


TALK

	 สวััสดีีท่่านสมาชิิกทุ่กท่่าน	ผมรู้้�สึกยิินดีีเป็็นอยิ่างยิิ�งท่ี�ไดี�มี

โอกาสมากล่่าวัท่ักท่ายิทุ่กท่่านในวัันเรู้ิ�มศัักรู้าชิใหม่วัันนี�	นับวั่าผ่าน

ไป็อีกป็ีอยิ่างรู้วัดีเรู้็วั	จนก�าวัเข้�าส้่ป็ีพุุท่ธศัักรู้าชิ	2565	ซึ่ึ�งในป็ีนี�

ตรู้งกบัป็นีกัษัตัรู้เสอื	เรู้ยีิกไดี�วัา่เป็น็ป็ที่ี�เรู้าต�องกล่�าหาญดีงัเชิน่เสอื 

ท่ี�ต�องต่อส้�แล่ะเอาตัวัรู้อดีเพุ่อเผชิิญภััยิต่าง	ๆ	ท่่ามกล่างป็่าใหญ่	 

เพุรู้าะฉะนั�นข้อให�ท่กุท่่านเตรู้ยีิมกำาล่งักายิแล่ะกำาล่งัใจ	เพุ่อเตรู้ยีิมพุรู้�อม 

รู้ับกับควัามเป็ล่ี�ยินแป็ล่งต่าง	ๆ	ท่ี�อาจจะเกิดีข้ึ�นไดี�ในป็ีนี�นะครู้ับ	

 ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาเรี่ยกได้้ว่่าเปี็นปีีที่่�ทีุ่กคนคงรี้้จัักกับคำว่่า 
คว่ามปีกติิใหม่ หรีือ New Normal เนื�องจัากทีุ่กคนติ้องเผ่ชิิญกับ
การีเปีลี่่�ยนแปีลี่งติ่าง ๆ ไม่ว่่าจัะเปี็นการีแพรี่รีะบาด้ของโรีคโคว่ิด้ 19 
การีปีรีับติัว่ในการีที่ำงานที่่ามกลี่างว่ิธ่ีการีที่ำงานท่ี่�เปีลี่่�ยนไปี อันเนื�อง 
มาจัากการีรีะบาด้ของโรีคดั้งกลี่่าว่ ไม่เพ่ยงแติ่พว่กเรีาที่่�อย้่ในแว่ด้ว่ง
ว่ิชิาชิ่พบัญชิ่เที่่านั�น แติ่ว่งการีอื�น ๆ ก็ติ้องเผ่ชิิญแลี่ะปีรีับติัว่ให้เข้ากับ
สถานการีณ์์ในปีัจัจัุบันเชิ่นกัน

 สภาว่ชิิาชิพ่บญัชิ ่ในฐานะองค์กรีว่ชิิาชิพ่บญัชิ ่ได้อ้อกมาติรีาการี 
ติ่าง ๆ  แลี่ะเพิ�มการีให้บรีิการีสำหรีับชิ่ว่ยเหลี่ือสมาชิิก รีว่มไปีถึงการีปีรีับ
เปีลี่่�ยนว่ิธี่การีที่ำงานของพนักงานให้เหมาะสมติ่อการีเปีลี่่�ยนแปีลี่งส้่การี
ที่ำงานว่ถิแ่บบใหม ่New Normal เพื�อกอ่ใหเ้กดิ้ปีรีะโยชินส์ง้สดุ้ติอ่สมาชิกิ 
ผ่้้ปีรีะกอบวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่ ผ่มขอเล่ี่าสรุีปีการีด้ำเนินการีแลี่ะมาติรีการี 
ชิว่่ยเหลี่อืติา่ง ๆ  ที่่�เก่�ยว่ขอ้งในปีทีี่่�ผ่า่นมาแลี่ะที่่�จัะด้ำเนนิการีอยา่งติอ่เนื�อง
ให้ทีุ่กที่่านได้้รีับที่รีาบนะครีับ

มาตรการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบวิช่าช่ีพบัญช่ี

การอบรมแลืะสััมมนาผู้่านระบบออนไลืน์ 

การประชุ่มผู้่านระบบออนไลืน์ 

การทำำาธุุรกรรมผู้่านระบบออนไลืน์  

 กำหนด้มาติรีการีช่ิว่ยเหลี่อืผ่้ส้อบบญัชิใ่นการีอนโุลี่มใหส้ามารีถ 
 นำชิั�ว่โมงการีพฒันาคว่ามรี้ต้ิอ่เนื�องที่างว่ชิิาชิพ่ที่่�ไมเ่ปีน็ที่างการี 
 มาที่ด้แที่นชิั�ว่โมงการีพัฒนาคว่ามรี้้ติ่อเนื�องที่างว่ิชิาชิ่พ 
 ที่่�เปี็นที่างการีได้้ ในปีี 2564 แลี่ะการีช่ิว่ยเหลี่ือผ่้้ที่ำบัญชิ่ 
 สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ได้้กำหนด้กิจักรีรีมให้ผ่้้ที่ำบัญชิ่เข้ารี่ว่มแลี่้ว่ 
 สามารีถนำชิั�ว่โมงการีเข้ารี่ว่มกิจักรีรีมมานับเปี็นชิั�ว่โมง CPD  
 ปีรีะจัำปีี 2564 ได้้

 ขยายรีะยะเว่ลี่าการีด้ำเนนิการีด้้านงานบรีกิารีที่่�เก่�ยว่ข้อง สำหรีบั 
 สมาชิิก ผ่้้ปีรีะกอบว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ ผ่้้ฝึึกหัด้งาน แลี่ะนิติิบุคคลี่ 
 โด้ยสภาวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่ได้้แจ้ังขยายรีะยะเว่ลี่าการีด้ำเนินการี 
 ด้้านงานบรีิการีที่่�เก่�ยว่ข้อง เพื�อเปี็นการีบรีรีเที่าผ่ลี่กรีะที่บ 
 จัากสถานการีณ์ก์ารีแพร่ีรีะบาด้ของโรีคโควิ่ด้ 19 ออกไปีอก่ 90 ว่นั 
 แลี่ะ/หรีือ 3 เด้ือน

                ที่ั�งน่� ในอนาคติข้างหน้าหากวิ่กฤติดั้งกล่ี่าว่ยังไม่ที่เุลี่าเบาบางลี่ง 
สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ อาจัพิจัารีณ์าอ่กครีั�งถึงมาติรีการีติ่าง ๆ ที่่�จัะสามารีถ
ชิ่ว่ยเหลี่ือผ่้้ได้้รีับผ่ลี่กรีะที่บด้ังกลี่่าว่ติ่อไปีติามสถานการีณ์์ที่่�จัะเกิด้ขึ�น

 สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ได้้จััด้อบรีมผ่่านรีะบบออนไลี่น์ ผ่่านที่าง 
Facebook Live, Zoom Meeting แลี่ะ Microsoft Teams ใหแ้กผ่่้ป้ีรีะกอบ 
ว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ที่ั�ว่ปีรีะเที่ศได้้เข้ารี่ว่มอบรีมแลี่ะสามารีถนำไปีนับเป็ีน
ชิั�ว่โมงการีพัฒนาคว่ามรี้้ติ่อเนื�องแบบไม่เปี็นที่างการีโด้ยไม่ม่ค่าใชิ้จั่าย 
เพื�อเป็ีนการีลี่ด้ภารีะค่าใช้ิจั่ายของผ้้่ปีรีะกอบวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่ในการีพัฒนา
คว่ามรี้้ ซึึ่�งในปีีที่่�ผ่่านมา เรีาได้้จััด้มากกว่่า 60 ครีั�ง แลี่ะรีว่มถึงหลี่ักส้ติรี 
สำคัญอื�น ๆ สภาวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่จัะนำมาปีรีะยุกติ์ใชิ้รีะบบออนไลี่น์ 
เพื�อเพิ�มคว่ามสะด้ว่กสบายให้แก่ ผ่้้ปีรีะกอบวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่มากขึ�น แลี่ะ
ภายในปีี 2565 สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ผ่่าน TFAC Academy จัะเพิ�มชิ่องที่าง 
การีพัฒนาคว่ามรี้้ ติ่อ เนื� องที่างว่ิชิาชิ่พบัญชิ่  ผ่่านแพลี่ติฟอรี์ม 
e – Learning เพื�อเปี็นอ่กหนึ�งที่างเลี่ือกแก่ผ่้้ปีรีะกอบว่ิชิาชิ่พบัญชิ ่
ในการีเข้าอบรีมได้้ไม่ว่่าจัะอย้่ที่่�ไหนเว่ลี่าใด้ก็ติาม  

 นอกจัากหลี่ักส้ติรี e – Learning แลี่้ว่ สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ได้้ม่ 
การีจััด้แพ็กเกจัอบรีมสุด้คุ้มเพื�อให้ผ่้้ปีรีะกอบวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่เข้ารี่ว่มอบรีม 
พัฒนาคว่ามรี้้สำหรีับเก็บชิั�ว่โมง CPD ซึ่ึ�งครีบจับในแพ็กเกจัเด้่ยว่ 
เพื�อไม่ให้พลี่าด้ ทีุ่กท่ี่านคอยติิด้ติามได้้เลี่ยนะครัีบผ่่านที่างเว็่บไซึ่ต์ิ 
สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่

 สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ได้้ปีรัีบรี้ปีแบบการีปีรีะชุิมคณ์ะกรีรีมการี 
ผ่้้บริีหารี แลี่ะเจั้าหน้าที่่� โด้ยหันมาใช้ิรี้ปีแบบการีปีรีะชิุมผ่่านรีะบบ
ออนไลี่น์ให้มากที่่�สุด้ไม่ว่่าจัะเปี็น Zoom Meeting, Microsoft Teams, 
Cisco Webex Meeting เพื�อง่ายติ่อการีปีรีะชิุมแลี่ะหารีือในเรีื�อง 
เรีง่ด้ว่่นติา่ง ๆ  ลี่ด้คว่ามเส่�ยงของการีรีว่มตัิว่ติามที่่�ภาคครัีฐขอคว่ามร่ีว่มมอื 
นอกจัากน่� เมื�อว่ันที่่� 18 ธีันว่าคม 2564 ที่่�ผ่่านมา เรีาได้้เปีลี่่�ยนรี้ปีแบบ 
การีปีรีะชุิมใหญ่สามัญของสภาวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่  ปีรีะจัำปีี  2564 
โด้ยใชิ้ว่ิธี่การีปีรีะชุิมผ่่านสื�ออิเลี่็กที่รีอนิกส์ ซึ่ึ�งเปีิด้โอกาสให้ผ่้้ปีรีะกอบ
ว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ที่ั�ว่ปีรีะเที่ศสามารีถเข้ารี่ว่มได้้โด้ยไม่ติ้องเด้ินที่างมาท่ี่� 
สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ แลี่ะยังสามารีถรีับชิั�ว่โมง CPD จัำนว่น 2 ชิั�ว่โมงได้้

 เพื�อคว่ามปีลี่อด้ภัยของสมาชิิกที่่ามกลี่างการีแพรี่รีะบาด้ของ 
โรีคโคว่ิด้ 19 ทีุ่กที่่านสามารีถที่ำธีุรีกรีรีมผ่่านรีะบบออนไลี่น์ผ่่านเว่็บไซึ่ติ์
สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่ได้้อย่างสะด้ว่ก รีว่ด้เรี็ว่ ไม่ว่่าจัะเปี็นการีสมัครีสมาชิิก 
การีชิำรีะค่าธีรีรีมเน่ยมติ่าง ๆ ผ่่าน QR Code การีแจั้งพัฒนาคว่ามรี้้ 
รีะบบการีฝึึกหัด้งาน รีะบบการีจัด้ที่ะเบ่ยนนิติิบุคคลี่ รีะบบหน่ว่ยงาน 
การีจััด้อบรีม แลี่ะอื�น ๆ อ่กมากมาย ที่่�สภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่พัฒนาขึ�นรีองรีับ
แลี่ะอำนว่ยคว่ามสะด้ว่กแก่สมาชิิกทีุ่กที่่าน
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Work from home   

 นอกจัากผ่ลี่สัมฤที่ธีิ�ของงานท่ี่�สภาวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่คำนึงถึงแล้ี่ว่ สุขภาพของเจ้ัาหน้าที่่�ก็เป็ีน 
อ่กหนึ�งเรีื�องที่่�สำคัญของสภาวิ่ชิาชิ่พบัญชิ่เชิ่นเด้่ยว่กัน เพรีาะภารีกิจัติ่าง ๆ ส่ว่นหนึ�งจัำเปี็นติ้อง 
ขับเคลี่ื�อนด้้ว่ยเจั้าหน้าที่่� เรีาจัึงได้้ออกมาติรีาการีให้เจั้าหน้าที่่� Work From Home ให้มากขึ�น 
สลี่ับสับเปีลี่่�ยนกันเข้าสำนักงานน้อยลี่ง เจั้าหน้าท่ี่�สามารีถที่ำงานที่่�บ้านได้้โด้ยไม่ติ้องกังว่ลี่ 
เพรีาะเรีาได้้นำเที่คโนโลี่ย่เข้ามาปีรีะยุกติ์ใชิ้ผ่่านรีะบบออนไลี่น์ที่่� เรี่ยกว่่า Share Point 
เพิ�มคว่ามสะด้ว่กในการีเกบ็ขอ้มล้ี่ของสว่่นงานรีว่มไปีถงึเอกสารีสว่่นติวั่ติา่ง ๆ  ที่่�เก่�ยว่ขอ้ง ใหเ้จัา้หนา้ที่่�
สามารีถเปีิด้ใชิ้งานออนไลี่น์ได้้ติลี่อด้เว่ลี่าโด้ยไม่จัำเปี็นติ้องอย้่ที่่�สำนักงาน

	 ท่ั�งหมดีนี�คอื	New	Normal	ท่ี�สภัาวิัชิาชิพีุบญัชิพีุยิายิามป็รัู้บตัวัให�เข้�ากับสถานการู้ณ์์

ท่ี�เกดิีขึ้�น	แล่ะยัิงคงพุฒันาต่อยิอดีสิ�งดี	ีๆ 	อยิา่งไม่หยิดุียิั�ง	เพุอ่เป็น็ข้องข้วัญัตอบแท่นสมาชิกิ

ทุ่กท่่านในทุ่ก	ๆ	ป็ี	 แล่ะแม�ไม่มีใครู้รู้้�วั่าวัิกฤตครู้ั�งนี�จะมีตอนจบอยิ่างไรู้	 แล่ะจะมีวัิกฤตอ่น	ๆ 

ตามมาอีกหรู้ือไม่	แต่สิ�งท่ี�สำาคัญท่ี�สุดีคือการู้ท่ำาใจยิอมรู้ับควัามเป็ล่ี�ยินแป็ล่งแล่ะเตรู้ียิมพุรู้�อม 

รู้ับมืออย่ิางดีีท่ี�สุดีครัู้บ	 แล่ะเพุ่อไม่ให�พุล่าดีกิจกรู้รู้มรู้วัมถึงสิท่ธิพุิเศัษัต่าง	 ๆ	 ข้อง 

สภัาวัิชิาชิีพุบัญชิีทุ่กท่่านสามารู้ถติดีตามข่้าวัสารู้	ผ่านท่างช่ิองท่างออนไล่น์สภัาวัิชิาชิีพุบัญชิี	

ไดี�แก่	Facebook,	Line	official	แล่ะเวั็บไซึ่ต์	www.tfac.or.th	ไดี�ครู้ับ
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นายวรวิทย์ เจนธนากุุล 
นายกสภาว่ิชิาชิ่พบัญชิ่
ในพรีะบรีมรีาชิ้ปีถัมภ์

สัุดทำ�ายนี�

ผู้มขอเป็นกำาลืังใจ

แลืะขออวยพรให�ทำุกทำ่าน

เน่องในวาระดิถีีข้�นปีใหม่

ขออำานาจสัิ�งศัักดิ�สัิทำธุิ�ทำั�งหลืาย 

โปรดดลืบันดาลืให�ทำ่านแลืะ

ครอบครัว ประสับแต่ความสัุข 

ความเจริญ ความสัำาเร็จในทำุก ๆ สัิ�ง

ทำี�มุ่งหวังไว� สัุขภาพใจ

สัุขภาพกายแข็งแรงแลืะ

พบเจอแต่สัิ�งดี ๆ ตลือดปีแลืะ

ตลือดไปนะครับ

วััตถุุประสงค์์

	 เอกสารฉบับัันี้้�	จัดัทำขึ้้�นี้เพื่่�อเป็น็ี้ส่�อกลาง
ในี้การนี้ำเสนี้อขึ้้อมููลขึ้่าวสารท้�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่
ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	 มิูใช่การให้้คำแนี้ะนี้ำ 
ห้ ร่ อ ค ว า มู คิ ด เ ห้็ นี้ ด้ า นี้ กฎห้มู า ย 	 ทั� ง นี้้� 
สภาวชิาชพ้ื่บัญัชส้งวนี้สทิธิ์ิ�ไมู่รบััรองความูถูกูต้้อง 
ครบัถู้วนี้และเป็็นี้ป็ัจัจัุบัันี้ขึ้องขึ้้อมููลเนี้่�อห้า 
ต้ัวเลขึ้รายงานี้ห้ร่อขึ้้อคิดเห้็นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้ 
ความูรับัผู้ิดในี้ความูเส้ยห้ายใด	ๆ	ไมู่ว่าเป็็นี้ผู้ล 
โดยทางต้รงห้ร่อทางอ้อมูท้�อาจัจัะเกิดขึ้้�นี้ 
จัากการนี้ำข้ึ้อมูลูไมู่ว่าส่วนี้ห้นี้้�งส่วนี้ใดห้รอ่ทั�งห้มูด
ในี้เอกสารฉบัับันี้้�ไป็ใช้

ที่ปรึกษา

• ปิิยะพงศ์์ แสงภัทัราชัยั 
 กรรมูการสภาวชิาชพ้ื่บัญัช้ 
	 ด้านี้ป็ระชาสมัูพื่นัี้ธ์ิ์ 
	 วาระป็ี	2563-2566
• ภัูษณา แจ่่มแจ่้ง 
 ผูู้้อำนี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

ค์ณะผู้จัดทำา

• สาวิติา สวุิรรณกูลู
	 ผูู้จ้ัดัการส่วนี้ส่�อสารองค์กร
• จ่ริาวิฒัน์์ เพชัรชัู
• สขุุมุาลย์ แกู้วิสน์ั�น์
• ชัยากูรณ์ น์กุูลู
	 เจ้ัาห้น้ี้าท้�ส่วนี้ส่�อสารองค์กร

กำาหนดเวัลา

เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายไต้รมูาส
ข้อมูลติดต่อ

Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook

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

@tfac.family

จดหมายข่าวั

โดยสภัาวิิชัาชีัพบัญชีั ใน์พระบรมราชูัปิถัมภ์ั
ท้�อยู่	เลขึ้ท้�	133	ถูนี้นี้สุขุึ้มูวิท	21	(อโศก)
แขึ้วงคลองเต้ยเห้น่ี้อ	เขึ้ต้วัฒนี้า	กรุงเทพื่ฯ
รหั้สไป็รษณ้ย์	10110

หมายเหตุุ : การอ่่านวารสารวิชาการหรือ่ 
บทความต่่าง ๆ ให้นับจำนวนชั�วโมงการพััฒนา
ความร้้ต่่อ่เนื�อ่งทางวิชาชีพัที�ไม่เป็็นทางการ 
ได้้ต่ามจริงแต่่ไม่เกิน 2 ชั�วโมงต่่อ่ 1 หัวข้้อ่
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ความสำาคัญของการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง

RPA หุ่นยนต์นักบัญชี ย่างก้าวสำาคัญ...

ยกระดับงานบัญชีสู่ยุค Digital Accounting
RPA หุ่นยนต์นักบัญชี

ย่างก้าวสำาคัญ...

ยกระดับงานบัญชีสู่ยุค

Digital Accounting

การเตรียมความพร้อมในการรับงานบริการ

ทางบัญชีนิติวิทยากับความปลอดภัยทางไซเบอร์

PDPA และนักบัญชี

ผลประโยชน์พนักงาน

Disclosure Form: เครื่องมือ

ในการประเมินความเสี่ยงกรณี Transfer Pricing

TFAC ACADEMY: ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้พร้อมสำาหรับอนาคต

Q&A เรื่อง การจัดสรรผลประโยชน์ไปยังงวดที่มีการให้

บริการ กรณีผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

TFAC e-Learning

ศูนย์รวมองค์ความรู้และหลักสูตรอบรมออนไลน์

ฤกษ์ดีปีใหม่เลิกนิสัยไม่ดีทางการเงิน

Decentralized Finance

สิ่งที่นักบัญชีบริหารควรรู้

พูดคุยกันภาษาพี่น้อง…มุมมอง Work from Home

กับความท้าทายระดับโลก (โรค) ในสไตล์นักบัญชี SCG

ตอนที่ 1

นักบัญชีกับการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อใช้ประโยชน์ภาคธุรกิจ

นักบัญชีกับการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อใช้ประโยชน์ภาคธุรกิจ

PDPA กับบทบาทบัญชีในยุคดิจิทัล

TFAC UPDATE 07
กบับทบาทบัญชี

ในยุคดิจิทัล

PDPA

Decentralized Finance

สิ่งที่นักบัญชีบริหารควรรู้

การวางแผนภาษีที่ถูกต้อง

ความสำาคัญ

ของ

14



สภาวิิชาชีพบััญชีจััดพิธีีไหวิ้ศาลพระภูมิิ-ศาลตายาย

เนื่่องในื่โอกาสวิันื่คล้ายวิันื่สถาปนื่าสภาวิิชาชีพบััญชี

	 เมื่่�อวัันที่่�	 25	ตุุลาคมื่	2564	สภาวิัชาช่พบััญช่นำโดย 
นายวรวิทย์ เจนธนากุุล	 นายกสภาวัิชาช่พบััญช่	 ร่่วัมื่ด้วัย 
คณะกร่ร่มื่การ่สภาวัิชาช่พบััญช่	 ผู้้้บัร่ิหาร่	 และเจ้้าหน้าที่่�ของ 
สภาวัิชาช่พบััญช่	 เข้าร่่วัมื่พิธ่ีสักการ่ะไหวั้ศาลพร่ะภ้มื่ิ-ศาลตุายาย 
เพ่�อเป็็นสิร่ิมื่งคลเน่�องในโอกาสคร่บัร่อบัวัันคล้ายวัันสถาป็นา 
สภาวัิชาช่พบััญช่	 เมื่่�อวัันที่่� 	 23	 ตุุลาคมื่ที่่�ผู้่านมื่า	 จ้ากนั�นได้ 
ร่่วัมื่ที่ำบัุญโดยการ่มื่อบัอาหาร่กล่อง	น�ำด่�มื่	และหน้ากากอนามื่ัย 
ให้แก่โร่งพยาบัาลสงฆ์์	โดยมื่่นายไพฑููรย์ ฤกุษ์์นิธี	ร่องผู้้้อำนวัยการ่ 
ด้านอำนวัยการ่โร่งพยาบัาลสงฆ์์	 เป็็นผู้้้ร่ับัมื่อบั	และมื่อบัให้แก่
มื่้ลนิธีิร่วัมื่น�ำใจ้	สร่้างสร่ร่ค์สังคมื่	โดยมื่่ผู้้้แที่นมื่้ลนิธีิฯเป็็นผู้้้ร่ับัมื่อบั 
ณ	อาคาร่สภาวัิชาช่พบััญช่	สุขุมื่วัิที่	21	(อโศก)

ขอเชิญรับัชมิคลิปแอนื่ิเมิชันื่ “มิาตรฐานื่การสอบับััญชี 

รหัส 500 เร่อง หลักฐานื่การสอบับััญชี”

การประชุมิเชิงวิิชาการ “Strengthening

The Capacity For Professional Services

Particularly The Accountancy Services”

	 ด้วัยคณะกร่ร่มื่การ่วัิชาช่พบััญช่ด้านการ่สอบับััญช่ 
โดยคณะที่ำงานศ้นย์พัฒนาศักยภาพและควัามื่ร่้้ควัามื่สามื่าร่ถ
สำหร่ับัผู้้้สอบับััญช่ร่ับัอนุญาตุ	 ได้พัฒนาส่�อให้ควัามื่ร่้้สำหร่ับั 
กลุ่มื่มื่าตุร่ฐานการ่สอบับััญช่	 โดยได้จ้ัดที่ำเป็็นคลิป็แอนิเมื่ชัน 
เพ่�อใหผู้้้ส้นใจ้สามื่าร่ถเขา้ถงึไดง้า่ยและร่บััชมื่ไดส้ะดวักตุามื่ชอ่งที่าง
ตุ่าง	ๆ	ของสภาวัิชาช่พบััญช่

สามื่าร่ถร่ับัชมื่ได้ที่่�	https://bit.ly/3GNi4X7
หร่่อ	Scan	QR	Code

	 เมื่่�อวัันที่่�	 24	พฤศจ้ิกายน	2564	นายวินิจ ศิิลามงคล 
ป็ร่ะธีานคณะกร่ร่มื่การ่วิัชาช่พบััญช่ด้านการ่สอบับััญช่	 และ 
นางสาวภาสิน จันทร์โมลี	อนุกร่ร่มื่การ่ด้านตุ่างป็ร่ะเที่ศ	เป็็นผู้้้แที่น 
สภาวิัชาช่พบััญช่เข้าร่่วัมื่เป็็นวิัที่ยากร่ในการ่ป็ร่ะชุมื่เชิงวิัชาการ่ 
เพ่�อนำเสนอเก่�ยวักบัักฎร่ะเบัย่บัในการ่กำกบััดแ้ลบัร่กิาร่วัชิาชพ่บัญัช่ 
ร่วัมื่ที่ั� งแนวัที่างป็ฏิิบััตุิที่่� เก่� ยวั ข้องของบัริ่การ่วัิชาช่พบััญช่ 
โดยนายวินิจ ศิิลามงคล	 บัร่ร่ยายในมืุ่มื่มื่องของภาคธีุร่กิจ้ 
และนางสาวัภาสิน	จั้นที่ร่์โมื่ล่	บัร่ร่ยายในมืุ่มื่มื่องของภาคร่ัฐ	ภายใตุ้
หวััขอ้	“Strengthening	the	Capacity	for	Professional	Services	
Particularly	the	Accountancy	Services”	ผู่้านร่ะบับัออนไลน์ 
จุ้ดป็ร่ะสงค์การ่ป็ร่ะชุมื่คร่ั�งน่� 	 เกิดจ้ากควัามื่ร่่วัมื่มื่่อร่ะหว่ัาง 
กร่มื่เจ้ร่จ้าการ่ค้าร่ะหวั่างป็ร่ะเที่ศและสำนักเลขาธีิการ่อาเซี่ยน	
ร่่วัมื่ด้วัยกร่ะที่ร่วังอุตุสาหกร่ร่มื่และการ่ค้าของลาวั	 ภายใตุ้ 
การ่สนับัสนุนงบัป็ร่ะมื่าณจ้ากฮ่่องกง	 ซีึ� ง เป็็นควัามื่ร่่วัมื่มื่่อ 
ที่างเศร่ษฐกิจ้และวิัชาการ่	 (Economic	 and	 Technical 
Cooperation:	ECOTECH)	ตุามื่ข้อตุกลง	AHKFTA	ในการ่เป็ิดเวัที่่
แลกเป็ล่�ยนควัามื่ร่้้และป็ร่ะสบัการ่ณ์จ้ากผู้้้เช่�ยวัชาญที่่�มื่าจ้ากไที่ย	
มื่าเลเซี่ย	ฟิิลิป็ป็ินส์	เวั่ยดนามื่	สิงคโป็ร่์	และฮ่่องกง
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ขอแสดงควิามิยินื่ดีแก่ นื่ายวิรวิิทย์ เจันื่ธีนื่ากุล

เนื่่องในื่โอกาสได้รับัเลือกให้ดำารงตำาแหนื่่ง

ประธีานื่สมิาพันื่ธี์นื่ักบััญชีอาเซีียนื่ (President, AFA)

	 ขอแสดงควัามื่ยินด่แก่นายวรวิทย์ เจนธนากุุล	นายก 
สภาวัิชาช่พบััญช่	 เน่�องในโอกาสได้ร่ับัเล่อกให้ดำร่งตุำแหน่ง 
ป็ร่ะธีานสมื่าพันธ์ีนักบััญช่อาเซ่ียน	 (ASEAN	 Federation 
of	Accountants	หร่่อ	AFA)	ภายในการ่ป็ร่ะชุมื่	AFA	Conference 
คร่ั�งที่่�	 22	 ในช่วังบ่ัายวัันน่�อย่างเป็็นที่างการ่	 โดยท่ี่านมื่่วัาร่ะ 
ดำร่งตุำแหน่ง	2	ป็ี	ตุั�งแตุ่ป็ี	2565-2566	(2022-2023)

	 สภาวัิชาช่พบััญช่ ในฐานะตุัวัแที่นของผู้้้ ป็ร่ะกอบั 
วัิชาช่พบััญช่ไที่ย	 ขอมื่่ส่วันร่่วัมื่ในการ่สนับัสนุนควัามื่ร่่วัมื่มื่่อ 
ที่ั�งในร่ะดับัภ้มื่ิภาคอาเซี่ยนและในร่ะดับัสากลอย่างเตุ็มื่ภาคภ้มื่ิ

สภาวิิชาชีพบััญชีเข้าร่วิมิงานื่วิันื่คล้าย

วิันื่สถาปนื่าสภาวิิศวิกร ครบัรอบั 22 ปี

	 เมื่่�อวัันที่่�	30	พฤศจ้ิกายน	2564	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล
นายกสภาวิัชาช่พบััญช่	พร่้อมื่ด้วัย	นางสาวพัชรินทร์ รักุษ์รเงิน
ผู้้้ช่วัยเลขาธีิการ่	 และนายกิุตติพงษ์์ เลิศิอนันต์	 ผู้้้จ้ัดการ่ฝ่่าย
บัร่ิหาร่จ้ัดการ่	 เข้ามื่อบัแจ้กันดอกไมื่้แสดงควัามื่ยินด่เน่�องโอกาส 
งานวันัคล้ายวันัสถาป็นาสภาวิัศวักร่	คร่บัร่อบั	22	ปี็	โดยมื่	่ศิาสตราจารย์ 
ดร.สชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ�	นายกสภาวัศิวักร่เป็น็ผู้้้ร่บััมื่อบั	พร่อ้มื่กนัน่� 
ได้เข้าร่่วัมื่พิธี่เบัิกเนตุร่องค์พร่ะวัิษณุกร่ร่มื่เพ่�อควัามื่เป็็นสิร่ิมื่งคล 
ในโอกาสที่่� สภาวิัศวักร่ได้ก่อสร้่างสถานที่่�ที่ำการ่แห่งใหม่ื่ 
ณ	ซีอยลาดพร่้าวั	54	แขวังวัังที่องหลาง	กรุ่งเที่พมื่หานคร่

สภาวิิชาชีพบััญชีจััดพิธีีมิอบัวิุฒิิบััตรโครงการ

CFO Certification Program รุ่นื่ที� 23

	 เมื่่�อวัันที่่�	 27	พฤศจิ้กายน	2564	ณ	 โร่งแร่มื่อินเตุอร์่ 
คอนติุเนนตัุล	กรุ่งเที่พฯ	สภาวิัชาช่พบััญช่	 โดยคณะกร่ร่มื่การ่ 
วัิชาช่พบััญช่ด้านการ่บััญช่บัร่ิหาร่	 จ้ัดพิธี่มื่อบัวัุฒิบััตุร่ให้กับั 
ผู้้้เข้าอบัร่มื่สัมื่มื่นาหลักส้ตุร่	CFO	Certification	Program	รุ่่นที่่�	23 
ภายในงานได้ร่ับัเก่ยร่ติุจ้ากนายวรวิทย์ เจนธนากุุล	 นายก 
สภาวิัชาช่พบััญช่	 เป็็นผู้้้มื่อบัวุัฒิบััตุร่และกล่าวัแสดงควัามื่ยินด่ 
แก่ผู้้้ผู้่านการ่อบัร่มื่	จ้ำนวัน	44	คน

	 โคร่งการ่น่�จ้ดัขึ�นที่ั�งหมื่ด	10	วันั	ร่ะหวัา่งวันัที่่�	24	กนัยายน	– 
27	พฤศจ้ิกายน	2564	ในร่้ป็แบับั	Online	8	วััน	และ	Onsite	2	วััน 
โดยมื่่วััตุถุป็ร่ะสงค์เพ่�อเสร่ิมื่บัที่บัาที่และควัามื่เป็็นมื่่ออาช่พ 
ดา้นการ่บัริ่หาร่การ่เงินและบัญัชส่ำหรั่บัองค์กร่ในยุค	New	Normal	
เน้นการ่เสวันาร่ะหว่ัางกลุ่มื่ผู้้้บัร่ิหาร่ร่ะดับัส้งจ้าก	CFO	ที่ั�งภาครั่ฐ 
และภาคเอกชน	 เพ่�อการ่แลกเป็ล่�ยนควัามื่ร่้้และป็ร่ะสบัการ่ณ์ 
ที่่�สนับัสนุนควัามื่สามื่าร่ถให้เป็น็	CFO	ที่่�มื่คุ่ณภาพ	และมื่ก่ร่ะบัวันการ่
สร่้างสร่ร่ค์นวััตุกร่ร่มื่ในการ่ที่ำงาน	ผู้่านการ่เร่่ยนร่้้จ้ากกร่ณ่ศึกษา 
ที่่�เกิดขึ�นจ้ร่ิง	 สภาวัิชาช่พบััญช่ขอแสดงควัามื่ยินด่ให้แก่ผู้้้ผู่้าน 
การ่อบัร่มื่	 และขอขอบัคุณวิัที่ยากร่ผู้้้ที่ร่งคุณวุัฒิที่่� ให้ เก่ยร่ตุ ิ
มื่าบัร่ร่ยายให้ควัามื่ร่้้ในหัวัข้อตุ่าง	ๆ	ตุลอดหลักส้ตุร่	 ร่วัมื่ไป็ถึง
คณะกร่ร่มื่การ่สภาวัิชาช่พบััญช่ทีุ่กที่่านที่่�ได้ร่่วัมื่กันผู้ลักดันการ่จ้ัด
โคร่งการ่ให้บัร่ร่ลุผู้ลสำเร่็จ้

สวัสดี

ปีขาล
ครับ
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กบับทบาทบัญชี

ในยุคดิจิทัลPPDDPPAA
	 ในยุุคดิิจิิทััลทั่�ธุุรกิิจิต้้องแข่่งข่ันกิันดิ้วยุข่้อมููลทั่�รวดิเร็ว	ส่่งผลให้้งานบััญชี่จิะต้้องมู่
กิารนำเทัคโนโลยุ่เข้่ามูาประยุุกิต์้ในกิารทัำงานด้ิานต่้าง	ๆ	กิารบัันทึักิข่้อมููลนำเข้่านอกิจิากิ
ทัำกิารบันัทักึิดิว้ยุมูอืต้ามูปกิต้แิลว้	ในปจัิจิบุันังานบัญัชียุ่งัมูก่ิารนำเข่า้ข่อ้มูลูแบับัอตั้โนมูตั้หิ้รอื
กิึ�งอัต้โนมูัต้ิดิ้วยุเทัคโนโลยุ่กิารอ่านภาพถ่่ายุ	เชี่น	Optical	Character	Recognition	(OCR)	
เพื�อแปลงข่อ้มูลูทั่�เปน็กิระดิาษเปน็ข่อ้มูลูในรปุแบับัดิจิิทิัลัทั่�พรอ้มูใชีใ้นงานบัญัช่ี		กิารเชีื�อมูโยุง 
ข่้อมููลต้่าง	ๆ	จิากิระบับัอื�น	ๆ	เข่้าสู่่ระบับังานดิ้วยุเทัคโนโลยุ่	Application	Programming	
Interface	(API)	ความูส่ะดิวกิเห้ล่าน่�ทัำให้้กิารนำเข่้าข่้อมููลต้่าง	ๆ	ดิูเป็นเรื�องส่ะดิวกิส่บัายุ 
ยุิ�งข่ึ�นและส่ามูารถ่นำเข่้าข่้อมููลเพื�อชี่วยุในกิารบัันทัึกิบััญช่ีไดิ้อยุ่างห้ลากิห้ลายุมูากิ 
และห้ลายุ	ๆ	องค์กิร	 ยัุงพัฒนาไปใช้ีระบับังานแบับั	Cloud	ซึ่ึ�งช่ีวยุส่่งเส่ริมูกิารทัำงาน 
ร่วมูกิัน	ให้้ทั่มูงานส่ามูารถ่เข่้าถ่ึงข่้อมููลไดิ้จิากิทุักิ	ๆ	ท่ั�ดิ้วยุระบับักิารรักิษาความูปลอดิภัยุ
ในระดิับัส่ากิล	กิารยุกิระดัิบัโปรแกิรมูบััญช่ีทัั�งระดิับั	SMEs	และระดิับั	ERP	ทั่�ผส่มูผส่าน
เทัคโนโลยุ่ต้่าง	ๆ	ส่่งผลให้้งานบััญชี่ค่อยุ	ๆ	ข่ับัเคลื�อนเข่้าสู่่ยุุคดิิจิิทััลไดิ้อยุ่างรวดิเร็ว 
ทัักิษะทั่�เข่้ามูามู่บัทับัาทัส่ำคัญกิับันักิบััญชี่คือศาส่ต้ร์ในกิารทัำงานดิ้านวิเคราะห้์ข่้อมููล 
เพื�อให้้พร้อมูต้่อกิารต้ัดิส่ินใจิ	ห้รือ	Data	Analytics

	 แน่นอนว่าทัุกิ	ๆ	เรื�องในโลกิใบัน่�เห้มูือนเห้ร่ยุญทั่�มู่ส่องดิ้าน	
ทัา่มูกิลางความูส่ะดิวกิ	รวดิเรว็	และกิารใชีป้ระโยุชีนจ์ิากิข่อ้มูลูทั่�มูคุ่ณคา่
อยุา่งมูห้าศาล	กิำลงัทัา้ทัายุวชิีาชีพ่บัญัชีสู่่ก่ิารพฒันาอยุา่งกิา้วกิระโดิดิ 
ส่ง่ผลให้น้กัิบััญชีข่่ยุายุบัทับัาทัทัางวชิีาชีพ่ทั่�ส่ำคญัยุิ�งข่ึ�น	ทัั�งดิา้นกิลยุทุัธุ์ 
กิารออกิแบับัพัฒนาระบับังาน	กิารจัิดิกิารความูเส่่�ยุง	รวมูถ่ึงกิารเป็น 
“นักิบััญชี่นวัต้กิร”	 นำนวัต้กิรรมูมูาประยุุกิต้์ใชี้	 อยุ่างทั่�ผู้ เข่่ยุน 
ไดิ้เคยุกิล่าวไว้ในห้ลายุ	ๆ	บัทัความูท่ั�ผ่านมูา	ส่ิ�งเห้ล่าน่�เกิิดิจิากิปัจิจัิยุ
ทั่�ส่ำคัญ	คือ	“ข่้อมููล”	นักิบััญชี่จิะเป็นผู้เกิ็บัรวบัรวมู	ใชี้	เผยุแพร่และ 
เกิ็บัรักิษาข่้อมููลมูห้าศาลข่องธุุรกิิจิ	 ซึ่ึ�งรวมูถ่ึงข่้อมููลส่่วนบัุคคล 
(Personal	Data)	เชี่น	ชีื�อ	ท่ั�อยุู่	เลข่บััญชี่ธุนาคาร	เบัอร์โทัรศัพทั์	อ่เมูล 
ทั่�เป็นส่่วนห้นึ�งข่องข่้อมููลทัางธุุรกิิจิท่ั�ได้ิรับัข้่อมููลข่องลูกิค้า	ข่้อมููล
พนักิงานและกิรรมูกิารบัริษัทั	 จิากิเอกิส่ารกิารค้า	 ห้รือเอกิส่าร 
ในระบับังานข่องธุุรกิิจิอ่กิดิ้วยุ	แน่นอนว่าห้ากิข่้อมููลส่่วนบัุคคลเห้ล่าน่�
เกิิดิกิารรั�วไห้ลจิากิระบับังาน	ห้รือเกิิดิกิารใชี้ประโยุชีน์ในวัต้ถุ่ประส่งค ์
ทั่�ไมูถ่่กูิต้อ้งนำไปสู่ก่ิารล่วงละเมิูดิส่ทิัธุขิ่องเจ้ิาข่องข้่อมูลู	(Data	Subject)	 
ยุ่อมูส่่งผลเส่่ยุห้ายุต้่อเจิ้าข่องข่้อมููลและเกิิดิปัญห้าต้่อองค์กิรธุุรกิิจิ 
ทั่�เกิ็บัรวบัรวมูรักิษาข่้อมููลดิ้วยุเชี่นเดิ่ยุวกิัน

	 กิ า รดิู แ ลปกิป้ อ ง ข่้ อ มูู ล ส่่ ว นบัุ ค คลนั� น 
มู่กิฎระเบ่ัยุบัในระดิับัส่ากิลเร่ยุกิว่า	General	Data 
Protection	Regulation	ห้รือ	GDPR	 เป็นกิฎห้มูายุ
คุ้มูครองข่้อมููลส่่วนบัุคคลข่องพลเมูืองส่ห้ภาพยุุโรป 
ซึ่ึ�งไดิ้บัังคับัใชี้ต้ั� งแต้่ปี 	 2561	 และในประเทัศไทัยุ 
มูก่ิฎห้มูายุคุมู้ครองข้่อมูลูส่ว่นบัคุคล		คอื	พระราชีบัญัญตั้ิ 
คุ้มูครองข้่อมููลส่่วนบุัคคล	 (“PDPA”)	ซึ่ึ�งออกิประกิาศ
ในปี	 พ.ศ.	 2562	 และไดิ้มู่กิารเลื�อนกิารบัังคับัใชี ้
เพื�อให้้เกิิดิกิารเต้ร่ยุมูพร้อมูข่องธุุรกิิจิ	 แต้่อยุ่างไรกิ็ดิ่ 
ในปัจิจิุบัันห้ลายุ	 ๆ	 องค์กิรไดิ้นำส่าระส่ำคัญและ
แนวทัางข่อง	PDPA	มูาวางแนวทัางปฏิิบััติ้ข่องธุุรกิิจิ 
เพื�อเต้ร่ยุมูความูพร้อมูแล้ว

โดย นายราชิิต ไชิยรัตน์ 
-	กิรรมูกิารบัริห้าร	บัจิกิ.เอ็น.อาร์.กิรุ�ป	แอดิไวซึ่อร่�	(บัริษัทัในเครือ	CNR	Group)	และผู้ร่วมูกิ่อต้ั�ง	Platform	“AccRevo”
-	กิรรมูกิารในคณะกิรรมูกิารวิชีาชี่พบััญชี่ดิ้านกิารทัำบััญชี่
-	ประธุานคณะทัำงานพัฒนาและศึกิษาความูกิ้าวห้น้าทัางเทัคโนโลยุ่เพื�อกิารทัำบััญชี่
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	 ข่้อมููลทั่�ธุุรกิิจิจัิดิเกิ็บัรวบัรวมูผ่านระบับังานต่้าง	ๆ	ควรไดิ้รับักิารจิำแนกิประเภทั 
ต้ามูประเภทัเจิ้าข่องข้่อมููลทั่�	 เชี่น	ข่้อมููลลูกิค้า	ข่้อมููลผู้จิำห้น่ายุ	ข่้อมููลพนักิงาน	และต้้องมู ่
กิารจิัดิประเภทัโดิยุพิจิารณาให้้ชีัดิเจินว่า	ข่้อมููลใดิทั่�เป็นข่้อมููลส่่วนบัุคคลต้ามูทั่�	PDPA	กิำห้นดิ
ซึ่ึ�งต้้องไดิ้รับักิารปฏิิบััต้ิให้้ถู่กิต้้องต้ามู	PDPA	บั้าง

	 ภายุใต้้	PDPA	 ข้่อมููลส่่วนบุัคคล	 (Personal	Data)	ซึ่ึ�งห้มูายุถึ่ง	ข่้อมููลเก่ิ�ยุวกัิบั 
บัุคคลธุรรมูดิาซึ่ึ�งทัำให้้ส่ามูารถ่ระบัุต้ัวบัุคคลนั�นไดิ้	 ไมู่ว่าทัางต้รงห้รือทัางอ้อมู	เชี่น	ชีื�อ	ทั่�อยุู่ 
เลข่บััญชี่ธุนาคาร	 เบัอร์โทัรศัพทั์	 อ่เมูล	แต้่ไมู่รวมูถ่ึงข่้อมููลข่องผู้ถ่ึงแกิ่กิรรมูโดิยุเฉพาะ 
และนอกิจิากิข้่อมููลส่่วนบุัคคลธุรรมูดิาแล้ว	PDPA	 ไดิ้ให้้ความูส่ำคัญกิับัข่้อมููลส่่วนบุัคคล 
อ่กิประเภทัห้นึ�งเป็นกิารเฉพาะคือ	 ข้่อมููลส่่วนบุัคคลอ่อนไห้ว	 (Sensitive	Personal	Data) 
ซึ่ึ�งไดิ้แกิ่	 ข่้อมููล	 เชีื�อชีาต้ิ	ความูคิดิเห้็นทัางกิารเมูือง	ศาส่นา	พฤต้ิกิรรมูทัางเพศ	ประวัต้ิ
อาชีญากิรรมู	 ข้่อมููลสุ่ข่ภาพ	 ข่้อมููลส่ห้ภาพแรงงาน	 ข้่อมููลพันธุุกิรรมู	 ข้่อมููลชี่วภาพ 
ซึ่ึ�งห้ากิถู่กินำไปใชี้โดิยุไมู่ได้ิรับัอนุญาต้ห้รือไมู่ถู่กิต้้องต้ามูห้ลักิเกิณฑ์์ข่อง	PDPA	อาจิทัำให้้ 
ภาคธุุรกิิจิมู่ความูเส่่�ยุงภายุใต้้	PDPA	ทัั�งในแง่ข่องคดิ่แพ่ง	อาญา	และปกิครอง

