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การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพสังคม เศรษฐกิิจ แลี่ะกิารเมือง 
ในระดัับโลี่กิ ม่ผลี่ต่่อภาวะเศรษฐกิิจแลี่ะธุุรกิิจ 

ของประเทศอย่างหล่ี่กิเล่ี่�ยงไม่ได้ั กิารใช้้เทคโนโลี่ย่ใหม่ ๆ ม่ผลี่ต่่อ 
รูปแบบกิารทำาธุุรกิิจในหลี่ายปีท่�ผ่านมา ทำาให้ธุุรกิิจระดัับสากิลี่แลี่ะ
ประเทศจำาเป็นต้่องปรับตั่วกัินขนานใหญ่่อย่างท่�ไม่เคยปรากิฏมาก่ิอน 
ซ่ึ่�งเป็นเรื�องท่�ไม่ได้ัเหนือความคาดัหมายแต่่อยา่งใดั กิารวางแผนรองรับ
กิารเปล่ี่�ยนแปลี่งได้ัดัำาเนินมาอย่างต่่อเนื�องแลี่ะรวดัเร็วมากิในบางธุุรกิิจ 
อยา่งไรก็ิต่าม สภาวกิารณ์์ของโรคระบาดั COVID-19 กิลัี่บเป็นปัจจัยเร่ง 
ให้ม่กิารปรับตั่วให้เร็วยิ�งข่�นไปอ่กิ

 ธุุรกิิจได้ันำาเทคโนโลี่ย่ใหม่ ๆ มาใช้้ในกิารทำางานผ่าน
กิระบวนกิาร Transformation ในทกุิวงจรกิารคา้ รวมถึง่กิารเต่ร่ยมคน 
เพื�อรองรับ สิ�งน่�ม่ผลี่อย่างมากิต่่อกิระบวนกิารทำางานท่�คุ้นเคยกัิน 
ในอด่ัต่ แม้ว่าหลัี่กิพื�นฐานของระบบกิารควบคุมภายในยังคงอยู ่
นอกิจากิน่� กิารบริหารความเส่�ยงด้ัานกิารลี่งทุน แลี่ะรูปแบบ 
กิารทำาธุุรกิิจได้ัรับอิทธิุพลี่อย่างมากิต่่อกิารเปล่ี่�ยนแปลี่งเหล่ี่านั�น 
กิระแสกิารลี่งทุนข้ามช้าติ่ของธุุรกิิจในประเทศท่�กิระจายตั่ว 
ไปสู่ภูมิภาคสำาคัญ่เป็นไปอย่างต่่อเนื�อง แลี่ะควบคู่ไปกัิบกิารลี่งทุน
ด้ัานระบบงานแลี่ะบุคลี่ากิรท่�เก่ิ�ยวข้องเพื�อให้ทันต่่อกิารเปล่ี่�ยนแปลี่ง

 กิระแสกิารเปล่ี่�ยนแปลี่งท่�เกิิดัข่�นอย่างรุนแรงนั�น ม่ผลี่ต่่อ 
ผู้ประกิอบกิารในระดัับสากิลี่แลี่ะประเทศท่�ต้่องคิดัหาแหล่ี่งรายได้ัแลี่ะ
กิารบริหารต้่นทุนเพื�อเพิ�มศักิยภาพกิารแข่งขันแนวใหม่ เพื�อความยั�งยืน
ของกิารทำาธุุรกิิจ สภาวะปััจจุบัันของการเปัล่ี่�ยนแปัลี่งในทุุกรูปัแบับั 
ม่ีผลี่ต่่อระบับัการควบัคุมีภายใน มีาต่รฐานการรายงานทุางการเงิน 
แลี่ะการจัดทุำางบัการเงินอย่างหล่ี่กเล่ี่�ยงไม่ีได้ ดังนั�น ความีรู้ความีเข้าใจ 
ต่่อเร่�องดังกลี่่าว จำาเป็ันทุ่� ผู้ม่ีส่วนได้เส่ย (Stakeholders) 
ทุ่� สำา คัญต้่องต่ระหนัก รู้  โดย เฉพาะอย่าง ยิ� ง ผู้ รับั ผิดชอบั 
ต่่อข้อมูีลี่ทุางการเงินทุ่�เป็ันสาธารณะ เช่น กรรมีการ ผู้บัริหาร 
แลี่ะผู้สอบับััญช่ เป็ันต้่น

 อย่างไรก็ิต่ามธุุรกิิจแลี่ะบริษัทในประเทศยังม่ศักิยภาพ 
ท่� เหลืี่�อมลี่ำ�ากัินมากิ ทั�งขนาดัแลี่ะเงินทุน รวมถ่ึงความพร้อม 
ในด้ัานกิารลี่งทุนแลี่ะบุคลี่ากิร ดัังนั�น ความสามารถึในกิารปรับตั่ว 
จ่งแต่กิต่่างกัินพอสมควร รวมถ่ึงกิารนำามาต่รฐานกิารทำางาน 
เทคโนโลี่ย่ แลี่ะระบบกิารรายงานทางกิารเงินท่�ซัึ่บซ้ึ่อนมาปฏิบัติ่ 
คำาถึามใหญ่่ คือ ความสมดุัลี่จะอยู่ต่รงไหน? เพื�อไม่ทำาให้ผลี่ประโยช้น์
สาธุารณ์ะเส่ยไป

ผู้้�สอบบัญชีี..ให้�ก้�าวทััน

Transformation

นายวิินิจ ศิิลามงคล
ปัระธานคณะกรรมีการวิชาช่พบััญช่ด้านการสอบับััญช่
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 มาต่รฐานกิารรายงานทางกิารเงินท่�ซัึ่บซึ่้อนมากิข่�น คู่กัิบความคาดัหวัง 
ของผู้ใช้้ข้อมูลี่ทางบัญ่ช่้แลี่ะกิารเงิน เป็นแรงกิดัดัันต่่อวิช้าช่้พสอบบัญ่ช่้มากิข่�นไปอ่กิ 
ทำาให้เกิิดัความกัิงวลี่มากิข่�นว่าผู้สอบบัญ่ช่้แลี่ะสำานักิงานท่� ผู้สอบบัญ่ช่้สังกัิดัอยู ่
สามารถึปรับตั่วทันมากิน้อยเพ่ยงใดั นอกิเหนือจากิความรู้ด้ัานมาต่รฐานทางวิช้าช่้พ 
ท่�เก่ิ�ยวข้อง ผู้สอบบัญ่ช่้ม่ความเข้าใจต่่อกิารเปล่ี่�ยนแปลี่งของเทคโนโลี่ย่แลี่ะกิารควบคุม
ภายในของธุุรกิิจท่�เปล่ี่�ยนไปหรือไม่ ทั�งน่� สำานักิงานสอบบัญ่ช่้ม่ศักิยภาพพอท่�จะบริหาร
จัดักิารงานใหบ้รกิิารแลี่ะดัแูลี่ผู้สอบบญั่ช่้ให้สามารถึทำางานไดัต้่ามมาต่รฐานท่�วางไว้หรอืไม ่
พูดัง่าย ๆ  ก็ิคือ สำานักงานสอบับััญช่แลี่ะตั่วผู้สอบับััญช่ได้รับัการ Transform ให้ก้าวทัุน 
การ Transformation ของธุรกิจเพ่ยงใด? การนำาเทุคโนโลี่ย่แลี่ะโปัรแกรมีการทุำางาน
ด้านคอมีพิวเต่อร์เพ่�อช่วยให้การต่รวจสอบังบัการเงินอย่างม่ีปัระสิทุธิภาพ รวมีถึึง 
การลี่งทุุนด้านบุัคลี่ากรด้านงานสอบับััญช่ เพ่�อรองรับัวิธ่การทุำางานแนวใหม่ี จึงเป็ัน 
ความีทุ้าทุายอย่างมีาก ภาวะ Transformation ตั่วผู้สอบับััญช่แลี่ะสำานักงานสอบับััญช่ 
จึงเปั็นปััจจัยทุ่�ต้่องนำาเข้ามีาพิจารณาเพ่�อให้การปัระกอบัวิชาช่พม่ีความีมัี�นคงแลี่ะ
ยั�งย่นส่บัไปั

 นอกิเหนือจากิเรื�องท่�กิล่ี่าวข้างต้่นแล้ี่ว การบ้ัานทุ่�สำาคัญของผู้สอบับััญช่ 
แลี่ะสำานักงานสอบับััญช่ ก็ค่อ จะทุำาอย่างไรให้ธุรกิจเปัล่ี่�ยนมุีมีมีองทุ่�มีองงานสอบับััญช่
เป็ันต้่นทุุน แทุนการมีองว่าให้คุณค่าต่่อธุรกิจ กิารใช้้คุณ์ค่าแลี่ะคณุ์ภาพของงานเปน็ตั่วนำา 
แทนกิารใช้้ราคาค่าสอบบัญ่ช่้ เป็นอ่กิเรื�องหน่�งท่�ผู้ประกิอบวิช้าช่้พสามารถึปรับตั่วได้ั 
สิ�งเหล่ี่าน่�จะเปล่ี่�ยนไม่ได้ัเลี่ย หากิผู้สอบบัญ่ช่้ม่ความเข้าใจต่่อธุุรกิิจแลี่ะข้อมูลี่ท่�เป็น
ประโยช้น์น้อยจนไม่สามารถึให้คำาแนะนำาท่�เป็นประโยช้น์ต่่อธุุรกิิจได้ั

 สภาพกิารณ์์ข้างต่้น เป็นพื�นฐานในกิารวางกิรอบนโยบายกิารทำางานของ 
คณ์ะกิรรมกิารวิช้าช่้พบัญ่ช่้ด้ัานกิารสอบบัญ่ช่้ วาระปี 2563-2566 ท่�ครอบคลุี่มหลี่ายเรื�อง
ได้ัแกิ ่กิารช้ว่ยยกิระดัับคณุ์ภาพแลี่ะศกัิยภาพกิารทำางาน แลี่ะกิารใหบ้รกิิารของสำานักิงาน 
สอบบญั่ช่้แลี่ะผู้สอบบญั่ช่้ กิารสนบัสนนุแลี่ะช้ว่ยเหลี่อืใหม่้กิารใช้้เทคโนโลี่ย่แลี่ะเครื�องมอื
ด้ัานคอมพิวเต่อร์มาช้่วยในกิารทำางานสอบบัญ่ช่้มากิข่�น รวมถ่ึงกิารให้ความรู้ความเข้าใจ 
กิารเปล่ี่�ยนแปลี่งของมาต่รฐานท่�เกิ่�ยวข้องแลี่ะเข้าใจประเดั็นปัญ่หางานสอบบัญ่ช่้ 
ท่�เกิิดัข่�นทั�งในแลี่ะต่่างประเทศ เป็นต้่น โดัยกิารทำางานต่ามกิรอบนโยบายข้างต้่น 
จะเป็นกิารทำางานใกิล้ี่ช้ิดักัิบผู้ประกิอบวิช้าช่้พสอบบัญ่ช่้ คณ์ะกิรรมกิารวิช้าช่้พบัญ่ช่้ 
ด้ัานอื�น ๆ  ในสภาวิช้าช่้พบัญ่ช่้ แลี่ะผู้เก่ิ�ยวข้องท่�สำาคัญ่ ได้ัแก่ิ สำานักิงานคณ์ะกิรรมกิารกิำากัิบ
หลัี่กิทรัพย์แลี่ะต่ลี่าดัหลัี่กิทรัพย์ (สำานักิงาน กิ.ลี่.ต่.) ธุนาคารแห่งประเทศไทย สำานักิงาน
กิารต่รวจเงินแผ่นดิัน แลี่ะกิรมพัฒนาธุุรกิิจกิารค้า กิระทรวงพาณิ์ช้ย์ เป็นต้่น

ท้้ายนี้้� ขอฝากคำำาถามหลััก ๆ 

ให้ท้่านี้ลัองคำิดหาคำำาตอบเลั่นี้ ๆ

ดังนี้้�

1.ท่่านมีีโปรแกรมีการตรวจ

สอบงบการเ งิน ประจำาปี 

2563 ภายใต้สถานการณ์ ์

การแพร่ระบาด COVID-19 

อย่างไร?

2.ท่่านเข้้าใจการเปลีี่�ยนแปลี่ง 

ท่ี�เกิดข้้�นในด้านเท่คโนโลี่ยีท่ี�มีี 

ผลี่ ต่อร ะบบการควบ คุมี 

ภายในแลี่ะกระบวนการจัดท่ำา 

งบการเงินมีากน้อยเพียงใด?

3. ท่่าน เ ข้้ า ใจกระบวนการ

บ ริ ห า ร ค ว า มี เ สี� ย ง ข้ อ ง

สำานักงานสอบบัญชีีท่ี� ท่่ าน

สังกัดอย่่ แลี่ะข้องตัวท่่าน 

ผ่้สอบบัญชีีเองเพียงใด?

4. ท่่านได้ปรับเปลี่ี�ยนวิธีีคิด 

กระบวนการแลี่ะวธีิีการท่ำางาน

เพ่อรองรับการเปลี่ี�ยนแปลี่ง

ท่ี�เกิดข้้�นในปัจจุบันแลี่ะท่ี�จะมีี

ข้้�นในอนาคตอันใกลี่้หรือไมี่

แลี่ะอย่างไร?

ขอบคุุณและสวัสดีีคุรัับ

?

?

?

