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12 สิงหา 12 พระราชดำารัส

“สร้างสมดุลชีวิตและการทำางาน”

	 “นักบัญชี”	ถือเป็นอาชีพที่หนึ่งที่มีความเครียดมากที่สุด	สาเหตุก็เพราะเป็นอาชีพที่ต้องพัวพันอยู่กับตัวเลข 
มหาศาล	หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อความเส่ียงขององค์กรหรือธุรกิจได้	และยังเป็นอาชีพที่ต้องมีความ 
รับผิดชอบสูงและเป็นงานที่ส�าคัญมาก	ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกรายการ	จัดท�ารายงาน	ดูแลภาษี	สอบบัญชี	และอื่น	ๆ 
ที่เกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของวิชาชีพ	ไม่รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	จากหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่ต้องดูแล	นอกจากนั้น 
“นกับัญช”ี	ยงัเป็นต�าแหน่งงานทีจ่�าเป็นต้องมกีารตดิต่อสือ่สารและประสานงานกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายในและภายนอก
องค์กรมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง	จากสิ่งแวดล้อม	ความกดดันที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้นักบัญชีมักจะเครียดจากการท�างาน	
และวนเวียนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับงานอยู่ตลอดเวลา	จึงก่อให้เกิดส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ

	 เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	87	พรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง	ในวันท่ี	12	สิงหาคม	สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอใช้โอกาสนี้น้อมน�าหลักค�าสอนอันทรงคุณค่าจากพระราโชวาท
และพระราชด�ารัสท่ีพระองค์ได้เคยตรัสไว้ในโอกาสต่าง	ๆ	มอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพื่อน�ามาเป็นข้อคิด 
ในการท�างาน	สร้างแรงบันดาลใจ	สร้างสมดุลในการท�างาน	และขจัดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการท�างานกันค่ะ

“…ค�าว่า	มนุษย์	นั้นต่างกับ	คน	อยู่มาก	คือ	คน	หมายความว่าเป็นสัตว์โลกประเภทหน่ึง 
แต่	มนุษย์	หมายถึง	คนท่ีมีจิตใจสูง	คือ	มีอุดมคติ	 เป็นสุภาพชน	ท�าหน้าที่เพื่อหน้าท่ี	ท�างาน 
เพือ่ประโยชน์ของสงัคม	มคีวามรกัทีก่ว้างขวาง	คอื	รกัผลประโยชน์ส่วนรวม	ไม่รกัแต่ผลประโยชน์
ของตนและพวกพ้อง…”
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“…ต้องตั้งใจพยายามน�าเอาความวิทยาการไปใช้ในการปฏิบัติบริหารงานให้เกิดประโยชน์เต็มที	่
พร้อมทัง้ระมดัระวงัทีจ่ะตัง้ตวัตัง้ใจให้แน่วแน่อยูใ่นความสุจรติเทีย่งธรรม	ในความฉลาดรอบคอบ	
ประกอบด้วยสตทิีม่ัน่คงอยูต่ลอดเวลา	เพือ่ป้องกนัมใิห้ปฏิบัติการของแต่ละคน	คลาดเคลือ่นจาก
เป้าหมายอันสูงส่งที่ตั้งไว้…”

“….ในการรวมตัวกันเพื่อท�างานต่าง	ๆ	 น้ันย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง	แต่ปัญหาใด	ๆ	ก็ย่อม 
ขจัดเสียได้โดยอาศัยความสามัคคีเป็นคุณธรรมท่ีจะร้อยรัดให้ทุกคนเป็น	น�้าหน่ึงใจเดียวกัน 
ขอเพียงให้แต่ละคนไม่ยึดถือ	อัตตา	คือ	ตัวตนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น…”

ขอพระองคทรงพระเจริญขอพระองคทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจาคณะกรรมการ ผูบริหาร เจาหนาที่ และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
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	 “….คนเราน่ีการเกิดแก่เจบ็ตาย	เป็นธรรมดา
ของสัตว์โลกถ้วนหน้า	แต่ว่าชีวิตนี่เกิดมาทั้งท ี
ให้ใช้ชวีติให้ดทีีส่ดุ	หมายความถงึเป็นประโยชน์
แก่ผู้อื่นที่สุด	และก็มีความกล้าหาญที่จะท�างาน
ทุกอย่างอย่างภาคภูมิใจไม่สนใจกับค�าติฉิน
นินทาใด	ๆ…”

	 “…ในวิถีการท�างานของคนเรานั้นต้องหัด
พดูว่า	“ไม่เป็นไร”	กบัผูน้้อยไว้ก่อน	เพือ่ให้เขามี
ก�าลงัใจในการปฏิบตังิาน	แม้ว่าเขาจะผดิมา	หรอื
ด้วยเหตสุดุวสิยัอะไรกแ็ล้วแต่	ค�าว่า	“ไม่เป็นไร”	
เป็นค�าที่ประคองใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ดีกว่า 
ดุด่าว่ากล่าว	หรือลงโทษเขาในทันที	จากน้ัน 
ค่อยอบรม	สั่งสอน	ให้ข้อเสนอแนะแก่เขา…”

	 “…ผู ้ส�าคัญตนว่ามีความฉลาดสามารถ 
เป็นเลิศอยู่เสมอนั้น	มักพาตัวไม่รอด	 เพราะ
ความส�าคัญตนเช่นนั้น	 จะปิดบังโอกาสที่จะ
ขวนขวาย	หรอืได้มาซ่ึงปัญญาท่ีสงูขึน้ไปตวัอย่าง
ก็มีปรากฏในประวัติการณ์ของโลกมาแล้ว
มากมาย	ท่ีผู้มีปัญญาความสามารถและอ�านาจ
ต้องพ่ายแพ้ล่มจมไป…”

	 “…ในโลกปัจจบัุน	เราจะมคีวามสขุแต่ล�าพงั 
โดยไม่ค�านงึถงึความเดอืดร้อนของคนอกีหลายคน 
ที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้	 ผู้มีความเมตตาจิต 
หวงัประโยชน์ส่วนรวม	ย่อมรู้จกัแบ่งปันความสขุ
เพื่อผู้อื่นและพร้อมท่ีจะช่วยบรรเทาความทุกข์
ของผู้อื่น	ตามก�าลังและโอกาสเสมอ…”

	 “…มนุษย์เรานี้ควรจะมีการให้ต่อกันบ้าง	
อย่างน้อยก็ให้เวลาสดับรับฟังความทุกข์ของ 
ผู้อื่น	ไม่ใช่จะงก	ๆ 	เงิ่น	ๆ 	ละโมบหาแต่ความสุข	
กอบโกยหาโชคลาภสู่ตนเองโดยไม่นึกถึงผู้อ่ืน	
เม่ือเราไม่ย่ืนมือเข้าช่วยเหลือซ่ึงกันและกันแล้ว	
เราจะมีความสุขยั่งยืนได้อย่างไร…”

	 “…ปัจจุบันเรามีสิ่งล่อใจมากทางด้านวัตถ	ุ
มีสิ่งที่บ�ารุงบ�าเรอความสุขที่จะสรรหามาได ้
ทุกเมื่อ	จนกระทั่งขาดความส�านึกที่ว่า	คนเรา
ยิ่งได้ดีมั่งมีสุขสมบูรณ์	ก็ยิ่งสมควรจะต้องสะสม
ความดียิ่งขึ้น	ไม่ใช่สะสมแต่ทรัพย์สมบัติ	จนคิด
แต่จะแก่งแย่งกัน	กลายเป็นยุคที่ร้อนระอุเป็น
อันตรายต่อเสรีภาพของบ้านเมือง…”

	 “…ศาสนาพทุธสอนเราไม่ให้เบียดเบยีนผู้อ่ืน	
แต่ให้มคีวามเมตตากรณุา	ฉะนัน้	เราควรเหน็อก
เห็นใจ	อดทนต่อความนึกคิดของผู้อื่น	แม้ว่าจะ 
ขดัต่อความนกึคดิของเรากต็าม	ไม่ยดึแต่ความคิด 
ของตนเองเป็นท่ีตั้ง	 กระท�าตนให้เป็นผู ้ที่มี 
ความคิดแตกฉาน	ดังท่ีพระพุทธองค์ทรงสอน 
ไว้ว่า	ให้อยู่อย่างฉลาด	ด้วยปัญญา…”

	 ทั้งหมดนี้คือส ่วนหนึ่งในหลักค�าสอนของสมเด็จ 
พระนางเจ้าสริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีหยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 และหวังว่าจะช่วยให้ท่านสามารถ
รับมือกับแรงกดดัน	เพิ่มมุมมองชีวิตและมุมมองปัญหากว้างขึ้น 
มีความสามารถในการสร้างสรรค์	มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม	และ 
ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีชีวิตชีวาด้วยความรื่นเริง	มีอารมณ์
มั่นคง	สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้

โดย..ส่วนสื่อสารองค์กร

09 	 “…การด�าเนินปฏิบัติงานตามหน้าที่ให ้ 
ดีท่ีสุดน้ันเป็นการถูกต้อง	แต่ถ้ามีงานอื่นนอก
หน้าที่ท่ีสมควรจะท�าด้วย	 ก็ต้องท�า	จะนึกว่า
ไม่ใช่ธุระ	 ไม่ใช่หน้าที่นั้น	 ไม่สมควรอย่างยิ่ง 
ทุกคนทุกฝ ่ายชอบท่ีจะบ�าเพ็ญตนให ้เป ็น
ประโยชน์ทั้ง	 โดยหน้าที่	 และโดยความรู ้จัก 
รับผิดชอบต ่อส ่วนรวมและประเทศชาติ 
ตามโอกาสและความเหมาะสม	 ไม ่ควร 
เกี่ยงงอนกันเป็นอันขาด…”

