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จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น Newsletter ฉบับนี้จะพูดถึงการพัฒนาระบบออนไลน์

อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย

และระบบที่อยู่ระหว่างด�าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 นี้คือ

	 การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	

	 การช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	

	 การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

	 การสมัครทดสอบ	CPA	

	 การตรวจสอบสถานภาพสมาชิกและใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

	 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เช่น	การเปลี่ยนแปลงค�าน�าหน้านาม	ชื่อ	ชื่อสกุล	 
	 ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ	เป็นต้น	

	 การยื่นชั่วโมง	CPD	และตรวจสอบหลักสูตร	CPD	ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หรือผู้ท�าบัญชี	

	 การแจ้งลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ	

	 การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีจะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน	

	 การค้นหาข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล	

	 การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถลงนามในงบการเงินได้

	 การค้นหาข้อมูลติดต่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(เฉพาะผู้สอบบัญชีที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล)	

	 การค้นหาหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง	

	 การจองหลักสูตรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี	

	 การขึ้นทะเบียนและการช�าระค่าต่ออายุนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	(ASEAN	CPA)	

	 การตรวจสอบสถานะสมาชิก	

	 การขึ้นทะเบียนผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี	การยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี	และค�ารับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน	

	 การจดทะเบียน	และต่ออายุนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการท�าบัญชี	

	 การแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัประกนัเพือ่ประกันความรบัผดิต่อบุคคลทีส่ามของนติบิคุคลทีใ่ห้บรกิารด้านการสอบบัญชี 
	 หรือด้านการท�าบัญชี

	 ระบบการจองดูสมุดค�าตอบการทดสอบ	CPA	

	 สวัสดีค่ะ	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้อ่าน	Newsletter	ทุกท่าน	ดิฉันในนามนายทะเบียนในคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีและประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา	 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาส 
มาทักทายท่านสมาชิกฉบับประจ�าเดือนกันยายน	 2562	ช่วงเดือนนี้ได้เข้าสู ่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้ว	 ขอให้ท่านสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชีดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ	ส�าหรับ	Newsletter	ฉบับนี้	ดิฉันจะขออัปเดตงานบริการที่ได้มีการพัฒนาให้แก ่
ท่านสมาชิกอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วให้แก่ท่านสมาชิกเพียงแค่ปลายนิ้วไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์	การพัฒนาระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ	การเพิ่มสาขาในส่วนภูมิภาคเพื่อเข้าถึงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี
รวมถงึโครงการคลนิกิ	TSQC1	การถาม-ตอบปัญหาการปฏบิตังิานตรวจสอบให้มคีณุภาพตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ	ฉบบัที	่1 
การจัดการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการจัดท�าบัญชีส�าหรับธุรกิจชุมชนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ	 (SME	สบายใจ)	และ
วารสารสภาวิชาชีพบัญชี	เป็นต้น

“พัฒนางานบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่เพิ่มขึ้น...”
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 เมื่อทราบถึงความส�าคัญด้านการพัฒนาความรู ้ที่ทันสมัยและเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดิฉันขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

และผู้อ่าน Newsletter ทุกท่าน แนะน�าผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

ว่าการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะมีสิทธิประโยชน์พิเศษส�าหรับสมาชิก 

สภาวิชาชีพบัญชีมากมาย ได้แก่

	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในการ 
	 ประชุมใหญ่	(เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ)

	 ได้รับข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเน่ืองผ่านทางเว็บไซต ์
	 สภาวิชาชีพบัญชี	www.tfac.or.th,	วารสาร	Newsletter	และ	E-Newsletter	 
	 เป็นประจ�าทุกเดือน

	 ส่วนลดค่าอบรมสัมมนาทุกหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีในอัตราสมาชิก

	 สทิธเิข้าร่วมอบรมหลกัสตูรสมัมนาราคาพิเศษ	“Privilege	Course”	ซ่ึงมมีากมาย 
	 หลายหลักสูตรตลอดท้ังปี	 ในราคาสุดประหยัดเพียง	399	 -	599	บาท	ซึ่งให้ 
	 สิทธิสมาชิกในการสมัครก่อน

	 ได้รับข่าวสารและรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
	 ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 ส่วนลดพิเศษ	10	-	20%	ส�าหรับการสั่งซื้อหนังสือ	(สมาชิกราย	1	-	2	ปี	ลด	10%	 
	 /ราย	3	ปี	ขึ้นไป	ลด	20%)

	 ได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของสภาวิชาชีพบัญชีจัดเฉพาะสมาชิก 
	 ในราคาพิเศษส�าหรับสมาชิกเท่านั้น

	 สิทธิในการขอสินเช่ือบ้านหรือเงินฝากโครงการ	 Life	 Begins	with	GHB 
	 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์	

	 UPDATE	E-Discount	ส่วนลดอบรมสัมมนา	 (On-Top)	มูลค่า	 200	บาท 
	 เพือ่มอบให้แก่สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชทีัว่ประเทศ	(สมาชกิมสิีทธใิช้ได้เพยีง	1	ครัง้)	 
	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ ้นให้สมาชิกเข้าร่วมพัฒนาความรู ้ต ่อเนื่อง 
	 ผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนาจากสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
	 สามารถรบัสทิธิส่์วนลด	E-Discount	ผ่านระบบสมคัรสมัมนาออนไลน์ได้อตัโนมตั ิ
	 ในหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี	www.tfac.or.th	ได้ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	 
	 2562	ถึง	วันที่	30	มิถุนายน	2563

 ดิฉันในนามของสภาวิชาชีพบัญชีจะสรรหาบริการที่สามารถอ�านวย

ความสะดวกรวดเร็วให้แก่สมาชิกให้มากที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยท่านสมาชิกสามารถให ้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และพัฒนาในส่วนที่ เก่ียวข้องกับงานทะเบียน

หรือการบริการสาขาของสภาวิชาชีพบัญชี ผ่านช่องทางอีเมล์โดยตรงที่ 

tfacmember@tfac.or.th ดิฉันยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกค่ะ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน

	 การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบของสภาวิชาชีพบัญช	ี
เช่น	Website,	Facebook,	E-mail,	LINE,	Youtube	และการเพิ่มสาขาในส่วน
ภูมิภาคเพื่อเข้าถึงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	โดยสาขาของสภาวิชาชีพบัญชีมีจ�านวน	
12	สาขาประกอบด้วย	สาขาสงขลา,	สาขาสุราษฏร์ธานี,	สาขาเชียงใหม่,	สาขาชลบุรี, 
สาขานครราชสีมา,	สาขาขอนแก่น,	สาขาภูเก็ต,	สาขานครสวรรค์,	สาขาอุบลราชธานี,	
สาขามหาสารคาม,	สาขาระยอง	และสาขาพษิณโุลก	ซึง่มคีณะอนกุรรมการประสานงาน 
การบริหารส�านักงานสาขา	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ผู ้บริหารส�านักงานสาขาเป ็น 
ผู้ดูแลประสานงานระหว่างสมาชิก	กับสภาวิชาชีพบัญชี
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วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	มิใช่การให้ค�าแนะน�า
หรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเน้ือหา	 ตัวเลข	รายงาน	
หรือ	ข้อคิดเห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็น
ผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่
ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

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

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

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

Activity� ��ภาพกิจกรรม

สภาวิชาชีพบัญชี จัดการอบรมสัมมนา 

การจัดท�าบัญชีส�าหรับธุรกิจชุมชน 

ผ่านแอปพลิเคชัน SME สบายใจ

	 เมื่อวันที่	6	 สิงหาคม	2562	สภาวิชาชีพบัญชี	ร่วมกับ 
วทิยาลัยเทคนคิสัตหบีและเทศบาลต�าบลห้วยใหญ่	จดัการอบรม 
สัมมนา เ กี่ ยวกับการจั ดท� าบัญชี ส� าหรับ ธุ รกิ จชุ มชน 
ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท ์มือถือ	 (SME	 สบายใจ) 
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายก 
คนที่สาม	 และประธานคณะกรรมการด้านการท�าบัญชี 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	ผู้ช่วยเลขาธิการ	สภาวิชาชีพบัญชี	
นายวีรวัฒน์ เทพยายน คณะท�างาน	Operation	เกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน	SME	สบายใจ	นายกมล เรืองมานะมงคล 
วิทยากรผู้บรรยาย	และเจ้าหน้าที่จากสภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้
ค�าแนะน�าการใช้งาน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
การจัดท�าบัญชีชุดเดียว	พร้อมทั้งการสาธิตและแนะน�าการใช ้
แอปพลเิคชนั	SME	สบายใจ	เพือ่การจัดท�าบญัช	ีเพือ่เป็นเครือ่งมอื 
ในการอ�านวยความสะดวกในการจัดท�าบัญชีชุดเดียว 
การอบรมสัมมนาครั้งนี้จัดให ้กับกลุ ่มเป ้าหมาย	 ได ้แก  ่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	นักศึกษา	คณาจารย์	และผู้ที่มีความสนใจ	
จัดขึ้น	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	
จ.ชลบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ พบกัน!