?
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	 สวััสดีีค่่ะท่่านสมาชิิก	เริิ่�มต้้นเดีอืนพฤศจิิกายนดีว้ัยลมหนาวั
ที่�พัดีมาทั่กท่ายกันพอดีี	 ผู้้้เขีียนร้้ิ่สึกชิอบช่ิวังเวัลาฤด้ีหนาวัมาก	ๆ 
เลยค่่ะ	 เพริ่าะมันบ่งบอกว่ัาฤด้ีแห่งการิ่ท่่องเที่�ยวัใกล้จิะเริิ่�มขึี�นแล้วั 
ในชิ่วังปลายปีขีองปีที่�ผู่้านมา	สมาชิิกค่งวัางแผู้นไปเที่�ยวัต้ามสถานที่� 
ต่้าง	ๆ	 ทั่�งในไท่ยและต่้างปริ่ะเท่ศกันอย่างคึ่กคั่ก	แต่้ในปีนี�อาจิจิะ 
ไม่เหมอืนปทีี่�ผู่้านมา	ๆ 	เพริ่าะถงึแมว่้ัาปริ่ะเท่ศไท่ยจิะเริ่ิ�มท่ยอยกลบัมา 
เปิดีเส้นท่างการิ่บินริ่ะหว่ัางปริ่ะเท่ศตั้�งแต่้เดืีอนกันยายน	2563	และ
ไม่พบการิ่ติ้ดีเชืิ�อในปริ่ะเท่ศมานานแลว้ั	แต่้สถานการิ่ณ์์ในต้า่งปริ่ะเท่ศ
ยังไม่ดีี	หลายปริ่ะเท่ศยังมีการิ่ริ่ะบาดีที่�รุิ่นแริ่ง	สมาชิิกหลายท่่าน 
ยังค่งกังวัลใจิในการิ่ออกนอกปริ่ะเท่ศอย้่มาก	 ผู้้้เขีียนเชืิ�อว่ัา 
การิ่หลีกเลี�ยงการิ่เดิีนท่างไปต่้างปริ่ะเท่ศจึิงเป็นสิ�งที่�ดีีที่�สุดี	ปริ่ะเท่ศไท่ย 
ขีองเริ่ายังมีสถานที่�ท่่องเที่�ยวัสวัย	 ๆ	 อย้่มากมาย	 มาร่ิ่วัมกัน 
“เท่ี่�ยวเมืืองไที่ย”	กริ่ะตุ้้นเศริ่ษฐกิจิไท่ยไปด้ีวัยกันนะค่ะ

	 สำาหรัิ่บ	 TFAC	Newsletter	 ฉบับที่�	 95	ปริ่ะจิำาเดืีอน
พฤศจิิกายน	2563	 ก็ถึงคิ่วัขีอง คุุณวินิิจ ศิิลามืงคุล	ปริ่ะธาน 
ค่ณ์ะกริ่ริ่มการิ่วัชิิาชีิพบัญชีิด้ีานการิ่สอบบญัชีิ	มากล่าวัทั่กท่ายเปดิีเล่ม 
พร้ิ่อมสาริ่ะค่วัามร้้ิ่ว่ัาด้ีวัยเรืิ่�อง	Transform	ผู้้้สอบบัญชีิ...	ให้ก้าวัทั่น 
Transformation	นอกจิากนี�ยังมีบท่ค่วัามต่้าง	ๆ	อีกมากมาย	อาทิ่ 
Robotic	Process	Automation	 (RPA)	และต้ัวัอย่างการิ่เอามาใช้ิ 
ในธุริ่กิจิด้ีานการิ่เงินธนาค่าริ่,	TSA	Due	Process	การิ่ออกมาต้ริ่ฐาน 
การิ่สอบบัญชีิแต่้ละฉบับต้้องผู่้านกริ่ะบวันการิ่อะไริ่บ้างนะ?, 
จิริ่ริ่ยาบริ่ริ่ณ์ขีองผู้้้ปริ่ะกอบวิัชิาชีิพบัญชีิ,	 มาต้ริ่วัจิสอบสถานะ 
ผู้้้ปริ่ะกอบวิัชิาชีิพกันเถอะ,	ออมเงินอย่างไริ่ให้เพียงพอ	และบท่ค่วัาม
อื�น	ๆ	อีกมากมาย

	 หากท่่านต้้องการิ่เสนอแนะหรืิ่อติ้ชิมจิดีหมายข่ีาวั 
สภาวิัชิาชีิพบัญชีิ	สามาริ่ถส่งมาได้ีที่�	E-mail	:	newsletter@tfac.or.th

เพิ่่�มเติ่ม

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบัับัน้ี้�	 จััดทำำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อเป็็นี้ส่�อกลางในี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููล 
ข่ึ้าวสารท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	มูิใช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำา 
ห้ร่อคำวามูคิำดเห็้นี้ด้านี้กฎห้มูาย	ทัำ�งน้ี้�	สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรอง 
คำวามูถููกต้้องคำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ปั็จัจุับัันี้ขึ้องข้ึ้อมููลเน่ี้�อห้า	 ตั้วเลขึ้	รายงานี้ 
ห้ร่อข้ึ้อคิำดเห็้นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้คำวามูรับัผู้ิดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ		ไมู่ว่าเป็็นี้ 
ผู้ลโดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูท้ำ�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�ง
ส่วนี้ใดห้ร่อทัำ�งห้มูดในี้เอกสารฉบัับัน้ี้�ไป็ใช้

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

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

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

ข้อควรรู้ก่อนเด่นทางไปติ่างประเทศ

ในช่วงสถานการณ์การแพิ่ร่ระบาดของโรค COVID-19

	 ติ้ดีต้ามสถานการิ่ณ์์การิ่แพร่ิ่ริ่ะบาดีขีองโริ่ค่ 
ริ่วัมถึงศึกษาข้ีอม้ลการิ่เดิีนท่างและปริ่ะกาศ 
แจ้ิงเต้ือนจิากสถานเอกอัค่ริ่ริ่าชิท้่ต้ปริ่ะเท่ศ 
ปลายท่าง

	 ต้ริ่วัจิสอบมาต้ริ่การิ่การิ่เดิีนท่างเข้ีาปริ่ะเท่ศ
ปลายท่าง	 เช่ิน	ปริ่ะเภท่การิ่ต้ริ่วัจิลงต้ริ่า	 (วีัซ่่า) 
ที่�ได้ีรัิ่บอนุญาต้	 ที่�ได้ีริ่ับอนุญาต้ให้เดิีนท่างเข้ีา
ปริ่ะเท่ศนั�น	ๆ	ได้ี

	 ต้ ริ่ วั จิ ส อบ เ อ ก ส า ริ่ อื� น 	 ๆ 	 ที่� จิำา เ ป็ น 
ต้้องเต้รีิ่ยมเพิ�มเติ้ม	เช่ิน	เอกสาริ่การิ่ต้ริ่วัจิสขุีภาพ
ใบต้ริ่วัจิโริ่ค่	COVID-19	ใบรัิ่บริ่องแพท่ย์	เป็นต้้น

	 หากถ้กปฏิิเสธการิ่เข้ีาเมือง	ท่่านจิะถ้กส่งกลับ
ปริ่ะเท่ศ	และต้้องถ้กกักตั้วัใน	State	Quarantine	
เป็นเวัลาไม่น้อยกว่ัา	14	วััน

ขอบคุุณข้อมููลจาก กรมูการกงศุุล กระทรวงการต่่างประเทศุ
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สภาวิชาชีพบัญชีเข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

เนื่องโอกาสงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา

สำานักงาน ก.ล.ต. แสดงความยินดีแก่นายกสภาวิชาชีพบัญชี

และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566

พร้อมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	9	ตุุลาคมื่	2563	นายวรวทิย์ เจนธนากุุล	นายกสภาวัชิาช่พบััญช่	พร้้อมื่ด้้วัย	นายอนนัต์์ สิิริแสิงทกัุษิิณ
อุปนายกคนท่ี่�สองและปร้ะธานคณะกร้ร้มื่การ้วิัชาช่พบััญช่ด้้านการ้บััญช่ภาษ่ีอากร้	 เข้้ามื่อบัแจกันด้อกไม้ื่ 
เพ่�อแสด้งควัามื่ยินด่้เน่�องโอกาสงานคร้บัร้อบั	52	ปี	แพที่ยสภา	โด้ยม่ื่	พล.อ.ต์.นพ.อทิธพร คณะเจรญิ	กร้ร้มื่การ้แพที่ยสภา
เป็นผู้้้รั้บัมื่อบั	และภายในงานได้้ม่ื่กิจกร้ร้มื่เสวันาเร่้�องปร้ะวััติุศาสตุร์้การ้แพที่ย์และสาธาร้ณสุข้ไที่ย	ท่ี่�ถ่่ายที่อด้เร่้�องร้าวั 
จากนายแพทย์ภาคภูมิิ สุิปิิยพันธ์	ณ	ห้้องปร้ะชุมื่สิริ้วััฒนภักด่้	ชั�น	3	กร้ะที่ร้วังสาธาร้ณสุข้	จังห้วััด้นนที่บุัร่้

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 15	 ตุุลาคมื่	2563	ณ	อาคาร้สภาวิัชาช่พบััญช่	สำานักงานคณะกร้ร้มื่การ้กำากับัห้ลักที่รั้พย์และ
ตุลาด้ห้ลักที่รั้พย	์(สำานักงาน	ก.ล.ตุ.)	โด้ยนางสิาวร่�นวดีี สุิวรรณมิงคล	เลข้าธิการ้	นางสิิริวิภา สุิพรรณธเนศ	ร้องเลข้าธิการ้ 
นายธวัชชัย เกีุยรติ์กุวานกุุล	ผู้้้ช่วัยเลข้าธิการ้	สำานักงาน	ก.ล.ตุ.	และคณะ	เข้้าแสด้งควัามื่ยินด่้และมื่อบักร้ะเช้าด้อกไม้ื่ 
ให้้แก่	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล	 ในโอกาสได้้รั้บัการ้ด้ำาร้งตุำาแห้น่งเป็นนายกสภาวิัชาช่พบััญช่	ร้วัมื่ถึ่งแสด้งควัามื่ยินด่้ 
แก่คณะกร้ร้มื่การ้สภาวัิชาช่พบััญช่ด้้านตุ่าง	ๆ	ท่ี่�ได้้ร้ับัตุำาแห้น่งในวัาร้ะปี	2563-2566	จากนั�นได้้ร้่วัมื่ห้าร่้อเพ่�อผู้ลักดั้น
ควัามื่ร่้วัมื่ม่ื่อและการ้เตุร่้ยมื่ควัามื่พร้้อมื่ด้้านการ้พัฒนาวิัชาช่พบััญช่
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การประชุมปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

ของสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566

พิธีทำาบุญคล้ายวันครบรอบ 16 ปี

วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	12	ตุุลาคมื่	2563	ณ	อาคาร้สภาวิัชาช่พบััญช่	คณะกร้ร้มื่การ้สภาวิัชาช่พบััญช่	วัาร้ะปี	2563-2566	
เข้้าร่้วัมื่ปร้ะชุมื่ปฏิิบััติุการ้วัางแผู้นยุที่ธศาสตุร์้การ้ด้ำาเนินงานข้องสภาวิัชาช่พบััญช่	โด้ยม่ื่	ผศ. ดีร.ธีรชัย อรุณเร่องศิริเลิศ
อุปนายกคนท่ี่�	1	และปร้ะธานคณะอนุกร้ร้มื่การ้ด้้านการ้พัฒนาวัิชาช่พบััญช่	ที่ำาห้น้าท่ี่�ด้ำาเนินการ้ปร้ะชุมื่	 ผู่้านวิัธ่การ้ 
Objective	and	Key	Results	ในการ้ตัุ�งเป้าห้มื่ายและการ้กำาห้นด้ตัุวัวััด้ผู้ลแผู้นยุที่ธศาสตุร์้	ทัี่�งน่�	ห้ากม่ื่ควัามื่ค่บัห้น้า
อย่างไร้	สภาวิัชาช่พบััญช่จะปร้ะชาสัมื่พันธ์เพ่�อแจ้งสมื่าชิกและผู้้้ปร้ะกอบัวิัชาช่พบััญช่ที่ร้าบัตุ่อไป

