
ESG กับทิศทางการปรับตัว
ของนักบัญชีสากลและนักบัญชีไทย ตอนที่ 2

มืออาชีพการวางระบบบัญชี
กับการสร�างความยั่งยืนของ ASEAN CPA

และผู�ประกอบว�ชาชีพบัญชีไทย

การบัญชีกับความยั่งยืน ตอนที่ 2
ตัวชี้วัดทางการเง�นสูตัวชี้วัดความยั่งยืน

การพ�จารณารับงานสอบบัญชี
ของกิจการที่มีสินทรัพย�ดิจ�ทัล





วัตถุประสงค์
	 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� 
สภาวชิาชพ้ื่บัญัชส้งวนี้สทิธิิ์�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

คณะผู้จัดทำ�
• สาวิติา สวุิรรณกูลู
	 ผูู้จ้ัดัการส่วนี้ส่�อสารองค์กร
• สขุุมุาลย์ แกู้วิสนั่ั�นั่
• ชัยากูรณ์ นุั่กูลู
• กูติตมิา ทองเอียด
• กูฤษณะ แกู้วิเจ่รญิ
	 เจ้ัาห้น้ี้าท้�ส่วนี้ส่�อสารองค์กร

กำ�หนดเวล�
เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายไต้รมูาส

ข้อมูลติดต่อ
Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567

Facebook
https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY

LINE ID 
@tfac.family

จดหม�ยข่�ว
โดยสภัาวิิชัาชีัพบัญชีั ในั่พระบรมราชูัปิถัมภ์ั
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

TALK
สวััสดีีครัับ พี่ี� ๆ สมาชิิก

 เผลอแป๊๊บเดีียวัก็เข้้าส่�ไตรัมาสที่ี� 4 แล้วั หากพี่ี� ๆ สมาชิิกติดีตามข้�าวัฝนฟ้้าอากาศตั�งแต� 
ต้นป๊ี 2565 จะพี่บวั�ามีข้�าวัภััยธรัรัมชิาติให้เห็นกันมากข้้�น ซ้ึ่�งเป็๊นเหตุการัณ์์ทีี่�เกิดีข้้�นเกือบ 
ทีุ่กที่วัีป๊ที่ั�วัโลก สำหรัับป๊รัะเที่ศไที่ย เรัาจะสังเกตไดี้วั�าป๊รัิมาณ์น�ำฝนที่ี�ตกในชิ�วังนี�มีควัามรัุนแรัง
มากกวั�าป๊กติ และครัอบคลุมในพี่ื�นที่ี�หลายจังหวััดี ส�งผลให้เกิดีน�ำที่�วัมตามมา ซึ่้�งเหตุการัณ์์ 
Extreme Weather หลายๆครัั�งที่ี�เกดิีข้้�นนบัไดีว้ั�าอาจมทีี่ี�มาจากการัเป๊ลี�ยนแป๊ลงสภัาพี่ภัมิ่อากาศ 
(Climate Change) หรัือที่ี�ตอนนี�เรัียกกันวั�า ป๊รัากฎการัณ์์โลกรัวัน ที่ี�นับวัันยิ�งที่วัีค่ณ์เพี่ิ�มมากข้้�น 

 ดัีงนั�น ภััยธรัรัมชิาติจ้งไม�ใชิ�เรัื�องไกลตัวัอีกต�อไป๊ เรัาจ้งต้องเตรัียมตัวัรัับมือกับ 
การัเป๊ลี�ยนแป๊ลงเพี่ื�อหลีกเลี�ยงภััยพี่ิบัติทีี่�จะเกิดีข้้�น หรัือที่ำให้มันเกิดีข้้�นน้อยที่ี�สุดี ดี้วัยการัดี่แล 
รัักษาสิ�งแวัดีล้อม ซึ่้�งเรัิ�มที่ำไดี้ง�าย ๆ เพี่ียง Reduce Reuse Recycle กิจวััตรัป๊รัะจำวััน 
รัอบตัวัเรัา เชิ�น ลดีการัใชิ้พี่ลังงาน หลีกเลี�ยงการัใชิ้โฟ้ม การัใชิ้พี่ลาสติก หรัือใชิ้กรัะดีาษที่ั�ง 2 ดี้าน 
ก�อนที่ิ�ง สำหรัับองค์กรัการันำหลักตามแนวัคิดี ESG หรืัอแนวัคิดีเกี�ยวักับการัพัี่ฒนาองค์กรั 
อย�างยั�งยืน ทีี่�คำน้งถ้ึงควัามรัับผิดีชิอบ 3 ดี้านหลัก คือ สิ�งแวัดีล้อม สังคม การักำกับดี่แล 
มาป๊รัับใชิ้ก็ชิ�วัยลดีผลกรัะที่บจาก Climate Change ไดี้เชิ�นเดีียวักัน

 สำหรับั TFAC Newsletter ฉบบัที่ี� 104 นี�มาในธมี “ASEAN CPA and Sustainability” 
โดียภัายในเล�มมีบที่ควัามสารัะป๊รัะโยชิน์ที่ี�เกี�ยวักับควัามยั�งยืนมากมาย อาที่ิ

 - ESG กับที่ิศที่างการัป๊รัับตัวัข้องนักบัญชิีสากลและนักบัญชิีไที่ย ตอนที่ี� 2

 - มืออาชีิพี่การัวัางรัะบบบัญชิกัีบการัสร้ัางควัามยั�งยนืข้อง ASEAN CPA และผ้่ป๊รัะกอบ 
  วัิชิาชิีพี่บัญชิีไที่ย

 - การับัญชิีกับควัามยั�งยืน ตอนที่ี� 2 : ตัวัชิี�วััดีที่างการัเงินส่�ตัวัชิี�วััดีควัามยั�งยืน

 และเพี่ื�อเป๊็นการัให้ควัามสนับสนุนวิัชิาชิีพี่บัญชีิให้ก้าวัส่�ควัามยั�งยืน สภัาวัิชิาชิีพี่บัญชีิ 
จ้งมีกำหนดีจัดีกิจกรัรัมใหญ�แห�งป๊ี 2565 ได้ีแก� 1) งานสัมมนา The 3rd ASEAN CPA 
Conference: Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN Business และ 
2) ASEAN Accountancy Conference on Sustainability ที่ี�จะจัดีในวัันที่ี� 7-8 ตุลาคม 2565 
โดียจัดีในรั่ป๊แบบ Hybrid สำหรัับพีี่� ๆ ที่ี�สมัครัเข้้ารั�วัมแบบ Onsite ไม�ทัี่น สามารัถึรัับชิมแบบ 
Online ไดี้ที่ั�งที่างสื�อ Facebook และสื�อ Youtube ข้องสภัาวัิชิาชิีพี่บัญชีิ เพีี่ยงแค�ค้นหาชืิ�อ 
@tfac.family ก็จะสามารัถึเข้้าไป๊รัับชิมกันไดี้เลยครัับ

 สุดีที่้ายนี�� หากที่�านสมาชิิกมีข้้อแนะนำในการัที่ำงานสภัาวิัชิาชีิพี่บัญชิีสามารัถึแจ้ง 
ให้น้องคิดีและที่ีมงานรัับที่รัาบ ผ�านชิ�องที่าง pr@tfac.or.th ไดี้เลยนะครัับ
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ก�รพิจ�รณ�รับง�นสอบบัญชี
ของกิจก�รที่มีสินทรัพย์ดิจิทัล          

APA หม�ยถึง ...

บริษัทหรือห้�งหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีคว�มสัมพันธ์กัน ต�มม�ตร� 71 ทวิ วรรค 2 (2)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญ�ประกันภัย (TFRS 17)
ได้ประก�ศลงร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว  

ESG กับทิศท�งก�รปรับตัว
ของนักบัญชีส�กลและนักบัญชีไทย ตอนที่ 2

ก�รบัญชีกับคว�มยั่งยืน ตอนที่ 2
ตัวชี้วัดท�งก�รเงินสู่ตัวชี้วัดคว�มยั่งยืน

UPDATE หลักเกณฑ์ก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่อง 
ท�งวิช�ชีพสำ�หรับผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชี

Special Interview
IT Governance & Risk Management

Thailand Accounting Case
Competition 2022

Login ครบ...จบในครั้งเดียว ด้วยระบบ
TFAC Online Service (Single Sign-on)

มืออ�ชีพก�รว�งระบบบัญชี
กับก�รสร้�งคว�มยั่งยืนของ ASEAN CPA
และผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีไทย

คว�มท้�ท้�ยของสำ�นักง�นสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี
ในก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นฉบับใหม่ ISQM     

ก�รตรวจสอบที่่ใช้เทคโนโลยี:
ปลดล็อกก�รตรวจสอบแบบเดิม

TFAC UPDATE

SCALABILITY

การพิจารณา
รับงานสอบบัญชี

ของกิจการที่มี
สินทรัพย์ดิจิทัล

ตัวชี้วัดทางการเงินสู่ตัวชี้วัดความยั่งยืน
การบัญชีกับความยั่งยืน ตอนที่ 2

กับทิศทางการปรับตัวของ
นักบัญชีสากลและนักบัญชีไทย

ESG
ตอนที่ 2

มืออาชีพการวางระบบบัญชี
กับก�รสร้�งคว�มยั่งยืน
ของ ASEAN CPA
และผู้ประกอบ
วิช�ชีพบัญชีไทย
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พิิธีีเปิิดโครงการ CFO In Practice ร่�นที่ี� 10

พิิธีีมอบวุ่ฒิิบัตรวุิชาชีพิด้านการบัญชีนิติวุิที่ยา 
(Forensic Accounting Certificate: FAC) ร่�นที่ี� 2

TFAC 
UPDATE

	 เมื่่�อวัันที่่�	 1	 กรกฎาคมื่	2565	สภาวัิชาช่พบััญช่จััดพิธ่ีเปิิด 
โครงการ	 CFO	 in	 Practice	 ร่�นที่่� 	 10	 โดยมื่่วััตถุ่ปิระสงค์ 
เพ่�อเสริมื่ควัามื่ร้�ด�านวัิชาช่พด�านบััญช่และการเงิน	 และเพ่�อให้� 
ผู้้�เข้�าร�วัมื่อบัรมื่สามื่ารถุนำห้ลักการ	เที่คนิค	และควัามื่ร้�ไปิปิระย่กต์
ใช�ในการปิฏิิบััติงานด�านการบััญช่และการเงิน	รวัมื่ถุึงเสริมื่สร�าง 
ควัามื่เป็ินมื่่ออาช่พในบัที่บัาที่ผู้้�บัริห้ารด�านการเงิน	 โดยรับัฟััง 
การบัรรยายจัากวัิที่ยากรผู้้�ที่รงค่ณวั่ฒิิจัากห้ลากห้ลายสายงาน 
และธี่รกิจั	อาที่ิเช�น	การบัริห้ารที่รัพยากรบั่คคล	การวัางกลย่ที่ธี์
ข้ององค์กรเพ่�อปิรับัตัวัและก�าวัเข้�าส้�ย่ค	Digital	4.0	รวัมื่ถุึงแนวัคิด
ด�านตลาดเงินและตลาดที่่น	และกฎเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวัข้�อง	ภายในพิธี่
เปิิดโครงการได�รับัเก่ยรติจัาก	นางสาวภััทรลดา สง่าแสง ปิระธีาน
คณะกรรมื่การวัิชาช่พบััญช่ด�านการบััญช่บัริห้าร	เปิ็นปิระธีานกล�าวั
เปิิดงาน	

	 เมื่่�อวัันที่่�	18	กรกฎาคมื่	2565	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล	นายก
สภาวัิชาช่พบััญช่	พร�อมื่ด�วัยคณะกรรมื่การสภาวัิชาช่พบััญช่	และ
ผู้้�บัริห้ารสภาวัิชาช่พบััญช่	 ร�วัมื่บัันที่ึกเที่ปิถุวัายพระพร	 สมื่เด็จั
พระนางเจั�าสิริกิติ�	พระบัรมื่ราชิน่นาถุ	พระบัรมื่ราชชนน่พันปิีห้ลวัง 
เน่�องในโอกาสมื่ห้ามื่งคลเฉลิมื่พระชนมื่พรรษา	12	สิงห้าคมื่	ณ	สถุาน่ 
วัิที่ย่โที่รที่ัศน์แห้�งปิระเที่ศไที่ย	(NBT)

	 เมื่่�อวัันที่่�	 6	 สิงห้าคมื่	 2565	 คณะที่ำงานศึกษาและพัฒินา
ห้ลักส้ตรการปิ้องกันการที่่จัริตการฟัอกเงินและการสนับัสน่น
การก�อการร�าย	ภายใต�คณะอน่กรรมื่การด�านการพัฒินาวัิชาช่พบััญช่	
ได�จััดพิธี่มื่อบัวั่ฒิิบััตรสำห้รับัผู้้�ผู้�านการอบัรมื่และที่ดสอบั	โครงการ
วั่ฒิิบััตรวัิชาช่พด�านการบััญช่นิติวัิที่ยา	 (Forensic	Accounting	
Certificate:	FAC)	 ร่�นที่่�	2	จัำนวัน	29	ที่�าน	ณ	โรงแรมื่สวัิสโฮเต็ล	
กร่งเที่พฯ	 โดยได�รับัเก่ยรติจัากนายวรวิทย์ เจนธนากุุล นายก 
สภาวัิชาช่พบััญช่	 ให้�เก่ยรติกล�าวัแสดงควัามื่ยินด่เเละมื่อบัวั่ฒิิบััตร 
ให้�เเก�ผู้้�ผู้�านการที่ดสอบั	และได�รับัเกย่รติจัากผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์สมช่าย 
ศภุัธาดา	ปิระธีานคณะที่ำงานฯ	กล�าวัรายงานสรป่ิผู้ลการจัดัโครงการ

สภาวุิชาชีพิบัญชีเข้้าร�วุมบันที่ึกเที่ปิถวุายพิระพิร 
สมเด็จพิระนางเจ้าสิริกิติ� พิระบรมราชินีนาถ 

พิระบรมราชชนนีพิันปิีหลวุง เน่�องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพิระชนมพิรรษา 12 สิงหาคม 2565
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การจัดหลักสูตรอบรมเชิงปิฏิิบัติการ Cloud 
Accounting Software สำหรับ SMEs  เเละพิิธีี

มอบโล�เกียรติค่ณให้เเก�บริษัที่ Software Provider

สภาวุิชาชีพิบัญชีจัดโครงการเปิิดบ้าน
สภาวุิชาชีพิบัญชี Open House ครั�งที่ี� 3/2565 

ผ่�านช�องที่าง Online

พิิธีีมอบวุ่ฒิิบัตรหลักสูตรผู่้บริหารหน�วุยงานตรวุจ
สอบภายใน (CAE) ร่�นที่ี� 2 

สภาวุิชาชีพิบัญชีเข้้าร�วุมงานเน่�องในวุันคล้ายวุัน
สถาปินากระที่รวุงพิาณิชย์ ครบรอบ 102 ปิี

	 เมื่่�อวัันที่่�	 29	 สิงห้าคมื่	 2565	นายพิิช่ิต ลีละพิันธ์เมธา 
ปิระธีานคณะกรรมื่การวัิชาช่พบััญช่ด�านการที่ำบััญช่	พร�อมื่ด�วัย
คณะกรรมื่การวัชิาชพ่บัญัชด่�านการที่ำบัญัช่	จัดัพธิีม่ื่อบัโล�เกย่รตคิณ่
ให้�เเก�บัรษิทัี่	Software	Provider	ทัี่�ง	8	บัรษิทัี่	ที่่�ได�เข้�าร�วัมื่โครงการ
สนับัสน่น	Cloud	Accounting	Software	สำห้รับัธี่รกิจั	SMEs	
ตามื่เกณฑ์ข์้ั�นต�ำที่่�สภาวัชิาชพ่บัญัชก่ำห้นด	ณ	อาคารสภาวัชิาชพ่บัญัช่
ที่ั�งน่� 	 ห้ลักส้ตรอบัรมื่ดังกล�าวั	 มื่่การจััดอบัรมื่ที่ั�งห้มื่ด	 2	 วััน 
โดยวัันที่่�	10	สิงห้าคมื่	2565	ช�วังเช�าจัะเปิ็นการจััดอบัรมื่ให้�ควัามื่ร้�
ด�านการที่ำบัญัชแ่ละด�านภาษเ่งนิได�	และ	e-Tax	ส�วันช�วังบั�ายจัะเปิน็
การอบัรมื่เชิงปิฏิิบััติการ	สำห้รับักิจักรรมื่ในวัันที่่�	29	สิงห้าคมื่	2565	
จัะมื่่การจััดพิธี่มื่อบัโล�เก่ยรติค่ณให้�เเก�บัริษัที่	Software	Provider	
ที่ั�ง	8	บัริษัที่	เพ่�อเปิ็นการแสดงควัามื่ข้อบัค่ณและเปิ็นเก่ยรติสำห้รับั	
Software	Provider	ที่่�ได�เข้�าร�วัมื่โครงการและให้�ควัามื่ร�วัมื่ม่ื่อ
ในการดำเนินกิจักรรมื่ต�าง	ๆ	ซึ่ึ�งการจััดอบัรมื่ในครั�งน่�มื่่ผู้้�สนใจั
เข้�าร�วัมื่อบัรมื่	85	คน

	 เมื่่�อวัันที่่�	22	สิงห้าคมื่	2565	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล	นายก
สภาวิัชาช่พบััญช่	พร�อมื่ด�วัย	นางภั้ษณา แจ่มแจ�ง	ผู้้�อำนวัยการ	
และนายสายช่ล เช่้�อทหาร	ผู้้�ช�วัยผู้้�จัดัการฝ่า่ยกฎห้มื่าย	เข้�าร�วัมื่งาน
เน่�องในวัันคล�ายวัันสถุาปินากระที่รวังพาณิชย์	ครบัรอบั	102	ปิี 
ณ	อาคารสำนกังานปิลดักระที่รวังพาณชิย	์จังัห้วัดันนที่บัร่	่ภายในงาน
สภาวัิชาช่พบััญช่ได�มื่อบัเงินบัริจัาคสมื่ที่บัท่ี่น	“มื่้ลนิธีิวัิสส่กรรมื่”	
เพ่�อเป็ินที่่นการศึกษาแก�บั่ตรธิีดาข้องข้�าราชการ	และเจั�าห้น�าที่่�ใน
สงักดักระที่รวังพาณชิยโ์ดยมื่น่างวรรณภัรณ ์เกุตทุตั ผู้้�ตรวัจัราชการ
กระที่รวังพาณิชย์	เปิ็นผู้้�รับัมื่อบั

	 เมื่่�อวัันที่่�	 30	 สิงห้าคมื่	2565	สภาวัิชาช่พบััญช่จััดโครงการ
เปิิดบั�านสภาวัิชาช่พบััญช่	 (TFAC	Open	House)	ปิระจัำปิี	2565	
ครั�งที่่�	 3/2565	ผู้�านช�องที่าง	Online	 โครงการน่�มื่่วััตถุ่ปิระสงค์
เพ่�อให้�นิสิตนักศึกษาได�ที่ำควัามื่ร้�จัักกับัสภาวัิชาช่พบััญช่	มื่่ควัามื่ร้� 
ควัามื่เข้�าใจัเก่�ยวักับัเส�นที่างส้�วัิชาช่พบััญช่	 จัรรยาบัรรณข้อง 
ผู้้�ปิระกอบัวัิชาช่พบััญช่	 และมื่าตรฐานการรายงานที่างการเงิน
ในปิัจัจั่บััน	 โดยมื่่นายวีระเดช่ เตช่ะวรินทร์เลิศ	 ผู้้�ชำนาญการ	
ฝ่่ายวัิชาการด�านมื่าตรฐานการบััญช่	 เป็ินวัิที่ยากรผู้้�บัรรยาย	
โดยภายในงานมื่่คณาจัารย์และนิสิตนักศึกษาเข้�าร�วัมื่กิจักรรมื่
รวัมื่ที่ั�งสิ�น	94	คน	ปิระกอบัด�วัยสถุาบัันการศึกษาที่่�เข้�าร�วัมื่	ดังน่�
-	มื่ห้าวัิที่ยาลัยราชภัฏิรำไพพรรณ่	เข้�าร�วัมื่จัำนวัน	69	คน
-	มื่ห้าวัิที่ยาลัยวังษ์ชวัลิตก่ล	เข้�าร�วัมื่จัำนวัน	25	คน
	 สภาวิัชาชพ่บัญัชร้่�สกึยนิดท่ี่่�คณาจัารย์และน�อง	ๆ 	นสิตินกัศกึษา
จัากสถุาบัันการศึกษาต�าง	ๆ	ให้�ควัามื่สนใจัเข้�าร�วัมื่กิจักรรมื่ครั�งน่� 
และห้วัังวั�าจัะนำควัามื่ร้�ควัามื่เข้�าใจัที่่�ได�รับัไปิใช�เป็ินปิระโยชน์
ในการเตร่ยมื่พร�อมื่ส้�เส�นที่างสายวัิชาช่พบััญช่ในอนาคตต�อไปิ

	 เมื่่�อวัันที่่�	30	สิงห้าคมื่	2565	กรรมื่การคณะที่ำงานโครงการ
พัฒินาห้ลักส้ตรอบัรมื่ด�านการตรวัจัสอบัภายใน	สภาวิัชาช่พบััญช ่
จััดพิ ธ่ีมื่อบัวั่ฒิิบััตรให้�แก�ผู้้�ผู้�านการอบัรมื่ห้ลักส้ตรผู้้�บัริห้าร
ห้น�วัยงานตรวัจัสอบัภายใน	 CAE	 Chief	 Audit	 Executive	
Professional		Leadership	Program	(CAE)	ร่�นที่่�	2	โดยได�รับัเกย่รติ
จัากนายวรวิทย์ เจนธนากุุล นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ให้�เก่ยรติกล�าวั
เปิิดงาน	และมื่อบัวั่ฒิิบััตรให้�กับัผู้้�ผู้�านการอบัรมื่	จัำนวัน	20	ที่�าน
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งานสภาวุิชาชีพิบัญชีร�วุมงานวุันคล้ายวุันสถาปินา
กรมสรรพิากร ครบรอบ 107 ปิี

สภาวุิชาชีพิบัญชีจัดโครงการอบรมจรรยาบรรณ
ข้องผู่้ปิระกอบวุิชาชีพิบัญชี  โดยไม�มีค�าใช้จ�าย

	 เมื่่�อวัันที่่�	2	กันยายน	2565	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล	นายก
สภาวัิชาช่พบััญช่	พร�อมื่ด�วัยนายอนันต์ สิริแสงทักุษิณ	อ่ปินายก
คนท่ี่�สอง	และปิระธีานคณะกรรมื่การวิัชาช่พบััญช่ด�านการบััญช่
ภาษ่อากร	และนางภั้ษณา แจ่มแจ�ง	ผู้้�อำนวัยการสภาวัิชาช่บััญช่	
เข้�าร�วัมื่แสดงควัามื่ยินด่เน่�องในโอกาสวัันคล�ายวัันสถุาปินา
กรมื่สรรพากร	ครบัรอบั	107	ปิี	ณ	ชั�น	1	อาคารกรมื่สรรพากร	โดยมื่่
นายลวรณ แสงสนิท อธีิบัด่กรมื่สรรพากร	พร�อมื่ด�วัยคณะผู้้�บัริห้าร
ระดับัส้งกรมื่สรรพากรให้�การต�อนรับัเปิ็นอย�างด่
	 นอกจัากนั�น	ภายในงานสภาวัิชาช่พบััญช่ได�มื่อบัเงินบัริจัาค
สมื่ที่บัที่น่	“มื่ล้นิธีเิพ่�อเด็กพิการ”	เพ่�อส�งเสริมื่และพัฒินาคณ่ภาพชวิ่ัต 
เด็กพิการ	โดยมื่่นายสมศักุดิ� อนันทวัฒน์ รองอธีิบัด่กรมื่สรรพากร	
เปิ็นผู้้�รับัมื่อบั	และภายในงานยังมื่่แข้กผู้้�มื่่เก่ยรติจัากห้น�วัยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้�าร�วัมื่แสดงควัามื่ยินด่แก�กรมื่สรรพากร
จัำนวันมื่าก	อาที่ิ	เช�น	นายอาคม เติมพิิทยาไพิสิฐ	รัฐมื่นตร่วั�าการ
กระที่รวังการคลัง

	 สภาวัิชาช่พบััญช่	นำโดย	นางปราณี ภัาษีผู้ล	ปิระธีานคณะ
อนก่รรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณ	และกรรมื่การในคณะอนก่รรมื่การ
กำห้นดจัรรยาบัรรณ	 ได�จััดโครงการอบัรมื่จัรรยาบัรรณข้องผู้้�
ปิระกอบัวัิชาช่พบััญช่	 โดยไมื่�มื่่ค�าใช�จั�าย	ในร้ปิแบับั	Online	ผู้�าน	
Microsoft	Teams	เพ่�อส�งเสริมื่ให้�ผู้้�ปิระกอบัวัิชาช่พบััญช่ตระห้นัก
ถุึงบัที่บัาที่และการปิระพฤติชอบัตามื่จัรรยาบัรรณในฐานะ

ผู้้�ปิระกอบัวัชิาชพ่	และรองรับัห้ลักเกณ์การเก็บัชั�วัโมื่งการพัฒินาควัามื่ร้� 
ต�อเน่�องที่างวิัชาช่พข้องผู้้�สอบับััญช่รับัอน่ญาตที่่�จัะต�องเข้�ารับั 
การอบัรมื่เน่�อห้าเก่�ยวักับัจัรรยาบัรรณข้องผู้้�ปิระกอบัวัิชาช่พบััญช่	 
ไมื่�น�อยกวั�า	1	ชั�วัโมื่ง
	 อนึ�ง	 ห้ลักส้ตรน่�	 คณะอน่กรรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณได�
วัางแผู้นการจััดให้�กับั	5	กล่�มื่เป้ิาห้มื่าย	ได�แก�	1)	กล่�มื่ผู้้�สอบับััญช ่
รับัอน่ญาต	2)	กล่�มื่สำนักงานสอบับััญช่	 3)	 กล่�มื่สำนักงานบััญช่ 
4)	กล่�มื่อาจัารย	์และ	5)	กล่�มื่ผู้้�ที่ำบัญัช่	โดยมื่ร่ายละเอย่ดการจัดักิจักรรมื่ 
ที่่�ผู้�านมื่าดังน่�
เฉพิาะกุลุ่มผู้้�สอบบัญช่ีรับอนุญาต
-	 เมื่่�อวัันที่่�	 24	 มิื่ถุ่นายน	 2565	 ได�รับัเก่ยรติจัากนายสุดวิณ 
 ปัญญาวงศ์ขัันติ	และนางสกุุณา แย�มสกุุล	กรรมื่การในคณะ 
	 อน่กรรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณเปิ็นวัิที่ยากร	
-	 เมื่่�อวัันที่่�	 24	 สิงห้าคมื่	2565	 ได�รับัเก่ยรติจัากอาจารย์ปกุรณ์ 
 เพิญ็ภัาคกุลุ	ที่่�ปิรึกษาคณะอน่กรรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณ	และ 
 นางสุมาลี โช่คดีอนันต์	อน่กรรมื่การในคณะอน่กรรมื่การกำห้นด 
	 จัรรยาบัรรณเปิ็นวัิที่ยากร
เฉพิาะกุลุ่มสำนักุงานสอบบัญช่ี
-	 เมื่่�อวันัที่่�	6	กรกฎาคมื่	2565	ได�รบััเกย่รตจิัากนางสุมาลี โช่คดีอนนัต์
	 และนายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขัันติ	กรรมื่การในคณะอน่กรรมื่การ 
	 กำห้นดจัรรยาบัรรณเปิ็นวัิที่ยากรให้�ควัามื่ร้�
-	 เมื่่�อวันัที่่�	8	กรกฎาคมื่	2565	ได�รบััเกย่รติจัากนางดารินทร์ หยกุไพิศาล 
 เเละนายเดช่ คติวรเวช่ อน่กรรมื่การในคณะอน่กรรมื่การกำห้นด 
	 จัรรยาบัรรณ	และนางวราภัรณ์ อุ่นปิติพิงษา	อด่ตอน่กรรมื่การ 
	 ในคณะอน่กรรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณ	วัาระปีิ	2560	-	2563	 
	 เปิ็นวัิที่ยากร
เฉพิาะกุลุ่มอาจารย์
-	 เมื่่�อวัันที่่�	 18	 สิงห้าคมื่	2565	 ได�รับัเก่ยรติจัากอาจารย์ปกุรณ์ 
 เพิญ็ภัาคกุลุ	ที่่�ปิรกึษาคณะอนก่รรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณ	และ 
 ผู้ศ.ปิยวรรณ แกุ�วจันทร์ อน่กรรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณ	และ 
	 ห้วััห้น�าสาข้าวัชิาการบัญัช่	คณะบัรหิ้ารธีร่กจิั	มื่ห้าวัทิี่ยาลยัเที่คโนโลย่ 
	 มื่ห้านครมื่าเปิ็นวัิที่ยากรให้�ควัามื่ร้�ในครั�งน่�
เฉพิาะกุลุ่มผู้้�ทำบัญช่ี
-	 เมื่่�อวันัที่่�	31	สิงห้าคมื่	2565	ได�รบััเกย่รติจัากนางสุภัาพิร บญุแทน  
	 ผู้้�อำนวัยการกองธีรรมื่าภิบัาลธี่รกิจั	 กรมื่พัฒินาธี่รกิจัการค�า	 
	 กระที่รวังพาณิชย์	นางวิภัาวรรณ ปัทวันวิเวกุ อน่กรรมื่การ 
	 ในคณะอนก่รรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณ	และผู้ศ.ปิยวรรณ แกุ�วจันทร์
	 อนก่รรมื่การในคณะอนก่รรมื่การกำห้นดจัรรยาบัรรณและหั้วัห้น�า 
	 สาข้าวัิชาการบััญช่	คณะบัริห้ารธี่รกิจั	มื่ห้าวัิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ 
	 มื่ห้านคร	มื่าเปิ็นวัิที่ยากร
	 ที่ั�งน่�	สำห้รับัผู้้�ที่่�สนใจัเข้�าร�วัมื่โครงการอบัรมื่เฉพาะผู้้�สอบับััญช่ 
รับัอน่ญาตสามื่ารถุเข้�าไปิด้รายละเอ่ยดได�ที่่�
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/160497
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มืออาชีพการวางระบบบัญชี
กับการสร้างความยั่งยืนของ ASEAN CPA 
และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย*

ในยุค Never Normal ที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน 
ความสลับซัับซั้อน และความคลุมเคลือของเหตุุการณ์์

