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	 สวััสดีีสมาชิิกสภาวัิชิาชีิพบััญชิีและผู้้�อ่่านทุุกทุ่าน 
ตามทีุ�ผู้มกล่าวัเกริิ่�นนำาข้ึ้�นมาดี�วัยควัามในวัริ่ริ่คแริ่กนั�น 
เพ่�อ่ต�อ่งการิ่จะชีิ�ให้�เห็้นว่ัา	ในโลกในยุคนี� “ดิีจิทัุลเทุคโนโลยี 
มีควัามสำาคัญมาก”	พวักเริ่าจะต�อ่งไดี�พบั	สัมผัู้ส	ไดี�ใชิ�	และอ่ย่้
กับัเทุคโนโลยีให้ม่	ๆ 	ทีุ�ยากจะห้ลีกเลี�ยงไดี�	วัันนี�ผู้มจ้งขึ้อ่นำาเร่ิ่�อ่ง 
การิ่บัริิ่ห้าริ่จัดีการิ่บััญชิีในยุคดิีจิทัุล	 และบัทุบัาทุห้น�าทีุ� 
ขึ้อ่งนักบััญชีิทีุ�จะต�อ่งปริ่ับัเปลี�ยนไปมาเล่าส่้กันฟััง	 เพ่�อ่ให้�ทุ่าน
เห็้นแนวัโน�มขึ้อ่งการิ่เปลี�ยนแปลงในอ่นาคตไดี�อ่ย่างชัิดีเจนครัิ่บั

	 ต้ั้�งแต่ั้อดีีตั้	 เราจะเห็็นได้ีว่่างานห็ล้ักของน้กบ้ัญชีี 
ส่่ว่นให็ญ่จะเป็็นงานบ้ันทึึกแลัะรายงาน	 (Record	 to	Report)	 
ไป็จนถึึงการวิ่เคราะห์็งบัการเงิน	พว่กเราจึงม้ักจะม่่ังเน้นเร่�อง 
Efficiency	Productivity	 Improvement	แต่ั้ส่ำาห็ร้บัย่คนี� 
ในการทึำาอะไรกต็ั้ามัจะตั้อ้งคดิีแลัะทึำาแบับั	End	to	End	Process 
แลัะไม่ัใช่ีแค่เพียงตั้อบัโจทึย์เท่ึาน้�น	 ย้งจะต้ั้องคำานึงถึึงระด้ีบั 
คว่ามัพึงพอใจของการให้็บัริการ	ซึึ่�งจะต้ั้องพ้ฒนาแลัะป็ร้บัป็ร่งงาน
อย่างต่ั้อเน่�อง

โลกที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทาย (Challenge)

เพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน ผมคิดว่า...ถึงเวลาแล้ว 

ที่สภาวิชาชีพบัญชีจะต้องเป็นแกนกลางในการสร้าง 

สังคมเครือข่าย (Community) ของนักบัญชี

ให้มีส่วนร่วม (Collaboration) กับองค์กร 

ในทุกกลุ่มและทุกขนาด เพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน 

และช่วยแก้ปัญหาให้กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 

รวมถึงเพื่อผนึกกำาลังในการร่วมเรียนรู้

และนำาเครื่องมือ หรือเทคโนโลยี (Digital Tools)

มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน 

พร้อมปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น 

เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ (Business Partner)

เพื่อสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
ป็ระธานคณะกรรมัการว่ิชีาชีีพบั้ญชีีดี้านการทึำาบั้ญชีี

การบริหารจัดการงานบัญชี การบริหารจัดการงานบัญชี 

ในยุคดิจิทัลในยุคดิจิทัล
กับบทบาทนักบัญชีที่เปลี่ยนไป..กับบทบาทนักบัญชีที่เปลี่ยนไป..
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	 ด้ีงน้�น	การป็ร้บัต้ั้ว่ในย่คดิีจิท้ึลั	“เทุคโนโลยี
จ้งมีควัามสำาคัญมาก”	แม้ัท่ึกว้่นนี�คนส่่ว่นให็ญ่จะใช้ี 
Application	Software	อย่่แล้ัว่ก็ตั้ามั	แต่ั้จากนี�ไป็ 
ผมัเช่ี� อ ว่่า ดิี จิ ท้ึลั เทึคโนโลัยีจะเข้ามัาพลิักโฉมั
กระบัว่นการทึำางานอีกมัากมัาย	ต้ั้ว่อยา่งเช่ีน	Robotic 
Process	Automation	ห็ร่อ RPA	 ซึึ่�งถ่ึอว่่าเริ�มั 
เข้ามัาใกล้ัต้ั้ว่พว่กเรามัาก	ๆ 	เพราะท่ึกคนส่ามัารถึเข้าถึึง 
เรียนร้่	แลัะนำามัาใช้ีได้ีไม่ัยาก	โดีย	RPA	น้�นมีัคว่ามัเก่งใน
งานทีึ�ต้ั้องทึำาซึ่ำ�า	ๆ 	ในป็ริมัาณมัาก	ๆ 	ส่ามัารถึทึำางานได้ี 
24		ช้ี�ว่โมัง	ตั้ลัอดี	7	ว้่น	ในอ้ตั้ราทีึ�เร็ว่กว่่าคนมัาก	ส่ามัารถึ
เช่ี�อมัตั้่อก้บัระบับัตั้่าง	ๆ	ได้ีโดียง่าย	ซึึ่�งเห็มัาะก้บังาน 
ทีึ�มีัร่ป็แบับั	ข้�นตั้อน	แลัะเง่�อนไขทีึ�ช้ีดีเจน	จึงป็ระย่กต์ั้
ใช้ีก้บักระบัว่นการต่ั้าง	ๆ	เช่ีน	การร้บัเงิน	การจ่ายเงิน 
การดึีงข้อม่ัลัมัาก	ๆ 	ทีึ�ต้ั้องทึำาซึ่ำ�าห็ลัาย	ๆ 	คร้�ง	ห็ร่อแม้ัแต่ั้
การส้่�งให้็ห็ยิบัข้อม่ัลัไป็กรอกในแบับัฟอร์มัทีึ�แน่นอน
ก็ส่ามัารถึทึำาได้ี	 เป็็นต้ั้น	 ทึำาให้็ชี่ว่ยลัดีระยะเว่ลัา 
แลัะข้อผิดีพลัาดีไดี้เป็็นอย่างมัาก	 ซึึ่�งถ่ึอเป็็นว่ิธีการ
(Solution)	 ทีึ�จะช่ีว่ยเพิ�มัป็ระสิ่ทึธิภาพให้็องค์กรได้ี
เป็็นอย่างดีีเลัยคร้บั

	 มั า ถึึ ง ตั้ ร ง นี� พ ว่ ก เร า ค งพอ เ ห็็ นภ าพ
กระบัว่นการทึำางานทีึ�จะต่ั้างไป็จากเดีิมันะคร้บั 
ซึึ่�งห็ากจะถึามัว่่า	“แล�วันักบััญชีิควัริ่จะต�อ่งปรัิ่บัตัวั 
อ่ย่างไริ่”	บัทึบัาทึห็นา้ทีึ�จะเป็ลีั�ยนไป็อยา่งไรห็ร่อไมัน้่�น 
ในม่ัมัมัองของผมั	อ้นด้ีบัแรก	 ก็ค่อ	“เริ่าทุุกคนต�อ่ง 
ไม่กลัวั”	 ต้ั้องป็ร้บัท้ึศนคตั้ิ	 (Mind	set)	 ทีึ�จะตั้้องอย่่
ก้บัเทึคโนโลัยีให็ม่ั	ๆ 	มัองบัว่กต่ั้อเทึคโนโลัยีทีึ�จะนำามัา
ใช้ีเป็็นเคร่�องม่ัอของเรา	ต่ั้อมัาค่อ	“การิ่เรีิ่ยนร้ิ่�”	แลัะ 
นำามัาป็ระย่กต์ั้ใช้ีเป็็นเคร่�องม่ัอในการเพิ�มัป็ระสิ่ทึธิภาพ 
ของกระบัว่นการทึำางานอย่างเห็มัาะส่มั	

“และที่สำาคัญ คือ เป็นโอกาส 

ที่นักบัญชีจะใช้เทคโนโลยีเป็น 

เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

เพื่อนำาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ได้เท่าทันสถานการณ”์ 

	 ผมัมัองว่่าน้กบ้ัญชีีน้�นมีัข้อม่ัลัทึางการเงิน
ท่ึกอย่างอย่่ในม่ัอ	แต่ั้ในอดีีตั้ทีึ�ผ่านมัาเราม้ักใช้ีเว่ลัา
ไป็ก้บัการบั้นทึึกข้อม่ัลั	การทึำารายงานตั้ามักฎห็มัาย
แลัะขอ้บ้ังค้บัต่ั้าง	ๆ 	โดียไมัค่่อยมีัเว่ลัาก้บัการนำาข้อม่ัลั
มัาวิ่เคราะห์็เพ่�อส่ร้างม่ัลัค่าเพิ�มั	 (Value	Creation) 

ห็ร่อเพ่�อการต้ั้ดีสิ่นใจทึางธ่รกิจมัากน้ก	ด้ีงน้�น	เม่ั�อมีัเทึคโนโลัยมีัาช่ีว่ยแบ่ังเบัาภาระ
เราก็จะมีัเว่ลัาแลัะมีัเทึคโนโลัยีห็ลัาย	ๆ	 ต้ั้ว่	 ทีึ�จะมัาช่ีว่ยดึีงข้อม่ัลั	 ช่ีว่ยวิ่เคราะห์็ 
ในม่ัมัมัองต่ั้าง	ๆ	เพ่�อส่ร้างม่ัลัค่าเพิ�มัจากข้อม่ัลัทึางบ้ัญชีี	ซึึ่�งจะส่่งผลัให้็เราก้าว่ไป็
ส่่่การเป็็นเพ่�อนค่่คิดีก้บัธ่รกิจห็ร่อ	Business	Partner	ได้ีในทีึ�ส่่ดี	อย่างไรก็ตั้ามั
การจะใช้ีเทึคโนโลัยีต่ั้าง	ๆ	ได้ีดีีเพ่�อให้็ไป็ถึึงจ่ดีน้�นได้ี	พว่กเราก็จะต้ั้องพร้อมัเพิ�มั
ท้ึกษะ	(Up	skills)	ดีา้นดีจิิท้ึลัเทึคโนโลัย	ีเพ่�อเส่ริมัศ้กยภาพในการไป็ถึึงจ่ดีน้�นดีว้่ย

	 จะเห็็นได้ีว่่า	จากเดิีมัทีึ�พว่กเรามีัท้ึกษะด้ีานบ้ัญชีี	(Accounting	Skills)	
ทีึ�ดีีอย่แ่ล้ัว่	การเดิีนไป็ข้างห็น้าเราคว่รจะต้ั้องมัท้ีึกษะด้ีานดีจิิท้ึลัเทึคโนโลัย	ี(Digital	
Skills)	 เพิ�มัขึ�น	รว่มัไป็ถึึงการเติั้มัเต็ั้มัแลัะห็ลัอมัรว่มัท้ึกษะในการทึำางานต่ั้าง	ๆ 
ให้็ส่ามัารถึทึำางานไดี้อย่างเห็มัาะส่มัในแตั้่ลัะส่ถึานการณ์	อย่างเช่ีนการมัี	Soft	
Skills	 ทีึ�ดีี	 ไม่ัว่่าจะเป็็นท้ึกษะการส่่�อส่าร	การนำาเส่นองาน	การคิดีวิ่เคราะห็์ 
รว่มัถึึงการแนะแนว่ทึางให้็คำาป็รึกษาแก่ผ้่อ่�น	(Coaching)	เป็็นต้ั้น		

	 สุดีทุ�ายนี�	ผู้มห้วัังเป็นอ่ย่างยิ�งว่ัาพวักเริ่าและผู้้�เกี�ยวัขึ้�อ่งทุุกภาคส่วัน
จะร่ิ่วัมม่อ่กันในการิ่พัฒนาวิัชิาชีิพบััญชีิขึ้อ่งเริ่าในทุุก	ๆ	ดี�านและทีุ�สำาคัญค่อ่ 
การิ่นำาพาสภาวัิชิาชิีพบััญชีิให้�เป็นศู้นย์กลางแห้่งควัามริ่่วัมม่อ่ขึ้อ่งวัิชิาชิีพ 
อ่ย่างแทุ�จริิ่งต่อ่ไป...สวััสดีีครัิ่บั
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สภาวิชาชีพบัญชีร่วมแสดงความยินด ี

เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 105 ปี 

กรมสรรพากร

	 เม่ื่�อวัันพุุธท่ี่�	 2	 กัันยายน	2563	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล
นายกัสภาวิัชาช่พุบััญช่	 ได้้เข้้าร่่วัมื่งานวัันคล้้ายวัันสถาปนา 
กัร่มื่สร่ร่พุากัร่	 คร่บัร่อบั	 105	 ปี	 ณ	 อาคาร่กัร่มื่สร่ร่พุากัร่ 
โด้ยภายในงานได้้ม่ื่กัาร่จััด้นิที่ร่ร่ศกัาร่	“วิถีีใหม่่.. .ให้ภาษีี 
เป็็นเร่�องง่าย”	 (Easy	 Tax	 Transforms	Your	 Life)	 แล้ะ 
สภาวัชิาช่พุบััญช่ได้้มื่อบัเงนิบัร่จิัาคสมื่ที่บัที่นุ	“มู่ลนิธิเพ่ื่�อเด็็กุพิื่กุาร”
เพุ่�อส่งเสร่ิมื่แล้ะพุัฒนาคุณภาพุช่วิัตเด็้กัพิุกัาร่	โด้ยม่ื่	ด็ร.เอกุนิติิ 
นิติิทัณฑ์์ป็ระกุาศ	อธิบัด่้กัร่มื่สร่ร่พุากัร่	เป็นผู้้้รั่บัมื่อบั

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

ที่ปรึกษา
• ปิยะพงศ์ แสงภทัราชยั กรรมการสภาวชิาชพีบญัชด้ีานประชาสมัพนัธ์ 
 วาระปี 2563-2566
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี

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

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

	 สวััสด่้ค่ะ	ท่ี่านสมื่าชิกัสภาวิัชาช่พุบััญช่	เข้้าส่้เด่้อนตุล้าคมื่	2563 
กัันแล้้วันะคะ	เผู้ล้อแป๊ปเด่้ยวัก็ัจัะสิ�นปีแล้้วั	สมื่าชิกัท่ี่านใด้ท่ี่�เคยวัางแผู้น 
จัะที่ำาอะไร่ในปี	 2563	 ให้้สำาเร็่จั..ยังเห้ล่้อเวัล้าที่ำาตามื่เป้าห้มื่ายอ่กั 
3	 เด่้อน	อย่าเพิุ�งท้ี่อถอยกัันไปก่ัอนนะคะ	^^	 เพุร่าะ	“เป้าห้มื่าย” 
จัะเป็นตัวัช่วัยในกัาร่สร้่างแร่งบัันด้าล้ใจั	สร้่างแร่งจ้ังใจัให้้เร่าม่ื่พุลั้ง	ช่วัยให้้
เร่าใช้ช่วิัตอยา่งม่ื่ควัามื่ห้มื่าย	ม่ื่ควัามื่ห้วัังแล้ะม่ื่ทิี่ศที่างท่ี่�จัะมุ่ื่งไปส่้อนาคต 
สภาวิัชาช่พุบััญช่ข้อเป็นกัำาลั้งใจัช่วัยให้้ทุี่กัท่ี่านปร่ะสบัควัามื่สำาเร็่จัตามื่
เป้าห้มื่ายท่ี่�วัางไว้ันะคะ

	 นอกัจัากันั�น	เด่้อนน่�ยังถ่อเป็นเด่้อนท่ี่�อย้่ในช่วังปล้ายฝนต้นห้นาวั 
แต่ก็ัยังม่ื่ฝนตกัห้นักัมื่ากัในห้ล้ายพุ่�นท่ี่�ทัี่�งกัรุ่งเที่พุแล้ะต่างจัังห้วััด้ 
ท่ี่านสมื่าชิกัอย่าล่้มื่ด้้แล้ตนเองเตร่่ยมื่พุร้่อมื่ก่ัอนออกัจัากับ้ัาน	โด้ยกัาร่พุกัร่่มื่ 
เส่�อคลุ้มื่	 เส่�อกัันฝน	 ร่องเท้ี่าสำาร่อง	 แล้ะผู้้าข้นห้น้ติด้ตัวัไปด้้วัย 
เพุ่�อช่วัยป้องกัันร่่างกัายไม่ื่ให้้โด้นนำ�าฝน	จันอาจัจัะที่ำาให้้ไม่ื่สบัายได้้ค่ะ

	 พุ้ด้ถึงเน่�อห้าภายใน	TFAC	Newsletter	ฉบัับัเด่้อนตุล้าคมื่กัันบ้ัาง 
ด่้กัว่ัาค่ะ	ฉบัับัน่�ได้้รั่บัเก่ัยร่ติกัล่้าวัทัี่กัที่ายเปิด้เล่้มื่โด้ย	 คุุณพิื่ชิิติ 
ลีละพัื่นธ์เม่ธา	ปร่ะธานคณะกัร่ร่มื่กัาร่วิัชาช่พุบััญช่ด้้านกัาร่ที่ำาบััญช่ 
ในโอกัาสท่ี่�ท่ี่านด้ำาร่งตำาแห้นง่ในวัาร่ะ	2563-2566	ซึึ่�งที่า่นได้้ให้้มุื่มื่มื่องถงึ 
“กุารบริหารจัด็กุารงานบัญชีิในยุคุดิ็จิทัลกัุบบทบาทนักุบัญชีิที�เป็ลี�ยนไป็” 
เพุ่�อให้้ผู้้ป้ร่ะกัอบัวิัชาช่พุบััญช่ได้้อัปเด้ตเตร่่ยมื่พุร้่อมื่ต่อกัาร่เปล่้�ยนแปล้ง
ท่ี่�จัะเกัิด้ขึ้�นในอนาคต	นอกัจัากันั�นยังม่ื่บัที่ควัามื่อ่�น	ๆ	ท่ี่�เป็นปร่ะโยชน ์
ต่อวิัชาช่พุอ่กัมื่ากัมื่าย	ข้อให้้ท่ี่านสมื่าชิกัแล้ะผู้้้อ่านติด้ตามื่ภายในเล่้มื่ค่ะ

	 สุด้ท้ี่ายน่�	 ผู้้้เข่้ยนข้้อฝากัข้้อคิด้สำาห้รั่บักัาร่ด้ำาเนินช่วิัตในแต่ล้ะ
วัันอย่างม่ื่ควัามื่ห้มื่าย	“Learn from yesterday, live for today, 
hope for tomorrow. The important thing is not to stop 
questioning.” “เรียนรู้จากุวันวาน ใช้ิชีิวิติอยู่ในวันนี� มี่คุวาม่หวัง 
กัุบวันพื่รุ่งนี� สิิ่�งสิ่ำาคัุญคุ่ออย่าหยุด็ตัิ�งคุำาถีาม่”	 -อัล้เบิัร์่ต	ไอน์สไตน์- 
แล้้วัพุบักัันฉบัับัห้น้า	ข้อบัคุณค่ะ
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สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการวุฒิบัตรวิชาชีพ 

ด้านการบัญชีนิติวิทยา วุฒิบัตรวิชาชีพ

(ผู้เชี่ยวชาญ) รุ่นแรก (พิเศษ) ในประเทศไทย

การแข่งขัน Thailand Accounting

Case Competition 2020

	 สภาวัิชาช่พุบััญช่ จััด้อบัร่มื่โคร่งกัาร่วัุ ฒิ บััตร่วิัชาช่พุ 
ด้้านกัาร่บััญช่นิติวิัที่ยา	รุ่่นท่ี่�	1	ร่ะห้ว่ัางวัันท่ี่�	4-5,	11-12	กัันยายน 
แล้ะ	 29	 กัันยายน	 2563	ณ	 โร่งแร่มื่	 เด้อะพุาล้าสโซ่ึ่	 รั่ชด้า 
โด้ยม่ื่วััตถุปร่ะสงค์เพุ่�อพัุฒนาควัามื่ร้้่พุ่�นฐานด้้านกัาร่บััญช่นิติวิัที่ยา 
แก่ัผู้้้บัริ่ห้าร่	นักับััญช่	แล้ะผู้้้สนใจั	เพุ่�อให้้ผู้้้ผู่้านกัาร่อบัร่มื่สามื่าร่ถ 
นำาควัามื่ร้้่ท่ี่�ได้้รั่บัไปปร่ะยุกัต์ใช้ในกัาร่ปฏิิบััติงานภายในองค์กัร่ 
ให้้สอด้คล้้องตามื่แนวัปฏิิบััติข้องกัาร่บััญช่นิติวิัที่ยาท่ี่�เป็นสากัล้	แล้ะ 
เพุ่�อให้้ผู้้้ผู่้านกัาร่อบัร่มื่แล้ะที่ด้สอบันำาควัามื่ร่้้ท่ี่�ได้้รั่บัไปเผู้ยแพุร่่ 
ข้ยายผู้ล้ให้้เกัิด้ปร่ะโยชน์	 ร่วัมื่ถึงสามื่าร่ถเป็นวัิที่ยากัร่ข้อง 
โคร่งกัาร่วุัฒิบััตร่ควัามื่ร้้่ด้้านกัาร่บััญช่นิติวิัที่ยาในรุ่่นต่อ	ๆ	ไป

 โด้ยในช่วังเช้าข้องวัันท่ี่�	 4	 กัันยายน	2563	 ได้้รั่บัเก่ัยร่ติ 
จัากันายวรวิทย์ เจนธนากุุล	นายกัสภาวัิชาช่พุบััญช่	กัล้่าวัเปิด้ 

กัาร่อบัร่มื่	ต่อด้้วัยกัาร่เสวันา	“แนวโน้ม่กุารนำาเทคุโนโลยีม่าใช้ิกัุบ 
ธุรกุรรม่ทางกุารเงิน กุระบวนกุารกุดู็แลด้็านกุารบัญชีินิติิวิทยา 
และม่าติรฐานทางวชิิาชีิพื่บัญชีิ”	จัากัวิัที่ยากัร่ผู้้้ที่ร่งคุณวุัฒ	ิ4	ท่ี่าน 
ได้้แก่ั	ผศ.สิ่ม่ชิาย ศุภธาด็า ด็ร.ป็ยิะ ตัินติิเวชิยานนท ์ผศ. ด็ร.วชิิระ  
บุณยเนติร และ ผศ. ด็ร.ธีระชัิย อรุณเร่องศิริเลิศ		แล้ะในช่วังบ่ัาย 
เป็นกัาร่อบัร่มื่หั้วัข้้อ	“กุารกุำากัุบด็ูแลและติรวจสิ่อบรายงาน 
ทางกุารเงนิ”	โด้ย	นายอำานวย จิรม่หาโภคุา	แล้ะกัาร่บัร่ร่ยายหั้วัข้้อ	
“ กุ า ร ร ว บ ร ว ม่ ห ลั กุ ฐ า น กุ า ร ส่ิ่ บ สิ่ ว น ท า ง กุ า ร เ งิ น ” 
	โด้ยนางสิ่าวป็ระภารัติน์ ศรีวรพื่งษ์ีพัื่นธ์

 วัันท่ี่�	 5	 กัันยายน	2563	ปาฐกัถาพิุเศษ:	 กัร่ะบัวันกัาร่ 
ด้้านกัฎห้มื่ายด้้านนิติวิัที่ยา	โด้ย	ศาสิ่ติราจารย์พิื่เศษีวิชิา ม่หาคุุณ 
แล้ะกัาร่บัร่ร่ยายหั้วัข้้อ	Forensic	Procedure	&	Contemporary	
Issues	โด้ย	นายพัื่นธ์ศักุดิ็� เสิ่ติเสิ่ถีียร 

 วัันท่ี่�	11	กัันยายน	2563	กัาร่บัร่ร่ยายหั้วัข้้อ	กัฎห้มื่ายห้ลั้กั 
สำาคัญท่ี่� เกั่�ยวัข้้องกัับักัาร่ปฏิิบััติงานด้้านกัาร่บััญช่นิ ติ วิัที่ยา 
โด้ยนายป็ระยุทธ นีระพื่ล

 วัันท่ี่�	12	กัันยายน	2563	กัาร่บัร่ร่ยายหั้วัข้้อ	ลั้กัษณะแล้ะ 
กั า ร่ ป ร่ ะ เ มิื่ น ค วั า มื่ เ ส่ ย ห้ า ย ที่ า ง เ ศ ร่ ษ ฐ กิั จั ข้ อ ง ธุ ร่ กิั จั 
โด้ยร.ติ.ท.ศิวะรักุษ์ี พิื่นิจารม่ณ์	แล้ะกัร่ณ่ศึกัษากัาร่บััญช่นิติวิัที่ยา 
โด้ย	ผศ.สิ่ม่ชิาย ศุภธาด็า

 วัันท่ี่�	 29	 กัันยายน	 2563	 วัันปิด้ห้ล้ักัส้ตร่	 กัล่้าวัแสด้ง 
ควัามื่ยินด่้แก่ัผู้้้รั่บัวุัฒิบััตร่	โด้ย	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล กัล่้าวัปฐกัถา	: 
กัาร่เสนอห้ลั้กัฐานโด้ยนักับััญช่นิติวิัที่ยาส่้กัร่ะบัวันกัาร่พิุจัาร่ณา 
คด่้ควัามื่:	ปัญห้าแล้ะที่างออกั	 โด้ย	ศาสิ่ติราจารย์พิื่เศษีวิชิา 
ม่หาคุุณ	ปิด้ท้ี่ายด้้วัยพิุธ่มื่อบัวุัฒิบััตร่

 จัากัหั้วัข้้อบัร่ร่ยายแล้ะวิัที่ยากัร่ผู้้้ที่ร่งคุณวุัฒิท่ี่�มื่าร่่วัมื่ 
ให้้ควัามื่ร้้่แล้ะแบ่ังปันปร่ะสบักัาร่ณ์	จัะเห็้นได้้ว่ัาเป็นโคร่งกัาร่ 
ท่ี่�น่าสนใจัแล้ะม่ื่ปร่ะโยชน์ในแวัด้วังวิัชาช่พุบััญช่เป็นอย่างมื่ากั 
สำาห้รั่บัผู้้้ท่ี่�สนใจัเข้้าร่่วัมื่รุ่่นถัด้ไป	ข้อให้้ติด้ตามื่ข่้าวัสาร่ได้้ท่ี่�ช่องที่าง 
กัาร่ปร่ะชาสัมื่พัุนธ์สภาวิัชาช่พุบััญช่	ห้ร่่อเว็ับัไซึ่ต์	www.tfac.or.th

	 วัันท่ี่�	19	 กัันยายน	2563	สภาวัิชาช่พุบััญช่จััด้กัาร่แข่้งข้ัน 
กัร่ณ่ศึกัษาที่างบััญช่ร่ะดั้บัปร่ะเที่ศ	ครั่�งท่ี่�	 4	ปร่ะจัำาปี	 2563 
Thailand	Accounting	Case	Competition	2020	ชิงโล่้ร่างวััล้
จัากันายกัสภาวิัชาช่พุบััญช่	พุร้่อมื่เงินร่างวััล้