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 26	 ตุุลาคมื่	 2563	 สภาวิัชาช่พบััญช่จัด้พิธ่ที่ำาบุัญคร้บัร้อบัวัันสถ่าปนาสภาวิัชาช่พบััญช่ 
ท่ี่�เว่ัยนมื่าบัร้ร้จบัคร้บัร้อบั	16	ปี	ในวัันศุกร์้ท่ี่�	23	 ตุุลาคมื่	2563	ท่ี่�ผู่้านมื่า	เริ้�มื่พิธ่ในช่วังเช้าเวัลาปร้ะมื่าณ	09.39	น. 
ด้้วัยการ้สักการ้ะศาลพร้ะภ้มิื่	ศาลตุา-ยาย	ปร้ะจำาอาคาร้สภาวิัชาช่พบััญช่	ตุ่อเน่�องด้้วัยพิธ่ที่างศาสนา	โด้ยม่ื่นายวรวิทย์ 
เจนธนากุุล	นายกสภาวัชิาช่พบััญช่	เป็นปร้ะธานในพธ่ิที่ำาบุัญเล่�ยงพร้ะ	และถ่วัายเคร้่�องสังฆที่าน	แด่้พร้ะภิกษุีสงฆ์จำานวัน 
9	ร้้ป	จากวััด้ปทุี่มื่วันาร้ามื่	โด้ยพร้ะภิกษุีสงฆ์ยังได้้ปร้ะพร้มื่นำ�ามื่นต์ุแก่ทุี่กท่ี่านท่ี่�เข้้าร่้วัมื่งานเพ่�อควัามื่เป็นสิริ้มื่งคลห้ลังจบัพิธ่
	 ในโอกาสน่�สภาวิัชาช่พบััญช่ข้อข้อบัพร้ะคุณ	นายนนทพล นิ�มิสิมิบุุญ	อด่้ตุนายกสมื่าคมื่นักบััญช่และผู้้้สอบับััญช่
รั้บัอนุญาตุแห่้งปร้ะเที่ศไที่ย	และผู้้้แที่นจากห้น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	อาทิี่	กร้มื่พัฒนาธุร้กิจการ้ค้า	กร้มื่สร้ร้พากร้	สำานักงาน 
คณะกร้ร้มื่การ้กำากับัห้ลักที่รั้พย์และตุลาด้ห้ลักที่รั้พย์	ธนาคาร้แห่้งปร้ะเที่ศไที่ย	สำานักงานคณะกร้ร้มื่การ้กำากับัและส่งเสริ้มื่
การ้ปร้ะกอบัธุร้กิจปร้ะกันภัย	สมื่าคมื่สำานักงานบััญช่และกฎห้มื่าย	สมื่าคมื่สำานักงานบััญช่ไที่ย	สมื่าคมื่สำานักงานบััญช่คุณภาพ 
สมื่าพันธ์เอสเอ็มื่อ่ไที่ย	และสมื่าคมื่ผู้้้สอบับััญช่ภาษ่ีอากร้แห้่งปร้ะเที่ศไที่ย	ตุลอด้จนคณะกร้ร้มื่การ้สภาวัิชาช่พบััญช่ 
ผู้้้บัริ้ห้าร้	และเจ้าห้น้าท่ี่�ทุี่กคนท่ี่�ร่้วัมื่ใจเข้้าร่้วัมื่พิธ่กันอย่างเน่องแน่น
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	 สวััสดีีสมาชิิกทุุกทุ่าน	 ใกล้้จะสิ�นปีีแล้้วันะคะ	 เรามาตรวัจสอบสถานะสมาชิิก	สถานะ 
ใบอนุญาตการเปี็นผู้้ ้สอบบัญชิีของผู้้ ้ปีระกอบวัิชิาชิีพกันดีีกวั่า	 วั่าใกล้้ครบกำาหนดีหรือยััง? 
การยืั�น	CPD	ครบหรือไม่?	ทุ่านสมาชิิกเคยัมีแต่คำาถามเหล่้านี�ไหมเอ่ยั?	TFAC	Newsletter	ฉบับนี� 
ส่วันงานทุะเบียันจะขอแนะนำาสมาชิิกในการตรวัจสอบสถานะของผู้้้ปีระกอบวัิชิาชิีพ	ผู้่านระบบ	
Online	Service	ของสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ	ดัีงนี�

1.	เข้าเว็ับไซต์	สภาวิัชิาชีิพบัญชีิ	www.tfac.or.th	เลื้อก	Online	Service

2. เลื้อกหัวัข้อทีุ�สมาชิิกต้องการตรวัจสอบ
	 2.1	 ตรวจสอบสถานะผู้้�สอบบัญชีี	 โดยกรอกข้�อมู้ลชี่�อ	ชี่�อสกุล	และเลข้ทะเบียนให้�ครบถ�วน	 
  https://eservice.tfac.or.th/check_cpa/
	 2.2	 ตรวจสอบสถานะสมูาชีิก	โดยกรอกข้�อมู้ลชี่�อ	ชี่�อสกุล	และเลข้บัตรประจำาตัวประชีาชีน 
	 	 ให้�ครบถ�วน	https://eservice.tfac.or.th/check_member/
	 2.3	 แจ�งพััฒนาความูร้�ต่อเน่�อง	CPD	โดยกรอกข้�อมู้ลเลข้บัตรประจำาตัวประชีาชีน	และรหั้สผู่้าน 
	 	 ให้�ครบถ�วน	https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

ง่่าย ๆ เพีียง่แค่่ปลายนิ้้�วสมาชิ้กก็สามารถตรวจสอบสถานิ้ะของ่ผู้้�ประกอบว้ชิาชิีพี

ได้�อย่าง่สะด้วก โด้ยไม่ต�อง่เด้้นิ้ทาง่มาสภาว้ชิาชิีพีบัญชิี

 หากสมาช้ิกได้�มีการตรวจสอบสถานิ้ะแล�วและประสง่ค์่จะชิำาระเง้่นิ้ หรือย่นิ้หลักฐานิ้ 

CPD ก็สามารถด้ำาเนิ้้นิ้การได้�ทันิ้ทีผู้่านิ้ชิ่อง่ทาง่ Online Service เชิ่นิ้กันิ้

การชีำาระค่าบำารุงสมูาชีิก	ห้ร่อค่าธรรมูเนียมูใบอนุญาตการเป็นผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต 
เล่อกหั้วข้�อ	“ระบบสมาชิิกแล้ะผู้้้สอบบัญชีิ”	กรอกข้�อมู้ลเลข้บัตรประจำาตัวประชีาชีน	
และรหั้สผู่้านให้�ครบถ�วน	ดำาเนินการตามูที�ระบบแจ�ง	ห้ากผู้้�ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีท่านใด
มีูสถานะเป็นผู้้�สอบบัญชีี	และผู้้�ทำาบัญชีีการชีำาระค่าบำารุงสมูาชิีกสภาวิชีาชีีพับัญชีี	ปีละ 
500	บาท	จะครอบคลุมูทั�งสองสถานะท่านสมูาชีิกไมู่จำาเป็นต�องชีำาระค่าบำารุงสมูาชีิก
เพิั�มูเติมู	https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login

การย่�น	CPD	 เล่อกห้ัวข้�อ	“แจ้งพัฒนาควัามร้้ต่อเนื�อง	CPD”	ย่�นได�ทั�งสถานะ 
ผู้้�สอบบัญชีีห้ร่อผู้้�ทำาบัญชีีในห้ัวข้�อเดียวกัน	กรอกข้�อมู้ลเลข้บัตรประจำาตัวประชีาชีน 
และรหั้สผู่้านให้�ครบถ�วนดำาเนินการตามูที�ระบบแจ�ง
https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

	 ทุั�งนี�	หากสมาชิิกต้องการสอบถามข้อม้ล้เพิ�มเติมโปีรดีติดีต่อส่วันงานทุะเบียัน 
หมายัเล้ขโทุรศััพทุ	์0	2685	2525,	0	2685	2532	หรือส่วันงานกำากับดี้แล้หน่วัยังานอบรม	
หมายัเล้ขโทุรศััพท์ุ	0	2685	2511,	0	2685	2574

 โดย ส่่วนงานทะเบีียน

มาตรวจสอบ สถานะ
ผู้้�ประกอบว้ชิาชิีพีกันิ้เถอะ
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	 ปััจจุบัันสภาวิิชาชีพบััญชีได้้เผยแพร่่และบัังคัับัใช้มาตร่ฐาน
การ่สอบับััญชีทัั้�งสิ�น	47	ฉบัับั	ซ่ึ่�งแปัลมาจากมาตร่ฐานการ่สอบับััญชี
ร่ะหว่ิางปัร่ะเทั้ศของ	International	Federation	of	Accountants	
(IFAC)	อันปัร่ะกอบัไปัด้้วิย	มาตร่ฐานการ่สอบับััญชี	จำานวิน	37	ฉบัับั 
มาตร่ฐานงานสอบัทั้าน	จำานวิน	2	ฉบัับั	มาตร่ฐานงานทีั้�ให้คัวิามเช่�อมั�น 
จำานวิน	4	ฉบัับั	มาตร่ฐานงานบัริ่การ่เกี�ยวิเน่�อง	จำานวิน	2	ฉบัับั 
แม่บัทั้สำาหรั่บังานทีั้�ให้คัวิามเช่�อมั�น	จำานวิน	1	ฉบัับั	และคัำาอธิิบัาย 
วิิธีิปัฏิิบััติงานตร่วิจสอบั	จำานวิน	1	ฉบัับั	

	 โดยสภาวิิชาชีพบััญชีได้มีีการกำาหนดวิิสัยทััศน์อย่างชัดเจน 
ในเร่�องของการเป็็นองค์์กรชั�นนำาในภูมิีภาค์	 เพ่�อพัฒนาผูู้้ป็ระกอบั 
วิิชาชีพบััญชีให้เป็็นม่ีออาชีพ	มีีจรรยาบัรรณเพ่�อให้บัริการ	และพร้อมีรับั 
การแข่งขันในระดับัสากล	 จึงได้มีีการป็รับัป็รุงกระบัวินการทัำางาน 
ในด้านต่่าง	 ๆ	 เพ่�อป็ระโยชน์โดยรวิมีของผูู้้ป็ระกอบัวิิชาชีพบััญชี 
ซึึ่�งรวิมีถึึงการออกมีาต่รฐานการสอบับััญชี	 โดยสภาวิิชาชีพบััญชี 
มีีค์วิามีป็ระสงค์์ทีั� ต้่องการให้การออกมีาต่รฐานมีีป็ระสิทัธิิภาพ
และโป็ร่งใส	 จึงกำาหนดขั�นต่อนการจัดทัำามีาต่รฐานการสอบับััญชี 
(Due	 Process)	 6	 ขั�นต่อน	 เพ่�อส่�อสารให้ ผูู้้ ทีั� มีี ส่วินเกี�ยวิข้อง 
(Stakeholders)	ทุักภาค์ส่วินทัราบั	ดังนี�

TSA DUETSA DUE
PROCESSPROCESS
การออก

มาตรฐานการสอบบัญชีี

แต่่ละฉบัับัต้องผ่่าน

กระบวนการอะไรบั้างนะ?
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โดย ส่่วนงานส่่�อส่ารองค์์กร
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	 ถ้้าเขาจะรัักยืืนเฉยืเฉยืเขาก็รััก	 ข้อความน้�	คงไม่น่า

จะเกดิกับคนบัญช้ีแน่	ๆ 	เพรัาะคนส่ว่นใหญ่มองว่า	“บััญชีี”

นั�น	น่าเบ่อซ้ำำ�าซ้ำาก	และม้แต่่งานเอกส่ารั

แต่่ทุุกคนคงลืมคิดไปว่าทุุกเรั่อง

และทุุกส่ิ�งในการัทุำาธุุรักิจนั�น

ล้้วนว่�งกล้ับัมาหา “บััญชีี” ทั้ั�งสิ้่�น

 จุุดเร่ิ่�มต้้นของผมจุากการิ่เรีิ่ยนศ่ิลป์์-ฝร่ิ่�งเศิส ในช่่วง
ม่ธยมป์ลายแต่้เอ็นทริ่านซ์์ไม่ต่้ด และทางพ่่ออยากให้้เรีิ่ยนบ่ัญชี่
(ค่ิดว่าเรีิ่ยนแล้วจุะมีงานการิ่ที�ม่�นคิงและริ่วย) จึุงต้้องเบันเข็มต่้ว
เองไป์ทางคิำานวณและต่้วเลขแบับัต้ามใจุพ่่อ ด้วยการิ่เรีิ่ยนสาม
ปี์คิรึิ่�งในแบับัสาห่้ส เพ่ริ่าะการิ่สอบัทุกว่ช่าเป์็นอ่ต้น่ยท่�งห้มด
ต่้�งแต้่ บ่ัญชี่ 101 จุน บ่ัญชี่ช่่�นสูง 2 เรีิ่ยนทุกอย่างในเช่่งทฤษฎีี
เดบ่ัต้ เคิริ่ด่ต้ก็มาเต็้ม จุนบัางคิร่ิ่�งค่ิดว่าเรีิ่ยนไป์แล้วจุะได้อะไริ่
และจุะทำาอะไริ่ได้ จุนกริ่ะท่�งเร่ิ่�มทำางานในสายงานสอบับ่ัญชี่
สายงานที�ป์รึิ่กษา และการิ่เป็์นเจุ้าของก่จุการิ่ ต้ลอดเวลา 
กว่า 20 ปี์ ภาพ่ที�เร่ิ่�มเห็้นเลือนลาง จุนกลายเป็์นภาพ่ที�ช่่ดเจุนขึ�น

ว่าสิ่�งทุ้�เร้ัยืนกบัเรัอ่งจรังิดตู่า่งกนัอยืา่งมาก	เพรัาะมนัไมใ่ชีแ่ค่

เรั่องบัญชี้และคนบัญชี้เทุ่านั�น

 คิวามเข้าใจุในธุริ่ก่จุ เอกสาริ่ต่้าง ๆ กลยุทธ์ นโยบัาย 
งบัป์ริ่ะมาณ การิ่แข่งข่นทางธุริ่ก่จุ ปั์จุจุ่ยภายนอก พ่ฤต่้กริ่ริ่ม 

ผู้บัร่ิ่โภคิ โคิริ่งสร้ิ่างองค์ิกริ่ป์ริ่ะเภทธุริ่ก่จุ และทุ้�ส่ำาคญั	คอื	“กำาไรั” 

ส่ิ�งทุ้�ทุุกธุุรักิจคาดหวังล้วนทุำาให้	“บัญชี้”	ม้ส่่วนเก้�ยืวข้อง

กับทุุกเรั่อง	ทุุกหน่วยืงานและม้ปรัะโยืชีน์อยื่างมากในการัทุำา

ธุุรักิจ

มาถึงตรงนี� คุณเร่�มค่ดแล้้วใชี่ไหมว่าจร่ง ๆ แล้้วบััญชีีคืออะไร?