ที่จะเกิดข้�นทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ซั่่งเป็นผลมาจากปัจจัย 
ตุ่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่ในอดีตุมีความสำาคัญไม่มากหรือ 
ไม่เคยมี เช่น เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สภาพแวดล้อมและ 
ภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตุร์
ที่รุนแรงข้�น ความตุ้องการของคนและบริบทของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลให้การดำาเนินธุุรกิจ การประกอบ
วชิาชพี และชวีติุความเปน็อยูข่องผูค้น คาดการณ์แ์ละวางแผน 
ได้ยาก และตุ้องปรับตุัวอยู่ตุลอดเวลา ไม่เหมือนเช่นอดีตุ 
ที่ผ่านมาอีกตุ่อไป สภาวะเช่นนี�มีส่วนสำาคัญทำาให้เกิดกระแส
การเรยีกรอ้งและการผลกัดนัจากภาคสาธุารณ์ะและนกัลงทนุ 
ทั่วโลกให้ทุกภาคส่วนตุระหนักถ่ึง “ความยัั่�งยืั่น” หรือ 
ที่เรียกทับศัพท์ว่า “Sustainability” มากข้�นและดังข้�น 
อย่างตุ่อเนื่องจนยากที่จะละเลยความสนใจไปได้ 

	 ในปีี	1987	คณะกรรมาธิกิารบรนัด์์ทแลนด์์แห่่งสห่ปีระชาชาติิ 
(“ยููเอ็็น”)	 ได์้ให่้คำจำกัด์ความขอ็ง	“ความยูั�งยูืน”	 ว่าห่มายูถึึง 
“การติอ็บสนอ็งความต้ิอ็งการขอ็งปัีจจุบนัโด์ยูไม่ลด์ทอ็นความสามารถึ 
ขอ็งคนรุ่นห่ลังในการติอ็บสนอ็งความต้ิอ็งการขอ็งเขาเห่ล่านั�น”	
โด์ยูมีกรอ็บแนวคิด์ว่าการพััฒนาที�ยูั�งยูืนจําเปี็นติ้อ็งมีแนวทาง 
แบบบูรณาการที�คํานึงถึึงปีระเด์็นด์้านสังคมและสิ�งแวด์ล้อ็มควบคู่
ไปีกับการพััฒนาเศรษฐกจิ	และมเีปีา้ห่มายูเพัื�อ็ปีรบัปีรุงให่ป้ีระชากร
ทั�วโลกมีคุณภาพัชีวิติที�ด์ีขึ�น	 และเพัื�อ็บรรเทาผลกระทบขอ็ง 
การเปีลี�ยูนแปีลงสภาพัภูมิอ็ากาศที�เกิด์จากอ็ันติรายูที�มนุษยู์ 
ทำให่เ้กดิ์ขึ�น	ทั�งนี�เพัื�อ็ให่บ้รรลเุปีา้ห่มายูในการพัฒันาที�ยูั�งยูนืด์งักลา่ว 
ยููเอ็็นได้์กำห่นด์เป้ีาห่มายูเพัื�อ็เป็ีนแนวทางในการด์ำเนินการให้่
สำเร็จเสร็จสิ�นในปีี	2030	ทั�งห่มด์	17	เปี้าห่มายู	ซึ่ึ�งในบทความนี� 
จะกล่าวถึึงเพีัยูง	2	เปี้าห่มายูที�เกี�ยูวข้อ็งกับการพััฒนาและส่งเสริม 
ผูป้ีระกอ็บวชิาชพีับญัช	ีได์แ้ก	่เป้า้หมายั่ทีี่� 4 การศึกึษาทีี่�มคีณุภาพ 
-	 ให่้มั�นใจว่าการศึกษาที�มีคุณภาพัที�ครอ็บคลุมและเท่าเทียูมกัน	 

และส่งเสริมโอ็กาสการเรียูนรู้ติลอ็ด์ชีวิติสําห่รับทุกคน	 (Quality 
Education)	-	Ensure	inclusive	and	equitable	quality	education 
and	promote	lifelong	learning	opportunities	for	all)	และ 
เป้้าหมายั่ทีี่� 8 งานทีี่�มคีณุค่าและการเติบิโติที่างเศึรษฐกิจ	-	สง่เสรมิ 
การเติิบโติทางเศรษฐกิจที�ยูั�งยูืน	ครอ็บคลุม	และสามารถึที�จะ 
คงความยูั� งยูืน	 การจ้างงานเต็ิมรูปีแบบและมีปีระสิทธิิผล 
และการทํางานที�ด์ีสําห่รับทุกคน	(Decent	Work	and	Economic	
Growth	-	Promote	sustained,	 inclusive	and	sustainable	
economic	growth,	full	and	productive	employment	and	
decent	work	for	all)	นอ็กจากนี�	กรอ็บแนวคิด์เรื�อ็งความยูั�งยูืน
และการพััฒนาที�ยูั�งยูืนยูังเปี็นรากฐานที�สำคัญห่นึ�งขอ็งแนวคิด์ 
การพััฒนาอ็งค์กรอ็ยู่างยูั�งยูืน	ที�เน้นให่้การปีระกอ็บธุิรกิจควรคำนึง
ถึึงความรับผิด์ชอ็บ	3	ด์้าน	คือ็	สิ�งแวด์ล้อ็ม	สังคม	และการกำกับ
ด์แูล	(Environmental,	Social,	และ	Governance)	ห่รือ็ที�เรียูกกัน 
อ็ยู่างยู่อ็ว่า	 “ESG”	ด์้วยู	 ด์ังนั�นในบริบทขอ็ง“ASEAN	CPA”	
และผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีไทยูจึงสามารถึมอ็ง	“ความยูั�งยูืน” 
ได์้ในสอ็งมิติิ	คือ็	(1)	ความยูั�งยูืนขอ็งวิชาชีพับัญชี	และ	(2)	บทบาท 
ขอ็งผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีกับการพััฒนาที�ยูั� งยูืน	 ซึ่ึ� งทำให้่ 
มีคำถึามสำคัญและชวนคิด์ว่า	“ASEAN	CPA”	และผู้ปีระกอ็บ 
วชิาชพีับญัชีไทยู	มีโอ็กาสอ็ะไร?	และจะติอ้็งปีรบัติวัห่รอื็ทำอ็ยูา่งไร?	
จึงจะมีส่วนช่วยูพััฒนาอ็งค์กรให่้เติิบโติอ็ยู่างยูั�งยูืน	ในขณะเดี์ยูวกัน 
ก็ช่วยูให้่วิชาชีพับัญชีและผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีมีบทบาท 
และการเติิบโติที�ยูั�งยูืนด์้วยู

1	ปีระธิานกรรมการ	คณะกรรมการวิชาชีพัด์้านการวางระบบบัญชี	และที�ปีรึกษาอ็ิสระด์้านความเสี�ยูงระบบการควบคุมภายูใน	และการรักษาความมั�นคงปีลอ็ด์ภัยู 
	 ทางเทคโนโลยูีสารสนเทศ
2	กรรมการ	คณะกรรมการวิชาชีพัด์้านการวางระบบบัญชี	และอ็าจารยู์ปีระจำภาควิชาการบัญชี	คณะพัาณิชยูศาสติร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มห่าวิทยูาลัยู
* ขอขอบคุุณ คุุณนำพล ล้�มประเสร้ฐ ที่่�ปรึกษาด้้านการพัฒนาอย่่างย่ั�งยื่น บร้ษัที่ ปูนซ้ิเมนต์์ไที่ย่ จำกัด้ (มหาชน) ท่ี่�ให้คุวามอนุเคุราะห์ในการสอบที่านบที่คุวามน่� 
 พร้อมที่ั�งให้คุำแนะนำที่่�เป็นประโย่ชน์

โดย ดร.เยาวลัักษณ์์ ชาติิบััญชาชัย1

ปีระธิานคณะกรรมการวิชาชีพับัญชีด์้านการวางระบบบัญชี
สภาวิชาชีพับัญชี	

แลัะ รศ.ศรัณ์ย์ ชูเกียรติิ2
กรรมการในคณะกรรมการวชิาชพีับญัช	ีด์า้นการวางระบบบญัชี 
สภาวิชาชีพับัญชี
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โอกาสของ ASEAN CPA และผู้ป้ระกอบวิชาชีพบัญชีไที่ยั่

	 “ASEAN	CPA”	ห่รือ็นกับญัชีวชิาชพีัอ็าเซึ่ยีูน3	เปีน็นักบัญช ี
สามารถึเคลื�อ็นยู้ายูอ็าชพีับญัชไีปีทำงานด้์านบญัชตีิามข้อ็ติกลงร่วมกนั 
ขอ็งกลุ่มปีระเทศอ็าเซีึ่ยูน	10	ปีระเทศ	 เปีิด์โอ็กาสให้่ผู้ปีระกอ็บ
วิชาชีพับัญชีไทยูสามารถึปีระกอ็บวิชาชีพันักบัญชีในกลุ่มปีระเทศ
อ็าเซีึ่ยูนได้์	(ที�ไมร่วมการลงนามในรายูงานขอ็งผูส้อ็บบัญชรีบัอ็นุญาติ 
และการให่้บริการทางบัญชีอ็ื�นที�กำห่นด์ว่าติ้อ็งมีใบอ็นุญาติ 
ภายูในปีระเทศนั�น	ๆ)	ติัวอ็ยู่างงานบริการด์้านบัญชีที�ผู้ปีระกอ็บ
วิชาชีพับัญชีไทยูสามารถึทำได้์ในกลุ่มปีระเทศอ็าเซีึ่ยูน	 ได์้แก่ 
การให้่บริการรับทำบัญชี	 การให้่คำปีรึกษาด้์านต่ิาง	 ๆ	 เช่น 
การวางระบบบัญช	ีการปีรับปีรงุกระบวนการธุิรกจิ	การปีระเมินและ
อ็อ็กแบบการควบคุมภายูใน	และการบริห่ารความเสี�ยูง	ด์งันั�น	โอ็กาส
ขอ็ง	ASEAN	CPA	และผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีไทยูที�มาพัร้อ็มกับ 
กระแสการติื�นติัวในเรื�อ็งความยูั�งยูืนและการพััฒนาที�ยูั�งยูืน	 คือ็ 
การปีรับเพัิ�มบทบาทและขอ็บเขติงานให้่สามารถึทำงานห่รือ็ 
ให่บ้รกิารด์า้นความยูั�งยูนืที�มคีณุคา่ติามที�ผูม้สีว่นได์เ้สยีูติอ้็งการ	เชน่	
มีบทบาทห่ลักในการผลักด์ันการอ็อ็กแบบระบบบัญชีและระบบ 
การควบคุมภายูในที�ติอ็บสนอ็งติ่อ็ความเสี�ยูงที�เกี�ยูวข้อ็งกับ	ESG	
ขอ็งอ็งค์กร	และสามารถึให้่ข้อ็มูลที�จำเป็ีนติ่อ็การจัด์ทำรายูงาน 

3	ASEAN	CPA	(นักบัญชีวิชาชีพัอ็าเซีึ่ยูน)	ห่มายูถึึง	 นักบัญชีวิชาชีพัที�ถึือ็สัญชาติิขอ็งปีระเทศสมาชิกอ็าเซึ่ียูน	และมีคุณสมบัติิการขึ�นทะเบียูนนักบัญชีวิชาชีพัอ็าเซีึ่ยูน 
	 ติามระเบียูบสภาวิชาชีพับัญชี	ว่าด์้วยูการขึ�นทะเบียูนนักบัญชีวิชาชีพัอ็าเซึ่ียูน	(ASEAN	Chartered	Professional	Accountant)	พั.ศ.	๒๕๕๙	สำห่รับการขึ�นทะเบียูน 
	 นักบัญชีวิชาชีพัอ็าเซึ่ียูนในปีระเทศไทยู

ด์้านความยูั�งยูืนแก่ฝ่่ายูจัด์การและห่น่วยูงานที�เกี�ยูวข้อ็ง	มีบทบาท
เปี็นที�ปีรึกษาที�ได์้รับความไว้วางใจในการให่้คำแนะนำในส่วนขอ็ง
มาติรการจัด์การความเสี�ยูงที�เกี�ยูวข้อ็งกับ	ESG	ขอ็งอ็งค์กร	มีบทบาท
เปีน็คูค่ดิ์ทางธิรุกจิที�ชว่ยูผูบ้รหิ่ารในการเชื�อ็มปีระสานกลยูทุธิอ์็งคก์ร 
กับกระบวนการทางธิุรกิจและกิจกรรมในการพััฒนาอ็งค์กร 
อ็ยู่างยูั�งยูืนแบบบูรณาการ

	 อ็ยู่างไรก็ติาม	 การที�ผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีไทยูและ	
ASEAN	 CPA	 จะมีศักยูภาพัเพัียูงพัอ็ที�จะให่้บริการด์้านบัญชี 
ที�ขยูายูบทบาทและขอ็บเขติเพัิ�มมากขึ�นภายูในกลุม่ปีระเทศอ็าเซึ่ยีูน
ได์้นั�น	ผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีไทยูและ	ASEAN	CPA	จำเป็ีนต้ิอ็ง 
ปีรับติัวและพััฒนาศักยูภาพั	ทั�งด์้านทัศนคติิ	 (Attitude)	 เช่น 
มีกรอ็บการคิด์แบบพััฒนา	 มีความยืูด์ห่ยูุ่นและยูอ็มรับการทำงาน 
ร่วมกับคนที�ห่ลากห่ลายู	 ด้์านทักษะ	 (Skills)	 เช่น	ภาษาและ 
การสื�อ็สาร	และด์้านความรู้	(Knowledge)	เช่น	ความรู้เชิงเทคนิค
ที�เกี�ยูวข้อ็ง	รวมถึึงความรู้เกี�ยูวกับเศรษฐกิจ	 สังคม	สิ�งแวด์ล้อ็ม	 
เทคโนโลยูี 	 กฎระเบียูบและข้อ็บังคับ	 และวัฒนธิรรมขอ็ง 
แติ่ละปีระเทศในกลุ่มอ็าเซึ่ียูน	
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“มืออาชีพการวางระบบบัญชี” กับความยั่ั�งยั่ืนของ ASEAN CPA และผู้ป้ระกอบวิชาชีพบัญชีไที่ยั่

ห่มายูถึึง	“ระบบบริห่ารจัด์การข้อ็มูลทางการเงินและข้อ็มูลอ็ื�น	ๆ 
ที�เกี�ยูวข้อ็งเพัื�อ็สนับสนุนการปีฏิิบัติิงาน	การบริห่ารความเสี�ยูง 
การควบคุมภายูใน	 การรักษาความมั�นคงปีลอ็ด์ภัยูขอ็งข้อ็มูล 
การกำกับด์ูแลกิจการ	 และการติัด์สินใจขอ็งผู้บริห่ารและ 
ผูมี้ส่วนได้์เสยีูห่ลัก	โด์ยูครอ็บคลมุติั�งแต่ิกระบวนการเกบ็รวบรวมข้อ็มูล 
การบันทึกข้อ็มูล	 การปีระมวลผลและการวิ เคราะห่์ข้อ็มูล 
การจัด์ทำรายูงาน	 รวมถึึงจัด์ทำรายูงานและการเปีิด์เผยูข้อ็มูล 
เพัื�อ็ความยูั�งยืูน	การใช้งาน	การสื�อ็สารข้อ็มูล	ติลอ็ด์จนการจัด์เก็บ	
การทำลายูและการติิด์ติามติรวจสอ็บ”

	 สภาวิชาชีพับัญชี	 เปี็นอ็งค์กรที�มีบทบาทและห่น้าที�สำคัญในการเสริมสร้างและพััฒนาวิชาชีพับัญชีและผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชี 
ให่้เป็ีนมือ็อ็าชีพัร่วมสมัยู	 เปี็นสากล	และมีจรรยูาบรรณ	การพััฒนาศักยูภาพัขอ็งผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชี	 ไม่ว่าจะเปี็น	 ASEAN	CPA 
ห่รือ็ผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีไทยูและผู้มีส่วนได์้ เสียูอ็ื�น	 ๆ	 จัด์ได์้ว่าเปี็นส่วนห่นึ�งขอ็งการด์ำเนินการติามแนวคิด์ความยูั�งยูืนและ 
การพััฒนาที�ยูั�งยูืน	 ด้์วยูเห่ตุินี�คณะกรรมการวิชาชีพับัญชีด์้านการวางระบบบัญชี	 วาระปีี	 2563-2566	 จึงได้์กำห่นด์วิสัยูทัศน์การทำงาน 
ขอ็งคณะกรรมการฯ	คือ็	“ส่งเสริมและพัฒนาผู้ป้ระกอบวิชาชีพบัญชีและผู้มีส่วนได้้เสียั่อื�น ๆ ให้เป็้นมืออาชีพการวางระบบบัญชี”	 เพัื�อ็ให่้
สามารถึให่บ้รกิารห่รอื็ทำงานด์า้นบญัชทีี�ห่ลากห่ลายูขึ�น	สามารถึรบัมอื็เชงิรกุกบัความทา้ทายูให่ม	่ๆ 	ในยูคุ	Never	Normal	ในขณะเด์ยีูวกนั	กย็ูงัเปีน็ 
การส่งเสริมโอ็กาสในการเรียูนรู้อ็ยู่างติ่อ็เนื�อ็งติลอ็ด์ชีวิติที�มีคุณภาพั	ครอ็บคลุม	และเท่าเทียูมสำห่รับทุกคน	รวมถึึงช่วยูด์ำรงความยูั�งยูืน 
ขอ็งเส้นทางอ็าชีพัให่้กับผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีอ็ีกด์้วยู	โด์ยูได์้พััฒนาแผนแม่บทการเรียูนรู้	“มือ็อ็าชีพัการวางระบบบัญชี”	 เพัื�อ็เปี็นแนวทาง 
ในการขับเคลื�อ็นและด์ำเนินการให่้บรรลุวิสัยูทัศน์ด์ังกล่าว

	 การพัฒันาแผนแมบ่ทการเรยีูนรู	้“มอื็อ็าชพีัการวางระบบบญัช”ี	เริ�มติน้จากการให่ค้ำจำกดั์ความ	“ระบบบญัช	ี(Accounting	Systems)”	
และ	“การวางระบบบัญชี	 (Accounting	Systematisation)”	ให่ม่	 เพัื�อ็ให่้สอ็ด์คล้อ็งกับบริบทให่ม่ทางเศรษฐกิจและสังคมในยูุคนี�	และทำให่้ 
เกิด์ชัด์เจนเพัียูงพัอ็ที�จะสามารถึใช้เปี็นแนวทางใน	“การส่งเสริมและพััฒนาผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีและผู้มีส่วนได์้เสียูอ็ื�น	ๆ	 ให่้เปี็นมือ็อ็าชีพั 
การวางระบบบัญชี”	ผ่านการศึกษาจากติำรา	ห่นังสือ็	และงานวิจัยูด้์านระบบบัญชี	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	และอ็ื�น	ๆ	ที�เกี�ยูวข้อ็ง 
รวมทั�งจากการสำรวจและวเิคราะห่ค์วามคดิ์เห่น็ขอ็งผูม้สีว่นได์เ้สยีูห่ลกัที�เกี�ยูวขอ้็งกบัระบบบญัช	ีไมว่า่จะเปีน็ผูเ้ชี�ยูวชาญด์า้นการวางระบบ	ผูบ้รหิ่าร	
นักบัญชี	ผู้สอ็บบัญชี	และห่น่วยูงานกำกับด์ูแล	โด์ยูคณะกรรมการฯ	ได์้สรุปีคำจำกัด์ความขอ็ง	“ระบบบัญชี”	และ	“การวางระบบบัญชี”	ด์ังนี�

ห่มายูถึึง	 “กระบวนการศึกษารวบรวมข้อ็มูลและความติ้อ็งการ	
วิเคราะห่์	 อ็อ็กแบบ	จัด์ห่าห่รือ็สร้าง	ติิด์ติั�ง	 ใช้งาน	ติิด์ติามผล	
และปีรับปีรุงระบบบัญชี	 เพัื�อ็ให่้มั�นใจว่าระบบบัญชีสอ็ด์คล้อ็งกับ
วัฒนธิรรมและความต้ิอ็งการขอ็งอ็งค์กรติั�งแต่ิระดั์บกลยุูทธ์ิจนถึึง
ระด์บัปีฏิบิตัิกิาร	และสนับสนนุการกำกบัด์แูลกจิการที�ด์ใีนการสรา้ง
คณุคา่ให่ก้จิการอ็ยูา่งยูั�งยูนื	รวมถึึงการเลอื็กใชเ้ทคโนโลยูสีารสนเทศ
ที�เห่มาะสมอ็ยูา่งมจีรยิูธิรรมเพัื�อ็เพัิ�มขดี์ความสามารถึในการแขง่ขนั
และก้าวทันการเปีลี�ยูนแปีลง”

การวางระบบบญัช ี(Accounting Systematisation) ระบบบัญชี (Accounting Systems)
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	 จากกิจกรรมข้างติ้น	คณะกรรมการฯ	 ได์้นำอ็งค์ความรู้และข้อ็มูลทั�งห่มด์ที�ได์้มาทำอ็อ็กแบบแผนแม่บทการเรียูนรู้	 “มือ็อ็าชีพั 
การวางระบบบัญชี”	 โด์ยูแบ่งอ็อ็กเป็ีน	8+1	 ด้์าน	 เพัื�อ็ให้่สอ็ด์คล้อ็งและเป็ีนไปีติามวิสัยูทัศน์	และคำจัด์ความขอ็งคำว่า	“ระบบบัญชี”	และ 
“การวางระบบบัญชี”	ด์ังแสด์งในรูปีภาพัด์้านล่าง

	 ทั�งนี�แผนแม่บทการเรียูนรู้เพัื�อ็เป็ีน	“มือ็อ็าชีพัการวางระบบบัญชี	 ด้์านการพััฒนาอ็งค์กรอ็ยู่างยูั�งยูืน	 (ESG)”	 เปี็นแผนห่นึ�งภายูใต้ิ 
แผนแม่บทการเรียูนรู้	“มือ็อ็าชีพัการวางระบบบัญชี”	ซึ่ึ�งมีวัติถุึปีระสงค์ที�จะช่วยูพััฒนาศักยูภาพัขอ็งผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชี	 ในบทบาทให่ม่ 
ที�สำคญั	คอื็	“การสนบัสนนุผูบ้รหิ่ารในการพัฒันาอ็งค์กรอ็ยู่างยูั�งยูนื”	ด้์วยูความสามารถึที�เกี�ยูวกบัการวางระบบบัญชเีพัื�อ็สนบัสนนุกจิกรรมต่ิาง	ๆ 	
ที�จำเป็ีนติอ่็การพัฒันาอ็งคก์รอ็ยู่างยูั�งยูนื	เชน่	ความเขา้ใจในกระบวนการธุิรกจิและความสัมพันัธ์ิขอ็งขอ้็มูล	ความสามารถึในการระบแุละปีระเมิน
ความเสี�ยูงที�เกี�ยูวข้อ็งกับ	ESG	ความสามารถึในการปีรับปีรุงกระบวนการธิุรกิจเพัื�อ็จัด์การปีระเด์็นด์้าน	ESG	และความสามารถึในการวิเคราะห่์
ข้อ็มูลและจัด์ทำรายูงานด์้าน	ESG

มืออาชีพการวางระบบบัญชี 8 ด�าน
ให�สอดคล�องและเป�นไปตามว�สัยทัศน� และคำจัดความของคำว�า "ระบบบัญชี" และ "การวางระบบบัญชี"

ของคณะกรรมการว�ชาชีพบัญชีด�านการวางระบบบัญชี

ด�านกระบวนการ
ทางธุรกิจ

ด�านการบร�หาร
จัดการความเสี่ยง

ด�านการควบคุมภายใน
และการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข�อมูล

ด�านการกำกับดูแล

ด�านการบร�หาร
จัดการทุจร�ต

ด�านอื่น ๆ
(อาจเพ��มเติมได�ในอนาคต)

เช�น AI

ด�านการบร�หารจัดการ
และการว�เคราะห�ข�อมูล

ด�านการบร�หารโครงการ
และการเปลี่ยนแปลง

ด�านการพัฒนาองค�กร
อย�างยั่งยืน (ESG)
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คุณสมบัติิของผู้ป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ี�จำาเป้็นติ่อการพัฒนาองค์กรอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

	 กรอ็บแนวความคิด์	4Ds	ที�คณะกรรมการฯ	ได์้ให้่เป็ีนนโยูบายูในการพััฒนาความรู้	 ทักษะ	และความพัร้อ็มด้์านการวางระบบบัญชี 
แบบบูรณาการ	เพัื�อ็ช่วยูยูกระด์ับผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีให่้เปี็น	“คู่คิด์และที�ปีรึกษาทางธิุรกิจ”	สามารถึนำมาใช้ในการระบุและอ็ธิิบายูคุณสมบัติิ
ผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีที�จำเปี็นติ่อ็บทบาท	“การสนับสนุนผู้บริห่ารในการพััฒนาอ็งค์กรอ็ยู่างยูั�งยูืน”	และการเปี็น	“มือ็อ็าชีพัการวางระบบบัญชี	
ด์้านการพััฒนาอ็งค์กรอ็ยู่างยูั�งยูืน	(ESG)”	ด์ังนี�

1 Digital & Data Literacy
	 การมีทักษะความเข้าใจ 
	 เกี�ยูวกับเทคโนโลยีูด์ิจิทัล 
	 และข้อ็มูลที�เพัียูงพัอ็ที�จะ 
	 สามารถึใช้เทคโนโลยีูด์จิทิลั 
	 และข้อ็มลูได้์อ็ยู่างเห่มาะสม 
	 แ ล ะ มี จ ริ ยู ธิ ร ร ม แ ล ะ 
	 สนบัสนุนการพััฒนาอ็งค์กร 
	 อ็ยู่างยูั�งยูืน	(ESG)

2 Design DNA	การมทีกัษะ 
	 การคดิ์เชิงอ็อ็กแบบ	ซึ่ึ�งคำนึง 
	 ถึึ ง ค ว ามติ้ อ็ งก า รและ 
	 ผลกระทบติอ่็ผูม้สีว่นได์เ้สยีู 
	 เช่น	 การสร้างนวัติกรรม 
	 ทางธิรุกจิ	ติอ้็งวางห่ลกัการ 
	 อ็อ็กแบบด์้าน	ESG	ควบคู่ 
	 ไปี ด้์วยู เพัื� อ็การพััฒนา 
	 อ็งค์กรอ็ยู่างยูั�งยูืน	(ESG)

3 Diversity	การมีความรู ้
	 ความสามารถึที�ห่ลากห่ลายู 
	 แ ล ะ ท ำ ง า น กั บ ค น ที� 
	 ห่ลากห่ลายูได้์	จึงติอ้็งรูร้อ็บ 
	 และรู้ลึกห่ลายู	ๆ 	ด์้าน	เช่น	 
	 รูลึ้กด์า้นบญัชแีละมคีวามรู้ 
	 และทักษะด์้านอ็ื�น	 ไม่ว่า 
	 จะเปี็นการพััฒนาอ็งค์กร 
	 อ็ ยู่ า ง ยูั� ง ยูื น 	 ( E S G ) 
	 การอ็อ็กแบบการควบคุม 
	 ภายูใน	ห่รือ็อ็ื�นๆ

4 Differentiation	การสรา้ง 
	 ความแติกต่ิางที�มีคุณค่า	 
	 คอื็	การเป็ีนหุ่น้ส่วนที�สำคัญ 
	 ในการเสนอ็แนวทางและ 
	 ข้อ็คิด์เห่็นเพัื�อ็การพััฒนา 
	 อ็งค์กรอ็ยู่างยูั�งยูืน	 (ESG)	 
	 แบบบรูณาการที�สอ็ด์คลอ้็ง 
	 กบักลยุูทธ์ิ	ง่ายูต่ิอ็การปีฏิบัิติ ิ
	 คุ้มค่า	และยูั�งยูืน

	 ห่ัวใจที�สำคัญมากขอ็งการพััฒนาอ็งค์กร	 วิชาชีพับัญชี	และผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชี	 ให่้เติิบโติอ็ยู่างยูั�งยูืนติามแนวคิด์ความยูั�งยูืน 
การพััฒนาที�ยูั�งยืูน	และการพัฒันาอ็งค์กรอ็ยู่างยูั�งยืูน	(ESG)	นั�น	คือ็	คุณภาพัขอ็ง	“ทรัพัยูากรบุคคล”	ทั�งที�อ็ยููภ่ายูในอ็งค์กร	ติั�งแต่ิคณะกรรมการบริษทั 
ผู้บริห่าร	ติลอ็ด์จนพันักงานทุกคน	และที�อ็ยูู่ภายูนอ็กอ็งค์กร	ในฐานะผู้มีส่วนได์้เสียูอ็ื�น	ๆ	ที�เกี�ยูวข้อ็ง	และที�อ็าจไม่เกี�ยูวข้อ็งโด์ยูติรงกับอ็งค์กร
ห่รือ็ไม่อ็ยูู่ในห่่วงโซึ่่คุณค่าขอ็งอ็งค์กรเลยู	 เนื�อ็งจากการที�จะบรรลุเปี้าห่มายูด้์านความยูั�งยืูนติามที�กำห่นด์ไว้	จำเปี็นติ้อ็งอ็าศัยูความเข้าใจและ 
ความร่วมมือ็กันขอ็งทุกฝ่่ายูที�อ็ยูู่ในระบบนิเวศเด์ียูวกัน	คณะกรรมการวิชาชีพับัญชีด์้านการวางระบบบัญชี	 เชื�อ็มั�นว่าการพััฒนาแผนแม่บท 
การเรียูนรู้	 “มือ็อ็าชีพัการวางระบบบัญชี”	และการด์ำเนินการติามแผนฯ	จะช่วยูส่งเสริมและพััฒนาความรู้	 ทักษะ	และความสามารถึ 
ในการวางระบบบัญชแีบบมอื็อ็าชพีัขอ็งผูป้ีระกอ็บวิชาชพีับญัช	ีซึ่ึ�งเปีน็ปีจัจยัูสำคญัที�จะทำให่ร้ะบบบรหิ่ารจดั์การขอ้็มูลทางการเงนิและขอ้็มลูอ็ื�น	ๆ  
ที�เกี�ยูวข้อ็งขอ็งอ็งค์กรสามารถึสนับสนุนกิจกรรมติ่าง	ๆ	ที�จำเปี็นติ่อ็การพััฒนาและเติิบโติขอ็งอ็งค์กร	ควบคู่ไปีกับความรับผิด์ชอ็บ	3	ด์้าน	คือ็ 
สิ�งแวด์ลอ้็ม	สงัคม	และการกำกบัด์แูล	รอ็งรบัการปีรบัติวัและสามารถึรบัมอื็เชงิรกุกบัความทา้ทายูให่ม	่ๆ 	ในยูคุ	Never	Normal	ได์	้	นอ็กจากนี�	ทกัษะ
และความสามารถึที�เปี็น	“มือ็อ็าชีพัการวางระบบบัญชี”	ขอ็งทรัพัยูากรบุคคลยัูงเป็ีนที�ติ้อ็งการขอ็งภาคธุิรกิจและติลาด์แรงงานทั�วโลกอ็ยู่างมาก 
จึงเปี็นการเพัิ�มโอ็กาสที�สำคัญที�ช่วยูสร้างความยูั�งยูืนทางอ็าชีพัให่้กับ	ASEAN	CPA	และผู้ปีระกอ็บวิชาชีพับัญชีไทยูด์้วยู

