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วัตถุประสงค์

	 เอกสารฉบัับัน้ี้�	จััดทำำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อเป็็นี้ส่�อกลาง
ในี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููลข่ึ้าวสารท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชน์ี้
แก่ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	มิูใช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำา 
ห้ ร่ อ คำ ว า มู คิำ ด เ ห้็ นี้ ด้ า นี้ กฎห้มู า ย 	 ทัำ� ง น้ี้� 
สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรองคำวามูถููกต้้อง 
คำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ปั็จัจุับัันี้ขึ้องขึ้้อมููลเน่ี้�อห้า 
ตั้วเลขึ้รายงานี้ห้ร่อข้ึ้อคิำดเห้็นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้ 
คำวามูรับัผิู้ดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ	ไมู่ว่าเป็็นี้ผู้ล 
โดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูท้ำ�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้ 
จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�งส่วนี้ใดห้ร่อทัำ�งห้มูด
ในี้เอกสารฉบัับัน้ี้�ไป็ใช้

ที่ปรึกษา

• ปิิยะพงศ์์ แสงภััทราชััย 
 กรรมูการสภาวิชาช้พื่บััญช้ 
	 ด้านี้ป็ระชาสัมูพัื่นี้ธ์ิ์ 
	 วาระปี็	2563-2566
• ภูัษณา แจ่่มแจ้่ง 
 ผูู้้อำานี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

คณะผู้จัดทำา

• สาวิิตา สุวิรรณกููล
	 ผูู้้จััดการส่วนี้ส่�อสารองค์ำกร
• วิรวีิร์ แกู้วิมณี
• จิ่ราวัิฒน์์ เพชัรชูั
• สุขุุมาลย์ แกู้วิสนั์�น์
• ชัยากูรณ์ นุ์กููล
	 เจ้ัาห้น้ี้าท้ำ�ส่วนี้ส่�อสารองค์ำกร

กำาหนดเวลา

เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายไต้รมูาส
ข้อมูลติดต่อ

Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook

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

@tfac.family

สวัสด้พ้ื่�	ๆ	สมูาชิกทุำกท่ำานี้คำรับั

	 กลับัมูาพื่บักันี้อ้กคำรั�ง	 กับัผู้มู	“น้ี้องคิำด”	Mascot	ขึ้องสภาวิชาช้พื่บััญช้คำรับั	สำาห้รับั	
TFAC	Newsletter	ฉบัับัท้ำ�	99	ป็ระจัำาเด่อนี้กรกฎาคำมู	–	กันี้ยายนี้	2564	ได้ต่้อยอด	Theme	
“Agile	Accounting”	ขึ้องฉบัับัท้ำ�แล้ว	ด้วยบัทำคำวามูท้ำ�เก้�ยวข้ึ้องกับั	Accounting	Digital	and	
Technology	 เพ่ื่�อเป็็นี้การสะท้ำอนี้ให้้คำวามูสำาคัำญขึ้องการป็รับัตั้วขึ้องผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้ 
ในี้การรองรับัคำวามูเป็ล้�ยนี้แป็ลงอย่างรวดเร็วขึ้องโลก	Digital	and	Technology	ท้ำ�เก้�ยวขึ้้อง 
กับัวิชาช้พื่บััญช้	โดย	Highlight	Topics	ในี้	TFAC	Newsletter	ฉบัับัน้ี้�	ป็ระกอบัไป็ด้วย

 •	 Responsible	AI	ท้ำ�สามูารถูวางใจัได้
 •  มูาทำำาคำวามูรู้จัักกับั	RPA	Solution	การทำำางานี้อัต้โนี้มัูติ้	สำาห้รับัยุคำ	Digital 
	 	 Transformation
 •	 การบัริห้ารจััดการสำานัี้กงานี้บััญช้ในี้ยุคำ	Digital
 •	 ภาษ้ีหั้ก	ณ	ท้ำ�จ่ัาย	กับักิจัการขึ้ายขึ้องออนี้ไลน์ี้
 •	 ได้เวลา...ก้าวสู่	Digital	Accounting
 •	 การเต้ร้ยมูคำวามูพื่ร้อมูสู่ระบับัการบัริห้ารคุำณภาพื่ต้ามูมูาต้รฐานี้การบัริห้ารคุำณภาพื่	 
	 	 (ISQM)	สำาห้รับัสำานัี้กงานี้สอบับััญช้ในี้ยุคำ	Digital

	 นี้อกจัากน้ี้�	 ในี้ช่วงเด่อนี้เมูษีายนี้ท้ำ�ผู่้านี้มูา	สภาวิชาช้พื่บััญช้ได้มู้การพัื่ฒนี้าเว็บัไซต์้
มูาต้รฐานี้วิชาช้พื่บััญช้ข้ึ้�นี้มูาให้มู่	โดยสามูารถูเข้ึ้าสู่เว็บัไซต์้ได้ผู่้านี้	Link	:	https://acpro-std.
tfac.or.th/		 เพ่ื่�อช่วยให้้ผูู้้สนี้ใจัสามูารถูส่บัค้ำนี้และห้าข้ึ้อมููลเก้�ยวกับัมูาต้รฐานี้วิชาช้พื่บััญช้ได้
สะดวกและรวดเร็ว	และห้ากทำ่านี้ใดมู้ข้ึ้อแนี้ะนี้ำาในี้การทำำางานี้สภาวิชาช้พื่บััญช้	สามูารถูแจ้ัง 
ให้้น้ี้องคิำดและท้ำมูงานี้รับัทำราบั	ผู่้านี้ช่องทำาง	pr@tfac.or.th	ได้เลยนี้ะคำรับั

	 สุดท้ำายน้ี้�ขึ้อให้้พ้ื่�	ๆ 	สมูาชิกทุำกท่ำานี้รักษีาสุขึ้ภาพื่ให้้ห่้างไกลและป็ลอดภัยจัาก	Covid-19	
และพื่บักันี้ให้มู่ในี้กับั	TFAC	Newsletter	ฉบัับัห้น้ี้าคำรับั

จดหมายข่าว

โดยสภัาวิิชัาชีัพบัญชีั ใน์พระบรมราชูัปิถัมภ์ั
ท้ำ�อยู่	เลขึ้ท้ำ�	133	ถูนี้นี้สุขุึ้มูวิทำ	21	(อโศก)
แขึ้วงคำลองเต้ยเห้น่ี้อ	เขึ้ต้วัฒนี้า	กรุงเทำพื่ฯ
รหั้สไป็รษีณ้ย์	10110

TALK

หมายเหตุุ: การอ่่านวารสารวิชาการหรือ่ 
บทความต่่าง ๆ ให้นับจำำานวนชั�วโมงการพััฒนา
ความร้้ต่่อ่เนื�อ่งทางวิชาชีพัที�ไม่เป็็นทางการ 
ได้้ต่ามจำริงแต่่ไม่เกิน 2 ชั�วโมงต่่อ่ 1 หัวข้้อ่

น้ี้องคิำด	
1	กรกฎาคำมู	2564
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กรกฎาคม - กันยายน
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No.99

ได้เวลา...ก้าวสู่ Digital Accounting 

Responsible AI ที่สามารถวางใจได้

มาทำาความรู้จักกับ RPA Solution การทำางาน

อัตโนมัติสำาหรับยุค Digital Transformation

การบริหารจัดการสำานักงานบัญชีในยุค Digital

นักบัญชียุค Digital ได้อะไรจาก TAXLITERACY 

นวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีจากกรมสรรพากร

การเตรียมความพร้อมสู่ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน

การบริหารคุณภาพ (ISQM) สำาหรับสำานักงานสอบบัญชีในยุค Digital

เมื่อนำามาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISQM

มาใช้จะเป็นประโยชน์อย่างไร?

คำาถาม-คำาตอบ TFRS for NPAEs

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สำาหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
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สภาวิชาชีพบัญชีมอบเงินบริจาค 1,200,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ให้แก่สถาบันบำาราศนราดูร

สภาวิชาชีพบัญชี “จัดสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอน

หลักสูตรวิชาการบัญชี ปี 2564” ผ่านระบบออนไลน์

การประชุม 131
st
 AFA Council Meeting 

	 สภาวิิชาชีพบััญชีหน่ึ่�งในึ่สมาชิกสมาพันึ่ธ์์วิิชาชีพบััญชีให้การสนัึ่บัสนุึ่นึ่
โครงการ “สมาพัันธ์์สภาวิิชาชีพัรวิมใจ..ส้�ภัย Covid-19”	 จ่ึงเปิิดรับั
บัริจึาคเงนิึ่สบัทบัทนุึ่เพ่�อจึดัซ่ื้�อเคร่�องชว่ิยหายใจึและอปุิกรณ์์ทางการแพทย์	
ให้แก่สถาบัันึ่บัำาราศนึ่ราดูร	ตัั้�งแต่ั้วัินึ่ที�	7-31	พฤษภาคม	2564	โดยได้รับั 
เงินึ่บัริจึาครวิมทั�งสิ�นึ่	1,200,000	บัาท
	 จึากนัึ่�นึ่ในึ่วัินึ่ที�	16	มิถุนึ่ายนึ่	2564	นายวิรวิิทย์ เจนธ์นากุล	นึ่ายก 
สภาวิิชาชีพบััญชี	พร้อมด้วิยคณ์ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีและผูู้้บัริหาร 
ได้แก่	นายอนันต์์ สิริแสงทักษิิณ	 อุปินึ่ายกคนึ่ที�สองและปิระธ์านึ่ 
คณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านึ่การบััญชีภาษีอากร	 นายฉััต์รชัย 
วิิไลรัต์นสุวิรรณ	กรรมการและเหรัญญิก	นางสาวิสุภาณี ศรีสถิิต์วัิต์ร
ผูู้้ช่วิยเลขาธ์กิาร	นางสาวิพััชรินทร์ รักษิรเงิน	ผูู้้ช่วิยเลขาธ์กิาร	และนางภ้ษิณา 
แจ่มแจ�ง	ผูู้้อำานึ่วิยการ	ได้เดินึ่ทางเข้ามอบัเงินึ่บัริจึาค	จึำานึ่วินึ่	1,200,000	บัาท 
ให้แก่สถาบัันึ่บัำาราศนึ่ราดูร	โดยมีนายรงัสรรค ์ถิาม้ลแสน	รองผูู้้อำานึ่วิยการ
สถาบัันึ่บัำาราศนึ่ราดูร	เป็ินึ่ผูู้้รับัมอบั	ณ์	ลานึ่ชั�นึ่	1	อาคารเฉลิมพระเกียรติั้	
สถาบัันึ่บัำาราศนึ่ราดูร	จัึงหวัิดนึ่นึ่ทบุัรี

	 เม่�อวัินึ่ที�	21	พฤษภาคม	2564	สภาวิิชาชีพบััญชีจัึดสัมมนึ่าและ
การพัฒนึ่าครูผูู้้สอนึ่หลักสูตั้รวิิชาการบััญชี	 ปีิ	 2564	ผู้่านึ่ทางออนึ่ไลนึ่์ 
ด้วิยระบับั	Microsoft	Team	โดยรับัเกียรติั้กล่าวิเปิิดงานึ่โดย	รศ. ดร.ศลิปพัร 
ศรีจั�นเพัชร	 ปิระธ์านึ่คณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านึ่การศ่กษาและ
เทคโนึ่โลยีการบััญชี	ต่ั้อด้วิยการบัรรยายจึากผูู้้ทรงคุณ์วุิฒิ	ปิระกอบัไปิด้วิย 
ผศ. ดร.สันสกฤต์ วิิจิต์รเลขการ รศ.นิพัันธ์์ เห็็นโชคชัยชนะ	 และ 
ผศ. ดร.ดิชพังศ์ พังศ์ภัทรชัย	 การสัมมนึ่าดังกล่าวิมีคณ์ะกรรมการ 
สภาวิิชาชีพบััญชี	 ผูู้้แทนึ่สภาวิิชาชีพบััญชี	และคณ์าจึารย์จึากสถาบัันึ่การ
ศ่กษาทั�วิปิระเทศ	เข้าร่วิมจึำานึ่วินึ่กว่ิา	119	คนึ่
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รศ.	ดร.ศิลปิพร	กล่าวิว่ิา	 วัิตั้ถุปิระสงค์ในึ่การจัึดงานึ่ครั�งนีึ่� 
จัึดข่�นึ่เพ่�อสร้างควิามเข้าใจึร่วิมกันึ่เกี�ยวิกับัข้อกำาหนึ่ดของมาตั้รฐานึ่ 
การศ่กษาระหว่ิางปิระเทศ	ฉบัับัปิรับัปิรุง	(IES	2015)	ชี�แจึงเกี�ยวิกับัขั�นึ่ตั้อนึ่
การรบััรองหลกัสตูั้รและการพฒันึ่าหลกัสตูั้รทางวิิชาการบััญชตีั้ามมาตั้รฐานึ่
คุณ์วุิฒริะดับัปิริญญาตั้รี	สาขาวิิชาการบััญชี	พ.ศ.	2562	(มคอ.1	พ.ศ.	2562) 
ให้กับัทุกท่านึ่ทราบั	 รวิมถ่งแนึ่วิทางการเปิ็นึ่ผูู้้แทนึ่สภาวิิชาชีพบััญชี 
ให้แก่หลักสูตั้รเทคโนึ่โลยีบััณ์ฑิิตั้	(ต่ั้อเน่ึ่�อง)	สาขาวิิชาการบััญชี

	 เม่�อวัินึ่ที�	27	 เมษายนึ่	2564	ผศ. ดร.ธี์รชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 
อุปินึ่ายกสภาวิิชาชพีบััญชคีนึ่ที�	1	และรองปิระธ์านึ่สหพนัึ่ธ์์นัึ่กบััญชอีาเซีื้ยนึ่ 
พร้อมด้วิย	ดร.พัเยีย เสงี�ยมวิิบู้ล	อนุึ่กรรมการด้านึ่ต่ั้างปิระเทศ	และ	ดร.ฐาน์รตี์ 
มุขดี	 นัึ่กวิิชาการด้านึ่ตั้่างปิระเทศ	สภาวิิชาชีพบััญชี	 เป็ินึ่ผูู้้แทนึ่เข้าร่วิม 
การปิระชุมเสม่อนึ่จึริง	131st	AFA	Council	Meeting

	 การปิระชุมสหพันึ่ธ์์นัึ่กบััญชีวิิชาชีพอาเซีื้ยนึ่	หร่อ	AFA	Council	
Meeting	มีกำาหนึ่ดจัึดข่�นึ่เป็ินึ่ปิระจึำาทุก	3	-	4	เด่อนึ่	เพ่�อให้ผูู้้แทนึ่ปิระเทศ
สมาชิกได้รวิมตัั้วิกันึ่เพ่�อแลกเปิลี�ยนึ่ข้อมูลข่าวิสาร	รับัรองรายงานึ่ปิระจึำาปีิ 
รับัรองงบัปิระมาณ์และแผู้นึ่งานึ่	 อีกทั�งยังร่วิมกันึ่พิจึารณ์ากำาหนึ่ดวิิธี์
การพัฒนึ่าวิิชาชีพบััญชีในึ่ภูมิภาคอาเซีื้ยนึ่	และในึ่การปิระชุมครั�งนีึ่�	AFA 
ได้ต้ั้อนึ่รับัสมาชิกใหม่	 ค่อ	สมาคมนัึ่กบััญชีแห่งปิระเทศอินึ่เดีย	 (ICAI) 
โดยผูู้้บัริหารสมาคม	ICAI	ได้นึ่ำาเสนึ่อวิิสัยทัศน์ึ่และข้อมูลพ่�นึ่ฐานึ่ในึ่ที�ปิระชุม	
รวิมทั�งตัั้�งมั�นึ่ในึ่การร่วิมเปิ็นึ่สมาชิกที�ดีและสร้างปิระโยชนึ่์แก่ภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับั	AFA
	 ในึ่โอกาสนีึ่�ที�ปิระชุมยงัได้ให้การรับัรอง	นางสาวิภาสิน จันทร์โมลี 
ซ่ื้�งเป็ินึ่ผูู้้แทนึ่จึากปิระเทศไทย	 ในึ่ฐานึ่ะปิระธ์านึ่คณ์ะทำางานึ่ชุดที�	 1	
(AFA	Working	Committee	1)	 ซ่ื้�งเป็ินึ่คณ์ะทำางานึ่ที�มุ่งเน้ึ่นึ่การส่งเสริม 
การใช้มาตั้รฐานึ่ระหวิ่างปิระเทศ	 ทั�งมาตั้รฐานึ่การบััญชี	 มาตั้รฐานึ่ 
การสอบับััญชี	มาตั้รฐานึ่จึรรยาบัรรณ์ระหวิ่างปิระเทศ	และมาตั้รฐานึ่ 
การศ่กษาทางด้านึ่บััญชี	 เ พ่�อ พัฒนึ่านัึ่กบััญชีในึ่ภูมิภาคอาเซีื้ยนึ่ 
ซ่ื้�งจึะดำารงตั้ำาแหน่ึ่งจึนึ่ถ่งเด่อนึ่พฤษภาคม	2566
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เรา
อยู่่�ในโลกที่่�ถู่กเปล่�ยู่นแปลง (Disrupt) ด้้วยู่ด้ิจิิที่ัล (Digital) และ

เที่คโนโลยู่ ่(Technology) มานานแลว้ ตอนน่�สิ่ิ�งที่่�ควรจิะพูด่้ถูงึกนัคอื 

ตวัเราเองและองคก์รของเราจิะปรบัตวั (Transform) อยู่�างไร” ผู้่เ้ข่ยู่นเคยู่กล�าว

ประโยู่คน่�ในโครงการ KU DNA (Data & Analytics) เมอ่ปีที่่�แลว้ และเมอ่ถู่กชวน

ให้เ้ข่ยู่นบที่ความเพูอ่นักบญัชเ่ก่�ยู่วกับ Accounting Digital and Technology 

จิงึอยู่ากใชโ้อกาสิ่น่�เชญิชวนนกับญัชแ่ละผู้่ป้ระกอบการที่กุที่�าน “มาเปน็นกับญัช่

พูันธุ์ุ์ให้ม�ที่่�ม่ Digital DNA กันเถูอะ”

	 ในยุุคท่ี่�ทุี่กอยุ่างรอบตััวเต็ัมไปด้้วยุ	Digital	 ไม่ว่าในช่ีวิตัประจำำาวันหรือ 
ในภาคธุุรกิจำ	โด้ยุเฉพาะในปัจำจุำบันท่ี่�ม่ผลกระที่บจำากสถานการณ์์	Covid-19	ที่ำาให้ทุี่กท่ี่าน 
ต้ัองปรับเปล่�ยุนรูปแบบการที่ำางาน	การที่ำาบัญช่ี	หรือการสอบบัญช่ี	นอกจำากน่�	ยุุคน่� 
ยุังเป็นยุุคท่ี่�ข้้อมูลคือขุ้มพลังใหม่	 (Digital	and	Data	-	Driven	World)	การอยุู่รอด้ 
ในสภาพแวด้ล้อมที่างธุุรกิจำ	 (Digital	Ecosystem)	ท่ี่�เปล่�ยุนไปอยุ่างก้าวกระโด้ด้	หรือ 
แม้กระทัี่�งการเติัมเต็ัมศัักยุภาพในการแข่้งขั้น	หรือการสร้างความได้้เปร่ยุบในการแข่้งขั้น	
เป็นสิ�งท่ี่�ธุุรกิจำในทุี่กอุตัสาหกรรม	ไม่ว่าข้นาด้เลก็หรือข้นาด้ใหญ	่ไม่สามารถหล่กเล่�ยุงได้้

ท่านจะเริ่ม Digital Transformation ได้อย่างไร ?

ท่านจะทำาอย่างไร ในเมื่อท่านเป็นนักบัญชี ไม่ใช่ไอที (IT) ? 

	 ท่ี่านต้ัองเริ�มจำากการสร้างกรอบความคิด้	 (Digital	Mindset)	 โด้ยุเชืี�อว่า 
“เทคโนโลยีีง่่ายีนิดเดียีว”	และพร้อมท่ี่�จำะก้าวออกจำาก	Comfort	Zone	 เดิ้ม	ๆ 
ข้องตันเอง	ไม่ยุึด้ติัด้กับรูปแบบ	Business	Model	เดิ้ม	ๆ	ม่ความพร้อมและคล่องตััว
สำาหรับการเปล่�ยุนแปลง	(Be	Agile)	ท่ี่�กำาลังจำะถาโถมมายุงัทุี่กท่ี่าน	ไม่ว่าท่ี่านจำะตัอ้งการ
หรือไม่	 ไม่ว่าท่ี่านจำะพร้อมหรือไม่	 ดั้งนั�น	 น่าจำะเป็นการด่้กว่า	 ถ้าท่ี่านเตัร่ยุมพร้อม 
เริ�มที่ำาตัั�งแต่ัตัอนน่�	และเชืี�อเสมอว่าท่ี่านที่ำาได้้

	 ท่ี่านต้ัองที่ราบบที่บาที่ข้องตััวท่ี่านเอง	ในฐานะผู้ม่ส่วนได้้เส่ยุและเก่�ยุวข้้อง
โด้ยุตัรงกับกระบวนการต่ัาง	ๆ 	ข้ององค์กร	และเป็นผู้ท่ี่�เข้้าใจำการเดิ้นที่างข้องข้้อมูลและ
หลักการควบคุมภายุในท่ี่�ด่้	ใช่ีค่ะ	บที่บาที่น่�สำาคัญมากสำาหรับองค์กร	(ตัั�งแต่ัยุคุก่อน	Digital 
จำนถึงปัจำจุำบัน)	และเมื�อผนึกกำาลังกับ	IT	ท่ี่�เข้้มแข็้ง	องค์กรข้องท่ี่านก็จำะขั้บเคลื�อนไปได้้
ในกระแสข้องการเปล่�ยุนแปลงในยุุค	Digital	หากธุุรกิจำ	Digital	Transform	โด้ยุใช้ีแค่ 
IT	 นำา	 จำะได้้โครงสร้างพื�นฐานที่างเที่คโนโลยุ่	 (IT	 Infrastructure)	 ท่ี่�ลำ�าสมัยุ 
แต่ัหากองค์กรปรับตััวโด้ยุใช้ีธุุรกิจำนำา	จำะได้้รูปแบบที่างธุุรกิจำ	(Business	Model)	ใหม่	ๆ  
ท่ี่�สามารถเพิ�มศัักยุภาพในการสร้างรายุได้้และความสามารถในการแข่้งขั้นให้องค์กร

DIGITAL  DNA
กันเถูอะ

โดย ผศ. ดร.อุษารัตน์ ธีรธรโดย ผศ. ดร.อุษารัตน์ ธีรธร

คณ์ะที่ำางานพัฒนาและศึักษาความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลยุ่เพื�อการที่ำาบัญช่ี	คณ์ะที่ำางานพัฒนาและศึักษาความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลยุ่เพื�อการที่ำาบัญช่ี	
ภายุใต้ัคณ์ะกรรมการวิชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการที่ำาบัญช่ีภายุใต้ัคณ์ะกรรมการวิชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการที่ำาบัญช่ี
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ทักษะอะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการในยุค Digital ?

Soft Skill อะไรบ้างที่น่าสนใจ ?

ในมุมองค์กรของท่าน จะสร้าง Digital DNA ได้อย่างไร ?

	 ทัี่กษะในยุุค	Digital	มักถูกแสด้งด้้วยุวงกลมสามวงท่ี่�ทัี่บซ้้อนกัน 
ซึ้�งประกอบด้้วยุ
	 1)	 ทัี่กษะด้้านธุุรกิจำ	(Domain	Knowledge)
	 2)	 ทัี่กษะที่างคณิ์ตัศัาสตัร์และสถิติั	 (Mathematics	 and 
	 	 Statistics)	และ
	 3)	ทัี่กษะที่างวิที่ยุาศัาสตัร์คอมพิวเตัอร์	(Computer	Science)

 ซึ้�งเปน็ที่กัษะ	3	ด้้านหลกั	ๆ 	ท่ี่�ถ้ารวมอยุูใ่นคนเด่้ยุว	คน	ๆ 	นั�น 
จำะกลายุเป็น	Super	Person	ขึ้�นมาที่นัท่ี่	นั�นแสด้งวา่	ถา้ท่ี่านในฐานะ
นักบัญช่ีท่ี่�ม่ทัี่กษะด้้านธุุรกิจำตัามบที่บาที่ข้องท่ี่านแล้ว	 ท่ี่านอาจำจำะ	
Reskill	โด้ยุการเพิ�มพูนทัี่กษะ	2	ด้้านท่ี่�เหลือเพิ�มเติัม	หรือท่ี่านอาจำจำะ 
Upskill	 โด้ยุการปรับเปล่�ยุนงานเด้ิม	 ๆ	 โด้ยุใช้ีวิธุ่การใหม่	 ๆ	
หรือนำาเที่คโนโลยุ่เข้้ามาช่ีวยุ	 ซึ้�งไม่ว่าจำะ	Reskill	หรือ	Upskill 
ท่ี่านควรเริ�มสร้างความคุ้นเคยุกับเที่คโนโลยุ่ใหม่	ๆ	 เช่ีน	Robotics	
Process	Automation	(RPA),	Blockchain,	Data	and	Analytics,	
Artificial	Intelligence	(AI)	เป็นต้ัน

	 นอกเหนือจำากทัี่กษะข้้างต้ัน	ซึ้�งถือเป็น	Hard	Skill	อ่กมิติั 
ข้องทัี่กษะท่ี่�จำำาเป็นในการสร้าง	Digital	DNA	 คือ	 ทัี่กษะในเชิีง
ปฏิิสัมพันธ์ุ	หรือ	Soft	Skill	 ซึ้�งเป็นทัี่กษะเฉพาะตััว	 ไม่สามารถ 
หยุิบยุืมจำากผู้อื�นได้้	 เช่ีน	 ทัี่กษะด้้านปฏิิสัมพันธ์ุและการสื�อสาร 
ทัี่กษะการปรับตััวและความคิด้สร้างสรรค์	 ทัี่กษะการที่ำางานเป็นท่ี่ม	
ทัี่กษะการแก้ปัญหา	ทัี่กษะความเป็นผู้นำา	ทัี่กษะการบริหารเวลาและ
บริหารโครงการ	ทัี่กษะการนำาเสนอข้้อมูลโด้ยุเฉพาะข้้อมูลท่ี่�ซั้บซ้้อน 
ทัี่กษะการเจำรจำาตั่อรอง	หรือที่ักษะการคิด้เชิีงระบบและการคิด้ 
เชิีงออกแบบ	(Design	Thinking)	

	 การจำัด้ลำาดั้บความสำาคัญข้ององค์กรโด้ยุยุึด้วัตัถุประสงค์
และกลยุทุี่ธ์ุข้ององค์กรเป็นสิ�งท่ี่�สามารถกำาหนด้ทิี่ศัที่างข้ององค์กรได้้ 
และเพื�อให้ เ กิด้ความสำาเร็จำในการการสร้าง	 Dig i tal	 DNA	 
องค์กรตัอ้งอาศััยุ	3	ปจัำจัำยุ	คือ	(1)	ภาวะผู้นำา	(2)	พนักงานท่ี่�ม่ศัักยุภาพ	 
และ	(3)	การออกแบบองค์กร	กล่าวคือ	องค์กรต้ัองม่ผู้นำาการเปล่�ยุนแปลง 
ท่ี่�ม่ความรู้และทัี่กษะ	 ม่กรอบความคิด้แบบ	Digital	 และแสด้ง
เป็นพฤตัิกรรมท่ี่�ช่ี�นำาองค์กรสู่การเปล่�ยุนแปลง	ผนวกกับพนักงาน 
ท่ี่�ม่ศัักยุภาพ	 ซึ้�งไม่ใช่ีแค่ศัักยุภาพในเชิีงเที่คนิค	แต่ัเป็นศัักยุภาพ 
ท่ี่�พร้อมเร่ยุนรู้	 พัฒนา	 ร่วมมือร่วมใจำ	และพร้อมจำะลงมือที่ำาให้กับ
องค์กร	และนำามาใช้ีผ่านการออกแบบองค์กร	โด้ยุองค์กรควรลงทุี่น 
ไม่เพ่ยุงแค่ที่รัพยุากรมนุษยุเ์ท่ี่านั�น	แต่ัควรพิจำารณ์าลงทุี่นในเที่คโนโลยุ่
และกระบวนการ	เพราะพนักงานไม่สามารถที่ำางานได้้โด้ยุปราศัจำาก 
เครื�องมือและที่รัพยุากรท่ี่� เหมาะสม	 รวมถึงให้เวลาพนักงาน 
ในการเร่ยุนรู้และประยุุกตั์ใช้ีความรู้ด้ังกล่าว	 และจำัด้ให้ม่กลไก 
การด้ำาเนินงานท่ี่�เหมาะสมและเอื�ออำานวยุ

Domain 

Knowledge

Mathematics 

& Statistics

Computer 

Science
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วัฒนธรรมองค์กรสำาคัญแค่ไหน ในการสร้าง Digital DNA ?

การปรับเปลี่ยนควรเริ่มจากเปลี่ยนความคิด หรือเปลี่ยนพฤติกรรม ?

หากจะเริ่มสร้าง Digital DNA สามารถเรียนรู้ได้จากช่องทางไหนบ้าง ?

	 การปรับองค์กรสู่ยุุค	Digital	ควรม่การปรับความคิด้ข้องคนในองค์กร	สร้างความเข้้าใจำร่วมกัน	ที่ำาให้คนในองค์กรมองเห็นเป้าหมายุ
เด่้ยุวกัน	ไม่ใช่ีเพ่ยุงแค่การลงทุี่นในเที่คโนโลยุ่	การสร้างแบบอยุ่างวัฒนธุรรมองค์กรท่ี่�ม่กรอบแนวคิด้แบบเติับโตั	(Growth	Mindset	Culture) 
แต่ัวัฒนธุรรมองค์กรควรม่ความเป็นนำ�าหนึ�งใจำเด่้ยุวกัน	 ไม่ทิี่�งใครไว้ข้้างหลัง	และเข้้าใจำว่าพนักงานแตั่ละคนไม่เหมือนกัน	ไม่เร่งไม่กด้ดั้น 
ให้ทุี่กคนปรับตััวและรับ	Digital	Culture	อยุ่างปัจำจุำบันที่ันด้่วน	ควรเป็นวัฒนธุรรมท่ี่�เอื�อให้คนท่ี่�พร้อมไปก่อน	และคนท่ี่�พร้อมน้อยุกว่า 
ค่อยุตัามกันไป

	 จำากความคิด้ท่ี่�เปล่�ยุนไป	จำะนำาไปสู่พฤติักรรมท่ี่�เปล่�ยุนไป	เพราะฉะนั�นควรเริ�มต้ันจำาก	Cognitive	Transformation	โด้ยุสร้าง	
Digital	Mindset	ท่ี่�คิด้ต่ัาง	ที่ำาต่ัาง	กล้าคิด้	กล้าตััด้สินใจำ	จำะนำาไปสู่	Behavioral	Transformation	ท่ี่�ปรับรูปแบบการที่ำางาน	ม่ปฏิิสัมพันธ์ุท่ี่�ด่้ 
กับส่วนต่ัาง	ๆ	 ม่ความที่นต่ัอความล้มเหลว	และพยุายุามปรับปรุงให้ด่้ยุิ�งขึ้�น	 จำนกระทัี่�งกลายุเป็น	 Emotional	 Transformation 
ท่ี่�ม่ความพร้อมและยืุด้หยุุ่นต่ัอสถานการณ์์และสิ�งแวด้ล้อมท่ี่�เปล่�ยุนแปลงอยุ่างต่ัอเนื�องและยุากจำะคาด้เด้า	และกล้าเป็นส่วนหนึ�ง 
ข้องการเปล่�ยุนแปลงข้ององค์กร

	 การเร่ยุนรู้ในปัจำจุำบันม่หลากหลายุมาก	ท่ี่านสามารถเลือกช่ีองที่างท่ี่�เหมาะสมกับตััวท่ี่านเอง	ทัี่�งในแง่ข้องวิธุ่การและความสะด้วก	
ซึ้�งอาจำเป็นการศึักษาแบบเป็นที่างการในห้องเร่ยุนท่ี่�ได้้วุฒิ	การฝึึกอบรมระยุะสั�น	การอา่นบที่ความ	หรือการศึักษาผ่านช่ีองที่างออนไลน์ต่ัาง	ๆ  
เช่ีน	Facebook	Live,	Podcasts,	Clubhouse	นอกจำากน่�	ที่างสภาวิชีาช่ีพบัญช่ีได้้อำานวยุความสะด้วกให้กับนักบัญช่ี	โด้ยุจำัด้หัวข้้อต่ัาง	ๆ 
ท่ี่�น่าสนใจำผ่านช่ีองที่างการสื�อสารข้องสภาวิชีาช่ีพบัญช่ีอยุู่เสมอ	ซึ้�งม่ทัี่�งท่ี่�ม่ค่าใช้ีจ่ำายุและไม่ม่ค่าใช้ีจ่ำายุ	ฝึากติัด้ตัามกันด้้วยุนะคะ

 สิุ่ด้ที่้ายู่น่� ผู้่้เข่ยู่นขอร�วมเป็นแรงใจิให้้กับนักบัญช่ทีุ่กที่�าน ก้าวผู้�าน “Digital Disruption” ครั�งน่� โด้ยู่ร่้เที่�า ร่้ที่ัน และปรับ 

(Transform) ตนเอง และองค์กรได้้อยู่�างเห้มาะสิ่มค�ะ
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Deloitte, ‘Building Your Digital DNA – Digital Transformation in Progress’, viewed 26 April 2021, 
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ฝ่่ากระแส