“
บััญชีี

”

คือ การบันทึกข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำาอยู่

หรือหากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย

เป็น ไดอารี่ทางธุรกิจ ที่จดบันทึกเร่องราวต่่าง ๆ

ที่เกิดขึ�นจากการทำาธุรกิจแล้วสะท้อนให้เห็นเป็นต่ัวเลข

ลููกค้้าโอนเงิินค่้าขายของิให้้ ก็ต้้องบ่ันทึก
ซ้ื้�อสิินค้้าจากต่่างิประเทศมาขาย ก็ต้้องบ่ันทึก
กู้ย้มเงิินจากธนาค้าร ก็ต้้องบ่ันทึก
เช่่าสิำานักงิาน แลูะพ้ื้�นท่�ขาย ก็ต้้องบ่ันทึก
จ่ายค่้าโฆษณา แถมของิ ลูดราค้า ก็ต้้องบ่ันทึก

 ส่�งที�ได้ของการิ่บ่ันทึกเรืิ่�องริ่าวที�เก่ดขึ�นน่�น จุะส่งผลให้้เริ่าเห็้นภาพ่ว่าผลจุากการิ่ทำาธุริ่ก่จุ 
เป็์นอย่างไริ่ ได้กำาไริ่อย่างที�คิาดห้ว่งไห้ม ฐานะทางการิ่เง่นอยู่ในริ่ะด่บัม่�งค่ิ�งห้รืิ่อกริ่ะท่อนกริ่ะแท่น 

สิ้่�งนี�ผล้ล้ัพธ์์ของ “บััญชีี” เราเรียกว่า “งบัการเง่น”

ถ้าเขาจะ “รัก”

บััญชีีเฉยเฉยบััญชีีเฉยเฉย

เขาก็ “รัก”
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 นอกจุากเรืิ่�อง “กำาไรั” ที�เจุ้าของก่จุการิ่คิาดห้ว่งน่�น การิ่นำาเอา
ข้อมลูทางบัญ่ชี่ไป์ใช้่ต่้อในการิ่ต่้ดส่นใจุทางธรุิ่ก่จุ ไมว่่าจุะเป์น็เรืิ่�องการิ่ลงทนุ
ต่้อการิ่ต่้�งริ่าคิาขาย การิ่คิวบัคุิมต้้นทุน การิ่ซื์�อขายก่จุการิ่ ห้รืิ่อแม้แต่้เรืิ่�อง
เง่นปั์นผล ห้รืิ่อการิ่บัร่ิ่ห้าริ่เง่นสด เป์น็ส่�งที�สำาค่ิญอยา่งมากต้อ่เจุ้าของก่จุการิ่
ในการิ่ต่้ดส่นใจุอย่างมีเห้ตุ้และผล พ่ร้ิ่อมมีข้อมูลสน่บัสนุน โดยไม่ต่้ดส่นใจุ
จุากส่ญช่าต้ญาณอย่างเดียว

 ในช่่วง 2-3 ปี์ห้ล่ง ได้มีโอกาสทำางานแบับัใกล้ช่่ดก่บัเจุ้าของก่จุการิ่ 
และผู้บัร่ิ่ห้าริ่ริ่ะด่บัสูงห้ลายท่าน และได้แนะนำาป์ริ่ะโยช่น์ของบ่ัญชี่ 
ที�ไม่เพี่ยงแต่้บ่ัญชี่การิ่เง่น แต่้ย่งแนะนำาในเรืิ่�องบ่ัญชี่บัร่ิ่ห้าริ่ที�ไป์ใช้่ 
ในการิ่มองภาพ่ธุริ่ก่จุให้้เก่ดคิวามย่�งยืนมากขึ�น 

ต้่องิให้้เค้รดิต่ เจ้าของิกิจการท่านนึงิท่�มานั�งิฟัังิผมบรรยาย
เร้�องิบัญช่่ แลู้วท่านก็สิรุปท่�ผมสิอน

โดยท่านให้้นิยามของิค้ำาว่า “บััญชีี” ได้เย่�ยมมาก 

 นอกจุากนี�  ผมย่งไ ด้ทำาห้น้าที� เ ป็์นเห้มือนสะพ่านที� เชื่�อม 
“เจ้าของก่จการ” แล้ะ “คนบััญชีี” ให้้มีคิวามส่มพ่่นธ์ก่นมากขึ�น ไม่ใช่่ 
เขาไม่คุิยก่นนะ แต่้ทำาให้้เขาท่�งสองใช้่คิวามเก่งของแต่้ละคิน (ธ์ุรก่จ 

กับัหล้ักการ แล้ะตัวเล้ข) มาเป็์นภาษาเดียวก่นในการิ่ทำางานร่ิ่วมก่น

ทุ้ายืทุ้�สุ่ด

	 วัันน้�ไดอาร้ี่�ธุุรี่กิิจของคุุณ..
	 ได้ถููกิบัันทึึกิแล้้วัหรืี่อยััง?
	 ได้บัันทึึกิคุรี่บัถู้วันแล้้วัหรืี่อยััง?
	 ได้บัันทึึกิถููกิต้้องไหม?
	 ได้นำาข้อมูล้ท้ึ�ม้ไปวิัเคุรี่าะห์ต่้อเพืื่�อปรี่ะโยัชน์ในทึางธุุรี่กิิจหรืี่อไม่?

บัญชี้มันเป็นทุั�งศาส่ต่รั์และศิลป์	

มันไม่ใชี่แค่ต่ัวเลข	หลักการั	หรัือทุฤษฎี้

มันเป็นศิลปะ	กรัะบวนการั	การัส่่อส่ารั

ผมเชี่อว่า	หากคุณเรัิ�มเปิดใจกับ “บััญชีี” 

คุณจะเรัิ�มค่อยืค่อยืเข้าใจและรัักอยื่างแน่นอน

แล้ะตอนนี�ผมอยู่เฉย ๆ ก็มีคนรักแล้้วนะครับั 

“บััญชีีมันก็เหมือนอากาศ

ทุ้�คนไม่ค่อยืเห็นมัน	บางครัั�งก็ลืมไปว่าม้มัน

ทุั�ง	ๆ	ทุ้�มนุษยื์เรัา	ต่้องม้อากาศเพ่อหายืใจ

และเป็็นสิ้่�งทั้ี�สิ้ำาคัญต่อการมีชีีว่ตอยู่

ก็เหมือนบััญชีีทั้ี�ต้องอยู่คู่กับัธ์ุรก่จ”

ผมฟัังิแลู้วยังิอึ�งิเลูย

โดย นายชััคพััฒน์ นัสการ
Chief Thinking Officer, ThinkMate
และผู้ก่อต่้�งห้ล่กสูต้ริ่ The Magic Number

**บทความน้ี้�เป็็นี้ข้้อคิดเห็็นี้ส่่วนี้บุคคล ซ่ึ่�งไม่จำำาเป็็นี้ต้้องส่อดคล้องกัับข้้อคิดเห็็นี้ข้อง 
 ส่ภาวิชาช้พบัญช้ ในี้พระบรมราชูป็ถััมภ์
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จรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
	 หลัังจากท่ี่�ห่างหายมาช่่วงระยะเวลัาหน่ึ่�งในึ่การนึ่ำาเสนึ่อตััวอย่าง
การประพฤติัผิิดจรรยาบรรณ	อันึ่เป็นึ่เหตุัให้ต้ัองได้รับโที่ษ	ก่อนึ่อ่�นึ่ในึ่นึ่าม
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ	ขอขอบคุณท่ี่านึ่สมาชิ่กทุี่กท่ี่านึ่	ท่ี่�ได้สนึ่ใจ
แลัะติัดตัามเก่�ยวกับตััวอย่างท่ี่�คณะกรรมการจรรยาบรรณได้เผิยแพร่ไว้กันึ่
อย่างล้ันึ่หลัาม	ไม่ว่าจะเป็นึ่การกดไลัค์ในึ่	Facebook	หร่อติัดตัามทัี่�งในึ่
เว็บไซต์ัหร่อแอปพลิัเคชั่นึ่

	 เพ่�อไม่ให้เป็นึ่การเส่ยเวลัา	TFAC	Newsletter	ฉบับน่ึ่�	 ยังคงม่
ตััวอยา่ง	ข้อบกพรอ่งในึ่การปฏิิบัติังานึ่ท่ี่�ไมเ่ป็นึ่ไปตัามจรรยาบรรณแลัะหร่อ
มาตัรฐานึ่ที่างวชิ่าช่่พ	อนัึ่นึ่ำาไปส่ก่ารวนิิึ่จฉยัแลัะตััดสนิึ่โที่ษการประพฤตัผิิิด
จรรยาบรรณของ	ผ้่ิที่ำาบัญช่่/ผ้่ิสอบบัญช่่	ให้ท่ี่านึ่สมาชิ่ก	ได้รับที่ราบ	ดังน่ึ่�

	 ผ้่ิม่หน้ึ่าท่ี่�จัดที่ำาบัญช่่/ผ้่ิรับบริการ/กิจการ	 (ผ้่ิว่าจ้าง)	 ได้ย่�นึ่ 
เร่�องร้องเร่ยนึ่	โดยกล่ัาวหาผ้่ิที่ำาบัญช่่ว่า	ลัะทิี่�งงานึ่ท่ี่�ได้รับจ้างโดยไม่ม่เหตุั 
อันึ่ควรที่ำาให้ผ้่ิว่าจ้างเส่ยช่่�อเส่ยงแลัะเส่ยหายในึ่การดำาเนึ่ินึ่การตัิดตั่อ 
ที่างราช่การห้างร้านึ่	แลัะอ่�นึ่	ๆ

	 นอกจากประเด็็นการละท้ิ้�งงานแล้ว	ยัังมีีประเด็็นเร่�องงานบร้การ 
ทีิ้�ผู้้้ทิ้ำาบัญชีีได้็เสนอต่่อผู้้้ว่าจ้าง	หร่อผู้้้รับบร้การ	ต่ามีขอบเขต่ความีรับผู้้ด็ชีอบ 
หร่อสัญญา/ข้อต่กลงในการรับงาน	แต่่กลับไม่ีด็ำาเน้นการต่ามีขอบเขต่งาน
หร่อสัญญา/ข้อต่กลงการให้บร้การนั�น	ๆ	จนเสร็จส้�น	เช่ีน	 ผู้้้ว่าจ้างได้็ชีำาระค่า
บร้การทิ้ำาบัญชีีให้ผู้้้ทิ้ำาบัญชีีเป็นประจำาทุิ้กเด่็อน	แต่่ผู้้้ทิ้ำาบัญชีีไม่ีด็ำาเน้นการจัด็
ทิ้ำาบัญชีีให้จนแล้วเสร็จต่ามีสัญญา/ข้อต่กลงในการให้บร้การนั�น	หร่อประเด็็น 
เร่�องการชีำาระภาษีี	 โด็ยัผู้้้ว่าจ้างได็้นำาเง้นค่าภาษีีส่งให้ผู้้้ทิ้ำาบัญชีีเพ่ื่�อให้นำาไป
ชีำาระค่าภาษีีแทิ้นต่น	แต่่ผู้้้ทิ้ำาบัญชีีไม่ีนำาเง้นทีิ้�ได้็รับนั�นไปชีำาระภาษีี	จนกระทัิ้�ง 
ผู้้้ว่าจ้างถู้กหน่วยังานรัฐแจ้งข้อกล่าวหา	หร่อเรียักชีำาระค่าภาษีี	 เบี�ยัปรับ 
และเง้นเพ้ื่�มี	เป็นต้่น

	 การละท้ิ้�งงานโด็ยัไม่ีจัด็ทิ้ำาบัญชีีและงบการเง้นต่ามีทีิ้�ต่กลงไว้ 
กับผู้้้ว่าจ้างจนแล้วเสร็จ	หร่อการไม่ีนำาเง้นทีิ้�ได้็รับจากผู้้้ว่าจ้างไปชีำาระภาษีี
ภายัในระยัะเวลาทีิ้�กำาหนด็	ทิ้ำาให้ผู้้้ว่าจ้างเสียัช่ี�อเสียังและต่้องเสียัค่าปรับ 
กรณีีการส่งงบการเง้นล่าชี้า	หร่อต้่องเสียัภาษีียั้อนหลัง	พื่ร้อมีเบี�ยัปรับและ 
เง้นเพ้ื่�มีกรณีีทีิ้�ไม่ียั่�นภาษีีภายัในระยัะเวลาทีิ้�กำาหนด็	นอกจากนี�ผู้้้ว่าจ้าง 
ยัังต้่องเสียัค่าใช้ีจ่ายัเพ้ื่�มีเต้่มีในการว่าจ้างผู้้้ทิ้ำาบัญชีีรายัใหม่ีให้จัด็ทิ้ำาบัญชีี 
งบการเ ง้น	 และยั่�นภาษีียั้อนหลัง	 (กรณีี ผู้้้ทิ้ำาบัญชีีรายัเด้็มีไมี่นำาเ ง้น 
ไปชีำาระภาษีี)	ฯลฯ	ซ่ึ่�งส้�งต่่าง	ๆ 	เหล่านี�	แสด็งให้เห็นถู่งการขาด็ความีรับผู้้ด็ชีอบ 
ขาด็ความีเอาใจใส่	 ของผู้้้ทิ้ำาบัญชีี	 โด็ยัไม่ีใส่ใจงานทีิ้�รับทิ้ำาไว้ต่่อผู้้้ว่าจ้าง/ 
ผู้้้รับบร้การ	ต่ลอด็จนเป็นการกระทิ้ำา	ทีิ้�ขาด็ความีซ่ึ่�อสัต่ยั์สุจร้ต่	ไม่ีประพื่ฤต้่ต่น
อยั่างต่รงไปต่รง	จร้งใจ	และซ่ึ่�อต่รงต่่อว้ชีาชีีพื่

	 หน่ึ่วยงานึ่รัฐแจ้งผิลัการตัรวจสอบการปฏิิบัติังานึ่ 
ของผ้่ิสอบบัญช่่	ในึ่กรณ่ท่ี่�ตัรวจพบว่า	