บรรณานุุกรม

นำพัล	ลิ�มปีระเสริฐ,	 เยูาวลักษณ์	ชาติิบัญชาชัยู	และศรัณยู์	 ชูเกียูรติิ.	 (2565),	ESG ในม้ต์้การวางระบบบัญช่แบบมืออาช่พ EP 1: เข้าใจ ESG และการวางระบบบัญช่ 
 แบบมืออาช่พ,	 เอ็กสารปีระกอ็บการ	 Facebook	 Live	 ขอ็งสภาวิชาชีพับัญชี	 ในพัระบรมราชูปีถัึมภ์	 ห่น้า	 1-30,	 ค้นวันที�	 15	 กันยูายูน	 2565 
	 จาก	https://www.tfac.or.th/upload/9414/31u5daCXNA.pdf	

DifferentiationDiversity

Digital & Data
Literacy

Design DNA
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โดย ดร.ปััญญา สััมฤทธิ์์�ปัระด์ษฐ์์
อนุุกรรมการในุคณะอนุุกรรมการศึึกษาและติิดติามมาติรฐานุการรายงานุทางการเงินุระหว่่างประเทศึ
โดยคว่ามเห็นุชอบของคณะกรรมการกำหนุดมาติรฐานุการบัญชี สภาว่ิชาชีพบัญชี

กับทิศทางการปรับตัวของ
นักบัญชีสากลและนักบัญชีไทย

ESG
ตอนที่ 2

สวัสดีีครับ ผู้้�ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในกระแสความ “ฮิิต” ปััจจุบััน ทั้ั�งเร่�อง ‘การลงทัุ้นอัตราแลกเปัล่�ยน’ 
‘BA2.75’ ‘Cryptocurrency’ ม่อ่กเร่�องท่ั้�จะเล่าต่อจาก EP แรก 
คือ ESG อันปัระกอบัไปัด้้วย สิ�งแวด้ล้อม (Environmental) สังคม 
(Social) และการกำากับัดู้แล (Governance) เก่�ยวกับัร่าง IFRS S1 
Sustainability Disclosure กับั IFRS S2 Climate Related 
Disclosure ว่าเนื�อหาหลักเป็ันอย่างไร ขณะน่� ISSB (International 
Sustainability Standards Board) ปัิด้รับัความเห็นแล้วกำาลัง
ต ก ผ ลึ ก แ ล ะ พิิ จ า ร ณ า ก า ร ปั รั บั ปั รุ ง ร่ า ง เ อ ก ส า ร ทัั้� ง  2  ฉ บัั บั  
ฉบัับัน่�ม่วัตถุุปัระสงค์เพิ่�อเสนอ 1) ความคืบัหน้าของการบััญช่ีสากล 
เชี่น  ESG ในตลาด้หลักทั้รัพิย์ต่างปัระ เทั้ศ Susta inabi l i ty 
กับัตลาด้ทุั้นไทั้ย และ 2) วิธี่การของกลุ่ม WBCSD (World Business 
Council for Sustainable Development) ซึึ่�งเป็ัน Thought Leader 
ทั้่�เปั็นมุมมองเก่�ยวกับัคำาถุาม Wh และขั�นตอนทั้ั�ง 3 ในการทั้ำา ESG

การรายงานเพ่�อความยั�งย่นในตลาดีหลักทรัพย์ต่างประเทศ1 

ติลาดหลักทรัพย์ติ่างประเทศึ 66 แห่ง นุอกจากประเทศึไทย ใช้เคร่�องม่อต่ิอไปนุี� (เรียงลำดับจากมากไปนุ้อย) เป็นุแนุว่ทางให้บริษัท
จดทะเบียนุปฏิิบัติิติามข้อกำหนุดการรายงานุ ESG GRI (Global Reporting Initiatives) 96% SASB (Sustainability Accounting 
Standards Board) 79% IIRC (International Integrated Reporting Council) 76% CDP (Carbon Disclosure Project) 70% 
TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 63% CDSB (Climate Disclosure Standards Board) 36%

ในุบรรดาติลาดหลักทรัพย์ (เรียงช่�อติามติัว่อักษรภาษาอังกฤษ) ที�กำหนุดให้เปิดเผยรายงานุ ESG เช่นุ ติลาดเซี่ี�ยงไฮ้้ และติลาดเสิ�นุเจิ�นุ 
เปน็ุติลาดหลกัทรพัยท์ี�เริ�มในุลำดบัแรก ๆ  และติลาดหลกัทรพัยอ์่�นุสว่่นุใหญร่ว่มถึงึไทย (ป ี2012) ติลาดหลกัทรพัยท์ี�เริ�มตินุ้ภายในุ 10 ปนีุี� 
เช่นุ เยอรมนุี โดยเฉพาะในุปี 2015 ที�มีคว่ามติกลง ปารีส ทั�งออสเติรเลีย อียิปติ์ เว่ียดนุาม อินุโดนุีเซี่ีย สิงคโปร์ มาเลเซี่ีย 
สว่ี เดนุ อินุเดีย (ติลาดหลักทรัพย์บอมเบย์) ฟิิลิปปินุส์  กรณีติลาดหลักทรัพย์ในุสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 

1 https://sseinitiative.org/esg-guidance-database/
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New York Stock Exchange และหลายแห่งให้ปรับปรุงเนุ่�อหา 
การรายงานุในุชว่่งป ี2022 ติลาดหลกัทรพัยแ์ติล่ะแหง่บรูณาการและ 
เรียกคู่ม่อหร่อแนุว่ปฏิิบัติิด้ว่ยช่�อติ่างกันุเพราะกำหนุดจากหลักการ 
ที�ติ่างกันุ จึงเป็นุเหติุให้มีข้อเสนุอให้ ISSB กำหนุดหลักการทั�ว่ไป 
เกี�ยว่กบัการรายงานุคว่ามยั�งยนุ่และการรายงานุสภาพภมูอิากาศึขึ�นุ 
แติ่แนุว่ทางระยะหลัง จะเรียกคำแนุะนุำการรายงานุ ESG โดยเนุ้นุ 
เป้าหมายการคว่บคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ�มเกินุ 1.5 องศึาเซี่ลเซีี่ยส 
ซี่ึ�งเห็นุได้ว่่าแนุว่โนุ้มในุร่าง IFRS S1 และ IFRS S2 จะนุำแนุว่คิด
ติามเคร่�องม่อการรายงานุเพ่�อคว่ามยั�งย่นุข้างติ้นุมาบูรณาการ 
ติามคำแนุะนุำของหนุ่ว่ยงานุชั�นุนุำข้างติ้นุ ประเด็นุนุี�อาจเป็นุข้อคิด
สำหรบักิจการที�ติอ้งหรอ่กำลงัสนุใจเปดิเผยข้อมูล ESG คว่รพจิารณา
การเปิดเผยข้อมูลที�เหมาะสม

One Report เป็นแนวทางของ 
บริษััทจดีทะเบียนไทยกำหนดีให�เปิดีเผู้ยข�อม้ล2

นำหลักการพ่�นฐานของการรายงานความยั�งย่น
มาปรับเปลี�ยนจากการรายงานความรับผู้ิดีชอบ 
ต่อสังคมของกิจการ Corporate Social 
Responsibility มากำหนดี 2 เร่�องสำคัญ 
ในขณะนี�  ค่อ การจัดีการความยั�งย่นในมิติ 
สิ�งแวดีล�อม โดียเน�นการลดีการปล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจกโดียบริษััทที�จะเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อสาธารณชนครั�งแรก ต�องมีการจัดีทำและ 
ตรวจทานข�อมล้การปล่อยก๊าซเรอ่นกระจกดี�วย และ 
การจัดีการความยั�งย่นในมิติสังคม ซ่�งต�องมี 
การจดัีทำข�อมล้สทิธมินษุัยชน การใช�แรงงานเดีก็ 
การใช�แรงงานต่างชาติที� ไม่เป็นธรรม ซ่�งเคยเป็น
ปัญหาในอดีีตของไทย เพ่�อให�ต่างชาติที�รณรงค์
เร่�องนี� ไม่ห�ามซ่�อสินค�าของบริษััทไทย

แนวทางการจัดีทำรายงาน ESG โดีย World 
Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD)

กลุ่ มบริษัทชั� นุนุำ 200 บริษัท เสนุอแนุว่ทาง 
การทำรายงานุ ESG ที�นุ่าสนุใจ ด้ว่ยแนุว่คิดคำถึาม 
6 เร่�อง Wh พรอ้มแนุว่คำติอบ และกระบว่นุการ 3 ขั�นุติอนุ 
ดังนุี�

Why? 
ทำไมต�องรายงานข�อม้ล ESG

Who?
ใครควรไดี�รับข�อม้ล ESG

Where? 
ข�อม้ล ESG ควรรายงานที�ใดี

What? 
ข�อพิจารณาประเภทของข�อม้ล ESG 
ที�ควรรายงาน 

01

02

03

04

ตอบ เพ่�อสนุบัสนุนุุว่ตัิถึปุระสงค์การรายงานุ ช่ว่ยในุการประเมินุ 
 มลูคา่ธุรุกจิ และติอบสนุองคว่ามติอ้งการของกลุม่ผูใ้ช้ 
 ที�สนุใจ โดยส่�อสารอย่างชัดเจนุ

ตอบ ผู้มีส่ว่นุได้เสียทั�งภายในุ เช่นุ พนุักงานุและภายนุอก  
 เช่นุ รัฐบาล และสังคม รว่มถึึงผู้มีส่ว่นุได้เสียที�มี 
 คว่ามเช่�อมโยงกับกิจการ เช่นุ ผู้ลงทุนุ

ตอบ รายงานุแบบบูรณาการ และรายงานุคว่ามยั�งย่นุ 
 ประจำปี การเผยแพร่ส่�อ การเผยแพร่เว่็บไซี่ติ์ 
 Data portals เป็นุติ้นุ

ตอบ ประเภทของเนุ่� อหา ประเ ด็นุเกี� ยว่ กับ ESG 
 ที�คว่รพิจารณา คว่ามสอดคล้องกับโมเดลธุุรกิจ  
 ประเภทของข้อมูล ประเภทของค่าบ่งชี�

2 https://www.sec.or.th/TH/Documents/Seminars/OneReport-seminar-2563oct.pdf
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How?
ข�อม้ล ESG ควรจัดีทำและนำเสนอ
อย่างไร

How much?
ปริมาณข�อม้ล ESG ที�ควรรายงาน

05

06

ตอบ ประเด็นุนุี�คว่รคำนึุงถึึงกรอบแนุว่คิด มาติรฐานุ  
 ก ระบว่นุว่ิ ธุี ก า ร  ก า รคว่บคุ มคว่ามถึู กติ้ อ ง 
 ขอบเขติและกิจการที�คว่รอยู่ในุขอบเขติ โดยคำนุึง 
 ถึึงปัจจัยคว่ามไม่แนุ่นุอนุ ข้อจำกัดและข้อสมมติิ 
 ที�เกี�ยว่ข้อง

ตอบ ข้อมูลคว่รรายงานุให้ครบถ้ึว่นุติามประเด็นุที�เกี�ยว่ข้อง 
 กับการตัิดสินุใจเกี�ยว่กับ ESG ที�มีสาระสำคัญ 
 โดยรายงานุในุลักษณะที�ระบุเจาะจง ไม่เลียนุแบบมา 
 โดยไม่ติรงกับกลยุทธุ์ของธุุรกิจ เนุ่�อหากระชับ และ 
 นุำเสนุออย่างเป็นุกลาง

คำแนะนำการรายงานข�อม้ล ESG โดีย WBCSD 
มกีระบวนการ 3 ขั�นตอนซ่�งสอดีคล�องกบัคำถาม
ข�างต�น 6 คำถาม

01ขั้นประเมิน ข้อมูล ESG คว่รติรงกับว่ัติถึุประสงค์
การรายงานุ สอดคล้องกับมูลค่าธุุรกิจ ติรงติามที� 

ผู้มีส่ว่นุได้เสียที�ได้รับสารเห็นุคุณค่า ข้อมูลติ้องส่�อสาร 
ได้ชัดเจนุและเป็นุประโยชนุ์

02ขั้นการตัดสินใจด�าเนินการ คว่รทราบข้อสมมติิ 
และข้อจำกัดในุการจัดทำข้อมูล เช่นุ เร่�องที�เป็นุ

คว่ามลับ ปัญหาการประมาณและการปันุส่ว่นุ ในุการจัดทำ 
ข้อมูลคว่รได้รับคำแนุะนุำจากผู้ เชี�ยว่ชาญทั� งภายในุ 
และภายนุอก

03ขั้นการจัดทำ�าเอกสาร ให้ประเมินุแหล่งที�มา 
ของข้อมูลที�ใช้ ระดับคว่ามเช่�อถึ่อได้ การจัดทำ

เอกสารต้ิองคำนึุงถึึง ข้อมูลที�ทำภายใต้ิคว่ามไม่แนุ่นุอนุ 
และสภาพแว่ดล้อม รว่มถึงึกลยุทธุท์ี�เปลี�ยนุแปลง คว่ามท้าทาย 
และอุปสรรคต่ิอการใช้ดุลพินุิจ ขอบเขติของการรายงานุ 
ที�ได้รับการประเมินุ การคว่บคุมภายในุ ในุกระบว่นุการ 
จัดทำข้อมูล  ปัจจัยสำ คัญที� อาจเปลี� ยนุแปลงทำใ ห้ 
เปลี�ยนุเนุ่�อหาและการนุำเสนุอรายงานุ คว่ามเสี�ยงและ 
คว่ามไม่แนุ่นุอนุที�มีและกระบว่นุการทำเอกสารคว่รมี 
ผู้มีอำนุาจติัดสินุใจและระบบการอนุุมัติิการเปิดเผยข้อมูล

นกับััญชีจ่ะเหน็ได้้ชีดั้ว่า การทั้ำาข้อมลู 
ESG ซึ่ึ�งสำาคัญกับัสภาพิแวด้ล้อม 
ต้ อ ง ม่ ก า ร กำา ห น ด้ แ ผ น ง า น 
ใ ห้ สั ม พิั น ธี์ กั บั ก ล ยุ ทั้ ธ์ี แ ล ะ 
ก า ร ด้ำา เ นิ น ง า น  ม่ ก า ร กำา กั บั
ดู้แลโด้ยบุัคคลและกระบัวนการ 
ทั้่�เหมาะสม ม่การจัด้การความเส่�ยง ลด้ความไม่แน่นอนของข้อมูล 
ทั้่�รายงาน รวมถุงึกำาหนด้เปัา้หมายและตวัวดั้ใหช้ีดั้เจน ใหส้อด้คลอ้ง
กบััแนวทั้างของร่าง IFRS S1 และ S2 ทั้่� ISSB กำาลงัพิจิารณาต่อไปั 
ESG เปั็นเร่�องทั้่�จำาเปั็นอย่างยิ�ง ใน EP แรก และ EP น่�เปั็นแนวทั้าง 
สำาหรับับัริษััทั้ขนาด้ใหญ่ ข้อกังวลทั้่�เริ�มคุกคามกิจการทั้่� ไม่ม่ 
ส่วนได้้เส่ยสาธีารณะท่ั้�เพิิ�มมากข้�น ทัั้�งการแข่งขัน การตลาด้ 
การผลิต รวมถุึงการจัด้การการเงิน จะได้้รวบัรวมแนวคิด้และ 
หลักการทั้่�สำาคัญมานำาเสนอใน EP ถุัด้ไปั  ขอบัพิระคุณและ 
สวัสด้่ครับั
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โดย นายชััคพััฒน์ นัสการ
	 -	Chief	Thinking	Officer,	ThinkMate
	 		และผู้้�ก่่อตั้้�งหล้ก่สู้ตั้ร	The	Magic	Number
	 -	ก่รรมก่ารในคณะก่รรมก่ารจรรยาบรรณ
	 		สูภาวิิชาชีพบ้ญชี	ในพระบรมราช้ปถั้มภ์

 นายศุุทธิิวััต นัสการ
	 Director	of	Communications,	ThinkMate

ตัวชี้วัดทางการเงินสู่ตัวชี้วัดความยั่งยืน
การบัญชีกับความยั่งยืน ตอนที่ 2

ถ้าคุณยังไม่ได้อ่านบทความเรื่อง “การบัญชีกับความยั่งยืน” ของผม ในภาคแรก 
สามารถอ่านได้ที่ https://www.tfac.or.th/upload/9414/NGs37xnbDn.pdf
วันนี้ “การทิ้งขยะ” ของคุณได้เปลี่ยนเป็นการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภท แล้วหรือยัง?
สูำหร้บใครทีี่�ย้งไม่ได้�อ่านบที่ควิามของผู้มในฉบ้บก่่อน	ผู้มได้�พ้ด้ถึัง 
สูโลแก่นที่ี� เป็นก่ระแสูมาก่ในช่วิงวิ้ย เด้็ก่ของผู้ม	 น้� นก่็คือ 
“ตาวิิเศษเห็็นนะ”	ซึ่ึ�งเป็นโครงก่ารรณรงค์ให�ประชาชนที่ิ�งขยะ 
อย่างเป็นที่ี�เป็นที่าง	

38	ปีผู้่านไป	ไวิเหมือนโก่หก่	“ขยะ”	ก็่ย้งคงเป็นเรื�องที่ี�อย้่ในสู้งคม
เสูมอมา	เพียงแตั้่วิ้นนี�บริบที่ของขยะถั้ก่เปลี�ยนไป	จาก่ควิามม่่งหวิ้ง 
ที่ี�ตั้�องก่ารปร้บเปลี�ยนพฤตั้ิก่รรมของคนที่้�วิไปอาจไม่เพียงพอ 
แตั้่นำไปสู้่ก่ารปร้บเปลี�ยนพฤติั้ก่รรมของผู้้� มีสู่วินเก่ี�ยวิข�อง 
(Stakeholders)	ต่ั้อขยะท้ี่�งหมด้	ตั้้�งแตั้ต่ั้�นน�ำถึังปลายน�ำ	ซึ่ึ�งผู้มก่ำลง้
พ้ด้ถัึงเรื�องของก่ารสูร�างเศรษฐก่ิจหม่นเวิียน	(Circular	Economy)	

ภายใตั้�โจที่ย์ที่ี�ใหญ่ขึ�น	แตั้่ฮีีโร่ของเราย้งคงเป็น	“ขยะ”	 เช่นเดิ้ม	
เมื�อเป้าหมายเปลี�ยน	ควิามคาด้หวิ้งต่ั้อผู้ลล้พธ์์ก็่เปลี�ยน	ผู้้�เล่นเอง
ก่็เปลี�ยน	ก่ระบวินก่ารในก่ารด้ำเนินงาน	หรือบริหารจ้ด้ก่ารก็่ย่อม 
ตั้�องเปลี�ยนไปเช่นก่้น	 วิ้นนี�ก่ารที่ิ�งขยะไม่เพียงแค่ที่ิ�งให�ลงถั้ง 
แตั้่ตั้�องที่ิ�งและค้ด้แยก่ให�ถั้ก่ตั้�องตั้ามประเภที่	 ไม่ใช่เพื�อให�ง่าย 
ตั้่อก่ารบริหารจ้ด้ก่าร	หรือนำไปแปรร้ปใหม่เพื�อนำก่ล้บมาใช�ซึ่�ำ 
(Recycle)	 เที่่าน้�น	 แตั้่ก่ารค้ด้แยก่ประเภที่ย้งนำไปสู้่ก่ารเห็น
ข�อม้ลจริงของตั้�นที่างในก่ารสูร�างขยะ	และก่ารประเมินผู้ลก่ระที่บ 
ที่ี�เก่ิด้ขึ�น	ซึ่ึ�งสู่งผู้ลต่ั้อก่ารเปลี�ยนแปลงในฝั่่�งของผู้้�ผู้ลิตั้ให�ตั้ระหน้ก่
ตั้อ่เรื�องก่ารออก่แบบสูนิค�าและบรกิ่ารทีี่�คำนงึถังึสูิ�งแวิด้ล�อมมาก่ขึ�น 
ให�ภาคเอก่ชนได้�เข�ามามีบที่บาที่	เช่น	ก่ารใช�เที่คโนโลยีที่ี�ที่้นสูม้ย 
มาช่วิยจ้ด้ก่ารป่ญหา	 ให�ภาคร้ฐเห็นข�อม้ลสูำค้ญเพื�อวิางนโยบาย 
ก่ารบรหิารจด้้ก่ารอยา่งมปีระสูทิี่ธิ์ภาพ		นอก่จาก่น้�น	ก่ารคด้้แยก่ขยะ
ยง้สูง่เสูรมิให�เก่ดิ้อาชพีและรายได้�ในระด้บ้ชม่ชนอกี่ด้�วิย	ก่ารจด้้ก่าร
เรื�องด้้งก่ล่าวิคำนึงถัึงมิตั้ิทีี่�ก่วิ�างและลึก่ขึ�น	ซึ่ึ�งสู่งผู้ลก่ระที่บเชิงบวิก่ 
ที่้�งเศรษฐก่ิจ	สู้งคม	และสูิ�งแวิด้ล�อมในระยะยาวิ	 อีก่ท้ี่�งย้งสู่งผู้ล 
ตั้่อควิามย้�งยืนที่้�งในระด้้บประเที่ศและสูาก่ล	

จะเห็นวิ่าก่ิจก่รรมตั้่าง	ๆ	ที่ี�เก่ี�ยวิข�องก่้บควิามย้�งยืนซึ่ึ�งได้�ก่ล่าวิมา
ข�างตั้�นน้�น	ล�วินแต่ั้มีเรื�องของตั้้วิเลขท้ี่�งทีี่�เป็นเรื�องก่ารเงินและไม่ใช่
ก่ารเงิน	รวิมถัึงเรื�องเศรษฐก่ิจเข�ามาเก่ี�ยวิข�อง	จึงไม่อาจปฏิิเสูธ์ได้�วิ่า 
“ภาคธุุรกิิจ”	 จึงเป็นสู่วินสูำค้ญต่ั้อก่ารผู้ล้ก่ด้้นข้บเคลื�อนเรื�อง 
ควิามย้� ง ยืน	 ด้�วิยเหตั้่นี� จึ ง เ กิ่ด้ควิามร่วิมมือของภาคธ์่ร กิ่จ 
และหน่วิยงานก่ำก่้บด้้แลในก่ารสูร�างก่ลไก่ระหวิ่างน้ก่ลงที่่น 
ภาคธ์่รกิ่จ	 สู้งคม	 ช่มชน	และสูิ�งแวิด้ล�อมไปพร�อมก่้น	 รวิมถึัง 
ก่ารสู่งเสูริมและก่ารผู้ล้ก่ด้้นในระด้้บโลก่ผู้่านก่ารเปิด้เผู้ยข�อม้ล 
ด้�านควิามย้�งยืน	
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ทำาไม “ข้อมูล” จึงเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

CFO	น้ก่บ้ญชี	 หรือบ่คลาก่รในฝั่่ายบ้ญชี	 ม้ก่เป็นบ่คคลหล้ก่ 
ที่ี�ถั้ก่คาด้หวิ้ง	 และจ้ด้วิางจาก่ที่้�งภายในและภายนอก่องค์ก่ร 
ให�เป็นคนที่ี�ริเริ�มก่ารเก่็บข�อม้ลเพื�อใช�ในก่ารเปิด้เผู้ยเรื�องที่ี�เก่ี�ยวิก่้บ 
ควิามย้�งยืนแก่่ผู้้�มีสู่วินได้�เสูีย	 หน่วิยงานก่ำก่้บ	 หรือน้ก่ลงที่่น 
อย่างที่ี�ที่ราบโด้ยที่้�วิก่้นวิ่าควิามถัน้ด้ของน้ก่บ้ญชีคือก่ารเก่็บข�อม้ล 
ที่างก่ารเงิน	 (Financial	 Information)	 ซึ่ึ�งเป็นตั้้วิชี�วิ้ด้หล้ก่ 
ที่ี�นำเสูนอผู้้�ถัือห่�น	และผู้้�ใช�งบก่ารเงินในม่มมองฐานะที่างก่ารเงิน 
ผู้ลประก่อบก่าร	ควิามสูามารถัในก่ารที่ำก่ำไร	รวิมที่้�งเรื�องเงนิ	ๆ 	ที่อง	ๆ  
แตั้่ตั้้วิชี�วิ้ด้ในม่มมองของก่ารพ้ฒนาควิามย้�งยืนก่ล้บม่่งเน�น 
ในข�อม้ลทีี่�ไม่ใช่ที่างก่ารเงินอย่างเดี้ยวิ	ก่ารเก็่บข�อม้ลทีี่�ไม่ใช่ข�อม้ล
ที่างก่ารเงิน	 (Non-Financial	 Information)	จึงเป็นเรื�องที่ี�ที่�าที่าย
ของเหล่าน้ก่บ้ญชีที่ี�ตั้�องที่้�งริเริ�มและรวิบรวิมข�อม้ลจาก่หน่วิยงาน 
ที่ี�เก่ี�ยวิข�องตั้่าง	 ๆ	 ในองค์ก่รเพื�อนำไปเปิด้เผู้ยแก่่สูาธ์ารณชน 
อยา่งครบถั�วิน	ถัก้่ตั้�อง	และเชื�อถัอืได้�แล�วิ	ยง้ตั้�องที่ำให�เกิ่ด้ควิามเชื�อม้�น 
และด้ึงด้้ด้ควิามสูนใจของผู้้� ใช�ข�อม้ลหรือน้ก่ลงที่่นในม่มมอง 
ควิามย้�งยืนเพิ�มขึ�น

กิ่อนที่่�จะเริ�มเกิ็บข้อมูลและห็าตัวิชี้่�วิัด เราตั�งคำถามวิ่า 

“ทำไมองค์กรเราต้องสนใจและให้ความสำคัญต่อ 
การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนด้วย ทั้งที่ ไม่ ได้เป็น 
บริษััทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์?”

ผู้มคงจะตั้อบวิ่า “แม้ว่าเราจะเป็นบริษััทจำกัด องค์กร 
ขนาดเล็ก  หรือ เพียงแค่ ในนามบุคคลธรรมดา 
ทุกคนล้วนเป็นส่วนหน่่งของความยั่งยืน และมีส่วน 
ในการส่งต่อโลกใบนี้ ไปยังคนรุ่นหลังโดยส่งผลกระทบ
ต่อการดำรงอยู่ให้น้อยที่สุด”

ในขณะเด้ยีวิก่น้ก่ารเปดิ้เผู้ยข�อมล้เรื�องควิามย้�งยนืถัก้่ให�ควิามสูำคญ้
เพิ�มมาก่ขึ�นที่้�งในระด้บ้ประเที่ศ	และสูาก่ล	จาก่นก้่ลงที่น่	ผู้้�มสีูว่ินได้�เสูยี 
ค้่ค�า	และล้ก่ค�าซึ่ึ�งมีควิามคาด้หวิ้งที่ี�เพิ�มขึ�นตั้่อธ์่รก่ิจน้�น	ๆ

ก่ารบอก่ผู้้�อื�นให�ร้� วิ่ าองค์ก่รของเราให�ควิามสูำค้ญก่้บเรื�อง 
ควิามย้�งยืนน้�นอาจจะด้้โก่�เก่๋		แตั้่สูิ�งที่ี�สูำค้ญและที่�าที่ายก่วิ่าน้�นคือ

องค์กิรพร้อมรับมือต่อผลกิระที่บของเรื�อง
ควิามยั�งยืนแล้วิห็รือไม่?

องค์กิรจะม่วิิสััยที่ัศน์ และกิลยุที่ธุ์อย่างไร
ต่อกิารขับเคลื�อนควิามยั�งยืน?

องค์กิรจะสัามารถสัร้างควิามยั�งยืนให้็เป็็นส่ัวินห็น่�ง
ของวิัฒนธุรรมองค์กิรได้อย่างไร? 

และองค์กิรจะกิำห็นดแนวิป็ฏิิบัติ รวิมถ่งกิารวิัดผล
ให็้สัอดคล้องและเชี้ื�อมโยงกิับข้อมูลในกิารเป็ิดเผย
ได้อย่างไร?