	 โด้ยผู้ล้กัาร่แข่้งขั้นม่ื่ดั้งน่�
	 •	 ร่างวััล้ชนะเลิ้ศ	ท่ี่มื่	Quaran	TEAM
	 	 จัากัมื่ห้าวิัที่ยาลั้ยธร่ร่มื่ศาสตร์่
	 •	 ร่างวััล้ร่องชนะเลิ้ศอันดั้บั	1	ท่ี่มื่	The	Elite
	 	 จัากัมื่ห้าวิัที่ยาลั้ยธร่ร่มื่ศาสตร์่
	 •	 ร่างวััล้ร่องชนะเลิ้ศอันดั้บั	2	ท่ี่มื่	ร่ตน
	 	 จัากัมื่ห้าวิัที่ยาลั้ยธร่ร่มื่ศาสตร์่
	 •	 ร่างวััล้ร่องชนะเลิ้ศอันดั้บั	3	ท่ี่มื่	INSIDE	OUT
	 	 จัากัมื่ห้าวิัที่ยาลั้ยรั่งสิต
	 •	 ร่างวััล้ร่องชนะเลิ้ศอันดั้บั	4	ท่ี่มื่	Case	From	Home
	 	 จัากัจุัฬาล้งกัร่ณ์มื่ห้าวิัที่ยาลั้ย
	 สภาวัชิาช่พุบััญช่ข้อแสด้งควัามื่ยนิด่้กัับัทุี่กัท่ี่มื่ท่ี่�ผู่้านเข้้าร่อบั 
แล้ะได้้ร่ับัร่างวััล้ในกัาร่แข่้งขั้นครั่�งน่� 	 ตล้อด้จันข้อข้อบัคุณ 
นิสิตนักัศึกัษา	 คณาจัาร่ย์	 แล้ะสถาบัันกัาร่ศึกัษาทุี่กัสถาบััน 
ท่ี่�ให้้ควัามื่สนใจัแล้ะเข้้าร่่วัมื่กัาร่แข่้งขั้น	กัาร่แข่้งขั้นครั่�งน่�จัะเกิัด้ขึ้�น
ไม่ื่ได้้ห้ากัไม่ื่ม่ื่ผู้้้สนับัสนุนทุี่กั	ๆ	ห้น่วัยงาน	แล้ะทุี่กั	ๆ	ท่ี่าน	
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เตรียมพร้อม เตรียมพร้อม 3 เดือน3 เดือนสุดท้าย สุดท้าย 

สำาหรับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชำำ�ระค่่�บำำ�รุงสม�ชิำกสภ�วิิชำ�ชีำพบัำญชีำ ปีีละ 500 บำ�ท 
ก่อนหมดอ�ยุุสม�ชำิก และเลือกชำำ�ระได้ไม่จำำ�กัด
จำำ�นวินปีี 

ชำำ�ระค่่�ธรรมเนียุมใบำอนุญ�ตก�รเป็ีนผู้้้สอบำบัำญชีำ
รับำอนุญ�ต ปีีละ 2,000 บำ�ท ก่อนใบำอนุญ�ตฯ  
สิ�นผู้ล และเลือกชำำ�ระได้ไม่จำำ�กัดจำำ�นวินปีี 

ยุื�นหลักฐ�นก�รพัฒน�ค่วิ�มร้้ต่อเนื�องท�งวิิชำ�ชีำพ
(CPD) ก่อนสิ�นปีีปีฏิิทิน ซ่ึ่�งต้องมีชัำ�วิโมง CPD 
จำำ�นวิน 40 ชัำ�วิโมงต่อปีีปีฏิิทิน แบ่ำงเปี็นชัำ�วิโมง 
CPD ที�เป็ีนท�งก�ร 20 ชัำ�วิโมง โดยุต้องมีชัำ�วิโมง
ที�มีเนื�อห�เกี�ยุวิกับำก�รบำัญชำีหรือก�รสอบำบำัญชำี 
ไม่น้อยุกว่ิ� 10 ชัำ�วิโมง และเป็ีนชัำ�วิโมง CPD 
ที�ไม่เป็ีนท�งก�ร 20 ชัำ�วิโมง 

สำาหรับ ผู้ทำาบัญชี

ชำำ�ระค่่�บำำ�รุงสม�ชิำกสภ�วิิชำ�ชีำพบัำญชีำก่อนหมด
อ�ยุุสม�ชิำก และเลือกชำำ�ระได้ไม่จำำ�กัดจำำ�นวินปีี 
โดยุสม�ชำิกที�ส�ม�รถเปี็นผู้้้ทำ�บัำญชำีได้ มี  2 
ปีระเภทคื่อ 
- สม�ชำิกปีระเภทส�มัญ (ปีริญญ�ตรี ก�รบำัญชีำ)  
  ปีีละ 500 บำ�ท 
- สม�ชิำกปีระเภทสมทบำ (ปีวิส. ก�รบัำญชีำ) 
  ปีีละ 300 บำ�ท

ยุื�นหลักฐ�นก�รพัฒน�ค่วิ�มร้้ต่อเนื�องท�งวิิชำ�ชีำพ
(CPD) ซ่ึ่�งต้องมีชัำ�วิโมง CPD จำำ�นวิน 12 ชัำ�วิโมง 
ต่อปีีปีฏิิทิน โดยุต้องมีชัำ�วิโมงที�มีเนื�อห�เกี�ยุวิกับำ
ก�รบัำญชีำไม่น้อยุกว่ิ� 6 ชัำ�วิโมง 

เพิ่มเติม

 ช่ั่�วโมง CPD แบบท่ี่�ไม่เป็็นที่างการจำำานวน 1.5 เท่ี่า
ที่ดแที่นช่ั่�วโมง CPD แบบท่ี่�เป็็นที่างการได้จำำานวน 
1 ช่ั่�วโมง

 ช่ั่�วโมง CPD แบบท่ี่�เป็็นที่างการท่ี่�ย่ังไม่ได้ย่ั�นน่บเป็็น
ช่ั่�วโมง CPD ในปี็ 2563 นำาไป็น่บรวมเป็็นช่ั่�วโมง CPD 
แบบท่ี่�เป็็นที่างการในปี็ 2564 ได้ โดยัน่บได้ตามช่ั่�วโมง
การเข้้าอบรมจำริงข้องหล่ักสููตรน่�น ๆ

แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำาหรับปี 2563

การนับชั่วโมง CPD แบบที่ ไม่เป็นทางการ

มาใช้ทดแทนการนับชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการ

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่สามารถดำาเนินการ 

พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบที่เป็นทางการได้

อนุโลมให้นำาชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

แบบที่ ไม่เป็นทางการมาทดแทนได้ ดังนี้

ผูู้้สูอบบ่ญช่ั่ร่บอนุญาตสูามารถดูรายัลัะเอ่ยัดเพิิ่�มเติมได้ท่ี่� 
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/67987

 สม�ชิำกส�ม�รถดำ�เนินก�รชำำ�ระเงิน หรือยุื�นหลักฐ�น CPD 
ผู่้�นช่ำองท�งบำริก�รออนไลน์ของสภ�วิิชำ�ชีำพบัำญชีำ www.tfac.or.th 
เลือกเมน้ Online Service หัวิข้อ“ระบบสูมาชั่ิกแลัะผูู้้สูอบบ่ญช่ั่” 
หรือ หัวิข้อ“แจ้ำงพ่ิ่ฒนาความรู้ต่อเน่�อง CPD” ห�กผู้้้ปีระกอบำวิิชำ�ชีำพ 
บัำญชีำท่�นใดมีสถ�นะเป็ีนผู้้้สอบำบัำญชีำและผู้้้ทำ�บัำญชีำก�รชำำ�ระค่่�บำำ�รุง 
สม�ชิำกสภ�วิิชำ�ชีำพบัำญชีำ ปีีละ 500 บำ�ท จำะค่รอบำค่ลุมทั�งสองสถ�นะ
ท่�นสม�ชิำกไม่จำำ�เป็ีนต้องชำำ�ระค่่�บำำ�รุงสม�ชิำกเพิ�มเติม 

 ทั�งนี� สภ�วิิชำ�ชีำพบัำญชีำขอเชิำญชำวินให้ท่�นสม�ชิำกดำ�เนินก�ร 
ชำำ�ระเงิน หรือแจ้ำงชัำ�วิโมง CPD ผู่้�นชำ่องท�งบำริก�รออนไลน์ 
และห�กสม�ชำิกต้องก�รสอบำถ�มข้อม้ลเพิ�มเติมโปีรดติดต่อส่วินง�น 
ทะเบีำยุน หม�ยุเลขโทรศััพท์ 0 2685 2525, 0 2685 2532 หรือ 
ส่วินง�นกำ�กับำด้แลหน่วิยุง�นอบำรม หม�ยุเลขโทรศััพท์ 0 2685 2511, 
0 2685 2574 

 สวัิสดีค่่ะท่�นสม�ชิำกสภ�วิิชำ�ชีำพบัำญชีำ เวิล�ช่ำ�งผู่้�นไปีอยุ่�งรวิดเร็วิ เหลือเพียุงอีก 3 เดือน ก็จำะหมดปีี 2563 แล้วินะค่ะ และดังที�ทุกท่�น
ทร�บำว่ิ� วัินที� 31 ธันวิ�ค่มของทุกปีี (วัินสิ�นปีีปีฏิิทิน) เป็ีนวัินสิ�นสุดสถ�นภ�พของผู้้้ปีระกอบำวิิชำ�ชีำพบัำญชีำ ซ่ึ่�งท่�นจำะต้องดำ�เนินก�รต่�ง ๆ อ�ทิเช่ำน
ต่ออ�ยุุสม�ชำิก ต่ออ�ยุุใบำอนุญ�ต และยุื�นชัำ�วิโมงพัฒน�ค่วิ�มร้้ต่อเนื�อง เพื�อรักษ�สถ�นภ�พก่อนสิ�นปีี บำทค่วิ�มนี�จ่ำงรวิบำรวิมก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ 
ทั�งหมดเพื�ออำ�นวิยุค่วิ�มสะดวิกให้ท่�นเตรียุมพร้อมล่วิงหน้�ก่อน 3 เดือนสุดท้�ยุ ดังนี�

โดย ส่่วนทะเบีียน
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	 สวัสัดีีค่ะ่	ในช่ว่ังนี�หลาย	ๆ 	บริิษัทัค่งเตรีิยมปิดิีงบการิเงนิกันบ้างแลว้ั	บางบริิษัทัอาจจะอย่่ในช่ว่ังของการิหาผู้่้สอบบัญช่ ี

ริบัอนญุาต	เพ่ื่อมาทำาหนา้ตริวัจสอบและรัิบริองงบการิเงินใหก้บับริษิัทัของตน	และเพื่อ่เป็ินการิอำานวัยค่วัามสะดีวักในการิตริวัจสอบ 

วั่าผู้่้สอบบัญช่ีท่านนั�นยังค่งสถานะการิเปิ็นสมาชิ่กอย่่หรืิอไม่	 สถานะใบอนุญาตนั�นขาดีต่อหรืิอเปิล่า	 และจะสามาริถค่้นหา 

ผู้่ส้อบบญัชี่ได้ีจากที�ไหน	Newsletter	ฉบบันี�	จงึริวับริวัมริะบบ	Online	Service	ที�เกี�ยวัข้องกบัผู้่้สอบบญัชี่ริบัอนญุาตเพ่ื่อยำ�าเตอืน 

ใหท้า่นทริาบอกีค่ริั�ง	โดียปัิจจุบนัมรีิะบบเกี�ยวัข้องกบัผู้่ส้อบบญัช่รีิบัอนญุาต	ทั้ั�งส้�น 4 ระบบ ได้้แก่ ่ระบบสมาช้ก่และผูส้อบบญัช ี

ระบบตรวจค้้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของน้ต้บุค้ค้ล ระบบข้อมูลต้ด้ต่อผู้สอบบัญชี และระบบตรวจสอบสถานะ 

ผู้สอบบัญชี	ดีังนี�

	 เป็็นระบบสำำ�หรับสำม�ชิิกและผู้้�สำอบบัญชิีรับอนุญ�ต	 ในก�รใชิ�บริก�ร 
ดู้ข้�อม้ลต่�ง	ๆ	อ�ทิิเช่ิน	ก�รชิำ�ระค่่�บำ�รุงสำม�ชิิก/ค่่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตข้อง 
ผู้้�สำอบบัญชีิรับอนุญ�ต	ก�รตรวจสำอบสำถ�นะสำม�ชิิก/สำถ�นะใบอนุญ�ตข้อง 
ผู้้�สำอบบญัชิรัีบอนญุ�ต	ก�รเป็ลี�ยนแป็ลงข้�อม้ลส่ำวนบคุ่ค่ล	และก�รแจ�งและก�รยนืยนั 
ร�ยชืิ�อกิจก�รทีิ�ผู้้�สำอบบัญชิีจะลงล�ยมือชืิ�อ	โดูยผู้้�ใชิ�บริก�รไม่ต�องเสำียเวล�เดูินทิ�ง 
ม�ทีิ�สำภ�วิชิ�ชีิพบัญชีิ	 ท่ิ�นสำม�ชิิกและผู้้�สำอบบัญชีิรับอนุญ�ตสำ�ม�รถเข้��ส่้ำระบบ
ไดู�ทีิ�เมน้	ระบบสำม�ชิิกและผู้้�สำอบบัญชีิ	ในหน��เว็บไซต์สำภ�วิชิ�ชีิพบัญชีิ	 เมื�อค่ลิก
เข้��ระบบแล�วให�กรอกเลข้บัตรป็ระชิ�ชิน	และรหัสำผู่้�น	 เพียงเท่ิ�นี�ก็สำ�ม�รถ 
เข้��ใชิ�บริก�รดัูงกล่�วไดู�แล�วค่่ะ

	 เป็็นระบบสำำ�หรับนิติบุค่ค่ล	ในก�รใชิ�สืำบค่�นข้�อม้ลผู้้�สำอบบัญชีิรับอนุญ�ต 
ทีิ�ไดู�ว่�จ��งลงล�ยมือชืิ�อในงบก�รเงินข้องนิติบุค่ค่ล	 โดูยนิติบุค่ค่ลสำ�ม�รถเข้��ม� 
ตรวจสำอบไดู� ว่ � ผู้้� สำอบบัญชิี รับอนุญ�ตนั�น 	 ไดู�ทิำ�ก�รแจ� งร�ย ชืิ� อบริ ษััทิ 
ข้องท่ิ�นเข้��ระบบหรือยัง	 โดูยผู้้�ใชิ�ง�นสำ�ม�รถเข้��ส่้ำระบบไดู�ทีิ�เมน้ระบบตรวจค่�น
ข้�อม้ลผู้้�สำอบบัญชีินิติบุค่ค่ล	ในหน��เว็บไซต์สำภ�วิชิ�ชีิพบัญชีิ	เมื�อค่ลิกเข้��ระบบแล�ว 
ให�ท่ิ�นเลือก	“ปีี”	 ทีิ�ลงล�ยมือชืิ�อ	จ�กนั�นให�ใส่ำเลข้ป็ระจำ�ตัวผู้้�เสีำยภ�ษีันิติบุค่ค่ล 
13	หลัก	และกดู	“ค้้นหา”	เพียงเทิ�่นี�ก็จะป็ร�กฏข้�อม้ลข้องผู้้�สำอบบญัชีิทีิ�ลงล�ยมือชืิ�อ 
ในงบก�รเงินข้องท่ิ�น