1.	 การจัด็ทิ้ำาแผู้นการสอบบัญชีีมีีร้ปแบบมีาต่รฐานเหม่ีอนกัน 
	 ทุิ้กประเภทิ้ก้จการและทุิ้กรายัน้ต้่บุคคล	และกำาหนด็ว้ธีีการ 
	 ต่รวจสอบเหม่ีอนกันทุิ้กประเภทิ้ก้จการ	 ทัิ้�งทีิ้�น้ต้่บุคคล 
	 ประกอบธุีรก้จแต่กต่่างกัน		

2.	 การจัด็ทิ้ำาแผู้นงานสอบบัญชีีไม่ีมีีขอบเขต่ของการต่รวจสอบ 
	 ไม่ีมีีหัวข้อความีเข้าใจในระบบบัญชีี	ระบบควบคุมีภายัใน	และ 
	 นโยับายัการบัญชีี	 	 ไม่ีมีีหัวข้อการประเม้ีนความีเสี�ยัง 
	 ในการสอบบัญชีีและการกำาหนด็ระด็ับความีมีีนัยัสำาคัญ 
	 ประกอบกับข้อม้ีลทีิ้�บันท่ิ้กในแผู้นการสอบบัญชีีไม่ีได้็แสด็ง 
	 ให้เห็นว่าผู้้้สอบบัญชีีมีีความีร้้เกี�ยัวกับธุีรก้จอย่ัางมีีความีเข้าใจ 
	 ในเหตุ่การณ์ีรายัการบัญชีีและว้ธีีปฏ้ิบัต้่งานของก้จการและ 
	 สามีารถูประเม้ีนความีเสี�ยังได้็		

3.	 แนวการสอบบัญชีีไม่ีมีีการกำาหนด็ขนาด็ต่ัวอยั่าง	ระยัะเวลา 
	 ทีิ้�ใช้ีในการต่รวจสอบ	

4.	 การจัด็ทิ้ำากระด็าษีทิ้ำาการ	 ผู้้้สอบบัญชีีได้็จัด็ทิ้ำากระด็าษี 
	 ทิ้ำาการหลักซ่ึ่�งบันท่ิ้กผู้ลการต่รวจสอบโด็ยัแสด็งยัอด็คงเหล่อ 
	 ณี	วันส้�นงวด็ต่ามีบญัชีีแยักประเภทิ้	แต่่ไม่ีปรากฏิเคร่�องหมีายั 
	 แสด็งการต่รวจสอบใด็	ๆ	 มีีเพีื่ยังการอ้างอ้งไปยัังกระด็าษี 
	 ทิ้ำาการทีิ้� เกี�ยัวข้อง	 และไม่ีมีีการสรุปผู้ลการต่รวจสอบ 
	 เพ่ื่�อเป็นเกณีฑ์์ในการแสด็งความีเห็น	 โด็ยัการต่รวจสอบ 
	 ทีิ้�ปรากฏิในกระด็าษีทิ้ำาการอ้างอ้งไม่ีสามีารถูต่รวจสอบ 
	 เ พ่ื่� อ ใ ห้ ไ ด้็มีา ซ่ึ่� งห ลักฐานการสอบบัญชีี ทีิ้� เ หมีาะสมี 
	 อยั่างเพีื่ยังพื่อ

ด้านผู้ทำาบัญชี

ด้านผู้สอบบัญชี
ตััวอย่่างที่่� 1

ตััวอย่่างที่่� 2

การวินิิจฉััย่ ปรากฎข้้อบกพร่องดัังนิ่�

Newsletter    Issue 9512



	 กระด็าษีทิ้ำาการแผู้นงานสอบบัญชีีขาด็ความีครบถู้วน 
ในรายัละเอียัด็และว้ธีีการต่รวจสอบ	 เช่ีน	 ขอบเขต่ของ 
การต่รวจสอบ	และไม่ีพื่บหัวข้อเกี�ยัวกับความีเข้าใจในระบบบัญชีี 
และระบบควบคมุีภายัใน	นโยับายัการบญัชีี		ไม่ีมีีการประเม้ีน 
ความีเสี�ยังในการสอบบัญชีี	 และไม่ีได้็กำาหนด็ระด็ับ 
ความีมีีสาระสำาคัญ

	 กระด็าษีทิ้ำาการแนวการสอบบัญชีีมีีการกำาหนด็
วัต่ถุูประสงค์และว้ธีีการต่รวจสอบ	 แต่่ไม่ีมีีการกำาหนด็ 
ขนาด็ตั่วอย่ัาง	 ช่ีวงเวลาทีิ้�จะทิ้ำาการต่รวจสอบ	และไม่ีมีี 
รหัสอ้างอ้งกระด็าษีทิ้ำาการทีิ้�เกี�ยัวข้อง	

	 กระด็าษีทิ้ำาการหลักได้็บันท่ิ้กผู้ลการต่รวจสอบ
โด็ยัแสด็งยัอด็คงเหล่อ	ณี	วันส้�นงวด็ต่ามีบัญชีีแยักประเภทิ้ 
แต่่ไม่ีปรากฏิเคร่�องหมีายัแสด็งการต่รวจสอบใด็	ๆ 	มีีเพีื่ยังการ
อ้างอ้งไปยัังกระด็าษีทิ้ำาการทีิ้�เกี�ยัวข้อง	และไม่ีมีีการสรุปผู้ล 
การต่รวจสอบเพ่ื่�อเป็นเกณีฑ์์ในการแสด็งความีเห็น	 เช่ีน
(1)	การต่รวจสอบเง้นเบ้กเก้นบัญชีีและเง้นก้้ยั่มีระยัะสั�น
จากสถูาบันการเง้น	ไม่ีพื่บว่ามีีการส่งหนังส่อยั่นยัันยัอด็กับ
สถูาบันการเง้น	 ไม่ีพื่บว่ามีีการต่รวจสอบสัญญาเง้นเบ้ก 
เก้นบัญชีีและเง้นก้้ย่ัมีระยัะสั�น	ซ่ึ่�งอาจทิ้ำาให้การต่รวจสอบส้ทิ้ธ้ี 
และภาระผู้้กพัื่นขาด็ความีครบถูว้น	(2)	การต่รวจสอบเจ้าหนี� 
การค้า	 หร่อเง้นก้้ยั่มีระยัะสั�น	 ไม่ีพื่บกระด็าษีทิ้ำาการ 
ต่รวจตั่ด็ยัอด็ซ่ึ่�อ	การจ่ายัชีำาระเจ้าหนี�หลังส้�นปี		(3)	การต่รวจสอบ 
เง้นก้้ยั่มีระยัะสั�น	 ไม่ีพื่บการต่รวจสอบการรับ-จ่ายัเง้น 
การส่งหนังส่อย่ันยัันยัอด็	และ	(4)	ไม่ีพื่บกระด็าษีทิ้ำาการเกี�ยัวกับ 
การประเม้ีนความีเหมีาะสมีในการนำาเกณีฑ์์การจัด็ทิ้ำา 
งบการเง้นต่ามีหลักการด็ำาเน้นงานต่่อเน่�องของก้จการ	และ
การพ้ื่จารณีาความีเพื่ียังพื่อเหมีาะสมีในการเปิด็เผู้ยัข้อม้ีล 
ในหมีายัเหตุ่ประกอบงบการเง้น	รวมีถู่งการเพ้ื่�มีวรรคเนน้หร่อ
เหตุ่การณ์ีสำาคัญในรายังานของผู้้้สอบบัญชีี	เป็นต้่น

	 ผู้้้สอบบัญชีีได้็เสนอรายังานแบบไม่ีมีีเง่�อนไข 
แต่่จากการต่รวจสอบของคณีะอนุกรรมีการ/คณีะกรรมีการ
จรรยัาบรรณีพื่บข้อบ่ง ชีี� เ กี�ยัวกับความีไมี่แน่นอนถู่ง 
ความีสามีารถูในการด็ำาเน้นงานต่่อเน่�องของก้จการ	แต่่ไม่ีพื่บ
กระด็าษีทิ้ำาการทีิ้�พ้ื่จารณีาในเร่�องดั็งกล่าวเพ่ื่�อสรุปว่า	เหตุ่ใด็
จ่งเสนอรายังานแบบไม่ีมีีเง่�อนไข

	 ทัิ้� งสองต่ั วอยั่ าง ทีิ้� กล่ าวมีานี� 	 เ ป็นึ่ ตััวอ ย่าง 
ท่ี่� ผ้่ิ ประกอบวิช่า ช่่พบัญช่่ ไ ม่ป ฏิิ บั ติัตัาม ข้อ บัง คับ 
สภาวิช่าช่่พบัญช่่	 (ฉบับท่ี่�	 19)	 เร่�อง	จรรยาบรรณของ 
ผ้่ิประกอบวิช่าช่่พบัญช่่	พ.ศ.	2553	 ซ่ึ่�งเป็นคำากล่าวหา
และเหตุ่การณ์ีการกระทิ้ำาผู้้ด็ทีิ้� เก้ด็ข่�นก่อนทีิ้� ข้อบังคับ 
สภาว้ชีาชีีพื่บัญชีี	ว่าด้็วยัจรรยัาบรรณีของผู้้้ประกอบว้ชีาชีีพื่บัญชีี 
พื่.ศ.	2561	ได้็มีีประกาศบังคับใช้ี	อันเป็นการฝ่่าฝื่นไม่ีปฏ้ิบัต้่
ต่ามีจรรยัาบรรณีของผู้้้ประกอบว้ชีาชีีพื่บัญชีีทีิ้�บัญญัต้่ไว้ 
ต่ามีมีาต่รา	46	แห่งพื่ระราชีบัญญัต้่ว้ชีาชีีพื่บัญชีี	พื่.ศ.	2547
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 ข้อบังคับสภาวิช่าช่่พบัญช่่	 ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผ้่ิประกอบวชิ่าช่่พบัญช่่	พ.ศ.	2561	ได้ลังประกาศในึ่ราช่กจิจานึ่เุบกษา	
เม่�อวันึ่ท่ี่�	27	พฤศจิกายนึ่	2561	

	 ต่ามีข้อ	2	ข้อ	3	และบทิ้เฉพื่าะกาลต่ามีข้อ	18		และข้อ	19 
ของข้อบังคับดั็งกล่าวได้็กำาหนด็ไว้	ดั็งนี�

ข้อ	2		 ข้อบังคับนี� ใ ห้ ใช้ี บังคับนับตั่� งแต่่ วันถัูด็จากวันประกาศ 
	 ในราชีก้จจานุเบกษีาเป็นต้่นไป

ข้อ	3		 ให้ยักเล้กข้อบังคับสภาว้ชีาชีีพื่บัญชีี	(ฉบับทีิ้�	19)	เร่�อง	จรรยัาบรรณี 
	 ของผู้้้ประกอบว้ชีาชีีพื่บัญชีี	พื่.ศ.	2553	

ข้อ	18	 ให้บรรด็าคดี็จรรยัาบรรณีซ่ึ่�งอยั้่ในระหว่างการสอบสวน	หร่อ 
	 อยั้ใ่นระหว่างการพ้ื่จารณีาของคณีะกรรมีการจรรยัาบรรณี	หร่อ 
	 คณีะกรรมีการกำากับด้็แลการประกอบว้ชีาชีีพื่บัญชีี	และคด็ี 
	 ยัังไม่ีถู่งทีิ้�สุด็	ยัังคงใช้ีข้อบังคับสภาว้ชีาชีีพื่บัญชีี	 (ฉบับทีิ้�	19)	 
	 เร่�อง	จรรยัาบรรณีของผู้้้ประกอบว้ชีาชีีพื่บัญชีี	พื่.ศ.	2553 
	 บังคบัสำาหรบัคด็ดัี็งกลา่วต่่อไป	เว้นแต่่บทิ้บญัญต้ั่ต่ามีขอ้บงัคบันี� 
	 เป็นคุณีแก่ผู้้้ถู้กกล่าวหาให้ใช้ีข้อบังคับนี�บังคับ”

ข้อ	19	 ให้ข้อกำาหนด็สภาว้ชีาชีีพื่บัญชีี	 ว่าด้็วยัหลักเกณีฑ์์การรายังาน 
	 และการพ้ื่จารณีาการปฏิ้บัต้่งานของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุญาต่ 
	 พื่.ศ.	2556	ซ่ึ่�งออกต่ามีข้อบังคับสภาว้ชีาชีีพื่บัญชีี	(ฉบับทีิ้�	19)	 
	 เร่�อง	จรรยัาบรรณีของผู้้้ประกอบว้ชีาชีีพื่บัญชีี	พื่.ศ.	2553 
	 มีีผู้ลบังคับใช้ีต่่อไป	จนกว่าจะมีีข้อบังคับ	ข้อกำาหนด็	ระเบียับ	 
	 ประกาศ	ในเร่�องเดี็ยัวกันออกใช้ีบังคับ

ข้้อควรที่ราบเก่�ย่วกับจรรย่าบรรณ

ข้องผู้้้ประกอบวิชาช่พบัญช่

โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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ออมเงินอย่างไร..