“ยั่งยืน”
ไม่ใช่กระแส

แต่ต้องอยู่ใน
DNA
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มิติสิ่งแวดล้อม

คือ  ประ เ ด็นที่ อง ค์กรให้ความ
สำคัญกับเรื่องการดูแลรักษัาสิ่ง
แวดล้อม รวมทัง้การใช้ การจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

ตัวิอย่างกิารวิัดผล
•	 จำนวินปริมาณก่ารใช�ไฟฟ้าลด้ลง	 หรือลด้ก่ารใช�พล้งงาน 
	 จาก่แหล่งที่ี�ใช�แล�วิหมด้ไป
•	 จำนวินปริมาณก่ารใช�น�ำลด้ลง	หรือก่ารลด้ก่ารสู้ญเสูียของน�ำ	 
	 และก่ารนำน�ำมาใช�หม่นเวิียน
•	 จำนวินปริมาณของเสูียและขยะลด้ลง	หรือปริมาณของเสูีย 
	 และขยะที่ี�เข�าสู้่ก่ระบวินก่ารใช�ซึ่�ำ
•	 จำนวินปริมาณก่ารปล่อยก่๊าซึ่เรือนก่ระจก่ลด้ลง	

โด้ยตั้้วิวิ้ด้ข�างตั้�นอาจเริ�มโด้ยก่ารตั้้�งเป้าหมายของก่ารลด้ก่่อน 
แล�วินำมาเที่ียบเคียงก่้บก่ารปฏิิบ้ตั้ิจริง	

จาก่งานวิิจ้ยหลายชิ�น	 พบวิ่าควิามสูำเร็จในก่ารข้บเคลื�อน 
เรื�องควิามย้�งยืน	ม้ก่เริ�มจาก่ผู้้�นำขององค์ก่ร	ที่ี�มีควิามตั้ระหน้ก่	และ
เข�าใจอย่างแที่�จริงตั้่อเรื�องควิามย้�งยืนโด้ยเชื�อมโยงก่้บเป้าหมาย 
ที่างธ์่รกิ่จ	 เรื�องถ้ัด้มาคือก่ารพ้ฒนานโยบายของก่ารพ้ฒนา 
ควิามย้�งยืนโด้ยสูะที่�อนถัึงควิามตั้้�งใจและควิามแน่วิแน่ขององค์ก่ร 
ที่ี�ตั้�องก่ารผู้ลก้่ด้น้ในเรื�องนี�	โด้ยนโยบายทีี่�จด้้ที่ำขึ�นนอก่จาก่ตั้�องสูมด้ล่ 
ก่บ้เรื�องเปา้หมายที่างก่ารเงนิแล�วิ	ยง้คงตั้�องคำนงึผู้้�มสีูว่ินได้�เสูยีหลก้่
ที่ี�อาจจะมีผู้ลก่ระที่บตั้่อก่ารด้ำเนินธ์่รก่ิจอีก่ด้�วิย

จ าก่น้� น ก่ า รก่ำหนด้ เป้ าหมายควิามย้� ง ยื น 	 โ ด้ยมิ ตั้ิ ที่ี� ใ ช� 
ในก่ารตั้้�งเป้าหมายควิามย้�งยืนครอบคล่มแนวิคิด้ในสูามมิตั้ิได้�แก่่ 
มติั้สิูิ�งแวิด้ล�อม	มติั้สิูง้คม	และมติั้กิ่ารก่ำก่บ้ด้แ้ล	(ESG:	Environment, 
Social	และ	Governance)	 เพื�อให�คนในองค์ก่รร้บที่ราบ	 เข�าใจ 
และใช�เป็นแนวิที่างในก่ารด้ำเนินธ์ร่กิ่จรว่ิมก่บ้ก่ารพฒ้นาควิามย้�งยนื 
ไปพร�อมก่้น	อย่างไรก่็ตั้ามเรื�องก่ารพ้ฒนาควิามย้�งยืนน้�นไม่ใช่ 
ร้ปแบบของก่ารที่ำงานโครงก่ารระยะสู้�น	แตั้่เป็นประเด้็นที่ี�ตั้�องที่ำ 
อย่างต่ั้อเนื�อง	 และสูอด้คล�องก่้บแก่นหล้ก่ของธ์่รกิ่จ	 ด้้งน้�น 
ก่ารตั้้�งเป้าหมายควิามย้�งยืนจึงไม่ใช่ เรื�องทีี่� เลียนแบบก่้นได้� 
(One	 size	 doesn’t	 fit	 all)	 เพราะบริบที่ห่วิงโซ่ึ่อ่ปที่าน 
และร้ปแบบก่ารด้ำเนินธ์่รก่ิจของแตั้่ละที่ี�ย่อมแตั้ก่ตั้่างก่้น 
ในจ่ด้เริ�มตั้�นน้�นองค์ก่รตั้�องที่ำควิามเข�าใจในก่ิจก่รรมหล้ก่ของ
องคก์่ร	(Key	business	activities)	ควิามคาด้หวิง้ของผู้้�มีสูว่ินได้�เสูยี 
(Stakeholder	expectation)	แล�วินำมาระบ่ประเด้็นทีี่�สูำค้ญ 
(Materiality	topic)	ที่ี�อาจสู่งผู้ลก่ระที่บต่ั้อธ์่รกิ่จ	และผู้ลก่ระที่บ 
ตั้่อผู้้�มีสู่วินได้�เสูีย	 เพื�อให�เป้าหมายควิามย้�งยืนน้�นตั้อบโจที่ย์ 
และสูอด้คล�องก่้บก่ารด้ำเนินธ์่รก่ิจที่ี�แที่�จริง	ด้�านล่างนี�เป็นเพียง
ตั้ว้ิอยา่งของก่ารวิด้้ผู้ลของก่ารด้ำเนนิก่ารด้�านควิามย้�งยนืขององคก์่ร	
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มิติการกำากับดูแล 

หรือบรรษััทภิบาล (Governance) 
คอื ประเดน็ทีอ่งคก์รใหค้วามสำคญั
กับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ผ่านนโยบายในเรื่องกำกับดูแล
กิจการที่ ดี  การต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชัน การจัดโครงสร้าง 
คณะกรรมการของบรษัิัท ผู้นำองค์กร 
และผู้บริหารให้เกิดความเหมาะสม
และสง่เสรมิการดำเนนิงานทีโ่ปรง่ใส 
รวมทั้งการดูแลผลประโยชน์ของ 
ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวิอย่างกิารวิัดผล 
•	 สู้ด้สู่วินของก่รรมก่ารอิสูระก่้บคณะก่รรมก่ารบริษ้ที่	
•	 สู้ด้สู่วินของก่รรมก่ารที่ี�ไม่เป็นผู้้�บริหารก่้บคณะก่รรมก่ารบริษ้ที่
•	 จำนวินก่ารประช่มคณะก่รรมก่ารบริษ้ที่
•	 ค่าตั้อบแที่นของก่รรมก่ารเที่ียบเคียงในก่ล่่มอ่ตั้สูาหก่รรม
•	 จำนวินก่รณีที่ี�ก่ารไม่ปฏิิบ้ตั้ิตั้ามจรรยาบรรณธ์่รก่ิจ
•	 จำนวินควิามเสูี�ยงที่ี�ได้�ระบข่ึ�น	ครอบคลม่ควิามเสูี�ยงที่ี�เก่ดิ้ขึ�นใหม่	 
	 (Emerging	Risk)	และเชื�อมโยงตั้่อเรื�องควิามย้�งยืน	
•	 จำนวินผู้้�ขายหรอืค้ค่�าที่ี�สูำคญ้ในก่ารบรหิารจด้้ก่ารหว่ิงโซึ่อ่ป่ที่าน	 
	 (Supply	Chain)	
•	 อ้ตั้ราภาษีที่ี�จ่ายจริงเที่ียบเคียงอ้ตั้ราภาษีตั้ามก่ฎหมาย
•	 มาตั้รฐานและแนวิที่างก่ารปฏิิบ้ตั้ิงานด้�านก่ารบริหารควิามเสูี�ยง 
	 องค์ก่ร	และด้�านควิามย้�งยืน	
•	 ก่ารพ้ฒนานวิ้ตั้ก่รรมหรือก่ารนำมาใช� 	 รวิมถัึงค่าใช� จ่าย 
	 ในก่ารที่ำวิิจ้ยและพ้ฒนานวิ้ตั้ก่รรมเพื�อเพิ�มประสูิที่ธิ์ภาพของ 
	 ก่ารด้ำเนินธ์่รก่ิจ

สูิ�งที่ี�ตั้ามมาหล้งจาก่ที่ี�พอที่ราบเรื�องตั้้วิวิ้ด้ผู้ลตั้่าง	ๆ	ข�างตั้�น	ลำด้้บ
ถั้ด้มาคงหนีไม่พ�นเรื�องก่ารจ้ด้ที่ำก่ระบวินก่ารจ้ด้เก่็บข�อม้ล 
เพื�อสูน้บสูน่นก่ารเปิด้เผู้ยข�อม้ล	รวิมท้ี่�งก่ารตั้อบโจที่ย์นโยบายและ
เป้าหมายควิามย้�งยืน	

มิติสังคม

คอื ประเดน็ทีอ่งคก์รใหค้วามสำคญั
กับเรื่องบุคคลอย่างเป็นธรรม  
ให้ความเท่าเทียมกัน ดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัย สุขอนามัยของคน 
ในองค์กร รวมถ่งการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชน

ตัวิอย่างกิารวิัดผล
•	 สูด้้สูว่ินของพนก้่งานหญงิตั้อ่พนก้่งานรวิมที่้�งหมด้	รวิมถังึจำนวิน 
	 พนก้่งานทีี่�จด้้ประเภที่ตั้ามระด้บ้ตั้ำแหน่ง	สูญ้ชาติั้	อาย	่หรอืพื�นทีี่� 
	 ปฏิิบ้ตั้ิงาน
•	 ผู้ลตั้อบแที่นของแรงงานคนตั้า่งด้�าวิเที่ยีบเคยีงก่บ้แรงงานคนไที่ย		 
	 รวิมถัึงควิามแตั้ก่ตั้่างของค่าตั้อบแที่นในมิตั้ิตั้่าง	ๆ
•	 สู้ด้สูว่ินของอายข่องพนก้่งานที่ี�ใก่ล�เก่ษยีณเที่ยีบเคยีงก่บ้พนก้่งาน 
	 ที่้�งหมด้
•	 จำนวินก่รณีที่ี�ไม่ปฏิิบ้ตั้ิตั้ามก่ฎหมายแรงงาน	หรือสูิที่ธ์ิมน่ษยชน	
•	 จำนวินช้�วิโมงก่ารอบรมของพน้ก่งานโด้ยเฉลี�ยเพื�อพ้ฒนา 
	 องค์ควิามร้�ของบ่คลาก่ร	
•	 ผู้ลก่ารประเมินของพน้ก่งานประจำปีโด้ยรวิมเที่ียบเคียงก่้บ 
	 ปีที่ี�ผู้่านมา	
•	 ระด้้บควิามผู้้ก่พ้นของพน้ก่งานที่ี�มีตั้่อองค์ก่ร
•	 จำนวินอ่บ้ตั้ิที่ี�เหตั้่หรือก่ารบาด้เจ็บที่ี�เก่ิด้ขึ�นจริงในแตั้่ละปี	
•	 จำนวินคร้�งของก่ารมีสู่วินร่วิมในเรื�องก่ารพ้ฒนาควิามย้�งยืน 
	 ผู้่านก่ารอบรม	ก่ิจก่รรม	หรืออื�น	ๆ	
•	 ผู้ลประเมินควิามพึงพอใจของล้ก่ค�า
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การพิจารณารับงานสอบบัญชี
ของกิจการที่มีสินทรัพย์ดิจิทัล

	 ทุุกวัันน้�หลายคนหันมาสนใจลงทุุนในสินทุรััพย์ดิิจิทุัลกัน 
มากขึ้้�น	 โดิยหลายบััญชี้ผู้้�ใชี�งานสินทุรััพย์ดิิจิทุัลนั�นกรัะทุำในนาม 
นิติิบัุคคล	 จ้งส่งผู้ลให�ผู้้�สอบับััญช้ีรัับัอนุญาติ	 (ผู้้�สอบับััญช้ี)	 
เกิดิการัต่ิ�นติัวัและเรั่งพัฒนาควัามรั้� เก้�ยวักับัสินทุรััพย์ดิิจิทุัล 
อย่างต่ิอเน่�อง	งานสำคัญขึ้องผู้้�สอบับััญช้ีเรัิ�มติ�นจากการัพิจารัณา 
ควัามเหมาะสมในการัรัับังานสอบับััญช้ีในกิจการัทุ้�ม้รัายการัค�า 
ทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกับัสนิทุรััพย์ดิจิทิุลั	โดิยติ�องปรัะเมินทุั�งตินเอง	(สำนกังาน) 
และล้กค�าในเบั่�องติ�นก่อนการัติัดิสินใจรัับังาน	ทุั�งน้�	 ผู้้�สอบับััญชี้ 

	 ประเด็นที่ควรครอบคลุมในการประเมินว่า	สำนักงานสอบบัญชีมีทักษะ	ความร้�	ความสามารถ	และทรัพยากร
เพียงพอเพ่่อที่จะรับงานตรวจสอบกิจการที่มีรายการค�าที่เกี่ยวข�องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหร่อไม่	ประกอบด�วย

พิจารัณาวั่า	 ผู้้�สอบับััญชี้และกลุ่ม 
ผู้้� ปฏิิบัั ติิ งานติรัวัจสอบัม้ควัามรั้� 
เก้�ยวักับัสินทุรััพย์ดิิจิทุัล	หรั่อสามารัถ 
หาควัามรั้�ทุ้�จำเป็นเก้�ยวักับัการัติรัวัจสอบั 
สินทุรััพย์ดิิจิทุัลไดิ�อย่างม้ปรัะสิทุธิิผู้ล

พิจารัณาว่ัา	 สำนักงานสอบับััญช้ี 
ม้บัุคลากรัทุ้�เพ้ยงพอและม้ควัามร้ั�
ควัามสามารัถเก้�ยวักับัสินทุรัพัย์ดิจิิทุลั
ทุ้�จำเป็นสำหรัับังานติรัวัจสอบั

วั่าจ�างผู้้�เชี้�ยวัชีาญอ่�นมาชี่วัยสำหรัับั
การัติรัวัจสอบักิจการัทุ้�ม้รัายการัค�า 
ทุ้� เ ก้� ย วั ขึ้� อ ง กั บัสิ นทุรัั พย์ ดิิ จิ ทุั ล 
ติามทุ้�รัะบัไุวั�ในมาติรัฐานการัสอบับัญัชี้ 
รัหัส	 620	 เรั่�อง	การัใชี�ผู้ลงานขึ้อง 
ผู้้�เชี้�ยวัชีาญขึ้องผู้้�สอบับัญัช้ี	(ถ�าจำเป็น)	

พิจารัณาเรั่�องบัุคคลทุ้�ม้คุณสมบััติิ 
ทุ้� เ ก้� ย วั ขึ้� อ งกั บัสิ นทุรัั พย์ ดิิ จิ ทุั ล 
เพ่�อสอบัทุานคณุภาพงาน	(หากจำเป็น)

พิจารัณาว่ัา	 สำนักงานสอบับััญช้ี
สามารัถดิำเนินการัติรัวัจสอบักิจการั
ทุ้�มร้ัายการัค�าทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกบััสนิทุรัพัย์
ดิิจิทุัลให�เสรั็จสิ�นภายในกำหนดิเวัลา

พิจารัณาว่ัา	 ผู้้�สอบับััญช้ีและกลุ่ม 
ผู้้�ปฏิบิัตัิงิานติรัวัจสอบัมป้รัะสบัการัณ์ 
ทุ้� เ ก้� ย วั ขึ้� อ ง กั บั ขึ้� อ ก ำหนดิดิ� า น 
กฎรัะเบั้ยบั	หรั่อดิ�านการัรัายงาน
เก้�ยวักบััสนิทุรัพัยด์ิจิทิุลั	หรัอ่สามารัถ
หาควัามร้ั�ควัามสามารัถทุ้�จำเป็นไดิ�
อย่างม้ปรัะสิทุธิิผู้ล

ติ�องเขึ้�าใจก่อนว่ัา	 กิจการัทุ้�ม้รัายการัค�าทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกับัสินทุรััพย์ 
ดิิจิทุัลทุ้�กำลังพิจารัณาจะรัับัติรัวัจสอบันั�น	 จัดิอย้่ในปรัะเภทุขึ้อง
กจิการัทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกบััสนิทุรัพัยด์ิจิทิุลัปรัะเภทุใดิ	เชีน่	เปน็กจิการัทุ้�ถอ่ 
Cryptocurrency	หรั่อ	กิจการัทุ้�ถ่อ	หรั่อ	ออก	Token	หรั่อ	กิจการั 
ทุ้�เป็น	Broker-Trader	หรั่อ	Exchange	หรั่อ	กิจการัทุ้�ทุำการัขึุ้ดิ 
เหรั้ยญครัิปโทุ	(Mining)	เน่�องจากแต่ิละปรัะเภทุขึ้องกิจการัก็จะม้ 
ควัามเส้�ยงทุ้�แติกต่ิางกัน	และส่งผู้ลทุำให�วิัธิก้ารัติรัวัสอบัทุ้�ผู้้�สอบับัญัช้ี
จะเล่อกใชี�เพ่�อติอบัสนองติ่อควัามเส้�ยงก็ติ�องแติกติ่างกันไป

โดย ผศ. ดร.สุุภาวิินีี  จีีวิะสุุวิรรณ
-	กรัรัมการัในคณะทุำงานศู้นย์ติิดิติามมาติรัฐานการัสอบับััญชี้รัะหวั่างปรัะเทุศู
		สภาวัิชีาชี้พบััญชี้
-	อาจารัย์ปรัะจำภาควัิชีาบััญชี้	คณะบัรัิหารัธิุรักิจ	มหาวัิทุยาลัยเกษติรัศูาสติรั์
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ผู้้�บัริัหารัม้ปรัะสบัการัณ์ในรัะบับันิเวัศูขึ้อง
สินทุรััพย์ดิิจิทุัล	 เพ่�อให�สามารัถรัะบัุควัามเส้�ยง
ทุ้�เป็นลักษณะเฉพาะขึ้องรัะบับัดิังกล่าวั	รัวัมทุั�ง 
ออกแบับัและดิำ เ นินการัควับัคุมภายใน 
เพ่�อติอบัสนองต่ิอควัามเส้�ยงเหล่านั�น	(เช่ีน	ควัามเส้�ยง 
เก้�ยวักบััการัเกบ็ัรักัษา	Private	Key	รัายการัและ 
การัเปิดิเผู้ยเก้�ยวักับักิจการัหรัอ่บัคุคลทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกนั 
หรั่อควัามเส้�ยงในการัทุุจรัิติ)	หรั่อไม่

ผู้้�บัรัิหารัเขึ้�าใจสภาพแวัดิล�อมขึ้องกฎรัะเบั้ยบั 
ขึ้�อบังัคบััทุ้�เก้�ยวัขึ้�องหรัอ่ไม่	ซึ่้�งรัวัมถง้กฎหมายหรัอ่ 
ขึ้�อบัังคับัทุ้�ยังคงม้การัพัฒนาหรั่อเปล้�ยนแปลง
เก้�ยวักับัเรั่�องดิังกล่าวั

ผู้้�บัรัิหารั	 (ก)	 จัดิทุำบััญชี้หรั่อบัันทุ้กขึ้้�นต่ิางหาก
สำหรับััธุิรักรัรัมทุ้�เก้�ยวัขึ้�อง	หรัอ่	(ขึ้)	ใชี�รัายการั		หรัอ่ 
บัันทุ้กทุ้�ทุำขึ้้�นโดิย	บัล็อกเชีน	หรั่อจากใบัสรัุปทุ้� 
บัคุคลทุ้�		3			เป็นผู้้�จดัิทุำขึ้้�นเทุ่านั�น		หากเป็นกรัณห้ลงั 
ผู้้�สอบับัญัช้ีอาจติ�องทุำควัามเขึ้�าใจต่ิอวัา่	ผู้้�บัรัหิารั
ม้กรัะบัวันการัและการัควับัคุมอย่างไรัเก้�ยวักับั
คุณภาพขึ้องขึ้�อม้ลทุ้�ไดิ�รัับั

สอบัถามผู้้�บัริัหารัเพ่�อทุำควัามเขึ้�าใจ 
วัตัิถุปรัะสงค์ทุางธิรุักิจเก้�ยวักับัสินทุรัพัย์ 
ดิจิทิุลัในปัจจุบันัและทุ้�คาดิหวังัในอนาคติ 
ขึ้องกิจการั

สอบัถามผู้้�บัริัหารัเพ่�อทุำควัามเขึ้�าใจ 
สภาพแวัดิล�อมการัควับัคมุ	รัวัมทุั�งปรัชัีญา 
ขึ้องผู้้�บัรัิหารั	รั้ปแบับัการัดิำเนินงาน	
และรัะดิับัควัามอดิทุนต่ิอควัามเส้�ยง		
เพ่�อให�เขึ้�าใจถ้งการัปรัะเมินควัามเส้�ยง
ขึ้องกิจการัเก้�ยวักับัสินทุรััพย์ดิิจิทุัล

ในกรัณทุ้้�ผู้้�บัรัหิารัไมม่ค้วัามรั้�หรัอ่ควัามเชี้�ยวัชีาญ
ทุ้�เพ้ยงพอ	 ผู้้�บัรัิหารัวั่าจ�างผู้้�เชี้�ยวัชีาญ	หรั่อ
ทุ้�ปรั้กษาอ่�นเพ่�อดิ้แลสินทุรััพย์ดิิจิทุัล	 หรั่อ 
ทุ้�ปรั้กษาดิ�านบััญชี้	(เชี่น	ทุ้�ปรั้กษาดิ�านกฎหมาย	
ผู้้� เชี้�ยวัชีาญดิ�านไอทุ้	 ซึ่้�งรัวัมถ้งผู้้� เชี้�ยวัชีาญ 
ดิ�านการัเขึ้�ารัหัส	 (Cryptography)	 หรั่อ 
ดิ�านควัามปลอดิภัยทุางไซึ่เบัอร์ั)	หรั่อไม่	และ 
ม้การัสอบัทุานงานขึ้องผู้้�เชี้�ยวัชีาญเหล่านั�น 
หรั่อไม่

ผู้้�บัรัหิารัเขึ้�าใจมาติรัฐานการัรัายงานทุางการัเงนิ
ทุ้�เหมาะสมสำหรัับัธิุรักรัรัมทุ้�เก้�ยวัขึ้�องหรั่อไม่

	 นอกจากนี�	 ผู้้�สอบบัญชียังจำเป็นต�องพิจารณาความซ่่ื่อสัตย์สุจริตของผู้้�บริหารและกลยุทธ์์ทางธ์ุรกิจโดยรวม	
ตัวอย่างวิธ์ีการที่ใช�สำหรับพิจารณาเร่่องดังกล่าวอาจประกอบด�วย

	 นอกจากผู้้�สอบบัญชีต�องประเมินตนเอง
แล�ว	 ผู้้�สอบบัญชียังจำเป็นต�องประเมินล้กค�าด�วย	
โดยพิจารณาว่า	ผู้้�บริหารของกิจการที่มีรายการค�า
ที่เกี่ยวข�องกับสินทรัพย์ดิจิทัล	มีความร้�	ความเข�าใจ
เกี่ยวกับระบบ	กระบวนการ	และการควบคุมภายใน 
ที่ เกี่ยวข�องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงพอหร่อไม่	
ตัวอย่างประเด็นที่ผู้้�สอบบัญชีควรให�ความสนใจ 
ในช่วงการพิจารณารับงานสอบบัญชี	ได�แก่
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สอบัถามผู้้�บัรัิหารัเพ่�อทุำควัามเขึ้�าใจลักษณะการัถ่อ 
หรั่อควัามติั� ง ใจทุ้� จะถ่อสินทุรััพย์ดิิ จิทุั ล 	 รัวัมทุั� ง 
ควัามม้นัยสำคัญขึ้องสินทุรััพย์ดิิจิทุัลดิังกล่าวั

สอบัถามผู้้�บัริัหารัเพ่�อทุำควัามเขึ้�าใจกรัะบัวันการัภายหลัง
จากการัรัับัล้กค�าใหม่หรั่อการัเขึ้�าทุำธุิรักรัรัมกับัค้่ค�าใหม่
เพ่�อติิดิติามดิ้แลรัายการัทุ้�อาจผู้ิดิกฎหมายหรั่อน่าสงสัย

สอบัถามผู้้�บัริัหารัเพ่�อทุำควัามเขึ้�าใจกฎหมายหรั่อ 
ขึ้�อบังัคบััทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกบััรัายการัสนิทุรัพัยด์ิจิทิุลั	ซึ่้�งรัวัมถง้ 
ขึ้�อกำหนดิขึ้องปรัะเทุศูอ่�น	 การัเปล้�ยนแปลงขึ้อง 
สภาพแวัดิล�อมและกรัะบัวันการัขึ้องผู้้�บัรัหิารัในการัติดิิติาม 
การัปฏิิบััติิติามกฎรัะเบั้ยบัและขึ้�อบัังคับั

สอบัถามผู้้�บั ริัหารัเก้�ยวักับัรัายงานทุ้� เก้�ยวัขึ้�องกับั 
การัปฏิิบััติิติามกฎรัะเบั้ยบัขึ้�อบัังคับัทุ้�จัดิทุำโดิยบัุคคล
ทุ้�	3	หรั่อเอกสารัเก้�ยวักับักรัะบัวันการัทุ้�กิจการัจัดิทุำขึ้้�น 
เพ่�อการัปฏิบิัตัิติิามกฎรัะเบัย้บัขึ้�อบังัคบััติา่ง	ๆ 	ผู้้�สอบับัญัชี้
อาจสอบัถามดิ�วัยวัา่ไดิ�มก้ารัไมป่ฏิบิัตัิติิามกฎรัะเบัย้บัและ
ขึ้�อบัังคับัเหล่าน้�หรั่อไม่

สอบัถามผู้้�บัริัหารัเพ่�อให�เขึ้�าใจนโยบัายและวิัธิ้ปฏิิบััติ ิ
ในการัรัับัล้กค�าใหม่หรั่อในการัเขึ้�าทุำรัายการักับัผู้้�เล่น
รัายอ่�นในรัะบับันิเวัศูขึ้องสินทุรััพย์ดิิจิทุัล	ซึ่้�งอาจรัวัมถ้ง 
ขึ้ั�นติอนการัทุำ	KYC	 (Know	Your	Client)	ขึ้ั�นติอน 
การัพิจารัณาเรั่�องการัฟอกเงินหรั่อการัติรัวัจสอบัพิเศูษ
เพ่�อทุำควัามเขึ้�าใจติัวัตินขึ้องค้่ค�า	 ซึ่้�งกรัะบัวันการัน้� 
จะทุำให�ผู้้�สอบับััญชี้เขึ้�าใจถ้งกรัะบัวันการัรัะบัุบัุคคลหรั่อ
กิจการัทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกันไดิ�ดิ�วัย

สอบัถามผู้้�บัรัิหารัเพ่�อให�เขึ้�าใจเก้�ยวักับันโยบัายและ 
วัิธิ้ปฏิิบััติิ	รัวัมทุั�งขึ้ั�นติอนการัศู้กษารัายละเอ้ยดิเก้�ยวักับั
การัปรัะเมินสินทุรััพย์ดิิจิทุัลทุ้�จะเขึ้�าทุำรัายการัค�าดิ�วัย

สอบัถามผู้้�บัรัิหารัเพ่�อให�เขึ้�าใจเก้�ยวักับันโยบัายและ 
วัิธิ้ปฏิิบััติิในการัรัะบุับัุคคลหรั่อกิจการัทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกันและ 
รัายการัทุ้� เก้�ยวัขึ้�องเหล่านั�น	 เน่�องจากลักษณะขึ้อง	 
Blockchain	ซึ่้�งไม่สามารัถแสดิงตัิวัตินขึ้องผู้้�ทุำรัายการั 
แติ่ละคนอย่างชัีดิเจน	 จ้งม้ควัามเส้�ยงทุ้�ผู้้�สอบับััญช้ี 
จะไม่สามารัถรัะบัุและเปิดิเผู้ยรัายการักับับัุคคล 
หรั่อกิจการัทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกันไดิ�อย่างเหมาะสม	 รัวัมทุั�ง 
ควัามเส้�ยงในการัทุุจรัิติ	 เชี่น	การัทุำธิุรักรัรัมกับับัุคคล 
หรั่อกิจการัทุ้�เก้�ยวัขึ้�องกันเพ่�อทุำให�ยอดิขึ้ายขึ้องกิจการั
ส้งขึ้้�น
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สอบัถามผู้้�บัรัหิารัเพ่�อทุำควัามเขึ้�าใจวัา่กจิการัใชี�บัคุคลทุ้�	3 
เชี่น 	 ผู้้� ดิ้ แล รัักษาสินทุรััพ ย์ 	 (Custod ian) 	 หรั่อ 
ติลาดิแลกเปล้�ยน	 (Exchange)	หรั่อไม่	และม้รัายงาน 
ทุ้�ให�ควัามเช่ี�อมั�นต่ิอการัควับัคุมขึ้ององค์กรัทุ้�ให�บัริัการั 
หรัอ่ไม่		หากบัริัการัขึ้ององค์กรัทุ้�ให�บัริัการัมค้วัามเก้�ยวัขึ้�อง 
กบััการัติรัวัจสอบังบัการัเงินขึ้องกิจการั	จะเป็นการัเหมาะสม 
ทุ้�จะติ�องเขึ้�าใจกรัะบัวันการัและการัควับัคุมขึ้องผู้้�บัริัหารั 
ทุ้�นอกเหนอ่จากการัขึ้อและปรัะเมินรัายงานทุ้�ให�ควัามเช่ี�อมั�น 
ทุ้�ไดิ�จากองค์กรัทุ้� ให�บัรัิการั	 หากม้โอกาสน�อยทุ้�จะ 
ม้รัายงานดัิงกล่าวั	 ผู้้�สอบับััญช้ีควัรัสอบัถามผู้้�บัริัหารั 
เก้�ยวักับัวัิธิ้ปฏิิบััติิทุ้� เป็นทุางเล่อกทุ้�สามารัถทุำไดิ� 
เพ่�อไดิ�รัับัควัามเช่ี�อมั�นต่ิอการัควับัคุมขึ้ององค์กรั 
ทุ้�ให�บัรัิการั

สำห รัับักิจการัทุ้� อาจลงทุุนใน	 ICO	 ผู้้� สอบับััญช้ี 
ควัรัทุำควั าม เ ขึ้� า ใ จก รัะบัวันการัขึ้อ งผู้้� บั รัิ ห า รั 
ในการัปรัะเมินว่ัาสินทุรััพย์ดิิจิทุัลถ่อเป็นหลักทุรััพย์ 
หรั่อไม่ 	 ซึ่้� งรัวัมถ้งการัใชี�ผู้้� เชี้�ยวัชีาญขึ้องผู้้�บัรัิหารั 
การัศู้กษารัายละเอ้ยดิขึ้องกิจการัค้่ค�า	 เหติุผู้ลขึ้อง 
การัลงทุุนใน	 ICO	และวััติถุปรัะสงค์ทุางธุิรักิจขึ้องค้่ค�า 
ในการัเสนอขึ้ายเหรั้ยญ

พิจารัณาขึ้�อม้ลทุ้�ขึ้ัดิแย�ง	 (ซึ่้�งอาจไดิ�จากการัค�นหา 
ในส่�อติ่าง	ๆ	และจากแหล่งอ่�น)	ซึ่้�งรัวัมถ้งขึ้�อม้ลทุ้�ไดิ�รัับั
จากการัติรัวัจสอบัภ้มิหลังขึ้องผู้้�บัรัิหารัและปรัะเดิ็นอ่�นทุ้�
ชี้�วั่าผู้้�บัรัิหารัอาจไม่ม้ศู้ลธิรัรัม

ในกรัณ้ทุ้�กิจการัไดิ�ทุำการัหรั่อวัางแผู้นทุ้�จะเสนอ 
ขึ้ายเหรั้ยญ	(Initial	Coin	offerings:	 ICO)	ผู้้�สอบับััญชี้ 
ควัรัทุำควัามเขึ้�าใจวััติถุปรัะสงค์ขึ้องการัเสนอขึ้าย 
และปรัะเมินควัามสามารัถและกรัะบัวันการัทุ้� ใชี� 
ในการัรัะบุั	 ติิดิติาม	 และปฏิิบััติิติามกฎหมายหรั่อ 
ขึ้�อกำหนดิทุ้�เก้�ยวัขึ้�อง	โดิยอาจพิจารัณาจากการัสอบัถาม
ทุ้�ปรัก้ษาทุางกฎหมายและติรัวัจสอบัเอกสารัหรัอ่จดิหมาย
โติ�ติอบัทุ้�เก้�ยวัขึ้�องดิ�วัยก็ไดิ�

	 นอกจากนี�	ผู้้�สอบบัญชียังต�องทำความเข�าใจเบ่�องต�นเกี่ยวกับกระบวนการและการควบคุม	ซ่่ื่งรวมถ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข�องกับสินทรัพย์ดิจิทัลด�วย	ซื่่่งจะนำเสนอ	TFAC	Newsletter	ในฉบับถัดไป
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	 ในปััจจุบัันโลกมีีการเปัลี�ยนแปัลงอย่างรวดเรว็	จากยคุ		Analog 
ไปัสู่่่ยุค	Digital	และยุค	Robotic	จึงทำำาให้้เทำคโนโลยีดิจิทำัลได้เข้้ามีา 
มีีสู่่วนสู่ำาคัญต่่อการดำาเนินธุุรกิจ	 สู่่งผลให้้องค์กรจำาเปั็นต่้อง 
ปัรับัเปัลี�ยนวิธุีการบัริห้ารจัดการ	เพื่่�อให้้สู่ามีารถอย่่รอดและเติ่บัโต่
ได้อย่างยั�งยืนในระยะยาว	 เมีื�อแนวคิดในด้านการบัริห้ารจัดการ
เปัลี�ยนแปัลงไปั	ผ้่บัรหิ้ารต่่างคาดห้วงัให้้นกับััญชีเีพื่่�มีบัทำบัาทำ	และห้นา้ทำี�
ในการชีว่ยเพื่่�มีคุณคา่ให้้กบััองคก์รมีากยิ�งข้้�น	ดงันั�น	ผ่ป้ัระกอบัวิชีาชีพีื่
บััญชีจึีงจำาเป็ันต้่องพัื่ฒนาความีร่อ้ย่างต่่อเนื�องทำั�งทำางด้านการบััญชี ี
และศาสู่ต่ร์อื�น		ๆ 		ทีำ�เกี�ยวข้้อง	เพ่ื่�อให้้เป็ันผ้่มีคีณุสู่มีบัตั่พิื่ร้อมีทีำ�จะปัฏิบิัตั่งิาน 
ในยุคดิจิทำัลได้อย่างมีีปัระสู่ิทำธุิภาพื่		

	 สภาวิิชาชีพบััญชี	ตระหนัักถึึงควิามสำคัญของการพัฒนัาควิามร้�
ต่อเนั่�องทางวิิชาชีพ	 (Continuing	Professional	Development:	CPD) 
ซึ่ึ�งจะช่วิยพัฒนัาควิามร้�ทางวิิชาชีพบััญชี	 ทักษะทางวิิชาชีพ	 คุณค่าวิิชาชีพ	
และจรรยาบัรรณทางวิิชาชีพ	ให�แก่	ผู้้�ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	เพ่�อให�สามารถึ
ปฏิิบััติงานัได้�อย่างต่อเนั่�องและมีประสิทธิิภาพ	ในัปี	2565	สภาวิิชาชีพบััญชี 
ได้�มีการปรับัปรุงข�อบัังคับัที� เกี�ยวิข�องกับัการพัฒนัาควิามร้�ต่อเนั่�อง 
ทางวิิชาชีพของผู้้�สอบับััญชีรับัอนัุญาต	โด้ยกำหนัด้ชั�วิโมงการพัฒนัาควิามร้� 
ต่อเนั่�องทางวิิชาชีพที� เป็นัทางการให�มีเนั่�อหาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ 
ของผู้้�ประกอบัวิิชาชีพบััญชีไม่นั�อยกว่ิา	1	ชั�วิโมง	 เพ่�อเป็นัการส่งเสริม 
ให� ผู้้� ประกอบัวิิชาชีพตระหนัักถึึ งบัทบัาทและการประพฤติชอบั 
ตามจรรยาบัรรณในัฐานัะผู้้�ประกอบัวิชิาชีพ	มีการประกาศหลักเกณฑ์เ์กี�ยวิกับั 
การจัด้การอบัรมหรอ่การประชุมสัมมนัาประเภทการเรียนัการสอนัออนัไลน์ั	
(Online	Learning)	 เพ่�อให�ผู้้�ประกอบัวิิชาชีพบััญชีเข�าถึึงแหล่งเรียนัร้�ได้� 
งา่ยยิ�งขึ�นั	ชว่ิยประหยัด้เวิลาและค่าใช�จ่ายตา่ง	ๆ 	ลงได้�	อกีทั�งยงัเปน็ัชอ่งทาง 
ในัการกระจายควิามร้�จากส่วินักลางไปยังส่วินัภ้มิภาคได้�อย่างรวิด้เร็วิและ 
ทั�วิถึึง	นัอกจากนัี�	 ได้�มีการจัด้ทำโครงการประเมินัคุณภาพผู้้�จัด้การอบัรม
หร่อการประชุมสัมมนัา	 (CPD	 RATING)	 เพ่�อยกระด้ับัการจัด้อบัรม 
หรอ่การประชมุสมัมนัาของผู้้�จดั้การอบัรมซึ่ึ�งเปน็ัผู้้�แทนัของสภาวิชิาชพีบัญัชี	
ให�มีคุณภาพมาตรฐานัในัระด้ับัเด้ียวิกันั	อันัจะเป็นัประโยชนั์ต่อการพัฒนัา
ควิามร้�ต่อเนั่�องทางวิิชาชีพของผู้้�ประกอบัวิิชาชีพบััญชีของไทยต่อไป

UPDATE...