	 กิารประมูวลผลข้่อมููลต้ามูกิฎห้มูายุน่�	ห้มูายุถึ่ง	 เกิ็บัรวบัรวมู	กิารใช้ี	กิารเผยุแพร่ 
และกิารเ ก็ิบัรักิษาข้่อมููลส่่วนบุัคคล	 ดิั งนั�น 	 กิิจิกิรรมูทัางธุุ รกิิจิและกิารทัำบััญช่ี 
ซึ่ึ�งต้้องมู่กิารเกิ็บัข่้อมููล	บัันทัึกิ	ข่้อมููล	ใชี้ในกิารทัำงาน	เผยุแพร่และเกิ็บัรักิษา	ห้ากิเกิ่�ยุวข่้องกิับั
ข่อ้มูลูส่ว่นบัคุคลกิจ็ิะถ่อืเปน็กิารประมูวลผลข่อ้มูลูส่ว่นบัคุคล	ต้ามูทั่�	PDPA	กิำห้นดิทัั�งห้มูดิ	และ
ภาคธุุรกิิจิโดิยุเฉพาะนักิบััญชี่มู่ห้น้าทั่�ต้้องปฏิิบััต้ิต้ามู	PDPA	อยุ่างเห้มูาะส่มู

	 ในกิารท่ั�ภาคธุุรกิิจิจิะส่ามูารถ่ประมูวลผลข้่อมููลได้ิโดิยุถู่กิต้้องต้ามู	 PDPA 
มูักิมู่ความูเข่้าใจิว่าจิะต้้องไดิ้รับัความูยิุนยุอมูก่ิอนเส่มูอ	แต้่ในความูเป็นจิริง	ฐานทั่�ให้้เห้ตุ้ผล 
อนัชีอบัดิว้ยุกิฎห้มูายุแกิภ่าคธุรุกิจิิในกิารประมูวลผลข่อ้มูลู	มูห่้ลายุประกิาร	ไดิแ้กิ	่ฐานกิฎห้มูายุ	
ฐานระงับัอันต้รายุต่้อชี่วิต้	ฐานสั่ญญา	ฐานภารกิิจิเพื�อประโยุชีน์ส่าธุารณะห้รืออำนาจิรัฐ 
ฐานประโยุชีน์อันชีอบัธุรรมูดิ้วยุกิฎห้มูายุ	ฐานจิดิห้มูายุเห้ตุ้	กิารวิจิัยุและส่ถ่ิต้ิ	และในทั้ายุทั่�สุ่ดิ 
คือ	ฐานความูยิุนยุอมู	 จึิงเห็้นได้ิว่ากิารประมูวลผลข้่อมููลนั�นไมู่ได้ิอยุู่บันฐานความูยิุนยุอมู 
เส่มูอไปและเมูื�อให้้ความูยุินยุอมูไดิ้	เจิ้าข่องข่้อมููลกิ็ส่ามูารถ่ถ่อนความูยุินยุอมูไดิ้เชี่นกิัน	

	 นักับััญชีซีึ่่�งเป็น็ัผู้้�มีีความีเกี�ยวข้�องกบััข้�อมีล้อยา่งมีากจึง่ควรเตรยีมีพร�อมีในัการป็ฏิบิัตัติามี	PDPA	ดังักลา่วเชีน่ักนัั	เพ่�อให้�สามีารถป็รบััตวัและ 
ให้�คำแนัะนัำแก่ฝ่่ายบัริห้ารห้ร่อให้�แก่ล้กค�าไดั�อย่างถ้กต�อง	ซึ่่�งจึะชี่วยลดัความีเสี�ยงและต�นัทุุนัให้�แก่ธุุรกิจึไดั�ดั�วยเชี่นักันั	สาระสำคัญทุี�นัักบััญชี ี
ควรทุราบัมีีดัังนัี�

	 ส่ำห้รับักิารดิำเนินกิระบัวนกิารทัางบััญชี่นั�น	 ดิ้วยุเห้ตุ้ทั่� เป็นกิารดิำเนินกิาร 
เพื�อให้้ส่อดิคล้องกิับัพระราชีบััญญัต้ิกิารบััญชี่	ห้รือประมูวลรัษฎากิร	ห้รือเป็นกิารให้้บัริกิาร 
ห้รือปฏิิบััติ้ห้น้าทั่�	 ต้ามูสั่ญญาท่ั�ภาคธุุรกิิจิอาจิมู่ส่ำห้รับัแต่้ละกิลุ่มูเจ้ิาข่องข้่อมููลส่่วนบุัคคล 
เป็นส่ำคัญ	ดิังนั�น	กิารประมูวลผลข่้อมููลส่่วนบัุคคลเพื�อกิารบััญชี่ต้่าง	ๆ 	อยุู่ภายุใต้้ฐานกิฎห้มูายุ
และฐานสั่ญญาอยุู่แล้วเดิิมู	ภาคธุุรกิิจิจึิงมู่เพ่ยุงห้น้าท่ั�ในกิารประกิาศนโยุบัายุคุ้มูครอง
ข่้อมููลส่่วนบัุคคล	(Privacy	Notice)	 เทั่านั�น	โดิยุไมู่ต้้องข่อความูยุินยุอมูอ่กิ	ทัั�งน่�	กิารเข่้าใจิ 
ฐานข่องกิารประมูวลผลข่อ้มูลูและระบัฐุานอยุา่งเห้มูาะส่มูจิะชีว่ยุออกิแบับัระบับักิารทัำงานไดิ้
อยุ่างมู่ประส่ิทัธุิภาพและลดิต้้นทัุนทั่�ไมู่จิำเป็นไดิ้อยุ่างมูากิมูายุ

การจำาแนกข้้อมููล 

การประมูวลผลข้้อมููล 

ฐานข้องการประมูวลผลข้้อมููล 
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	 เจิา้ข่องข้่อมูลูส่ว่นบุัคคลมูสิ่่ทัธิุเก่ิ�ยุวกัิบัข้่อมูลูส่ว่นบุัคคลข่องต้นห้ลายุประกิารภายุใต้	้
PDPA	เชีน่	ส่ทิัธุขิ่อเข่า้ถ่งึและข่อรบััส่ำนาข่อ้มูลูส่ว่นบัคุคลทั่�เก่ิ�ยุวกิบััต้นซึ่ึ�งอยุูใ่นความูรบััผดิิชีอบั 
ข่องผู้ควบัคุมูข่้อมููลส่่วนบัุคคล	ส่ิทัธุิข่อให้้เปิดิเผยุถ่ึงกิารไดิ้มูาซึ่ึ�งข่้อมููลส่่วนบัุคคลดิังกิล่าว 
ทั่�ต้นไมู่ไดิ้ให้้ความูยุินยุอมู	ส่ิทัธุิในกิารข่อเคลื�อนยุ้ายุข่้อมููลส่่วนบัุคคลข่องต้น	กิรณ่ทั่�ข่้อมููล 
ไดิร้บัักิารจิดัิเกิบ็ัในรปูแบับัทั่�โอนไดิโ้ดิยุอตั้โนมูตั้	ิส่ทิัธุโิต้แ้ยุง้	ห้รอื	คดัิคา้นกิารประมูวลผลข่อ้มูลู	
ส่ิทัธุิข่อให้้ลบัทัำลายุ	ห้รือทัำให้้ข่้อมููลส่่วนบัุคคลไมู่ส่ามูารถ่ระบัุต้ัวบัุคคลทั่�เป็นเจิ้าข่องข่้อมููล
ส่่วนบัุคคลไดิ้	ซึ่ึ�งมู่รายุละเอ่ยุดิและเงื�อนไข่ในทัางปฏิิบััต้ิในห้ลายุ	ๆ	กิรณ่ทั่�ต้้องทัำความูเข่้าใจิ

	 “ผู้ควบัคุมูข่้อมููลส่่วนบัุคคล”	ห้มูายุถ่ึง	 บัุคคลและนิต้ิบัุคคลทั่�มู่อำนาจิห้น้าทั่� 
ในกิารต้ัดิส่ินใจิในกิารเกิ็บัรวบัรวมู	ใชี้	ห้รือเปิดิเผยุข่้อมููลส่่วนบัุคคล	ซึ่ึ�งในกิรณ่ข่องภาคธุุรกิิจิ 
ทั่�ทัำบััญชี่ดิังกิล่าว	ภาคธุุรกิิจิยุ่อมูมู่ฐานะเป็นผู้ควบัคุมูข่้อมููลส่่วนบัุคคล	และมู่ห้น้าทั่�ภายุใต้้	
PDPA	ต้้อง	(1)	แจิ้งกิารประมูวลผลข่้อมููลส่่วนบัุคคลให้้ชีัดิเจินเพื�อให้้เจิ้าข่องข่้อมููลส่่วนบัุคคล
ทัราบั	และ	(2)	จิัดิให้้มู่มูาต้รกิารกิารรักิษาความูมูั�นคงปลอดิภัยุทั่�เห้มูาะส่มู	โดิยุจิัดิให้้มู่ระบับั 
กิารต้รวจิส่อบัเพื�อให้้มู่กิารลบัห้รือทัำลายุเมูื�อพ้นระยุะเวลาเกิ็บัรักิษาห้รือเกิินความูจิำเป็น 
ต้ามูวัต้ถุ่ประส่งค์ในกิารเกิ็บัรวบัรวมูข้่อมููล	รวมูถึ่งมู่ห้น้าทั่�แจิ้งเห้ตุ้กิรณ่เกิิดิกิารละเมูิดิข้่อมููล
ส่่วนบัุคคล

	 บัทักิำห้นดิโทัษกิรณ่ไมู่ปฏิิบััต้ิต้ามู	 PDPA	น่�	 มู่ทัั�งโทัษทัางแพ่งและทัางอาญา 
มู่ความูรุนแรงถึ่งจิำคุกิ	 โดิยุเฉพาะกิรณ่ข้่อมููลส่่วนบุัคคลอ่อนไห้ว	ซึ่ึ�งอาจินำไปสู่่โทัษจิำคุกิ 
ข่องกิรรมูกิาร	ห้รอืผูจ้ิดัิกิาร	และมูบ่ัทักิำห้นดิโทัษทัางปกิครองเปน็กิารลงโทัษโดิยุกิารต้ดัิส่นิข่อง
คณะกิรรมูกิารคุ้มูครองข่้อมููลส่่วนบัุคคลเพิ�มูสู่งสุ่ดิถ่ึง	5	ล้านบัาทั	จิึงถ่ือเป็นกิฎห้มูายุทัางธุุรกิิจิ 
ทั่�มู่บัทักิำห้นดิโทัษรุนแรงในทัางปฏิิบััต้ิ

	 การคุ�มีครองข้�อมี้ลส่วนับัุคคลจึ่งถ่อเป็็นักระบัวนัการสำคัญทุี�นัักบััญชีีควรต�อง
ทุำความีเข้�าใจึและเตรียมีพร�อมีในัการป็ฏิิบััติ	ทุั�งนัี�	 นัักบััญชีีจึะเป็็นัผู้้�มีีบัทุบัาทุสำคัญ 
อย่างมีากต่อธุุรกิจึและชี่วยให้�องค์กรธุุรกิจึใชี�ป็ระโยชีนั์จึากข้�อมี้ลไดั�อย่างมีห้าศาล	ในัข้ณะ
เดัียวกันันัักบััญชีีก็จึะเป็็นัผู้้�ทุี�มีีความีรับัผิู้ดัชีอบัและมีีส่วนัร่วมีในัการออกแบับัและกำห้นัดั
โครงสร�างในัการเก็บัรวมีรวมีมีาตรการการควบัคุมีภายในัดั�านัข้�อมี้ลข้ององค์กรให้�เป็็นัไป็
ตามีมีาตรฐานัทีุ�กฎห้มีายกำห้นัดั	ดังันัั�นั	นัักบัญัชีจ่ีึงมีหี้นั�าทุี�อนััสำคญัในัการสร�างความีสมีดุัล
ระห้วา่งป็ระโยชีนัใ์นัการใชี�ข้�อมีล้และต�นัทุนุัในัการดัแ้ลรกัษาข้�อมีล้ข้ององคก์ร	ดังัคำกลา่ว
ทุี�ว่า	“อำนัาจึทุี�ยิ�งให้ญ่ย่อมีมีาพร�อมีความีรับัผู้ิดัชีอบัอันัให้ญ่ยิ�ง”	(With	Great	Power	
Comes	Great	Responsibility)	การร่วมีกันัพัฒนัาวิชีาชีีพบััญชีีส้่อนัาคตนัี�จึะชี่วยยก
ระดัับัวิชีาชีีพบััญชีีส้่มีิติให้มี่	และเดัินัทุางร่วมีกันัในัการเป็ลี�ยนัผู้่านัส้่ยุคดัิจึิทุัลอย่างเต็มีตัว
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	 ข่้อมููลทั่�ธุุรกิิจิจัิดิเกิ็บัรวบัรวมูผ่านระบับังานต่้าง	ๆ	ควรไดิ้รับักิารจิำแนกิประเภทั 
ต้ามูประเภทัเจิ้าข่องข้่อมููลทั่�	 เชี่น	ข่้อมููลลูกิค้า	ข่้อมููลผู้จิำห้น่ายุ	ข่้อมููลพนักิงาน	และต้้องมู ่
กิารจิัดิประเภทัโดิยุพิจิารณาให้้ชีัดิเจินว่า	ข้่อมููลใดิทั่�เป็นข่้อมููลส่่วนบัุคคลต้ามูทั่�	PDPA	กิำห้นดิ
ซึ่ึ�งต้้องไดิ้รับักิารปฏิิบััต้ิให้้ถู่กิต้้องต้ามู	PDPA	บั้าง

	 ภายุใต้้	PDPA	 ข้่อมููลส่่วนบุัคคล	 (Personal	Data)	ซึ่ึ�งห้มูายุถึ่ง	ข่้อมููลเก่ิ�ยุวกัิบั 
บัุคคลธุรรมูดิาซึ่ึ�งทัำให้้ส่ามูารถ่ระบัุต้ัวบัุคคลนั�นไดิ้	 ไมู่ว่าทัางต้รงห้รือทัางอ้อมู	เชี่น	ชีื�อ	ทั่�อยุู่ 
เลข่บััญชี่ธุนาคาร	 เบัอร์โทัรศัพทั์	 อ่เมูล	แต้่ไมู่รวมูถึ่งข่้อมููลข่องผู้ถ่ึงแกิ่กิรรมูโดิยุเฉพาะ 
และนอกิจิากิข้่อมููลส่่วนบุัคคลธุรรมูดิาแล้ว	PDPA	 ไดิ้ให้้ความูส่ำคัญกิับัข่้อมููลส่่วนบุัคคล 
อ่กิประเภทัห้นึ�งเป็นกิารเฉพาะคือ	 ข้่อมููลส่่วนบุัคคลอ่อนไห้ว	 (Sensitive	Personal	Data) 
ซึ่ึ�งไดิ้แกิ่	 ข่้อมููล	 เชีื�อชีาต้ิ	ความูคิดิเห้็นทัางกิารเมูือง	ศาส่นา	พฤต้ิกิรรมูทัางเพศ	ประวัต้ิ
อาชีญากิรรมู	 ข้่อมููลสุ่ข่ภาพ	 ข่้อมููลส่ห้ภาพแรงงาน	 ข้่อมููลพันธุุกิรรมู	 ข้่อมููลชี่วภาพ 
ซึ่ึ�งห้ากิถู่กินำไปใชี้โดิยุไมู่ได้ิรับัอนุญาต้ห้รือไมู่ถู่กิต้้องต้ามูห้ลักิเกิณฑ์์ข่อง	PDPA	อาจิทัำให้้ 
ภาคธุุรกิิจิมู่ความูเส่่�ยุงภายุใต้้	PDPA	ทัั�งในแง่ข่องคดิ่แพ่ง	อาญา	และปกิครอง

	 กิารประมูวลผลข้่อมููลต้ามูกิฎห้มูายุน่�	ห้มูายุถึ่ง	 เกิ็บัรวบัรวมู	กิารใช้ี	กิารเผยุแพร่ 
และกิารเ ก็ิบัรักิษาข้่อมููลส่่วนบุัคคล	 ดิั งนั�น 	 กิิจิกิรรมูทัาง ธุุรกิิจิและกิารทัำบััญช่ี 
ซึ่ึ�งต้้องมู่กิารเกิ็บัข่้อมููล	บัันทัึกิ	ข่้อมููล	ใชี้ในกิารทัำงาน	เผยุแพร่และเกิ็บัรักิษา	ห้ากิเกิ่�ยุวข่้องกิับั
ข่อ้มูลูส่ว่นบัคุคลกิจ็ิะถ่อืเปน็กิารประมูวลผลข่อ้มูลูส่ว่นบัคุคล	ต้ามูทั่�	PDPA	กิำห้นดิทัั�งห้มูดิ	และ
ภาคธุุรกิิจิโดิยุเฉพาะนักิบััญชี่มู่ห้น้าทั่�ต้้องปฏิิบััต้ิต้ามู	PDPA	อยุ่างเห้มูาะส่มู

	 ในกิารท่ั�ภาคธุุรกิิจิจิะส่ามูารถ่ประมูวลผลข้่อมููลได้ิโดิยุถู่กิต้้องต้ามู	 PDPA 
มูักิมู่ความูเข่้าใจิว่าจิะต้้องไดิ้รับัความูยิุนยุอมูก่ิอนเส่มูอ	แต้่ในความูเป็นจิริง	ฐานทั่�ให้้เห้ตุ้ผล 
อนัชีอบัดิว้ยุกิฎห้มูายุแกิภ่าคธุรุกิจิิในกิารประมูวลผลข่อ้มูลู	มู่ห้ลายุประกิาร	ไดิแ้กิ	่ฐานกิฎห้มูายุ	
ฐานระงับัอันต้รายุต่้อชี่วิต้	ฐานสั่ญญา	ฐานภารกิิจิเพื�อประโยุชีน์ส่าธุารณะห้รืออำนาจิรัฐ 
ฐานประโยุชีน์อันชีอบัธุรรมูดิ้วยุกิฎห้มูายุ	ฐานจิดิห้มูายุเห้ตุ้	กิารวิจิัยุและส่ถ่ิต้ิ	และในทั้ายุทั่�สุ่ดิ 
คือ	ฐานความูยิุนยุอมู	 จึิงเห็้นได้ิว่ากิารประมูวลผลข้่อมููลนั�นไมู่ได้ิอยุู่บันฐานความูยิุนยุอมู 
เส่มูอไปและเมูื�อให้้ความูยุินยุอมูไดิ้	เจิ้าข่องข่้อมููลกิ็ส่ามูารถ่ถ่อนความูยุินยุอมูไดิ้เชี่นกิัน	

	 นักับัญัชีซีึ่่�งเป็น็ัผู้้�มีีความีเกี�ยวข้�องกบััข้�อมีล้อยา่งมีากจึง่ควรเตรยีมีพร�อมีในัการป็ฏิบิัตัติามี	PDPA	ดังักลา่วเชีน่ักนัั	เพ่�อให้�สามีารถป็รบััตวัและ 
ให้�คำแนัะนัำแก่ฝ่่ายบัริห้ารห้ร่อให้�แก่ล้กค�าไดั�อย่างถ้กต�อง	ซึ่่�งจึะชี่วยลดัความีเสี�ยงและต�นัทุุนัให้�แก่ธุุรกิจึไดั�ดั�วยเชี่นักันั	สาระสำคัญทุี�นัักบััญชีี 
ควรทุราบัมีีดัังนัี�

	 ส่ำห้รับักิารดิำเนินกิระบัวนกิารทัางบััญชี่นั�น	 ดิ้วยุเห้ตุ้ทั่� เป็นกิารดิำเนินกิาร 
เพื�อให้้ส่อดิคล้องกิับัพระราชีบััญญัต้ิกิารบััญชี่	ห้รือประมูวลรัษฎากิร	ห้รือเป็นกิารให้้บัริกิาร 
ห้รือปฏิิบััติ้ห้น้าทั่�	 ต้ามูสั่ญญาท่ั�ภาคธุุรกิิจิอาจิมู่ส่ำห้รับัแต่้ละกิลุ่มูเจ้ิาข่องข้่อมููลส่่วนบุัคคล 
เป็นส่ำคัญ	ดัิงนั�น	กิารประมูวลผลข่้อมููลส่่วนบัุคคลเพื�อกิารบััญชี่ต้่าง	ๆ 	อยุู่ภายุใต้้ฐานกิฎห้มูายุ
และฐานสั่ญญาอยุู่แล้วเดิิมู	ภาคธุุรกิิจิจึิงมู่เพ่ยุงห้น้าท่ั�ในกิารประกิาศนโยุบัายุคุ้มูครอง
ข่้อมููลส่่วนบัุคคล	(Privacy	Notice)	 เทั่านั�น	โดิยุไมู่ต้้องข่อความูยุินยุอมูอ่กิ	ทัั�งน่�	กิารเข่้าใจิ 
ฐานข่องกิารประมูวลผลข่อ้มูลูและระบัฐุานอยุา่งเห้มูาะส่มูจิะชีว่ยุออกิแบับัระบับักิารทัำงานไดิ้
อยุ่างมู่ประส่ิทัธุิภาพและลดิต้้นทัุนทั่�ไมู่จิำเป็นไดิ้อยุ่างมูากิมูายุ

การจำาแนกข้้อมููล 

การประมูวลผลข้้อมููล 

ฐานข้องการประมูวลผลข้้อมููล 

01

02

03

	 เจิา้ข่องข้่อมูลูส่่วนบุัคคลมูสิ่่ทัธิุเก่ิ�ยุวกัิบัข้่อมูลูส่่วนบุัคคลข่องต้นห้ลายุประกิารภายุใต้	้
PDPA	เชีน่	ส่ทิัธุขิ่อเข่า้ถ่งึและข่อรบััส่ำนาข่อ้มูลูส่่วนบัคุคลทั่�เก่ิ�ยุวกิบััต้นซึ่ึ�งอยุูใ่นความูรบััผดิิชีอบั 
ข่องผู้ควบัคุมูข่้อมููลส่่วนบัุคคล	ส่ิทัธุิข่อให้้เปิดิเผยุถ่ึงกิารไดิ้มูาซึ่ึ�งข่้อมููลส่่วนบัุคคลดิังกิล่าว 
ทั่�ต้นไมู่ไดิ้ให้้ความูยุินยุอมู	ส่ิทัธุิในกิารข่อเคลื�อนยุ้ายุข่้อมููลส่่วนบัุคคลข่องต้น	กิรณ่ทั่�ข่้อมููล 
ไดิร้บัักิารจิดัิเกิบ็ัในรปูแบับัทั่�โอนไดิโ้ดิยุอตั้โนมูตั้	ิสิ่ทัธุโิต้แ้ยุง้	ห้รอื	คดัิคา้นกิารประมูวลผลข่อ้มูลู	
ส่ิทัธุิข่อให้้ลบัทัำลายุ	ห้รือทัำให้้ข่้อมููลส่่วนบัุคคลไมู่ส่ามูารถ่ระบัุต้ัวบัุคคลทั่�เป็นเจิ้าข่องข่้อมููล
ส่่วนบัุคคลไดิ้	ซึ่ึ�งมู่รายุละเอ่ยุดิและเงื�อนไข่ในทัางปฏิิบััต้ิในห้ลายุ	ๆ	กิรณ่ทั่�ต้้องทัำความูเข่้าใจิ

	 “ผู้ควบัคุมูข่้อมููลส่่วนบัุคคล”	ห้มูายุถ่ึง	 บัุคคลและนิต้ิบัุคคลทั่�มู่อำนาจิห้น้าทั่� 
ในกิารต้ัดิส่ินใจิในกิารเกิ็บัรวบัรวมู	ใชี้	ห้รือเปิดิเผยุข่้อมููลส่่วนบัุคคล	ซึ่ึ�งในกิรณ่ข่องภาคธุุรกิิจิ 
ทั่�ทัำบััญชี่ดิังกิล่าว	ภาคธุุรกิิจิยุ่อมูมู่ฐานะเป็นผู้ควบัคุมูข่้อมููลส่่วนบัุคคล	และมู่ห้น้าทั่�ภายุใต้้	
PDPA	ต้้อง	(1)	แจิ้งกิารประมูวลผลข่้อมููลส่่วนบัุคคลให้้ชีัดิเจินเพื�อให้้เจิ้าข่องข่้อมููลส่่วนบัุคคล
ทัราบั	และ	(2)	จิัดิให้้มู่มูาต้รกิารกิารรักิษาความูมูั�นคงปลอดิภัยุทั่�เห้มูาะส่มู	โดิยุจิัดิให้้มู่ระบับั 
กิารต้รวจิส่อบัเพื�อให้้มู่กิารลบัห้รือทัำลายุเมูื�อพ้นระยุะเวลาเกิ็บัรักิษาห้รือเกิินความูจิำเป็น 
ต้ามูวัต้ถุ่ประส่งค์ในกิารเกิ็บัรวบัรวมูข้่อมููล	รวมูถึ่งมู่ห้น้าทั่�แจิ้งเห้ตุ้กิรณ่เกิิดิกิารละเมูิดิข้่อมููล
ส่่วนบัุคคล

	 บัทักิำห้นดิโทัษกิรณ่ไมู่ปฏิิบััต้ิต้ามู	 PDPA	น่�	 มู่ทัั�งโทัษทัางแพ่งและทัางอาญา 
มู่ความูรุนแรงถึ่งจิำคุกิ	 โดิยุเฉพาะกิรณ่ข้่อมููลส่่วนบุัคคลอ่อนไห้ว	ซึ่ึ�งอาจินำไปสู่่โทัษจิำคุกิ 
ข่องกิรรมูกิาร	ห้รอืผูจ้ิดัิกิาร	และมูบ่ัทักิำห้นดิโทัษทัางปกิครองเปน็กิารลงโทัษโดิยุกิารต้ดัิส่นิข่อง
คณะกิรรมูกิารคุ้มูครองข่้อมููลส่่วนบัุคคลเพิ�มูสู่งสุ่ดิถ่ึง	5	ล้านบัาทั	จึิงถ่ือเป็นกิฎห้มูายุทัางธุุรกิิจิ 
ทั่�มู่บัทักิำห้นดิโทัษรุนแรงในทัางปฏิิบััต้ิ

	 การคุ�มีครองข้�อมี้ลส่วนับัุคคลจึ่งถ่อเป็็นักระบัวนัการสำคัญทุี�นัักบััญชีีควรต�อง
ทุำความีเข้�าใจึและเตรียมีพร�อมีในัการป็ฏิิบััติ	ทุั�งนัี�	 นัักบััญชีีจึะเป็็นัผู้้�มีีบัทุบัาทุสำคัญ 
อย่างมีากต่อธุุรกิจึและชี่วยให้�องค์กรธุุรกิจึใชี�ป็ระโยชีนั์จึากข้�อมี้ลไดั�อย่างมีห้าศาล	ในัข้ณะ
เดัียวกันันัักบััญชีีก็จึะเป็็นัผู้้�ทุี�มีีความีรับัผู้ิดัชีอบัและมีีส่วนัร่วมีในัการออกแบับัและกำห้นัดั
โครงสร�างในัการเก็บัรวมีรวมีมีาตรการการควบัคุมีภายในัดั�านัข้�อมี้ลข้ององค์กรให้�เป็็นัไป็
ตามีมีาตรฐานัทุี�กฎห้มีายกำห้นัดั	ดังันัั�นั	นักับัญัชีจ่ีึงมีหี้นั�าทุี�อนััสำคญัในัการสร�างความีสมีดุัล
ระห้วา่งป็ระโยชีนัใ์นัการใชี�ข้�อมีล้และต�นัทุนุัในัการดัแ้ลรกัษาข้�อมีล้ข้ององคก์ร	ดังัคำกลา่ว
ทุี�ว่า	“อำนัาจึทุี�ยิ�งให้ญ่ย่อมีมีาพร�อมีความีรับัผู้ิดัชีอบัอันัให้ญ่ยิ�ง”	(With	Great	Power	
Comes	Great	Responsibility)	การร่วมีกันัพัฒนัาวิชีาชีีพบััญชีีส้่อนัาคตนัี�จึะชี่วยยก
ระดัับัวิชีาชีีพบััญชีีส้่มีิติให้มี่	และเดัินัทุางร่วมีกันัในัการเป็ลี�ยนัผู้่านัส้่ยุคดัิจึิทุัลอย่างเต็มีตัว

สิิทธิิข้องเจ้าข้องข้้อมููล

หน้าที�ข้องผู้ควบคุมูข้้อมููลสิ่วนบุคคล 
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นักบัญชีกับการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อใช้ประโยชน์ภาคธุรกิจ
 ในปััจจุบัันมีีการพููดถึึงเร่�องการใช้้ข้้อมูีลเพู่�อนำมีาวิิเคราะห์์ให์้เห็์นโอกาสในการแก้ปััญห์าห์ร่อ
พูัฒนาธุุรกิจต่่าง ๆ อย่่างแพูร่ห์ลาย่ ห์ร่อที่ี�เรารู้จักในศััพูที่์ภาษาอังกฤษวิ่า “Data Analytics”  ซึ่ึ�งเพู่�อน ๆ 
นกับัญัชี้ห์รอ่สมีาชิ้กสภาวิชิ้าชี้พูบัญัชี้ห์ลาย่ ๆ  ที่า่นคงได้ต่ดิต่ามีจากการถ่ึาย่ที่อดควิามีรูผ้่า่น Facebook Live 
ห์ร่อ คอร์สอบัรมีจากที่างสภาวิิช้าชี้พูบััญชี้มีาบั้างแล้วิ ซึ่ึ�งน่าจะที่ำให์้เกิดควิามีเข้้าใจเบั่�องต้่นพูอสมีควิร 
จงึข้ออนุญาต่นำควิามีรูบ้ัางส่วินในเชิ้งภาคปัฏิบิัติั่มีาถ่ึาย่ที่อดให้์เพู่�อน ๆ  ได้เข้า้ใจและเห็์นภาพูว่ิา นกับัญัชี้นั�น 
จะสามีารถึนำเร่�อง Data Analytics มีาปัระยุ่กต่์ใช้้กับังานให์้เกิดปัระโย่ช้น์ในธุุรกิจห์ร่อกิจการได้อย่่างไร

	 ทุุกทุ่านเคยสงสัยบ้้างไหมครัับ้ว่่าเหตุุใดนักบ้ัญชีีอย่างเรัา	ๆ 	จึึงตุ้องเรั่�มมาใส่ใจึเรั่�องการัว่่เครัาะห์ข้้อมูล
กันมากข้ึ�นในปััจึจึุบ้ัน	ส่ว่นหนึ�งคงเปั็นเพรัาะการัดำเน่นธุุรัก่จึในปััจึจึุบ้ันนั�นมีการัเก็บ้ข้้อมูลจึากรัายการัธุุรัก่จึ 
ในลักษณะเปั็นรัูปัแบ้บ้ด่จึ่ทุัลมากข้ึ�น	เชี่น	การัค้าข้ายออนไลน์	ธุุรักรัรัมทุางโทุรัศััพทุ์ม่อถื่อ	เปั็นตุ้น	ซึ่ึ�งเครั่�องม่อ 
ทุี�ใชี้ในการัปัรัะมว่ลผลเพ่�อว่่เครัาะห์ข้้อมูลก็มีมากมายและตุ้นทุุนไม่สูงเม่�อเทุียบ้กับ้อดีตุ	 ดังนั�น	ก่จึการัตุ่าง	ๆ 
จึึงหันมาให้คว่ามสำคัญกับ้การัเก็บ้ฐานข้้อมูลข้นาดใหญ่	 เพ่�อทุี�จึะสามารัถืว่่เครัาะห์และหาโอกาสทุางธุุรัก่จึ 
เพ่�อเพ่�มรัายได้	ลดค่าใช้ีจึ่าย	หรั่อพัฒนาการัผล่ตุ	การับ้รั่การัให้รัว่ดเร็ัว่และมีปัรัะส่ทุธุ่ภาพมากย่�งข้ึ�น	 ดังนั�น 
จึึงเปั็นส่�งทุี�ไม่สามารัถืหลีกเลี�ยงได้ว่่า	ฝ่่ายบ้ัญชีีหรั่อนักบ้ัญชีีเองก็ถืูกคว่ามคาดหว่ังจึากฝ่่ายธุุรัก่จึอ่�น	ๆ 	ว่่าจึะเปั็น
ผู้ทุี�สามารัถืจึะชี่ว่ยในการัว่่เครัาะห์ข้้อมูลตุ่าง	ๆ 	ให้เก่ดภาพทุี�บู้รัณการัณ์	(Integration	View)	ในการัตุอบ้คำถืาม 
ทุางธุุรัก่จึได้อย่างเก่ดปัรัะโยชีน์และทุันตุ่อเว่ลา	 และทุี�สำคัญทุี�สุด	 สามารัถืบ้อกผลกรัะทุบ้ทุางการัเง่น 
จึากการัตุัดส่นใจึธุุรัก่จึตุ่าง	ๆ	ได้อย่างแม่นยำและรัว่ดเรั็ว่

	 มีบ้ทุคว่ามหนึ�งทุี�น่าสนใจึเกี�ยว่กับ้เรั่�อง	Data	Analytic	ทุี�ผู้เข้ียน	ได้ให้มุมมองว่่า	การัว่่เครัาะห์ข้้อมูล 
ในอนาคตุก็ค่อ	“การวิิเคราะห์์ข้้อมีูลแบับัให์้คำแนะนำ (Prescriptive Analytics)”	แล้ว่มันแตุกตุ่าง 
จึากการัว่่เครัาะห์ข้้อมูลแบ้บ้อ่�นอย่างไรั

ก่อนอื่นในบทความนั�น ได้้พูด้ถึึงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปใน 3 รูปแบบ

01
การัว่่เครัาะห์ข้้อมูลแบ้บ้พ่�นฐาน	(Descriptive	Analytics)	ค่อ	การัทุี�สรุัปัข้้อมูลเชี่งบ้รัรัยาย	เชี่น 
ยอดข้าย	จึำนว่นผูเ้ข้า้ชีมเว็่บ้ไซึ่ต์ุ	และจึำนว่นรัายการัการัตุลาด	เปัน็ตุ้น	การัว่เ่ครัาะห์ข้อ้มูลลักษณะนี� 
จึะให้เห็นว่่าเก่ดอะไรัข้ึ�นซึ่ึ�งส่ว่นใหญ่เปั็นข้้อมูลในอดีตุทุี�เก่ดข้ึ�นแล้ว่	นักบ้ัญชีีเรัาก็จึะมีคุ้นเคย 
การัว่เ่ครัาะหป์ัรัะเภทุนี�	กค็อ่	งบ้การัเงน่ทุี�เรัาจึดัทุำทุกุ	ๆ 	ไตุรัมาส	หรัอ่ปัรัะจึำปั	ีหรัอ่รัายงานยอดข้าย	
และค่าใชี้จึ่ายตุ่าง	ๆ	ในก่จึการั	เปั็นตุ้น

02
การัว่่เครัาะห์ข้้อมูลแบ้บ้พยากรัณ์	 (Predictive	Analytics)	ค่อ	การัว่่เครัาะห์เพ่�อพยากรัณ์ว่่า 
จึะเก่ดเหตุุการัณ์อะไรัข้ึ�น	ตุัว่อย่างทุี�มักจึะเห็นกับ้บ้่อยครัั�งก็ค่อ	ข้้อมูลปัรัะมาณการัตุ่าง	ๆ	 เชี่น 
ยอดข้าย	และจึำนว่นลูกค้าทุี�จึะเข้้าใชี้บ้รั่การัจึากข้้อมูลข้นาดใหญ่	 (Big	Data)	ซึ่ึ�งใชี้เครั่�องม่อ 
ในการัรัว่บ้รัว่มปัรัะมว่ลผลเพ่�อจึะสรั้างปัรัะมาณการัจึากแนว่โน้มข้องข้้อมูลทุี�ดังกล่าว่	

โดย นายกฤษฎา วรรธนะภาคิิน  
รัองกรัรัมการัผู้จึัดการัฝ่่ายการัเง่นและบ้ัญชีี	บ้รั่ษัทุ	โออ่ชี่	กรัุ�ปั	จึำกัด	(มหาชีน)
กรัรัมการัในคณะกรัรัมการัว่่ชีาชีีพบ้ัญชีีด้านการัทุำบ้ัญชีี	
คณะทุำงานพัฒนาและศัึกษาคว่ามก้าว่หน้าทุางเทุคโนโลยีเพ่�อการัทุำบ้ัญชีี

03
การัว่่เครัาะห์ข้้อมูลแบ้บ้ให้คำแนะนำ	(Prescriptive	Analytics)	ค่อ	การัว่่เครัาะห์ทุี�มีคว่ามซึ่ับ้ซึ่้อน
มากข้ึ�น	จึาก	Predictive	Analytics	และใชี้ในภาคธุุรัก่จึปััจึจึุบ้ันมากข้ึ�นเรั่�อย	ๆ	เน่�องจึากสามารัถื 
ทุี�จึะบ้อกได้ว่่า	หากมีการัปัรัับ้เปัลี�ยนปััจึจัึยในการัทุำธุุรัก่จึตุ่าง	ๆ	ไปัแล้ว่	ทุั�งภายในและภายนอก 
จึะเก่ดผลกรัะทุบ้อย่างไรัตุ่อก่จึการัและมีทุางเล่อกใดบ้้างทุี�เรัาจึะสามารัถืจึัดการัหรั่อเตุรัียมพรั้อม 
ในการัดำเนน่การัได้ล่ว่งหน้า	สำหรับั้หลาย	ๆ 	สถืานการัณ์ทุี�อาจึจึะเกด่ข้ึ�น	ซึ่ึ�งตุรังนี�เป็ันจุึดทุี�ทุำให้เรัาเห็นว่่า 
การัว่่เครัาะห์ลักษณะนี�	จึะตุ้องมีการัว่างฐานข้้อมูลทุี�ดีอย่างเปั็นรัะบ้บ้และมีการัตุั�งคำถืามทุางธุุรัก่จึ
สำหรับั้การัเปัลี�ยนแปัลงตุ่าง	ๆ 	ทุี�จึะเกด่ข้ึ�น	อยา่งครับ้ถ้ืว่น	เพ่�อทุี�จึะสามารัถืว่เ่ครัาะห์และสรุัปัออกมา 
เปั็นแนว่ทุางการัแก้ไข้ปััญหา	หรั่อแนว่ทุางพัฒนาธุุรัก่จึตุ่าง	ๆ	ได้อย่างมีปัรัะส่ทุธุ่ผลและทุันตุ่อเว่ลา

 เมี่�อเราได้ที่บัที่วินเน่�อห์าวิธิิุการวิิเคราะห์์แล้วิ ผ่มีข้อนำเข้า้สูข่้ั�นต่อนทีี่�ใช้กั้นโดย่ทัี่�วิไปัในที่างธุุรกิจสำห์รับัการวิเิคราะห์ข้์้อมูีล ซึึ่�งเกี�ย่วิข้้องกับั 
นักบััญช้ีทีุ่กที่่าน นั�นกค็่อ การวิิเคราะห์์เพู่�อต่อบัโจที่ย่์ห์ร่อปััญห์าที่างธุุรกิจ ต่ัวิอย่่างเช้่น ห์าก CEO ข้องบัริษัที่มีีกลยุ่ที่ธุ์ที่ี�จะเพูิ�มีย่อดข้าย่และกำไร 
ในปัีห์น้า และมีอบัห์มีาย่ให์้ฝ่่าย่บััญช้ี ช้่วิย่เสนอข้้อแนะนำวิ่ามีีแนวิที่างอย่่างไรบั้าง

	 ก่อนอ่�นเรัาคงตุ้องจึะเรั่�มตุั�งหลักก่อนว่่า	โจึทุย์ข้องทุ่าน	CEO	นั�นจึรั่ง	ๆ	แล้ว่	 เรัาในฐานะนักบ้ัญชีีจึะสามารัถืให้ข้้อเสนอแนะสำหรัับ้กลยุทุธุ์ 
ในปีัหน้าในมุมไหนได้บ้้าง	แน่นอนว่่าตุ้องเป็ันเร่ั�องข้องตัุว่เลข้ไม่ว่่าจึะเป็ันทุั�งยอดข้ายและกำไรั	ซึ่ึ�งมองเผ่น	ๆ	อาจึจึะเข้้าใจึได้ว่่า	คงว่าดหวั่งให้ 
เรัาจัึดทุำปัรัะมาณการัยอดข้ายและกำไรัสำหรัับ้กลยุทุธุ์ดังกล่าว่	โดยอ่งจึากตัุว่เลข้แนว่โน้มตุ่าง	ๆ	แตุ่แค่นี�อาจึจึะไม่พอเพียงในการัตัุดส่นใจึทุางธุุรัก่จึ 
เพรัาะยังไม่ได้ภาพทุี�เช่ี�อมโยงกับ้ฝ่่ายอ่�น	ๆ	 ในองค์กรัไม่ว่่าจึะเป็ัน	ฝ่่ายข้าย	ฝ่่ายตุลาด	หรั่อฝ่่ายผล่ตุ	 เปั็นตุ้น	การัว่่เครัาะห์ข้้อมูลทุี�นักบั้ญชี ี
คว่รัทุี�จึะพ่จึารัณานั�นน่าจึะเรั่�มจึากข้ั�นตุอนดังนี�

01
อะไรัค่อคำถืาม

ทุี�แทุ้จึรั่งข้องธุุรัก่จึทุี�ตุ้อง
พ่จึารัณา	(What	is 
business	question?) 
ในทุี�นี�เรัาตุ้องพ่จึารัณา 
ว่่าคำถืามข้องทุ่าน 
CEO	นั�นก็ค่อ 
เพ่�มยอดข้าย 
และเพ่�มกำไรัในปัีหน้า

02
ข้้อมูลอะไรับ้้างทุี�เกี�ยว่ข้้อง 
ทุี�จึะนำมาว่่เครัาะห์เกี�ยว่กับ้
คำถืามดังกล่าว่	(What	kind	
of	data	are	related	to?)	
เม่�อทุรัาบ้โจึทุย์	เรัาก็คว่รัเรั่�ม
พ่จึารัณาข้้อมูลทุี�เกี�ยว่ข้้อง	 
เชี่น	ส่นค้าทุี�ข้ายมีกี�ชีน่ด 
ชี่องทุางการัข้ายส่นค้า 
มีทุี�ไหนบ้้าง	ค่าใชี้จึ่ายในการัข้าย
เปั็นอย่างไรั	ปัรัะเภทุไหนบ้้าง 
การัทุำกำไรัข้องส่นค้าตุ่าง	ๆ 
เปั็นอย่างไรั

03
แหล่งข้้อมูลอยู่ทุี�ไหน 
(Where	is	source	of	data?)	
เม่�อเรัาพอจึะทุรัาบ้ว่่า 
ข้้อมูลอะไรัทุี�เกี�ยว่ข้้องกับ้ 
การัว่่เครัาะห์แล้ว่	เรัาตุ้องค้นหา
ว่่าจึะสามารัถืทุี�จึะเก็บ้หรั่อ
รัว่บ้รัว่มข้้อมูลมาจึากทุี�ได้ 
ซึ่ึ�งอาจึจึะเปั็นข้้อมูลจึาก 
รัะบ้บ้บ้ัญชีีข้องฝ่่ายบ้ัญชีี 
หรั่อข้้อมูลข้องรัะบ้บ้ว่างแผน
ทุรััพยากรัข้ององค์กรัทุี�เรัียกว่่า	
Enterprise	Resource 
Planning	(ERP)	หรั่อข้้อมูล 
จึากฝ่่ายข้าย	และฝ่่ายการัตุลาด

04
อะไรัค่อสมมตุ่ฐาน
หรั่อส่�งทุี�จึะได้จึาก 
การัว่่เครัาะห์ข้้อมูล
สำหรัับ้คำถืาม	
(What	is	potential	
finding?)