ณ กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

Bunchee run รวมพลคนบัญชี

Register >> www.buncheerun.com

	 ย่างเข้าสู ่เดือนกันยายน	ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝน	แน่นอนว่า 
สิง่หน่ึงท่ีต้องระวงันอกจากเชือ้โรคท่ีมากบัน�า้แล้ว	ยงัม	ี“ยงุ”	พาหะน�าโรค 
ต่าง	ๆ	อาทิ	โรคไข้เลือดออก	โรคไข้มาลาเรีย	โรคมือ	เท้า	ปาก	สมาชิก
สภาวิชาชีพบัญชีทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและคนใกล้ตัว 
กันด้วยนะคะ
	 แน่นอนว่าการระวังโรคภัยต่าง	 ๆ	 เป็นสิ่งท่ีดีและพึงปฏิบัต ิ
แต่การออกก�าลงักายให้ร่างกายแขง็แรงนัน้กเ็ป็นสิง่ทีส่�าคญัเช่นกนั	เรว็	ๆ 	นี ้
สภาวิชาชีพบัญชีจะมีกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่	 และครั้งแรกของที่จะ
ประกาศศักดาให ้ทุ กคนรู ้ ว ่ า 	 สายงานวิชา ชีพบัญชี ไม ่ ได ้ มี ดี 
แค่ตัวเลข	 เรายังมีสุขภาพท่ีดีด ้วย	 กับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 
Bunchee	RUN	2019	รวมพลคนบัญชี	 (Run	 for	Charity)	 ชิงถ้วย 
พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อถวายเงินรายได ้สมทบ 
“มลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	เพือ่สนบัสนนุการศกึษา”	ซึง่จะจดั 
ในวันที่	17	พฤศจิกายนน้ี	ณ	กระทรวงสาธารณสุข	 โดยมีระยะการวิ่ง 
2.4	ก.ม.,	 5	ก.ม.	 และ	10	ก.ม.	 ผู ้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ 
www.buncheerun.com	ค่ะ
	 Newsletter	 ฉบับนี้ยังคงรวบรวมข้อมูลข่าวสารและบทความ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกับัญชโีดยได้รบัเกยีรตจิาก	นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ 
กรรมการและนายทะเบียน	สภาวิชาชีพบัญชี	มากล่าวทักทายเปิดเล่ม
เก่ียวกับ	“พัฒนางานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
ที่เพิ่มขึ้น...”	พร้อมด้วยสาระเนื้อหาอีกมากมาย	อาทิ	สรุปสาระส�าคัญ
จากการเสวนา	“ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในกับเทคโนโลยี 
AI	และ	Blockchain”	ตอนที	่2,	การสอบบญัชกีบัการทจุรติ,	จรรยาบรรณ
ของผูส้อบบญัช,ี	ว่าด้วยเรือ่ง	“นกับญัชภีาษอีากร”,	Future	of	Finance	
และเนื้อหาอื่น	ๆ	อีกมายมายติดตามได้ภายในเล่มค่ะ
	 ท ้ายนี้หากท ่านต ้องการเสนอแนะหรือติชม	 จดหมายข ่าว 
สภาวิชาชีพบัญชี	สามารถส่งมาได้ที่	E-mail	:	newsletter@tfac.or.th
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Activity� ��ภาพกิจกรรม

สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบใบอนุญาต 

การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรม

จรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่

สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่ จัดโครงการ In-House Training 

หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร”

สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรมท่องเที่ยว 

ประจ�าปี One Day Trip ครั้งที่ 4 

“สิงหาพาแม่ (หญิง) เที่ยวอยุธยา

	 เมือ่วันที	่8	สงิหาคม	2562	สภาวชิาชพีบญัช	ีจดัพธิมีอบใบอนญุาต 
การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชี
รายใหม่	 โดยมีผู้สอบบัญชีรายใหม่เข้าร่วมพิธีจ�านวน	148	ราย	
โดยภายในงาน	ได้รับเกียรติจาก	นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์	อุปนายก 
คนทีห่นึง่	และประธานคณะกรรมการวชิาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 
กล่าวแสดงความยินดีและมอบใบอนุญาตการเป็นผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาตแก่ผู้สอบบัญชีใหม่	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
	 ทั้งนี้	 ในวันดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผูส้อบบัญชีใหม่	เพือ่ให้การปฏบิติังานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีคุณภาพ	เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ	ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	และชีแ้จงเรือ่งข้อบงัคบั
และข้อก�าหนดของสภาวชิาชพีบญัชทีีเ่กีย่วข้องกบัผู้สอบบญัชี	โดยมี
วทิยากรผูท้รงคณุวฒุ	ิได้แก่	ผศ. ดร.ธรีชยั อรณุเรืองศริเิลศิ	กรรมการ 
และประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพงานสอบบัญชี	และนางสาวชนนิกานต์ เลิศอัศววิวัฒน์ 
ผู้ช�านาญการ	ฝ่ายวิชาการ	สภาวิชาชีพบัญชี

	 เมื่อวันที่	16	 สิงหาคม	2562	สภาวิชาชีพบัญชี	จัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวประจ�าปี	One	Day	Trip	ครั้งที่	4	“สิงหาพาแม่	 (หญิง)	
เที่ยวอยุธยา	 โดยในปีนี้สภาวิชาชีพบัญชีพาสมาชิกร่วมเดินทาง 
ไปยัง	 จ.พระนครศรีอยุธยา	ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถาน 
วัดไชยวัฒนาราม	สถานที่ขึ้นชื่อ	พร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	
และล่องเรอืชมวถิชีีวติ	ส่ิงปลูกสร้าง	โบราณสถาน	สองฟากฝ่ังแม่น�า้ 
รอบเกาะอยุธยา	 โดยมีวิทยากรผู้ช�านาญการมาบรรยายตลอด 
การเยี่ยมชมในช่วงเช้า	 และในช่วงบ่ายได้น�าคณะพาเยี่ยมชม 
ณ	ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล	 ชมสายการผลิตตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการจัดเก็บคลังสินค้าของ	 ICHITAN	
GREEN	FACTORY	พร้อมกับการเรียนรู ้การสร้างสมดุลให้กับ
ธรรมชาติด้วยกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมาย
	 กิจกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้	 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการจัด
กิจกรรมให้กับสมาชิกได้พาคนพิเศษร่วมเดินทางท่องเท่ียว	และ
เป็นการน�าคณะสมาชิกเข้าเรียนรู้ทั้งในด้านสถานท่ีท่องเที่ยว	และ
การศึกษาดูงาน	 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน�าไป 
ต่อยอดต่อไปได้	สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี	และขอขอบคุณวิทยากรและ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ายี่ยมชมในครั้งนี้	ส�าหรับ
ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามการจดักจิกรรมเช่นนีไ้ด้ตามช่องทางต่าง	ๆ 	
ของสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

	 เมื่อวันที่	 16	 สิงหาคม	2562	สภาวิชาชีพบัญชี	ส�านักงานสาขาเชียงใหม่	 ได้จัดโครงการ 
In-House	Training	หลักสูตร	“งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร”	(หลักสูตร	1	วัน)	ให้กับ
บรษิทั	ศริเิวชเมดคิอล	จ�ากดั	(โรงพยาบาลราชเวชเชยีงใหม่)	ได้รบัเกยีรตจิาก	ผศ. ดร.จอมใจ แซมเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมกับ	ผศ.วรพรรณ 
ตระการศิรินนท์	อาจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เป็นวิทยากรบรรยาย	 โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณ 
เพ่ือการวางแผนและท�าก�าไร	และในช่วงบ่ายเป็นการ	WorkShop	การจัดท�างบประมาณของ 
โรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกเพื่อให้เข้าใจและสามารถจัดท�างบประมาณเสนอต่อ 
ผู้บริหารในเบื้องต้นได้	โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	เข้าร่วมโครงการอบรม	จ�านวน	50	ท่าน		จัดขึ้น 
ณ	โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่
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	 สภาวิชาชีพบัญชีเปิดช่องทางการตรวจสอบสถานะของผู้สอบบัญชี	 หรือผู้ท�าบัญชี	 (เฉพาะสถานะสมาชิก) 

เพื่อประโยชน์และอ�านวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลหรือผู้ใช้บริการผู้สอบบัญชี	หรือผู้ท�าบัญชีเพ่ือลงนามในงบการเงิน 

โดยสามารถตรวจสอบสถานะสมาชกิ	หรือผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตง่าย	ๆ 	ผ่านช่องทางออนไลน์เพยีงกรอกข้อมลูดังนี	้1.ชือ่ 

2.ชื่อสกุล	 และ	 3.เลขบัตรประชาชนผู ้ท�าบัญชี	 หรือเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีในระบบตรวจสอบสถานะสมาชิกและ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง

	 นิติบุคคลหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	www.tfac.or.th	เลือกเมนู	Online	Service	

หัวข้อระบบตรวจสอบสถานะสมาชิก	หรือระบบตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้

1. กรอกข้อมูลดังนี้
 1. ชื่อ
 2. ชื่อสกุล และ
 3. เลขบัตรประชาชนสมาชิกผู้ท�าบัญชี (โปรดระบุ 
     ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง)
2. หากระบบแสดงสถานะสมาชิก “เป็นสมาชิก” 
 แปลว่า สถานะสมาชิกของผู้ท�าบัญชีรายนี้ยังคงอยู่
3. หากระบบแสดงสถานะสมาชิก “ไม่เป็นสมาชิก”  
 แปลว่า สถานะสมาชิกของผู้ท�าบัญชีรายน้ีอาจจะ 
 ไม่ได้เป็นสมาชิก หรือท่านอาจจะกรอกข้อมูล 
 ไม ่ครบถ ้วนหรือไม ่ ถูกต ้อง หากมีข ้อสงสัย 
 โปรดติดต่อสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนงานทะเบียน 
 ได้โดยตรง