Non-
verifiable

CPD
at least

20 hours

Accounting/Auditing
at least 10 hours

Ethics
at least 1 hour

Others
at least 9 hours

Verifiable CPD
at least 20 hours

CPA

Verifiable CPD
at least 21 hours

Accounting
at least
6 hours

Other
at least 6 hours

Accountant

โดย นัักวิิชาการประจำ คณะอนัุกรรมการด้านัการพััฒนัาวิิชาชีพับััญชี

หลัักเกณฑ์์การพััฒนาความร้�ต่่อเน่�องหลัักเกณฑ์์การพััฒนาความร้�ต่่อเน่�อง
ทางวิชาชีพัสำหรับผู้้�ประกอบวิชาชีพับัญชีทางวิชาชีพัสำหรับผู้้�ประกอบวิชาชีพับัญชี
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ประเภทกิิจกิรรมกิารพััฒนาความร้�
ต่่อเน่�องทางวิชาชีพับััญชี (CPD)

จำนวนชั�วโมง CPD สำหรับั 
ผู้้�สอบับััญชีรับัอนุญาต่

จำนวนชั�วโมง CPD สำหรับัผู้้�ทำบััญชี

กิารพัฒันาความร้�ต่อ่เน่�องทางวิชาชพีั
ที�เป็นทางกิาร

“การพัฒนัาควิามร้�ต่อเนั่�อง	ที�สามารถึ
ประเมินัผู้ลหร่อตรวิจสอบัได้�	 เพ่�อให�
บัรรลุวิัตถึุประสงค์ของการพัฒนัา
ควิามร้�และทักษะด้�านัวิิชาชีพบััญชี 
สภาวิิชาชีพให�ควิามเห็นัชอบั”

อย่างนั�อย	20	ชั�วิโมงต่อปี	 โด้ยต�อง 
มีเนั่�อหา	ด้ังนัี�

-	 เนั่� อหาเกี� ยวิ กับัการบััญชีหร่อ 
	 การสอบับัญัชไีมน่ั�อยกวิา่	10	ชั�วิโมง

-	 เนั่�อหาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณของ 
	 ผู้้�ประกอบัวิิชาชีพบััญชีไม่นั�อยกวิ่า	 
	 1	ชั�วิโมง	(ชั�วิโมงสว่ินัเกนิัจะนับััรวิม 
	 เป็นัด้�านัอ่�นั)

-	 เนั่�อหาด้�านัอ่�นัตามประกาศของ 
	 สภาวิิชาชีพบััญชี

อย่างนั�อย	12	ชั�วิโมงต่อปี	โด้ยต�องมีเนั่�อหา	
ด้ังนัี�

-	 เนั่�อหาเกี�ยวิกับัการบััญชีไม่นั�อยกวิ่า 
	 6	ชั�วิโมง

-	 เ นั่� อ ห าด้� า นัอ่� นั ต ามประก าศขอ ง 
	 สภาวิิชาชีพบััญชี

กิารพัฒันาความร้�ต่อ่เน่�องทางวิชาชพีั 
ที�ไม่เป็นทางกิาร

“การเรยีนัร้�และฝึกึฝึนัทกัษะ	ในักจิกรรม 
ใด้	ๆ 	เพ่�อเป็นัการพฒันัาควิามร้�ในัด้�านัต่าง	ๆ  
ที�เกี�ยวิเนั่�องกับัธิุรกิจหร่อวิิชาชีพ	และ
สามารถึนัำไปประยุกต์ใช�ในัการปฏิิบััติ
งานัของผู้้�ประกอบัการวิิชาชีพบััญชี 
ได้�อย่างต่อเนั่�อง”

จำนัวินัชั�วิโมง	CPD	อย่างนั�อย	 20	
ชั�วิโมงต่อปี	 (รวิมถึึงจำนัวินัชั�วิโมง 
ส่วินัที�เกินัจากชั�วิโมง	 CPD	 ที� เป็นั
ทางการ)

ไม่ได้�กำหนัด้	การพัฒนัาควิามร้�ต่อเนั่�อง 
ทางวิิชาชีพที�ไม่เป็นัทางการ

กิิจกิรรมกิารพััฒนาความร้�ต่่อเน่�องทางวิชาชีพัที�เป็นทางกิาร

1)	 เข�ารับัการฝึึกอบัรมหร่อเข�าร่วิม 
	 ประชุมสัมมนัาในัหลักส้ตรวิิทยากร	 
	 และผู้้�จัด้การอบัรม	หรอ่การประชุม 
	 สมัมนัาซึึ่�งสภาวิชิาชีพบัญัชีเหน็ัชอบั	 
	 ทั�งในัรป้แบับั	Classroom	e-Learning 
	 และ	Online	Learning

นับััชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามชั�วิโมงการอบัรม
หร่อเข�าร่วิมประชุมสัมมนัาจริง

นัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามชั�วิโมงการอบัรมหร่อ
เข�าร่วิมประชุมสัมมนัาจริง

	 บัทควิามฉบัับันัี�	คณะอนัุกรรมการด้�านัการพัฒนัาวิิชาชีพบััญชี	ได้�รวิบัรวิมและสรุปหลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวิข�องกับัการพัฒนัาควิามร้�ต่อเนั่�อง
ทางวิิชาชีพ	เพ่�อให�ผู้้�ประกอบัวิิชาชีพบััญชีได้�รับัทราบัและเข�าใจถึึงหลักเกณฑ์์ฯ	สามารถึปฏิิบััติได้�ถึ้กต�องสอด้คล�องตามที�กำหนัด้	โด้ยหลักเกณฑ์์
การพฒันัาควิามร้�ตอ่เนั่�องทางวิชิาชพี	สภาวิชิาชพีบัญัชกีำหนัด้ให�ผู้้�สอบับัญัชีรบััอนุญาต่จะต�องมกีารพฒันัาควิามร้�ตอ่เนั่�องทางวิิชาชพี	ไมน่ั�อยกวิา่ 
40	ชั�วิโมงต่อปี	แบั่งเป็นั	ชั�วิโมง	CPD	ที�เป็นัทางการ	20	ชั�วิโมงต่อปี	และชั�วิโมง	CPD	ที�ไม่เป็นัทางการ	20	ชั�วิโมงต่อปี	 โด้ยชั�วิโมง	CPD 
ที�เปน็ัทางการ	ต�องมเีนั่�อหาเกี�ยวิกบััการบัญัชหีรอ่การสอบับัญัช	ีไมน่ั�อยกวิา่	10	ชั�วิโมง	และเนั่�อหาเกี�ยวิกบััจรรยาบัรรณของผู้้�ประกอบัวิชิาชพีบัญัชี 
ไม่นั�อยกวิ่า	1	ชั�วิโมง	กรณีที�ผู้้�สอบับััญชีมีจำนัวินัชั�วิโมง	CPD	ที�เป็นัทางการเกินักวิ่า	20	ชั�วิโมง	สามารถึนัำชั�วิโมงส่วินัที�เกินัมานัับัเป็นัชั�วิโมง	CPD	
ที�ไมเ่ปน็ัทางการได้�	สำหรบััผู้้�ทำบัญัช	ีกรมพฒันัาธิรุกจิการค�ากำหนัด้ให�ผู้้�ทำบัญัชจีะต�องมกีารพฒันัาควิามร้�ตอ่เนั่�องทางวิชิาชพีบัญัช	ีไมน่ั�อยกวิา่	
12	ชั�วิโมงต่อปีปฏิิทินั	และต�องมีเนั่�อหาเกี�ยวิกับัการบััญชี		ไม่นั�อยกวิ่า	6	ชั�วิโมง	ประเภทกิจกรรมการพัฒนัาควิามร้�ต่อเนั่�องทางวิิชาชีพ	มีด้ังนัี�
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3)	จัด้ทำผู้ลงานัทางวิิชาการเกี�ยวิกับั 
	 วิิชาชีพบััญชี โด้ยได้� เผู้ยแพร่ต่อ 
	 สาธิารณชนั	หร่อที�ประชุมวิิชาการ	 
	 เช่นั	การเขียนับัทควิาม	 งานัวิิจัย	 
	 หนัังส่อหร่อตำราวิิชาการ	 เป็นัต�นั

การนัับัชั�วิโมง	CPD	แบั่งได้�	ด้ังนัี�

-	 งานัวิิจัยหร่อการเขียนับัทควิาม 
	 ที�ต�องใช�ระเบีัยบัวิิธิีวิิจัย	สามารถึ 
	 นัับัชั�วิโมง	 CPD	 ได้�	 20	 ชั�วิโมง 
	 ต่อหนัึ�งผู้ลงานัหร่อหนัึ�งบัทควิาม

-	 การเขียนับัทควิามทั�วิไป	สามารถึ 
	 นัับัชั�วิโมง	 CPD	 ได้� 	 3	 ชั�วิโมง 
	 ต่อหนัึ�งบัทควิาม

-	 ก า ร เ ขี ย นัหนัั ง ส่ อ ห ร่ อ ต ำ ร า 
	 ทางวิชิาการที�เกี�ยวิกบััวิชิาชีพบัญัชี	 
	 สามารถึนับััชั�วิโมง	CPD	ได้�ครั�งเด้ยีวิ 
	 ในัปทีี�หนังัสอ่หรอ่ตำรานัั�นัจดั้พมิพ์ 
	 เผู้ยแพร่ครั�งแรก	 โด้ยให�นัับัได้�	 
	 20	ชั�วิโมง

การนัับัชั�วิโมง	CPD	แบั่งได้�	ด้ังนัี�

-	 งานัวิิจัยหร่อการเขียนับัทควิามที�ต�องใช� 
	 ระเบีัยบัวิิธีิวิิจัย	สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	 
	 ได้� 	 12 	 ชั� วิ โมง ต่อหนัึ� งผู้ลงานัหร่ อ 
	 หนัึ�งบัทควิาม

-	 การเขียนับัทควิามทั�วิไป	 สามารถึนัับั 
	 ชั�วิโมง	CPD	ได้�	3	ชั�วิโมงต่อหนัึ�งบัทควิาม

-	 การเขียนัหนัังส่อหร่อตำราทางวิิชาการ 
	 ที�เกี�ยวิกบััวิชิาชพีบัญัช	ีสามารถึนับััชั�วิโมง	 
	 CPD	 ได้�ครั� ง เด้ียวิในัปีที�หนัังส่อหร่อ 
	 ตำรานัั� นัจั ด้พิ มพ์ เ ผู้ยแพร่ ค รั� ง แ รก 
	 โด้ยให�นัับัได้�	12	ชั�วิโมง

4)	 เป็นักรรมการ	อนัุกรรมการ	หร่อ 
	 คณะทำงานัในัสภาวิิชาชีพบััญชี	 
	 หร่อ	 หนั่วิยงานัที� เกี� ยวิข�องกับั 
	 วิิชาชีพบััญชี

นัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�	3	ชั�วิโมงต่อหนัึ�ง
ตำแหนั่งและนัับัได้�เพียง	2	ตำแหนั่ง
ตอ่ป	ี(ต�องเข�ารว่ิมการประชมุอยา่งนั�อย
ร�อยละ	50	ของการประชุมในัปีนัั�นั)

ไม่สามารถึนัับัชั�วิโมง	 CPD	 ในักิจกรรม
ประเภทนัี�ได้�

5)	 การเปน็ัอาจารยใ์นัสถึาบันััการศกึษา 
	 ของรัฐหร่อเอกชนั	 ที�มีการสอนั 
	 ไม่ต�ำกวิ่าระด้ับัอนัุปริญญาหร่อ 
	 ประกาศนีัยบัตัรวิชิาชีพขั�นัสง้	(ปวิส.)	 
	 ทางการบััญชีหร่อเทียบัเท่า	 ไม่วิ่า 
	 จะเป็นัการสอนัในัฐานัะอาจารย์ 
	 ประจำหร่ออาจารย์พิเศษ

ไม่สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	ในักิจกรรม
ประเภทนัี�ได้�

นัับัชั�วิโมง	CPD	 ได้�วิิชาละ	3	ชั�วิโมง	และ 
ไม่เกินั	6	ชั�วิโมงต่อปี

ประเภทกิิจกิรรมกิารพััฒนาความร้�
ต่่อเน่�องทางวิชาชีพับััญชี (CPD)

จำนวนชั�วโมง CPD สำหรับั 
ผู้้�สอบับััญชีรับัอนุญาต่

จำนวนชั�วโมง CPD สำหรับัผู้้�ทำบััญชี

2)	 เปน็ัหรอ่รว่ิมเปน็ัวิทิยากร	ผู้้�บัรรยาย 
	 หร่อด้ำเนัินัการสัมมนัาตามข�อ	1

การนัับัชั�วิโมง	CPD	แบั่งเป็นั	2	ชั�วิโมง	
ด้ังนัี�

-	 ช่วิงเวิลาการบัรรยาย	นัับัได้�ตาม 
	 ชั�วิโมงการบัรรยาย	หรอ่การด้ำเนิันัการ 
	 สัมมนัาจริง

-	 ช่วิงเวิลาการเตรียมตัวิเพ่�อจดั้เตรียม 
	 ส่�อการสอนัหรอ่การบัรรยาย	ให�นับัั 
	 ชั�วิโมง	CPD	ได้�เฉพาะการเตรยีมตวัิ 
	 ครั�งแรก	โด้ยให�นัับัเป็นั	2	เท่าของ 
	 เวิลาตามข�อ	1	(ไมร่วิมผู้้�ด้ำเนันิัการ 
	 สัมมนัา)

การนัับัชั�วิโมง	CPD	แบั่งเป็นั	2	ชั�วิโมง	ด้ังนัี�

-	 ช่วิงเวิลาการบัรรยาย	นัับัได้�ตามชั�วิโมง 
	 การบัรรยาย	 หร่อการด้ำ เ นิันัการ 
	 สัมมนัาจริง

-	 ช่วิงเวิลาการเตรียมตัวิเพ่�อจัด้เตรียม 
	 ส่�อการสอนัหรอ่การบัรรยาย	ให�นับััชั�วิโมง	 
	 CPD	 ได้�เฉพาะการเตรียมตัวิครั�งแรก 
	 โด้ยให�นัับัเป็นั	2	เท่าของเวิลาตามข�อ	1	 
	 (ไม่รวิมผู้้�ด้ำเนัินัการสัมมนัา)
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ประเภทกิจกรรมการพััฒนาความร้�ต่่อเน่�อง
แบบที�ไม่เป็นทางการ (Non-Verifiable CPD)

กิจกรรมอ่�น ๆ

เข�ยน
บทความ

อบรมสัมมนา

รับฟ�งข่าวสาร
ผ่านส่�อต่่าง ๆ

อ่าน
วารสาร
ว�ชาการ

เข�าร่วม
ประชุม

ศึกษาด้งานว�ทยากร
ผ้�บรรยาย

สัมภาษณ�/
สอบถาม

Non-verifiable
CPD at least

20 Hours

ประเภทกิิจกิรรมกิารพััฒนาความร้�
ต่่อเน่�องทางวิชาชีพับััญชี (CPD)

จำนวนชั�วโมง CPD สำหรับั 
ผู้้�สอบับััญชีรับัอนุญาต่

จำนวนชั�วโมง CPD สำหรับัผู้้�ทำบััญชี

6)	 เป็นัผู้้�สำเร็จการศึกษาในัระดั้บัส้ง 
	 กวิ่าวิุฒิบััตรเด้ิม	หร่อวิุฒิบััตรเด้ิม 
	 ในัหลกัสต้รหรอ่สาขาอ่�นัที�เกี�ยวิข�อง 
	 กับัวิิชาชีพบััญชี

นัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�วิุฒิละ	20	ชั�วิโมง 
ในัปีที�สำเร็จการศึกษา

การนัับัชั�วิโมง	CPD	แบั่งได้�	ด้ังนัี�
-	 สำเร็จการศึกษาในัคุณวิุฒิส้งกว่ิาวิุฒิเด้ิม	 
	 หร่อวิุฒิเด้ิมในัหลักส้ตรหร่อสาขาอ่�นัที� 
	 เกี�ยวิข�องกบััวิชิาชพีบัญัช	ีสามารถึนับััชั�วิโมง 
	 CPD	ได้�	12	ชั�วิโมงในัปีที�สำเร็จการศึกษา
-	สำเร็จการศึกษาในัคุณวิุฒิต�ำกวิ่าวิุฒิเด้ิม 
	 ในัหลักส้ตรหร่อสาขาอ่�นัที�เกี�ยวิข�องกับั 
	 วิิชาชีพบััญชี	สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	ได้� 
	 6	ชั�วิโมง	ในัปีที�สำเร็จการศึกษา

7)	 การผู่้านัการศึกษาเฉพาะรายวิิชา 
	 ที� เกี�ยวิข�องกับัวิิชาชีพบััญชีจาก 
	 สถึาบัันั	 การศึกษาของรัฐ	 หร่อ 
	 เอกชนั	ซึ่ึ�งมกีารสอนัไมต่�ำกวิา่ระด้บัั 
	 อนัุปริญญาหร่อเทียบัเท่า

ไม่สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	ในักิจกรรม
ประเภทนัี�ได้�

นัับัชั�วิโมง	CPD	 ได้�วิิชาละ	 3	ชั�วิโมงในัปี 
ที�ผู้่านัการศึกษา

8)	 ก า ร ผู่้ า นั ก า ร ท ด้ ส อ บั ต า ม ที� 
	 สภาวิิชาชีพบััญชีประกาศกำหนัด้

นับััชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามที�สภาวิชิาชีพบัญัชี 
ประกาศกำหนัด้

นัับัชั�วิโมง	CPD	 ได้�ตามที�สภาวิิชาชีพบััญชี
ประกาศกำหนัด้

9)	พัฒนัาควิามร้�ประเภทอ่�นั	ๆ	ตามที� 
	 สภาวิิชาชีพบััญชีประกาศกำหนัด้

นับััชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามที�สภาวิชิาชีพบัญัชี 
ประกาศกำหนัด้

นัับัชั�วิโมง	CPD	 ได้�ตามที�สภาวิิชาชีพบััญชี
ประกาศกำหนัด้

01

02

03

การเข�าร่วิมอบัรมหร่อสัมมนัาควิามร้�ในัด้�านัต่าง	ๆ 
ที�เกี�ยวิเนั่�องกับัธิุรกิจหร่อวิิชาชีพ	สามารถึนัับัชั�วิโมง 
CPD	 ได้�ตามจำนัวินัชั� วิโมงการเข�าอบัรมหร่อ 
สัมมนัาจริง

การรับัฟัังข่าวิสารทางด้�านัวิิชาการหร่อวิิชาชีพ 
ผู้่านัส่�อต่าง	ๆ	สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามจริง 
แต่ไม่เกินั	2	ชั�วิโมงต่อครั�ง

การอ่านัวิารสารวิิชาการหร่อบัทควิามต่าง	ๆ 	สามารถึ
นัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามจริงแต่ไม่เกินั	2	ชั�วิโมงต่อ 
หนัึ�งหัวิข�อ
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กจิกรรมอ่�นั	ๆ 	เพ่�อการเรียนัร้�	และพฒันัาการประกอบั
วิิชาชีพ	สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามจริง

	 สำหรับัการย่� นัชั� วิ โมงการพัฒนัาควิามร้� ต่ อ เนั่� อ ง 
ทางวิชิาชีพนัั�นั	ผู้้�สอบับัญัชีรบััอนุัญาตและผู้้�ทำบัญัชี	สามารถึย่�นัชั�วิโมง 
ได้�ที�เวิบ็ัไซึ่ตส์ภาวิชิาชพีบัญัช	ีwww.tfac.or.th	>	เข�าส้บ่ัรกิารออนัไลนั์ 
เลอ่กหวัิข�อ	“แจ�งพฒันัาควิามร้�ตอ่เนั่�อง	CPD	ผู้้�สอบับัญัช/ีผู้้�ทำบัญัช”ี 
จากนัั�นัสามารถึ	 Login	 เข�าส้่ระบับั	 และกรอกข�อม้ลได้�เลย 
ขอย้้ำว่า!!	ผู้้�สอบับััญชีรับัอนัุญาตจะต�องย่�นัชั�วิโมง	CPD	ภายในัวิันัที� 
31	 ธิันัวิาคมของทุกปี	 สำหรับัผู้้�ทำบััญชีต�องย่�นัภายในัวัินัที� 
30	มกราคม	ของปีถึัด้ไป

	 สุด้ท�ายนัี�	 หวิังเป็นัอย่างยิ�งวิ่าผู้้�ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 
จะมีควิามเข�าใจในัหลักเกณฑ์์การพัฒนัาควิามร้�ต่อเนั่�องทางวิิชาชีพ
มากยิ�งขึ�นั	และสามารถึนัำข�อมล้นัี�	มาใช�ประเมนิัตนัเองได้�วิา่ระหวิา่งป ี
มีการพัฒนัาควิามร้�ต่อเนั่�องทางวิิชาชีพในัด้�านัใด้ไปบั�างแล�วิ 
สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	 ได้�กี�ชั�วิโมง	 เพ่�อที�จะได้�วิางแผู้นัพัฒนัา 
ควิามร้�ให�ครบัถึ�วินัตามที�กำหนัด้	และด้ำรงไวิ�ซึึ่�งควิามเป็นัม่ออาชีพ
ของผู้้�ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	ทั�งนัี�	หากมีข�อสงสัยเกี�ยวิกับัหลักเกณฑ์์ 
การพัฒนัาควิามร้�ต่อเนั่�องทางวิิชาชีพ	หร่อการใช�งานัระบับั	CPD	
Online	สามารถึสอบัถึามข�อม้ลเพิ�มเติมได้�ที�	www.tfac.or.th 
หร่อหมายเลข	 02	 685	 2500	 แล�วิพบักันัใหม่กับัสาระด้ี	 ๆ	 
ด้�านัการพัฒนัาวิิชาชีพบััญชีในัโอกาสต่อไป

เอกิสารอ�างอิง

- ข้้อบังัคบััสภาวิชิาชพีับัญัช ีวิา่ดว้ิยหลักัเกณฑ์์ แลัะวิธิีกีาร เข้้ารับัการฝึกึอบัรม 
 หรือเข้้าร่วิมประชุมสัมมนัาข้องผู้้้สอบับััญชีรับัอนัุญาต (ฉบัับัที่ี� 3) พั.ศ. 2565 
- ข้้อบังัคบััสภาวิชิาชพีับัญัช ีวิา่ดว้ิยหลักัเกณฑ์์ แลัะวิธิีกีาร เข้้ารับัการฝึกึอบัรม 
 หรือเข้้าร่วิมประชุมสัมมนัาข้องผู้้้สอบับััญชีรับัอนัุญาต (ฉบัับัที่ี� 2) พั.ศ. 2563
- ข้้อบังัคบััสภาวิชิาชพีับัญัช ีวิา่ดว้ิยหลักัเกณฑ์์ แลัะวิธิีกีาร เข้้ารับัการฝึกึอบัรม 
 หรือเข้้าร่วิมประชุมสัมมนัาข้องผู้้้สอบับััญชีรับัอนัุญาต พั.ศ. 2559
- ประกาศสภาวิิชาชีพับััญชี ที่ี� 8/2565 เรื�อง หลัักเกณฑ์์การจัดการอบัรมหรือ 
 การประชุมสัมมนัาประเภที่การเรียนัการสอนัออนัไลันั์ (Online Learning)  
 สำหรับัผู้้้สอบับััญชีรับัอนัุญาตแลัะผู้้้ที่ำบััญชี
- ประกาศสภาวิิชาชีพับััญชี ที่ี� 94/2560 เรื�อง กำหนัดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ 
 ในัการพััฒนัาควิามร้้ต่อเนัื�องที่างวิิชาชีพัข้องผู้้้ที่ำบััญชี
- ประกาศสภาวิิชาชีพับััญชี ที่ี� 96/2560 เรื�อง หลัักเกณฑ์์การพััฒนัาควิามร้ ้
 ต่อเนัื�องที่างวิิชาชีพัที่ี�เป็นัที่างการประเภที่การศึกษาด้วิยตนัเองสำหรับั 
 ผู้้้สอบับััญชีรับัอนัุญาต
- ประกาศสภาวิชิาชีพับัญัชี ที่ี� 97/2560 เรื�อง หลักัเกณฑ์์การพัฒันัาควิามร้้ต่อเนัื�อง 
 ที่างวิิชาชีพัที่ี�เป็นัที่างการประเภที่การศึกษาด้วิยตนัเองสำหรับัผู้้้ที่ำบััญชี
- ประกาศสภาวิิชาชีพับััญชี ที่ี� 74/2559 เรื�อง หลัักเกณฑ์์การพััฒนัาควิามร้ ้
 ต่อเนัื�องที่างวิิชาชีพัที่ี�ไม่เป็นัที่างการ
- ประกาศกรมพััฒนัาธีุรกิจการค้า เรื�อง กําหนัดคุณสมบััติแลัะเงื�อนัไข้ 
 ข้องการเป็นัผู้้้ที่ําบััญชี (ฉบัับัที่ี� 2) พั.ศ. 2559 
- ประกาศกรมพััฒนัาธีุรกิจการค้า เรื�อง กําหนัดคุณสมบััติแลัะเงื�อนัไข้ 
 ข้องการเป็นัผู้้้ที่ําบััญชี พั.ศ. 2557 

04

05

06

07

08

09

การเข�าร่วิมประชุมหร่ออภิปรายกลุ่ม	 สามารถึ 
นัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามจริง

การศึกษาด้้งานัหร่อเยี�ยมชมการด้ำเนัินังานัของ
กิจการหร่อหน่ัวิยงานัต่าง	 ๆ	 ทั�งในัประเทศและ 
ต่างประเทศ	สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�	3	ชั�วิโมง
ต่อครั�ง

การสมัภาษณห์รอ่สอบัถึามเพ่�อประโยชนัท์างวิชิาการ
หร่อวิิชาชีพ	สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	 ได้�ตามจริง 
แต่ไม่เกินั	2	ชั�วิโมงต่อครั�ง

การเขยีนัวิารสารวิชิาการหรอ่บัทควิามตา่ง	ๆ 	เผู้ยแพร่ 
แก่สาธิารณชนั	สามารถึนัับัชั�วิโมง	CPD	ได้�ตามจริง	
แต่ไม่เกินั	3	ชั�วิโมงต่อเร่�อง

