 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 
ผู้ผ่านการทดสอบในโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	 Diploma	 in	
Thai	Financial	Reporting	(Dip-TFR)	ครั้งที่	9	โดยมีผู้ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น	2	ท่าน	คือ	 
นายรัตนชัย เอกอุดมพงศ์ และนายกิตติคุณ โสระธิวา 
	 โครงการ	Dip-TFR	เป็นโครงการที่จัดทดสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	เพราะ
นอกจากจะได้ประกาศนบัีตรเพือ่เป็นเครือ่งยนืยันถึงความรูค้วามสามารถแล้ว	ยงัการนัตถีงึการ
พฒันาตวัเองในการหาความรูแ้ละความเชีย่วชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยที่
เกีย่วข้องกับกจิการทีม่ส่ีวนได้เสียสาธารณะ	ส่งผลให้เกิดความเชือ่มัน่ในตวัผู้ผ่านการทดสอบใน
แวดวงวิชาชพีบญัชมีากยิง่ขึน้		
	 Newsletter	ฉบับนี้	จึงน�าบทสัมภาษณ์เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ของผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้ง 
2	 ท่านมาฝาก	 ท่านผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้น	 “ว่าเพราะอะไรเป็นแรงจูงใจที่ท�าให้ทั้งสองท่าน
ตดัสนิใจมาทดสอบในโครงการนี?้”	และ	“แต่ละท่านมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการนีอ้ย่างไร?”

 “ส�าหรับผม	 แรงจูงใจท่ีท�าให้ตัดสินใจมาทดสอบในโครงการนี้	 เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ
การเตรียมตัวสอบ	CPA	วิชาการบัญชี	ซึ่งมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน	นอกจากนี้ทราบมาว่า	โครงการ	Dip-TFR	เป็นโครงการ
ประกาศนียบัตรที่ดีในการรับรองความรู้นอกเหนือจาก	CPA	จึงถือโอกาสนี้ตัดสินใจสอบทั้งสองอย่างพร้อมกัน
	 ความยากของการทดสอบครั้งนี้	 คงเป็นเรื่องงบการเงินรวม	 ถือเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดเพราะมีความซับซ้อนสูง	
ต้องค�านงึถงึหลายๆ	เรือ่งพร้อมกนั	ไม่ว่าจะเป็นการลงบญัชรีายการปรบัปรงุและการตดัรายการระหว่างกนั	ซึง่หากลงบญัชี
เรื่องใดเรื่องหนึ่งผิด	ย่อมส่งผลให้เรื่องอื่นผิดตามไปด้วย
	 ทัง้นีจ้ากการเข้าร่วมโครงการและผ่านทดสอบในครัง้นี	้ผมมคีวามรูส้กึว่าได้รบัการรบัรองจากสภาวชิาชพีบญัชว่ีา
มคีวามรูใ้นเรือ่งมาตรฐานการบญัชชีดุใหญ่และเรือ่งงบการเงนิรวม	ไม่เพยีงเท่านัน้	โครงการนีย้งัมปีระโยชน์ต่อวชิาชีพบญัชี
ในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณะชนเห็นว่า	 วิชาชีพของเรามีความมุ่งมั่นในการก้าวให้ทันวิทยาการความรู้ใหม่	 ๆ	
ของโลกอยู่เสมอ”	

เรียบเรียงโดย..	ส่วนสื่อสารองค์กร

Dip-TFR อีกหนึ่งบททดสอบ
การันตีคุณภาพ “นักบัญชีไทย”

	 “เน่ืองจากโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีใ่ช้ส�าหรบับรษิทั	Listed	Company	ในประเทศไทย	หากผ่านการทดสอบจะได้รบัการรบัรองและเป็นทีย่อมรบั
จากหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายในและต่างประเทศ	และเพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทในการสนับสนุนให้พนักงานฝึกฝน
อบรมให้มีความรู้ความสามารถ	โดยเฉพาะด้านวิชาชีพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการท�างานหรือให้ค�าเสนอแนะในกลุ่มบริษัท	
	 ส�าหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าทดสอบนั้น	 มีการเข้า	 Course	 อบรมก่อนการทดสอบที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญช ี
รวมท้ังการน�าข้อสอบเก่ามาเป็นแนวในการทดลองท�าข้อสอบ	การอ่านและการท�าความเข้าใจจากคู่มืออธิบายมาตรฐาน
การบัญชีท่ีทางสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดท�าไว้ประกอบการท�าความเข้าใจ	 รวมทั้งในระหว่างการท�างานจะน�าข้อก�าหนดใน
มาตรฐานมาปรับใช้อย่างสม�่าเสมอ	
	 นอกจากนี้สิ่งที่ได้รับจากโครงการน้ี	 คือ	 ท�าให้ได้รับความน่าเช่ือถือมากขึ้น	 ท�าให้ผู้อื่นและตนเองมั่นใจว่าเป็น 
ผู้ที่มีความรู้	ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี	สามารถให้ความช่วยเหลือหรือค�าแนะน�าแก่ผู้ท�าบัญชี 
ทัง้ภายในกลุม่บรษิทัและภายนอกกลุม่บรษัิทได้ดยีิง่ขึน้	รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อการน�ามาใช้ในการท�างานของบรษิทัอีกด้วย”