ความท้้าท้ายของ

นัักบััญชีีในัยุค Digital

       เพื่่อเป็็นการส่่งเส่ริม ส่นับส่นุน และพื่ัฒนาให้้ผู้้้ทำำาบัญชีี

ได้้นำาเทำคโนโลยีีมาใชี้ในกระบวนการทำำางานแบบ End - to - End 

Process โด้ยีการใชี้ เทำคโนโลยีีทำี�ก้าวห้น้า (Advanced 

Technology) จึึงนำามาส่้่การจึัด้เส่วนาภายีใต้้ห้ัวข้้อ “ฝ่่ากระแส่ 

Disruption ความท้ำาทำายีข้องนักบญัชีใีนยุีค Digital” เม่อวนัทำี� 28 

พื่ฤษภาคม 2564 ผู้า่น Facebook Live ข้องส่ภาวิชีาชีพีื่บญัชีี 

เพ่ื่อให้้ทำุกทำ่านรับทำราบผู้ลกระทำบข้องเทำคโนโลยีีทำี�มีต้่อ 

งานทำำาบญัชี ีและเพื่อ่ให้เ้ป็น็การเริ�มต้น้ ในการพื่ฒันากระบวนการ

ทำำางานให้้ยีกระดั้บทำันกับเทำคโนโลยีีและเพื่ิ�มป็ระส่ิทำธิิภาพื่ 

งานทำำาบญัชี ีเพื่ิ�มคณุคา่ในทำกัษะทำี�จึำาเป็น็ต้อ่งานบญัชีทีำี�พื่ฒันาข้ึ�น 

รวมถึึงส่่งเส่ริมและเส่นอแนะการส่ร้างป็ระส่บการณ์แห้่ง 

การป็ระกอบวิชีาชีพีื่บัญชีใีห้ท้ำนักบัความก้าวห้น้าข้องเทำคโนโลยีี

การทำำาบัญชีี เพ่ื่อให้้ส่อด้คล้องกับความก้าวห้น้าทำางเศรษฐกิจึ

ข้องป็ระเทำศด้ว้ยีต่้อไป็ คณะวทิำยีากรจึึงร่วมกันนำาป็ระส่บการณ์

ทำี�ได้้แลกเป็ลี�ยีนมุมมองผู้่านบทำความนี�

       จากกระแสเทคโนโลยีีที�ก้าวหน้าอยี่างรวดเร็วและการเปลี�ยีนแปลง
ของสภาพสังคม อ้างอิงจากรายีงานวิจัยีเชิิงเศรษฐกิจ จัดทำาโดยี Google 
Temasek and Bain & Company ได้ทำาการสำารวจของผู้้้บริโภค 6 ประเทศ 
ได้แก่ ไทยี เวียีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีียี อินโดนีเซีียี และฟิิลิปปินส์ 
ทั�ง 6 ประเทศ มีประชิากรรวมกันประมาณ 580 ล้านคน ผู้ลสำารวจพบว่า  
มีผู้้้ใช้ิ Internet เพิ�มข้�น 40 ล้าน Users ในปี 2020 เม่�อเทียีบกับปี 2015-2019 
คิดเป็นร้อยีละ 70 ของประชิากร และจากผู้ลกระทบ Covid-19 ยีิ�งทำาให้ 
เทคโนโลยีีเข้ามามีส่วนร่วมในชีิวิตประจำาวันมากข้�น จำานวนรายีการ  
(Transaction) ของงานการค้าจากระบบแบบดั�งเดิมหร่อ Offline  
เข้าส่้ระบบ Online เป็นจำานวนมาก แม้จะมีธุุรกิจที�เกี�ยีวกับการท่องเที�ยีว 
จะได้รับผู้ลกระทบในเชิิงลบ แต่ธุุรกิจ Ecommerce กลับได้รับผู้ลกระทบ
ในเชิิงบวกจากภาวะเว้นระยีะห่างทางสังคม ทำาให้เกิดเศรษฐกิจของคน 
ซ้ี�งใช้ิชีิวิตที�บ้านมากข้�น และมปีฎิิสัมพนัธุกั์บ Digital มากข้�น ภาคธุุรกจิ SMEs 
ต้องปรับตัวนำาสินค้าเข้าระบบออนไลน์มากข้�น รวมถ้ึงการใช้ิ Cloud AI   
เข้ามาช่ิวยีงานหาล้กค้าให้ได้มากข้�น

โดย คณะทำำ�ง�นพััฒน�และศึึกษ�คว�มก้�วหน้�ทำ�งเทำคโนโลยีเพ่ั�อก�รทำำ�บััญชีี

     ภ�ยใต้้คณะกรรมก�รวิชี�ชีีพับััญชีีด้�นก�รทำำ�บััญชีี

Disruptive Technology Trend

Newsletter    Issue 998



 เทคโนโลยีีที�มีความสำาคัญในอนาคต หร่อ Digital Trend ซ้ี�งมีความสำาคัญต่อกระบวนการของนักบัญชีิที�จะนำามาลงบัญชีิได้และสามารถึ 
นำาเทคโนโลยีีบางตัวมาใช้ิเพ่�อให้งานบัญชีิสะดวกและรวดเร็วข้�นได้ ดังต่อไปนี�

1. Internet of Things จะเป็นการผู้สมผู้สานระหว่าง 
 นำา Internet มาใช้ิควบค่้กับอุปกรณ์ชินิดอ่�น ๆ 
 เพ่�อเก็บข้อม้ลและนำาข้อม้ลมาวิเคราะห์

2. Augmented Reality เป็นการนำาเทคโนโลยีีเสม่อนจริง 
 มาใช้ิในบางส่วน โดยีมีการซ้ีอนทับกับโลกจริง

3. Virtual Reality เป็นการนำาเทคโนโลยีจีำาลอง 3 มิติ 
 มาใช้ิทำาให้เกิดภาพเสม่อนจริงทั�งหมด 

4. Blockchain เทคโนโลยีีการเก็บข้อม้ลแบบตัว 
 (Distributed Ledger) ที�ไม่ต้องใช้ิบุคคลที�สาม 
 มาทำาหน้าที�เป็นตัวกลางมีแนวโน้มนำามาปรับใช้ิกับ 
 ธุุรกิจการเงินการธุนาคารมากข้�น เช่ิน การซ่ี�อขายี 
 สินทรัพย์ี Digital หร่อ การทำาธุุรกรรมการเงิน 
 บางประเภท
5. Artificial intelligence (AI) ค่อเทคนิคการนำาข้อม้ล 
 มาวิเคราะห์ขั�นส้งที�สามารถึเรียีนร้้ได้ด้วยีตัวเองและ 
 สามารถึนำาข้อม้ลจากการวิเคราะห์เหล่านี�มาชิ่วยี 
 ประกอบการตัดสินใจ
6. 3D Printing เป็นเทคโนโลยีีการพิมพ์แบบ 3 มิติ 
 มาข้�นร้ปเพ่�อช่ิวยีลดต้นทุนต่าง ๆ

7. Drone อุปกรณ์บินได้ โดยีสามารถึบังคับทิศทางได้ 
 ในระยีะไกล โดยีหลายี ๆ ที�ได้เริ�มนำาโดรนมาใช้ิ 
 การตรวจสอบบัญชีิ เช่ิน การตรวจนับสินค้าในพ่�นที� 
 ทุรกันดาร หร่อพ่�นที� เสี�ยีง โดยีมีหลายีประเทศ 
 นำามาใชิ้แล้ว 
8. Robotics มีสองมมุมองค่อการนำาหุ่นยีนต์มาใช้ิทำางาน  
 เช่ิน หุ่นยีนต์ในการผู้ลิตสินค้าบางส่วน หร่อการเสิร์ฟิ 
 อาหาร และอีกมุมหน้�งค่อเทคโนโลยีีที�เรียีกว่า RPA  
 ที ไ ม่ ใช่ิ ลักษณะหุ่นยีนต์  แ ต่ เขียีน Sof tware  
 เขียีนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำางานแทนคน เช่ิน 
 นำา RPA มาด้งข้อม้ลบัญชีิธุนาคารมาทำา Bank  
 S t a t e m e n t  ห ร่ อ นำา ม า คำา น ว ณ เ ง ิ น เ ด ่ อ น  
 สร ุปยีอดเง ินเด ่อนโดยีสั�งจ่ายีไปที�ธุนาคาร
9. User Interfaces ค่อการนำาเทคโนโลยีีร้ปแบบใหม่ 
 มาช่ิวยีในการส่�อสารระหว่างมนุษย์ี กับระบบ 
 คอมพิวเตอร์ เช่ิน การสั�งงานด้วยีเสียีง หร่อ Chatbot

10. Cloud เน่�องจากสถึานการณ์ Covid-19 มีการ  
 Work From Home ทำางานผู่้านอินเตอร์เน็ตมากข้�น  
 เพิ�มการใช้ิงานบนระบบ IT ให้ยี่ดหยีุ่นได้มาก  
 ทำาให้เพิ�มจำานวนปริมาณผู้้้ใช้ิงาน Cloud 

 “ทั�ง 10 เทคโนโลยีนีี� ต่อไปในอนาคตนักบัญชีิจะต้องทำาการ
เรียีนร้้ พิจารณาวา่ควรจะนำาเทคโนโลยีไีหนมาใหใ้นงานบญัชิ ีเพ่�อใหก้าร
ทำางานง่ายีข้�นและสะดวกข้�น นักบัญชีิจะต้องเรียีนร้้เทคโนโลยีีใหม่ ๆ 
มาใช้ิในงาน เน่�องจากงานที�ใช้ิทักษะไม่ส้งมากโครงสร้างซีำ�า ๆ ร้ปแบบ
ตายีตัวอาจจะหายีไปได้ หร่อทำาให้ผู้ลตอบแทนน้อยีลง เพราะฉะนั�น
ตอนนี�ทุกคนต้อง Up Skill และมีประโยีคทิ�งท้ายีให้ทุกท่านเห็นภาพได้
ชัิดเจนว่า “Digital ค่อทางรอด ไม่ใช่ิทางเล่อก”

Digital Transformation

 Strategy กระบวนการในการ Digital transformation หร่อ 
Digital Upskill ควรเริ�มจากการกำาหนดกลยีุทธ์ุ (Strategy) ขององค์กร 
หลักสำาคัญค่อวิสัยีทัศน์ของผู้้้บริหารและทำางานเป็นทีมที�มีเป้าหมายี 
หลักที�จะปรับเปลี�ยีนองค์กรให้รับกับการทำางานในยีคุ Digital โดยีให้มอง
เป็นภาพองคก์รและระดบับคุคล ผู้้น้ำาองคก์รจะมส่ีวนสำาคัญในการพฒันา  
เร่�องของ Culture กับ Mindset อาจเริ�มจากกลุ่มคนเล็ก ๆ ต่อยีอด 
เป็นร้ปธุรรมให้เห็นมากข้�น คนบุกเบิกไม่ต้องเก่งเทคโนโลยีีมาก 
แต่ต้องเป็นคนที�ยีอมรับการเปลี�ยีนแปลงและเปิดใจเรียีนร้้สิ�งใหม่ 
และเข้าใจกระบวนการทำางาน เม่�อทำาสำาเร็จก็จะสามารถึขยีายีผู้ล
เพ่�อการเปลี�ยีนแปลงให้ได้ผู้ลมากข้�น เช่ิน หน่วยีงานบัญชีิที�ทำางาน
ในลักษณะให้บริการฝ่่ายีงานต่าง ๆ ในองค์กรสามารถึจัดตั�งทีมงาน 
ในการทำา Digital Transformation มีการศ้กษาเทคโนโลยีีต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น Blockchain RPA เพ่�อมาทำาให้งานมีประสิทธิุภาพมากข้�น
เพ่�อพัฒนางานในองค์กร

Strategy
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Culture Mindset Process Improvement 

 Culture การสรา้งวฒันธุรรมในองคก์ร
ที�เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียีนร้้กระบวนการใหม่  
ควรเปิดโอกาสให้คนมาทดลองอะไรใหม่ ๆ 
การลงทุนต้องใช้ิเวลากับคน การเรียีนร้้แบบ 
Community แบง่ปันกัน จะช่ิวยีให้การถึา่ยีทอด 
ความร้้ในองค์กรประสบผู้ลสำาเร็จได้ กรณีที�นำา
เทคโนโลยีมีาใช้ิแล้ว อาจจะมปัีญหาในการปรบัตัว 
ร่วมกันของคนหลายีรุ่น (Multi Generation) 
จะต้องชีิ�ให้เห็นประโยีชิน์ก่อน ว่าจะไม่ทิ�งใคร
ไว้ข้างหลัง รับฟัิงความคิดเห็นซ้ี�งกันและกัน 
จะช่ิวยีสร้างการมีส่วนร่วมมากข้�นและการยีอมรับ 
เทคโนโลยีีเป็นประโยีชิน์ในการปรับตัวเรียีนร้้ 
สิ�งใหม่ ๆ ทุก ๆ คนจะมีประสบการณ์และทักษะ
การทำางานแตกต่างกันไป หากมีการหาร่อร่วมกัน
ใช้ิทักษะของคนรุ่นเก่ามาผู้สมผู้สานกันจะทำาให้
การทำางานได้ง่ายีข้�น ได้ผู้ลลัพธ์ุที�ดีข้�น

 Mindset นักบัญชีิรุ่นใหม่ควรต้องมี 
Open Mindset กล้าเรียีนร้้สิ�งใหม่ ๆ  กระบวนการคิด 
การทำางานจะต้องกล้าที�เรียีนร้้ลองผิู้ดลองถ้ึกกับ
สิ�งใหม่ ๆ เพ่�อไม่ให้ผู้ิดพลาดอีก “Fail Fast & 
Learn Fast” จะเสริมให้สามารถึพัฒนาทักษะ  
ต่าง ๆ  ต่อไปได ้เช่ิน การเรียีนร้้โปรแกรม การใช้ิงาน 
ให้เกิดความคุ้นชิินเทคโนโลยีแีละเสริมความถึนัด
ในการใช้ิงาน ความตั�งใจ หร่อ Passion จะเปน็สิ�ง
สำาคัญที�จะขับเคล่�อนการทำางานให้ก้าวข้ามไปส่้ 
เทคโนโลยีี เพ่�อให้องค์กรได้ดีข้�นได้ “ทัศนคติ” 
เ ป็นสิ� งสำา คัญที�คนเราหากมีการเรียีน ร้้ ที� ดี 
ก็จะสามารถึพัฒนาความร้้ต่อไปได้

 Process Improvement ในการทำางาน
หร่อปิดบัญชีิที�มีปริมาณรายีการมาก ๆ สามารถึ
ใช้ิทักษะในการวิเคราะห์ว่าขั�นตอนใดที�ควรแก้ไข 
ปรับปรุงออกแบบระบบงานให้มีประสิทธิุภาพข้�น 
โดยีผู้้้นำาและทีมงานจะต้องมารับฟัิงว่ามีปัญหา
อะไรบ้าง ค้นหาสาเหตุที�แท้จริง และพัฒนา 
โดยีชีิ�ให้เห็นประโยีชิน์ที�ได้รับจะชิ่วยีไม่ให้เกิด 
การต่อต้านการใช้ิเทคโนโลยีีของผู้้้ใช้ิงานสร้าง
ความมีส่วนร่วม ความท้าทายีของการทำางาน
ร่วมกันนี�จะต้องใช้ิทักษะในการวิเคราะห์และ 
องค์ความร้้ของเทคโนโลยีีที�สามารถึนำามา 
แก้ปัญหาจะชิว่ยีพัฒนา Process การทำางานใหมี้
ประสิทธิุภาพมากข้�น เช่ิน การนำา Robotic และ 
AI มาใช้ิ เพ่�อลดขั�นตอนที�ซีำ�าซ้ีอนและใช้ิจำานวน
ชัิ�วโมงการทำางานมาก และอาจเกดิความผู้ดิพลาด 
ให้ทำางานได้รวดเร็วและถ้ึกต้องยีิ�งข้�นได้

Digital Upskills

 นัักบััญชีีควรเสริมความร้�และทัักษะใหม่ ๆ โดยขอแบ่ังเป็็นั 2 ส่วนั คือ เรื�องของ Technical Skill และ Soft Skill ดังนีั�

1. Technical Skill ได้แก่ Digital Skill เป็นพ่�นฐานของนักบัญชีิ ค่อ Data Analytics ทักษะสำาคัญ ค่อ 
 ต้องวิเคราะห์ข้อม้ลได้ และบอกประโยีชิน์ของการนำาข้อม้ลที�วิเคราะห์ไปใช้ิได้ สามารถึเล่อกเทคโนโลยี ี 
 และทักษะต่าง ๆ มาปรับใช้ิให้เหมาะกับกลยีุทธ์ุขององค์กร

2. Soft Skill เร่�องสำาคัญที�ต้องพัฒนาทักษะการส่�อสาร หร่อ Communication Skill เพ่�อสามารถึอธิุบายี 
 ตัวเลขทางบัญชีิหร่อข้อม้ลสำาคัญให้กับผู้้้บริหารและทีมงานเข้าใจได้  นักบัญชีิต้องมีความร้้ความเข้าใจ 
 ในเร่�องของธุุรกิจ เพ่�อจะนำาข้อม้ลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ได้อยี่างเหมาะสม ชัิดเจน และได้ประเด็นที�สำาคัญ  
 อนาคตจะม ีBusiness Model ใหม ่ๆ  มากยีิ�งข้�น นักบัญชีิจะมบีทบาทตอ่ธุุรกจิส้งข้�นในการนำาเสนอขอ้ม้ล 
 เพ่�อการตัดสินใจต่อผู้้้บริหารมากข้�นด้วยีเช่ินกัน ทักษะด้านภาษา เช่ิน ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ�งจำาเป็น 
 ในการศ้กษาและพัฒนาต่อยีอดความร้้ สิ�งสำาคัญที�สุดค่อเร่�องของจรรยีาบรรณและความซ่ี�อตรงของนักบัญชีิ 
 วิชิาชีิพซ้ี�งจะทำาให้วิชิาชีิพเป็นที�ยีอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม

          ทัั�งหมดเป็็นัมุมมองทีั�สะทั�อนัให�เห็นัว่าในัปั็จจุบัันัเทัคโนัโลยีได�มีส่วนัในัการทัำางานัของนัักบััญชีี ผู้้�ทัำาบััญชีี และมีแนัวโนั�มทีั�จะส่งผู้ลกระทับั 
มากยิ�งข้�นัในัอนัาคต ซึ่้�งจะต�องเตรียมพร�อมรับักับัการเป็ลี�ยนัแป็ลงและป็รับัตัวทีั�จะนัำามาใชี�ในัการทัำางานัต่อไป็ได�ด�วย และการเสวนัาในัครั�งนีั� 
คณะวิทัยากรมุ่งหวังนัำาเอาป็ระเด็นัดังกล่าวเพื�อมาเป็็นัข�อม้ลอันัเป็็นัป็ระโยชีน์ัให�กับัทุักท่ัานั เเละร่วมกันัพัฒนัาวิชีาชีีพบััญชีีของเรากันัต่อไป็
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Responsible AI - AI ที่สามารถไว้วางใจได้

	 “ก้้าวให้้ทััน	AI	เพราะเทัคโนโลยีีนี�จะยีงัคงอยี่�กั้บเราต่�อไปอกี้นาน”	ด้้วยีศััก้ยีภาพ 
ของเทัคโนโลยีีปัญญาประดิ้ษฐ์์	ห้รือ	 เอไอ	 (Artificial	 Intelligence:	AI)	 ทีั�ได้้รับ 
ก้ารพัฒนาอยี�างรุด้ห้น้าไร้ขีด้จำากั้ด้ในโลก้ทักุ้วันนี�	ยี�อมจะช่�วยีขับเคลื�อนสัังคมให้้ก้้าวไป 
ข้างห้น้าได้้อีก้ยีาวไก้ล	 ซ่ึ่�งห้าก้ว�าใครสัามารถใช้่	AI	 ได้้อยี�างช่าญฉลาด้ด้้วยีแล้ว 
ก็้จะยิี�งสัามารถสัร้างประโยีช่น์ได้้อยี�างมห้าศัาล	ทัั�งในระดั้บธุุรกิ้จ	ระดั้บช่าติ่	และในระดั้บ 
บุคคลทัั�วไปอีก้ด้้วยี

	 ท้ั้�งน้ี้� 	 รายงานี้	 Global	 Artificial	 Intelligence	 Study:	 Exploiting 
the	AI	Revolution	ของ	PwC	ได้้คาด้การณ์์ว่่า	AI	จะส่่งผลให้้	GDP	โลก	 เติิบโติข้�นี้
ถ้ึง	15.7	ล้านี้ล้านี้เห้ร้ยญส่ห้ร้ฐภายในี้ปีี	2573	เน่ี้�องจากเทั้คโนี้โลย้	AI	จะเข้ามาช่่ว่ยให้้ 
คว่ามส่ามารถึในี้การเพิิ่�มผลิติภาพิ่	ติลอด้จนี้อุปีส่งค์ในี้การซ่ื้�อสิ่นี้ค้าและบริการของผ้้บริโภค
เพิิ่�มมากข้�นี้	โด้ย	AI	จะเข้ามาม้บทั้บาทั้ในี้ทุั้กภาคส่่ว่นี้ของอุติส่าห้กรรมต้ิ�งแต่ิการให้้บริการ
ล้กค้างานี้ขาย	ไปีจนี้ถึ้งระบบอ้ติโนี้ม้ติิท้ั้�อย้่เบ่�องห้ล้งการทั้ำางานี้ติ่าง	ๆ	 ซ้ื้�งจากรายงานี้ 
ผลส่ำารว่จคว่ามคิด้เห็้นี้ของซ้ื้อ้โอท้ั้�ว่โลก	ของ	PwC	ย้งพิ่บด้้ว่ยว่่า	85%	ของผ้้บริห้าร 
เช่่�อม้�นี้ว่่า	 AI	 จะเข้ามาเปีล้�ยนี้แปีลงวิ่ธ้ีการด้ำาเนิี้นี้ธุีรกิจอย่างม้น้ี้ยส่ำาค้ญภายในี้อ้ก 
5	ปีีข้างห้น้ี้า

	 ในี้ลำาด้้บถ้ึด้ไปี	ดิ้ฉ้ันี้จะช้่�ให้้เห็้นี้ถ้ึงคว่ามเส้่�ยงท้ั้�อาจเกิด้ข้�นี้จากการใช้่งานี้	AI	ติลอด้จนี้แนี้ว่ทั้างการปีฏิิบ้ติิเพ่ิ่�อให้้เกิด้คว่ามเข้าใจและคว่ามพิ่ร้อม 
ในี้การร้บม่อก้บคว่ามเส้่�ยงเห้ล่าน้ี้�ให้้ได้้อย่างม้ปีระสิ่ทั้ธิีภาพิ่	 อ้กปีระเด็้นี้ห้น้ี้�งท้ั้�ม้คว่ามส่ำาค้ญไม่ยิ�งห้ย่อนี้ไปีกว่่าก้นี้	 ค่อ	การใช้่เทั้คโนี้โลย้อย่างม้ 
คว่ามร้บผิด้ช่อบ	 โด้ยองค์กรต้ิองติระห้น้ี้กถ้ึงผลกระทั้บในี้ด้้านี้ติ่าง	ๆ	 ท้ั้�งข้อด้้และข้อเส้่ยอย่างรอบคอบ	 เพ่ิ่�อให้้ธุีรกิจส่ามารถึด้้งศ้ักยภาพิ่ของ	AI 
มาช่่ว่ยข้บเคล่�อนี้การเติิบโติได้้อย่างเต็ิมท้ั้�

Responsible

ที่สามารถไว้วางใจได้

	 อย่างไรก็ด้้	 ศ้ักยภาพิ่อ้นี้มห้าศัาลของ	AI	ย่อมจะนี้ำามาซ้ื้�งคว่ามเส้่�ยงจากการใช้่งานี้ท้ั้�ส้่งข้�นี้เป็ีนี้เงาติามต้ิว่ด้้ว่ย	ยกต้ิว่อย่างเช่่นี้	 เราจะม้�นี้ใจ 
ได้้อย่างไรว่่า	 อ้ลกอริท้ั้ม	AI	 ท้ั้�ใช้่ในี้การต้ิด้สิ่นี้ใจน้ี้�นี้เช่่�อถ่ึอได้้	ส่ามารถึนี้ำาไปีปีระยุกต์ิใช้่ในี้การแก้ปัีญห้า	และก่อให้้เกิด้ปีระโยช่น์ี้ได้้อย่างแท้ั้จริง 
โด้ยเฉัพิ่าะอย่างยิ�ง	ห้ากไม่ส่ามารถึอธิีบายได้้ว่่า	ระบบ	AI	น้ี้�นี้ม้กลไกการทั้ำางานี้อย่างไร	ฉัะน้ี้�นี้	จ้งคว่รม้การเติร้ยมคว่ามพิ่ร้อมในี้การร้บม่อก้บคว่ามเส้่�ยง
ต่ิาง	ๆ	ท้ั้�อาจเกิด้ข้�นี้เม่�อม้การนี้ำา	AI	เข้ามาใช้่งานี้

โดย นางสาวริินริัตน์ ภาสเวคิิน
คณ์ะทั้ำางานี้พ้ิ่ฒนี้าและศ้ักษาคว่ามก้าว่ห้น้ี้าทั้างเทั้คโนี้โลย้เพ่ิ่�อการทั้ำาบ้ญช้่

ภายใต้ิคณ์ะกรรมการวิ่ช่าช้่พิ่บ้ญช้่ด้้านี้การทั้ำาบ้ญช้่
หุ้้นี้ส่่ว่นี้	ส่ายงานี้	Risk	Assrurance	บริษ้ทั้	ไพิ่ร้ซื้ว่อเติอร์เฮาส์่ค้เปีอร์ส่	เอบ้เอเอส่	จำาก้ด้
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ความเสี่ยงจากการใช้้งาน AI มีอะไรบ้้าง?

	 คว่ามเส้่�ยงจากการใช้่งานี้	AI	ซ้ื้�งอาจส่่งผลกระทั้บในี้ด้้านี้ต่ิาง	ๆ	ท้ั้�งต่ิอระด้้บองค์กรและระด้้บช่าติิน้ี้�นี้	อาจเกิด้ข้�นี้ได้้ด้้งต่ิอไปีน้ี้�

ความเสี่ยงระดับ้องค์กร

ความเสี่ยงระดับ้ช้าติิ

ด้านการปฏิิบ้ัติิการ ด้านการควบ้คุม ด้านความปลอดภััย

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านจริยธรรม

	 อ้ลกอริท้ั้ม	AI	 ท้ั้�ม้การนี้ำาเข้าข้อม้ลติาม
ส่ภาพิ่คว่ามเป็ีนี้จริง	 (ไม่ม้การคว่บคุมปัีจจ้ย
ต่ิาง	ๆ )		และติามคว่ามช่อบส่่ว่นี้บุคคล	อาจนี้ำามา 
ซ้ื้�งคว่ามเส้่�ยงท้ั้�จะเร้ยนี้ร้้และเล้ยนี้แบบอคติิ
ของมนุี้ษย์ได้้
	 คว่ามเส้่�ยงด้้านี้การปีฏิิบ้ติิการ	ได้้แก่
 • คว่ามเส้่�ยงต่ิอข้อผิด้พิ่ลาด้
 • คว่ามเส้่�ยงต่ิออคติิ
 • คว่ามเส้่�ยงต่ิอคว่ามไม่ช้่ด้เจนี้
 • คว่ามเ ส้่� ย ง ต่ิอคว่ามไม่ แ น่ี้นี้อนี้ 
	 	 ด้้านี้ปีระสิ่ทั้ธิีภาพิ่
 • การขาด้กระบว่นี้การให้้ข้อเส่นี้อแนี้ะ

	 เช่่นี้เด้้ยว่ก้บเทั้คโนี้โลย้ด้้านี้อ่�นี้	ๆ	AI 
เองก็คว่รท้ั้�จะม้การกำาก้บด้้แลในี้ระด้้บองค์กร	
รว่มถึ้งม้การระบุและการคว่บคุมคว่ามเส้่�ยง 
ท้ั้�ช้่ด้เจนี้ด้้ว่ยเช่่นี้ก้นี้
	 คว่ามเส้่�ยงจากการคว่บคุม	ได้้แก่
 • คว่ามเส้่�ยงท้ั้�	AI	จะ	“แข็งแกร่งเกินี้ 
	 	 ท้ั้�จะคว่บคุมได้้”
 • การไม่ส่ามารถึคว่บคมุ	AI	ท้ั้�เป็ีนี้ภ้ยได้้

	 น้ี้บต้ิ�งแต่ิม้ระบบอ้ติโนี้ม้ติิเกิด้ข้�นี้น้ี้�นี้	
มนุี้ษย์ ก็ได้้เพ้ิ่ยรพิ่ยายามท้ั้�จะห้ล้กเล้�ยง 
คว่ามเส้่�ยงด้้านี้คว่ามปีลอด้ภ้ยมาติลอด้ 
รว่มท้ั้�งระบบ	AI	ด้้ว่ยเช่่นี้ก้นี้
	 คว่ามเส้่�ยงด้้านี้คว่ามปีลอด้ภ้ย	ได้้แก่
 • คว่ามเส้่�ยงด้้านี้ภ้ยคุกคามทั้างไซื้เบอร์
 • คว่ามเส้่�ยงด้้านี้การละเมิด้คว่ามเปี็นี้ 
	 	 ส่่ว่นี้ต้ิว่
 • คว่ามเส้่�ยงของซื้อฟต์ิแว่ร์โอเพิ่นี้ซื้อร์ส่
 • การโจมต้ิของฝ่่ายติรงข้าม

	 ก า รนี้ำา ร ะบบ อ้ ติ โนี้ ม้ ติิ ม า ใ ช้่ ง านี้ 
ในี้ภาคส่่ว่นี้ติ่าง	 ๆ	 ในี้ระบบเศัรษฐกิจ 
อย่างกว้่างขว่าง	อาจก่อให้้เกิด้ผลกระทั้บ 
ต่ิอการจ้างงานี้	 และคว่ามติ้องการของ 
ติลาด้แรงงานี้ท้ั้�เปีล้�ยนี้แปีลงไปี
	 คว่ามเส้่�ยงทั้างเศัรษฐกิจ	ได้้แก่
 • คว่ามเส้่�ยงจากการใช้่ระบบอ้ติโนี้ม้ติิ 
	 	 แทั้นี้ท้ั้�แรงงานี้มนุี้ษย์
 • คว่ามเส้่�ยงจากการผ้กขาด้อำานี้าจของ 
	 	 บริษ้ทั้ใด้บริษ้ทั้ห้น้ี้�ง	 ห้ร่อกลุ่มใด้ 
	 	 กลุ่มห้น้ี้�ง
 • คว่ามเส้่�ยงท้ั้�จะต้ิองร้บคว่ามผิด้ 
	 	 ทั้างกฎห้มาย

	 การนี้ำาระบบอ้ติโนี้ม้ติิ	 AI	 ซ้ื้�งม้คว่าม 
ซ้ื้บ ซ้ื้อนี้มาใช้่ ง านี้อย่ า งก ว้่ า งขว่าง น้ี้� นี้ 
อาจก่อให้้เกิด้ภาว่ะท้ั้� เร้ยกว่่า	 “Echo- 
Chambers”	ค่อ	การเกิด้ปีฏิิส้่มพ้ิ่นี้ธ์ีระห้ว่่าง	
เคร่�องจ้กรก้บเคร่�องจ้กรมากข้�นี้	 ในี้ขณ์ะท้ั้� 
ปี ฏิิ ส้่ ม พ้ิ่ นี้ ธ์ี ร ะห้ ว่่ า ง มนีุ้ ษ ย์ ก้ บ ม นุี้ ษย์ 
ด้้ว่ยก้นี้เองน้ี้�นี้กล้บลด้น้ี้อยถึอยลง
	 คว่ามเส้่�ยงทั้างส้่งคม	ได้้แก่
 • คว่ามเส้่�ยงจากการโจมต้ิอ้ติโนี้ม้ติิ 
	 	 ท้ั้�อาจม้คว่ามรุนี้แรงมากยิ�งข้�นี้
 • คว่ามเส้่�ยงต่ิอปัีญห้าคว่ามเห้ล่�อมลำ�า 
	 	 ในี้ส้่งคม

	 Sulotion	 ด้้านี้	AI	 ท้ั้�ได้้ร้บการพ้ิ่ฒนี้า 
เ พ่ิ่�อ ว้่ติถุึปีระส่งค์บางอย่างโด้ยเฉัพิ่าะ 
อาจก่อให้้เกิด้คว่ามข้ด้แย้งก้นี้ก้บค่านิี้ยม 
บางอ ย่างของ ท้ั้� ง ในี้ระ ด้้บอง ค์กรและ 
ในี้ระด้้บส้่งคม
	 คว่ามเส้่�ยงด้้านี้จริยธีรรม	ได้้แก่
 • คว่ามเ ส้่� ยงจากการขาด้ค่า นิี้ยม 
	 	 ท้ั้�เห้มาะส่ม       

     • คว่ามเส้่�ยงจากค่านิี้ยมท้ั้�ไม่ส่อด้คล้องก้นี้
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Responsible AI คืออะไร ?

	 จากคว่ามเส้่�ยงในี้ด้้านี้ต่ิาง	ๆ	ข้างต้ินี้ท้ั้�อาจเกิด้ข้�นี้จากการใช้่งานี้	AI	ในี้ธุีรกิจน้ี้�นี้	จ้งได้้เกิด้แนี้ว่ทั้างการปีฏิิบ้ติิ	เพ่ิ่�อจ้ด้การก้บคว่ามเส้่�ยงด้้งกล่าว่	
ติลอด้จนี้แนี้ว่คิด้เก้�ยว่ก้บแนี้ว่ทั้างการใช้่งานี้	AI	ให้้เกิด้ปีระโยช่น์ี้ส้่งสุ่ด้และม้คว่ามคว่ามร้บผิด้ช่อบ	ซ้ื้�งต้ิองอาศ้ัยคว่ามร่ว่มม่อก้นี้ของบุคลากรท้ั้�งองค์กร
ต้ิ�งแต่ิคณ์ะกรรมการบริษ้ทั้	ผ้้บริห้าร	ห้้ว่ห้น้ี้าห้น่ี้ว่ยธุีรกิจ	ห้ร่อผ้้เช้่�ยว่ช่าญด้้านี้	AI	ติลอด้จนี้พิ่น้ี้กงานี้ท้ั้�เก้�ยว่ข้องในี้ทุั้กภาคส่่ว่นี้	โด้ยการร้บม่อก้บสิ่�งต่ิาง	ๆ	 
เห้ล่าน้ี้�	 ไม่ใช่่บทั้บาทั้ห้น้ี้าท้ั้�ของบุคคลใด้เพ้ิ่ยงบุคคลห้น้ี้�งเทั้่าน้ี้�นี้	แนี้ว่ทั้างการปีฏิิบ้ติิและแนี้ว่ทั้างการใช้่งานี้	AI	 ด้้งกล่าว่น้ี้�	 ได้้ร้บการออกแบบมา 
เพ่ิ่�อช่่ว่ยให้้ส่ามารถึส่ร้างนี้ว้่ติกรรมได้้อย่างม้คว่ามร้บผิด้ช่อบและเกิด้ปีระโยช่น์ี้ส้่งสุ่ด้	 ไม่ว่่าองค์กรน้ี้�นี้อาจจะกำาล้งเริ�มต้ินี้ห้ร่ออาจกำาล้งใช้่งานี้	AI 
ในี้ธุีรกิจอย้่แล้ว่	โด้ยส่ามารถึปีร้บแต่ิงให้้เข้าก้บทุั้กส่ถึานี้การณ์์เพ่ิ่�อคว่ามเห้มาะส่มก้บธุีรกิจ

	 Responsible	AI	ได้้ร้บการพ้ิ่ฒนี้าข้�นี้มา 
เพ่ิ่�อใช้่เป็ีนี้กรอบว่ิธ้ีการปีฏิิบ้ติิงานี้ท้ั้�ส่ามารถึ
ปีร้บแต่ิงได้้	 (Customisable)	 ซ้ื้�งปีระกอบ 
ไปีด้้ว่ยเคร่�องม่อและกระบว่นี้การต่ิาง	ๆ	ท้ั้�ได้้ร้บ
การออกแบบมาเพ่ิ่�อช่่ว่ยให้้ส่ามารถึคว่บคุมและ 
ใช้่ปีระโยช่น์ี้	 A I 	 ไ ด้้อย่าง ม้จ ริยธีรรมและ 
ม้คว่ามร้บผิด้ช่อบ	ต้ิ�งแต่ิระด้้บกลยุทั้ธ์ี	 ไปีจนี้ถ้ึง
การนี้ำากลยุทั้ธ์ีไปีปีฏิิบ้ติิจริง	โด้ยเม่�อม้การปีร้บใช้่ 
ได้้อย่างเห้มาะส่มแล้ว่	 ก็จะส่ามารถึติอบส่นี้อง
คว่ามต้ิองการทั้างธุีรกิจเฉัพิ่าะ	 ติามระด้้บ 
การใช้่งานี้	AI	ในี้ระด้้บต่ิาง	ๆ	ได้้ต่ิอไปี

	 แนวทัางเบื�องต้่นของ	Responsible	AI 
แนวทัางในภาพรวม	ทีั�ช่�วยีจัด้ก้าร	Responsible 
AI	ทัั�ง	5	มิติ่

ด้านสังคมและจริยธรรม

 จริยีธุรรมและก้ฎเก้ณฑ์์	(Ethics	and	
Regulations)

 Al	 ท้ั้�ใช้่งานี้อย้่นี้้�นี้ช่อบด้้ว่ยกฎห้มาย
และม้การใช้่งานี้อย่างม้จริยธีรรมห้ร่อไม่	?