วิิทยากร	 ผู้้�บัรรยาย	 ผู้้�ช่วิยบัรรยาย	 ที�มีควิามร้�
และประสบัการณ์ในัเร่�องนัั�นั	การนัับัชั�วิโมง	CPD 
แบั่งเป็นั	2	ช่วิงเวิลา	
	 ๏	ช่วิง เวิลาการบัรรยาย	 นัับัได้�ตามชั� วิ โมง 
	 	 การบัรรยายจริง
	 ๏	ชว่ิงเวิลาการเตรียมตัวิเพ่�อจดั้เตรียมส่�อการสอนั 
	 	 หร่อการบัรรยาย	 นัับัได้�	 2	 เท่าของชั�วิโมง 
	 	 การบัรรยายจริง
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การตรวจสอบที่่�ใช้้เที่คโนโลยี่:
ปลดล็อกการตรวจสอบแบบเดิม

ยิินดีีต้้อนรัับสู่่�โลกใหม่�ของการตรวจสู่อบ โลกที่่�ล่กค้้าในหลายฝ่่ายไม่�ว�าจะเป็็นป็ระธานเจ้าหน้าที่่� 
ฝ่่ายการเงิน และที่่ม่งานม่่ค้วาม่เข้าใจในธุรกิจเป็็นอย�างดี่และมุ่�งเน้นการป็รับป็รุงคุ้ณภาพ 
เพ่�อเพิ�ม่ป็ระสิู่ที่ธิผลของบริษััที่อย�างต�อเน่�อง ผ่้สู่อบบัญช่ีรับอนุญาต (ผ่้สู่อบบัญชี่) จึงต้อง 
ป็รับเป็ล่�ยนการตรวจสู่อบโดียใช้ีเที่ค้โนโลย่ม่าผสู่ม่ผสู่านกับค้วาม่สู่าม่ารถของผ่้สู่อบบัญช่ีได้ี 
อย�างลงตัวเพ่�อชี�วยสู่�งเสู่ริม่คุ้ณภาพงานตรวจสู่อบที่่�ยอดีเย่�ยม่ ป็ระหยัดีเวลา และให้ข้อม่่ลเชิีงลึก
ที่่�ลึกซึึ้�งยิ�งขึ�นแก�ล่กค้้าข้อม่่ลดัีงกล�าวจึงเป็ร่ยบเสู่ม่่อนขุม่ที่รัพย์อันที่รงพลังที่่�สู่ร้างได้ีดี้วยม่่อของ 
ผ่้สู่อบบัญช่ี การนำข้อม่่ลม่าใชี้ให้เกิดีป็ระโยชีน์ก็เป็็นอ่กหนึ�งค้วาม่ที่้าที่ายที่่�ผ่้สู่อบบัญชี่ต้องพบเจอ  
เน่�องจากทุี่กบริษัทัี่ไม่�ว�าจะม่ข่นาดีเที่�าใดีก็ตาม่มั่กจะเต็ม่ไป็ด้ีวยข้อม่ล่และที่ำให้ในหลายค้รั�งผ่สู้่อบบัญช่ี 
ไม่�ร่้ว�าจะต้องจัดีการกับข้อม่่ลที่่�กระจัดีกระจายอย่�อย�างเง่ยบ ๆ ในระบบที่่�แตกต�างกันอย�างไร 
ซึ้ึ�งข้อม่่ลดัีงกล�าวมั่กไม่�ได้ีใช้ีจนกว�าจะถ่กดึีงไป็ตรวจสู่อบ แต�ถ้าผ่้สู่อบบัญช่ีเป็ล่�ยนข้อม่่ล 
ที่่�ม่ากม่ายเหล�าน่�ให้เป็็นข้อม่่ลเชีิงลึกที่่�ม่่ค้วาม่หม่ายและสู่่�อสู่ารให้ที่ราบถึงคุ้ณค้�าของข้อม่่ล 
จะสู่�งผลใหผ้่สู้่อบบญัช่ีสู่าม่ารถใชีข้อ้ม่ล่เหล�าน่�เพ่�อการตดัีสิู่นใจที่่�ด่ีขึ�น และเพิ�ม่ม่ล่ค้�าแก�ลก่ค้้าม่ากยิ�งขึ�น

เครื่่�องมืือทางเทคโนโลยีีเพื่่�อการื่พัื่ฒนาไปสู่่�การื่ตรื่วจสู่อบ 
ที�ขัับเคลื�อนด้้วยีขั้อมื่ล

 การวิเค้ราะห์ข้อม่่ลกำลังเป็ล่�ยนแป็ลงวิธ่การตรวจสู่อบที่ั�งในระดีับรายการ 
ไล�ไป็จนถงึระดีบับญัชี่แยกป็ระเภที่ที่ั�วไป็ ผ่สู้่อบบญัชีอ่ย�างเรา ๆ  ม่่เค้ร่�องม่่อใหม่�ในการดีงึ
ข้อม่่ลและแสู่ดีงภาพข้อม่่ล ซึ้ึ�งชี�วยให้เราสู่าม่ารถเจาะลึกชุีดีข้อม่่ลที่่�แตกต�างจากในอด่ีต
และค้รอบค้ลุม่ม่ากขึ�น และที่ำใหว้เิค้ราะหข์อ้ม่ล่ที่่�ซึ้บัซึ้อ้นไดีม้่ากยิ�งขึ�น แหล�งขอ้ม่ล่เหล�าน่� 
ไม่�จำเป็็นต้องเป็็นตัวเลข ดีังนั�น ค้วาม่สู่าม่ารถในการวิเค้ราะห์ข้อม่่ลที่ั�งหม่ดีจะนำไป็สู่่� 
ค้วาม่เขา้ใจที่่�ดีข่ึ�น ซึ้ึ�งสู่�งผลใหเ้กดิีป็ระโยชีนต์�อที่ั�งลก่ค้า้และผ่สู้่อบบญัชีเ่อง แม่ว้�าเที่ค้โนโลย ่
ท่ี่�ใหม่�กว�าอาจถ่กนำม่าใชี้เพ่�อการที่ำงานอย�างม่่ป็ระสู่ิที่ธิภาพม่ากขึ�น แต�กระบวนการ 
ตรวจสู่อบหลายอย�างไม่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็จากสู่ิ�งที่่�ผ่สู้่อบบญัชีป่็ฏิบิตัมิ่าในหลายยคุ้หลายสู่ม่ยั  

 ในป็ัจจุบันน่�  ผ่้สู่อบบัญชี่ม่่ เค้ร่�องม่่อที่่�หลากหลายซึ้ึ�งสู่าม่ารถนำไป็ใชี้ 
เพ่�อชี�วยในงานตรวจสู่อบให้ม่่คุ้ณภาพและม่่ป็ระสู่ิที่ธิภาพม่ากยิ�งขึ�น ดีังเชี�น

Artificial Intelligence (AI)

 แม่้ว�าจะอย่�ในชี�วงเริ�ม่ต้นการตรวจสู่อบที่่�นำ AI ม่าใชี้จะชี�วยที่ำให้กระบวนการตรวจสู่อบ 
ดีขึ่�น เน่�องจากผ่สู้่อบบญัชีสู่่าม่ารถใชี ้AI ในการระบรุป่็แบบและค้วาม่ผดิีป็กตขิองขอ้ม่ล่จำนวนม่ากไดี้ 
AI จะรับร่้และจดีจำป็ัญหาที่่�ระบุไดี้ จากนั�นจึงเร่ยนร่้จากป็ระสู่บการณ์และนำการเร่ยนร่้ไป็ใชี ้
กับชีุดีข้อม่่ลถัดีไป็

- Director, Pwc Thailand
- ค้ณะที่ำงานศู่นย์ค้วาม่ร่้
  ดี้านการสู่อบบัญชี่ในธุรกิจ
  ที่่�ม่่ระบบ IT ที่่�ซึ้ับซึ้้อน 
  ในค้ณะกรรม่การ
  วิชีาชี่พบัญชี่ดี้านการสู่อบบัญชี่ 
  สู่ภาวิชีาชี่พบัญชี่

โดย นางปรีีณา ย่�งชล
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Robotic Process Automation (RPA)

Blockchain

Drones

ผู้่้สู่อบบัญชีีในยีุคแห่�งการื่ตรื่วจสู่อบที�ขัับเคลื�อนด้้วยีขั้อมื่ล

 ผ่สู้่อบบญัชีสู่่าม่ารถใชี ้RPA เพ่�อที่ำงานป็ระเภที่ที่่�ตอ้งที่ำซึ้�ำ ๆ  ไดีโ้ดียอตัโนม่ตั ิเชี�น การค้ดัีลอก 
และวางข้อม่่ลระหว�าง Application หร่อการกระที่บยอดีและการอ้างอิงข้อม่่ลระหว�างกัน 
(Cross Reference) RPA จึงม่่สู่�วนชี�วยในการเพิ�ม่ป็ระสู่ิที่ธิภาพ และขยายขอบเขตให้ค้รอบค้ลุม่ 
ถึงค้วาม่เสู่่�ยงหลาย ๆ ดี้าน

 Blockchain สู่าม่ารถชี�วยล่กค้้าของเราในการป็รับป็รุงกระบวนการ เพิ�ม่ค้วาม่โป็ร�งใสู่ 
และสู่ร้างวิธ่การใหม่�ในการที่ำงาน นอกจากน่� Blockchain จะชี�วยให้ผ่้สู่อบบัญช่ีสู่าม่ารถตรวจสู่อบ 
ที่กุรายการซึ้ึ�งจะแที่นที่่�การสูุ่�ม่ตวัอย�าง ค้ณุลกัษัณะดัีงกล�าวสู่าม่ารถชี�วยในการป็รับป็รุงการตรวจสู่อบ 
ข้อสู่งสู่ัยเก่�ยวกับการทีุ่จริต เน่�องจากระบบแบบเร่ยลไที่ม่์สู่าม่ารถตอบสู่นองและตรวจสู่อบ 
ค้วาม่ผิดีป็กติไดี้ที่ันที่่เม่่�อไดี้รับข้อม่่ลเข้าไป็

 การใชี ้Drones ในการตรวจสู่อบชี�วยสู่รา้งป็ระโยชีนใ์หก้บังานของผ่สู้่อบบญัช่ีดีว้ย ตวัอย�าง
เชี�น เราใช้ี Drones ในการตรวจนับสู่นิค้า้ค้งเหลอ่เพ่�อชี�วยผ่สู้่อบบัญชีไ่ม่�ตอ้งเดีนิที่างไป็ในสู่ถานที่่�ต�าง ๆ  
โดียเฉพาะ สู่ถานที่่�ที่่�อาจม่่อันตรายหร่อม่่ค้วาม่ยากลำบากในการเข้าถึง เชี�น การใช้ีกับล่กค้้า 
ในอตุสู่าหกรรม่เหม่อ่งแร�ที่่�ค้รอบค้ลมุ่พ่�นที่่�หลายตารางกโิลเม่ตรซึ้ึ�งผ่สู้่อบบญัชีอ่าจจำเป็น็ตอ้งป็ระเม่นิ
สู่ถานะที่างกายภาพ นอกจากน่� Drones สู่าม่ารถใชี้ที่ำแผนที่่�พ่�นที่่� ที่ำรายงาน ติดีตาม่ค้วาม่ค้่บหน้า
ของงานไดี้อย�างรวดีเร็วโดียไม่�ต้องเดีินที่างไป็ที่่�เหม่่อง ดีังนั�น Drones จึงเป็็นสู่�วนสู่ำค้ัญอย�างยิ�ง 
ในเร่�องการป็ระหยัดีเวลาและการหล่กเล่�ยงอันตราย ซึ้ึ�งที่ำให้ Drones เป็็นแพลตฟอร์ม่ใหม่�ที่่�สู่ำค้ัญ
สู่ำหรับการรวบรวม่ข้อม่่ลอ่กดี้วย

 นอกจากการนำเค้ร่�องม่่อที่างเที่ค้โนโลย่ม่าใชี้ ผ่้สู่อบบัญชี่ตระหนักดี่ว�าที่รัพยากรบุค้ค้ล 
ซึ้ึ�งหม่ายถึงตัวผ่้สู่อบบัญชี่เองม่่ค้วาม่สู่ำคั้ญอย�างม่าก เพราะถ้าหากไม่�ม่่ค้นที่่�สู่าม่ารถใช้ีเที่ค้โนโลย ่
เหล�าน่�ไดีก้จ็ะไม่�สู่าม่ารถตค่้วาม่ผลลพัธห์รอ่ขอ้ม่ล่ไดี ้รวม่ที่ั�งไม่�สู่าม่ารถสู่รา้งขอ้ม่ล่เชีงิลกึที่่�จะนำม่าชี�วย 
ในการป็รับแต�งวิธ่การตรวจสู่อบ และใชี้วิจารณญาณไดี้อย�างเหม่าะสู่ม่ ดีังนั�น ผ่้สู่อบบัญชี่จำเป็็น 
ต้องเพิ�ม่ที่ักษัะที่ั�งในสู่�วนการ Up-skilling และ Re-skilling อย�างต�อเน่�อง 

ข้้อมููลอ้างอิง :
‘Technology Enabled Audit’ PwC Switzerland  
 (https://www.pwc.ch/en/services/assurance/technology-enabled-audit.html)

“มูาเต้รัียิมูความูพรั้อมูไปดี้วยิกัันนะคะ”
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ความท้้าท้ายของสำนัักงานัสอบบัญชีีและผู้้้สอบบัญชีีในัการปฏิิบัติิ 
ติามมาติรฐานัฉบับใหม่ ISQM

 มาตรฐานใหม่สำำาหรับการบริหารคุุณภาพที่่�ออกมาเพ่�อให้สำำานักงานสำอบบัญช่ีและผู้้้สำอบบัญช่ีรับอนุญาต (ผู้้้สำอบบัญชี่) ถ่ือปฏิิบัต ิ
โดยจะม่ผู้ลบังคุับใชี้ในประเที่ศไที่ยตั�งแต่วัันที่่� 15 ธัันวัาคุม 2566 ถื่อเป็นคุวัามที่้าที่ายใหม่ของสำำานักงานสำอบบัญชี่และผู้้้สำอบบัญชี่ในการดำาเนินการ 
ขับเคุล่�อนคุุณภาพของการสำอบบัญชี่ให้ด่ยิ�งข้�นหน่วัยงานกำากับด้แลในหลาย ๆ ประเที่ศ ม่แนวัที่างเด่ยวักันที่่�จะเปล่�ยนแปลง “การคุวับคุุม” 
ด้านคุุณภาพไปสำ้่ “การบริหาร” ด้านคุุณภาพ เชี่น

สรุปสาระสำคัญอย่างกว้าง ๆ เกี�ยวกับมาติรฐานัของ IAASB
ปรับเปล่�ยนจากการคุวับคุุมคุุณภาพตามนโยบายเป็นการบริหารคุุณภาพตามคุวัามเสำ่�ยง โดย ISQM1 กำาหนดให้
สำำานักงานสำอบบัญช่ีต้องกำาหนดวััตถืุประสำงคุ์ด้านคุุณภาพ (ผู้ลลัพธั์ที่่�ต้องการบรรลุ) ระบุและประเมินคุวัามเสำ่�ยง
ด้านคุุณภาพ (การกระที่ำาหร่อการไม่กระที่ำาที่่�จะส่ำงผู้ลกระที่บในที่างลบต่อการบรรลุวััตถุืประสำงค์ุด้านคุุณภาพ) 
และออกแบบการตอบสำนองคุวัามเสำ่�ยง (ตอบสำนองต่อคุวัามเสำ่�ยงที่่�ได้ประเมินไวั้) โดยสำำานักงานขนาดใหญ่
และสำำานักงานขนาดเล็กจะม่คุวัามเส่ำ�ยงที่่�แตกต่างกันไปตามบริบที่ของสำำานักงาน รวัมที่ั�งสำำานักงานสำอบบัญช่ี
ต้องม่การติดตามผู้ลและแก้ไขปัญหาที่่�เกิดข้�นอย่างต่อเน่�อง ดังนั�นสำำานักงานสำอบบัญช่ีจะสำามารถืวัิเคุราะห์
สำาเหตุเพ่�อหาข้อบกพร่องในระบบการบริหารคุุณภาพของสำำานักงานและพัฒนาให้ม่ประสำิที่ธัิภาพมากยิ�งข้�น 

 ซึ่้�งเห็นได้วั่าหน่วัยงานกำากับด้แลในหลาย ๆ ประเที่ศม่คุวัาม 
พยายามในการเปล่�ยนแปลงมาตรฐานให้ เ ป็นไปในที่างเด่ยวักัน 
และจะที่ำาให้การที่ำางานของสำำานกังานสำอบบัญช่ีระดับประเที่ศและระดับโลก 
มคุ่วัามง่ายข้�น เน่�องจากคุวัามแตกต่างของมาตรฐานในแต่ละหน่วัยงานกำากบั
ด้แลลดน้อยลง
 การเปล่�ยนแปลงมาตรฐานในคุรั�งน่�ถื่อเป็นเร่�องที่่�น่าต่�นเต้น 
เพราะเป็นโอกาสำที่่�ด่สำำาหรับสำำานักงานสำอบบัญชี่และผู้้้สำอบบัญชี่ที่่�จะพัฒนา
คุุณภาพการที่ำางานดา้นการสำอบบญัชีอ่ยา่งแที่จ้รงิและตอ่เน่�อง รวัมที่ั�งที่ำาให้ 
การปฏิบิตังิานสำอบบญัชีเ่ปน็มอ่อาชีพ่มากยิ�งข้�น แมจ้ะมคุ่วัามที่า้ที่ายอย้บ่า้ง 

ในเด่อนธัันวัาคุม 2563 ได้ออกมาตรฐานการบริหารคุุณภาพ 
จำานวัน 3 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานการบริหารคุุณภาพระหวั่าง 
ประเที่ศ ฉบับที่่� 1 (ISQM1) มาตรฐานการบริหารคุุณภาพ 
ระหวั่างประเที่ศ ฉบับที่่� 2 (ISQM2) และมาตรฐานการสำอบบัญชี่
ระหวั่างประเที่ศ รหัสำ 220 (ฉบับปรับปรุง) (ISA 220 (Revised))

คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีีระหว่่างประเทศ (IAASB) Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

ในเด่อนธัันวัาคุม 2562 PCAOB ได้เผู้ยแพร่แนวัคิุดการเปล่�ยนแปลง
มาตรฐานสำำาหรับการสำอบบัญชี่ของบริษััที่มหาชีนจำากัดในประเที่ศ
สำหรัฐอเมริกาที่่�ม่ลักษัณะคุล้ายกับข้อกำาหนดใหม่ที่่�กำาหนดโดย IAASB

คณะกรรมการมาตรฐานการตรว่จสอบของ AICPA (ASB)

ได้ออก Exposure draft เพ่�อรับฟัังคุวัามคุิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน 
ที่่�กล่าวัถื้งการบริหารคุุณภาพ จำานวัน 3 ฉบับ ซ้ึ่�งร่างมาตรฐานเหล่าน่� 
ม่ลักษัณะคุล้ายกับมาตรฐานของ IAASB

 คว่ามท้าทายอย่างหน่�งที�นา่สนใจ คุอ่ การที่ำาใหผู้้้ท้ี่่�มส่ำว่ันเก่�ยวัขอ้งที่ั�งหมดในสำำานกังานสำอบบญัชีเ่ขา้ใจ เหน็ถืง้คุวัามสำำาคัุญ และมเ่ปา้หมาย 
เดย่วักนัที่่�จะปฏิบิตัติามมาตรฐานฉบบัใหมแ่ละที่ำางานรว่ัมกนัได ้เพราะสำำานกังานสำอบบญัชีม่ผู่้้ม้ส่ำว่ันไดส้ำว่ันเสำย่จำานวันมาก เชีน่ ผู้้บ้รหิารของสำำานกังาน
สำอบบัญช่ี ผู้้ส้ำอบบัญช่ี ตลอดจนพนักงานฝ่า่ยต่าง ๆ  ที่่�ที่ำางานร่วัมกันในสำำานกังานสำอบบัญช่ี หากที่กุคุนในสำำานกังานสำอบบัญช่ีเขา้ใจ เห็นถืง้คุวัามสำำาคัุญ
และรว่ัมมอ่กนั จะที่ำาใหส้ำำานักงานสำอบบญัชีม่คุ่ณุภาพมากยิ�งข้�น และไดร้บัการยอมรบัจากหนว่ัยงานกำากบัดแ้ล ลก้คุา้ และผู้้้ใชีง้บการเงนิเพิ�มมากข้�น

SCALABILITY

โดย นายสมชาย จิิณโณวาท
คุณะที่ำางานศ้้นย์์พััฒนาและส่ำงเสำริมคุุณภาพสำำานักงานสำอบบััญชี่่  
ในคุณะกรรมการวัิชีาชี่พบัญชี่ด้านการสำอบบัญชี่ สำภาวัิชีาชี่พบัญชี่
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 นอกจากน่�  IAASB ได้เล็งเห็นถื้งคุวัามแตกต่างของอุปสำรรคุในการ 
ปฏิิบัติมาตรฐานฉบับเดิมระหว่ัางสำำานักงานขนาดเล็กและสำำานักงานขนาดใหญ่ 
เชี่น สำำานักงานสำอบบัญชี่ขนาดเล็กอาจประสำบปัญหาเร่�องที่รัพยากรม่จำานวันจำากัด 
ที่ำาให้การดำาเนินการตามมาตรฐานอาจเป็นไปได้ยาก โดยต้องขอคุวัามร่วัมม่อ 
จากสำำานั กงานพันธัมิตร  ไ ม่ เหม่อน กับสำำานั กงานสำอบบัญชี่ขนาดใหญ่ที่่� ม่ 
จำานวันที่รัพยากรมากกวั่าสำามารถืดำาเนินการด้วัยตัวัเองได้ แต่ในที่างกลับกัน 
ล้ ก คุ้ า ข อ ง สำำา นั ก ง า น สำ อ บ บั ญ ชี่ ข น า ด เ ล็ ก จ ะ ม่ คุ วั า ม ซัึ่ บ ซึ่้ อ น น้ อ ย ก วั่ า 
สำำานักงานสำอบบัญช่ีขนาดใหญ่ จ้งที่ำาให้การจัดที่ำาเอกสำารหลักฐานได้ง่ายกวั่า 
IAASB จ้งได้ม่การปรับมาตรฐานใหม่น่� ให้ม่ลักษัณะที่่� เป็น Scalability คุ่อ  
สำามารถืนำาไปปรับใชี้ให้ เหมาะสำมกับลักษัณะและสำถืานการณ์ของสำำานักงาน 
สำอบบัญช่ีและของงานที่่�ให้บริการโดยสำำานักงานสำอบบัญชี่ ซึ่้�งถื่อเป็นคุวัามที่้าที่าย 
ในการนำามาตรฐานไปปรับใชีใ้หเ้หมาะสำมกับแตล่ะสำำานกังานสำอบบัญชีใ่หม้ป่ระสิำที่ธัภิาพ
และประสำิที่ธัิผู้ล 

ปรับปรุงมาตรฐานให้ที่ันกับนวััตกรรมที่่�เกิดข้�นในวัิชีาชี่พ โดยจากเดิมมาตรฐานการคุวับคุุมคุุณภาพ (ISQC1) 
กล่าวัถื้งองค์ุประกอบ “ที่รัพยากรบุคุคุล” เท่ี่านั�น แต่มาตรฐานการบริหารคุุณภาพ (ISQM1) ได้ขยาย
องคุ์ประกอบที่รัพยากรกว้ัางมากข้�น ซ้ึ่�งประกอบด้วัย ที่รัพยากรบุคุคุล (Human Resource) ที่รัพยากร
ที่างเที่คุโนโลย่ (Technological Resource) และที่รัพยากรที่างปัญญา (Intellectual Resource)

ให้คุวัามสำำาคุัญกับคุวัามถื้กต้องของสำารสำนเที่ศและการส่ำ�อสำารที่่�สำำานักงานสำอบบัญช่ีใชี้ในระบบการบริหาร 
คุุณภาพอย่างเข้มงวัดมากข้�น

ที่่�สำำาคุัญที่่�สำุด คุ่อ การกำาหนดหน้าที่่�คุวัามรับผู้ิดชีอบ (Responsibility) และคุวัามรับผู้ิดชีอบ (Accountability)  
ของผู้้น้ำา (Leadership) เก่�ยวักบัการบรหิารคุุณภาพของสำำานกังานสำอบบญัชี ่และการประเมนิประสำทิี่ธัภิาพประจำาปี

SCALABILITY

 การพัฒนาระบบ “การคุวับคุุมคุุณภาพ” ไปสำ้่ระบบ “การบริหารคุุณภาพ” สำำาหรับสำำานักงานสำอบบัญชี่ที่่�ม่ระบบการคุวับคุุมคุุณภาพ 
ตามมาตรฐานฉบับเดิมอย้่แล้วันั�น อาจเริ�มจากการกำาหนดวััตถืุประสำงคุ์ด้านคุุณภาพ ระบุและประเมินคุวัามเสำ่�ยงด้านคุุณภาพ และการออกแบบ 
และตอบสำนองคุวัามเส่ำ�ยงท่ี่�ได้ประเมินไวั้  โดยในการออกแบบและตอบสำนองคุวัามเส่ำ�ยง สำำานักงานสำอบบัญช่ีสำามารถืปรับใชี้นโยบายและวิัธั่ปฏิิบัต ิ
ที่่�ม่อย้่เดิมให้สำอดคุล้องกับคุวัามเสำ่�ยงที่่�ได้ประเมินไวั้และเพิ�มนโยบายและวัิธั่ปฏิิบัติเพ่�อตอบสำนองคุวัามเสำ่�ยงที่่�ยังเหล่ออย้่ให้คุรบถื้วัน
 สำำานักงานสำอบบัญชี่บางแห่งอาจมองวั่า การปฏิิบัติตามมาตรฐานใหม่เป็นเร่�องที่่�ยากและเป็นภาระในการปฏิิบัติ แต่ถื้าเที่่ยบกับประโยชีน์ 
ที่่�จะได้รับแล้วัก็ถื่อวั่าคุุ้มคุ่า เพราะหากนำามาตรฐานฉบับน่�ไปปฏิิบัติตามจะสำ่งผู้ลให้การสำอบบัญช่ีม่คุุณภาพมากข้�น รวัมที่ั�งชี่วัยเพิ�มคุุณคุ่า 
และคุวัามน่าเชี่�อถื่อให้กับงานของผู้้้สำอบบัญชี่ต่อผู้้้ใชี้งบการเงินมากยิ�งข้�นนำาไปสำ้่การพัฒนาและยกระดับวัิชีาชี่พบัญชี่ต่อไป 
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	 จะเห็็นได้้ว่่าคว่ามห็มายของบริิษััทห็รืิอห็้างห็้้นส่่ว่นนิติิบ้คคลท่�ม่คว่ามส่ัมพัันธ์์กัันนั�นม่อย่่ด้้ว่ยกััน	3	ริ่ปแบบติาม	(1)	–	 (3)	ส่ำาห็ริับ	 (1)	 
จะเป็นริ่ปแบบท่�เริาเข้าใจโด้ยทั�ว่กััน	ติริงไปติริงมาติามเนื�อคว่ามท่�กัฏห็มายริะบ้	 และส่ำาห็ริับ	 (3)	นั�นยังติ้องริอกัาริกัำาห็นด้โด้ยกัฏกัริะทริว่ง 
	 แติ่ส่ำาห็รัิบ	 (2)	ติามเนื�อคว่ามแล้ว่	ผู้่้ทำาบัญช่ีอาจจะยังต้ิองทำาคว่ามเข้าใจเพัิ�มเติิม	จากักัาริรัิบฟัังกัาริชี่�แจงของกัริมส่ริริพัากัริได้้ริะบ้ว่่า 
ให็้เติิมคำาว่่ากัล้่มลงไปท่�ห็น้าผู้่้ถืือห้้็นห็รืิอผู้่้เป็นห้้็นส่่ว่น	 ดั้งนั�นเพัื�อให้็เข้าใจมากัยิ�งข้�นจะขอยกัตัิว่อย่างเป็นภาพัเพัื�อให้็เห็็นว่่าม่ริ่ปแบบ 
ห็ริือลักัษัณะอย่างไริ	ทั�งน่�เพัื�อให็้เกัิด้คว่ามเข้าใจมากัยิ�งข้�น	

A Co. B Co.

บริษัท ก

บริษัท ข

15.00 % 40.00 %

70.00 % 20.00 %

ตามภาพที่่� 1 
1.

2.

	 ติอนน่�ส่ำาห็รัิบผู้่้ทำาบัญชี่คงไม่ม่ใคริไม่ริ่้จักั	Transfer	Pricing	กัันแล้ว่	ติ้องถืือ 
เป็นเริื�อง	Hot	มากั	ๆ	แกั่ผู้่้ทำาบัญช่ีท่�ด้่แลบริิษััทท่�ม่ริายได้้ติั�งแต่ิ	 200	ล้านบาทข้�นไป 
ส่ิ�งส่ำาคัญของกัฏห็มาย	 Transfer	 Pricing	 คือ	 ติ้องทริาบชีัด้เจนว่่า	 บริิษััทไห็นบ้าง 
ท่�ม่คว่ามส่ัมพัันธ์์กัันกัับบริิษััทท่�ผู้่้ทำาบัญชี่ด้่แลอย่่	 ทั�งน่�เพัื�อให็้กัาริจัด้ทำาข้อม่ลธ์้ริกัริริม 
ริะห็ว่่างกัันคริบถื้ว่น	ทั�งกัาริจัด้ทำา	Disclosure	Form	และกัาริแส่ด้งข้อม่ลใน	Local	File 
	 ทั�งน่�ติามมาติริา	71	ทว่ิ	ว่ริริคส่อง	แห็่งปริะมว่ลริัษัฎากัริ	กัำาห็นด้ให็้ม่คำานิยามของ	 
“บริิษััทห็รืิอห็้างห้้็นส่่ว่นนิติิบ้คคลท่�ม่คว่ามสั่มพัันธ์์กััน”	 ห็มายคว่ามว่่า	บริิษััทห็รืิอ 
ห็้างห้้็นส่่ว่นนิติิบ้คคลติั�งแต่ิส่องนิติิบ้คคลข้�นไปท่�ม่คว่ามสั่มพัันธ์์กัันในลักัษัณะ	 ดั้งติ่อไปน่�

(2) ผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้รืือผู้้�เป็็นหุ้้�นส่่วนซึ่่�งถืือหุ้้�นหุ้รืือเป็็นหุ้้�นส่่วนในนิติบุ้คคลหุ้น่�งไม่ว่าโดยตรืงหุ้รืือโดยอ�อมไม่น�อยกว่ารื�อยละหุ้�าส่ิบุ 
ของที่้นที่้�งหุ้มด ถืือหุ้้�นหุ้รืือเป็็นหุ้้�นส่่วนในอ่กนิติบุ้คคลหุ้น่�งไม่ว่าโดยตรืงหุ้รืือโดยอ�อมไม่น�อยกว่ารื�อยละหุ้�าส่ิบุ ของที่้นที่้�งหุ้มด 
หุ้รืือ

(1) นิติบุ้คคลหุ้น่�งถืือหุ้้�นหุ้รืือเป็็นหุ้้�นส่่วนในอ่กนิติบุ้คคลหุ้น่�งไม่ว่าโดยตรืงหุ้รืือโดยอ�อมไม่น�อยกว่ารื�อยละหุ้�าส่ิบุของที่้นที่้�งหุ้มด

(3) นติบิุค้คลที่่�มค่วามส่ม้พน้ธ์ร์ืะหุ้วา่งกน้ในด�านที่น้ การืจัด้การื หุ้รือืการืควบุคม้ในลก้ษณะที่่�นติบ้ิุคคลหุ้น่�งไมอ่าจัดำาเนนิการื 
โดยอิส่รืะจัากอ่กนิติบุ้คคหุ้น่�งตามที่่�กำาหุ้นดโดยกฎกรืะที่รืวง

โดย นางสุุภรณ์์ ทิิวากรพรรณ์ราย
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 

ด้้านการบััญชีภาษีีอากร  
สภาวิิชาชีพบััญชี

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ วรรค 2 (2)

ภาพที่่� 1

10.00 %

 
พัิจาริณาบริิษััทท่�ม่คว่ามสั่มพัันธ์์กัันติาม	 (1)	ม่เฉพัาะ	A	Co.	 ท่�ม่ 
คว่ามสั่มพันัธ์ก์ับับริษิัทั	ข	เนื�องจากัถือืห้้็นเกิัน	ร้ิอยละ	50	นอกัจากันั�น 
ไมม่ค่ว่ามส่มัพันัธ์ก์ันัเนื�องจากัถือืห็้น้ทั�งทางติริงและทางออ้ม	นอ้ยกัว่า่ 
ริ้อยละ	50
พัิจาริณาบริิษััทท่�ม่คว่ามสั่มพัันธ์์กัันติาม	 (2)	 จะม่บริิษััท	 กั	และ	 
บริิษััท	ข	 เป็นบริิษััทท่�ม่คว่ามสั่มพัันธ์์กััน	 เนื�องจากัม่กัล้่มผู้่้ถืือห้้็น 
เด้ย่ว่กันั	ถือืห็้น้ริว่มกันัไมน่อ้ยกัว่า่ริอ้ยละ	50	(A	Co.	และ	B	Co.	ถือืห็้น้ 
ในบริิษััท	กั	ริว่มกัันริ้อยละ	55	และถืือห็้้นในบริิษััท	ข	ทั�งทางติริง 
และทางอ้อมริว่มกัันริ้อยละ	95.5)
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ตามภาพที่่� 2
1.	พัิจาริณาบริิษััทท่�ม่คว่ามส่ัมพัันธ์์กัันติาม	(1)	จะปริะกัอบไปด้้ว่ย	
	 1.1)	A	Co.,	AA	Co.,	AB	Co.	และ	AC	Co.	 เป็นบริิษััทท่�ม่คว่ามสั่มพัันธ์์กััน	 โด้ย	A	Co.	ถืือห็้้นริ้อยละ	100	ใน	AA	Co.,	AB	Co.	 
	 และ	AC	Co.			
	 1.2)	B	Co.	ม่คว่ามส่ัมพัันธ์์กัับ	G	Co.	โด้ย	B	Co.	ถืือห็้้นริ้อยละ	99.99	ใน	G	Co.
2.	พัจิาริณาบริษัิัทท่�มค่ว่ามส่มัพันัธ์ก์ันัติาม	(2)		จะเห็น็ได้ว้่า่กัาริถือืห็้น้ของบริษิัทัติา่ง	ๆ 	ทั�งทางติริงและทางออ้มติามภาพั	ไมไ่ด้เ้กัดิ้จากั	A	co.	เทา่นั�น	 
			ยังปริะกัอบไปด้้ว่ย	นาย	กั	และ	นาย	ข	เข้ามาริ่ว่มถืือห็้้นด้้ว่ย	จ้งม่กัล้่มผู้่้ถืือห็้้นเด้่ยว่กัันโด้ยพัิจาริณาได้้ด้ังน่�
	 2.1)	บริิษััทท่�ม่คว่ามสั่มพัันธ์์กัันติาม	(2)		คือ		B	Co.,	C	co.,	D	Co.	และ	E	Co.		 ท่�ถืือห้้็นโด้ยกัล้่มผู้่้ถืือห้้็นเด้่ยว่กััน	คือ	A	Co.	ท่�ถืือ 
	 						ทั�งทางติริงและทางอ้อมริ้อยละ	49.99	และ	นาย	กั	กัับ	นาย	ข	ถืือห็้้นริว่มกัันริ้อยละ	0.01	ทำาให็้ริว่มกัันได้้ริ้อยละ	50
	 2.2)	บริิษััทท่�ไม่ม่คว่ามส่ัมพัันธ์์กัันติาม	(2)	
	 	 2.2.1)	G	Co.	 ไม่ได้้ม่คว่ามส่ัมพัันธ์์กัับบริิษััทในกัล้่มติามข้อ	2.1	ถื้งแม้จะถืือห็้้นโด้ยกัล้่มผู้่้ถืือห็้้นเด้่ยว่กััน	แติ่ริว่มกัันแล้ว่ 
	 	 								น้อยกัว่่าริ้อยละ	50	โด้ย	A	Co.	ถืือห็้้น	G	Co.	ทางอ้อมผู้่าน	B	Co.	คิด้เป็นริ้อยละ	49.985	(99.99*49.99%)	นาย	กั	 
	 	 										และ	นาย	ข	ถืือห็้้นริว่มกัันริ้อยละ	0.01	ริว่มกัันแล้ว่ได้้ริ้อยละ	49.995	ซึ่้�งน้อยกัว่่าริ้อยละ	50
	 	 2.2.2)	F	Co.	ไม่ได้้ม่คว่ามส่ัมพัันธ์์กัับบริิษััทในกัล้่มติามข้อ	2.1	เนื�องจากัไม่ใชี่กัล้่มผู้่้ถืือห็้้นเด้่ยว่กััน	โด้ย	A	Co.	ถืือห็้้น	F	Co.	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	ทางอ้อมผู้่าน	AC	Co.	 ริ้อยละ	49.99	และ	นาย	กั	ถืือห็้้นริ้อยละ	0.005	 ไม่ได้้ม่นาย	ข	ริ่ว่มด้้ว่ย	จ้งไม่ใชี่กัล้่ม 
	 	 									ผู้่้ถืือห็้้นเด้่ยว่กััน	

	 จะเห็็นได้้ว่่าคว่ามห็มายของกัล้่มผู้่้ถืือห็้้นเด้่ยว่กัันติาม	(2)	ในทางปฏิบัติิแล้ว่จะม่คว่ามซึ่ับซึ่้อนมากัข้�น	ผู้่้ทำาบัญชี่จะติ้องติิด้ติามกัาริถืือห็้้น
ของกัล้่มผู้่้ถืือห็้้นท่�ถืือห็้้นในบริิษััทท่�นักับัญชี่ด้่แลริว่มกััน	ไม่น้อยกัว่่าริ้อยละ	50	ได้้ไปถืือห็้้นในบริิษััทอื�นริว่มกัันแล้ว่	ไม่น้อยกัว่่าริ้อยละ	50	ห็ริือไม่	 
เพัื�อนำามาถืือเป็นบริิษััทท่�ม่คว่ามสั่มพัันธ์์กัันในกัาริจัด้ทำา	Disclosure	Form	 เพัื�อนำาส่่งให้็กัับกัริมส่ริริพัากัริ	ริว่มถื้งข้อม่ลธ์้ริกัริริมริะห็ว่่างกััน 
เพัื�อแส่ด้งใน	Local	File	ด้้ว่ยเชี่นกััน	

ลองมาด้่ติัว่อย่างท่�ม่คว่ามซึ่ับซึ่้อนมากัข้�นไปอ่กั	เพัื�อซึ่ักัซึ่้อมให็้เห็็นภาพัมากัยิ�งข้�น

ภาพที่่� 2

0.005 %0.005 % 0.005 % 0.005 % 0.005 %

0.005 % 0.005 % 0.005 % 0.005 % 0.005 % 0.005 %

99.99 %

49.99 % 49.99 %
49.99 % 49.99 %

49.99 %

100 % 100 %100 %
A Co.

AA Co. AB Co. AC Co.
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบัับัท่� 17
เร่�อง สััญญาประกันภััย (TFRS 17)  

ได้้ประกาศลงราชกิจจานุเบักษาแล้ว

สภาวิชิาชพีบััญช ีขออปัเดตข่าวิสารควิามคบืัหน้้าของมาตรฐาน้ 
การรายงาน้ทางการเงิน้ ฉบัับัที� 17 เรื�อง สัญญาประกัน้ภัย 
(TFRS 17) ซ่ึ่�งเป็น้มาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ฉบับััใหม่ 
สำาหรับัประเทศไทยที�กิจการต้องถืือปฏิิบััติแทน้มาตรฐาน้ 
การรายงาน้ทางการเงิน้ ฉบัับัที� 4 เรื�อง สัญญาประกัน้ภัย 
ไดป้ระกาศลงราชกจิจาน้เุบักษาแลว้ิ ซึ่่�งมาตรฐาน้การรายงาน้ 
ทางการเ งิน้ฉบัับัน้ี�จะมีผลบัังคับัใช้สำาหรับังบัการเงิน้ 
รอบัระยะเวิลาบััญชีที�เริ�มใน้หรือหลังวิัน้ที� 1 มกราคม 2568 
เป็น้ต้น้ไป ทั�งน้ี�อนุ้ญาตให้น้ำาไปใช้ก่อน้วัิน้ถืือปฏิิบััติได้โดยมี 
หลกัการที�สำาคญั คอื ใหก้จิการ (ตามบัทน้ำา 6 ของมาตรฐาน้ฯ)

(3) แบั่งสัญญาออกเป็น้กลุ่มที�กิจการจะรับัร้้และวิัดม้ลค่า

ระบัุให้เป็น้สัญญาประกัน้ภัยสำาหรับัสัญญาที�กิจการยอมรับัควิามเสี�ยงด้าน้การประกัน้ภัย 
ที�มีน้ัยสำาคัญจากค้่สัญญาอีกฝ่่ายหน้่�ง (ผ้้ถืือกรมธรรม์) โดยตกลงจะชดเชยให้แก่ผ้้ถืือกรมธรรม์
หากเหตุการณ์์ใน้อน้าคตอัน้ไม่แน่้น้อน้ที�เจาะจงไวิ้ (เหตุการณ์์ที�เอาประกัน้ภัย) ส่งผลเสียหาย 
ต่อผ้้ถืือกรมธรรม์

(1)

แยกอนุ้พัน้ธ์แฝ่ง องค์ประกอบัการลงทุน้ที�ต่างออกไป และภาระที�ต้องปฏิิบััติที�ต่างออกไป 
ที�เจาะจงไวิ้ออกจากสัญญาประกัน้ภัย

 (2)

(4) รับัร้้และวิัดม้ลค่ากลุ่มของสัญญาประกัน้ภัยด้วิย
(4.1)  ม้ลค่าปัจจุบััน้ของกระแสเงิน้สดอน้าคตที�ปรับัด้วิยควิามเสี�ยงแล้วิ (กระแสเงิน้สด 
                   จากการปฏิบิัตัคิรบั) ซึ่่�งผสาน้ขอ้มล้ที�มอีย้ท่ั�งหมดที�สามารถืหาไดเ้กี�ยวิกบัักระแสเงนิ้สด  
                         จากการปฏิบิัตัคิรบัใน้แน้วิทางที�สอดคลอ้งกบััขอ้มล้ที�สงัเกตไดจ้ากตลาด บัวิก (ถ้ืามล้คา่ 
         เป็น้หน้ี�สิน้) หรือ หัก (ถื้าม้ลค่าเป็น้สิน้ทรัพย์) 
(4.2)  จำาน้วิน้เงนิ้ที�สื�อถืง่กำาไรรอการรับัร้ใ้น้กลุม่ของสญัญา (กำาไรจากการให้บัรกิารตามสญัญา)

โดย
ฝ่่ายวิชิาการ สภาวิชิาชพีบัญัช ีใน้พระบัรมราชป้ถืมัภ์
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 (7)

รบััร้ก้ำาไรจากกลุม่ของสญัญาประกนั้ภยัตลอดรอบัระยะเวิลาที�กจิการใหค้วิามคุม้ครองประกนั้ภยั 
และเมื�อกิจการปลดเปลื�องควิามเสี�ยง ถื้ากลุ่มของสัญญาเป็น้หรือกลายเป็น้สัญญาที�ทำาให้เกิด
การขาดทุน้ กิจการจะรับัร้้ผลขาดทุน้น้ั�น้ทัน้ที

(5)

น้ำาเสน้อแยกจากกัน้สำาหรับัรายได้จากการประกัน้ภัย ค่าใช้จ่ายใน้การบัริการประกัน้ภัย  
และรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน้จากการประกัน้ภัย

 (6)

เปิดเผยข้อม้ลที�ทำาให้ผ้้ใช้งบัการเงิน้สามารถืประเมิน้ผลกระทบัที�สัญญาที�อย้่ภายใน้ขอบัเขต 
ของมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ ฉบัับัที� 17 มตีอ่ฐาน้ะการเงิน้ ผลการดำาเน้นิ้งาน้การเงิน้และ 
กระแสเงิน้สดของกิจการ ใน้การน้ี�ให้กิจการเปิดเผยข้อม้ลเชิงคุณ์ภาพและเชิงปริมาณ์เกี�ยวิกับั 

(7.1) จำาน้วิน้เงิน้ที�รับัร้้ใน้งบัการเงิน้จากสัญญาประกัน้ภัย
(7.2) วิิจารณ์ญาณ์ที�มีน้ัยสำาคัญและการเปลี�ยน้แปลงของวิิจารณ์ญาณ์เหล่าน้ั�น้ที�ใช้ 
        เมื�อน้ำามาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ฉบัับัน้ี�มาถืือปฏิิบััติ และ
(7.3) ธรรมชาติและขอบัเขตของควิามเสี�ยงจากสัญญาภายใน้ขอบัเขตของมาตรฐาน้ 
        การรายงาน้ทางการเงิน้ฉบัับัน้ี�

     และกิจการต้องน้ำามาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ ฉบัับัที� 17 มาถืือปฏิิบััติกับั
 (1) สัญญาประกัน้ภัย (รวิมถื่งสัญญาประกัน้ภัยต่อ) ที�กิจการเป็น้ผ้้ออก
 (2) สัญญาประกัน้ภัยต่อที�กิจการถืือไวิ้ และ
 (3)  สญัญาลงทนุ้ที�มลีกัษณ์ะรว่ิมรบััผลประโยชน้ต์ามดลุพนิ้จิที�กจิการเปน็้ผ้อ้อก โดยกจิการเปน็้ผ้อ้อกสญัญาประกนั้ภยัดว้ิย

 ทั�งน่� กิจการสัามารถเล่อกทยอยรับัร้้ผลกระทบั (เฉพาะผลกระทบัเชิงลบั) ต่อหน่�สัิน 
จากสััญญาประกันภััยจากการนำา TFRS 17 มาใช้ในครั�งแรกเข้้ากำาไรสัะสัมโด้ยทยอยรับัร้้
ภัายใน 3 ปี อยา่งไรกต็ามใหม้ก่ารเปิด้เผยข้อ้มล้ในงบัการเงนิในการเลอ่กใชท้างเลอ่กน่�ด้้วย
  
 ท่าน้สามารถืศ่กษาสรุปสาระสำาคัญและมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ฉบัับัดังกล่าวิได้จากเวิ็บัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชี 
(oline.me/M9YCP) และตดิตามขา่วิสาร/บัทควิาม/ตวัิอยา่งประกอบัควิามเขา้ใจเกี�ยวิกบัั TFRS 17 ไดจ้ากเวิบ็ัไซึ่ต์สภาวิิชาชพีบัญัชี
ใน้ระยะต่อไป
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ใน ปััจจบัุันการดำำาเนนิธุรุกจิในยุุคดำจิทัิัลมีีการนำาเทัคโนโลยุี
สารสนเทัศมีาใช้้ เปั็นกลไกหลักในการขัับัเคล่�อน 

โดำยุใส่ขั้อมีูลต่่าง ๆ ในการปัระกอบัธุุรกิจซึ่่�งทัำาให้การดำำาเนิน
ธุุรกิจมีีปัระสิทัธุิภาพ และปัระสิทัธุิผลเพ่�มีขั้�น อยุ่างไรก็ต่ามี 
การใช้เ้ทัคโนโลยุทีัำาใหอ้งค์กรเผช้ญิกับัความีเสี�ยุงทัี�เกี�ยุวเน่�อง
กับัเทัคโนโลยุีสารสนเทัศ และเผช้ิญกับัปััจจัยุใหมี่ ๆ  ทัี�ต่้องดำูแล 
และบัริหารจัดำการในรูปัแบับัทีั�แต่กต่่างไปัจากเดำิมี ดำังนั�น 
การกำากับัดำูแลและการควบัคุมีทัางดำ้านเทัคโนโลยุีสารสนเทัศ
จ่ง เปั็นสิ� งสำาคัญต่่อความีสำาเร็จขัองการดำำา เนินธุุรกิจ 
ในยุุคดำิจิทััล
TFAC Newsletter ฉบัับันี้้� สภาวิิชาช้พบััญช้ได้้รัับัเก้ียรัติิจากี 
คุุณอนุุวััฒนุ์ จงยิินุดีี คณะกีรัรัมกีารัติรัวิจสอบั คณะกีรัรัมกีารั 
บัรัรัษััทภิบัาล บัรัิษััท พฤกีษัา โฮลด้ิ�ง จำกีัด้ (มหาชนี้), กีรัรัมกีารั
ติรัวิจสอบัและบัรัิหารัควิามเส้�ยง บัรัิษััท โชติิวิัฒนี้์อุติสาหกีรัรัม 
กีารัผลิติ จำกัีด้ (มหาชนี้), คณะอนุี้กีรัรัมกีารัปรัะเมินี้ผลกีารัด้ำเนิี้นี้งานี้ 
ของรััฐวิิสาหกีิจ และคณะกีรัรัมกีารัด้้านี้กีารัวิางรัะบับับััญช ้
มาให้คำแนี้ะนี้ำถึึงหลักีสูติรั IT Governance & IT Risk  
Management (หลักีสูติรั 2 วิันี้) ท้�สภาวิิชาช้พบััญช้ม้กีำหนี้ด้จัด้ขึ�นี้
ในี้วิันี้ศุุกีรั์ท้� 21 ติุลาคม และวิันี้พุธท้� 26 ติุลาคม 2565 มาฝากีท่านี้
ผู้อ่านี้ท้�สนี้ใจเข้ารั่วิมอบัรัมกีันี้ค่ะ

เพราะอะไรหลักสูตร IT Governance & 
IT Risk Management ถึงมีความน่าสนใจ

หลักสูตร IT Governance & IT Risk 
Management น่าสนใจอย่างไร

IT Governance
มีความสำาคัญอย่างไร

IT Governance คือ กีารับัรัิหารัจัด้กีารัทางด้้านี้ Technology 
กีารัจัด้โครังสร้ัางขององค์กีรั วิ่าองค์กีรัควิรัต้ิองม้ Chief ด้้านี้ IT 
ด้้านี้ Technology และด้้านี้ Security หรืัอไม่ บัรัิษััทขนี้าด้ใหญ่ 
มักีจะเป็นี้องค์กีรัท้� ม้บัรัิษััทย่อย เรัาจะจัด้องค์กีรัอย่างไรั 
ให้กีำกีับัดู้แล จัด้กีารัควิามเส้�ยงได้้เหมือนี้กีันี้หรัือไปในี้แนี้วิทาง
เด้ย้วิกีนัี้ ซึ่ึ�งกีารัจดั้องคก์ีรัจะติอ้งเรัย้นี้รัูไ้ปถึึงกีรัะบัวินี้กีารั แนี้วิปฏิบิัตัิิ
ติ่าง ๆ กีารั Investment Software ใหม่ ๆ ผมคิด้วิ่าหัวิใจสำคัญ 
ของเรัื�องนี้้�คือ กีารัสื�อสารั เช่นี้ Incident Management หรัือ 

ผมคิด้ว่ิาหลักีสูติรั IT Governance & IT Risk Management 
เป็นี้หลักีสูติรัท้�สอด้คล้องกีับัสถึานี้กีารัณ์ในี้ปัจจุบัันี้ ในี้เรัื�องของ 
Digital เรัื�องของ Technology ท้�มก้ีารัเปล้�ยนี้แปลงไปอยา่งรัวิด้เรัว็ิ 
นี้อกีจากีจะพูด้ถึึงเรัื�อง Digital Transformation แล้วิ ติอนี้นี้้�เรัา
ยังติ้องพูด้ถึึง COVID-19 ด้้วิย ท้�ทำให้กีรัะบัวินี้กีารัเปล้�ยนี้แปลง 
อย่างกีารั Work From Home กีรัะบัวินี้กีารัใช้แอปพลิเคชันี้ติ่าง ๆ 
กีารัใช้ Web Based หรัือ Software ติ่าง ๆ เรั็วิมากีและใช้มากีขึ�นี้ 
สิ�งท้�สำคญัสำหรับััหลักีสูติรันี้้� คอื กีารั Implementation เรัาจะสอนี้ 
ในี้เรัื�องของหลักีกีารั นี้ำไปสู่กีรัะบัวินี้กีารั Design จากี Design 
ไปสู่กีรัะบัวินี้กีารั Implementation จากี Implementation 
จะนี้ำไปสู่กีรัะบัวินี้กีารัออกีแนี้วิปฏิิบััติิแล้วิกี็ติิด้ติาม เพื�อจะกีลับัมา 
ทบัทวินี้ดู้วิ่าแผนี้ของเรัาด้้เพ้ยงพอหรัือไม่ ทั�งเรัื�อง IT Governance 
& IT Risk Management

คุณอนุวัฒน์ จงยุินดำี
กีรัรัมกีารั ในี้คณะกีรัรัมกีารัวิิชาช้พบััญช้ ด้้านี้กีารัวิางรัะบับับััญช้

สภาวิิชาช้พบััญช้ ในี้พรัะบัรัมรัาชูปถึัมภ์

Incident Report จะติ้องม้กีารัรัายงานี้เข้ามาในี้คณะของ IT 
Governance เพื�อให้องค์กีรัม้ปรัะสิทธิผล ปรัะสิทธิภาพ บัรัรัลุเป้าหมาย 
และอ้กีอย่างท้�สำคัญ คือ IT Risk Management กีารัปรัะมาณกีารั
ไปลว่ิงหนี้า้ สิ�งท้�สำคญั คอื ถึา้เรัาไมป่รัะเมนิี้ควิามเส้�ยงติา่ง ๆ  ลว่ิงหนี้า้ 
ถึึงสิ�งท้�คาด้ว่ิาจะเกิีด้ เรัาจะไม่ได้้เติรั้ยมตัิวิ ถึ้าเรัาเติรั้ยมตัิวิกี่อนี้ 
นี้ั�นี้หมายควิามว่ิา เรัาพรัอ้มกีอ่นี้คนี้อื�นี้ จงึเหน็ี้ได้ว้ิา่กีารัปรัะมาณกีารั
ล่วิงหนี้้า คือ หลักีสำคัญของ IT Risk Management ครัับั
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สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับผู้เข้าอบรม
กลุ่มใด

เนื้อหาหลักสูตรในปีนี้ แตกต่าง
จากปีที่แล้วอย่างไร

ผมคิด้วิ่าอันี้ด้ับัท้� 1 คือ Concept หรัือหลักีกีารักีำกีับัดู้แลท้�ทันี้สมัย 
ติรังกีับัสถึานี้กีารัณ์ปัจจุบัันี้ และปรัะเมินี้ควิามเส้�ยงล่วิงหนี้้าได้้ 
เรัาสามารัถึท้�จะพูด้ถึงึ Point พวิกีนี้้� แล้วิสรัา้ง Awareness สร้ัางตัิวิ 
IT Governance ใหบ้ัรัษิัทักีลบััไปเติรัย้มติวัิใหพ้รัอ้มรับัักีบััควิามเส้�ยง
ท้�จะเกีดิ้ขึ�นี้ในี้อนี้าคติ อนัี้ด้บััท้� 2 คอื เรัื�องของกีารั Design เรัื�องของ 
Concept ไปสู่กีรัะบัวินี้กีารั Design ซึึ่�งจะเกิีด้กีารัพูด้คุยกัีนี้ในี้ 
Class มก้ีารัยกีติวัิอยา่ง Case จรังิ ใหท้า่นี้สามารัถึนี้ำไปปรัะยกุีติใ์ช้ 
อันี้ด้ับัท้� 3 ผมคิด้วิ่าเป็นี้หัวิใจสำคัญ คือ วิิทยากีรัท้�ม้ควิามรัอบัรัู้ 
และเป็นี้ผู้ปฏิิบััติิงานี้จรัิง ท้�สามารัถึติอบัคำถึามของผู้เข้ารั่วิมอบัรัม 
โด้ยอิงจากีปรัะสบักีารัณ์ติรัง ท้�สำคัญหลักีสูติรันี้้�จะม้กีารั  
Discuss รัะหว่ิางวิทิยากีรักัีบัผูเ้ข้าเรัย้นี้ ทำให้เรัย้นี้รัูไ้ด้้เข้าใจยิ�งขึ�นี้ 
จากีกีารัเรั้ยนี้รัู้ นี้ำไปสู่ กีารัปฏิิบััติิ  จากีกีารัเรั้ยนี้รัู้ นี้ำไปสู ่
กีารัปรัะยุกีติ์ใช้ครัับั

ผมคดิ้ว่ิาหลกัีสูติรันี้้�เหมาะกีบััทกุีคนี้ท้�สนี้ใจครับัั อาท ิผูบ้ัรัหิารั, Chief 
Technology Officer (CTO), Chief Information Officer (CIO), 
Internal Audit ท้�ติ้องปรัะเมินี้ควิามเส้�ยง, IT Manager, นี้ักีบััญช้, 
ผู้สอบับััญช้ หรืัอ CFO สามารัถึท้�จะเข้ามาเรั้ยนี้รัู้ได้้เพรัาะเรัื�องนี้้�

เป็นี้เรัื�องกีวิ้าง ม้ Case ท้�เกีิด้ขึ�นี้จรัิง อย่างเช่นี้ เรัื�องของ App 
เรั้ยกี Taxi ท้�ม้ Hacker เข้าไป Hack รัะบับัสั�งให้ Taxi ทุกีคันี้มุ่ง
ไปท้�จุด้ ๆ เด้้ยวิ ทำให้กีารัจรัาจรัในี้กีรัุงมอสโกี ปรัะเทศุรััสเซึ่้ย 
เกีิด้กีารัติิด้ขัด้อย่างมหาศุาล หรืัอควิามเส้�ยงจากีอุติสาหกีรัรัม 
ทางด้้านี้กีารัไฟฟ้า อุติสาหกีรัรัมทางด้้านี้นี้�ำมันี้ อาจจะโด้นี้ Hacker 
เข้าไป Hack แล้วิทำให้หยุด้กีรัะบัวินี้กีารัผลิติ เรัาม้ Case เกีิด้ขึ�นี้

มาแล้วิ หรัือบัรัิษััทท้�ม้ควิามเส้�ยงจากีกีารัใช้ Network, Cloud 
System ติ่าง ๆ จุด้พวิกีนี้้�ครัับัผมคิด้วิ่าหัวิใจของมันี้คือ กีารัป้องกีันี้ 
เรัาจะมาเรั้ยนี้รัู้วิ่าจะป้องกีันี้มันี้อย่างไรั จากีปัจจัยหรัือ Pain Point 
ท้�มันี้ม้อยู่ เรัาจะเรั้ยนี้รัู้ว่ิาเรัาควิรัท้�จะเติรั้ยมตัิวิอย่างไรั จัด้องค์กีรั
อย่างไรั ท้�จะเหมาะสมกีับักีารัป้องกีันี้ควิามเส้�ยงพวิกีนี้้�ครัับั

Case ติ่าง ๆ ท้�เรัาจะใส่เข้ามา กีารั Update พ.รั.บั. 3 เรัื�อง ชัด้เจนี้
มากีขึ�นี้ ติัวิ พ.รั.บั. กีารัรัักีษัาควิามมั�นี้คงปลอด้ภัยไซึ่เบัอรั์, พ.รั.บั. 
คุ้มครัองข้อมูลส่วินี้บัุคคล (Personal Data Protection Act หรัือ 
PDPA) และพรัะรัาชบััญญัติิวิ่าด้้วิยธุรักีรัรัมทางอิเล็กีทรัอนี้ิกีส ์
สิ�งติ่าง ๆ เหล่านี้้� ผมคิด้วิ่าเป็นี้มุมท้�ชัด้เจนี้และกี็เป็นี้มุมท้�เพิ�มขึ�นี้มา
ให้สอด้คล้องกีับัสถึานี้กีารัณ์ในี้ปัจจุบัันี้ สำหรัับักีารัอบัรัมสัมมนี้า 
ในี้ครัั�งนี้้�นี้ั�นี้ เรัาม้วิิทยากีรัท้�ม้ปรัะสบักีารัณ์ในี้กีารัทำงานี้จริัง 
มาบัรัรัยาย โด้ยจะม้กีารัพูด้ถึึงเรัื�อง Data Leakage เรัื�อง DRT 
ในี้กีารัท้�เรัาจะติ้องสำรัองติ่าง ๆ เรัื�อง Fintech เรัื�อง Blockchain 
เรัื�องเงินี้ติรัา CBDC สกีุลเงินี้ในี้รัูปแบับัด้ิจิทัลของธนี้าคารั 
แห่งปรัะเทศุไทย ซึ่ึ� งจะทำให้ผู้ เข้ารั่วิมอบัรัมรัอบัรัู้มากีขึ�นี้  
เข้าใจมากีขึ�นี้ และได้้รัับัปรัะโยชนี้์สูงสุด้แนี้่นี้อนี้ครัับั

หลักสูต่รนี� เปั็นหลักสูต่ร 2 วัน จัดำขั้�นในวันศุกร์ทัี� 21 ตุ่ลาคมี 
และวนัพธุุทีั� 26 ต่ลุาคมี 2565 สำาหรบััผูท้ัี�สนใจสามีารถสมัีคร
เขั้าร่วมีอบัรมีได้ำทัี� https://accounttraining.tfac.or.th/
courseDetail.php?Code=CSO22070042 ไมี่ว่าทั่าน 
จะเปั็นผู้บัริหารระดำับัสูง ผู้เช้ี�ยุวช้าญทัางดำ้าน IT, ดำ้านกลยุุทัธุ์ 
Chief Internal Audit, Chief Security, Chief Technology , 
CFO หรือ Implementer ทัี�รับัวางระบับั ทั่านจะไดำ้มีาเรียุนรู้ 
เรื�อง Case ดำ้วยุการ Discuss จากวิทัยุากรทัี�มีากดำ้วยุ
ปัระสบัการณ์ ซึ่่�งหลักสูต่รนี�เรา Design ขั้�นมีาใหมี่ และ 
จัดำอบัรมีสัมีมีนาเพียุงปัีละครั�ง ผมีคิดำว่าผู้ทัี�จะเขั้ามีาเรียุน 
จะไดำ้เรียุนรู้ ไดำ้เขั้าใจ สามีารถนำาไปัปัฏิิบััต่ิ และปัระยุุกต่์ใช้ ้
ในการทัำางานไดำ้ครับั
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	 ปัจัจบุันัการแข่ง่ข่นัทางด้า้นเศรษฐกจิ	และการพัฒันา 

