
Scan QR Code

for Download

ISSUE 97
Jan  2021

HOT UPDATE
ทักทายเปิดเล่ม

โดย นายวรวิทย์ เจนธนากุล

2

รูปแบบใหม่ในการปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6

Digital Transformation

สำาหรับนักบัญชีในยุคดิจิทัล
9

สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่ควรทราบ

ตอนที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

บล็อกเชน (Blockchain)

12

Upskill และ Reskill ความท้าทายสำาหรับ CFO

และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

14

เงินบริจาคความต่างของบัญชีและภาษีที่เป็นคุณ 18

สวัสดีปีใหม่ 2564

นายวรวิทย์  เจนธนากุลนายวรวิทย์  เจนธนากุล

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Board TALK



	 สวััสดีีครัับ	สมาชิิกสภาวิัชิาชีิพบัญชิี	 ในพรัะบรัมรัาชูิปถััมภ์ทุุกทุ่าน	ผมมีควัามยิินดีีเป็นอย่ิางยิิ�งทุี�ไดี้มีโอกาส 

มากล่่าวัทัุกทุายิเปิดีเล่่ม	Newsletter	ฉบับทุี�	97	แก่ทุุกทุ่าน	ซึ่่�งตรังกับวัันข่ึ้�นปีใหม่พุทุธศัักรัาชิ	2564	หรัือปีฉลู่	พอดีี 

ผมจึ่งขึ้อใชิ้โอกาสอันดีีนี�เป็นตัวัแทุนขึ้องผู้บรัิหารั	คณะกรัรัมการั	ตล่อดีจึนเจึ้าหน้าทุี�สภาวัิชิาชิีพบัญชิี	อวัยิพรัให้ทุุกทุ่าน	

ปรัะสบแต่ควัามสุขึ้เกษมสำารัาญ	ปรัาศัจึากโรัคภัยิ	แล่ะสัมฤทุธิ�ผล่ในสิ�งอันพ่งปรัารัถันาทุุกปรัะการั	นะครัับ

	 ในปีีที่่�ผ่่านมา	 เร่ื่องของการื่แพรื่่รื่ะบาดของ	COVID-19	ที่่�ส่่งผ่ลต่่อรื่ะบบเศรื่ษฐกิจในวงกว้าง	 เรื่าคงปีฏิิเส่ธไม่ได้เลยว่า	

เหต่กุารื่ณ์ท์ี่่�เกดิข้�นน้�นส่ง่ผ่ลกรื่ะที่บอย่างมากมายต่อ่ปีรื่ะเที่ศชาติ่	รื่วมไปีถึง้ส่ภาวิชาชพ่บญ้ชท่ี่่�เปีน็ศนูย์รื่วมของผู้่ปีรื่ะกอบวิชาชพ่บญ้ช่

และส่มาชิก	ด้งน้�น	จากความต่้�งใจจริื่งของที่่มกรื่รื่มการื่ส่ภาวิชาช่พบ้ญช่ในชุดปีัจจุบ้น	จ้งขอเรื่ิ�มศ้กรื่าชใหม่ด้วยการื่มุ่งม้�นภารื่กิจ 

ให้เกิดปีรื่ะโยชน์สู่งสุ่ดแก่ส่มาชิก	ต่ามวิส่้ยที่้ศน์ที่่�ต่้�งเปี้าหมายไว้คือ “เป็นองค์กรัทุี�เสรัิมสรั้างแล่ะพัฒนาผู้ปรัะกอบวัิชิาชิีพบัญชิี

ให้เป็นมืออาชิีพร่ัวัมสมัยิ	 เป็นสากล่	แล่ะมีจึรัรัยิาบรัรัณ”	 โดยกำาหนดยุที่ธ์ศาส่ต่รื่์ที่่�ส่ำาค้ญต่่าง	ๆ	 เพ่อเปี็นเข็มที่ิศช่�ที่างในการื่ 

ขบ้เคล่อนการื่ดำาเนนิงาน	และไมเ่พย่งแต่ใ่หม้ค่วามส่อดคล้อง	แต่ย่ง้มแ่ผ่นการื่ดำาเนนิการื่เพอ่รื่องรื่บ้เหตุ่การื่ณ์์ต่า่ง	ๆ 	ที่่�จะเกดิข้�นอก่ดว้ย	

ผ่มจ้งขอแนะนำายุที่ธศาส่ต่รื่์ปีี	2563	-	2566	และแผ่นงานที่่�ส่ภาวิชาช่พบ้ญช่จะพ้ฒนาก้าวไปีข้างหน้าพรื่้อมก้นก้บส่มาชิกทีุ่กที่่าน	ดง้น่�

ยิุทุธศัาสตรั์	ปี	2563	–	2566		

1)	กำำ�หนดม�ตรฐ�นวิิช�ชีพบััญชีให้เป็็นไป็ต�มม�ตรฐ�นส�กำลต�มบัริบัทของป็ระเทศไทย

2)	พัฒน�และเพิ�มศักำยภ�พของผู้้้ป็ระกำอบัวิิช�ชีพบััญชีให้มีควิ�มร้้ด้�นบััญชี	และศ�สตร์ที�เกีำ�ยวิข้อง 
	 เพ่�อตอบัสนองควิ�มต้องกำ�รของผู้้้มีส่วินได้ส่วินเสียหลักำ	(Key	Stakeholders)

3)	ส่งเสริมและกำำ�กัำบัผู้้้ป็ระกำอบัวิิช�ชีพบััญชีให้ป็ฏิิบััติง�นอย่�งมีจรรย�บัรรณ

4)	ป็ระส�นควิ�มร่วิมม่อภ�ครัฐ	และเอกำชน	รวิมทั�งสถ�บัันกำ�รศึกำษ� 
	 เพ่�อให้ม�ตรฐ�นท�งวิิช�ชีพบััญชีได้รับักำ�รยอมรับั

5)	พัฒน�โครงสร้�งกำ�รบัริห�รจัดกำ�รกำระบัวินกำ�รป็ฏิิบััติง�น	เทคโนโลยี 
	 และบุัคล�กำรสภ�วิิช�ชีพบััญชี
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  6.	ดี้านการับัญชิีภาษีอากรั

พัฒน�หลักำส้ตรป็ระกำ�ศนียบััตรหร่อวุิฒิบััตร	ด้�นกำ�รบััญชี
ภ�ษีอ�กำร	 วุิฒิบััตรแรกำในเม่องไทย	เกีำ�ยวิกัำบันักำบััญชีภ�ษี
อ�กำรที�มีควิ�มส�ม�รถเป็็นที�ป็รึกำษ�ด้�นกำ�รบััญชีภ�ษีอ�กำร
ที�มีควิ�มซัับัซ้ัอนได้	

  7.	ดี้านการัศั่กษาแล่ะเทุคโนโล่ยิีการับัญชิี

เพิ�มควิ�มเชี�ยวิช�ญควิ�มร้้ด้�นม�ตรฐ�นวิิช�ชีพบััญชี 
ให้กัำบัคณ�จ�รยด้์�นบััญชี	ทั�วิทั�งภ้มิภ�ค	ไม่ตำ��กำว่ิ�	50	%	
และผู้ลักำดันให้	TFAC	เป็็นเวิทีเผู้ยแพร่ผู้ลง�นด้�นวิิช�ชีพ
บััญชีในระดับัส�กำลภ�ยใน	3	ปี็

  8.	ดี้านการัพัฒนาวัิชิาชิีพบัญชิี

จัดตั� งสถ�บัันพัฒน�ศักำยภ�พวิิช�ชีพชั�นส้ง	 (TFAC 
ACADEMY)	สถ�บัันที�ขับัเคล่�อนควิ�มเป็็นเลิศทั�งท�งด้�น
ง�นวิิจัยในวิิช�ชีพบััญชีกำ�รพัฒน�ผู้้้ป็ระกำอบัวิิช�ชีพบััญชี
แลผู้้้ที�เกีำ�ยวิข้อง

	 ผมหวัังว่ัา	 วิัสัยิทัุศัน์	 ยุิทุธศัาสตร์ั	 แล่ะแผน 

การัดีำาเนินงานดีังกล่่าวั	จึะก่อให้เกิดีปรัะโยิชิน์สูงสุดีในการั

พัฒนาวัิชิาชิีพบัญชิี	อยิ่างไรัก็ตามการัดีำาเนินงานทุุกอยิ่าง 

จึะบรัรัลุ่เป้าหมายิไม่ได้ีหากปรัาศัจึากควัามร่ัวัมมือรั่วัมใจึ 

จึากคณะกรัรัมการั	 เจึ้าหน้าทุี�	 ตล่อดีจึนสมาชิิกทุุกทุ่าน 

รั่วัมกันผล่ักดีันให้สัมฤทุธิ�ผล่ครัับ

	 สุดีทุ้ายินี�	 ผมคิดีวั่าทุุกครัอบครััวัต้องการัใชิ ้

วัันหยิุดียิาวัปีใหม่นี�ในการัพักผ่อน	 เดิีนทุางทุ่องเทุี�ยิวั	หรัือ

เดีินทุางกลั่บภูมิล่ำาเนา	ผมขึ้ออารัาธนาคุณพรัะศัรัีรััตนตรััยิ	

แล่ะสิ�งศัักดีิ�สิทุธิ�ทุั�งหล่ายิ	จึงดีล่บันดีาล่ให้ทุุกทุ่านเดีินทุางโดียิ

สวััสดิีภาพ	พบเจึอแต่สิ�งดีี	ๆ	ตล่อดีปี	แล่ะตล่อดีไป	 โชิคดี ี

ปีใหม่นะครัับ	ขึ้อบคุณครัับ

แผนงานขึ้องคณะกรัรัมการัแต่ล่ะดี้าน 

ตามแผนยิุทุธศัาสตรั์	ปี	2563	–	2566

		1.	ดี้านมาตรัฐานการับัญชิี

สร้�งควิ�มเข้�ใจเบ่ั�องหลงัของกำ�รออกำม�ตรฐ�นสร�้งสมดลุ
ให้กำ�รใช้ม�ตรฐ�น	TFRS	ให้เกิำดป็ระโยชนกั์ำบัผู้้้ใช้งบักำ�รเงนิ
และผู้้จั้ดทำ�งบักำ�รเงนิ	ยกำระดบััม�ตรฐ�น	TFRS	for	NPAEs	
ให้ครอบัคลุมทุกำกิำจกำรรมและธุุรกำรรมที�ซัับัซ้ัอนรวิมถึง 
ลดหลักำกำ�รที�ไม่ชัดเจน	ภ�ยในปี็	 2564	 โดยคำ�นึงถึง 
ควิ�มเป็็นส�กำลและบัริบัทของป็ระเทศไทย

		2.	ดี้านการัทุำาบัญชิ ี 

สร้�ง	Community	 ของผู้้้ทำ�บััญชีในแต่ละ	 Industry 
เพ่�อให้เกิำด	 Knowledge	Management	 หร่อ	 KM 
ในระหว่ิ�งกำลุ่มผู้้้ทำ�บััญชี

		3.	ดี้านการัสอบบัญชิี

จัดตั�ง	4	ศ้นย์ควิ�มเป็็นเลิศด้�นสอบับััญชี	ได้แก่ำ	
1)	 ศ้นย์พัฒน�และส่งเสริมคุณภ�พสำ�นักำง�นสอบับััญชี
2)	 ศ้นย์พัฒน�ศักำยภ�พควิ�มร้้ควิ�มส�ม�รถผู้้้สอบับััญชี
3)	 ศ้นย์ควิ�มร้้ด้�นกำ�รสอบับััญชีในธุุรกำิจที�มีระบับั	 IT 
	 ที�ซัับัซ้ัอน	
4)	 ศ้นย์ติดต�มม�ตรฐ�นกำ�รสอบับััญชีส�กำล	และกำรณี 
	 ปั็ญห�ที�เกิำดขึ�นจริงในง�นสอบับััญชี

  4.	ดี้านการับัญชิีบรัิหารั 

สร้�ง	CFO	ให้เป็็นม่ออ�ชีพร่วิมสมัยและมีควิ�มเป็็นส�กำล
ตอบัสนองควิ�มต้องกำ�รของ	Key	Stakeholders	และ 
พลวัิตท�งเศรษฐกิำจและกำ�รเงิน

  5.	ดี้านการัวัางรัะบบบัญชิี

พัฒน�และเตรียมควิ�มพร้อมผู้้้ป็ระกำอบัวิิช�ชีพบััญชี 
ให้มีควิ�มร้้และทักำษะ	4D	 ได้แกำ่	 1.Digital	 Literacy 
2.Design	Thinking	3.Diversity	4.Distinction

นายิวัรัวัิทุยิ์	เจึนธนากุล่

นายกส่ภาวิชาช่พบ้ญช่	ในพรื่ะบรื่มรื่าชูปีถึ้มภ์
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วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบัับัน้ี้�	 จััดทำำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อเป็็นี้ส่�อกลางในี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููล 
ข่ึ้าวสารท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	 มิูใช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำา 
ห้ร่อคำวามูคำิดเห้็นี้ด้านี้กฎห้มูาย	 ทัำ�งน้ี้�	สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรอง 
คำวามูถููกต้้องคำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ปั็จัจุับัันี้ขึ้องข้ึ้อมููลเน่ี้�อห้า	 ตั้วเลขึ้	รายงานี้ 
ห้ร่อข้ึ้อคิำดเห็้นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้คำวามูรับัผิู้ดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ	 ไมู่ว่าเป็็นี้ 
ผู้ลโดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูท้ำ�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�งส่วนี้
ใดห้ร่อทัำ�งห้มูดในี้เอกสารฉบัับัน้ี้�ไป็ใช้

ที่ปรึกษา
• ปิยะพงศ์ แสงภทัราชัย กรรมูการสภาวชิาชพ้ื่บััญช้
	 ด้านี้ป็ระชาสัมูพัื่นี้ธ์ิ์	วาระปี็	2563-2566
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผูู้้อำานี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

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

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

	 สวััสดีีค่่ะ	 ท่่านสมาชิิกสภาวิัชิาชีิพบััญชีิและผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 
เข้�าส่้ศัักราชิใหม่ปีี	2564	ค่ณะผู้้�จััดีท่ำา	TFAC	Newsletter	ข้อ่อ่วัยพร
ให�ท่่านผู้้�อ่่านมีสุข้ภาพกายและสุข้ภาพใจัที่�แข็้งแรง	 พร�อ่มพบักับั 
ค่วัามสุข้ที่�จัะเกิดีข้้�นตลอ่ดีปีีนี�นะค่ะ	 ปีีใหม่ปีีนี�สภาวิัชิาชีิพบััญชีิ 
ย่อ่มต�อ่งมีสิ�งดีี	ๆ	สิ�งใหม่	ๆ	มอ่บัให�ผู้้�ปีระกอ่บัวิัชิาชีิพบััญชีิอ่ย่างแน่นอ่น 
ข้อ่ให�ติดีตามโค่รงการ/กิจักรรมข้อ่งค่ณะกรรมการในแต่ละดี�าน 
ที่�จัะเกิดีข้้�นต่อ่ไปีเพ่�อ่วิัชิาชีิพบััญชีิข้อ่งเราค่่ะ