05
จึัดทุำข้้อสรัุปัหรั่อ 
คำแนะนำให้ 
ทุ่าน	CEO 
เพ่�อปัรัะกอบ้ 
การัพ่จึารัณาจึัดทุำ
กลยุทุธุ์ข้ององค์กรั	
(Make	a 
recommendation)

 มีาถึึงต่รงนี�ทีุ่กที่่านคงจะพูอให้์ภาพูได้บั้างวิ่า การให้์ข้้อแนะนำทีี่�เกิดจากการวิิเคราะห์์ข้้อมูีลนั�น ก็มีีลักษณะเช่้นเดีย่วิกับัวิิธุีการวิิเคราะห์ ์
ต่ามีแบับั Prescriptive Analytics ค่อ การให์้คำแนะนำที่ี�จะสามีารถึบัอกได้ถึึงการดำเนินกลยุ่ที่ธุ์ในข้้อสมีมีต่ิฐานในรูปัแบับัต่่าง ๆ และจะเกิด
ผ่ลลัพูธุ์ที่างธุุรกิจอย่่างไร ต่้องที่ำสิ�งใดก่อนห์ลัง ห์ร่อแมี้แต่่วิ่าต่้องเต่รีย่มีที่รัพูย่ากรห์ร่อปััจจัย่อะไร เพู่�อที่ี�จะสามีารถึช้่วิย่ให์้กิจการบัรรลุเปั้าห์มีาย่ 
ที่ี�ต่ั�งไวิ้ได้อย่่างครบัถึ้วินและมีีปัระสิที่ธุิผ่ล
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เพื่อใช้ประโยชน์ภาคธุรกิจ
 ในปััจจุบัันมีีการพููดถึึงเร่�องการใช้้ข้้อมูีลเพู่�อนำมีาวิิเคราะห์์ให์้เห็์นโอกาสในการแก้ปััญห์าห์ร่อ
พูัฒนาธุุรกิจต่่าง ๆ อย่่างแพูร่ห์ลาย่ ห์ร่อที่ี�เรารู้จักในศััพูที่์ภาษาอังกฤษวิ่า “Data Analytics”  ซึ่ึ�งเพู่�อน ๆ 
นกับัญัชี้ห์รอ่สมีาชิ้กสภาวิชิ้าชี้พูบัญัชี้ห์ลาย่ ๆ  ที่า่นคงได้ต่ดิต่ามีจากการถ่ึาย่ที่อดควิามีรูผ้่า่น Facebook Live 
ห์ร่อ คอร์สอบัรมีจากที่างสภาวิิช้าชี้พูบััญชี้มีาบั้างแล้วิ ซึ่ึ�งน่าจะที่ำให์้เกิดควิามีเข้้าใจเบั่�องต้่นพูอสมีควิร 
จงึข้ออนุญาต่นำควิามีรูบ้ัางส่วินในเชิ้งภาคปัฏิบิัติั่มีาถ่ึาย่ที่อดให้์เพู่�อน ๆ  ได้เข้า้ใจและเห็์นภาพูว่ิา นกับัญัชี้นั�น 
จะสามีารถึนำเร่�อง Data Analytics มีาปัระยุ่กต่์ใช้้กับังานให์้เกิดปัระโย่ช้น์ในธุุรกิจห์ร่อกิจการได้อย่่างไร

	 ทุุกทุ่านเคยสงสัยบ้้างไหมครัับ้ว่่าเหตุุใดนักบ้ัญชีีอย่างเรัา	ๆ 	จึึงตุ้องเรั่�มมาใส่ใจึเรั่�องการัว่่เครัาะห์ข้้อมูล
กันมากข้ึ�นในปััจึจึุบ้ัน	ส่ว่นหนึ�งคงเปั็นเพรัาะการัดำเน่นธุุรัก่จึในปััจึจึุบ้ันนั�นมีการัเก็บ้ข้้อมูลจึากรัายการัธุุรัก่จึ 
ในลักษณะเปั็นรัูปัแบ้บ้ด่จึ่ทุัลมากข้ึ�น	เชี่น	การัค้าข้ายออนไลน์	ธุุรักรัรัมทุางโทุรัศััพทุ์ม่อถื่อ	เปั็นตุ้น	ซึ่ึ�งเครั่�องม่อ 
ทุี�ใชี้ในการัปัรัะมว่ลผลเพ่�อว่่เครัาะห์ข้้อมูลก็มีมากมายและตุ้นทุุนไม่สูงเม่�อเทุียบ้กับ้อดีตุ	 ดังนั�น	ก่จึการัตุ่าง	ๆ 
จึึงหันมาให้คว่ามสำคัญกับ้การัเก็บ้ฐานข้้อมูลข้นาดใหญ่	 เพ่�อทุี�จึะสามารัถืว่่เครัาะห์และหาโอกาสทุางธุุรัก่จึ 
เพ่�อเพ่�มรัายได้	ลดค่าใช้ีจึ่าย	หรั่อพัฒนาการัผล่ตุ	การับ้รั่การัให้รัว่ดเร็ัว่และมีปัรัะส่ทุธุ่ภาพมากย่�งข้ึ�น	 ดังนั�น 
จึึงเปั็นส่�งทุี�ไม่สามารัถืหลีกเลี�ยงได้ว่่า	ฝ่่ายบ้ัญชีีหรั่อนักบ้ัญชีีเองก็ถืูกคว่ามคาดหว่ังจึากฝ่่ายธุุรัก่จึอ่�น	ๆ 	ว่่าจึะเปั็น
ผู้ทุี�สามารัถืจึะชี่ว่ยในการัว่่เครัาะห์ข้้อมูลตุ่าง	ๆ 	ให้เก่ดภาพทุี�บู้รัณการัณ์	(Integration	View)	ในการัตุอบ้คำถืาม 
ทุางธุุรัก่จึได้อย่างเก่ดปัรัะโยชีน์และทุันตุ่อเว่ลา	 และทุี�สำคัญทุี�สุด	 สามารัถืบ้อกผลกรัะทุบ้ทุางการัเง่น 
จึากการัตุัดส่นใจึธุุรัก่จึตุ่าง	ๆ	ได้อย่างแม่นยำและรัว่ดเรั็ว่

	 มีบ้ทุคว่ามหนึ�งทุี�น่าสนใจึเกี�ยว่กับ้เรั่�อง	Data	Analytic	ทุี�ผู้เข้ียน	ได้ให้มุมมองว่่า	การัว่่เครัาะห์ข้้อมูล 
ในอนาคตุก็ค่อ	“การวิิเคราะห์์ข้้อมีูลแบับัให์้คำแนะนำ (Prescriptive Analytics)”	แล้ว่มันแตุกตุ่าง 
จึากการัว่่เครัาะห์ข้้อมูลแบ้บ้อ่�นอย่างไรั

ก่อนอื่นในบทความนั�น ได้้พูด้ถึึงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปใน 3 รูปแบบ

01
การัว่่เครัาะห์ข้้อมูลแบ้บ้พ่�นฐาน	(Descriptive	Analytics)	ค่อ	การัทุี�สรุัปัข้้อมูลเชี่งบ้รัรัยาย	เชี่น 
ยอดข้าย	จึำนว่นผูเ้ข้า้ชีมเว็่บ้ไซึ่ต์ุ	และจึำนว่นรัายการัการัตุลาด	เปัน็ตุ้น	การัว่เ่ครัาะห์ข้อ้มูลลักษณะนี� 
จึะให้เห็นว่่าเก่ดอะไรัข้ึ�นซึ่ึ�งส่ว่นใหญ่เปั็นข้้อมูลในอดีตุทุี�เก่ดข้ึ�นแล้ว่	นักบ้ัญชีีเรัาก็จึะมีคุ้นเคย 
การัว่เ่ครัาะหป์ัรัะเภทุนี�	กค็อ่	งบ้การัเงน่ทุี�เรัาจึดัทุำทุกุ	ๆ 	ไตุรัมาส	หรัอ่ปัรัะจึำปั	ีหรัอ่รัายงานยอดข้าย	
และค่าใชี้จึ่ายตุ่าง	ๆ	ในก่จึการั	เปั็นตุ้น

02
การัว่่เครัาะห์ข้้อมูลแบ้บ้พยากรัณ์	 (Predictive	Analytics)	ค่อ	การัว่่เครัาะห์เพ่�อพยากรัณ์ว่่า 
จึะเก่ดเหตุุการัณ์อะไรัข้ึ�น	ตุัว่อย่างทุี�มักจึะเห็นกับ้บ่้อยครัั�งก็ค่อ	ข้้อมูลปัรัะมาณการัตุ่าง	ๆ	 เชี่น 
ยอดข้าย	และจึำนว่นลูกค้าทุี�จึะเข้้าใชี้บ้รั่การัจึากข้้อมูลข้นาดใหญ่	 (Big	Data)	ซึ่ึ�งใชี้เครั่�องม่อ 
ในการัรัว่บ้รัว่มปัรัะมว่ลผลเพ่�อจึะสรั้างปัรัะมาณการัจึากแนว่โน้มข้องข้้อมูลทุี�ดังกล่าว่	

โดย นายกฤษฎา วรรธนะภาคิิน  
รัองกรัรัมการัผู้จึัดการัฝ่่ายการัเง่นและบ้ัญชีี	บ้รั่ษัทุ	โออ่ชี่	กรัุ�ปั	จึำกัด	(มหาชีน)
กรัรัมการัในคณะกรัรัมการัว่่ชีาชีีพบ้ัญชีีด้านการัทุำบ้ัญชีี	
คณะทุำงานพัฒนาและศัึกษาคว่ามก้าว่หน้าทุางเทุคโนโลยีเพ่�อการัทุำบ้ัญชีี

03
การัว่่เครัาะห์ข้้อมูลแบ้บ้ให้คำแนะนำ	(Prescriptive	Analytics)	ค่อ	การัว่่เครัาะห์ทุี�มีคว่ามซึ่ับ้ซึ่้อน
มากข้ึ�น	จึาก	Predictive	Analytics	และใชี้ในภาคธุุรัก่จึปััจึจึุบ้ันมากข้ึ�นเรั่�อย	ๆ	เน่�องจึากสามารัถื 
ทุี�จึะบ้อกได้ว่่า	หากมีการัปัรัับ้เปัลี�ยนปััจึจัึยในการัทุำธุุรัก่จึตุ่าง	ๆ	ไปัแล้ว่	ทุั�งภายในและภายนอก 
จึะเก่ดผลกรัะทุบ้อย่างไรัตุ่อก่จึการัและมีทุางเล่อกใดบ้้างทุี�เรัาจึะสามารัถืจึัดการัหรั่อเตุรัียมพรั้อม 
ในการัดำเนน่การัได้ล่ว่งหน้า	สำหรับั้หลาย	ๆ 	สถืานการัณ์ทุี�อาจึจึะเกด่ข้ึ�น	ซึ่ึ�งตุรังนี�เป็ันจุึดทุี�ทุำให้เรัาเห็นว่่า 
การัว่่เครัาะห์ลักษณะนี�	จึะตุ้องมีการัว่างฐานข้้อมูลทุี�ดีอย่างเปั็นรัะบ้บ้และมีการัตุั�งคำถืามทุางธุุรัก่จึ
สำหรับั้การัเปัลี�ยนแปัลงตุ่าง	ๆ 	ทุี�จึะเกด่ข้ึ�น	อยา่งครับ้ถ้ืว่น	เพ่�อทุี�จึะสามารัถืว่เ่ครัาะห์และสรุัปัออกมา 
เปั็นแนว่ทุางการัแก้ไข้ปััญหา	หรั่อแนว่ทุางพัฒนาธุุรัก่จึตุ่าง	ๆ	ได้อย่างมีปัรัะส่ทุธุ่ผลและทุันตุ่อเว่ลา

 เมี่�อเราได้ที่บัที่วินเน่�อห์าวิธิิุการวิเิคราะห์แ์ล้วิ ผ่มีข้อนำเข้า้สูข่้ั�นต่อนทีี่�ใช้กั้นโดย่ที่ั�วิไปัในที่างธุรุกิจสำห์รับัการวิเิคราะห์ข์้อ้มูีล ซึึ่�งเกี�ย่วิข้อ้งกับั 
นักบััญช้ีทีุ่กที่่าน นั�นกค็่อ การวิิเคราะห์์เพู่�อต่อบัโจที่ย่์ห์ร่อปััญห์าที่างธุุรกิจ ต่ัวิอย่่างเช้่น ห์าก CEO ข้องบัริษัที่มีีกลยุ่ที่ธุ์ที่ี�จะเพูิ�มีย่อดข้าย่และกำไร 
ในปัีห์น้า และมีอบัห์มีาย่ให์้ฝ่่าย่บััญช้ี ช้่วิย่เสนอข้้อแนะนำวิ่ามีีแนวิที่างอย่่างไรบั้าง

	 ก่อนอ่�นเรัาคงตุ้องจึะเรั่�มตุั�งหลักก่อนว่่า	โจึทุย์ข้องทุ่าน	CEO	นั�นจึรั่ง	ๆ	แล้ว่	 เรัาในฐานะนักบ้ัญชีีจึะสามารัถืให้ข้้อเสนอแนะสำหรัับ้กลยุทุธุ์ 
ในปีัหน้าในมุมไหนได้บ้้าง	แน่นอนว่่าตุ้องเป็ันเร่ั�องข้องตัุว่เลข้ไม่ว่่าจึะเป็ันทุั�งยอดข้ายและกำไรั	ซึ่ึ�งมองเผ่น	ๆ	อาจึจึะเข้้าใจึได้ว่่า	คงว่าดหวั่งให้ 
เรัาจัึดทุำปัรัะมาณการัยอดข้ายและกำไรัสำหรัับ้กลยุทุธุ์ดังกล่าว่	โดยอ่งจึากตัุว่เลข้แนว่โน้มตุ่าง	ๆ	แตุ่แค่นี�อาจึจึะไม่พอเพียงในการัตัุดส่นใจึทุางธุุรัก่จึ 
เพรัาะยังไม่ได้ภาพทุี�เช่ี�อมโยงกับ้ฝ่่ายอ่�น	ๆ	 ในองค์กรัไม่ว่่าจึะเป็ัน	ฝ่่ายข้าย	ฝ่่ายตุลาด	หรั่อฝ่่ายผล่ตุ	 เปั็นตุ้น	การัว่่เครัาะห์ข้้อมูลทุี�นักบั้ญชี ี
คว่รัทุี�จึะพ่จึารัณานั�นน่าจึะเรั่�มจึากข้ั�นตุอนดังนี�

01
อะไรัค่อคำถืาม

ทุี�แทุ้จึรั่งข้องธุุรัก่จึทุี�ตุ้อง
พ่จึารัณา	(What	is 
business	question?) 
ในทุี�นี�เรัาตุ้องพ่จึารัณา 
ว่่าคำถืามข้องทุ่าน 
CEO	นั�นก็ค่อ 
เพ่�มยอดข้าย 
และเพ่�มกำไรัในปัีหน้า

02
ข้้อมูลอะไรับ้้างทุี�เกี�ยว่ข้้อง 
ทุี�จึะนำมาว่่เครัาะห์เกี�ยว่กับ้
คำถืามดังกล่าว่	(What	kind	
of	data	are	related	to?)	
เม่�อทุรัาบ้โจึทุย์	เรัาก็คว่รัเรั่�ม
พ่จึารัณาข้้อมูลทุี�เกี�ยว่ข้้อง	 
เชี่น	ส่นค้าทุี�ข้ายมีกี�ชีน่ด 
ชี่องทุางการัข้ายส่นค้า 
มีทุี�ไหนบ้้าง	ค่าใชี้จึ่ายในการัข้าย
เปั็นอย่างไรั	ปัรัะเภทุไหนบ้้าง 
การัทุำกำไรัข้องส่นค้าตุ่าง	ๆ 
เปั็นอย่างไรั

03
แหล่งข้้อมูลอยู่ทุี�ไหน 
(Where	is	source	of	data?)	
เม่�อเรัาพอจึะทุรัาบ้ว่่า 
ข้้อมูลอะไรัทุี�เกี�ยว่ข้้องกับ้ 
การัว่่เครัาะห์แล้ว่	เรัาตุ้องค้นหา
ว่่าจึะสามารัถืทุี�จึะเก็บ้หรั่อ
รัว่บ้รัว่มข้้อมูลมาจึากทุี�ได้ 
ซึ่ึ�งอาจึจึะเปั็นข้้อมูลจึาก 
รัะบ้บ้บ้ัญชีีข้องฝ่่ายบ้ัญชีี 
หรั่อข้้อมูลข้องรัะบ้บ้ว่างแผน
ทุรััพยากรัข้ององค์กรัทุี�เรัียกว่่า	
Enterprise	Resource 
Planning	(ERP)	หรั่อข้้อมูล 
จึากฝ่่ายข้าย	และฝ่่ายการัตุลาด

04
อะไรัค่อสมมตุ่ฐาน
หรั่อส่�งทุี�จึะได้จึาก 
การัว่่เครัาะห์ข้้อมูล
สำหรัับ้คำถืาม	
(What	is	potential	
finding?)

05
จึัดทุำข้้อสรัุปัหรั่อ 
คำแนะนำให้ 
ทุ่าน	CEO 
เพ่�อปัรัะกอบ้ 
การัพ่จึารัณาจึัดทุำ
กลยุทุธุ์ข้ององค์กรั	
(Make	a 
recommendation)

 มีาถึึงต่รงนี�ทีุ่กที่่านคงจะพูอให้์ภาพูได้บั้างวิ่า การให้์ข้้อแนะนำทีี่�เกิดจากการวิิเคราะห์์ข้้อมูีลนั�น ก็มีีลักษณะเช่้นเดีย่วิกับัวิิธุีการวิิเคราะห์์ 
ต่ามีแบับั Prescriptive Analytics ค่อ การให์้คำแนะนำที่ี�จะสามีารถึบัอกได้ถึึงการดำเนินกลยุ่ที่ธุ์ในข้้อสมีมีต่ิฐานในรูปัแบับัต่่าง ๆ และจะเกิด
ผ่ลลัพูธุ์ที่างธุุรกิจอย่่างไร ต่้องที่ำสิ�งใดก่อนห์ลัง ห์ร่อแมี้แต่่วิ่าต่้องเต่รีย่มีที่รัพูย่ากรห์ร่อปััจจัย่อะไร เพู่�อที่ี�จะสามีารถึช้่วิย่ให์้กิจการบัรรลุเปั้าห์มีาย่ 
ที่ี�ต่ั�งไวิ้ได้อย่่างครบัถึ้วินและมีีปัระสิที่ธุิผ่ล
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RPA หุ่่�นยนต์์นักบััญชีี

ย�างก้าวสำำาคััญ...ยกระดัับังานบััญชีี

สำ่�ย่คั Digital Accounting

	 รููปแบบหนึ่่�งของการูใช้้ห่�นึ่ยนึ่ต์์มาช้�วยในึ่งานึ่บัญช้ีทีี่�รูู้จัักดีีกันึ่คืือเที่คืโนึ่โลยี	Robotic	Process	Automation	 (RPA)	ซึ่่�งเป็นึ่	
Software	อัต์โนึ่มัต์ิ	ที่ี�สามารูถที่ำงานึ่แที่นึ่คืนึ่ไดี้	หรูือเป็นึ่	Software	ที่ี�เลียนึ่แบบการูที่ำงานึ่ของคืนึ่ที่ี�ใช้้เม้าส์และคืีย์บอรู์ดีสำหรูับงานึ่บัญช้ี 
(และงานึ่ที่ี�มิใช้�งานึ่บัญช้ี)	ที่ี�มีลักษณะซึ่้ำ	ๆ	และมีกฎเกณฑ์์ที่ี�ช้ัดีเจันึ่	โดียงานึ่ที่ี�นึ่ิยมนึ่ำ	RPA	ไปใช้้	จัะเป็นึ่งานึ่ในึ่ลักษณะของงานึ่ที่ี�คืนึ่ที่ำเป็นึ่
ปรูะจัำที่่กวันึ่	 (Daily	Work)	หรูืองานึ่ที่ี�อาจัเกิดีคืวามผิิดีพลาดีจัากการูที่ำงานึ่ของคืนึ่	(Human	Error)	ไดี้ง�าย	ซึ่่�ง	RPA	มีคื่ณสมบัต์ิพิเศษ
อย�างหนึ่่�ง	คือื	สามารูถที่ำงานึ่ไดีอ้ย�างรูวดีเรูว็และแม�นึ่ยำ	ดีงันึ่ัน้ึ่	หากจัะใหค้ืำจัำกดัีคืวามส้ันึ่	ๆ 	ของ	RPA	กค็ือื	การูจัดัีการูงานึ่	หรูอืการูที่ำงานึ่
แบบซึ่้ำ	ๆ	ให้ออกมาโดียเรู็วและแที่บจัะไม�มีข้อผิิดีพลาดี

	 ถ้าเปรีูยบเทีี่ยบกับการูใช้้งานึ่ทีี่�มนึ่่ษย์ที่ำงานึ่กับคือมพิวเต์อร์ู	สามารูถแบ�งออกเป็นึ่	Head	Work	 กับ	Hand	Work	ซึ่่�ง	RPA 
เป็นึ่ส�วนึ่ของการูที่ำงานึ่รููปแบบ	Hand	Work	หากพูดีถ่งการูที่ำงานึ่แบบ	Head	Work	ต์�อไปในึ่อนึ่าคืต์จัะเป็นึ่ในึ่รููปแบบ	AI	นึ่ั�นึ่เอง	สรู่ปสั้นึ่	ๆ  
RPA	ก็คืือ	Software	ที่ี�เป็นึ่	AI	 ในึ่รูะดีับต้์นึ่	ๆ	ซึ่่�งเป็นึ่จั่ดีเรูิ�มต้์นึ่ของโปรูแกรูมในึ่การูที่ำงานึ่แที่นึ่คืนึ่	 ดัีงนึ่ั้นึ่	 ห่�นึ่ยนึ่ต์์นึ่ักบัญชี้	จั่งไม�ไดี ้
หมายคืวามว�าการูให้นึ่ักบัญช้ีมาเป็นึ่ห่�นึ่ยนึ่ต์์	แต์�เป็นึ่การูนึ่ำ	Software	มาที่ำหนึ่้าที่ี�เป็นึ่ห่�นึ่ยนึ่ต์์แที่นึ่นึ่ักบัญช้ี	 โดียเป็นึ่ผิู้ช้�วยของนึ่ักบัญช้ี
นึ่ั�นึ่เอง	และ	RPA	ยงัสามารูถที่ำงานึ่ไดีต้์ลอดีเวลา	ต์ลอดีที่ัง้วนัึ่	24	ช้ั�วโมง	อกีที่ัง้โอกาสในึ่คืวามผิิดีพลาดียงัมนีึ่อ้ยกว�าการูที่ำงานึ่โดียคืนึ่อกีดีว้ย 
ที่ำให้นึ่ักบัญช้ีมีเวลามาที่ำงานึ่ปรูะเภที่	Head	Work	ไดี้มากข่้นึ่	ซึ่่�งจัะเป็นึ่ปรูะโยช้นึ่์อย�างยิ�งต์�อองคื์กรูต์�อไป	

	 ในึ่ดี้านึ่การูใช้้งานึ่	อ้างอิงข้อมูลมาจัาก	PWC	ของปรูะเที่ศอินึ่โดีนึ่ีเซึ่ีย	การูนึ่ำ	RPA	มาใช้้ในึ่งานึ่ดี้านึ่การูเงินึ่	ในึ่ส�วนึ่ของการูที่ำบัญช้ ี
เช้�นึ่	การูลงบัญช้ี	 การูวางบิล	หรูือการูเรูียกเก็บเงินึ่	 เป็นึ่ต์้นึ่	นึ่อกเหนึ่ือจัากนึ่ั้นึ่	RPA	สามารูถไปใช้้ในึ่งานึ่ดี้านึ่การูจััดีซึ่ื้อ	 โดีย	RPA 
สามารูถช้�วยที่ำงานึ่เพื�อแก้ไขเรูื�องการูออก	PO	ซึ่้ำ	ๆ	ไดี้เช้�นึ่กันึ่	และ	RPA	ยังสามารูถที่ำงานึ่เพื�อออกรูายงานึ่เป็นึ่รูายสัปดีาห์	หรูือรูายเดีือนึ่	
ไดี้อย�างละเอียดีและแม�นึ่ยำ	

	 การูที่ำงานึ่ของนึ่กับญัช้โีดียปกต์จิัะมกีารูใช้โ้ปรูแกรูม	Excel	อย�างหลกีเลี�ยงไม�ไดี	้ซึ่่�งในึ่	Excel	จัะม	ีFeature	ที่ี�เรูยีกว�า	Excel	Macro 
เป็นึ่	Feature	ที่ี�ช้�วยให้เรูาสามารูถสรู้าง	Automate	Task	เพื�อให้	Excel	ที่ำงานึ่แที่นึ่เรูาไดี้	โดีย	Excel	Macro	ก็เปรูียบเสมือนึ่กับ	RPA 
ที่ี�มีลักษณะการูที่ำงานึ่ทีี่�คืล้ายกันึ่	หากถามว�าที่ำไม	RPA	สอดีคืล้องกับการูที่ำงานึ่ของบัญช้ี	แนึ่วคืิดีการูที่ำงานึ่ไม�ต้์องใช้้คืนึ่ที่ำที่ั้งหมดี 
ที่ำให้ภาพของคืนึ่ที่ี�ที่ำงานึ่ต์ามจัากกรูะบวนึ่การูต์�าง	ๆ	ลดีนึ่้อยถอยลงที่ีละส�วนึ่	และไม�เกิดีการูที่ำงานึ่ที่ี�ซึ่้ำกันึ่	ซึ่่�งเมื�อวิวัฒนึ่าการูของ	RPA 
เรูิ�มเข้ามามีบที่บาที่ในึ่การูที่ำงานึ่เมื�อไม�กี�ปีผิ�านึ่มา	กล�าวคืือ	 เมื�อห่�นึ่ยนึ่ต์์เข้ามาช้�วยงานึ่ทีี่�ต์้องอาศัยการูตั์ดีสินึ่ใจั	 มีการูที่ำงานึ่ซ้ึ่ำ	ๆ 
มีปรูิมาณงานึ่เยอะ	ซึ่่�งข่้นึ่อยู�กับต์รูรูกะวิธีีการูหรูือเงื�อนึ่ไขที่ี�ต์ั้งข่้นึ่	 เพื�อให้ที่่กสิ�งอย�างที่ี�	RPA	ที่ำไดี้เป็นึ่แบบ	Rule-based	Processes	
และ	Scripted	Business	Process	Automation	ที่ี�ช้ัดีเจันึ่และเดีินึ่ต์าม	Track	ที่ี�กำหนึ่ดี	ดีังนึ่ั้นึ่	หากมีขั้นึ่ต์อนึ่ช้ัดีเจันึ่ถูกต์้อง	 เนึ่ื้องานึ่ 
ที่ี�ออกมาจัะมีคืวามถูกต์้องและไม�ผิิดีพลาดี

บทความโดย คณะทำงานพััฒนาและศึึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพั่�อการทำบัญชีี
ภายใต้้คณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีีด้านการทำบัญชีี

	 คงมีีหลาย	ๆ	 คำถามีเกีี่�ยวกัี่บกี่ารปรับตััวของกี่ารทำงานบัญชีีในยุคดิิจิิทัล 
หน่�งในคำถามีที�สำคัญคือเทคโนโลยีจิะเข้ามีาทำงานแทนคนหรือไมี่และอย่างไร 
คงปฏิิเสธไมี่ไดิ้ว่ากี่ารใชี้หุ่นยนตั์มีาชี่วยในงานบัญชีีเป็นสิ�งที�ถกี่เถียงและพููดิถ่งในวงกี่ว้าง 
งานเสวนา	“RPA	หุ่นยนต์ันักี่บัญชีี	 ย่างก้ี่าวสำคัญ...ยกี่ระดัิบงานบัญชีีสู่ยุค	Digital 
Accounting”	จิง่ไดิ้ถูกี่จิัดิข่�นเพูื�อไขข้อข้องใจินี�	บทความีนี�จิ่งรวบรวมีเนื�อหาและประเดิ็น
สำคัญจิากี่งานเสวนาเพูื�อไขข้อข้องใจิและเป็นประโยชีน์ในกี่ารปรับตััวของนักี่บัญชีี 
ในยุคดิิจิิทัลตั่อไป

 ตััวอย่างกี่ารปรับใช้ี	RPA	ในองค์กี่ร	 เชี่น	กี่รณีีที�ลูกี่ค้าชีำระเงินเข้าบัญชีีมีาในระบบงาน	ซึ่่�งจิะต้ัองทำกี่ารกี่ระทบยอดิรายกี่าร
กี่ับธนาคารทุกี่ครั�งและปรับปรุงยอดิคงค้างชีำระในรายงานลูกี่หนี�ให้เป็นปัจิจิุบัน	และยังสามีารถใชี้ประมีวลข้อมีูลรายกี่ารคงเหลือ 
ของแตั่ละวัน	แล้วแจิ้งยอดิคงเหลือกี่ับกี่ลุ่มีลูกี่ค้าทั�งหมีดิ	ผ่่าน	Line	โดิยแจิ้งข้อมีูลลูกี่ค้าแยกี่ราย	ดิังนี�

1) Process Reconciliation 

(O2C)	 :	Bill	Payment	RPA	
(ดี้านึ่บัญชี้)	 โดีย	RPA	จัะเข้า
แอปพลิ เคืช้ันึ่ของธีนึ่าคืารู 
รูายบัญช้ี เพื� อดี่ งข้อมูลจัาก	
Statement	ในึ่แต์�ละรูายการู
ออกมา	แล้วนึ่ำข้อมูลดีังกล�าว 
ไ ว้ ใ นึ่ คื ลั ง จัั ดี เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
หลังจัากนึ่ั้นึ่กลับไปเข้าไปยัง
กรูะบวนึ่การูที่ำงานึ่ผิ�านึ่รูะบบ	
ERP	โดียจัับคืู�รูายการูที่างบัญช้ี
กับรูายการูเดีินึ่บัญช้ีธีนึ่าคืารู	
ซึ่่� ง 	 RPA	 สามารูถที่ดีแที่นึ่ 
การูที่ำงานึ่ของคืนึ่ได้ี	เสมอืนึ่กบั
คืนึ่ที่ำงานึ่จัรูิง	ๆ	

	 จัากปรูะสบการูณ์หลาย	ๆ	องคื์กรู	 เรูิ�มต์้นึ่มาจัากการูจั้างที่ี�ปรู่กษาภายนึ่อกก�อนึ่	พิจัารูณาคืวามคื่้มคื�าของการูลงที่่นึ่ดี้วยหลักการู 
Cost	and	Benefit	เพรูาะการูลงที่่นึ่ต์้องไดี้มาซึ่่�งคืวามคื่้มคื�ากับองคื์กรู	โดียมี	4	ขั้นึ่ต์อนึ่	ดีังนึ่ี้

1)	 เลือกกรูะบวนึ่การูที่ี�มีคืวามเป็นึ่ไปไดี้ที่ี�จัะใช้้	RPA	โดียดีูจัากคืวามคื่้มคื�าและที่างเลือก 
	 ต์�าง	ๆ	ว�าสามารูถนึ่ำเที่คืโนึ่โลยีอื�นึ่ใดีมาที่ำงานึ่แที่นึ่ไดี้หรูือไม�	
2)	 พิจัารูณาว�าจัะจั้างที่ี�ปรู่กษาภายนึ่อกหรูือเรูียนึ่รูู้ดี้วยต์นึ่เอง	
3)	 เต์รูียมกรูะบวนึ่การูและโปรูเจักต์์แรูกเรูิ�ม	(Pilot)	เพื�อดีำเนึ่ินึ่การู	Implement	
4)	 จััดีการู	RPA	โดียกำหนึ่ดี	Implement	Strategies	ออกเป็นึ่	2	ม่ม	คืือ	แบบพัฒนึ่าเอง	 
	 ( In-house	 Serv ice) 	 หรูือ	 แบบจั้างพัฒนึ่าหรูือซึ่ื้ อ 	 (Outsource) 	 และ 
	 จัากปรูะสบการูณ์ที่ี�ผิ�านึ่มา	ที่ำให้สามารูถเรูยีนึ่รูู้และนึ่ำมาปรูะยก่ต์์ใช้้ได้ีอย�างเหมาะสม 
	 กับบรูิบที่ขององค์ืกรู	 โดียบางแห�งอาจัเรูิ�มจัาก	Outsourse	 แต์�หลาย	 ๆ	 แห�ง 
	 ก็เรูิ�มจัากพัฒนึ่าเอง

	 องคื์กรูขนึ่าดีใหญ�ในึ่ปรูะเที่ศไที่ยไดี้นึ่ำ	RPA	มาใช้้ในึ่หนึ่�วยงานึ่บัญช้ีต์ั้งแต์�
ปี	2561	 เกิดีจัากทิี่ศที่างจัากผิู้บริูหารูเล็งเห็นึ่ว�าองค์ืกรูจัะขับเคืลื�อนึ่ด้ีวย	Digital	 
Transformation	จั่งจััดีต์ั้งทีี่มงานึ่ในึ่การูหาคืวามรูู้ทีี่�เกี�ยวข้องมาพัฒนึ่ารูะบบ 
เพื�อปรูับใช้้ในึ่องคื์กรู	หลังจัากนึ่ำ	RPA	มาใช้้ที่ำให้องคื์กรู	พบว�า	พนึ่ักงานึ่จัะรูู้จัักและ
มีคืวามคื่้นึ่ช้ินึ่ในึ่การูที่ำงานึ่รู�วมกับ	Robot	มากข่้นึ่	ซึ่่�ง	RPA	เข้ามาช้�วยสนึ่ับสนึ่่นึ่และ
แบ�งเบาภารูะงานึ่ของคืนึ่ไดี้มาก	อีกที่ั้งยังที่ำให้คืนึ่	 (ที่ั้งนึ่ักบัญช้ีและที่ี�มิใช้�นึ่ักบัญช้ี)	
สามารูถที่ำงานึ่ที่ี�จัะเพิ�ม	Value	หรูอืงานึ่เช้งิกลยท่ี่ธีใ์หก้บัต์นึ่เองและองคืก์รูไดีม้ากข่น้ึ่ 
นึ่อกจัากนึ่ี้	ยังพบว�าการูแบ�งปันึ่องคื์คืวามรูู้จัะที่ำให้เกิดี	Community	ของการูเรูียนึ่ 
จันึ่สามารูถสรู้าง	 RPA	 ดี้วยต์ัวเองไดี้	 เพรูาะฉะนึ่ั้นึ่ในึ่ที่่กกรูะบวนึ่การูที่ำงานึ่ 
ของที่่กหนึ่�วยงานึ่เรูิ�มเรูียนึ่รูู้และสรู้าง	RPA	ใช้้ในึ่หนึ่�วยงานึ่ต์ัวเองดี้วยเช้�นึ่กันึ่

2) Process แจ้้งหุ่นี�ลู่กค้ัา

ทาง Line (O2C)	 โดีย	RPA	
จัะเข้าไปในึ่รูะบบ	ERP	เพื�อไป
จัับข้อมูลลูกหนึ่ี้รูายต์ัวหลังจัาก
นึ่ัน้ึ่	RPA	จัะดีำเนิึ่นึ่งานึ่อัต์โนึ่มัต์ิ
ไปที่ี�	Line	Business	 ID	แล้ว
วิ�งย้อนึ่กลับมาที่ี�รูะบบ	 ERP	
เพื�อดี่งข้อมูลไปที่ี�	 Line	และ 
จัะเปดิี	Line	ของลกูคืา้แต์�ละรูาย 
เพื�อแจั้งหนึ่ี้ 	 ซึ่่� งก�อนึ่หนึ่้าไดี้
กำหนึ่ดีให้มีข้อคืวามมาต์รูฐานึ่	 
เ พื� อ ส� ง ข้ อ คื ว า มห าลู ก คื้ า 
แ ต์� ล ะ รู า ย พ รู้ อ ม ที่ั้ ง นึ่ ำ 
Statement	มาวาง

3) Payment Process

ซึ่่�งมีการูที่ำงานึ่รู�วมกับ	 ERP 
ใ นึ่ ส� ว นึ่ ข อ ง 	 P a ym e n t 
ต์้องที่ำงานึ่รู�วมกับธีนึ่าคืารู 
ในึ่การูส�งขอ้มลู	การู	Generate	
Withholding	Tax	(Generate	
WHT)	 ที่ี�มีการูที่ำโปรูแกรูม 
แยกข่้นึ่มากต์�างหากอีกดี้วย	
และในึ่ส�วนึ่ของการูนึ่ำเอา
ข้อมูลกลับมาอัพเดีที่ในึ่	ERP	
อีกคืรูั้งหนึ่่�ง	

4 )  Exchange  Ra te 

สามารูถใช้้ 	 RPA	 มาใช้้ดี่ ง
ข้อมูลอัต์รูาแลกเปลี�ยนึ่เงินึ่ต์รูา 
จัากธีนึ่าคืารูแห�งปรูะเที่ศไที่ย	
เ พื� อ ใ ห้ นึ่ั ก บั ญ ช้ี นึ่ ำ ข้ อ มู ล
อั ต์ รูาแลก เปลี� ยนึ่ เ งิ นึ่ต์รูา
แต์� ล ะป รู ะ เ ที่ศม าที่ ำ ง านึ่ 
ในึ่กรูะบวนึ่การูไดี้ต์�อไป
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RPA หุ่่�นยนต์์นักบััญชีี

ย�างก้าวสำำาคััญ...ยกระดัับังานบััญชีี

สำ่�ย่คั Digital Accounting

	 รููปแบบหน่ึ่�งของการูใช้้ห่�นึ่ยนึ่ต์์มาช้�วยในึ่งานึ่บัญช้ีทีี่�รูู้จัักดีีกันึ่คืือเที่คืโนึ่โลยี	Robotic	Process	Automation	 (RPA)	ซึ่่�งเป็นึ่	
Software	อัต์โนึ่มัต์ิ	ที่ี�สามารูถที่ำงานึ่แที่นึ่คืนึ่ไดี้	หรูือเป็นึ่	Software	ที่ี�เลียนึ่แบบการูที่ำงานึ่ของคืนึ่ที่ี�ใช้้เม้าส์และคืีย์บอรู์ดีสำหรูับงานึ่บัญช้ี 
(และงานึ่ที่ี�มิใช้�งานึ่บัญช้ี)	ที่ี�มีลักษณะซึ่้ำ	ๆ	และมีกฎเกณฑ์์ที่ี�ช้ัดีเจันึ่	โดียงานึ่ที่ี�นึ่ิยมนึ่ำ	RPA	ไปใช้้	จัะเป็นึ่งานึ่ในึ่ลักษณะของงานึ่ที่ี�คืนึ่ที่ำเป็นึ่
ปรูะจัำที่่กวันึ่	 (Daily	Work)	หรูืองานึ่ที่ี�อาจัเกิดีคืวามผิิดีพลาดีจัากการูที่ำงานึ่ของคืนึ่	(Human	Error)	ไดี้ง�าย	ซึ่่�ง	RPA	มีคื่ณสมบัต์ิพิเศษ
อย�างหนึ่่�ง	คือื	สามารูถที่ำงานึ่ไดีอ้ย�างรูวดีเรูว็และแม�นึ่ยำ	ดีงันึ่ัน้ึ่	หากจัะใหค้ืำจัำกดัีคืวามสัน้ึ่	ๆ 	ของ	RPA	กค็ือื	การูจัดัีการูงานึ่	หรูอืการูที่ำงานึ่
แบบซึ่้ำ	ๆ	ให้ออกมาโดียเรู็วและแที่บจัะไม�มีข้อผิิดีพลาดี

	 ถ้าเปรีูยบเทีี่ยบกับการูใช้้งานึ่ทีี่�มนึ่่ษย์ที่ำงานึ่กับคือมพิวเต์อร์ู	สามารูถแบ�งออกเป็นึ่	Head	Work	 กับ	Hand	Work	ซึ่่�ง	RPA 
เป็นึ่ส�วนึ่ของการูที่ำงานึ่รููปแบบ	Hand	Work	หากพูดีถ่งการูที่ำงานึ่แบบ	Head	Work	ต์�อไปในึ่อนึ่าคืต์จัะเป็นึ่ในึ่รููปแบบ	AI	นึ่ั�นึ่เอง	สรู่ปสั้นึ่	ๆ  
RPA	ก็คืือ	Software	ที่ี�เป็นึ่	AI	 ในึ่รูะดีับต้์นึ่	ๆ	ซึ่่�งเป็นึ่จั่ดีเรูิ�มต้์นึ่ของโปรูแกรูมในึ่การูที่ำงานึ่แที่นึ่คืนึ่	 ดัีงนึ่ั้นึ่	 ห่�นึ่ยนึ่ต์์นึ่ักบัญชี้	จั่งไม�ไดี ้
หมายคืวามว�าการูให้นึ่ักบัญช้ีมาเป็นึ่ห่�นึ่ยนึ่ต์์	แต์�เป็นึ่การูนึ่ำ	Software	มาที่ำหนึ่้าที่ี�เป็นึ่ห่�นึ่ยนึ่ต์์แที่นึ่นึ่ักบัญช้ี	 โดียเป็นึ่ผิู้ช้�วยของนึ่ักบัญช้ี
นึ่ั�นึ่เอง	และ	RPA	ยงัสามารูถที่ำงานึ่ไดีต้์ลอดีเวลา	ต์ลอดีที่ัง้วนัึ่	24	ช้ั�วโมง	อกีที่ัง้โอกาสในึ่คืวามผิดิีพลาดียงัมนีึ่อ้ยกว�าการูที่ำงานึ่โดียคืนึ่อกีดีว้ย 
ที่ำให้นึ่ักบัญช้ีมีเวลามาที่ำงานึ่ปรูะเภที่	Head	Work	ไดี้มากข่้นึ่	ซึ่่�งจัะเป็นึ่ปรูะโยช้นึ่์อย�างยิ�งต์�อองคื์กรูต์�อไป	

	 ในึ่ดี้านึ่การูใช้้งานึ่	อ้างอิงข้อมูลมาจัาก	PWC	ของปรูะเที่ศอินึ่โดีนึ่ีเซึ่ีย	การูนึ่ำ	RPA	มาใช้้ในึ่งานึ่ดี้านึ่การูเงินึ่	ในึ่ส�วนึ่ของการูที่ำบัญช้ ี
เช้�นึ่	การูลงบัญช้ี	 การูวางบิล	หรูือการูเรูียกเก็บเงินึ่	 เป็นึ่ต์้นึ่	นึ่อกเหนึ่ือจัากนึ่ั้นึ่	RPA	สามารูถไปใช้้ในึ่งานึ่ดี้านึ่การูจััดีซึ่ื้อ	 โดีย	RPA 
สามารูถช้�วยที่ำงานึ่เพื�อแก้ไขเรูื�องการูออก	PO	ซึ่้ำ	ๆ	ไดี้เช้�นึ่กันึ่	และ	RPA	ยังสามารูถที่ำงานึ่เพื�อออกรูายงานึ่เป็นึ่รูายสัปดีาห์	หรูือรูายเดีือนึ่	
ไดี้อย�างละเอียดีและแม�นึ่ยำ	

	 การูที่ำงานึ่ของนึ่กับญัช้โีดียปกต์จิัะมกีารูใช้โ้ปรูแกรูม	Excel	อย�างหลกีเลี�ยงไม�ไดี	้ซึ่่�งในึ่	Excel	จัะม	ีFeature	ที่ี�เรูยีกว�า	Excel	Macro 
เป็นึ่	Feature	ที่ี�ช้�วยให้เรูาสามารูถสรู้าง	Automate	Task	เพื�อให้	Excel	ที่ำงานึ่แที่นึ่เรูาไดี้	โดีย	Excel	Macro	ก็เปรูียบเสมือนึ่กับ	RPA 
ที่ี�มีลักษณะการูที่ำงานึ่ทีี่�คืล้ายกันึ่	หากถามว�าที่ำไม	RPA	สอดีคืล้องกับการูที่ำงานึ่ของบัญช้ี	แนึ่วคืิดีการูที่ำงานึ่ไม�ต้์องใช้้คืนึ่ที่ำที่ั้งหมดี 
ที่ำให้ภาพของคืนึ่ที่ี�ที่ำงานึ่ต์ามจัากกรูะบวนึ่การูต์�าง	ๆ	ลดีนึ่้อยถอยลงที่ีละส�วนึ่	และไม�เกิดีการูที่ำงานึ่ที่ี�ซึ่้ำกันึ่	ซึ่่�งเมื�อวิวัฒนึ่าการูของ	RPA 
เรูิ�มเข้ามามีบที่บาที่ในึ่การูที่ำงานึ่เมื�อไม�กี�ปีผิ�านึ่มา	กล�าวคืือ	 เมื�อห่�นึ่ยนึ่ต์์เข้ามาช้�วยงานึ่ทีี่�ต์้องอาศัยการูตั์ดีสินึ่ใจั	 มีการูที่ำงานึ่ซ้ึ่ำ	ๆ 
มีปรูิมาณงานึ่เยอะ	ซึ่่�งข่้นึ่อยู�กับต์รูรูกะวิธีีการูหรูือเงื�อนึ่ไขที่ี�ต์ั้งข่้นึ่	 เพื�อให้ที่่กสิ�งอย�างที่ี�	RPA	ที่ำไดี้เป็นึ่แบบ	Rule-based	Processes	
และ	Scripted	Business	Process	Automation	ที่ี�ช้ัดีเจันึ่และเดีินึ่ต์าม	Track	ที่ี�กำหนึ่ดี	ดีังนึ่ั้นึ่	หากมีขั้นึ่ต์อนึ่ช้ัดีเจันึ่ถูกต์้อง	 เนึ่ื้องานึ่ 
ที่ี�ออกมาจัะมีคืวามถูกต์้องและไม�ผิิดีพลาดี

บทความโดย คณะทำงานพััฒนาและศึึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพั่�อการทำบัญชีี
ภายใต้้คณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีีด้านการทำบัญชีี

	 คงมีีหลาย	ๆ	 คำถามีเกีี่�ยวกัี่บกี่ารปรับตััวของกี่ารทำงานบัญชีีในยุคดิิจิิทัล 
หน่�งในคำถามีที�สำคัญคือเทคโนโลยีจิะเข้ามีาทำงานแทนคนหรือไมี่และอย่างไร 
คงปฏิิเสธไมี่ไดิ้ว่ากี่ารใชี้หุ่นยนตั์มีาชี่วยในงานบัญชีีเป็นสิ�งที�ถกี่เถียงและพููดิถ่งในวงกี่ว้าง 
งานเสวนา	“RPA	หุ่นยนต์ันักี่บัญชีี	 ย่างก้ี่าวสำคัญ...ยกี่ระดัิบงานบัญชีีสู่ยุค	Digital 
Accounting”	จิง่ไดิ้ถูกี่จิัดิข่�นเพูื�อไขข้อข้องใจินี�	บทความีนี�จิ่งรวบรวมีเนื�อหาและประเดิ็น
สำคัญจิากี่งานเสวนาเพูื�อไขข้อข้องใจิและเป็นประโยชีน์ในกี่ารปรับตััวของนักี่บัญชีี 
ในยุคดิิจิิทัลตั่อไป