ให้พอเพียง
	 พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร	มหาภููมิพลอดุ็ลยเด็ชมหาราช	บรมนาถบพิตร	หรือในหลวงรัชกาลท่�	9	ต้นแบบ 
ของ	“พระมหากษััตริย์นักออม”	ท่�ทรงแสด็งให้เห็นถึงความประหยัด็	 เร่ยบง่าย	และพอเพ่ยง	 ซึึ่�งเป็นสิ�งท่�พสกนิกรชาวไทย 
สามารถน้อมนำาแนวคิด็มาปฏิิบัติตาม	อันเนื�องมาจากพระราชจริยวัตรท่�พระองค์ทรงปฏิิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง	โด็ยเป็นแนวคิด็
ง่าย	ๆ	ท่�ทุกคนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้็	เพื�อให้เกิด็ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

	 เน่ื่�องในื่โอกาสวัันื่ท่ี่�	13	 ตุุลาคมท่ี่�ผ่่านื่มา	 เป็็นื่วัันื่คล้ายวัันื่สวัรรคตุของในื่หลวังรัชกาลท่ี่�	9	TFAC	Newsletter	ฉบัับัน่ื่� 
จึึงขอพาท่ี่านื่ผ้้่อ่านื่ย้อนื่เวัลากลับัไป็ในื่ช่วังเวัลาเม่�อครั�งที่รงพระเยาว์ั	 ท่ี่�ได้้รับัการอบัรมจึากสมเด็้จึย่าเร่�องการให้	 ด้้วัยการ 
ที่รงตัุ�งกระป๋็องออมสินื่ท่ี่�เร่ยกว่ัา	“กระป๋็องคนื่จึนื่”	ไว้ักลางท่ี่�ป็ระทัี่บั	เม่�อพระองค์นื่ำาเงินื่ไป็ที่ำากิจึกรรมแล้วัม่กำาไร	จึะตุ้องถู้กเก็บัภาษ่ี	
ด้้วัยการตุ้องนื่ำามาหยอด้ใส่กระปุ็กน่ื่�	10%	และทุี่กสิ�นื่เด่้อนื่	สมเด็้จึยา่จึะที่รงเร่ยกป็ระชุมเพ่�อสอบัถูามควัามคิด้เห็นื่ว่ัา	จึะนื่ำาเงินื่สะสม 
ท่ี่�ได้้จึากการเก็บัภาษ่ีไป็ใช้ที่ำาอะไร	 เช่นื่	อาจึจึะนื่ำาไป็มอบัให้เด็้กกำาพร้า	หร่อที่ำากิจึกรรมเพ่�อคนื่ยากจึนื่	 เป็็นื่ตุ้นื่	นื่อกจึากนัื่�นื่ 
ยังม่เร่�องราวัด่้	ๆ	อันื่น่ื่ายกย่องเก่�ยวักับัการออมของพระองค์	ท่ี่�นัื่กบััญช่อย่างเรา	ๆ	สามารถูนื่ำามาใช้เป็็นื่แนื่วัที่างในื่การด้ำาเนิื่นื่ช่วิัตุ
หร่อเป็็นื่หลักในื่การป็ฏิิบััติุงานื่อย่างเหมาะสม

 พระองค์ทรงถูกปลูกฝัังเรื�องการออม 
โด้ยที่รงได้้รับัเงินื่ค่าขนื่มเป็็นื่รายสัป็ด้าห์เพ่�อเป็็นื่ 
การสอนื่ให้ร้้จัึกจัึด้สรรเงินื่ไว้ัใช้	และเม่�ออยากได้้อะไร 
ก็ให้เก็บัเงินื่ซ่ื้�อด้้วัยพระองค์เอง

	 พระองค์ฝัากเงินกับธินาคารอย่างเป็น
ประจำาเสมอมา	ตุามคำาสอนื่ของสมเด็้จึย่าผ่่านื่สมุด้
บััญช่เงินื่ฝากธนื่าคารออมสินื่ส่วันื่พระองค์	 ซึื้�งม่ 
เงินื่ฝากเข้าเป็็นื่ป็ระจึำาทุี่ก	ๆ	ปี็

 พระองคท์รงประหยดั็	มัธิยัสถ	์เป็นท่�สุด็	ไม่ว่ัาจึะเป็็นื่การใช้ฉลองพระองคชุ์ด้เด้มิมาเป็็นื่เวัลา
หลายปี็	หากม่การชำารุด้เล็ก	ๆ	น้ื่อย	ๆ	ก็จึะโป็รด้ให้ชุนื่บ้ัาง	เป็ล่�ยนื่ยางย่ด้บ้ัาง	บัางชุด้ตัุด้มา	8-9	ปี็ 
บัางชุด้ก็ใช้นื่านื่ถูึง	12	ป็ี	หร่อจึะเป็็นื่ดิ้นื่สอที่รงงานื่	ท่ี่�พระองค์ที่รงเบัิกใช้เพ่ยงป็ีละ	12	แท่ี่ง	ที่รงใช้ 
จึนื่กุด้	แม้กระทัี่�งหลอด้ยาส่พระที่นื่ต์ุ	ท่ี่�ที่รงใช้จึนื่แบันื่ราบัเร่ยบัคล้ายแผ่่นื่กระด้าษี	

	 การทำาบัญช่ครัวเรือน	เป็็นื่อ่กหนึื่�งเคร่�องม่อในื่ป็รัชญาเศรษีฐกิจึพอเพ่ยง	ท่ี่�ที่รงริเริ�มท่ี่�จึะช่วัย
แก้ไขปั็ญหาควัามยากจึนื่อย่างยั�งย่นื่	การบัันื่ทึี่กรายรับั-รายจ่ึายท่ี่�เกิด้ขึ�นื่ในื่ครัวัเร่อนื่จึะช่วัยให้ที่ราบัว่ัา
	ม่รายจ่ึายไหนื่จึำาเป็็นื่	ไม่จึำาเป็็นื่บ้ัาง	เพ่�อจึะได้้ลด้รายจ่ึายท่ี่�ไม่จึำาเป็็นื่ทิี่�งไป็และสามารถูจัึด้สรรรายได้้ 
ส่วันื่หนึื่�งออมไว้ัใช้จ่ึายในื่ยามฉุกเฉินื่หร่อยามเกษ่ียณ

 พอเพ่ยง	พอประมาณ	แต่ไม่สุด็โต่ง	 ซึื้�งตุามควัามหมายของคำาว่ัาพอเพ่ยงของพระองค์ 
ก็ค่อ	การคำานึื่งถึูงควัามพอป็ระมาณ	อย่างม่เหตุุผ่ล	ท่ี่�ไม่น้ื่อยเกินื่ไป็และไม่มากเกินื่ไป็	โด้ยไม่เบ่ัยด้เบ่ัยนื่
ตุนื่เองและผ้้่อ่�นื่	 เช่นื่ในื่บัางโอกาสท่ี่�พระองค์ที่รงซ่ื้�อของขวััญชิ�นื่พิเศษี	 เพ่�อเป็็นื่รางวััลให้กับัตุนื่เอง 
อย่างตุอนื่ท่ี่�พระองค์ที่รงซื้่�อกล้อง	ท่ี่�เป็็นื่รุ่นื่ตุัวัระด้ับัส้ง	เน่ื่�องจึากตุ้องนื่ำามาใช้ที่รงงานื่	และเล่อกด่้แล้วั
ว่ัาม่ราคาท่ี่�เหมาะสม	คุ้มค่าตุ่อการใช้งานื่

รููปภาพ “กรูะป๋องคนจน”
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 พระองค์ทรงรู้จักการนำาเงินท่�ได้็จากการออมมาลงทุนควบคู่ไปด้็วย	 เห็นื่ได้้จึาก
โครงการส่วันื่พระองค์สวันื่จิึตุรลด้า	ท่ี่�เริ�มตุ้นื่ลงทุี่นื่จึากเงินื่สะสมส่วันื่พระองค์เพ่ยง	32,866	บัาที่ 
จึนื่กลายเป็็นื่โครงการท่ี่�เติุบัโตุมาถึูงทุี่กวัันื่น่ื่�

 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษััตริย์ท่�พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือ
ราษัฎร	และที่รงให้ทุี่นื่การศึกษีาแก่นัื่กเร่ยนื่อย้่ตุลอด้เวัลา	รวัมถึูงโครงการตุามพระราชด้ำาริและ 
พระราชกรณ่ยกิจึทุี่กโครงการ	 ท่ี่�ล้วันื่แสด้งให้เห็นื่ว่ัาพระองค์พร้อมจึะให้	และเส่ยสละควัามสุข 
ส่วันื่ตุนื่เพ่�อป็ระโยชน์ื่สุขส่วันื่รวัมอยา่งแท้ี่จึริง	นัื่�นื่เป็็นื่เพราะ	“พระองค์ที่รงร้้จัึกออมแล้วัร้้จัึกให้ด้้วัย”

	 นอกจากน้�น	TFAC	Newsletter	ได้้รวบรวมพระราชด้ำาร้สของในหลวงร้ชกาลที่่�	9	

เก่�ยวก้บการออมเงินเพ่อให้ผู้้้อ่านน้อมนำามาเป็็นแบบอย่าง	ด้้งน่�

	 จึากพระราชด้ำารัสข้างตุ้นื่จึะเห็นื่ได้้ว่ัาจุึด้เริ�มตุ้นื่ของการออมเงินื่นัื่�นื่ตุ้องเริ�มจึากร้้จัึกหาร้้จัึกเก็บัออม	 ร้้จัึกใช้จ่ึายแล้วั
ศึกษีาหาควัามร้้เพิ�มเติุมเพ่�อนื่ำาเงินื่นัื่�นื่ไป็ขยายด้อกผ่ล	ดั้งนัื่�นื่	การร้้จัึกใช้จ่ึายอย่าง	“พอเพ่ยง”	 ค่อการใช้จ่ึายอย่างพอป็ระมาณ
และม่เหตุุผ่ล	 ไม่ยึด้ติุด้กับัค่านิื่ยมหร่อวััตุถุู	 ก็จึะช่วัยให้เราม่เงินื่ออมเพิ�มมากขึ�นื่	และท่ี่�สำาคัญเราตุ้องร้้จัึกวัางแผ่นื่การเงินื่ให้ด่้ 
เพราะเม่�อเกิด้เหตุุฉุกเฉินื่ก็สามารถูนื่ำาเงินื่ท่ี่�เก็บัไว้ัมาใช้จ่ึาย	โด้ยท่ี่�ไม่ตุ้องก้้หน่ื่�ย่มสินื่หร่อไม่เป็็นื่ภาระแก่ล้กหลานื่	จึะเห็นื่ได้้ว่ัาหลัก 
คำาสอนื่ของพระองค์ท่ี่านื่ไป็ป็ระยุกต์ุใช้ในื่ช่วิัตุป็ระจึำาวัันื่ได้้ขอเพ่ยงแตุ่ม่ควัามมุ่งมั�นื่และตัุ�งใจึ

ท่ี่�มา www.kapook.com
โดย ส่่วนส่่�อส่ารูองค์กรู

“การใช้จ่ึายโด้ยป็ระหยัด้นัื่�นื่	จึะเป็็นื่หลักป็ระกันื่ควัามสมบ้ัรณ์พ้นื่สุขของผ้้่ป็ระหยัด้เองและครอบัครัวั 
ช่วัยป้็องกันื่ควัามขาด้แคลนื่ในื่วัันื่ข้างหน้ื่า	การป็ระหยัด้ดั้งกล่าวัน่ื่�จึะม่ผ่ลด่้ไม่เฉพาะแก่ผ้้่ป็ระหยัด้เท่ี่านัื่�นื่ 
ยังจึะเป็็นื่ป็ระโยชน์ื่แก่ป็ระเที่ศชาติุด้้วัย”
พระราชด็ำารัสในหลวงรัชกาลท่�	9	เนื�องในโอกาสวันขึ�นปีใหม่	31	ธัินวาคม	2502

“การก้้เงินื่ท่ี่�นื่ำามาใช้ในื่สิ�งท่ี่�ไม่ที่ำารายได้้นัื่�นื่ไม่ด่้	อันื่น่ื่�เป็็นื่ข้อสำาคัญ	เพราะว่ัาถู้าก้้เงินื่และที่ำาให้ม่รายได้้ 
ก็เท่ี่ากับัจึะใช้หน่ื่�ได้้ไม่ตุ้องติุด้หน่ื่�	ไม่ตุ้องเด่้อด้ร้อนื่ไม่ตุ้องเส่ยเก่ยรติุ”

พระราชด็ำารัสในหลวงรัชกาลท่�	9	เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษัา	5	ธัินวาคม	2540

“ควัามสุขควัามเจึริญอันื่แท้ี่จึริงนัื่�นื่	หมายถึูง	ควัามสุขควัามเจึริญท่ี่�บุัคคลแสวังหามาได้้ด้้วัยควัามเป็็นื่ธรรม 
ทัี่�งในื่เจึตุนื่าและการกระที่ำา	ไม่ใช่ได้้มาด้้วัยควัามบัังเอิญหร่อด้้วัยการแก่งแย่งเบ่ัยด้บัังมาจึากผ้้่อ่�นื่”
พระราชด็ำารัสในหลวงรัชกาลท่�	9	เนื�องในโอกาสพระราชทานในพระราชพิธ่ิกาญจนาภิูเษักทรงครองราชย์
ครบ	๕๐	ปี

“คนื่เราถู้าพอใจึในื่ควัามตุ้องการ	ก็ม่ควัามโลภน้ื่อย	เม่�อม่ควัามโลภน้ื่อย	ก็เบ่ัยด้เบ่ัยนื่คนื่อ่�นื่น้ื่อย 
ถู้าทุี่กป็ระเที่ศม่ควัามคิด้	อันื่น่ื่�ไม่ใช่เศรษีฐกิจึ	ม่ควัามคิด้ว่ัาที่ำาาอะไร	ตุ้องพอเพ่ยง 

หมายควัามว่ัา	พอป็ระมาณ	ไม่สุด้โตุ่ง	ไม่โลภอย่างมาก	คนื่เราก็อย้่เป็็นื่สุข”
พระราชด็ำารัสในหลวงรัชกาลท่�	9	เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษัา	4	ธัินวาคม	2541

“ควัามพอเพ่ยงน่ื่�	ก็แป็ลว่ัา	ควัามพอป็ระมาณ	และควัามม่เหตุุผ่ล”
พระราชด็ำารัสในหลวงรัชกาลท่�	9	เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษัา	4	ธัินวาคม	2541

“ถู้าเราสะสมเงินื่ให้มาก	เราก็สามารถูท่ี่�จึะใช้ด้อกเบ่ั�ย	ใช้เงินื่ท่ี่�เป็็นื่ด้อกเบ่ั�ยโด้ยไม่แตุะตุ้องทุี่นื่ 
แตุ่ถู้าเราใช้มากเกินื่ไป็หร่อเราไม่ระวััง	เรากินื่เข้าไป็เป็็นื่ทุี่นื่	ทุี่นื่มันื่ก็น้ื่อยลง	ๆ	จึนื่หมด้”

พระราชด็ำารัสในหลวงรัชกาลท่�	9	เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษัา	4	ธัินวาคม	2518
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One Day Trip

“ล่องเรือชมวัด..ท่องโลกแห่งการเงิน”

EP.