1. กรอกข้อมูลดังนี้
 1. ชื่อ
 2. ชื่อสกุล และ
 3. เลขทะเบียนผู ้สอบบัญชี (โปรดระบุข้อมูล 
     ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง)
2. หากระบบแสดงสถานะใบอนุญาต “ปกติ” แปลว่า  
 สถานะใบอนญุาตของผู้สอบบญัชรีายนีม้สีถานะปกติ
3. หากระบบแสดงสถานะใบอนุญาต “ไม่พบข้อมูล”  
 แปลว่า สถานะใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรายนี้ 
 อาจจะถูกเพกิถอนใบอนญุาต พกัใช้ใบอนญุาต หรอื 
 อาจจะไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชี หรือท่านกรอกข้อมูล 
 ไม ่ครบถ ้วนหรือไม ่ถูกต ้อง หากมีข ้อสงสัย 
 โปรดติดต่อ สภาวิชาชีพบัญชี ส่วนงานทะเบียน 
 ได้โดยตรง

	 ทั้งนี้	ข้อมูลสถานะผู้สอบบัญชี	หรือผู้ท�าบัญชี	(เฉพาะสถานะสมาชิก)	สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ทกุ	ๆ 	15	วนั	โดยวนัทีข้่อมลูอปัเดตล่าสดุจะระบไุว้ในหมายเหตดุ้านล่างของระบบการตรวจสอบสถานะสมาชกิ	และผู้สอบบญัชี 

ซ่ึงสถานะผู้สอบบัญชี	หรือผู้ท�าบัญชี	 (เฉพาะสถานะสมาชิก)	 และข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี 

และเป็นการให้บริการเชิงข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน	และเป็นประโยชน ์

ต่อสาธารณะไม่สามารถใช้อ้างองิทางกฎหมายได้	หากมข้ีอสงสยัสามารถตดิต่อสภาวชิาชพีบญัช	ีส่วนงานทะเบยีน	โทรศพัท์	

0	2685	2500

ระบบตรวจสอบสถานะ

สมาชิก

ระบบตรวจสอบสถานะ

ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบสถานะ
สมาชิกและผู้สอบบัญชีง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

โดย..ส่วนงานทะเบียน
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สรุปสาระสำาคัญจากการเสวนา

ความท้าทายของผู้ตรวจสอบ

กับ เทคโนโลยี AI
และ Blockchain

ตอนที่ 2

	 สวสัดท่ีานผู้อ่านและเพือ่นสมาชกิทกุท่าน	กลบัมาพบกนัอกีครัง้ 
กับสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา	“ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับ
เทคโนโลยี AI และ Blockchain”	 ซ่ึงถือเป็นโครงการความร่วมมือ 
ทางวชิาการระหว่าง	สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	และสมาคม	
ISACA	Bangkok	Chapter	ทีไ่ด้ร่วมกนัจดัขึน้อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทุกปี 
โดยในปีนี้ได้มุ่งเน้นประเด็นความท้าทายของสองเทคโนโลยีที่จะเข้ามา
ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิ	และสงัคมโลกในยคุดจิิทลั	ซึง่ผูต้รวจสอบ 

 ดร.ภูมิ	 ได้เริ่มต้นการบรรยายโดยกล่าวว่า	อยากให้บรรยากาศของการสัมมนาในวันนี้	 เป็นการพูดคุยกัน 
อย่างสนุกสนาน	กับสองเทคโนโลยีที่เชื่อได้ว่า	สถาบันการเงินได้น�ามาใช้อย่างแน่นอน	และองค์การต่าง	ๆ 	คงน�ามาใช้มาก
ขึ้นในอนาคต	โดยสิ่งที่	ดร.ภูมิบรรยายแบ่งออกเป็น	3	ประเด็น	ดังนี้

• นิยามของ AI คืออะไร และมีความส�าคัญต่อผู้ตรวจสอบภายในอย่างไร
• ผู้ตรวจสอบภายใน (IA) จะตรวจสอบ AI อย่างไร
• ผู้ตรวจสอบภายในควรรับมือกับ Blockchain อย่างไร

และนักบัญชีควรตระหนักถึงอิทธิพลและผลกระทบของเทคโนโลย ี
ดังกล่าว	เมื่อถูกน�ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ	โดยในฉบับนี้ดิฉันขอสรุป
สาระส�าคญัของการบรรยายพเิศษในหวัข้อ	“การปรบัตวัของผูต้รวจสอบ
ภายในต่อเทคโนโลยี AI และ BLOCKCHAIN” โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์	เพือ่เพือ่นสมาชกิทกุท่านสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบั 
ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะคะ

 นิยามของ AI คืออะไร และมีความส�าคัญต่อผู้ตรวจสอบภายในอย่างไร

	 ในความเป็นจริง	AI	เป็นสิ่งที่นิยามได้ยาก	และปัจจุบัน	AI	ยังไม่มีค�านิยามอย่างชัดเจน	ซึ่งต่อไปจะมีมาตรฐาน
มารองรับ	หากจะอธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย	“AI คือ สาขาของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่ต้องการเลียนแบบปัญญา
ของมนุษย์ในระบบ IT”	ตัวอย่างของ	AI	คือ	 เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยเสียง	 เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจ�าใบหน้า 
(Face	Recognition)	และโปรแกรมตอบกลับการสนทนา	 (Chatbot)	 เป็นต้น	 โดยผู้ตรวจสอบสามารถใช้	AI	 เป็น 
เครื่องมือช่วยตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในองค์กร	เนื่องจากปัจจุบันองค์กรต่าง	ๆ 	มีการใช้ระบบดิจิทัลค่อนข้างมาก 
จงึมข้ีอมลูเกดิขึน้จ�านวนมาก	ซึง่	Natural	Language	AI	สามารถเข้าไปฟัง	อ่านเอกสาร	และเรียนรูข้้อมลูทัง้หมด	ผูต้รวจสอบ 
จึงสามารถสั่งการได้ว่าต้องการข้อมูลใด	และให้	AI	วิเคราะห์ข้อมูล	โดยผู้ตรวจสอบท�าการยืนยันข้อมูลนั้นอีกครั้ง
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 ผู้ตรวจสอบภายใน (IA) จะตรวจสอบ AI อย่างไร

 ผู้ตรวจสอบภายในต้องรับมือกับ Blockchain  

 อย่างไร

 ดร.ภูม ิกล่าวว่า	AI	ต้องเข้ามามอีทิธพิลต่อระบบธรุกจิ 
อย่างแน่นอน	ผู ้ตรวจสอบภายใน	หรือ	 IA	 จึงต้องหาวิธ ี
อยู่ร่วมกับ	AI	ให้ได้	โดยมีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจในปี	2017	
และ	2018	พบว่า	เหล่า	Startup	ในยุโรปจ�านวนมาก	(ร้อยละ 
40)	ที่อ้างว่ามีการลงทุนในเทคโนโลยี	AI	แต่แท้จริงแล้วมิใช่
เทคโนโลยี	AI	ดังนั้น	ผู้ตรวจสอบจึงจ�าเป็นต้องทราบก่อนว่า	
Product นั้น คือ AI จริงหรือไม่ ?	เนื่องจากหากหน่วยงาน
ก�ากับดูแลก�าหนดให้ผู้ใช้	AI	ต้องมีการรายงาน	องค์กรจ�าเป็น
ต้องรายงานให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดดังกล่าว	 มิฉะน้ัน 
จะเกิดปัญหา	ในทางตรงกันข้ามหาก	Product	นั้น	มิใช่	AI 
แต่กลับรายงานว่าเป็น	AI	ก็จะเกิดปัญหาตามมาเช่นกัน	

	 จากผลการวจิยัของ	ISACA	พบว่า	ความท้าทายของ
ผู้ตรวจสอบ คอื ปัจจบัุนยงัไม่มกีรอบแนวทาง (Framework) 
ในการตรวจสอบ AI อย่างชัดเจน	จึงอาจต้องประยุกต์จาก
กรอบแนวทางทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	นอกจากนีย้งัไม่มคี�านยิาม	และ
ขอบเขตความสามารถของ	AI	ทีช่ดัเจนว่าคอือะไร	ผูต้รวจสอบ 
จึงต้องมองว่า AI is a black box คือ ทราบผลลัพธ ์
แต่ไม่ทราบวธิกีารได้มาซึง่ผลลัพธ์	ดงัเช่น	โปรแกรมแปลภาษา
ของกเูกลิ	หรอื	Google	Translate	ทีจ่ะท�าความเข้าใจทกุภาษา	 
โดยมภีาษากลางของตนเอง	ซึง่แม้กระทัง่ผูพ้ฒันากย็งัไม่ทราบ
ว่าได้ผลลัพธ์มาอย่างไร	และถึงแม้ว่าจะมี	Source	Code 
ก็ไม่สามารถเข้าใจได้	 ดังน้ันวิธีการตรวจสอบ	AI	 จึงเป็น 
เชิงเทคนิคค่อนข้างมาก	 ซ่ึงผู ้ตรวจสอบอาจมอบหมายให้ 
ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทักษะเชิงเทคนคิปฏิบตังิานแทน	แต่ผูต้รวจสอบ 
ต้องเข้าใจ	 ประเภท	คุณสมบัติ	 ข้อดีและข้อเสียของ	 AI	
แต่ละประเภท	ที่มีทั้งแบบ	Supervised	Learning	และ 

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Product นั้น

คือ AI จริงหรือไม่?