	 สำาหรับัการเริ�มต�นปีีใหม่นี�	ค่ณะผู้้�จััดีท่ำาข้อ่เริ�มที่�การปีรับัโฉมใหม่ 
TFAC	Newsletter	หร่อ่	จัดีหมายข่้าวัสภาวัิชิาชิีพบััญชีิ	ที่�ท่่านติดีตาม
มาตลอ่ดีทั่�ง	97	ฉบัับั	 ตั�งแต่ปีี	2555	จัวับัจันปีี	2563	 โดียที่�ผู่้านมา 
ค่ณะผู้้�จััดีท่ำาเผู้ยแพร่เปี็นรายเด่ีอ่น	 (ทุ่กต�นเด่ีอ่น)	ฉบัับัละ	20	หน�า 
สำาหรับัฉบัับัตั�งแต่ปีี	2564	เป็ีนต�นไปี	TFAC	Newsletter	จัะปีรับัเปีลี�ยน
เวัลาเผู้ยแพร่เป็ีนรายไตรมาส	หร่อ่ทุ่กเด่ีอ่นมีนาค่ม	มิถุุนายน	กันยายน 
และธัันวัาค่ม	ข้อ่งทุ่กปีี	แน่นอ่นค่่ะว่ัาในฉบัับัต่อ่ไปี	 เราจัะกลับัมาพบั 
กันอี่กค่รั�งในเด่ีอ่นมีนาค่ม	2564	แต่ต�อ่งบัอ่กก่อ่นว่ัา	 ไม่ใชิ่แค่่เพียง 
ปีรับัเปีลี�ยนเวัลาเผู้ยแพร่เท่่านั�นนะค่ะ	 เรายังเพิ�มสาระน่าร้�ในแวัดีวัง
วิัชิาชีิพบััญชีิมากข้้�นถุ้ง	50-60	กว่ัาหน�า	ถุ�าให�เปีรียบัเที่ยบัง่าย	ๆ	ก็ค่่อ่ 
TFAC	Newsletter	ร้ปีแบับัเกา่เหม่อ่น	“ต�มยำากุ�งนำ�าใส”	ที่�จัะเปีลี�ยนเปีน็	
“ต�มยำามันกุ�งนำ�าข้�น”	โดียการเพิ�มขิ้งข้าตระไค่ร�ใบัมะกร้ดีเข้�าไปีอี่ก	2	เท่่า 
เพ่�อ่ให�มีรสชิาติเข้�มข้�น	 จััดีจั�าน	เข้�าถุ้งเน่�อ่หาสาระ	ที่�ผู้้�อ่่านต�อ่งติดีตาม 
ในทุ่กฉบัับัอ่ย่างแน่นอ่นค่่ะ	ข้อ่ให�ทุ่กท่่านมอ่บักำาลังใจัให�แก่ค่ณะผู้้�จััดีท่ำา
ดี�วัยการติดีตามอ่่านในทุ่ก	ๆ	ฉบัับัดี�วัยนะค่ะ

	 นอ่กจัากนั�น	 เรายังมีอี่กหน้�ง	“สิ�งใหม่”	ที่�อ่ยากแนะนำาให�แก่
เพ่�อ่นสมาชิิกทุ่กท่่านรับัท่ราบั	นั�นก็ค่่อ่	“น�อ่งคิ่ดี	(KID)”	มาสค่อ่ตตัวัแรก 
ข้อ่งสภาวัิชิาชีิพบััญชีิ	 ซ้ึ่�งต่อ่ไปีผู้้�อ่่านทุ่กท่่านจัะร้�จััก	“น�อ่งคิ่ดี	 (KID)” 
มากยิ�งข้้�นในส่�อ่ปีระชิาสัมพันธ์ัต่าง	ๆ	ข้อ่งสภาวิัชิาชีิพบััญชีิ	แต่เพ่�อ่
เป็ีนการอุ่่นเค่ร่�อ่ง	 TFAC	Newsletter	 ฉบัับันี�	 ถุ่อ่เป็ีนโอ่กาสอั่นดีี 
ที่�เราน่าจัะมาท่ำาค่วัามร้�จัักที่�มาข้อ่ง	“น�อ่งค่ิดี	 (KID)”	 เพ่�อ่ให�คุ่�นเค่ยกัน
มากข้้�นดีีกว่ัาค่่ะ

• “น้้องคิิด”	 เป็ีนเค่ร่�อ่งคิ่ดีเลข้	 ม่อ่ข้วัาข้อ่งนักบััญชีิ 
	 ซ้ึ่�งเปี็นค่้่คิ่ดีค่นสำาคั่ญข้อ่งธัุรกิจั	 ตั�งแต่อ่ดีีตมาจันถุ้ง 
	 ปัีจัจุับััน
• “คิิด”	ในมุมมอ่งเด็ีกรุ่นใหม่ที่�จัะมาผู้ลักดัีนวิัชิาชีิพบััญชีิ
• “คิิด”	ในมุมมอ่งผู้้�ปีระกอ่บัวิัชิาชีิพบััญชีิ	ค่่อ่	คิ่ดีดีี	ท่ำาดีี	 
	 เพ่�อ่พัฒนาวิัชิาชีิพบััญชีิ

	 ค่ณะผู้้�จััดีท่ำาหวัังว่ัาทุ่กท่่านจัะชิอ่บัและเอ็่นด้ี	“น�อ่งคิ่ดี	(KID)”	
ข้อ่งเรานะค่ะ	 สุดีท่�ายข้อ่ข้อ่บัคุ่ณที่�สมาชิิกและผู้้�ปีระกอ่บัวิัชิาชีิพบััญชีิ 
ที่�ติดีตาม	TFAC	Newsletter	 ฉบัับัรายเด่ีอ่นข้อ่งเรามาโดียตลอ่ดี 
แต่อ่ย่างไรอ่ย่าล่มติดีตามอ่่านข่้าวัสารบัท่ค่วัามที่�มีภายในเล่มราย
เด่ีอ่นฉบัับัสุดีท่�ายนี�นะค่ะ	 ยังค่งมีสาระน่าร้�อั่ดีแน่นจัากค่ณะกรรมการ 
วิัชิาชีิพบััญชีิดี�านต่าง	ๆ	ค่งเดิีมค่่ะ	และข้อ่ปิีดีท่�าย	TFAC	Newsletter 
ร้ปีแบับัเก่านี�ดี�วัยค่ติดีี	ๆ 	เพ่�อ่ส่งท่�ายปีีเก่าต�อ่นรับัปีีใหม่	“ความก้้าวหน้้า
เกิ้ดไม่ได้...หาก้ไร้้ซ่ึ่�งก้าร้เปล่ี่�ยน้แปลี่งแลี่ะคน้ท่ี่�เปล่ี่�ยน้ที่ัศน้คติิไม่ได้ 
ก็้ไม่อาจเปล่ี่�ยน้แปลี่งอะไร้ได้เลี่ย”	 โดีย	George Bernard Shaw 
นักปีระพันธ์ัและเขี้ยนบัท่วิัจัารณ์วัรรณกรรม	ข้อ่บัพระคุ่ณค่่ะ

K
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D

KID  ย่่อมาจาก

“รอบร้้ รอบคิอบ พร้อมเปลี่่�ย่น้แปลี่ง”

Knowledge

Innovation

Dynamic

Newsletter    Issue 974



	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	5	ธัันวัาคมื่	2563 ผศ. ดร.ธีีรชััย อรุณเรืองศิริเลิิศ	อุปนายกสภาวิัชาช่พบััญช่คนท่ี่�	1	และรองประธัานสหพันธ์ันักบััญช่
อาเซ่ียน	(AFA)	พร้อมื่ด้้วัย	ดร.พเยีย เสงี�ยมวิิบููลิย์	กรรมื่การคณะอนุกรรมื่การด้้านต่่างประเที่ศ	เข้้าร่วัมื่ประชุมื่เสม่ื่อนจริง	AFA	Council 
ครั�งท่ี่�	130		ซ่ี�งนับัเป็นครั�งแรกในการประชุมื่	AFA	แบับัออนไลน์	ผู้้้เข้้าร่วัมื่ประชุมื่ประกอบัด้้วัยผู้้้แที่นจากประเที่ศบัร้ไน	กัมื่พ้ชา	อินโด้น่เซ่ีย
	สิงคโปร์	ฟิิลิปปินส์	เว่ัยด้นามื่	ลาวั	เม่ื่ยนมื่าร์	มื่าเลเซ่ีย	และประเที่ศไที่ย	นอกจากน่�	ยังม่ื่ผู้้้แที่นจากประเที่ศญ่�ปุ�น	ออสเต่รเล่ย	นิวัซ่ีแลนด์้ 
จากองค์กรชั�นนำาอย่าง	ACCA	 เข้้าร่วัมื่ประชุมื่ในฐานะสมื่าชิกสมื่ที่บัด้้วัย	สาระข้องการประชุมื่รวัมื่ถ่ึงการอนุมัื่ติ่แผู้นกลยุที่ธ์ัท่ี่�มุ่ื่งเน้น 
การพัฒนาศักยภาพผู้้้ประกอบัวิัชาช่พบััญช่	และการนำาเสนอรายงานวิัจัย	เร่�อง	ทัี่กษะควัามื่สามื่ารถึที่างด้้านเที่คโนโลย่ข้องสำานักงานบััญช่
ข้นาด้กลางและข้นาด้เล็กในภ้มิื่ภาคอาเซ่ียน	โด้ยรายละเอ่ยด้ข้องรายงานวิัจัยดั้งกล่าวั	ที่างสภาวิัชาช่พจะนำาเสนอให้ท่ี่านที่ราบัในช่องที่าง 
การส่�อสารสภาวิัชาช่พบััญช่ในโอกาสต่่อไป

	 สภาวิัชาช่พบััญช่	ข้อเชิญชวันสมื่าชิกและผู้้้ประกอบั
วิัชาช่พบััญช่ที่ำาแบับัสำารวัจควัามื่พ่งพอใจในการพัฒนา
มื่าต่รฐานที่างวัิชาช่พบััญช่	 การพัฒนาวัิชาช่พบััญช่ 
การให้บัริการ	และการประชาสัมื่พันธ์ัข้้อม้ื่ลข่้าวัสารข้อง
สภาวัิชาช่พบััญช่	 โด้ยม่ื่วััต่ถุึประสงค์เพ่�อนำามื่าปรับัปรุง
การด้ำาเนินงานให้ม่ื่ประสิที่ธิัภาพมื่ากยิ�งข่้�นแบับัสำารวัจ
แบ่ังออกเป็น	5	ส่วัน	ประกอบัด้้วัย

ส่วินทีี่� 1	ข้้อม้ื่ลพ่�นฐานข้องผู้้้ให้ข้้อม้ื่ล
ส่วินทีี่� 2	ควัามื่พ่งพอใจด้้านการพัฒนามื่าต่รฐาน 
	 	 วิัชาช่พบััญช่และการพัฒนาวิัชาช่พบััญช่
ส่วินทีี่� 3	ควัามื่พ่งพอใจในการให้บัริการข้องสภาวิัชาช่พบััญช่	
ส่วินทีี่� 4	ควัามื่พ่งพอใจในการประชาสัมื่พันธั์ข้้อม้ื่ล 
	 	 ข่้าวัสารข้องสภาวิัชาช่พบััญช่	
ส่วินทีี่� 5	ควัามื่คาด้หวัังต่่อการด้ำาเนินงานข้อง 
	 	 สภาวิัชาช่พบััญช่

 ตอบูแบูบูสำ�รวิจได้ทีี่� >>
	 https://forms.gle/L1FQaCRTVh1tQrEEA	หร่อ	
Scan	QR	Code	(ร้ปภาพข้้างต้่น)

 ทัี่�งน่�	 ผู้้้ท่ี่�ที่ำาแบับัสำารวัจสามื่ารถึเข้้าร่วัมื่สนุกเพ่�อลุ้น
ข้องท่ี่�ระล่กจากสภาวิัชาช่พบััญช่	จำานวัน	5	รางวััล	ข้อให้
กรอกช่�อ-นามื่สกุล	และเบัอร์ติ่ด้ต่่อกลับั	ท้ี่ายแบับัสำารวัจ 
เพ่�อให้เจ้าหน้าท่ี่�สุ่มื่รายช่�อผู้้้โชคด่้	หลังจากการปิด้รับั 
แบับัสำารวัจ

การเข้าร่วมประชุม AFA Council ครั้งที่ 130

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทำาแบบสำารวจ TFAC Survey

Activity   ภาพกิจกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รูปแบบใหม่ในการปรับปรุง

สิ่่�งที่่�ต้้องรู้้้สิ่ำ�หรู้ับ TFRS for NPAEs

(สำำ�หรัับรัอบรัะยะเวล�บัญชีีทีี่�เร่ั�มในหรืัอหลังวันทีี่� 1 มกรั�คม 2563)

 ปีี 2020 ใกล้้จะส่ิ่�นสุิ่ดล้งแล้้ว ซ่ึ่�งเปีน็สัิ่ญญ�ณบอกให้เรู้�รู้้้ว่� 

“ฤด้งบ” ของเรู้�ก็ใกล้้ข่�นม�ด้วยเช่่นกัน วันน่�ผมจ่งอย�กจะเช่่ญช่วน 

ทุี่กท่ี่�นม�อัพเดต้ถ่ึงคว�มคืบหน้�ของม�ต้รู้ฐ�นก�รู้รู้�ยง�นที่�งก�รู้เง่น 

รู้วมถ่ึงอย�กจะม�เล่้�ถ่ึงรู้้ปีแบบของม�ต้รู้ฐ�นก�รู้รู้�ยง�นที่�งก�รู้เง่น 

ที่่�เปีล้่�ยนแปีล้งไปี เพ่อสิ่ม�ช่่กจะได้ล้ดโอก�สิ่ข้อผ่ดพล้�ดในก�รู้ใช่้ง�น

ที่่�อ�จจะเก่ดข่�น (อย�กให้ทีุ่กที่่�นได้ล้องอ่�นกันด้นะครู้ับ ว่�ที่ำ�ไมแล้ะ

เพรู้�ะอะไรู้เรู้�ต้้องเปีล้่�ยนครู้ับ) 

ส่่วนแรก: ฝ่่ายวิิชาการขอมาเล่่าให้้ฟัังถึึงควิามคืบห้น้้าเก่ �ยวิกับ
มาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ทั�ง 2 ระดัับ คือ มาตรฐาน้การรายงาน้
ทางการเงิน้ (TFRS) ท่�จะใช้สำำาห้รับการจัดัทำางบการเงิน้ของปีี 2564  
แล่ะมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเง ิน้สำำาห้รับกิจการท่ �ไม่ม ่สำ ่วิน้ 
ได้ัเส่ำยสำาธารณะ (TFRS for NPAEs) ท่�จะใช้สำำาห้รับการจัดัทำางบการเงิน้
ของปีี 2563

สิ่่�งที่่�ต้้องรู้้้สิ่ำ�หรู้ับ TFRS

(สำำ�หรัับรัอบรัะยะเวล�บัญชีีทีี่�เร่ั�มในหรืัอหลังวันทีี่� 1 มกรั�คม 2564)

• แปีล่มาจาก IFRS (Bound volume 2020)
• Bound volume น้่�ม่การแก้ไข/การปีรับปีรุงทั�งห้มดั 4 เรื�อง 
 รวิม 17 ฉบับ ได้ัแก่ 

• ยังถึือปีฏิิบัติตาม TFRS for NPAEs (ฉบับเดัิมท่�ม่ทั�งห้มดั 22 บท 
 ซึึ่�งใช้มาตั�งแต่ 1 มกราคม 2554)  
• ม่ปีระกาศสำภาวิิชาช่พฉบับให้ม่ เรื �องการวิัดัมูล่ท่�ดัิน้ อาคารแล่ะ 
 อุปีกรณ์ (เพิ�มวิิธ่การต่ราคาให้ม่) แล่ะการวิัดัมูล่ค่าอสำังห้าริมทรัพย ์
 เพื�อการล่งทุน้ (เพิ�มวิิธ่มูล่ค่ายุติธรรม)

• ม่ “กรอบแน้วิคิดัสำำาห้รับการรายงาน้ทางการเงิน้” ให้ม่มาใช้ 
 แทน้ฉบับเดิัม แล่ะได้ัปีระกาศล่งใน้ราชกิจจานุ้เบกษาแล้่วิ
• ฉบับท่�ม่การแก้ไข/การปีรับปีรุงทั�งห้มดัได้ัปีระกาศ 
 ล่งราชกิจจานุ้เบกษาแล้่วิ
ดููข้้อมูลเพ่ิ่�มเต่ิม (ฉบับปรัับปรุัง 2563) ไดู้ทีี่�เว็บไซต์ิสำภ�ว่ชี�ชีีพิ่บัญชีี ติ�มล่งก์ >> 
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612

1. Bound volume 2020 ม่คว�มหม�ยอะไรู้กับเรู้�?

2. กรู้อบแนวค่ดสิ่ำ�หรู้ับก�รู้รู้�ยง�นที่�งก�รู้เง่นฉบับเด่มคือ 

 ฉบับไหนนะ?