ทางด้้านสัังคม	และเทคโนโลยีีได้้เปัลี�ยีนแปัลงไปัอยี่างรวด้เร็ว 

สั่งผลให้้องค์กรต่่าง	 ๆ	ทั�งภาครัฐและเอกชนต่้องพััฒนา 

และปัรับัตั่วให้้เห้มาะสัมและทันกับัสัภาวการณ์์ที�เปัลี�ยีนไปั 

อยี่่ต่ลอด้เวลา	 รวมถึึงการให้้ความสัำคัญกับัการทำธุุรกิจ 

ที�ต่้องคำนึงถึึงความรับัผิด้ชอบั	3	ด้้านห้ลัก	 คือ	สัิ�งแวด้ล้อม	 

สัังคม	การกำกับัด้่แล	 เพัื�อสัร้างความน่าเชื�อถึือให้้แก่ธุุรกิจ 

และการพััฒนาธุุรกิจให้้เต่ิบัโต่อยี่างยีั�งยีืน	สัภาวิชาชีพับััญชี 

จึงเห้็นสัมควรจัด้ให้้มีการแข่่งข่ันกรณ์ีศึกษา	ซึ่ึ�งเปั็นสั่วนห้นึ�ง 

ข่องการเสัริมสัร้างนิสัิต่นักศึกษา	 ให้้มีความร่้ความสัามารถึ 

และร่้จักใช้ข่้อม่ลในการต่ัด้สัินใจแก้ไข่ปััญห้าที�เปั็นผลจาก 

การเปัลี�ยีนแปัลงด้ังกล่าว

เวทีีความรู้้�ทีี�หาไม่ได้�
“จากห�องเรู้ียน”
	 ด้้วยีเห้ตุ่นี�	คณ์ะกรรมการวิชาชีพับััญชีด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีีการบััญชี	จึงจัด้การแข่่งข่ันกรณ์ีศึกษาทางบััญชีระด้ับัปัระเทศ	

ครั�งที�	 6	ปัระจำปัี	2565	Thailand	Accounting	Case	Competition	2022	 ชิงโล่รางวัลจากนายีกสัภาวิชาชีพับััญชี	พัร้อมเงินรางวัล 

กว่า	120,000	บัาท	เมื�อวันที�	3	กันยีายีน	2565	ที�ผ่านมา

	 ซึ่ึ�งการจัด้กิจกรรมนี�มุ่งเน้นการพััฒนาความเปั็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพัให้้กับันิสัิต่นักศึกษาในระด้ับัปัริญญาต่รีสัาข่าบััญชี 

และสัาข่าอื�นที�เกี�ยีวข่้อง	 โด้ยีใช้กรณ์ีศึกษาจากสัถึานการณ์์จริงเปั็นเครื�องมือในการพััฒนา	ซึ่ึ�งข่้อม่ลในกรณ์ีศึกษามิได้้สัื�อถึึงวิธุีปัฏิิบััต่ิที�ด้ี 

ห้รือไม่ด้ีข่องห้น่วยีงานใด้	ๆ	แต่่เปั็นการเปัิด้ปัระเด้็นเพัื�อนำไปัสั่่การวิเคราะห้์ปััญห้าและการต่ัด้สิันใจแก้ไข่ปััญห้าบันพัื�นฐานข่องข่้อม่ลต่่าง	ๆ 

ต่ามที�ปัรากฏิในกรณ์ีศึกษาเท่านั�น	 โด้ยีการแข่่งข่ันในครั�งนี�ได้้รับัความอนุเคราะห้์กรณ์ีศึกษา	 (Case)	จาก	บัริษัท	อาร์เอสั	จำกัด้	 (มห้าชน)	 

สภาวิิชาชีพบััญชีขอเเสดงควิามยิินดีกัับัผู้้�ชนะกัารเเข่งขัน ดังนี�

รางวััลชนะเลิศ
ทีีม Reborn 

จุุฬาลงกรณ์์มหาวัิทียาลัย

รางวััลรองชนะเลิศ อันดัับ 1
ทีีม Har-Tum Consulting 

จุุฬาลงกรณ์์มหาวัิทียาลัย

รางวััลรองชนะเลิศ อันดัับ 2
ทีีม The Apogee 

จุุฬาลงกรณ์์มหาวัิทียาลัย

รางวััลรองชนะเลิศ อันดัับ 3
ทีีม Donno what happened 

มหาวัิทียาลัยรังสิิต

รางวััลรองชนะเลิศ อันดัับ 4
ทีีม Boss baby consulting 

มหาวัิทียาลัยธรรมศาสิตร์

Newsletter    Issue 10442



ความรู้้�สึึกทีี�ชนะการู้แข่่งข่ัน 
TACC 2022

น้องลูกตาล ตอบว่ัา	 “ด้ีใจมาก	ๆ	ค่ะที�ได้้รางวัลนี�	 จริง	ๆ	แล้ว 

มันเปั็น	Case	ที�ค่อนข่้างกว้างมาก	ๆ	ด้่เห้มือนจะเปั็น	Case	บััญช ี

เพัียีงอยี่างเด้ียีวแต่่จริง	 ๆ	 แล้ว	 ไม่ใช่เลยีค่ะ	มันมีทั�งบััญชี	 มีทั�ง	 

Strategy	 มีทั�งความร่้รอบัด้้านอื�น	 ๆ	 อีกมากมายี	 ไม่ว่าจะเป็ัน 

การวัด้	 KPI	 ห้รือ	 Methodology	 ต่่าง	 ๆ	 อะไรที� ไม่ เคยีถึ่ก	 

Mention	ถึึงในบััญชี	 ก็จะมีโผล่มาที�การแข่่งข่ันนี�	 ด้ังนั�นร่้สึักว่า	 

Case	 ในการแข่่งขั่นครั�งนี�มันให้้อะไรเรามาก	ๆ	รอบัด้้านมาก	ๆ	 

แล้วก็ร่้สัึกด้ี ใจที� ได้้ทำงานกับัเพัื�อน	 ๆ	 ร่วมทีม	 ระห้ว่างทาง 

ก่อนที�จะมาเป็ันผ่้ชนะมันมีความห้มายีกับัเรามากเลยีค่ะ	ข่อบัคุณ์ 

ทุก	ๆ	คน	แล้วก็ทุก	ๆ	อยี่างที�ทำให้้เราได้้รางวัลนี�ค่ะ”

	 จากการจดั้การแข่ง่ข่นัด้งักลา่ว	สัภาวชิาชพีับัญัชจีงึอด้ไมไ่ด้ท้ี�จะนำบัทสััมภาษณ์ด์้	ีๆ 	จากนอ้ง	ๆ 	ทีมี Reborn จากจุฬาลงกรณ์ม์หาวิทิียาลัย  

ซึ่ึ�งในทีมมีสัมาชิกด้ังนี�	1. นางสาวิจิดาภา ลิ�มธนาคม (บููเก้) 2. นางสาวิกุลนิษฐ์์ บูุญมั�น (ลูกตาล) 3. นายโมกข์์ เลิศศรีมงคล (โมกข์์)  

4. นางสาวิศิริวิรรณ์ ถนอมสุข์ (หมวิย)	มาฝากพัี�	ๆ	สัมาชิกทุกท่านกันค่ะ

มีการู้เตรู้ียมความพรู้�อม

อย่างไรู้บ้�าง?
น้องโมกข์์ ตอบูว่ิา “ในเรื�องข่องการเต่รียีมความพัร้อม	สัิ�งห้นึ�ง 

ที�จะทำห้ลัก	 ๆ	 คือ	 ใครเก่งสั่วนไห้นก็จะทำส่ัวนนั�นเป็ันห้ลัก	

อาทิเช่น	 เพัื�อนคนนี�เก่งเรื�องการทำ	Slide	ก็จะด้่แลเรื�อง	 Slide	

คนนี� เก่งเรื�องมาต่รฐานบััญชีก็จะด้่เรื�องมาต่รฐานบััญชี	 คนนี� 

เก่งเรื�อง	Finance	 ก็จะด้่เรื�อง	Finance	เพัราะฉะนั�นกลายีเป็ันว่า 

ทุกคนจะมีเรื�องเฉพัาะที�ต่ัวเองเก่ง	 และก็จะมาถึามความเห้็น 

ปัรึกษาเพัื�อน	ๆ	อีกครั�งห้นึ�ง	พัวกเราจะมีการแบั่งห้น้าที�ห้ลักข่อง

แต่่ละคนครับัผม”น้องโมกข์์ ตอบวั่า “จริง	ๆ	ต่้องบัอกว่าทุกทีมสัิ�งห้นึ�งที�มีเห้มือนกัน 

คือ	 เราสัามารถึห้าข้่อม่ลได้้เห้มือนกัน	แต่่สัิ�งห้นึ�งที�คิด้ว่าทีมเรา 

น่าจะแต่กต่่างจากทีมอื�น	ๆ	คือ	ในเรื�องข่องการวาง	Story	Board 

ว่าวันนี�เราจะ	Present	แบับัไห้น	 เราจะเล่าเรื�องอะไร	และเรื�อง

ข่องเราต่้องคิด้เสัมอว่าต่้องเปั็นเรื�องที�ทุกคนเข่้าใจง่ายี	 เข่้าใจ

กระชับัได้้ด้ีที�สัุด้	 เลยีคิด้ว่าน่าจะเปั็นจุด้แต่กต่่างข่องทีมเรา 

ด้ังนั�น	กลยีุทธุ์ต่่าง	ๆ	คือ	 เรื�องการวางเนื�อห้า	ว่าเราจะวางยีังไง 

ให้เ้ข่า้ไปัในใจผ่ค้นแลว้กเ็ข่า้ไปัถึงึใจคนฟังัมากที�สัดุ้ครบัั”	นอ้งโมกข์์ 

ยังกล่าวัเพิิ่�มอีกว่ัา “ต่ั�งแต่่เราคิด้	Strategy	ทุกอยี่างเลยี	ต่ั�งแต่่ 

วางรากฐานวาง	Story	Line	สิั�งห้นึ�งที�เราคดิ้คือ	ธุมีในวนันี�มอีะไรบ้ัาง	

ธุมีข่องงานเปัน็อะไร	และเราจะทำยีงัไงให้ธุ้มีนี�มนัสัง่ผลมากกวา่เด้มิ	

ด้ังนั�น	กลายีเปั็นว่าเราพัยีายีามเอา	Strategy	ทุกอยี่างที�เข่ามีจัด้ให้้	 

เอามาจับัรวมกันแล้วเอามานำเสันอ	 เลยีเป็ันที�มาว่าทำไมวันนี� 

เราได้้มาอยี่่จุด้นี�กับัเพัื�อน	ๆ	ทุกคนพัร้อมกัน	4	คนได้้ครับั”

มีเทีคนิคในการู้แข่่งข่ัน
อย่างไรู้บ้�าง?

บ้้เก�

ลู้กตาลู

หมวย

โมกซ์์
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มีอะไรู้อยากจะฝากถึึงการู้แข่่งข่ัน  
TACC ในครู้ั�งถึัด้ไปบ้�าง?

น้องลูกตาล ตอบวั่า “ความปัระทับัใจอย่ีางแรกเลยี	 คือ	 ร่้สึักว่า 

การที�เราอินกับัมันมาก	ๆ	ทำให้้เราร่้สัึกเก่งข่ึ�นมาก	ๆ	ไม่ว่าจะเปั็นทั�ง 

เรื�องบััญชี	ห้รือเรื�องอื�น	ๆ	อยี่างที�	 2	 คือ	การได้้ทำงานกับัเพัื�อน	ๆ	 

ทั�ง	 4	คน	ทำงานด้้วยีกันมาห้นักมาก	ๆ	 เราใช้เวลาด้้วยีกันแทบัจะ 

24	ชั�วโมงเลยี	ต่ื�นข่ึ�นมาก็คุยี	 ก่อนนอนก็คุยี	 เราคุยีกันทุก	 ๆ	 วัน 

ด้ังนั�น	 ระห้ว่างทางต่รงนี�มันมีความสุัข่มาก	ๆ	 ค่ะ	 ก็นี�คือ	 2	อยี่าง 

ที�ได้้จากการแข่่งข่ันนี�ค่ะ”

ความปรู้ะทีับ้ใจทีี�มีต่อ
การู้แข่่งข่ัน TACC 2022

น้องโมกข์์ ตอบว่ัา “อยีากจะให้้ทุกมห้าลัยีที�เปั็นคณ์ะบััญชี	ห้รือว่า 

คณ์ะอะไรก็ต่ามที� เกี�ยีวข่้องต่รงนี� 	 ในทุกมห้าลัยีทั�วปัระเทศไทยี 

ได้้เข้่ามามีสั่วนร่วมต่รงนี�มากข่ึ�น	 อยีากให้้ร่้ ว่าสัภาวิชาชีพับััญชี 

มีการจัด้การแข่่งข่ัน Thailand Accounting Case Competition  

อยีากให้้ทุกคนมาอยี่่ต่รงนี� 	 ได้้มาเรียีนร่้ 	 เต่ิบัโต่ไปัพัร้อม	 ๆ	 กัน 

และสัิ�งห้นึ�งเลยีที�อยีากฝากให้้รุ่นน้อง	 รุ่นต่่อไปัที�จะมาแข่่งข่ัน	คือ 

อยีากให้้ทุกคนต่ั�งใจมาก	ๆ 	เต่็มที�กับัมันที�สัุด้	ให้้มองห้าเพัื�อน	ๆ 	รอบัข่้าง 

ที� สั ามารถึร่ วม เด้ินทาง ไปักับั เรา ได้้ 	 เมื� อ ได้้ ร่ วมงานกันแล้ ว 

อยีากให้้ทุกคนช่วยีกันนับัต่ั�งแต่่วันแรกที�กด้ใบัสัมัครจนถึึงวันสัุด้ท้ายี 

ที�เราแข่่งขั่น	แล้วก็ทุ่มเท	 เต่็มที�กับัการแข่่งขั่น	แล้วเราจะร่้สึักภ่มิใจ

กับัมันทุก	ๆ	ครั�งที�ได้้ลงมือทำครับั”	น้องลูกตาล ยังกล่าวัเสิริมอีกว่ัา 

“พัวกเราลงแข่่งปัีนี�ปัีที� 	 2	 แล้วปัีแรกเราไม่เข่้ารอบัด้้วยี	 แต่่ว่า 

จริง	 ๆ	แล้ว	 เห้ตุ่ผลที�เราเลือกที�จะกลับัมาแล้วต่ั�งชื�อว่า	Reborn 

กลับัมาทำให้ม่อีกรอบั	 เพัราะเราเชื�อว่า	 ระห้ว่างทาง	 มันทำให้้

เราเก่งข่ึ�นมาก	 ๆ	 จริง	 ๆ	 ค่ะ	 ด้ังนั�น	 อยีากจะเชิญชวนให้้น้อง	 ๆ 

ได้้เข่้ามาเพัราะเราร่้สัึกว่า	 ต่รงนี�แห้ละ	 มันคือพัื�นที�ที�โอเค	 มันคือ 

Challenge	มาก	ด้ังนั�นมันก็จะยีิ�งทำให้้เราเก่งแบับัก้าวกระโด้ด้ค่ะ”

	 กว่าน้อง	ๆ	จะปัระสับัความสัำเร็จในการแข่่งข่ัน	จะเห้็นได้้ว่า 

น้อง	ๆ	ทำการบ้ัานและเต่รียีมต่ัวกันมาเป็ันอยี่างด้ี	สัภาวิชาชีพับััญชี 

ข่อแสัด้งความด้ีใจกับัน้อง	ๆ	นิสัิต่นักศึกษาด้้านบััญชีผ่้ชนะการแข่่งขั่น 

ทุกท่านอีกครั�งนะคะ	สัำห้รับัน้อง	ๆ	ที�ไม่ได้้รับัรางวัล	ผ่้เข่ียีนคิด้ว่า 

การเข้่าแข่่งข่ันครั�งนี�	 เปัรียีบัเสัมือนการแข่่งขั่นกับัต่ัวเอง	การได้้รับั 

ปัระสับัการณ์์ที�ด้ี	 และได้้ร่้จักการทำงานเปั็นทีม	 ซึ่ึ�งทักษะเห้ล่านี� 

นอ้ง	ๆ 	สัามารถึเอาไปัใชใ้นการปัระกอบัวชิาชพีัในอนาคต่อยีา่งแนน่อนคะ่ 

และในปีั	 2566	สัภาวิชาชีพับััญชี	 จะมีการจัด้แข่่งขั่นต่อบัคำถึาม 

ทางบัญัชรีะด้บััปัระเทศ	ครั�งที�	9	สัำห้รบััน้อง	ๆ 	ที�สันใจสัามารถึต่ดิ้ต่ามได้้ 

ในเว็บัไซึ่ต่์สัภาวิชาชีพับััญชี	ซึ่ึ�งจะปัระชาสััมพัันธุ์ให้้รับัทราบัเร็ว	ๆ	นี�
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Login ครบ...จบในครั้งเดียว
ด้วยระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on)

สภาวิิชาชีพบััญชีเพ่�มควิามสะดวิกรวิดเร็วิในการใช้งานระบับัออนไลน์ให้้แก่
สมาชิก ด้วิยการจััดทำำาระบับั TFAC Online Service (Single Sign-on) 
ซ่ึ่�งเป็็นการใช้ Username และ Password เพียงชุดเดียวิ ในการเข้้าส่่บัริการ
ออนไลน์ตามสถานภาพข้องระบับับัริการสมาชิกข้องแต่ละบัุคคล ห้รืออธิิบัาย
ง่าย ๆ คือ “เป็็นการเชื�อมต่อทำุกระบับับัริการผ่่านล็อกอินเพียงครั�งเดียวิ” 
การพฒันาระบับั Online Service ครั�งนี� เกดิข้้�นจัากการเลง็เห้น็ถง่ควิามสำาคญั
ข้องสมาชิกในการลดข้ั�นตอนการเข้้าใช้งาน ลดควิามยุ่งยากในการจัดจัำาชื�อ 
Username และ Password ข้องสมาชิกแต่ยังคงควิามป็ลอดภัยข้องการใช้
งานตามมาตรฐานการรักษาควิามป็ลอดภัยทำางไซึ่เบัอร์สากล

นอกจากน้�น ระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) ยั้งมีีตาราง
แสดงข้อ้มูีลสถานะเพื่่�อแจ้งเตอ่นสมีาชิกิให้ส้มีาชิกิดำเนินการรก้ษาสถานภาพื่ต่าง ๆ  
อาทิ ิการต่ออายุัสมีาชิกิ การต่ออายุัใบอนุญาตฯ โดยัสามีารถต่ออายุัได้ตลอดท้ิ�งปี ี
ไมี่จำก้ดจำนวนปีี แต่ต้องต่ออายัุก่อนห้มีดอายัุเทิ่าน้�น 

TFAC Online Service (Single Sign-on) มีระบบบริการออนไลน์อะไรบ้าง?

ปีัจจุบ้นสภาวิชิาชิีพื่บ้ญชิีพื่้ฒนาระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) โดยัเชิ่�อมีระบบต่างๆ เข้้าไว้ด้วยัก้นจำนวน 7 ระบบ ตามี
สถานภาพื่ต่าง ๆ ข้องสมีาชิิก ด้งนี�

 ระบบ ASEAN CPA ระบบสมีาชิกิและผูู้ส้อบบญ้ชิี  ระบบสมี้ครสอบ CPA

 ระบบแจ้งยัน่ย้ันรายัช่ิ�อธุรุกิจ  ระบบยั่�นคำข้อดูสมีุดคำตอบ

 ระบบฝึึกห้้ดงาน
 ระบบแจ้งพื่้ฒนาความีรู้ 

   ต่อเน่�อง CPD
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สมาชิกต้องการใช้งาน TFAC Online Service (Single Sign-on) ต้องทำาอย่างไร? 

 สมาชิกสามารถเข้้าใช้งานระบับัได้ทำี� เวิ็บัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชี www.tfac.or.th 
 ให้้เลือกห้ัวิข้้อ Online Service (Single Sign-on) ห้รือเข้้าได้โดยตรงผ่่าน Link >>   
 https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login  จัากนั�นให้้กรอกเลข้บััตรป็ระชาชน  
 และรห้ัสผ่่านข้องทำ่าน

 สำาห้รบััผ่่ท้ำี�เป็็นสมาชกิแต่ไมเ่คยลงทำะเบัยีนเข้า้ใชง้านระบับั ตอ้งลงทำะเบัยีนให้มเ่พ่�อเข้า้ใชง้าน 
 ระบับั TFAC Online Service (Single Sign-on) โดยสามารถดำาเนินการได้ดังนี�

  เมื�อทำำาการลงทำะเบัียนผ่่้ใช้งานให้ม่เรียบัร้อยแล้วิ ให้้เข้้าส่่ระบับัโดยใช้เลข้บััตร
 ป็ระจัำาตัวิป็ระชาชน ส่วินรห้ัสผ่่านเป็็นรห้ัสทำี�กำาห้นดตอนทำ่านลงทำะเบัียน

ขั้้�นตอนที่่� 1 วิิธี่การลงที่ะเบี่ยนใหม่่
1. คลิกปีุ�มี “ลงทิะเบียันให้มี่”
2. กรอกเลข้บ้ตรปีระชิาชิน 13 ห้ล้ก คลิกปีุ�มี “Check”
3. ระบบจะให้้กรอก ชิ่�อ และ นามีสกุล จากน้�นคลิกปีุ�มี “Submit”
4. ระบบจะให้ส้มีาชิกิต้�งรห้ส้ผู้า่น 6-12 ตว้อก้ษร (ภาษาอง้กฤษห้รอ่ตว้เลข้เทิา่น้�น)  
 และยั่นยั้นรห้้สผู้่าน จากน้�นคลิกปีุ�มี “Submit”

ขั้้�นตอนที่่� 2 การเขั้้าสู่่่ระบีบี TFAC Online Service (Single Sign-on) 
1. กรอกเลข้บ้ตรปีระจำต้วปีระชิาชิน 
2. กรอกรห้้สผู้่าน 
3. คลิกปีุ�มี “Login”
 ------------------------------------------------------------------------
กรณีีล่มีรห้้สผู่้านให้้คลิกทิี� ล่มีรห้้สผู่้าน? แล้วกรอกข้้อมูีลตามีทิี�ระบบสอบถามีเสร็จแล้ว 
คลิก Submit ระบบจะส่ง Link การต้�งรห้้สผู่้านให้ม่ีข้องท่ิานไปีทิี�อีเมีลทิี�ทิ่านได้เคยัแจ้งไว้ 
ก้บสภาวิชิาชิีพื่บ้ญชีิห้ากอีเมีลทิี�ปีรากฏไม่ีถูกต้องห้ร่อต้องการเปีลี�ยันแปีลงให้้ส่งสำเนา 
บต้รปีระจำตว้ปีระชิาชินลงนามีร้บรองสำเนาถกูตอ้งสง่เข้้ามีาทิี�อเีมีล forgetpass@tfac.or.th 
พื่ร้อมีแจ้งอีเมีลให้ม่ีเมี่�อทิ่านได้ร้บการตอบกล้บจากเจ้าห้น้าทิี�แล้ว ให้้คลิกทิี� ล่มีรห้้สผู่้าน? 

อีกคร้�งระบบจะส่ง Link การต้�งรห้้สผู้่านให้มี่ไปีทิี�อีเมีลให้ม่ีข้องทิ่าน
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 เมื�อ Log in เรียบัร้อยแล้วิ ห้น้าจัอแสดงข้้อม่ลส่วินบัุคคล และตารางข้้อม่ลสถานะต่าง ๆ ข้องทำ่าน ได้แก่

 1. ข้้อม่ลส่วินบัุคคล
 2. ตารางแสดงข้้อม่ลสถานะ
 3. ระบับั Online Service ทำี�เกี�ยวิข้้องตามสถานะสิทำธิิทำี�ทำ่านสามารถเข้้าใช้งานได้

  ห้น้าจัอ “ข้้อม่ลส่วินบัุคคล” คืออะไร

  หน้าจอ “ตารางแสดงข้้อม่ลสถานะ” คืออะไร 

ระบบแสดงข้อ้มีลูสว่นบคุคล เปีน็การแสดงสถานภาพื่ข้องสมีาชิกิ เปีน็ภาพื่รวมี
ข้องสถานะต่าง ๆ ระบบจะแสดงข้้อมีูลสถานะปีัจจุบ้น ณี ว้นทิี� Login เข้้ามีา
ในระบีบี TFAC Online Service (Single Sign-on)

I.

I I.
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“ตารางข้อ้มีลูสถานะข้องสมีาชิกิ” เปีน็การสรปุีข้อ้มีลูสถานะทิี�สำคญ้ข้องสมีาชิกิทิี�ตอ้งดำเนนิการในแตล่ะปี ีโดยัจะแสดงข้อ้มีลูสถานะ 
ณี ว้นทิี� Log in เข้้ามีาในระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) โดยจะแจ้งสู่ถานภาพต่าง ๆ และเป็็นการแจ้งเตือนใน
สู่ถานภาพน้�นต้องดำเนินการภายในระยะเวิลาที่่�คงเหลือเที่่าใด
 I. แสู่ดงขั้อ้ม่ล่ ณ วิน้ที่่�  คอ่ วน้ทิี�เดอ่นปีแีละเวลาทิี�สมีาชิิก Login ทิำรายัการปีรากฏอยัูด้่านบนข้วาข้องตารางข้อ้มูีลสถานะ
 II. สู่ถานะ คอื การแจง้เตอืนเก่�ยวิกบ้ีสู่ถานภาพขั้องสู่ม่าชิกิที่ราบีถงึกำหนดระยะเวิลาที่่�ตอ้งดำเนนิการเก่�ยวิกบ้ีสู่ถานภาพ 
  ต่าง ๆ ขั้องสู่ม่าชิิก  

  หน้าจอระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) คืออะไร
        เป็็นการแสดงป็ุ่มระบับัต่างๆ ทำี�เกี�ยวิข้้องตามสถานภาพข้องสมาชิก เพ่�อให้้ทำ่านสามารถคลิกเข้้าใช้งานระบับัได้ทำันทำี โดยไม่ต้อง Login ให้ม่

I.

I.

I I.

I I.
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ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสถานภาพของสมาชิก

สถานะการต่ออายุสมาชิก: คงเห้ล่อเวลา 
การต่ออายัุ : +30 ว้น จะปีรากฏสถานะ

   
และมีีข้้อความีแจ้งเต่อนปีรากฏ “โปีรดชิำระ
ค่าบำรุงสมีาชิิกภายัในว้นทิี� 31 ธุ้นวาคมี 
25XX                  ” หรือ

สถานะการต่ออายุสมาชิก : คงเห้ล่อเวลา
การต่ออายัุ : +15 ว้น จะปีรากฏสถานะ

   
และมีีข้้อความีแจ้งเต่อนปีรากฏ “โปีรดชิำระ
คา่บำรงุสมีาชิกิภายัในวน้ทิี� 31 ธุน้วาคมี 25XX 
ห้ากไมีช่ิำระคา่บำรงุสมีาชิกิให้ค้รบถ้วนภายัใน
เวลาทิี�กำห้นดให้้ถ่อว่าสมีาชิิกภาพื่สิ�นสุดลง 
                ”

ในอนาคตสภาวิิชาชีพบััญชีมีแผ่นพัฒนาระบับั 
TFAC Online Service ทำี�รองรับัการดำาเนิน 
การธิุรกรรมทำี� เกี�ยวิข้้องกับัวิิชาชีพบััญชี 
เพ่�ออำานวิยควิามสะดวิกรวิดเร็วิแก่สมาชิก 
ในการใช้บัริการมากยิ�งข้้�น ข้อให้้ท่ำานโป็รดตดิตาม

ห้ากมขี้อ้แนะนำาการใชร้ะบับัห้รอืคำาถามเพ่�มเตมิ
ตดิตอ่สว่ินงานทำะเบัยีน โทำรศัพัทำ ์02-685 2524, 
2525, 2529, 2530 และ 2532
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Empowering and Enhancing Empowering and Enhancing 

Sustainability of ASEAN BusinessSustainability of ASEAN Business

7 ตุลาคม 2565
09.00 - 17.00 น.

การสััมมนาท่ี่�จะเปิิดโอกาสัให้้ ASEAN CPA 
ม่ความร้้ความเข้้าใจเก่�ยวกับกฎระเบ่ยบและ 
สัภาพแวดล้อมในการที่ำางานข้องผู้้้ปิระกอบ
วิชาช่พบัญช่ในปิระเที่ศอาเซ่ียน รวมถึึงโอกาสั 
ในการที่ำางานในปิระเที่ศอาเซี่ยนอ่�น และได้ที่ราบ
ถึงึความคาดห้วงัและสัามารถึเตรย่มความพรอ้ม
ข้องตนเองในการที่ำางานในปิระเที่ศอาเซี่ยนอ่�น 
โดยวิที่ยากรจากองค์กรวิชาช่พและจากบริษััที่ 
ชั�นนำาที่ั�งในและต่างปิระเที่ศ

Distinct Regulatory Framework, Professional 
Practices and Career Opportunity in ASEAN 
in Business‘s/Practitioner’s Perspectives.

ASEAN CPAs: What Business Wants from Us.

Readiness of ASEAN CPAs in the Post- 
Pandemic Era.

Nurturing Ethical Value in a Borderless and 
Diverse Working Environment.

หััวข้้อสััมมนา

สััมมนาแบบ 2 ภาษา 
ไทยและอัังกฤษ

(มีีบริิการิหููฟังัแปลภาษา)

รููปแบบการูสััมมนา
on-site 

ณ Convention Centre A1 ชั้ั�น 22 
โริงแริมี Centara Grand  

at CentralWorld  
(ขอัสงวนสิทธิิ์�ไมี่ริับ Walk-in)

รููปแบบการูสััมมนา
on-line 
ทางส่�อัอัอันไลน์ 

ขอังสภาวิชั้าชั้ีพบัญชั้ี
(ไมี่ต้้อังลงทะเบียน)

ชั้ั�วโมีงพัฒนาความีริู้ต้่อัเน่�อัง 
อัยู่ริะหูว่างพิจาริณาอันุมีัต้ิจากหูน่วยงานที�เกี�ยวข้อัง

Scan QR Code 
หรืือคลิิก https://www.conference-acc.com
เพืื่� ออ่านรืายลิะเอียดเพิื่� มเติิม 
หรืือส่่งคำาถามลิ่วงหน้าให้แก่วิทยากริ