 การพ้ิ่ฒนี้านี้ว้่ติกรรมด้้านี้	AI	อย่างม้
จริยธีรรมน้ี้�นี้	จำาเป็ีนี้ต้ิองม้แนี้ว่ทั้างการกำาก้บด้้แล
เพ่ิ่�อให้้การด้ำาเนี้ินี้งานี้เปี็นี้ไปีได้้อย่างม้จริยธีรรม
และคุณ์ธีรรมในี้บริบทั้ต่ิาง	ๆ	ส่ำาห้ร้บ	Solution 
ด้้านี้	AI	 โด้ยเฉัพิ่าะ	รว่มถ้ึงคว่รม้การระบุและ 
การจ้ด้การคว่ามเส้่�ยงด้้านี้จริยธีรรม	โด้ยนี้ำาห้ล้ก
การทั้างจริยธีรรมติลอด้จนี้ห้ล้กสิ่ทั้ธิีมนุี้ษยช่นี้ 
มาเป็ีนี้แนี้ว่ทั้างปีฏิิบ้ติิ

การเติรียมความพร้อมเพ่อรับ้มือกับ้ความเสี่ยงติ่าง ๆ ของ AI

13Newsletter    Issue  99



ด้านการปฏิิบ้ัติิการและความปลอดภััย

	 ความสัามารถในก้ารตี่ความและอธิุบายี	(Interpretability	&	
Explainability)

 กลไกการต้ิด้สิ่นี้ใจของ	AI	น้ี้�นี้เป็ีนี้อย่างไร	?

 ระบบ	AI	ท้ั้�ผ้้ใช้่งานี้ไม่ส่ามารถึทั้ำาคว่ามเข้าใจได้้	อาจนี้ำามาซ้ื้�งภาว่ะ	
“Black	Box”	ค่อ	สุ่ญญากาศัของข้อม้ลเก้�ยว่ก้บโครงส่ร้างการทั้ำางานี้ภายในี้	 
ซ้ื้�งจะทั้ำาให้้องค์กรถ้ึกจำาก้ด้คว่ามส่ามารถึในี้การอธิีบายและให้้เห้ตุิผล 
ในี้การต้ิด้สิ่นี้ใจทั้างธีรุกิจท้ั้�ส่ำาค้ญ	ๆ 	ได้้	ซ้ื้�งเป็ีนี้อุปีส่รรคติอ่การพ้ิ่ฒนี้าปีร้บปีรุง
แก้ไขต่ิอไปีในี้อนี้าคติ	ฉัะนี้้�นี้จ้งเปีน็ี้อยา่งยิ�งท้ั้�จะติอ้งกำาห้นี้ด้วิ่ธ้ีการพ้ิ่ฒนี้า	AI	
เพ่ิ่�อให้้	Model	ท้ั้�ใช้่ในี้การต้ิด้สิ่นี้ใจน้ี้�นี้ม้คว่ามช้่ด้เจนี้โปีร่งใส่	ส่ามารถึอธิีบาย
ระเบ้ยบวิ่ธ้ีต่ิาง	ๆ	ในี้การต้ิด้ส่ินี้ใจ	และส่ามารถึพิิ่ส้่จน์ี้ได้้	 โด้ยม้การปีร้บ 
วิ่ธ้ีการให้้ส่อด้คล้องก้บมุมมองของผ้้ท้ั้�เก้�ยว่ข้องซ้ื้�งแติกต่ิางก้นี้ออกไปี

	 ความทันทัานและความปลอด้ภัยี	(Robustness	&	Security)

 Al	ท้ั้�ใช้่งานี้อย้่น้ี้�นี้ทั้ำางานี้ได้้ติามคว่ามต้ิองการห้ร่อไม่	?

 ระบบ	AI	ท้ั้�ไม่ม้เส่ถ้ึยรภาพิ่	และไม่ส่ามารถึติอบโจทั้ยค์ว่ามต้ิองการ
ด้้านี้ปีระสิ่ทั้ธิีภาพิ่ได้้อย่างส่มำ�าเส่มอน้ี้�นี้	อาจเพิิ่�มคว่ามเส้่�ยงท้ั้�จะก่อให้้เกิด้ 
ข้อผิด้พิ่ลาด้	ติลอด้จนี้การต้ิด้สิ่นี้ใจท้ั้�คลาด้เคล่�อนี้ได้้

 เพ่ิ่�อช่่ว่ยให้้ระบบการทั้ำางานี้ม้คว่ามย่ด้ห้ยุ่นี้มากยิ�งข้�นี้	 จ้งคว่ร 
จะม้การกำาห้นี้ด้มาติรฐานี้ว่ิธ้ีการปีฏิิบ้ติิงานี้	 ท้ั้�จะช่่ว่ยให้้ส่ามารถึระบุถ้ึง 
จุด้บกพิ่ร่องของ	Model	ติลอด้จนี้ส่ามารถึปีระเมนิี้คว่ามปีลอด้ภ้ยของระบบ	
และติิด้ติามปีระสิ่ทั้ธิีภาพิ่การทั้ำางานี้ในี้ระยะยาว่ได้้

 อคติ่และความเป็นธุรรม	(Bias	and	Fairness)

	 AI	ท้ั้�ใช้่งานี้อย้่น้ี้�นี้ปีราศัจากอคติิ	ห้ร่อม้คว่ามเป็ีนี้ธีรรมห้ร่อไม่	?

	 ระบบ	AI	ท้ั้�นี้ำาเข้าข้อม้ลท้ั้�ม้อคติิต่ิาง	ๆ	จากแห้ล่งข้อม้ลใด้ก็ติาม	อาจส่่งผลต่ิอการต้ิด้สิ่นี้ใจท้ั้�ผิด้พิ่ลาด้	ซ้ื้�งอาจนี้ำาไปีส่้่ผลล้พิ่ธ์ีท้ั้�ไม่เป็ีนี้ธีรรมต่ิอท้ั้�ง
ในี้ระด้้บต้ิว่บุคคลและระด้้บกลุ่มคนี้ได้้

	 คำาว่่า	“คว่ามเป็ีนี้ธีรรม”	น้ี้�นี้เป็ีนี้ส่ภาว่ะของโครงส่ร้างทั้างส้่งคมท้ั้�ม้นิี้ยามท้ั้�ม้คว่ามห้ลากห้ลายและในี้บางคร้�งก็ข้ด้แย้งก้นี้เอง	ฉัะน้ี้�นี้เพ่ิ่�อให้้
องค์กรติระห้น้ี้กถ้ึงอคติิบางอย่าง	(ของอ้ลกอริท้ั้มและข้อม้ล)	ท้ั้�อาจเกิด้ข้�นี้	จ้งจำาเป็ีนี้อย่างยิ�งท้ั้�คว่รจะต้ิองม้กรอบการปีฏิิบ้ติิงานี้มาติรฐานี้เพ่ิ่�อช่่ว่ยนิี้ยาม	
“คว่ามเป็ีนี้ธีรรม”	ท้ั้�เห้มาะส่ม	ติลอด้จนี้ช่่ว่ยติรว่จส่อบและปีร้บปีรุงแก้ไขกระบว่นี้การต่ิาง	ๆ	ให้้ถ้ึกต้ิอง	อ้นี้จะนี้ำามาซ้ื้�งระบบท้ั้�ส่ามารถึต้ิด้สิ่นี้ใจได้้อย่าง
เป็ีนี้ธีรรมและม้คว่ามเห้มาะส่มมากยิ�งข้�นี้
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	 ก้ารก้ำากั้บด่้แล	(Governance)

 ใครจะเป็ีนี้ผ้้ร้บผิด้ช่อบด้้แลระบบ	AI	ท้ั้�ใช้่งานี้อย้่	?

 เพ่ิ่�อให้้การพ้ิ่ฒนี้าและการใช้่งานี้ระบบ	AI	ได้้อย่างม้ปีระสิ่ทั้ธิีภาพิ่
จ้งม้คว่ามส่ำาค้ญอย่างยิ�งท้ั้�คว่รจะต้ิองม้ระเบ้ยบวิ่ธ้ีการกำาก้บด้้แลองค์กร 
แบบ	End	-	to	-	End	ซ้ื้�งม้การมุ่งเน้ี้นี้ไปีท้ั้�คว่ามเส้่�ยงและการคว่บคุมต่ิาง	ๆ 
ในี้ทุั้กข้�นี้ติอนี้และทุั้กระด้้บของระบบ	AI	 ต้ิ�งแต่ิโมเด้ลในี้ระด้้บองค์กร	จนี้ถ้ึง
ระด้้บต้ิว่บุคคล	(แบบบนี้ลงล่าง)

	 ผู้่้มีสั�วนได้้สั�วนเสีัยีต่�าง	ๆ	ซ่ึ่�งประก้อบด้้วยีคณะก้รรมก้าร	ล่ก้ค้า	
และห้น�วยีงานก้ำากั้บด่้แลในองค์ก้ร	อาจมีคำาถามมาก้มายีเกี้�ยีวกั้บก้ารใช้่งาน	 
AI	 ยีก้ต่ัวอยี�างเช่�น	 AI	 ได้้รับก้ารพัฒนาและก้ารก้ำากั้บด่้แลอยี�างไร 
ซ่ึ่�งในฐ์านะองค์ก้รจะต่้องไม�เพียีงแต่�แสัด้งความพร้อมในก้ารต่อบคำาถาม
ต่�าง	ๆ	เห้ล�านี�ให้้ได้้เทั�านั�น	แต่�จะต้่องแสัด้งให้้เห้็นด้้วยีว�า	ได้้มีก้ารปฏิิบัติ่
ต่ามห้ลัก้ก้ารก้ำากั้บด่้แลต่ลอด้จนก้ฎระเบียีบต่�าง	ๆ	 ทีั�เกี้�ยีวข้องแล้ว 
อยี�างต่�อเนื�อง	ทัั�งนี�	เพื�อเปน็ก้ารยีนืยีนัได้้ว�า	AI	ทีั�นำามาใช้่งานนั�น	จะสัามารถ
สัร้างคุณค�าให้้แก้�องค์ก้รและสัังคมได้้อยี�างแท้ัจริง

ด้านการควบ้คุม

ข้อม่ลอ้างอิง:
- A practical guide to Responsible Artificial Intelligence (AI), PwC
- Global Artificial Intelligence Study, PwC
- 24th Annual Global CEO Survey, PwC
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มาทำาความรู้จักกับ RPA Solution การทำางานอัตโนมัติ 

สำาหรับยุค Digital Transformation

ในโลกธุุรกิจปััจจุบััน ถืือเปั็นยุุคท่ี่�มี่การแข่่งข่ันสููง และคำาว่่า 
“Digital Transformation” ได้้ถูืกกลา่ว่ถืงึกันในว่งกว่า้งมีากขึ่�น

ทุี่ก ๆ  วั่น หลากหลายุองค์กรในทุี่กสูายุงานธุุรกิจ ต่่างนำาเที่คโนโลยุ่ Digital 
เข้่ามีาปัระยุุกต์่ใช้้ ไม่ีว่่าจะเพืื่�อเปัล่�ยุนแปัลง หรือเพืื่�อปัรับัปัรุงกระบัว่นการ
ที่ำางานต่่าง ๆ ภายุในองค์กรท่ี่�มี่อยุู่ ให้มี่ปัระสิูที่ธิุภาพื่และปัระสิูที่ธิุผล 
มีากขึ่�น ช่้ว่ยุสูร้างศัักยุภาพื่ในการแข่่งขั่น ที่ำาให้ธุุรกิจด้ำาเนินไปัได้้ 
ทัี่นเที่คโนโลยุ่ในโลกปััจจุบััน รว่มีถึืงนำามีาช่้ว่ยุพัื่ฒนาผลิต่ภัณฑ์์และ 

Robotic Process Automation (RPA) คืออะไร

 คือ ซอฟต์่แว่ร์โรบัอที่ (Software Robot) ท่ี่�ที่ำางานเล่ยุนแบับั 
การที่ำางานข่องมีนุษย์ุ สู่ว่นใหญ่่มัีกนำามีาใช้้กับังานในออฟฟิศั โด้ยุม่ีการผสูมีผสูาน 
เที่คโนโลยุ่ต่่าง ๆ ไม่ีว่่าจะเป็ัน Rule Engine, Image Recognition,  
Machine Learning และ AI เพืื่�อให้การที่ำางานเป็ันแบับัอัต่โนมัีติ่ 
และเพิื่�มีปัระสิูที่ธิุภาพื่มีากขึ่�น 

 หรือหากจะอธิุบัายุให้เข้่าใจง่ายุ ๆ  คือ RPA เป็ันโปัรแกรมีท่ี่�ติ่ด้ตั่�ง 
บันเครื�องคอมีพิื่ว่เต่อร์ แล้ว่สูามีารถืที่ำางานได้้เปัร่ยุบัเสูมืีอนมีนุษยุ ์
ม่ีคว่ามีสูามีารถืในการจัด้การกับังานต่่าง ๆ ท่ี่�พื่นักงาน (มีนุษยุ์) เป็ันคนที่ำา  
โด้ยุจะเป็ันการสูร้าง Robot บันโปัรแกรมีต่ามี Pattern ท่ี่�เรากำาหนด้เอาไว้่ 
ซึ�ง Robot แต่่ละตั่ว่ท่ี่�ถูืกสูร้างขึ่�นมีานั�น ก็จะที่ำางานได้้ต่ามี Pattern 
ท่ี่�ถูืกกำาหนด้เอาไว้่แต่กต่่างกันออกไปั โด้ยุเฉพื่าะ Pattern ข่องงานท่ี่�ม่ี
ลักษณะเกิด้ขึ่�นซำ�า ๆ ซึ�งปักติ่แล้ว่เป็ันงานท่ี่�มีนุษยุ์ที่ำาเป็ันปัระจำาอยุู่ทุี่กวั่น 
(Daily Work) หรืองานท่ี่�เกิด้คว่ามีผิด้พื่ลาด้จากมีนุษยุ์ (Human Error) 
ได้้โด้ยุง่ายุ เช่้น งานท่ี่�เก่�ยุว่ข้่องกับัตั่ว่เลข่บััญ่ช่้ หรือการกระที่บัยุอด้ต่่าง ๆ 
เพื่ราะ Robot สูามีารถืที่ำางานให้เราได้้อยุ่างแม่ีนยุำาและรว่ด้เร็ว่กว่่านั�นเอง

โดย นายภููชิิต ตรีีเวชิวินิจ
คณะที่ำางานพัื่ฒนาและศึักษาคว่ามีก้าว่หน้าที่างเที่คโนโลยุ่เพืื่�อการที่ำาบััญ่ช่้
ภายุใต้่คณะกรรมีการวิ่ช้าช่้พื่บััญ่ช่้ด้้านการที่ำาบััญ่ช่้

การบัริการไปัสูู่สิู�งท่ี่�ลูกค้าคาด้หวั่งได้้ โด้ยุท่ี่ามีกลางเที่คโนโลยุ่ต่่าง ๆ 
ท่ี่�องค์กรได้้เลือกนำามีาใช้้ ชื้�อข่อง “Robotic Process Automation” หรือ
ท่ี่�เร่ยุกกันทัี่�ว่ไปัว่่า “RPA” ก็เปัน็หนึ�งในเที่คโนโลยุ่ท่ี่�หลายุองคก์รจบััต่ามีอง
และอยุากศึักษาเร่ยุนรู้เพืื่�อนำามีาปัระยุุกต์่ใช้้ในองค์กร ดั้งนั�น บัที่คว่ามีน่� 
จึงอยุากพื่าทุี่กท่ี่านไปัที่ำาคว่ามีรู้จักกับัเจ้า Robot ยุคุ Digital Transformation 
ท่ี่�จะเข้่ามีาช่้ว่ยุงานองค์กร รว่มีถึืงมีาที่ำาหน้าท่ี่�เป็ันผู้ช่้ว่ยุงานข่องเรา 
กันนะครับั
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RPA เหมาะกับกระบวนการทำางานแบบไหนบ้าง 

 ต่ามีท่ี่�เราเข้่าใจกันว่่า RPA จะสูามีารถืช่้ว่ยุเพิื่�มีปัระสิูที่ธิุภาพื่ในการด้ำาเนินธุุรกิจได้้เป็ันอยุ่างด่้ แต่่ทัี่�งน่�ก็ขึ่�นอยุู่กับัการตั่ด้สิูนใจเลือก 
กระบัว่นการที่ำางาน (Use Case) ท่ี่�เหมีาะสูมีกับัการจะนำา RPA มีาใช้้ที่ำางานแที่นมีนุษยุ์ด้้ว่ยุ เพื่ราะหากเราเลือกกระบัว่นการที่ำางานท่ี่�ไม่ีเหมีาะสูมี 
ต่่อให้ม่ีเที่คโนโลยุ่ Digital ท่ี่�ด่้แค่ไหน ก็จะไม่ีช่้ว่ยุที่ำาให้เกิด้ปัระโยุช้น์สููงสุูด้กับัองค์กรข่องเราได้้ และต่่อไปัน่� คือ กระบัว่นการที่ำางานท่ี่�เหมีาะสูมี 
กับัการนำา RPA มีาช่้ว่ยุที่ำางานแที่นมีนุษยุ์ได้้ด่้ ซึ�งปัระกอบัไปัด้้ว่ยุ

Rules - Based (กระบัว่นการต้่องม่ีกฎเกณฑ์์ชั้ด้เจนในการตั่ด้สิูนใจ) RPA เป็ัน Software Robot  ไม่ีม่ีคว่ามีรู้สึูกเหมืีอนมีนุษยุ ์
ดั้งนั�น หากกระบัว่นการท่ี่�ม่ีจุด้ตั่ด้สิูนใจโด้ยุใช้้คว่ามีรู้สึูกหรือใช้้ปัระสูบัการณ์ข่องพื่นักงานเป็ันจุด้ตั่ด้สิูนใจ Robot 
จะไม่ีสูามีารถืที่ำางานน่�ได้้

High Volume (กระบัว่นการท่ี่�ม่ีจำานว่นมีาก ๆ) เช่้น กระบัว่นการอนุมัีติ่สิูนเชื้�อท่ี่�มี่ปัระมีาณ 1,000 ธุุรกรรมีต่่อวั่น หรือ
กระบัว่นการท่ี่�ใช้้เว่ลานานมีากในการที่ำาตั่�งแต่่ต้่นจนจบัต่่อหนึ�งกระบัว่นการ

Standardization & Stability (กระบัว่นการจะต้่องม่ีมีาต่รฐานชั้ด้เจน) ม่ีจำานว่นข้่อยุกเว้่น (Exception) ท่ี่�น้อยุท่ี่�สุูด้ 
และท่ี่�สูำาคัญ่ต้่องเป็ันกระบัว่นการท่ี่�เสูถ่ืยุรไม่ีเปัล่�ยุนแปัลงบ่ัอยุ ๆ วิ่ธุ่คิด้อยุ่างง่ายุท่ี่�สุูด้ คือ ใน 1 ปีัท่ี่�ผ่านมีาไม่ีคว่ร 
ม่ีการเปัล่�ยุนแปัลงในกระบัว่นการด้ังกล่าว่ เพื่ราะการเปัล่�ยุนแปัลงในกระบัว่นการยุ่อมีหมีายุถึืงการเปัล่�ยุนแปัลงโปัรแกรมี 
ท่ี่� RPA อ่กด้้ว่ยุ

Repetitive Work (กระบัว่นการที่ำางานท่ี่�ที่ำาซำ�า ๆ ที่ำาบ่ัอยุ ๆ) เช่้น การนำาข้่อมูีลต่่าง ๆ ภายุในอ่เมีลคำาสัู�งซื�อจากลูกค้า 
วั่นละ 100 - 200 รายุการ ได้้แก ่ชื้�อลูกค้า เบัอรโ์ที่รติ่ด้ต่่อ รายุการสัู�งซื�อ แลว้่นำาไปัเก็บัเข้่าสูู่ระบับัฐานข่อ้มูีล เพืื่�อให้ผู้แที่นข่ายุ 
ปัระสูานงานกับัลูกค้า และที่ำาเช่้นน่�เหมืีอนเดิ้มีทุี่กครั�ง

 โด้ยุสูรุปั ก็คือ สิู�งท่ี่� Software Robot เข้่ามีาช่้ว่ยุงานพื่นักงาน 
(มีนุษย์ุ) และองค์กร ก็คือ งานอะไรท่ี่�ต้่องที่ำาซำ�า ๆ  ต้่องการคว่ามีถูืกต้่องและ
รว่ด้เร็ว่ ม่ีปัริมีาณมีาก ไมี่ต้่องใช้้การต่ัด้สิูนใจเชิ้งคว่ามีรู้สูึก (Judgement) 
และไม่ีม่ีข้่อยุกเว้่นท่ี่�ที่ำาให้ซับัซ้อน พื่ว่กเข่าจะสูามีารถืที่ำาแที่นเราได้้อยุ่างด่้ 
เพื่ราะงานเหล่าน่�เป็ันงานท่ี่�มีนุษยุ์มีองว่่า เป็ันงานท่ี่�น่าเบืั�อ งานท่ี่�ต้่องใช้้ 
แรงเยุอะ อ่กทัี่�งปัริมีาณงานปัระเภที่น่� ก็มัีกจะม่ีไม่ีใช่้น้อยุกันเลยุท่ี่เด่้ยุว่ 
ในองค์กรข่องเรา 

 อยุ่างไรก็ต่ามีการที่ำา Digital Transformation ให้เกิด้
ปัระโยุช้น์สููงสุูด้กับัองค์กรนั�น อาจจะไม่ีใช่้การเลือกเที่คโนโลยุ่ท่ี่�ด่้ท่ี่�สุูด้ 
หรือม่ีราคาแพื่งท่ี่�สุูด้มีาใช้้ แต่่เปัน็การเลอืกเที่คโนโลยุ่ท่ี่�เหมีาะสูมีกบััองคก์ร
มีากท่ี่�สุูด้ ซึ�งจะเกิด้ขึ่�นได้้ต้่องอาศััยุคว่ามีเข้่าใจในรูปัแบับัการด้ำาเนินธุุรกิจ 
(Business Model) ท่ี่�ที่ำาอยุู่อยุ่างลึกซึ�ง และม่ีคว่ามีเข้่าใจถึืงเที่คโนโลยุ ่
ท่ี่�จะใช้้ เนื�องจากการปัรับัตั่ว่ต่ามีองค์กรอื�นโด้ยุเลือกใช้้เที่คโนโลยุ่ท่ี่�ไม่ีเหมีาะสูมี 
กับัรูปัแบับัการด้ำาเนินธุุรกิจข่องเราเอง ก็อาจจะเป็ันการลงทุี่นท่ี่�สููญ่เปัล่า 
ทัี่�งด้้านงบัปัระมีาณและเว่ลาก็เป็ันได้้

 และเชื้�อกันว่่า นอกจากท่ี่�โลกธุุรกิจกำาลังถูืกท้ี่าที่ายุจาก Digital 
Disruption แล้ว่ การแพื่ร่ระบัาด้ข่องเชื้�อไว่รัสู Covid-19 ยุิ�งจะเป็ัน 
ตั่ว่เร่งปัฏิิกิริยุาในการที่ำาให้หลายุองค์กรต้่องเร่งปัรับัตั่ว่และหันมีาที่ำา Digital 
Transformation เพื่ื�อคว่ามีอยุู่รอด้กันอยุ่างจริงจังขึ่�นไปัอ่ก ดั้งนั�น 
ไม่ีเพ่ื่ยุงเฉพื่าะเที่คโนโลยุ่ RPA เที่่านั�น แต่่ยุังม่ีอ่กหลากหลายุเที่คโนโลยุ่ 
ท่ี่�กำาลังเข้่ามีาเป็ันสู่ว่นหนึ�งข่องโลกธุุรกิจในยุุค New Normal นับัจากน่�
อยุา่งแน่นอน แล้ว่ทุี่กท่ี่าน...พื่ร้อมีหรือยุงั ท่ี่�จะปัรับัตั่ว่เร่ยุนรู้ไปักับัสิู�งเหล่าน่� 
ฝากต่ิด้ต่ามีเรื�องราว่ต่่าง ๆ ข่องการที่ำา Digital Transformation ได้้ 
ในต่อนต่่อ ๆ ไปันะครับั

17Newsletter    Issue  99



การบริหารจัดการ

สำานักงานบัญชี

 ปััจจบัุันคงหลีีกเลีี�ยงไม่่ได้้ว่่าเทคโนโลียต่ี่าง ๆ  ได้้เข้้าม่าทำาให้
ระบับัการทำางานข้องเราเปัลีี�ยนไปั ซ่ึ่�งอาจจะทำาให้ใครหลีาย ๆ คน 
มี่คว่าม่กังว่ลีว่่าเทคโนโลียีเหล่ีานี� ไ ด้้ช่่ว่ยให้การทำางานดี้ข่้�น 
หรือไม่่อย่างไร แลีะมี่คว่าม่ปัลีอด้ภััยในการทำางานแค่ไหน โด้ยเฉพาะ 
ในสายงานบััญช่ีที�มี่คว่าม่ต่้องการในเรื�องคว่าม่ปัลีอด้ภััยข้อง 
ข้้อมู่ลีที�สูง 

	 อย่่ า ง ท่ี่� เร า ทุี่ก 	 ๆ 	 คนที่ราบ ว่่า ในสาย่งาน บัญช่ี นั� น 
การจััดการข้้อมููลจัำานว่นมูากในระย่ะเว่ลาจัำากัด	รว่มูไปถึึงการที่ำางาน
ท่ี่�ต้้องใช้ีคนในการที่ำางานเป็นข้้อจัำากัดในการเต้ิบโต้ข้ององค์กร	 ดังนั�น 
การนำาเที่คโนโลย่่เข้้ามูาช่ีว่ย่ในการบริหารงานจึังถืึอว่่าเป็นโอกาส 
ในการพััฒนาองค์กรให้เติ้บโต้	 รว่มูไปถึึงก้าว่ข้้ามูข่้ดจัำากัดเดิมู	 ๆ 
ท่ี่�มู่อยู่	่ไมู่ว่่าจัะเป็นการนำาระบบการจััดการข้้อมููลท่ี่�ช่ีว่ย่ลดคว่ามูซ้ำำ�าซ้้ำอน 
ในการที่ำางาน	หรือแมู้กระทัี่�งการช่ีว่ย่ลดระย่ะเว่ลาในการเดินที่าง 
เพัราะเราสามูารถึนั�งที่ำางานท่ี่�ไหนก็ได้	เป็นต้้น

	 เรามูองว่่าเที่คโนโลย่่ท่ี่� เข้้ามูาอย่่างรว่ดเร็ว่ในปัจัจุับัน 
ถืึอเป็นโอกาสในการเข้้ามูาชี่ว่ย่สนับสนุนการที่ำางานข้องนักบัญช่ี
มูากกว่่าอุปสรรค	 เพัราะว่่าเราเชืี�อคุณค่าท่ี่�แท้ี่จัริงข้องนักบัญช่ี 
คือ	การให้คำาปรึกษาและส่งต่้อข้้อมููลที่างการเงินท่ี่�เป็นประโย่ชีน์และ 
ทัี่น ท่ี่ว่ง ท่ี่ ใ ห้ กับ ลูก ค้าหรือ ผูู้้บ ริหารมูากกว่่าการบัน ทึี่กบัญช่ี 
โดย่เที่คโนโลย่่ท่ี่� เข้้ามูาอย่่างรว่ดเร็ว่น่� 	 จัะช่ีว่ย่ลดข้้อจัำากัดด้าน 
ปริมูาณงานและระย่ะเว่ลาการที่ำางานข้องนักบัญช่ีลง	

	 ด้ ว่ ย่ ทัี่� ง หมูด น่� เ ร า เ ชืี� อ ว่่ า ก า ร 	 Tr an s f o rma t i on 
ข้องอุต้สาหกรรมูบัญช่ีสู่การเป็น	 Digital	 อย่่างเต็้มูรูปแบบนั�น 
จัะช่ีว่ย่ย่กระดับมูาต้รฐานข้องผูู้้ประกอบการในวิ่ชีาช่ีพับัญช่ี 
ในหลาย่	ๆ 	ด้าน	ไมู่ว่่าจัะเปน็เรื�องข้องคณุภาพัการบรกิาร	ราคาค่าบริการ 
ท่ี่� ลดลงและต้อบโจัที่ย์่กลไกที่างด้านธุุร กิจั	 และการใช้ี เว่ลา 
อย่่างมู่ประสิที่ธิุภาพัข้องนักบัญช่ีมูากย่ิ�งขึ้�น	

	 แต่้การท่ี่�สำานักงานบัญช่ีจัะนำาเที่คโนโลย่เ่ข้้ามูาใช้ีในองค์กรนั�น 
ต้้องพิัจัารณาคว่ามูพัร้อมูในเรื�องใดบ้าง	และขั้�นต้อนรว่มูถึึงส่ว่นงาน 
ท่ี่�น่าสนใจัในการนำาเที่คโนโลย่่มูาใช้ีบริหารจััดการจัะเป็นส่ว่นใด 
สามูารถึพิัจัารณาจัากหัว่ข้้อดังต่้อไปน่�	

	 เนื�องจัากระบบเที่คโนโลย่่ท่ี่�จัะมู่ผู้ลต่้อการเปล่�ย่นแปลงอย่่างแท้ี่จัริง 
คือ	 ระบบงานท่ี่�สามูารถึเชืี�อมูต้่อกับ	 Internet	 ได้โดย่ต้รง	 และชี่ว่ย่ให้ 
การที่ำางานรว่ดเร็ว่ขึ้�น	 รว่มูไปถึึงการอำานว่ย่คว่ามูสะดว่กให้ผูู้้ที่ำางาน	และ 
ลดข้้อผิู้ดพัลาดท่ี่�อาจัจัะเกิดขึ้�น	 ดังนั�น	 ด้ว่ย่เที่คโนโลย่่ท่ี่�ปัจัจุับันมู่อยู่่และ 
เหมูาะสมูท่ี่�สุดคงหล่กไมู่พ้ันการที่ำางานอยู่่ในระบบ	Cloud	(ระบบ	Cloud	คือ 
ระบบท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�เป็น	Host	บริการผู่้านอินเต้อร์เน็ต้	 ช่ีว่ย่ให้ผูู้้ใช้ีงานสามูารถึ 
จััดเก็บข้้อมููล,	ดำาเนินการ	และจััดการข้้อมููลต่้าง	ๆ	ผู่้าน	Internet	โดย่แลกกับ
การเส่ย่ค่าใช้ีจ่ัาย่ค่าพืั�นท่ี่�ในการใช้ีงานและบริการ)		

ในยุค

1. ความพร้อมในระบบสารสนเทศ

โดย นางสาวฟ้้ามุ่่�ย ตรีีกาญจโนทััย
ท่ี่�ปรึกษาในคณะกรรมูการวิ่ชีาช่ีพับัญช่ีด้านการที่ำาบัญช่ี
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2. ทัศนคติิและความพร้อมของทีมงาน

ข้้อดี้ข้องระบับั Cloud ต่่อนักบััญชี่

อุปัสรรคต่่อการเปัลีี�ยนแปัลีง

• Real - Time Information

	 ปัจัจุับันการส่งเอกสารมูาในรูปแบบไฟล์ที่างบริษัที่ได้เปิดชี่องที่างในการนำาส่งไฟล์ขึ้�น	Share	Drive 
เพืั�อประหย่ัดเว่ลาและค่าใช้ีจ่ัาย่ในการที่ำาสำาเนาในการจััดส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษ	รว่มูถึึงเจ้ัาหน้าท่ี่�บัญช่ี
สามูารถึนำาไฟล์มูาเพืั�อที่ำาการบันทึี่กบัญช่ีได้อย่่างรว่ดเร็ว่มูากขึ้�น

• Information Sharing System

	 การที่ำางานบนฐานข้้อมููลเด่ย่ว่กันช่ีว่ย่ลดเว่ลาและคว่ามูผิู้ดพัลาดในการที่ำางาน	 โดย่ลูกค้าสามูารถึ 
เปิดเอกสารต่้าง	ๆ	เช่ีน	เอกสารซื้ำ�อข้าย่บนระบบโดย่โปรแกรมูสามูารถึบันทึี่กบัญช่ีได้อัต้โนมัูติ้	 ซึ้ำ�งที่างสำานักงาน
จัะช่ีว่ย่ในการว่ิเคราะห์ราย่การและคว่ามูถึูกต้้องข้องการบันทึี่กบัญช่ี	รว่มูไปถึึงกระที่บย่อดธุนาคาร	นำาส่งภาษ่ 
และงบการเงินต่้อหน่ว่ย่งานท่ี่�เก่�ย่ว่ข้้องให้ลูกค้า

• Increasing Cost 

	 เนื�องจัากระบบการที่ำางานแบบเดิมู	อาจัจัะมูองค่าใช้ีจ่ัาย่หรือต้้นทุี่นข้องระบบเป็นการลงทีุ่นครั�งเด่ย่ว่
และสามูารถึใช้ีงานได้ไมู่จัำากัด	แต่้ระบบสารสนเที่ศแบบใหมู่หรือ	Cloud	น่�	ค่าใช้ีจ่ัาย่จัะเกิดขึ้�นเป็นราย่เดือนหรือ
ราย่ปี	เสมืูอนการเช่ีาพืั�นท่ี่�	หรือการเช่ีาใช้ีบริการท่ี่�มู่อย่่างต่้อเนื�อง	โดย่นักบัญช่ีอาจัจัะต้้องมู่การปรับระบบการคิด
ค่าบริการกับลูกค้าในส่ว่นน่�

	 สิ�งสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้องค์กรสามูารถึที่ำาให้การเปล่�ย่นแปลงสำาเร็จัคือทัี่ศนคติ้ข้องท่ี่มูงานต่้อการที่ำางานในระบบใหมู่	
ซึ้ำ�งสามูารถึมูองเป็นสิ�งท่ี่�ย่ากและง่าย่ในเว่ลาเด่ย่ว่กัน	เนื�องจัากการเริ�มูต้้นต้้องเริ�มูต้้นท่ี่�เป้าหมูาย่ข้องผูู้้นำาองค์กร	รว่มูไปถึึง
การว่างแผู้นและการสื�อสารท่ี่�ที่ำาให้คนทัี่�งองค์กรเห็นข้้อด่	และโอกาสข้องการเปล่�ย่นแปลงดังกล่าว่

	 ทัี่�งน่� 	 คว่ามูเข้้าใจัท่ี่� ผิู้ดอย่่างหนึ�งท่ี่� มัูกถึูกนำามูาเป็นประเด็นต้่อการเปล่�ย่นแปลงคือ	 คว่ามูเข้้าใจัผิู้ด 
เรื�องการ	Disruptive	ข้องพันักงานบัญช่ี	หรือจัะกล่าว่โดย่ง่าย่	คือ	การท่ี่�อาช่ีพันักบัญช่ีจัะหาย่ไป	ซึ้ำ�งประเด็นดังกล่าว่ 
จัำาเปน็ต้้องที่ำาคว่ามูเข้้าใจักับท่ี่มูงานว่่า	เที่คโนโลย่ไ่มู่ใช่ีสิ�งท่ี่�จัะมูาแที่นท่ี่�นักบญัช่ี	แต่้นักบญัช่ีจัะถึกูเปล่�ย่นรูปแบบการที่ำางาน
ไมู่ใช่ีเพ่ัย่งแต่้ผูู้้บันทึี่กบัญช่ี	แต่้เป็นนักวิ่เคราะห์ที่างบัญช่ีในอนาคต้	ซึ้ำ�งสามูารถึสร้างมููลค่าให้นักบัญช่ีมูากขึ้�น
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	 การประกอบธุุรกิจในปัจจุบันช่่องทางในการขายสิินค้้าท่�เป็นท่�นิยมกันเป็นอย่างมาก 
ได้้แก่	 การขายสิินค้้าออนไลน์	 ซ่ึ่�งรูปแบบในการขายสิินค้้าม่ทั�งรูปแบบท่�ขายโด้ยช่่องทาง
แพลตฟอร์ม	(Platfrom)	ของเจ้าของสิินค้้าเอง	และขายผ่่าน	Platfrom	ซ่ึ่�งเจ้าของ	Platfrom 
ได้้สิร้างข่�นมา	เพ่�อให้้ผู้่ประกอบการรา้นค้้านำาสิินค้้าของตนเองมาวางขายใน	Platfrom	ของตนเอง 
โด้ยเจ้าของ	Platfrom	จะเก็บค่้าธุรรมเน่ยมห้ร่อค่้าบริการจากเจ้าของสิินค้้า	ตามอัตราและ 
จำานวนท่�ตกลงกัน	 โด้ยผู้่ซ่ึ่�อสิินค้้าสิามารถค้้นห้าสิินค้้าท่�ต้องการซ่ึ่�อและทำาการซ่ึ่�อสิินค้้า 
ผ่่าน	Platfrom	นั�น	และ	Platfrom	ส่ิงค้ำาสัิ�งซ่ึ่�อให้้เจ้าของสิินค้้าส่ิงสิินค้้าให้้ลูกค้้า	ห้ร่อบางกรณ่ี
เจ้าของสิินค้้า	ได้้ส่ิงสิินค้้าไปเกบ็ไว้ท่�	Platfrom	อยู่ก่อนแลว้และ	Platfrom	ได้้ส่ิงสิินค้้าให้้ลูกค้้าเอง 
และภายห้ลังจากนั�น	Platfrom	จะได้้โอนเงินค่้าสิินค้้าให้้เจ้าของสิินค้้า	โด้ยได้้หั้กค่้าธุรรมเน่ยม
ห้ร่อค่้าบริการออกจากเงินค่้าสิินค้้าท่�โอนให้้เจ้าของสิินค้้า	การขายสิินค้้าผ่่าน	Platfrom	ดั้งกล่าว 
ถ้า	Platfrom	เป็นตวักลางท่�รับค้ำาสัิ�งซ่ึ่�อจากลกูค้้าและรบัเงนิโอนจากลกูค้้าเข้าบญัช่่ของ	Platfrom
เพ่�อส่ิงค้ำาสัิ�งซ่ึ่�อไปยังเจ้าของสิินค้้าและถ่อเงินแทนลูกค้้าแล้วโอนเข้าบัญช่่ของเจ้าของสิินค้้า 
ภายห้ลัง	จะม่ภาระภาษ่ีท่�เก่�ยวข้องอย่างใด้อาจพิจารณีาได้้	ดั้งน่�

	 ภาระภาษีีเงิินได้้สำำาหรับการขายสิำนค้้าด้งัิกล่่าว	ให้พิิจารณา 
เจ้าของิสำินค้้าเป็็นใค้ร	 ถ้้าเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้าก็จะเสำียภาษีีเงิินได้้ 
บุค้ค้ล่ธรรมด้า	 โด้ยเงิินได้้จากการขายสิำนค้้านั�นเป็็นเงิินได้้ 
ตามมาตรา	40(8)	แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	เม่�อเจ้าของิสิำนค้้าได้้รับเงิิน 
โอนเข้าบญัชีีจากการที่ี�	Platfrom	ได้้โอนมาใหใ้นป็ใีด้จะตอ้งิถ่้อเป็็น 
เงิินได้้ที่ี� ต้องิเสำียภาษีีในป็ีนั�น	 โด้ยเงิินได้้ที่ี� ต้องินำามาเสำียภาษีี 
ต้องิเป็็นจำานวนเงิินได้้ทีี่�ได้้รับจากการขายสิำนค้้าก่อนหักค่้าธรรมเนียม 
หร่อค่้าบริการทีี่�	 Platfrom	 ได้้หักไว้	 (ส่ำวนการหักค่้าใช้ีจ่าย 
ของิเจ้าของิสิำนค้้า	ถ้้าเป็็นกรณีทีี่�เป็็นการซ่ื้�อสิำนค้้าแล้่วมาขายตอ่มีสิำที่ธิ 
หักค่้าใช้ีจ่ายตามค้วามจำาเป็็นแล่ะสำมค้วรได้้	หร่อเล่่อกหักค่้าใช้ีจ่าย 
เหมาในอัตราร้อยล่ะ	60	ก็ได้้)	แต่ถ้้าเจ้าของิสิำนค้้าเป็็นบริษัีที่หร่อ 
ห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่	เจ้าของิสิำนค้้าจะต้องินำารายได้้จากการขาย 
สิำนค้้านั�นมารวมค้ำานวณกำาไรสุำที่ธิเพ่ิ�อเสีำยภาษีีเงิินได้้นิติบุค้ค้ล่ 
ในรอบระยะเวล่าบัญชีีทีี่�เกิด้รายได้้ตามเกณฑ์์สิำที่ธิ�ตามมาตรา	65	
แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร
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แพลตฟอร์ม	(Platfrom)	ของเจ้าของสิินค้้าเอง	และขายผ่่าน	Platfrom	ซ่ึ่�งเจ้าของ	Platfrom 
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ผ่่าน	Platfrom	นั�น	และ	Platfrom	ส่ิงค้ำาสัิ�งซ่ึ่�อให้้เจ้าของสิินค้้าส่ิงสิินค้้าให้้ลูกค้้า	ห้ร่อบางกรณ่ี
เจ้าของสิินค้้า	ได้้ส่ิงสิินค้้าไปเกบ็ไว้ท่�	Platfrom	อยู่ก่อนแลว้และ	Platfrom	ได้้ส่ิงสิินค้้าให้้ลูกค้้าเอง 
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เพ่�อส่ิงค้ำาสัิ�งซ่ึ่�อไปยังเจ้าของสิินค้้าและถ่อเงินแทนลูกค้้าแล้วโอนเข้าบัญช่่ของเจ้าของสิินค้้า 
ภายห้ลัง	จะม่ภาระภาษ่ีท่�เก่�ยวข้องอย่างใด้อาจพิจารณีาได้้	ดั้งน่�
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บุค้ค้ล่ธรรมด้า	 โด้ยเงิินได้้จากการขายสิำนค้้านั�นเป็็นเงิินได้้ 
ตามมาตรา	40(8)	แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	เม่�อเจ้าของิสิำนค้้าได้้รับเงิิน 
โอนเข้าบญัชีีจากการที่ี�	Platfrom	ได้้โอนมาใหใ้นป็ใีด้จะตอ้งิถ่้อเป็็น 
เงิินได้้ที่ี� ต้องิเสำียภาษีีในป็ีนั�น	 โด้ยเงิินได้้ที่ี� ต้องินำามาเสำียภาษีี 
ต้องิเป็็นจำานวนเงิินได้้ทีี่�ได้้รับจากการขายสิำนค้้าก่อนหักค่้าธรรมเนียม 
หร่อค่้าบริการทีี่�	 Platfrom	 ได้้หักไว้	 (ส่ำวนการหักค่้าใช้ีจ่าย 
ของิเจ้าของิสิำนค้้า	ถ้้าเป็็นกรณีทีี่�เป็็นการซ่ื้�อสิำนค้้าแล้่วมาขายตอ่มีสิำที่ธิ 
หักค่้าใช้ีจ่ายตามค้วามจำาเป็็นแล่ะสำมค้วรได้้	หร่อเล่่อกหักค่้าใช้ีจ่าย 
เหมาในอัตราร้อยล่ะ	60	ก็ได้้)	แต่ถ้้าเจ้าของิสิำนค้้าเป็็นบริษัีที่หร่อ 
ห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่	เจ้าของิสิำนค้้าจะต้องินำารายได้้จากการขาย 
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	 การจ่ายเงิินค่้าสิำนค้้า	ตามกฎหมายไม่ได้้กำาหนด้ให้ผู้้้จ่ายเงิินมีหน้าทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย 
(ยกเว้นการซ่ื้�อขายสิำนค้้าพ่ิชีไร่บางิกรณีทีี่�กฎหมายกำาหนด้ให้หักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายแล่ะกรณีการขายสิำนค้้า 
ให้ราชีการซ่ื้�งิต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ		1	ตามมาตรา	50(4)		แล่ะมาตรา		69		ที่วิ	แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร) 
ดั้งินั�น	 การขายสิำนค้้าออนไล่น์	 ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าจ่งิไม่มีหน้าทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่ายไม่ว่าผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้า 
จะเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้าหร่อบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่	แต่อย่างิไรก็ตามการขายสิำนค้้าออนไล่น์
จะมีป็ระเด็้น	 เม่�อมีการเรียกเก็บเงิินค้่าสิำนค้้าจากล้่กค้้าซ่ื้�งิอาจจะมีการเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิสิำนค้้า	 
ซ่ื้�งิการจ่ายค่้าขนส่ำงินั�นมีกฎหมายกำาหนด้ให้ผู้้้จ่ายทีี่�เป็็นบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�น 
ต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ	1	ตามข้อ	12/4	ของิค้ำาสัำ�งิกรมสำรรพิากรที่ี�	ที่.ป็.4/2528ฯ	 
(แต่ถ้้าผู้้้จ่ายเงิินเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้า	การจ่ายค่้าขนส่ำงิไม่ต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย	 เน่�องิจากกฎหมาย 
ไม่ได้้กำาหนด้ให้ต้องิมีการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย)	แต่สำำาหรับการขายสิำนค้้าทีี่�มีการขนส่ำงิให้แก่ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าด้้วย 
ถ้้าผู้้้ขายสิำนค้้าไม่ได้้ป็ระกอบกิจการขนส่ำงิเป็็นป็กติธุระ	ซ่ื้�งิโด้ยทัี่�วไป็แล้่วผู้้้ขายสิำนค้้าก็มักจะไม่ป็ระกอบ 
กิจการขนส่ำงิ		ค่้าขนส่ำงิทีี่�มีการเรียกเก็บจากผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าจ่งิถ่้อเป็็นส่ำวนหน่�งิของิค่้าสิำนค้้าซ่ื้�งิไม่อย้ใ่นบังิคั้บ 
ทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	แต่อย่างิใด้

	 ปั็ญหาในการหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย	 สำำาหรับการขายสิำนค้้าออนไล่น์ผู่้าน	 Platfrom 
ถ้้าจะมีป็ัญหาจะไม่ใช่ีป็ัญหาระหว่างิผู้้้ขายสิำนค้้า	 (ร้านค้้า)	 กับผู้้้ซื้่�อสิำนค้้า	แต่จะเป็็นปั็ญหา 
ระหว่างิเจ้าของิสำินค้้า	 (ร้านค้้า)	 ทีี่�เป็็นบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�น 
ทีี่�นำาสิำนค้้าไป็ขายผู่้าน	 Platfrom	 กับ	 Platfrom	 (ถ้้าเจ้าของิร้านค้้าเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้า 
กฎหมายไมได้้กำาหนด้ให้การจ่ายเงิินค้้าบริการหร่อค่้าธรรมเนียมทีี่�บุค้ค้ล่ธรรมด้าจ่ายจะต้องิ 
หักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	จ่งิไม่มีปั็ญหา)	เพิราะการจ่ายเงิินค่้าธรรมเนียม	หร่อค่้าบริการทีี่�เจ้าของิสิำนค้้า 
ดั้งิกล่่าว	 (ร้านค้้า)	 จะต้องิจ่ายให้	 Platfrom	จะต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ	3 
(Platfrom	เป็็นบริษัีที่ฯ	ไที่ย)		ผู้้้จ่ายเงิินนั�นจะที่ำาการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายอย่างิใด้	ในเม่�อในขณะทีี่� 
Platfrom	โอนงิินให้เจ้าของิสิำนค้้าได้้โอนเงิินหลั่งิจากหักค่้าธรรมเนียมแล่ะค่้าบริการไป็แล้่ว 
โด้ยเจ้าของิสำนิค้้าดั้งิกล่่าวไมไ่ด้้จ่ายเงิินออกจากตนเองิ	ซื้่�งิการที่ี�	Platfrom	ได้้หักเงิินค้า่ธรรมเนยีม 
แล่ะค้่าบริการจากค้่าสำินค้้าทีี่�ต้องิโอนให้เจ้าของิสิำนค้้านั�น	ก็ถ่้อได้้ว่าเจ้าของิสิำนค้้าได้้จ่ายเงิิน 
ค่้าธรรมเนียมแล่ะค่้าบริการให้	Platfrom	ดั้งินั�น	ณ	วันดั้งิกล่่าว	เจ้าของิสิำนค้้าดั้งิกล่่าวจะต้องิ 
ที่ำาการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	แต่ในที่างิป็ฏิิบัติจะหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายได้้อย่างิใด้	ในเม่�อเงิินค่้าธรรมเนียม
แล่ะค่้าบริการไม่ได้้โอนจากเจ้าของิสิำนค้้า	(ร้านค้้า)	แล่ะ	Platfrom	ก็ไม่ได้้โอนภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่าย 
มาให้	Platfrom	 เพ่ิ�อนำาส่ำงิภาษีีให้กรมสำรรพิากร	 ดั้งินั�น	 เจ้าของิสิำนค้้าจ่งิมีหน้าทีี่�ต้องินำาส่ำงิ 
ภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่ายให้กรมสำรรพิากรภายในวันทีี่�	7	ของิเด่้อนถั้ด้ไป็	ปั็ญหาก็ค่้อ	ภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่าย 
ทีี่�ต้องินำาส่ำงิดั้งิกล่่าว	 เจ้าของิสิำนค้้าจะนำาเงิินใค้รไป็นำาส่ำงิภาษีีให้กรมสำรรพิากร	 ก็มีที่างิเล่่อกอย้ ่
2	ที่างิค่้อ	ที่างิทีี่�หน่�งิ	 นำาเงิินของิตนเองิไป็นำาส่ำงิเท่ี่าจำานวนภาษีีทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย 
เพ่ิ�อให้ตนเองิพิ้นค้วามรับผู้ิด้	ที่างิที่ี�สำองิ	ไป็เรียกร้องิเงิินภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่ายจาก	Platfrom	แล่ะ 
ออกหนังิส่ำอรับรองิการหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย	 ให้	Platfrom	นำาไป็ใช้ีเป็็นเค้รด้ิตภาษีีในการย่�น 
แบบ	ภ.งิ.ด้.50	เม่�อสิำ�นรอบระยะเวล่าบญัชีี	ซ่ื้�งิที่างิเล่่อกทีี่�สำองิน่าจะเป็็นที่างิเล่่อกทีี่�ยติุธรรมสำำาหรับ
ทัี่�งิสำองิฝ่่าย	ดั้งินั�น	Platfrom	ค้วรจะวางิแผู้นเกี�ยวกับภาษีีทีี่�ต้องิถ้้กเจ้าของิสิำนค้้าหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย 
แล่ะนำาส่ำงิ	เพ่ิ�อมิให้เจ้าของิสิำนค้้ามีปั็ญหาในการนำาส่ำงิภาษีีหัก	ณ	ทีี่�จ่าย	ไม่ถ้้กต้องิ	แล่ะที่างิเล่่อกหน่�งิ 
ทีี่�	Platfrom	สำามารถ้แก้ไขปั็ญหาดั้งิกล่่าวโด้ยไม่เด่้อด้ร้อนกับเจ้าของิสิำนค้้า	 ก็ค่้อ	อาจที่ำาเร่�องิ 
ให้เจ้าของิสิำนค้้าตั�งิ	Platfrom	เป็็นตัวแที่นในการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	ย่�นรายการแล่ะนำาส่ำงิภาษีี	
โด้ยอาจจะที่ำาเร่�องิต่อกรมสำรรพิากรเพ่ิ�อให้การจัด้ที่ำาตามวิธีนี�	สำามารถ้ทีี่�จะให้เอกสำารในการย่�น 
รายการแที่นเจ้าของิสิำนค้้า	เป็็นหลั่กฐานในการเค้รดิ้ตภาษีีแที่นหนังิส่ำอรับรองิการหักภาษีี	ณ	ทีี่�จา่ย

 ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่ี�จ่่าย
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	 ร้านค้้าที่ี�มีรายรับจากการขายสิำนค้้าแล่ะการใหบ้รกิารเกนิ	1,800,000	บาที่ตอ่ป็	ีจะตอ้งิเสำยีภาษีี 
ม้ล่ค่้าเพิิ�ม	 เม่�อร้านค้้าได้้จด้ที่ะเบียนภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มตามกฎหมายแล่้วย่อมเป็็นผู้้้ป็ระกอบการจด้ที่ะเบียน 
ภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม	โด้ยมีสิำที่ธิออกใบกำากับภาษีีได้้ตามกฎหมาย	(ถ้้ายังิไม่ได้้จด้ที่ะเบียนภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มจะไม่มี 
สิำที่ธิออกใบกำากับภาษีี	แต่จะต้องิเสำียภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มสำำาหรับรายรับสำ่วนทีี่�เกิน	1,800,000	บาที่ต่อป็ี 
พิร้อมเบี�ยป็รับแล่ะเงิินเพิิ�มตามกฎหมาย)	สำำาหรับ	Platfrom	ทีี่�ให้ร้านค้้านำาสิำนค้้ามาวางิขายบน	Platfrom 
ของิตนเองิ	 เม่�อได้้รับค่้าธรรมเนียมหร่อค่้าบริการจากร้านค้้าจะต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มแล่ะต้องิออก 
ใบกำากับภาษีีให้ร้านค้้าก็มีป็ระเด็้นว่าจะออกใบกำากับภาษีีอยา่งิย่อได้้หร่อไม่	เห็นว่า	Platfrom	ได้้ให้บริการ 
แก่ร้านค้้าทีี่�ที่ำาสัำญญากับ	Platfrom	เพ่ิ�อนำาสิำนค้้ามาวางิขาย	การให้บริการของิ	Platfrom	เป็็นการให้
บริการเฉพิาะบุค้ค้ล่ที่ี�นำาสิำนค้้ามาวางิขายบน	Platfrom	ไม่ใช่ีการให้บริการรายย่อยแก่บุค้ค้ล่จำานวนมาก 
ทีี่�จะมีสิำที่ธิออกใบกำากับภาษีีอย่างิย่อได้้ตามป็ระกาศอธิบดี้กรมสำรรพิากร	 เกี�ยวกับภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม 
(ฉบับทีี่�	32)ฯ	ดั้งินั�นจ่งิต้องิออกใบกำากับภาษีีแบบเต็มร้ป็

	 ในสำ่วนของิการเสำียภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มสำำาหรับการขายสิำนค้้าออนไล่น์จะเสำียอย่างิใด้นั�น	ค้วรพิิจารณาจากจุด้ทีี่�ว่า	การเสำียภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม 
สำำาหรับการขายสิำนค้้าเกิด้ข่�นเม่�อค้วามรับผิู้ด้ในการเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มเกิด้ข่�น	 ตามมาตรา	 78(1)	 แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	 กล่่าวค่้อ 
เม่�อสำ่งิมอบสำินค้้า	เว้นแต่เม่�อออกใบกำากับภาษีี	หร่อได้้รับชีำาระค้่าสำินค้้าก่อนสำ่งิมอบสำินค้้า	ค้วามรับผู้ิด้จะเกิด้ข่�นตามสำ่วนของิการกระที่ำานั�น	ๆ	 
ดั้งินั�น	การขายสิำนค้้าโด้ยผู่้าน	Platfrom	จ่งิค้วรพิิจารณาได้้	2	กรณี	ค่้อ

	 โด้ยจะส่่งมอบัส่ินค้าให้้ลููกค้าเม่�อลููกค้าได้้ซ่ื้�อส่ินค้าผ่่าน	Platfrom	แลูะได้้รัึบัแจ้ง 
จาก	Platfrom	ให้้เจ้าของสิ่นค้าส่่งสิ่นค้าให้้ลููกค้า	ทัี่�งน่�	ห้ากลููกค้าได้้ซ่ื้�อสิ่นค้าผ่่าน	Platfrom	
แลูะได้้โอนเงินค่าสิ่นค้าผ่่าน	Platfrom	แลูะห้าก	Platfrom	 เป็นผู้่รัึบัเงินโอนจากลููกค้า 
เพ่�อชำารึะค่าสิ่นค้าให้้เจ้าของสิ่นค้า	 (ร้ึานค้า)	แที่นลููกค้า	โด้ย	Platfrom	จะโอนเงินค่าสิ่นค้า 
ให้้เจ้าของสิ่นค้า	(ร้ึานค้า)	 เม่�อเจ้าของสิ่นค้า	(ร้ึานค้า)	ได้้ส่่งสิ่นค้าให้้ลููกค้าแลู้วิ	ในกรึณ่เช่นน่�	
เจ้าของสิ่นค้า	 (ร้ึานค้า)	 ก็จะเส่่ยภาษ่มูลูค่าเพิ�มเม่�อส่่งมอบัสิ่นค้าให้้ลููกค้า	 (ออกใบักำากับัภาษ่ 
ให้้ลููกค้า)

	 เม่�อล้่กค้้าซ่ื้�อสิำนค้้าผู่้าน	 Platfrom	 ก็ให้	 Platfrom	 เป็็นผู้้้ส่ำงิสิำนค้้าให้ล้่กค้้า 
ถ้้าหากที่ำาเช่ีนนี�	การทีี่�เจ้าของิสิำนค้้าได้้ส่ำงิมอบสิำนค้้าให้	Platfrom	ด้งัิกล่่าว	ถ่้อเป็็นการขายสิำนค้้า 
ทัี่นที่ีตามมาตรา	 77/1(8)(ข)	 แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	 เจ้าของิสิำนค้้าทีี่�นำาสิำนค้้าไป็ขาย 
โด้ยผู่้าน	 Platfrom	 จะต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มทัี่นทีี่เม่�อส่ำงิมอบสิำนค้้าให้	 Platfrom 
ตามจำานวนสิำนค้้าทีี่�ส่ำงิมอบให้	Platfrom	(ออกใบกำากับภาษีีให้	Platfrom)

 กรณีเจ่้าของิสิินค้้า (ร้านค้้า) เลือกที่ี�จ่ะสิ่งิมอบสิินค้้าใหั้ลูกค้้าเองิ 

 กรณีที่ี�เจ่้าของิสิินค้้าได้้นำาสิินค้้าไปไว้้กับแพลตฟอร์ม

 ภาษีีมูลค้่าเพิ�ม
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	 ปั็ญหาการขายสิำนค้้าออนไล่น์	จะมีปั็ญหาเกี�ยวกับภาษีีอีกป็ระเด็้นหน่�งิก็ค่้อ	 
การเรียกเก็บค่้าขนสำ่งิจากผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้า	 (กล่่าวค่้อค่้าขนสำ่งิทีี่�เรียกเก็บจากล้่กค้้านั�น 
จะต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค้่าเพิิ�มหร่อไม่)	 เนี�องิจากตามมาตรา	81(1)(ณ)	แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร	
ได้้กำาหนด้ว่า	การให้บริการขนส่ำงิในราชีอาณาจักรได้้รับยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม	 ดั้งินั�น 
ถ้้าผู้้้ให้บริการขนสำ่งิเรียกเก็บค้่าขนสำ่งิจากล้่กค้้าผู้้้ซ่ื้�อสำินค้้าจะไม่มีภาระภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม 
นั�นเองิ	(ออกใบเสำร็จรับเงิินให้ผู้้้ซ่ื้�อในช่ี�อผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าโด้ยตรงิ)

												ตัวอย่างิ	ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าสัำ�งิซ่ื้�อสิำนค้้าจากร้านค้้าผู่้าน	Platfrom	โด้ยผู้้้ซ่ื้�อจะต้องิจ่ายค่้าสิำนค้้าจำานวน	2,000	บาที่	ค่้าขนส่ำงิ	100	บาที่ 
แล่ะล้่กค้้า	 (ผู้้้ซ่ื้�อ)	 จ่ายค่้าสิำนค้้าแล่ะค่้าขนส่ำงิผู่้าน	Platfrom	โด้ย	Platfrom	จะโอนค่้าสิำนค้้าให้ผู้้้ขายสิำนค้้า	แล่ะค่้าขนส่ำงิให้บริษัีที่ขนส่ำงิ	 
โด้ยร้านค้้าออกใบกำากับภาษีีให้ล้่กค้้า	จากฐานภาษีี	2,000	บาที่		แล่ะบริษัีที่ขนส่ำงิออกใบเสำร็จรับเงิินให้ผู้้้ซ่ื้�อ	กรณีเช่ีนนี�ค่้าขนส่ำงิทีี่�บริษัีที่ขนส่ำงิ 
ได้้รับจากผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าย่อมได้้รับยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม	สำำาหรับผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าถ้้าเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้าก็ไม่มีหน้าทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	ทีี่�จ่าย	แต่อย่างิใด้ 
แต่ถ้้าเป็็นบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�น	 ก็มีหน้าทีี่�ต้องิหักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ	1	 ถ้้ามีการจ่ายค่้าขนสำ่งิ 
ตั�งิแต่	1,000	บาที่

	 อย่างิไรก็ตาม	ถ้้าร้านค้้าขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
ห ร่อขาย สิำน ค้้ า ผู่้ าน 	 P la t f rom	 โด้ย ร้ าน ค้้ า 
เป็็นผู้้้ส่ำงิสิำนค้้าให้ล้่กค้้า	แล่ะเรียกเก็บค่้าสิำนค้้าจากผู้้้ซ่ื้�อ 
พิร้อมกับเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิสิำนค้้า	 กรณีดั้งิกล่่าว 
ถ้้าจะพิิจารณาเฉพิาะป็ระเด้็นของิการยกเว้น 
ภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มสำำาหรับการขนส่ำงินั�น	จะเป็็นการยกเว้น 
ให้สำำาหรับการให้บริการขนส่ำงิทีี่�ไม่มีการขายสิำนค้้า	
หร่อการให้บริการอ่�นร่วมด้้วย	หร่อถ้้ามีการขายสิำนค้้า
หร่อบริการอ่�นร่วมด้้วย	ผู้้้ป็ระกอบการทีี่�ขายสิำนค้้าหร่อ 
บริการอ่�นนั�น	จะต้องิป็ระกอบกิจการขนส่ำงิเป็็นป็กติ 
ธุระด้้วย	กล่่าวค่้อ	นอกจากป็ระกอบกิจการขายสิำนค้้า	
หร่อให้บริการแล้่วยงัิมีกิจการขนส่ำงิเป็็นอีกกิจการหน่�งิ 
ทีี่�ป็ระกอบกิจการเป็็นป็กติธุระของิผู้้้ป็ระกอบการนั�น	
ถ้้าเป็็นเช่ีนนี�	การป็ระกอบกิจการขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
แล่ะมีการขนส่ำงิให้ล้่กค้้าด้้วย		โด้ยผู้้้ขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
ได้้ป็ระกอบกิจการขนส่ำงิเป็็นป็กติธุระด้้วย	 แล่ะ 
มีการเรียกเก็บค่้าขนสำ่งิแยกกับค่้าสิำนค้้า	 ค่้าขนสำ่งิ 
ย่อมได้้รับยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม	 แต่ถ้้าเรียกเก็บ 
ค่้าขนส่ำงิรวมอย้่กับค่้าสิำนค้้า	 ค่้าตอบแที่นทีี่�ได้้จาก 
ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าก็จะเป็็นค่้าตอบแที่นจากการขายสำินค้้า 
ทัี่�งิจำานวนทีี่�ต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มทัี่�งิจำานวนไม่ได้้รับ 
ยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มแต่อย่างิใด้

	 อย่างิไรก็ดี้	 ในสำภาพิค้วามเป็็นจริงิของิการป็ระกอบกิจการขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
ของิร้านค้้าเองิหร่อร้านค้้าขายสิำนค้้าผู่้าน	Platfrom	 ผู้้้ป็ระกอบการทีี่�ขายสิำนค้้าออนไล่น์ 
มักจะไม่ได้้ป็ระกอบกิจการขนส่ำงิเป็็นป็กติธุระ	แต่จะจ้างิให้ผู้้้ป็ระกอบการขนส่ำงิอ่�นเป็็นผู้้้ขนส่ำงิ 
สิำนค้้าใหล้้่กค้้า	แล่ะเรียกเก็บค้า่ขนสำง่ิจากล้่กค้้า	ถ้้าเป็็นการขายสิำนค้้าแล่ะมกีารเรียกเก็บค้า่ขนสำง่ิ 
จากล้่กค้้าเช่ีนนี�	ค่้าขนส่ำงิทีี่�เรียกเก็บนั�นจะถ่้อเป็็นส่ำวนหน่�งิของิค่้าสิำนค้้า	ทีี่�ต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�ม 
ด้้วยไม่ว่าผู้้้ขายสำินค้้าจะเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิแยกกับราค้าสิำนค้้าหร่อรวมกับราค้าสิำนค้้า	เน่�องิจาก 
ผู้้้ขายสิำนค้้าไม่ได้้ป็ระกอบกิจการขนส่ำงินั�นเองิ	 จ่งิมีผู้ล่ที่ำาให้ต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มจาก 
การขายสิำนค้้าดั้งิกล่่าว	 โด้ยฐานภาษีีม้ล่ค้่าเพิิ�มจะคิ้ด้จากม้ล่ค่้าทัี่�งิหมด้ทีี่� ได้้ รับจาก 
การขายสิำนค้้า	(รวมค่้าขนส่ำงิด้้วย)
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	 ป็ระเด็้นเกี�ยวกับการเรียกเก็บค่้าขนส่ำงิสำำาหรับการซ่ื้�อขายสำินค้้า 
ออนไล่น์	 อาจจะมีป็ัญหาในส่ำวนทีี่�เกี�ยวกับภาษีีอีกป็ระเด็้นหน่�งิก็ค่้อ	 
กรณีทีี่�ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าได้้ซ่ื้�อสิำนค้้าจากร้านค้้าออนไล่น์ไม่ว่าจะซ่ื้�อจากร้านค้้า 
ทีี่�เป็็น	Platfrom	ของิร้านค้้าโด้ยตรงิ	หร่อซื้่�อผู่้าน	Platfrom	ทีี่�ร้านค้้า 
ได้้นำาสิำนค้้าไป็วางิขาย	 โด้ยป็กติล้่กค้้าผู้้้ซื้่�อสิำนค้้าจะที่ราบว่าราค้าสิำนค้้า 
ทีี่�ต้องิจ่ายเที่่าใด้แล่ะค้่าขนสำ่งิทีี่�จะต้องิจ่ายเที่่าใด้จากรายการที่ี�ป็รากฎ 
ใน	 Platfrom	 เม่�อตกล่งิซ่ื้�อสิำนค้้า	 แต่เม่�อล้่กค้้าโอนเงิินหร่อจ่ายเงิิน 
ค่้าสิำนค้้าพิร้อมค่้าขนส่ำงิผู่้าน	 Platfrom	 อาจจะป็รากฎว่าค่้าขนส่ำงิ 
ทีี่� ล้่กค้้าจ่ายไป็นั�นได้้จ่ายเกินไป็หร่อจ่ายขาด้ไป็จากทีี่�บริษัีที่ขนส่ำงิ 
ได้้คิ้ด้ค่้าขนส่ำงิ	 ซ่ื้�งิร้านค้้าจะเป็็นผู้้้รับผิู้ด้แล่ะรับชีอบสำำาหรับค่้าขนส่ำงิ 
ทีี่�จ่ายขาด้ไป็หริอเกินไป็	โด้ยบริษัีที่ขนส่ำงิจะเรียกเก็บส่ำวนทีี่�ขาด้จากร้านค้้า 
แล่ะจะค่้นส่ำวนทีี่�เกินให้ร้านค้้า	 (ล้่กค้้าผู้้้ซ่ื้�อไม่ต้องิจ่ายเพิิ�มกรณีขาด้ไป็ 
แล่ะไม่ได้้รับค่้นกรณีเกินไป็)	 มีปั็ญหาว่าค้่าขนสำ่งิส่ำวนนี�เม่�อร้านค้้า 
ได้้รับจากบริษีัที่ขนส่ำงิจะต้องิเสีำยภาษีีอย่างิใด้	 หร่อเม่�อร้านค้้าจ่าย 
จะต้องิเสีำยภาษีีอย่างิใด้	แยกพิิจารณาได้้ดั้งินี�

	 ตัวอย่างิ	 ผู้้้ซ่ื้�อสิำนค้้าสัำ�งิซ่ื้�อสิำนค้้าจากร้านค้้าผู่้าน	Platfrom	โด้ยผู้้้ซ่ื้�อจะต้องิจ่ายค่้าสิำนค้้าจำานวน		2,000	บาที่	ค่้าขนส่ำงิ	100	บาที่ 
แล่ะล้่กค้้า(ผู้้้ซ่ื้�อ)	จ่ายค่้าสิำนค้้าแล่ะค่้าขนส่ำงิผู่้าน	Platfrom	โด้ย	Platfrom	จะโอนค่้าสิำนค้้าแล่ะค่้าขนส่ำงิให้ผู้้้ขายสิำนค้้า	กรณีนี�ร้านค้้าต้องิออก 
ใบกำากับภาษีีใหล้้่กค้้า	จากฐานภาษีี	2,100	บาที่	(ร้านค้้าต้องิเสีำยภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มรวมค่้าขนส่ำงิจากฐานภาษีี	จำานวน	2,100	บาที่)		แล่ะเม่�อบริษัีที่ 
ขนส่ำงิเรียกเก็บค่้าขนสำ่งิจากร้านค้้า	 (ที่างิป็ฎิบัติอาจโอนจาก	Platfrom	ซื้่�งิที่ำาแที่นร้านค้้าให้บริษัีที่ขนสำ่งิ)	การให้บริการขนสำ่งิดั้งิกล่่าว 
ได้้รับยกเว้นภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มบริษัีที่ขนสำ่งิไม่ต้องิออกใบกำากับภาษีี	แต่ต้องิออกใบเสำร็จรับเงิินให้ร้านค้้า	100	บาที่	แล่ะถ้้าร้านค้้าเป็็นบริษัีที่ 
หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนติิบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�นก็จะตอ้งิหกัภาษีี	ณ	ทีี่�จ่ายในอต้รารอ้ยล่ะ	1	(ถ้้ามกีารจา่ยตามสำญัญารายหน่�งิ	ๆ 	ตั�งิแต	่1,000	บาที่)

 กรณีร้านค้้าได้้รับ

 ย่อมถ่้อเป็็นรายได้้ทีี่�ร้านค้้าต้องินำามาเสีำยภาษีีเงิินได้้ 
โด้ยถ่้อเป็็นเงิินได้้ตามมาตรา	 40(8)	 แห่งิป็ระมวล่รัษีฎากร 
แต่ร้านค้้าไม่ต้องิเสำียภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มเน่�องิจากเงิินทีี่�ได้้รับดั้งิกล่่าว 
ไม่ใช่ีค่้าตอบแที่นจากการขายสิำนค้้าหร่อการให้บริการ	

 กรณีร้านค้้าต้องิจ่่ายใหั้บริษีัที่ขนสิ่งิ

 เ งิินส่ำวนนี� ถ่้อเป็็นค่้าขนส่ำงิทีี่� ต้องิจ่ายเพิิ�ม	 ร้านค้้า 
ทีี่�เป็็นบริษัีที่หร่อห้างิหุ้นส่ำวนนิติบุค้ค้ล่หร่อนิติบุค้ค้ล่อ่�นต้องิหักภาษีี 
ณ	ทีี่�จ่ายในอัตราร้อยล่ะ	1	 (ถ้้าร้านค้้าเป็็นบุค้ค้ล่ธรรมด้าไม่ต้องิ 
หักภาษีี	ณ	 ทีี่�จ่าย)	 ส่ำวนบริษัีที่ขนส่ำงิเม่�อได้้รับย่อมได้้รับยกเว้น 
ภาษีีม้ล่ค่้าเพิิ�มเนี�องิจากเป็็นค่้าขนส่ำงิ
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ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กับกิจการขายของ Online

	 ผู้้�ขายต้�องชำำาระค่่าบริการท่ี่�หน่่วย
งาน่ซ่ึ่�งต้น่ใชำ�บริการน้่�น่เองเน่่�องจากผู้้�ให�บริการ 
ไม่่ยอม่ให�ห้กภาษ่ี	ณ	 ท่ี่�จ่ายไว�	 เช่ำน่	 กรณ่	
Facebook,	Youtube	และ	Google	เป็็น่ต้�น่ 
(ปั็จจุบ้น่บางป็ระเที่ศได้�ออกกฎหม่ายเฉพาะ
เพ่�อให�เว็บเหล่าน่่�ต้�องเส่ียภาษ่ีเงิน่ได้�และ 
ต้�องถู้กห้กภาษ่ี	ณ	 ท่ี่�จ่ายจากกิจการท่ี่�จ่าย 
จากป็ระเที่ศผู้้�ใชำ�บริการแล�วน้่�น่)	 รวม่ท้ี่�ง 
ต้�องน่ำาส่ีงภาษี่ม้่ลค่่าเพิ�ม่จากม้่ลค่่าบริการน่่� 
อ่กส่ีวน่หน่่�ง

	 ผู้้�ขายม่่ภาระท่ี่�ต้�องจ่ายค่่าบริการ
ขายต้าม่อ้ต้ราท่ี่�ได้�ต้กลงก้บ	Webport	ซ่ึ่�งต้�อง 
ห้กภาษ่ี	ณ	ท่ี่�จ่ายไว�	สีำาหร้บค่่าบริการข�างต้�น่ 
และค่่าส่ีงเสีริม่การขายต้าม่ท่ี่�	 Webport 
เร่ยกเก็บ	(ถู�าม่่)
	 น่อกจากน่่�แล�ว	ย้งม่่ค่่าขน่ส่ีงสิีน่ค่�า 
ท่ี่� ผู้้� ข า ย ได้� จ่ า ย เ พ่� อ ส่ี ง สิี น่ค่� า ไป็ย้ ง ผู้้� ซ่ึ่� อ 
ซ่ึ่�งต้�องห้กภาษี่	ณ	 ท่ี่�จ่าย	 ใน่อ้ต้ราร�อยละ	1 
ของค่่าขน่ส่ีงท่ี่�เกิด้ข่�น่	 ไม่่ว่าจะม่่ส้ีญญาก้บ	
Webport	 ซ่ึ่�งระบุไว�เป็็น่อย่างอ่�น่	 (ต้าม่หล้ก
กฎหม่ายไที่ย	“ส้ีญญาใด้ท่ี่�ที่ำาข่�น่ถู�าม่่ข�อกำาหน่ด้
ท่ี่�ข้ด้ต่้อกฎหม่ายค่วาม่สีงบเร่ยบร�อย	 และ 
ศ่ลธรรม่อ้น่ด่้ย่อม่ไม่่ม่่ผู้ลบ้งค้่บ”)

	 หากข�อเท็ี่จจริงป็รากฏว่าการเล่อกใชำ� 
ผู้้� ใ ห� บ ริการขน่สี่ งกำาหน่ด้โด้ย 	 Webpor t 
(เว็บม่่อำาน่าจการค่วบคุ่ม่การขน่ส่ีง)	อาจที่ำาให� 
สีถูาน่การณ์จ่ายเป็ล่�ยน่ไป็	(ด้้เน่่�อหาของส้ีญญาน้่�น่ 
ป็ระกอบ)	การห้กภาษ่ี	ณ	ท่ี่�จ่าย	จะส้ีม่พ้น่ธ์ก้บ 
ข�อเท็ี่จจริงท่ี่�พบ

นายคเณศ  รัังสิิพรัาหมณกุุล 
กรรม่การใน่ค่ณะกรรม่การวิชำาช่ำพบ้ญช่ำด้�าน่การบ้ญช่ำภาษ่ีอากร

กรณีที่ กรณีที่  และ 

	 บริการเสีริม่การสี่งสิีน่ค่�าถู่งเป็็น่การ 
ให�บริการได้�แก่การเร่ยบเก็บเงิน่ป็ลายที่าง	(COD)	
ถู่อเป็็น่การให�บริการโด้ยผู้้� ส่ีงสิีน่ค่�าใน่ส่ีวน่น่่� 
การห้กภาษ่ี	ณ	 ท่ี่�จ่าย	 จ่งห้กต้าม่ล้กษีณะของ
บริการใน่อ้ต้ราร�อยละ	3	ของค่่าบรกิารท่ี่�ผู้้�ขายจ่าย 
ให�แก่ผู้้�ร้บขน่ส่ีง	เช่ำน่เด่้ยวก้บบริการโลจิสีติ้ก

กิิจกิารขายของออนไลน์สามารถแบ่่งออกิเป็็น 3 แบ่บ่ใหญ่่ ๆ ได้้เป็็น

ขายโด้ยต้รงให�แก่ล้กค่�าผู่้าน่ช่ำองที่าง
ออน่ไลน์่	(Online)	ของต้น่เอง	เช่ำน่	หน่�าเว็บ

ของกิจการ,Facebook,	Line	
หร่อช่ำองที่างอ่�น่	ๆ	ท่ี่�ไม่่ใชำ�ต้าม่	

ขายผู่้าน่เว็บท่ี่า	(Webport)	เช่ำน่	Lazada,	
Shopee	และ	JD.COM	เป็็น่ต้�น่	และ ขายผู่้าน่ท้ี่�งสีองช่ำองที่างข�างต้�น่

	 แม่�ข�อเท็ี่จจริงป็รากฏว่า	Webport 
จะเป็็น่ผู้้�กำาหน่ด้ค่่าขน่สี่งเร่ยกเก็บจากผู้้�ซ่ึ่�อน่ำาส่ีง
ให�ผู้้�ขาย	 (โด้ยม่่ภาษี่ม้่ลค่่าเพิ�ม่ก็ต้าม่)	แต่้ผู้้�ขาย 
ค่งเป็็น่ผู้้�ร้บผิู้ด้ชำอบใน่ค่่าขน่ส่ีงท่ี่�เกิด้ข่�น่จริง	ผู้ลต่้าง 
ของค่่าขน่ส่ีงจากอ้ต้ราท่ี่�	Webport		กำาหน่ด้น่่�ผู้้�ขาย 
จะเป็็น่ผู้้�ต้�องชำำาระเพิ�ม่ใน่กรณ่ค่่าขน่ส่ีงส้ีงกว่า 
อ้ต้ราท่ี่�	Webport	กำาหน่ด้	และร้บเงิน่ใน่กรณ่ 
ท่ี่�ค่่าขน่ส่ีงจริงต้ำ�ากว่า	อ้ต้ราท่ี่�	Webport	กำาหน่ด้
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	 ปััจจุบัันธุุรกิิจปัรับัตััวนำ�เทคโนโลยีีม�ช่่วยีในกิ�รบัริห�รจัดกิ�รในธุุรกิิจ	และ	Tranformation	ม�เป็ัน 
กิ�รทำ�ง�นแบับั	Digital	เพ่ื่�อกิ�รตััดสิินใจอย่ี�งรวดเร็ว	ทั�ง	AI,	Blockchain,	Cloud	และ	Data	Analytic	และ 
ด้วยีนโยีบั�ยีของกิรมสิรรพื่�กิรที�มุ่งเน้นผู้้้ปัระกิอบักิ�รเป็ันหลักิ	 จึงทำ�ให้เกิิดนวัตักิรรมกิ�รให้คว�มร้้ท�งภ�ษีี 
ในร้ปัแบับั	Digital	ภ�ยีใตั้ช่่�อ	 taxliteracy.academy	โดยีมีกิลุ่มเป้ั�หม�ยี	 ค่อ	 ผู้้้ปัระกิอบักิ�ร	SMEs	 ทั�วไปั 
ผู้้้ปัระกิอบัธุุรกิิจออนไลน์		และบุัคคลทั�วไปัที�มีคว�มปัระสิงค์ที�จะเรียีนร้้เกีิ�ยีวกัิบัภ�ษีี	

	 ยุุทธศาสตร์์ของกร์มสร์ร์พากร์ท่�ได้้ม่การ์พัฒนาร์ะบบภาษ่ี	 เปล่ี่�ยุนแปลี่งการ์ทำางานส่�ดิ้จิิทัลี่	 (Digital 
Transformation)	 โด้ยุให้้ผู้่้เส่ยุภาษ่ีเป็นศ่นยุ์กลี่าง	 มุ�งเน้นให้้การ์จัิด้การ์ภาษ่ีเป็นเร่์�องง�ายุ	 เพ่�อให้้ผู้่้ปร์ะกอบการ์ 
ธุร์กิจิทั�วไปโด้ยุเฉพาะผู้่้ปร์ะกอบการ์	 SMEs	 แลี่ะธุร์กิจิร์ายุให้ม�สามาร์ถเข้าถึงความร้่์ทางภาษ่ีขั�นพ่�นฐานได้้ 
โด้ยุง�ายุ	ปร์ะกอบกับปัจิจุิบันธุร์กิจิออนไลี่น์ได้้เติบโตขึ�นเป็นช่�องทางห้ลัี่กของธุร์กิจิ	สำาห้รั์บผู้่้ปร์ะกอบการ์ร์ายุเดิ้มแลี่ะ 
ผู้่้ปร์ะกอบการ์ร์ายุให้ม�ท่�ต้องการ์จิะเข้ามาในตลี่าด้ในอนาคต	การ์เป็นผู้่้ปร์ะกอบการ์	SMEs	ห้ร่์อผู้่้ปร์ะกอบการ์ร์ายุให้ม� 
ม่ความท้าทายุ	 แลี่ะไม�ใช่�เร่์�องง�ายุในการ์เข้าใจิเร่์�องภาษ่ี	 ถ่อเป็นเคร่์�องม่อของผู้่้ปร์ะกอบการ์ในการ์ใช้่ข้อม่ลี่ 
ในการ์ตัด้สินใจิได้้	สำาห้รั์บกร์ะบวนการ์เร่์ยุนร้่์จิากปร์ะสบการ์ณ์์	ห้ร่์อ	Experiential	Learning	 ท่�กร์มสร์ร์พากร์
ได้้ตั�งเป้าไว้	 ถ่อเป็นเคร์่�องม่อท่�ช่�วยุในการ์วางแผู้นภาษี่ในร่์ปแบบท่� เข้าใจิง�ายุ	 เพ่�อออกแบบว�าผู้่้เส่ยุภาษ่ี 
จิะต้องทำาอยุ�างไร์ในการ์เริ์�มต้นปร์ะกอบธุร์กิจิของตนเอง	เป็นการ์ตั�งคำาถามเพ่�อถามผู้่้เส่ยุภาษี่อยุ�างง�ายุ	สรุ์ปภาพร์วม
เป็นส�วน	3	ส�วน	ดั้งน่�

นักบัญชียุค Digital

โดย นางณภััค วรจิิรปััญชญา
คณ์ะกร์ร์มการ์วิช่าช่่พบัญช่่ด้้านการ์บัญช่่ภาษ่ีอากร์

ได้อะไรจาก

Taxliteracy

นวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีจากกรมสรรพากร

ส่วนที� 1 

	 ก า ร์ ใ ห้้ ผู้่้ เ ส่ ยุ ภ าษี่ ไ ด้้ ทำา 
การ์ทด้ลี่องเลี่�น	 เล่ี่อกร่์ปแบบ 
แลี่ะเส้นทางการ์วางแผู้นภาษ่ี
สำา ห้ รั์ บก า ร์ปร์ะกอบธุ ร์ กิ จิ 
ผู้�านการ์ตอบคำาถามกร์อกข้อม่ลี่ 
เ พ่� อ ป ร์ะกอบกา ร์ตั ด้ สิ น ใจิ 
ในการ์เ ล่ี่อกเ ป็นห้น� วยุภาษ่ี	 
ว�าจิะเป็นบุคคลี่ธร์ร์มด้า	ห้ร่์อ
นิติบุคคลี่	ด้้วยุภาษีาท่�เข้าใจิง�ายุ

ส่วนที� 2 

	 ม่การ์เปร่์ยุบเท่ยุบร์ะห้ว�าง
การ์ เ ส่ยุภาษ่ี บุคคลี่ธร์ร์มด้า	
แลี่ะนิติบุคคลี่	ร์ะห้ว�างการ์เส่ยุ 
ภา ษ่ี ม่ ลี่ ค� า เ พิ� ม ห้ ร่์ อ ไ ม� เ ส่ ยุ 
ภาษ่ีม่ลี่ค�าเพิ�ม	 ให้้ได้้ทร์าบว�า 
จิะม่การ์เส่ยุภาษ่ีเบ่�ยุปรั์บเงินเพิ�ม 
อยุ�างไร์

ส่วนที� 3

	 จิ ะ เ พิ� ม เ ติ ม ด้้ วยุคว าม ร้่์ 
ความเข้ า ใจิ เร่์� อ งภา ษ่ี 	 แลี่ะ 
การ์บริ์ห้าร์เงินสด้ในม่อด่้ขึ�น	
พร้์อมกับได้้รั์บ	Tax	Checklist 
ไว้อ้างอิงในการ์วางแผู้นภาษ่ี 
ในอนาคต

	 นอกจิากนั�น	 เม่�อจิบกร์ะบวนการ์	จิะม่	 Tax	Checklist	 สรุ์ป	 เพ่�อปร์ะกอบ 
การ์ตัด้สินใจิแล้ี่ว	ยุังม่ปฏิิทินบอกช่�วงเวลี่าท่�ต้องยุ่�นแบบกับกร์มสร์ร์พากร์

อ้างอิง
https://www.rd.go.th

	 เม่�อได้้เข้าไปทด้ลี่องเลี่�น	 ผู้่้เข่ยุนมองว�า	 ถึงแม้ว�าจิะเป็นแค�คำาตอบเบ่�องต้น 
แต�นวัตกร์ร์มเป็นการ์ให้้ความร้่์ทางภาษ่ี	ส�งผู้ลี่ให้้เกิด้การ์บริ์ห้าร์จัิด้การ์เงินสด้แลี่ะโอกาส 
การ์เข้าถึงบริ์การ์ทางการ์เงิน	แลี่ะไม�ม่การ์เก็บข้อม่ลี่ส�วนบุคคลี่	ไม�ม่ความผู่้กพันตามกฎห้มายุ
ใด้	ๆ 	ร์วมถึงไม�ม่ค�าใช้่จิ�ายุใด้	ๆ 	ทั�งสิ�น	โด้ยุนอกจิาก	Taxliteracy	จิะเห้มาะกับบุคคลี่ธร์ร์มด้า 
แลี่ะนิติบุคคลี่	พ�อค้าแม�ค้าท่�ขายุสินค้า	Online	แลี่ะ	Offline	 ร์วมทั�งผู้่้รั์บร่์วิวสินค้า 
Youtuber	แล้ี่ว	สำาห้ร์บันกับญัช่่ในยุคุ	Digital	นอกจิากจิะเปดิ้รั์บเคร์่�องม่อแลี่ะเทคโนโลี่ยุใ่ห้ม�	ๆ  
เช่�น	Big	Data,	Robotics	Process	Automation	(RPA),	Blockchain,	Data	Analytics	
Machine	Learning	ร์วมไปถึง	Artificial	Intelligence	(AI)	แล้ี่ว	ผู้่้เข่ยุนเห็้นว�า	ผู้ลิี่ตภัณ์ฑ์์ 
การ์ให้้ความร้่์ภาษ่ี	 (Digital	Tax	Literacy	Product)	 ถ่อเป็นตัวช่�วยุสำาห้รั์บนักบัญช่่ 
ท่�จิะตอบโจิทยุล่์ี่กค้า	ไม�ว�าจิะเปน็ล่ี่กค้าท่�เริ์�มตน้ทำาธุร์กิจิ	ห้ร่์อล่ี่กค้าธรุ์กิจิเด้มิท่�จิะม่ธรุ์กิจิให้ม�	
ให้้เป็นข้อม่ลี่ปร์ะกอบการ์ตัด้สินใจิ	ว�าสามาร์ถเล่ี่อกแนวทางธุร์กิจิ	แลี่ะยุังสามาร์ถนำาข้อม่ลี่ 
ท่�ได้้เช่่�อมโยุงการ์วางแผู้นภาษ่ีท่�เป็นงานของนักบัญช่่ยุคุ	Digital	อ่กทั�งเพ่�อเสริ์มศักยุภาพของ
นักบญัช่่	เพร์าะปจัิจุิบันมมุมองของล่ี่กค้า	ม่ความตอ้งการ์ขอ้ม่ลี่ท่�สามาร์ถช่�วยุในการ์ตดั้สินใจิ 
เพ่�อผู้ลี่กำาไร์	แลี่ะสภาพคลี่�อง	 นักบัญช่่จึิงจิำาเป็นต้องเล่ี่อกเคร่์�องม่อห้ร่์อใช้่ความสามาร์ถ 
ของเทคโนโลี่ยุเ่พ่�อช่�วยุให้้ได้้ผู้ลี่การ์วิเคร์าะห์้ข้อม่ลี่ท่�ด่้ยุิ�งขึ�น	การ์ท่�นักบัญช่่ยุคุ	Digital	สามาร์ถ 
นำาเอาเทคโนโลี่ยุ่มาใช้่เป็นข้อได้้เปร่์ยุบจิะทำาให้้ตนเองสามาร์ถเพิ�มบทบาทจิากนักบัญช่่ 
แบบเดิ้มมาเป็น	Business	Partner	ห้ร่์อค่�คิด้ธุร์กิจิได้้	 โด้ยุเฉพาะผู้่้ปร์ะกอบการ์สมัยุให้ม�	
Modern	Entreprneur		คาด้ห้วังให้้นักบัญช่่	ม่บทบาทในการ์ช่�วยุธุร์กิจิตัด้สินใจิ	แลี่ะบริ์ห้าร์
ผู้ลี่การ์ด้ำาเนินงาน

	 ทั�งน่�	 ผู้่้เข่ยุนเห็้นว�าสถานการ์ณ์์การ์เปล่ี่�ยุนแปลี่งจิาก	Digital	 Disruption 
นักบัญช่่จิำาเป็นต้องปร์ับเข้าส่�ยุุค	Digital	 แลี่ะทำางานร์�วมกัน	 ใช้่เทคโนโลี่ยุ่เข้ามาช่�วยุ 
ในการ์ทำางานปรั์บเปล่ี่�ยุนจิากการ์ทำางานแบบขั�นตอนซ้ำำ�า	(Routine)	มาเป็นการ์ใช้่การ์วิเคร์าะห์้ 
งบการ์เงิน	เพ่�อปรั์บใช้่มาตร์ฐานร์ายุงานการ์เงินร์วมถึงห้ลัี่กกฎห้มายุภาษ่ีอากร์	สร้์างแร์งผู้ลัี่กดั้น 
ในการ์ทำางานแลี่ะความสัมพันธ์กับบุคคลี่จิากแร์งภายุนอกห้น�วยุงานบัญช่่	การ์ออกแบบ
ร์ะบบงานแลี่ะเล่ี่อกเทคโนโลี่ยุ่มาปรั์บใช้่ท่�สามาร์ถแก้ไขปัญห้าแลี่ะพัฒนางาน	(Solution)	
ด้้วยุความคิด้สร้์างสร์ร์ค์	การ์เล่ี่อกร่์ปแบบในการ์วิเคร์าะห์้ข้อม่ลี่	 เปล่ี่�ยุนบทบาทนักบัญช่่
เป็นค่�คิด้ของธุร์กิจิล่ี่กค้า	 เพ่�อให้้ปร์ะสบความสำาเร็์จิในโลี่ก	VUCA	โด้ยุการ์เปิด้ใจิรั์บแลี่ะ 
มองเทคโนโลี่ยุ่ว�าเป็นโอกาสท่�เพิ�มม่ลี่ค�าให้้กับตัวนักบัญช่่เอง
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	 ปััจจุบัันธุุรกิิจปัรับัตััวนำ�เทคโนโลยีีม�ช่่วยีในกิ�รบัริห�รจัดกิ�รในธุุรกิิจ	และ	Tranformation	ม�เป็ัน 
กิ�รทำ�ง�นแบับั	Digital	เพ่ื่�อกิ�รตััดสิินใจอย่ี�งรวดเร็ว	ทั�ง	AI,	Blockchain,	Cloud	และ	Data	Analytic	และ 
ด้วยีนโยีบั�ยีของกิรมสิรรพื่�กิรที�มุ่งเน้นผู้้้ปัระกิอบักิ�รเป็ันหลักิ	 จึงทำ�ให้เกิิดนวัตักิรรมกิ�รให้คว�มร้้ท�งภ�ษีี 
ในร้ปัแบับั	Digital	ภ�ยีใตั้ช่่�อ	 taxliteracy.academy	โดยีมีกิลุ่มเป้ั�หม�ยี	 ค่อ	 ผู้้้ปัระกิอบักิ�ร	SMEs	 ทั�วไปั 
ผู้้้ปัระกิอบัธุุรกิิจออนไลน์		และบุัคคลทั�วไปัที�มีคว�มปัระสิงค์ที�จะเรียีนร้้เกีิ�ยีวกัิบัภ�ษีี	

	 ยุุทธศาสตร์์ของกร์มสร์ร์พากร์ท่�ได้้ม่การ์พัฒนาร์ะบบภาษ่ี	 เปล่ี่�ยุนแปลี่งการ์ทำางานส่�ดิ้จิิทัลี่	 (Digital 
Transformation)	 โด้ยุให้้ผู้่้เส่ยุภาษ่ีเป็นศ่นยุ์กลี่าง	 มุ�งเน้นให้้การ์จัิด้การ์ภาษ่ีเป็นเร่์�องง�ายุ	 เพ่�อให้้ผู้่้ปร์ะกอบการ์ 
ธุร์กิจิทั�วไปโด้ยุเฉพาะผู้่้ปร์ะกอบการ์	 SMEs	 แลี่ะธุร์กิจิร์ายุให้ม�สามาร์ถเข้าถึงความร้่์ทางภาษ่ีขั�นพ่�นฐานได้้ 
โด้ยุง�ายุ	ปร์ะกอบกับปัจิจุิบันธุร์กิจิออนไลี่น์ได้้เติบโตขึ�นเป็นช่�องทางห้ลัี่กของธุร์กิจิ	สำาห้รั์บผู้่้ปร์ะกอบการ์ร์ายุเดิ้มแลี่ะ 
ผู้่้ปร์ะกอบการ์ร์ายุให้ม�ท่�ต้องการ์จิะเข้ามาในตลี่าด้ในอนาคต	การ์เป็นผู้่้ปร์ะกอบการ์	SMEs	ห้ร่์อผู้่้ปร์ะกอบการ์ร์ายุให้ม� 
ม่ความท้าทายุ	 แลี่ะไม�ใช่�เร่์�องง�ายุในการ์เข้าใจิเร่์�องภาษ่ี	 ถ่อเป็นเคร่์�องม่อของผู้่้ปร์ะกอบการ์ในการ์ใช้่ข้อม่ลี่ 
ในการ์ตัด้สินใจิได้้	สำาห้รั์บกร์ะบวนการ์เร่์ยุนร้่์จิากปร์ะสบการ์ณ์์	ห้ร่์อ	Experiential	Learning	ท่�กร์มสร์ร์พากร์
ได้้ตั�งเป้าไว้	 ถ่อเป็นเคร์่�องม่อท่�ช่�วยุในการ์วางแผู้นภาษี่ในร่์ปแบบท่� เข้าใจิง�ายุ	 เพ่�อออกแบบว�าผู้่้เส่ยุภาษ่ี 
จิะต้องทำาอยุ�างไร์ในการ์เริ์�มต้นปร์ะกอบธุร์กิจิของตนเอง	เป็นการ์ตั�งคำาถามเพ่�อถามผู้่้เส่ยุภาษ่ีอยุ�างง�ายุ	สรุ์ปภาพร์วม
เป็นส�วน	3	ส�วน	ดั้งน่�

นักบัญชียุค Digital

โดย นางณภััค วรจิิรปััญชญา
คณ์ะกร์ร์มการ์วิช่าช่่พบัญช่่ด้้านการ์บัญช่่ภาษ่ีอากร์

ได้อะไรจาก

Taxliteracy

นวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีจากกรมสรรพากร

ส่วนที� 1 

	 ก า ร์ ใ ห้้ ผู้่้ เ ส่ ยุ ภ าษี่ ไ ด้้ ทำา 
การ์ทด้ลี่องเลี่�น	 เล่ี่อกร่์ปแบบ 
แลี่ะเส้นทางการ์วางแผู้นภาษ่ี
สำา ห้ รั์ บก า ร์ปร์ะกอบธุ ร์ กิ จิ 
ผู้�านการ์ตอบคำาถามกร์อกข้อม่ลี่ 
เ พ่� อ ป ร์ะกอบกา ร์ตั ด้ สิ น ใจิ 
ในการ์เ ล่ี่อกเ ป็นห้น� วยุภาษ่ี	 
ว�าจิะเป็นบุคคลี่ธร์ร์มด้า	ห้ร่์อ
นิติบุคคลี่	ด้้วยุภาษีาท่�เข้าใจิง�ายุ

ส่วนที� 2 

	 ม่การ์เปร่์ยุบเท่ยุบร์ะห้ว�าง
การ์ เ ส่ยุภาษ่ี บุคคลี่ธร์ร์มด้า	
แลี่ะนิติบุคคลี่	ร์ะห้ว�างการ์เส่ยุ 
ภา ษ่ี ม่ ลี่ ค� า เ พิ� ม ห้ ร่์ อ ไ ม� เ ส่ ยุ 
ภาษ่ีม่ลี่ค�าเพิ�ม	 ให้้ได้้ทร์าบว�า 
จิะม่การ์เส่ยุภาษ่ีเบ่�ยุปรั์บเงินเพิ�ม 
อยุ�างไร์

ส่วนที� 3

	 จิ ะ เ พิ� ม เ ติ ม ด้้ วยุคว าม ร้่์ 
ความเข้ า ใจิ เร่์� อ งภา ษ่ี 	 แลี่ะ 
การ์บริ์ห้าร์เงินสด้ในม่อด่้ขึ�น	
พร้์อมกับได้้รั์บ	Tax	Checklist 
ไว้อ้างอิงในการ์วางแผู้นภาษ่ี 
ในอนาคต

	 นอกจิากนั�น	 เม่�อจิบกร์ะบวนการ์	จิะม่	 Tax	Checklist	 สรุ์ป	 เพ่�อปร์ะกอบ 
การ์ตัด้สินใจิแล้ี่ว	ยุังม่ปฏิิทินบอกช่�วงเวลี่าท่�ต้องยุ่�นแบบกับกร์มสร์ร์พากร์

อ้างอิง
https://www.rd.go.th

	 เม่�อได้้เข้าไปทด้ลี่องเลี่�น	 ผู้่้เข่ยุนมองว�า	 ถึงแม้ว�าจิะเป็นแค�คำาตอบเบ่�องต้น 
แต�นวัตกร์ร์มเป็นการ์ให้้ความร้่์ทางภาษ่ี	ส�งผู้ลี่ให้้เกิด้การ์บริ์ห้าร์จัิด้การ์เงินสด้แลี่ะโอกาส 
การ์เข้าถึงบริ์การ์ทางการ์เงิน	แลี่ะไม�ม่การ์เก็บข้อม่ลี่ส�วนบุคคลี่	ไม�ม่ความผู่้กพันตามกฎห้มายุ
ใด้	ๆ 	ร์วมถึงไม�ม่ค�าใช้่จิ�ายุใด้	ๆ 	ทั�งสิ�น	โด้ยุนอกจิาก	Taxliteracy	จิะเห้มาะกับบุคคลี่ธร์ร์มด้า 
แลี่ะนิติบุคคลี่	พ�อค้าแม�ค้าท่�ขายุสินค้า	Online	แลี่ะ	Offline	 ร์วมทั�งผู้่้รั์บร่์วิวสินค้า 
Youtuber	แล้ี่ว	สำาห้ร์บันกับญัช่่ในยุคุ	Digital	นอกจิากจิะเปดิ้รั์บเคร์่�องม่อแลี่ะเทคโนโลี่ยุใ่ห้ม�	ๆ  
เช่�น	Big	Data,	Robotics	Process	Automation	(RPA),	Blockchain,	Data	Analytics	
Machine	Learning	ร์วมไปถึง	Artificial	Intelligence	(AI)	แล้ี่ว	ผู้่้เข่ยุนเห็้นว�า	ผู้ลิี่ตภัณ์ฑ์์ 
การ์ให้้ความร้่์ภาษ่ี	 (Digital	Tax	Literacy	Product)	 ถ่อเป็นตัวช่�วยุสำาห้รั์บนักบัญช่่ 
ท่�จิะตอบโจิทยุล่์ี่กค้า	ไม�ว�าจิะเปน็ล่ี่กค้าท่�เริ์�มตน้ทำาธุร์กิจิ	ห้ร่์อล่ี่กค้าธรุ์กิจิเด้มิท่�จิะม่ธรุ์กิจิให้ม�	
ให้้เป็นข้อม่ลี่ปร์ะกอบการ์ตัด้สินใจิ	ว�าสามาร์ถเล่ี่อกแนวทางธุร์กิจิ	แลี่ะยุังสามาร์ถนำาข้อม่ลี่ 
ท่�ได้้เช่่�อมโยุงการ์วางแผู้นภาษ่ีท่�เป็นงานของนักบัญช่่ยุคุ	Digital	อ่กทั�งเพ่�อเสริ์มศักยุภาพของ
นักบญัช่่	เพร์าะปจัิจุิบันมมุมองของล่ี่กค้า	ม่ความตอ้งการ์ขอ้ม่ลี่ท่�สามาร์ถช่�วยุในการ์ตดั้สินใจิ 
เพ่�อผู้ลี่กำาไร์	แลี่ะสภาพคลี่�อง	 นักบัญช่่จึิงจิำาเป็นต้องเล่ี่อกเคร่์�องม่อห้ร่์อใช้่ความสามาร์ถ 
ของเทคโนโลี่ยุเ่พ่�อช่�วยุให้้ได้้ผู้ลี่การ์วิเคร์าะห์้ข้อม่ลี่ท่�ด่้ยุิ�งขึ�น	การ์ท่�นักบัญช่่ยุคุ	Digital	สามาร์ถ 
นำาเอาเทคโนโลี่ยุ่มาใช้่เป็นข้อได้้เปร่์ยุบจิะทำาให้้ตนเองสามาร์ถเพิ�มบทบาทจิากนักบัญช่่ 
แบบเดิ้มมาเป็น	Business	Partner	ห้ร่์อค่�คิด้ธุร์กิจิได้้	 โด้ยุเฉพาะผู้่้ปร์ะกอบการ์สมัยุให้ม�	
Modern	Entreprneur		คาด้ห้วังให้้นักบัญช่่	ม่บทบาทในการ์ช่�วยุธุร์กิจิตัด้สินใจิ	แลี่ะบริ์ห้าร์
ผู้ลี่การ์ด้ำาเนินงาน

	 ทั�งน่�	 ผู้่้เข่ยุนเห็้นว�าสถานการ์ณ์์การ์เปล่ี่�ยุนแปลี่งจิาก	Digital	 Disruption 
นักบัญช่่จิำาเป็นต้องปร์ับเข้าส่�ยุุค	Digital	 แลี่ะทำางานร์�วมกัน	 ใช้่เทคโนโลี่ยุ่เข้ามาช่�วยุ 
ในการ์ทำางานปรั์บเปล่ี่�ยุนจิากการ์ทำางานแบบขั�นตอนซ้ำำ�า	(Routine)	มาเป็นการ์ใช้่การ์วิเคร์าะห์้ 
งบการ์เงิน	เพ่�อปรั์บใช้่มาตร์ฐานร์ายุงานการ์เงินร์วมถึงห้ลัี่กกฎห้มายุภาษ่ีอากร์	สร้์างแร์งผู้ลัี่กดั้น 
ในการ์ทำางานแลี่ะความสัมพันธ์กับบุคคลี่จิากแร์งภายุนอกห้น�วยุงานบัญช่่	การ์ออกแบบ
ร์ะบบงานแลี่ะเล่ี่อกเทคโนโลี่ยุ่มาปรั์บใช้่ท่�สามาร์ถแก้ไขปัญห้าแลี่ะพัฒนางาน	(Solution)	
ด้้วยุความคิด้สร้์างสร์ร์ค์	การ์เล่ี่อกร่์ปแบบในการ์วิเคร์าะห์้ข้อม่ลี่	 เปล่ี่�ยุนบทบาทนักบัญช่่
เป็นค่�คิด้ของธุร์กิจิล่ี่กค้า	 เพ่�อให้้ปร์ะสบความสำาเร็์จิในโลี่ก	VUCA	โด้ยุการ์เปิด้ใจิรั์บแลี่ะ 
มองเทคโนโลี่ยุ่ว�าเป็นโอกาสท่�เพิ�มม่ลี่ค�าให้้กับตัวนักบัญช่่เอง
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ได้้เวลา ก้้าวสู่่�

	 การกลัับมาของ	Covid-19	ระลัอก	3	ท่ี่�หนัักหนัา 
สาหัส	 กันัถ้้วนัหน้ัา	 โดยเฉพาะสำาหรับนัักบัญช่ี	 ผู้้้เข่ยนั 
ได้ยินัเส่ยงบ่นัจากทุี่กทิี่ศที่างว่า	 ช่ีางมาได้จังหวะท่ี่�เป็็นั 
ช่ีวงเวลัาท่ี่� เป็็นั	 Tax	 Season	 หรือหน้ัางบท่ี่� นัักบัญช่ี 
ต้้องปิ็ดงบป็ระจำาปี็	 เพื�อนัำาส่งกรมพัฒนัาธุุรกิจการค้้าแลัะ
กรมสรรพากรกันั

	 การอาลัะวาดหนัักของ	Covid-19	เชืี�อแพร่กระจาย 
ไป็ทัี่�ว	จนัไม่สามารถ้ไว้ใจใค้รได้	 รัฐบาลัต้้องขอค้วามร่วมมือ 
ให้	WFH	 กันัอ่กค้รั�งหน่ั�ง	 สิ�งท่ี่�เกิดข่�นัในัวงการบัญช่ีก็คื้อ 
“หมอพร้อมแต่้ เรายั ง ไ ม่พ ร้อม”	 เพราะ ยังที่ำา บัญช่ี 
บนั	Desktop	อย้่	 จะให้ล้ักน้ัองเข้ามาก็ต่้างค้นัต่้างกลััวจะ
เอาเชืี�อมาแจกกันั	 โดยเฉพาะในัหม่้เฮาชีาวสำานัักงานับัญช่ี 
ซ่ึ่�งกุมงานับัญช่ีไว้กว่า	80%	ของ	SMEs	ท่ี่�เจอปั็ญหาเพิ�มมาอ่ก	
คื้อ	ล้ักค้้าก็กลััวไม่สะดวกเอาเอกสารมาส่ง	หรือในัสำานัักงานั
บัญช่ีบางแห่ง	ม่เจ้านัายหรือล้ักน้ัองติ้ด	Covid-19	ต้้องกักตั้ว 
ก็ยิ�งไป็กันัใหญ่

	 ดังนัั�นั	นัอกจากจะขอร้องให้พวกเราชีาวนัักบัญช่ี 
ไป็ฉ่ดวัค้ซ่ึ่นั	เพื�อตั้วเอง	ค้รอบค้รัว	แลัะป็ระเที่ศชีาต้ิกันัแล้ัว	
อ่กเรื�องหน่ั�งท่ี่�อยากจะขอค้ือได้เวลัาสมค้วรอย่างยิ�งท่ี่�จะที่ำา
ระบบบัญช่ี	 ให้เป็็นั	Digital	Accounting	ด้วยการพัฒนัา 
ส่้ระบบบัญช่ี	Online	 (Cloud)	 กันัแล้ัว	 ไม่ว่าท่ี่านัจะอย้ ่
ในัมุมของเจ้าของธุุรกิจ	 นัักบัญช่ีก็จะได้รับป็ระโยชีน์ั 
โดยถ้้วนัหน้ัากันัโดยม่ป็ระโยชีน์ัหลััก	ๆ	4	ข้อใหญ่

สามารถ้บันัท่ี่กแลัะเข้าถ่้งข้อม้ลับัญช่ีแบบ	Real	Time	จากท่ี่�ใด 
ก็ได้	แลัะบนัอุป็กรณ์์ใดก็ได้	 ไม่ว่าจะเป็็นั	PC/	Notepad/ 
Mobile	 เพราะในัภาวะวิกฤต้นัั�นัตั้วเลัขที่างบัญช่ี	สำาคั้ญต่้อ
การนัำามาใช้ีในัการตั้ดสินัใจ	การที่ำาบัญช่ีออนัไลัน์ัจะช่ีวยให้
ทัี่�งนัักบัญช่ีแลัะเจ้าของธุุรกิจสามารถ้บันัท่ี่กแลัะเข้าถ่้งข้อม้ลั
แบบ	Real	Time	จากท่ี่�ไหนัก็ได้	 ซ่ึ่�งสอดรับกับการ	WFH 
เป็็นัอย่างมาก

สามารถ้เชืี�อมโยงข้อม้ลับัญช่ีจากโป็รแกรมอื�นั	 ๆ	 เช่ีนั 
e-Commerce	มายังโป็รแกรมบัญช่ี	โดยไม่ต้้องบันัท่ี่กซึ่ำ�า

โป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ัยังช่ีวยด้านัค้วามป็ลัอดภัยของข้อม้ลั	
เพราะขอ้ม้ลัของเรา	จะถ้้ก	Backup	แลัะเกบ็ไว้อยา่งป็ลัอดภยั 
บนั	Cloud	ไม่ต้้องกังวลัว่าข้อม้ลัจะหายเพราะไวรัส	นัำ�าท่ี่วม 
ไฟไหม้	หรือถ้้กแฮค้ข้อม้ลัอ่กต่้อไป็		แลัะยังป็ระหยัดทัี่�งเวลัา 
ในัการ	Backup	จัดเก็บค่้า	Server	แลัะค่้าบุค้ค้ลัากร	IT

ช่ีวยใ ห้การบ ริหาร เ งินัของ กิจการที่ำา ไ ด้รวดเร็วแลัะ 
ม่ป็ระสิที่ธิุภาพ	ในัภาวะวิกฤต้เช่ีนัน่ั�การบริหารเงินัในักระเป็๋า
สำาคั้ญอย่างยิ�ง	 โป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ัส่วนัใหญ่จะสามารถ้ 
ด่งตั้วเลัขเงินัเข้า	-	ออกจากธุนัาค้ารของเรามายังโป็รแกรมบัญช่ี 
ซ่ึ่�งนัอกจะที่ำาให้เราเห็นัตั้วเลัขแบบ	Real	Time	แล้ัว	ยงัม่รายงานั 
ท่ี่�ช่ีวยป็ระมาณ์เงินัรับ	-	จ่าย	ให้อ่กด้วย

โดย นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชี ด้้านการวิางระบับับััญชี

1.	จัดป็ระชุีมท่ี่มงานั	เพื�อตั้�งเป้็าหมายแลัะวางแผู้นัการใช้ีโป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ั	 
	 เพื�อขจัด	Pain	Point	แลัะค้วามเส่�ยงต่้าง	ๆ	ท่ี่�ป็ระสบอย้่		ในัเรื�องของท่ี่มงานัน่ั� 
	 สำาคั้ญมากท่ี่�ค้วรจะใหเ้ขาม่ส่วนัร่วมตั้�งแต่้ต้้นั	เพราะจากป็ระสบการณ์์ของผู้้เ้ข่ยนั	 
	 พบว่าบางกรณ่์ท่ี่� ผู้้้บริหาร	 เลืัอกโป็รแกรมเองแล้ัวค่้อยมามอบหมาย 
	 ค้วามรับผู้ิดชีอบในัการสานัต้่อให้นัักบัญช่ี	จะเกิดป็ัญหาท่ี่�นัักบัญชี่	 ไม่ยอมรับ 
	 โป็รแกรมบัญช่ีท่ี่�เลืัอกแลัะไม่ยอมใช้ีงานั	ที่ำาให้โค้รงการนัั�นัไป็ต่้อไม่ได้ทัี่�ง	ๆ 
	 ท่ี่�เส่ยเงินัซืึ่�อโป็รแกรมมาแล้ัว

เม่ื่�อเห็็นดีีด้ีวยจากประโยชน์ทีี่�จะได้ีรับแล้้ว เรามื่าวางแผนกันเล้ย...

 จััด้ประชุุมทีีมงาน

 ทีบทีวนและวางระบบบัญชุี

 เลือก้โปรแก้รมทีี�เหมาะสู่มก้ับก้ิจัก้าร

2.	ที่บที่วนัแลัะวางระบบบัญช่ี	เพื�อรองรับ	วงจร	รายได้		วงจรรายจ่าย	วงจรการผู้ลิัต้	 
	 ระบบบริหารเงินัแลัะทุี่นัหมุนัเว่ยนั	เพื�อการที่ำางานัท่ี่�รวดเร็วค้วรจะนัำาวิธุ่การ 
	 ที่ำางานัแบบ	Agile	มาใช้ี	 คื้อ	ที่ยอย	 Implement	 ระบบงานั	 ท่ี่ลัะส่วนั 
	 โดยพิจารณ์าจากส่วนัท่ี่�จำาเป็็นัท่ี่�สุด	 หรือม่ปั็ญหาท่ี่�ต้้องได้รับการแก้ไข 
	 โดยด่วนัก่อนั

หลัักการของการที่ำาบัญช่ีออนัไลัน์ั	คื้อ	ทุี่กค้นับันัท่ี่กแลัะเข้าถ่้งข้อม้ลับนัฐานัข้อม้ลั
เด่ยวกันั	ดงันัั�นั	เราค้วรจะวางแผู้นัใหม่้การใช้ีโป็รแกรมบญัช่ีให้เต็้มป็ระสทิี่ธิุภาพ
ท่ี่�สุดในัทุี่กวงจร	ไม่ว่าจะเป็็นั	รายได้	รายจ่าย	ฯลัฯ	รวมทัี่�งต้้องใช้ีค้วามสามารถ้
พิเศษในัโป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ั		ท่ี่�เปิ็ดกว้างให้ม่การเชืี�อมโยงข้อม้ลั	ด้วย	API	
จากโป็รแกรม	หน้ัางานั	(Front	Office)	เช่ีนั	e-Commerce,	Hotel,	Restaurant, 
Payroll	ฯลัฯ	 ไป็ยังโป็รแกรมบัญช่ี	 โดยต้รงโดยไม่ต้้องม่การบันัท่ี่กข้อม้ลั 
ซึ่ำ�าซ้ึ่อนัอ่ก	ซ่ึ่�งจะเป็็นัการป็ระหยัดเวลัา	ค่้าใช้ีจ่าย	แลัะลัดค้วามผิู้ดพลัาดอ่กด้วย

3.	 เลืัอกโป็รแกรมท่ี่�เหมาะสมกับกิจการ	 โดยหาต้ัวเลัือกสัก	2	 -	3	 โป็รแกรม 
	 แล้ัวนััดผู้้้ขายให้สาธิุต้แลัะต้อบข้อซัึ่กถ้าม	ที่างออนัไลัน์ั	เมื�อนัำามาเป็ร่ยบเท่ี่ยบ	 
	 แล้ัวต้ัดสินัใจเลัือก	 บนัค้วามต้้องการแลัะงบป็ระมาณ์ท่ี่� ม่ 	 โดยป็กต้ิ 
	 โป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ัจะเร่ยกเก็บค่้าบริการเป็็นัรายเดือนัแลัะจะม่ส่วนัลัด 
	 ถ้้าเราเลัือกจ่ายแบบรายปี็	 โป็รแกรมบัญช่ี	 ด้เผิู้นั	ๆ	 ม่โค้รงสร้างหนั้าต้า 
	 ค้ล้ัาย	ๆ	กันัหมด	ดังนัั�นั	วิธุ่เลืัอกให้ด้ค้วามมั�นัค้ง	ยั�งยืนัของผู้้้พัฒนัาแลัะผู้้้ขาย 
	 ด้วยค้ำาถ้ามง่าย	ๆ	 คื้อ	โป็รแกรมน่ั�พัฒนัาโดยใค้ร	 ม่การพัฒนัาอย่างต้่อเนืั�อง 
	 บ่อยแค่้ไหนั	 ม่ผู้้้ใช้ีก่�รายแล้ัว	 ผู้้้ขายม่การดำาเนิันัการมาก่�ป็ีแลัะด้บริการ 
	 หลัังการขาย

	 อ่กมุมหน่ั�งท่ี่�ผู้้้เข่ยนัอยากให้ระมัดระวัง	 คื้อ	 โป็รแกรมชัี�นันัำาในัระดับสากลั 
	 ส่วนัใหญ่ม่การออกแบบระบบแลัะพัฒนัาอย่างต่้อเนืั�องมาอย่างด่แล้ัว	เราค้วร 
	 จะป็รับตั้วเราให้อย้บ่นัระบบอันัเป็็นัสากลันัั�นั	แที่นัท่ี่�จะมองหาระบบท่ี่�สามารถ้ 
	 ป็รับเป็ล่ั�ยนัต้ามใจเรา	จนัผิู้ดโค้รงสร้างของระบบบัญช่ีท่ี่�ด่
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ได้้เวลา ก้้าวสู่่�

	 การกลัับมาของ	Covid-19	ระลัอก	3	ท่ี่�หนัักหนัา 
สาหัส	 กันัถ้้วนัหน้ัา	 โดยเฉพาะสำาหรับนัักบัญช่ี	 ผู้้้เข่ยนั 
ได้ยินัเส่ยงบ่นัจากทุี่กทิี่ศที่างว่า	 ช่ีางมาได้จังหวะท่ี่�เป็็นั 
ช่ีวงเวลัาท่ี่� เป็็นั	 Tax	 Season	 หรือหน้ัางบท่ี่� นัักบัญช่ี 
ต้้องปิ็ดงบป็ระจำาปี็	 เพื�อนัำาส่งกรมพัฒนัาธุุรกิจการค้้าแลัะ
กรมสรรพากรกันั

	 การอาลัะวาดหนัักของ	Covid-19	เชืี�อแพร่กระจาย 
ไป็ทัี่�ว	จนัไม่สามารถ้ไว้ใจใค้รได้	 รัฐบาลัต้้องขอค้วามร่วมมือ 
ให้	WFH	 กันัอ่กค้รั�งหน่ั�ง	 สิ�งท่ี่�เกิดข่�นัในัวงการบัญช่ีก็คื้อ 
“หมอพร้อมแต่้ เรายั ง ไ ม่พ ร้อม”	 เพราะ ยังที่ำา บัญช่ี 
บนั	Desktop	อย้่	 จะให้ล้ักน้ัองเข้ามาก็ต่้างค้นัต่้างกลััวจะ
เอาเชืี�อมาแจกกันั	 โดยเฉพาะในัหม่้เฮาชีาวสำานัักงานับัญช่ี 
ซ่ึ่�งกุมงานับัญช่ีไว้กว่า	80%	ของ	SMEs	ท่ี่�เจอปั็ญหาเพิ�มมาอ่ก	
คื้อ	ล้ักค้้าก็กลััวไม่สะดวกเอาเอกสารมาส่ง	หรือในัสำานัักงานั
บัญช่ีบางแห่ง	ม่เจ้านัายหรือล้ักน้ัองติ้ด	Covid-19	ต้้องกักตั้ว 
ก็ยิ�งไป็กันัใหญ่

	 ดังนัั�นั	นัอกจากจะขอร้องให้พวกเราชีาวนัักบัญช่ี 
ไป็ฉ่ดวัค้ซ่ึ่นั	เพื�อตั้วเอง	ค้รอบค้รัว	แลัะป็ระเที่ศชีาต้ิกันัแล้ัว	
อ่กเรื�องหน่ั�งท่ี่�อยากจะขอค้ือได้เวลัาสมค้วรอย่างยิ�งท่ี่�จะที่ำา
ระบบบัญช่ี	 ให้เป็็นั	Digital	Accounting	ด้วยการพัฒนัา 
ส่้ระบบบัญช่ี	Online	 (Cloud)	 กันัแล้ัว	 ไม่ว่าท่ี่านัจะอย้ ่
ในัมุมของเจ้าของธุุรกิจ	 นัักบัญช่ีก็จะได้รับป็ระโยชีน์ั 
โดยถ้้วนัหน้ัากันัโดยม่ป็ระโยชีน์ัหลััก	ๆ	4	ข้อใหญ่

สามารถ้บันัท่ี่กแลัะเข้าถ่้งข้อม้ลับัญช่ีแบบ	Real	Time	จากท่ี่�ใด 
ก็ได้	แลัะบนัอุป็กรณ์์ใดก็ได้	 ไม่ว่าจะเป็็นั	PC/	Notepad/ 
Mobile	 เพราะในัภาวะวิกฤต้นัั�นัตั้วเลัขที่างบัญช่ี	สำาคั้ญต่้อ
การนัำามาใช้ีในัการตั้ดสินัใจ	การที่ำาบัญช่ีออนัไลัน์ัจะช่ีวยให้
ทัี่�งนัักบัญช่ีแลัะเจ้าของธุุรกิจสามารถ้บันัท่ี่กแลัะเข้าถ่้งข้อม้ลั
แบบ	Real	Time	จากท่ี่�ไหนัก็ได้	 ซ่ึ่�งสอดรับกับการ	WFH 
เป็็นัอย่างมาก

สามารถ้เชืี�อมโยงข้อม้ลับัญช่ีจากโป็รแกรมอื�นั	 ๆ	 เช่ีนั 
e-Commerce	มายังโป็รแกรมบัญช่ี	โดยไม่ต้้องบันัท่ี่กซึ่ำ�า

โป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ัยังช่ีวยด้านัค้วามป็ลัอดภัยของข้อม้ลั	
เพราะขอ้ม้ลัของเรา	จะถ้้ก	Backup	แลัะเกบ็ไว้อยา่งป็ลัอดภยั 
บนั	Cloud	ไม่ต้้องกังวลัว่าข้อม้ลัจะหายเพราะไวรัส	นัำ�าท่ี่วม 
ไฟไหม้	หรือถ้้กแฮค้ข้อม้ลัอ่กต่้อไป็		แลัะยังป็ระหยัดทัี่�งเวลัา 
ในัการ	Backup	จัดเก็บค่้า	Server	แลัะค่้าบุค้ค้ลัากร	IT

ช่ีวยใ ห้การบ ริหาร เ งินัของ กิจการที่ำา ไ ด้รวดเร็วแลัะ 
ม่ป็ระสิที่ธิุภาพ	ในัภาวะวิกฤต้เช่ีนัน่ั�การบริหารเงินัในักระเป็๋า
สำาคั้ญอย่างยิ�ง	 โป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ัส่วนัใหญ่จะสามารถ้ 
ด่งตั้วเลัขเงินัเข้า	-	ออกจากธุนัาค้ารของเรามายังโป็รแกรมบัญช่ี 
ซ่ึ่�งนัอกจะที่ำาให้เราเห็นัตั้วเลัขแบบ	Real	Time	แล้ัว	ยงัม่รายงานั 
ท่ี่�ช่ีวยป็ระมาณ์เงินัรับ	-	จ่าย	ให้อ่กด้วย

โดย นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชี ด้้านการวิางระบับับััญชี

1.	จัดป็ระชุีมท่ี่มงานั	เพื�อตั้�งเป้็าหมายแลัะวางแผู้นัการใช้ีโป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ั	 
	 เพื�อขจัด	Pain	Point	แลัะค้วามเส่�ยงต่้าง	ๆ	ท่ี่�ป็ระสบอย้่		ในัเรื�องของท่ี่มงานัน่ั� 
	 สำาคั้ญมากท่ี่�ค้วรจะใหเ้ขาม่ส่วนัร่วมตั้�งแต่้ต้้นั	เพราะจากป็ระสบการณ์์ของผู้้เ้ข่ยนั	 
	 พบว่าบางกรณ่์ท่ี่� ผู้้้บริหาร	 เลืัอกโป็รแกรมเองแล้ัวค่้อยมามอบหมาย 
	 ค้วามรับผู้ิดชีอบในัการสานัต้่อให้นัักบัญช่ี	จะเกิดป็ัญหาท่ี่�นัักบัญชี่	 ไม่ยอมรับ 
	 โป็รแกรมบัญช่ีท่ี่�เลืัอกแลัะไม่ยอมใช้ีงานั	ที่ำาให้โค้รงการนัั�นัไป็ต่้อไม่ได้ทัี่�ง	ๆ 
	 ท่ี่�เส่ยเงินัซืึ่�อโป็รแกรมมาแล้ัว

เม่ื่�อเห็็นดีีด้ีวยจากประโยชน์ทีี่�จะได้ีรับแล้้ว เรามื่าวางแผนกันเล้ย...

 จััด้ประชุุมทีีมงาน

 ทีบทีวนและวางระบบบัญชุี

 เลือก้โปรแก้รมทีี�เหมาะสู่มก้ับก้ิจัก้าร

2.	ที่บที่วนัแลัะวางระบบบัญช่ี	เพื�อรองรับ	วงจร	รายได้		วงจรรายจ่าย	วงจรการผู้ลิัต้	 
	 ระบบบริหารเงินัแลัะทุี่นัหมุนัเว่ยนั	เพื�อการที่ำางานัท่ี่�รวดเร็วค้วรจะนัำาวิธุ่การ 
	 ที่ำางานัแบบ	Agile	มาใช้ี	 คื้อ	ที่ยอย	 Implement	 ระบบงานั	 ท่ี่ลัะส่วนั 
	 โดยพิจารณ์าจากส่วนัท่ี่�จำาเป็็นัท่ี่�สุด	 หรือม่ปั็ญหาท่ี่�ต้้องได้รับการแก้ไข 
	 โดยด่วนัก่อนั

หลัักการของการที่ำาบัญช่ีออนัไลัน์ั	คื้อ	ทุี่กค้นับันัท่ี่กแลัะเข้าถ่้งข้อม้ลับนัฐานัข้อม้ลั
เด่ยวกันั	ดังนัั�นั	เราค้วรจะวางแผู้นัใหม่้การใช้ีโป็รแกรมบญัช่ีให้เต็้มป็ระสทิี่ธิุภาพ
ท่ี่�สุดในัทุี่กวงจร	ไม่ว่าจะเป็็นั	รายได้	รายจ่าย	ฯลัฯ	รวมทัี่�งต้้องใช้ีค้วามสามารถ้
พิเศษในัโป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ั		ท่ี่�เปิ็ดกว้างให้ม่การเชืี�อมโยงข้อม้ลั	ด้วย	API	
จากโป็รแกรม	หน้ัางานั	(Front	Office)	เช่ีนั	e-Commerce,	Hotel,	Restaurant, 
Payroll	ฯลัฯ	 ไป็ยังโป็รแกรมบัญช่ี	 โดยต้รงโดยไม่ต้้องม่การบันัท่ี่กข้อม้ลั 
ซึ่ำ�าซ้ึ่อนัอ่ก	ซ่ึ่�งจะเป็็นัการป็ระหยัดเวลัา	ค่้าใช้ีจ่าย	แลัะลัดค้วามผิู้ดพลัาดอ่กด้วย

3.	 เลืัอกโป็รแกรมท่ี่�เหมาะสมกับกิจการ	 โดยหาต้ัวเลัือกสัก	2	 -	3	 โป็รแกรม 
	 แล้ัวนััดผู้้้ขายให้สาธิุต้แลัะต้อบข้อซัึ่กถ้าม	ที่างออนัไลัน์ั	เมื�อนัำามาเป็ร่ยบเท่ี่ยบ	 
	 แล้ัวต้ัดสินัใจเลัือก	 บนัค้วามต้้องการแลัะงบป็ระมาณ์ท่ี่� ม่ 	 โดยป็กต้ิ 
	 โป็รแกรมบัญช่ีออนัไลัน์ัจะเร่ยกเก็บค่้าบริการเป็็นัรายเดือนัแลัะจะม่ส่วนัลัด 
	 ถ้้าเราเลัือกจ่ายแบบรายปี็	 โป็รแกรมบัญช่ี	 ด้เผิู้นั	ๆ	 ม่โค้รงสร้างหนั้าต้า 
	 ค้ล้ัาย	ๆ	กันัหมด	ดังนัั�นั	วิธุ่เลืัอกให้ด้ค้วามมั�นัค้ง	ยั�งยืนัของผู้้้พัฒนัาแลัะผู้้้ขาย 
	 ด้วยค้ำาถ้ามง่าย	ๆ	 คื้อ	โป็รแกรมน่ั�พัฒนัาโดยใค้ร	 ม่การพัฒนัาอย่างต้่อเนืั�อง 
	 บ่อยแค่้ไหนั	 ม่ผู้้้ใช้ีก่�รายแล้ัว	 ผู้้้ขายม่การดำาเนิันัการมาก่�ป็ีแลัะด้บริการ 
	 หลัังการขาย

	 อ่กมุมหน่ั�งท่ี่�ผู้้้เข่ยนัอยากให้ระมัดระวัง	 คื้อ	 โป็รแกรมชัี�นันัำาในัระดับสากลั 
	 ส่วนัใหญ่ม่การออกแบบระบบแลัะพัฒนัาอย่างต่้อเนืั�องมาอย่างด่แล้ัว	เราค้วร 
	 จะป็รับตั้วเราให้อย้บ่นัระบบอันัเป็็นัสากลันัั�นั	แที่นัท่ี่�จะมองหาระบบท่ี่�สามารถ้ 
	 ป็รับเป็ล่ั�ยนัต้ามใจเรา	จนัผิู้ดโค้รงสร้างของระบบบัญช่ีท่ี่�ด่
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4.	อบรมการใช้ีงานั	ให้ทุี่กฝ่่ายท่ี่�เก่�ยวข้อง	

5.	 เริ�มบันัท่ี่กข้อม้ลั	โป็รแกรมท่ี่�ด่จะต้้องสามารถ้ม่	Tools	 ท่ี่�ช่ีวยโอนัข้อม้ลัหลััก 
	 (Master)	จากโป็รแกรมบัญช่ีเดิมมายังโป็รแกรมบัญช่ีออนัไลันั์เพื�อตั้�งต้้นัใหม่	 
	 เช่ีนั	ผัู้งบัญช่ี	รหัสสินัค้้า	ล้ักหน่ั�	เจ้าหน่ั�	เป็็นัต้้นั	แลัะม่การอำานัวยค้วามสะดวก 
	 ในัการด่งข้อม้ลัจาก	 Invoice	 ท่ี่�	 Supplier	 ส่งมาในัระบบ	เพื�อบันัท่ี่กบัญช่ี 
	 โดยอัต้โนัมัติ้	ด้วย	OCR	(การแป็ลังภาพให้เป็็นัข้อม้ลั)	หรือ	AI	(ปั็ญญาป็ระดิษฐ์ 
	 ท่ี่�จะชี่วยบันัท่ี่กบัญช่ีโดยอัต้โนัมัติ้จากการเร่ยนัร้้พฤต้ิกรรมการบันัท่ี่กบัญช่ี 
	 ของเราในัอด่ต้)	

6.	ใช้ีป็ระโยชีน์ัจากรายงานัต่้าง	ๆ	ท่ี่�ม่ผู้้้เข่ยนัเชืี�อมั�นัว่าเมื�อมาถ่้ง	6	ขั�นัต้อนัน่ั�แล้ัว	 
	 เราจะพ้ดไดเ้ต้ม็ป็ากเต้ม็ค้ำาว่า	ระบบบญัช่ีของเรา	เป็็นั	Digital	Accounting	แล้ัว 
	 แลัะไม่ว่าท่ี่านัจะเป็็นัเจ้าของธุุรกิจหรือนัักบัญช่ีท่ี่านัจะพบว่า	 ช่ีวิต้ม่ 
	 ค้วามสะดวกสบายข่�นั	จะ	WFH	ก็ไม่หวั�นั	เพราะสามารถ้บันัท่ี่กแลัะเข้าถ่้งข้อม้ลั 
	 เวลัาใดแลัะจากท่ี่�ใดก็ได้แม้กระทัี่�งจากโที่รศัพท์ี่มือถื้อ	 	แลัะจะน่ักเส่ยดาย 
	 ท่ี่�ป็ล่ัอยเวลัาให้ผู่้านัมาจนัถ่้งบัดน่ั�

 เน่�องจากห็นา้กระดีาษเรามื่จีำากัดี ห็ากต้้องการศึึกษาเพ่ิ่�มื่เต่้มื่ ขอแนะนำา ให็ห้็าความื่ร้จ้ากการสััมื่มื่นาที่ี�จะจดัีขึ�นโดีย คณะวางระบบบญัชี 
สัภาว่ชาชีพิ่บัญชีได้ีใน 2 หั็วข้อนี�

 - พัิ่ฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ทีี่�น่าจับต้ามื่อง (23 ม่ื่.ย. 64/ 24 พิ่.ย. 64)
 - เที่คน่คการออกแบบกระบวนการที่างธุุรก่จแล้ะระบบบัญชีในยุค Digital ( 8 - 9/ 15 - 16 ก.ค. 64)

 อบรมก้ารใชุ้งาน

 ใชุ้ประโยชุน์จัาก้รายงานต่�าง ๆ

 เริ�มบันทีึก้ข้้อม่ล
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การเตรียมความพร้อม

สู่ระบบการบริหารคุณภาพ

ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

(ISQM) สำาหรับสำานักงานสอบบัญชี

Getting Ready to Quality Management 

System in Accordance with ISQM for 

Audit Firms in Digital Era

	 สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่าน	จากที่�ไดี�เล่่าส่้กันฟัังในเดืีอ่นกุมภาพัันธ์์แล่ะ
มีนาคม	2564	ที่�ผู่้านมา	เกี�ยวักับหลั่กการขอ่งมาตรฐานการบริหารคุณภาพั
ฉบับใหม่	(International	Standard	on	Quality	Management	–	ISQM)	 
รวัมถึึงประโยชน์ขอ่งการนำา	 ISQM	มาใช�สำาหรับสำานักงานสอ่บบัญชี 
ในฉบับนี�จะขอ่นำาเสนอ่แนวัคิดีในการเตรียมควัามพัร�อ่มส่้ระบบการบริหาร
คุณภาพัในยุค	Digital	เพ่ื่�อรองรับการปฏิิบัติิติาม ISQM โดยเน้้น้ใน้ส่่วน้ 
ท่ี่� เ ก่�ยวข้้องกับการน้ำาเที่คโน้โลย่มาช่่วยใน้การวางกลยุที่ธ์์และ 
แผน้ดำาเนิ้น้การด้าน้ต่ิาง ๆ  หร่อท่ี่�เร่ยกกัน้ว่า Digital Transformation

	 ในปัจจุบัน	 สำานักงานสอ่บบัญชีต�อ่งปฏิิบัติตามมาตรฐาน 
การควับคมุคณุภาพั	ฉบับที่�	1	หรือ่	Thai	Standard	on	Quality	Control	1 
(TSQC1)	ซึึ่�งอ่อ่กตามมาตรฐาน	International	Standard	on	Quality	
Control	1	ขอ่ง	IFAC	แล่ะในอ่นาคตอั่นใกล่�	ISQM	(หรือ่ขอ่งประเท่ศไท่ย 
คือ่	 TSQM)	 จะถ้ึกนำามาใช�แท่น	 ซึึ่�งจะเน�นที่�การบริหารคุณภาพั 
โดียใช�	Risk	-	Based	Approach	ตาม	ISQM	1	โดียในภาพัรวัมนั�น	ISQM	1 
จะมีขอ่บเขตที่�กวั�างกว่ัา	 ISQC	1	ที่�เน�นเฉพัาะการกำาหนดีนโยบายแล่ะ
วิัธี์การ

	 ประเด็ีนหนึ�งที่�นำามาคำานึงถึึงในการเตรียมควัามพัร�อ่มขอ่งสำานักงานสอ่บบัญชี	คือ่	การประเมินว่ัา	ณ	ขณะนี�สำานักงานขอ่งท่่านมีการวัางแผู้น
กล่ยุท่ธ์์ดี�านคุณภาพั	โดียอิ่งตาม	“Compliance	-	Based”	คือ่	มุ่งเน�นที่�การปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ต่าง	ๆ	เป็นหลั่ก	หรือ่สำานักงานขอ่งท่่านมีการวัางแผู้น
กล่ยุท่ธ์์ดี�านคุณภาพัโดียกำาลั่งเปลี่�ยนถ่ึายส่้ยุค	Digital		โดียสามารถึนำาเท่คโนโล่ยีต่าง	ๆ	เข�ามาช่วัยในการดีำาเนินการที่�เรียกกันว่ัา	“Transformation”	

โดย ดร.พิมลวรรณ  ชยพรกุล
Professional	Practice	Development	Office,	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Audit	Co.,	Ltd.
คณะท่ำางานศ้้นย์ติดีตามควัามก�าวัหน�าแล่ะการพััฒนาค้่มือ่	ISQM	ภายใต�คณะกรรมการวัิชาชีพับัญชีดี�านการสอ่บบัญชี
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 ทัี่�งน่้� การวางแผน้น้ำาเที่คโน้โลย่มาใช้่นั้�น้ อาจแติกต่ิางกัน้ไปติาม 
ความเหมาะส่มข้องแติ่ละส่ำานั้กงาน้ เช่่น้ พิื่จารณาติามข้น้าดโครงส่ร้างข้อง
ส่ำานั้กงาน้ ความพื่ร้อมด้าน้เงิน้ทุี่น้ ความพื่ร้อมด้าน้บุคลากร เป็น้ต้ิน้

	 ตามภาพั	 คือ่	 ตัวัอ่ย่างขอ่งการวัางแผู้นอ่งค์กรโดียปรับเปลี่�ยนอ่งค์กร 
ให�มุ่งส่้ยุค	Digital	 เช่น	การกำาหนดีวิัสัยทั่ศน์แล่ะกล่ยุท่ธ์์ว่ัาสำานักงานขอ่งท่่าน 
จะมุ่งเน�นการเป็น	“The	Digital	Audit”	 โดียให�ควัามสำาคัญกับข�อ่ม้ล่	 (Data) 
ซึึ่�งถืึอ่เป็นหัวัใจขอ่งการก่อ่ให�เกิดีคุณภาพัในงานสอ่บบัญชี	 (Audit	Quality)	 ดัีงนั�น	
จึงควัรวัางแผู้นกล่ยุท่ธ์์เกี�ยวักับการจัดีการข�อ่ม้ล่	(Data	Management)	ทั่�งในระดีับ
อ่งค์กร	แล่ะระดัีบการปฏิิบัติงาน	เช่น