3. ก�รู้ปีรู้ับปีรูุ้ง/ก�รู้แก้ไขของม�ต้รู้ฐ�นฯ ในแต้่ล้ะปีี จะสิ่�ม�รู้ถึ 

 ศึ่กษ�หรู้ือห�ข้อม้ล้จ�กที่่�ใดได้บ้�ง?

1. เข้าเว็ิบไซึ่ต์ www.ifrs.org 
2. เข้าท่�เมนู้ Projects >> Completed projects 
3. เลื่อก Project ท่�สำน้ใจ 
4. เลื่อกเมนู้ “Supporting material”

ตอบ ปีกติทาง IFRS จะม่การออกเอกสำาร “Project Summary and  
 Feedback Statement” ใน้แต่ล่ะ Project เพื�อเผยแพร่ 
 ให้้ไดั้ศึกษากัน้ถึึงการเปีล่่�ยน้แปีล่ง (สำำาห้รับวิิธ่การเข้าดัูไดั้ 
 ท่ �ดั ้าน้ล่่าง) ห้รือท่าน้สำมาชิกสำามารถึเข้ามาศึกษาสำรุปี 
 การเปีล่่�ยน้แปีล่งของมาตรฐาน้ฯ แต่ล่ะฉบับไดั้ท่ �เวิ็บไซึ่ต์ 
 สำภาวิิชาช่พบัญช่ใน้ส่ำวิน้ของมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้ 
 ฉบับปีรับปีรุงปีีนั้�น้ ๆ  

ตอบ 2020 = พ.ศ. 2563 ดัังน้ั�น้จึงบอกให้้เรารู้วิ่ามาตรฐาน้ฯ น้่� 
 จะน้ำามาใช้สำำาห้รับงบการเงิน้ของรอบระยะเวิล่าบัญช่ 2564

ตอบ กรอบแน้วิคิดัสำำาห้รับการรายงาน้ทางการเงิน้ (ปีรับปีรุง 2558)

ดููรั�ยละเอียดู “ปรัะก�ศ” ไดู้ทีี่�เว็บไซต์ิสำภ�ว่ชี�ชีีพิ่บัญชีี ติ�มล่งก์ >> 
https://www.tfac.or.th/upload/9414/5YnH8XYCeS.PDF

วิธีีการเข้้าไปค้้นหาข้้อมููล

“Project Summary and Feedback Statement”

การแก้ไข/การปรับปรุง มาตรฐานฯ ที่่�ได้้รับผลกระที่บ

การปีรับปีรุงการอ้างอิง 
กรอบแน้วิคิดัใน้มาตรฐาน้ 
การรายงาน้ทางการเงิน้

TAS 1, TAS 8, TAS 34, 
TAS 37, TAS 38, TFRS 2, 
TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12, 
TFRIC 19, TFRIC 20, 
TFRIC 22, TSIC 32

คำานิ้ยามของธุรกิจ TFRS 3

คำานิ้ยามของควิามม่ 
สำาระสำำาคัญ

TAS 1, TAS 8, TAS 10, 
TAS 34, TAS 37

การปีฏิิรูปีอัตราดัอกเบ่�ย
อ้างอิง

TFRS 7, TFRS 9, แน้วิปีฏิิบัติ
ปีระกัน้ฯ

Newsletter    Issue 976



ที่่�ม�ที่่� ไปีของก�รู้แก้ ไข

ผล้กรู้ะที่บของก�รู้จัดที่ำ�ในรู้้ปีแบบเด่ม

 เพื�อให้้ทุกคน้ไดั้ทราบวิ่าทำาไมเราต้องเปีล่่�ยน้รูปีแบบของ 
TFRS ผมจึงขอเริ �มจากท่�มาท่ �ไปีของการแก้ไขกัน้ก่อน้น้ะครับ 
ห้ล่ายท่าน้คงทราบกัน้ดั่วิ่าปีกติแล่้วิใน้แต่ล่ะปีีจะม่มาตรฐาน้ฯ 
เพ่ยงไม่ก่�ฉบับท่�ได้ัรับผล่กระทบเนื้�องจากม่การแก้ไข/การปีรับปีรุง

แล้้วที่ำ�ไมสิ่ภ�ว่ช่�ช่่พบัญช่่ยังคงต้้องนำ�ม�ต้รู้ฐ�นฯ 

ทุี่กฉบับปีรู้ะก�ศึล้งรู้�ช่ก่จจ�นุเบกษ�ใหม่ (กลุ่้มท่ี่� 1 + 

กลุ้่มที่่� 2) ในทีุ่ก ๆ ปีี รู้วมกันปีีล้ะปีรู้ะม�ณ 60 ฉบับ

ค้ำาตอบ: ห้ากคน้ท่�ได้ัติดัตามข่าวิสำารเก่�ยวิกับมาตรฐาน้ฯ จะทราบว่ิา 
 ใน้อดั่ตมาตรฐาน้ฯ ทุกฉบับจะม่คำาต่อท้ายวิ่า “(ฉบับ 
 ปีรับปีรุง 25xx)” เพื�อบอกให้้เรารู้อย่างชัดัเจน้ว่ิามาตรฐาน้ฯ น่้� 
 แปีล่จากต่างปีระเทศ Bound volume ใดั ทำาให้้สำามารถึ 
 น้ำาไปีใช้ได้ัง่าย (เพราะเมื�อทราบ Bound  volume เราก็จะรู้ว่ิา 
 ต้องน้ำาไปีใช้ปีิดังบปีีใดั) แล่ะโอกาสำใน้การใช้งาน้ผิดัพล่าดั 
 ก็จะม่น้้อยรวิมถึึงมาตรฐาน้ฯ แต่ล่ะฉบับจะม่การอ้างอิง 
 ระห้ว่ิางกัน้ไปีมา น่้�จึงเป็ีน้สำาเห้ตุท่�สำภาวิิชาช่พบัญช่จึงต้อง 
 ปีระกาศมาตรฐาน้ฯ ให้ม่ยกชุดั (กลุ่่มท่� 1 + กลุ่่มท่� 2) 
 ใน้ทุก ๆ ปีี 

ส่่วนส่อง: น้อกจากสำิ �งท่ �ต้องรู ้สำำาห้รับมาตรฐาน้การรายงาน้ 
ทางการเงิน้ ใน้แต่ล่ะระดัับข้างต้น้แล้่วิ ผมตั�งใจจะมาเล่่าให้้กับสำมาชิก
ทุกท่าน้ฟััง (โดัยเฉพาะกลุ่่มคน้ท่�ต้องใช้มาตรฐาน้การรายงาน้การเงิน้ 
(TFRS)) ถึึงรูปีแบบของ TFRS ท่�เปีล่่�ยน้แปีล่งไปีจากเดัิม เพื�อท่�วิ่า 
เวิล่าน้ำามาตรฐาน้ฯ ไปีใช้จะได้ัม่ควิามเข้าใจเพิ�มมากขึ�น้ครับ

1. ปีรู้ะก�ศึสิ่ภ�ว่ช่�ช่่พบัญช่่น่�บังคับให้ทีุ่กก่จก�รู้ต้้องที่ำ� 

 หรู้ือไม่?

2. เรู้่ยนจบม�หล้�ยปีีแล้้ว จำ�ไม่ได้ว่�ว่ธี่ก�รู้ต้่รู้�ค�ใหม ่

 (สิ่ำ�หรู้ับ PPE) หรู้ือว่ธี่วัดม้ล้ค่�ยุต้่ธีรู้รู้ม (สิ่ำ�หรู้ับ IP) 

 จะห�ต้ัวอย่�งได้จ�กที่่�ไหน อย่�งไรู้? 

ตอบ ท่าน้สำามารถึดัาวิน์้โห้ล่ดัตัวิอย่างปีระกอบควิามเข้าใจได้ัท่� 
 เว็ิบไซึ่ต์สำภาวิิชาช่พบัญช่ ตามลิ่งก์ >> 
 https://bit.ly/3mlJXLe

ตอบ ไม่บังคับให้้ทำา เปี็น้เพ่ยงทางเล่ือกเท่าน้ั�น้ ห้ากกิจการ 
 ปีระสำงค์จะวัิดัมูล่ค่าด้ัวิยราคาทุน้ก็ยังสำามารถึทำาได้ั

กลุ่่มท่� 1: TFRS
ท่�ม่การแก้ไข/
การปีรับปีรุง

กลุ่่มท่� 2: TFRS
ท่�ไม่ได้ัรับ
ผล่กระทบใดั ๆ

TFRS
ทุุกฉบัับั

หม�ยเหตุิ: กลุ�มทีี่� 2 เป็นก�รัแก้ไข้เพีิ่ยงก�รัเปลี�ยนแปลงเลข้ พิ่.ศ. ทีี่�อยู�ในวงเล็บ 
“(ฉบับปรัับปรุัง 25xx)” เที่��นั�น

1. ผู ้ใช้มาตรฐาน้ฯ ท่ �ไม่รู ้ถึึงท่ �มาท่ �ไปีมักเกิดัควิามตื �น้ตระห้น้กวิ่า 
 มาตรฐาน้ฯ ม่การปีรับปีรุงเปี็น้จำาน้วิน้มากใน้แต่ล่ะปีี (ซึ่ึ�งตามจริง 
 ปีรับปีรุงเฉพาะกลุ่่มท่� 1 เท่านั้�น้)
2. สำิ�น้เปีล่ืองเวิล่าแล่ะทรัพยากร เพราะมาตรฐาน้ฯ ทั�งห้มดัจะต้อง 
 ดัำาเนิ้น้การตามขั�น้ตอน้การจัดัทำามาตรฐาน้ (Due Process) เห้มือน้กัน้ 
 (ไม่ว่ิาจะเป็ีน้กลุ่่มท่� 1 ห้รือกลุ่่มท่� 2)

 ดั้วิยผล่กระทบจากการจัดัทำา TFRS ใน้รูปีแบบเดัิมข้างต้น้ 
สำภาวิิชาช่พบัญช่จึงทำาการปีรับปีรุงรูปีแบบของ TFRS เพื�อล่ดัผล่กระทบ 
ให้้น้้อยล่ง วัิน้น่้�ผมจึงขอสำรุปีให้้กับสำมาชิกทุกท่าน้ได้ัทราบกัน้ครับ

เรู้่องที่่� 1 หน้� “คำ�แถึล้งก�รู้ณ์”/ หน้� “คำ�นำ�”

คว�มสิ่ำ�คัญ

ให้้ข้อมูล่กับผู้ใช้ 2 เรื�อง คือ มาตรฐาน้ฯ ท่�ถืึออยู่น่้� 
 (1) แปีล่จากต่างปีระเทศ Bound volume ใดั ซึ่ึ�งผล่ก็คือจะทำาให้้ 
  เรารู้ว่ิา “ใช้สำำาห้รับการปิีดังบการเงิน้ปีีใดั”
 (2) ม่การแก้ไข/การปีรับปีรุงจาก Bound  volume ก่อน้ห้น้้าใน้ย่อห้น้้า 
  ใดับ้าง (เพิ�ม/ปีรับปีรุง/ล่บ) แล่ะเป็ีน้การแก้ไขเนื้�องจากอะไร

สิ่่�งที่่�เปีล้่�ยนแปีล้ง

เดิิม ใหม่

ชื�อเร่ยก “คำาแถึล่งการณ์” ชื�อเร่ยก “คำาน้ำา”

ถืึอเป็ีน้ส่ำวิน้ห้นึ้�งของมาตรฐาน้ฯ ไม่ถืึอเป็ีน้ส่ำวิน้ห้นึ้�งของ
มาตรฐาน้ฯ

แสำดังปีระวัิติการแก้ไข/ 
การปีรับปีรุงจาก Bound volume 
ก่อน้ห้น้้าเพ่ยง 1 ปีีเท่านั้�น้

แสำดังปีระวัิติการแก้ไข/ 
การปีรับปีรุงจาก Bound volume 
ก่อน้ห้น้้า โดัยเก็บปีระวัิติตั�งแต่ 
Bound volume 2019 
เป็ีน้ต้น้ไปี

สิ่่�งที่่�ต้้องรู้้้สิ่ำ�หรู้ับ TFRS for NPAEs

(สำำ�หรับัรัอบรัะยะเวล�บญัชีทีี่ี�เรั่�มในหรัอืหลงัวนัที่ี� 1 มกรั�คม 2563)
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เรู้่องที่่� 2 วันที่่�ม่ผล้บังคับใช่้ (Effective date)

 พวิกผมห้วิังวิ่าการปีรับปีรุงรูปีแบบ TFRS น้่�จะช่วิยให้้ผู้ใช้มาตรฐาน้ฯ รู้สำึกตื�น้ตระห้น้กน้้อยล่ง เพราะสำภาวิิชาช่พบัญช่จะปีระกาศ 
มาตรฐาน้ฯ ล่งราชกิจจานุ้เบกษาเฉพาะกลุ่่มท่� 1 (TFRS ท่�ม่การแก้ไข/การปีรับปีรุง) เท่านั้�น้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรูปีแบบ TFRS น่้�ก็อาจก่อให้้เกิดั
โอกาสำผิดัพล่าดัใน้การใช้มาตรฐาน้ฯ ไม่ถูึกต้องได้ั (ใช้ผิดัปีี) ดัังนั้�น้เพื�อล่ดัปัีญห้าควิามผิดัพล่าดัท่�อาจเกิดัขึ�น้ ผมขอแน้ะน้ำาให้้ท่าน้ตรวิจสำอบมาตรฐาน้ฯ 
ท่�จะน้ำาไปีถืึอปีฏิิบัติ ดัังน่้�

 1. ดัาวิน้์โห้ล่ดัมาตรฐาน้ฯ ท่�เวิ็บไซึ่ต์สำภาวิิชาช่พบัญช่ (ใน้สำ่วิน้ของมาตรฐาน้การรายงาน้ทางการเงิน้) โดัยตรง ซึ่ึ�งทางเราจะแบ่งไวิ้ 
  เป็ีน้ปีี ๆ เพื�อให้้สำะดัวิกกับการใช้งาน้แล่ะล่ดัโอกาสำผิดัพล่าดั
 2. ตรวิจสำอบท่�ห้น้้า “คำาน้ำา” ของมาตรฐาน้ฯ ว่ิาเป็ีน้ Bound volume ใดั   

 ผมหวงัว่�ที่่�ม�ที่่�ไปีของก�รู้แก้ไขรู้ป้ีแบบ TFRS จะช่่วยที่ำ�ให้สิ่ม�ช่ก่ได้เข้�ใจว่�เรู้�ม่คว�มจำ�เป็ีนที่่�จะต้้องแก้ไขรู้ป้ีแบบใหม่ของม�ต้รู้ฐ�นฯ  

เพ่อไม่ให้ทีุ่กคนเก่ดคว�มต้่นต้รู้ะหนกเหมือนครู้ั�งก่อน ๆ รู้วมถึ่งเพ่อคว�มรู้วดเรู้็วในก�รู้ออกม�ต้รู้ฐ�นฯ ให้รู้วดเรู้็วม�กข่�นครู้ับ

ความสำำาคัญ

ให้้ข้อมูล่กับผู้ใช้ว่ิา “มาตรฐาน้ฯ ท่�ถืึออยู่น่้�ม่ผล่บังคับใช้ตั�งแต่เมื�อใดั”

สิำ�งทุ่�เปล่ี่�ยนแปลี่ง

คว�มสิ่ำ�คัญ

ให้้ข้อมูล่กับผู้ใช้วิ่ามาตรฐาน้ฯ ท่�ถึืออยู่น้่�ม่ปีระวิัติการปีรับปีรุงใน้เรื�องใดับ้าง การปีรับปีรุงสำ่งผล่
ให้้เกิดัการปีรับปีรุง/การเพิ�ม/การล่บย่อห้น้้าใดั วิัน้ท่�ม่ผล่บังคับใช้สำำาห้รับการปีรับปีรุงดัังกล่่าวิ
คือเมื�อไห้ร่ แล่ะการปีฏิิบัติใน้ช่วิงเปีล่่�ยน้แปีล่งสำำาห้รับการปีรับปีรุงนั้�น้ ๆ จะให้้ถืึอปีฏิิบัติอย่างไร

สิ่่�งที่่�เปีล้่�ยนแปีล้ง

เดิิม ใหม่

วิัน้ท่ �ม ่ผล่บังคับใช้จะม่การเปีล่่ �ยน้แปีล่ง 
ใน้ทุก ๆ  ปีี ตามฉบับปีรับปีรุง Bound volume 
ของต่างปีระเทศแล่้วิบวิกห้น้ึ�งปีี เช่น้ กรณ่ 
Bound volume 2020 วิัน้ท่�ม่ผล่บังคับใช้ 
จะเป็ีน้ 1 มกราคม 2564 เป็ีน้ต้น้

วัิน้ท่�ม่ผล่บังคับใช้ คือ “วัิน้ท่� 1 มกราคม 2563” 
(ไม่ม ่การเปีล่่ �ยน้แปีล่งตามฉบับปีรับปีรุง 
Bound volume ของต่างปีระเทศอ่กแล้่วิ)

สำาเห้ตุท่ �ต้องเปี็น้วิัน้ท่ � 1 มกราคม 2563 
เพราะปีี 2563 เป็ีน้ปีีแรกท่�ปีระเทศไทยเราใช้
มาตรฐาน้ฯ ครบทุกฉบับตาม IFRS ทั�งห้มดั

เรู้่องที่่� 3 ปีรู้ะวัต้่ก�รู้ปีรู้ับปีรูุ้ง TFRS ที่่�อย้่ ในสิ่่วนของ “วันถึือปีฏ่บัต้่

แล้ะก�รู้ปีฏ่บัต้่ในช่่วงเปีล้่�ยนแปีล้ง” (ที่้�ยม�ต้รู้ฐ�นฯ)

เดิิม ใหม่

ย่อห้น้้าเห้ล่่าน้่�จะแปีล่แล่ะอยู่ใน้มาตรฐาน้ฯ 
เฉพาะปีีท่�ม่ผล่บังคับใช้เท่าน้ั�น้ ห้ล่ังจากปีีน้ั�น้ 
เราจะแปีล่ย่อห้น้้าดัังกล่่าวิวิ่า “ย่อห้น้้าน้่ � 
ไม่เก่�ยวิข้อง”
(ปัญห�คือผูู้้ใชี้ทีี่�จำำ�เป็นติ้องจำัดูที่ำ�งบก�รัเง่น
ย้อนหลังหรืัอติ้องก�รัศึกษ�/ที่รั�บปรัะวัต่ิ
ข้องก�รัปรัับปรัุง ติ้องที่ำ�ก�รัค้นห�ข้้อมูล 
ดัูงกล��วดู้วยตินเอง ดู้วยว่ธีีก�รัเปิดูม�ติรัฐ�นฯ 
ฉบับปรัับปรุังปีก�อน ๆ เอง)

ย่อห้น้้าเห้ล่่าน้่�จะแปีล่แล่ะอยู่ใน้มาตรฐาน้ฯ 
ตล่อดัไปี เพื �อแสำดังเปี็น้ปีระวิัติข้อมูล่ของ 
การปีรับปีรุงมาตรฐาน้ฯ ฉบับดัังกล่่าวิ 

ห้มายเห้ตุ: 
เราเริ�มเก็บปีระวิัติการปีรับปีรุงตั�งแต่ Bound 
volume 2019 เป็ีน้ต้น้ไปีครับ

โดูย  ฝ่่�ยว่ชี�ก�รั สำภ�ว่ชี�ชีีพิ่บัญชีี ในพิ่รัะบรัมรั�ชูีปถััมภ์
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TRANSFORMATION

สำ�หรับนักบัญชีในยุคดิจิทัล

	 เช่ื่�อว่่าในช่ื่ว่งท่ี่�ผ่่านมาน่�เพ่ื่�อน	ๆ 	นักบััญช่ื่	ย่่อมสััมผั่สัได้้ถึึงกระแสัลมแห่่งการเปล่�ย่นแปลงจาก	Digital	Disruption	และ
สัภาว่ะเศรษฐกิจท่ี่�ได้้รับัผ่ลจากการแพื่ร่ระบัาด้ของไว่รัสั	ส่ังผ่ลให้่ธุุรกิจต้้องเผ่ชิื่ญกับัคว่ามไม่แน่นอนท่ี่�เร่ย่กว่่า	VUCA	World	
ท่ี่�ต้้องเจอทัี่�งคว่ามผั่นผ่ว่น	(Volatility)	คว่ามไม่นอน	(Uncertainty)	คว่ามซัับัซ้ัอน	(Complexity)	และคว่ามคลุมเคร่อ 
(Ambiguity)	ห่ลาย่	ๆ	 ธุุรกิจปรับัตั้ว่เอาเที่คโนโลย่่มาช่ื่ว่ย่ในการที่ำางานทัี่�งการขาย่	การผ่ลิต้	การสัั�งซ่ั�อ	 เพ่ื่�อให่้รว่ด้เร็ว่	
ประห่ยั่ด้ต้้นทุี่น	ห่ร่อย่กระดั้บัธุุรกิจและเปล่�ย่นแปลงธุุรกิจเพ่ื่�อที่ำางานแบับัดิ้จิทัี่ล	เพ่ื่�อรับัม่อกับัคว่ามเปล่�ย่นแปลงซึั�งต้้องใช้ื่
ข้อมูลเพ่ื่�อการตั้ด้สิันใจท่ี่�รว่ด้เร็ว่	ทัี่นต่้อเว่ลา	ห่ลาย่	ๆ 	เที่คโนโลย่่ถูึกพูื่ด้ถึึงและนำามาปรับัใช้ื่ทัี่�ง		AI,	Blockchain,	Cloud	และ 
Data	Analytic	ห่ร่อท่ี่�เร่ย่กสัั�น	ๆ 	ว่่า	ABCD	เรากำาลังเข้าสุ่ัยุ่คของการปฏิิวั่ติ้อุต้สัาห่กรรม	4.0	ซึั�งส่ังผ่ลต่้องานบััญช่ื่แน่นอน 
ม่คำาถึามมากมาย่เก่�ย่ว่กับัอนาคต้การที่ำางานของนักบััญช่ื่ว่่าคว่รจะปรับัตั้ว่อย่่างไรในโลกท่ี่�เปล่�ย่นต้ัว่เองเร็ว่ขึ�นทีุ่กว่ัน	และ
จะไม่ม่วั่นช้ื่าลงแบับัน่�	 ซึั�งเพ่ื่�อน	ๆ	 นักบััญช่ื่ส่ัว่นให่ญ่ก็เห็่นต้รงกันว่่าถึึงเว่ลาต้้องปรับัตั้ว่เข้าสู่ัยุ่คดิ้จิทัี่ลแล้ว่	และคว่รจะ 
เริ�มต้้นอย่่างไร	บัที่คว่ามน่�อย่ากจะมาแบั่งปันการเริ�มต้้นในการที่ำา	Digital	Transformation	สัำาห่รับันักบััญช่ื่ในยุ่คดิ้จิทัี่ล 
ว่่าต้้องเริ�มท่ี่�จุด้ใด้กันบ้ัางนะครับั

	 เป็็นทััศนคติิท่ั�จะช่่วยในการป็รับตัิวในยุคดิิจิทััล	 ถ้้าเราหัันกลับไป็
มองในช่่วิติป็ระจำาวัน	จะพบว่า	คนใช้่ช่่วิติร่วมกับเทัคโนโลยใ่นช่่วิติป็ระจำาวัน
อย่างแยกกันไม่ออกแล้ว	ทัั�งการติิดิต่ิอส่ื่�อสื่าร	ดูิหันัง	ฟัังเพลง	ซ่ื้�อสิื่นค้า	และ 
บริการ	ทัำาธุุรกรรมกับธุนาคาร	แม้กระทัั�งการจ่ายภาษ่ี	 ผ่่านทัางออนไลน์
แอป็พลิเคชั่นต่ิาง	ๆ	 เพราะว่าเกิดิความสื่ะดิวกข้ึ้�นในการเข้ึ้าถ้้งและง่าย 
ในการติิดิต่ิอหัร่อทัำารายการ	 ดัิงนั�นหัากนักบัญช่่เราจะเปิ็ดิรับให้ัเทัคโนโลย่
เข้ึ้ามาม่ส่ื่วนช่่วยในการทัำางานจ้งไม่ใช่่เร่�องยากและเป็็นเร่�องใกล้ตัิวท่ั�นักบัญช่่
ทุักคนสื่ามารถ้ทัำาได้ิ	 เม่�อได้ิเริ�มต้ินช่่วงแรกก็อาจไม่คุ้นเคยหัร่อไม่เคยชิ่น 
ไป็บ้าง	แต่ิเม่�อพบว่าการทัำางานด้ิวยเทัคโนโลย่หัร่อเคร่�องม่อดิิจิทััล	ทัำาให้ั
เกิดิความสื่ะดิวก	รวดิเร็ว	และไม่ใช่่เร่�องยาก	 ส่ื่วนใหัญ่จะม่ช่่วงให้ัทัดิลอง
ใช้่งานติอนเริ�มต้ิน	 ก็จะเกิดิความกล้าทัดิลองซ้ื้�งจะสื่ร้างทัักษีะในการเร่ยนรู้
เคร่�องม่อใหัม่	ๆ 	ทัั�งในการติิดิต่ิอส่ื่�อสื่ารกับลูกค้าหัร่อท่ัมงานผ่่านการป็ระชุ่ม
ออนไลน์	การทัำางานผ่่านโป็รแกรมระบบบัญช่่ท่ั�เป็็นระบบ	Cloud,	การใช้่ 
Digital	Solution	หัร่อ	แอป็พลิเคชั่นมาช่่วยบริหัารจัดิการงานดิ้านต่ิาง	ๆ 
เช่่น	การจัดิสื่รรงาน	การควบคุมความก้าวหัน้าขึ้องงาน	การบันท้ักต้ินทัุน
งานการวิเคราะหั์ข้ึ้อมูลในรูป็แบบติ่าง	ๆ	 เพ่�อติอบวัติถุ้ป็ระสื่งค์ขึ้องธุุรกิจ 
ซ้ื้�งเป็็นป็ระโยช่น์ในการทัำางานอย่างมาก	สิื่�งเหัล่าน่�จะช่่วยเสื่ริมสื่ร้างทัักษีะ
ในยุคดิิจิทััล	 (Digital	Skills)	 ซ้ื้�งจะเป็็นรูป็แบบขึ้องการทัำางานในอนาคติ 
ท่ั�คนทัำางานร่วมกับเทัคโนโลยอ่ยา่งแยกกันไม่ออก	และเม่�อม่เทัคโนโลยใ่หัม่	ๆ  
เกิดิข้ึ้�นมาอ่ก	 ก็จะไม่ใช่่เร่�องยากในการเร่ยนรู้	 สิื่�งเหัล่าน่�จะเกิดิข้ึ้�นได้ิ 
ด้ิวยการเริ�มม่	Digital	Mindset	ท่ั�ด่ิ