นายรัตนชัย เอกอุดมพงศ์

นายกิตติคุณ โสระธิวา
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	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	พ.ศ.	 2561	 สภาวิชาชีพบัญชี	 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 
ผู้ผ่านการทดสอบในโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	 Diploma	 in	
Thai	Financial	Reporting	(Dip-TFR)	ครั้งที่	9	โดยมีผู้ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น	2	ท่าน	คือ	 
นายรัตนชัย เอกอุดมพงศ์ และนายกิตติคุณ โสระธิวา 
	 โครงการ	Dip-TFR	เป็นโครงการที่จัดทดสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	เพราะ
นอกจากจะได้ประกาศนบัีตรเพือ่เป็นเครือ่งยนืยันถึงความรูค้วามสามารถแล้ว	ยงัการนัตถีงึการ
พฒันาตวัเองในการหาความรูแ้ละความเชีย่วชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยที่
เกีย่วข้องกับกจิการท่ีมส่ีวนได้เสียสาธารณะ	ส่งผลให้เกิดความเชือ่มัน่ในตวัผูผ่้านการทดสอบใน
แวดวงวิชาชพีบญัชมีากยิง่ขึน้		
	 Newsletter	ฉบับนี้	จึงน�าบทสัมภาษณ์เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ของผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้ง 
2	 ท่านมาฝาก	 ท่านผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้น	 “ว่าเพราะอะไรเป็นแรงจูงใจที่ท�าให้ทั้งสองท่าน
ตดัสนิใจมาทดสอบในโครงการนี?้”	และ	“แต่ละท่านมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการนีอ้ย่างไร?”

 “ส�าหรับผม	 แรงจูงใจที่ท�าให้ตัดสินใจมาทดสอบในโครงการนี้	 เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ
การเตรียมตัวสอบ	CPA	วิชาการบัญชี	ซึ่งมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน	นอกจากนี้ทราบมาว่า	โครงการ	Dip-TFR	เป็นโครงการ
ประกาศนียบัตรที่ดีในการรับรองความรู้นอกเหนือจาก	CPA	จึงถือโอกาสนี้ตัดสินใจสอบทั้งสองอย่างพร้อมกัน
	 ความยากของการทดสอบครั้งนี้	 คงเป็นเรื่องงบการเงินรวม	 ถือเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดเพราะมีความซับซ้อนสูง	
ต้องค�านงึถงึหลายๆ	เรือ่งพร้อมกนั	ไม่ว่าจะเป็นการลงบญัชรีายการปรบัปรงุและการตดัรายการระหว่างกนั	ซึง่หากลงบญัชี
เรื่องใดเรื่องหนึ่งผิด	ย่อมส่งผลให้เรื่องอื่นผิดตามไปด้วย
	 ทัง้นีจ้ากการเข้าร่วมโครงการและผ่านทดสอบในครัง้นี	้ผมมคีวามรูส้กึว่าได้รบัการรบัรองจากสภาวชิาชีพบญัชีว่า
มคีวามรูใ้นเรือ่งมาตรฐานการบญัชชีดุใหญ่และเรือ่งงบการเงนิรวม	ไม่เพยีงเท่านัน้	โครงการนีย้งัมปีระโยชน์ต่อวชิาชพีบญัชี
ในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณะชนเห็นว่า	 วิชาชีพของเรามีความมุ่งมั่นในการก้าวให้ทันวิทยาการความรู้ใหม่	 ๆ	
ของโลกอยู่เสมอ”	

เรียบเรียงโดย..	ส่วนสื่อสารองค์กร

Dip-TFR อีกหนึ่งบททดสอบ
การันตีคุณภาพ “นักบัญชีไทย”