ประเภท

ของ AI

คุณสมบัติ

ของ AI

ข้อดีและ

ข้อเสีย

รูปแบบ

การ train

ประโยชน

ของ AI

พัฒนา Test Framework และวิธีทดสอบ

Unsupervised	Learning	ซ่ึงเหมาะกบัโจทย์ทีแ่ตกต่างกนั	หากเป็น	AI	ประเภทแรก 
จะใช้ได้ผลค่อนข้างดีกับการตรวจสอบความผิดปกติ	นอกจากนี้ผู ้ตรวจสอบ 
ควรทราบว่าการ	Train	AI	มีกี่รูปแบบ	รวมถึงประโยชน์ของ	AI	และน�ามาพัฒนา 
กรอบแนวทางในการตรวจสอบ	 (Test	 Framework)	 โดยวิธีการทดสอบ 
จะมีหลายวิธี	 ซ่ึงอาจศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารทางวิชาการ	และผลงานวิจัย 
เพื่อเลือกวิธีทดสอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของ	AI	หรืออาจให้
วศิวกรคอมพวิเตอร์หาอลักอรทึิม	(Algorithm)	หรอืกรรมวธิทีีจ่ะทดสอบ	หากเป็น
อัลกอริทึมที่องค์กรซื้อมา	หรือเป็น	Cloud	Service	ที่องค์กรซื้อมา	ผู้ตรวจสอบ
ควรสื่อสารกับองค์กรและผู้ขาย	ว่าผู้ขายมีการทดสอบในประเด็นดังกล่าวข้างต้น
หรือไม่	และองค์กรมีความเข้าใจ	AI		ที่จัดซื้อมามากน้อยเพียงใด	ซึ่งผู้ตรวจสอบ
สามารถท�าได้เท่านี้	ไม่สามารถท�าได้มากกว่านี้

	 ก่อนตอบค�าถามนี้	ดร.ภูมิ	 ได้อธิบาย	Blockchain 
ให้เข้าใจได้โดยง่าย	ดังนี้	 1)	 Blockchain	 เป็นโปรแกรม
ประเภทระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	(Computer	Network) 
ซึง่ต้องท�างานร่วมกบัเครือ่งอ่ืน	2)	เมือ่	Blockchain	เกบ็ข้อมลู
แล้ว	ข้อมูลทั้งเครือข่ายจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้	 แต่ข้อมูลท่ีอยู่ 
ในเครื่องของเราอาจจะโดนแฮก	และถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
3)	Blockchain	Network	จะล่มยากมาก	4)	การประมวลผล 
ของ	 Blockchain	 ควรประมวลผลในหลายเครื่อง	 และ 
ควรตรวจสอบได้	ขึ้นกับ	Blockchain	ที่ใช้	ซึ่งผู้ตรวจสอบ
สามารถรับทราบผล	แต่ไม่สามารถเข้าไปร่วม	Validate	ได้ 
จุดเด่นของ	Blockchain	คือ	 โดนแฮกยากมาก	ข้อเสีย	คือ 
การจัดการคีย์	 (Key	Management)	 เป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก	
องค์กรจงึต้องให้ความส�าคญักบัเรือ่งนี	้และถงึแม้	Blockchain	
จะมีจุดเด่นคือแฮกข้อมูลได้ยากมาก	แต่ไม่ได้หมายความว่า 
จะเกดิข้ึนไม่ได้	ความเสีย่งของ	Blockchain	เกดิขึน้ได้หลายจดุ 
ได้แก่	Blockchain	 Infrastructure	Security,	Account 
Security	and	Smart	contract	Security		ดังนี้

 Blockchain Infrastructure Security

	 ส่ิงที่ผู ้ตรวจสอบต้องเข้าใจ	 เพ่ือสามารถระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
Blockchain	คอื	พารามเิตอร์	(Parameter)	หรอืช่องโหว่ทีอ่าจจะถกูแฮกคืออะไร	
เครือข่ายโปรโตคอล	(Network	Protocol)	ซึ่งหมายถึงข้อก�าหนดในการสื่อสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย	 (Node)	 คืออะไร	ผู้ท�าหน้าที่ดูแล
มีการตั้งค่า	Firewall	และการป้องกันความผิดปกติ	 (Anomalies	Detection)	
เหมาะสมเพียงพอหรือไม่	 เครือข่ายมีขีดความสามารถอย่างไร	Blockchain	นี้ 
สามารถประมวลผลผิดพลาดได้โดยไม่ล่ม	และสามารถกูต้วัเองกลับคนืมาได้ทีเ่รยีกว่า 
Fork	หรือไม่	หาก	Blockchain	นั้นไม่สามารถกู้ตัวเองกลับคืนมาได้	แสดงว่ามี
ความสามารถที่จะล่ม	ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจ�านวนมากพอเกิดล่ม	
ซึ่งกรณีดังกล่าวจะต้องทดสอบว่ามีโอกาสที่จะท�างานผิดพลาดมากน้อยแค่ไหน	
โอกาสที่	Concencus	Protocol	จะโดนแฮกคืออะไร	รูปแบบการเก็บฐานข้อมูล
ของ	Blockchain	รับประกันความถูกต้องของข้อมูลในอดีตหรือไม่	ซึ่งหากเป็น	
Bitcoin	ฐานข้อมูลจะเช็คได้ว่า	ข้อมูลย้อนหลังจะถูกต้องอยู่เสมอ
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 Account Security

 Smart Contract Security  

	 Blockchain	เป็นแอพลิเคชันหนึ่ง	แอพลิเคชันใดจะสื่อสารกับ	Blockchain	จะต้อง
ยืนยันตัวตน	(Authenticate)	กับ	Blockchain	ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะยืนยันตัวตนด้วย	Public 
Key	Cryptography	หมายความว่า	แอพลเิคชันทีจ่ะสือ่สารกับ	Blockchain	จะมเีทคโนโลยจีดัการ
คีย์	 (Key	Management	Technology)	มาเก่ียวข้อง	ดังนั้นความปลอดภัยของ	Blockchain 
ย่อมขึน้กบัความสามารถในการจดัการคย์ีขององค์กร	ผูต้รวจสอบควรมุง่เน้นจดุนี้	เนือ่งจากเป็น
ความเสี่ยงที่ส�าคัญของ	Blockchain

	 สัญญาอัจฉริยะ	 (Smart	Contract)	คือ	แอพลิเคชันที่เขียนบน	Blockchain	ซึ่งมี 
ความเสี่ยงที่จะโดนแฮก	โดยมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	2014	ถึง	2015	กรณีแรก 
คือ	 Smart	 Contract	 หนึ่ง	 ซ่ึงเป็น	 Cloud	 Funding	 Platform	บน	 Blockchain 
ได้มีผู้ส่งค�าสั่งขอกู้ยืมเงินเข้าไป	 ซ่ึงเจ้าของเงินจะส่งค�าสั่งไปที่แอพลิเคชันนี้	 เพื่อออกเสียง 
ร่วมกันว่าจะให้กู้ยืมเงินหรือไม่	หากเจ้าของเงินอนุญาต	เงินจะโอนไปยังบัญชีผู้กู้ยืม	สิ่งที่เกิดขึ้น	
คอื	Smart	Contract	มจีุดบกพร่อง	ท�าใหม้คีนร้ายสง่ค�าสัง่ไปที่	Smart	Contract	นี้	โดยทกุครัง้ 
ที่มีการส่งค�าสั่งจะมีเงินไหลออก	โดยไม่สามารถหยุดยั้งได้	กรณีที่สองเป็นตัวอย่าง	Smart 
Contract	บน	Blockchain	ที่ผู้สร้างมิได้ก�าหนดว่าใครเป็นเจ้าของ	คนร้ายจึงส่งค�าสั่งก�าหนด 
ความเป็นเจ้าของ	พร้อมกับลบแอพลิเคชันน้ี	ท�าให้เงินสูญหายไปโดยสิ้นเชิง	ซึ่งกรณีแรกเป็น 
Programming	Error	และกรณทีีส่องเป็น	Deployment	Error	จงึควรมแีบบประเมนิ	(Checklist) 
ว่าองค์กรมีการท�าตามขั้นตอนการปรับใช้งาน	(Deployment	Step)	ครบถ้วนหรือไม่	นอกจาก
ความเสี่ยงทั้งสามดังกล่าวข้างต้นยังมี	Non-Technical	Risk	อื่นอีก	นอกจากนี้	Blockchain 
จะมีความสามารถในการรักษาความลับแตกต่างกัน	หากการออกแบบไม่ดี	จะท�าให้องค์กรอื่น 
บนแพลตฟอร์มเดียวกันเห็นข้อมูลได้ผู ้ตรวจสอบจะต้องหารือร่วมกับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
ว่าปัจจัยใดที่จะท�าให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลได้

	 ในช่วงสุดท้าย	ดร.ภูมิ	 ได้กล่าวว่า	 ขณะนี้ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติข้อมูล 
ส่วนบุคคลแล้ว	จึงขอฝากประเด็นที่อาจเกิดเป็นความเสี่ยงไว้ว่า	ในยุโรปหากบุคคลใดน�าข้อมูล
ส่วนบคุคลทีเ่ข้ารหสัไปไว้ใน	Blockchain	และบคุคลดังกล่าวเพยีงคนเดยีวทีม่คีย์ี	ข้อมลูดงักล่าว 
จะเป็นข้อมลูของบุคคลนัน้	แต่หากบคุคลใดน�าข้อมลูส่วนบคุคลทีมิ่ได้เข้ารหสัไปไว้บน	Blockchain 
บุคคลอื่นสามารถเป็นเจ้าของข้อมูล	(Data	Controller)	ร่วมด้วย	และถ้าบุคคลใดน�าข้อมูล 
ที่เข้ารหัสไปไว้บน	Blockchain	และให้คีย์กับบุคคลอื่น	 เขาจะเป็นเจ้าของข้อมูลด้วยทันท ี
จึงเป็นสิ่งที่พึงระวังกรณีที่คีย์รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นอย่างยิ่ง