Digital Mindset
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	 เม่�อจะเริ�มกระบวนการ	Digital	Transformation	นั�น	เราป็ฏิิเสื่ธุ
ไม่ได้ิว่า	 เทัคโนโลย่ค่อองค์ป็ระกอบท่ั�สื่ำาคัญแต่ิความจริง	 ค่อเทัคโนโลย ่
ไม่ใช่่ทัั�งหัมดิขึ้องการทัำา	Digital	Transformation	การก้าวข้ึ้ามจากรูป็แบบ
การทัำางานในปั็จจุบนัไป็สู่ื่ดิิจทัิัล	จ้งต้ิองผ่่านสื่ะพานท่ั�ช่่�อว่า	Transformation 
ซ้ื้�งค่อการทัำาความเข้ึ้าใจปั็ญหัา	อุป็สื่รรค	 โอกาสื่	และกลยุทัธ์ุขึ้องธุุรกิจ 
อย่างแท้ัจริงก่อน	การทุ่ัมพัฒนาเทัคโนโลย่โดิยละทิั�งสิื่�งเหัล่าน่�	 จ้งไม่ใช่่ 
ป็ลายทัางขึ้อง	Digital	Transformation	การเข้ึ้าใจต้ินเหัตุิปั็ญหัาและกลยทุัธ์ุ
ขึ้องธุุรกิจท่ั�แท้ัจริงอย่างล้กซ้ื้�ง	 (Insights)	 จ้งเป็็นจุดิเริ�มต้ินท่ั�สื่ำาคัญ	 กุญแจ 
ความสื่ำาเร็จท่ั�สื่ำาคัญขึ้องการทัำา	Digital	Transformation	 ค่อการสื่ร้าง
สื่มดุิลระหัว่างการทัำาเทัคโนโลย่มาป็รับใช้่	การป็รับกระบวนการทัำางานใหัม่ 
เพ่�อให้ัสื่อดิคล้องกับเทัคโนโลย่และทิัศทัางขึ้องธุุรกิจ	และการพัฒนาทัักษีะ
ขึ้องคนในองค์กรไป็พร้อมกัน	 เพราะเทัคโนโลย่อาจมาลดิงานบางสื่่วน 
ท่ั�ทัำาด้ิวยคนลง	เช่่น
	 o	 Optical	Character	Recognition	 (OCR)	มาช่่วยในการอ่าน 
	 	 เอกสื่ารทัางบัญช่่และแป็ลงเป็็นไฟัล์ข้ึ้อความเพ่�อเติร่ยมพร้อม 
	 	 ในการทัำางานและบันท้ักบัญช่่
	 o	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 มาช่่วยในการบันท้ักรายการ 
	 	 ทัางบัญช่่และใช้่ดุิลยพินิจเบ่�องต้ินในการแสื่ดิงและจัดิป็ระเภทั 
	 	 รายการทัางบัญช่่
	 o	 Robotic	Process	Automation	 (RPA)	มาทัำางานแทันคน 
	 	 ในการบันท้ัก	กระทับยอดิ	ป็รับป็รุงรายการทัางบัญช่่

Culture of Innovation 

	 การเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างรวดิเร็วก็เป็็นอ่กคุณลักษีณะท่ั�สื่ำาคัญ 
อ่กป็ระการขึ้องโลกดิิจทัิัล	ดัิงนั�นการยอมรับการเป็ล่�ยนแป็ลงและพร้อมพัฒนา
อยู่เสื่มอ	ด้ิวยการม่ความสุื่ขึ้กับการเร่ยนรู้สิื่�งใหัม่	ๆ	 ก็จะช่่วยให้ัการทัำางาน 
และป็รับตัิวในโลกดิิจิทััลเป็็นเร่�องสื่นุกและม่ความสุื่ขึ้ได้ิ	การสื่ร้างวัฒนธุรรม 
ในองค์กรให้ัเปิ็ดิกว้าง	ให้ัม่การป็ร้กษีาหัาร่อแบบไม่เป็็นทัางการ	เช่่น	การจัดิให้ั
ม่	Standup	Meeting	เพ่�อให้ัท่ัมงานทุักคนม่โอกาสื่แสื่ดิงความเห็ัน	การรับฟััง
ปั็ญหัาเชิ่งล้กท่ั�เกดิิข้ึ้�นจากการทัำางาน	การเป็ดิิโอกาสื่ใหัท่้ัมงานเสื่นอแนวทัาง
แก้ปั็ญหัาและแนวคิดิใหัม่	ๆ	 ในการพัฒนางานทั่�สื่อดิคล้องกับเป้็าหัมาย 
การพัฒนาขึ้องธุุรกิจ	การจัดิให้ัม่โครงการใหัม่	ๆ	ในการทัดิลองเพ่�อทัดิสื่อบ
แนวคิดิ	หัร่อท่ั�เร่ยกว่า	Sandbox	 ซ้ื้�งสื่ามารถ้จำากัดิผ่ลกระทับ	 เวลาและ
งบป็ระมาณขึ้องการทัดิสื่อบได้ิ	 เป็็นกล่องทัรายให้ัทัดิลองและเร่ยนรู้ 
ท่ั�จะผิ่ดิพลาดิแล้วสื่ามารถ้นำาบทัเร่ยนมาพัฒนางาน	จะช่่วยส่ื่งเสื่ริมความคิดิ
สื่ร้างสื่รรค์ในการแก้ปั็ญหัาและสื่ร้างนวัติกรรมในการทัำางานได้ิ	 สิื่�งเหัล่าน่�
จะสื่ามารถ้เป็ล่�ยนการทัำางานท่ั�เคร่งเคร่ยดิ	ให้ัเป็็นความสื่นุกสื่นาน	ท้ัาทัาย 
ในการพัฒนาและเร่ยนรู้ด้ิวยแนวคิดิท่ั�เปิ็ดิกว้าง	 ท่ัมงานจะสื่ามารถ้แสื่ดิง
ศักยภาพออกมาไดิ้อย่างเติ็มทั่�	 หัร่อแม้กระทัั�งเกิดิข้ึ้อผ่ิดิพลาดิก็จะเกิดิ 
ความร่วมม่อในการแก้ไขึ้ปั็ญหัาร่วมกัน	 อ่กป็ระการท่ั�สื่ำาคัญค่อการส่ื่�อสื่าร
ระหัว่างหััวหัน้างานและท่ัมงานอยา่งสื่มำ�าเสื่มอถ้้งการพัฒนางานและเป้็าหัมาย
ขึ้ององค์กรก็จะช่่วยส่ื่งเสื่ริมการม่ส่ื่วนร่วมขึ้องท่ัมงาน	 ซ้ื้�งจะช่่วยให้ัองค์กร 
ขัึ้บเคล่�อนในการ	Transformation	ไป็ทัั�งองค์กรได้ิพร้อมกัน	ด้ิวยวัฒนธุรรม
แบบเปิ็ดิกว้างในการทัำางานท่ั�จะรองรับการพัฒนาในยุคดิิจิทััล
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	 ดัิงนั�นเม่�อเทัคโนโลย่เริ�มเข้ึ้ามาทัดิแทันงานขึ้องคนลงบางสื่่วนแล้ว 
แต่ิจะสัื่งเกติได้ิว่าเป็็นงานในส่ื่วนท่ั�ม่รูป็แบบขัึ้�นติอนท่ั�ชั่ดิเจน	 ม่การทัำาซื้ำ�า 
(Routine)	 เท่ัานั�น	 	 ทัักษีะท่ั�สื่ำาคัญขึ้องนักบัญช่่ท่ั�เคร่�องจักรยังไม่สื่ามารถ้
ทัำาได้ิ	ในการใช้่ดุิลยพินิจ	(Judgement)	ต่ิความรายการเพ่�อป็รับใช้่มาติรฐาน
รายงานทัางการเงินอย่างเหัมาะสื่ม		การป็ระเมินถ้้งหัลักกฎหัมายภาษ่ีอากร 
ในระดัิบเน่�อหัาขึ้องรายการกับข้ึ้อเท็ัจจริงทัางธุุรกิจ	การออกแบบระบบงาน 
และเล่อกเทัคโนโลย่มาป็รับใช้่ท่ั�สื่ามารถ้แก้ไขึ้ปั็ญหัาและพัฒนางาน 
(Solution)	ด้ิวยความคิดิสื่ร้างสื่รรค์	การเล่อกรูป็แบบในการวิเคราะห์ัข้ึ้อมูล
ท่ั�สื่ำาคัญต่ิอกลยุทัธ์ุธุุรกิจ	การติิดิต่ิอส่ื่�อสื่ารและการทัำางานเป็็นท่ัม	จะเป็็น
ศิลป็ะในการทัำางานทั่�ม่คุณค่าอย่างมากในยุคดิิจิทััล	การยกระดิับทัักษีะ 
ขึ้องนักบัญช่่เหัล่าน่�จะช่่วยให้ันักบัญช่่ในยุคดิิจิทััลสื่ามารถ้เพิ�มและ 
ขึ้ยายคุณค่าในการข้ึ้�นมาย่นเค่ยงข้ึ้างธุุรกิจเพ่�อสื่ามารถ้เป็็นท่ั�ป็ร้กษีา 
หัร่อเป็็นคู่คิดิในการกำาหันดิทิัศทัางและขัึ้บเคล่�อนธุุรกิจให้ัป็ระสื่บความสื่ำาเร็จ 
ด้ิวยความเช่่�ยวช่าญทัางวิช่าช่่พได้ิ	 สิื่�งเหัล่าน่�นอกจากช่่วยให้ันักบัญช่่ 
ท่ั�ป็ฏิิบัติิงานในองคก์รสื่ามารถ้ยกระดิบัทัักษีะในการทัำางานและป็ระสื่ทิัธิุภาพ 
การทัำางานขึ้องท่ัมงานและองค์กรให้ัสูื่งข้ึ้�นได้ิแล้ว	นักบัญช่่ท่ั�เป็็นสื่ำานักงานบัญช่่ 
ยังสื่ามารถ้ยกระดัิบการให้ับริการ	พัฒนาท่ัมงานซ้ื้�งช่่วยให้ัเพิ�มรูป็แบบขึ้อง 
บริการและค่าบริการวิช่าช่่พ	 เน่�องจากสื่ามารถ้ติอบสื่นองความคาดิหัวัง 
ในการสื่นับสื่นุนธุุรกิจขึ้องลูกค้าได้ิด่ิยิ�งข้ึ้�นอ่กด้ิวย

	 จากท่ี่�กล่าว่มาข้างต้้นน่�จะเห่็นได้้ว่่า	Digital	 เป็นที่างรอด้ 
ไม่ใช่ื่แค่ที่างเล่อกอ่กต่้อไป	การ	Transformation	จึงเป็นสัะพื่านพื่าไปสู่ั 
เป้าห่มาย่ค่อการเปล่�ย่นแปลงเพ่ื่�อคว่ามสัำาเร็จในรูปแบับัให่ม่ขององค์กร 
และธุุรกิจในอนาคต้ของนักบััญช่ื่	ท้ี่าย่น่�ขอเป็นกำาลังใจให้่เพ่ื่�อน	ๆ 	นักบััญช่ื่ 
ฝ่่าคล่�น	Disruption	น่�ไปพื่ร้อมกัน	สัามารถึเริ�มต้้นกระบัว่นการ	Digital	
Transformation	 งานบััญช่ื่	 เพ่ื่�อให่้การที่ำางานบััญช่ื่ม่คว่ามสัุขและ 
ม่คุณภาพื่ช่ื่วิ่ต้ท่ี่�ด่้ยิ่�งขึ�นด้้ว่ย่การปรับัรูปแบับัการที่ำางานในยุ่คดิ้จิทัี่ลนะครับั

โดย นายราชิิต ไชิยรัตน์
กรรมการในคณะกรรมการวิช่าช่่พบัญช่่ด้ิานการทัำาบัญช่่

11Newsletter    Issue  97



สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่ควรทราบ

ตอนที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

	 จากเอกสารเผยแพร่ของ	สำานัักงานัพัฒนัารัฐบาลดิิจิทััล	 (องค์์การมหาชนั)	 (สพร.)	หรือ	Digital	Government	Development	

Agency	 (Public	Organization)	 (DGA)	 เร่อง	การใช้เทัค์โนัโลยีบล็อกเชนัสำาหรับภาค์รัฐ	พิมพ์ค์รั�งทัี�	 1.1	มกราค์ม	2562	 ให้ค์วามร้้ 

ขั�นัพื�นัฐานัเกี�ยวกับหลักการทัำางานัของเทัค์โนัโลยีบล็อกเชนั	(Blockchain	Technology)	อย่างนั่าสนัใจ	จึงขอนัำามาถ่่ายทัอดิโดิยสรุปดิังนัี�

	 องค์์ประกอบของเทค์โนโลยีี	Blockchain	ประกอบด้้วยี	4	องค์์ประกอบ
สำำ�คั์ญ	คื์อ
	 1)	 Block	คื์อ	ชุุด้บรรจุุข้อมููลซ่ึ่�งมีู	2	ส่ำวนคื์อส่ำวนของส่ำ�งของต่่�ง	ๆ 	ที�ใส่ำเข้�ไป 
	 	 เรียีกว่�	Item	และส่ำวนแปะหััวกล่องหัรือ	Header	เพืื่�อใชุ้บอกให้ัค์นอื�น 
	 	 ทร�บว่�บรรจุุอะไรมู�	(แต่่เปิด้ดู้	Item	ภ�ยีในนั�นไมู่ได้้)	
	 2)	 Chain	คื์อ	หัลักก�รจุด้จุำ�ทุก	ๆ 	ธุุรกรรมูของทุก	ๆ 	ค์นในระบบและบันท่ก 
	 	 ข้อมููลพื่ร้อมูจัุด้ทำ�เป็นสำำ�เน�บัญชีุ	Ledger	แจุกจุ่�ยีให้ักับทุกค์นในระบบ
	 3)	 Consensus	คื์อ	ข้อต่กลงร่วมูกัน	
	 4)	 Validation	ค์ือ	ก�รต่รวจุสำอบค์ว�มูถููกต่้องแบบทบทวนทั�งระบบและ 
	 	 ทุก	Node

	 Blockchain	คื์อ		เทค์โนโลยีีก�รจัุด้เก็บข้อมููลแบบ	Shared	Database	หัรือ 
ที�รู้จุักกันในชุื�อ	“Distributed	Ledger	Technology	(DLT)”	โด้ยีเป็นรูปแบบ 
ก�รบันท่กข้อมููลที�รับประกันค์ว�มูปลอด้ภัยีว่�ข้อมููลที�บันท่กไปก่อนหัน้�นั�น 
ไมู่สำ�มู�รถูที�จุะเปลี�ยีนแปลงหัรือแก้ไข	ซึ่่�งทุกผูู้้ใชุ้ง�นจุะได้้เหั็นข้อมููลชุุด้เด้ียีวกัน
ทั�งหัมูด้	 โด้ยีใชุ้หัลักก�ร	Cryptography	และค์ว�มูสำ�มู�รถูขอ	Distributed	
Computing	เพืื่�อสำร้�งกลไกค์ว�มูน่�เชืุ�อถืูอ

องค์ประกอบ

Distributed

ท่ี่�มา: ปรัับปรุังจาก (Veedvil, 2017)
http://www.veedvil.com/news/blockchain

ความหมาย

หลักการทำางาน

	 หัลักก�รทำ�ง�นของเทค์โนโลยีี	Blockchain	ค์ือ	ฐ�นข้อมููลจุะแชุร์ 
ใหั้กับทุก	Node	ที�อยีู่ในเค์รือข่�ยีและก�รทำ�ง�นของเทค์โนโลยีี	Blockchain 
จุะไมู่มูีเค์รื �องใด้เค์รื �องหัน่�งเป็นศููนยี์กล�งหัรือเค์รื �องแมู่ข่�ยี	ซึ่่ �งก�รทำ�ง�น 
แบบกระจุ�ยีศููนยี์นี�จุะไมู่ถููกค์วบค์ุมูโด้ยีค์นเพื่ียีงค์นเด้ียีว	แต่่ทุก	Node	จุะได้้รับ 
สำำ�เน�ฐ�นข้อมููลเก็บไว้และจุะมีูก�รอัปเด้ต่ฐ�นข้อมููลแบบอัต่โนมัูต่่	เมืู�อมีูข้อมููลใหัมู่ 
เก่ด้ข่�น	ทั�งนี�สำำ�เน�ฐ�นข้อมููลของทุกค์นในเค์รือข่�ยีจุะต้่องถููกต้่อง	และต่รงกันกับ
ของสำมู�ชุ่กค์นอื�นในเค์รือข่�ยี	อีกทั�งก�รบันท่กข้อมููลเข้�สู่ำ	Block