04 	 “…ทุกวันนี้ที่เกิดความยุ่งยากก็เพราะคน 
ละเลยต่อหน้าทีข่องตน	ทางแก้กค็อื	ต้องเตอืนตวั
ให้ส�านึกถึงหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน 
เทีย่งตรง	คอื	ตรงต่อภาระ	ต่อตวัเอง	ตรงต่อผู้อืน่ 
ตรงต่อส่วนรวม	ตรงต่อเหตุผล	…”
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แนวโน้วและกระแส

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ที่สำาคัญ

	 ทุกวันนี้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ก�าลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

อย่างมหาศาล	(Disruptions)	อันเกิด 

มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

นับตั้งแต่การเกิดข้ึนของระบบอินเทอร์เน็ต

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงท�าให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีได้รับผลกระทบ	และต้องมี 

การปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

ทันกระแสของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

	 การที่ผู ้ปร ะกอบวิชาชีพบัญช ี

สามารถปรับตัวได้ดีนั้น	จะต้องเข้าใจถึง 

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง	

บทความนี้ 	ผมจึงขอกล่าวถึงแนวโน ้ม 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างมหาศาล

ในปี	2019	นี้	ที่น่าสนใจบางอย่าง	(Cox,	

L.	&	Finch,	S.,	2019)	เพ่ือให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีได้ทราบและเข้าใจ	และสามารถ

น�ามาพิจารณาเพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการพัฒนาตัวเราเองในการเผชิญกับ 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 Web 3.0 เป็นการใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในการขับเคล่ือนไปสู่การค้นหา 
อันชาญฉลาด ซึ่ ง จะผนวกกับการ ใช  ้
ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
ระบบ AI จะจ�าและด�าเนินการประมวลผล 
ความต ้องการของผู ้ ใช ้ท� า ให ้สามารถ 
ตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการค้นหา หรือท�างาน
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ Web 3.0 นีร้วมถึงเรือ่งของ Internet 
of Things (IoT) ที่จะท�างานกับระบบ 5G 
รวมถึงการใช้ระบบ Omnipresent Search 
ที่มีการเช่ือมต่อกับหลากหลายอุปกรณ์ทุกท่ี
ทุกเวลา

WEB 3.0

ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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 Simulation and Digital 
Twins เกิดขึ้นจากการใช ้การจ�าลอง 
ด้านอวกาศของทาง NASA ซึ่งเทคโนโลย ี
ดังกล่าวมีแนวโน้มมาใช้อย่างมากในปัจจุบัน 
และอนาคตส�าหรับการท�าข ้อมูลเสมือน 
(Data Visualisation) ท่ีสามารถจ�าลอง
ปัญหาต่าง ๆ  ก่อนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิได้ ซึง่ระบบ 
ดังกล่าวสามารถการพัฒนาหรือปรับปรุงตัว 
ของมันเองได ้ (Self Updating) ผ ่าน 
การเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์การรับข้อมูล 
(Sensors) และวิเคราะห์กับหลากหลาย 
แหล่งข้อมูล การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีน้ี 
ก็มาจากการเกิดขึ้นของ IoT ที่มีการเชื่อมต่อ 
ทุกสิ่ งทุ กอย ่ า ง เข ้ าด ้ วยกันด ้ วยระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยการพัฒนาที่จะมีขึ้นต่อไป
คือ The Digital Twin of an Organization 
(DTO) โดยจะเป็นตรวจวเิคราะห์สภาพกจิการ
ทั้งองค์กรแทนท่ีจะเก็บข้อมูลเพียงบางส่วน
ในองค์กร

     ดังน้ัน จากที่กล่าวมา 
ข้างต้น ท�าให้เหน็ว่าผูป้ระกอบ 
วิชาชีพบัญชีจะต้องเปิดใจ 
รบัรูแ้ละเรยีนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ  
ซึ่งเป ็นสิ่งที่ เราไม ่สามารถ 
หลกีเลีย่งได้ เทคโนโลยเีหล่านี้ 
จะมีผลกระทบอย่างมากต่อ 
วงการธุรกิจและการใช้ชีวิต 
ของมนุษย์ในสงัคม ผูป้ระกอบ 
วชิาชพีบญัชอีาจรูส้กึถงึความ
ไม่แน่นอนของอนาคตและอาจ 
รู้สึกกลัวต่อเทคโนโลยีเหล่านี้ 
แต่ผมขอเรียนว่า ถ้าพวกเรา
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าใจ  
ยอมรบั และเตรยีมความพร้อม 
เรือ่งเหล่าน้ีจะกลายเป็นโอกาส 
แทนที่จะเป็นสิ่งที่คุกคามเรา 
เทคโนโลยีเหล ่านี้จะท�าให ้ 
การท�างานด้านวิชาชีพบัญช ี
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ข้ึ น
สามารถตอบสนองต่อผู ้คน
หรือองค์กรท่ีใช้บริการด้าน
วชิาชพีบัญชีได้อย่างทีไ่ม่เคยม ี
มากก่อน

QUANTUM
COMPUTING

A
B

A
B

 The Market of One 
เป็นการเปล่ียนด้านการตลาดท่ีสามารถ
เป็นลักษณะการสนองเฉพาะบุคคลส�าหรับ 
ตลาดขนาดใหญ่ได้ (Mass Personalization) 
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการสามารถเก็บ
และใช้ข ้อมูลเฉพาะของรายบุคคล และ 
ความสามารถของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ 
และตอบสนองได ้อย ่ า งรวดเร็ วและมี
ประสิท ธิภาพ ดั งนั้ นแนวโน ้มกลยุทธ  ์
ด้านการตลาดในปัจจุบันจะไม่มีการโฟกัส 
ที่ใดที่หนึ่งเหมือนในอดีต แต่จะสามารถ 
ตอบสนองแบบเจาะจงเป็นรายตัวบุคคล 
ในตลาดขนาดใหญ่ได้

 The Voice Economy 
เป็นการเพิ่มการตอบโต้กันระหว่างอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีการใช้เร่ืองของเสียง
เข้ามากขึ้น เพราะการส่ือสารผ่านทางเสียง
เป็นเรื่องธรรมชาติของลูกค้า ท�าให้สามารถ
ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการใช้เสียง
เป็นสื่อระหว่างอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และ
เชื่อมเข้ากับระบบ AI รวมถึง IoT เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

 Ubiquitous AI and 
Automation เป็นการใช้เทคโนโลยี AI 
และระบบอัตโนมัติในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ระบบการท�างานจะมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และใช้งานจะสะดวก
และง่ายดายมากขึ้น ผู้ที่จะใช้งาน AI จะเข้า
ถึงได้ง่าย การพัฒนาระบบต่าง ๆ จะมีการใช้
ระบบ AI มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลง

 Quantum Computing 
เป็นเทคโนโลยทีีจ่ะถกูน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
ในอนาคตอันใกล ้นี้  ซึ่ งมีความสามารถ 
ในการประมวลผลมากกว่าระบบคอมพวิเตอร์
แบบเดิมอย ่างที่คาดไม ่ถึง ซ่ึงจะท�าให ้
ระบบเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้น้ี ยิ่งมี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลมากขึ้น

Reference
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การประชุมใหญ่สามัญ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ�าปี 2562

	 เมือ่วนัเสาร์ที	่29	มถินุายน	2562	สภาวชิาชพีบญัช ี
จัดการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2562	ณ	ศูนย์อบรม 
สัมมนาศาสตราจารย ์ เ กียรติคุณเกษรี 	 ณรงค ์ เดช 
อาคารสภาวิ ชาชีพบัญชี 	 โดยมีนายจั กรกฤศ ฏิ ์
พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี	 เป็นประธาน 
ในท่ีประชุม	พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญช	ี
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง	ๆ	โดยที่ประชุมได้ด�าเนินการ 
ตามระเบียบวาระต ่าง	 ๆ	 รวมถึงการรายงานผล 
การด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ	
และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม
และเสนอแนะในเรื่องต่าง	 ๆ	 อันเป็นประโยชน์ต่อ 
สภาวิชาชีพบัญชี	

	 ภายในงานมีสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร ่วม
ประชุมทั้งสิ้น	381	คน	แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ	373	คน	
สมาชิกวิสามัญ	2	คน	และสมาชิกสมทบ	6	คน	เข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	มิใช่การให้ค�าแนะน�า
หรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา	ตัวเลข	รายงาน	
หรือ	ข้อคิดเห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็น
ผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่
ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดในเอกสารฉบับน้ีไปใช้

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

คณะผู้จัดทำ�
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• ชยากรณ์ นุกูล เจ้าหน้าที่ส่วนงานสื่อสารองค์กร