	 เป็็นระบบก�รให�บริก�รสืำบค่�นข้�อม้ลติดูต่อผู้้�สำอบบัญชีิรับอนุญ�ต	โดูยแสำดูง
ข้�อม้ลต�มทีิ�ผู้้�สำอบบญัชิรัีบอนญุ�ตป็ระสำงค่ใ์ห�เปิ็ดูเผู้ยแพรข่้�อม้ลเพื�อก�รตดิูต่อเทิ�่นั�น	
และผู้้�สำอบบัญชีิรับอนุญ�ตจะเป็็นผู้้�รับผิู้ดูชิอบค่ว�มถ้กต�องข้�อม้ลข้องตนเอง	ทัิ�งนี� 
เป็็นเพียงก�รให�บริก�รเชิิงข้�อม้ลเท่ิ�นั�น	 ไม่สำ�ม�รถใชิ�อ��งอิงในทิ�งกฎหม�ยไดู� 
ห��มผู้้�ใดูคั่ดูลอก	ทิำ�ซำ��	 ดัูดูแป็ลง	หรือเผู้ยแพร่ต่อไป็โดูยมิไดู�รับอนุญ�ต	โดูยท่ิ�น 
สำ�ม�รถเข้��ส่้ำระบบไดู�ทีิ�เมน้	 ระบบข้�อม้ลติดูต่อผู้้�สำอบบัญชีิ	 ในหน��เว็บไซต์ 
สำภ�วิชิ�ชิีพบัญชิี	 เมื�อค่ลิกเข้��ระบบแล�วจะมีเมน้ให�ท่ิ�นเลือกจังหวัดู	 เลือกเข้ต 
หลังจ�กนั�นให�กดู	“ค้้นหา” เพียงเท่ิ�นี�	ก็จะป็ร�กฏข้�อม้ลข้องผู้้�สำอบบัญชีิรับอนุญ�ต
ต�มทีิ�ไดู�เลือกต�มจังหวัดู	และเข้ตพื�นทีิ�	ทีิ�ท่ิ�นต�องก�ร

หรือ	https://eservice.tfac.or.th/
fap_registration/login

หรือ	https://eservice.tfac.or.th/
corporate_check/

หรือ	https://eservice.tfac.or.th/
fap_registration/cpa-contact-
list

ริวัม	Online	Service

ระบบสมาช้ก่และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ระบบตรวจค้้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของน้ต้บุค้ค้ล

ระบบข้อมูลต้ด้ต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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	 เป็็นระบบก�รให�บริก�รตรวจสำอบสำถ�นะผู้้�สำอบบัญชีิรับอนุญ�ต 
เพื�อเพิ�มค่ว�มมั�นใจกอ่นเลอืกใชิ�บริก�ร	ห�กมสีำถ�นะใบอนญุ�ตเป็็น “ปีกติิ”	หม�ยถึง 
ผู้้�สำอบบัญชิีรับอนุญ�ตทิ่�นนี�สำ�ม�รถลงน�มในงบก�รเงินไดู�	ห�กแสำดูงสำถ�นะว่� 
“ไม่่พบข้้อมู่ล”	หม�ยถึง	 ผู้้�ใชิ�ง�นอ�จจะกรอกข้�อม้ลไม่ค่รบถ�วน	ไม่ถ้กต�อง	หรือ 
อ�จจะไมไ่ดู�เป็็นผู้้�สำอบบญัชิรัีบอนญุ�ต	ทิ�่นสำ�ม�รถตรวจสำอบไดู�โดูยเข้��ส่้ำระบบเมน้	
ตรวจสำอบสำถ�นะผู้้�สำอบบัญชีิ	ในหน��เว็บไซต์สำภ�วิชิ�ชีิพบัญชีิ	เมื�อค่ลิกเข้��ระบบแล�ว 
จะมีช่ิองให�ระบุค่ำ�ทีิ�จะใชิ�ในก�รค่�นห�	 เช่ิน	 ชืิ�อ	 น�มสำกุล	หรือเลข้ทิะเบียน 
ผู้้�สำอบบัญชีิเพียงเท่ิ�นี�ก็จะป็ร�กฏข้�อม้ลข้องผู้้�สำอบบัญชีิรับอนุญ�ตทีิ�ต�องก�ร 
ตรวจสำอบ

	 เปิ็นอย่างไริกันบ้างค่่ะ	สำาหริับการิแนะนำาริะบบ	Online	Service	ทั�งหมดี 

ที� เกี�ยวัข้องกับผู้่้สอบบัญชี่ริับอนุญาต	 ผู้่้ เ ขียนหวัังว่ัาจะเปิ็นปิริะโยช่น์แก่ 

ทา่นผู้่อ้า่นไมม่ากกน็อ้ย	ทั�งนี�	หากตอ้งการิสอบถามขอ้มล่เพื่ิ�มเตมิเกี�ยวักบัขั�นตอน 

การิเขา้ใช่ง้านบริิการิ	Online	โปิริดีตดิีตอ่หมายเลขโทริศัพัื่ท	์02	685	2564,	2566,	

2534	และ	2609	E-mail:	 it@tfac.or.th,	 tfacmember@tfac.or.th	หริือ 

ริะบบ	Live	Chat	หน้าเวั็บไซต์สภาวัิช่าช่ีพื่บัญช่ี	ขอบคุ่ณค่่ะ

โดย ส่่วนส่่�อส่ารองค์์กร

หรือ	https://eservice.tfac.or.th/
check_cpa/

ระบบตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

PromotionPromotion

สนใจสอบถามไดี้ที�	ส่วันบริิการิสมาช่ิก	02	685	2591	หริือ	tfac_service@tfac.or.th

เพีียงท่่านซื้้�อหนังสื้อ...

สำาหรับสมาช้ก่

ต่อที�	1	สิทธิ์ิ�ส่วันลดีเดีิมของสมาช่ิก	10 หรือ 20%

ต่อที�	2	ส่วันลดีเพื่ิ�มพื่ิเศัษั	10%

บุค้ค้ลทั้ั�วไป

ลดีทันที	10%

แนะนำาหนังสือ

ใหม่

ราค้าราค้า

800800  บาทั้บาทั้



ผานพนไปแลว..สําหรับการแขงขันกรณีศึกษา
ทางบัญชีระดับประเทศ คร้ังท่ี 4 ประจําป 

2563 Thailand Accounting Case Competition 2020
เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2563 ท่ีผานมา โดยผลการแขงขันปน้ี
ผลปรากฎวา ทีม QuaranTEAM ควารางวัลชนะเลิศ
จากการแขงขัน มีสมาชิกประกอบไปดวย นายสุวพัชร
จรัสพิทยากุล, นางสาวพรนภัส หาญรัชตะ, นางสาวกัลยภรณ
สุทธิสัมพันธ, นายสกรรจ เสถียรโสภณ และนางสาว
ปริยาภัทร โชคสกุลนิมิต อาจารย ท่ีปรึกษาทีม คือ
ผศ. ดร.อรพรรณ ยลระบิล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยภายหลังจากจบการแขงขัน ผูเขียนไดมีโอกาสเขา
สัมภาษณนอง ๆ ท้ัง 5 คนรวมถึงอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือนํา
เคล็ด (ไม) ลับ และเทคนิคตาง ๆ ท่ีทําใหชนะการแขงขัน
มาแบงปนใหแกทานผูอานและผูสนใจเขารวมแขงขัน
ในปหนาคะ โดยกอนเร่ิมสัมภาษณ นอง ๆ ในทีมพูดถึง
แรงจูงใจในการเขารวมแขงขันวา “การแขงขันน้ี เปนโอกาส
สุดทายของพวกเรา พวกเราเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 แลว
จึงเปนโอกาสสุดทายท่ีสามารถสมัครได จึงสมัครเขามา
แขงขัน” หากอยากรูวานอง ๆ มีมุมมองอยางไร ไปอาน
บทสัมภาษณแบบจัดเต็มกันไดเลยคะ

ผศ. ดร.อรพรรณ ยลระบิล (อาจารยท่ีปรึกษาทีม), นายสุวพัชร จรัสพิทยากุล
และนางสาวพรนภัส หาญรัชตะ (ตามลําดับ)

นางสาวกัลยภรณ สุทธิสัมพันธ, นายสกรรจ เสถียรโสภณ
และนางสาวปริยาภัทร โชคสกุลนิมิตร (ตามลําดับ)

เตรียมความพรอมอยางไร?

 ปริยาภัทร กลาววา พวกเราเจอกันบอยมาก ๆ
และอานบทความกรณีศึกษาเยอะมาก ไมใชแคอาน
งบการเงินอยางเดียว โดยเฉพาะบทความท่ีเก่ียวของกับ
บมจ. ซีพีเอฟ กรณีศึกษาของบริษัท บทสัมภาษณตาง ๆ
ดู Youtube เราพยายามเก็บทุกอยาง เราจะไดเขาใจตัว
บริษัทมากข้ึน และรูวาเขาอยากไดอะไร

“แพหรือชนะไมสําคัญ”“แพหรือชนะไมสําคัญ”

สิ่งสําคัญนั่นคือสิ่งสําคัญนั่นคือ  ประสบการณประสบการณ

และทักษะความรูที่ ไดรับและทักษะความรูที่ ไดรับ

ระหวางแขงขันระหวางแขงขันซึ่งหาจากที่ ไหนไมไดซึ่งหาจากที่ ไหนไมได

Special InterviewInterview

“ผูชนะเลิศการแขงขันกรณีศึกษาทางบัญชี“ผูชนะเลิศการแขงขันกรณีศึกษาทางบัญชี

ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ป 2563”ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ป 2563”
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วางแผนกันอยางไร?

เทคนิคและกลยุทธที่สําคัญ?

อุปสรรคในการแขงขันมีบางหรือไม?

สิ่งที่ไดรับจากการแขงขัน?

คาดหวังหรือไมวาจะตองชนะ?

 พรนภัส กลาววา ในทีมของเรามีสมาชิกท่ีมาจากสาขาบัญชี
การเงิน รวมถึงการตลาด ดวยความท่ีโจทยของ บมจ. ซีพี น้ันมีท้ังเร่ือง
บัญชี การเงิน และกลยุทธ เราจึงวางแผนแบงสวนตาง ๆ ตามความถนัด
ท่ีเราไดเรียนมา โดยสุดทายแลวก็จะนําคําตอบท่ีไดมารวมกัน เพ่ือชวยกันแกไข
หาจุดบกพรอง และปรับมันใหดีท่ีสุด

 กัลยภรณ กลาววา พวกเราไมใหเวลาสูญเปลา เราจึงนัดเจอกันบอย
และ คุ ย กั น ใ ห ม า ก ท่ี สุ ด  ถ า ห า ก มี ข อ ส ง สั ย อ ะ ไร ก็ ถ า ม กั น เ ล ย
เพ่ือท่ีจะไดกลบจุดบกพรองในการนําเสนอของเราใหมากท่ีสุด หม่ันฝกซอม
เยอะ ๆ หาขอมูลรองรับใหเยอะ ทําใหเรามีความรูเบ้ืองหลังมากท่ีสุด
เพ่ือท่ีจะตอบคําถามและนําเสนอใหไดลึกท่ีสุด

 สุวพัชร กลาววา เน่ืองจากโจทยมีการใชความรูจากหลายสาขาวิชา
และชวงเวลาท่ีจํากัด ทําใหพวกเราตองแบงงานกันอยางมีประสิทธิภาพ และ
หน่ึงในปญหาท่ีเจอก็คือ เน้ือหาหรือ Material สวนใหญเปนภาษาไทย
ซ่ึงผมอานภาษาไทยไมคอยเกง ก็เลยรูสึกวาทาทายมาก เพราะผมเรียน
โรงเรียนอินเตอรจึงอาจจะไมเคยทราบมากอนวา การทําธุรกิจหรือการ
ทํางานในไทยสวนใหญใชเน้ือหาภาษาไทยเยอะมาก เลยทําใหหา Material
ภาษาอังกฤษคอนขางยาก

 ปริยาภัทร กลาวตอวา อุปสรรคท่ีเจอมาก ๆ อีกอยางหน่ึง ก็คือ
เวลาในการนําเสนอคอนขางนอย ดังน้ันเราจึงตองเลือกเน้ือหาท่ีสําคัญมาเลา
ซ่ึงในบางที “สําคัญ” ของเราก็อาจจะไมได “สําคัญ” สําหรับกรรมการก็ได
ดังน้ัน จึงตองวางแผนกันเปนอยางดี วาจะเอาเร่ืองไหนมาเลา ท่ีจะทําให
พวกเราเดนท่ีสุด และครอบคลุมดวย

 สกรรจ กลาววา การท่ีไดทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ  ไดใชความรูท่ีเรียน
มาตลอด 4 ป มาใชในการแขงขันน้ีอยางเต็มท่ี คือส่ิงท่ีไดรับจากการแขงขัน
ท่ีหาท่ีไหนไมไดแลว

 กัลยภรณ กลาวตอวา นอกจากน้ัน ยังเปนการทาทายตัวเอง
ในการใชความคิดวิเคราะห การวิเคราะห Strategy Skill การนําเสนอ หรือ
อะไรก็ตามท่ีใชในการแขงขัน 

 พรนภัส กลาวเสริมวา ประสบการณในการแขงขันคร้ังน้ีสําคัญท่ีสุด
ทําใหพวกเราน้ันไดเรียนรูทักษะท่ีเราจะนําไปใชตอในอนาคต ถือวาไดเรียนรู
และไดทาทายความสามารถของตัวเองคะ

 ปริยาภัทร กลาววา พวกเราคาดหวังต้ังแตวันแรกจริง ๆ  วาเราจะตอง
เปนแชมป แตก็มีฉุกคิดวาเราอาจจะไมผาน ทําใหกําลังใจลดลงไปบาง

 กัลยภรณ กลาวตอวา ถึงคาดหวังแตพวกเราก็พยายามทําให
เต็มท่ีท่ีสุด
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สุดทายนี้ อยากฝากอะไรถึงรุนนองที่สนใจ

เขารวมแขงขันในปหนา?

ในฐานะที่อาจารยเปนที่ปรึกษา

มีวิธีคัดเลือกผูรวมทีมอยางไร?

อาจารยมีสวนชวยเตรียมพรอมอยางไรบาง?

อาจารยคาดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือไม?

ฝากถึงนอง ๆ ที่สนใจเขารวมแขงขันในปหนา

 สกรรจ  กล าวว า  อยากใหนอง ๆ เต รียมพรอมให ดี
เพราะตัวกรณีศึกษามันไมไดงาย มองหาเพ่ือนรวมทีมท่ีมีความสามารถ
หลากหลาย อยางเชนทีมเรา มีท้ังการตลาด การเงิน และการบัญชี 

 รับฟงความรูสึกและมุมมองฝงนอง ๆ กันแลว มารับฟง
ในมุมมองฝงอาจารยท่ีปรึกษาทีม ผศ. ดร.อรพรรณ ยลระบิล
ซ่ึงปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปน อาจารยประจําภาควิชาบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กันบาง
ดีกวาคะ

 ในฐานะอาจารยท่ีปรึกษา เรามีหนาท่ีสนับสนุนการเรียนรู
และเตรียมความพรอมใหมากท่ีสุด ตองบอกวาจริง ๆ แลวเราไมได
เปนคนคัดเลือกเด็กนะคะ เด็ก ๆ ท้ัง 5 คน มีความต้ังใจยื่นใบสมัครและ
รวมทีมเขามาแขงขันดวยตัวเอง โดยในชวงระหวางการทํากรณีศึกษา
ท้ังหมด แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจอยางเต็มท่ี ซ่ึงเราเปนอาจารย
เราก็ดีใจท่ีมากท่ีเด็ก ๆ มีความสนใจในกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีจะเสริม
ความเขาใจในเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับบัญชี และขยายมุมมองไปในเร่ือง
ของการบริหารธุรกิจดวย

 สวนมากจะชวยในเร่ืองของการใหคําแนะนําคะ โดยนอง ๆ
จะคิดกลยทุธมา เราก็จะชวยฟงวากลยทุธน้ีมันสมเหตุสมผลไหม ถาถามวา
คิดกลยุทธใหนอง ๆ หรือไม จะบอกวาเด็ก ๆ สมัยน้ีเกงมาก เด็ก ๆ
เขาก็ระดมสมองกัน และปรึกษาวาถานําเสนอกลยุทธในรูปแบบน้ี
มัน Work หรือไม หรือมีจุดท่ีจะเปนความเส่ียงตองแกไขอยางไรบาง

 อาจารยคิดวาแพชนะน้ันไมสําคัญ แตส่ิงท่ีสําคัญน้ันคือ
ประสบการณ และความรู ทักษะตาง ๆ ท่ีเราไดรับระหวางท่ีเขารวม
การแขงขัน ถามวาคาดหวังหรือไม เปนอาจารยท่ีปรึกษาก็ตองหวังส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็ก ๆ ทุก ๆ ทีม เชียรทุกทีมท่ีเขามารวมแขงขัน แตเร่ือง
ท่ีสําคัญไปกวาน้ันคือ เร่ืองของการเรียนรู

 อาจารยขอขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการ
การศึกษาของสภาวิชาชีพบัญชี ท่ีไดจัดกิจกรรมดี ๆ อยางน้ี ตอเน่ือง
เปนป ท่ี 4 และก็คิดวาถาปหนาจัดอีกก็จะสงเสริมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยของเราเขารวมอีกแนนอน เพราะถือวาในชวงเวลา
ท่ีเขาแขงขันไดเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ เยอะมาก เปนเร่ืองของบัญชีเอง
และเร่ืองของการบริหารธุรกิจในมุมมองท่ีกวางข้ึน

 ชวงทายของการสัมภาษณ ผศ. ดร.อรพรรณ ยลระบิล
กลาวท้ิงทายวา “ตองบอกวาอาจารยภูมิใจมาก ถึงแมวาการเตรียม
ทีมน้ันอยูในชวงของโควิด ซ่ึงเราอยูกันคนละทิศคนละทาง แตเราก็
ใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการพูดคุยและส่ือสารกัน ตอนท่ีทํา Private 
Consultation จากคณาจารยหลาย ๆ ทาน เราทํากันถึงดึกด่ืน
เพราะวามีหลายทีมท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงเขาแขงขัน
ซ่ึงอาจารยทุกทานตางทุมเท ตัวนักศึกษาเองก็ทุมเทมาก โควิด
ไมสามารถทําอะไรเราไดเลยคะ ฉะน้ันคือท่ีมาของช่ือทีม Quaran 
TEAM ก็คือ การทําทีมในชวง Quarantine จนมาถึงวันน้ีอาจารย
รูสึกดีใจกับเด็ก ๆ  ทุกคนมากและขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ  ทีมดวย”

โดย สวนส่ือสารองคกร
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บทบาทของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีบทบาทของนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

ในการจัดการในการจัดการสัญญาอัจฉริยะสัญญาอัจฉริยะ

(Smart Contract)(Smart Contract)

	 สมาคมนัักบััญชีีทีี่�ได้้รัับัการัรัับัรัอง
จากชีาร์ัเตอร์ัด้	(ACCA1)	ได้้นัำาเสนัอแนัวคิด้
ทีี่� ไ ด้้จากการัสำารัวจความเห็็นันัักบััญชีี 
ผู้้้ สอบั บััญชีี รัับัอนัุญาตและ นััก ศึึกษา 
ฝึึกงานับััญชีีจากทัี่�วโลก	 ทัี่�งทีี่�อยู้่�ในัองค์กรั
ขนัาด้ให็ญ�และองค์กรัขนัาด้กลางและ 
ขนัาด้ยู่�อม	 รัวมกลุ�มตัวอยู่�างมากกว�า 
4,000	คนั	 โด้ยู่ในัจำานัวนันีั�ปรัะกอบัด้้วยู่ 
กลุ�ม ผู้้้บัริัห็ารัองค์กรัจำานัวนั	 827	 คนั 
การัศึึกษาครัั�งนีั�ได้้สรุัปบัที่บัาที่ห็นั้าที่ี�และ
ทัี่กษะทีี่�จำาเป็นัของนัักบััญชีีและผู้้้สอบับััญชีี
รัับัอนุัญาตในัยุู่คทีี่�การัปรัะกอบัวิชีาชีีพ 
ต้องปรัับัเปลี�ยู่นัไปตามเที่คโนัโลยู่ีภายู่ใต ้
ผู้ลกรัะที่บัจากการัรัะบัาด้ของ	COVID-19

	 บัล็อกเชีนั	(Blockchain)	เป็นัเที่คโนัโลยู่ทีีี่�เพิ�งเกดิ้ขึ�นัมา
ในัรัะยู่ะแรักเม่�อเทีี่ยู่บักับัเที่คโนัโลยีู่ด้ิจิที่ัลด้้านัอ่�นั	ๆ	 ทีี่�ทีุ่กคนัใช้ี 
ในัการัที่ำางานัในัปัจจุบัันั	อยู่�างเชี�นั	การัวิเครัาะห็ข้์อม้ลจาก	Big	Data 
และ	Cloud	Computing		อยู่�างไรัก็ตาม	ก็ยัู่งมีอีกเที่คโนัโลยีู่ห็นึั�ง
ทีี่�ถ่ือกำาเนิัด้ขึ�นัและที่ำาให้็ภาคธุุรักิจคาด้ห็วังจากผู้้้ปรัะกอบัวิชีาชีีพ
บััญชีีมากยิู่�งขึ�นั

	 สิ�งนั�นคืือ	Smart	Contract	หรือ	สัญญาอัจฉริยะ 

ซึ่่�งทำางานบนระบบ	Blockchain ค่อ	กรัะบัวนัการัที่างดิ้จิทัี่ล	เง่�อนัไข/ 
คำาสั�ง/ห็ร่ัอโค้ด้	ทีี่�กำาห็นัด้การัที่ำาธุุรักรัรัมไว้ล�วงห็นัา้โด้ยู่ไม�ตอ้งผู้�านัตัวกลาง
ใด้	ๆ 	เม่�อบัรัรัลุเง่�อนัไขที่างธุุรักิจทีี่�ตกลงกันัไว้ และ หรืือ เมืื่�อถึึงกำำ�หนดเวล� 
เช่่น กำ�รืจ่่�ยภ�ษีีปรืะจ่ำ�ปี ทีี่�อ�จ่บวกำค่่�ใช้่จ่่�ยต้้องห้�มื่ค่วบค่่่ไปกัำบ 
กำ�รืค่ำ�นวณอัต้รื�ภ�ษีีด้วยอัต้รื�ทีี่�ถ่ึกำต้้องเหมื่�ะสมื่ ตั้วอย่�งอื�น ๆ รืวมื่ถึึง 
Smart Contract ที่ี�ถ่ึกำออกำแบบให้ที่ำ�รื�ยกำ�รืบัญชี่ใดบัญชี่หนึ�งในวันทีี่� 
ทีี่�กำำ�หนด เช่่น กำ�รืจ่่�ยค่่�เช่่� ค่่�ขนส่ง รืวมื่ถึึงกำ�รืจ่ำ�แนกำข้อม่ื่ล กำ�รืปฏิิบัติ้
กำ�รืค่ำ�นวน และกำ�รืกำลับรื�ยกำ�รื และกำ�รืคื่นค่่�บ�งค่่� กำ�รืหักำส่วนลด 
กำ�รืใช้่โค้่ดโปรืโมื่ชั่�น เป็นต้้น Smart Contract ยังเชื่�อมื่โยงถึึงกำ�รืใช้่ข้อม่ื่ล 
จ่�กำภ�ยนอกำ จ่�กำโปรืแกำรืมื่จั่ดกำ�รืฐ�นข้อม่ื่ลเชิ่งสัมื่พัันธ์์ เช่่น รื�ยชื่�อเว็บไซต์้
ของกำรืมื่สรืรืพักำรืหรืือกำรืมื่ศุุลกำ�กำรืทัี่�วโลกำเพืั�อกำ�รืดึงเอ�อัต้รื�ภ�ษีีทีี่�ถ่ึกำต้้อง
ต้รืงต้�มื่หมื่วดหม่่ื่ของธุ์รืกำรืรืมื่ทีี่�เกีำ�ยวข้องมื่�ค่ำ�นวน เป็นต้้น

 จากแนัวคิด้ข้างต้นั	ที่ำาให้็องค์กรัภาคธุุรักิจคาด้ห็วังอีกสองบัที่บัาที่
จากวิชีาชีีพบััญชีี	นัั�นัค่อ	การเป็็น	Smart	Contract	Accountant 
หรือ	นักบัญชีสัญญาอัจฉริยะ ซึ�งก็ำมีื่ค่ว�มื่ค่ล้�ยค่ลึงกัำบหน้�ทีี่�หลักำ 
ของนักำบัญชี่ในกำ�รืจั่ดที่ำ�งบกำ�รืเงินแต้่ค่วรืมีื่ทัี่กำษีะในกำ�รืวิ เค่รื�ะห์ 
เพืั�อให้งบกำ�รืเงินใช้่ปรืะโยช่น์ในกำ�รืตั้ดสินใจ่ได้มื่�กำขึ�น และ Smart 

Contract	Auditor	หรือ	 ผู้สอบบัญชีสัญญาอัจฉริยะ โดยใน
บที่ค่ว�มื่นี�จ่ะกำล่�วถึึงบที่บ�ที่ของ Smart Contract Accountant

1ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) คืือ องค์ืกร 

วิิชาชีพบััญชีสากลทีี่�มีีสมีาชิกกว่ิา 227,000 คืนจาก 179 ประเที่ศทัี่�วิโลก
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 เนื�องจ่�กำหลักำกำ�รืที่ำ�ง�นของ Smart Contract ต้้องมื่ีกำ�รืป้อนค่ำ�สั�งกำ่อนเพืั�อให้รืะบบปรืะมื่วลผลได้ ห�กำรืะบบ 
ไม่ื่ได้รัืบกำ�รืป้อนค่ำ�สั�ง ก็ำไม่ื่ส�มื่�รืถึปรืะมื่วลผลได้ ดังนั�น Smart Contract Accountant อ�จ่นำ�ค่ว�มื่ร้่ืที่�งบัญชี่ ภ�ษีีและ
กำรืะบวนกำ�รืดำ�เนินง�นของธุ์รืกิำจ่มื่�ใช้่ในกำ�รืกำำ�หนดชุ่ดของเงื�อนไข/ค่ำ�สั�ง/หรืือโค้่ดทีี่�ปรืะมื่วลผลด้วยตั้วเองนี� นักำบัญชี่อ�จ่ที่ำ�ง�น
ร่ืวมื่กัำบโปรืแกำรืมื่เมื่อร์ืหรืือนักำพััฒน�ซอฟแวร์ืผ้่กำำ�หนดเงื�อนไขกำ�รืค่ำ�นวณค่่�ในบล็อค่เช่นทีี่�หน่วยง�นใช้่อย่ ่เช่่น กำ�รืกำำ�หนดภ�ษี�
ค่อมื่พิัวเต้อร์ื (ตั้วอย่�ง เช่่น ภ�ษี� C++, Solidity และ Javascript เป็นต้้น) เพืั�อใช้่พััฒน� Smart Contracts ในบล็อค่เช่น เป็นต้้น

	 บัที่บัาที่ของ	Smart-Contract	Accountant	จงึมีทัี่กษะการัวเิครัาะห็ธุ์ุรักิจ	ความรั้ท้ี่างบััญชีี	ภาษี	และกรัะบัวนัการั
ด้ำาเนิันัธุุรักิจ	มากขึ�นักว�าการัเป็นัทัี่กษะการับัันัทึี่กบััญชีีในัการับัรัรัลุเป้าห็มายู่ขององค์กรัภาคธุุรักิจ	นัักบััญชีีม่ออาชีีพจำาเป็นัต้อง
นัำาข้อม้ลที่างการัเงินัจากโปรัแกรัมมาวิเครัาะห์็และปรัะเมินัเง่�อนัไขทีี่�เห็มาะสมกับัลักษณะการัด้ำาเนิันัธุุรักิจ	และเพ่�อเป็นัการั 
ตรัวจสอบัว�า	 เม่�อโปรัแกรัม	ห็ร่ัอซอฟแวร์ั	 นัั�นัได้้ถ้ืกพัฒนัาขึ�นัมา	จะสามารัถืเติมเต็มความต้องการัขององค์กรัและค้�ค้าได้้ 
เห็ม่อนัทีี่�รัะบุัไว้ในัเอกสารัสัญญาและข้อตกลงทีี่�เป็นัลายู่ลักษณ์อักษรัได้้ห็ร่ัอไม�

 เมืื่�อต้้องที่ำ�ธุ์รืกำรืรืมื่กำ�รืเงิน Smart Contract Accountant จ่ะต้้องที่ดสอบว่� ชุ่ดเงื�อนไข/ค่ำ�สั�ง/โค้่ดทีี่�ถ่ึกำกำำ�หนดไว้นั�น 
สะท้ี่อนค่ว�มื่เป็นจ่ริืง คื่อ มีการัปรัะมวลผู้ลตามกิจกรัรัมที่ี�กำาห็นัด้ไว้ห็ร่ัอไม�	 ข้อม้ลปรัะเภที่ใด้ที่ี�ต้องห็า	ต้องเก็บัไว้ในัรัะบับั 
เพ่�อให้็การัปรัะมวลรัวด้เร็ัวและมีปรัะสิที่ธิุภาพ

	 จากเน่ั�อห็าที่ี�กล�าวมา	 เพ่�อนั	ๆ	 นัักบััญชีีห็ลายู่ที่�านัคงได้้เกรั็ด้ความรั้้เบ่ั�องต้นัและที่ักษะทีี่�	 Smart	Contract 
Accountant	ควรัมี	ได้้แก�	ทัี่กษะการัวิเครัาะห์็	ความร้้ัที่างบััญชีี	ภาษี	และทัี่กษะด้้านัโนัโลยีู่	เพ่�อการัปรัับัตัวเข้าส้�ยุู่คปัจจุบัันั

โดย ส่วินงานต่่างประเที่ศ

	 นอกจากน้�	นักบััญชี้ยัังจำาเป็็นต้้องมี้ทัักษะด้้านเทัคโนโลยั้	(IT)	เพื่่อเข้้าใจว่่าอะไรจะเกิด้ข้้�น	หากมี้คนแก้ไข้หรือ

ใส่่ข้้อมีูลเพื่ิ�มีเต้ิมีทั้�มีาเก้�ยัว่ข้้องหรือข้้�นอยัู่กับัข้้อมีูลใน	Smart	Contract	น้�		ส่ิ�งเหล่าน้�รว่มีไป็ถึ้งการจัด้ทัำารายังาน

ป็ระจำาเด้ือน	ป็ระจำาไต้รมีาส่	เพื่่อว่ิเคราะห์คว่ามีเป็ล้�ยันแป็ลงทั้�เกิด้ข้้�นกับัส่ภาพื่แว่ด้ล้อมีธุุรกิจทั้�มี้	Smart	Contract	

ด้ำาเนินอยัู่	หรือบัางทั้นักบััญชี้ต้้องเข้้าใจเร่องชี่องทัางการเชี่อมีต้่อ	 เพื่่อแลกเป็ล้�ยันข้้อมีูลระหว่่างซอฟแว่ร์	 (API) 

ทั้�เชี่อมีต่้อกับับัล็อคเชีน	 เพื่่อการส่่อส่ารทั้�ม้ีป็ระส่ิทัธุิภาพื่กับันักพื่ัฒนาโป็รแกรมีและฝ่่ายั	 IT	ถึ้าหากนักบััญชี้อยัู่ใน 

ส่ภาพื่แว่ด้ล้อมีทั้�ม้ีการใช้ีซอฟแว่ร์ทั้�หลายัหลายั	การส่่งผ่่านโอนถึ่ายัป็ระมีว่ลผ่ลข้้อมีูล	 (นอกบัล็อคเชีน)	นั�น 

ต้้องเผ่่อเว่ลา	และต้้นทัุนในการแป็ลภาษาคอมีพื่ิว่เต้อร์ด้้ว่ยัเชี่นกัน
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ศัพท์บัญชีน่าสนใจ.. รู้ ไว้ไม่เอ้าท์
	 สภาวิิชาชีพบััญชี	ในพระบัรมราชูปถััมภ์	โดยคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชี	ได้จััดทำำาหนังสือนิยามคำาศััพท์ำเพื�อเป็น 
การปรบััปรงุและรวิบัรวิมข้ึ้�นใหม	่ให้เปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทำางการเงนิทีำ�ไดล้งประกาศัในราชกจิัจัานเุบักษา	และเพื�อใหส้ามารถั 
ใช้ประกอบัการอ้างอิงกับัศััพท์ำบััญชีภาษาอังกฤษ	พร้อมควิามหมายตาม	 IFRS	 โดยได้จััดระบับัหมวิดหมู่ขึ้องคำาศััพท์ำและเรียงตาม 
พยัญชนะภาษาอังกฤษ	A-Z	เพื�อให้เกิดควิามสะดวิกในการค้นหามากยิ�งข้ึ้�น	สำาหรับั	TFAC	Newsletter	ฉบัับันี�ผูู้้เขีึ้ยนได้คัด	15	คำาศััพท์ำบััญชี 
น่าสนใจั..รู้ไว้ิไม่เอ้าท์ำ	มาเผู้ยแพร่เป็นนำ�าจิั�มให้กับัผูู้้อ่านเป็นควิามรู้เพิ�มเติม	ดังนี�

คำาศัพท์/ คำาแปล (ภาษาอังกฤษ) คำาศัพท์/ คำาแปล (ภาษาไทย)

amortisation (depreciation)

 The systematic allocation of the depreciable amount 
of an asset over its useful life. (IAS 36.6, IAS 38.8)

borrowing cost

 Interest and other costs that an entity incurs in 
connection with the borrowing of funds. (IAS 23.5)

change in accounting estimate

 An adjustment of the carrying amount of an asset or 
a liability, or the amount of the periodic consumption of 
an asset, that results from the assessment of the present 
status of, and expected future benefits and obligations 
associated with, assets and liabilities. Changes in 
accounting estimates result from new information or 
new developments and, accordingly, are not corrections 
of errors. (IAS 8.5)

contract 

 An agreement between two or more parties that creates 
enforceable rights and obligations. (IFRS 15.A, IFRS 16.A)

deemed cost

 An amount used as a surrogate for cost or depreciated  
cost at a given date. Subsequent depreciation or 
amortisation assumes that the entity had initially 
recognised the asset or liability at the given date and that 
its cost was equal to the deemed cost. (IFRS 1.A)

expected cash flow

 The probability-weighted average (ie mean of the 
distribution) of possible future cash flows. (IFRS 13.A)

finance lease 

 A lease that transfers substantially all the risks and 
rewards incidental to ownership of an underlying asset. 
(IFRS 16.A)

ค่าตััดจำาหน่าย (ค่าเส่อมราคา)

 การปัันส่่วนจำำานวนเ งิินท่ี่� คิิดค่ิาเ ส่่�อมราคิาของิสิ่นที่รัพย์์ 
อย์า่งิเป็ันระบบตลอดอายุ์การใช้้ปัระโย์ช้น์ของิสิ่นที่รัพย์นั์�น (TAS 36.6, 
TAS 38.8)

ตั้นทุนการกู้ยืม

 ดอกเบ่�ย์และต้นทุี่นอ่�นท่ี่�เกิดข้�นท่ี่�เก่�ย์วเน่�องิจำากการก้้ย์่มของิ
กิจำการ (TAS 23.5)

การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

 การปัรบัปัรงุิม้ลค่ิาตามบญัช่้ของิส่นิที่รพัย์ห์ร่อหน่�สิ่น หร่อจำำานวน
ท่ี่�ม่การใช้้ปัระโย์ช้น์ของิสิ่นที่รัพย์์ในระหว่างิงิวด อันเป็ันผลมาจำาก
การปัระเมินส่ภาพปััจำจุำบันของิสิ่นที่รัพย์แ์ละหน่�สิ่น และการปัระเมิน 
ปัระโย์ช้น์และภาระผ้กพัน ท่ี่�คิาดว่าจำะเกิดข้�นในอนาคิตท่ี่�เก่�ย์วข้องิ
กับส่ินที่รัพย์์และหน่� สิ่นนั�น การเปัล่�ย์นแปัลงิปัระมาณการ 
ที่างิบัญช่้เป็ันผลจำากการได้ รับข้อม้ลใหม่หร่อม่การพัฒนา 
เพิ�มเติมจำากเดิมการเปัล่�ย์นแปัลงิปัระมาณการจ้ำงิไมถ่่ือเป็ันการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (TAS 8.5)

สัญญา

 ข้อตกลงิตั�งิแต่ส่องิฝ่่าย์ข้�นไปั ซึ่้�งิที่ำาให้เกิดส่ิที่ธิิและภาระผ้กพัน 
ท่ี่�ใช้้บังิคัิบได้ (TFRS 15.ก, TFRS 16.ก)

มูลค่าที�ถืือเป็นตั้นทุน

 จำำานวนเงิินท่ี่�ใช้้แที่นต้นทุี่นหร่อต้นทุี่นสุ่ที่ธิิจำากค่ิาเส่่�อมราคิา 
ณ วันท่ี่�กำาหนด การเส่่�อมราคิาหร่อการตัดจำำาน่าย์ในภาย์หลังิ 
อย์้่บนข้อส่มมติว่ากิจำการได้รับร้้สิ่นที่รัพย์์หร่อหน่�สิ่นรอบแรก 
ณ วันท่ี่�กำาหนด โดย์ต้นทีุ่นของิสิ่นที่รัพย์์ หร่อหน่�สิ่นเที่่ากับม้ลค่ิา 
ท่ี่�ถ่ือเป็ันต้นทุี่น (TFRS 1.ก)

กระแสเงินสดที�คาดหวัง

 ค่ิาเฉล่�ย์ถื่วงินำ�าหนักด้วย์คิวามน่าจำะเป็ัน (ค่ิอ ค่ิาเฉล่�ย์ของิ 
การกระจำาย์) ของิกระแส่เงิินส่ดในอนาคิตท่ี่�เป็ันไปัได้ (TFRS 13.ก)

สัญญาเช่าเงินทุน

 สั่ญญาเช่้าท่ี่�โอนคิวามเส่่�ย์งิและผลตอบแที่นเก่อบทัี่�งิหมดของิ
สิ่นที่รัพย์์อ้างิอิงิท่ี่�ผ้้เป็ันเจ้ำาของิพ้งิได้รับ (TFRS 16.ก)
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ศัพท์บัญชีน่าสนใจ..
คำาศัพท์/ คำาแปล (ภาษาอังกฤษ) คำาศัพท์/ คำาแปล (ภาษาไทย)

goodwill

 An asset representing the future economic benefits 
arising from other assets acquired in a business 
combination that are not individually identified and 
separately recognised. (IFRS 3.A)

insurance contract

 A contract under which one party (the insurer) 
accepts significant insurance risk from another party 
( the pol icyholder) by agreeing to compensate 
the policyholder if a specified uncertain future event 
(the insured event) adversely affects the policyholder. 
(See IFRS 4 Appendix B for guidance on this definition.) 
(IFRS 4.A)

obligation event 

 An event that creates a legal or constructive obligation 
that results in an entity having no realistic alternative 
to setting that obligation. (IAS 37.10)

previous GAAP

 The basis of accounting that a first-time adopter used 
immediately before adopting IFRSs. (IFRS 1.A)

provision

 A liability of uncertain timing or amount. (IAS 37.10)

restructuring

 A programme that is planned and controlled 
by management, and materially changes either:
(a)  the scope of a business undertaken by an entity; or
(b) the manner in which that business is conducted. 
  (IAS 37.10)

useful life

 Either:
(a)  the period over which an asset in expected to be  
  available for use by an entity; or
(b) the number of production or similar units expected  
  to be obtained from the asset by the entity. (IAS 16.6,  
  IAS 36.6, IAS 38.8, IFRS 16.A)

value in use

 The present value of the future cash flows expected to be 
derived from an asset or cash generating unit. (IAS 36.6)

ค่าความนิยม

 สิ่นที่รัพย์ท่์ี่�แส่ดงิถ้ืงิผลปัระโย์ช้น์เชิ้งิเศรษฐกิจำในอนาคิตท่ี่�จำะได้รับ
จำากสิ่นที่รัพย์์อ่�นท่ี่�ได้มาจำากการรวมธิุรกิจำ ซ้ึ่�งิไม่ส่ามารถืระบุและ 
รับร้้เป็ันราย์การแย์กออกมาให้ชั้ดเจำน (TFRS 3.ก)

สัญญาประกันภัย

 สั่ญญาซ้ึ่�งิค่้ิสั่ญญาฝ่่าย์หน้�งิ (ผ้้รับปัระกันภัย์) รับคิวามเส่่�ย์งิ 
ด้านการรับปัระกันภัย์ท่ี่� ม่ นัย์ส่ำาคัิญจำากค่้ิส่ัญญาอ่กฝ่่าย์หน้�งิ 
(ผ้้เอาปัระกันภัย์) โดย์ตกลงิจำะช้ดเช้ย์ค่ิาส่ินไหมที่ดแที่นให้แก ่
ผ้้เอาปัระกันภัย์หากเหตุการณ์ในอนาคิตอันไม่แน่ท่ี่�ระบุไว้ (เหตุการณ์
ท่ี่�เอาปัระกันภัย์) เกิดผลกระที่บในที่างิลบต่อผ้้เอาปัระกันภัย์ 
(ด้ภาคิผนวก ข ของิมาตรฐานการราย์งิานที่างิการเงิิน ฉบับท่ี่� 4 
เร่�องิ สั่ญญาปัระกันภัย์ส่ำาหรับแนวที่างิการใช้้นิย์ามน่�) (TFRS 4.ก)

เหตัุการณ์ที�ก่อให้เกิดภาระผููกพัน

 เหตุการณ์ท่ี่�ก่อให้เกิดภาระผ้กพันตามกฎหมาย์หร่อภาระผ้กพัน
จำากการอนุมาน ซ้ึ่�งิเป็ันผลให้กิจำการต้องิจ่ำาย์ช้ำาระภาระผ้กพันนั�น
โดย์ไม่ม่ที่างิเล่อกอ่�นท่ี่�เป็ันไปัได้ (TAS 37.10)