	 Node	คื์อ	อุปกรณ์์ในเค์รือข่�ยี	Blockchain	
เปรียีบได้้กับเค์รื�องค์อมูพื่่วเต่อร์	 โทรศูัพื่ท์หัรืออื�น	ๆ 
ที�สำ�มู�รถูเชุื �อมูต่่ออ่นเทอร์เน็ต่และประมูวลผู้ลได้ ้
ซึ่่�งถูือว่�เป็นโค์รงสำร้�งพื่ื�นฐ�นที�สำำ�ค์ัญในก�รกระจุ�ยี
และเชุื �อมูโยีงกันในเค์รือข่�ยีเพื่ื�อใหั้ระบบสำ�มู�รถู 
ทำ�ง�นและประมูวลผู้ลได้้	ทั�งนี�ประเภทของ	Node 
ในเค์รือข่�ยี	Blockchain	สำ�มู�รถูจุำ�แนกได้้เป็น

 1)	 Node	ที�ทำ�หัน้�ที�ในก�รจุัด้เก็บสำำ�เน�ข้อมููล 
	 	 เท่�นั �นประกอบด้้วยี	 Full	 Node	 และ 
	 	 Light	Node
	 2)	 Node	ที�ทำ�หัน้�ที�ต่รวจุสำอบค์ว�มูถููกต่้อง 
	 	 เท่�นั�น	หัรือที�รู ้จุักกันในชุื�อ	Consensus	 
	 	 Node	 ซึ่่ �งค์ ือ	 ก�รกำ�หันด้ข้อต่กลงและ 
	 	 ค์ว�มูเหั ็นชุอบร ่วมูก ันระหัว ่�งสำมู�ชุ ่ก 
	 	 ในเค์รือข่�ยี

Node

องค์ประกอบของเทคโนโลย ีBlockchain ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส�าคัญ คือ  

1) Block 2) Chain 3) Consensus และ 4) Validation ดังแสดงในรูปภาพที่ 4

องค์ประกอบของเทคโนโลยี Blockchain

รูปภาพที่ 4: องค์ประกอบของเทคโนโลยี Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Veedvil, 2017)

การจดัเก็บข้อมลูของเทคโนโลย ีBlockchain จะถูกจดัเก็บในรปูแบบของ Block 

โดยแต่ละ Block จะเชื่อมโยงเข้าหา Block ก่อนหน้าด้วยค่า Hash Function ของ Block 

ก่อนหน้านี้เสมอ และจะเรียงร้อยต่อกันเป็น Chain ท�าให้ยากต่อการปลอมแปลง 

แก้ไข และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูได้ทุกๆ Block ตลอดท้ัง Chain 

ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึง Block เริ่มต้น หรือ Genesis Block ได้ 

(Yaga, Mell, Roby, & Scarfone, 2018) ดังแสดงในรูปภาพที่ 5 
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 Blockchain สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ป็ระเภท โด้ยพิิจารณาจากข้้อกำาหนด้ในการเข้้าร่วมเป็็นสมาชิิกข้องเครือข่้าย คือ 

 1. Blockchain	แบบเปิด้สำ�ธุ�รณ์ะ	(Public	Blockchain)	คื์อ	Blockchain	วงเปิด้ที�อนุญ�ต่ให้ัทุกค์นสำ�มู�รถูเข้�ใชุ้ง�นไมู่ว่�จุะเป็นก�รอ่�น	 
	 	 หัรือก�รทำ�ธุุรกรรมูต่่�ง	ๆ	ได้้อยี่�งอ่สำระ	โด้ยีไมู่จุำ�เป็นต้่องขออนุญ�ต่	หัรือรู้จัุกกันในอีกชืุ�อ	คื์อ	Permissionless	Blockchain
	 2.	 Blockchain	แบบปิด้	(Private	Blockchain)	คื์อ	Blockchain	วงปิด้ที�เข้�ใชุ้ง�นได้้เฉพื่�ะผูู้้ที�ได้้รับอนุญ�ต่เท่�นั�น	ซ่ึ่�งส่ำวนใหัญ่สำร้�งข่�น 
	 	 เพืื่�อใชุ้ง�นภ�ยีในองค์์กร	ดั้งนั�นข้อมููลก�รทำ�ธุุรกรรมูต่่�ง	ๆ 	จุะจุำ�กัด้อยีูเ่ฉพื่�ะภ�ยีในเค์รือข่�ยีซ่ึ่�งประกอบไปด้้วยีสำมู�ชุ่กที�ได้้รับอนุญ�ต่ 
	 	 เท่�นั�น
	 3.	 Blockchain	แบบเฉพื่�ะกลุ่มู	(Consortium	Blockchain)		คื์อ	Blockchain	ที�เปิด้ให้ัใชุ้ง�นได้้เฉพื่�ะกลุ่มูเท่�นั�น	โด้ยีเป็นก�รผู้สำมูผู้สำ�น 
	 	 แนวค่์ด้ระหัว่�ง	Public	Blockchain	และ	Private	Blockchain	ซ่ึ่�งส่ำวนมู�กเป็นก�รรวมูตั่วกันขององค์์กรที�มีูลักษณ์ะธุุรก่จุเหัมืูอนกัน	และ 
	 	 ต่้องมูีก�รแลกเปลี�ยีนข้อมููลระหัว่�งกันอยี่�งสำมูำ��เสำมูออยีู่แล้วมู�รวมูต่ัวกันต่ั�งวง	Blockchain	ข่�นมู�	ทั�งนี�เนื�องจุ�กธุุรกรรมูและข้อมููล 
	 	 ที�จัุด้เก็บ	เป็นข้อมููลที�เป็นค์ว�มูลับ	หัรือข้อมููลส่ำวนตั่วภ�ยีในองค์์กร	ส่ำงผู้ลให้ัไมู่สำ�มู�รถูเปิด้เผู้ยีข้อมููลดั้งกล่�วทั�งหัมูด้แก่สำ�ธุ�รณ์ชุนได้้ 
	 	 ด้ังนั�นผูู้้เข้�ร่วมู	Blockchain	เฉพื่�ะกลุ่มู	จุำ�เป็นต่้องได้ร้ับก�รอนุญ�ต่จุ�กต่ัวแทนเสำยีีก่อนจุ่งจุะสำ�มู�รถูเข้�ใชุ้ง�นได้้	ยีกต่ัวอยี่�งเชุ่น 
	 	 เค์รือข่�ยีระหัว่�งธุน�ค์�ร	ที�ใชุ้ในก�รแลกเปลี�ยีนข้อมููลก�รทำ�ธุุรกรรมู	หัรือแลกเปลี�ยีนส่ำนทรัพื่ย์ีภ�ยีในกลุ่มูของธุน�ค์�ร	ยีกตั่วอยี�่งเชุ่น	 
	 	 Japanese	Bank	และ	R3CEV	(Buterin,	2014)

ขั้นตอนการทำางาน

ประเภทของ Blockchain

ท่ี่�มา: ปรัับปรุังจาก (Veedvil, 2017)
http://www.veedvil.com/news/blockchain

Block และเพิ่มเข้าสู่ระบบ Blockchain เพื่อเป็นการป้องกัน และรับประกันความ

ปลอดภัยของข้อมูล โดยแต่ละเครือข่าย Blockchain จะมีการก�าหนดกฎเกณฑ ์

ในการตรวจสอบหรือท่ีเรียกว่า “Consensus Protocol” หรือ “Consensus 

Mechanism” ข้ึนมาเพ่ือใช้ในเครือข่าย โดยหลักการท�างานพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ 

ของเทคโนโลยี Blockchain อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ  

ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 

รูปภาพที่ 3: หลักการท�างานของเทคโนโลยี Blockchain
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Veedvil, 2017) 

The block then can be added to the chain, 
which providesanindelible and transparent

record of transactions

The block is broadcast
every party in the network

The transaction is represented
online as a “block”

A wants to send
money to B

The money moves
frome A to B

Those in the network approve
the transaction is valid

HOW A BLOCKCHAIN WORKS
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ขั�นัตอนัทัี�	1

ขั�นัตอนัทัี�	2

ขั�นัตอนัทัี�	3

ขั�นัตอนัทัี�	4

CREATE

คื์อ	การสร้าง	Block	ทีั�บรรจุค์ำาสั�งขอทัำารายการธุุรกรรม

BROADCAST

ค์ือ	ทัำาการกระจาย	Block	ใหม่นัี�ให้กับทัุก	Node	ในัระบบ 

และบันัทัึกรายการธุุรกรรมลง	Ledger	ให้กับทัุก	Node	

เพ่ออัปเดิตว่ามี	Block	ใหม่เกิดิขึ�นัมา

VALIDATION

ค์ือ	Node	อ่นั	ๆ	 ในัระบบทัำาการยืนัยันัและตรวจสอบ

ข้อม้ลของ	Block	นัั�นัว่าถ่้กต้องตามเง่อนัไข	Validation	

โดิยกระบวนัการทัำา	Consensus	ถ่ือว่าเป็นัส่วนัหนัึ�ง 

ของกระบวนัการทัำา	Validation

ADD TO CHAIN

คื์อ	นัำา	Block	ดัิงกล่าวมาเรียงต่อจาก	Block	ก่อนัหน้ัานีั�

END

START

โดย รศ. ดร.พรรณนิิภา รอดวรรณะ
กรรมูก�รในค์ณ์ะกรรมูก�รว่ชุ�ชีุพื่บัญชีุด้้�นก�รว�งระบบบัญชีุ
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Upskill และ Reskill

ความท้้าท้ายสำำาหรัับ CFO และผู้้้ปรัะกอบวิชาชีพบัญชี

ในโลกท้ี�เปลี�ยนแปลงอย่างรัวดเรั็ว

บท้นำา

	 ทุุกวัันน้�เราอยู่่�ในโลกมี้การเปล้�ยู่นแปลงเกิดข้ึ้�น
อยู่่�ตลอดเวัลา	 และในอัตราทุ้�รวัดเร็วัข้ึ้�น	 ม้ีการพััฒนา 
ด้านวิัทุยู่าศาสตร์และเทุคโนโลยู่้ใหมี�	ๆ	มีาอยู่�างไมี�หยูุ่ดนิ�ง 
อาทิุ	Artificial	 Intelligence	 (AI),	Machine	Learning, 
Robotic	Process	Automation	(RPA),	Cloud	Computing, 
Internet	of	Things	(IoT)	และ	Cognitive	Technology	เป็นต้น 
จนทุำาให้เกิด	Disruption	ในการเปล้�ยู่นร่ปแบบการดำาเนิน
ธุุรกิจ	การใช้้ช้้วิัตประจำาวััน	และวิัธุ้การทุำางานขึ้องแต�ละ
สายู่อาช้้พัอยู่�างทุ้�ไมี�เคยู่เกิดข้ึ้�นมีาก�อน	ส�งผลให้ภู่มิีศาสตร์
การแขึ้�งขัึ้นในธุุรกิจม้ีการเปล้�ยู่นร่ปแบบด้วัยู่เช้�นกัน 
การช้้�วััดควัามีสามีารถในการแขึ้�งขัึ้นจะไมี�ได้ข้ึ้�นอยู่่�กับ 
“ขึ้นาด”	หรือ	“เสถ้ยู่รภูาพั”	อ้กต�อไป	แต�จะเป็นเรื�องขึ้อง 
“ควัามีเร็วั”	 ในการปรับเปล้�ยู่นโครงสร้างและกลยูุ่ทุธ์ุ 
ในการดำาเนินธุรุกิจ	และวิัธุ้การทุำางานให้เกิดประสิทุธิุภูาพั
ทุ้�ส่งข้ึ้�น	 ทุ้�จะเป็นตัวัช้้�วััดสำาคัญในการรักษาควัามีสามีารถ 
ในการแขึ้�งขัึ้นต�อไปในอนาคต	ดังนั�นการพััฒนาควัามีสามีารถ 
ในการแขึ้�งขัึ้นขึ้องบุคลากรในแต�กลุ�มีอาช้้พัจะเป็นประเด็น 
ทุ้�องคก์รต�าง	ๆ 	ให้ควัามีสำาคัญมีากข้ึ้�น	ส�งเสรมิีและขึ้บัเคลื�อน 
ใ ห้อง ค์กร ม้ี วััฒนธุรรมีการ เร้ยู่น ร้่อยู่� า ง ไมี�หยูุ่ ด นิ� ง 
เพืั�อเตร้ยู่มีพัร้อมีต�อการเปล้�ยู่นแปลงทุ้�เกิดข้ึ้�นได้ต�อไป

	 ผ้่ ทุ้� ประกอบวิัช้า ช้้พัสายู่งานการ เ งินและ 
บัญช้้เองนั�น	 เป็นสายู่อาช้้พัทุ้�ม้ีควัามีจำาเป็นต้องเร้ยู่นร้่
พััฒนาทัุกษะใหมี�ในหน้าทุ้�การงานอยู่�างมีากทุ้�สุด	เนื�องจาก 
เป็นสายู่งานทุ้�จะม้ีแน้วัโน้มีการทุดแทุนแรงงานด้วัยู่
เทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีใหมี�เป็นอันดับต้น	ๆ	ในอ้ก	5	ปี 
ข้ึ้างหน้า	 ด้วัยู่ภูาพัลักษณ์์ทุ้�เป็นงานทุ้�ต้องใช้้ทัุกษะเฉพัาะ
เจาะจง	ส�วันใหญ�เป็นงานลักษณ์ะ	Routine	 เพืั�อเป็นไป 
ตามีระเบ้ยู่บกฎเกณ์ฑ์์หรือเป็นเพ้ัยู่งแค�หน�วัยู่งานสนับสนุน
ธุุรกิจเทุ�านั�น		แม้ีแต�ผ้่บริหารระดับส่งสุดในสายู่งานการเงิน
อยู่�าง	CFO	เอง	 ต้องม้ีการเปล้�ยู่นแปลงบทุบาทุในองค์กร 
ให้ม้ีควัามีร้่และทัุกษะใหมี�นอกเหนือจากบรหิารทุางการเงนิ 
วัางแผนการพััฒนาเส้นทุางอาช้้พัและส�งเสริมีการเร้ยู่นร้่
และฝึึกฝึนทัุกษะใหมี�แก�บุคลากรให้ม้ีควัามีพัร้อมีต�อวิัธุ้การ
ทุำางานในบทุบาทุใหมี�ทุ้�ช้�วัยู่เพิั�มีม่ีลค�าทุางธุุรกิจต�อไปได้