 ตััวอย่างกี่ารปรับใช้ี	RPA	ในองค์กี่ร	 เชี่น	กี่รณีีที�ลูกี่ค้าชีำระเงินเข้าบัญชีีมีาในระบบงาน	ซึ่่�งจิะต้ัองทำกี่ารกี่ระทบยอดิรายกี่าร
กี่ับธนาคารทุกี่ครั�งและปรับปรุงยอดิคงค้างชีำระในรายงานลูกี่หนี�ให้เป็นปัจิจิุบัน	และยังสามีารถใชี้ประมีวลข้อมีูลรายกี่ารคงเหลือ 
ของแตั่ละวัน	แล้วแจิ้งยอดิคงเหลือกี่ับกี่ลุ่มีลูกี่ค้าทั�งหมีดิ	ผ่่าน	Line	โดิยแจิ้งข้อมีูลลูกี่ค้าแยกี่ราย	ดิังนี�

1) Process Reconciliation 

(O2C)	 :	Bill	Payment	RPA	
(ดี้านึ่บัญชี้)	 โดีย	RPA	จัะเข้า
แอปพลิ เคืช้ันึ่ของธีนึ่าคืารู 
รูายบัญช้ี เพื� อดี่ งข้อมูลจัาก	
Statement	ในึ่แต์�ละรูายการู
ออกมา	แล้วนึ่ำข้อมูลดีังกล�าว 
ไ ว้ ใ นึ่ คื ลั ง จัั ดี เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
หลังจัากนึ่ั้นึ่กลับไปเข้าไปยัง
กรูะบวนึ่การูที่ำงานึ่ผิ�านึ่รูะบบ	
ERP	โดียจัับคืู�รูายการูที่างบัญช้ี
กับรูายการูเดีินึ่บัญช้ีธีนึ่าคืารู	
ซึ่่� ง 	 RPA	 สามารูถที่ดีแที่นึ่ 
การูที่ำงานึ่ของคืนึ่ได้ี	เสมอืนึ่กับ
คืนึ่ที่ำงานึ่จัรูิง	ๆ	

	 จัากปรูะสบการูณ์หลาย	ๆ	องคื์กรู	 เรูิ�มต์้นึ่มาจัากการูจั้างที่ี�ปรู่กษาภายนึ่อกก�อนึ่	พิจัารูณาคืวามคื่้มคื�าของการูลงที่่นึ่ดี้วยหลักการู 
Cost	and	Benefit	เพรูาะการูลงที่่นึ่ต์้องไดี้มาซึ่่�งคืวามคื่้มคื�ากับองคื์กรู	โดียมี	4	ขั้นึ่ต์อนึ่	ดีังนึ่ี้

1)	 เลือกกรูะบวนึ่การูที่ี�มีคืวามเป็นึ่ไปไดี้ที่ี�จัะใช้้	RPA	โดียดีูจัากคืวามคื่้มคื�าและที่างเลือก 
	 ต์�าง	ๆ	ว�าสามารูถนึ่ำเที่คืโนึ่โลยีอื�นึ่ใดีมาที่ำงานึ่แที่นึ่ไดี้หรูือไม�	
2)	 พิจัารูณาว�าจัะจั้างที่ี�ปรู่กษาภายนึ่อกหรูือเรูียนึ่รูู้ดี้วยต์นึ่เอง	
3)	 เต์รูียมกรูะบวนึ่การูและโปรูเจักต์์แรูกเรูิ�ม	(Pilot)	เพื�อดีำเนึ่ินึ่การู	Implement	
4)	 จััดีการู	RPA	โดียกำหนึ่ดี	Implement	Strategies	ออกเป็นึ่	2	ม่ม	คืือ	แบบพัฒนึ่าเอง	 
	 ( In-house	 Serv ice) 	 หรูือ	 แบบจั้างพัฒนึ่าหรูือซึ่ื้ อ 	 (Outsource) 	 และ 
	 จัากปรูะสบการูณ์ที่ี�ผิ�านึ่มา	ที่ำให้สามารูถเรูยีนึ่รููแ้ละนึ่ำมาปรูะยก่ต์์ใช้้ได้ีอย�างเหมาะสม 
	 กับบรูิบที่ขององค์ืกรู	 โดียบางแห�งอาจัเรูิ�มจัาก	Outsourse	 แต์�หลาย	 ๆ	 แห�ง 
	 ก็เรูิ�มจัากพัฒนึ่าเอง

	 องคื์กรูขนึ่าดีใหญ�ในึ่ปรูะเที่ศไที่ยไดี้นึ่ำ	RPA	มาใช้้ในึ่หนึ่�วยงานึ่บัญช้ีต์ั้งแต์�
ปี	2561	 เกิดีจัากทิี่ศที่างจัากผิู้บริูหารูเล็งเห็นึ่ว�าองค์ืกรูจัะขับเคืลื�อนึ่ด้ีวย	Digital	 
Transformation	จั่งจััดีต์ั้งทีี่มงานึ่ในึ่การูหาคืวามรูู้ทีี่�เกี�ยวข้องมาพัฒนึ่ารูะบบ 
เพื�อปรูับใช้้ในึ่องคื์กรู	หลังจัากนึ่ำ	RPA	มาใช้้ที่ำให้องคื์กรู	พบว�า	พนึ่ักงานึ่จัะรูู้จัักและ
มีคืวามคื่้นึ่ช้ินึ่ในึ่การูที่ำงานึ่รู�วมกับ	Robot	มากข่้นึ่	ซึ่่�ง	RPA	เข้ามาช้�วยสนึ่ับสนึ่่นึ่และ
แบ�งเบาภารูะงานึ่ของคืนึ่ไดี้มาก	อีกที่ั้งยังที่ำให้คืนึ่	 (ที่ั้งนึ่ักบัญช้ีและที่ี�มิใช้�นึ่ักบัญช้ี)	
สามารูถที่ำงานึ่ที่ี�จัะเพิ�ม	Value	หรูอืงานึ่เช้งิกลยท่ี่ธ์ีใหก้บัต์นึ่เองและองคืก์รูไดีม้ากข่น้ึ่ 
นึ่อกจัากนึ่ี้	ยังพบว�าการูแบ�งปันึ่องคื์คืวามรูู้จัะที่ำให้เกิดี	Community	ของการูเรูียนึ่ 
จันึ่สามารูถสรู้าง	 RPA	 ดี้วยต์ัวเองไดี้	 เพรูาะฉะนึ่ั้นึ่ในึ่ที่่กกรูะบวนึ่การูที่ำงานึ่ 
ของที่่กหนึ่�วยงานึ่เรูิ�มเรูียนึ่รูู้และสรู้าง	RPA	ใช้้ในึ่หนึ่�วยงานึ่ต์ัวเองดี้วยเช้�นึ่กันึ่

2) Process แจ้้งหุ่นี�ลู่กค้ัา

ทาง Line (O2C)	 โดีย	RPA	
จัะเข้าไปในึ่รูะบบ	ERP	เพื�อไป
จัับข้อมูลลูกหนึ่ี้รูายต์ัวหลังจัาก
นึ่ัน้ึ่	RPA	จัะดีำเนิึ่นึ่งานึ่อัต์โนึ่มัต์ิ
ไปที่ี�	Line	Business	 ID	แล้ว
วิ�งย้อนึ่กลับมาที่ี�รูะบบ	 ERP	
เพื�อดี่งข้อมูลไปทีี่�	 Line	และ 
จัะเปดิี	Line	ของลกูคืา้แต์�ละรูาย 
เพื�อแจั้งหนึ่ี้ 	 ซึ่่� งก�อนึ่หนึ่้าไดี้
กำหนึ่ดีให้มีข้อคืวามมาต์รูฐานึ่	 
เ พื� อ ส� ง ข้ อ คื ว า มห าลู ก คื้ า 
แ ต์� ล ะ รู า ย พ รู้ อ ม ที่ั้ ง นึ่ ำ 
Statement	มาวาง

3) Payment Process

ซึ่่�งมีการูที่ำงานึ่รู�วมกับ	 ERP 
ใ นึ่ ส� ว นึ่ ข อ ง 	 P a ym e n t 
ต์้องที่ำงานึ่รู�วมกับธีนึ่าคืารู 
ในึ่การูส�งขอ้มลู	การู	Generate	
Withholding	Tax	(Generate	
WHT)	 ที่ี�มีการูที่ำโปรูแกรูม 
แยกข่้นึ่มากต์�างหากอีกดี้วย	
และในึ่ส�วนึ่ของการูนึ่ำเอา
ข้อมูลกลับมาอัพเดีที่ในึ่	ERP	
อีกคืรูั้งหนึ่่�ง	

4 )  Exchange  Ra te 

สามารูถใ ช้้ 	 RPA	 มาใช้้ดี่ ง
ข้อมูลอัต์รูาแลกเปลี�ยนึ่เงินึ่ต์รูา 
จัากธีนึ่าคืารูแห�งปรูะเที่ศไที่ย	
เ พื� อ ใ ห้ นึ่ั ก บั ญ ช้ี นึ่ ำ ข้ อ มู ล
อั ต์ รูาแลก เปลี� ยนึ่ เ งิ นึ่ต์รูา
แต์� ล ะป รู ะ เ ที่ศม าที่ ำ ง านึ่ 
ในึ่กรูะบวนึ่การูไดี้ต์�อไป
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	 ในึ่การูดูีแล	 RPA	 อาจัจัะมีฝ่่ายบัญช้ี 
หรูือฝ่่ าย เที่คืโนึ่โล ยีสารูสนึ่เที่ศเ ป็นึ่ผิู้ ดูี แล 
ที่ั้งนึ่ี้	ข่้นึ่อยู�ที่ี�การูบรูิหารูจััดีการูของแต์�ละองค์ืกรู
ต์ามคืวามเหมาะสม	โดียแผินึ่กอื�นึ่	ๆ 	สำหรูับธี่รูกิจั
หรูือบรูิษัที่ขนึ่าดีเล็กการูเข้าไปศ่กษา	RPA	หรูือ 
นึ่ำ	Demo	มาที่ดีลองใช้้เพื�อเข้าใจัวิธีีการูที่ำงานึ่
เบื้องต์้นึ่	ธี่รูกิจัหรูือบรูิษัที่นึ่ั้นึ่	ๆ 	ก็จัะสามารูถสรู้าง	
RPA	ของต์นึ่เองไดี้โดียไม�ต์้องใช้้เงินึ่ลงที่่นึ่จั้าง 
ที่ี�ปรู่กษา	 ในึ่ปัจัจั่บันึ่พบว�าคื�าบรูิการูการูใช้้งานึ่	
RPA	มีรูาคืาต์�ำลง	ดีังนึ่ั้นึ่	จั่งไม�จัำเป็นึ่เสมอไปว�า	
RPA	จัะเหมาะสมเฉพาะกบัธีรู่กจิัขนึ่าดีใหญ�เที่�านึ่ัน้ึ่ 
แต์�ต์้องมาจัากการูพิจัารูณาคืวามคื่้มคื�าของ 
การูลงที่่นึ่ว�า	เมื�อนึ่ำ	RPA	มาที่ดีแที่นึ่เวลาที่ำงานึ่
ของคืนึ่และลดีคืวามผิิดีพลาดีของงานึ่สำหรูับ 
งานึ่ทีี่�มีลักษณะซ้ึ่ำและมีปรูิมาณมากไดี้มากนึ่้อย
เพียงใดี	คื่้มคื�าต์�อการูลงที่่นึ่หรูือไม�	

	 ปัญหาและอ่ปสรูรูคืทีี่�อาจัเกิดีข่้นึ่ได้ี 
ในึ่การูปรูับใช้้	เช้�นึ่	บ่คืลากรูอาจัยังไม�เข้าใจัการูที่ี� 
RPA	จัะเข้ามาที่ำงานึ่ที่ดีแที่นึ่และเรูื�องวิธีีการู
ที่ำงานึ่แต์�ละคืนึ่ทีี่�จัะนึ่ำ	 RPA	 มาใช้้ที่ดีแที่นึ่ 
ซึ่่�งสามารูถแก้ไขดี้วยการูที่ำคืวามเข้าใจัและ
กำหนึ่ดีกรูอบขั้นึ่ต์อนึ่การูที่ำงานึ่ให้ช้ัดีเจันึ่ 
พรู้อมช้ี้แจังให้เห็นึ่ว�า	 RPA	 ก็มีกรูะบวนึ่การู
ที่ำงานึ่ต์ามขั้นึ่ต์อนึ่การูที่ำงานึ่ของคืนึ่ได้ีเช้�นึ่กันึ่ 
โดียให้ผิู้ ปฏิิบัต์ิ งานึ่เป็นึ่คืนึ่เขียนึ่โปรูแกรูม 
RPA	ข่้นึ่	 เนึ่ื�องจัากผิู้ปฏิิบัต์ิงานึ่เจัะเป็นึ่ผิู้ที่ี�เข้าใจั
กรูะบวนึ่การูที่ำงานึ่ที่ั้งหมดี	จั่งจัะสามารูถเขียนึ่
โปรูแกรูมออกมาได้ีเหมาะสมและสอดีรัูบวิธีีการู
ที่ำงานึ่มากที่ี�ส่ดี	

	 ถัดีมาหลังจัากสามารูถใช้้	RPA	ที่ดีแที่นึ่
การูที่ำงานึ่ของคืนึ่ไดี้แล้วนึ่ั้นึ่	ก็ต์้องมีกรูะบวนึ่การู
พัฒนึ่าทัี่กษะและคืวามรูู้ เพื�อเพิ�มมูลคื�าและ
ปรูะสิที่ธิีภาพในึ่การูที่ำงานึ่ภายในึ่องคื์กรู	และ
กลับมาช้�วยพัฒนึ่า	 RPA	 ให้สามารูถที่ำงานึ่ 
ในึ่กรูะบวนึ่การูที่ำงานึ่ของฝ่่ายหรูือหนึ่�วยงานึ่ 
อื�นึ่	 ๆ	 ในึ่องคื์กรู	 ไม�ว�าจัะเป็นึ่ฝ่่ายขาย	 จััดีซึ่ื้อ	
เป็นึ่ต์้นึ่

นักบััญชีี

คัวรปรับัต์ัว

อย�างไร

กับัการทำางาน

ในอนาคัต์

มีีดัังนี�

	 เพรูาะฉะนึ่ั้นึ่จัะเห็นึ่ว�านึ่ม่มมองของการูที่ำงานึ่น้ัึ่นึ่นัึ่กบัญชี้จัะ
เปลี�ยนึ่บที่บาที่ไป	ไม�ได้ีหมายคืวามว�า	RPA	จัะมาแที่นึ่นัึ่กบัญชี้จันึ่ส�งผิลให้
นึ่ักบัญช้ีไม�มีงานึ่	แต์�นึ่ักบัญช้ีจัะเปลี�ยนึ่ไปที่ำงานึ่ที่ี�มีคื่ณคื�าเพิ�มข่้นึ่	RPA	จัะ
มาช้�วยในึ่การูที่ำ	Lean	Process	เพื�อให้กรูะบวนึ่การูที่ำงานึ่นึ่ั้นึ่กรูะช้ับหรูือ
สัน้ึ่และเหมาะกับการูให้รูะบบ	Automate	ไดีต้์ัง้แต์�ต์น้ึ่ถง่กรูะบวนึ่การูสิน้ึ่สด่ี	
ในึ่ขณะเดียีวกนัึ่จัะเหน็ึ่ว�ามบีที่บาที่ของนึ่กับญัช้ทีี่ำหนึ่า้ที่ี�ต์รูวจัสอบ	Monitor	
และนึ่ำผิลที่ี�ไดี้จัากการูที่ำงานึ่ของ	RPA	มาวิเคืรูาะห์	เพื�อใช้้ปรูะโยช้นึ่์ในึ่การู
ต์ดัีสินึ่ใจัต์�อไป	ดัีงนึ่ัน้ึ่	มม่มองการูยกรูะดัีบงานึ่ของนัึ่กบญัช้ทีี่ี�ผินัึ่ต์วันึ่กับญัช้เีอง
มาเป็นึ่ผิู้ต์รูวจัสอบงานึ่และนึ่ำเวลาที่ี�ปรูะหยัดีไปไปที่ำงานึ่แบบ	Head	work	 
นึ่�าจัะต์อบโจัที่ย์การูยกรูะดีับงานึ่ดี้านึ่การูบัญช้ีและการูพัฒนึ่านึ่ักบัญช้ี 
ในึ่ย่คืดีิจัิที่ัล	 เพื�อให้พวกเรูาไดี้เต์รูียมคืวามพรู้อมให้กับต์ัวเองในึ่หลายมิต์ิ 
เพื�อต์อบรูับกับการูพัฒนึ่าวิช้าช้ีพบัญช้ีต์�อไป

Digital Mindset	 เพื�อให้แต์�ละคืนึ่ 
มีกรูอบคืวามคืิดีหรูือแนึ่วที่างพัฒนึ่างานึ่
ของต์นึ่เองให้เป็นึ่	Automate	มากข่้นึ่	
เพื�อรูองรูบัโลกที่ี�เปลี�ยนึ่แปลงสู�เที่คืโนึ่โลยี
ที่ี�มากข่้นึ่ไดี้	

Teams	การูสรู้างที่ีม	ที่ีมมีส�วนึ่สำคืัญ	
เพรูาะคืนึ่เรูาไม�สามารูถขบัเคืลื�อนึ่ท่ี่กอย�าง
ดี้วยต์ัวคืนึ่เดีียวไดี้	

Agility การูที่ำงานึ่ต้์องมีคืวามยืดีหย่�นึ่	
การูที่ำไปปรูับไป	โดียจัะช้�วยให้วงล้อของ
การูที่ำงานึ่หม่นึ่ไปไดี้อย�างรูวดีเรู็ว	

RPA	ที่ำงานึ่อยู�ที่่กฟัังก์ช้ันึ่ในึ่องคื์กรู
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การเตรียมความพร้อมในการรับงานบริการ

“ทางบัญชีนิติวิทยา”“ทางบัญชีนิติวิทยา”

กับความปลอดภัยทางไซเบอร์

	 ในปััจจบุันัการโจมตีทีางไซเบัอร์ถือืเป็ันเรื�องที�สามารถืเกดิขึ้้�น 
ได้เกือบัร้อยเปัอร์เซ็นตี์	โดยการโจมตีีนั�น	ทำให้้เกิดปััญห้าทั�งทางตีรง	
และทางอ้อมตี่อธุุรกิจนั�น	ๆ	ดังนั�น	 ต้ีองยอมรับัให้้ได้ก่อนว่่า	 เราไม่
สามารถืที�จะป้ัองกันการโจมตีีนั�นได้ครบัร้อยเปัอร์เซ็นต์ี	แตี่สามารถื 
ที�จะห้ามาตีรการทางสงัคม	เพื่ื�อสอดสอ่งดแูลและสรา้งคว่ามตีระห้นกัรู้ 
ขึ้องภัยัทางไซเบัอร์	เพืื่�อให้เ้กิดคว่ามเสียห้ายทางเศรษฐกิจให้น้้อยที�สดุ
เท่าที�จะเปั็นไปัได้	 	 ในปััจจุบัันโทรศัพื่ท์เคลื�อนที�	 เปั็นห้น้�งในปััจจัย
ห้ลักในการติีดตี่อสื�อสารในโลกไร้พื่รมแดน	โทรศัพื่ท์เคลื�อนที�ถืือว่่า
เปั็นปััจจัยที�ตี้องมี	 ท่านสามารถืใช้้เทคโนโลยีนี�ได้อย่างสะดว่กสบัาย 
ในยุคอินเทอร์เน็ตีครองเมือง	คว่ามเร็ว่	คว่ามสะดว่กสบัาย	อยู่ที�
ปัลายนิ�ว่ขึ้องคุณ	ซ้�งเป็ันช้่องทางให้ม่	ๆ	ให้้กับัผูู้้ไม่ห้ว่ังดีที�ตี้องการ
ห้าผู้ลปัระโยช้น	์จากผู้ลการสำรว่จการมกีารใช้เ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื�อสารในครัว่เรือน	พื่.ศ.	2564	 (ไตีรมาส	2)	 โดยเฉพื่าะ 
ในช้ว่่งโคว่ดิ	19	นี�	การใช้อ้นิเทอรเ์นต็ีบันมอืถือื	เพื่ิ�มขึ้้�นอยา่งเห้น็ไดช้้ดั	

	 การเขึ้้าถื้งข้ึ้อมูลสะดว่กรว่ดเร็ว่และง่าย	 โดยเฉพื่าะ 
ด้านการเงิน	การใช้้เครื�องมือจ้งตี้องใช้้สตีิ	คว่รระมัดระว่ังให้้มากขึ้้�น 
ดังจะเห้็นว่่า	เริ�มมีขึ้่าว่ตีามสื�อตี่าง	ๆ 	ได้ออกมาแจ้งการเกิดปััญห้าขึ้้�น 
กับัระบับัการช้ำระเงินทางมือถืือ	คว่ามผิู้ดพื่ลาดขึ้องระบับั	และ 
คว่ามผู้ิดพื่ลาดขึ้องบัุคคลที�เกี�ยว่ขึ้้องกับัธุุรกรรมตี่าง	ๆ	 ในระบับั
อินเทอร์เน็ตี	ห้รือ	ระบับัเครือขึ้่ายที�ใช้้งานอยู่ในปััจจุบััน	 ใน	2	 ปีั 
ที�ผู้่านมา	 มีการใช้้งานโทรศัพื่ท์แบับัสมาร์ทโฟนเพื่ิ�มข้ึ้�น	จะเห็้นได้
จากรูปัภัาพื่ที�	1	การทำงานบันมือถืือ	และทั�งทางด้านการทำงาน
ที�บั้าน	 (Work	From	Home)	การตีิดตี่อสื�อสารกับัองค์กร	และ	
การสันทนาการ	ซ้�งห้ากผูู้้ใช้้งานไม่มีคว่ามรู้คว่ามเขึ้้าใจในเรื�องขึ้อง
เทคโนโลยีเบัื�องตี้น	ผูู้้ใช้้งานอาจจะได้รับัขึ้้อมูลจากสื�อปัลอม	และ 
ได้รับัผู้ลกระทบัจากสิ�งเห้ล่านั�นได้ง่ายขึ้้�น	ห้ากเป็ันผูู้้ใช้้งานทั�ว่ไปั	
อยา่งมากที�สดุ	ก็คอืขึ้อ้มลูสว่่นตีัว่อาจจะถืกูนำไปัใช้้ในทางที�ไมด่ี	เช้น่ 
การสั� งสินค้าโดยการช้ำระเงินปัลายทาง	 ห้รือ	 การนำรห้ัส 
บััตีรปัระช้าช้นไปัทำธุุรกรรมตี่าง	ๆ	

รููปภาพที่่� 1 รู้อยละของปรูะชาชนอายุ 6 ปีข้�นไปที่่�ใช้อินเที่อรู์เน็ต และการูใช้โที่รูศััพที่์มืือถืือ
ที่่�มืา กองสถืิติเศัรูษฐกิจ สำนักงานสถืิติแห่่งชาติ กรูะที่รูวงดิิจิที่ัลเพื�อเศัรูษฐกิจและสังคมื (2564)
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 ในส่่วนงานบัญชีีนั�น	 ในปััจจุบัันสามารถืพืู่ดได้เลยว่่า 
มีเทคโนโลยีเปั็นฐานในการทำงาน	 งานบััญชี้มีคว่ามรว่ดเร็ว่ขึ้้�น 
ซับัซ้อนข้ึ้�น	 และมีคว่ามละเอียดมากขึ้้�น	 ผูู้้ตีรว่จสอบับััญช้ี 
จ้งต้ีองมีคว่ามรู้คว่ามสามารถืที�มากขึ้้�น	รว่มถื้งคว่ามตีระห้นักรู้ขึ้อง 
ภััยทางไซเบัอร์ที�มีอยู่	 และอาจส่งผู้ลกระทบัตี่อรูปัแบับังานและ 
คว่ามถืูกตี้องขึ้องเนื�องานซ้�งห้ากเกิดภััยดังกล่าว่ขึ้้�นแล้ว่	ธุุรกิจย่อม
เสียห้ายในเรื�องขึ้องมูลค่าทรัพื่ย์สินและคว่ามเช้ื�อมั�นขึ้องลูกค้า 
ที�อาจกระทบัต่ีอเศรษฐกจิภัายใน	การศก้ษาห้าคว่ามรูจ้ง้เปัน็สิ�งจำเปัน็
และห้ลีกเลี�ยงไม่ได้	 โดยเฉพื่าะคว่ามรู้ด้านเทคโนโลยีที�เกี�ยว่ข้ึ้อง
กับัอินเทอร์เน็ตีมีมากมายห้ลากห้ลาย	สามารถืห้าเรียนรู้ได้ทุกที� 
ทกุเว่ลา	ทั�งยงัมคีา่ใช้จ่้ายและไมม่คีา่ใช้จ่้าย	แตีอ่ยา่งไรกต็ีาม	ผูู้ท้ี�จะใช้ ้
คว่ามรู้	ย่อมตี้องมีการเรียนรู้	ฝึึกฝึนพื่ื�นฐานให้้ช้ำนาญก่อน	เพื่ื�อนำ 
คว่ามรู้ไปัใช้้ได้อย่างถูืกตี้อง	และไม่เกิดปััญห้าขึ้้�นกับัตีนเองและ 
ผูู้้อื�น	 ตัีว่อย่างเช้่นเดียว่กับัการใช้้มีดทำครัว่	ผูู้้ที�ใช้้จะต้ีองรู้ก่อนว่่า 
มีดดังกล่าว่	 ใช้้สำห้รับัอาห้ารช้นิดใด	และคว่รจะต้ีองระวั่งส่ว่นใด 
เปัน็พิื่เศษ	เพืื่�อป้ัองกันตีนเอง	และ	ผูู้อ้ื�นจากมีดเล่มดังกล่าว่	เราเปัรียบั
มดีเห้มอืนกบััเทคโนโลย	ีห้ากใช้ใ้นทางที�ถืกูที�คว่รกจ็ะทำให้เ้กดิผู้ลที�ดี				
ใช้้ผู้ิดใช้้พื่ลาดจะทำให้้บัาดเจ็บัได้	
	 การว่างแผู้นและเลือกเครื�องมือในการทำอาห้าร	 เช้่น 
การเลอืกใช้้มดีทำครวั่	กเ็ปัรยีบัเสมอืนการปัระเมนิการคว่บัคุมภัายใน	
การปัระเมนิคว่ามเสี�ยง	ซ้�งนำไปัสูก่ารปัระเมนิคว่ามเสยีห้ายทางธุรุกจินั�น 
การใช้้ผูู้้เช้ี�ยว่ช้าญในสายอาชี้พื่จะเริ�มมีมากข้ึ้�น	 เนื�องด้ว่ยคว่าม 
ซับัซ้อนที�เกิดขึ้้�นจากเทคโนโลยีที�เปัลี�ยนไปั	อาช้ีพื่นักบััญช้ีนิตีิว่ิทยา	
จง้มคีว่ามจำเปัน็ในสภัาว่ะการณป์ัจัจบุันั	นกับัญัช้ตีีอ้งสามารถืใช้ห้้ลกั
ขึ้องนิตีิว่ิทยาศาสตีร์	 ในการสืบัค้น	ค้นห้า	และใช้้ห้ลักการทางบััญช้ี	
เพื่ื�อปัระเมินมูลค่าสินทรัพื่ย์	 เพื่ื�อที�จะได้ตีัว่เลขึ้ที�เห้มาะสม	โดยการ
ปัระเมนิผู้ลที�เกดิจากคว่ามเสยีห้ายทางเศรษฐกิจิ	ไมจ่ำกดัทางการเงนิ 
การบััญช้ีทางไซเบัอร์	ขึ้้อมูลที�สำคัญในการปั้องกันและแก้ไขึ้ก่อน
ที�จะมีปััญห้าในอนาคตี	ตีัว่อย่างเช้่น	การรั�ว่ไห้ลขึ้องขึ้้อมูลบัุคคล 
ในอินเทอร์เน็ตี	การเขึ้้าถื้งขึ้้อมูลทางการเงินขึ้ององค์กร	ถื้งแม้ว่่า
เปั็นการปั้องกันและยังไม่เกิด	ห้รือถื้าเกิด	และเห้็นเปั็นเพื่ียงคว่าม 
ผู้ิดพื่ลาดทางเทคโนโลยี	แตี่คว่ามผู้ิดพื่ลาดดังกล่าว่นั�นส่งผู้ลกระทบั 
ตี่อตีัว่เลขึ้ทางเศษรฐกิจ	การค้า	ขึ้องธุุรกิจนั�น	ๆ	หุ้้นขึ้องบัริษัทตีก 
เพื่ราะข้ึ้อมูลรั�ว่ไห้ล	 เราจะปัระเมินค่าคว่ามเสียห้ายได้อย่างไร 
จะตีอ้งปัระเมนิมลูคา่คว่ามเสยีห้ายนั�นจากห้ลายแห้ลง่	และผู้สมผู้สาน 
ห้ลายศาสตีร์ในการปัฏิิบััตีิงาน

 บัญชีีนิติิวิทยาศาส่ติร์ เป็นศาส่ติร์แห่่งการค้นห่า

ความจริงทางบัญชีี	 โดยใช้้ห้ลักการว่ิทยาศาสตีร์มาใช้้สืบัห้า 
ห้ลกัฐานเพื่ื�อคน้ห้าคว่ามจรงิที�เกดิขึ้้�น	เพื่ื�อนำมารายงาน	โดยไมม่คีว่าม
คิดเห้็นส่ว่นตีัว่	 ในยุคอินเทอร์เน็ตีครองเมือง	นักบััญช้ีตี้องมีคว่ามรู้
ทางการใช้ง้านอนิเทอรเ์นต็ีอยา่งปัลอดภัยั	ตีระห้นกัรูถ้ืง้ภัยัทางไซเบัอร์ 
เมื�อมีคว่ามเขึ้้าใจแล้ว่	จะช่้ว่ยให้้กระบัว่นการทำงานขึ้องนักบััญชี้
นิตีิว่ิทยาสามารถืทำงานได้อย่างมีปัระสิทธุิภัาพื่	โดยเฉพื่าะนักบััญช้ี 
จะตี้องเริ�มมีการศ้กษาในเรื�องที�เกี�ยว่กับัเทคโนโลยีในการบัริห้ารงาน 
ทางการเงินและการบััญชี้	 รว่มถื้งการช่้ว่ยให้้ ลูกค้าเขึ้้าใจถื้ง 
ห้ลักการขึ้องการปั้องกันภััยคุกคามทางไซเบัอร์	จง้ตี้องใช้้ผูู้้เช้ี�ยว่ช้าญ 
เขึ้้ามาว่ิเคราะห้์	จง้มีคว่ามจำเปั็นที�จะตี้องมีนักบััญช้ีนิตีิว่ิทยา	ซ้�งเปั็น
ศาสตีร์ที�ทันสมัยและทันเห้ตุีการณ์	 คุณลักษณะสำคัญขึ้องบุัคคล 
ที�จะเปั็นนักบััญช้ีนิตีิว่ิทยาศาสตีร์ได้นั�น	จะตี้องเปั็นคนช้่างสังเกตี 
เกบ็ัรายละเอยีด	มทีกัษะในการคดิว่เิคราะห้	์แกป้ัญัห้า	มทีกัษะในการ
สื�อสาร	ตีั�งคำถืาม	มีคว่ามรู้ทางการบััญช้ี	มีคว่ามรู้ทางด้านกฎห้มาย	
และมีคว่ามรู้เขึ้้าใจในระบับัเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 นักบััญช้ีนิตีิว่ิทยาจะตี้องไม่ย้ดตีิดกับักระบัว่นการทำงาน	
เพื่ราะแต่ีละสถืานการณ์ไมเ่ห้มือนกัน	และต้ีองกล้าที�จะเปัลี�ยนวิ่ธุกีาร 
ได้ทุกเมื�อเพื่ื�อให้้บัรรลุเปั้าปัระสงค์	 และถืูกตี้องตีามห้ลักการ 
ทั�งทางทฤษฎีและปัฏิิบััตีิ	สิ�งที�นักบััญช้ีนิตีิว่ิทยาตี้องมีตีลอดเว่ลา	คือ	
การปั้องกันในกระบัว่นการทางการบััญชี้	 โดยเฉพื่าะเรื�องเกี�ยว่กับั 
ธุุรกรรมทางการเงิน	 การบััญช้ี	 ในยุคปััจจุบัันคว่ามปัลอดภััย 
ทางไซเบัอร์	ถืือเปั็นเรื�องที�ตี้องเขึ้้าใจ	จะทำให้้เราสามารถืทำงาน 
ได้อย่างมีปัระสิทธุิภัาพื่	ใช้้เครื�องมือได้อย่างถืูกตี้อง	และเห้มาะสม	
คว่ามเขึ้้าใจระบับัเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทั�งภัายในและภัายนอก	
เนื�องจากมผีู้ลกระทบักบััการรว่บัรว่มขึ้อ้มลูช้ั�นคว่ามลบััในการทำงาน
ที�มีปัระสิทธุิภัาพื่	ในคว่ามเปั็นจริงคว่ามรู้ในเรื�องกฎห้มายกับับััญช้ ี
เปั็นขึ้องคู่กัน	คว่ามเขึ้้าใจระบับัสารสนเทศในยุคปััจจุบัันก็ขึ้าดไม่ได้	
เพื่ราะจะทำให้้เราพื่้นจากการกระทำผู้ิดโดยรู้เท่าไม่ถื้งการณ์	

นักบัญชีีนิติิวิทยาศาส่ติร์

คุณธรรม + จริยธรรม

รููปภาพที่่� 2 คุณสมืบััติการูเป็น นักบััญช่นิติวิที่ยา

 ในส่่วนของคณุลักษณะของนกับัญชีีนติิิวทิยาและ

แนวโนม้ของการทำางานในดา้นนี� นั�นเปัน็สิ�งที�นกับัญัช้ทีกุทา่นได้
ทำอยู่แล้ว่	และคุ้นช้ินกันเปั็นอย่างดี	แตี่ด้ว่ยการพื่ัฒนาอันไม่ห้ยุดยั�ง 
โลกาภัิว่ัฒน์และคว่ามเร็ว่ขึ้องเทคโนโลยี 	 นักบััญช้ีจะตี้องมี 
การพื่ฒันาศกัยภัาพื่ขึ้องตีนเองให้้เพื่ิ�มขึ้้�น	เพื่ื�อคว่ามยั�งยนืขึ้องว่ชิ้าช้พีื่ 
4 เทคนิคิท่�นิกับัญัชีน่ิติิวิิิทยาติอ้งมี ่คอื เทคนิคิการรวิบัรวิมีหลักัฐานิ 
เทคนิิคการสืืบัค้นิ เทคนิิคการสืื�อสืาร แลัะเทคนิิคการวิิเคราะห์
ข้อ้มีลูั การใชีเ้ทคโนิโลัยจ่ำเป็น็ิติอ้งมีส่ืว่ินิสืำคญัในิการใชี ้4 เทคนิคิ
อย่างมี่ป็ระสืิทธิิภาพ ยกตีัว่อย่างเช้่น	ในปััจจุบัันการลงบัันท้กบััญช้ี
บัางปัระเภัทนั�น	มีระบับัอัตีโนมัตีิ	ห้รือ	 ใช้้	AI	ห้รือคว่ามสามารถื	
ขึ้อง	Machine	Learning	ก็สามารถืทดแทนการทำงานพื่ื�นฐาน 
เห้ล่านั�นได้	ซ้�งจะเห็้นได้ว่่าตีอนนี�มีระบับัเทคโนโลยีให้ม่	ๆ	 เกิดขึ้้�น 
อยา่งต่ีอเนื�อง	ห้ากนักบัญัชี้มคีว่ามรูใ้นเรื�องนี�บัา้งก็จะสามารถืสื�อสาร
กับัผูู้้เช้ี�ยว่ช้าญในทีมได้ตีรงปัระเด็น	

 ห่ลกัการบญัชีีนติิิวิทยาเป็นศาส่ติร์ที�มคีวามส่ำาคญั 

ในการทำางานขององค์กรในทุก ๆ ขนาด เพื่ราะบััญช้ี
นิตีิว่ิทยาจะสามารถืใช้้คว่ามรู้คว่ามสามารถืทั�งในด้านการบััญช้ี	
เทคโนโลยี	 กฎห้มาย	 และการวิ่เคราะห์้ขึ้้อมูล	 เพื่ื�อปัระเมิน 
คว่ามเสี�ยงขึ้ององค์กร	ขึ้ั�นตีอนการทำงานขึ้องนักบััญชี้นิตีิว่ิทยา 
จะตี้องเริ�มจากการศ้กษานโยบัายและปัระเมินคว่ามเสี�ยงด้าน 
การรักษาคว่ามปัลอดภััยทางไซเบัอร์เป็ันอันดับัแรก	เพื่ราะเห้ตุีที�ว่่า	
ขึ้้อมูลตี่าง	ๆ	นั�นจะถืูกจัดเก็บัในรูปัแบับัขึ้องสื�อสารสนเทศ	ถื้งแม้ว่่า 
จะอยู่ ในส่ว่นขึ้องงานบััญช้ีก็ตีาม	 โดยจะตี้องทำคว่ามเขึ้้าใจ 
ในการปัระเมินคว่ามเสี�ยง	3	สิ�ง
 1. ประเมนิความเส่ี�ยงที�เกดิข้�นโดยธรรมชีาติิ เป็นความเส่ี�ยง 

ที�เกิดข้�นอย่างแน่นอนและห่ลีกเลี�ยงได้ยาก

 2. ประเมนิความเส่ี�ยงการบรหิ่าร โดยจดัลำาดบัความเส่ี�ยง

จากมากไปห่าน้อย

 3. ประเมินความเส่ี�ยงทางบัญชีีและเทคโนโลยี โดยจัด

ลำาดับความเส่ี�ยงจากมากไปห่าน้อย
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 โดยส่รุปจากกระบวนการข้างต้ิน จะตี้องทำคว่าม
เขึ้า้ใจกบััลกูคา้และพื่ฒันาว่ฒันธุรรมองคก์ร	ซ้�งจะช้ว่่ยให้้เขึ้า้ใจระบับั
การคว่บัคุมภัายใน	ศ้กษาถื้งจุดอ่อนจุดแขึ้็ง	และเขึ้้าใจว่ิสัยทัศน์ขึ้อง 
ผูู้้บัริห้ารในเรื�องขึ้องการก้าว่ข้ึ้ามวิ่กฤตีเมื�อถูืกโจมตีีทางไซเบัอร์ 
เพื่ราะนโยบัายต่ีาง	ๆ 	ห้ากไม่มาจากด้านบันขึ้องกิจการ	(Tone	from	
the	top)	ผูู้ท้ี�อยูใ่ต้ีบังัคับับัญัช้าจะไม่ทราบัจุดมุง่ห้มาย	ห้รือปัลายทาง 
ขึ้องการทำงานดังกล่าว่ได้	การเขึ้้าใจถื้งมุมมองจ้งมีคว่ามสำคัญ 
เช้่น	การใช้้กฎกตีิกาตี่าง	ๆ	 เพื่ราะสิ�งเห้ล่านี�	คือ	 เครื�องมือที�ใช้้ใน
การดูแลส่ว่นอื�น	ๆ	ให้้เปั็นไปัตีามครรลองที�คว่รเปั็น	ห้ากกฎเห้ล่า
นั�นมีอยู่แตี่มิได้นำมาใช้้อย่างเคร่งครัด	ห้รือผูู้้บัริห้ารเปัลี�ยนแปัลง 
กฎกติีกาขึ้ององค์กรได้โดยไม่ผู้่านการอนุมัตีิ	อาจก่อให้้เกิดปััญห้า 
ในห้นว่่ยงาน	ที�อาจจะทำให้เ้สียห้ายทั�งทางเศษรฐกิจและช้ื�อเสยีงขึ้อง
บัริษัท	ดังนั�น	การสร้างมาตีรฐานให้้กับัองค์กร	โดยมีกฎจากเบัื�องบัน 
และมีการตีรว่จสอบัจากห้น่ว่ยงานนอกบัริษัท	จะเปั็นส่งที�ทำให้้ 
การปัระเมนิปัญัห้าตีา่ง	ๆ 	ตีรงจดุ	ปัลอดภัยั	และโปัรง่ใส	ในทกุระดบััช้ั�น 
ทั�งทางบััญช้ี	การเงิน	การบัริห้าร	และเทคโนโลยีที�จำเปั็น
	 การรบัังานบัรกิารทางบัญัช้นีติีวิ่ทิยา	ไม่ใช่้เพื่ยีงเพื่ื�อตีรว่จสอบั 
ทุจริตีเสมอไปั	 งานตีรว่จสอบัทุจริตีเป็ันเพื่ียงห้น้�งแขึ้นงเท่านั�น 
งานิด้้านิการบััญช่ีนิิติิวิิทยา คือ การวิิเคราะห์เชีิงลัึก	 ซ้�งได้รับั
มอบัห้มายจากลูกค้า	การว่ิเคราะห้์กิจการลูกค้าในทุกมิตีิที�กล่าว่มา 
โดยเฉพื่าะการปัระเมินคว่ามเสี�ยงทางไซเบัอร์	ซ้�งถืือเปั็นสิ�งที�ตี้องทำ 
ในกระบัว่นการรบัังานดา้นบัรกิารทางบัญัชี้นติีวิ่ทิยา	เพื่ราะงานบัรกิาร
ทางบััญชี้นิตีิว่ิทยา	คือ	การห้าห้ลักฐานเช้ิงล้ก	 เพื่ื�อช่้ว่ยให้้ลูกค้าห้า 
คำตีอบั	และบัรรลุว่ตัีถุืปัระสงค์ที�ลกูค้าตีั�งไว่	้ซ้�งนักบัญัชี้นติีวิ่ทิยาไม่มี
ห้นา้ที�แสดงคว่ามคิดเห็้น	เพื่ยีงมีห้น้าที�รว่บัรว่มห้ลักฐานเช้งิปัระจักษ์ 
เพื่ื�อปัระกอบัการตีัดสินใจ	ทั�งนี�	 ห้ลักฐานนั�นอาจเปั็นห้ลักฐาน 
เช้ิงปัริมาณห้รือเช้ิงคุณภัาพื่	ซ้�งตี่างจากผูู้้สอบับััญชี้รับัอนุญาตี 
ที�ตี้องแสดงคว่ามคิดเห้็นตี่องบัการเงิน	เปั็นตี้น	
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 ในส่่วนงานบัญชีีนั�น	 ในปััจจุบัันสามารถืพืู่ดได้เลยว่่า 
มีเทคโนโลยีเปั็นฐานในการทำงาน	 งานบััญชี้มีคว่ามรว่ดเร็ว่ขึ้้�น 
ซับัซ้อนข้ึ้�น	 และมีคว่ามละเอียดมากขึ้้�น	 ผูู้้ตีรว่จสอบับััญช้ี 
จ้งต้ีองมีคว่ามรู้คว่ามสามารถืที�มากขึ้้�น	รว่มถื้งคว่ามตีระห้นักรู้ขึ้อง 
ภััยทางไซเบัอร์ที�มีอยู่	 และอาจส่งผู้ลกระทบัตี่อรูปัแบับังานและ 
คว่ามถืูกตี้องขึ้องเนื�องานซ้�งห้ากเกิดภััยดังกล่าว่ขึ้้�นแล้ว่	ธุุรกิจย่อม
เสียห้ายในเรื�องขึ้องมูลค่าทรัพื่ย์สินและคว่ามเช้ื�อมั�นขึ้องลูกค้า 
ที�อาจกระทบัต่ีอเศรษฐกจิภัายใน	การศก้ษาห้าคว่ามรูจ้ง้เปัน็สิ�งจำเปัน็
และห้ลีกเลี�ยงไม่ได้	 โดยเฉพื่าะคว่ามรู้ด้านเทคโนโลยีที�เกี�ยว่ข้ึ้อง
กับัอินเทอร์เน็ตีมีมากมายห้ลากห้ลาย	สามารถืห้าเรียนรู้ได้ทุกที� 
ทกุเว่ลา	ทั�งยงัมคีา่ใช้จ่้ายและไมม่คีา่ใช้จ่้าย	แตีอ่ยา่งไรกต็ีาม	ผูู้ท้ี�จะใช้ ้
คว่ามรู้	ย่อมตี้องมีการเรียนรู้	ฝึึกฝึนพื่ื�นฐานให้้ช้ำนาญก่อน	เพื่ื�อนำ 
คว่ามรู้ไปัใช้้ได้อย่างถูืกตี้อง	และไม่เกิดปััญห้าขึ้้�นกับัตีนเองและ 
ผูู้้อื�น	 ตัีว่อย่างเช้่นเดียว่กับัการใช้้มีดทำครัว่	ผูู้้ที�ใช้้จะต้ีองรู้ก่อนว่่า 
มีดดังกล่าว่	 ใช้้สำห้รับัอาห้ารช้นิดใด	และคว่รจะต้ีองระวั่งส่ว่นใด 
เปัน็พิื่เศษ	เพื่ื�อป้ัองกันตีนเอง	และ	ผูู้อ้ื�นจากมีดเล่มดังกล่าว่	เราเปัรียบั
มดีเห้มอืนกบััเทคโนโลย	ีห้ากใช้ใ้นทางที�ถืกูที�คว่รกจ็ะทำให้เ้กดิผู้ลที�ดี				
ใช้้ผู้ิดใช้้พื่ลาดจะทำให้้บัาดเจ็บัได้	
	 การว่างแผู้นและเลือกเครื�องมือในการทำอาห้าร	 เช้่น 
การเลอืกใช้้มดีทำครวั่	กเ็ปัรยีบัเสมอืนการปัระเมนิการคว่บัคุมภัายใน	
การปัระเมนิคว่ามเสี�ยง	ซ้�งนำไปัสู่การปัระเมนิคว่ามเสยีห้ายทางธุรุกจินั�น 
การใช้้ผูู้้เช้ี�ยว่ช้าญในสายอาชี้พื่จะเริ�มมีมากขึ้้�น	 เนื�องด้ว่ยคว่าม 
ซับัซ้อนที�เกิดขึ้้�นจากเทคโนโลยีที�เปัลี�ยนไปั	อาช้ีพื่นักบััญช้ีนิตีิว่ิทยา	
จง้มคีว่ามจำเปัน็ในสภัาว่ะการณป์ัจัจบุันั	นกับัญัช้ตีีอ้งสามารถืใช้ห้้ลกั
ขึ้องนิตีิว่ิทยาศาสตีร์	 ในการสืบัค้น	ค้นห้า	และใช้้ห้ลักการทางบััญช้ี	
เพื่ื�อปัระเมินมูลค่าสินทรัพื่ย์	 เพื่ื�อที�จะได้ตีัว่เลขึ้ที�เห้มาะสม	โดยการ
ปัระเมนิผู้ลที�เกดิจากคว่ามเสยีห้ายทางเศรษฐกิจิ	ไมจ่ำกดัทางการเงนิ 
การบััญช้ีทางไซเบัอร์	ขึ้้อมูลที�สำคัญในการปั้องกันและแก้ไขึ้ก่อน
ที�จะมีปััญห้าในอนาคตี	ตีัว่อย่างเช้่น	การรั�ว่ไห้ลขึ้องขึ้้อมูลบัุคคล 
ในอินเทอร์เน็ตี	การเขึ้้าถื้งขึ้้อมูลทางการเงินขึ้ององค์กร	ถื้งแม้ว่่า
เปั็นการปั้องกันและยังไม่เกิด	ห้รือถื้าเกิด	และเห้็นเปั็นเพื่ียงคว่าม 
ผู้ิดพื่ลาดทางเทคโนโลยี	แตี่คว่ามผู้ิดพื่ลาดดังกล่าว่นั�นส่งผู้ลกระทบั 
ตี่อตีัว่เลขึ้ทางเศษรฐกิจ	การค้า	ขึ้องธุุรกิจนั�น	ๆ	หุ้้นขึ้องบัริษัทตีก 
เพื่ราะข้ึ้อมูลรั�ว่ไห้ล	 เราจะปัระเมินค่าคว่ามเสียห้ายได้อย่างไร 
จะตีอ้งปัระเมนิมลูคา่คว่ามเสยีห้ายนั�นจากห้ลายแห้ลง่	และผู้สมผู้สาน 
ห้ลายศาสตีร์ในการปัฏิิบััตีิงาน