 “การจะพฒันาทกุสิง่ทกุอย่างให้เจรญินัน้ จะต้องสร้างและเสรมิขึน้ จากพืน้ฐานเดิม
ที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลน ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น 
ก็ยากนักที่จะท�าได้ เราจึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว 
ยงัต้องพยายามรกัษาพืน้ฐานให้มัน่คงไปพร้อม ๆ  กนั”	นีค่อืพระราชด�ารสัของในหลวงรชักาลที	่9 
ที่ชี้ให้เห็นว่า	 เราควรใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	มาเพิ่มเติมเสริมต่องานของผู้ตรวจสอบ
ให้มีคุณภาพพร้อม	ๆ	กับความพยายามรักษาพื้นฐานให้ม่ันคง	คือ	การเพิ่มคุณค่า	ปรับปรุง 
การด�าเนนิงาน	และช่วยให้องค์การบรรลเุป้าหมายนะคะ	กลบัมาพบกนัใหม่	กบัสรปุสาระส�าคัญ
จากการเสวนา	ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี	AI	และ	Blockchain	ตอนสุดท้าย 
ในฉบับถัดไป	แล้วพบกันค่ะ

โดย..ผศ.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
คณะท�างานและเลขานุการโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ด้านการตรวจสอบภายใน
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	 จากการท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณได้น�าประเด็นตัวอย่างข้อบกพร่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	และหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี	อันน�าไปสู่การวินิจฉัยและตัดสินโทษมา
เผยแพร่	ให้สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชหีรอืผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีได้รบัทราบมาโดยต่อเนือ่งนัน้	คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	จะช่วยให้เพื่อนสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตามหน้าที่	 รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานทั้งด้านการท�าบัญชี	และหรือ 
ด้านการสอบบัญชีให้มากยิ่งขึ้น	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อไม่นานมานี้	 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นร้อนส�าหรับวงการวิชาชีพบัญชี	 ซ่ึงได้ท�าลายความน่าเช่ือถือ 
ความไว้วางใจ	และความเชือ่มัน่ในวชิาชพีบญัชอีย่างมาก	คอื	กรณทีีผู่ช่้วยผูส้อบบญัชนี�าข้อมลูทีต่นได้รบัรูจ้ากการปฏบิติังาน 
ตรวจสอบไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	และหรือน�าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานไปเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก	
พฤติกรรมข้างต้นถือเป็นการกระท�าท่ีไม่ถูกต้องและผิดหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 
สภาวิชาชพีบญัช	ีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2561	คณะกรรมการจรรยาบรรณจงึใคร่ขอเน้นย�า้ 
ให้ทุกท่านตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการดังกล่าว	และขอความร่วมมือจากทุกท่าน	 (ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 เจ้าของกิจการ	ผู้บริหาร	ส�านักงานที่ให้บริการทางวิชาชีพบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ผู้ท�าบัญชีอิสระ	หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง)	ในการสอดส่องดูแล	เพิ่มความระมัดระวัง	รวมทั้งหามาตรการและวิธีป้องกัน		เพื่อปกป้องเกียรติศักดิ์ของ
วิชาชีพ	ไม่ให้ต้องเสื่อมเสียไปด้วยการกระท�าของพวกเรากันเอง	และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีกในอนาคต	

	 ล�ำดับต่อไป	เป็นกำรน�ำเสนอตวัอย่ำงข้อบกพร่องเก่ียวกับกำรปฏบิตังิำนทีไ่ม่เป็นไปตำมจรรยำบรรณ

ของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี	ทั้งด้ำนผู้ท�ำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ด้ำนผู้ท�ำบัญชี

  ตัวอย่างที่  1

    ประเด็นค�ำกล่ำวหำ

    ข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสอบสวน

	 ผู้กล่าวหาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ	แจ้งผลการตรวจสอบบริษัท 
แห่งหนึง่ซ่ึงพบว่า	มพีฤตกิารณ์เป็นผู้ออกและผู้ใช้ใบก�ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย	และผู้ท�าบัญชี	 (ผู้ถูกกล่าวหา)	ของบริษัทอาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือรู ้เห็นการกระท�าดังกล่าว	 ในการบันทึกบัญชีโดยปราศจากหลักฐาน
ประกอบ	หรือใช้พยานเอกสารที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด	
หรอืบนัทกึบญัชโีดยใช้พยานเอกสารทีเ่ป็นใบก�ากบัภาษทีีอ่อกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย	อันถอืได้ว่า	มพีฤตกิารณ์ทีส่่อให้เหน็ถงึการประพฤตผิิดจรรยาบรรณ
ในสาระส�าคัญน�าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพบัญชี

1.	 ผูถ้กูกล่าวหายอมรบัสารภาพว่า	ตนเองไม่ได้เป็นผูจ้ดัท�าบญัชใีห้กบับรษิทัฯ	และไม่ได้สอบทานหรอืตรวจสอบ 
	 การจัดท�าบัญชีและงบการเงินแต่อย่างใด	แต่มีพนักงานของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้จดบันทึกบัญชีเองทั้งหมด	 
	 ผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ทราบว่า	การซ้ือ-ขายสินค้าของบริษัทเกิดขึ้นจริงหรือไม่	รวมทั้งไม่เห็นเอกสารที่ใช ้
	 ในการบันทึกบัญชี

2.	 ผู้ถกูกล่าวหายนิยอมให้ใช้ชือ่ตนเป็นผูท้�าบญัชขีองบรษัิทดงักล่าว	ด้วยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	เนือ่งจากเกรงใจ 
	 และนับถือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ซึ่งตนเองได้เคยร่วมงานด้วย	
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Ground Flour, Avenue Street
North Country

0293 - 38383749
Lorem Ipsum Mall

RECEIPT NO : 0918 Date : 12/12/2020 Staff : John Doe

lorem ipsum

dolor sit amet

sed diam 

nonummy nibh 

consectetuer adipiscing

quis nostrud 

vel eum iriure

$17.89

$10.12

$8 .9 7

$2 7.12

$31.3 4

$99.99

$5 7.23

$280. 67

$28. 07

AP MUKT M

Sub Total

q ç í ~ ä

Taxes

832 02 03 9283 02

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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	 ผู้กล่าวหาซ่ึงเป็นนิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี	 ได้กล่าวหา 
ผู้ท�าบัญชี	 (ผู ้ถูกกล่าวหา)	 รายหนึ่งว่า	 รับค่าจ้างท�าบัญชีและเอกสาร 
ทางบัญชีของนิติบุคคลไปแล้ว	แต่มิได้ด�าเนินการจัดท�าบัญชี	ไม่น�าส่งภาษ ี
ต่อกรมสรรพากร	 และไม่ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตามท่ีก�าหนดในข้อตกลง	 เป็นเวลาติดต่อกันหลายปี	ท�าให้ผู้กล่าวหาได้รับ
ความเสียหาย

1.	 ผู้กล่าวหาแจ้งว่า	เมื่อได้ทราบข้อมูลการไม่ท�างานตามข้อตกลง	จึงมีการติดตามไปยังที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา	 
	 รวมถึงมีหนังสือเรียกร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาส่งมอบเอกสารและช�าระเงินคืนค่าท�าบัญชีแก่ผู้กล่าวหา

2.	 ผู้ถูกกล่าวหาได้ย้ายที่อยู่	และไม่สามารถติดต่อได้

	 ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ไม่ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการว่าจ้างโดยไม่มีเหต ุ
อันสมควร	ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับความเสียหายในการที่ไม่สามารถยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานรัฐได้	 ทั้งที่ 
ได้รับเงนิค่าบรกิารจากผูก้ล่าวหาแล้ว	การไม่ปฏบิตังิานอย่างตรงไปตรงมา	จรงิใจ	ซือ่ตรงต่อวชิาชพีบญัช	ีคดโกง/ 
หลอกลวง	และไม่มคีวามรบัผดิชอบตามกรอบวชิาชพีบญัชีต่อผู้รับบรกิาร	จงึถอืว่าเป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 
ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	19)	เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553	(ซึ่งใช้
บังคับขณะที่กระท�าผิด)

  ตัวอย่างที่  2

    ประเด็นค�ำกล่ำวหำ

    ข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสอบสวน

    กรณีจึงพิจำรณำได้ว่ำ

    กรณีจึงพิจำรณำได้ว่ำ

-	 ผู้ถูกกล่าวหา	ไม่ใช่ผู้ท�าบัญชีที่แท้จริงให้กับบริษัทท่ีหน่วยงานรัฐตรวจสอบพบพฤติการณ์เป็นผู้ออกและ 
	 ผู้ใช้ใบก�ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
-	 ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้จัดท�าบัญชี	ไม่ได้สอบทาน	หรือตรวจสอบการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน
-	 การที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้ใช้ชื่อของตนแจ้งเป็นผู้ท�าบัญชีให้กับบริษัทดังกล่าว	ถือว่าเป็นการประพฤต ิ
	 ผดิจรรยาบรรณ	ตามข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบัญช	ี(ฉบบัที	่19)	เรือ่ง	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี
	 พ.ศ.	2553	(ซึ่งใช้บังคับขณะที่กระท�าผิด)