	 ในช้�วัง	4-5	ปีทุ้�ผ�านมีา	ประเด็นเรื�อง	Big	Data 
เป็นสิ�งทุ้� ทุุกองค์กรให้ควัามีสนใจเป็นอยู่�างมีาก	 และ 
ด้วัยู่ควัามีก้าวัหน้าขึ้องเทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีสมีัยู่ใหมี� 
ปัจจุบันม้ีเครื�องมืีอทุ้�สามีารถเก็บข้ึ้อม่ีลทุางธุุรกิจได้ 
อยู่�างมีากมีายู่ในหลากหลายู่มีติิ	และม้ีบริษัทุทุ้�พัยู่ายู่ามีแปลง
สภูาพัองค์กรขึ้องตนให้เป็น	Data	Driven	Organization 
มีากข้ึ้�น	โดยู่ทุ้�ต้องม้ีกลยู่ทุุธ์ุการพััฒนาข้ึ้ดควัามีสามีารถขึ้อง

องค์กรอยู่�างทัุ�วัถ้ง	 ม้ีแผนการลงทุุนในเทุคโนโลยู่ใ้หมี�ควับค่�ไปกับการพััฒนาควัามีร้่ 
และทัุกษะขึ้องบุคลากรในการใช้้เทุคโนโลยู่้ดังกล�าวั	 ด้วัยู่ประเด็นน้�เอง	 บุคลากร 
สายู่งานการเงินและบัญช้้	 ซ้ึ่�งม้ีทัุกษะในการรวับรวัมีและวิัเคราะห์ข้ึ้อม่ีลเชิ้งธุุรกิจ 
จ้งม้ีควัามีสำาคัญอยู่�างยู่ิ�งในการขัึ้บเคลื�อนองค์กรให้เป็น	Data	Driven	Organization 
อยู่�างแทุ้จริง	และมี้ควัามีจำาเป็นทุ้�ต้องพััฒนาควัามีร้่และทุักษะการทุำางานใหมี� 
เพืั�อยู่กระดับข้ึ้ดควัามีสามีารถขึ้ององค์กรให้ม้ีควัามีพัร้อมีทุ้�จะเติบโตต�อไป	 
ทุ�ามีกลางควัามีเปล้�ยู่นแปลงทุ้�เกิดข้ึ้�นอยู่่�ตลอดเวัลา

	 การ	Upskilling	หรือ	พััฒนาทัุกษะโดยู่การเร้ยู่นร้่วัิธุ้การทุำางานใหมี�	ๆ 
เพืั�อให้ดำาเนินงานทุ้�ทุำาอยู่่� ให้แตกต�างจากเดิมี	 เช้�นนักบัญช้้เร้ยู่นร้่ วิั ธุ้การ 
นำากระบวันการ	Robotics	Process	Automation	เพืั�อจัดเตร้ยู่มีข้ึ้อม่ีลทุางการเงิน 
ลักษณ์ะ	Real-time	 ให้แก�กลุ�มีบุคคลทุ้�เก้�ยู่วัข้ึ้อง	 ทัุ�งภูายู่ในและนอกองค์กร 
ได้อยู่�างทัุ�วัถ้ง	 ในขึ้ณ์ะทุ้�	 Reskilling	หรือ	 พััฒนาทัุกษะใหมี�หรือทัุกษะทุ้�ส่งข้ึ้�น 
เพืั�อสามีารถทุำางานหรือรับบทุบาทุใหมี�ในองค์กรได้	 เช้�น	 พันักงานบริษัทุ 
ในสายู่งานบัญช้้ทุ้�ม้ีหน้าทุ้�ทุำา	Data	Entry	เร้ยู่นร้่ทัุกษะวิัเคราะห์ข้ึ้อม่ีลเชิ้ง	Big	Data	หรือ 
เร้ยู่นร้่วิัธุ้การใช้้เครื�องมืีอ	AI	 เพืั�อตรวัจสอบและประเมิีนควัามีเส้�ยู่งในการทุุจริต 
ทุางบัญช้้ได้	โดยู่พันักงานทุ้�ผ�านการ	Reskilling	หรือ	Upskilling	สามีารถนำาควัามีร้่ 
ดังกล�าวัมีาพััฒนาทัุกษะขึ้องบุคลากรในองค์กรได้ด้วัยู่เช้�นกัน

อะไรัคือการั Upskilling และ Reskilling ?
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ความท้้าท้ายสำำาหรัับ CFO และผู้้้ปรัะกอบวิชาชีพบัญชี

ในโลกท้ี�เปลี�ยนแปลงอย่างรัวดเรั็ว

	 บทุบาทุขึ้อง	CFO	และนักบัญช้้ในโลกยู่คุดิจิทัุล	ได้ยู่กระดับจากผ้่บริหารการเงินขึ้องบริษัทุ	มีาเป็นผ้่นำาองค์กรในการขัึ้บเคลื�อนแผนกลยู่ทุุธ์ุ 
และเป็นผ้่นำาและบริหารการเปล้�ยู่นแปลงวััฒนธุรรมีการทุำางานขึ้ององค์กร	 โดยู่นำาเทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีใหมี�มีาใช้้ในการปฏิิบัติงาน	สามีารถ
บริหารและวิัเคราะห์ข้ึ้อม่ีลทุางธุุรกิจในลักษณ์ะ	Real-time	เพืั�อประกอบการตัดสินใจเชิ้งกลยูุ่ทุธ์ุอยู่�างม้ีประสิทุธิุภูาพัยู่ิ�งข้ึ้�น	 ซ้ึ่�งทัุกษะหลักทุ้�	CFO 
จะต้องม้ีต�อไปในอนาคต	ม้ีอยู่่�	8	ประเภูทุ	

8 ท้ักษะท้ี� CFO และนักบัญชีควรัมีในอนาคต

ท่ี่�มา: Economic Times CFO (ETCFO.com)

แรงงานดิิจิิทััล
(Digital Labour)

ความมั�นคงและ
ปลอดิภััยทัางไซเบอร์
(Cybersecurity)

ผู้้�นำาการวิเคราะห์์ข้�อม้ล
(Data Analysis
Leadership)

ความร่วมมือระห์ว่างสายงาน
(Cross-functional
Collaboration)

ทัักษะดิ�านอารมณ์์และสังคม
(Soft Skills)

ทัักษะดิ�านบรรษัทัภิับาล
สังคม และสิ�งแวดิล�อม
(ESG Skills)

ความเข้�าใจิภัาพให์ญ่่องค์กร
(Broader Picture)

ความเข้�าใจิดิ�านเทัคโนโลยี 
ในปัจิจุิบันและอนาคต
(Understanding Present 
and Future Technologies)

CFO	และนักบัญช้้จะต้องม้ีควัามีสามีารถในการบริหารจัดการ	“แรงงานดิจิทัุล”	ผ�านการทุำางาน 
ขึ้อง	AI,	RPA	และ	Machine	Learning	เพืั�อเพิั�มีประสิทุธิุภูาพัในการบริหารองค์กร

CFO	และนักบัญช้้ต้องตระหนักถ้งภัูยู่คุกคามีทุางไซึ่เบอร์ทุ้�อาจสร้างควัามีเส้ยู่หายู่ 
ทุางการเงินแก�องค์กร	 ทัุ�งทุางตรงและทุางอ้อมี	 โดยู่จะต้องม้ีการวัิเคราะห์ผลกระทุบ
ต้นทุุนและผลประโยู่ช้น์	และปล่กฝัึงจิตสำาน้กด้าน	Cybersecurity	ในองค์กรเพืั�อบริหาร 
ควัามีเส้�ยู่งทุางไซึ่เบอร์ได้อยู่�างยู่ั�งยู่ืน

CFO	และนักบัญช้้จะต้องสามีารถวิัเคราะห์ข้ึ้อม่ีลเชิ้งธุุรกิจนอกเหนือจากการเงินได้ 
เช้�น	 ข้ึ้อม่ีลพัฤติกรรมีและการตัดสินใจขึ้องผ้่บริโภูค	และคาดการณ์์แนวัโน้มีทุ้�จะเกิดข้ึ้�น 
ในอนาคตได้อยู่�างแมี�นยู่ำา	โดยู่ใช้้เครื�องมืีอดิจิทัุลต�าง	ๆ	ให้เกิดประโยู่ช้น์ส่งสุด	

เทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีสมีัยู่ใหมี�จะช้�วัยู่ให้ข้ึ้อจำากัดในการทุำางานระหวั�างสายู่งานลดลง 
ดังนั�น	CFO	และนักบัญช้้จะต้องเป็นตัวักลางในการเสริมีสร้างควัามีร�วัมีมืีอระหวั�างสายู่งาน 
เปร้ยู่บเสมืีอนทุ้�ปร้กษาทุางธุุรกิจขึ้ององค์กร	 เพืั�อให้องค์กรม้ีควัามีพัร้อมีในการรับมืีอ 
ควัามีเปล้�ยู่นแปลงทุ้�จะเกิดข้ึ้�นได้

CFO	และนักบัญช้้ต้องมี้ควัามีสามีารถในการสร้างควัามีสัมีพัันธุ์ทุ้�ด้	 สามีารถนำาเสนอ
ข้ึ้อม่ีลซัึ่บซ้ึ่อนให้บุคคลจากต�างสายู่งานเข้ึ้าใจได้	 จ้งจำาเป็นต้องม้ีทุักษะด้านมีนุษยู่์สัมีพัันธ์ุ 
เป็นอยู่�างมีาก	ไมี�วั�าจะเป็นทัุกษะในการสื�อสาร	การกระชั้บสัมีพัันธุไมีตร้กับผ้่ม้ีส�วันได้เส้ยู่ 
และการเจรจาต�อรองก็ตามี

ประเด็น	ESG	จะเป็นหัวัข้ึ้อทุ้�นักลงทุุนให้ควัามีสนใจกับบริษัทุมีากข้ึ้�นในอนาคต	บทุบาทุ
ขึ้อง	 CFO	 และนักบัญช้้ซ้ึ่�งเป็นผ้่ขัึ้บเคลื�อนส�วันงานนักลงทุุนสัมีพัันธ์ุมีาโดยู่ตลอด 
จะต้องเป็นผ้่ร�วัมีกำาหนดและพััฒนากลยุู่ทุธ์ุด้านควัามียู่ั�งยืู่นขึ้ององค์กร	ควับค่�ไปกับ 
คณ์ะกรรมีการด้านควัามียู่ั�งยู่ืน

CFO	 และนักบัญช้้จะต้องเข้ึ้าใจภูาพัใหญ�ขึ้องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมี	 รวัมีถ้ง 
การเปล้�ยู่นแปลงต�าง	ๆ 	ทุ้�ส�งผลกระทุบต�อระบบนิเวัศการดำาเนินธุุรกิจ	เพืั�อเป็นแรงผลักดัน
ในการศ้กษาหาโอกาสการลงทุุนใหมี�ให้แก�องค์กรได้

CFO	 และนักบัญช้้จะต้องม้ีไหวัพัริบในการเปล้�ยู่นแปลงขึ้องเทุคโนโลยู่้ในอนาคต 
ทุ้�จะสามีารถรองรับขึ้นาดธุุรกิจทุ้�ใหญ�ข้ึ้�น	ลดภูาระการทุำางานด้วัยู่มืีอ	กระจายู่ทุรัพัยู่ากร
ไปในงานวิัเคราะห์และงานทุ้�เพิั�มีม่ีลค�าขึ้องบริษัทุได้มีากข้ึ้�น	 เพืั�อรักษาควัามีสามีารถ 
ในการแขึ้�งขัึ้นต�อไปในระยู่ะยู่าวั

อะไรัคือ Skillset ท้ี�จำำาเป็นสำำาหรัับ CFO และนักบัญชีต่อไปในอนาคต ?
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	 การ	Upskilling	 และ	Reskilling	บุคลากรในองค์กรนั�น 
สามีารถทุำาได้ทัุนทุ้	ไมี�จำาเป็นต้องใช้้งบประมีาณ์หรือการลงทุุนขึ้นาดใหญ� 
ตั�งแต�แรก	แต�จะต้องม้ีการวัางแผนการฝึึกฝึนทัุกษะการทุำางานและ 
ควัามีร้่ใหมี�อยู่�างชั้ดเจน	สร้าง	Roadmap	การพััฒนาทัุกษะและมีอบหมีายู่
บทุบาทุหน้าทุ้�แตกต�างจากเดิมี	ยู่ิ�งในยุู่คหลัง	COVID-19	ทุ้�ม้ีการปฏิิบัติงาน 
จากนอกสถานทุ้�ทุำางานได้บุคลากรจะสามีารถเร้ยู่นร้่ทัุกษะใหมี� 
ได้ยืู่ดหยุู่�นมีากข้ึ้�น	ผสมีผสานเวัลาทุำางานและการเร้ยู่นร้่ให้กลมีกลืนกับ 

Ways to Upskill Your

Team and Prepare Them

for the Future of Work

Virtual Training Microlearning Mentoring

P2P Learning Financial aid

Support employees to pursue

in-depth education or

certification of a new subject

to accommodate their

present and future roles

New knowledge built upon

small, constructive

self-learning tools amidst

busy schedules

Transfer knowledge between

subject matter experts

and less experienced

employees, such

as job shadowing

Partake in seminars or

webinars to learn what

others in the same field

of expertise are doing

and share within your

own organization

Support employees to pursue

in-depth education or

certification of a new subject

to accommodate their present

and future roles

จำะดำาเนินการั Upskilling และ Reskilling บุคลากรัอย่างไรัให้ปรัะสำบผู้ลสำำาเรั็จำ ?