 บัญชีีนิติิวิทยาศาส่ติร์ เป็นศาส่ติร์แห่่งการค้นห่า

ความจริงทางบัญชีี	 โดยใช้้ห้ลักการว่ิทยาศาสตีร์มาใช้้สืบัห้า 
ห้ลกัฐานเพื่ื�อคน้ห้าคว่ามจรงิที�เกดิขึ้้�น	เพื่ื�อนำมารายงาน	โดยไมม่คีว่าม
คิดเห้็นส่ว่นตีัว่	 ในยุคอินเทอร์เน็ตีครองเมือง	 นักบััญช้ีตี้องมีคว่ามรู้
ทางการใช้้งานอนิเทอรเ์นต็ีอยา่งปัลอดภัยั	ตีระห้นกัรูถ้ืง้ภัยัทางไซเบัอร์ 
เมื�อมีคว่ามเขึ้้าใจแล้ว่	จะช่้ว่ยให้้กระบัว่นการทำงานขึ้องนักบััญชี้
นิตีิว่ิทยาสามารถืทำงานได้อย่างมีปัระสิทธุิภัาพื่	โดยเฉพื่าะนักบััญช้ี 
จะตี้องเริ�มมีการศ้กษาในเรื�องที�เกี�ยว่กับัเทคโนโลยีในการบัริห้ารงาน 
ทางการเงินและการบััญชี้	 รว่มถื้งการช่้ว่ยให้้ ลูกค้าเขึ้้าใจถื้ง 
ห้ลักการขึ้องการปั้องกันภััยคุกคามทางไซเบัอร์	จง้ตี้องใช้้ผูู้้เช้ี�ยว่ช้าญ 
เขึ้้ามาว่ิเคราะห้์	จง้มีคว่ามจำเปั็นที�จะตี้องมีนักบััญช้ีนิตีิว่ิทยา	ซ้�งเปั็น
ศาสตีร์ที�ทันสมัยและทันเห้ตุีการณ์	 คุณลักษณะสำคัญขึ้องบุัคคล 
ที�จะเปั็นนักบััญช้ีนิตีิว่ิทยาศาสตีร์ได้นั�น	จะตี้องเปั็นคนช้่างสังเกตี 
เกบ็ัรายละเอยีด	มทีกัษะในการคดิว่เิคราะห้	์แกป้ัญัห้า	มทีกัษะในการ
สื�อสาร	ตีั�งคำถืาม	มีคว่ามรู้ทางการบััญช้ี	มีคว่ามรู้ทางด้านกฎห้มาย	
และมีคว่ามรู้เขึ้้าใจในระบับัเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 นักบััญช้ีนิตีิว่ิทยาจะตี้องไม่ย้ดตีิดกับักระบัว่นการทำงาน	
เพื่ราะแต่ีละสถืานการณ์ไมเ่ห้มือนกัน	และต้ีองกล้าที�จะเปัลี�ยนวิ่ธุกีาร 
ได้ทุกเมื�อเพื่ื�อให้้บัรรลุเปั้าปัระสงค์	 และถืูกตี้องตีามห้ลักการ 
ทั�งทางทฤษฎีและปัฏิิบััตีิ	สิ�งที�นักบััญช้ีนิตีิว่ิทยาตี้องมีตีลอดเว่ลา	คือ	
การปั้องกันในกระบัว่นการทางการบััญชี้	 โดยเฉพื่าะเรื�องเกี�ยว่กับั 
ธุุรกรรมทางการเงิน	 การบััญช้ี	 ในยุคปััจจุบัันคว่ามปัลอดภััย 
ทางไซเบัอร์	ถืือเปั็นเรื�องที�ตี้องเขึ้้าใจ	จะทำให้้เราสามารถืทำงาน 
ได้อย่างมีปัระสิทธุิภัาพื่	ใช้้เครื�องมือได้อย่างถืูกตี้อง	และเห้มาะสม	
คว่ามเขึ้้าใจระบับัเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทั�งภัายในและภัายนอก	
เนื�องจากมผีู้ลกระทบักบััการรว่บัรว่มขึ้อ้มลูช้ั�นคว่ามลบััในการทำงาน
ที�มีปัระสิทธุิภัาพื่	ในคว่ามเปั็นจริงคว่ามรู้ในเรื�องกฎห้มายกับับััญช้ ี
เปั็นขึ้องคู่กัน	คว่ามเขึ้้าใจระบับัสารสนเทศในยุคปััจจุบัันก็ขึ้าดไม่ได้	
เพื่ราะจะทำให้้เราพื่้นจากการกระทำผู้ิดโดยรู้เท่าไม่ถื้งการณ์	

นักบัญชีีนิติิวิทยาศาส่ติร์

คุณธรรม + จริยธรรม

รููปภาพที่่� 2 คุณสมืบััติการูเป็น นักบััญช่นิติวิที่ยา

 ในส่่วนของคณุลักษณะของนกับัญชีีนติิิวทิยาและ

แนวโนม้ของการทำางานในดา้นนี� นั�นเปัน็สิ�งที�นกับัญัช้ทีกุทา่นได้
ทำอยู่แล้ว่	และคุ้นช้ินกันเปั็นอย่างดี	แตี่ด้ว่ยการพื่ัฒนาอันไม่ห้ยุดยั�ง 
โลกาภัิว่ัฒน์และคว่ามเร็ว่ขึ้องเทคโนโลยี 	 นักบััญช้ีจะตี้องมี 
การพื่ฒันาศกัยภัาพื่ขึ้องตีนเองให้เ้พื่ิ�มขึ้้�น	เพื่ื�อคว่ามยั�งยนืขึ้องว่ชิ้าช้พีื่ 
4 เทคนิคิท่�นิกับััญชีน่ิติิวิิทิยาติอ้งมี ่คอื เทคนิคิการรวิบัรวิมีหลักัฐานิ 
เทคนิิคการสืืบัค้นิ เทคนิิคการสืื�อสืาร แลัะเทคนิิคการวิิเคราะห์
ข้้อมีลูั การใชีเ้ทคโนิโลัย่จำเป็น็ิติอ้งมีส่ืว่ินิสืำคญัในิการใชี ้4 เทคนิคิ
อย่างมี่ป็ระสืิทธิิภาพ ยกตีัว่อย่างเช้่น	ในปััจจุบัันการลงบัันท้กบััญช้ี
บัางปัระเภัทนั�น	มีระบับัอัตีโนมัตีิ	ห้รือ	 ใช้้	AI	ห้รือคว่ามสามารถื	
ขึ้อง	Machine	Learning	 ก็สามารถืทดแทนการทำงานพื่ื�นฐาน 
เห้ล่านั�นได้	ซ้�งจะเห็้นได้ว่่าตีอนนี�มีระบับัเทคโนโลยีให้ม่	ๆ	 เกิดขึ้้�น 
อยา่งต่ีอเนื�อง	ห้ากนักบัญัชี้มคีว่ามรูใ้นเรื�องนี�บัา้งก็จะสามารถืสื�อสาร
กับัผูู้้เช้ี�ยว่ช้าญในทีมได้ตีรงปัระเด็น	

 ห่ลักการบญัชีีนติิิวิทยาเป็นศาส่ติร์ที�มคีวามส่ำาคญั 

ในการทำางานขององค์กรในทุก ๆ ขนาด เพื่ราะบััญช้ี
นิตีิว่ิทยาจะสามารถืใช้้คว่ามรู้คว่ามสามารถืทั�งในด้านการบััญช้ี	
เทคโนโลยี	 กฎห้มาย	 และการวิ่เคราะห์้ขึ้้อมูล	 เพื่ื�อปัระเมิน 
คว่ามเสี�ยงขึ้ององค์กร	ขึ้ั�นตีอนการทำงานขึ้องนักบััญชี้นิตีิว่ิทยา 
จะตี้องเริ�มจากการศ้กษานโยบัายและปัระเมินคว่ามเสี�ยงด้าน 
การรักษาคว่ามปัลอดภััยทางไซเบัอร์เป็ันอันดับัแรก	เพื่ราะเห้ตุีที�ว่่า	
ขึ้้อมูลตี่าง	ๆ	นั�นจะถืูกจัดเก็บัในรูปัแบับัขึ้องสื�อสารสนเทศ	ถื้งแม้ว่่า 
จะอยู่ ในส่ว่นขึ้องงานบััญช้ีก็ตีาม	 โดยจะตี้องทำคว่ามเขึ้้าใจ 
ในการปัระเมินคว่ามเสี�ยง	3	สิ�ง
 1. ประเมนิความเส่ี�ยงที�เกดิข้�นโดยธรรมชีาติิ เป็นความเส่ี�ยง 

ที�เกิดข้�นอย่างแน่นอนและห่ลีกเลี�ยงได้ยาก

 2. ประเมนิความเส่ี�ยงการบรหิ่าร โดยจดัลำาดบัความเส่ี�ยง

จากมากไปห่าน้อย

 3. ประเมินความเส่ี�ยงทางบัญชีีและเทคโนโลยี โดยจัด

ลำาดับความเส่ี�ยงจากมากไปห่าน้อย
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 โดยส่รุปจากกระบวนการข้างต้ิน จะตี้องทำคว่าม
เขึ้า้ใจกบััลกูคา้และพื่ฒันาว่ฒันธุรรมองคก์ร	ซ้�งจะช้ว่่ยให้เ้ขึ้า้ใจระบับั
การคว่บัคุมภัายใน	ศ้กษาถื้งจุดอ่อนจุดแขึ้็ง	และเขึ้้าใจว่ิสัยทัศน์ขึ้อง 
ผูู้้บัริห้ารในเรื�องขึ้องการก้าว่ข้ึ้ามวิ่กฤตีเมื�อถูืกโจมตีีทางไซเบัอร์ 
เพื่ราะนโยบัายต่ีาง	ๆ 	ห้ากไม่มาจากด้านบันขึ้องกิจการ	(Tone	from	
the	top)	ผูู้ท้ี�อยูใ่ต้ีบังัคับับัญัช้าจะไม่ทราบัจุดมุง่ห้มาย	ห้รือปัลายทาง 
ขึ้องการทำงานดังกล่าว่ได้	การเขึ้้าใจถื้งมุมมองจ้งมีคว่ามสำคัญ 
เช้่น	การใช้้กฎกตีิกาตี่าง	ๆ	 เพื่ราะสิ�งเห้ล่านี�	คือ	 เครื�องมือที�ใช้้ใน
การดูแลส่ว่นอื�น	ๆ	ให้้เปั็นไปัตีามครรลองที�คว่รเปั็น	ห้ากกฎเห้ล่า
นั�นมีอยู่แตี่มิได้นำมาใช้้อย่างเคร่งครัด	ห้รือผูู้้บัริห้ารเปัลี�ยนแปัลง 
กฎกติีกาขึ้ององค์กรได้โดยไม่ผู้่านการอนุมัตีิ	อาจก่อให้้เกิดปััญห้า 
ในห้นว่่ยงาน	ที�อาจจะทำให้เ้สียห้ายทั�งทางเศษรฐกิจและช้ื�อเสยีงขึ้อง
บัริษัท	ดังนั�น	การสร้างมาตีรฐานให้้กับัองค์กร	โดยมีกฎจากเบัื�องบัน 
และมีการตีรว่จสอบัจากห้น่ว่ยงานนอกบัริษัท	จะเปั็นส่งที�ทำให้้ 
การปัระเมนิปัญัห้าตีา่ง	ๆ 	ตีรงจดุ	ปัลอดภัยั	และโปัรง่ใส	ในทกุระดบััช้ั�น 
ทั�งทางบััญช้ี	การเงิน	การบัริห้าร	และเทคโนโลยีที�จำเปั็น
	 การรบัังานบัรกิารทางบัญัช้นีติีวิ่ทิยา	ไม่ใช่้เพื่ยีงเพื่ื�อตีรว่จสอบั 
ทุจริตีเสมอไปั	 งานตีรว่จสอบัทุจริตีเป็ันเพื่ียงห้น้�งแขึ้นงเท่านั�น 
งานิด้้านิการบััญช่ีนิิติิวิิทยา คือ การวิิเคราะห์เชีิงลัึก	 ซ้�งได้รับั
มอบัห้มายจากลูกค้า	การว่ิเคราะห้์กิจการลูกค้าในทุกมิตีิที�กล่าว่มา 
โดยเฉพื่าะการปัระเมินคว่ามเสี�ยงทางไซเบัอร์	ซ้�งถืือเปั็นสิ�งที�ตี้องทำ 
ในกระบัว่นการรบัังานดา้นบัรกิารทางบัญัชี้นติีวิ่ทิยา	เพื่ราะงานบัรกิาร
ทางบััญชี้นิตีิว่ิทยา	 คือ	การห้าห้ลักฐานเช้ิงล้ก	 เพื่ื�อช่้ว่ยให้้ลูกค้าห้า 
คำตีอบั	และบัรรลุว่ตัีถุืปัระสงค์ที�ลกูค้าตีั�งไว่	้ซ้�งนักบัญัชี้นติีวิ่ทิยาไม่มี
ห้น้าที�แสดงคว่ามคิดเห็้น	เพื่ยีงมีห้น้าที�รว่บัรว่มห้ลักฐานเช้งิปัระจักษ์ 
เพื่ื�อปัระกอบัการตีัดสินใจ	ทั�งนี�	 ห้ลักฐานนั�นอาจเปั็นห้ลักฐาน 
เช้ิงปัริมาณห้รือเช้ิงคุณภัาพื่	ซ้�งตี่างจากผูู้้สอบับััญชี้รับัอนุญาตี 
ที�ตี้องแสดงคว่ามคิดเห้็นตี่องบัการเงิน	เปั็นตี้น	

โดย ดร.พเยีย เส่งี�ยมวิบูล 

•	อาจารย์ปัระจำสาขึ้าว่ิช้าว่ิทยาการจัดการ	(บััญช้ี) 
		มห้าว่ิทยาลัยสุโขึ้ทัยธุรรมาธุิราช้
•	คณะทำงานเพืื่�อศก้ษาและพื่ฒันาห้ลกัสตูีรการป้ัองกนัการทจุรติี	
		การฟอกเงินและการสนับัสนุนการก่อการร้าย	เพื่ื�อขึ้ับัเคลื�อน 
		ในการทำให้้เกิดอาช้ีพื่นักบััญช้ีนิตีิว่ิทยาในปัระเทศไทย

และนายกิติิชีัย จรรยาลิขิติ

•	อาจารย์ปัระจำ	คณะบัริห้ารและเทคโนโลยี 
		มห้าว่ิทยาลัยเว่็ปัสเตีอร์	ปัระเทศไทย
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	 พระราชบัญัญตัิคิุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่ว่นบ้ัคุ้คุ้ล	พ.ศ.	2562	(พ.ร.บั.)	มวีตัิถุป้ระส่งคุ้เ์พ่�อคุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่ว่นบ้ัคุ้คุ้ล	(Personal	
Data)	หมายคุ้วามถึุงการคุ้วบัคุ้้มข้�อมูลทีี่�ส่ามารถุที่ำให�ระบั้เจ้�าข้องข้�อมูลได้�ไม่ว่าที่างติรงหร่อที่างอ�อม	(โด้ยไม่รวมข้�อมูลข้อง 
ผูู้�ที่ี�ถุึงแก่กรรม)	และไม่ว่าข้�อมูลนั�นจ้ะอยู่ในรูปข้องกระด้าษหร่ออิเล็กที่รอนิกส่์	ติัวอย่างข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล	 เช่น	ช่�อ	นามส่ก้ล 
เลข้บััติรประจ้ำติัวประชาชน	อีเมล	เบัอร์โที่รศัพที่์	และอีกมากมาย

	 พ.ร.บ.	ฉบบันี้้�ได้ร้บัการขยายวันัี้มีผ้ลบงัคับัใช้้ไปถึงึ	31	พฤษภาคัมี	2565	จึงึทำให้ห้้ลายคันี้ได้เ้ตรย้มีตวัักบัเร่�องนี้้�มีาพอสมีคัวัรแลว้ั 
บทคัวัามีนี้้�ขอสรุปสั�นี้	ๆ	เก้�ยวักับสิทธิิสำคััญท้�เจึ้าของข้อมีูลสามีารถึมี้ต่อข้อมีูลของตนี้	ด้ังนี้้�

สิิทธิิในการได้้รับแจ้้ง

ตามีมีาตรา	23	ห้มีายถึึง	 สิทธิิท้�เจึ้าของข้อมีูลคัวัรทราบว่ัาผู้คัวับคุัมีข้อมีูล	 (Data	Controller) 
เก็บข้อมูีลของตนี้เพ่�อไปทำอะไร	เก็บนี้านี้แค่ัไห้นี้	ส่งต่อให้้ใคัรห้ร่อไม่ี	และจึะติด้ต่อผู้คัวับคุัมีข้อมูีล
ได้้อย่างไร

สิิทธิิในการเพิิกถอนความยิินยิอม

ตามีมีาตรา	19	ห้มีายถึึง	สิทธิิท้�เจึ้าของข้อมีูลสามีารถึเพิกถึอนี้คัวัามียินี้ยอมีในี้การเก็บข้อมูีล 
โด้ยต้องสามีารถึใช้้สิทธิินี้้�โด้ยวัิธิ้ท้�ง่าย	(เช้่นี้เด้้ยวักับตอนี้ให้้คัวัามียินี้ยอมี)	และทำเมี่�อใด้ก็ได้้

PDPA และนักบัญชีี

โดย  นางวารุุณีี ปรุีดานนท์์   
หุ้้นี้ส่วันี้และท้�ปรึกษาด้้านี้การกำกับดู้แลกิจึการ	บริห้ารคัวัามีเส้�ยง
การกำกับการปฏิิบัติตามีเกณฑ์์	และการตรวัจึสอบภายในี้	PwC	Thailand
กรรมีการในี้คัณะกรรมีการวัิช้าช้้พบัญช้้ด้้านี้การวัางระบบบัญช้้
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สิิทธิิในการเข้้าถึงข้้อมูลสิ่วนบุคคล

ตามีมีาตรา	30	ห้มีายถึึง	การท้�เจ้ึาของม้ีสิทธิิเข้าถึึงและรับสำเนี้าข้อมีูลท้�เก้�ยวักับตนี้	และมี้สิทธิ ิ
ขอให้เ้ปดิ้เผยการได้ม้ีาซึึ่�งขอ้มีลูท้�ตนี้ไมีไ่ด้ใ้ห้ค้ัวัามียินี้ยอมี	โด้ยผูค้ัวับคัมุีข้อมีลูจึะตอ้งจึดั้เตรย้มีข้อมีลู
ตามีคัำขอให้้เจึ้าของภายในี้ไมี่เกินี้	30	วัันี้	นี้ับแต่วัันี้ท้�ได้้คัำขอ

สิิทธิิในการแก้ไข้ข้้อมูลสิ่วนบุคคลให้้ถูกต้้อง

ตามีมีาตรา	35	และ	36	ห้มีายถึึง	สิทธิิท้�เจึ้าของข้อมีูลสามีารถึย่�นี้คัำร้องขอแก้ไขข้อมีูลของตนี้ได้้ 
เมี่�อเห้็นี้วั่าข้อมีูลไมี่ถึูกต้องห้ร่อไมี่สมีบูรณ์	 โด้ยผู้คัวับคัุมีข้อมีูลจึะต้องแก้ไขตามีท้�เจึ้าของร้องขอ 
ห้ากผู้คัวับคัุมีปฏิิเสธิ	จึะต้องบันี้ทึกเห้ตุผลการปฏิิเสธินี้ั�นี้ไวั้ด้้วัย

สิิทธิิในการลบข้้อมูลสิ่วนบุคคล

ตามีมีาตรา	33	ห้มีายถึึง	สิทธิิท้�เจึ้าของสามีารถึขอให้้ลบห้ร่อทำลายข้อมีูลของตนี้ได้้	 เมี่�อข้อมีูลนี้ั�นี้
ไมี่จึำเป็นี้ต้องใช้้ตามีวััตถึุประสงคั์อ้กต่อไป	เมี่�อเจึ้าของถึอนี้คัวัามียินี้ยอมี	ห้ร่อเมี่�อข้อมีูลถึูกนี้ำไปใช้้
อย่างผิด้กฎห้มีาย

	 นี้อกจึากนี้้�	เจึา้ของข้อมูีลยังสามีารถึม้ีสทิธิอ่ิ�นี้	ๆ 	ได้อ้ก้	เช้น่ี้	สิทธิใินี้การห้า้มีมิีให้ป้ระมีวัลผลข้อมูีลส่วันี้บุคัคัล	สิทธิใินี้การขอให้ ้
โอนี้ย้ายข้อมีูลส่วันี้บุคัคัล	และสิทธิิในี้การคััด้คั้านี้การประมีวัลผลข้อมีูลส่วันี้บุคัคัล	เป็นี้ต้นี้

ผูู้้ทำาบัญชีีห้รือสิำานักงานบัญชีีเกี�ยิวข้้องกับข้้อมูลสิ่วนบุคคลอยิ่างไร

	 โด้ยทั�วัไปขอ้มีลูสว่ันี้บคุัคัลท้�จึดั้เกบ็โด้ยผูท้ำบญัช้ห้้รอ่สำนี้กังานี้บญัช้	้(ในี้บทคัวัามีนี้้�ขอรวัมีเรย้กวัา่สำนี้กังานี้)	มีกัมี	้2	ประเภท
คั่อ	ข้อมีูลลูกคั้า	ซึ่ึ�งได้้รับมีาจึากการทำงานี้ให้้ลูกคั้านี้ั�นี้	ๆ	และข้อมีูลของบริษัทเอง	ซึ่ึ�งเก้�ยวัข้องกับผู้บริห้าร	พนี้ักงานี้	และผู้ขายของ	
(Supplier)	ท้�ทำงานี้ห้รอ่ขายสินี้คัา้ให้บ้ริษทั	เมี่�อได้รั้บขอ้มีลูสว่ันี้บุคัคัลมีาจึากเจ้ึาของข้อมีลู	บรษิทัจึะต้องบันี้ทกึและเก็บรกัษาข้อมีลูนี้ั�นี้ 
โด้ยสำนี้ักงานี้จึะต้องมี้กลไกการกำกับดู้แลและม้ีกระบวันี้การภายในี้บริษัทท้�พร้อมีเสมีอในี้การแสด้งให้้เห็้นี้วั่าสามีารถึปฏิิบัติตามี 
พ.ร.บ.คัุม้ีคัรองข้อมูีลส่วันี้บุคัคัลได้อ้ย่างถูึกต้อง	รวัมีถึงึการปรับปรุงกลไกและกระบวันี้การให้เ้ป็นี้ปัจึจุึบนัี้	และจัึด้ให้ม้้ีการอบรมีบุคัลากร
ให้้มี้คัวัามีเข้าใจึเร่�อง	พ.ร.บ.ข้อมีูลส่วันี้บุคัคัลและปฏิิบัติได้้อย่างถึูกต้อง

	 การใช้้สิทธิิของเจึ้าของข้อมีูลมี้ได้้ในี้กรณ้ต่าง	ๆ	 เช้่นี้	สิทธิิขอลบข้อมีูลเมี่�องานี้เสร็จึสิ�นี้แล้วั	ห้ร่อเมี่�อสำนี้ักงานี้นี้ำข้อมีูล 
สว่ันี้บคุัคัลนี้ั�นี้ไปใช้ท้างการตลาด้	ดั้งนี้ั�นี้	ห้ากสำนี้กังานี้คิัด้ว่ัาจึะมีร้ายการแบบนี้้�เกิด้ขึ�นี้	กค็ัวัรขอคัำยนิี้ยอมีจึากเจ้ึาของขอ้มีลูให้ถ้ึกูตอ้ง
เร้ยบร้อย	มีิเช้่นี้นี้ั�นี้	จึะต้องด้ำเนี้ินี้การลบข้อมีูลให้้เสร็จึสิ�นี้ภายในี้	30	วัันี้	นี้ับแต่วัันี้ท้�ได้้รับแจึ้ง

	 โด้ยส่ร้ป	การจ้ะปฏิิบััติิติาม	พ.ร.บั.นี�ให�ถุูกติ�องและคุ้รบัถุ�วน	 เพ่�อลด้คุ้วามเส่ี�ยงด้�านกฎหมาย	ช่�อเส่ียง	คุ้วามเช่�อมั�น 
และคุ้า่ปรบัั	นกับัญัชแีละผูู้�ส่อบับัญัชคีุ้วรติ�องระวงัเหติก้ารณ์ค์ุ้วามเส่ี�ยง	เชน่	การส่ง่อเีมลผู้ดิ้	การเข้�าถุงึอเีมลโด้ยบ้ัคุ้คุ้ลที่ี�ไมเ่กี�ยวข้�อง	
ด้งันั�น	ส่ำนกังานจ้ะติ�องวางระบับัการคุ้วบัคุ้ม้ภายในข้องกระบัวนการต่ิาง	ๆ 	ให�รัด้กม้ทีี่�ส่ำคัุ้ญ	เชน่	กระบัวนการรับัลูกคุ้�า	การจั้ด้ที่ำ 
และเกบ็ัส่ญัญา	การจ้ดั้ที่ำกระด้าษที่ำการ	การจ้ดั้เกบ็ัเอกส่ารภายหลังงานเส่ร็จ้ส่ิ�นแล�ว	การส่่�อส่ารที่างอีเมลหรอ่ช่องที่างส่าธารณ์ะ
อ่�น	ๆ	การใช�ข้�อมูลเพ่�อการติลาด้	หร่อประมวลผู้ลอ่�น	ๆ	ติลอด้จ้นกระบัวนการคุ้วบัคุ้้มในระบับัเที่คุ้โนโลยีส่ารส่นเที่ศ
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สิ่งที่นักบัญชีบริหารควรรู้

	 Disruptive	Trend	 เป็็นเรื่่�องที่่�ถููกกล่่าวถึูงอย่่างมากในวงการื่ธุุรื่กิจในช่่วงหล่าย่ป็ีที่่�ผ่่านมา	ซึ่ึ�งที่่านผู่�อ่านก็คงได้�เห็นหล่ากหล่าย่
อตุสาหกรื่รื่มในภาคธุรุื่กจิที่่�ต�องป็รื่บัตวัเพื่่�อความอยู่ร่ื่อด้	ในสว่นของภาคธุรุื่กจิการื่เงนิกเ็ช่น่เด้ย่่วกนั	ย่กตวัอย่า่งเช่น่	เรื่าเหน็การื่เป็ล่่�ย่นแป็ล่งของ
ธุนาคารื่ไที่ย่พื่าณิิช่ย่์	จำกัด้	(มหาช่น)	ที่่�ม่การื่ป็รื่ับโครื่งสรื่�างครื่ั�งใหญ่่เพื่่�อความคล่่องตัวในการื่บรื่ิหารื่จัด้การื่ธุุรื่กิจ	หรื่่อแม�กรื่ะที่ั�งหน่วย่งานกำกับ
ดู้แล่อย่่างธุนาคารื่แห่งป็รื่ะเที่ศไที่ย่ได้�ม่การื่ป็รื่ะกาศที่ด้ล่องใช่�	Central	Bank	Digital	Currency	(CBDC)	หรื่่อ	“บาที่ดิ้จิที่ัล่”	ในช่่วงไตรื่มาส 
ที่่�สองของป็ี	2565

	 Disruptive	 Trend	 เรื่่�องหนึ�งที่่�ในโล่กของการื่เงินการื่ธุนาคารื่ให�ความสนใจแล่ะให�การื่ตอบรื่ับอย่่างมากในช่่วงที่่�ผ่่านมา 
คอ่เรื่่�อง	Decentralized	Finance	(“DeFi”)	ซึ่ึ�งจะมผ่่ล่กรื่ะที่บกับรื่ะบบการื่เงินในโล่กป็จัจบุนั	แล่ะแนน่อนวา่ธุนาคารื่แล่ะสถูาบันการื่เงนิจะได้�รื่บั 
ผ่ล่กรื่ะที่บโด้ย่ตรื่งอย่า่งหล่ก่เล่่�ย่งไมไ่ด้�	เพื่รื่าะ	DeFi	จะสรื่�างรื่ะบบการื่เงินที่างเล่อ่กใหม่ให�กบัผู่�ใช่�งานนั�นเอง	โด้ย่ในบที่ความน่�จะนำพื่าท่ี่านผู่�อา่น
ไป็ที่ำความเข�าใจแล่ะผ่ล่กรื่ะที่บของ	DeFi	ว่าจะเข�ามาม่บที่บาที่ในการื่บรื่ิหารื่จัด้การื่เงินในกรื่ะเป็๋าของนักบัญ่ช่่บรื่ิหารื่อย่่างไรื่

	 เรื่ิ�มแรื่กเรื่าคงต�องมาเข�าใจคำนิย่ามของคำว่า	Defi	กันให�ถู่องแที่�เส่ย่ก่อน	โด้ย่คำว่า	DeFi	ค่อ	การื่สรื่�างรื่ะบบการื่เงินในรูื่ป็แบบใหม่ 
ในโล่กด้ิจิที่ัล่ที่่�ไม่ต�องพื่ึ�งพื่าตัวกล่าง	โด้ย่จะที่ำการื่ย่�าย่หน�าที่่�ผู่�ดู้แล่รื่ะบบการื่เงินมาเป็็นรื่ะบบกรื่ะจาย่ศูนย่์ที่่�ที่ำงานได้�ด้�วย่ตนเอง

	 การื่ที่ำงานของ	Defi 
จะเป็็นไป็ตามโป็รื่แกรื่มที่่�
ถููกเข่ย่นไว�	 โด้ย่ตั�งเง่�อนไข
ผ่่าน	 Smar t 	 Cont rac t 
ซึ่ึ�งใช่�เที่คโนโล่ย่่	Blockchain 
ใ น ก า รื่ ค ว บ คุ ม 	 ด้ั ง นั� น
แพื่ล่ตฟอรื่์มที่่�ถููกสรื่�างขึ�นจะ
ที่ำงานอย่่างเท่ี่�ย่งตรื่งแล่ะ
น่าเช่่�อถู่อ	อ่กที่ั�งตัว	 Smart	 
Contract	ย่งัสามารื่ถูตรื่วจสอบ 
ได้� โด้ย่ทีุ่กฝ่่าย่	 ในป็ัจจุบัน	
DeFi	 สามารื่ถูแบ่งออกได้�
เป็็น	4	รืู่ป็แบบ	ด้ังน่�

DEFI PULSE

โดย  นายนิธีีพงษ์์ เตชะมนตรีีกุุล
กรื่รื่มการื่ในคณิะกรื่รื่มการื่วิช่าช่่พื่บัญ่ช่่ด้�านการื่บัญ่ช่่บรื่ิหารื่

ที่่�มา : https://defipulse.com ข้้อมูล ณ วัันที่่� 13 ธัันวัาคม 2564
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การื่สรื่�างสนิที่รัื่พื่ย์่	(Decentralized 
Asset	Creation)	ค่อ	การื่สรื่�าง
สินที่รื่ัพื่ย่์ด้ิจิที่ัล่ที่่�ม่มูล่ค่าเที่่ากับ 
สินที่รื่ัพื่ย่์ในช่่วิตจรื่ิงอย่า่งสกุล่เงิน
หรื่่อหล่ักที่รื่ัพื่ย่์ต่าง	ๆ	โด้ย่ผู่�สรื่�าง
จะนำสินที่รื่ัพื่ย่์ที่่�ม่มูล่ค่าสูงกว่า
มาค�ำป็รื่ะกัน	แล่ะจะม่การื่จ่าย่
ด้อกเบ่�ย่เม่�อม่การื่นำสินที่รื่ัพื่ย่์
ด้ิจิที่ัล่มาแล่กเป็ล่่�ย่นกับสินที่รื่ัพื่ย่์
ที่่�ค�ำป็รื่ะกันไว�ค่น

แพื่ล่ตฟอรื่ม์กู�ย่ม่แบบไรื่�ศนูย่ก์ล่าง	
(Decentralized	 Lending/ 
Borrowing)	ค่อ	การื่ให�กู�ย่่มแล่ะ
กู�ย่่มด้�วย่	 DeFi	 โด้ย่รืู่ป็แบบน่� 
จะคล่� าย่ กับโรื่งรื่ับจำนำ	 ซึ่ึ� ง
ที่างผู่�กู�ย่่มจะต�องนำสินที่รื่ัพื่ย่์ 
มาค�ำป็รื่ะกันมากกว่าสินที่รื่ัพื่ย่์ 
ที่่�กู�ย่ม่	เน่�องจากในรื่ะบบน่�เรื่าไมม่่
ตัวกล่าง	ก็จะที่ำให�อัตรื่าด้อกเบ่�ย่
เงินกู� เป็็นอัตรื่าท่ี่� ถููกกว่ารื่ะบบ 
การื่กู�ย่่มป็กติแล่ะไม่โด้นป็ิด้กั�น
จากสถูาบันการื่เงิน

ตล่าด้แล่กเป็ล่่�ย่นแบบไรื่�ตัวกล่าง	
(Decentralized	 Exchange)	
ค่อ	ตล่าด้ที่่�สามารื่ถูแล่กเป็ล่่�ย่น
สินที่รื่ัพื่ย่์ทีุ่กสิ� งทีุ่กอย่่างแบบ
ไม่ม่ตัวกล่าง	 โด้ย่ป็กติรื่ะบบการื่ 
แล่กเป็ ล่่� ย่นจะที่ำงานอยู่่ บน 
Server	ขององค์กรื่ใด้องค์กรื่หนึ�ง 
ซึ่ึ� งม่ โอกาสที่่� จะถููก โจรื่กรื่รื่ม
ข�อมูล่ส่วนตัวของผู่�ใช่�งานจาก	
Hacker	 แต่แนวคิด้ของตล่าด้ 
แล่ก เป็ ล่่� ย่นแบบไรื่� ตั ว กล่า ง 
จะที่ำงานบน	Blockchain	ที่ำให� 
ม่ความป็ล่อด้ภัย่ต่อการื่ใช่�งาน

แ พื่ ล่ ต ฟ อ ร์ื่ ม ที่่� ป็ ล่่ อ ย่ กู� 
สภาพื่คล่่องได้�	(Liquidity	Pool/ 
Automated	Market	Makers)	
ค่อ	การื่นำสินที่รัื่พื่ย์่ด้ิจิที่ัล่ที่่�ถู่อไว�
โด้ย่ไม่ได้�ใช่�งานมาวางไว�	 เพื่่�อให� 
ผู่�ที่่� ม่ความต�องการื่นั�น เข� ามา
ที่ำการื่ซึ่่�อขาย่สินที่รัื่พื่ย์่ด้ิจิที่ัล่
ของผู่�ถู่อได้�	เพื่่�อเป็็นการื่ช่่วย่เสรื่ิม
สภาพื่คล่่องให�กับตล่าด้	(Market	
Maker)	โด้ย่	Liquidity	Pool	น่� 
จะที่ำหน�าที่่� แที่น	 L iquid i ty 
Provider	เที่่ย่บกับในโล่กการื่เงิน
ป็จัจบุนั	ซึ่ึ�งผู่�วางสินที่รัื่พื่ย่จ์ะได้�รื่บั 
ผ่ ล่ ต อ บ แ ที่นห รื่่ อ ส่ ว น แ บ่ ง 
ค่ าธุรื่รื่มเน่ย่มในการื่ซึ่่� อขาย่ 
แต่ล่ะครื่ั�ง

	 ถูงึตรื่งจดุ้น่�ที่า่นผู่�อา่นคงเข�าใจความหมาย่แล่ะรูื่ป็แบบของ	DeFi	พื่อสมควรื่แล่�ว 
โด้ย่จุด้เด้่นของรื่ะบบน่�ก็จะเป็็นการื่จัด้การื่เงินแบบไรื่�ศูนย่์กล่างที่ำงานภาย่ใต�รื่ะบบ	
Blockchain	ซึ่ึ�งจะช่่วย่ที่ำให�ต�นทีุ่นในการื่ที่ำธุุรื่กรื่รื่ม	 (Transaction	cost)	ที่่�เกิด้ขึ�น 
ในโล่กธุรุื่กจิมต่�นที่นุที่่�ต�ำล่ง	แล่ะมค่วามโป็รื่ง่ใสมากขึ�น	แล่ะย่งัเป็น็เครื่่�องมอ่ที่่�ช่ว่ย่ให�ธุรุื่กจิ
สามารื่ถูด้ำเนินการื่ได้�คล่่องตัวแล่ะรื่วด้เรื่็วมากขึ�นอ่กด้�วย่	 เพื่รื่าะใช่�เวล่าในการื่ตรื่วจสอบ
การื่ที่ำธุุรื่กรื่รื่มน�อย่กว่า

	 แม�ว่า	DeFi	จะฟังดู้แล่�วด้่เพื่่ย่งใด้	แต่ไม่สามารื่ถูที่่�จะกล่่าวได้�ว่ามันเป็็นรื่ะบบ 
ที่่�สมบูรื่ณิ์แบบที่่�สุด้	 เน่�องจากตัว	Smart	Contract	อาจจะไม่ป็ล่อด้ภัย่	100%	ด้ังนั�น 
การื่ตรื่วจสอบรื่ะบบหรื่่อโค�ด้จึงเป็็นสิ�งสำคัญ่มากแล่ะถู่อเป็็นหัวใจของรื่ะบบน่�	 อ่กที่ั�ง 
ความผ่ันผ่วนของ	Cryptocurrency	ก็เป็็นอ่กหนึ�งป็ัจจัย่ที่่�จะที่ำให�สามารื่ถูที่ำกำไรื่ 
ได้�เที่่าตัวหรื่่อขาด้ทีุ่นได้�ภาย่ในไม่ก่�นาที่่

	 ป็ัจจุบันสินที่รื่ัพื่ย่์ที่่�อยู่่ในรื่ะบบ	DeFi	ม่มูล่ค่าสูงถูึง	9	หม่�นล่�านด้อล่ล่ารื่์สหรื่ัฐ 
โด้ย่ในต�นป็	ี2561	ยั่งมม่ลู่คา่ไมถู่งึ	100	ล่�านด้อล่ล่ารื่ส์หรื่ฐั	(อ�างองิ:	https://defipulse.com) 
ซึ่ึ�งที่ำให�เห็นว่ารื่ะบบด้ังกล่่าวกำล่ังเป็็นที่่�นิย่มแล่ะได้�รื่ับความเช่่�อมั�นจากผู่�คนในวงการื่
ธุรุื่กจิ	จะสงัเกตได้�ช่ดั้วา่ธุรุื่กรื่รื่มที่างการื่เงนิตา่ง	ๆ 	ไมว่า่จะเป็น็	การื่ให�กู�ย่ม่	การื่ค�ำป็รื่ะกนั 
การื่แล่กเป็ล่่�ย่นเงินตรื่า	ด้ำเนินการื่โด้ย่ธุนาคารื่แล่ะสถูาบันการื่เงินที่่�ต�องม่ใบอนุญ่าต
รื่องรัื่บ	รื่วมไป็ถึูงค่าธุรื่รื่มเน่ย่มต่าง	ๆ	ที่่�ที่ำให�ท่ี่านผู่�อ่านไม่ม่ที่างเล่่อกหรื่่อช่่องที่างอ่�น 
แตใ่นโล่กของ	DeFi	จะเป็ล่่�ย่นกรื่ะบวนการื่ที่ำงานแล่ะกรื่อบแนวคิด้ที่างการื่เงนิแบบด้ั�งเด้มิ	
โด้ย่ที่ำให�ทีุ่กคนสามารื่ถูจะม่ส่วนรื่่วมในรื่ะบบการื่เงินน่�ได้�

	 ที่ิ�งที่�าย่ให�ท่ี่านผู่�อา่นโป็รื่ด้คิด้ตามแล่ะรื่ะมัด้รื่ะวงัตอ่ไป็วา่	การื่ก�าวเข�าไป็สูร่ื่ะบบ
การื่เงินในโล่กของ	DeFi	นั�น	ย่ังเป็็นเรื่่�องที่่�ใหม่มากในป็รื่ะเที่ศไที่ย่แล่ะม่ความเส่�ย่งสูง 
ในการื่ใช่�งาน	แต่หากกล่่าวถูึง	Disruptive	Trend	ที่่�จะเข�ามาเป็ล่่�ย่นโฉมโล่กของการื่เงิน
แล่�ว	คงจะไม่นึกถูึงนวัตกรื่รื่มที่างเที่คโนโล่ย่่ช่ิ�นน่�ไม่ได้�แน่นอน…	
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ใคร
เผชิิญสถานการณ์์นำ�าท่่วมเม่อ 10 ปีที่่�แล้้วบ้้าง? หากเรามองย้้อนกล้ับ้ไปี วิกฤตครั�งนั�นถือเปี็นครั�งแรกท่่�ชิาวบั้ญชิ่อย้่าง

พวกเราได้้ท่ำาบ้ัญชิ่ งบ้การเงิน ราย้งานเพ่อการจััด้การนอกสำานักงานได้้ อย้่างเชิ่น บ้ริษััท่ ปีูนซิิเมนต์ไท่ย้ จัำากัด้ (มหาชิน) 

หรอื SCG ได้้ดู้แล้พาพนกังานแล้ะครอบ้ครัวย้้าย้ออกจัากบ้า้นแล้ะสำานกังานท่่�บ้างซ่ิอซ่ิ�งอยู้ใ่นพื�นท่่�นำ�าท่ว่มไปีอยู้ต่่างจัังหวัด้ โด้ย้ SCG 

เราม่สำานักงานตามภููมิภูาคต่าง ๆ ท่่�รองรับ้การท่ำางานร่วมกันได้้ ซิ่�งการท่ำางานบ้นสถานการณ์์ผิด้ปีกติในชิ่วงนำ�าท่่วม นับ้เปี็นการผ่าน

การท่ด้สอบ้ระด้ับ้หน่�งแล้้ว ไม่น่กว่าจัะเจัอโควิด้ 19 ซิ่�งเปี็นวิกฤตท่่�รุนแรง แล้ะครอบ้คลุ้มระย้ะเวล้าย้าวนาน เปีล้่�ย้นแปีล้งท่ั�งรูปีแบ้บ้ 

การท่ำางาน การใชิช้ิว่ติ แล้ะการอยู้ร่ว่มกนัในสงัคม เรย่้กได้้วา่เปีน็ New Normal อย้า่งแท่จ้ัริง แล้ะถอืเปีน็ครั�งแรกเชิน่กนั ท่่�เราสามารถ

ท่ำางานจัากบ้้านของแต่ล้ะคน เพราะเราไม่สามารถเข้าไปีท่ำางานร่วมกันได้้ ไม่ว่าจัะเปี็นสำานักงานใด้ ๆ ซิ่�งเปี็นอ่กหน่�งบ้ท่พิสูจัน์ความเปี็น 

นักบ้ัญชิ่มืออาชิ่พของพวกเรา แล้ะย้ิ�งตอกย้ำ�าว่านักบ้ัญชิ่ SCG สามารถรบั้มือกบั้สถานการณ์ท์่่�เปีล้่�ย้นแปีล้งอย้า่งรวด้เรว็ แล้ะท่้าท่าย้

ได้้เปี็นอย้่างด้่ วันน่�ผู้เข่ย้นจัะมาถ่าย้ท่อด้มุมมองการท่ำางานในรูปีแบ้บ้ Work From Home (WFH) กับ้ความท่้าท่าย้ระด้ับ้โล้ก (โรค) 

ในสไตล้์นักบ้ัญชิ่ SCG ท่่�น่าสนใจัไม่แพ้ความท่้าท่าย้ในซิ่ร่ย้์ Squid Game เล้ย้ท่่เด้่ย้ว

WFH สบายดีีกัันอย่�ไหม?