	 ในการประเมินควัามเสี�ยงระดัีบอ่งค์กร	ควัรจัดีให�
มีการเก็บรวับรวัมข�อ่ม้ล่ล้่กค�าขอ่งสำานักงาน	 เช่น	 ใช�	Web	
Based	Application1	เพืั�อ่ให�มีการจดัีเกบ็ข�อ่ม้ล่อ่ยา่งเปน็ระบบ	
แล่ะสามารถึนำาข�อ่ม้ล่มาวิัเคราะห์ไดี�	เช่น	พิัจารณาควัามเสี�ยง
ขอ่งล้่กค�าแต่ล่ะรายพิัจารณาควัามเหมาะสมในการรับงาน	 
การยืนยนัควัามเป็นอิ่สระขอ่งผู้้�ปฏิิบัติงานในวิัชาชีพั	(แท่นการ
รับรอ่งควัามเปน็อิ่สระเป็นกระดีาษ)	รวัมถึึงการจดัีการเรื�อ่งการ
หมุนเวีัยนผู้้�ปฏิิบัติงานตามข�อ่กำาหนดีดี�านจรรยาบรรณ	เป็นต�น

1	 ตััวอย่่างเช่่น	SharePoint	หรืือ	Google	Docs	และ	Google	Drive	ซ่ึ่�งแต่ัละสำำานักงานสำามารืถใช้่เป็็นเครืื�องมือเพืื่�อการืจััดการืเอกสำารื	(Document	Management) 
	 และใช้่เป็็นรืะบบการืจััดเก็บข้้อมูล	(Storage	System)
2	 ตััวอย่่างข้อง	Application	สำำาเร็ืจัรูืป็	เช่่น	Microsoft	Planner	เป็็นต้ัน

The

Digital

Audit

Data - Driven Risk Assessment

Data Analytic

Data Security

Data Communication

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บข้้อมูล 

เพ่อประเมินความเสี�ยง (Data - Driven 

Risk Assessment)

	 ในการปฏิิบัติงานตรวัจสอ่บ	สำานักงานสามารถึ 
นำาหลั่กการขอ่งการจัดีการโครงการ	(Project	Management) 
มาใช�	 โดียอ่าจพััฒนาโปรแกรมเพืั�อ่ใช�สำาหรับสำานักงาน 
โดียเฉพัาะ	หรือ่อ่าจใช�	Application2	สำาเร็จร้ปเป็นเครื�อ่งมือ่ 
เ พืั�อ่ ช่วัยในการจัดีการงาน	 ตั� งแต่การเริ�มต�นวัางแผู้น 
การตรวัจสอ่บ	การประเมินควัามเสี�ยง	การติดีตามงาน	แล่ะ
การปิดีงาน

การใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้้อมูล 

(Data Analytic) เพ่อช่วยเพิ�ม

ประสิทธิิภาพในการปฏิิบัติงานสอบบัญชี

	 สำาห รับสำา นักงานขนาดีใหญ่	 ห รือ่สำา นักงาน 
ที่�มีควัามพัร�อ่มดี�านเงินทุ่นแล่ะเท่คโนโล่ยี	อ่าจพิัจารณาพััฒนา
โปรแกรมที่�ใช�ช่วัยวิัเคราะห์ข�อ่ม้ล่ในการปฏิิบัติงานสอ่บบัญชี

	 สำาหรับสำานักงานทั่�วัไป	สามารถึนำาโปรแกรมสำาเร็จร้ป 
มาใช�	 เช่น	 Power	 BI	 หรือ่	 Data	 Analysis	 ToolPak 
ใน	Microsoft	Excel	เป็นต�น
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	 กำาหนดีมาตรการเกี�ยวักับการจัดีเก็บแฟ้ัมกระดีาษท่ำาการขอ่ง 
งานสอ่บบัญชี	โดียอ่าจพััฒนา	Web	Based	Application	เพืั�อ่ใช�ในการ 
เก็บข�อ่ม้ล่ขอ่งแตล่่ะงาน	(Engagement)	วัา่เริ�มงานเมื�อ่ใดี	บนัท่กึข�อ่ม้ล่หล่กั
ขอ่งงาน	วัันที่�ที่�อ่อ่กรายงาน	แล่ะให�มีการแจ�งเตือ่นวัันครบกำาหนดีจัดีเก็บ 
แฟ้ัมงาน	(Archiving)	ตามนโยบายที่�สำานักงานกำาหนดี	แล่ะเมื�อ่ที่มผู้้�ปฏิิบัติงาน 
(Engagement	Team)	จัดีเก็บงานแล่�วั	ควัรจัดีให�มีการท่ำา	 Log	file 
เพืั�อ่บันทึ่กข�อ่ม้ล่การเบิกใช�แฟ้ัมงาน	ซึึ่�งควัรจัดีเก็บในระบบอ่ิเล็่กท่รอ่นิกส์	
แล่ะมีการอ่นุมตักิอ่่นทุ่กครั�งที่�จะมีการเบิกแฟ้ัมงาน		ในส่วันขอ่งการแจ�งเตือ่น 
วัันครบกำาหนดีจัดีเก็บแฟั้มงาน	อ่าจกำาหนดีให�มีผู้้�รับผู้ิดีชอ่บในการจัดีการ
แล่ะติดีตามข�อ่ม้ล่	แล่ะใช�การส่ง	e-Mail	แจ�งเตือ่นไปยงัแต่ล่ะ	Engagement	
Team	เมื�อ่ใกล่�ครบกำาหนดี	เป็นต�น

การส่อสารข้้อมูล (Data Communication)

	 ตัวัอ่ย่ าง ดัีงก ล่่าวัข� างต�น เ ป็นเ พีัยงท่าง เ ลื่อ่กขอ่งระบบ 
การบริหารคุณภาพัที่�สำานักงานสอ่บบัญชีสามารถึวัางแผู้นเพืั�อ่ปรับเปลี่�ยน
การดีำาเนินงานที่�มีในปัจจุบัน	 โดียนำาเท่คโนโล่ยีมาใช�ในงานดี�านคุณภาพั
มากขึ�น

	 ทั่�งนี�	 ท่่านผู้้�อ่่านที่�สนใจในมาตรฐานการบริหารคุณภาพั	(ISQM)	
ควัรศึกษาหลั่กการทั่�งหมดีขอ่ง	ISQM	จาก	International	Standard	on	
Quality	Management	1	(ISQM	1)	แล่ะ	International	Standard	on	
Quality	Management	2	(ISQM	2)

ข้้อมูลอ้างอิง:
International	 Auditing	 and	 Assurance	 Standards	 Board	 (IAASB)	
(2020) . 	 Internat ional	 Standard	 on	 Qual i ty	 Management	 1 :	
Quality	Management	 for	 Firms	 that	 Perform	Audits	 or	 Reviews	
of	 Financial	 Statements,	 or	Other	Assurance	or	 Related	Services 
Engagements.	 Available	 from:	 https://www.ifac.org/system/files/
publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-1-Quality-Manage-
ment-for-Firms.pdf	[12	May	2021]

	 ตัวัอ่ย่างงานที่�สามารถึใช�	 Data	Analytic	มาเป็นเครื�อ่งมือ่ 
ช่วัยในการปฏิิบัติงาน	เช่น	การใช�	Power	BI	 ในการท่ำาวิัเคราะห์เปรียบ
เที่ยบรายการ	หรือ่ใช�เป็นเครื�อ่งมือ่ในการท่ำาข�อ่ม้ล่เพืั�อ่ประกอ่บการพิัจารณา 
ตัวัชี�วััดีที่�ใช�กำาหนดีควัามมีสาระสำาคัญ	(Materiality	Benchmark)

	 สำานักงานอ่าจเพิั�มช่อ่งท่างในการสื�อ่สารกับผู้้�ปฏิิบัติงานในอ่งค์กร	
เช่น	สื�อ่สารนโยบายที่�อ่อ่กใหมข่อ่งสำานักงานผู้า่นท่าง	e-Mail	หรือ่จัดีประชมุ
อ่อ่นไล่น์เพืั�อ่สื�อ่สารประเด็ีนสำาคัญที่�ต�อ่งการชี�แจง	หรือ่ต�อ่งการการสื�อ่สาร
แบบสอ่งท่าง	(Two	-	way	Communication)	เป็นต�น

3	ตััวอย่่างเช่่น	Microsoft	OneDrive	เป็็นต้ัน

การรักษาความปลอดภัยข้องข้้อมูล (Data Security)

	 กำาหนดีให� มีการรักษาควัามปล่อ่ดีภัยขอ่งข�อ่ม้ล่เบื�อ่งต�น	
เช่น	พันักงานทุ่กคนมีรหัสผู่้านส่วันตัวัแล่ะควัรเปลี่�ยนอ่ย่างสมำ�าเสมอ่ 
การกำาหนดีการเข�าถึึงข�อ่ม้ล่ที่�เก็บอ่ย้่ใน	 LAN	 โดียพิัจารณาให�เฉพัาะ 
ผู้้�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่งเท่่านั�นที่�จะเข�าถึึงแต่ล่ะฐานข�อ่ม้ล่ไดี�	หรือ่การนำาพืั�นที่�เก็บ
ข�อ่ม้ล่อ่อ่นไล่น์3 มาใช�	โดียสามารถึกำาหนดีการเข�าถึึงข�อ่ม้ล่ในแต่ล่ะเรื�อ่งกับ
ผู้้�ที่�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่งเท่่านั�น	เป็นต�น
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เมื่อนำ�ม�ตรฐ�น

ก�รบริห�รคุณภ�พ

	 เม่ื่�อนำำ�มื่�ตรฐ�นำก�รบริห�รคุุณภ�พมื่�ใช้้	จะเป็็นำป็ระโยช้น์ำกับผู้้้ใช้้งบก�รเงินำ 
ผู้้้สอบบัญชี้	และระบบเศรษฐกิจอย่�งไร	 ผู้้้สอบบัญชี้หล�ยท่่�นำคุงมีื่คุำ�ถ�มื่เม่ื่�อท่ร�บว่่� 
มื่�ตรฐ�นำก�รคุว่บคุุมื่คุุณภ�พระหว่่�งป็ระเท่ศ	 (ISQC)	 ได้้ถ้กยกระดั้บเป็็นำมื่�ตรฐ�นำ 
ก�รบริห�รคุุณภ�พระหว่่�งป็ระเท่ศ	(ISQM)	ฉบับที่�	1	และ	2	ซ่ึ่�งสำ�หรับป็ระเท่ศไท่ยนัำ�นำ 
สำ�นัำกง�นำสอบบัญชี้ในำตล�ด้ทุ่นำจะเริ�มื่นำำ�	 ISQM	มื่�ใช้้สำ�หรับก�รตรว่จสอบงบก�รเงินำ 
ที่�เริ�มื่ในำหร่อหลังวั่นำที่�	15	ธัันำว่�คุมื่	2565	เป็็นำต้นำไป็	

	 ก่่อนท่ี่�เราจะคุุยก่ันถึึงประโยชน์ของ	 ISQM	 เรามาช่�นชมและภููมิใจกั่บวิิชาช่พ 
ของเรากั่นก่่อนว่ิา	 วิิชาช่พบัญช่ได้้รับคุวิามเช่�อถ่ึอจาก่สาธารณชนว่ิา	“เป็นวิิชาช่พท่ี่�ม่เก่่ยรติิ 
ผูู้้ประก่อบวิิชาช่พยึด้มั�นในหลัก่จรรยาบรรณวิิชาช่พอย่างเคุร่งคุรัด้และปฏิิบัติิงาน 
ติามมาติรฐานวิิชาช่พ”	ที่ำาใหผูู้้้ใช้ผู้ลงานของผูู้ส้อบบญัช่สามารถึนำาข้อมลูในรายงานที่างก่ารเงนิ 
ไปใช้ตัิด้สินใจที่างเศรษฐกิ่จได้้อย่างมั�นใจ

	 นอก่จาก่น่�	 ข่าวิก่ารล้มละลายหร่อก่ารทุี่จริติในบริษัที่ระดั้บโลก่หลายแห่ง 
ที่ยอยออก่มาอย่างต่ิอเน่�อง	ที่ำาให้ผูู้้ใช้งบก่ารเงิน	รวิมถึึงผูู้้ม่ส่วินได้้เส่ย	 (Stakeholders) 
ทัี่�งหลาย	 ตัิ�งคุำาถึามเก่่�ยวิกั่บคุุณภูาพก่ารปฏิิบัติิงานของผูู้้สอบบัญช่	ติลอด้จนเร่ยก่ร้อง
ให้สำานัก่งานสอบบัญช่แสด้งคุวิามรับผู้ิด้ชอบติ่อก่รณ่ทีุ่จริติท่ี่�เก่ิด้ขึ�น	 ซึึ่�งคุงจะเป็นเพราะ
สาธารณชนม่คุวิามคุาด้หวิังก่ับวิิชาช่พสอบบัญช่เป็นอย่างมาก่	 International	Auditing 
and	Assurance	Standards	Board	 (IAASB)	 จึงเล็งเห็นถึึงคุวิามสำาคัุญในก่ารนำาระบบ 
ก่ารบริหารคุุณภูาพมาใช้	 เพ่�อติอบสนองต่ิอคุวิามคุาด้หวัิงของ	Stakeholders	 ท่ี่�ม่ต่ิอ 
งานสอบบัญช่

	 ก่ารท่ี่�งานสอบบัญช่เป็นงาน	“ให้คุวิามเช่�อมั�น”	จึงม่คุวิามจำาเป็นท่ี่�มาติรฐานวิิชาช่พ 
ต้ิองม่ก่ารพัฒนาให้สอด้รับกั่บวิิวัิฒนาก่ารที่างเศรษฐก่ิจท่ี่� เปล่�ยนแปลงไป	 รวิมทัี่�ง 
คุวิามคุาด้หวัิงของสังคุมและผูู้้ใช้ผู้ลงานของผูู้้สอบบัญช่	 และเพ่�อให้อาช่พของเรา 
เ ป็ น ท่ี่� ไ ว้ิ วิ า ง ใจและ ไ ด้้ รั บคุ วิ าม เ ช่� อ ถ่ึ อ จ าก่ผูู้้ ท่ี่� เ ก่่� ย วิ ข้ อ ง 	 สภู า วิิ ช า ช่พ บัญ ช่ 
จึงม่บที่บาที่สำาคัุญอย่างมาก่ในก่ารที่ำาหน้าท่ี่�เผู้ยแพร่และปรับปรุงมาติรฐานวิิชาช่พ 
ให้สอด้คุล้องกั่บมาติรฐานสาก่ล	ที่ำาให้วิิชาช่พของเราม่คุวิามน่าเช่�อถ่ึอในสายติาของ
สาธารณชนอย่างต่ิอเน่�อง	ก่ารปรับปรุงมาติรฐานก่ารคุวิบคุุมคุุณภูาพท่ี่�ก่ล่าวิในบที่คุวิามน่� 
ก็่เป็นไปเพ่�อวัิติถุึประสงค์ุหลัก่ดั้งก่ล่าวิ	ประก่อบกั่บปัจจุบันก่ารเปล่�ยนแปลงด้้านต่ิาง	ๆ 
ในโลก่ของเรานั�นเป็นไปอย่างรวิด้เร็วิ	ไม่ว่ิาจะเป็นด้้านธุรกิ่จและเที่คุโนโลย่	 ผูู้้สอบบัญช่และ
สำานัก่งานสอบบัญช่จึงต้ิองม่ก่ารปรับตัิวิให้ทัี่นกั่บก่ารเปล่�ยนแปลงดั้งก่ล่าวิ	ก่ารนำาเที่คุโนโลย่
มาช่วิยในก่ารปฏิิบัติิงานสอบบัญช่เป็นหนึ�งในวิิธ่ก่ารติอบสนองเพ่�อให้ก่ารปฏิิบัติิงานสอบบัญช่
ม่คุุณภูาพ	ประสิที่ธิภูาพ	และประสิที่ธิผู้ลภูายใติ้สภูาพแวิด้ล้อมปัจจุบัน	ด้ังนั�น	ก่ารพัฒนา 
และปรับปรุงมาติรฐานวิิชาช่พท่ี่�เก่่�ยวิข้องให้สอด้คุล้องกั่บวิิธ่ก่ารปฏิิบัติิงานในปัจจุบัน 
จึงม่คุวิามจำาเป็นเช่นเด่้ยวิกั่น	

ISQM

จะเป็นประโยชน์อย่างไร?

มาใช้
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	 ก่ารนำา	 ISQM	มาใช้จะช่วิยให้ก่ารบริหารจัด้ก่ารคุุณภูาพงานสอบบัญช่เป็นไป 
ใน	“เชิงรุก่”	มาก่ขึ�น	และสามารถึติอบสนองต่ิอคุวิามเส่�ยงและสถึานก่ารณ์ท่ี่�เปล่�ยนแปลง
ไปอยา่งรวิด้เร็วิได้้อย่างทัี่นท่ี่วิงท่ี่	โด้ยนำาก่ระบวินก่ารระบุและประเมินคุวิามเส่�ยงมาก่ำาหนด้
วิิธ่ติอบสนองต่ิอคุวิามเส่�ยงให้เหมาะสมกั่บ	Risk	Profile	ของแต่ิละสำานัก่งานสอบบัญช่ 
โด้ยก่ระบวินก่ารติิด้ติามคุวิามเส่�ยงจะด้ำาเนินไปอย่างต่ิอเน่�อง	เพ่�อท่ี่�จะสามารถึปรับเปล่�ยน 
วิิ ธ่ก่ารและติอบสนองได้้อย่างเหมาะสมกั่บสถึานก่ารณ์	 ซึึ่� งจะช่วิยส่งเสริมให้ 
สำานัก่งานสอบบัญช่สามารถึพัฒนาระบบก่ารบริหารคุุณภูาพงานให้สอด้คุล้องกั่บระด้ับ
คุวิามเส่�ยงท่ี่�แต่ิละสำานัก่งานสอบบัญช่ระบุและประเมินได้้	 ทัี่�งน่�	หลัก่ก่ารของ	 ISQM 
ดั้งก่ล่าวิม่คุวิามย่ด้หยุ่นก่ว่ิาก่รอบแนวิคิุด้เดิ้มของ	 ISQC	 ท่ี่�ม่ลัก่ษณะเป็นข้อก่ำาหนด้ 
ท่ี่�ทุี่ก่สำานัก่งานสอบบัญช่จะต้ิองปฏิิบัติิติาม	ในขณะท่ี่�คุวิามเข้มข้นของแนวิปฏิิบัติิติาม	ISQM	
จะขึ�นอยู่กั่บฐานคุวิามเส่�ยง	(Risk-Based	Approach)		

ก่ารท่ี่�สำานัก่งานสอบบัญช่ม่ก่ระบวินก่ารระบุและประเมินคุวิามเส่�ยง	รวิมถึึงก่ำาหนด้วิิธ่ก่ารติอบสนองต่ิอคุวิามเส่�ยง 
อย่างสมำ�าเสมอ	จะช่วิยให้	Stakeholders	มั�นใจได้้ว่ิา	สำานัก่งานสอบบัญช่จะปรับเปล่�ยนวิิธ่ปฏิิบัติิและสภูาพแวิด้ล้อม
ให้เอ่�อต่ิอก่ารปฏิิบัติิงานอย่างม่คุุณภูาพอย่างต่ิอเน่�อง	และเกิ่ด้คุวิามเช่�อมั�นในรายงานที่างก่ารเงินท่ี่�ผู่้านก่ารติรวิจสอบ
จาก่ผูู้้สอบบัญช่ในสังกั่ด้	

ก่ารท่ี่�	 ISQM	สนับสนุนให้สำานัก่งานสอบบัญช่ในติลาด้ทีุ่นให้ข้อมูลต่ิอสาธารณชนเก่่�ยวิกั่บระบบก่ารบริหารคุุณภูาพ 
ของสำานัก่งานสอบบัญช่ในรายงานคุวิามโปร่งใส	 (“Transparency	Report”)	นอก่จาก่จะช่วิยให้	Stakeholders 
มั�นใจในระบบก่ารบริหารคุุณภูาพของสำานัก่งานสอบบัญช่แล้วิ	ยังช่วิยให้สาธารณชนที่ราบถึึงก่ระบวินก่ารท่ี่�เก่่�ยวิข้อง 
ของงานสอบบัญช่ก่่อนท่ี่�จะออก่รายงานก่ารสอบบัญช่และติระหนัก่ถึึงคุุณคุ่าของงานสอบบัญช่มาก่ยิ�งขึ�น	นอก่จาก่น่� 
ก่ารให้ข้อมูลตัิวิช่�วัิด้คุุณภูาพงานสอบบัญช่	(Audit	Quality	Indicators)	ใน	Transparency	Report	ยังช่วิยให้บริษัที่
และคุณะก่รรมก่ารติรวิจสอบม่ขอ้มูลท่ี่�จำาเป็นและเพ่ยงพอในก่ารคุดั้เล่อก่ผูู้้สอบบญัช่	โด้ยพิจารณาจาก่ปจัจัยด้้านคุุณภูาพ
นอก่เหน่อจาก่ก่ารพิจารณาเพ่ยงคุ่าบริก่ารสอบบัญช่	

ก่ารวิางแผู้นและบริหารจัด้ก่ารที่รัพยาก่ร	 ไม่ว่ิาจะเป็นที่รัพยาก่รบุคุคุล	ที่รัพยาก่รที่างเที่คุโนโลย่	 และที่รัพย์สิน 
ที่างปัญญาท่ี่�ใช้ในก่ารปฏิิบัติิงานสอบบัญช่	จะช่วิยให้เกิ่ด้ก่ารใช้ที่รัพยาก่รอย่างม่ประสิที่ธิภูาพสูงสุด้	 โด้ยลูก่คุ้า 
งานสอบบัญช่จะได้้รับบริก่ารท่ี่�ม่คุุณภูาพ	รวิมทัี่�งก่ารใช้เที่คุโนโลย่เข้ามาช่วิยในงานสอบบัญช่ยังช่วิยสร้างมูลคุ่าเพิ�ม 
(Value	Added)	ให้กั่บงานสอบบัญช่	โด้ยสามารถึติรวิจจับคุวิามผิู้ด้ปก่ติิของข้อมูลที่างก่ารเงินเบ่�องต้ินได้้อย่างรวิด้เร็วิ 
ซึึ่�งนอก่จาก่จะก่่อใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐก่จิต่ิอผูู้้รับบรกิ่ารแลว้ิ	ยงัช่วิยส่งเสรมิก่ารสงัเก่ติและสงสยัเย่�ยงผูู้ป้ระก่อบวิิชาช่พ 
(Professional	Skepticism)	และก่ารใช้ดุ้ลยพินิจเย่�ยงผูู้้ประก่อบวิิชาช่พ	(Professional	Judgment)	ของผูู้้สอบบัญช่
อ่ก่ด้้วิย		

ก่ระบวินก่ารวิิเคุราะห์หาสาเหตุิของข้อบก่พร่อง	(Root	Cause	Analysis)	ท่ี่�ที่ำาอย่างต่ิอเน่�องและสมำ�าเสมอ	จะช่วิยให้ 
ก่ารแก้่ไข	 (Remediation)	 เป็นไปอย่างทัี่นท่ี่วิงท่ี่	 ส่งผู้ลให้ผูู้้ปฏิิบัติิงานเกิ่ด้คุวิามเข้าใจในข้อผิู้ด้พลาด้และแก้่ไขได้้ 
อย่างติรงจุด้	ซึึ่�งจะช่วิยลด้ข้อผิู้ด้พลาด้ให้น้อยลงได้้ในอนาคุติ	

	 นอก่จาก่น่�	 ISQM	 ยังม่ก่ารเพิ�มองค์ุประก่อบใหม่เข้าไปในมาติรฐาน	อาทิี่ 
สารสนเที่ศและก่ารส่�อสาร	 ซึึ่�งจะช่วิยเพิ�มคุวิามโปร่งใสและยก่ระดั้บคุวิามน่าเช่�อถ่ึอ 
ของสำานัก่งานสอบบัญช่	รวิมทัี่�ง	ISQM	ได้้ขยายก่ารบริหารคุุณภูาพไปถึึงที่รัพยาก่รอ่�น	ๆ 
ในสำานัก่งานสอบบัญช่นอก่เหน่อจาก่ที่รัพยาก่รบุคุคุล	เน่�องจาก่ก่ารให้บริก่ารสอบบัญช่
ในปัจจุบันอาศัยทัี่�งคุวิามรู้คุวิามสามารถึของบุคุลาก่รท่ี่�ที่ำางานร่วิมก่ับระบบงานติ่าง	ๆ 
ทัี่�งในด้้านเที่คุโนโลย่และวิิธ่ก่ารติรวิจสอบ	 (Methodology)	 ซึึ่�งที่รัพยาก่รดั้งก่ล่าวิ 
จะช่วิยให้สำานัก่งานสอบบัญช่สามารถึติอบสนองต่ิอสภูาพแวิด้ล้อมที่างธุรกิ่จท่ี่�เปล่�ยนไป 
ในปัจจุบันได้้อย่างเหมาะสมมาก่ยิ�งขึ�น

	 ก่ารเปล่�ยนแปลงมาติรฐานดั้งก่ล่าวิ	ก่่อให้เกิ่ด้ประโยชน์ต่ิอ	Stakeholders	 ต่ิาง	ๆ	ทัี่�งกิ่จก่ารท่ี่�เป็นลูก่คุ้างานสอบบัญช่	 ผูู้้ลงทุี่น	 ผูู้้สอบบัญช่ 
สำานัก่งานสอบบัญช่	 ผูู้้ใช้งบก่ารเงิน	และผูู้้ท่ี่�เก่่�ยวิข้องอ่�น	ๆ	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งในก่ิจก่ารท่ี่�ม่ส่วินได้้เส่ยสาธารณะท่ี่�ผูู้้อ่านรายงานที่างก่ารเงินจำานวินมาก่ 
ให้คุวิามสำาคัุญกั่บคุุณภูาพงานของผูู้้สอบบัญช่
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	 นอก่เหน่อจาก่ประโยชนต่์ิาง	ๆ 	ท่ี่�ก่ล่าวิไปขา้งติน้	ก่ารท่ี่�สำานัก่งาน 
สอบบัญช่ใช้ระบบก่ารบริหารคุุณภูาพติาม	 ISQM	 จะช่วิยให้เกิ่ด้ 
คุวิามย่ด้หยุ่นต่ิอสำานัก่งานสอบบัญช่ทุี่ก่ขนาด้	 โด้ยสำานัก่งานสอบบัญช่ 
สามารถึปรับวิิธ่ปฏิิบัติิ	 คุวิามเข้มข้น	 และคุวิามละเอ่ยด้ของแติ่ละ
ก่ระบวินก่ารให้เหมาะสมก่ับขนาด้	คุวิามเส่�ยง	และปัจจัยต่ิาง	ๆ	ภูายใน
สำานัก่งานสอบบัญช่	และที่ำาให้สำานัก่งานสอบบัญช่สามารถึติอบสนองติ่อ
คุวิามเส่�ยงได้้อย่างเหมาะสมและติรงจุด้มาก่ขึ�น	ก่ารเปล่�ยนแปลงดั้งก่ล่าวิ
นอก่จาก่จะช่วิยเพิ�มคุุณภูาพของก่ารปฏิิบัติิงานสอบบัญช่	ยังสามารถึ 
เ พิ�ม มูลคุ่าของสำา นัก่งานสอบบัญช่ไ ด้้จาก่คุวิามม่ประสิที่ธิภูาพ 
ในก่ารด้ำาเนินงานท่ี่�เพิ�มขึ�น	 อ่ก่ทัี่�งก่ารปรับปรุงดั้งก่ล่าวิจะช่วิยพัฒนา
ข่ด้คุวิามสามารถึของสำานัก่งานสอบบัญช่ขนาด้ก่ลางและขนาด้เล็ก่ได้้	
เน่�องจาก่	ISQC	เดิ้มม่คุวิามยด่้หยุน่น้อยก่ว่ิา	ISQM	ที่ำาใหส้ำานัก่งานสอบบญัช่
ขนาด้ก่ลางและขนาด้เล็ก่ต้ิองด้ำาเนินก่ารวิางระบบก่ารคุวิบคุุมคุุณภูาพ
ทัี่�งหมด้ให้สอด้คุล้องกั่บ	ISQC	แม้ว่ิาสำานัก่งานสอบบัญช่จะไม่ม่คุวิามเส่�ยง 
ในเร่�องดั้งก่ล่าวิ	ที่ำาให้ก่ารปฏิิบัติิติาม	 ISQC	ของสำานัก่งานสอบบัญช่ 
ขนาด้ก่ลางและขนาด้ เล็ ก่ ม่ ต้ิน ทุี่น โด้ย เป ร่ยบ เ ท่ี่ยบ ท่ี่� สู งก่ ว่ิ า 
สำานัก่งานสอบบัญช่ขนาด้ใหญ่	 ดั้งนั�น	ก่ารเปล่�ยนแปลงมาติรฐานข้างติ้น
จะช่วิยให้สำานัก่งานสอบบัญช่สามารถึพัฒนาคุุณภูาพติามคุวิามเส่�ยง 
ท่ี่�เหมาะสมในก่ารด้ำาเนินธุรกิ่จ	นอก่จาก่น่�	ก่ารท่ี่�	 ISQM	ม่ก่ารปรับปรุง 
ให้สอด้คุล้องกั่บบริบที่และสภูาพแวิด้ล้อมท่ี่�เปล่�ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
โด้ยคุำานึงถึึงก่ารใช้ที่รัพยาก่รต่ิาง	ๆ 	เช่น	ระบบเที่คุโนโลย	่ร่วิมกั่บที่รัพยาก่ร
บุคุคุลอย่างม่ประสิที่ธิภูาพนั�น	ยังช่วิยให้วิิชาช่พสอบบัญช่ม่คุวิามน่าสนใจ 
และดึ้งดู้ด้คุนรุ่นใหม่ให้เข้ามาประก่อบวิิชาช่พน่�มาก่ขึ�น	ซึึ่�งจะช่วิยแก้่ปัญหา 
ก่ารขาด้แคุลนผูู้้สอบบัญช่ในอนาคุติได้้	 และส่งผู้ลให้ก่ารด้ำาเนิน 
ธุรกิ่จสอบบัญช่สามารถึเติิบโติได้้อย่างยั�งย่นต่ิอไป

โดย คณะทำำ�ง�นศููนย์ติิดติ�มคว�มก้้�วหน้�และก้�รพััฒน�คู�มือ ISQM 
 ภ�ยใต้ิคณะก้รรมก้�รวิช�ชีพับััญชีด้�นก้�รสอบับััญชี

ข้้อมูลอ้�งอิง :
http://www.tfac.or.th/upload/9414/QHOM48gRfx.pdf 
https://www.thesundaily.my/business/the-accountant-s-perspective-isqm-enhancing-accounting-firms-quality-practices-MX5617169 
https://www.mercia-group.co.uk/mercia-news-and-blog/quality-control-for-audits-moves-to-quality-management/ 
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-Basis-for-Conclusions.pdf
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การถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

  การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

กิจการใดที่สามารถใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs

 บทท่� 2 เร่ื่�องขอบเขตของมาตรื่ฐานการื่รื่ายงานทางการื่เงินสำำาหรัื่บ NPAEs รื่ะบุถึึงกิจการื่ท่�สำามารื่ถึใช้้มาตรื่ฐานฉบับน่�ได้้ โด้ยม่รื่ายละเอ่ยด้
ดั้งน่�

	 สภาวิิชาชีพบััญชี	กำำาหนดมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินนี�เพ่�อกิำจกำารที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะ	โดยครอบัคลุุมถึึงผู้้้มีหน้าที�จัดทำาบััญชี 
ตามที�กำำาหนดในพระราชบััญญัติกำารบััญชี	พ.ศ.	2543	มาตรา	8	ที�มิใช่กิำจกำารที�มีส่วินได้เสียสาธารณะ	ไม่ว่ิาจะอย้ใ่นลัุกำษณะของห้างหุ้นส่วินจดทะเบีัยนหร่อ
บัริษัทจำากัำดที�จัดตั�งขึ�นตามกำฎหมาย	นิติบุัคคลุที�ตั�งขึ�นตามกำฎหมายต่างประเทศที�ประกำอบัธุรกิำจในประเทศไทย	แลุะกิำจกำารร่วิมค้าตามประมวิลุรัษฎากำร	
แลุะเป็นไปตามเง่�อนไขในย่อหน้าที�	6	ตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินฉบัับันี�	

 กิจการื่ท่�ไม่ม่ส่ำวนได้้เส่ำยสำาธารื่ณะ (Non - Publicly Accountable Entities) หมายถึึง กิจการื่ท่�ไม่ใช่้กิจการื่ดั้งต่อไปน่�

TFRS
for NPAEs

คำาถามที่ 1

	 กิำจกำารบัางกำิจกำารไม่ได้ดำาเนินธุรกำิจหลุักำในกำารด้แลุสินทรัพย์ของกำลุุ่มบุัคคลุภายนอกำในวิงกำวิ้าง	แต่ได้รับัควิามเช่�อถ่ึอจากำลุ้กำค้าให้ด้แลุ 
หร่อจัดกำารทรัพยากำรทางกำารเงินของลุ้กำค้าโดยที�ลุ้กำค้าหร่อสมาชิกำ	 ไม่ได้เข้ามามีส่วินในกำารบัริหารกิำจกำารนั�น	 กิำจกำารเหลุ่านี�ถ่ึอเป็นกิำจกำารที�ไม่มี 
ส่วินได้เสียสาธารณะ	ตัวิอย่างเช่น	ตัวิแทนกำารท่องเที�ยวิ	ตัวิแทนหร่อนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์	โรงรับัจำานำา	แลุะบัริษัทบัริหารสินทรัพย์ที�มีสถึานภาพ
เป็นบัริษัทจำากัำด		เป็นต้น		

	 	 	 	 	 	 	 	 ในกำรณีที�กิำจกำารที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะไม่ประสงค์ที�จะจัดทำารายงานทางกำารเงินตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินฉบัับันี�	 ให้กิำจกำาร 
จัดทำารายงานทางกำารเงินตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินของไทย	(TFRSs)	ทุกำฉบัับั	โดยปฏิิบััติอย่างสมำ�าเสมอ

กิำจกำารที�มีตราสารทุนหร่อตราสารหนี�ของกำิจกำาร	 ซึึ่�งมีกำารซ่ึ่�อขายต่อประชาชน	ไม่ว่ิาจะเป็นตลุาดหลุักำทรัพย์ในประเทศหร่อ 
ต่างประเทศ	หร่อกำารซ่ึ่�อขายนอกำตลุาดหลัุกำทรัพย์	 (Over	the	Counter)	รวิมทั�งตลุาดในท้องถิึ�นแลุะในภ้มิภาค	หร่อกิำจกำาร 
ที�นำาส่งหร่ออย้่ในกำระบัวินกำารของกำารนำาส่งงบักำารเงินของกิำจกำารให้แก่ำสำานักำงานคณะกำรรมกำารกำำากัำบัหลัุกำทรัพย์แลุะ
ตลุาดหลัุกำทรัพย์หร่อหน่วิยงานกำำากัำบัด้แลุอ่�น	เพ่�อวัิตถุึประสงค์ในกำารออกำขายหลัุกำทรัพย์ใด	ๆ	ต่อประชาชน		