“รับท�าบัญชีและเรื่องภาษี

แต่ไม่รับผิดชอบตามที่ตกลงไว้”

11Newsletter    Issue  81



ด้ำนผู้สอบบัญชี

  ตัวอย่างที่  1

    ประเด็นค�ำกล่ำวหำ

    ข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสอบสวน

	 ผู้กล่าวหาซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ	ได้แจ้งผลการตรวจสอบว่า 
ผูส้อบบัญช	ี(ผู้ถกูกล่าวหา)	ปฏบิตังิานโดยไม่ได้แสดงรายละเอยีดเกีย่วกับ 
ธรุกจิทีต่รวจสอบอย่างเพยีงพอและเหมาะสม	ส่งผลให้เกดิความไม่มัน่ใจว่า 
ผู ้ถูกกล ่าวหาได ้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์	 มาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน	และวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือไม่

	 การวางแผนงานสอบบัญชี	การจัดท�าแนวทางการตรวจสอบบัญชี	และการจัดท�าแผนการสอบบัญช ี
โดยรวม	 เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีในลักษณะเดียวกันทุกรายนิติบุคคล	โดยไม่ค�านึงถึง
ประเภทกิจการทีมี่ความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทธรุกจิของการประกอบกิจการ	จงึพจิารณาได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ปฏิบัติงานบกพร่อง	 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับที่	 19)	 เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553 
(ซึ่งใช้บังคับขณะที่กระท�าผิด)

1.	 ผู ้ถูกกล่าวหามีการวางแผนงานสอบบัญชีในลักษณะเดียวกันทุกรายนิติบุคคลในทุกประเภทกิจการ 
	 โดยคดิว่าตนเองมปีระสบการณ์การตรวจสอบ	จงึไปวางแผนการสอบบญัชีในขัน้ตอนการวเิคราะห์งบการเงนิ

2.	 ผู้ถูกกล่าวหามีความมั่นใจว่า	แนวการสอบบัญชีที่จัดท�าสามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจที่ตรวจสอบ

3.	 ผูถ้กูกล่าวหามกีารจดัท�าแผนการสอบบญัชีโดยรวม	แต่ไม่ครบถ้วน	เช่น	ไม่ได้ก�าหนดลักษณะ	ช่วงเวลา	และ 
	 ขอบเขตของวิธีการประเมินความเสี่ยง

4.	 ในแนวการสอบบัญชีของผู้ถูกกล่าวหา	ปรากฎชื่อผู้จัดท�า	วันที่จัดท�า	ผู้สอบทาน	และวันที่สอบทานอยู่บ้าง 
	 ในกระดาษท�าการของทุกกิจการที่ตรวจสอบ

    กรณีจึงพิจำรณำได้ว่ำ

การรับงาน

การวางแผน 

การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 

การสรุปผล 

งานสอบบัญชีและ

การรายงาน
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  ตัวอย่างที่  2

    ประเด็นค�ำกล่ำวหำ

    ข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสอบสวน

	 ผูก้ล่าวหาซึง่เป็นนติบุิคคลและมีหน้าทีจั่ดท�าบญัช	ีได้กล่าวหาว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ดังนี้	
:	(1)	รับเงินค่าบริการวิชาชีพไปแล้ว	แต่ไม่ได้น�าไปช�าระจริง	และไม่โอน
ส่วนที่เหลือคืน	(2)	ไม่ส่งมอบงานหรือรายงาน	และส�าเนาของงบการเงิน
ที่ยื่นแล้ว	(3)	ไม่ตอบตกลงเรื่องการส่งมอบเอกสารทางบัญชีคืน	หลังจาก
ที่มีการประเมินค่าใช้จ่ายจริงแล้ว	(4)	จงใจไม่ส่งมอบเอกสารเพื่อให้เกิด
ความเสียหาย

1.	 ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีตามข้อตกลงแล้วเสร็จ	จึงสมควรได้รับค่าบริการทางวิชาชีพ 
	 แต่จ�านวนเงินที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการพิจารณา	

2.	 พบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้น�าเงินส่วนท่ีเหลือและเอกสารทั้งหมดไปวางไว้ที่ส�านักงานบังคับคดีจริง	 ตามที่ 
	 ได้แจ้งไว้กับผู้กล่าวหาแล้ว

3.	 ไม่พบข้อเท็จจริงว่า	ผู้ถูกกล่าวหามีเจตนาที่จะยึดหน่วงเอกสารเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้กล่าวหา 
	 โดยพบว่า	เอกสารประกอบการลงบญัชทีัง้หมดได้ถกูน�าไปวางไว้ทีส่�านกังานบงัคบัคด	ีและทางกรมบงัคบัคด ี
	 ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบด้วยแล้ว

	 อย่างไรก็ดี	กรณีท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการแล้วเสร็จ	หรือเกิดปัญหา 
ที่ต้องหยุดการให้บริการ	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรต้องรีบส่งคืนเอกสารและข้อมูลการบันทึกบัญชีแก่ 
ผู ้รับบริการโดยเร็ว	 การไม่ปฏิบัติในประเด็นดังกล่าวถือเป็นเรื่องท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณ	จึงถือว่า 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับที่	19)	 เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.	2553	(ซึ่งใช้บังคับขณะที่กระท�าผิด)

1.	 ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีแก่ผู้กล่าวหา	โดยภายหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาค�านวณค่าใช้จ่าย 
	 ต่าง	ๆ	 เก่ียวกับงานท่ีให้บริการและด�าเนินการแล้วเสร็จ	จึงแจ้งให้ผู้กล่าวหารับเงินในส่วนที่เหลือและ 
	 เอกสารคืน	พร้อมแจ้งว่า	หากผู้กล่าวหาไม่ไปรับภายในเวลาที่ก�าหนด	จะน�าไปวางไว้ที่ส�านักงานบังคับคดี	

2.	 ภายหลังจากท่ีผู ้ถูกกล่าวหาได้ด�าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จ	จึงน�าเงินส่วนที่เหลือและ 
	 ส่งมอบเอกสารทั้งหมดคืน	โดยไปวางไว้ที่ส�านักงานบังคับคดี

    กรณีจึงพิจำรณำได้ว่ำ

	 หวังว่า	ตัวอย่างข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	
ทั้งด้านผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีท่ีน�าเสนอข้างต้นนี้	จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบ้างไม่มาก 
ก็น้อย	 ในนามของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวน	ต้องขอขอบคุณสภาวิชาชีพบัญช ี
ที่ได้จัดสรรพื้นท่ีของ	Newsletter	ฉบับนี้	 เพื่อเผยแพร่และท�าความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิก	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
และท่านผู้อ่านทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้

โดย.. คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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การสอบบัญชีกับการทุจริตการสอบบัญชีกับการทุจริต

 ทุกวันน้ีไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีหรือไม่ดี ภายในกิจการเองย่อมมีโอกาสในการทุจริตกันได้เสมอถ้าคน 
ในสงัคมละเลยค�าว่า “หริโิอตตปัปะ” คอืความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ก่อนอืน่ผู้สอบบญัชีควรจะทราบว่าการทีบ่คุคลใด 
บุคคลหนึ่งจะท�าการทุจริตจะมีองค์ประกอบใดบ้าง ซ่ึงตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ของ 
Donald R. Cressey ทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลาย สรปุปัจจัยเส่ียงในการทุจรติได้ 3 ประการ ดังนี้
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1. Pressure หมายถึง  สิ่งจูงใจหรือแรงกดดันที่จะท�าการทุจริต
2. Opportunity หมายถึง  โอกาสที่จะท�าการทุจริต
3. Rationalization หมายถึง  ความสามารถในการหาเหตุผลอันสมควรสนับสนุนการกระท�าทุจริต

 เมื่อผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจสอบกิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และต้องมองย้อนกลับไปทบทวนมาตรฐาน 
การสอบบัญช ีรหสั 240 เรือ่ง “ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัการพจิารณาการทจุรติในการตรวจสอบงบการเงนิ” 
มาตรฐานการสอบบัญชฉีบับนี้ให้ถือปฏบิัตกิับการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรับรอบบญัชีทีเ่ริ่มในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 
พ.ศ. 2555 ผู้เขียนยังจ�าได้ว่าช่วงนั้นเหล่าผู้สอบบัญชีทั้งหลายให้ความสนใจในมาตรฐานฉบับนี้เป็นอย่างมาก

 ผู้สอบบัญชีต้องค�านึงว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังจากการทุจริต 
หรือเกิดจากข้อผิดพลาด การจ�าแนกระหว่างการทุจริตและข้อผิดพลาดเหล่านั้น สามารถพิจารณาได้จากพื้นฐานของ
การกระท�าท่ีส่งผลต่อการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินว่า เป็นการกระท�าโดยเจตนาหรือไม่ แม้ว่าการ
ทจุรติตามค�านยิามในทางกฎหมายมขีอบเขตทีก่ว้าง แต่ส�าหรบัมาตรฐานการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชต้ีองค�านึงถงึการทจุรติ
ที่เป็นสาเหตุให้งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งประเภทของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงโดยเจตนาที่ผู้สอบบัญชีต้องค�านึงถึงมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