หลักการบัญชีที�รับรองทั�วไปที�ใช้ก่อนหน้า

 เกณฑ์์ที่างิการบัญช่้ท่ี่�ผ้้นำามาตรฐานการราย์งิานที่างิการเงิิน 
มาใช้้เป็ันคิรั�งิแรกนำามาใช้้ทัี่นท่ี่ ก่อนการปัรับใช้้มาตรฐานการราย์งิาน
ที่างิการเงิิน (TFRS 1.ก)

ประมาณการหนี�สิน

 หน่�สิ่นท่ี่�ม่คิวามไม่แน่นอนเก่�ย์วกับจัำงิหวะเวลาหร่อจำำานวน 
ท่ี่�ต้องิช้ำาระ (TAS 37.10)

การปรับโครงสร้าง

 แผนงิานท่ี่�อย์้่ภาย์ใต้การวางิแผนและคิวบคุิมของิฝ่่าย์บริหารของิ
กิจำการซึ่้�งิที่ำาให้ราย์การใดราย์การหน้�งิต่อไปัน่�เกิดการเปัล่�ย์นแปัลงิ
อย์่างิม่ส่าระส่ำาคัิญ
1)  ขอบเขตในการดำาเนินธุิรกิจำของิกิจำการ หร่อ
2)  ลักษณะการดำาเนินธุิรกิจำ (TAS 37.10)

อายุการใช้ประโยชน์

 กรณ่ใดกรณ่หน้�งิต่อไปัน่�
1)  ระย์ะเวลาท่ี่�กิจำการคิาดว่าจำะม่สิ่นที่รัพย์์ไว้ใช้้ หร่อ
2)  จำำานวนผลผลิตหร่อจำำานวนหน่วย์ในลักษณะอ่�นท่ี่�คิล้าย์คิล้งิกัน  
  ซ้ึ่�งิกิจำการคิาดว่าจำะได้รับจำากสิ่นที่รัพย์์ (TAS 16.6, TAS 36.6,  
  TAS 38.8, TFRS 16.ก)

มูลค่าจากการใช้

 ม้ลค่ิาปััจำจุำบันของิกระแส่เงิินส่ดในอนาคิตท่ี่�คิาดว่าจำะได้รับ 
จำากการใช้้สิ่นที่รัพย์์หร่อหน่วย์ท่ี่�ที่ำาให้เกิดเงิินส่ด (TAS 36.6)

โดย ส่่วนส่่�อส่ารองค์์กร

	 สำาหรับัผูู้้สนใจัสามารถัสั�งซืื้�อหนังสือนิยามคำาศััพท์ำฉบัับัเต็มทีำ�รวิบัรวิมคำาศััพท์ำเป็นจัำานวินมาก 
ในราคา	150	บัาทำ	ได้ทีำ�อาคารสภาวิิชาชพีบััญชี	หรือสั�งซืื้�อออนไลนไ์ด้ในเว็ิบัไซื้ต์	www.tfac.or.th	นอกจัากนั�น 
ยังมีวิางจัำาหน่ายทีำ�ศูันย์หนังสือจุัฬาลงกรณ์มหาวิิทำยาลัยอีกด้วิย	ขึ้อบัคุณค่ะ
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ใช้ธนบัตรถูกวิธี อย่าประทับตรา-ขีดเขียน!

	 เช่ื่�อว่่านัักบััญชีื่หลายท่่านัคงจะเคยได้้ยินัเกี�ยว่กับัการรณรงค์	การใช้ื่ธนับััตรที่�ถููกวิ่ธี	อย่าประทั่บัตรา-ขีีด้เขีียนัข้ีอคว่าม
บันัธนับััตรกันัมาบั้างแล้ว่นัะคะ	โด้ยธนัาคารแห่งประเท่ศไท่ย	(ธปท่.)	 ได้้ขีอคว่ามร่ว่มม่อประชื่าชื่นัให้ใชื่้ธนับััตรอย่างถููกว่ิธี 
เพ่ื่�อให้ธนับััตรมีอายุการใช้ื่งานัอย่างเหมาะสม	และเป็นัการประหยัด้การใช้ื่ท่รัพื่ยากรขีองประเท่ศ

	 การประทัับตรา	หรือการขีีดเขีียนข้ีอความลงบนธนบัตร	ถืือเป็นการใช้้ธนบัตรทีั�ไม่ถูืกวิธี	เนื�องจากธนบัตรทีั�ถูืกตราประทัับ	
หรือถูืกขีีดเขีียนจะถืือเป็นธนบัตรทีั�เสื่่ื่�อมส่ื่ภาพ	เพราะเปรอะเปรื�อนไปแล้ว	ซ่ึ่�ง	ธปทั.	จะต้องดำาเนินการคัดกรองออกจากระบบเศรษฐกิจ 
เช้่นเดียวกับธนบัตรช้ำารุดเพราะมีอายุการใช้้งานนานหรือฉีีกขีาด	เป็นต้น	ทัั�งนี�	 เพื�อให้ธนบัตรทัี�หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเป็น
ธนบัตรทัี�ส่ื่ะอาดและน่าใช้้ตามมาตรฐานทัี�กำาหนดไว้	 โดยในแต่ละปี	ธปทั.	ผลิตธนบัตรใหม่หลายพันล้านฉีบับ	เพื�อออกใช้้หมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจ	โดยกว่าร้อยละ	80	ขีองธนบัตรใหม่ดังกล่าวเป็นการพิมพ์เพื�อทัดแทันธนบัตรทีั�เสื่ื่�อมส่ื่ภาพไปแล้ว	ซ่ึ่�งถืือเป็นอัตรา 
ทัี�ส่ืู่งมากเมื�อเทัียบกับประเทัศอื�น	ๆ	และจากการศ่กษาพบว่า	หากประช้าช้นระมัดระวังการใช้้งาน	 โดยใช้้ธนบัตรอย่างถืูกวิธี 
ไม่ประทัับตรา	ไม่ขีีดเขีียน	และไม่ทัำาให้ฉีีกขีาด	จะส่ื่ามารถืประหยัดทัรัพยากรให้กับประเทัศได้ถ่ืงปีละหลายร้อยล้านบาทั	ซ่ึ่�งปัจจุบัน
ต้องเสี่ื่ยไป	เพื�อผลิตธนบัตรใหม่ทัดแทันธนบัตรทีั�เสื่ื่�อมส่ื่ภาพไปก่อนเวลาอันควร	ดังนั�น	ธปทั.จ่งขีอความร่วมมือให้ประช้าช้นใช้้ธนบัตร
อย่างถูืกวิธี	ในการผลิตธนบัตรใหม่ข่ี�นมาทัดแทันจะต้องเสี่ื่ยทัั�งเวลา	และทัรัพยากรต่าง	ๆ	ทีั�ใช้้ในการผลิตเป็นจำานวนมาก	และวิธีการ
ผลิตธนบัตรยุ่งยากพอส่ื่มควรโดยเริ�มจาก

1. การออกแบบ

2. การผลิตแม่แบบแม่พิมพ์

	 เริ�มด้วยการกำาหนดเรื�องราว	ภาพ	และขี้อความทัี�จะนำามาใช้้ในธนบัตร	ซึ่่�งทัี�ผ่านมาเป็นเรื�องเกี�ยวกับพระราช้กรณีียกิจ	
ประวัติศาส่ื่ตร์	ศิลปกรรม	และวัฒนธรรมประจำาช้าติ	หลังจากนั�นจ่งจัดองค์ประกอบภาพด้วยการเขีียนลวดลายและสี่ื่ขีองแบบธนบัตร
ให้คล้ายกับธนบัตรทีั�จะพิมพ์จริงมากทีั�สุ่ื่ด

	 เป็นขัี�นตอนการผลิตต้นฉีบับเพื�อเป็นแม่แบบส่ื่ำาหรับผลิตแม่พิมพ์ธนบัตร	ซ่ึ่�งมีทัั�งการแกะแผ่นโลหะด้วยมือเพื�อผลิตแม่พิมพ์
เส้่ื่นนูน	และงานเขีียนลวดลายสี่ื่พื�นด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์	ซ่ึ่�งเป็นลายเส้่ื่นทีั�มีความละเอียดซัึ่บซ้ึ่อนสู่ื่งเพื�อผลิตแม่พิมพ์สี่ื่พื�น	ในขัี�นตอนนี� 
จะต้องอาศัยความประณีีตและความอุตส่ื่าหะขีองบุคลากรเป็นพิเศษ	เพื�อให้ลวดลายทัุกเส่ื่้นคมช้ัดส่ื่วยงาม	โดยเฉีพาะพนักงาน 
แกะโลหะทัี�ต้องได้รับการฝึึกฝึนทัักษะจนช้ำานาญและส่ื่ั�งส่ื่มประส่ื่บการณี์นานปี	กว่าจะส่ื่ามารถืแกะลวดลายได้งดงาม	ถืูกส่ื่ัดส่ื่่วน 
หลังจากนั�น	จ่งประกอบต้นฉีบับทัั�งหมดเข้ีาด้วยกันตามแบบโดยเทัคนิคการถ่ืายภาพทัางการพิมพ์และเครื�องคอมพิวเตอร์	เพื�อใช้้ส่ื่ำาหรับ
ผลิตแม่พิมพ์สี่ื่พื�น	แม่พิมพ์เส้่ื่นนูน	และแม่พิมพ์ลายเซ็ึ่นต่อไป

3. การพิมพ์ธนบัตร

ก) การพิมพ์สีพื้น

ข) การพิมพ์เส้นนูน

	 เป็นงานขีั�นตอนแรกขีองการพิมพ์ธนบัตร	โดยใช้้เครื�องพิมพ์ทัี�ส่ื่ามารถืพิมพ์ภาพได้
ทัั�งส่ื่องด้านในเวลาเดียวกัน	ทัำาให้บางส่ื่่วนขีองลวดลายทัี�ตั�งใจออกแบบไว้ในตำาแหน่งตรงกัน
ทัั�งด้านหน้าและด้านหลังขีองธนบัตรซ้ึ่อนทัับกันส่ื่นิทั	หรือประกอบข่ี�นเป็นลวดลายทีั�ส่ื่มบูรณ์ี	
ซ่ึ่�งเป็นลักษณีะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างหน่�ง

	 เป็นการพิมพ์ภาพและลวดลายต่าง	ๆ 	ด้วยเครื�องพิมพ์แบบพิเศษทีั�ใช้้แรงกดพิมพ์สู่ื่ง 
และหม่กพิมพ์ซึ่่�งมีความเหนียวหนืดส่ืู่ง	 เพื�อทัำาให้หม่กพิมพ์กองนูนบนผิวกระดาษ	ทัำาให้ 
ได้รายละเอียดและความอิ�มตัวขีองสี่ื่สู่ื่ง	ใช้้ในการพิมพ์พระบรมฉีายาส่ื่าทิัส่ื่ลักษณ์ี	และตัวเลขี
แจ้งราคาด้านหน้าธนบัตร	ซึ่่�งเป็นลักษณีะต่อต้านการปลอมแปลงทัี�ส่ื่ำาคัญในการผลิตธนบัตร
และสิ่ื่�งพิมพ์มีค่าอื�น

Newsletter    Issue 9416



5. การผลิตธนบัตรสำาเร็จรูป

ค) การพิมพ์เลขหมายและลายเซ็น

4. การตรวจสอบคุณภาพ

	 แผ่นพิมพ์ธนบัตรทัี�ผ่านการพิมพ์เลขีหมายลายเซึ่็นแล้ว	จะถืูกส่ื่่ง
ไปผลิตเป็นธนบัตรส่ื่ำาเร็จรูปด้วยการตัดเป็นรายฉีบับ	และเขี้าส่ืู่่การรัดแหนบ 
รัดมัด	และห่อด้วยพลาส่ื่ติก	โดยจะมีการตรวจนับจำานวนธนบัตรในทุักขัี�นตอน 
ขีองการผลิต	 เพื �อให้ธนบัตรมีจำานวนถืูกต้อง	 ครบถื้วน	พร้อมจัดส่ื่่ง 
สู่่ื่มือประช้าช้นต่อไป

	 และส่ื่ิ�งทัี�นำามาใช้้ทัำาธนบัตรขีองไทัยนั�นคือ	กระดาษแบบพิเศษ 
ทีั�ทัำาจากผ้าฝ้ึาย	100%	และมีตราประทัับพิเศษหรือทีั�เราเรียกกันว่า	“ลายนัำ�า” 
ซึ่่�งเกิดจากการนำากระดาษเปียกมาอัดด้วยลูกกลิ�งซึ่่�งติดลวดลายนูนเอาไว ้
ซึ่่�งปกติจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า	แต่เมื�อนำาไปส่ื่่องผ่านแส่ื่งอัลตราไวโอเลต 
จะเห็นเป็นแส่ื่งเรืองข่ี�นมา	นอกจากความยากในกระบวนการผลิตแล้ว	ประเด็น 
ส่ื่ำาคัญทีั�สุ่ื่ดทีั�เขีาไม่อนุญาตให้เราผลิตธนบัตรเอง	ก็เพราะการผลิตเงินธนบัตร 
ออกมาในแต่ละครั �ง	 จำาเป็นต้องใช้้ทัองคำาส่ื่ำารองในคลังจำานวนหน่ �ง 
เพื�อส่ื่ร้างมันข่ี�นมา	จะเห็นได้ว่าในการผลิตธนบัตรใหม่ออกในแต่ละครั�งนั�นไม่ง่าย
อย่างทีั�คิดหลาย	ๆ 	ท่ัานคิด	เพราะจะต้องผ่านกระบวนการมากมาย	ต้องส่ื่รรหา 
ผ้าฝ้ึาย	100%	อีกทัั�งยังต้องส่ื่ำารองทัองคำาในคลังเพื�อส่ื่ร้างความมั�นใจอีกด้วย	 
รู้อย่างนี�แล้วพวกเราควรทีั�จะหันมาใส่่ื่ใจและดูแลรักษาธนบัตรให้มีอายุการใช้้งาน 
ได้นาน	ๆ	โดยการไม่ขีีดเขีียน	ประทัับตรา	 เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ	และ
ประดิษฐ์เป็นสิ่ื่�งใด	ๆ	เพียงเท่ัานี�ก็ส่ื่ามารถืยืดอายุขีองธนบัตรออกไปได้	และ
ลดการใช้้ทัรัพยากรในการผลิตธนบัตรไปได้อีกด้วย