กิำจกำารที�ดำาเนินธุรกิำจหลัุกำในกำารด้แลุ
สินทรัพย์ของกำลุุ่มบุัคคลุภายนอกำ 
ในวิงกำว้ิาง	เช่น	สถึาบัันกำารเงิน	บัริษัท
ประกัำนชีวิิต	บัริษัทประกัำนวิินาศภัย	 
บัริษัทหลัุกำทรัพย์	กำองทุนรวิม	ตลุาด 
สินค้าเกำษตรลุ่วิงหน้าแห่งประเทศไทย 
ตามกำฎหมายว่ิาด้วิยกำารนั�น	เป็นต้น

บัริษัทมหาชน	ตามกำฎหมายว่ิาด้วิย
บัริษัทมหาชน

กิำจกำารอ่�นที�จะกำำาหนดเพิ�มเติม
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กิำจกำารไม่สามารถึเปลีุ�ยนมาใช้มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินสำาหรับั	NPAEs	ได้	ด้วิยเหตุผู้ลุของกำารถ้ึกำเพิกำถึอน
หลัุกำทรัพย์จากำตลุาดหลัุกำทรัพย์แห่งประเทศไทยหร่อเพิกำถึอนโดยสมัครใจ	เพราะแม้จะไม่เข้านิยามของ	“กิำจกำาร 
ที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะ”	ตามย่อหน้าที�	6.1	ของ	TFRS	for	NPAEs	ที�เป็นกิำจกำารที�มีตราสารทุนหร่อตราสารหนี� 
ของกิำจกำารซึึ่�งมีกำารซ่ึ่�อขายต่อประชาชน1	แต่กิำจกำารยังคงเข้านิยามตามย่อหน้าที�	6.3	ของ	TFRS	 for	NPAEs 
ซึึ่�งระบัวุ่ิาเปน็	“บัรษัิทมหาชน	ตามกำฎหมายว่ิาดว้ิยบัริษัทมหาชน”	ดงันั�นกำจิกำารจงึยงัคงตอ้งถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐาน
กำารรายงานทางกำารเงิน	(TFRS)		ต่อไปเช่นเดิม

อย่างไรก็ำตาม	 เม่�อกำิจกำารประเมินแลุ้วิแลุะให้เหตุผู้ลุได้ว่ิากำารเปลีุ�ยนแปลุงไปใช้มาตรฐาน	TFRS	 for	NPAEs 
เป็นไปตามบัทที�	5	แลุะ	TAS	8	แลุ้วิ	กำารเปลีุ�ยนแปลุงกำารใช้มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินที�ใช้ต้องมีกำารปรับัปรุง 
งบักำารเงินโดยวิิธีปรับัปรุงย้อนหลัุงงบักำารเงินเสม่อนว่ิาใช้	TFRS	for	NPAEs	ตั�งแต่แรกำ	ตามข้อกำำาหนดในบัทที�	5	 
เร่�อง	กำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชี	กำารเปลีุ�ยนแปลุงประมาณกำารทางบััญชีแลุะกำารแกำ้ไขข้อผิู้ดพลุาด 
ซึึ่�งอาจมีค่าใช้จ่ายในกำารดำาเนินกำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชี

1	ซึึ่�งระบุัว่ิา	“กิำจกำารที�มีตราสารทุนหร่อตราสารหนี�ของกิำจกำาร	ซึึ่�งมีกำารซ่ึ่�อขายต่อประชาชน	ไม่ว่ิาจะเป็นตลุาดหลัุกำทรัพย์ในประเทศ 
หร่อต่างประเทศ	หร่อกำารซ่ึ่�อขายนอกำตลุาดหลัุกำทรัพย์	 (Over	the	Counter)	รวิมทั�งตลุาดในท้องถิึ�นแลุะในภ้มิภาค	หร่อกิำจกำาร 
ที�นำาส่งหร่ออย้ใ่นกำระบัวินกำาร	ของกำารนำาส่งงบักำารเงินของกิำจกำารให้แก่ำสำานักำงานคณะกำรรมกำารกำำากัำบัหลัุกำทรัพย์แลุะตลุาดหลัุกำทรัพย์
หร่อหน่วิยงานกำำากัำบัด้แลุอ่�น	เพ่�อวัิตถุึประสงค์ในกำารออกำขายหลัุกำทรัพย์ใด	ๆ	ต่อประชาชน”

คำาถามที่ 2

คำาถามที่ 3

หากปััจจุบันกิจการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(PAEs) ต่อมาเข้้าเง่อนไข้ที่จะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs (เช่น บริษััทจำากัด 

ที่เคยมีวัตถุปัระสงค์ที่จะออกข้ายหลัักทรัพย์ใด ๆ ต่อปัระชาชน แต่ปััจจุบันได้ยกเลัิกแผนการ 

ดังกลั่าวแลั้ว) กิจการจะสามารถใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs ได้หรือไม่

กิำจกำารต้องใช้ดุลุยพินิจในกำารเลุ่อกำใช้มาตรฐานฯ	ให้เหมาะสมกัำบักิำจกำารแลุะต้องเปิดเผู้ยเหตุผู้ลุว่ิาทำาไมจึงเลุ่อกำใช้
มาตรฐานฯ	นั�น	โดยกิำจกำารต้องให้เหตุผู้ลุว่ิากำารใช้มาตรฐาน	TFRS	for	NPAEs	ทำาให้งบักำารเงินให้ข้อม้ลุที�น่าเช่�อถ่ึอ 
แลุะเกีำ�ยวิข้องกัำบักำารตัดสินใจมากำยิ�งขึ�นอย่างไร	แลุะต้องคำานึงถึึงประโยชน์ต่อผู้้้ใช้งบักำารเงิน	เน่�องจากำ	TFRS	for	
NPAEs	บัทที�	5	แลุะ	TAS	8	กำำาหนดว่ิากำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชีทำาได้	ถ้ึากำารเปลีุ�ยนแปลุงนั�นเข้าเง่�อนไข
ข้อใดข้อหนึ�ง	ดังนี�

1.1	เกิำดจากำข้อกำำาหนดของมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน
1.2	ทำาให้งบักำารเงินให้ข้อม้ลุที�น่าเช่�อถ่ึอแลุะเกีำ�ยวิข้องกำับักำารตัดสินใจมากำขึ�น 
	 ในส่วินที�เกีำ�ยวิกำับัผู้ลุกำระทบัของรายกำารค้า	 เหตุกำารณ์แลุะสถึานกำารณ์อ่�น 
	 ที�มีต่อฐานะกำารเงินแลุะผู้ลุกำารดำาเนินงานของกิำจกำาร

ในกรณีที่กิจการเคยเปั็นบริษััทจดทะเบียนในตลัาดหลัักทรัพย์แห่งปัระเทศไทย แต่ปััจจุบัน 

ได้ถูกเพิกถอนแลั้ว (รวมถึงเพิกถอนโดยสมัครใจหรือโดยตลัาดหลัักทรัพย์ฯ รวมถึงกรณี 

ทีก่จิการไดจ้ดทะเบยีนแปัลังสภาพเปัน็บริษัทัมหาชนแลัะเปัลัีย่นความตั�งใจทีจ่ะไมเ่ข้้าตลัาดหลักัทรัพย์ฯ

แลั้วแต่ยังคงสภาพเปั็นบริษััทมหาชนอยู่) กิจการจะสามารถเปัลัี่ยนมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินสำาหรับ NPAEs ได้หรือไม่
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เน่�องจากำ	TFRS	for	NPAEs	ไม่กำำาหนดให้กิำจกำารรับัร้้รายกำารสำาหรับักำารบััญชีป้องกัำนควิามเสี�ยง	หากำกิำจกำารเห็นถึึง
ประโยชน์ของกำารรับัร้้รายกำารสำาหรับัรายกำารดังกำลุ่าวิ	 กิำจกำารก็ำสามารถึจัดทำาได้	 โดยอาจปฏิิบััติตามข้อกำำาหนด 
ที�เกีำ�ยวิข้องกำับักำารบััญชีป้องกำันควิามเสี�ยงในมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินกำลุุ่มเคร่�องม่อทางกำารเงิน	รวิมถึึง 
กำารเปิดเผู้ยที�เกีำ�ยวิข้อง	ซึึ่�งหากำถ่ึอปฏิิบััติดังกำลุ่าวิ	กิำจกำารต้องถ่ึอเป็นกำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชีตามข้อกำำาหนด
ในบัทที�	5	เร่�อง	กำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชี	กำารเปลีุ�ยนแปลุงประมาณกำารทางบััญชี	แลุะกำารแกำไ้ขข้อผิู้ดพลุาด

สำาหรับังบักำารเงินที�มีรอบัระยะเวิลุาบััญชีที�เริ�มในหร่อหลัุงวัินที�	1	มกำราคม	2563	กิำจกำารสามารถึเลุ่อกำใช้วิิธีกำาร 
ตีราคาใหมใ่นกำารวิดัม้ลุค่าภายหลุงัของที�ดิน	อาคารแลุะอปุกำรณ	์แลุะ/หร่อวิิธีกำารวิดัม้ลุค่ายติุธรรมอสงัหารมิทรพัย์
เพ่�อกำารลุงทุนได้	โดยต้องปฏิิบััติตามประกำาศสภาวิิชาชีพ	ที�	42/2563	เร่�อง	 ข้อกำำาหนดเพิ�มเติมสำาหรับัมาตรฐาน 
กำารรายงานทางกำารเงินสำาหรับักิำจกำารที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะเร่�องที�ดิน	อาคารแลุะอุปกำรณ์	แลุะอสังหาริมทรัพย์
เพ่�อกำารลุงทุน

กิำจกำารต้องไม่นำา	TFRS	15	หร่อ	TFRS	16	มาถ่ึอปฏิิบััติ	เน่�องจากำ	TFRS	15	หร่อ	TFRS	16	มีผู้ลุบัังคับัใช้กัำบักิำจกำาร 
ที�ใช้มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินสำาหรับั	PAEs	 เท่านั�น	ดังนั�นกำิจกำารที�ใช้มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน
สำาหรับั	NPAEs	ยังคงต้องรับัร้้รายได้ตามข้อกำำาหนดในบัทที�	18	เร่�อง	รายได้	หร่อยังคงต้องแบ่ังประเภทสัญญาเช่า 
เป็นสัญญาเช่ากำารเงินแลุะสัญญาเช่าดำาเนินงาน	แลุะปฏิิบััติตามข้อกำำาหนดในบัทที�	14	เร่�อง	สัญญาเช่าเท่านั�น

คำาถามที่ 4

คำาถามที่ 5

คำาถามที่ 6

กิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs ต้องปัฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน TFRS 15 เร่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลัูกค้า หรือ TFRS 16 เร่อง สัญญาเช่า

หรือไม่

กจิการทีใ่ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบั NPAEs แลัะมรีายการอนพุนัธท์ีใ่ชใ้นการปัอ้งกนั

ความเสี่ยง กิจการ NPAEs จะถือปัฏิิบัติในเร่องการบัญชีสำาหรับการบัญชีปั้องกันความเสี่ยง 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลัุ่มเคร่องมือทางการเงินได้หรือไม่

กิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs จะสามารถเลืัอกใช้วิธีการตีราคาใหม่ 

ในการวัดมูลัค่าภายหลัังข้องที่ดิน อาคารแลัะอุปักรณ์ แลัะ/หรือใช้วิธีการวัดมูลัค่ายุติธรรม 

ในการวัดมูลัค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่อการลังทุนได้หรือไม่ 
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เงินลงทนุในตรื่าสำารื่หน่�และตรื่าสำารื่ทนุท่�เปน็หลกัทรื่พัยท่์�อย่ใ่นความตอ้งการื่ของตลาด้ ปรื่ะเภทหลกัทรื่พัยเ์ผ่ื่�อขาย: 
ให้รับัร้้ผู้ลุกำำาไร	 (ขาดทุน)	จากำกำารปรับัม้ลุค่าเงินลุงทุนไปยังส่วินของเจ้าของโดยตรง	โดยเม่�อมีกำารจำาหน่ายเงินลุงทุน 
ให้โอนผู้ลุกำำาไร	 (ขาดทุน)	จากำกำารปรับัม้ลุค่าที�อย้่ในส่วินของเจ้าของโดยรับัร้้เป็นผู้ลุกำำาไร	 (ขาดทุน)	จากำกำารจำาหน่าย 
เงินลุงทุนในงบักำำาไรขาดทุนทันที	(ด้บัทที�	9	ของ	TFRS	for	NPAEs	เร่�อง	เงินลุงทุน)

ท่�ดิ้น อาคารื่และอุปกรื่ณ์ กรื่ณ่กิจการื่เล่อกวิธ่การื่ต่รื่าคาใหม่:	 เม่�อรับัร้้ม้ลุค่าตามบััญชีของสินทรัพย์ที�เพิ�มขึ�น 
จากำกำารตีราคาใหม่ไปยังส่วินของเจ้าของโดยตรงภายใต้หัวิข้อ	“ส่วินเกิำนทุนจากำกำารตีราคาสินทรัพย์”	แลุ้วิกิำจกำาร 
อาจโอนส่วินเกิำนทุนจากำกำารตีราคาที�แสดงอย้่ในส่วินของเจ้าของนั�นไปยังกำำาไรสะสมโดยตรง	ทั�งนี�	กำารโอนส่วินเกิำนทุน
จากำกำารตีราคาไปยังกำำาไรสะสมต้องไม่ทำาผู่้านงบักำำาไรขาดทุน	(ด้ประกำาศสภาวิิชาชีพบััญชี	ที�	42/2563	เร่�อง	ข้อกำำาหนด
เพิ�มเติมสำาหรับัมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงนิสำาหรับักิำจกำารที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะเร่�องที�ดิน	อาคารแลุะอปุกำรณ์ 
แลุะอสังหาริมทรัพย์เพ่�อกำารลุงทุน)

ผื่ลกำาไรื่ขาด้ทุนจากหลักคณิตศาสำตร์ื่ปรื่ะกันภัยจากการื่วัด้ม่ลค่าใหม่ของโครื่งการื่ผื่ลปรื่ะโยช้น์ของพนักงานท่�กำาหนด้ไว้ 
(ในกรื่ณ่ท่�กิจการื่ถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรื่ฐานการื่บัญช่้ ฉบับท่� 19 เร่ื่�อง ผื่ลปรื่ะโยช้น์ของพนักงาน):	ผู้ลุกำำาไรขาดทุนจากำ 
หลัุกำคณิตศาสตร์ประกัำนภัยให้รับัร้้ในส่วินของเจ้าของ	แลุะต้องไม่ถ้ึกำจัดประเภทรายกำารใหม่ในงบักำำาไรขาดทุนในงวิด 
ต่อมา	(ด้มาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	เร่�อง	ผู้ลุประโยชน์ของพนักำงาน)

ส่ำวนของผื่ลกำาไรื่และขาด้ทุนท่�ม่ปรื่ะสิำทธิผื่ลจากเคร่ื่�องม่อท่�ใช้้ป้องกันความเส่ำ�ยงในการื่ป้องกันความเส่ำ�ยง 
ในกรื่ะแสำเงินสำด้ (กรื่ณ่เล่อกใช้้เร่ื่�องของการื่บัญช่้ป้องกันความเส่ำ�ยง): ให้รับัร้้ผู้ลุกำำาไรหร่อขาดทุนในส่วินที�มี 
ประสิทธิผู้ลุของเคร่�องม่อที�ใช้ป้องกัำนควิามเสี�ยงในส่วินของเจ้าของ	 แลุะผู้ลุกำำาไรหร่อขาดทุนส่วินที�เหลุ่อของ
เคร่�องม่อที�ใช้ป้องกำันควิามเสี�ยง	 (หร่อผู้ลุกำำาไรหร่อขาดทุนที�คงเหลุ่อของกำารเปลีุ�ยนแปลุงของสำารองกำารป้องกำัน 
ควิามเสี�ยงในกำระแสเงินสด)	 ถ่ึอเป็นส่วินของกำารป้องกำันควิามเสี�ยงที�ไม่มีประสิทธิผู้ลุที�ต้องรับัร้้ในงบักำำาไรขาดทุน	ทั�งนี�
จำานวินเงินสะสมในสำารองกำารป้องกัำนควิามเสี�ยงในกำระแสเงินสด	สามารถึโอนไปรวิมอย้่ในราคาทุนเริ�มแรกำหร่อม้ลุค่า
ตามบััญชีอ่�นของสินทรัพย์หร่อหนี�สินนั�น	หร่องบักำำาไรขาดทุน	แลุ้วิแต่กำรณี	ทั�งนี�	ให้ถ่ึอปฏิิบััติตามที�กำำาหนดในมาตรฐาน
กำารรายงานทางกำารเงินที�เกีำ�ยวิข้อง	(ด้ย่อหน้าที�	6.5.11	ของมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	ฉบัับัที�	9	เร่�อง	เคร่�องม่อ
ทางกำารเงิน)

2กำารนำาหลัุกำกำารบััญชีของมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	(TFRS)	มาถ่ึอปฏิิบััติ	จะต้องเป็น
					(1)	กำรณีที�	TFRS	for	NPAEs	อนุญาตให้กิำจกำารสามารถึนำามาถ่ึอปฏิิบััติได้	โดยกำารถ่ึอปฏิิบััตินั�นกิำจกำารต้องปฏิิบััติตามข้อกำำาหนดทุกำข้อในมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินนั�น 
	 อยา่งสมำ�าเสมอ	เช่น	มาตรฐานกำารบััญช	ีฉบัับัที�	12	เร่�อง	ภาษเีงนิได	้(ด้ยอ่หนา้ที�	300)	มาตรฐานกำารบััญช	ีฉบัับัที�	19	เร่�อง	ผู้ลุประโยชนข์องพนกัำงาน	(ด้ยอ่หนา้ที�	312)	เป็นตน้	 
	 หร่อ
					(2)	กำรณีที�	TFRS	for	NPAEs	มิได้กำำาหนดแนวิปฏิิบััติไว้ิ	(ด้ย่อหน้าที�	52)	ส่งผู้ลุให้กิำจกำารพิจารณาถ่ึอปฏิิบััติตามย่อหน้าที�	52.3	เช่น	เร่�องกำารบััญชีป้องกัำนควิามเสี�ยง	เป็นต้น

คำาถามที่ 7

ในกรณทีีก่จิการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบั NPAEs แตม่กีารนำาหลักัการบญัชขี้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาถือปัฏิิบัติ
2
 ซึ่ึ่งหลัักการข้องมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินนั�นได้กำาหนดให้กิจการรับรู้รายการกำาไรหรือข้าดทุนบางปัระเภทใน “กำาไรข้าดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่น (Other Comprehensive Income - OCI)” สำาหรับงวดในงบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ 

แต่ TFRS for NPAEs บทที่ 4 เร่อง การนำาเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 31.2 ระบุให้ กิจการจัดทำา

งบกำาไรข้าดทุนเท่านั�น เพ่อแสดงถึงผลัการดำาเนินงานข้องกิจการสำาหรับงวด ดังนั�น กิจการจะต้อง

รับรู้รายการกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่นดังกลั่าว อย่างไร

สำาหรับัรายกำารซึึ่�งมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	 (TFRS)	กำำาหนดให้รับัร้้ไว้ิในกำำาไรขาดทุนเบ็ัดเสร็จอ่�นสำาหรับั 
งวิดนั�น	ให้กิำจกำารถ่ึอปฏิิบััติกัำบัรายกำารดังกำลุ่าวิโดยรับัร้้ไปยังส่วินของเจ้าของโดยตรงแทน

รื่ายการื่กำาไรื่ขาด้ทุนท่�รัื่บร้่ื่ไปยังส่ำวนของเจ้าของโด้ยตรื่ง: รื่ายการื่ทั�งหมด้ท่�กิจการื่ใช้้มาตรื่ฐานการื่รื่ายงาน 
ทางการื่เงินสำำาหรัื่บ NPAEs ต้องรัื่บร้่ื่ผื่ลกำาไรื่ (ขาด้ทุน) ไปยังส่ำวนของเจ้าของโด้ยตรื่งได้้ ปรื่ะกอบด้้วย

เกร็ด

ความรู้

Actuary

Cash Flow Hedge

Newsletter    Issue 9940



กิจการื่ท่�ม่ผื่ลกำาไรื่ขาด้ทุนจากหลักคณิตศาสำตร์ื่ปรื่ะกันภัยไม่จำาเป็นต้องรัื่บร้่ื่ผื่ลกำาไรื่ขาด้ทุนดั้งกล่าวไปยัง 
ส่ำวนของเจ้าของโด้ยตรื่งทุกกรื่ณ่ กล่าวค่อ สำามารื่ถึแบ่งได้้เป็น 2 กรื่ณ่ ดั้งน่�

กรณีีที่ 1	 กิำจกำาร	 NPAEs	 ที� วัิดม้ลุค่าประมาณกำารหนี�สินผู้ลุประโยชน์ของพนักำงานหลุังออกำจากำงาน 
	 โดยใช้วิิธีคิดลุดแต่ลุะหน่วิยที�ประมาณกำารไว้ิเป็นหนึ�งในวิิธีประมาณกำารผู้ลุประโยชน์ของพนักำงาน 
	 ที�ดีที�สุด	แต่ไม่ได้เปิดเผู้ยข้อม้ลุว่ิาถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	ให้กิำจกำารรับัร้้รายกำาร 
	 ผู้ลุกำำาไรขาดทุนจากำกำารประมาณกำารตามหลุักำคณิตศาสตร์ประกำันภัยในงบักำำาไรขาดทุน	 โดยถ่ึอว่ิา 
	 ผู้ลุกำำาไรขาดทุนดังกำลุ่าวิเป็นกำารเปลีุ�ยนแปลุงของประมาณกำารหนี�สิน	 (ด้บัทที�	5	กำารเปลีุ�ยนแปลุง 
	 นโยบัายกำารบััญชี	กำารเปลีุ�ยนแปลุงประมาณกำารทางบััญชี	แลุะกำารแกำ้ไขข้อผู้ิดพลุาดของ	TFRS	for	 
	 NPAEs)

กรณีีที่ 2	 กิำจกำาร	NPAEs	ที�นำามาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	มาถ่ึอปฏิิบััติแลุะมีกำารเปิดเผู้ยข้อเท็จจริงดังกำลุ่าวิ	 
	 ให้กิำจกำารรับัร้้รายกำารต่อไปนี�	 ต้นทุนบัริกำารปัจจุบััน	 ต้นทุนบัริกำารในอดีตแลุะผู้ลุกำำาไรขาดทุน 
	 จากำกำารจ่ายชำาระผู้ลุประโยชน์	ดอกำเบีั�ยสุทธิจากำหนี�สิน	 (สินทรัพย์)	ผู้ลุประโยชน์ที�กำำาหนดไว้ิสุทธิ 
	 ในงบักำำาไรขาดทุน	 ส่วินผู้ลุกำำาไรหร่อขาดทุนที�เกิำดจากำกำารวัิดม้ลุค่าใหม่ของหนี�สิน	 (สินทรัพย์) 
	 ผู้ลุประโยชน์ที�กำำาหนดไว้ิสุทธิให้รับัร้้ในส่วินของเจ้าของ	

อย่างไรก็ำตาม	 กิำจกำารที�เคยรับัร้้ผู้ลุกำำาไรขาดทุนที�เกิำดจากำกำารประมาณกำารตามหลัุกำคณิตศาสตร์ประกัำนภัย 
ในงบักำำาไรขาดทุนที�เป็นไปตามมาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	ฉบัับัปรับัปรุงก่ำอนปี	2558	ให้กิำจกำารถ่ึอปฏิิบััติตาม
มาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	ฉบัับัปรับัปรุงฉบัับัลุ่าสุด

นอกำจากำนี�	ในกำรณีที�กิำจกำารถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	(TFRS)	ที�	TFRS	for	NPAEs	อนุญาต 
ให้ถ่ึอปฏิิบััติได้ในกำรณีต่าง	ๆ	 กิำจกำารต้องถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	 (TFRS)	ฉบัับัปรับัปรุง 
ฉบัับัลุ่าสุดที�สอดคลุ้องกัำบักำารปิดงบักำารเงินของบัริษัท	 เช่น	งบักำารเงินสำาหรับัปีสิ�นสุดวัินที�	31	 ธันวิาคม	2563	
กิำจกำารต้องถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินฉบัับัที�มีปรับัปรุงในปี	2562	 ที�มีผู้ลุบัังคับัใช้ตั�งแต่ 
1	มกำราคม	2563	เป็นต้น

คำาถามที่ 8
กิจการที่มีผลักำาไรข้าดทุนจากหลัักคณิตศาสตร์ปัระกันภัยจำาเปั็นต้องรับรู้ผลักำาไรข้าดทุนดังกลั่าว

ไปัยังส่วนข้องเจ้าข้องโดยตรงตามที่กลั่าวไว้ในคำาถามข้้อที่ 7 ทุกกรณีหรือไม่

โดย คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี 

สภาวิิชีาชีีพบััญชีี ในพระบัรมราชูีปถััมภ์
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Quality Control

Monitoring
การติดตามผล

	 หลาย	ๆ	คนน่าจะพอรู้้�จักและค้�นเคยกับมาตรู้ฐานการู้ควบค้ม
ค้ณภาพ	ฉบับท่ี่�	1 (TSQC1)	 กันมาแล�ว	ฉบับน่�ท่ี่มงานจึงขอหยิบยกหนึ�ง 
ในองค์ปรู้ะกอบท่ี่�สำำาคัญของ	TSQC1 ท่ี่�เป็นปรู้ะโยชน์ต่อการู้ควบค้มค้ณภาพ
การู้สำอบบัญช่	นั�นคือ	การู้ติดตามผล	(Monitoring)	

	 การู้ติดตามผล	คือ	กรู้ะบวนการู้ท่ี่�ปรู้ะกอบด�วยการู้พิจารู้ณาและ
ปรู้ะเมินรู้ะบบการู้ควบค้มค้ณภาพของสำำานักงานอย่างต่อเนื�อง	 รู้วมถึึง 
การู้เลือกงานท่ี่�ให�บริู้การู้เสำร็ู้จสิำ�นแล�วมาตรู้วจที่านเป็นปรู้ะจำา	การู้ติดตามผล
ท่ี่�ด่จะช่วยให�มั�นใจได�ว่า	นโยบายและวิธ่ีปฏิิบัติท่ี่�เก่�ยวข�องกับรู้ะบบควบค้ม
ค้ณภาพนั�นครู้บถึ�วน	และสำามารู้ถึนำาไปปฏิิบัติได�อย่างม่ปรู้ะสำิที่ธิีผล	อ่กทัี่�ง 
ยังช่วยส่ำงเสำริู้มให�สำำานักงานสำอบบัญช่สำามารู้ถึแก�ไขข�อบกพรู่้องของรู้ะบบ 
การู้ควบค้มค้ณภาพให�ด่ยิ�งขึ�น

 การติดตามผลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

การติดตามผลในระดับสำำานักงาน

(Firm Level)

การติดตามผลในระดับงาน

(Engagement Level)

	 สำำานักงานต�องม่การู้ติดตามผลของนโยบาย 
และวิธ่ีปฏิิบัติในแต่ละองค์ปรู้ะกอบของรู้ะบบ
การู้ควบค้มค้ณภาพ	 ซึึ่�งกรู้ะบวนการู้ติดตามผล
ดังกล่าวควรู้จัดที่ำาเป็นปรู้ะจำาท้ี่กปี

	 สำำานักงานต�องม่การู้สำอบที่านการู้ควบค้ม
ค้ณภาพในแต่ละงานว่ากล่้มผ้�ปฏิิบัติงานได�นำา
นโยบายและวิธ่ีปฏิิบัติของรู้ะบบการู้ควบค้ม
ค้ณภาพไปใช�อย่างเหมาะสำมหรืู้อไม่

	 กรู้ะบวนการู้ติดตามผลดังกล่าว	ควรู้ม่การู้ปฏิิบัติอย่างสำมำ�าเสำมอท้ี่กรู้อบรู้ะยะเวลาท่ี่�กำาหนด	โดยผ้�ท่ี่�ได�รัู้บมอบหมายให�รัู้บผิดชอบกรู้ะบวนการู้
ติดตามผลนั�นต�องเป็นผ้�ม่ปรู้ะสำบการู้ณ์และอำานาจหน�าท่ี่�ในสำำานักงานท่ี่�เพ่ยงพอและเหมาะสำม	และไม่ม่ส่ำวนเก่�ยวข�องในการู้ตรู้วจงานนั�น	ๆ

	 ทัี่�งน่�	สำำานักงานต�องม่การู้ปรู้ะเมินผลกรู้ะที่บของข�อบกพรู่้องท่ี่�พบจากกรู้ะบวนการู้ติดตามผลว่าเกิดจากสำาเหต้ใด	 เช่น	 เกิดจากการู้กำาหนด
นโยบายไม่เหมาะสำม	หรืู้อเกิดจากบ้คลากรู้ไม่ปฏิิบัติตามหรืู้อม่ปรู้ะสำบการู้ณ์ไม่เพ่ยงพอ	หรืู้อเป็นข�อบกพรู่้องท่ี่�เกิดขึ�นซึ่ำ�า	ๆ	และเป็นข�อบกพรู่้องท่ี่�สำำาคัญ
ซึึ่�งต�องดำาเนินการู้แก�ไขทัี่นท่ี่หรืู้อไม่	จากนั�นสำำานักงานควรู้ม่การู้สืำ�อสำารู้ให�ผ้�สำอบบัญช่ท่ี่�รัู้บผิดชอบงานท่ี่�เก่�ยวข�องที่รู้าบเก่�ยวกับข�อบกพรู่้องดังกล่าว 
รู้วมถึึงข�อเสำนอแนะในการู้ดำาเนินการู้แก�ไขท่ี่�เหมาะสำม

โดย นางสาววลีีรััตน์ จิิรัภัักดีพัันธุ์์์
คณะที่ำางานศู้นย์พัฒนาและส่ำงเสำริู้มค้ณภาพสำำานักงานสำอบบัญช่	
ในคณะกรู้รู้มการู้วิชาช่พบัญช่ด�านการู้สำอบบัญช่	
ผ้�อำานวยการู้ด�านการู้สำอบบัญช่		บริู้ษััที่	ด่ลอยท์ี่	ท้ี่�ช	โธีมัที่ส้ำ	ไชยยศู	สำอบบัญช่	จำากัด
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หลักสำูตรที่่�น่าสำนใจ!!!

	 สำำาหรัู้บสำำานักงานสำอบบัญช่ท่ี่�ต�องการู้ปฏิิบัติงานได�อยา่งม่ค้ณภาพ	และพัฒนาค้ณภาพ
สำำานักงานให�ด่ยิ�งขึ�น
	 หลักส้ำตรู้	“Startup	สำำานักงานสำอบบัญช่ค้ณภาพและการู้นำามาเริู้�มปฏิิบัติในสำำานักงาน”	
	 ผ้�สำนใจสำามารู้ถึด้รู้ายละเอ่ยดเพิ�มเติมได�ท่ี่�	https://www.tfac.or.th/	เร็ู้ว	ๆ	น่�

ข้้อเสำนอแนะในการดำาเนินการแก้ไข้ที่่�เหมาะสำมต่อข้้อบกพร่องที่่�พบ

แก�ไขในส่ำวนท่ี่�เก่�ยวกับ
งานใดงานหนึ�งหรืู้อ
บ้คคลใดบ้คคลหนึ�ง

เปล่�ยนแปลงนโยบาย
และวิธ่ีปฏิิบัติในการู้
ควบค้มค้ณภาพ

สืำ�อสำารู้ข�อบกพรู่้องไปท่ี่� 
ผ้�ท่ี่�รัู้บผิดชอบในการู้
ฝึึกอบรู้มและพัฒนา

วิชาช่พ

การู้ลงโที่ษัผ้�ท่ี่�ไม่
ปฏิิบัติตามนโยบาย
และวิธ่ีปฏิิบัติของ

สำำานักงาน	โดยเฉพาะ
ผ้�ท่ี่�ที่ำาซึ่ำ�าหลายครัู้�ง

	 นอกจากน่�	 สำำานักงานต�องม่นโยบายและวิธ่ีปฏิิบัติเพื�อจัดการู้อย่างเหมาะสำม 
หากม่ข�อรู้�องเรู่้ยนและข�อกล่าวหาเก่�ยวกับการู้ไม่ปฏิิบัติตามมาตรู้ฐานที่างวิชาช่พและ 
ข�อกำาหนดที่างกฎหมาย	และการู้ไม่ปฏิิบัติตามรู้ะบบการู้ควบค้มค้ณภาพของสำำานักงาน 
ซึึ่�งนโยบายดังกล่าว	 ควรู้ม่ช่องที่างการู้เสำนอปรู้ะเด็นปัญหาท่ี่� ชัดเจนแก่บ้คลากรู้ 
โดยไม่เกรู้งกลัวการู้ตอบโต�	และหากม่การู้สืำบสำวนข�อรู้�องเรู่้ยนแล�ว	สำำานักงานควรู้ดำาเนินการู้
แก�ไขให�เหมาะสำมด�วยเช่นกัน

	 ในแง่ของการู้เก็บรัู้กษัาเอกสำารู้หลักฐานเก่�ยวกับรู้ะบบการู้ควบค้มค้ณภาพ 
สำำานักงานต�องจัดให�ม่นโยบายและวิธ่ีปฏิิบัติท่ี่�กำาหนดให�เก็บรู้ักษัาเอกสำารู้หลักฐานเป็น 
รู้ะยะเวลาท่ี่�เพ่ยงพอ	เพื�อช่วยให�ผ้�ท่ี่�ปฏิิบัติงานติดตามผลสำามารู้ถึปรู้ะเมินการู้ปฏิิบัติตาม
รู้ะบบการู้ควบค้มค้ณภาพของสำำานักงานได�	

	 กล่าวโดยสำรู้้ป	 คือ	กรู้ะบวนการู้ติดตามผลน่�เป็นหนึ�งในองค์ปรู้ะกอบสำำาคัญ 
ของมาตรู้ฐาน TSQC1	 ท่ี่�สำำานักงานสำอบบัญช่ท้ี่กสำำานักงานและผ้�สำอบบัญช่ท่ี่�ปฏิิบัติงาน 
คนเด่ยวต�องนำาไปปฏิิบัติตามการู้บังคับใช�ของมาตรู้ฐานดังกล่าว	ซึึ่�งจะช่วยให�สำามารู้ถึควบค้ม
ค้ณภาพของการู้ปฏิิบัติงานและสำำานักงานให�ม่ปรู้ะสิำที่ธิีภาพนั�นเอง
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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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/TFAC Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

“Community” ผูู้ทำาบัญชี“Community” ผูู้ทำาบัญชี

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู่้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผ่ิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผ่ลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ทำาบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นักศึกษา และผู้ที่กำาลังศึกษาในด้านการบัญชี

รวมถึงผู้ที่สนใจในด้านการทำาบัญชี ในทุก ๆ Industry

สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://forms.gle/Qu9TaXPsyYVW69Px6

หรือ Scan QR Code

“โครงการนี้เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ให้ข้อเสนอแนะ ปรึกษาหารือ และประสานความร่วมมือกันในวิชาชีพบัญชี

อันจะนำาไปสู่ความเข้มแข็งในวิชาชีพทำาบัญชี ไทยของเรา”