 1) การจัดท�ารายงานทางการเงินที่ทุจริต และ 

 2) การใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสม 

 แม้ว่าผู้สอบบญัชีอาจสงสยัการทจุรติหรอือาจระบุเหตกุารณ์ของการทุจรติได้ แต่ผูส้อบบัญชไีม่ได้เป็นผูท้ีม่หีน้าท่ี 
ทางกฎหมายในการหาข้อสรุปว่า มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหรือไม่ กระบวนการเหล่านี้ต ้องไปพิสูจน์ในช้ันศาล 
ที่มีกระบวนการไต่สวนกันตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการทางกฎหมายน้ันผู้สอบบัญชีอาจจะต้องขึ้นศาลในฐานะพยาน 
ทีเ่ปิดเผยข้อเทจ็จรงิทีต่รวจพบ หรอืกระบวนการในการตรวจสอบเท่านัน้ ทัง้น้ีทัง้นัน้ ขึน้อยูก่บัทนายจะซกัถามข้อเทจ็จรงิ
จากผู้สอบบัญชีหรือไม่
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 ส่วนตัวผู้เขียนเองมักเลือกที่จะใช ้
การประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอน 
การรับงานแล้วว่าจะมีประเด็นในเรื่อง
ของการทุจริตหรือไม่ อย่างไร ซึ่งบางครั้ง 
กไ็ม่สามารถหลกีเลีย่งความเสีย่งเหล่านัน้ได้ 
ความเสี่ยงของผู ้สอบบัญชีที่ไม่สามารถ
ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
ซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติของผูบ้รหิารนัน้ 
มมีากกว่าความเสีย่งทีผู่ส้อบบญัชไีม่สามารถ
ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตของพนักงาน  
เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วผู ้บริหารอยู ่ ใน 
ต� าแหน ่ งที่ สามารถบิด เบือนรายการ
บันทึกทางบัญชีทั้งทางตรงและทางอ้อม 
อีกทั้งแสดงข้อมูลทางการเงินอันเป็นเท็จ 
หรอืเข้าแทรกแซงการควบคมุทีถ่กูออกแบบ
มาเพื่อป้องกันการท�าทุจริตของพนักงาน 
ทั่วไป เม่ือเราทราบเช่นน้ี ผู้สอบบัญชีต้อง 
ระมัดระวังเป ็นพิ เศษในการพิจารณา 
ผู ้ บ ริหาร ซึ่ ง ในทางปฏิบัติท� า ได ้ยาก 
ดงัสภุาษิตไทยว่า “รูห้น้าไม่รูใ้จ” แต่ถ้าหาก
ผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ
ซึง่กระทบต่อความสามารถในการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบต่อ โดยเป็นผลมาจากการแสดง
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อสงสัย 
การทุจริต ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาดังนี้

ก. พิจารณาถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพและทางกฎหมายภายใต ้
 สถานการณ์นั้น ๆ รวมถึงพิจารณาถึงข้อก�าหนดที่ผู้สอบบัญชีต้อง 
 รายงานให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท�าหน้าที่แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
 หรือในบางกรณีรายงานต่อหน่วยงานก�ากับดูแล

ข. พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญช ี
 ในกรณีที่การถอนตัวน้ันเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ 
 ที่เกี่ยวข้อง

ค. หากผู้สอบบัญชีถอนตัว ให้ด�าเนินการดังนี้

  1. ปรึกษาหารือกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมหรือผู้มีหน้าท่ี 
   ในการก�ากบัดแูลถงึการถอนตวัของผูส้อบบญัชจีากงานสอบบญัช ี
   และเหตุผลของการถอนตัวจากการสอบบัญชี และ

  2. พิจารณาว่ามีข้อก�าหนดของวิชาชีพหรือข้อก�าหนดตาม 
   กฎหมายที่ก�าหนดให้ต้องรายงานต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
   ที่ท�าหน้าที่แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี หรือในบางกรณีรายงานต่อ 
   หน่วยงานก�ากับดูแลให้ทราบถึงการถอนตัวของผู้สอบบัญช ี
   จากงานสอบบญัช ีและเหตผุลของการถอนตวัจากการสอบบญัชี 
   ด้วยหรือไม่

 สุดท้ายนี ้ผูส้อบบญัชีทัง้หลายคงจะไม่มีผู้ใดต้องการทีจ่ะขึน้ศาล
เพื่อเป็นพยาน แต่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเรา 
ได้รับงานและไปตรวจสอบกิจการเหล่าน้ันแล้ว ดังน้ันเราต้องท�าหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมาและเก็บข้อมูลหลักฐานอย่างเพียงพอ

โดย..ดร.กนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์
อนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและ 

เทคนิคการสอบบัญชี
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ว่าด้วยเรื่อง “นักบัญชีภาษีอากร”

	 ในยุคที่กรมสรรพากร	 ได ้มีการบริหารภายใต ้นโยบายปรับเปลี่ยนองค์กรให ้ทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโลก	 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีและยกระดับการให้บริการ 

ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของ 

กรมสรรพากรทุกกระบวนงาน	หรือที่เรียกว่า	“RD Digital Government – Data Analytics” 

และน�ามาสูแ่นวคดิเร่ือง	“บญัชีเดยีว”	ของผูป้ระกอบธรุกิจ	ส่งผลให้มกีารกล่าวถึง	“นกับญัชีภาษีอากร”

ซึ่งจะเป็นผู้ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเสียภาษีได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

	 ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร	 ได้มีการศึกษา	
“โครงการนกับญัชภีาษอีากร”	เพือ่สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบธรุกจิสามารถปฏบิตังิานทางภาษีอากรได้อย่างถกูต้อง	 
ป้องกันความผิดพลาด	อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการได้	รวมถึงเพ่ือเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ
ให้แก่นักบัญชีอีกด้วย	ทั้งนี้	ไม่เพียงแต่สภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น	ที่เล็งเห็นความส�าคัญของ	“นักบัญชีภาษีอากร” 
ยังมีหน่วยงานทางบัญชีอื่นที่ให้ความส�าคัญ	โดยอาจจะเรียกชื่อที่ต่างกันไป	เช่น	สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
แห่งประเทศไทย	ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาภาษีอากร	Tax	Advisor	หรือโรงเรียนภาษี	ได้มีการจัดอบรม
หลักสูตร	Certified	Tax	Accountant	นักตรวจสอบภาษีชั้นสูง	เป็นต้น

	 เราอาจสรุปง่าย	ๆ	ได้ว่า	“นักบัญชีภาษีอากร” คือ	ผู้ที่มีความสามารถทางการบัญชีและภาษีอากร 
ในคนเดียวกัน	โดยต้องสามารถท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภาษีอากรได้อีกด้วย	เราอาจจะเห็นบุคคลเหล่านี้จากบริษัท
ที่เป็น	Consulting	Firm	อย่างเช่นบริษัทที่เป็น	Big	4		หรือแม้แต่ที่ปรึกษาทางภาษีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ		
เช่น	เจ้าหน้าที่ก�ากับดูแล	กรมสรรพากร	หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร	Rd	Intelligence	Center	1161	รวมไปถึง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย	ซึ่งต่างมีข้อจ�ากัด	จุดเด่น	และจุดด้อยที่ต่างกันไป	

	 ในวันนี้	 ผู ้เขียนจะมาแนะน�าให้ท่านได้รู ้จักถึงความแตกต่างระหว่างผู ้สอบบัญชีภาษีอากร	และ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตในประเทศไทย	ซึง่สภาวชิาชพีบญัช	ีโดยคณะกรรมการวชิาชพีบญัช	ีด้านการบญัชภีาษอีากร	
ได้วางแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพทั้งสองเป็น	“นักบัญชีภาษีอากร”	เช่นกัน
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ความแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 ในปัจจุบันผู้ที่สามารถท�าการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา	3	สัตต	แห่งประมวลรัษฎากร	 ในฐานะ 

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี	ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้	

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เป็นผู ้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก 
	 สภาวิชาชีพบัญชี	ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	

	 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	 เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบด ี
	 กรมสรรพากร	

ความแตกต่าง ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	การขึ้นทะเบียน ต ้ อง เป ็น ผู ้ ที่ ขึ้ นทะ เบี ยนและได ้ รั บ 
ใบอนุญาต	 เป็นผู ้สอบบัญชีภาษีอากร
จากอธิบดีกรมสรรพากร	 ตามค�าสั่ ง 
กรมสรรพากรที่	ท.ป.98/2544ฯ

ต ้อง เป ็น ผู ้ที่ ขึ้ นทะเบียนและได ้ รับ 
ใบอนุญาต	 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากสภาวชิาชพีบญัช	ีตามพระราชบญัญตั ิ
วิชาชีพ	พ.ศ.2547

	สิทธิในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะ
ห้างหุน้ส่วนนติบุิคคลขนาดเลก็	(ทนุไม่เกนิ	 
5	ล้านบาท	สินทรพัย์รวมไม่เกนิ	30	ล้านบาท 
และรายได้รวมไม่เกิน	30	ล้านบาท)

สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท	
และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา	39	
แห่งประมวลรัษฎากร

	หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และ
เงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก�าหนด 
ตามค�าสัง่กรมสรรพากรที	่ท.ป.122/2545ฯ	
ส�าหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

ปฏิบัติงานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด 
ส�าหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
บริษัท 	 และห ้ า งหุ ้ นส ่ วนนิ ติ บุ คคล 
ขนาดใหญ่

ปฏิบัติงานตามที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก�าหนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ส�าหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