	 “เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีใ่ช้ส�าหรบับรษิทั	Listed	Company	ในประเทศไทย	หากผ่านการทดสอบจะได้รบัการรบัรองและเป็นทีย่อมรบั
จากหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายในและต่างประเทศ	และเพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทในการสนับสนุนให้พนักงานฝึกฝน
อบรมให้มีความรู้ความสามารถ	โดยเฉพาะด้านวิชาชีพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการท�างานหรือให้ค�าเสนอแนะในกลุ่มบริษัท	
	 ส�าหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าทดสอบนั้น	 มีการเข้า	 Course	 อบรมก่อนการทดสอบที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญช ี
รวมทั้งการน�าข้อสอบเก่ามาเป็นแนวในการทดลองท�าข้อสอบ	การอ่านและการท�าความเข้าใจจากคู่มืออธิบายมาตรฐาน
การบัญชีที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดท�าไว้ประกอบการท�าความเข้าใจ	 รวมท้ังในระหว่างการท�างานจะน�าข้อก�าหนดใน
มาตรฐานมาปรับใช้อย่างสม�่าเสมอ	
	 นอกจากน้ีส่ิงที่ได้รับจากโครงการน้ี	 คือ	 ท�าให้ได้รับความน่าเช่ือถือมากขึ้น	 ท�าให้ผู้อื่นและตนเองมั่นใจว่าเป็น 
ผู้ที่มีความรู้	ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี	สามารถให้ความช่วยเหลือหรือค�าแนะน�าแก่ผู้ท�าบัญชี 
ทัง้ภายในกลุม่บรษิทัและภายนอกกลุม่บรษัิทได้ดยีิง่ขึน้	รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อการน�ามาใช้ในการท�างานของบรษิทัอกีด้วย”

นายรัตนชัย เอกอุดมพงศ์

นายกิตติคุณ โสระธิวา

บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training)
	 สภาวิชาชีพบัญชี	ให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร	(In-House	Training)	ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะ
ส�าหรบัองค์กรทีต้่องการพฒันาความรูข้องบคุลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	จากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุแิละมปีระสบการณ์โดยตรง	
	 เรามีหลักสูตรอบรมสัมมนาหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการขององค์กร	 เช่น	 ด้านสอบบัญชี	 ด้านท�าบัญชี	 ด้านมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	ด้านบัญชีบริหาร	ด้านบัญชีภาษีอากร	ด้านวางระบบบัญชี	 ด้านการตรวจสอบภายใน	และด้านอื่น	ๆ	 เป็นต้น	 รวมถึงการ
ออกแบบพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรท่านมากที่สุด	 และประเมินผลการอบรมเพื่อให้องค์กรน�าไปใช้ในการพัฒนา
บุคคลากรต่อไป	

จัด In-House Training กับสภาวิชาชีพบัญชีดีอย่างไร?
1. สภาวิชาชีพบัญชี	 สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 และสภาพ

ปัญหาที่แท้จริงขององค์กร	
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่สังกัดเดียวกัน	 และหน่วยงานต้นสังกัดเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างดี	 ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร	
3. การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้	และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ	
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับการส่งบุคคลากรไปอบรมภายนอก	 เนื่องจากลดค่าใช้

จ่ายในเรื่องการประสานงาน	ค่าเดินทาง	และค่าที่พัก	
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้	200%

ติดต่อการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) 
ได้ที่	E-mail:	in-house@fap.or.th	หรือ	โทร.	02	685	2572

“เราให้บริการ 

อย่างมืออาชีพ

เพื่อให้องค์กร 

ที่ได้รับการจัดอบรม 

เกิดความพึงพอใจ 

สูงสุด”

New Arrival 
มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม

เล่ม 1 ราคา 400 บาท
เล่ม 2 ราคา 300 บาท

สั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ส่วนบริการสมาชิก	ชั้น	1	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	
หรือผ่านแบบฟอร์มจ�าหน่ายหนังสือได้ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

มีจ�าหน่าย 
แล้ววันนี้! 
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

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

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

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ได้ทีี่ www.fap.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 1/61”       

	 วันเสาร์ที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	

	 สมาชิก	2,200	บาท	บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)		

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “Corporate Finance รุ่นที่ 1/61”  

	 วันอาทิตย์ที่	18	มีนาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	2,200	บาท	บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)	

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล”  

	 วันพุธที่	28	มีนาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	1,800	บาท	บุคคลทั่วไป	2,300	บาท	(รวม	VAT)			

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 1/61”  

	 วันเสาร์ที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.		

	 สมาชิก	2,200	บาท	บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)	 

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

Next Issue..
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