ท้้าท้ายมากัแค่�ไหน เม่อต้้อง WFH?

พูด้คุย้กันภูาษัาพ่�น้อง…

มุมมอง Work from Home

กัับค่วามท้้าท้ายระดัีบโลกั (โรค่)

ในสไต้ล์นักับัญชี SCG

โดย นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

และนางสุุทธาสุินี ภู่่�อิ่ม
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
Head of Accounting Information Management
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ทีมงาน 
นางสุุภู่ัทรีย์ นวลงาม ACMA, CGMA
Senior Manager - Accounting Information Management, SCG

นางสุาววลัยพรรณ เผื่่่อนพันธ์นิด 
Costing Team Leader-SFCG, Cement-Building Materials, SCG

และนายโกเมศ ชลินทร
Costing Specialist, SCGR, Cement-Building Materials, SCG

ต้อนท้ี่

1

ผูู้้เขีียนขีอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันให้มากขีึ�น 
กับมุมมองการทำงาน WFH ในสไตล์นักบัญชี SCG 
ขีองสำนักงานบัญชีกลาง บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งรวมนักบัญชีเพ่่อดูแลขี้อมูลทางการเงิน
ให้แก่บริษัทใน SCG กว่า 350 บริษัท รายได้กว่า 
5 แสนล้านบาทต่อปี ในรูปแบบ Shared Services 
ภายใต้การนำขีองนายพิิชิิต  ลีีลีะพิันธ์์ เมธ์า
ผูู้้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง และประธาน 
คณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการทำบญัช ีวา่พวกเรา 
รับม่อกับสถานการณ์ที่ท้าทายนี�อย่างไร ทั�งด้าน 
เคร่่องม่อการบริหารจัดการคนและการบริหาร 
จดัการงานเช่อ่วา่ผูู้อ้า่นทกุทา่นจะไดร้บัมมุมองใหม ่ๆ  
ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแน่นอน

บััญชิี SCG เป็นองค์กร Shared Services แรกขีองไทย 
ที่คว้ารางวัลชนะเลิศสาขีา Excellence in Value Creation 
ในระดับเอเชีย ตั�งแต่ปี 2013 และได้รับการันตีด้วยรางวัล 
อีกมากมาย

• 2012  SSON’s Honorable mention in Excellence in value creation Asia
• 2013  The Winner of SSON’s Excellence Award for Value Creation Asia
• 2015  Bronze Award  SSON Excellence Award in Culture Creation Asia
• 2018  Gold Award  SSON Excellence Award in Automation Asia
• 2019  Silver Award  SSON Automation Impact Award Asia

โดย SCG เรารวมงานบัญชีมาไว้ที่เดียวกัน และปรับองค์กรบัญชีให้เป็น Shared 
Services Business Model เพิ่�อปรัับักรัะบัวนการับััญชิีให้้มีปรัะสิิทธ์ิภาพิ 
สิูงสิุด นำ Best Practice แลีะ Digital Technology ต่าง ๆ เข้้ามาใชิ้ 
ซึ่่�งจะทำให้เ้กดิ Economy of Scale ปรัะห้ยดัตน้ทนุทางดา้นบัญัชิ ีแลีะยกรัะดบัั
มาตรัฐานวิชิาชีิพิบััญชีิดียิ�งข้่�นได้ นอกจากนี� ประโยชน์ขีอง Shared Services 
จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ขีอง SCG ได้ Focus ที่ Core Business มุ่งเน้น 
การขีับเคล่่อนธุรกิจได้เป็นอย่างดี
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Digital ท้างรอดีธุุรกัจิ ในช�วง WFH

“ยิ�งเรั็ว ยิ�งไว ยิ�งรัอด” ช่วงหลายปีที่ผู้่านมา หลายองค์กรมีการปรับ

ตัวทำ Digital Transformation กันอย่างมาก และวิกฤตโควิด 19 
ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นอัตราเร่งขีองการทำ Digital Transformation 
ให้สำเร็จเร็วขีึ�น เพราะ Digital คื่อ ทางรัอดข้องธ์ุรักิจ ยิ�งปรัับัตัว 
ได้เรั็ว ยิ�งเปลีี�ยนได้ไว ธ์ุรักิจก็ยิ�งจะมีโอกาสิรัอดได้มากข้่�น
เท่านั�น แลีะเป็นปัจจัยสิำคืัญที�ทำให้้ WFH ได้ บัญชี SCG ภายใต้ 
การทำงานแบบ Shared Services มีการลงทุนพัฒนาด้านเคร่่องม่อ
และเทคโนโลยีเพ่่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีมาอย่างต่อเน่่อง 
เม่่อถึงวิกฤตเช่นนี� จึงสามารถรับม่อ และช่วยสนับสนุนการขีับเคล่่อน
ธุรกิจใหด้ำเนนิต่อไปได ้วันนี�ทกุท่านจะไดรู้้จกักับเคร่่องม่อและระบบ
งานทีบ่ญัช ีSCG ไดน้ำมาใชใ้นชว่งวกิฤต และปฏิบิตังิาน WFH เริม่จาก
การนำโปรแกรม Microsoft Teams (MST) มาใช้เป็นช่องทางการ 
ส่อ่สารออนไลน ์ซึง่สำคญัมาก ๆ  ในชว่งวกิฤตนี� ทำใหเ้ราทำงานไดง้า่ยขีึ�น 
ใกล้ชิดกันมากขีึ�น จากนั�นก็มีเคร่่องม่อที่ทางหน่วยงาน Corporate 
IT & BCM ขีอง SCG ได้นำมาใช้หร่อพัฒนาขีึ�นมาเพ่่อช่วยให้พนักงาน
ทำงานได้สะดวกมากขีึ�น เช่น VPN สำหรับพนักงานทุกคน เพ่่อเขี้าใช้
งานระบบ SAP Server บริษัท หร่อ Intranet จากที่บ้านได้ ภายใต้ 
ระบบ Security ขีอง SCG เม่่อทำงานจากที่บ้าน แล้วพบปัญหา 
เร่่องเคร่่องม่อ หร่อระบบใด ๆ ก็สามารถเปิดเคส แจ้งปัญหา และ
ติดตามสถานะผู้่านระบบ Service Now (SNOW) ได้ และระบบ 
ที่เปิดตัวล่าสุด อย่าง e-Signature สำหรับสร้างเอกสาร และลง
ลายมอ่ช่อ่ออนไลน ์ประหยัดกระดาษ ประหยัดพ่�นทีจ่ดัเกบ็ และไม่ตอ้ง 
เดินทางมาหากัน สำหรับบัญชี SCG เอง ก็มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ 
มาโดยตลอด ซึ่งสามารถช่วยในช่วง WFH ได้เป็นอย่างมาก เช่น
All Pay (ระบบจ่ายเงินให้กับพนักงาน และคู่ค้าภายนอก) การนำ 
Blockchain เขี้ามาใช้ใน Supply Chain ขีองกระบวนการจ่ายเงิน 
รัะบับั Document management system (DMS) 
รัะบับั Business Process Management (BPM) แลีะรัะบับั 
Electronic ต่าง ๆ ซึ่งช่วยจัดการกระบวนการจ่ายเงิน รับเงิน 

จัดเก็บเอกสารให้เป็นเร่่องง่าย Paperless ไม่ต้องเดินทางมาหากัน 
และตรวจจา่ยเบ่�องตน้จากรปูภาพเอกสารได ้หากใครตอ้งการสอบถาม 
หร่อปรึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี และภาษี ก็มีระบบ ASPD 
Supporting System รองรับ ใช้งานง่าย ได้รับคำปรึกษาจาก 
ผูู้้เชี่ยวชาญ และติดตามสถานะได้ และเคร่่องม่ออีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญ
ช่วง WFH ที่บัญชี SCG นำมาใช้งาน ค่อ e-Stamp Application 
บญัช ีSCG ไดพ้ฒันาระบบนี� เพ่อ่อำนวยความสะดวกในการชำระอากร
แสตมป์ ผู้่าน e-Stamp Duty ขีองกรมสรรพากร ไม่ต้องเดินทางไป
ชำระอากรแสตมป์ ย่น่แบบและช�าระอากรด้วยวธิหีกัผู้า่นบญัชธีนาคาร
ขีองบริษัท และ e-Tax จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax 
Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ด้วยการลงลายเซ็น
ดิจิทัล (Digital Signature) เพ่่อนำส่งขี้อมูลให้กรมสรรพากรออนไลน์ 
และสิ่งสำคัญที่สุด ค่อการดูแลพนักงานผู่้านการรายงานสุขีภาพ 
ประจำวัน และพ่�นที่ปฏิิบัติงาน ในสถานการณ์โควิด 19 ผู้่าน
Employee Connect Application ทีจ่ะไดท้ราบถึงความปลอดภัย  
หรอ่ความเสีย่งเกีย่วกบัโควดิ 19 ขีองพนกังานทกุคน เพ่อ่ให้การช่วยเหลอ่ 
และดูแลได้อย่างทันท่วงที

ค่น กัารปรับต้ัวปรับใจ

ค่ือหัวใจในกัารกั้าวไปดี้วยกััน

ผูู้้เขีียนได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ ๆ น้อง ๆ นักบัญชี SCG ถามถ่ง..คืวามรัู้สิ่กเม่�อวันที�เรัาเปลีี�ยนรัูปแบับั
การัทำงานจากรูัปแบับัที�คืุ้นเคืยรัวมถ่งวิธ์ีการัปรัับัตัวปรัับัใจกับัสิถานการัณ์์วิกฤตนี� น้องคนหนึ่งเล่าว่า 
รู้สึกตกใจมากเม่่อรู้ว่าต้อง WFH กังวลทั�งเร่่องส่วนตัวและเร่่องงาน คิดกังวลอยู่ในหัวเต็มไปหมด 
ทุกท่านเป็นเหม่อนกันหร่อไม่ ถ้าเป็นกลุ่มคนที่มีครอบครัว มีลูก ก็กังวลว่าจะทำงานในสภาพแวดล้อม 
ที่ครอบครัวอยู่รอบขี้างเราได้จริงหร่อ การจัดสถานที่ทำงานที่บ้านจะหน้าตาเป็นอย่างไร หลาย ๆ คนใช้วิธี 
แยกสัดส่วนพ่�นที่การทำงานออกจากครอบครัว เพ่่อให้มีสมาธิในการทำงาน หลาย ๆ คนก็จัดห้องทำงาน 

“ร่้สึกัต้กัใจมากั

เม่อร่้ว�าต้้อง WFH 

และกัังวล

ท้ั�งเร่องส�วนต้ัว

และเร่องงาน

ค่ิดีกัังวลอย่�ในหัว

เต้็มไปหมดี”
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หร่อมุมทำงานในรูปแบบ New Normal ซ่�อขีาตั�งโน้ตบุ�กมา 
ตั�งให้ถูกสุขีลักษณะ ซ่�อเก้าอี�ที่นั่งทำงานสบาย ๆ เลี�ยงปลาในตู ้
บางคนตกแต่งด้วยดอกไม้ ต้นไม้ ให้สายตาผู่้อนคลายเม่่อละสายตา
จากโน้ตบุ�ก หร่อบางคนก็เปิดเพลงคลอเบา ๆ พร้อมจุดเทียนหอม
ระหว่างทำงาน อีกมุมหนึ่งขีองกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนโสด ไม่ได้รู้สึก
ตกใจในการเปลีย่นแปลงมากนัก แตส่ิง่ทีพ่วกเขีาหนักใจและเป็นกงัวล
กค็อ่ การทีไ่ม่ได้เจอหน้ากัน ไม่ได้รบัรูค้วามรูสึ้กกัน ถา้อยูกั่บครอบครัว 
ความเหงาอาจจะไม่ค่บคลานมาหา แต่พวกเขีาบางคนอยู่คอนโด 
อยูบ่า้นพกัเพยีงลำพงั จงึรูส้กึเหงามาก ๆ  นอ้งคนหนึง่เลา่วา่ ชว่งแรก ๆ  
เหงาจนคิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า จึงดูแลตนเองโดยการโทรคุยกับ 
ที่บ้าน โทรหาคนที่เรารัก เม่่อได้รับกำลังใจ ก็ทำให้ทุกอย่างดีขีึ�น

จะเห็นไดี้ว�าแต้�ละค่นกั็อย่�ในสภาพแวดีล้อม 

ท้ี่แต้กัต้�างกััน แต้�กั็เรียนร่้ท้ี่จะปรับต้ัวปรับใจ 

เพ่อให้ท้ำางาน WFH ในสไต้ล์ของต้นเองไดี้

ผูู้เ้ขียีนขีอนำเทคนคิดดีทีีส่ามารถคลายความเหงา ความกงัวลไดม้าแบง่
ปันกัน เช่น การหางานอดิเรกทำ อ่านหนังส่อ ปักครอสติส ระบายสี
ตามตัวเลขี เล่นเกมส์ ใส่หูฟัังร้องเพลง เป็นต้น เม่่อระยะเวลาผู้่านไป 
หลาย ๆ คนเริ่มรู้สึกว่าการทำงาน WFH ส่งผู้ลต่อสุขีภาพ ที่เรียกว่า
โรค Office Syndrome บางคนถึงขีั�นนอนไม่ได้ ต้องพบหมอฝัังเขี็ม 
ทำกายภาพบำบัด สาเหตุจากการไม่ได้เคล่่อนไหวร่างกายมากนัก 
ซึง่วิธกีารรบัมอ่ขีองพวกเขีา คอ่ การหันมาออกกำลังกาย ขียบัแขีนขีาบ้าง 
ย่ดเส้นย่ดสายทุก ๆ 1 ชั่วโมง ถ่อว่าเป็นวิธีง่าย ๆ แต่ได้ผู้ลดี 
อย่างเห็นได้ชัด

เม่อร่ปแบบกัารท้ำางานเปลี่ยนไปจากัท้ี่คุ่้นเค่ย

กัารบริหารค่น กัารบริหารท้ีมกั็ยิ่งท้้าท้ายมากัขึ�น 

อีกัระดีับ ท้ำาอย�างไรถึึงจะรักัษา Teamwork

ท้ี่ดีีไว้ให้ไดี้ กัารส่อสารแบบ Direct

จึงถึือเป็นสิ่งสำาค่ัญ 

จากการสัมภาษณ์พี่คนหนึ่งเล่าว่า แม้อาจจะไม่ได้ประสิทธิผู้ลที่สุด 
เช่นที่เคยเจอหน้ากัน แต่การเปิดกล้องพูดคุยกันผู้่านทาง MST ค่อ 
ชอ่งทางทีดี่ทีสุ่ด ณ ตอนนี� ชว่ยในการส่่อสารเร่อ่งทีส่ำคัญ ๆ  ให้ได้งาน 
ให้ได้ใจได้ ซึ่งจะดีกว่าการส่งอีเมล หร่อการส่่อสารแบบ Public 
ซึ่งขี้อมูล และความรู้สึกก็จะลดลงไป ในบััญชิี SCG เอง เรัาก็มี
แนวทางในการัส่ิ�อสิารั การัปรัะชุิม เพ่ิ�อให้้ทำงานร่ัวมกันอย่างมี
คืวามสิุข้ ผูู้้เขีียนจึงขีอนำ Happy Ways of Working ขีองนักบัญชี 
SCG มาแบ่งปัน ซึ่งประกอบด้วย 

OK Meeting

(On People  On Time  On Topic 

Open Mind & Deep Listening  

และ Key Conclusion) 

สำหรับการประชุมแบบ Virtual Meeting ในช่วงนี� เราก็จะเพิ่มเติม 
ในเร่่อง เปิดกล้อง ปิดไมโครโฟัน เม่่อยังไม่มีบทสนทนา ยกม่อเม่่อ
มีคำถาม และพักเบรกเม่่อครบ 1.5 - 2 ชม. และอีกเร่่องหนึ่งค่อ 
Communication Channel ขีอแบ่งปันตัวอย่างเป็นแนวทาง เช่น 
การแชทผู้า่น MST สำหรบัเร่อ่งงาน ผู้า่นไลีน์ สำหรบัเร่อ่งทัว่ไป ผู้า่นอเีมลี 
ใช้ส่่อสารเร่่องที่เป็นทางการหร่อกรณีที่มีขี้อมูลจำนวนมาก ม่อถ่อ 
ห้รั่อโทรัศััพิท์ใช้ส่่อสารเร่่องเร่งด่วนและจำเป็นต้องอาศัยการโต้ตอบ 
โดยผูู้อ้า่นสามารถเลอ่กนำไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัแตล่ะทา่นตอ่ไปได้
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จากัท้ี่ไดี้เล�าเร่องราวเกัี่ยวกัับค่น และวิธุีกัารปรับต้ัวปรับใจ ในช�วง WFH แล้ว

กั็มีมุมขำา ๆ หรือสถึานกัารณ์์ท้ี่ท้ำาให้เราอมยิ�มท้ี่อยากันำามาแบ�งปัน เช่อว�าทุ้กัท้�านต้้องมี moment แบบนี�บ้าง

ค่วามท้้าท้าย คื่อ บท้พิสจ่น์อกีัขั�น

เช่่อว่าผูู้้อ่านหลายท่าน ได้พบกับความท้าทายหลากหลายเร่่องราว 
ในชว่งวิกฤตโควิด 19 นี� วนันี�ผูู้้เขีียนจะมาแบ่งปนัมมุมองความท้าทาย 
และการรับม่อในการทำบัญชี งบการเงิน รายงานเพ่่อการจัดการ 
ในช่วง WFH เริ่มจาก คืวามท้าทายแลีะการัรัับัม่อข้องนักบััญชีิ
ต้นทุน เราปฏิิเสธไม่ได้ว่า โรงงานกับนักบัญชีต้นทุน ถ่อว่าเป็นสิ่งคู่กัน 
แต่เม่่อวิกฤตโควิด 19 แยกเราออกจากกัน นี่แหละค่อความท้าทาย 
น้องคนหนึ่งเล่าว่า เม่�อเรัาไม่สิามารัถเข้้าโรังงานได้ เรัาจะทำ
อย่างไรัให้้มั�นใจว่าการัแสิดงรัายการัสิินทรััพิย์ในงบัการัเงินถูกต้อง 
คืรับัถ้วน ทั�งสินค้าคงเหล่อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หากเป็น
สถานการณ์ปกติ นักบัญชีต้นทุนเขี้าโรงงานเดินดูหน้างานเป็นประจำ 
การตรวจนับสินค้าคงเหล่อ การตรวจนับและรับสินทรัพย์ ก็ทำได้
อย่างราบร่่น แต่เม่่อเขี้าโรงงานไม่ได้ เราก็ต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการทำงาน เช่น ใช้การ Live Video ผู้่าน MST ใช้วิธีถ่ายรูป 
เราสร้างเคร่่องม่อ เช่น Google form เพ่่ออำนวยความสะดวก 
ใหโ้รงงาน สามารถกรอกขีอ้มลูการตรวจนบั และการตรวจรบัไดโ้ดยงา่ย 
พร้อมถ่ายรูป แล้ว Link ขี้อมูลกลับมาที่บัญชีได้ทันที ช่วยให้เห็นภาพ
สินทรัพย์ว่ามีอยู่จริง ครบถ้วน และทราบถึงสภาพขีองสินทรัพย์ ส่ง
ผู้ลให้การแสดงรายการในงบการเงินน่าเช่่อถ่อ อีกหนึ่งความท้าทาย
ค่อ การัสินับัสินุนธ์ุรักิจให้้เดินได้อย่างต่อเน่�องในชิ่วง WFH เช่น 

กอ่นหนา้ทีจ่ะมโีควดิ ในกระบวนการ Planning นกับญัชตีน้ทนุอยา่งเรา 
ใกล้ชิดกับทีมโรงงานมาก ๆ เรา Support การ Simulate ตัวเลขี 
และนำเสนอรายงานต่อโรงงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว 
แต่เม่่อเกิดวิกฤตโควิด 19 ทำให้เราต้องห่างกัน เรัาต้องพิยายาม 
มากข้่�น นำคืวามรัู้ในธ์ุรักิจ กรัะบัวนการัผลีิต แลีะโคืรังสิรั้างต้นทุน
ซึ่่�งถ่อเป็นห้ัวใจสิำคืัญข้องนักบััญชิีต้นทุนที�เรัาสิั�งสิมเป็นทุนเดิม 
ผสิานกบััคืวามใกลีช้ิดิ แลีะสิ่�อสิารักับัธุ์รักิจสิม�ำเสิมอผา่นทาง MST 
เพิ่�อสินับัสินุนให้้สิอดรัับักับัโจทย์ข้องธ์ุรักิจ Point Out ปรัะเด็น 
ที�สิำคืัญ เพิรัาะเรัาไม่ใชิ่แคื่ นัก
บััญชีิต้นทุน แต่เป็นคืู่ คิืดให้้กับั
ธ์ุรักิจ (Business Partner) 

และถ้ ามาพูดคุ ยกับ  นัก บััญชิี
รัายงานเพิ่�อการัจัดการั ความ
ท้าทายค่ออะไรบ้าง ต้องบอกว่าเป็น
ช่วงที่บััญชิี SCG มีการัปรัับัเปลีี�ยน
รัะบับัการัจัดทำรัายงาน แลีะข้่�น
รัะบับัการัทำงานต่าง ๆ ห้ลีาย 
Project เม่�อมองย้อนกลีับัไป 

“ข้อม่ลท้ี่มีในมือเรา

เหมือนเป็นขุมท้รัพย์

ท้ี่มีค่�ามหาศาล

ท้ี่เราจะต้้องขุดี

แล้วนำามาเจียระไน

เพ่อให้เป็น

ขุมท้รัพย์ 

ท้ี่มีคุ่ณ์ค่�า”

“เจ้...ห้นูไม่เปิด
กลี้องห้รัอก ห้นูไม่สิวย”

“พิูดไปนานลีะ ลี่มเปิด
ไมคื์ซึ่ะงั�น !!”

“อา๊ยยย...ลีกูอยา่กดปุ�มนั�น” 
แลี้วโน้ตบัุ๊กก็ดับัไป -__-!

“ต้องเปิดกลี้องห้รัอพิี�... 
งั�นข้อทาลีิปแป๊บัน่งนะ” : ))

“2+2 เป็น 4”      
เสิียง e-learning ก็ลีอยมากลีางที�ปรัะชิุม

“เปิดกลี้องปุ๊บั แห้นะ !! 
แอบักินข้นมเลียจ้า ข้อกินด้วยได้มั�ย”
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ในชิ่วงต้น ๆ ข้องการั WFH เรัาไม่คืิดเลียว่าจะสิามารัถข้่�นรัะบับั
ทั�งห้มดไดส้ิำเรัจ็ตามแผนที�วางไวต้ั�งแตก่อ่นเกดิโคืวดิ เพราะเราไมไ่ด้
เจอหนา้กนั นัง่ทำงานรว่มกนัเลย ตั�งแตข่ีั�นตอนการ Get Requirement 
ทดสอบระบบและ UAT หร่อแม้แต่การอบรมเรียนรู้ระบบใหม่ 
ซึ่งเราได้ปรับตัว และก้าวผู้่านจนบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้ เช่น 
เม่อ่ตอ้งอบรมช่วงขีึ�นระบบ เราใชห้นา้จอโน้ตบุ�กในการเรยีน ไม่สะดวก 
สลับหน้าจอ ก็ปรับใช้ Smartphone/ Tablet เพิ่มเขี้ามาช่วย 
ในการสอบถามกับทีมงาน เป็นต้น คืวามท้าทายอีกเรั่�องห้น่�ง 
ข้องนักบััญชิีรัายงานเพิ่�อการัจัดการั ก็ค่อ ในวิกฤตปัจจุบัน 
สถานการณธ์รุกจิเปลีย่นแปลงเรว็มาก มโีจทยใ์หม ่ๆ  ใหน้กับญัชอียา่ง
เราได้แสดงความสามารถอยูเ่สมอ เรัานำรัะบับั Business Planning & 
Consolidation (BPC) Datawarehouse Business Intelligence 
(DWH & BI) แลีะ Power BI มาเพิ่�อชิ่วยในการัจัดทำงบัการัเงิน
รัายบัริัษััทงบัการัเงินรัวม รัายงานเพ่ิ�อการัจัดการั ชี�จุดสะท้อน 
สิ่งที่กระทบต่อ Performance ขีองธุรกิจ ให้คำแนะนำในฐานะ 
คู่คิดธุรกิจ ที่ถึงแม้เราจะทำงาน WFH อยู่ไกลกัน แต่เราบัญช ี
มสีิง่สำคัญทีอ่ยูใ่กล้เรา นัน่กค็อ่ขีอ้มลู ในวกิฤตเชน่นี� ขีอ้มลูทีม่ใีนมอ่เรา 
เหมอ่นเปน็ขีมุทรพัยท์ีม่คีา่มหาศาล ทีเ่ราจะตอ้งขีดุ แลว้นำมาเจยีระไน 
เพ่่อให้เป็นขีุมทรัพย์ที่มีคุณค่า ปฏิิเสธไม่ได้เลยว่า เรานักบัญชี รู้สึกดี
มาก ๆ ที่ขี้อมูลจากเราได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ และช่วยขีับเคล่่อน
ธุรกิจอย่างแท้จริง

ในการจัดทำบัญชี งบการเงินรวม และรายงานเพ่่อการจัดการ 
ในภาพรวมขีอง SCG เม่�อห้น่วยงานต้นทาง พิยายามปรัับัตัว แลีะ
รัับัม่อกับัสิถานการัณ์์วิกฤตได้เป็นอย่างดี รัวมทั�งทีมบััญชิี SCG 
Consolidation (SCG Consol) ซึ่งดูแลการจัดทำงบการเงินรวม 
และรายงานเพ่่อการจัดการในภาพรวมขีอง SCG มกีารัปรับััตัว พิฒันา
รัูปแบับัการัทำงาน แลีะนำเคืรั่�องม่อให้ม่ ๆ มาใชิ้ในการัทำงาน 
อย่างต่อเน่�อง จ่งสิ่งผลีให้้สิามารัถจัดทำ วิเคืรัาะห้์ นำสิ่งงบัการัเงิน 
รัวมแลีะรัายงานเพ่ิ�อการัจัดการัแก่ผู้บัรัิห้ารัข้อง SCG ได้ตาม
กำห้นดเวลีา แลีะยังคืงรัักษัาคืุณ์ภาพิได้ดีเห้ม่อนเดิม ในมุมขีองการ
ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทาง ตลท. 
ก็มีการพัฒนาระบบการส่งขี้อมูลให้สะดวกและง่ายมากขีึ�น 
มาโดยตลอด เม่่อเกิดวิกฤตจึงไม่ได้รับผู้ลกระทบในการทำงาน 
นอกจากนี� SCG ยังสามารถปรับเปลี่ยนมาจัดทำแบบ 56-1 One 
Report ประจำปี 2563 (Early Adopt) สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีอีกด้วย

ในตอนที� 1 นี� เรัาได้ทำคืวามรัูจ้กักนัในมมุมองการัทำงานในรัปูแบับั 
WFH กับัคืวามท้าทาย แลีะการัรัับัม่อข้องนักบััญชิีต้นทุน นักบััญชิี 
รัายงานเพิ่�อการัจดัการั แลีะนกับัญัชิทีมี SCG Consol ยงัมีมมุมอง 
ที�น่าสินใจในเชิิงข้อง Chief Accounting Officer (CAO)   
Accounting System and Process Development (ASPD)  
ห้น่วยงานที� Support ด้านรัะบับั IT ให้้กับันักบััญชิีทั�งสิำนักงาน 
บััญชิีกลีาง แลีะมุมมองข้องพินักงานให้ม่ ว่ามีคืวามท้าทาย 
ในเรั่�องใด แลีะรัับัม่อกับัคืวามท้าทายนี�ได้อย่างไรั ซึ่่�งน่าสินใจ 
อย่างมาก…อย่าพิลีาดติดตามตอนต่อไป

“Office syndrome ต้้องเปิดีใจ

เปลี่ยนต้ัวเอง มันถึึงจะดีีขึ�น 

ไม�ยึดีค่วามค่ิดีต้ัวเองเป็นหลักั”

พัชมน ว่องพรรณงาม
Reporting & Analyst:  SCG  Managerial Consolidation

“สิ่งท้ี่เกัิดีขึ�นจากัต้นเอง

เราสามารถึปรับไดี้จากัต้นเอง 

ขยับบ้าง ขจัดี Office Syndrome”

พิชญดา วัยคุณา
Head of SCG Financial Consolidation

“Data ในมือเรา  

ค่ือต้ัวขับเค่ล่อนธุุรกัิจ  

ชี�จุดีสำาคั่ญ เพ่อ Drive ธุุรกิัจได้ี”

ไพศาล วงค์หม่องสุข
Costing CPAC - North Team Leader

“WFH ไม�ใช�ชีวิต้ประจำาวันจะหายไป

งานกั็ต้้องท้ำา ข้าวกั็ต้้องกัิน

แล้วกั็ต้้องท้ำาให้ต้ัวเองมีค่วามสุขไปดี้วย”

           พิมไพลิน วัจนะพันธ์
           Business Analysis & Reporting Supervisor – 

           Chemicals Consolidation and Technology Group

สุทธิเกียรติ ไทยไชยนต์
Business Analysis & Reporting Supervisor - Fibrous 
Performance and Polymer Packaging

“WFH สำาคั่ญท่ี้วินัย ต้้อง Manage เวลา Cut - Off 

งานให้เป็น เม่อต้้องท้ำางานเกัินเวลา เรากั็ดี่ผลกัระท้บ 

กัับเพ่อนร�วมงาน ถึือเป็นกัารให้เกัียรต้ิซึ่งกัันและกััน”

กชพร จันทร์สว่าง
Business Reporting & Analyst – Distribution,

Cement-Building Materials

“WFH กั็เหมือนกัารท้ี่เราปิดีประต้่แล้วอย่�ในห้อง 

สิ่งท้ี่จะท้ำาให้เราส่อสารกัับผ่้ค่นภายนอกัไดี้ดีี

ว�าเราท้ำาอะไรนั่นกั็ค่ือ ผลสำาเร็จของงาน”
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ผลประโยชน์
	 สวััสดีีค่่ะเพื่่�อนสมาชิิกทุุกทุ่าน	 ในช่ิวังสถานการณ์์โรค่ระบาดีโค่วิัดี	19	ทุี�ต่่อเน่�อง 
มายาวันานอย่างในปััจจุบัน	ดีิฉัันไดี้รับการสอบถามมาจากหลายทุ่านเกี�ยวักับเร่�องทุี�นายจ้าง 
ให้ค่วัามช่ิวัยเหล่อเพื่ิ�มเติ่มกับพื่นักงานหลายอย่าง	 เชิ่น	ทุำปัระกันโค่วิัดี	ค่่ารักษาพื่ยาบาล 
เงินก้้ดีอกเบี�ยต่�ำ	 วััค่ซีีนโค่วัิดี	ต่้องรวัมเปั็นเงินไดี้พื่นักงาน	 เพื่่�อค่ำนวัณ์ภาษีหร่อไม่	 และ 
ในส่วันของนายจ้างเองสามารถนำมาหักเป็ันค่่าใช้ิจ่ายทุางภาษีได้ีหร่อไม่	 ดิีฉัันจึงถ่อโอกาสนี� 
ทุบทุวันเร่�องนี�กันค่่ะ

	 ดิิฉัันขอเรีียนว่่ า 	 คว่ามเห็็น เ ร่ี� อง 
ค่าว่ัคซีีนข้างต้้นอ้างอิงจากข้อห็ารี่อซี่�งไม่ใช่่
เป็็นการีเฉัพาะสำห็รีับเรี่�องโคว่ิดิ	 19	นะคะ 
ทั้ั�งนี�	ห็ากจะไดิ้มีการีพิจารีณายกเว่้นภาษีีรีว่มทั้ั�ง 
ให็้สิทั้ธิิป็รีะโยช่น์สำห็รีับมาต้รีการีต้่าง	 ๆ 
ทั้ี�ภาคเอกช่นออกมาช่่ว่ยเห็ลื่อค่่ค้า	พนักงาน	
ป็ รีะช่ าช่นทั้ั� ว่ ไ ป็ทั้ี� ไ ดิ้ รีั บ ผลืก รีะทั้บจาก
สถานการีณ์โรีครีะบาดิโคว่ิดิ	19	ก็น่าจะช่่ว่ย
บรีรีเทั้าคว่ามเดิ่อดิรี้อนไดิ้มากทั้ีเดิียว่นะคะ		

	 ขอให็้ เพ่� อนสมาช่ิกรีักษีาสุขภาพ 
แลืะมีสุขภาพกายใจแข็งแรีงนะคะ

	 ในส่ว่นของนายจ้าง	 เพ่�อให็้รีายจ่ายสว่ัสดิิการีถ่อเป็็น 
รีายจ่าย	 เพ่�อป็รีะโยช่น์ในการีห็ากำไรีห็รี่อเพ่�อกิจการี	จะต้้องม ี
การีจัดิทั้ำรีะเบียบห็รี่อป็รีะกาศรีะบุรีายลืะเอียดิสว่ัสดิิการีทั้ี�ให็้
อย่างชั่ดิเจน	ไดิ้รีับการีอนุมัต้ิจากผ่้มีอำนาจทั้ี�เกี�ยว่ข้อง	แจ้งให้็
พนักงานทุั้กคนทั้รีาบ	 อีกทัั้�งสวั่สดิิการีต้้องให้็แก่พนักงานเป็็น 
การีทั้ั�ว่ไป็อยา่งเทั้า่เทั้ยีม	คอ่	สว่สัดิกิารีทั้ี�ให็อ้าจมคีว่ามแต้กต้า่งกนั
ต้ามต้ำแห็น่งห็รี่อลืำดัิบขั�นของพนักงาน	แต้่พนักงานในต้ำแห็น่ง
แลืะลืำดิับขั�นเดิียว่กันต้้องไดิ้รีับสว่ัสดิิการีเทั้่ากัน

1ข้อ	2	(77)	แห็่งกฎกรีะทั้รีว่ง	ฉับับทั้ี�	126	(พ.ศ.	2509)ฯ 
	 ออกต้ามคว่าม	 ในป็รีะมว่ลืรัีษีฎากรี	 ว่่า ด้ิว่ย 
	 การียกเว่้นรีัษีฎากรี	
2มาต้รีา	42(17)	แห็่งป็รีะมว่ลืรัีษีฎากรี	ป็รีะกอบกับ 
	 ข้อ	 2(4) (ก)	 แห็่งกฎกรีะทั้รีว่ง	 ฉับับทั้ี� 	 126 
	 (พ.ศ.	2509)	ออกต้ามคว่ามในป็รีะมว่ลืรัีษีฎากรี 
	 ว่่าดิ้ว่ยการียกเว่้นรีัษีฎากรี	ลืงว่ันทั้ี�	23	กุมภาพันธิ์	 
	 พ.ศ.	2509
3ห็นังส่อต้อบข้อห็ารี่อ	 เลืขทั้ี�	กค	0702/2065	ว่ันทั้ี�	9	 
	 มีนาคม	2561

นางพรเพ็ญ เอื้้�อื้ปิิยะชาติิ
กรีรีมการีในคณะกรีรีมการีว่ิช่าช่ีพบัญช่ีดิ้านการีบัญช่ีภาษีีอากรี

พนักงาน

	 ในส่ว่นพนักงาน	มาต้รีา	 39	แห็่งป็รีะมว่ลืรีัษีฎากรี	
กำห็นดิให้็	“เงินไดี้พื่ึงปัระเมิน”	รีว่มต้ลือดิถ่งป็รีะโยช่น์อย่างอ่�น
ทั้ี�ไดิ้รีับ	 ซ่ี�งอาจคิดิคำนว่ณไดิ้เป็็นเงิน	 ดัิงนั�น	สว่ัสดิิการีทั้ั�งห็ลืาย 
ทั้ี�พนักงานไดิ้รีับจากการีจ้างแรีงงานต้้องนำมารีว่มเป็็นเงินไดิ้ 
เพ่�อเสียภาษีีเงินไดิ้บุคคลืธิรีรีมดิา	เว่้นแต้่จะไดิ้มีกฎห็มายกำห็นดิ
ให็้เงินไดิ้นั�นไดิ้รีับยกเว่้น	ไม่ต้้องรีว่มคำนว่ณเพ่�อเสียภาษีีเงินไดิ้

เบี� ยป็รีะกันภัยโคว่ิดิสำห็รัีบกรีมธิรีรีม์ 
ป็รีะกันภัยกลืุ่มมีกำห็นดิเว่ลืาไม่เกินห็น่�ง
ป็ี ทั้ี� จ่ า ย ให็้ แก่บรีิ ษีั ทั้ป็รีะกันช่ี ว่ิ ต้ห็รี่ อ
บรีิษีัทั้ป็รีะกันว่ินาศภัยทั้ี�ป็รีะกอบกิจการี 
ในป็รีะเทั้ศไทั้ย	ไมถ่อ่เป็น็เงนิไดิข้องพนกังาน	

เงินก่้ดิอกเบี�ยต้�ำ	 ไม่ถ่อเป็็นเงินไดิ้ของ
พนักงาน

ค่ารีักษีาพยาบาลืโคว่ิดิทั้ี�นายจ้างจ่ายให็้ 
ไม่ถ่อเป็็นเงินไดิ้ของพนักงาน	

ค่ าว่ัคซีีนโคว่ิดิ 	 เน่� องจากมิ ใช่่ ว่ัคซีีนทั้ี� 
เพ่�อการีรัีกษีาอาการีเจ็บป็่ว่ย	จ่งไม่ถ่อเป็็น 
ค่ารีักษีาพยาบาลืทั้ี�จะไดิ้รีับการียกเว่้น 
ไ ม่ ต้้ อ งนำมารีว่มคำนว่ณเป็็ น เ งิ น ไดิ้ 
เพ่�อเสียภาษีี	กลื่าว่ค่อ	ต้้องนำมารีว่มเป็็น 
เงินไดิ้ของพนักงาน	
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	 คนทั่่�วไปเมื่่�อได้้ยิินคำว่า	วางแผนภาษี	ีมื่่กจะเข้้าใจว่าเป็นการวางแผนเพื่่�อไม่ื่ให้้ต้้องมีื่การเสีียิภาษีี	จนคำนี�ถููกมื่องไปในแง่ร้ายิ
มื่ากกว่าแง่ด้ี	แต้่แทั่้จริงแล้้ว	การวางแผนภาษีีทั่ี�ด้ี	ทั่ี�ถููกต้้อง	เป็นการกระทั่ำทั่ี�เป็นไปในทั่างด้ี	มื่ีประโยิชน์ต้่อผู้เสีียิภาษีี	แล้ะผู้จ่ด้เก็บภาษีี	 
เรียิกได้้ว่าสีมื่ประโยิชน์ทั่่�งสีองฝ่่ายิ	ทั่่�งนี�	 เพื่ราะการวางแผนภาษีีทั่ี�ถููกต้้อง	 ค่อ	 การทั่ี�ต้้องรู้กฎกต้ิกาในการเสีียิภาษีีแต้่ล้ะเร่�อง 
เพื่่�อให้้มื่ีการปฏิิบ่ต้ิได้้อยิ่างถููกต้้อง	 ไมื่่เสีี�ยิงต้่อการถููกจ่บปร่บก่นในภายิห้ล้่ง	ซึ่่�งการกระทั่ำเช่นนี�	ทั่ำให้้ผู้เสีียิภาษีีทั่ี�เป็นผู้ประกอบการ 
กส็ีามื่ารถูบรหิ้ารจด่้การต้น้ทั่นุข้องกจิการได้อ้ยิา่งถูกูต้อ้ง	ในข้ณะเด้ยีิวกน่ในด้า้นผูจ้ด่้เกบ็ภาษีกีจ็ะจด่้เกบ็ได้เ้ต้ม็ื่เมื่ด็้เต้ม็ื่ห้นว่ยิ	ไมื่เ่สียีิเวล้า
ห้ร่อคา่ใชจ้า่ยิในการไปไล่้ล้า่จบ่ปรบ่กน่	ซึ่่�งบอ่ยิคร่�งทั่ี�ต้อ้งเสีียิเวล้าแล้ะค่าใชจ้า่ยิในการไปห้าข้อ้ยุิต้กิน่ในช่�นศาล้	นอกจากจะเสีียิเงินทั่องแล้ว้ 
ยิ่งเป็นภาพื่ทั่ี�สี่งผล้ให้้ผู้เสีียิภาษีีรายิอ่�น	ทั่ี�ไมื่่เข้้าใจแล้ะไม่ื่รู้เร่�อง	มื่องว่าเป็นการห้าเร่�องเพื่่�อจ่ด้เก็บภาษีี	 เพื่ราะถู้าผิด้จริงต้ามื่ข้้อกฎห้มื่ายิ 
ก็น่าจะยิุต้ิได้้โด้ยิง่ายิ	แต้่การไปสีู่ศาล้	แปล้ว่า	ไมื่่ช่ด้เจน	ต้้องใช้ดุ้ล้ยิพื่ินิจ	จ่งต้้องให้้ศาล้ต้่ด้สีินเพื่่�อห้าข้้อยิุต้ิ

	 การวางแผนภาษีีทั่ี�ถููกต้้อง	จ่งไมื่่ใช่การห้นีภาษีี	(Tax	Evasion)	ทั่ี�เป็นการกระทั่ำทั่ี�ทัุ่จริต้ผิด้กฎห้มื่ายิ	ทั่ี�พื่ยิายิามื่ห้ล้ีกเล้ี�ยิงห้ร่อ
ห้ล้บห้ล้กีการเสีียิภาษี	ีห้รอ่ทั่ำทั่กุอยิา่งให้เ้สีียิภาษีนีอ้ยิล้งด้ว้ยิวธิีกีารทั่ี�ไมื่ถู่กูต้อ้ง		แต้ก่ารเล้ี�ยิงการเสีียิภาษี	ี(Tax	Avoidance)	ทั่ี�ใชช้อ่งโห้ว่
ทั่างกฎห้มื่ายิ	ทั่ี�เปิด้ช่องให้้สีามื่ารถูทั่ำได้้	การกระทั่ำเช่นนี�ก็สีามื่ารถูทั่ำได้้ต้ามื่กฎห้มื่ายิทั่ี�อนุญาต้ให้้ทั่ำ	แต้่ห้ากการกระทั่ำน่�นเกินข้อบเข้ต้ 
ทั่ี�กฎห้มื่ายิอนญุาต้ก็จะกล้ายิเปน็การห้นีภาษีไีด้เ้ช่นกน่	ด้ง่น่�น	การวางแผนภาษีกีรณีทั่ี�กฎห้มื่ายิเปดิ้ช่องให้ท้ั่ำได้	้	ก็ต้อ้งให้ค้วามื่ระมื่ด่้ระวง่ 
ให้อ้ยิูภ่ายิในข้อบเข้ต้เทั่า่น่�น	ต้ว่อยิา่งเชน่	ประมวลรษัฎากร มาตรา 40 วรรคสอง วรรคสาม ที่่�ระบุวุา่ “ผู้้�อยู่้่ในประเที่ศไที่ยู่มเ่งนิได้�พึงึประเมนิ 
ตามมาตรา 40 ในปีภาษ่ที่่�ล่วงมาแล�ว เน่�องจากหน�าที่่�งานหร่อกิจการที่่�ที่ำในต่างประเที่ศ หร่อเน่�องจากที่รัพึยู่์สินที่่�อยู่้่ในต่างประเที่ศ 
ต�องเส่ยู่ภาษ่เงินได้�ตามบุที่บุัญญัติในส่วนน่�เม่�อนำเงินได้�พึึงประเมินนั�นเข้�ามาในประเที่ศไที่ยู่” “ผู้้�ใด้อยู่้่ในประเที่ศไที่ยู่ชั่ั�วระยู่ะเวลาหนึ�ง
หร่อหลายู่ระยู่ะ รวมเวลาที่ั�งหมด้ถึึงหนึ�งร�อยู่แปด้สิบุวันในปีภาษ่ปีใด้ ให�ถึ่อว่าผู้้�นั�นเป็นผู้้�อยู่้่ในประเที่ศไที่ยู่”	กรณีนี�ถู้าอยิู่ในประเทั่ศไทั่ยิ
เกินร้อยิแปด้สิีบว่น	แล้ะนำเงินได้้เข้้ามื่าในปีทั่ี�เกิด้เงินได้้	 ก็จะต้้องเสีียิภาษีีเงินได้้	แต้่ถู้านำเงินได้้เข้้ามื่าในปีถู่ด้ไป	เช่นนี�ก็จะได้้ร่บยิกเว้น	
เป็นต้้น	แล้ะห้ากอยิู่ในประเทั่ศทั่ี�มื่ีอนุสี่ญญาภาษีีซึ่้อน	ก็อาจต้้องดู้ข้้อกำห้นด้ข้องกฎห้มื่ายิทั่ี�เกี�ยิวข้้องอีกด้้วยิ