ช้้วิัตประจำาวัันขึ้องพัวักเขึ้าได้	 โดยู่องค์กรต้องม้ีระบบการติดตามี 
ควัามีคืบหน้าและทุดสอบสิ�งทุ้�เร้ยู่นร้่มีาอยู่�างชั้ดเจน	ทุ้�สำาคัญกระบวันการ 
ดังกล�าวัไมี�ใช้�การทุำาครั�งเด้ยู่วัจบ	แต�จะต้องทุำาต�อไปเรื�อยู่	ๆ	หล�อหลอมี 
วััฒนธุรรมีการเร้ยู่นร้่อยู่�างไมี�ม้ีข้ึ้ดจำากัด	 เพัราะทุุกวัันน้�ม้ีควัามีร้่และ 
ทัุกษะใหมี�ให้เร้ยู่นร้่อยู่่�ตลอดเวัลา
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	 การ	Upskilling	และ	Reskilling	ขึ้องบุคลากรนั�น	นอกจาก
จะเป็นประโยู่ช้น์ต�อองค์กรในระยู่ะยู่าวัแล้วั	ยู่ังสามีารถรักษาบุคลากร 
ทุ้�ม้ีคุณ์ภูาพัให้อยู่่�กับองค์กรต�อไป	และม้ีควัามีผ่กพัันกับองค์กรยู่ิ�งข้ึ้�น 
โดยู่การทุ้�องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรเหล�านั�นได้เร้ยู่นร้่สิ�งใหมี� 
ทุุ�มีเทุเวัลาและลงทุุนในตัวัเขึ้าให้ฝึึกฝึนและทุดลองทัุกษะทุ้�เร้ยู่นร้่มีา 
ทุำา ใ ห้ เขึ้ า ร้่ ส้ ก วั� า อ ง ค์ ก ร เ ห็น คุณ์ค� า ขึ้อ ง สิ� ง ทุ้� เขึ้ าพัยู่ายู่ามีทุำา 
เพืั�อสร้างควัามีแตกต�างจากเดิมีได้	 	 จ้งอยู่ากจะขึ้อฝึากประเด็นเรื�อง 
Upskilling	และ	Reskilling	 ให้แก�ผ้่นำาองค์กรสายู่งานการเงินและ 
บัญช้้ทุุกทุ�านได้พิัจารณ์าและริเริ�มีทุำา	 เพืั�อสร้างบุคลากรทุ้�ม้ีคุณ์ภูาพั 
ในสายู่งานน้�ต�อไปด้วัยู่ค�ะ	ขึ้อบคุณ์ค�ะ		

เอกสารอ�างอิง

- World Economic Forum 2020: The Future of Jobs Report 2020 
 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
- How chief financial officers are reskilling in the digital world 
 https://cfo.economictimes.indiatimes.com/news/how-chief-financial- 
 officers-are-reskilling-in-the-digital-world/74116874
- Why Now Is the Right Time to Step Up Accounting Professional  
 Development https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/ 
 why-now-is-the-right-time-to-step-up-accounting-professional-devel 
 opment
- Upskilling – what’s all the fuss about?  
 https://www.accountingweb.co.uk/community/industry-insights/ 
 upskilling-whats-all-the-fuss-about
- Upskilling Management Accountants  
 https://sfmagazine.com/post-entry/april-2020-upskilling-manage 
 ment-accountants/
- Institute of Management Accountants (IMA): The Impact of Big Data  
 on Finance Now and in the Future
 https://www.imanet.org/-/media/1b54d5e06b32462ea90e 
 61b7ad536bdd.ashx

ปิดท้้ายบท้ความ

โดย นางสาวนภารััตน์ ศรัีวรัรัณวิทย์
กรรมีการในคณ์ะกรรมีการวิัช้าช้้พับัญช้้ด้านการบัญช้้บริหาร
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	 นัักบััญชีีทุุกทุ่านัทุราบัเป็็นัอย่่างดีีว่่าบัริษััทุหรือห้างหุ้นัส่่ว่นันิัติิบุัคคลต้ิองมีีการจััดีทุำาบััญชีีติามีมีาติรฐานับััญชีีเมืี�อได้ีกำาไรสุ่ทุธิิทุางบััญชีีแล้ว่ 
ในัการจัะนัำากำาไรสุ่ทุธิิมีาคำานัว่ณภาษัีจัะติ้องมีีการป็รับัป็รุงให้เป็็นักำาไรสุ่ทุธิิติามีหลักเกณฑ์์ติามีกฎหมีาย่ภาษัีก่อนั	ซึ่่�งการป็รับัป็รุงดีังกล่าว่นัี� 
เกิดีจัากคว่ามีแติกต่ิางของมีาติรฐานัการบััญชีีและภาษีัในัการรับัร้้ราย่ได้ีและราย่จ่ัาย่	โดีย่หลัก	ๆ	ของคว่ามีต่ิางดัีงกล่าว่เกิดีจัาก

	 ในท่ี่�น่�จะกล่่าวถึึงความต่่างในข้้อท่ี่�	4	เป็็นรายจ่ายท่ี่�หัักเป็็นรายจ่ายที่างภาษ่ีได้้มากกว่าท่ี่�จ่ายจริงซึึ่�งในที่างบััญช่ีจะรับัร้้รายจ่ายต่ามหัลั่กฐาน
การจ่ายจริงเพ่ียงเท่ี่านั�น		ในที่างภาษ่ีจึงต้่องที่ำาการป็รับัป็รุงกำาไรสุุที่ธิิที่างภาษ่ีโด้ยการหัักรายจ่ายเพิี�มต่ามท่ี่�กฎหัมายภาษ่ีอนุญาต่	รายจ่ายในที่างภาษ่ี
ท่ี่�หัักได้้มากกว่าหันึ�งเท่ี่าข้องท่ี่�จ่ายจริงม่หัล่ายป็ระเภที่ขึ้�นอย่้กับัแต่่ล่ะช่ีวงระยะเวล่าท่ี่�ภาครัฐจะม่มาต่รการให้ัม่การจ่ายเงินป็ระเภที่ใด้ก็จะม่กฎหัมาย
ให้ัสิุที่ธิิป็ระโยชีน์ด้้านภาษ่ีโด้ยให้ัหัักรายจ่ายได้้มากกว่าจ่ายจริงในช่ีวงระยะเวล่าหันึ�ง

4 5
รายได้้ที่างบััญช่ีไม่
เป็็นรายได้้ที่างภาษ่ี

รายได้้ที่างบััญช่ี
ไม่รับัร้้แต่่ถืึอเป็็น
รายได้้ที่างภาษ่ี

รายจ่ายที่างบััญช่ีถืึอ
เป็็นรายจ่าย
ที่างภาษ่ีไม่ได้้

บััญช่ีรับัร้้รายได้้
รายจ่ายเช่ีนเด่้ยวกับั
ภาษ่ีแต่่คนล่ะรอบั
ระยะเวล่าบััญช่ี

ไม่เป็็นรายจ่าย
ที่างบััญช่ีแต่่ภาษ่ี
ถืึอเป็็นรายจ่ายได้้
หัรือถืึอเป็็นรายจ่าย
ได้้มากกว่าท่ี่�จ่ายจริง

	 สุำาหัรับัรายจ่ายการบัริจาคเพีื�อการศึึกษีานั�นกรมสุรรพีากรม่การออก 
พีระราชีกฤษีฎ่กาใหั้หัักเป็็นรายจ่ายได้้สุองเที่่ามาเป็็นระยะ	ๆ	ในเด้ือนกันยายน 
2563	ได้้ม่การออกพีระราชีกฤษีฎ่กาว่าด้้วยการยกเว้นรัษีฎากร	 (ฉบัับัที่่�	713) 
พี.ศึ.	2563	บััญญัต่ิใหั้การบัริจาคเพีื�อการศึึกษีาข้องนิต่ิบัุคคล่สุามารถึหัักเป็็น 
รายจ่ายได้้สุองเที่่าสุำาหัรับัการบัริจาคในชี่วงระยะเวล่าต่ั�งแต่่	1	มกราคม	2563 
ถึึง	31	ธัินวาคม	2564	แล่ะการบัริจาคต้่องเป็็นไป็ต่ามเงื�อนไข้ดั้งน่�

	 นอกจากการให้ัหัักเป็็นรายจ่ายได้้สุองเท่ี่าในด้้านภาษ่ีเงินได้้นิติ่บุัคคล่แล้่ว 
เพีื�อเป็็นการจ้งใจใหั้ม่การสุนับัสุนุนการศึึกษีาอย่างต่่อเนื�อง	ในพีระราชีกฤษีฎ่กา 
ด้ังกล่่าวจึงบััญญัต่ิใหั้ยกเว้นภาษี่ม้ล่ค่าเพีิ�ม	ภาษี่ธิุรกิจเฉพีาะ	แล่ะอากรแสุต่มป็ ์
สุำาหัรับัการบัริจาคเงิน	หัรือที่รัพีย์สิุนให้ัแก่สุถึานศึึกษีาในกรณ่ีดั้งกล่่าวอ่กด้้วย

	 1.	ต้่องบัริจาคผ่่านระบับับัริจาคอิเล็่คที่รอนิกส์ุ	(e-Donation)
	 2.	สุถึานศึึกษีาท่ี่�บัริจาคต้่องเป็็นสุถึานศึึกษีาเหัล่่าน่�เท่ี่านั�น		
	 (ก)	 สุถึานศึึกษีาข้องรัฐ	
	 (ข้)	 โรงเร่ยนเอกชีนต่ามกฎหัมายว่าด้้วยโรงเร่ยนเอกชีน	แต่่ไม่รวมถึึง 
	 	 โรงเร่ยนนอกระบับัต่ามกฎหัมายว่าด้้วยโรงเร่ยนเอกชีน
	 (ค)	สุถึาบัันอุด้มศึึกษีาเอกชีนต่ามกฎหัมายว่าด้้วยสุถึาบัันอุด้มศึึกษีาเอกชีน	
	 (ง)	 สุถึานศึึกษีาท่ี่�จัด้ตั่�งขึ้�นในป็ระเที่ศึไที่ยต่ามสุนธิิสัุญญาหัรือความต่กล่ง 
	 	 ระหัว่างรัฐบัาล่ไที่ยกับัที่บัวงการชีำานัญพิีเศึษีแห่ังสุหัป็ระชีาชีาติ่
	 3.	นำารายจ่ายบัริจาคเพีื�อการศึึกษีาน่�รวมกับัเงินบัริจาคเพีื�อสุาธิารณีกุศึล่ 
	 	 การศึึกษีา	การก่ฬาต่ามหัักรายจ่ายที่างภาษี่อื�น	ๆ	แล่้ว	ต่้องไม่เกิน 
	 	 ร้อยล่ะสุิบัข้องกำาไรสุุที่ธิิก่อนหัักรายจ่าย	 เพีื�อการกุศึล่สุาธิารณีะหัรือ 
	 	 เพีื�อการสุาธิารณีป็ระโยชีน์	แล่ะรายจ่ายเพีื�อการศึึกษีาหัรือเพีื�อการก่ฬา 
	 	 ต่ามกฎหัมายภาษ่ี

เงินบริจาคความต่างของบัญชีและภาษีที่เป็นคุณ
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	 เมื�อวันที่่�	30	ตุ่ล่าคม	2563	กรมสุรรพีากรได้้ม่การออกป็ระกาศึอธิิบัด้ ่
กรมสุรรพีากร	 ฉบัับัที่่ �	 24	 เรื �อง	 กำาหันด้หัล่ักเกณีฑ์์	 วิธิ ่การ	 แล่ะเงื �อนไข้ 
เพีื�อการยกเว้นภาษี่เงินได้้	ภาษี่ม้ล่ค่าเพีิ�ม	ภาษี่ธิุรกิจเฉพีาะ	แล่ะอากรแสุต่มป็์	
สุำาหัรับัการบัริจาคใหั้แก่สุถึานศึึกษีาผ่่านระบับับัริจาคอิเล่็กที่รอนิกสุ	์กำาหันด้ใหั ้
การบัริจาคเป็็นที่รัพีย์สุินหัรือสุินค้าข้องบัริษีัที่หัรือหั้างหัุ ้นสุ่วนนิต่ิบัุคคล่	
จะต้่องเป็็นไป็ต่ามหัลั่กเกณีฑ์์	วิธ่ิการ	แล่ะเงื�อนไข้	ดั้งน่�

	 นักบััญชี่ต่้องใชี้สุิที่ธิิหัักรายจ่ายสุองเที่่าสุำาหัรับัม้ล่ค่าการนำาสุินค้าหัรือ 
ที่รัพีย์สิุนข้องบัริษัีที่ไป็บัริจาคต่ามแนวข้้างต้่นควรแจ้งให้ัผ้้่รับับัริจาคได้้ด้ำาเนินการ 
ในระบับั	e-Donation	ให้ัม่ม้ล่ค่าต่รงต่ามเกณีฑ์์น่�		อนึ�งป็ระกาศึอธิิบัด่้กรมสุรรพีากร 
ฉบัับัท่ี่�	24	อนุญาต่ให้ัใช้ีข้้อม้ล่การบัริจาคท่ี่�ป็รากฏในระบับับัริจาคอิเล็่กที่รอนิกส์ุ 
เป็็นหัลั่กฐานป็ระกอบัการใช้ีสิุที่ธิิโด้ยไม่ต้่องแสุด้งเอกสุารหัลั่กฐานการบัริจาค

	 การบัริจัาคไดี้ส่ิทุธิิหักราย่จั่าย่ส่องเทุ่าจั่งเป็็นัคว่ามีติ่างของบััญชีี 
และภาษัีทุี�เป็็นัคุณ	อย่่างไรก็ติามีให้ดีำาเนัินัการติามีเงื�อนัไขทุี�กฎหมีาย่กำาหนัดี
ให้ถู้กติ้องครบัถู้ว่นัดี้ว่ย่	หากผิิดีพลาดีไป็อาจัติ้องชีำาระภาษัีเพิ �มีพร้อมี 
เบีั�ย่ป็รับัเงินัเพิ�มี

แนวปฎิิบัติที่นักบัญชีควรทราบ

กรณี่ที่่ �ซึ่ื �อที่รัพีย์สุินมาเพีื �อบัริจาค	ต่้องม่หัล่ักฐานการได้้มา 
ซึ่ึ�งที่รัพีย์สุินที่่�ระบัุจำานวนแล่ะม้ล่ค่าต่้นทีุ่นข้องที่รัพีย์สุินนั�น 
โด้ยใหั้ถึือว่าม้ล่ค่าต่ามหัล่ักฐานด้ังกล่่าวเป็็นม้ล่ค่าข้องรายจ่าย 
ท่ี่�บัริจาค

กรณี่ที่่ �นำาที่รัพีย์สุินที่่ �ได้้บัันที่ึกบััญชี่ที่รัพีย์สุินนั �นมาบัริจาค 
ใหั้ถึือเอาม้ล่ค่าต่้นทีุ่นสุ่วนที่่�เหัล่ือจากการคำานวณีหัักค่าสุึกหัรอ 
แล่ะค่าเสืุ�อมราคาข้องที่รัพีย์สิุนเป็็นม้ล่ค่าข้องรายจ่ายท่ี่�บัริจาค

กรณี่ที่่�นำาสุินค้ามาบัริจาค	ไม่ว่าเป็็นสุินค้าที่่�ผ่ล่ิต่เอง	หัรือซึ่ื�อมา 
เพีื�อข้าย	 ใหั้ถึือเอาม้ล่ค่าต่้นทีุ่นข้องสุินค้าด้ังกล่่าวที่่�ม่เอกสุาร 
หัล่ักฐานสุามารถึพีิสุ้จน์ได้้	 เป็็นม้ล่ค่าข้องรายจ่ายที่่ �บัริจาค
แต่ ่ม ้ล่ค ่าด้ ังกล่ ่าวต่ ้องไม ่ เก ินราคาสุ ินค ้าคงเหัล่ ือยกมา 
ต่ามมาต่รา	65	ที่วิ	 (6)	แหั่งป็ระมวล่รัษีฎากร	 (4)	ม้ล่ค่าข้อง
ที่รัพีย์สุินหัรือสุินค้าที่่�ซึ่ื �อมาเพีื �อบัริจาคนั�น	จะต่้องม่จำานวน 
ไม่เกินราคาที่่�พีึงซึ่ื�อได้้โด้ยป็กต่ิ	ที่ั�งน่�	ต่ามมาต่รา	65	ต่ร่	 (15) 
แห่ังป็ระมวล่รัษีฎากร

โดย นางชลลดา ฟููวััฒนศิิลป์์
กรรมการในคณีะกรรมการวิชีาช่ีพีบััญช่ีด้้านการบััญช่ีภาษ่ีอากร
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เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตร “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1/64” 

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

 หลักสูตร “สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก

 TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/64”   

   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 1,900 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,200 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ สภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “Analytical Thinking in the Internal Audit Process

 (การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) รุ่น 1/64” 

 วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชำดา

  หลักสูตร “โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I”  

 วันที่ 6-7, 13-14, 20-21, 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 10,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 11,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23