	การรายงานการตรวจสอบและ		
					รับรองบัญชี

จั ด ท� า ร า ย ง านก า ร ต ร ว จสอบและ 
รับรองบัญชี	ตามที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก� าหนดไว ้ ในค� าสั่ ง กรมสรรพากรที ่
ท.ป.122/2545ฯ	ส�าหรับการตรวจสอบ
ห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กส�าหรับ
การตรวจสอบและรบัรองบญัชห้ีางหุน้ส่วน
นิติบุคคลขนาดเล็ก

จัดท�ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส�าหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
บรษิทัและห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลขนาดใหญ่

จัดท�ารายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก�าหนด
เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรส�าหรับ
การตรวจสอบห้างหุ ้นส ่วนนิติ บุคคล 
ขนาดเล็ก

โดย..นางสาวณัฏฐรินทร พลภูงา
กรรมการและเลขานุการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

ที่มา : กรมสรรพากร
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Future of Finance

 ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการขับเคลือ่น 
ระบบอุตสาหกรรม ระบบงานในองค์กร 
รวมถึง เทคโนโลยีที่ ใช ้ ในการอ�านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ�าวันซ่ึงได ้ มี 
การพัฒนาไปอย่างก ้าวกระโดด และ 
ได้มาถึงจุดที่เราทุกคนต้องมาตระหนักถึง
ความส�าคัญผลกระทบและความพร้อม
ของตนเองในหลายมิติ โดยเฉพาะหากเรา
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไม่ว่าขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เราจะต้อง 
ปรับตัวอย ่างไรเพื่อให ้เราและองค์กร
สามารถก ้ า วทั น ไปกั บ เทค โน โลยี ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
โดยมุ ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
ผู ้ถือหุ ้น รวมถึงระบบนิเวศน์ในสังคม 
อย่างยัง่ยนื เรียกได้ว่าโลกก้าวไปเราก้าวทนั 
อย่างมั่นคง 

 ส�าหรับสายงานด้านบัญชีและ
การเงิน ผู ้เขียนได้มีโอกาสอ่านงานวิจัย 
ที่น่าสนใจของ McKinsey & Company 
ซึ่งแสดงผลการศึกษาโดยภาพรวมว ่า 
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถมาแทนท่ี 
การใช้แรงงานมนุษย์ในกิจกรรมทางบัญชี
และการเงิน โดยกิจกรรมร ้อยละ 40  
สามารถแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ (Fully 
Automated) และร้อยละ 17 สามารถ
แทนที่ได้บางส่วน (Mostly Automated)    
ในรายละเอียดแล้วกิจกรรมทางบัญชีและ
การเงินที่รวมอยู่ในการศึกษา เริ่มตั้งแต่
งานบันทึกบัญชีท่ัวไป การเบิกจ่ายเงินสด  
การบริหารรายได ้  การควบคุมทาง 
การเงนิและการจดัท�ารายงาน การวางแผน 
และวิ เคราะห ์ทางการ เงิน  ข้ันตอน 
ทางภาษี การบริหารทรัพย์สินทางการเงิน  
การบริหารความเสี่ยงรวมจนถึงงาน 
ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น เรียกได้ว่าเกินกว่า 
กึ่ ง ของงานในป ั จจุบั นสามารถ เป ็น 
Automation ได้หมดแล้ว มองในแง่ดี
คือ เทคโนโลยีที่ก้าวไปท�าให้แต่ละองค์กร 
ที่พัฒนาไปสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากร

แหล่งที่มา : McKinsey Global Institute analysis; McKinsey analysis(A)

 ยกตัวอย่าง การท�าประมาณการทางการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�าหนดทิศทาง 
ขององค์กร ซ่ึงในอดีตต้องมีขั้นตอนมากมายในการรวบรวมข้อมูล ใช้คนในหลายส่วนงาน 
ในการจัดท�าโปรแกรมตารางต่าง ๆ ประกอบกับเวลาที่ใช้จัดท�าประมวลผลค่อนข้างมากเพื่อให้ได้
ประมาณการในแต่ละสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่พัฒนาอัลกอริทึมจากฐาน
ข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลยอดขาย ห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลทาง
สถิติและตัวบ่งช้ีต่าง ๆ โดยการประมวลผลท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รอบด้านและทันต่อ 
การใช้งานมากกว่าการจัดท�าโดยบุคคลากรดังในอดีต นอกจากนี้ การปรับตัวที่เริ่มเห็นในปัจจุบัน
ขององค์กรขนาดใหญ่ได้มีการใช้ระบบ Shared - Service Center เพื่อรวมศูนย์หน่วยงานเฉพาะ 
อาทิเช่น บัญชี การเงิน บริหารทรัพยากรบุคคล และให้บริการแก่หน่วยงานอื่นอย่างเป็นระบบ 
ซ่ึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบริการ อีกทั้งสามารถลดต้นทุนการจัดการ 
โดยรวม และได้ Scale ที่จะน�า Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บุคคลท่ีมีอยู่ในแต่ละส่วนงานที่สามารถแทนที่ด้วย Robot ไปท�างานที่มี Value Added มากขึ้น
และปล่อยให้ Robot จัดการงานธุรกรรมไปอย่างเป็นระบบ โดยองค์รวมแล้วน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กรได้มากเลยทีเดียว
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 การปรับตัวขององค์กรและบุคคลากรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 
คงไม่ใช่การปรับเปลี่ยนเพียงข้ามคืนหรือใช้เพียงเงินทุนเท่านั้นในการปรับเปลี่ยน 
แต่คงต้องเป็นการปรับเปลี่ยนองค์รวมขององค์กร อาศัยความร่วมมือของทุก ๆ 
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบญัชีและการเงนิ หน่วยงานสารสนเทศ หน่วยธรุกจิหลัก 
เป็นต้น ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความตระหนักของบุคคลากร 
ในองค์กรด้วย เกี่ยวข้องกับการปรับใช้เทคโนโลยีขอท้ิงท้ายบทความด้วยงานส�ารวจ
ของ CGMA ที่ให้ผู้เข้าร่วมท�าการส�ารวจความตระหนักและแผนการน�ามาใช้ส�าหรับ 
7 เครื่องมือทางเทคโนโลยีหลักท่ีมีผลกระทบต่องานด้านการเงินซึ่งเคยมีการท�าวิจัย 
ไว้ก่อนหน้านี้โดย Deloitte ในปี 2016 (Finance In a Digital World) โดย Deloitte 
ได้แบ่งเครือ่งมอืทางเทคโนโลยท้ัีง 7 ตวัเป็น 2 หมวด กล่าวคอื Core Modernization 
และ Exponential ที่น่าสนใจคือ ผลส�ารวจว่า Advanced Analytics ดูจะได้รับ 
ความสนใจและถกูน�ามาใช้มากกว่า Process Robotics ซึง่แต่เดมิ Deloitte เคยเหน็ว่า 
เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีหลักเสียอีก

Core modernization and exponential tools impacting the finance function

แหล่งที่มา :  CGMA Re-inventing finance for a digital world, Table 3- Core modernisation and exponential tools impacting the finance function

 เพื่อเป็นข่าวสารเนื่องด้วยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหานี้  สภาวิชาชีพบัญชี จะมีการจัดงาน TFAC Conference 2019 - Future of 
Finance : Digital Disruption ขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้ 
ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบวชิาชพีและผูส้นใจทัว่ไป ได้รบัทราบทศิทางอนาคตทางการเงนิในมมุมองระดบัโลกจาก Mr.Szilard Brenner ACCA, FCMA 
CGMA, Head - Business Transformation at Valiram และยังจะได้ฟังการเสวนาเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก Digital Disruption ของประเทศไทยจากผู้แทนหน่วยงานก�ากับดูแลของไทย ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร การอัพเดทเทรนด์ของการประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้เป็นคู่คิดของธุรกิจในยุค Digital Disruption จากผู้แทนจากส�านักตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ และเรายังได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
อดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นบรรยายในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption

อ้างอิง

1) (A) Bots, algorithms, and the future of the finance function, January 2018, by Frank Plaschke, Ishaan Seth, and Rob Whiteman 

 (https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bots-algorithms-and-the-future-of-the-finance-function)

2) Memo to the CFO: Get in front of digital finance – or get left back, July 2018, by By Kapil Chandra, Frank Plaschke, and Ishaan Seth 

 (https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/memo-to-the-cfo-get-in-front-of-digital-finance-or-get-left-back)

3) CGMA: Re-inventing finance for a digital world (The future of finance) 

 https://www.cimaglobal.com/Documents/Future%20of%20Finance/future-re-inventing-finance-for-a-digital-world.pdf

4) CGMA: Changing technology and finance

 https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/changing-technology-finance-cgma.pdf

โดย..นางสาวสลิลรัตน์ แก้วคตฆะศิริ
กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

19Newsletter    Issue  81



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

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

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

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ 
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หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด
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ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตร “Audit Core Training (Workshop) 

 การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2/62 (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)”

 วันที่ 16-19, 23 และ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชิก 12,000 บาท บุคคลทั่วไป 14,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)”

 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “การจัดทำากระดาษทำาการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 3/62” 

 วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. 

 สมาชิก 15,000 บาท บุคคลทั่วไป 19,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ ห้อง Jamjuree Ballroom B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (M.B.K. Center)

  หลักสูตร “บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/62”

 วันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 17.30 น.

 สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ ห้อง Jamjuree Ballroom B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (M.B.K. Center)