การวางแผนภาษีที่ถูกต้อง

ความสำาคัญ

ของ การวางแผนภาษีที่ถูกต้อง

ความสำาคัญ

ของ

โดย นางพรรณีี วรวุฒิิจงสถิิต
กรรมื่การในคณะกรรมื่การวิชาชีพื่บ่ญชีด้้านการบ่ญชีภาษีีอากร

	 การวางแผนภาษีีทั่ี�ถูกูต้อ้ง	ไมื่ใ่ชเ่พื่ยีิงแต้รู่ก้ฎกต้กิาทั่างภาษีีอยิา่งเด้ยีิวเทั่า่น่�น	ในการวางแผนภาษีี
จำเปน็ต้อ้งมื่คีวามื่รูท้ั่ี�เกี�ยิวข้อ้งกบ่ธีรุกรรมื่ทั่างธีรุกจิ	ต้อ้งรูเ้ร่�องข้องบญ่ช	ีต้อ้งรูเ้ร่�องกฎห้มื่ายิทีั่�เกี�ยิวข้้องกบ่
ธีุรกิจด้้วยิ	ไมื่่ว่าจะเป็นกฎห้มื่ายิพื่่�นฐาน	ห้ร่อกฎห้มื่ายิเฉพื่าะประเภทั่ธีุรกิจน่�น	ๆ	ทั่่�งนี�	เพื่ราะการจะเสีียิ
ภาษีีเงินได้้	การเสีียิภาษีีมืู่ล้ค่าเพื่ิ�มื่	การเสีียิภาษีีธีุรกิจเฉพื่าะ	ห้ร่ออากรแสีต้มื่ป์	รวมื่ถู่งการห้่กภาษีีเงินได้้ 
ณ	ทั่ี�จ่ายิ	ล้้วนแล้้วแต้่เกิด้จากธีุรกรรมื่ทั่ี�ทั่ำ	 เอกสีารห้ล้่กฐานประกอบการทั่ำธีุรกรรมื่	ซึ่่�งเป็นเอกสีาร 
บ่งบอกรายิการทั่ี�เกิด้	นำไปสีู่รายิการทั่างบ่ญชีทั่ี�ต้้องบ่นทั่่กเพื่่�อการจ่ด้ทั่ำเป็นงบการเงินทั่ี�เกี�ยิวข้้อง 
ในข้ณะเด้ียิวก่นห้ากไมื่่มื่ขี้้อกำห้นด้เพื่ิ�มื่เต้ิมื่เปน็พื่เิศษี	เอกสีารห้ล้่กฐานเห้ล้่าน่�นกจ็ะเปน็เอกสีารห้ล้่กฐาน 
ในทั่างภาษีีด้้วยิเช่นก่น	สีิ�งทั่ี�กล่้าวมื่าข้้างต้้น	จะนำไปสีู่การวางแผนภาษีีทั่ี�ถููกต้้อง	ห้ากผู้วางแผนไม่ื่มื่ี 
ความื่รู้เพื่ียิงพื่อ	ก็อาจนำไปสีู่การวางแผนภาษีีทั่ี�ไมื่่ถููกต้้องได้้

	 จึึงอาจึกล่่าวโดยสรุุปได้ว่า		ในการุวางแผนภาษีีส่�งสำคััญที่ี�ต้้องรุ้้	คัือ

1.	รู้ธุุรกิจ	กิจกรรม	กระบวนการ	และการทำาสัญญา

2.	รู้การบัญชีีและการบริหารจัดการด้านบัญชีี

3.	รู้ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

	 การรู้ธีุรกิจมื่ีความื่สีำค่ญ	 เช่น	 ธุีรกิจผล้ิต้สีินค้า	ข้ายิสิีนค้า	ห้ร่อ	บริการ 
ซึ่่�งแต้่ล้ะธีุรกิจจะมื่ีธีุรกรรมื่	กิจกรรมื่ทั่ี�ทั่ำ	 รวมื่ถู่งกระบวนการทั่ำทั่ี�แต้กต้่างก่น 
แต้่ล้ะกิจกรรมื่	กระบวนการนำมื่าซึ่่�งเอกสีารห้ล้่กฐาน	สี่ญญา	ทั่ี�จะนำไปสีู่การบ่นทั่่ก 
แล้ะจ่ด้ทั่ำบ่ญชี	 รวมื่ถู่งการจ่ด้การทั่างภาษีีทั่ี� เกี�ยิวข้้องด้้วยิ	 แล้ะแน่นอนว่า 
ในการทั่ำกิจกรรมื่	กระบวนงานแต่้ล้ะเร่�อง	ต้้องจ่ด้ให้้มีื่การกำก่บดู้แล้ทั่ี�ด้ี	 มีื่ระบบ 
การควบคมุื่ภายิในแล้ะการบรหิ้ารความื่เสีี�ยิง	รวมื่ถูง่การปอ้งกน่ทั่จุรติ้	เพื่่�อให้ไ้ด้ข้้อ้มื่ลู้
แล้ะเอกสีารห้ล้่กฐานทั่ี�ถููกต้้อง	ครบถู้วน	เช่�อถู่อได้้

	 การบริห้ารจ่ด้การด้้านบ่ญชีทั่ี�ต้้องเป็นไปต้ามื่กฎห้มื่ายิการบ่ญชีแล้ะ
กฎห้มื่ายิทั่ี�เกี�ยิวข้้อง	การบ่นทั่่กข้้อมูื่ล้ทั่างบ่ญชีจะได้้จากเอกสีารห้ล้่กฐานทั่ี�ได้ ้
มื่าจากกิจกรรมื่	กระบวนงานทั่ี�ต้้องมีื่ในแต่้ล้ะธุีรกิจ	ซึ่่�งมีื่ระบบควบคุมื่ทั่ี�ถููกต้้อง 
ครบถูว้นเช่�อถูอ่ได้	้	เมื่่�อนำมื่าจด่้ทั่ำงบการเงนิต้ามื่มื่าต้รฐานการบญ่ช	ีกจ็ะได้ง้บการเงนิ 
ทั่ี�ถููกต้้อง	ครบถู้วน	เช่�อถู่อได้้	ทั่่นต่้อเวล้า	ใช้ต้่ด้สีินใจเพื่่�อประโยิชน์เชิงเศรษีฐกิจได้้
เป็นอยิ่างด้ี

	 ในการประกอบธุีรกจิ	ต้อ้งทั่ำให้ถู้กูต้อ้งต้ามื่กฎห้มื่ายิทั่ี�เกี�ยิวข้อ้ง	ท่ั่�งกฎห้มื่ายิ
พื่่�นฐานทั่ี�ธีุรกิจต้้องทั่ำต้ามื่	 เช่น	บ่ญชี	ภาษีี	แรงงาน	กฎห้มื่ายิคุ้มื่ครองผู้บริโภค	
กฎห้มื่ายิคุ้มื่ครองข้้อมูื่ล้ส่ีวนบุคคล้	ฯล้ฯ	ห้ร่อกฎห้มื่ายิเฉพื่าะสีำห้ร่บประเภทั่ธุีรกิจ 
ทั่ี�แต้กต้่างก่นไป		เช่น	กฎห้มื่ายิเกี�ยิวก่บธีุรกิจอสี่งห้าริมื่ทั่ร่พื่ยิ์		โรงแรมื่	โทั่รคมื่นาคมื่	
โล้จิสีต้ิกสี์	 เป็นต้้น	การปฏิิบ่ต้ิต้ามื่กฎห้มื่ายิทั่ี�เกี�ยิวข้้อง	จะทั่ำให้้การทั่ำกิจกรรมื่	
กระบวนงาน	เปน็ไปอย่ิางถูกูต้อ้ง	ทีั่�สีำคญ่ล้ด้ต้น้ทุั่น	ห้รอ่ความื่เสียีิห้ายิ	อน่อาจเกิด้ข้่�น 
จากการไมื่่ปฏิิบ่ต้ิต้ามื่	ห้ร่อปฏิิบ่ต้ิต้ามื่ไมื่่ถููกต้้อง		
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	 การวางแผนภาษีทีั่ี�ถูกูต้อ้ง	ไมื่ใ่ชเ่พื่ยีิงแต้รู่ก้ฎกต้กิาทั่างภาษีอียิา่งเด้ยีิวเทั่า่น่�น	ในการวางแผนภาษีี
จำเปน็ต้อ้งมื่คีวามื่รูท้ั่ี�เกี�ยิวข้อ้งกบ่ธีรุกรรมื่ทั่างธีรุกจิ	ต้อ้งรูเ้ร่�องข้องบญ่ช	ีต้อ้งรูเ้ร่�องกฎห้มื่ายิทั่ี�เกี�ยิวข้อ้งกบ่
ธีุรกิจด้้วยิ	ไมื่่ว่าจะเป็นกฎห้มื่ายิพื่่�นฐาน	ห้ร่อกฎห้มื่ายิเฉพื่าะประเภทั่ธีุรกิจน่�น	ๆ	ทั่่�งนี�	เพื่ราะการจะเสีียิ
ภาษีีเงินได้้	การเสีียิภาษีีมืู่ล้ค่าเพื่ิ�มื่	การเสีียิภาษีีธีุรกิจเฉพื่าะ	ห้ร่ออากรแสีต้มื่ป์	รวมื่ถู่งการห้่กภาษีีเงินได้้ 
ณ	ทั่ี�จ่ายิ	ล้้วนแล้้วแต้่เกิด้จากธีุรกรรมื่ทั่ี�ทั่ำ	 เอกสีารห้ล้่กฐานประกอบการทั่ำธีุรกรรมื่	ซึ่่�งเป็นเอกสีาร 
บ่งบอกรายิการทั่ี�เกิด้	นำไปสีู่รายิการทั่างบ่ญชีทั่ี�ต้้องบ่นทั่่กเพื่่�อการจ่ด้ทั่ำเป็นงบการเงินทั่ี�เกี�ยิวข้้อง 
ในข้ณะเด้ียิวก่นห้ากไมื่่มื่ขี้้อกำห้นด้เพื่ิ�มื่เต้ิมื่เปน็พื่เิศษี	เอกสีารห้ล้่กฐานเห้ล้่าน่�นกจ็ะเปน็เอกสีารห้ล้่กฐาน 
ในทั่างภาษีีด้้วยิเช่นก่น	สีิ�งทั่ี�กล่้าวมื่าข้้างต้้น	จะนำไปสีู่การวางแผนภาษีีทั่ี�ถููกต้้อง	ห้ากผู้วางแผนไม่ื่มื่ี 
ความื่รู้เพื่ียิงพื่อ	ก็อาจนำไปสีู่การวางแผนภาษีีทั่ี�ไมื่่ถููกต้้องได้้

	 จึึงอาจึกล่่าวโดยสรุุปได้ว่า		ในการุวางแผนภาษีีส่�งสำคััญที่ี�ต้้องรุ้้	คัือ

1.	รู้ธุุรกิจ	กิจกรรม	กระบวนการ	และการทำาสัญญา

2.	รู้การบัญชีีและการบริหารจัดการด้านบัญชีี

3.	รู้ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

	 การรู้ธีุรกิจมื่ีความื่สีำค่ญ	 เช่น	 ธุีรกิจผล้ิต้สีินค้า	ข้ายิสิีนค้า	ห้ร่อ	บริการ 
ซึ่่�งแต้่ล้ะธีุรกิจจะมื่ีธีุรกรรมื่	กิจกรรมื่ทั่ี�ทั่ำ	 รวมื่ถู่งกระบวนการทั่ำทั่ี�แต้กต้่างก่น 
แต้่ล้ะกิจกรรมื่	กระบวนการนำมื่าซึ่่�งเอกสีารห้ล้่กฐาน	สีญ่ญา	ทั่ี�จะนำไปสีู่การบ่นทั่่ก 
แล้ะจ่ด้ทั่ำบ่ญชี	 รวมื่ถู่งการจ่ด้การทั่างภาษีีทั่ี� เกี�ยิวข้้องด้้วยิ	 แล้ะแน่นอนว่า 
ในการทั่ำกิจกรรมื่	กระบวนงานแต่้ล้ะเร่�อง	ต้้องจ่ด้ให้้มีื่การกำก่บดู้แล้ทั่ี�ด้ี	 มีื่ระบบ 
การควบคมุื่ภายิในแล้ะการบรหิ้ารความื่เสีี�ยิง	รวมื่ถูง่การปอ้งกน่ทั่จุรติ้	เพื่่�อให้ไ้ด้ข้้อ้มื่ลู้
แล้ะเอกสีารห้ล้่กฐานทั่ี�ถููกต้้อง	ครบถู้วน	เช่�อถู่อได้้

	 การบริห้ารจ่ด้การด้้านบ่ญชีทั่ี�ต้้องเป็นไปต้ามื่กฎห้มื่ายิการบ่ญชีแล้ะ
กฎห้มื่ายิทั่ี�เกี�ยิวข้้อง	การบ่นทั่่กข้้อมูื่ล้ทั่างบ่ญชีจะได้้จากเอกสีารห้ล้่กฐานทั่ี�ได้้ 
มื่าจากกิจกรรมื่	กระบวนงานทั่ี�ต้้องมีื่ในแต่้ล้ะธุีรกิจ	ซึ่่�งมีื่ระบบควบคุมื่ทั่ี�ถููกต้้อง 
ครบถูว้นเช่�อถูอ่ได้	้	เมื่่�อนำมื่าจด่้ทั่ำงบการเงนิต้ามื่มื่าต้รฐานการบญ่ช	ีกจ็ะได้ง้บการเงนิ 
ทั่ี�ถููกต้้อง	ครบถู้วน	เช่�อถู่อได้้	ทั่่นต่้อเวล้า	ใช้ต้่ด้สิีนใจเพื่่�อประโยิชน์เชิงเศรษีฐกิจได้้
เป็นอยิ่างด้ี

	 ในการประกอบธุีรกจิ	ต้อ้งทั่ำให้ถู้กูต้อ้งต้ามื่กฎห้มื่ายิทั่ี�เกี�ยิวข้อ้ง	ทั่่�งกฎห้มื่ายิ
พื่่�นฐานทั่ี�ธีุรกิจต้้องทั่ำต้ามื่	 เช่น	บ่ญชี	ภาษีี	แรงงาน	กฎห้มื่ายิคุ้มื่ครองผู้บริโภค	
กฎห้มื่ายิคุ้มื่ครองข้้อมูื่ล้ส่ีวนบุคคล้	ฯล้ฯ	ห้ร่อกฎห้มื่ายิเฉพื่าะสีำห้ร่บประเภทั่ธุีรกิจ 
ทั่ี�แต้กต้่างก่นไป		เช่น	กฎห้มื่ายิเกี�ยิวก่บธีุรกิจอสี่งห้าริมื่ทั่ร่พื่ยิ์		โรงแรมื่	โทั่รคมื่นาคมื่	
โล้จิสีต้ิกสี์	 เป็นต้้น	การปฏิิบ่ต้ิต้ามื่กฎห้มื่ายิทั่ี�เกี�ยิวข้้อง	จะทั่ำให้้การทั่ำกิจกรรมื่	
กระบวนงาน	เปน็ไปอย่ิางถููกต้อ้ง	ทีั่�สีำคญ่ล้ด้ต้น้ทุั่น	ห้รอ่ความื่เสีียิห้ายิ	อน่อาจเกิด้ข้่�น 
จากการไมื่่ปฏิิบ่ต้ิต้ามื่	ห้ร่อปฏิิบ่ต้ิต้ามื่ไมื่่ถููกต้้อง		
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	 จึากทีี่�ได้กล่่าวมาข้้างต้้นจึะเห็็นได้ว่า	การุวางแผนภาษีีทีี่�ถู้กต้้องมีคัวามสำคััญมากทีี่�ต้้องรุ้้ต้ั�งแต่้การุวางกล่ยุที่ธ์์ที่างธุ์รุก่จึ 
จึนถูึงการุปฏ่ิบััต้่งานในแต่้ล่ะด้าน	ปรุะกอบักับัการุทีี่�ได้มีการุปฏ่ิบััต้่ต้ามกฎห็มายทีี่�เกี�ยวข้้องกับัธ์ุรุก่จึแล้่ว	 ธุ์รุก่จึจึะสามารุถู 
ปรุะสบัคัวามสำเร็ุจึในด้านการุดำเน่นงานทีี่�จึะให้็ได้ต้ามเป้าห็มายทีี่�ต้้องการุ	ส่�งสำคััญ	คืัอ	นอกจึากการุกำกับัด้แล่ก่จึการุทีี่�ดีแล้่ว	 
ต้อ้งมคีัณุธ์รุรุมจึรุย่ธ์รุรุมในการุบัรุ่ห็ารุจึดัการุโดยเฉพาะในเรุื�องข้องภาษีี	ซึ่ึ�งจึะนำไปส้ค่ัวามมั�งคัั�ง	มั�นคัง	แล่ะเต้บ่ัโต้อยา่งยั�งยนืในที่ี�สดุ

4.	รู้จักการวางแผนกลยุทธุ์ทางภาษีที่ถูกต้อง	

5.	รู้ที่จะติดตามการปฏิิบัติตามแผนภาษีที่วางไว้

	 ภาษีีทั่ี�สีำค่ญข้องธีุรกิจ	ค่อ	ภาษีีต้ามื่ประมื่วล้ร่ษีฎากร	จ่งต้้องทั่ำความื่เข้้าใจกฎกต้ิกา	เกี�ยิวก่บภาษีีเงินได้้
บุคคล้ธีรรมื่ด้า	ภาษีีเงินได้้นิต้ิบุคคล้	ภาษีีเงินได้้ห้่ก	ณ	ทั่ี�จ่ายิ	ภาษีีมืู่ล้ค่าเพื่ิ�มื่	ภาษีีธีุรกิจเฉพื่าะ	อากรแสีต้มื่ป์	บางคร่�ง
ต้้องเข้้าใจอนุสี่ญญาภาษีีซึ่้อนด้้วยิ	เพื่ราะภาษีีเห้ล้่านี�จะเกาะต้ิด้อยิู่ก่บธีุรกรรมื่	กิจกรรมื่	กระบวนงาน	ทั่ี�ธีุรกิจต้้องทั่ำ
ควบคู่ไปก่บรายิการทั่างบ่ญชีทั่ี�ต้้องมีื่การทั่ี�รู้กฎกติ้กาในภาษีีแต่้ล้ะเร่�อง	จะทั่ำให้้ปฏิิบ่ติ้ได้้ถููกต้้อง	สีามื่ารถูมื่องเห็้น
ความื่เสีี�ยิงด้้านภาษีีต้่�งแต่้วางแผนกล้ยุิทั่ธ์ี	จนกระทั่่�งการนำแผนไปปฏิิบ่ติ้งาน	ทั่ำให้้สีามื่ารถูวางแผนการเสีียิภาษี ี
ได้้อยิ่างถููกต้้อง	จ่ด้สีรรสีภาพื่คล้่องได้้ต้ามื่ต้้องการ	 โด้ยิเฉพื่าะได้้รู้ถู่งต้้นทัุ่นทั่างภาษีีทั่ี�มื่ีต้่อธีุรกิจ	 ซ่ึ่�งจะนำมื่า 
ซึ่่�งการแข้่งข้่นทั่างการค้าได้้อยิ่างยิ่�งยิ่น

	 การต้ดิ้ต้ามื่ความื่เปล้ี�ยินแปล้งทั่างกฎห้มื่ายิ	โด้ยิเฉพื่าะทั่างด้า้นภาษีจีะทั่ำให้เ้ปน็ไปต้ามื่แผนกล้ยิทุั่ธีท์ั่ี�วางไว้ 
ไมื่่ผิด้พื่ล้าด้	ห้ากมื่ีการปร่บปรุงเปล้ี�ยินแปล้งก็สีามื่ารถูแก้ไข้ได้้ทั่่นทั่่วงทั่ี	อีกประการห้น่�ง	การต้ิด้ต้ามื่สีิทั่ธีิประโยิชน์
ทั่างภาษีีทั่ี�ประกาศให้้ต้ามื่ภาวะห้ร่อสีถูานการณ์ทั่างเศรษีฐกิจ	จะทั่ำให้้กิจการได้้ใช้สีิทั่ธิีประโยิชน์ได้้อยิ่างเต้็มื่ทั่ี� 
ก็จะเป็นการประห้ยิ่ด้ต้้นทัุ่นได้้ด้้วยิ
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เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงกรณี

Transfer Pricing

Disclosure Form คืออะไร

	 Disclosure	Form	หรืือแบบรืายงานปรืะจำปีสำหรืับบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันติามี	มีาติรืา	71	ทวิ 
แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	 เป็นแบบรืายงานท่�บรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กััน	 ต้ิองจัดทำติามีแบบท่�อธ์ิบด่กัำหนดและ 
ยื�นพัรื้อมีกัับกัารืยื�นแบบแสดงรืายกัารืเพัื�อเส่ยภาษั่เงินได้นิติิบ้คคล	 (ภ.ง.ด.)	ติามีมีาติรืา	69	แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	คือ	ภายใน	150	วัน 
นบัแติว่นัสด้ทา้ยของรือบรืะยะเวลาบญัชี	่ซึ่่�งไดก้ัำหนดใหผู้้้เ้สย่ภาษัก่ัรือกัรืายกัารืท่�มีร่ืะหวา่งกันั	มีล้คา่ธ์ร้ืกัรืรืมี	ของนติิบิค้คลท่�มีค่วามีสมัีพันัธ์์
กัันทั�งในปรืะเทศและติ่างปรืะเทศ	ซึ่่�งจะเป็นข้อมี้ลเบื�องติ้นท่�กัรืมีสรืรืพัากัรืใชี้เป็นเครืื�องมีือในกัารืปรืะเมีินความีเส่�ยง	กัรืณี่	กัารืกัำหนดรืาคา	
(Transfer	Price)	รืะหว่างนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันท่�ไมี่เป็นไปติามี	Arm’s	length	Price	ซึ่่�งจะมี่ผู้ลให้นิติิบ้คคลไมี่เส่ยภาษั่หรืือเส่ยภาษั่
ในปรืะเทศไทย	น้อยกัว่าท่�ควรืจะเป็น

Disclosure Form:

โดย นางสาวภาวนา ธรรมศิิลา
ท่�ปรื่กัษัาในคณีะกัรืรืมีกัารืวิชีาชี่พับัญชี่ด้านกัารืบัญชี่ภาษั่อากัรื
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ใครมีหน้าที่ยื่น Disclosure Form

ข้อมูลจำาเป็นในการกรอก Disclosure Form มีอะไรบ้าง

กรอก Disclosure Form อย่างไร

	 ผู้้้เส่ยภาษั่	จะติ้องกัรือกัข้อมี้ลใน	Disclosure	Form	ท่�เกั่�ยวกัับนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันท้กัรืาย	โดยสรื้ปได้ดังน่�

1.	ข้อมี้ลของผู้้้มี่หน้าท่�ยื�น	Disclosure	 Form	ชีื�อ-เลขปรืะจำติัวผู้้้เส่ยภาษั่อากัรืของนิติิบ้คคล	 รือบรืะยะเวลาบัญชี่	 สกั้ลเงินท่�ใชี้ 
	 ในกัารืดำเนินงาน

2.	ข้อมี้ลนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กััน	ติามีมีาติรืา	71	ทวิ	วรืรืค	2	แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	ท้กัรืาย
	 	 2.1	บรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันท่�ปรืะกัอบกัิจกัารืในปรืะเทศไทย	ชีื�อ-เลขทะเบ่ยนนิติิบ้คคล
	 	 2.2	บรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันท่�มีิได้ปรืะกัอบกัิจกัารืในปรืะเทศไทย	ชีื�อ-ปรืะเทศท่�จดทะเบ่ยน

3.	ข้อมี้ลมี้ลค่าธ์้รืกัรืรืมีกัับบรืิษััทบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กััน	รืายกัารืท่�เกัิดรืะหว่างกััน	ได้แกั่	รืายได้โดยติรืงทั�งปี 
	 และรืายได้อื�น	ยอดซึ่ื�อ	วัติถุ้ดิบ/สินค้า	ค่าซึ่ื�อ/ขายท่�ดิน	อาคารืและอ้ปกัรืณี์	ค่าสิทธ์ิ	ค่าบรืิกัารื	ดอกัเบ่�ย	ค่าเชี่า	เงินให้กั้้ยืมี

4.	รืายละเอ่ยดอื�น	ๆ	เชี่น	กัารืจัดทำงบกัารืเงินรืวมี	กัารืปรืับโครืงสรื้างธ์้รืกัิจ	กัารืโอนทรืัพัย์สินไมี่มี่ติัวติน

	 กัรืมีสรืรืพัากัรืได้จัดทำคำอธ์ิบายในกัารืกัรือกั	Disclosure	Form 
แติ่ละรืายกัารื	ซึ่่�งสามีารืถุศ่กัษัาได้ท่�	Website	ของสภาวิชีาช่ีพับัญช่ี	 ท่�หัวข้อ	
“กัรือกั	Disclosure	Form	อย่างไรื”		หรืือ	ไปท่�เว็บไซึ่ติ์ของกัรืมีสรืรืพัากัรื

1.	มี่รืายได้ทั�งหมีดติามีบัญชี่	ติั�งแติ่	200	ล้านบาทข่�นไป

2.	บรืิ ษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันทั� ง ในปรืะเทศ 
	 และต่ิางปรืะเทศ	 ท่�เข้ามีาหรืือไม่ีเข้ามีาปรืะกัอบกิัจกัารืในปรืะเทศไทย 
	 ติามีมีาติรืา	71	ทวิ	วรืรืค	2	แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	ซึ่่�งหมีายถุ่ง	นิติิบ้คคลติั�งแติ่	 
	 2	นิติิบ้คคล	ข่�นไป	ท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันในลักัษัณีะดังติ่อไปน่�

	 	 1.1	นิติิบ้คคลถุือห้้นหรืือเป็นห้้นส่วนในอ่กันิติิบ้คคลหน่�งไมี่ว่าโดยติรืงหรืือ 
	 	 	 โดยอ้อมีไมี่น้อยกัว่ารื้อยละ	50	ของท้นทั�งหมีด
	 	 1.2	ผู้้้ถืุอห้้นหรืือผู้้้เป็นห้้นส่วนซ่ึ่�งถุือห้้นหรืือเป็นห้้นส่วนในนิติิบ้คคลหน่�ง 
	 	 	 ไมี่ว่าโดยติรืงหรืือโดยอ้อมีไมี่น้อยกัว่ารื้อยละ	50	ของท้นทั�งหมีด	ถุือห้้น 
	 	 	 หรืือเป็นห้้นส่วนในอ่กันิติิบ้คคลหน่�งไมี่ว่าโดยติรืง	 หรืือโดยอ้อมี 
	 	 	 ไมี่น้อยกัว่ารื้อยละ	50	ของท้นทั�งหมีด	หรืือ
	 	 1.3	นิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์รืะหว่างกัันในด้านท้น	 กัารืจัดกัารื	หรืือ 
	 	 	 กัารืควบค้มีในลักัษัณีะท่�นิติิบ้คคลหน่�งไม่ีอาจดำเนินกัารืโดยอิสรืะ 
	 	 	 จากัอ่กันิติิบ้คคลหน่�งติามีท่�กัำหนดในกัฎกัรืะทรืวง	 ซึ่่�งในขณีะน่� 
	 	 	 กัฎกัรืะทรืวงดังกัล่าว	ยังไมี่ได้ปรืะกัาศออกัมีา	

ดงันั�น	ผู้้เ้สย่ภาษัท่่�มีห่นา้ท่�ในกัารืยื�น	Disclosure	Form	ในขณีะน่�	คงมีเ่ฉพัาะรืาย
ท่�มีค่วามีสมัีพัันธ์ใ์นลกััษัณีะกัารืถุอืห้น้ไมีว่า่โดยติรืงหรือืโดยออ้มีเทา่นั�น	ซึ่่�งสามีารืถุ
เข้าไปด้รืายละเอ่ยดได้ท่�	เว็บไซึ่ติ์ของสภาวิชีาชี่พับัญชี่	ท่�หัวข้อ	“ใครืคือผู้้้มี่หน้าท่� 
ยื�นแบบ	Disclosure	Form”
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	 มีาติรืา	35	ติร่ื	ติามีปรืะมีวลรืษััฎากัรื	กัำหนดโทษัสำหรืบันติิบิค้คลท่�ไมีย่ื�นรืายงานหรือืเอกัสารืหรือืหลกััฐาน	ติามีแบบท่�อธ์บิดก่ัำหนด	
หรืือแสดงข้อมี้ลไมี่ถุ้กัติ้องครืบถุ้วน	โดยไมี่มี่เหติ้อันสมีควรื	หรืือไมี่ยื�นภายในกัำหนดเวลา	ติ้องรืะวางโทษัปรืับไมี่เกัินสองแสนบาท

 อย่างไรืกั็ติามีกัรืมีสรืรืพัากัรืได้กัำหนดอัติรืาท่�ควรืเปรื่ยบเท่ยบไว้	สำหรืับกัารืยื�น	Disclosure	Form	เกัินกัำหนดเวลา	สำหรืับ 
รือบรืะยะเวลาบัญชี่ท่�เรืิ�มีในหรืือหลังวันท่�	1	มีกัรืาคมี	2563	เป็นติ้นไป	ดังน่�

 -	 ไมี่เกัิน	7	วัน	นับแติ่วันพั้นกัำหนดเวลา	 ปรืับ	 50,000	 บาท
	 -	 เกัิน	7	วัน	นับแติ่วันพั้นกัำหนดเวลา	 	 ปรืับ	 100,000	 บาท
	 -	 เจ้าหน้าท่�ติรืวจพับ		 	 ปรืับ	 200,000	 บาท

 สำหรัืบผู้้้ท่�ไม่ีม่ีหน้าท่�ในกัารืยื�นแบบรืายงานปรืะจำปีสำหรัืบบริืษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันติามีมีาติรืา 
71	ทวิ	แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	(Disclosure	Form)	เจ้าพันักังานปรืะเมีินกัรืมีสรืรืพัากัรืยังคงม่ีอำนาจในกัารืปรืับปรืง้รืายได้หรืือรืายจ่ายใน
กัารืคำนวณีภาษั่เงินได้นิติิบ้คคลของบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลติามีมีาติรืา	71	ทวิ	วรืรืคหน่�ง	แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	ดังนั�น	กัารืกัำหนด
รืาคาท่�มี่รืะหว่างกัันของบริืษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคล	จะต้ิองเป็นไปติามี	Arm’s	 length	Price	หรืือเป็นรืาคาท่�มี่ข้อกัำหนดทางด้าน 
กัารืพัาณีิชีย์และกัารืเงินรืะหว่างกัันไมี่แติกัติ่างไปจากัท่�ควรืได้กัำหนด	หากับรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลนั�นได้ดำเนินกัารืโดยอิสรืะ

ช่องทางในการยื่น Disclosure Form มีอะไรบ้าง

1.	กัารืยื�น	Disclosure	Form	ให้ยื�นผู้่านรืะบบเครืือข่ายอินเติอรื์เน็ติทางเว็บไซึ่ติ์	 
	 ของกัรืมีสรืรืพัากัรื	www.rd.go.th	ได้โดยติรืง	โดยใชี้ชีื�อผู้้้ใชี้	 (Username) 
	 และรืหัสผู่้าน	 (Password)	 ท่�ได้รืับจากักัารืลงทะเบ่ยนเข้าใช้ีรืะบบดังกัล่าว 
	 ของกัรืมีสรืรืพัากัรื	หรืือผู่้านทางรืะบบบริืกัารื	 Tax	 Single	 Sign	On	 
	 ทางเว็บไซึ่ต์ิ	 ของกัรืะทรืวงกัารืคลัง	 https://etax.mof.th	 โดยใช้ีชีื�อ 
	 ผู้้้ใช้ี	 (Username)	และรืหัสผู่้าน	 (Password)	 ท่�ได้รืับจากักัารืลงทะเบ่ยน 
	 กัารืเข้าใชี้รืะบบบรืิกัารื	Tax	Single	Sign	On	ของกัรืะทรืวงกัารืคลัง

	 	 	 	 	 	 	 	 	และเนื�องจากัเป็นกัารืยื�นออนไลน์	 (e-Filing)	กัรืมีสรืรืพัากัรืได้ขยาย 
	 รืะยะเวลาในกัารืยื�นแบบออกัไปอ่กั	8	วัน	 เท่ากัับเป็น	158	 วัน	นับแติ่วันสิ�น 
	 รือบรืะยะเวลาบัญชี่

	 																โดยบรืษิัทัหรือืหา้งห้น้สว่นนติิบิค้คลท่�ปรืะสงคจ์ะยื�น	Disclosure	Form 
	 ผู้่านรืะบบเครืือข่ายอินเติอร์ืเน็ติ	จะต้ิองยื�นคำขอเพัื�อลงทะเบ่ยนกัารืใช้ีรืะบบ 
	 กัารืยื�นแบบรืายงานปรืะจำปีสำหรืับบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี ่

ความีสัมีพัันธ์์กัันติามีมีาติรืา	71	ทวิแห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	 (Disclosure	Form)	ผู้่านรืะบบเครืือข่ายอินเติอรื์เน็ติของกัรืมีสรืรืพัากัรื	หรืือ 
รืะบบบรืิกัารื	Tax	Single	Sign	On	 เมีื�อได้รืับอน้มีัติิแล้ว	จ่งจะมี่สิทธ์ิยื�นรืายกัารืข้อมี้ลติามีแบบรืายงานปรืะจำปีสำหรืับบรืิษััทหรืือ 
ห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�ม่ีความีสัมีพัันธ์์กัันติามีมีาติรืา	71	ทวิ	แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	(Disclosure	Form)	ผู้่านรืะบบเครืือขายอินเติอรื์เน็ติ 
ทางเว็บไซึ่ติ์ของกัรืมีสรืรืพัากัรื	www.rd.go.th

	 								กัารืยื�นแบบรืายงานปรืะจำปีสำหรืับบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันติามีมีาติรืา	71	ทวิ	แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	
(Disclosure	Form)	ให้ถุือว่าบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคล	ได้ยื�นแบบรืายงานดังกัล่าวแล้ว	เมีื�อบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลนั�น	ได้รืับ
หมีายเลขอ้างอิงกัารืยื�นแบบ	จากัรืะบบกัารืยื�นแบบรืายงานปรืะจำปีสำหรืับบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันติามีมีาติรืา	
71	ทวิแห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื	(Disclosure	Form)

2.	หากัมี่เหติ้จำเป็นท่�ทำให้ไมี่สามีารืถุยื�นออนไลน์	(e-Filing)	ได้	ผู้้้เส่ยภาษั่สามีารืถุพัิมีพั์	Disclosure	Form	จากัรืะบบ	พัรื้อมีกัรือกัรืายกัารื 
	 ติามีแบบ	แล้วนำแบบรืายงานท่�เป็นกัรืะดาษัไปยื�น	ณี	สำนักังานสรืรืพัากัรืพัื�นท่�สาขา	ท่�สถุานปรืะกัอบกัารืติั�งอย้่	ภายใน	150	วัน 
	 นับแติ่วันส้ดท้ายของรือบรืะยะเวลาบัญชี่	 	พัรื้อมีกัับติ้องทำหนังสือแจ้งติ่ออธ์ิบด่กัรืมีสรืรืพัากัรืถุ่งเหติ้อันสมีควรืท่�ไมี่สามีารืถุยื�นออนไลน์		 
	 (e-Filing)	ได้

	 	 								กัารืยื�นแบบรืายงานปรืะจำปีสำหรืับบรืิษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคลท่�มี่ความีสัมีพัันธ์์กัันติามีมีาติรืา	71	ทวิ	แห่งปรืะมีวลรืัษัฎากัรื 
	 (Disclosure	Form)	 ดังกัล่าว	 ให้ถุือว่าบริืษััทหรืือห้างห้้นส่วนนิติิบ้คคล	ได้ยื�นแบบรืายงานดังกัล่าวแล้ว	 เมีื�อบริืษััทหรืือห้างห้้นส่วน 
	 นิติิบ้คคลนั�น	ได้รืับใบรืับกัารืยื�นแบบรืายงานนั�นจากักัรืมีสรืรืพัากัรื

ไม่ยื่น Disclosure Form จะมีบทลงโทษอย่างไร
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	 สืืบเนื่ื�องจาก	 IFRS	 Interpretations	Committee	ได้้เผยแพร่่	Final	Agenda	Decision	ในื่เร่ื�อง	การ่จัด้สืร่ร่ผลปร่ะโยชนื่์ 
ไปยังงวด้ที่่�มี่การ่ให้้บร่ิการ่	 (Attributing	Benefit	to	Periods	of	Service)	ตามีมีาตร่ฐานื่การ่บัญช่	ฉบับที่่�	19	เร่ื�อง	ผลปร่ะโยชนื่์ 
ของพนื่ักงานื่	ในื่ช่วงเด้ือนื่พฤษภาคมี	2564	โด้ยที่าง	IFRS	Interpretations	Committee	ได้้ร่ับคำถามีเก่�ยวกับงวด้ที่่�มี่การ่ให้้บร่ิการ่ 
ที่่�กจิการ่จัด้สืร่ร่ผลปร่ะโยชน์ื่ตามีโคร่งการ่ผลปร่ะโยชน์ื่พนัื่กงานื่ห้ลังออกจากงานื่ให้แ้ก่งวด้ดั้งกล่าว	โด้ยพนัื่กงานื่ได้รั้่บสิืที่ธิผิลปร่ะโยชน์ื่
พนื่ักงานื่เป็นื่การ่จ่ายคร่ั�งเด้่ยว	(Lump	sum	payment)	เมีื�อพนัื่กงานื่คร่บอายุเกษ่ยณ	และจำนื่วนื่ผลปร่ะโยชน์ื่พนัื่กงานื่ที่่�พนัื่กงานื่ 
ได้้รั่บสิืที่ธิิข้�นื่อย่่กับร่ะยะเวลาที่่�พนัื่กงานื่ที่ำงานื่ก่อนื่เกษ่ยณ	และกำห้นื่ด้จำนื่วนื่เงินื่สื่งสุืด้ตามีจำนื่วนื่ปีที่่�สืะสืมีของการ่ที่ำงานื่ 
คณะกร่ร่มีการ่กำห้นื่ด้มีาตร่ฐานื่การ่บัญช่เห้็นื่ว่า	Agenda	Decision	 เป็นื่ปร่ะโยชนื่์ต่อการ่ที่ำความีเข้าใจในื่มีาตร่ฐานื่การ่บัญช่ 
ฉบับที่่�	 19	สืำห้รั่บกร่ณ่ดั้งกล่าว	 ดั้งนื่ั�นื่	คณะกร่ร่มีการ่กำห้นื่ด้มีาตร่ฐานื่การ่บัญช่จ้งจัด้ที่ำคำถามี-คำตอบเพื�อปร่ะโยชน์ื่สืำห้รั่บ 
ผ่้จัด้ที่ำร่ายงานื่ที่างการ่เงินื่ในื่การ่พิจาร่ณาจัด้สืร่ร่ผลปร่ะโยชนื่์ไปยังงวด้ที่่�มี่การ่ให้้บร่ิการ่

	 Agenda	Decision	ฉบับนื่่�เป็นื่การ่วิเคร่าะห้์ข้อเที่็จจร่ิง	 (Fact	Pattern)	 โด้ยสืมีมีติว่ากิจการ่มี่โคร่งการ่ผลปร่ะโยชนื่ ์
ห้ลังออกจากงานื่	ด้ังนื่่�

ก.	พนื่ักงานื่ได้้รั่บสิืที่ธิิผลปร่ะโยชน์ื่ห้ลังเกษ่ยณ	 (Retirement 
	 Benefit)	เมีื�อพนื่ักงานื่คร่บอายุเกษ่ยณ	62	ปี

ข.	 จำนื่วนื่เงินื่ผลปร่ะโยชน์ื่ห้ลัง เกษ่ยณจะเท่ี่ากับเงินื่เด้ือนื่ 
	 เด้ือนื่สืุด้ที่้ายของแต่ละปีที่่�พนื่ักงานื่ได้้ที่ำงานื่ให้้แก่กิจการ่ 
	 ก่อนื่เกษ่ยณอายุค่ณด้้วยจำนื่วนื่ปีที่่�ที่ำงานื่ก่อนื่คร่บอายุเกษ่ยณ

ค.	ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังเกษ่ยณจะกำห้นื่ด้ไว้สื่งสืุด้เพ่ยง	 16	 ปี 
	 ของการ่ที่ำงานื่	 (ห้มีายถ้ง	 ผลปร่ะโยชน์ื่ห้ลังเกษ่ยณสื่งสุืด้ 
	 ที่่�พนื่ักงานื่จะได้้ร่ับสิืที่ธิิคือ	16	 เด้ือนื่	โด้ยคำนื่วณจากเงินื่เด้ือนื่ 
	 เด้ือนื่สืุด้ที่้ายของแต่ละปี	เป็นื่ร่ะยะเวลาไมี่เกินื่	16	ปี)	และ

ง.	 ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังเกษ่ยณจะคำนื่วณโด้ยใช้เพ่ยงจำนื่วนื่ปีสืะสืมี 
	 ของบร่ิการ่ที่่�พนื่ักงานื่ให้้กับกิจการ่ก่อนื่คร่บอายุเกษ่ยณ

*คำถาม-คำตอบฉบับนี้้�ไม่ถือเป็็นี้ส่่วนี้หนี้่�งของมาตรฐานี้การรายงานี้ทางการเงินี้

โดย คณะกรรมการก�าหนี้ดมาตรฐานี้การบัญช้ ส่ภาวิชาช้พบัญช้ ในี้พระบรมราชูป็ถัมภ์

ความเป็็นมา

การจััดสรรผลป็ระโยชน์ไป็ยังงวดที่่�ม่การให้้บริการ 

กรณี่ผลป็ระโยชน์ห้ลังออกจัากงานตามมาตรฐานการบัญช่ ฉบับที่่� 19

เร่อง ผลป็ระโยชน์ของพนักงาน

	 สืำห้ร่ับโคร่งการ่ผลปร่ะโยชน์ื่ที่่�กำห้นื่ด้ไว้ตามี	Agenda	Decision	
อธิิบายได้้	ด้ังนื่่�

ก.	ห้ากพนื่กังานื่เขา้ที่ำงานื่กบักจิการ่กอ่นื่อาย	ุ46	ป	ี(นื่ั�นื่คอื	พนื่กังานื่ 
	 มีอ่ายงุานื่มีากกวา่	16	ปกีอ่นื่อายเุกษย่ณของพนื่กังานื่)	การ่ที่ำงานื่ 
	 ของพนื่กังานื่ก่อนื่อาย	ุ46	ป	ีไมีไ่ด้้นื่ำไปสื่ผ่ลปร่ะโยชนื่ข์องพนื่กังานื่ 
	 ภายใต้โคร่งการ่ด้ังกล่าว	การ่ที่ำงานื่ของพนื่ักงานื่ก่อนื่อายุ	46	ปี 
	 ไมี่กร่ะที่บร่ะยะเวลาและไม่ีกร่ะที่บจำนื่วนื่เงินื่ของผลปร่ะโยชน์ื่ 
	 ห้ลังเกษ่ยณ	ด้ังนื่ั�นื่	ภาร่ะผ่กพันื่ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังเกษ่ยณของ 
	 กิจการ่จะเกิด้ข้�นื่สืำห้ร่ับการ่ที่ำงานื่ของพนื่ักงานื่ตั�งแต่อายุ	46	ปี	 
	 เป็นื่ต้นื่ไปเที่่านื่ั�นื่

ข.	 ห้ากพนื่ักงานื่เข้าที่ำงานื่กับกิจการ่ตั�งแต่ห้รื่อห้ลังจากอายุ	46	ป ี
	 การ่ที่ำงานื่ของพนัื่กงานื่นื่ำไปส่่ืผลปร่ะโยชน์ื่ของพนื่ักงานื่ 
	 ภายใต้โคร่งการ่ดั้งกล่าว	 โด้ยการ่ที่ำงานื่ของพนัื่กงานื่นัื่บจาก 
	 วันื่ที่่�ว่าจ้างย่อมีส่ืงผลกร่ะที่บต่อจำนื่วนื่เงินื่ของผลปร่ะโยชน์ื่ 
	 ห้ลังเกษ่ยณ	 ดั้งนื่ั�นื่	 ภาร่ะผ่กพันื่ผลปร่ะโยชน์ื่ห้ลังเกษ่ยณ 
	 ของกิจการ่จ้งเกิด้ข้�นื่ตั�งแต่วันื่ที่่�พนื่ักงานื่ที่ำงานื่วันื่แร่ก

	 IFRS	 Interpretations	Committee	 ให้้ข้อสืรุ่ปสืำห้รั่บกร่ณ ่
ด้ังกล่าวว่า	 กิจการ่ร่ับร่่้ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังเกษ่ยณในื่แต่ละปี	ซึ่้�งพนื่ักงานื่ที่ำงานื่
ตั�งแต่อายุ	 46	ปีถ้งอายุ	 62	ปี	 (ห้ร่ือ	ห้ากพนื่ักงานื่เร่ิ�มีที่ำงานื่ตั�งแต่ห้ร่ือ 
ห้ลังจากอายุ	46	ปี	ให้้รั่บร่่้นัื่บจากวันื่ที่่�พนัื่กงานื่ที่ำงานื่วันื่แร่กถ้งอายุ	62	ปี) 
ซึ่้�งเป็นื่ไปตามีตัวอย่างที่่�	2	ของย่อห้นื่้าที่่�	73	ของมีาตร่ฐานื่การ่บัญช่	ฉบับที่่�	19	
เร่ื�อง	ผลปร่ะโยชนื่์ของพนื่ักงานื่