5

	 เร่ิ่�มต้้นเช้้าวัันศุุกริ่ท่์ี่�	9	ตุ้ลาคม	2563	กบัจััดก่จักริ่ริ่มที่อ่งเท่ี่�ยวัปริ่ะจัำาปี	One	Day	Trip	
ครัิ่�งท่ี่�	5	ภายใต้้ธ่ีม	“ล่องเรืิ่อช้มวััด..ท่ี่องโลกแห่่งการิ่เง่น”	ถึึงแม้ว่ัาสภาพอากาศุครึิ่�มฟ้้าครึิ่�มฝน 
เนื�องจัากอย่่ในช้่วังท่ี่�พายุด่เปริ่สชั้�น	 ริ่ะดับ	 1	 (ห่ย่อมควัามกดดันอากาศุต้ำ�า	 กำาลังแริ่ง)	
บร่ิ่เวัณที่ะเลจ่ันใต้้ต้อนกลาง	ส่งผลให้่กรุิ่งเที่พมห่านคริ่ม่ฝนต้กแต่้ต้กไม่ห่นักมากจันเป็นอุปสริ่ริ่ค 
ในการิ่เท่ี่�ยวัของพวักเริ่าช้าวัสภาว่ัช้าช่้พบัญช่้ค่ะ

	 โดยในปีีน้�สภาวิิชาช้พบััญช้พาสมาชิกล่่องเรืือชมสองฟากฝ่ั่�งแม่นำ�าเจ้้าพรืะยา	เข้้าเย้�ยมชม
ศููนย์การืเร้ืยนรู้ืธนาคารืแห่่งปีรืะเทศูไทยในช่วิงเช้า	แล่ะในช่วิงบ่ัายได้นำาคณะเข้้าชมมิวิเซ้ียมสยาม 
แล่ะเข้้าชมควิามสวิยงามข้องวิัดพรืะเชตุุพนวิิมล่มังคล่ารืาม	 (วัิดโพธิ�)	 ซ่ี�งทุกสถานท้�ม้วิิทยากรื 
ให้่ควิามรู้ื	แล่ะนำาชมในสถานท้�ตุ่าง	ๆ

นี่่�คืือยานี่พาหนี่ะที่่�เราจะใช้้
ตลอดที่ริปการเดินี่ที่างคื่ะ

ถึึงแม้้ฝนี่จะตก
ก็ไม้่หวั่่�นี่! ตราบใดที่่�ม้่
เสื้ื�อก่นี่ฝนี่ #ยิ�ม้สื้้้ฝนี่

ผลการตอบร่บของกิจกรรม้
One day trip ในี่คืร่�งนี่่�ด่ม้ากคื่ะ
ผ้้ร่วั่ม้ที่ริปบ้างก็ม้าก่บเพื�อนี่คื้่ซี้่�

บ้างก็ม้าก่บแก๊งเพื�อนี่ และบ้างก็ม้าก่บคืรอบคืร่วั่

	 ตุามห่มายกำาห่นดการื	 ท้�แรืกข้องเรืาจ้ะเป็ีนท้�ศููนย์การืเร้ืยนรู้ืธนาคารืแห่่งปีรืะเทศูไทย	 ซ่ี�งภายในศููนย์การืเร้ืยนรู้ื	จ้ะแบ่ังนิทรืรืศูการื 
ให้่ควิามรู้ืทางการืเงินออกเป็ีนโซีน	ๆ	อาทิ	นิทรืรืศูการืโรืงพิมพ์ธนบััตุรื	นิทรืรืศูการืห้่องเรืื�องเล่่าธนาคารืแห่่งปีรืะเทศูไทย	(ธปีท.)	นิทรืรืศูการืเงินตุรืา 
นิทรืรืศูการืรืวิบัรืวิมธนบััตุรืไทย	นิทรืรืศูการืบัทบัาทห่น้าท้�ข้อง	ธปีท.	แล่ะนิทรืรืศูการืควิามรู้ืทางการืเงิน	(BOT	MONEY	TERMINAL)	ซ่ี�งแตุ่ล่ะโซีน
จ้ะม้สารืะควิามรู้ืแล่ะกิจ้กรืรืมตุ่าง	ๆ	ให้่ผูู้้เข้้าชมได้ร่ืวิมสนุก	ถ้าสมาชิกท่านใดม้เวิล่าว่ิาง	ก็อยากจ้ะให้่มาเย้�ยมชมศููนย์ฯ	โดยท้�น้�เปิีดให้่บัริืการืทุกวัิน 
ยกเว้ินวัินจั้นทร์ื	ช่วิงเวิล่า	09.30-20.00	น.	เข้้าชมฟร้ื	ไม่ม้ค่าใช้จ่้ายใด	ๆ	ทั�งสิ�นค่ะ	แตุ่เนื�องจ้ากช่วิงน้�เป็ีนช่วิงเฝ้ั่ารืะวัิงการืแพร่ืรืะบัาดข้องเชื�อไวิรัืส 
COVID-19	ทางศููนย์การืเร้ืยนรู้ืธนาคารืแห่่งปีรืะเทศูไทยจ้ะม้มาตุรืการืคัดกรืองผูู้้เข้้าเย้�ยม	 ผูู้้เข้้ยนแนะนำาให้่ท่านสมาชิกท้�ม้ควิามปีรืะสงค์ 
อยากไปีเย้�ยมชมศููนย์การืเร้ืยนรู้ืฯ	 ให้่ล่งทะเบ้ัยนล่่วิงห่น้าห่รืือตุิดตุ่อเจ้้าห่น้าท้�ก่อนเดินทางมาใช้บัริืการืศููนย์การืเร้ืยนรู้ืค่ะ	ท่านสามารืถศู่กษา 
รืายล่ะเอ้ยดเพิ�มเติุมได้ท้�	www.botlc.or.th
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	 ก่จักริ่ริ่มท่ี่องเท่ี่�ยวัในครัิ่�งน่�	จััดขึ�นภายใต้้แนวัค่ดการิ่จััดก่จักริ่ริ่มให้่กับสมาช่้กได้พาคนพ่เศุษ 
ร่ิ่วัมเด่นที่างท่ี่องเท่ี่�ยวั	และเป็นการิ่นำาคณะสมาช่้กเข้าเร่ิ่ยนร้่ิ่ทัี่�งในด้านสถึานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวัต่้าง	ๆ 
เพื�อเป็นการิ่สริ่้างองค์ควัามร้่ิ่ท่ี่�สามาริ่ถึนำาไปต้่อยอดต้่อไปได้	 สภาว่ัช้าช่้พบัญช่้ขอขอบคุณ 
ผ้่เข้าร่ิ่วัมก่จักริ่ริ่มทีุ่กท่ี่านท่ี่�ให่้การิ่ต้อบริ่ับเป็นอย่างด่	และขอขอบคุณว่ัที่ยากริ่และห่น่วัยงานต้่าง	ๆ 
ท่ี่�ให้่ควัามอนุเคริ่าะห์่เข้าเย่�ยมช้มในครัิ่�งน่�	 สำาห่รัิ่บผ้่ท่ี่�สนใจัสามาริ่ถึต่้ดต้ามการิ่จััดก่จักริ่ริ่มเช่้นน่� 
ได้ต้ามช่้องที่างการิ่สื�อสาริ่ต่้าง	ๆ	ของสภาว่ัช้าช่้พบัญช่้ต่้อไปค่ะ

ฟร่และด่ ม้่ที่่�นี่่�คื่ะ
ศู้นี่ย์การเร่ยนี่ร้้ธนี่าคืารแห่งประเที่ศูไที่ย

ที่่องโลกการเงินี่ที่่�นี่่�
ม้่เกม้ให้เล่นี่ ม้่วั่ิที่ยากรคือยบรรยาย

ให้คืวั่าม้ร้้ อยากร้้อะไรเพิ�ม้เติม้
ก็ถึาม้ก่นี่ตรงนี่่�นี่ได้เลยคื่ะ

	 ในช่วิงบ่ัายฝั่นห่ยดุตุกแล้่วิ	ฟ้าเปิีด	อากาศูด้	เดินสบัาย 
แล่ะสถานท้�ถัดไปี	 คือ	 มิวิเซ้ียมสยามพิพิธภัณฑ์์การืเร้ืยนรู้ื 
เป็ีนพิพิธภัณฑ์์ท้�ทำาให้่เรืาเข้้าใจ้ควิามเป็ีนไทยกันมากยิ�งข่้�น 
โดยนำาเสนอผู้า่นสื�อ	ผู่้านเทคโนโล่ยท้้�น่าสนใจ้	สร้ืางควิามตืุ�นตุา 
ตืุ�นใจ้ให่กั้บัผูู้้เข้้าชมมาก	ๆ 	เล่ยค่ะ	ซ่ี�งท้�น้�จ้ะเปีดิให่บ้ัริืการืทุกวินั	
ยกเว้ินวัินจั้นทร์ื	ช่วิงเวิล่า	10.00-18.00	น.	ค่าเข้้าชม	นักเร้ืยน 
นักศู่กษา	50	บัาท	ผูู้้ให่ญ่	100	บัาท	แล่ะชาวิตุ่างชาติุ	300	บัาท 
ยกเว้ินค่าเข้้าชมสำาห่รัืบัเด็กอายุตุำ�ากว่ิา	15	 ปีี	แล่ะผูู้้สูงอายุ 
60	 ปีีข่้�นไปีค่ะ	 ท่านสามารืถศู่กษารืายล่ะเอ้ยดเพิ�มเติุมได้ท้�	
www.museumsiam.org

	 สำาห่รัืบัสถานท้�สุดท้ายสำาห่รัืบัทริืปีน้�	คือ	วัิดพรืะเชตุุพนวิิมล่มังคล่ารืามรืาชวิรืมห่าวิิห่ารื	ห่รืือวัิดโพธิ� 
เป็ีนวัิดสำาคัญแห่่งห่น่�งข้องปีรืะเทศูไทยแล่ะท้�สำาคัญเป็ีนวัิดปีรืะจ้ำารัืชกาล่ท้�	 1	ห่รืือพรืะบัาทสมเด็จ้ 
พรืะพุทธยอดฟ้าจุ้ฬาโล่กมห่ารืาช	 ดูวิิจิ้ตุรืงดงามมาก	 ๆ	 นอกจ้ากม้พรืะมห่าเจ้ด้ย์ส้� รัืชกาล่แล้่วิ 
ยังม้พรืะพุทธไสยาสน์	ห่รืือพรืะนอนวัิดโพธิ�	องค์ให่ญ่มากข้นาดข้ององค์พรืะยาวิ	46	เมตุรื	ควิามสูงจ้ากพื�น
ถ่งยอดพรืะเกตุุมาล่า	15	เมตุรื	ถือว่ิาเป็ีนพรืะนอนท้�ให่ญ่ท้�สุดในกรุืงเทพมห่านครื	แล่ะให่ญ่เป็ีนอันดับั	3	
ข้องปีรืะเทศูไทย	บัอกเล่ยค่ะว่ิาทริืปีน้�นอกจ้ากควิามรู้ืเน้น	ๆ	แล้่วิ	งานบุัญเรืาก็ม้นะคะ

ผ้้ใหญ่่บอกด่ เด็กบอกสื้นีุ่ก
ตอบโจที่ย์ทีุ่ก GEN ก่นี่เลยคื่ะ

ม้่เกม้ให้เล่นี่ตลอดการเดินี่ที่าง
ของรางวั่่ลเพ่ยบ

เจอก่นี่ที่ริปหนี่้านี่ะคืะ ปี 2564

อิ�ม้คืวั่าม้ร้้ แล้วั่ต่อด้วั่ยอิ�ม้บุญ่
ที่่�สื้ำคื่ญ่ไม้่ม้่คืณะอื�นี่ ม้่แต่คืณะสื้ภาฯ ^^

โดย ส่่วนงานส่่�อส่ารองค์์กร
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Robotic Process Automation (RPA)

และตัวอย่างการเอามาใช้ในธุรกิจด้านการเงินธนาคาร

	 RPA	หรืือชืื่�อเต็็มก็็คืือ	Robotic	Process	Automation	โดยปก็ติ็จะเป็น	Software	ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�หลััก็ในก็ารืช่ื่วยที่ำางานท่ี่�เส่ียเวลัา 
หรืือที่ำางานที่ดแที่นคืน	หรืือที่ำางานซ้ำำ�า	ๆ 	ท่ี่�ม่ข้้อก็ำาหนดต็ายตั็วอย่างชัื่ดเจน	โดยจะช่ื่วยลัดรืะยะเวลัาในก็ารืที่ำางาน	ลัดรืะยะเวลัาในก็ารืตั็ดสิีนใจ 
แลัะม่ต้็นทุี่นท่ี่�ต็ำ�าก็ว่าเที่คืโนโลัย่อัต็โนมัติ็แบบอื�น	ๆ	บางคืนจะเข้้าใจว่า	RPA	คืือก็ารืท่ี่�บรืิษััที่จะม่หุ่นยนต็์ท่ี่�เรืาสีามารืถจับต้็องได้	มาที่ำางาน
ที่ดแที่นคืน	หรืือไปหยิบจับสิี�งข้องต่็าง	ๆ 	ซ่้ำ�งคืวามเป็นจริืงคืือไม่ใช่ื่แบบนั�น	RPA	เป็นสิี�งท่ี่�จับต้็องไม่ได้	เพรืาะมันคืือ	Software	ท่ี่�จะช่ื่วยที่ำางาน
อัต็โนมัติ็ต่็าง	ๆ

RPA ช่วยอะไรได้บ้าง?