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

Activity� ��ภาพกิจกรรม

	 “แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง	 แม่เฝ ้าหวงห่วงลูกเมื่อยัง 
นอนเปล...”	เข้าสู่เดือนสิงหาคม	เดือนแห่งวันแม่ทีไร	 เพลงนี้มักจะลอย
เข้ามาในความคิดเสมอ	
	 หากให้เราหาความหมายของค�าว่า	“แม่”	ตามราชบณัฑติยสถาน
อาจระบุไว้ว่า	“แม่”	คือ	หญิงผู้ให้ก�าเนิด	หรือเลี้ยงดูเรา	แต่เราทุกคน 
ทราบกันดีว่า	ค�าว่า	“แม่”	มีความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ราชบัณฑิต 
ได้ให้ความหมายไว้	“แม่”	 เป็นผู้ให้	 ให้ชีวิต	 ให้ความรัก	และพร้อมที่ 
จะมอบทุก	ๆ	อย่างให้กับลูก	ลูกที่ดีต้องรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่และดูแล 
เมื่อยามท่านแก่เฒ่า	และเน่ืองในวันแม่แห่งชาตินี้	 เราควรใช้โอกาสนี้ 
ไปบอกรักกราบเท้าคุณแม่	ไม่จ�าเป็นต้องท�าเฉพาะวันแม่	แต่เราสามารถ
ท�าได้ในทุก	ๆ	วัน	เราควรมาบอกรักแม่ด้วยกันเถอะค่ะ
	 อย่างที่ทราบกันดีว่า	วันที่	12	 สิงหาคม	ของทุกปี	นอกจาก 
จะเป็นวันแม่แล้ว	ยงัเป็นวันเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	Newsletter	ฉบับนี้ 
จึงมีบทความเฉลิมพระเกียรติ	12	สิงหา	12	พระราชด�ารัส	“สร้างสมดุล
ชีวิตและการท�างาน”	ซึ่งรวบรวมหลักค�าสอนของพระองค์ท่าน	มาเป็น
เครื่องเตือนใจในการท�างานให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
	 Newsletter	ฉบับนี้ยังคงรวบรวมข้อมูลข่าวสารและบทความ 
ที่ เป ็นประโยชน์ต ่อนักบัญชีโดยได้รับเกียรติจาก	ผศ. ดร.ธีรชัย 
อรณุเรอืงศริเิลศิ	กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ	ด้านการพฒันา
วิชาชีพบัญชี	มากล่าวทักทายเปิดเล่มเกี่ยวกับ	“แนวโน้มและกระแส 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีส�าคัญ”	พร้อมด้วยสาระเน้ือหา	อาทิ	
ท�าความเข้าใจนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญช ี
หรือด ้านการท�าบัญชี , 	 ความเ ส่ียงในการประเมินความเสี่ ยง , 
ภาษีพรรคการเมือง,	สรุปสาระส�าคัญจากการเสวนาความท้าทายของ 
ผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี	AI	และ	Blockchain	ตอนที่	1,	ความประทับ
ใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ	CFO	Certification	Program	รุ่นที่	22	และ
เนื้อหาอื่น	ๆ	อีกมายมายติดตามได้ภายในเล่มค่ะ
	 ท้ายนี้หากท่านต้องการเสนอแนะหรือติชม	 จดหมายข่าว 
สภาวิชาชีพบัญชี	สามารถส่งมาได้ที่	E-mail	:	newsletter@tfac.or.th
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การประชุมใหญ่สามัญ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ�าปี 2562

	 เมือ่วนัเสาร์ที	่29	มถุินายน	2562	สภาวิชาชพีบญัช ี
จัดการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2562	ณ	ศูนย์อบรม 
สัมมนาศาสตราจารย ์ เ กียรติคุณเกษรี 	 ณรงค ์ เดช 
อาคารสภาวิ ชา ชีพบัญ ชี 	 โดยมีนายจั กรกฤศ ฏิ ์
พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี	 เป็นประธาน 
ในท่ีประชุม	พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญช	ี
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง	ๆ	โดยที่ประชุมได้ด�าเนินการ 
ตามระเบียบวาระต ่าง	 ๆ	 รวมถึงการรายงานผล 
การด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ	
และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม
และเสนอแนะในเรื่องต่าง	 ๆ	 อันเป็นประโยชน์ต่อ 
สภาวิชาชีพบัญชี	

	 ภายในงานมีสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเข ้าร ่วม
ประชุมทั้งสิ้น	381	คน	แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ	373	คน	
สมาชิกวิสามัญ	2	คน	และสมาชิกสมทบ	6	คน	เข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 มิใช่การให้ค�าแนะน�า
หรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา	ตัวเลข	รายงาน	
หรือ	ข้อคิดเห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็น
ผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่
ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

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

คณะผู้จัดทำ�
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• ชยากรณ์ นุกูล เจ้าหน้าที่ส่วนงานสื่อสารองค์กร

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

Activity� ��ภาพกิจกรรม

	 “แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง	 แม่เฝ ้าหวงห่วงลูกเมื่อยัง 
นอนเปล...”	เข้าสู่เดือนสิงหาคม	เดือนแห่งวันแม่ทีไร	 เพลงน้ีมักจะลอย
เข้ามาในความคิดเสมอ	
	 หากให้เราหาความหมายของค�าว่า	“แม่”	ตามราชบณัฑติยสถาน
อาจระบุไว้ว่า	“แม่”	คือ	หญิงผู้ให้ก�าเนิด	หรือเลี้ยงดูเรา	แต่เราทุกคน 
ทราบกันดีว่า	ค�าว่า	“แม่”	มีความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ราชบัณฑิต 
ได้ให้ความหมายไว้	“แม่”	 เป็นผู้ให้	 ให้ชีวิต	 ให้ความรัก	และพร้อมที่ 
จะมอบทุก	ๆ	อย่างให้กับลูก	ลูกที่ดีต้องรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่และดูแล 
เมื่อยามท่านแก่เฒ่า	และเนื่องในวันแม่แห่งชาตินี้	 เราควรใช้โอกาสนี้ 
ไปบอกรักกราบเท้าคุณแม่	ไม่จ�าเป็นต้องท�าเฉพาะวันแม่	แต่เราสามารถ
ท�าได้ในทุก	ๆ	วัน	เราควรมาบอกรักแม่ด้วยกันเถอะค่ะ
	 อย่างที่ทราบกันดีว่า	วันที่	12	สิงหาคม	ของทุกปี	นอกจาก 
จะเป็นวนัแม่แล้ว	ยงัเป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	Newsletter	ฉบับนี้ 
จึงมีบทความเฉลิมพระเกียรติ	12	สิงหา	12	พระราชด�ารัส	“สร้างสมดุล
ชีวิตและการท�างาน”	ซึ่งรวบรวมหลักค�าสอนของพระองค์ท่าน	มาเป็น
เครื่องเตือนใจในการท�างานให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
	 Newsletter	ฉบับนี้ยังคงรวบรวมข้อมูลข่าวสารและบทความ 
ที่ เป ็นประโยชน์ต ่อนักบัญชีโดยได้รับเกียรติจาก	ผศ. ดร.ธีรชัย 
อรุณเรืองศริิเลศิ	กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ	ด้านการพฒันา
วิชาชีพบัญชี	มากล่าวทักทายเปิดเล่มเกี่ยวกับ	“แนวโน้มและกระแส 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีส�าคัญ”	พร้อมด้วยสาระเนื้อหา	อาทิ	
ท�าความเข้าใจนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญช ี
หรือด ้านการท�าบัญชี , 	 ความเสี่ ยงในการประเมินความเสี่ ยง , 
ภาษีพรรคการเมือง,	สรุปสาระส�าคัญจากการเสวนาความท้าทายของ 
ผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี	AI	และ	Blockchain	ตอนที่	1,	ความประทับ
ใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ	CFO	Certification	Program	รุ่นที่	22	และ
เนื้อหาอื่น	ๆ	อีกมายมายติดตามได้ภายในเล่มค่ะ
	 ท้ายนี้หากท่านต้องการเสนอแนะหรือติชม	 จดหมายข่าว 
สภาวิชาชีพบัญชี	สามารถส่งมาได้ที่	E-mail	:	newsletter@tfac.or.th

	 เมื่อวันที่	 18	กรกฎาคม	2562	สภาวิชาชีพบัญชี 
โดยคณะท�างานศกึษาการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ส�าหรับกิจการที่ ไม ่ มีส ่วนได ้ เ สียสาธารณะมาปฏิบัติ ใช ้	 
(คณะท�างานฯ)	 ภายใต้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 
การบัญชี 	 ได ้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเ ห็น 
(Focus	 Group)	 เกี่ยวกับการให้ความเห็น	 :	 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม ่มีส ่วนได้เสีย
สาธารณะ	 (TFRS	 for	 NPAEs)	 ณ	 ศูนย ์อบรมสัมมนา
เกียรติคุณเกษรี 	 ณรงค ์ เดช	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
โดยมีผู ้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชีและ

รายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจ�านวน	30	คน	จาก	8	หน่วยงาน	ได้แก่	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบนั	(กกร.)	สมาคมธนาคารไทย	สมาคมส�านกังาน
บัญชีไทย	สมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ	สมาคมส�านักงานบัญชีและกฎหมาย	สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย	และ 
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย	 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับวิชาชีพบัญชีต่อไป	นอกจากน้ียังมีคณะท�างานฯ	 เข้าร่วมประชุม 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

	 การประชมุครัง้นี	้ได้รบัเกยีรตจิาก	รศ. ดร.กนกพร นาคทับที	ประธานคณะท�างานฯ	และ	ผศ. ดร.สนัสกฤต วิจติรเลขการ 
คณะท�างานและเลขานุการคณะท�างานฯ	ให้เกียรติร่วมเป็นผู้น�าการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 (TFRS	 for	NPAEs)	 ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	โดยมีภาพรวมของแนวทางการปรับปรุง	คือ 
ทุกหน่วยงาน/	สมาคมเห็นตรงกันว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว	ควรต้องท�าการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมรูปแบบของการด�าเนินธุรกิจและรายการค้าในโลกปัจจุบัน	 เช่น	การท�าให้มาตรฐานฯ	 มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
แต่การปรับปรุงนั้นขอให้ค�านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นด้วย	และเพิ่มทางเลือกในวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับ
กิจการ	NPAEs	รวมท้ังขอให้มีคู่มืออธิบายมาตรฐานดังกล่าว	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะวิธีการสื่อสาร 
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ	เพือ่ให้เข้าถงึกลุม่กจิการทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง	ทั้งผู้ประกอบการ	ผู้ท�าบัญชี	และผู้ตรวจสอบบัญชี	ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	6	กรกฎาคม	2562	สภาวิชาชีพบัญช ี
จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร	CFO	
Certification	Program	รุ่นที่	22	ณ	โรงแรมเชอราตัน	แกรนด์	
สุขุมวิท	 โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล  
นายกสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู ้มอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดง 
ความยินดีพร้อมปิดหลักสูตรการอบรม

	 ทั้งนี้	หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เสริมบทบาท
และความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารการเงินและบัญชี
ส�าหรับองค์กรให้กับผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่ง	CEO,	CFO	
หรือกรรมการตรวจสอบผู้บริหารในสายงานบัญชีการเงินของ 
หน่วยงานราชการ	และรัฐวิสาหกิจ	 รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจ 
โดยจัดขึ้นทั้งหมด	8	 วัน	 และได้เชิญวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
หลากหลายท่าน	จากหลากหลายสาขา	มาให้ความรูแ้ละบรรยาย
ในหัวข้อต่าง	ๆ

พีธีมอบวุฒิบัตรโครงการ CFO Certification Program รุ่นที่ 22

สภาวิชาชีพบัญชี จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Focus 

Group) เกี่ยวกับการให้ความเห็น : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS For NPAEs)
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ท�ำควำมเข้ำใจนิติบุคคลที่ประกอบกิจกำร

ให้บริกำรด้ำนกำรสอบบัญชี หรือด้ำนกำรท�ำบัญชี

	 อย่างทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีเข้าใจกันดีว่า	นติบิคุคลทีป่ระกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบญัช ี

หรือด้านการท�าบัญชีต้องมาด�าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อสภาวิชาชีพบัญชี	News	Update	

ฉบบัเดือนสงิหาคม	2562	ส่วนงานทะเบยีนจะขอแจ้งให้ผู้ประกอบวชิาชพีรบัทราบว่า	สภาวชิาชพีบญัชี 

ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	 ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการ 

ด้านการสอบบัญชีหรือด้านการท�าบัญชี	แต่ก่อนอื่นขออธิบายหลักเกณฑ์การจดทะเบียนนิติบุคคล

กับสภาวิชาชีพบัญชีและการแจ้งรายละเอียดเพ่ือสร้างความเข้าใจมากยิ่งข้ึนเก่ียวกับหลักประกัน 

เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามโดยย่อ	ดังนี้

	 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช	ี
พ.ศ.	2547	มาตรา	11	ก�าหนดให้นิติบุคคลที่
ประกอบกจิการให้บรกิารด้านการสอบบญัชี 
หรือด ้านการท�าบัญชีต ้องจดทะเบียน 
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ได้มีประกาศ	สภาวิชาชีพบัญชี	ที่	3/2558	
เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน	
การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน
เพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของ
นิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือ
ด้านการท�าบัญชี

นติบิคุคลทีป่ระกอบกจิการให้บรกิารด้านการสอบบญัชีหรอืด้านการท�าบญัชี 
ต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมหลักฐานและช�าระค่าด�าเนินการ

ภายใน	30	วัน	หลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
กระทรวงพาณิชย์

นิติบุคคลต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิด 
ต่อบุคคลที่สามซ่ึงได้ก�าหนด	นิติบุคคลต้องด�าเนินการต่อทะเบียนนิติบุคคล

ทุก	3	ปี	นับแต่วันจดทะเบียนพร้อมหลักฐานและช�าระค่าด�าเนินการภายใน	3	เดือน
ก่อนครบก�าหนด	3	ปี

ค่าด�าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล	จ�านวน	2,000	บาท	และค่าด�าเนินการ
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน	จ�านวน	400	บาท

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	15/2562	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน	การแจ้งรายละเอียด
เกีย่วกบัหลกัประกนัเพือ่ประกนัความรบัผดิต่อบคุคลทีส่ามของนติบิคุคลทีใ่ห้บรกิารด้านการสอบบญัชหีรือด้านการท�าบญัช	ี(ฉบบัท่ี	2)	
ลงวันที่	18	มีนาคม	2562

ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนระยะเวลาของนิติบุคคลจากเดิมทุก	3	ปี	เป็น	1	ปี	ซึ่งประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ได้ก�ำหนดให้ “นิติบุคคลต้องด�ำเนินกำรต่อทะเบียนนิติบุคคลทุก 1 ปี โดยช�ำระค่ำด�ำเนินกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

จ�ำนวน 2,000 บำทต่อปี นับแต่วันจดทะเบียนพร้อมหลักฐำนและช�ำระค่ำด�ำเนินกำรภำยใน 3 เดือน
ก่อนครบก�ำหนด 1 ปี	โดยให้นิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนและสถานะการจดทะเบียนยังไม่ครบ	3	ปี
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับเริ่มด�าเนินการต่อทะเบียนนิติบุคคลภายใน	3	เดือนของปีที่สถานะ

นิติบุคคลจะครบก�าหนด	3	ปี	ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2562	เป็นต้นไป”

	 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีส่วนงานทะเบียนได้ที่	 0	2685	2524,	2525	หรือ	E-mail	 : 
tfacmember@tfac.or.th	หรือ	เว็บไซต์	http://www.tfac.or.th	เมนูกฎหมาย	หัวข้อ	พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	หรือ	ประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี	หรือ	Link																																	
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	http://www.tfac.or.th/upload/9414/SutEp9ZNKe.pdf
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	3/2558	http://www.tfac.or.th/upload/9414/4k80XfBa64.pdf
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	15/2562	http://www.tfac.or.th/upload/9414/953eD7OiUm.pdf

โดย...ส่วนงานทะเบียน
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ในการประเมินความเสี่ยง

	 จากการที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมผู ้ตรวจสอบภายในระหว่างประเทศประจ�าปี	2019 
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	มีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้เขียนอยากน�ามาเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้สอบบัญชี 
ทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกรวมว่า	ผู้ตรวจสอบ	นั่นคือ 
“ความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยง”

	 เมือ่กล่าวถงึความเสีย่ง	ผูต้รวจสอบจะนกึถงึ	ความเสีย่งสบืเนือ่ง	ความเสีย่งจากการตรวจสอบ 
ความเสีย่งจากการควบคมุภายใน	การประเมนิความเสีย่ง	การบรหิารจดัการความเสีย่ง	การตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ซึ่งผู้ตรวจสอบได้เข้าใจความเสี่ยงอย่างแท้จริงหรือไม่	ได้ค�านึง
ถึงความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงหรือไม่

แบบที่ 1 การรักษาน่าจะสามารถช่วยชีวิตคนได	้ 
	 200	คน	จาก	600	คน

แบบที่ 2 การรักษาน่าจะช่วยชีวิตคนไข้	1	 ใน	3	 
	 ของคนไข้ทั้งหมด	600	คน

แบบที่ 3	การรักษาแบบที่	3	น่าจะท�าให้คนตาย	 
	 400	คน	จาก	600	คน	

แบบที่ 4	 การรักษาน่าจะท�าให้คนตาย	2	 ใน	3 
	 ของคนไข้ทั้งหมด	600	คน

ความเส
ี่ยง

หลายท่านจะตอบว่า 5 ท�าไมท่านตอบเลข 5 นั่นเพราะคนเรา

มักจะมองหาแบบแผน หรือ Pattern ที่ควรเป็น เราจะรู้สึกมั่นคง 

มั่นใจต่อการมองหาแบบแผนในการคาดเดาตัวเลข หรืออนาคต

ซึ่งท่านอาจตกหลุมพรางของแบบแผนที่ท่านเห็น

ถ้าท่านเห็นตัวเลข 3 5 3 ท่านคิดว่าตัวเลขต่อไปคือตัวเลขอะไร?

ถ้าให้ประเมินความเสี่ยงจากการเดินทางด้วยเครื่องบินกับการเดินทาง 
ด้วยรถยนต์ ท่านคิดว่าการเดินทางแบบใดมีความเสี่ยงมากกว่ากัน หลายคนตอบว่า 

การเดินทางด้วยเครื่องบินปลอดภัยกว่าเพราะเรารับรู้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า 
จากเครื่องบิน	หรือบางคนบอกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินมีความเสี่ยงกว่าเพราะอยู่ในที่สูง	ซึ่งตนเอง 

เป็นคนที่กลัวความสูง	หรือบางคนบอกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเสี่ยงกว่าเพราะเราไม่ได้ขับเอง 
เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุม	ไม่เหมือนการเดินทางด้วยรถยนต์ที่เราขับเอง	เราควบคุมการขับของเราได้ 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า	การประเมินความเสี่ยงขึ้นกับมุมมองของผู้ประเมิน 
ดังนั้น	ผู้ประเมินต่างกันจะประเมินความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน

	 หากให้ท่านเลือกระหว่าง	แบบที่	1	และ	2	หลายท่าน
เลอืกแบบที	่1	เพราะเป็นจ�านวนทีค่่อนข้างแน่นอน	เหน็เป็นตวัเลข
ชัดเจนว่าช่วยได้	200	คน	
	 หากให้ท่านเลือกระหว่าง	แบบที่	3	และ	4	หลายท่าน
เลอืกแบบที	่4	เพราะเป็นจ�านวนทีไ่ม่แน่นอนในเชงิลบ	ดกีว่ารูชั้ดเจน 
ในเชิงลบว่าคนตาย	400	คน	
	 ทั้งที่	 ในข้อเท็จจริงแล้วความหมายของแบบที่	 1	และ
แบบที	่3	คอื	เท่ากนั	แต่ข้อความในเชงิบวก	หรือในเชงิลบนัน้	ส่งผล 
ต่อความคิด	ส่งผลต่อการตัดสินใจของท่าน				

กรณีที่ท่านได้ข้อมูลการรักษา 4 แบบต่อไปนี้
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นอกจากนี้การใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ เช่น การประเมินความเสี่ยงอาจมีอคติหรือความล�าเอียงจากสิ่งต่อไปนี้

Anchoring Fallacy

	 คือ	 การที่เราตัดสินใจไป
ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติที่ก�าหนดให ้
โดยไม่ได้ค�านึงถึงปัจจัยอื่น 
ที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์นั้น	ๆ

Hindsight Bias

	 คือ	อคติหรือความล�าเอียง
ทีเ่ราคิดว่าเรารูเ้หตกุารณ์นัน้ดี
ก่อนทีเ่หตกุารณ์นัน้จะเกดิขึน้

Confirmation Bias

	 คือ	 การที่เรามีอคติหรือ
เอนเอียงให้น�้าหนักต่อข้อมูล
ที่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับ
ความเช่ือของตน	และละเลย
หรือไม่สนใจต่อข้อมูลที่ไม ่
สอดคล้องกบัความเชือ่ของตน

Availability Bias 

หรือ Heuristic

	 คือ	อคติหรือความล�าเอียง
จากข้อมูลท่ีเราเคยรับรู้หรือ 
ทีเ่ราระลกึได้ง่าย	เช่น	หากเรา 
เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สึนาม	ิ 
เราจะจ�าเหตุการณ์นั้นได ้
แม่นย�า	 ซ่ึงถ้าต่อมาเราได้ไป
ตรวจสอบโรงแรมหรือกิจการ
ทีอ่ยูต่ดิทะเล	เราอาจประเมนิ 
ว ่าเสี่ยงมากทั้ ง ท่ี โอกาสที่ 
จะเกิดไม่สูงเท่าที่เราประเมิน
จากสิ่งที่เราจดจ�าได้

	 จะเห็นได้ว่า	ผู้ตรวจสอบมีความเส่ียงจากการประเมินความเสี่ยงจากอคติหรือความล�าเอียงข้างต้น	 เช่น	ผู้ตรวจสอบยึด 
หรืออ้างอิงเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีให้โดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลอื่นหรือไม่	ผู้ตรวจสอบน�าเอาข้อมูลในอดีตที่ตนเองประสบหรือที่ได้ยิน 
หรือที่ได้รับรู้มาเป็นหลักในการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันมากเกินไป	โดยไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงของสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่	
หรือผู้ตรวจสอบมีความมั่นใจเกินไปหรือไม่ว่าตนเองรู้ทุกอย่าง
	 ดังนั้น	 ถึงแม้ว่าความเสี่ยงเป็นสิ่งท่ีเราควบคุมไม่ได้	 แต่ผู ้ตรวจสอบสามารถควบคุมการตอบสนองต่อความเสี่ยงได ้
ซึ่งผู้ตรวจสอบควรระวังความเสี่ยงจากการประเมินความเส่ียง	 เพราะหากผู้ตรวจสอบประเมินความเส่ียงไม่เหมาะสม	 ผู้ตรวจสอบ 
จะตอบสนองต่อความเสี่ยงไม่เหมาะสมเช่นกัน

โดย..ผศ.ดร. จุฑาทิพ  อัสสะบ�ารุงรัตน์
อนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี
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1. ผู้ตรวจสอบเข้าใจโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือไม ่ผู้ตรวจสอบควรใช้ข้อมูลสถิติหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
	 มากกว่าการใช้การรับรู้หรือทัศนคติส่วนตัว

2. ผู้ตรวจสอบควรเป็นกลางในการประเมิน	ระวังอคติหรือความล�าเอียงในการประเมิน	เช่น	การให้น�้าหนัก 
	 ต่อข้อมลูทีส่นบัสนุนความคดิหรอืความเชือ่มากเกนิไป	การอ้างองิกฎเกณฑ์	แนวปฏบัิตมิากเกนิไป	ความมัน่ใจ 
	 ว่าตนเองรูท้กุอย่างมากเกนิไป	ระวงัการอ้างองิจากประสบการณ์ส่วนตวัหรอืจากข้อมลูทีจ่ดจ�าง่ายมากเกนิไป

3. ผู้ตรวจสอบควรระวังกับดักของแบบแผน	หรือ	Pattern	ที่สร้างขึ้นมา

4. ผู้ตรวจสอบควรระวังต่อภาษาของข้อมูลที่ได้มา	ควรค�านึงถึงข้อเท็จจริงให้มาก

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาในการประเมินความเสี่ยง คือ
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อ้างอิง	:	Adam	Turteltaub,	Handout	from	IIA	Conference	2019
สนับสนุนโดย	MSCG	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 ก่อนที่จะได้มีการก�าหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน�าจ�านวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่าย 
เพื่อการบริจาคตามที่ก�าหนดในประมวลรัษฎากรได้น้ัน	อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ้
(ฉบับที่	324)	ลงวันท่ี	15	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	ก�าหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง	โดยให้ใช้บังคับ
ส�าหรับการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปีภาษี	พ.ศ.	2561	ที่ต้องยื่นรายการ 
ใน	พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้

ภาษีบริจาคพรรคการเมือง

	 การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง	 ผู้เสียภาษีที่จะอุดหนุนเงินภาษีได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
มีสัญชาติไทย	และเมื่อค�านวณภาษีตามประมวลรัษฎากรตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปีแล้วมีภาษี 
ที่ต ้องช�าระ	 ผู ้ เสียภาษีสามารถแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ไม่เกินจ�านวนภาษีที่ต ้องช�าระนั้น 
ทั้งนี้	ไม่เกิน	500	บาท	โดยให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์	และวิธีการ	ดังนี้

1. ต้องแสดงเจตนาไว้ในแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาประจ�าปี	โดยต้องระบใุห้ชดัเจน 
	 ว่าประสงค์จะอดุหนนุเงนิภาษใีห้แก่พรรคการเมอืงหรอืไม่อดุหนุน	ต้องระบรุหสัรายชือ่พรรคการเมอืง 
	 ที่ต้องการอุดหนุน	และต้องระบุจ�านวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน	หากไม่ระบุความประสงค์หรือ 
	 ไม่ระบุรหัสรายชื่อพรรคการเมืองหรือไม่ระบุจ�านวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน	 ให้ถือว่าไม่ได้ 
	 แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง	แต่หากระบุจ�านวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน 
	 เกินกว่าจ�านวนเงินภาษีที่ต้องช�าระหรือเกินกว่า	500	บาท	ให้ถือว่าประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษ ี
	 เพียงจ�านวนเงินภาษีที่ต้องช�าระนั้น	หรือจ�านวน	500	บาท	แล้วแต่กรณี

2. แสดงเจตนาอดุหนนุเงนิภาษไีด้เพียงหนึง่พรรคการเมอืงและเม่ือได้แสดงเจตนาแล้วจะเปลีย่นแปลง 
	 มิได้	มิฉะนั้น	จะถือว่าไม่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองใด

3. ห้ามมิให้น�าเงินภาษีที่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองไปหักเป็นค่าลดหย่อน 
	 ตามมาตรา	47	แห่งประมวลรัษฎากร

4. กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้เสียภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
	 ประจ�าปีรวมกัน	และรวมค�านวณภาษี	 ให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเอง 
	 ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปี

ºÃÔ¨Ò¤ãËŒ¾ÃÃ¤¼‹Í¹
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	 การอดุหนนุเงนิภาษใีห้พรรคการเมอืง	ตามประกาศอธบิด ี
กรมสรรพากรดังกล่าวนั้น	แต่เดิมเรียกว่าการบริจาคภาษีที่ช�าระ 
ให้พรรคการเมืองถือเป็นสิทธิของผู้มิเงินได้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดาซึ่งมีจ�านวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสีย 
ภาษีเงินได ้ในแบบแสดงรายการ	 ภ.ง.ด.90	 หรือ	 ภ.ง.ด.91 
ที่จะก�าหนดว่า	ประสงค์ที่จะอุดหนุนเงินภาษีของตัวเองท่ีเสียไป 
ตามแบบแสดงรายการดังกล่าวนั้นให้แก่พรรคการเมืองใดก็ได้ 
ในวงเงินไม่เกินจ�านวนภาษีเงินได้บุคคลดาตามแบบแสดงรายการ
ภาษีของตนเอง	แต่สูงสุดไม่เกิน	500	บาท	โดยจะต้องแสดงเจตนา
ผ่านการยื่นภาษีเท่าน้ัน	 การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง 
ดังกล่าว	 ไม่ได้ท�าให้มีภาระภาษีเงินได้ที่ต ้องเสียภาษีมากขึ้น 
และไม่ท�าให้ด้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

	 ในส่วนขอบริจาคเงินแก่พรรคการเมืองน้ัน	 เนื่องจาก
ตามมาตรา	70	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	ว่าด้วย 
พรรคการเมือง	 พ.ศ.	 2560	 ได้มีการบัญญัติให้ผู ้บริจาคเงิน 
แก่พรรคการเมอืงมสีทิธนิ�าจ�านวนเงนิทีบ่รจิาคไปหกัเป็นค่าลดหย่อน
หรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่ก�าหนดในประมวลรัษฎากรได้ 
จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่	51)	พ.ศ.	2562	ก�าหนดให้เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง	
หรือเงิน	 ทรัพย ์สิน	 หรือประโยชน์ อ่ืนใดท่ีให ้ เพื่อสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองตามจ�านวนท่ีจ่ายจริงแต่รวมกัน 
ไม่เกนิ	10,000	บาท	สามารถน�าไปหกัเป็นค่าลดหย่อนในการค�านวณ
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา	47	(1)	(ฏ)	แห่งประมวลรษัฎากร	 
โดยให้ใช้บงัคบักับการค�านวณภาษสี�าหรบัเงนิได้พงึประเมนิประจ�าปี	
พ.ศ.	2561	ที่จะต้องยื่นรายการในปี	พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป

	 และในท�านองเดียวกัน	ส�าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
แก้ไขเพิ่มเติมความใน	(3)	ของมาตรา	65	ตรี	แห่งประมวลรัษฎากร	 
เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน	
ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ระดมทนุของพรรคการเมอืงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย 
พรรคการเมืองตามจ�านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน	50,000	บาท	
ถอืเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสทุธเิพือ่เสยีภาษเีงนิได้นติบุิคคล
ได้ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด	ทั้งนี้	
โดยให้ใช้บังคับกับการค�านวณก�าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลซึ่งมีรอบะยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	
พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป

 กล่าวโดยสรุป นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา 
มีการเปิดให้ประชาชนผู้เสียภาษี เฉพาะกรณีภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา สามารถบริจาคเงินภาษีจ�านวน 100 บาท 
ให้แก่พรรคการเมอืงได้ แต่ส�าหรบัเงนิได้พงึประเมินประจ�าปี 
2561 ท่ีจะต้องยื่นรายการในปี 2562 เป็นต้นไป ก�าหนด
ให้เป็นตามจ�านวนภาระภาษีเงินได้ที่ผู ้มีเงินได้ต้องเสีย 
แต่ไม่เกิน 500 บาท

	 ทัง้นี	้วตัถปุระสงค์ของการแก้ไขประมวลรษัฎากรในครัง้นี	้
เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่มีความส�าคัญต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย	การส่งเสริมให้พรรคการเมืองด�ารงอยู่เป็น
ตัวแทนเจตจ�านงทางความคิดของประชาชนนั้น	จึงจ�าเป็นต้องมี
มาตรการในการเสริมสร้างระบบพรรคการเมือง	โดยให้ประชาชน 
มีส ่วนร ่วมในการส ่งเสริมให ้พรรคการเมืองมีความเข ้มแข็ง 
ซึ่ งมาตรการหนึ่ งที่จะน�ามาใช ้ 	 คือ	 ให ้ประชาชนผู ้มีหน ้า ท่ี 
เสียภาษีอากรหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	ที่บริจาคเงิน
ให้แก่พรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน	 เพื่อให้พรรคการเมืองมีเงิน 
ที่จะใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง	หรือเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง	หรือของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร

	 จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันบริจาคเงิน	ทรัพย์สิน	
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของ
พรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย

โดย..นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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	 สวัสดีท่านผู ้อ่านและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน 
กลับมาพบกันอีกครั้ง	กับสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา 
ที่สภาวิชาชีพบัญชี	และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุม
ระบบสารสนเทศ	 ภาคพื้นกรุงเทพฯ	 หรือ	 ISACA	
Bangkok	Chapter	 ได้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปี	 โดยในปีนี้เป็นการจัดเสวนาร่วมกัน
ครั้งที่	 5	 ในหัวข้อ	“ความท้าทายของผู้ตรวจสอบ
กับเทคโนโลยี AI และ Blockchain”	 เมื่อวันศุกร ์
ที่	5	กรกฎาคม	2562	ที่ผ่านมา	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	
โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการเสวนาจ�านวน
มาก	การจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนา 
ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบและนักบัญชี	 ให้พร้อมรับมือกับ 
การเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก	ของเทคโนโลยี	 AI	 และ	
Blockchain	 สามารถปกป้ององค์กรและผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียจากความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้	และสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้แก่องค์กรในยุคประเทศไทย	4.0	ได้เป็นอย่างดี

	 ในช่วงแรกของการเสวนา	ได้รับเกียรติจาก	
คณุจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล นายกสภาวิชาชพีบัญช ี
ให ้ เกี ยร ติกล ่ าว เป ิดการ เสวนา	 โดยท ่ านได  ้
กล ่าวต ้อนรับผู ้ มี เ กียรติ 	 ที่มาร ่วมการเสวนา 
ในคร้ังนี้	 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความทันสมัย	 เน่ืองจาก
ปัจจุบันเทคโนโลยี	AI	และ	Blockchain	มีอิทธิพล 
อย่างมาก	ต่อการขับเคล่ือน	และพัฒนาเศรษฐกิจ 
ทั่วโลก	 โดยประเทศไทยได้เริ่มมีการน�าเทคโนโลย ี
ดังกล่าวมาใช้มากขึ้น	ดังจะเห็นได้ว่า	14	ธนาคาร 
ของไทย	 ได้จับมือรัฐวิสาหกิจ	 และองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่	7	แห่ง	เดินหน้า	Thailand	Blockchain 
Community	Initiative	เพือ่น�าเทคโนโลย	ีBlockchain 
มายกระดับประสิทธิภาพ	 และความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ	โดยเริ่มต้นด้วย
โครงการบริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส	์
บนระบบบล็อกเชนเป็นครั้งแรกของไทย	 ซึ่งจะ
สามารถลดค ่าใช ้จ ่ายได ้ ถึง	 2	 เท ่า	 ธุร กิจอื่น 

ในหลายประเทศ	 	 เช่น	การท่องเที่ยว	การแพทย	์
การศึกษา	 รวมถึงการบัญชี	 ได ้มีการปรับตัวไป 
พอสมควรเช่นกัน	 โดยเริ่มมีการน�า	AI	มาทดลอง
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	การตรวจสอบทุจริต	และ
ในระบบบัญชี	 ซ่ึงคาดว่าอีกไม่นาน	AI	 จะช่วยให ้
การท�างานเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	ดังนั้น	ผู้บริหาร	 
พนกังาน	ผูต้รวจสอบ	และนกับญัช	ีจงึควรท�าความเข้าใจ 
เทคโนโลยีดังกล ่าว	 เพื่อทราบความเสี่ยงและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 และพร้อมที่จะปรับตัว 
โดยการพัฒนาทักษะอื่นที่	AI	 ไม่สามารถทดแทนได้	 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ค�าปรกึษาและให้ความเช่ือมัน่ 
ในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผล 
ซึ่งการเข้าร ่วมเสวนาครั้งนี้ 	 นับเป็นโอกาสอันดี 
ที่ผู้เข้าร่วมการเสวนาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
คณะวิทยากร	ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ	์
สามารถน�าความรู ้ที่ ได ้รับไปประยุกต์ใช ้ให ้เกิด
ประโยชน์ในองค์กรต่อไป

กับ เทคโนโลยี AI
และ Blockchain

สรุปสาระสำาคัญจากการเสวนา

ความท้าทายของผู้ตรวจสอบ

ตอนที่ 1
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	 การเสวนาครั้งนี้	 ยังได้รับเกียรติจาก 
คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม นายกสมาคม ISACA 
Bangkok Chapter	ให้เกยีรตกิล่าวเปิดการเสวนา	
โดยท่านรู ้สึกเป็นเกียรติและยินดี	ที่ได้มีโอกาส
ต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมการเสวนาจ�านวนมาก	โดยการจดั 
เสวนาหัวข้อน้ี	 ได้จัดเป็นครั้งที่	 2	ของปีนี้	 และ 
ยังคงมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการเสวนาจ�านวน
มากเช ่นเคย	 ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจาก	 ปัจจุบัน 
เทคโนโลยี 	 A I 	 และ	 Blockcha in	 ได ้ทว ี
ความส�าคัญ	 และมีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน	
รวมถึงการท�างานของทุกคนอย่างมาก	สามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานจากรูปแบบเดิม 

	 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการเสวนา	 เป็นช่วงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ	“อิทธิพลของ
เทคโนโลยี AI และ Blockchain ต่อระบบธุรกิจ” โดยพันเอก ดร.เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรรณ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งท่านได้กล่าวต้อนรับ 
ผูเ้ข้าร่วมการเสวนาด้วยความเป็นกันเอง	และได้มาเล่าภมูทิศัน์ใหม่ของวชิาชีพบญัชทีีเ่ปล่ียนแปลงไป	 
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงอย่างทวคูีณของเทคโนโลยี	ซึง่การเปลีย่นแปลงเช่นนี	้มไิด้เกดิขึน้เป็นคร้ังแรก 
แต่เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ	150	ปีที่ผ่านมา	สมัยรอยต่อระหว่างรัชกาลที่	4	และรัชกาลที่	5	เรียกว่า	
การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที	่3	ส่งผลให้ประเทศไทย	มรีะบบการสือ่สาร	โทรคมนาคม	และการรถไฟ
ที่ทันสมัย	การเดินทางของประชาชน	มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้รถม้าหรือเรือ	เป็นการใช้รถยนต	์ 
และเครื่องบินโดยล�าดับ	ส่งผลให้บางอาชีพต้องสูญหายไป	และมีอาชีพใหม่มาทดแทน	นับว่าเป็น 
ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	แต่เราก็สามารถปรับตัวได้ทัน

	 ปัจจุบันเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4	ซึ่งแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา	เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด	
หรือ	แบบ	Exponential	สอดคล้องกับกฎของมัวร์	(Moore’s	Law)	ที่ได้คาดการณ์ไว้ว่า	ในปี	2015	จนถึงปี	2020	เราจะพบกับปรากฎการณ์
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างแท้จริง	อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน	ซึ่งการคาดการณ์ของเขา	มีความแม่นย�าอย่างน่าประหลาดใจ	ดังภาพ

ไปสู่รูปแบบใหม่	ที่สามารถทดแทนรูปแบบเดิมได ้
อย่างมีนัยส�าคัญ	 จึงถือเป็นความท้าทายของ 
ผู้ตรวจสอบ	ที่จะให้ความเช่ือมั่นต่อเทคโนโลย ี
ดงักล่าว	ว่ามคีวามถกูต้อง	เชือ่ถอืได้	และมคีวามเสีย่ง 
หรอืไม่	โดยคุณเสนย์ีได้กล่าวขอบคุณท่านวทิยากร	
และคณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม
ด้านการตรวจสอบภายใน	ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการจดั 
เสวนาครั้งนี้	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ผู้เข้าร่วม 
การเสวนาทุกท่าน	จะมีความสุขกับการเสวนา 
ในวันนี้
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	 ดังนั้น	 องค ์กรธุรกิจจึงต ้องมีผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์	 ในการปรับตัวให ้ทันต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างเหลือเชื่อของเทคโนโลยีดังกล่าว	โดยในยุคนี้เทคโนโลยีจะท�าให้มนุษย์
สามารถเชือ่มต่อกนัได้	จงึเกดิการกระจายตัวของตัวกลาง	อาทเิช่น	ธรุกจิโทรทศัน์ทีเ่คยเป็นระบบ	 
Centralization	 จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบ	Decentralization	 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ต้อง 
ทยอยปิดตวัลง	เนือ่งจากประชาชนเป็นผูผ้ลติข่าวเสยีเอง	ในอนาคตอนัใกล้จะไม่มใีครเดนิทางไป 
ท�าธุรกรรมที่ธนาคาร	 เพราะทุกธนาคารจะอยู่ในสมาร์ทโฟน	รวมถึงสมาร์ทโฟนจะกลายเป็น 
Future	 of	 Everything	 การเก็บข้อมูลและการส่งข้อมูลด้วยความเร็ว	 จะเร็วกว่าเดิม 
เป็นล้านเท่า	พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปล่ียนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด	หุ่นยนต์จะเชื่อมต่อ
เข้ากันกับระบบคลาวด์ได้แบบเรียลไทม์	ผ่านอุปกรณ์	Internet	of	Things	(IoT)	ได้ถึงล้านล้าน 
อุปกรณ์	 โรงงานแห่งอนาคตในยุค	5G	ก�าลังจะเริ่มต้น	โดยภายใน	2	ปีนี้จะเกิดการรวมตัวกัน 
ของอุปกรณ์ประมวลผลที่มีราคาไม่แพง	เซนเซอร์ที่สามารถจับภาพ	และเก็บข้อมูลจ�านวนมาก	
และอัลกอริทึมการประมวลผลท่ีไม่ซับซ้อน	ผนวกกับ	Machine	Learning	ส่งผลให้ในอนาคต	
โรงงานจะมีหุ่นยนต์ท�างานร่วมกับมนุษย์	ด้วยการสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์

	 นอกจากนี	้มกีารคาดการณ์ทีค่่อนข้างชดัเจนว่า	ในปี	2020	ถงึ	2025	 
จะเป็นยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่	 และซอฟท์แวร  ์
อันชาญฉลาด	 ซ่ึงจะมีการเติบโตแบบ	Super-Exponential	Growth 
การผลิตสินค้าจะปรับเปลี่ยนจากการผลิตจ�านวนมาก	กลายเป็นผลิตตาม 
ความต้องการเฉพาะบคุคลด้วยราคาถกู	ทกุสิง่อย่างล้วนวดัได้	(Sensorization	
of	things)	ไม่ว่าจะเป็นดวงตา	ใบหน้า	 เสียง	สัมผัส	โดยข้อมูลจ�านวนมาก 
จะถกูเกบ็ใน	Data	Center	บน	Cloud	และจะถกูน�ามามาวเิคราะห์ประมวลผล 
อย่างรวดเรว็โดยใช้	AI	ธรุกจิจงึสามารถล่วงรูพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได้ทัง้หมด	
ส่งผลให้การตลาดในอนาคตกลายเป็นสิง่เหลือเชือ่	AI	จะมอียูใ่นโทรศพัท์มอืถอื 
ทุกรุ ่น	 ดังจะเห็นได้ว่า	Google	สามารถล่วงรู ้การจราจรแบบเรียลไทม์ 
โดยการน�าข้อมูล	Location	 ท่ีอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคน	ไปวิเคราะห์
เชื่อมโยงอย่างแม่นย�ามากขึ้นเรื่อย	ๆ	เทคโนโลยี	5G,	 IoT	และ	AI	ก�าลังจะ
ท�าให้องค์กรท�างานแบบอัตโนมัติมากขึ้น	ข้อมูลทุกอย่างจะมีการเก็บรวบรวม
แบบเรียลไทม์	และเชือ่มโยงกนับนระบบ	Cloud	ส�านกังานบญัชสีามารถตดิต่อ 

ติดตอลูกคาและ

เขาถึงขอมูล

แบบเรียลไทม

วิเคราะหขอมูลเชิงลึก

แบบเรียลไทม

ดวย AI

การตรวจสอบเปน

แบบอัตโนมัติ

และตอเน�อง

เก็บรวบรวมขอมูล

แบบเรียลไทมบน Cloud

5G
NETWORK

IOT
INTERNET OF THINGS

AI

กับบริษัทลูกค้า	และเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา	
โดย	AI	 ซอฟต์แวร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบเรยีลไทม์	การตรวจสอบจงึเป็นแบบอตัโนมตัิ 
ซึง่	Smart	Workplace	Summit	ได้วเิคราะห์ว่า 
ในอนาคตพนักงานไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปยัง
ที่ท�างาน	และองค์กรที่ใช้	AI	ช่วยขับเคลื่อน	 
(Enterprise	AI	Solution)	ก�าลังจะเกิดขึ้นจริง 
น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีใ่ช้แรงงานจากมนษุย์
โดยตรงน้อยลง	 แต่จะใช้มนุษย์ท่ีมีความรู  ้
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์	การวิเคราะห์ข้อมูล	
การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์	ท�างาน
ร่วมกบัหุน่ยนต์	และซอฟต์แวร์อตัโนมติัมากขึน้
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	 ดร.เศรษฐพงศ์	 ได้อธิบาย	Blockchain	 ให้เข้าใจง่าย	 โดยยกตัวอย่างระบบการเลือกตั้ง 
ที่มีการแจกซองให้ผู ้เลือกตั้ง	 50	คน	คนละ	50	ซอง	 โดยทุกคนเขียนเลขบัตรประชาชนของตนไว้ 
ทีห่น้าซอง	และเขียนหมายเลขทีต้่องการเลือกลงในซอง	หลงัจากนัน้เกบ็ซองไว้ทีต่นเอง	1	ซอง	ส่วนทีเ่หลือ
แจกเพื่อนอีก	49	คน	ดังนั้น	แต่ละคนจะมีซองอยู่ในมือคนละ	50	ซอง	ซึ่งข้อมูลจะต้องตรงกัน	หากข้อมูล 
ในซองใดไม่ตรงกับของคนอื่น	จะต้องหาฉันทามติ	และหากจะแก้ไข	ต้องแก้ไขทุกซอง	จึงท�าให้ข้อมูล 
มีความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีคณะกรรมการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 เป็นตัวกลาง	ดังนั้น 
Blockchain	จงึส่งผลกระทบต่อธรุกิจทีเ่ป็นตวักลางทัง้หมด	โดยอนาคตมนษุย์ยงัคงท�าธรุกรรมทางการเงนิ 
มากขึ้นเรื่อย	ๆ	แต่ไม่จ�าเป็นต้องท�าที่ตู ้เอทีเอ็มหรือสาขาของธนาคารอีกต่อไป	ธนาคารแบบด้ังเดิม 
อาจถูกลืมไปตลอดกาล	กลายเป็นธนาคารล่องหน	

	 เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	ระบบธุรกิจจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตาม	งานที่มีอยู่เดิม
จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน	แม้แต่งานตรวจสอบ	การท�าบัญชีในอนาคตจะแตกต่างจากปัจจุบัน	
องค์กรธุรกิจต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง	ๆ	และผู้ที่มีทักษะใหม่	ๆ	 เพิ่มขึ้น	แต่การศึกษาในปัจจุบัน 
กลับเป็นสิ่งโบราณ	ที่จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน	ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้	 ระบบการศึกษาจะเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างมาก	เนื่องจากเด็ก	Gen	Z	และ	Gen	Alpha	จะไม่เรียนในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป	องค์กรธุรกิจ 
จะตั้งมหาวิทยาลัยเอง	โดยไม่ให้ความส�าคัญว่าผู้สมัครงานจะจบการศึกษาจากที่ใด	ขอให้มีประสบการณ์ 
ทุกธุรกิจจึงต้องวางกลยุทธ์ท่ีตอบสนองความต้องการของ	Gen	Z	และ	Gen	Alpha	นี้	ซึ่งก�าลังเติบโต 
มากับระบบใหม่	คือ	ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน	(Sharing	Economy)	ที่จะสร้างต�าแหน่งงานใหม่	ๆ 
ในระดบัฐานรากเป็นจ�านวนมาก	ในรปูแบบงานอสิระ	และจะสร้างธรุกจิใหม่มลูค่ามหาศาล	ให้กบัเศรษฐกจิ
ของประเทศ	สามารถลดความเหลื่อมล�้าของสังคมได้	จากการที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อข้อมูลอันมหาศาล 
แบบเรียลไทม์	และเชื่อมต่อกับธุรกิจต่าง	ๆ	จากทั่วมุมโลกด้วยสามาร์ทโฟน	จนท�าให้ลูกจ้างมีทางเลือก
มากขึ้น	

	 ความไม่เชื่อมั่นว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก	จะเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวขององค์กร
และผู้ตรวจสอบ	ดังนั้นการยืดหยุ่นทางความคิด	มีมุมมองเชิงบวก	ว่าเทคโลยีมิได้มาทดแทน	แต่มาช่วย 
เสริมสร้างงานตรวจสอบ	และพร้อมที่ปรับตัวให้เป็นผู ้ตรวจสอบส�าหรับอนาคต	จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น 
เพื่อความอยู่รอดในยุค	Digital	Transformation	กลับมาพบกันกับสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา 
ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี	AI	และ	Blockchain	ในฉบับต่อไป	แล้วพบกันค่ะ

โดย..ผศ.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
คณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ด้านการตรวจสอบภายใน
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	 เสรจ็สิน้ไปแล้ว	กบัหลกัสตูรทีน่่าจบัตามองแห่งปี	Chief	Financial	
Officer	Certification	Program	รุน่ที	่22	ซึง่ได้มพีธิมีอบวฒุบิตัรไปเมือ่วนัที ่
6	กรกฎาคม	2562	 ท่ีผ่านมา	โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายก 
สภาวชิาชพีบัญช ีส�าหรบัหลกัสตูรนี	้จดัขึน้ระหว่างวนัที	่24	พฤษภาคม	2562	 
ถงึวนัที	่6	กรกฎาคม	2562	รวมทัง้สิน้	8	วนั	โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัการเสรมิสร้าง 
บทบาทและความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารการเงินและบัญชีส�าหรับ
องค์กร	พิเศษด้วยการออกแบบให้หลักสูตรดังกล่าวมีการเรียนการสอน 
ทั้งรูปแบบ	Soft	Skills	เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้บริหาร	และ	Hard	Skills	
ที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินและการบัญชีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เป็น 
CFO	มืออาชีพ	 พร้อมด้วยการคัดสรรทุกเรื่องที่ส�าคัญส�าหรับ	 CFO 
จากวิทยากรที่เป ็นผู ้บริหารระดับสูงและทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ
และวิชาชีพบัญชีหลากหลายท่าน	ตลอดการอบรมหลักสูตรนี้	 ได้เน้น 
การเสวนาระหว่างกลุ ่มผู ้บริหารระดับสูงเพื่อการแลกเปล่ียนความรู ้
และประสบการณ์ตลอดการอบรม	 เพื่อให้ได้ประโยชน์อันสูงสุด	 และ 
สร้างความรู้จักอันท�าให้เกิดเครือข่ายจากบุคคลที่อยู่ในแวดวงเดียวกันจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด	37	คน

	 “สิ่งที่ ได ้คือการเห็นภาพ
ของอาจารย์ที่ท�าให้รู้ว่า	 เราคือใคร?	
และลูกน ้องของเราคือใคร?	 และ 
วิธีการที่จะบริหารให้บุคลิค	ลักษณะ	
และความแตกต่างระหว่างผู้บริหาร
กับผู ้ ใ ต ้ บั งคั บบัญชา ไปด ้ วยกั น 
ได ้ควรที่ จะมีการปรับเข ้ าหากัน
อย่างไร	ได้มุมมองของการเข้าใจ	และ 
การออกแบบความคิดที่จะเอาไปใช ้
แก้ปัญหาว่าไม่ได้มองแต่ปัญหา	แต่ต้อง
มองที่เรื่องราวท่ีจะน�าไปแก้ปัญหาได้ 
อย่างถูกจุด	 และตรงตามโจทย์ที ่
ควรจะเป็น”

	 “เนื่องจากเรื่องที่วิทยากร
บรรยาย	 ตรงกับประเด็นของทาง
บริษัท	 เราสามารถที่จะน�าไปใช้และ
พฒันา	รวมไปถงึไปคุยกบัทางผู้บรหิาร
ให้ทราบและเห็นถึงความส�าคัญของ	
CFO	 ว ่าเราก็สามารถที่จะเข ้าไป 
ช่วยคณุในเรือ่งของนวตักรรมต่าง	ๆ 	ได้” 

	 “วิทยากรได ้ เข ้ามาเป ิด 
มุมมองให้ได้มองคนในหลากหลาย 
รูปแบบ	เพราะสามารถท่ีจะเอาไปใช้ 
ในเรื่องการบริหารคนได้	 ซึ่งคิดว่า 
ใน	CFO	เรื่องนี้ก็ส�าคัญไม่น้อยไปกว่า
เรื่องการบัญชีหรือการเงิน”

กรกมล นันทสุคนธ์ 

รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
บริษัท	ไลท์อัพ	ดีไซน์	จ�ากัด

ขวัญชนก ออละเอี่ยม

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์แนชั่นแนล	จ�ากัด	

(มหาชน)

ทวีวรรณ ขันธอารี

CFO
บริษัท	เอ็นบีดี	เฮลท์แคร์	จ�ากัด

 เพื่อตอกย�้าความส�าเร็จของหลักสูตรนี้ เราขอน�าบทสัมภาษณ์บางส่วนจากหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม 

มายืนยันว่า เพราะอะไร? พวกเขาเหล่านี้ถึงประทับใจในหลักสูตร Chief Financial Officer Certification 

Program รุ่นที่ 22

ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

CFO Certification Program รุ่นที่ 22
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	 “ ค ว า ม รู ้ ท่ี ไ ด ้ รั บ จ า ก
หลักสูตรนี้ 	 เป ็นอะไรที่ ไม ่ เคยได ้ 
ประสบพบเจอ	เพราะการอบรมปกต ิ
ทั่ ว ไ ป จ ะ เ น ้ น ใ น ด ้ า น วิ ช า ก า ร 
เป็นหลักและเน้ือหาจากท่ีเราสามารถ
หาอ่านเองได้	 แต่หลักสูตรน้ีท�าให้ 
รู้สึกว่า	ชื่นชอบและชื่นชมจากการหา
วทิยากรต่าง	ๆ 	จากหลากหลายองค์กร	 
และมีองค์ความรู้แตกต่างกันไปแล้ว
มาแชร์ประสบการณ์เพ่ือให้เราได้รับ
ประโยชน์จากการที่เราไม่เคยเห็น 
เราไม่เคยพบ	และสามารถที่จะน�าเอา
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้”

	 “ประทับ ใจที่ ไ ด ้ มา เจอ 
เพื่อน	 ๆ	 ที่อ ยู ่ ในวงการเดียวกัน	
ท�างานที่คล้าย	ๆ	กัน	ท�าให้เราได้มา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละ
องค์กรว่ามีอะไรบ้าง	แต่ละคนท�างาน
กันอย่างไร	เป็น	Section	หนึ่งที่ท�าให้
ได้เจอคนหลากหลาย	 โดยรวมแล้ว
ชอบเรื่องการเสวนา	จาก	CEO	และ	
CFO	จากองค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็
และเป็นองค์กรชัน้น�าของประเทศไทย	 
ได้มาร่วมแชร์แบ่งปันประสบการณ์ 
ทีไ่ด้ท�าทีไ่ด้เจอเกีย่วกบังานส�าคญัต่าง	ๆ  
อุปสรรคและความท้าทายต่าง	ๆ”

	 “จริง 	 ๆ	 ชอบทุกหัวข ้อ 
แต่หากชอบสุดคงเป็นหัวข้อ	Design 
Th in k i n g 	 เพราะส ่ วนตั ว ไม ่ มี
ประสบการณ์เข ้าคอร ์สน้ีมาก ่อน	
เหมือนเป็นการเปิดทัศนคติใหม่	 ๆ	
ท�าให้คิดว่าน่าจะน�าไปใช้ในองค์กร
ได้มากขึ้น	ขึ้นชื่อว่าสภาวิชาชีพบัญช	ี
มีชื่อเสียงในเร่ืองนี้อยู่แล้ว	และคิดว่า 
หากเรียนเกี่ยวกับเรื่องบัญชี	 ตรงนี้ 
ก็น่าจะเป็นหลักสูตรที่อัปเดตที่สุด 
โดย เฉพาะห ลัก สูตรนี้ ค ่ อนข ้ า ง 
ไม่เหมือนที่คิดไว้	คือ	ดีกว่าที่คิดไว้”

ประภาวัลย์ เจนสัญญายุทธ

CFO
บริษัท	อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	เอ็นเนอร์ยี่	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

รุจน์ โกมุทพงศ์

Financial	Director
บริษัท	สยามฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด

วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์

กรรมการ
บริษัท	บมจ.	โลหะกิจ	เม็ททอล

	 และทัง้หมดนี	้คอื	บางส่วนของความประทบัใจทีเ่กดิขึน้	เป็นอกีหนึง่ผลตอบรบัและท�าให้สภาวชิาชพีบญัชี 
มั่นใจในคุณภาพของการจัดอบรมสัมมนาจากรุ่นสู่รุ ่น	 สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทกุท่านทีไ่ด้ให้เกียรตเิข้ามาร่วมบรรยายแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมอบรมในครัง้นี้	และขอขอบพระคณุ 
ผู้เข้าอบรมทุกท่านท่ีให้โอกาสเราได้สร้างความประทับใจในการอบรมสัมมนาหลักสูตรยิ่งใหญ่หลักสูตรน้ี	ผู้ที่สนใจ
สามารถรับชมความประทับใจเต็ม	ๆ	ได้ที่	https://youtu.be/TfjjcyKF6cA 

	 ต่อเน่ืองจากหลักสูตรรุ่นท่ีผ่านมา	สู่	CFO	 in	Practice	Certification	Program	รุ่นที่	 9	ที่จะช่วย 
เสริมความรู้ด้านวิชาชีพด้านบัญชีและการเงิน	โดยได้รวมถึงหลักการ	เทคนิคและความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน	รวมถึงเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในบทบาทผู้บริหารด้านการเงิน 
โดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสายงานและธุรกิจ	

ระหว่างวันที่	23	สิงหาคม	–	4	ตุลาคม	2562	(เรียนทุกวันศุกร์/	7	วัน)	

ณ	โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	กรุงเทพ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม	และลงทะเบียนได้ที่	http://bit.ly/2XnyVbP 
หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ี	โทรศพัท์	02	685	2558	คณุวรรณดี	กองวงศ์จนัทร์	หรอื	E-mail	:	wandee.ko@tfac.or.th 

โดย..ส่วนงานสื่อสารองค์กร
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

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

Website : www.tfac.or.th ,    @TFAC.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตร “นักบัญชีภาษีอากร (เต็มหลักสูตร) 25 วัน”

 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชิก 39,000 บาท บุคคลทั่วไป 42,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 หลักสูตร “การใช้โปรแกรม เอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบ 

 แฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 3/62”

 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชิก 2,700 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “ทำาความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) 

 สำาหรับทั้งกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มที่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 3/62”  

 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “CFO in Practice : Certification Program รุ่นที่ 9”  

 วันที่ 23, 30 สิงหาคม 6, 13, 20, 27 กันยายน และ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 48,150 บาท บุคคลทั่วไป 53,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK. Center)