	 ก่อนการพิมพ์ในขีั�นตอนนี�	 ธนบัตรจะต้องผ่านการตรวจส่ื่อบคัดแยกแผ่นทัี�ม ี
ขี้อบกพร่องออกไป	ส่ื่่วนธนบัตรทัี�มีคุณีภาพตามมาตรฐานจ่งจะส่ื่่งไปพิมพ์เลขีหมายและ 
ลายเซ็ึ่น	ซ่ึ่�งเป็นการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส่ื่ส์่ื่เพื�อควบคุมการออกใช้้ธนบัตร	ดังนั�น	เลขีหมาย 
ทัี�กำากับบนธนบัตรแต่ละฉีบับทัี �เป็นแบบและช้นิดราคาเดียวกันจะไม่ซึ่ำ �ากันเป็นอันขีาด 
ส่ื่ำาหรับลายเซึ่็นบนธนบัตรทัุกฉีบับตามกฎหมายกำาหนดให้เป็นลายเซึ่็นขีองรัฐมนตรีว่าการ 
กระทัรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทัศไทัยทีั�ดำารงตำาแหน่งอยู่ในส่ื่มัยนั�น	ๆ

	 การตรวจส่ื่อบคุณีภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตรถืือเป็นขีั �นตอนส่ื่ำาคัญ 
ขัี�นตอนหน่�ง	เพื�อให้ธนบัตรทีั�จะนำาออกใช้้มีคุณีภาพตามมาตรฐาน	ซ่ึ่�งธนบัตร 
ทัุกแผ่นทัุกฉีบับจะต้องผ่านการตรวจนับจำานวนทัุกขีั�นตอนอย่างละเอียด 
ตั�งแต่กระดาษเปล่าจนตัดเป็นธนบัตรส่ื่ำาเร็จรูป	 โดยการคัดแยกแบ่งเป็น	3 
ลักษณีะ	ได้แก่

	 1.	 แผ่่นัพื่ิมพื่์ด้ี	คือ	แผ่นพิมพ์ทัี�มีธนบัตรทัุกฉีบับตรงตามมาตรฐาน 
	 	 จะส่่ื่งไปพิมพ์เลขีหมายหมวดปกติ
	 2.	 แผ่่นัพิื่มพ์ื่ชื่ำารุด้บัางส่ว่นั	คือ	แผ่นพิมพ์ทีั�มีธนบัตรบางฉีบับคุณีภาพ 
	 	 ไม่ตรงตามมาตรฐาน	จะส่่ื่งไปพิมพ์เลขีหมายหมวดช้ำารุดบางส่่ื่วน
	 3.	 แผ่่นัพิื่มพ์ื่เสีย	 คือ	แผ่นพิมพ์ธนบัตรทีั�คุณีภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน		 
	 	 จะถืูกส่ื่่งไปทัำาลายโดยมีมาตรการควบคุมจำานวนทัั �งก่อนและ 
	 	 หลังการทัำาลายอย่างรัดกุม

กระบวนการผลิตธนบัตร

ออกแบบธนบัตร

ผลิตแมพิมพธนบัตร

พิมพธนบัตร

ตรวจคุณภาพ

แผนพิมพธนบัตร

ผลิตธนบัตรสำเร็จรูป

และการบรรจุหีบหอ

1

2

3

4

5

ขอบคุุณท่ี่�มา  ธนาคุารแห่่งประเที่ศไที่ย
เร่ยบเร่ยงโดย  ส่่วนงานส่่�อส่ารองคุ่กร
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4 เทคนิค
ปรับสมดุลอารมณ์สำาหรับผู้สูงอายุ

	 ผู้้�สู้งอายุุเป็็นวััยุแห่่งการเผู้ชิิญห่น�ากับควัามเป็ล่ี่�ยุนแป็ลี่งห่ลี่ายุ	ๆ 	ไม่ว่ัาจะเป็็นสูภาพร่างกายุ	ทัักษะการใชิ�ช่ิวิัตท่ั�ลี่ดลี่ง	แลี่ะสูภาพจิตใจ 
ท่ั�ต�องเผู้ชิิญกับควัามเป็ล่ี่�ยุนแป็ลี่งในห่ลี่ายุๆ	อยุ่าง	จากข้�อม้ลี่ข้อง	United	Nations	World	Population	Ageing	พบว่ัา	ป็ระเทัศไทัยุ 
กำาลัี่งอยุ่้ในช่ิวังการเป็ล่ี่�ยุนผู่้านเข้�าสู่้	 สัูงคมผู้้�สู้งอายุุ	โดยุสูมบ้รณ์์	(Aged	Society)	 ซ่ึ่�งคาดการณ์์ว่ัาในปี็	2564	ไทัยุจะเข้�าสู่้สัูงคมป็ระชิากร 
สู้งวััยุแบบสูมบ้รณ์์	โดยุม่ผู้้�ท่ั�อายุุมากกว่ัา	60	ปี็	เกิน	20%	ข้องจำานวันป็ระชิากรทัั�งห่มด

	 และในเม่ื่�อเรากำำาลังเผชิิญกัำบสัังคมื่ผ้�ส้ังอายุุ	 ผ้�เขีียุนจึึงขีอใชิ�พ่ื้�นทีี่�ในกำารเผยุแพื้ร่บที่ความื่จึากำ	ชีิวจิึต	ในคอลัมื่น์	Trick	&	Treat	กำารดู้แล 
ผ้�ส้ังวัยุ	สุัขีกำายุ	ทีี่�เขีียุนโดูยุ	Darika	เร่�อง	4	เที่คนิค	ปรับสัมื่ดูุลอารมื่ณ์์สัำาหรับผ้�ส้ังอายุุ	 ซึึ่�งเป็นสัาระความื่ร้�ทีี่�น่าสันใจึ	โดูยุผ้�อ่านสัามื่ารถนำาความื่ร้� 
ไปปรับใชิ�ในชีิวิตประจึำาวันไดู�ไม่ื่มื่ากำก็ำน�อยุค่ะ

4 เทคนิค ปรับสมดุลอารมณ์สำาหรับผู้สูงอายุ ที่เอามาฝากมีดังนี้ค่ะ

มองความเปลี่ยนแปลงว่าไม่ ใช่ปัญหา

ฝึกคิดถึงเรื่องดี ๆ

ทำากิจกรรมที่ชอบ

ออกกำาลังสมอง

	 เม่ื่�อเขี�าส่้ัช่ิวงวยัุผ้�ส้ังอายุ	ุยุอ่มื่มื่คีวามื่เปลี�ยุนแปลงตามื่	ภาวะธรรมื่ชิาตเิกำดิูขึี�น	เช่ิน	ร่างกำายุเส่ั�อมื่ถอยุ 
จึากำเม่ื่�อก่ำอนเดิูนไดู�ว่องไว	แต่วันนี�ต�องใชิ�ไมื่�เที่�าช่ิวยุพื้ยุุงตัวเอง	สิั�งทีี่�เกิำดูขึี�นจึึงอาจึส่ังผลต่ออารมื่ณ์์ขีองคนส้ังวัยุไดู� 
แต่ในเม่�อเราไม่สูามารถควับคุมสิู�งท่ั�ร่วังโรยุไป็ตามธรรมชิาติได�	สิู�งท่ั�ควัรทัำามากกว่ัาจ่งเป็็นการเลิี่กยุ่ดติดว่ัา 
สิู�งเห่ล่ี่านั�นค่อปั็ญห่า	แลี่ะหั่นมาให่�ควัามสูนใจกับสิู�งท่ั�เรายัุงควับคุมได�จะด่กว่ัา	อาทิี่	กำารกิำนอาหาร 
ทีี่�ช่ิวยุบำารุงร่างกำายุ	กำารออกำกำำาลังกำายุ	กำารพัื้กำผ่อนให�เพีื้ยุงพื้อ	กำารดู้รายุกำารตลกำเพ่ื้�อสัร�างความื่ผ่อนคลายุ	
หร่อที่ำาสิั�งใดูก็ำไดู�ทีี่�มีื่ความื่สุัขีและไม่ื่ที่ำาให�ใครเดู่อดูร�อน

	 ธรรมื่ชิาติขีองคนเราจึะจึดูจึำาเร่�อง	ร�ายุไดู�มื่ากำกำว่าเร่�องดีู	 ยิุ�งอายุุเพิ�มมากข่้�น	 ทัั�งเร่�องร�ายุแลี่ะด่ 
ยุ่อมผู่้านเข้�ามาในช่ิวิัตมากข่้�น	แต่สิู�งห่น่�งท่ั�ทุักท่ัานสูามารถทัำาได�ค่อ	การเล่ี่อกคิดถ่งสิู�งด่	ๆ	ท่ั�ผู่้านเข้�ามา 
ให่�มากกว่ัาเร่�องร�ายุ	ๆ	โดูยุเริ�มื่ฝึึกำสัังเกำตตัวเองว่า	ในแต่ละวันเรามัื่กำจึะนั�งนึกำถึงสิั�งทีี่�ไม่ื่ดีูอยุ้่บ่อยุ	ๆ	หร่อไม่ื่ 
ซึึ่�งเม่ื่�อไรทีี่�ร้�ตัวว่ากำำาลังคิดูลบอยุ้่	ควรรีบหยุุดูความื่คิดูนั�น	เพ่ื้�อให�สัมื่องไดู�บันทึี่กำเร่�องราวดีู	ๆ	ลงไป

	 เม่ื่�อเขี�าส่้ัวัยุเกำษีียุณ์แล�ว	ผ้�ส้ังอายุุจึึงควรมื่องโลกำในแง่ดีูว่า	ชีิวิตในช่ิวงนี�ก็ำคล�ายุกัำบช่ิวงเวลาปิดูเที่อมื่ 
ในวัยุเด็ูกำ	ซ่ึ่�งเป็็นเวัลี่าทั่�เราจะได�พกัผู้อ่นอยุา่งเตม็ทั่�แลี่ะม่เวัลี่าทัำาอะไรกไ็ด�ทั่�อยุากทัำา	ดังนั�น	ห่ากใครร้�สู่กเบ่�อ 
ห่ร่อเห่งา	อาจห่ากิจกรรมท่ั�เป็็นป็ระโยุชิน์มาทัำาเพ่�อฆ่่าเวัลี่า	เช่ิน	งานเยุบ็ปักำถักำร�อยุ	ที่ำาอาหาร	ร�องเพื้ลง	หร่อ
อาจึเขี�าร่วมื่ชิมื่รมื่ต่าง	ๆ 	เพ่ื้�อเป็นกำารเปิดูโอกำาสัให�ไดู�เจึอเพ่ื้�อนใหม่ื่ในวัยุเดีูยุวกัำน	วิธีนี�จึะช่ิวยุบำาบัดูความื่เครียุดู
และที่ำาให�เราไดู�ดึูงความื่สัามื่ารถขีองตน	ออกำมื่าใชิ�	ซึึ่�งจึะช่ิวยุให�คนส้ังวัยุร้�สึักำภ้มิื่ใจึในตนเองมื่ากำขึี�น

 การออกกำาลัี่งสูมอง	ห่ร่อ	นิวัโรบิกส์ูเอกเซึ่อร์ไซึ่ส์ู	(Neurobics	Exercise)	ค่อ	การฝึึกให่�สูมอง 
สู่วันต่าง	ๆ 	ทัำางานเช่ิ�อมโยุงกันได�ด่ข่้�น	ซ่ึ่�งม่สู่วันช่ิวัยุฝึึกควัามจำา	สูมาธิ	การรับร้�	รวัมทัั�งอารมณ์์	แลี่ะยัุงถ่อ
เป็็นการชิะลี่อควัามเสู่�อมข้องร่างกายุอยุ่างห่น่�ง	 ตัวอยุ่างกำารออกำกำำาลังสัมื่องไดู�แก่ำ	กำารหยุิบสิั�งขีองดู�วยุม่ื่อ 
ขี�างทีี่�ไม่ื่ถนัดู	 เพ่ื้�อให�สัมื่องทัี่�งซีึ่กำซึ่�ายุและซีึ่กำขีวาไดู�ใชิ�งานทัี่�งสัองขี�าง	กำารปิดูไฟแล�วใชิ�ม่ื่อคลำาหาสิั�งขีอง 
เพ่ื้�อกำระตุ�นประสัาที่ดู�านกำารสััมื่ผัสั	หร่อวิธีง่ายุๆอยุ่างกำารอ่านหนังส่ัอ	ก็ำถ่อเป็นตัวช่ิวยุในกำารเพิื้�มื่เติมื่ขี�อม้ื่ล
ใหม่ื่	ๆ	ให�สัมื่อง

ท่ี่�มา https://goodlifeupdate.com/healthy-body/69246.html
https://il.mahidol.ac.th/

เร่ียบเร่ียงโดย ส่่วนงานส่่�อส่ารีองค์์กรี
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ขอควรปฏิบัติ

ในชวงเทศกาลกินเจ

ขอควรปฏิบัติ

ในชวงเทศกาลกินเจ

หามกินผักฉุนหรือ

ผักที่มีกลิ่นแรง

หามกินเนื้อสัตว

หามกินอาหารรสจัด

ถวยชามที่ ใช

จะตองไมปนกัน

แตงกายดวยชุดขาว

ควรพูดจากัน

ดวยคำสุภาพ

ตองกินอาหาร

ที่คนกินเจดวยกันปรุง

หามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง

เชน โรงเจ, โรงทาน

และศาลเจา เปนตน

ไมฆาสัตวตัดชีวิต
หามสูบบุหรี่และ

หามด�มของมึนเมา

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เจ

อีกไมกี่วันก็จะถึงเทศกาลถือศีลกินเจกันแลว ซึ่งในปนี้ตรงกับวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563

รวมเปนเวลา 9 วัน เช�อวาสมาชิกหลาย ๆ ทาน คงจะเตรียมตัวกันบางแลว

TFAC Newsletter ฉบับนี้จึงนำเร�อง 10 ขอควรปฏิบัติในชวงเทศกาลกินเจมาฝากคะ

ที่มา www.thaismescenter.com
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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

ชำำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/TFAC Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

อ่าน TFAC Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตรการตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบ

 เมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 1/63   

 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,300 บาท (รวม VAT)

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

 หลักสูตรการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/63 

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

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตรการจัดทำางบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/63  

 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,800 บาท (รวม VAT)

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 1/63 

 วันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 9,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 10,000 บาท (รวม VAT)

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ ห้องซากุุระ ชำั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23