แล้วท�าไมต้องมี RPA?

ตัวอย่างการเอามาใช้ในธุรกิจด้านการเงินธนาคาร

	 ช่่วยบัันทึึกหรืือคีีย์ข้้อมููลเข้้ารืะบับัอัตโนมัูติ	(Automated	Data	Entry)
	 ลดเวลาทึำางานกรืะบัวนการืซ้ำำ�า	ๆ	ทีึ�ต้องทึำาเหมืูอนเดิมูทุึก	ๆ	คีรัื�ง	(Repetitive	tasks)
	 ลดเวลาในการืพััฒนาส่่วนเชื่�อมูต่อรืะหว่างรืะบับัต่าง	ๆ	เข้้าด้วยกัน	(Multi-System	Integration)	

	 ถ้้ามูองดูโลกในปััจจุบััน	ทุึกอย่างขั้บัเคีลื�อน	เปัลี�ยนแปัลงไปัด้วยคีวามูรืวดเร็ืว	ยิ�งในแง่ก็การืแข่้งขั้นทึางธุุรืกิจแล้วด้วยนั�น	ใคีรืทึำาได้ก่อน 
หรืือทึำาได้เร็ืวกว่า	ก็จะกลายเป็ันผูู้้ช่นะในแข่้งขั้น	ซึ้ำ�งการืทีึ�จะแบับันั�นได้	ต้องอาศััยกรืะบัวนการืทึำางานทีึ�มีูปัรืะสิ่ทึธิุภาพัรืวดเร็ืว	ส่ามูารืถ้ทึำางานอย่าง 
ต่อเนื�อง	โดยปัรืาศัจากข้้อผิู้ดพัลาด	หรืือผิู้ดพัลาดให้น้อยทีึ�สุ่ด	ซึ้ำ�งงานการืทึำางานปักติข้องคีนธุรืรืมูดาแบับัเรืา	ๆ 	จะพับัว่ายังมีูข้้อจำากัดอยูห่ลาย	ๆ 	อยา่ง 
เช่่น	ต้องในเวลานานในการืคิีดหรืือตัดสิ่นใจ	คีวามูสั่บัส่นในการืทึำางานต่าง	ๆ 	อันเนื�องมูาจากคีวามูเหนื�อยล้า	คีวามูผิู้ดพัลาดในการืคีียห์รืือบัันทึึกข้้อมููล 
ต่าง	ๆ	เป็ันต้น
	 ดังนั�นซ้ำอฟทึ์แวร์ื	RPA	จึงตอบัโจทึย์อย่างมูากในการืเข้้ามูาช่่วยแก้ไข้ปััญหาเหล่านี�	 เนื�องจาก	RPA	ส่ามูารืถ้ทึำางานได้อย่างรืวดเร็ืว	เพัรืาะ 
เป็ันสื่�อส่ารืรืะหว่างคีอมูพิัวเตอร์ืกับัคีอมูพิัวเตอร์ืโดยตรืงไมู่มีูข้้อผิู้ดพัลาดในการืทึำางาน	เนื�องจาก	RPA	จะทึำาตามูคีำาสั่�งเหมืูอนเดิมูทุึก	ๆ 	คีรัื�ง	ส่ามูารืถ้ 
ทึำางานได้ตลอดเวลาโดยไมู่ต้องหยุดพััก	24/7	และส่ามูารืถ้เพิั�มูจำานวน	Robot	ได้เรืื�อย	ๆ 	อย่างรืวดเร็ืว	เพัรืาะเป็ัน	Software	ไมู่ต้องปัรืะกาศัหาจาก 
เว็บัส่มัูคีรืงาน

	 ธุนาคีารืและการืเงินใช้่	RPA	ในการืตรืวจส่อบัข้้อมููลต่าง	ๆ 	โดยอัตโนมัูติ,	ย้ายข้้อมููลข้้ามูรืะบับั	Application	ข้องธุนาคีารื,	ใช้่ในการืบัริืหารื 
จัดการืข้้อมููลลูกค้ีาข้องธุนาคีารื,	การืส่ร้ืางรืายงานต่าง	ๆ	ทีึ�จำาเป็ันต่อธุุรืกิจธุนาคีารืและการืเงิน,	 เปัรีืยบัเทีึยบัข้้อมููลการืเงินและอสั่งหาริืมูทึรัืพัย ์
ในพืั�นทีึ�ต่าง	ๆ	การือัปัเดตข้้อมููลการืกู้เงิน	และอื�น	ๆ	อีกมูากมูาย
 ยก็ตั็วอย่างเช่ื่น	ธุนาคีารืในปัรืะเทึศัแคีนาดาหลายรืาย	ได้นำา	RPA	ไปัใช้่	เช่่น		Royal	Bank	of	Canada	ซึ้ำ�งเป็ันส่ถ้าบัันการืเงินทีึ�ใหญ่ทีึ�สุ่ด 
ข้องปัรืะเทึศัแคีนาดาได้ใช้่	Smart	Chatbot	มูาเปั็นปัีแล้ว	 เพืั�อช่่วยเพิั�มูปัรืะส่ิทึธิุภาพัการืให้บัริืการืข้องลูกคี้า	และนอกเหนือจากนั�นยังนำาไปัใช้่ 
ในส่่วนอื�นอีกเช่่น	

1. Accounts	Payable	 (AP)	RPA	Bot	ส่ามูารืถ้รืวบัรืวมู	 Invoice	จากช่่องทึางต่าง	ๆ	ไมู่ว่าจะเป็ัน 
	 Spreadsheet,	Web	form,	PDF	แล้วเอาไปัรืวบัรืวมูไว้ทีึ�ส่่วนกลาง	 เพืั�อรืองรืับัการืตรืวจส่อบัได้ง่าย 
	 และยังช่่วยลดเวลาในการืทึำางานลงได้อีก	60%
2.	Accounts	Receivable	 (AR)	Bot	ส่ามูารืถ้ทึำางานได้หนักกว่า	ทึำางานได้รืวดเร็ืวกว่า	และทึำางาน 
	 ได้แมู่นยำากว่า	ในการืตรืวจส่อบัยอด	และข้้อมููลข้องลูกค้ีา	 อีกทัึ�งยังส่ามูารืถ้ส่่งอีเมูลไปัให้โดยอัตโนมัูติ 
	 เหมืูอนอย่างทีึ�คีนทึำางานได้	ในทัึนทีึทีึ�มีูการื	อัปัเดต	ข้้อมููลอีกด้วย
3. รืายงานแลัะสีรุืปรืายงานที่างก็ารืเงิน	 ถื้อว่าเป็ันหัวใจหลักในการืทึำางานภายใน	รืะบับัส่ามูารืถ้ทึำางาน 
	 ได้จากข้้อมููลหลาย	ๆ	ส่่วน	พัร้ือมู	ๆ	กัน	และยังคีำานวณภาษีีรืวมูถึ้งงานทีึ�น่าเบืั�อต่าง	ๆ	ไปัในเวลาพัร้ือมูกัน
4.	 ก็ารื	Reconcile	ที่างบัญช่ื่	การื	Reconcile	จำาเป็ันต้องใช้่ข้้อมููลจากหลาย	ๆ 	ช่่องทึางมูาปัรืะกอบัรืวมูกัน 
	 เพืั�อตรืวจส่อบัการืทึำาธุุรืกรืรืมูใหเ้ปัน็ไปัดว้ยคีวามูถ้กูตอ้ง	ด้วยกรืะบัวนการือตัโนมูติั	เรืาไมูต้่องทึำาอะไรืเลย	 
	 แต่ยังส่ามูารืถ้	ดาวน์โหลด	การืคีำานวณต่าง	ๆ	เพืั�อเอามูาใช้่ตรืวจส่อบั	หรืือทึำางานต่ออื�น	ๆ	ได้ทัึนทีึ

เรีียบเรีียงโดย ส่่วนส่่�อส่ารีองค์์กรี
ขอบคุ์ณทีี่�มา
https://www.pwc.com/ca/en/services/consulting/perspective-digital-transformation/do-you-know-rpa.html 
https://www.provintl.com/blog/top-5-benefits-of-robotics-process-automation-rpa-software
https://medium.com/@natdanaiw/https-medium-com-natdanaiw-robotic-process-automa-
tion-rpa-57127e49d20b 
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10 คาใชจายที่สิ้นเปลือง

 ดวยสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีปจจัยหลายอยางมาเกี่ยวของ ไมวาจะเปน สภาพเศรษฐกิจ โรคระบาด

หรือการเมือง อาจทำใหเราเริ่มหันกลับมาดูแลการเงิน ดูแลการใชจายของเรามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออมเงิน

ไวใชในยามฉุกเฉิน แตปญหาของการออมเงินอยางหนึ่งคือ เราไมรูวาในแตละวันแตละเดือน เราเสียเงินไปกับคาใชจาย

อะไรบาง วันนี้สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนสมาชิกมารวมสำรวจตัวเองกันคะวา อะไรบาง? ที่เปนรายการสิ้นเปลือง

ที่เปนอุปสรรคในการออมเงิน ขอขอบคุณขอมูลอันเปนประโยชนจากเว็บไซต www.momster.in.th

บุหร่ี รายการส้ินเปลืองยอดฮิตของคุณผูชาย นอกจากคาใชจายท่ีเกิดจากบุหร่ี

ยังไมรวมคาใชจายจากการใชผลิตภัณฑกำจัดกล่ินจากการสูบบุหร่ี เชน สเปรย

ระงับกลิ่นปาก, สเปรยระงับกลิ่นตัว ยาสีฟนขจัดคราบบุหรี่ ขี้ผึ้งแกปากดำ

และคารักษาโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี

เหลาและการเอนเตอรเทรนนอกบาน เชน คามิกซเซอร คากับแกลม

และคาแท็กซี่ตอนกลับบานดึก

เคร�องประทินโฉม และเคร�องแตงกาย เชน การแตงกายแบบวิ่งตามแฟชั่น

หรือเลือกใชแตสินคาแบรนดเนม 

นิสัยชอบชอป เชน ของใชกระจุกกระจิกที่แทบจะไมไดนำมาใชประโยชนเพราะ

ซื้อมาในชวงที่เห็นของนั้นแลวเกิดกิเลสอยากได

หวงซื้อของถูก ที่จริงการซื้อของในราคาถูกเปนการประหยัดที่ดีวิธีหนึ่ง

แตหากเราซื้อของถูกในปริมาณที่มากขึ้นเกินความจำเปนตามกลยุทธการตลาด

ของทางรานคา จนตองเสียคารถเพ�อขนกลับ มันจะกลายคาใชจายที่สิ้นเปลือง

ไดเชนกัน

ของกินกระจุกกระจิก ของกินหลังอาหารเที่ยง เชน ขนม ไอศครีม เปนตน

การเดินทางขณะเรงรีบ โดยเฉพาะสาวออฟฟศที่ตองสแกนนิ้วเขางาน

ใหตรงเวลา ถาเกิดวันไหนออกเดินทางจากบานชาชวงเวลากระช้ันชิด อาจจะตอง

นั่งวินมอเตอรไซต นั่งเรือ หรือรถไฟฟา จากเดิมที่นั่งรถเมลประจำทาง ซึ่งจะ

ทำใหมีคาใชจายในสวนของการเดินทางเพิ่มขึ้น

อาหารนอกบาน การทำอาหารกินเองถือวาเปนการประหยัดแบบหน่ึง แตสำหรับ

คนที่ตองทำงานสวนใหญนอกบาน คาอาหาร เคร�องด�ม ดูจะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไมได แตถาเราทำอาหารกินเองสำหรับอาหารมื้อเย็นและในวันหยุด ก็จะชวยลด

คาใชจายไดระดับหนึ่ง

ติดคานิยม เชน ของแบรนดเนม กาแฟนำเขาจากตางประเทศ ดูหนังทุกอาทิตย

และติดตามดูคอนเสิรตทุกเวที เปนตน

ใชชีวิตอยางส้ินเปลือง อยางเชน การฉลองกับเพ�อนจนสวางสงผลเสียตอ

สุขภาพจนบางครั้งอาจทำใหคุณตองเสียเงินคารักษาโรครายที่เปนผลพวง

จากการใชชีวิตตรากตรำไปกับเร�องที่ ไมไดใหประโยชนอะไร

ขอบคุณขอมูลจาก : www.momster.in.th

19Newsletter    Issue  95



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

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

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

ชำำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/TFAC Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

อ่าน TFAC Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตร การรวมธุรกิจและการจัดทำางบการเงินรวมขั้นสูง

 เชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2/63 

 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 5,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 6,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

 หลักสูตร ยกระดับกระดาษทำาการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/63 

   วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 15,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 19,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (M.B.K. Center)

  หลักสูตร The Art of Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 2/63    

 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 5,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

  หลักสูตร รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์  

 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรม Swissotel Bangkok ถนนรัชำดาภิเษก