	 อย่างไร่ก็ตามี	กฎห้มีายแร่งงานื่ของแต่ละปร่ะเที่ศอาจมี่ลักษณะ
และเนื่ื�อห้าท่ี่�แตกต่างกันื่	ซึ่้�งที่ำให้้ในื่บางปร่ะเที่ศนื่ั�นื่	 กิจการ่จะร่ับร่่้ห้นื่่�สืินื่ 
ผลปร่ะโยชนื่์พนัื่กงานื่กร่ณ่ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังออกจากงานื่	 เฉพาะในื่ช่วงอายุ
ของพนื่ักงานื่ที่่�เร่ิ�มีตั�งแต่วันื่ที่่�เข้าสื่่เกณฑ์์อายุงานื่สื่งสืุด้ที่่�จะได้้ร่ับเงินื่ชด้เชย
ก่อนื่การ่เกษ่ยณอายุเที่่านื่ั�นื่	เนื่ื�องจากในื่บร่ิบที่ของบางปร่ะเที่ศอาจมี่โคร่งการ่ 
ผลปร่ะโยชน์ื่ของพนัื่กงานื่เฉพาะในื่กร่ณ่ที่่� จ่ายเงินื่ชด้เชยเมีื�อพนัื่กงานื่ 
เกษ่ยณอายุเที่่านื่ั�นื่	 แต่ในื่บร่ิบที่ของปร่ะเที่ศไที่ย	กฎห้มีายแร่งงานื่	อาที่ิ 
พร่ะร่าชบัญญัติคุ้มีคร่องแร่งงานื่	พ.ศ.	2541	และท่ี่�แก้ไขเพิ�มีเติมี	ปร่ะกาศ 
คณะกร่ร่มีการ่แร่งงานื่ร่ัฐวิสืาห้กิจสืัมีพันื่ธิ์	 เร่ื�อง	มีาตร่ฐานื่ขั�นื่ต�ำของสืภาพ 
การ่จ้างในื่รั่ฐวิสืาห้กิจ	 กำห้นื่ด้ให้้กิจการ่ต้องจ่ายเงินื่ชด้เชยพิเศษแที่นื่ 
การ่บอกกล่าวล่วงห้นื่้า	ที่ั�งในื่กร่ณ่กิจการ่ให้้เลิกจ้างพนื่ักงานื่	ห้ร่ือพนื่ักงานื่
เกษ่ยณอายุ	ตัวอย่างเช่นื่	ห้ากพนื่ักงานื่เข้าที่ำงานื่กับกิจการ่ตั�งแต่อายุ	30	ปี	
ต่อมีากิจการ่มี่การ่เลิกจ้างพนื่ักงานื่เมีื�อพนื่ักงานื่อายุ	40	ปี	 โด้ยพนื่ักงานื่ไมี่ได้้
ที่ำงานื่ผดิ้พลาด้	กิจการ่จง้ตอ้งจา่ยเงนิื่ชด้เชยตามีกฎห้มีายแร่งงานื่ด้ว้ยจำนื่วนื่
เงินื่สื่งสืุด้	10	เด้ือนื่ของเงินื่เด้ือนื่เด้ือนื่สืุด้ที่้ายก่อนื่ลาออก

*คำถาม-คำตอบฉบับนี้้�ไม่ถือเป็็นี้ส่่วนี้หนี้่�งของมาตรฐานี้การรายงานี้ทางการเงินี้
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	 สืำห้ร่ับโคร่งการ่ผลปร่ะโยชน์ื่ที่่�กำห้นื่ด้ไว้ตามี	Agenda	Decision	
อธิิบายได้้	ด้ังนื่่�

ก.	ห้ากพนื่กังานื่เขา้ที่ำงานื่กบักจิการ่กอ่นื่อาย	ุ46	ป	ี(นื่ั�นื่คอื	พนื่กังานื่ 
	 มีอ่ายงุานื่มีากกวา่	16	ปกีอ่นื่อายเุกษย่ณของพนื่กังานื่)	การ่ที่ำงานื่ 
	 ของพนื่กังานื่ก่อนื่อาย	ุ46	ป	ีไมีไ่ด้น้ื่ำไปสื่ผ่ลปร่ะโยชนื่ข์องพนื่กังานื่ 
	 ภายใต้โคร่งการ่ด้ังกล่าว	การ่ที่ำงานื่ของพนื่ักงานื่ก่อนื่อายุ	46	ปี 
	 ไมี่กร่ะที่บร่ะยะเวลาและไม่ีกร่ะที่บจำนื่วนื่เงินื่ของผลปร่ะโยชน์ื่ 
	 ห้ลังเกษ่ยณ	ด้ังนื่ั�นื่	ภาร่ะผ่กพันื่ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังเกษ่ยณของ 
	 กิจการ่จะเกิด้ข้�นื่สืำห้ร่ับการ่ที่ำงานื่ของพนื่ักงานื่ตั�งแต่อายุ	46	ปี	 
	 เป็นื่ต้นื่ไปเที่่านื่ั�นื่

ข.	 ห้ากพนื่ักงานื่เข้าที่ำงานื่กับกิจการ่ตั�งแต่ห้ร่ือห้ลังจากอายุ	46	ป ี
	 การ่ที่ำงานื่ของพนัื่กงานื่นื่ำไปส่่ืผลปร่ะโยชน์ื่ของพนื่ักงานื่ 
	 ภายใต้โคร่งการ่ดั้งกล่าว	 โด้ยการ่ที่ำงานื่ของพนัื่กงานื่นัื่บจาก 
	 วันื่ที่่�ว่าจ้างย่อมีส่ืงผลกร่ะที่บต่อจำนื่วนื่เงินื่ของผลปร่ะโยชน์ื่ 
	 ห้ลังเกษ่ยณ	 ดั้งนื่ั�นื่	 ภาร่ะผ่กพันื่ผลปร่ะโยชน์ื่ห้ลังเกษ่ยณ 
	 ของกิจการ่จ้งเกิด้ข้�นื่ตั�งแต่วันื่ที่่�พนื่ักงานื่ที่ำงานื่วันื่แร่ก

	 IFRS	 Interpretations	Committee	 ให้้ข้อสืรุ่ปสืำห้รั่บกร่ณ ่
ด้ังกล่าวว่า	กิจการ่ร่ับร่่้ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังเกษ่ยณในื่แต่ละปี	ซึ่้�งพนื่ักงานื่ที่ำงานื่
ตั�งแต่อายุ	 46	 ปีถ้งอายุ	 62	 ปี	 (ห้ร่ือ	ห้ากพนื่ักงานื่เร่ิ�มีที่ำงานื่ตั�งแต่ห้ร่ือ 
ห้ลังจากอายุ	46	ปี	ให้้รั่บร่่้นัื่บจากวันื่ที่่�พนัื่กงานื่ที่ำงานื่วันื่แร่กถ้งอายุ	62	ปี) 
ซึ่้�งเป็นื่ไปตามีตัวอย่างที่่�	2	ของย่อห้นื่้าที่่�	73	ของมีาตร่ฐานื่การ่บัญช่	ฉบับที่่�	19	
เร่ื�อง	ผลปร่ะโยชนื่์ของพนื่ักงานื่

	 อย่างไร่ก็ตามี	กฎห้มีายแร่งงานื่ของแต่ละปร่ะเที่ศอาจมี่ลักษณะ
และเนื่ื�อห้าที่่�แตกต่างกันื่	ซึ่้�งที่ำให้้ในื่บางปร่ะเที่ศนื่ั�นื่	กิจการ่จะร่ับร่่้ห้นื่่�สืินื่ 
ผลปร่ะโยชนื่์พนัื่กงานื่กร่ณ่ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังออกจากงานื่	 เฉพาะในื่ช่วงอายุ
ของพนื่ักงานื่ที่่�เร่ิ�มีตั�งแต่วันื่ที่่�เข้าสื่่เกณฑ์์อายุงานื่สื่งสืุด้ที่่�จะได้้ร่ับเงินื่ชด้เชย
ก่อนื่การ่เกษ่ยณอายุเที่่านื่ั�นื่	เนื่ื�องจากในื่บร่ิบที่ของบางปร่ะเที่ศอาจมี่โคร่งการ่ 
ผลปร่ะโยชน์ื่ของพนัื่กงานื่เฉพาะในื่กร่ณ่ที่่� จ่ายเงินื่ชด้เชยเมีื�อพนัื่กงานื่ 
เกษ่ยณอายุเที่่านื่ั�นื่	 แต่ในื่บร่ิบที่ของปร่ะเที่ศไที่ย	กฎห้มีายแร่งงานื่	อาที่ิ 
พร่ะร่าชบัญญัติคุ้มีคร่องแร่งงานื่	พ.ศ.	2541	และที่่�แก้ไขเพิ�มีเติมี	ปร่ะกาศ 
คณะกร่ร่มีการ่แร่งงานื่ร่ัฐวิสืาห้กิจสืัมีพันื่ธิ์	 เร่ื�อง	มีาตร่ฐานื่ขั�นื่ต�ำของสืภาพ 
การ่จ้างในื่รั่ฐวิสืาห้กิจ	 กำห้นื่ด้ให้้กิจการ่ต้องจ่ายเงินื่ชด้เชยพิเศษแที่นื่ 
การ่บอกกล่าวล่วงห้น้ื่า	ที่ั�งในื่กร่ณ่กิจการ่ให้้เลิกจ้างพนื่ักงานื่	ห้ร่ือพนื่ักงานื่
เกษ่ยณอายุ	ตัวอย่างเช่นื่	ห้ากพนื่ักงานื่เข้าที่ำงานื่กับกิจการ่ตั�งแต่อายุ	30	ปี	
ต่อมีากิจการ่มี่การ่เลิกจ้างพนื่ักงานื่เมีื�อพนื่ักงานื่อายุ	40	ปี	 โด้ยพนื่ักงานื่ไมี่ได้้
ที่ำงานื่ผดิ้พลาด้	กิจการ่จง้ตอ้งจา่ยเงนิื่ชด้เชยตามีกฎห้มีายแร่งงานื่ด้ว้ยจำนื่วนื่
เงินื่สื่งสืุด้	10	เด้ือนื่ของเงินื่เด้ือนื่เด้ือนื่สืุด้ที่้ายก่อนื่ลาออก

*คำถาม-คำตอบฉบับนี้้�ไม่ถือเป็็นี้ส่่วนี้หนี้่�งของมาตรฐานี้การรายงานี้ทางการเงินี้
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ป็ระเด็นคำาถาม

คำาตอบ

ในบริิบทของปริะเทศไทย กิิจกิาริควริเริิ�มริับริ้�หน้�สิินสิำาหริับผลปริะโยชน์หลังออกิจากิงานตั้ั�งแตั้่วันแริกิท้�พนักิงาน

เข�าทำางานกิับกิิจกิาริ หริือตั้ั�งแตั้่วันท้�เข�าสิ้่เกิณฑ์์อายุงานสิ้งสิุดตั้าม Agenda decision เพ่อให�เป็นไปตั้ามมาตั้ริฐาน

กิาริบัญช้ ฉบับท้� 19 เริ่อง ผลปริะโยชน์ของพนักิงาน จึงจะม้ความเหมาะสิมกิว่า

	 คณะกร่ร่มีการ่กำห้นื่ด้มีาตร่ฐานื่การ่บัญช่	มี่ความีเห้็นื่ว่า	ในื่บร่ิบที่ของกฎห้มีายแร่งงานื่ในื่ปร่ะเที่ศไที่ย	สืำห้ร่ับกิจการ่ที่่�อย่่
ภายใต้กฎห้มีายแร่งงานื่	กิจการ่ควร่ร่ับร่่้ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังออกจากงานื่โด้ยให้้ร่ับร่่้ตั�งแต่วันื่ที่่�พนื่ักงานื่เร่ิ�มีเข้าที่ำงานื่ตั�งแต่วันื่แร่ก	
จนื่ถ้งวันื่ที่่�พนื่ักงานื่เกษ่ยณอายุ	ด้้วยเห้ตุผลสืองปร่ะการ่	ด้ังนื่่�

1.	 มีาตร่ฐานื่การ่บัญช่ 	 ฉบับที่่� 	 19	 เร่ื�อง	 ผลปร่ะโยชนื่์ของพนื่ักงานื่ 
	 ย่อห้นื่้าที่่�	71	ได้้ร่ะบุถ้งการ่จัด้สืร่ร่ผลปร่ะโยชนื่์ร่ะยะยาวห้ลังออกจากงานื่ 
	 ไปยังงวด้ที่่�ม่ีการ่ให้้บริ่การ่	 โด้ยภาร่ะผ่กพันื่จะเกิด้เมีื�อพนัื่กงานื่ให้้บริ่การ่ 
	 เพื�อแลกเปล่�ยนื่กับผลปร่ะโยชน์ื่ห้ลังออกจากงานื่ที่่�กิจการ่คาด้ว่าจะจ่าย 
	 ในื่ร่อบร่ะยะเวลาร่ายงานื่ในื่อนื่าคต	ด้งันื่ั�นื่กจิการ่ควร่ที่ยอยร่บัร่่ผ้ลปร่ะโยชนื่์ 
	 ของพนื่ักงานื่ห้ลังออกจากงานื่เป็นื่ห้นื่่�สืินื่ของกิจการ่ตั�งแต่วันื่ที่่�กิจการ่ได้้ร่ับ 
	 บร่ิการ่จากพนื่ักงานื่	 โด้ยไมี่ต้องชะลอการ่ร่ับร่่้ผลปร่ะโยชนื่์ของพนื่ักงานื่ 
	 เมีื�อพนื่ักงานื่มี่อายุคร่บ	40	ปี	(ในื่กร่ณ่นื่่�สืมีมีติอายุเกษ่ยณเที่่ากับ	60	ปี	และ 
	 จำนื่วนื่ปีซึ่้�งที่ำงานื่ติด้ต่อกันื่สื่งสืุด้ที่่�จะมี่สืิที่ธิิได้้ร่ับค่าชด้เชยจากการ่เลิกจ้าง 
	 ตามีกฎห้มีายแร่งงานื่ของปร่ะเที่ศไที่ยคือ	 20	 ปี)	 ที่ั�งนื่่�ไมี่ว่าจะเป็นื่ 
	 การ่จ่ายเงินื่ชด้เชยด้้วยผลของการ่เกษ่ยณอายุงานื่	ห้รื่อการ่เลิกจ้างห้รื่อ 
	 การ่ให้้ออกจากงานื่ด้้วยวิธิ่อื�นื่ใด้	เช่นื่	การ่ไล่ออก	การ่ให้้ออก	การ่ปลด้ออก	 
	 กิจการ่ควร่จัด้สืร่ร่ห้ร่ือปันื่ส่ืวนื่การ่ร่ับร่่้ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชนื่์ 
	 พนื่ักงานื่ตลอด้ร่ะยะเวลาที่่�ได้้ให้้บร่ิการ่อย่างสืมี�ำเสืมีอ	 การ่ไมี่ร่ับร่่้ 
	 ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชนื่์พนื่ักงานื่	 ที่ั�งที่่�กิจการ่ได้้ร่ับบร่ิการ่ 
	 จากพนื่ักงานื่อาจไมี่เห้มีาะสืมี

2.	 พร่ะร่าชบญัญตัคิุม้ีคร่องแร่งงานื่	พ.ศ.	2541	และที่่�แกไ้ขเพิ�มีเตมิี	มีาตร่า	118	 
	 ร่ะบุว่า	การ่เลิกจ้างตามีมีาตร่านื่่�ห้มีายความีว่า	“การ่กร่ะที่ำใด้ที่่�นื่ายจ้าง 
	 ไมี่ให้้ล่กจ้างที่ำงานื่ต่อไปและไมี่จ่ายค่าจ้างให้้	 ไมี่ว่าจะเป็นื่เพร่าะเห้ตุสืิ�นื่สืุด้ 
	 สืัญญาจ้างห้รื่อเห้ตุอื�นื่ใด้	และห้มีายความีร่วมีถ้งกร่ณท่ี่่�ล่กจ้างไม่ีได้้ทํี่างานื่ 
	 และไมี่ได้้ร่ับค่าจ้างเพร่าะเห้ตุที่่�นื่ายจ้างไมี่สืามีาร่ถด้ําเนื่ินื่กิจการ่ต่อไป”	 
	 แสืด้งว่านื่ายจ้างยังคงต้องจ่ายเงินื่ชด้เชยจากการ่เลิกจ้างตามีเกณฑ์ ์
	 ที่่�กฎห้มีายกำห้นื่ด้	ด้ังนื่ั�นื่การ่ที่ยอยร่ับร่่้ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชนื่ ์
	 พนื่ักงานื่ตั�งแต่วันื่แร่กที่่�กิจการ่ได้้ร่ับบร่ิการ่จากพนื่ักงานื่	เพื�อให้้งบการ่เงินื่ 
	 สืะที่้อนื่ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชน์ื่พนื่ักงานื่ตามีกฎห้มีายแร่งงานื่ 
	 คร่บถ้วนื่	 จ้งมี่ความีเห้มีาะสืมีมีากกว่าที่่�จะร่ับร่่้ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ 
	 ผลปร่ะโยชนื่์พนื่ักงานื่โด้ยคำนื่้งแต่กร่ณ่การ่เกษ่ยณอายุเพ่ยงปร่ะเด้็นื่เด้่ยว	 
	 และไมี่คำนื่้งถ้งการ่เลิกจ้างห้ร่ือให้้ออกจากงานื่ด้้วยวิธิ่อื�นื่ตามีเกณฑ์์ 
	 ที่่�กฎห้มีายกำห้นื่ด้มีาใช้ปร่ะกอบการ่พิจาร่ณา

*คำถาม-คำตอบฉบับนี้้�ไม่ถือเป็็นี้ส่่วนี้หนี้่�งของมาตรฐานี้การรายงานี้ทางการเงินี้

หมายเหตุ:ุ คำถาม-คำตอบนี้้�เป็น็ี้คำถาม-คำตอบส่ำหรับกจิการท้�อยูภ่ายใต้กฎหมายแรงงานี้
เท่านี้ั�นี้ และตามบริบทของกฎหมายแรงงานี้ในี้ป็ระเทศไทยเท่านี้ั�นี้
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ป็ระเด็นคำาถาม

คำาตอบ

ในบริิบทของปริะเทศไทย กิิจกิาริควริเริิ�มริับริ้�หน้�สิินสิำาหริับผลปริะโยชน์หลังออกิจากิงานตั้ั�งแตั้่วันแริกิท้�พนักิงาน

เข�าทำางานกิับกิิจกิาริ หริือตั้ั�งแตั้่วันท้�เข�าสิ้่เกิณฑ์์อายุงานสิ้งสิุดตั้าม Agenda decision เพ่อให�เป็นไปตั้ามมาตั้ริฐาน

กิาริบัญช้ ฉบับท้� 19 เริ่อง ผลปริะโยชน์ของพนักิงาน จึงจะม้ความเหมาะสิมกิว่า

	 คณะกร่ร่มีการ่กำห้นื่ด้มีาตร่ฐานื่การ่บัญช่	มี่ความีเห้็นื่ว่า	ในื่บร่ิบที่ของกฎห้มีายแร่งงานื่ในื่ปร่ะเที่ศไที่ย	สืำห้ร่ับกิจการ่ที่่�อย่่
ภายใต้กฎห้มีายแร่งงานื่	กิจการ่ควร่ร่ับร่่้ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชนื่์ห้ลังออกจากงานื่โด้ยให้้ร่ับร่่้ตั�งแต่วันื่ที่่�พนื่ักงานื่เร่ิ�มีเข้าที่ำงานื่ตั�งแต่วันื่แร่ก	
จนื่ถ้งวันื่ที่่�พนื่ักงานื่เกษ่ยณอายุ	ด้้วยเห้ตุผลสืองปร่ะการ่	ด้ังนื่่�

1.	 มีาตร่ฐานื่การ่บัญช่ 	 ฉบับที่่� 	 19	 เร่ื�อง	 ผลปร่ะโยชนื่์ของพนื่ักงานื่ 
	 ย่อห้นื่้าที่่�	71	ได้้ร่ะบุถ้งการ่จัด้สืร่ร่ผลปร่ะโยชนื่์ร่ะยะยาวห้ลังออกจากงานื่ 
	 ไปยังงวด้ที่่�ม่ีการ่ให้้บริ่การ่	 โด้ยภาร่ะผ่กพันื่จะเกิด้เมีื�อพนัื่กงานื่ให้้บริ่การ่ 
	 เพื�อแลกเปล่�ยนื่กับผลปร่ะโยชน์ื่ห้ลังออกจากงานื่ที่่�กิจการ่คาด้ว่าจะจ่าย 
	 ในื่ร่อบร่ะยะเวลาร่ายงานื่ในื่อนื่าคต	ด้งันื่ั�นื่กจิการ่ควร่ที่ยอยร่บัร่่ผ้ลปร่ะโยชนื่์ 
	 ของพนื่ักงานื่ห้ลังออกจากงานื่เป็นื่ห้น่ื่�สืินื่ของกิจการ่ตั�งแต่วันื่ที่่�กิจการ่ได้้ร่ับ 
	 บร่ิการ่จากพนื่ักงานื่	 โด้ยไมี่ต้องชะลอการ่ร่ับร่่้ผลปร่ะโยชนื่์ของพนื่ักงานื่ 
	 เมีื�อพนื่ักงานื่มี่อายุคร่บ	40	ปี	(ในื่กร่ณ่นื่่�สืมีมีติอายุเกษ่ยณเที่่ากับ	60	ปี	และ 
	 จำนื่วนื่ปีซึ่้�งที่ำงานื่ติด้ต่อกันื่สื่งสืุด้ที่่�จะมี่สืิที่ธิิได้้ร่ับค่าชด้เชยจากการ่เลิกจ้าง 
	 ตามีกฎห้มีายแร่งงานื่ของปร่ะเที่ศไที่ยคือ	 20	 ปี)	 ที่ั�งนื่่�ไมี่ว่าจะเป็นื่ 
	 การ่จ่ายเงินื่ชด้เชยด้้วยผลของการ่เกษ่ยณอายุงานื่	ห้รื่อการ่เลิกจ้างห้รื่อ 
	 การ่ให้้ออกจากงานื่ด้้วยวิธิ่อื�นื่ใด้	เช่นื่	การ่ไล่ออก	การ่ให้้ออก	การ่ปลด้ออก	 
	 กิจการ่ควร่จัด้สืร่ร่ห้ร่ือปันื่สื่วนื่การ่ร่ับร่่้ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชนื่์ 
	 พนื่ักงานื่ตลอด้ร่ะยะเวลาที่่�ได้้ให้้บร่ิการ่อย่างสืมี�ำเสืมีอ	 การ่ไมี่ร่ับร่่้ 
	 ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชนื่์พนื่ักงานื่	 ที่ั�งที่่�กิจการ่ได้้ร่ับบร่ิการ่ 
	 จากพนื่ักงานื่อาจไมี่เห้มีาะสืมี

2.	 พร่ะร่าชบญัญตัคิุม้ีคร่องแร่งงานื่	พ.ศ.	2541	และที่่�แกไ้ขเพิ�มีเตมิี	มีาตร่า	118	 
	 ร่ะบุว่า	การ่เลิกจ้างตามีมีาตร่านื่่�ห้มีายความีว่า	“การ่กร่ะที่ำใด้ที่่�นื่ายจ้าง 
	 ไมี่ให้้ล่กจ้างที่ำงานื่ต่อไปและไมี่จ่ายค่าจ้างให้้	 ไมี่ว่าจะเป็นื่เพร่าะเห้ตุสืิ�นื่สืุด้ 
	 สืัญญาจ้างห้รื่อเห้ตุอื�นื่ใด้	และห้มีายความีร่วมีถ้งกร่ณท่ี่่�ล่กจ้างไม่ีได้้ทํี่างานื่ 
	 และไมี่ได้้ร่ับค่าจ้างเพร่าะเห้ตุที่่�นื่ายจ้างไมี่สืามีาร่ถด้ําเนื่ินื่กิจการ่ต่อไป”	 
	 แสืด้งว่านื่ายจ้างยังคงต้องจ่ายเงินื่ชด้เชยจากการ่เลิกจ้างตามีเกณฑ์ ์
	 ที่่�กฎห้มีายกำห้นื่ด้	ด้ังนื่ั�นื่การ่ที่ยอยร่ับร่่้ปร่ะมีาณการ่ห้น่ื่�สืินื่ผลปร่ะโยชนื่ ์
	 พนื่ักงานื่ตั�งแต่วันื่แร่กที่่�กิจการ่ได้้ร่ับบร่ิการ่จากพนื่ักงานื่	เพื�อให้้งบการ่เงินื่ 
	 สืะที่้อนื่ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ผลปร่ะโยชน์ื่พนื่ักงานื่ตามีกฎห้มีายแร่งงานื่ 
	 คร่บถ้วนื่	 จ้งมี่ความีเห้มีาะสืมีมีากกว่าที่่�จะร่ับร่่้ปร่ะมีาณการ่ห้นื่่�สืินื่ 
	 ผลปร่ะโยชนื่์พนื่ักงานื่โด้ยคำนื่้งแต่กร่ณ่การ่เกษ่ยณอายุเพ่ยงปร่ะเด้็นื่เด้่ยว	 
	 และไมี่คำนื่้งถ้งการ่เลิกจ้างห้ร่ือให้้ออกจากงานื่ด้้วยวิธิ่อื�นื่ตามีเกณฑ์์ 
	 ที่่�กฎห้มีายกำห้นื่ด้มีาใช้ปร่ะกอบการ่พิจาร่ณา

*คำถาม-คำตอบฉบับนี้้�ไม่ถือเป็็นี้ส่่วนี้หนี้่�งของมาตรฐานี้การรายงานี้ทางการเงินี้

หมายเหตุ:ุ คำถาม-คำตอบนี้้�เป็น็ี้คำถาม-คำตอบส่ำหรับกจิการท้�อยูภ่ายใต้กฎหมายแรงงานี้
เท่านี้ั�นี้ และตามบริบทของกฎหมายแรงงานี้ในี้ป็ระเทศไทยเท่านี้ั�นี้

สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านและเพื่่อ่นสมาชิิกทุ่กท่่าน เม่อ่เดีือ่นกันยายน 2562 

สมาพัื่นธ์์นักบััญชีิโลก (International of Federation of Accountants 

- IFAC) ไดี�เผู้ยแพื่ร่บ่ัท่ควัาม FUTURE-FIT ACCOUNTANTS ภายใต้� 

แนวัคิดี “โลกมีการ่เปลี�ยนแปลงอ่ย่างร่วัดีเร็่วัและฉัับัพื่ลัน บัท่บัาท่

ขอ่งผู้้�ปร่ะกอ่บัวัิชิาชิีพื่บััญชิีจึึงต้�อ่งเปลี�ยนแปลงให้�ท่ันเชิ่นกัน” 

ซึ่ึ�ง IFAC เชิ่อ่มั�นวั่าในอ่ีก 10 ปีข�างห้น�า ผู้้�ปร่ะกอ่บัวัิชิาชิีพื่บััญชิี 

จึะยังคงมีบัท่บัาท่สำาคัญต้่อ่ธ์ุร่กิจึ แต้่จึำาเป็นต้�อ่งปร่ับับัท่บัาท่ไปส้่การ่

เป็น Trust Advisor และ Partner in Business ดีังนั�น การ่พื่ัฒนา

ควัามร่้�และท่กัษะขอ่งผู้้�ปร่ะกอ่บัวัชิิาชิพีื่บััญชิใีห้�เห้มาะสมสำาห้ร่บััอ่นาคต้ 

จึึงถืือ่เป็นพื่ันธ์กิจึท่ี�สำาคัญลำาดีับัแร่กขอ่งสภาวัิชิาชิีพื่บััญชิี

ด้้วยความตระหนัักถึึงบทบาทหน้ัาท่�ท่�สำคัญตามพัันัธกิจดั้งกล่่าว สภาวิชาช่พับัญช่จึงได้้ปรับปรุง วิสัยทัศน์ั พัันัธกิจ แล่ะยุทธศาสตร์ ในัวาระปี  
2563 ถึึง 2566 ให้ม่ความเหมาะสมทันัต่อการเปล่่�ยนัแปล่งของสภาพัแวด้ล้่อมทางธุรกิจท่�ม่ความสล่ับซัับซั้อนัยิ�งขึ�นั คือ “การเป็็นองค์์กร 
ที่่�เสริมสร้างและพััฒนาผู้้้ป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ของไที่ยให้้เป็็นมืออาช่พัร่วิมสมัย เป็็นสากล และม่จรรยาบรรณ” โด้ยได้้แต่งตั�ง 
คณะอนัุกรรมการด้้านัการพััฒนัาวิชาช่พับัญช่ ซัึ�งม่อำนัาจหนั้าท่�สำคัญ ในัการพััฒนัาผู้้้ประกอบวิชาช่พับัญช่ให้ม่ความร้้เก่�ยวกับวิชาช่พับัญช่แล่ะ 
ม่ความร้้ข้ามศาสตร์ รวมถึึงทักษะท่�จำเป็นัสำหรับการปฏิิบัติงานัในัอนัาคตอย่างต่อเนัื�อง แล่ะยกระดั้บความร้้ความสามารถึของผู้้้ประกอบ 
วิชาช่พับัญช่ของประเทศไทยให้อย้่ในัระด้ับสากล่ 

TFAC ACADEMY
: ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ให้�พื่ร่�อ่มสำาห้รั่บัอ่นาคต้

ด้้วยเหตุนั่� คณะอนุักรรมการด้้านัการพััฒนัา
วิชาช่พับัญช่ จึงได้้วางแผู้นัยุทธศาสตร์
ด้้านั “การจัดตั้ั�งสถาบันพััฒนาศัักยภาพั
ที่างวิิชาช่พัชั�นส้งแห่้งสภาวิิชาช่พับัญช่ 
(TFAC ACADEMY)” เพัื�อเป็นัแหล่่งการ
พััฒนัาความร้้ต่อเนัื�องของผู้้้ประกอบวิชาช่พั
บัญช่ ให้พัร้อมรับความเปล่่�ยนัแปล่งอย่าง
ฉัับพัลั่นั ซัึ�งจะช่วยตอบโจทย์วิสัยทัศนั์ของ
สภาวิชาช่พับัญช่อย่างยั�งยืนัต่อไป สำหรับ
แนัวคิด้การตั�ง TFAC Academy ประกอบ
ด้้วยแผู้นังานัหล่ักท่�สำคัญ คือ (1) การจัดตั้ั�ง
ศัน้ยอ์บรมและพัฒันาวิชิาชพ่ั (2) การจดัตั้ั�ง
ศั้นย์ที่ดสอบและป็ระเมินผู้ล (3) การจัดตั้ั�ง
ศั้นย์วิิจัยเพัื�อค์วิามเป็็นเลิศัและการบริห้าร
เชิงกลยุที่ธ์์ โด้ยแต่ล่ะศ้นัย์จะทำงานัร่วมกันั
อย่างเป็นัระบบ ด้ังภาพั

TFAC ACADEMY
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นัับตั�งแต่ปี 2563 เป็นัต้นัมา คณะอนุักรรมการด้้านัการพััฒนัา
วิชาช่พับัญช่ได้้ด้ำเนัินัการตามแผู้นังานัต่าง ๆ อย่างต่อเนัื�อง ภายใต้ 
สถึานัการณก์ารแพัรร่ะบาด้ของเชื�อโควดิ้ 19 ซัึ�งนับัเปน็ัความทา้ทาย
สำหรับคณะอนัุกรรมการด้้านัการพััฒนัาวิชาช่พับัญช่ท่�ต้องเร่ง 
ขับเคล่ื�อนัการด้ำเนัินังานัตามแผู้นังานัต่าง ๆ ให้บรรลุ่เป้าหมาย 

คณะอนัุกรรมการด้้านัการพััฒนัาวิชาช่พับัญช่เชื�อว่า “TFAC 
ACADEMY” คือ ทิศทางกล่ยุทธ์ท่�สอด้คล่้องกับการศึกษาแล่ะ 
การพััฒนัาความร้้ในัอนัาคต ซัึ�งจะปรับเปล่่�ยนัเป็นัร้ปแบบการเร่ยนั
ร้้ตล่อด้ช่วิต แล่ะสอด้คล้่องกับวิถึ่ช่วิตใหม่ในัยุค New Normal 
ท่�การเปล่่�ยนัผู้่านัส้่ด้ิจิทัล่ได้้ เกิด้ขึ�นัอย่างรวด้เร็วในัอัตราเร่ง 

อนััเปน็ัผู้ล่มาจากการแพัร่ระบาด้ของเชื�อโควดิ้ 19 อก่ทั�งยงัตอบสนัอง
ต่อพัฤติกรรมการเร่ยนัร้้ของคนัรุ่นัใหม่ในัยุคด้ิจิทัล่ ซัึ�งเชื�อมั�นัได้้ว่า 
ผู้ล่ท่�ตามมาจะก่อให้เกิด้ประโยชนั์ต่อผู้้้ประกอบวิชาช่พับัญช่ 
ผู้้้ประกอบการ สภาวิชาช่พับัญช่ หน่ัวยงานัท่�เก่�ยวข้อง แล่ะระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยโด้ยรวม 

อย่างม่ประสิทธิภาพั โด้ยการด้ำเนิันังานัท่�ผู้่านัมาม่ความก้าวหน้ัา 
ในัหล่ากหล่ายด้้านั ซัึ� ง ถืึอเป็นัก้าวแรกแล่ะก้าวท่�สำคัญของ 
สภาวิชาช่พับัญช่ ท่�จะก้าวไปส้่การเป็นั TFAC ACADEMY ในัอนัาคต
ต่อไป สรุปความคืบหนั้าขอการด้ำเนัินังานัท่�สำคัญเป็นั ด้ังนั่�

หมายเหตุ ุบทความนี้้�เป็น็ี้ความคดิเหน็ี้ส่ว่นี้บคุคลซึ่่�งไมจ่ำเป็น็ี้ตุอ้งส่อดคลอ้ง
กัับความคิดเห็นี้ของส่ภาวิชาช้พบัญช้

โดย นักวิชาการคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

บัท่บัาท่ท่ี�สำาคัญ 
ขอ่งแต้่ละศ้นย์เป็นดีังนี�
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ทุกหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาความรู้ในวิชาชีพบัญชี

สอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน คัดสรรมาเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา 

ได้รับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 

(CPD) ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

และพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเองทันทีหลังจบหลักสูตร

*เฉพาะหลักสูตรที่กำาหนด*

มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 

ที่ทันสมัยและรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์

เรียนง่าย คุ้มค่า ราคาประหยัด

ขอแนะน ำ า

TFAC
e-Learning

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 685 2500 ต่อ 2572, 2555-2559, 2504, 2508-2510 หรือ อีเมล e-Learning@tfac.or.th
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ศูนย์รวมองค์ความรู้และหลักสูตรอบรมออนไลน ์

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เริ่ม
หลักสูตรแรก 

แล้ววันนี้
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TFAC 

e-Learning

ศูนย์รวมองค์ความรู้และหลักสูตรอบรมออนไลน ์

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

                 หลักสูตร             วิทยากร
ระยะเวลา 

ในการเรียน

จำานวนชั่วโมง

CPD

ราคา 

(รวม VAT)

คุณอริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

ตำาแหน่ง หุ้นส่วนด้านสอบบัญชี 

บริษัท แอส วัน สอบบัญชี จำากัด

ที่ปรึกษาโครงการ DBD e-Filing 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3 ชั่วโมง
ด้านบัญชี

3 ชั่วโมง

สมาชิกสภาฯ

1,000 บาท

บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ 

ตำาแหน่ง อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญช ี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชี

3 ชั่วโมง
ด้านบัญชี

3 ชั่วโมง

สมาชิกสภาฯ

1,000 บาท

บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ 

ตำาแหน่ง อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญช ี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชี

3 ชั่วโมง
ด้านบัญชี

3 ชั่วโมง

สมาชิกสภาฯ

1,000 บาท

บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

ดร.ธนาดล รักษาพล

ตำาแหน่ง หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี  

กลุ่มบริษัท ธนาการบัญชี 

และสำานักงานสามสิบสี่ ออดิต จำากัด

นักวิชาการประจำาคณะกำาหนดมาตรฐาน

การบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

3 ชั่วโมง
ด้านบัญชี

3 ชั่วโมง

สมาชิกสภาฯ

642 บาท

บุคคลทั่วไป

642 บาท

เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

“TFAC e-Learning เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ”

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 685 2500 ต่อ 2572, 2555-2559, 2504, 2508-2510

หรือ อีเมล e-Learning@tfac.or.th

https://e-Learning.tfac.or.th

หลักสูตร

ที่ 2

หลักสูตร

ที่ 3

หลักสูตร

ที่ 4

หลักสูตร

ที่ 1

สนใจเข้าร่วมอบรม

SCAN QR Code หรือ
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ฤกษ์์ดีีปีีใหม่่

เลิิกนิิสััยไม่่ดีีทางการเงินิ
	 เชื่่อว่่าหลายคนคงเคยได้้ยินคำาน้�	 “ทิ้ิ�งสิ่ิ�งไม่่ด้้ไว่้ปีีเก่่า”	 ซ่ึ่�งในชื่่ว่งทิ้้� 

จะก่้าว่ข้้าม่ปีีใหม่่ก่็ถืือเปี็นฤก่ษ์์ด้้ทิ้้�หลายคนอยาก่จะเปีล้�ยนแปีลงตััว่เอง 

ตัั�งปีณิิธานว่่าปีีใหม่่น้�จะเปี็นคนใหม่่	ทิ้ำาเรื่่องตั่าง	ๆ	ในชื่้ว่ิตัให้ด้้ข้่�น	ไม่่ว่่าจะเปี็น 

ก่ารื่ดู้แลสิุ่ข้ภายจิตั	สิุ่ข้ภาพก่ายให้ด้้ข้่�น	ก่ารื่ปีรื่ับเปีล้�ยนก่ารื่ใชื่้ชื่้ว่ิตั	รัื่ก่ตััว่เอง 

ให้ม่าก่ข้่�น	 ซ่ึ่�งในปีีน้�นอก่จาก่จะต้ัองแลสิุ่ข้ภาพแล้ว่	 สุิ่ข้ภาพเงินก่็ตั้องดู้แล 

ไม่่ตั่ างก่ัน	 ยิ�ง ในยุคทิ้้� เศรื่ษ์ฐกิ่จเป็ีนแบบน้� 	 ก่ารื่อยู่รื่อด้ได้้ ในยุคทิ้้�ม่้ 

คว่าม่ไม่่แน่นอนสิู่ง	ยุคทิ้้�ม่้ก่ารื่รื่ะบาด้ข้องเชื่ื�อไว่รื่ัสิ่	 โคว่ิด้	19	ทิ้ำาให้หลายคน 

ตั้องนำาเงินเก่็บม่าใชื่้	 บอก่เลยว่่าหาก่เปี็นอย่างน้�ตั่อไปี	 เงินในก่รื่ะเปี๋า 

ตั้องสิ่ั�นคลอนแน่	ๆ	ด้ังนั�น	 ก็่คว่รื่ใชื่้ฤก่ษ์์ด้้ปีีใหม่่น้�	 เลิก่นิสิ่ัยไม่่ด้้ทิ้างก่ารื่เงิน 

ก่นันะคะ	แตัจ่ะเรื่ิ�ม่ตัน้จาก่ตัรื่งไหนบา้งม่าด้กู่นั	ว่นัน้�สิ่ภาว่ชิื่าชื่พ้บญัชื่ม้่บ้ทิ้คว่าม่

ด้้	ๆ	เก่้�ยว่ก่ับนิสิ่ัยไม่่ด้้ทิ้างก่ารื่เงินทิ้้�คว่รื่	“เลิก่ทิ้ำา”	ม่าฝาก่ค่ะ

เมื่อเงินเดือนเข้าบัญชีในทุก ๆ เดือน ให้หักเงินออมไว้อย่างน้อยร้อยละ 10 และทยอย
เพิ่มให้ถึง 1 ใน 4 ของรายได้ต่อเดือน เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน และต้องไม่ลืมแบ่งเงินไว้
จ่ายหนี้ให้ตรงเวลา แล้วจึงใช้จ่ายให้ได้ตามเงินที่เหลืออยู่

การมีเป้าหมายทางการเงิน จำาเป็นต้องวางไว้ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว เช่น 
การออมสำาหรับเป้าหมายวัยเกษียณ เป็นต้น ถ้าไม่ฉุกเฉินจริง ๆ อย่าหยิบยืมเงินที่เรา 
เก็บออมไว้สำาหรับวัยเกษียณ

เลิิกใช้ก้่อนิออม่

เลิิกใช้้จ่่ายโดียไม่่วางแผนิการเงินิ

เลิิกนิิสััยไม่่กำาหนิดีงบปีระม่าณ

01

03

02
เงินิเดีือนิ - เงินิออม่ - เงินิจ่่ายหนิี� = เงินิที�สัาม่ารถใช้้จ่่ายไดี้

เราควรกำหนดงบประมาณสำหรับรายจ่ายต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับรายได้ 
ทีเ่ราหามาได ้เชน่ งบประมาณคา่ผ่่อนบา้น คา่ผ่่อนรถ คา่กนิอยู ่ทอ่งเทีย่ว และ
อืน่ ๆ  เมือ่กำหนดคา่ใชเ้หลา่นีแ้ลว้ เราอยา่ลมืตัง้งบประมาณสำหรบังบเงนิออม 
และเงินลงทุนในแต่ละเดือนด้วย
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เลิิกใช้้ช้ีวิตติดีเทรนิดี์

เลิิกใช้้เงินิแบบไม่่นิึกถึงอนิาคต

เลิิกใช้้เงินิเกินิตัว

เลิิกบริหารเงินิแบบไม่่ม่ีความ่ร้้

04

06

05

07

ค่าใช้จ่ายในการซื้ื้อกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ่้า โทรศััพท์มือถือ ตามกระแสที่กำลังนิยมอยู่
ในขณะนั้น ก่อนซื้ื้อให้ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่จะซื้ื้อนั้น จำเป็นไหม รอได้ไหม ใช้ได้คุ้มค่า
หรือไม่ หรือถ้าไม่ไหว ก็ให้ตั้งงบประมาณไว้ เช่น ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ เป็นต้น

การรูดบตัรเครดิตหรือใช้บตัรกดเงินสดอาจเป็นอกีปญัหาหนึง่ทีท่ำให้สขุภาพการเงินของเราแย่ 
หากเราใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่เราหามาได้ ต้องคอยควบคุมไม่ให้รายจ่ายสูงเกินกว่ารายได ้
ที่ได้รับอยู่เสมอ ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ไม่ใช้จ่ายนอกเหนือจากแผ่นที่วางไว้

บางคนประมาท เพราะคดิวา่ตนเองมหีลกัประกนัในอนาคตสำรองอยูเ่สมอ เชน่ เงนิจากกองทนุ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยลืมไปว่า 
ในอนาคตเราอาจจะมเีหตฉุกุเฉนิใหต้อ้งใชจ้า่ยมากกวา่รายไดจ้ากกองทนุเหลา่นี ้เชน่ คา่รกัษา
พยาบาลของเราหรือคนในครอบครัว เป็นต้น

ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งควรศัึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขของผ่ลิตภัณฑ์์ เช่น 
ประกันสะสมทรัพย์ กองทุน หุ้น หรือการลงทุนซ้ืื้อ Cryptocurrency สกุลเงินดิจิทัล
ต่าง ๆ ไม่ควรตัดสินใจลงทุนตามกระแสโดยไม่ศัึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง บวกกับไม่มี
การจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีพอก็อาจส่งผ่ลกระทบต่อสุขภาพการเงินของเราในอนาคตได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.bot.or.th, www.posttoday.com และ www.finnomena.com

	 เปี็นไงกั่นบ้างคะ	สิ่ำาหรื่ับปีีทิ้้�ผ่่านม่าใครื่ม่้นิสิ่ัยทิ้างก่ารื่เงินทิ้้�ไม่่ด้้ข้้อไหนบ้าง	ลองหันม่าสิ่ำารื่ว่จและเปีล้�ยนแปีลงตััว่เอง 

ให้ปีีใหม่่น้�เปี็นฤก่ษ์์ด้้	 เปี็นโอก่าสิ่ทิ้้�ด้้ในก่ารื่ปีรัื่บเปีล้�ยนก่ารื่ออม่เงิน	 เปีล้�ยนตััว่เองม่ห้เปี็นคนใหม่่	ม่้วิ่นัยในก่ารื่ใชื่้เงินม่าก่ข้่�น 

และสิ่ภาวิ่ชื่าชื่้พบัญชื่้ข้อเปี็นก่ำาลังใจให้ผู่้อ่านทิ้้�ตัั�งใจเลิก่นิสิ่ัยไม่่ด้้ในก่ารื่ใชื่้เงินนะคะ	 เพ่ออนาคตัทิ้างเงินทิ้้�ด้้ข้องเรื่าเอง 

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

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

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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/TFAC Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

ขอแนะนำาหลักสูตรขอแนะนำาหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

เวลา 09.00 – 16.30 น.

จัดอบรม

ออนไลน์ผ่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท

https://bit.ly/3pYAkWz

หรือ Scan QR Code

How to BecomeHow to Become
an Effective Internal Auditor  an Effective Internal Auditor  

หน่่งวันกับเส้นทางการเป็นผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพหน่่งวันกับเส้นทางการเป็นผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ


