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สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชีต่อสถานการณ์สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชีต่อสถานการณ์

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

เรีียน ท่่านสมาชิิก และบุุคลากรีสภาวิิชิาชีิพบัุญชีิ

 	 ตามท่ี่�เกิิดโรคติดต่อเช้ื้�อไวรัส	COVID	–19	ซ่ึ่�งขณะน่ี้�ได้แพร่กิระจายไปหลายภููมิภูาคในี้ประเที่ศไที่ยและหลายประเที่ศ 
ทัี่�วโลกิ	โดยม่จำานี้วนี้ผูู้้ติดเช้ื้�อเพิ�มมากิข่�นี้	และในี้ขณะน่ี้�ยังไม่สามารถยับยั�งกิารแพร่ระบาดได้	 จ่งขอให้ทุี่กิท่ี่านี้ดูแลรักิษาสุขภูาพ 
ให้สะอาดปลอดภัูย	 เฝ้้าสังเกิตอากิารของตนี้เองอยู่เสมอ	และเม้�อม่อากิารสุ่มเส่�ยงขอให้ปฏิิบัติตามคำาแนี้ะนี้ำาของกิระที่รวง
สาธารณสุข	และไม่ควรเดินี้ที่างไปต่างประเที่ศ	หร้อไปในี้สถานี้ท่ี่�ท่ี่�ม่คนี้พลุกิพล่านี้แออัดในี้ช่ื้วงเวลาน่ี้�

	 สภูาวิชื้าช่ื้พบัญช่ื้ได้ดำาเนิี้นี้กิารออกิมาตรกิาร	ข้อกิำาหนี้ด	และปฏิิบัติในี้กิารป้องกัินี้กิารแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัส	COVID-19	
มาโดยตลอด	โดยได้กิำาหนี้ดจุดคัดกิรองวัดอุณหภููมิสำาหรับผูู้้มาติดต่อภูายในี้อาคารสภูาวิชื้าช่ื้พบัญช่ื้	รวมถ่งกิำาชัื้บให้บุคลากิร 
เจ้าหน้ี้าท่ี่�สภูาวิชื้าช่ื้พบัญช่ื้ปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ตลอดจนี้จัดให้ม่กิารที่ำาความสะอาดห้องประชุื้ม	 ห้องนี้ำ�า	 อุปกิรณ์ภูายในี้
สำานัี้กิงานี้	ติดตั�งแอลกิอฮอล์ล้างม้อทัี่�วทีุ่กิชัื้�นี้อาคาร	เป็นี้ต้นี้	แต่ถ่งอย่างไรก็ิตาม	จากิกิารรายงานี้ข่าวสารของหนี้่วยงานี้ภูาครัฐ
สถานี้กิารณ์กิารแพร่ระบาดม่กิารเพิ�มระดับท่ี่�สูงข่�นี้	 ซ่ึ่�งไม่สามารถคาดกิารณ์ได้ว่าจะยุติเม้�อใด	 เพ้�อความปลอดภูัยของทีุ่กิท่ี่านี้
สภูาวิชื้าช่ื้พบัญช่ื้จ่งได้ประกิาศแจ้งเล้�อนี้กิารที่ดสอบ	CPA	ครั�งท่ี่�	45	(1/2563)	เม้�อวันี้ท่ี่�	21-	22	ม่นี้าคม	ท่ี่�ผู่้านี้มา	และเล้�อนี้ 
กิารจัดอบรมสัมมนี้า	และกิิจกิรรมอ้�นี้	ๆ	ของสภูาวิชื้าช่ื้พบัญช่ื้ท่ี่�เส่�ยงต่อกิารแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัส	COVID-19	ตามข่าวสาร 
ท่ี่�แจ้งให้ทุี่กิท่ี่านี้ที่ราบไปแล้ว

	 สุดท้ี่ายน่ี้�	ขอให้ทุี่กิท่ี่านี้ช่ื้วยกัินี้ดูแลสุขภูาพตนี้เองให้ม่ความสมบูรณ์
แข็งแรง	หากิสถานี้กิารณ์เปล่�ยนี้แปลงไปหร้อม่ข่าวสารสภูาวิชื้าช่ื้พบัญช่ื้จะแจ้ง
ให้ที่ราบต่อไป	ขอให้ทุี่กิคนี้ติดตามข่าวสารผู่้านี้ช่ื้องที่างประชื้าสัมพันี้ธ์ต่าง	ๆ	
ของสภูาวิชื้าช่ื้พบัญช่ื้	เพ้�อรับรู้และปฏิิบัติให้เป็นี้ไปในี้ทิี่ศที่างเด่ยวกัินี้

 สำาหรีบัุท่่านสมาชิิกและผู้้�ปรีะกอบุวิิชิาชิพีบุญัชิทีี่�มีควิามกงัวิลใจ
ในเร่ี�องการีเข้�ารัีบุการีท่ดสอบุ CPA ในครัี�งถััดไป รีวิมถึังการีเข้�าอบุรีม ในเร่ี�องการีเข้�ารัีบุการีท่ดสอบุ CPA ในครัี�งถััดไป รีวิมถึังการีเข้�าอบุรีม 
เพ่�อเก็บุชัิ�วิโมงพฒันาควิามรี้�ต่่อเน่�อง (CPD) ข้องปี 256เพ่�อเก็บุชัิ�วิโมงพฒันาควิามรี้�ต่่อเน่�อง (CPD) ข้องปี 25633  สภาวิิชิาชีิพบัุญชีิ 
ข้อแจ�งให�ท่รีาบุว่ิาข้ณะนี�อย่้รีะหวิ่างการีพิจารีณาหามาต่รีการีผู้่อนปรีน 
เพ่�อปรีะโยชิน์แก่ทุ่กฝ่่ายอย่างเต็่มกำาลังที่�สุด

 ในการีให�บุริีการีอ่�น ๆ สภาวิิชิาชีิพบัุญชีิยังคงเปิดให�บุริีการี 
ต่ามปกติ่ หากมีควิามจำาเป็นต่�องเข้�ามาติ่ดต่่อสอบุถัามใชิ�บุริีการี 
สภาวิิชิาชีิพบัุญชีิข้อให�เป็นเฉพาะในกรีณีที่�มีควิามจำาเป็นเร่ีงด่วินเท่่านั�น
หากเป็นการีใชิ�บุริีการีหร่ีอติ่ดต่่อสอบุถัามทั่�วิไป ข้อแนะนำาให�ใชิ�บุริีการี 
Online Service หร่ีอช่ิองท่าง Email : tfac@tfac.or.th หร่ีอโท่รีศััพท์่ 
02 685 2500 ก็จะสะดวิกและปลอดภัยแก่ตั่วิท่่านเองมากที่�สุด

 นอกจากนี� เร่ี�องการีย่�นงบุการีเงินต่่อกรีมพัฒนาธุุรีกิจการีค�าและเร่ี�องการีย่�นงบุการีเงินต่่อกรีมพัฒนาธุุรีกิจการีค�าและ
การีย่�นแบุบุเสียภาษีี (ภงด.50การีย่�นแบุบุเสียภาษีี (ภงด.50)) ปรีะจำาปี 2562 ข้องนิติ่บุุคคลต่่าง ๆ 
นั�น ข้ณะนี�สภาวิิชิาชีิพบัุญชีิอย่้รีะหว่ิางปรีะสานงานอย่างต่่อเน่�องกับุ 
กรีมพฒันาธุุรีกิจการีค�าและกรีมสรีรีพากรี เพ่�อกำาหนดการีผู้อ่นปรีนภารีะ
แก่สมาชิิก ซึึ่�งคาดว่ิาจะได�ข้�อสรุีปที่�สอดคล�องกันในเร็ีวิ ๆ  นี� โปรีดติ่ดต่าม

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพันธกุล
วันี้ท่ี่�	23	ม่นี้าคม	2563



	 ก่่อนอ่นผมขอนำ�ท่่ �นม�รู้้� จััก่ กั่บศััพท์่คำำ�ว่่ � 

Digital	Disruption	คำือ	อะไรู้	?

คำว่�มหม�ยของคำำ�ว่่�	Digital	Disruption	

 Digital Disruption เป็็นการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งท่ี่�เกิดจากเที่คโนโลี่ย่ 
ดิจิที่ัลี่ ที่่�มี่ผลี่กระที่บอย่างมีาก ต่่อรูป็แบบธุุรกิจ ผลี่ิต่ภััณฑ์์ แลี่ะบริการ
เน่�องจากนวััต่กรรมีใหม่ี ๆ ท่ี่�เกิดข้ึ้�น 

Digital Disruption

เป็็นโอก่�สหรืู้อคำว่�มล้�มเหล้ว่?

 ถ้้าเราให้ควัามีสนใจ หร่อที่ำาควัามีเข้ึ้าใจ Digital Disruption 
จะมีองเห็นช่่องที่างท่ี่�เป็็นป็ระโยช่น์ต่่อธุุรกิจท่ี่�ที่ำาอยู่ แลี่ะนำามีาซ้ึ่�งควัามี
สำาเร็จในอนาคต่ กล่ี่าวัค่อ ม่ีโอกาสที่ำาให้ธุุรกิจเติ่บโต่ เน่�องจากให้ 
ควัามีพ้ึงพึอใจกับลูี่กค้าปั็จจุบัน แลี่ะเพิึ�มีพูึนลูี่กค้ารายใหม่ีเพิึ�มีมีากข้ึ้�น
 แต่่ถ้้าเราเพิึกเฉยไมี่ยอมีรับการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งต่ามีเที่คโนโลี่ย่ 
(Technology) หร่อนวััต่กรรมี (Innovation) ใหม่ี เราก็ไม่ีสามีารถ้ 
ที่ำาการแข่ึ้งขัึ้นกับต่ลี่าดได้ แลี่ะนำาไป็สู่ควัามีล้ี่มีเหลี่วัในท่ี่�สุด

สภ�ว่ิช�ชีพบัญชี	VS	Digital	Disruption

 อาช่่พึนักบัญช่่ก็เช่่นเด่ยวักัน อยากให้พึวักเรามีอง Digital 
Disruption เป็็นโอกาส ซ้ึ่�งสภัาวิัช่าช่่พึบัญช่่ ได้ม่ีส่วันร่วัมีพัึฒนา 
ควัามีพึร้อมีให้กับนักบัญช่่ เช่่น การให้ควัามีรู้ในการอบรมีในสาขึ้า 
ควัามีรู้ด้านต่่าง ๆ  ท่ี่�สนับสนุนงานด้านบัญช่่ โดยเฉพึาะอย่างยิ�ง การจัดที่ำา 
Application SME สบายใจ ซึ่้�งม่ีผลี่ต่่อการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งบที่บาที่
วิัธุ่ที่ำางาน แลี่ะเพิึ�มีคุณค่าให้แก่นักบัญช่่ เป็็นต้่น สภัาวิัช่าช่่พึบัญช่่ 
จะเดินหน้าเต่ร่ยมีควัามีพึร้อมีต่่อไป็เพ่ึ�อนักบัญช่่ทุี่กท่ี่าน

คำว่�มสำ�คำัญของข�อม้ล้ในยุคำ	Digital	Disruption

 ปั็จจุ บันขึ้้อมีูลี่เป็็นที่รัพึยากรท่ี่�สำาคัญแลี่ะมี่ควัามีจำาเป็็น 
ในการป็ระกอบธุุรกิจ ข้ึ้อมีูลี่ยิ�งม่ีคุณค่าเมี่�อมี่ควัามีถู้กต่้อง แมี่นยำา 
เป็็นป็ัจจุบัน (On-line / Real Time) แลี่ะถู้กนำามีาใช้่ในเชิ่งวัิเคราะห ์
วิัจัยเพ่ึ�อการวัางแผน การตั่ดสินใจ การแข่ึ้งขัึ้นการบริหารควัามีเส่�ยง
แลี่ะการพึยากรณ์ที่างธุุรกิจ การบันท้ี่กข้ึ้อมูีลี่ที่างบัญช่่ให้ถู้กต้่อง 
ลี่ดการที่ำางานท่ี่�ซึ่ำ�าซ้ึ่อน ลี่ดต้่นทุี่นในการป็ฏิิบัติ่งาน รายการบัญช่่ต้่องถู้ก
บันท้ี่กทัี่นท่ี่เม่ี�อที่ำารายการ ณ จุดท่ี่�เกิด Business Transaction

ออกบููธแนะนำ� Application SME 
ท�งออกธุรกิจ SMEs ในยุุคบัูญชีีเดีียุว

ออกบููธแนะนำ� Application SME สบู�ยุใจ 
ในง�น SMEs ชัี�นดีีเริ�มที�บัูญชีีเดีียุว

โครงก�รอบูรมวิธีก�รใช้ี
“Application SME สบู�ยุใจ”

 จัดีก�รอบูรมสัมมน�เกี�ยุวกับูก�รจัดีทำ�บัูญชีี 
สำ�หรับูธุรกิจชุีมชีนผ่่�น Application SME สบู�ยุใจ

การเตรียมความพร้อมให้้กับนัักบัญชีี การเตรียมความพร้อมให้้กับนัักบัญชีี 
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 Conceptual	Design	ของ	Application	SME	สบ�ยใจั

ท่ี่�สภัาวิัช่าช่่พึบัญช่่ได้จัดที่ำาข้ึ้�น เพ่ึ�อให้ SME ใช้่บันท้ี่กรายการให้สอดคล้ี่อง
กับแนวัที่างดังกล่ี่าวั กล่ี่าวัค่อ ผู้้�ประกอบการ SME เม่ื่�อบันทึึก Business 
Transaction ระบบจะบันทึึกบัญชีีให้�โดยอัตโนมัื่ติ (ระบบ ERP)

 เอเซีียในป็	ี2020	:	ให�จัับต�ดูเ้ท่รู้นดู	์(Trends)	ท่�งธุรุู้ก่จิั

ของป็รู้ะเท่ศัต่�ง	ๆ	ในเอเซีีย	เม่อคำล้่นคำว่�มถี่ี�	5G	เข��ม�	ไดู�แก่่

 1. เทึคโนโลยีเพ่ื่�อสุุขภาพื่และเทึเลเมื่ดิซีีน (Telemedicine)
 2. เทึคโนโลยีการขนสุ่ง
 3. เทึคโนโลยีช่ีวยผู้ลักดันการจ�างงานและเพิื่�มื่ผู้ลดีต่อองค์กร
 4. ฟิินเทึคโตต่อเน่�อง
 5. ผู้้�ช่ีวยอัจฉริยะ

	 จั�ก่เท่รู้นดู์	 (Trends)	ดูังก่ล้่�ว่จัะเห็นว่่�	Application	

SME	สบ�ยใจั	ท่ี�สภ�ว่ิช�ชีพบัญชีจััดูท่ำ�นั�น	 จัะสอดูคำล้�องก่ับ 

เท่รู้นดู์	(Trends)	ในข�อ	3	ก่ล้่�ว่คำือ 

              เพิื่�มื่ประสิุทึธิิภาพื่ให้�ผู้้�ประกอบการ SME
              ลดต�นทุึน
              ผู้ลักดันให้�นักบัญชีีมีื่งานทึำาอย่างมีื่คุณค่า

นัก่บัญชีต�องเตรีู้ยมคำว่�มพรู้�อมอย่�งไรู้?	

เพ่อเข��ส่้ยุคำ	Digital	Disruption

    สิ�งท่ี�นัก่บัญชีต�องเตรู้ียมคำว่�มพรู้�อม	ไดู�แก่่

1.	นัก่บัญชีต�องเป็ล้ี�ยน	Concept	 ในก่�รู้ 

	 ท่ำ�ง�น จากการที่ำามีาก ได้ VALUE น้อย เป็็นการที่ำาน้อย 
 ได้ Value มีาก
  ทัี่�งน่� ต้่องอาศััยเคร่�องม่ีอช่่วัย โดยใช้่เที่คโนโลี่ย่ 
 ที่ำางานมีากแต่่ม่ี VALUE น้อยแที่นนักบัญช่่

2.	 เพิ�มขีดูคำว่�มส�ม�รู้ถี่ ปั็จจุบันผู้ป็ระกอบการ  
 SME พึยายามีเพิึ�มีข่ึ้ดควัามีสามีารถ้เป็็น Smart SME  
 นักบัญช่่ก็เช่่นเด่ยวักัน ต้่องป็รับตั่วัจาก Accountant  
 เป็็น Smart Accountant

  นอกจากม่ีเคร่�องม่ีอต่ามีข้ึ้อ 1 แล้ี่วันักบัญช่่ 
 จะต้่องป็รับเป็ล่ี่�ยนวิัธุ่การที่ำางานจากผู้บันท้ี่กข้ึ้อมูีลี่ 
 ต่ามีเอกสารท่ี่�จัดที่ำาข้ึ้�น เป็ล่ี่�ยนเป็็นให้ผู้ที่ำารายการ 
 Business Transaction เป็็นผู้บันท้ี่กข้ึ้อมูีลี่ แล้ี่วัระบบ 
 IT จะนำาข้ึ้อมูีลี่ดังกล่ี่าวัส่งเข้ึ้าระบบงานบัญช่่ (ERP)  
 ทัี่นท่ี่ โดยอัต่โนมัีติ่แลี่ะระบบจะที่ำารายงานที่างการเงิน
 ต่่อไป็ นักบัญช่่จะเป็ล่ี่�ยนหน้าท่ี่�มีาที่ำาการที่บที่วัน 
 (Review) ข้ึ้อมูีลี่แลี่ะรายงานที่างการเงิน แลี่ะที่ำาการ 
 วิัเคราะห์เพ่ึ�อให้ควัามีเห็นแก่ฝ่่ายจัดการในการตั่ดสินใจ

3.	 เป็ล้ี�ยนคำว่�มไดู�เป็รู้ียบเชิงเป็รู้ียบเท่ียบ 

	 ส้ค่ำว่�มไดู�เป็รีู้ยบเชงิแขง่ขนั	ด้วัยนวััต่กรรมีแลี่ะ 
 ควัามีคิดสร้างสรรค์

4.	นัก่บัญชีจัะไม่เป็็น	 Pure	 Accountant 

  อ่ ก ต่่ อ ไป็แ ล้ี่ วั  ก ล่ี่ า วั ค่ อ  นั ก บัญ ช่่ ต้่ อ ง 
 เต่ร่ยมีควัามีพึร้อมีในควัามีรู้รอบด้าน หร่อเร่ยกว่ัา 
  สหวิัที่ยาการ( ไมี่จำา เ ป็็นต่้อง เ ป็็น ผู้ เช่่� ยวัช่าญ) 
 เช่่น การเงินสมัียใหม่ีกระบวันการผลิี่ต่ ผลิี่ต่ภััณฑ์์ 
  งานวัิศัวักรรมี กฎหมีายท่ี่�เก่�ยวัข้ึ้อง เที่คโนโลี่ย่ 
 สารสนเที่ศั ภัาษ่ีอากร Team of Reference 
 (TOR) ในกระบวันการจัดซ่ึ่�อจัดจ้างการบริหาร 
 สั ญ ญ า  ค ณิ ต่ ศั า ส ต่ ร์ ป็ ร ะ กั น ภัั ย  เ ป็็ น ต้่ น 
 เพ่ึ�อนำามีาป็ระยุกต์่ใช้่กับงานบัญช่่ 

5.	นัก่บัญชีจัะต�องเป็็นผ้�ป็รู้ะส�นง�นเช่อมโยง 

	 ธุรุู้ก่รู้รู้มท่ี่�เกิดข้ึ้�นทัี่�งหมีดในองค์กร โดยใช้่ป็ระโยช่น์ 
 จากเที่คโนโลี่ย่สารสนเที่ศั (Information Technology) 
 
 สิุ�งทีึ�กระผู้มื่นำาเสุนอข�อม้ื่ลดังกล่าว เพ่ื่�อให้�เกิด
เป็นร้ปธิรรมื่ สุภาวิชีาชีีพื่บัญชีี โดยการนำาของท่ึานนายก 
สุภาวิชีาชีีพื่บัญชีี นายจักรกฤศฏิิ์� พื่าราพัื่นธิกุล จะร่วมื่ 
พัื่ฒนาความื่พื่ร�อมื่ให้�กับนักบัญชีีทุึกท่ึาน เพ่ื่�อเข�าสุ่้ยุค  
Digital Disruption ตลอดไปครับ

นายประเสริฐ หวัังรัตนปราณีี
อุป็นายกคนท่ี่�สามี แลี่ะป็ระธุานคณะกรรมีการวิัช่าช่่พึบัญช่่

ด้านการที่ำาบัญช่่
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การประชุุมเร่อง การขัับเคลื่่อน

ผู้้�ประกอบวิิชุาชุีพแลื่ะแรงงานขั�ามชุาติิ

สภาวิิชุาชุีพบัญชุี จััดพิธีีมอบวิุฒิิบัติร

โครงการประกาศนียบัติรการรายงาน

ทางการเงินไทย ประจัำาปี 2562

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 20	 กุุมื่ภาพัันธ์์	2563	 ผู้้�แที่นสภาวัิชาช่พับััญช่ 
ได้�แกุ่	นายชััยยุทธ อัังศุุวิิทยา	ผู้้�ช่วัยเลขาธิ์กุาร	นางมาลิินี หาญบุุญทรง
ผู้้�จััด้กุารศู้นย์อบัรมื่	ที่ด้สอบัและประเมิื่นผู้ลและส่วันงานต่่างประเที่ศู
และนายสายชัลิ เช้ั�อัทหาร	 ผู้้�ช่วัยผู้้�จััด้กุารฝ่่ายกุฎหมื่าย	 เข�าร่วัมื่
กุารประชุมื่ระด้มื่สมื่องท่ี่�จััด้โด้ยสภาวิัศูวักุร	 เร่�อง	กุารขับัเคล่�อน 
ผู้้�ประกุอบัวิัชาช่พัและแรงงานข�ามื่ชาติ่	ณ	 โรงแรมื่แอมื่บัาสเด้อร์	
สุขุมื่วิัที่	กุรุงเที่พัมื่หานคร	โด้ยกุารประชมุื่ครั�งน่�	เป็นกุารประชมุื่ร่วัมื่กัุบั 
หลายหน่วัยงานทัี่�งภาครัฐและภาคเอกุชน	เพ่ั�อให�รับัที่ราบัถึึงกุฎหมื่าย 
ท่ี่� เ กุ่�ยวัข�องกัุบักุารเคล่�อนย�ายแรงงาน	 ทัี่�งขาเข�าและขาออกุ 
ในกุารขออนุญาต่ที่ำางานในประเที่ศูและต่่างประเที่ศู	 วิัธ่์กุาร 
เคล่�อนย�ายแรงงานคนต่่างชาติ่ในปัจัจุับััน	รวัมื่ถึึงหาร่อแนวัที่างร่วัมื่กัุน
ในกุารเคล่�อนย�ายกุลุ่มื่นักุบัริกุารวิัชาช่พั

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	25	กุุมื่ภาพัันธ์์	2563	สภาวิัชาช่พับััญช่	จััด้พิัธ่์มื่อบั
วุัฒิิบััต่ร	“โครงการประกาศุนียบัุตรการรายงานทางการเงินไทย 
ประจำำาปี 2562”	เพ่ั�อแสด้งควัามื่ยนิด่้	และเชิด้ช้เกุ่ยรติ่	ณ	ห�องประชมุื่	6-3 
อาคารสภาวิัชาช่พับััญช่	 ม่ื่ผู้้�ผู่้านกุารที่ด้สอบัจัำานวัน	9	คน	 โด้ยม่ื่ 
ผศุ.ดร. ธีรชััย อัรุณเร้อังศุิ ริเลิิศุ	 ประธ์านคณะอนุกุรรมื่กุาร 
ด้�านกุารพััฒินาวิัชาช่พับััญช่	พัร�อมื่ด้�วัยคณะอนุกุรรมื่กุารด้�านกุาร
พััฒินาวิัชาช่พับััญช่	 ร่วัมื่เปิด้พิัธ่์มื่อบัวุัฒิิบััต่รแกุ่ผู้้�ผู่้านกุารที่ด้สอบั 
“โครงการประกาศุนียบัุตรการรายงานทางการเงินไทย ประจำำาปี 
2562”

Activity   ภาพกิจกรรม

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

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

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

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

	 เข�าส่้เด่้อนเมื่ษายน	 ช่วังท่ี่�อากุาศูร�อนท่ี่�สุด้ของประเที่ศูไที่ย 
แต่่สถึานกุารณ์กุารแพัร่ระบัาด้ของไวัรัสโคโรน่า	หร่อ	COVID-19	ของทัี่�วัโลกุ 
ก็ุยงัไม่ื่ด่้ขึ�น	นับัตั่�งแต่่กุารแพัร่ระบัาด้เม่ื่�อต่�นปี	2563	ท่ี่�ประเที่ศูจ่ัน	จันที่างกุารจ่ัน 
ต่�องประกุาศูปิด้ประเที่ศูเม่ื่�อต่�นปีท่ี่�ผู่้านมื่า	แต่่เช่�อก็ุยงัคงแพัร่ระบัาด้ไปทัี่�วัโลกุ 
จันต่อนน่�ม่ื่ยอด้ผู้้�ติ่ด้เช่�อรวัมื่	198,435	ราย	ยอด้ผู้้�เส่ยช่วิัต่รวัมื่	7,987	ราย 
และจัำานวันผู้้�ท่ี่�ได้�รับักุารรักุษาหายแล�วัรวัมื่	82,762	ราย	 ส่วันสถึานกุารณ์
ในประเที่ศูไที่ยก็ุยังคงม่ื่ผู้้�ติ่ด้เช่�อเพิั�มื่ขึ�นเร่�อย	ๆ	 ปัจัจุับัันม่ื่ยอด้ผู้้�ติ่ด้เช่�อรวัมื่ 
212	ราย	ยอด้ผู้้�เส่ยช่วิัต่	1	ราย	และยอด้รักุษาหาย	42	ราย	(ข�อม้ื่ลวัันท่ี่�	18	
ม่ื่นาคมื่	2563)
	 ในสถึานกุารณ์แบับัน่�	 เราคงต่�องหันมื่าด้้แลตั่วัเองเพั่�อให�ห่างไกุลเ
ช่�อไวัรัสร�าย	ด้�วัยกุาร	“กิุนร�อน	ช�อนต่ัวัเอง	ล�างม่ื่อถ้ึสบ่้ั	อย้่ห่าง	ๆ	กัุน”	ค่อ 
พัยายามื่กิุนอาหารท่ี่�ปรุงสุกุ	สะอาด้	 คุณภาพัด่้	และม่ื่ประโยชน์	หล่กุเล่�ยง 
กุารใช�จัาน	ชามื่	ช�อน	ส�อมื่	แกุ�วันำ�าเด่้ยวักัุน	ไม่ื่ตั่กุอาหาร	หร่อใช�ม่ื่อหยิบัอาหาร
ร่วัมื่จัานเด่้ยวักัุน	พัยายามื่ล�างม่ื่อด้�วัยสบ่้ั	หร่อนำ�ายาล�างม่ื่อบ่ัอย	ๆ	 เพ่ั�อลด้ 
กุารนำาเช่�อโรคเข�าส่้ร่างกุายจัากุกุารสัมื่ผัู้สใบัหน�า	ปากุ	และต่า	และควัรใช�
มื่าต่รกุาร	Social	Distancing	ในกุารเวั�นระยะห่างระหว่ัางบุัคคล	ให�ได้�ระยะ
ประมื่าณ	1	เมื่ต่ร	ถึึง	1	เมื่ต่รครึ�ง
	 ในนามื่ของสภาวิัชาช่พับััญช่ก็ุขอเป็นกุำาลังใจัให�ทุี่กุท่ี่านผู่้าน 
ช่วังเวัลาวิักุฤต่น่�ไปให�ได้�นะคะ	ถึึงแมื่�ว่ัาสถึานกุารณ์กุารแพัร่ระบัาด้ของไวัรัส
โคโรน่าจัะวุ่ันวัายเพ่ัยงใด้	แต่่สิ�งท่ี่�สภาวิัชาช่พับััญช่ยังคงปฏิิบััต่ิเร่�อยมื่าค่อ 
สาระควัามื่ร้�ด้�านวิัชาช่พับััญช่จัากุนักุวิัชากุาร	และผู้้�ที่รงคุณวุัฒิิมื่าฝ่ากุทุี่กุท่ี่าน
เป็นประจัำาทุี่กุเด่้อนค่ะ
	 สำาหรับั	Newsletter	ฉบัับัท่ี่�	88	น่�	ได้�รับัเกุ่ยรติ่จัากุ	นายประเสริฐ 
หวัิงรัตนปราณี	 อุปนายกุคนท่ี่�สามื่	และประธ์านคณะกุรรมื่กุารวิัชาช่พับััญช่ 
ด้�านกุารที่ำาบััญช่	มื่ากุล่าวัทัี่กุที่ายเปิด้เล่มื่	ในหัวัข�อ	“กุารเต่ร่ยมื่ควัามื่พัร�อมื่
ให�กัุบันักุบััญช่	เพ่ั�อเข�าส่้ยุค	Digital	Disruption”	พัร�อมื่ด้�วัยบัที่ควัามื่วิัชากุาร
มื่ากุมื่าย	อาทิี่	ผู้ลกุระที่บัต่่อขนาด้ตั่วัอย่างจัากุกุารที่บัที่วันระดั้บัควัามื่ม่ื่สาระ
สำาคัญในกุารปฏิิบััติ่งาน	(Performance	Materiality),	ผู้ลกุระที่บัด้�านภาษ่ของ	
TFRS	15,	ที่ำาไมื่	Google	จึังเห็นควัามื่สำาคัญของกุารเจัริญสติ่	(Mindfulness)	
จันถึึงขนาด้บัรรจุัไวั�ในหลักุส้ต่รกุารพััฒินาบุัคลากุร,	 รับัม่ื่อ	“ไวัรัสโคโรน่า”	
COVID-19	และบัที่ควัามื่อ่�น	ๆ	อ่กุมื่ากุมื่าย	ติ่ด้ต่ามื่ได้�ภายในเล่มื่ค่ะ
	 สุด้ที่�ายน่�	ขอฝ่ากุข�อคิด้ด่้	ๆ 	ท่ี่�ปรับัใช�ในกุารที่ำางาน	โด้ย	มารติ์น แวิน 
บิุวิเรน	ว่ัา	“กุารที่ำางานให�สำาเร็จั	ง่ายกุว่ัากุารอธิ์บัายว่ัาที่ำาไมื่คุณถึึงที่ำามัื่นไม่ื่ได้�” 
โด้ย	มื่าร์ติ่น	แวัน	บิัวัเรน
	 หากุท่ี่านต่�องกุารเสนอแนะหร่อติ่ชมื่	จัด้หมื่ายข่าวัสภาวัชิาช่พับััญช่	
สามื่ารถึส่งมื่าได้�ท่ี่�	E-mail	:	newsletter@tfac.or.th
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สัมมนา “SEC FinTech For SMEs

And Startup

การสัมมนาพิจัารณ์์ (ร่าง) มาติรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที� 7 แลื่ะฉบับที� 9

(TFRS 7 แลื่ะ TFRS 9) เพิ�มเติิมหลื่ักการปฏิิร้ป

อัติราดอกเบี�ยอ�างอิง

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	27	กุุมื่ภาพัันธ์์	2563	นายจัำกรกฤศุฏิิ์� พาราพันธกุลิ
นายกุสภาวิัชาช่พับััญช่	และนายชััยยุทธ อัังศุุวิิทยา	 ผู้้�ช่วัยเลขาธิ์กุาร 
เข�าร่วัมื่งานสัมื่มื่นา	“SEC FinTech for SMEs and Startup : Innovation 
for Financial Inclusion”	 ท่ี่�จััด้ขึ�นโด้ย	สำานักุงานคณะกุรรมื่กุาร
กุำากัุบัหลักุที่รัพัย์และต่ลาด้หลักุที่รัพัย์	 (กุ.ล.ต่)	ณ	สามื่ย่านมิื่ต่รที่าวัน์	
กุรุงเที่พัฯ	โด้ยงานครั�งน่�ม่ื่วััต่ถุึประสงค์เพ่ั�อสร�างกุารรับัร้�ถึึงนโยบัายและ
กุารสนับัสนุนของที่างกุาร

	 กุารเข�าถึึงแหล่งเงินทุี่นผู่้านต่ลาด้ทุี่น	กุารนำาเที่คโนโลย่มื่าใช�
เพ่ั�อเพิั�มื่ประสิที่ธิ์ภาพัในกุารประกุอบัธ์ุรกุิจัและปรับัตั่วัให�เท่ี่าที่ันกุับั
เที่คโนโลย่ท่ี่�เปล่�ยนแปลงไปอย่างรวัด้เร็วัในยุคดิ้จิัทัี่ล	รวัมื่ถึึงกุารจัับัค่้ 
ที่างธ์ุรกุิจั	 (Business	Matching)	 เพ่ั�อให�สามื่ารถึเต่ิบัโต่และแข่งขันได้� 
ในยุคดิ้จิัทัี่ลต่ามื่แผู้นยุที่ธ์ศูาสต่ร์ชาติ่และแผู้นพััฒินาต่ลาด้ทุี่นไที่ย

												นอกุจัากุน่�	ม่ื่กุารจััด้แสด้งบ้ัธ์นิที่รรศูกุารจัากุหน่วัยงานภาครัฐ 
และภาคเอกุชนท่ี่�เกุ่�ยวัข�องกัุบักุารส่งเสริมื่สนับัสนุนเอสเอ็มื่อ่และ 
สต่าร์ที่อัพั	 รวัมื่	27	 บ้ัธ์	 ซึึ่�งหนึ�งในนั�นค่อ	 บ้ัธ์ของสภาวัิชาช่พับััญช่ 
ท่ี่�ได้�ม่ื่กุารนำาเสนอ	Application	SME	สบัายใจั	 ซึึ่�งเป็น	Application 
กุารจััด้ที่ำาบััญช่อย่างง่ายบันม่ื่อถ่ึอ	 ท่ี่�สามื่ารถึเป็นต่ัวัช่วัยให�แกุ่ 
ผู้้�ประกุอบักุาร	SME	นำาไปใช�ในกุารที่ำาบััญช่ของธ์รุกุจิัได้�อยา่งถ้ึกุต่�องเปน็
ไปต่ามื่มื่าต่รฐานกุารบััญช่

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	3	ม่ื่นาคมื่	2563	สภาวัชิาช่พับััญช่ฯ	โด้ยคณะกุรรมื่กุาร
กุำาหนด้มื่าต่รฐานกุารบััญช่	 ได้�จััด้สัมื่มื่นาพิัจัารณ์	“(ร่าง) มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบัุบุที� 7 แลิะฉบัุบุที� 9 (TFRS 7 แลิะ TFRS 9) 
เพิ�มเติมหลัิกการปฏิิ์รูปอััตราดอักเบีุ�ยอ้ัางอิัง”	ณ	 ศู้นย์อบัรมื่สัมื่มื่นา
ศูาสต่ราจัารย์เกุ่ยรติ่คุณเกุษร่	ณรงค์เด้ช	 อาคารสภาวัิชาช่พับััญช่ 
สุขุมื่วิัที่	21

	 กุารสัมื่มื่นาครั�งน่�ม่ื่วััต่ถุึประสงค์เพ่ั�อที่ำาควัามื่เข�าใจัประเด็้น
กุารปรับัปรุงเพิั�มื่เติ่มื่เกุ่�ยวักัุบักุารปฏิิร้ปอัต่ราด้อกุเบ่ั�ยอ�างอิง	 ในเร่�อง
ข�อกุำาหนด้เร่�องควัามื่เป็นไปได้�ค่อนข�างแน่ในระด้ับัส้งมื่ากุสำาหรับั 
กุารป้องกุันควัามื่เส่�ยงในกุระแสเงินสด้	กุารจััด้ประเภที่รายกุารใหมื่่
จัำานวันเงินท่ี่�สะสมื่ไวั�อย้่ในบััญช่สำารองสำาหรับักุารป้องกัุนควัามื่เส่�ยง 
ในกุระแสเงินสด้	กุารประเมิื่นควัามื่สัมื่พัันธ์์ที่างเศูรษฐกิุจัระหว่ัางรายกุาร
ท่ี่�ม่ื่กุารป้องกัุนควัามื่เส่�ยงและเคร่�องม่ื่อท่ี่�ใช�ป้องกัุนควัามื่เส่�ยง	กุารเล่อกุ
กุำาหนด้ส่วันประกุอบัของรายกุารเป็นรายกุารท่ี่�ม่ื่กุารป้องกัุนควัามื่เส่�ยง
และรับัฟัังควัามื่คิด้เห็นต่่อ	TFRS	7	 เร่�อง	กุารเปิด้เผู้ยข�อม้ื่ลเคร่�องม่ื่อ
ที่างกุารเงิน	และ	TFRS	9	 เร่�อง	 เคร่�องม่ื่อที่างกุารเงิน	 ซึึ่�งกุารสัมื่มื่นา 
ในครั�งน่�ได้�รับัเกุ่ยรติ่จัากุ	นางสาวิสมบุูรณ์ ศุุภศุิริภิญโญ	กุรรมื่กุาร 
ในคณะกุรรมื่กุารกุำาหนด้มื่าต่รฐานกุารบััญช่	ที่ำาควัามื่เข�าใจัในส่วันของ
หลักุกุารท่ี่�ม่ื่กุารปรับัปรุง/เพิั�มื่เติ่มื่ในมื่าต่รฐานกุารรายงานที่างกุารเงิน 
ทัี่�งสองฉบัับั	 ร่วัมื่ด้�วัยนายปิยะพงศ์ุ แสงภัทราชััย	 ผู้้�บัริหารงาน 
ท่ี่�ปรึกุษางานขายผู้ลิต่ภัณฑ์์ต่ลาด้ทุี่น	ธ์นาคารกุสิกุรไที่ย	(จัำากัุด้)	มื่หาชน 
ร่วัมื่อธิ์บัายเกุ่�ยวักัุบักุารเต่ร่ยมื่ควัามื่พัร�อมื่กุารปฏิิร้ปอัต่ราด้อกุเบ่ั�ยอ�างอิง
ในมุื่มื่ของสถึาบัันกุารเงิน	 โด้ยม่ื่ผู้้�เข�าร่วัมื่สัมื่มื่นาครั�งน่�ม่ื่จัำานวันกุว่ัา 
195	คน

“
กินร้อน ช้อนตัวเอง 

ล้างมือถูสบู่

อยู่ห่าง ๆ กัน

”

ช่วยกันรณรงค์

รับมือโควิด-19 ด้วยการ..

Activity   ภาพกิจกรรม
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พััฒนาระบบออนไลน์
ตอบสนองความต้องการของสมาชิิก

	 ในยุุคปััจจุบัันท่ี่�โลกหมุุนไปัไวการเปัล่�ยุนแปัลงรอบัตััวเกิดข้ึ้�นอยุ่างรวดเร็ว 
เที่คโนโลยุ่เข้ึ้ามุามุ่บัที่บัาที่สำำาคัญเพ่ื่�ออำานวยุความุสำะดวกสำบัายุในช่ีวิตัปัระจำา
วันขึ้องเรามุากข้ึ้�น	สำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ีก็เช่ีนกันเร่งพัื่ฒนาระบับัออนไลน์ใหมุ่และ
ปัรับัปัรุงระบับัออนไลนเ์ดิมุให้มุ่ปัระสำทิี่ธิิภาพื่มุากข้ึ้�นเพ่ื่�อตัอบัสำนองความุตัอ้งการ
ขึ้องสำมุาชิีกสำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ี

	 สำำาหรับั	Newsletter	 ฉบัับัน่�จะพืู่ดถ้ึงการพื่ัฒนาระบับัออนไลน์ 
อยุ่างเต็ัมุรูปัแบับัขึ้องสำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ีในปีั	2563	สำภาซ้ึ่�งปัระกอบัด้วยุ

ระบบออนไลน์ที่่�สภาวิชิาชิ่พับัญชิ่ได้้ม่การปรับปรุงในปี 2563 น่�คือ

	 ระบับัออนไลน์ข้ึ้างต้ันสำมุาชิีกสำามุารถึใช้ีบัริการต่ัาง	ๆ	ได้ตัลอดทัี่�งปีั	 (ยุกเว้นการสำมัุครสำอบั	ซ้ึ่�งระยุะเวลาเป็ันไปัตัามุกำาหนด 
ท่ี่�ปัระกาศโดยุสำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ี)	หากสำมุาชิีกใช้ีบัริการระบับัออนไลน์นอกจากความุรวดเร็วแล้ว	 ท่ี่านจะได้รับัความุสำะดวกอ่กด้วยุ 
เพื่ราะไมุ่ต้ัองส่ำงเอกสำารมุายุังสำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ีโดยุท่ี่านสำามุารถึใช้ีบัริการออนไลน์ข้ึ้างต้ันได้ท่ี่�เว็บัไซึ่ต์ั	www.tfac.or.th	เล่อก	Online	
Service	และหากต้ัองการสำอบัถึามุข้ึ้อมูุลเพิื่�มุเติัมุเก่�ยุวกับัขัึ้�นตัอนการเข้ึ้าใช้ีงานบัริการออนไลน์	โปัรดติัดต่ัอหมุายุเลขึ้	02	685	2564	
และ	2566	หร่อ	E-mail	:	it@tfac.or.th

	 การชีำาระค่าบัำารุงสำมุาชิีกสำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ี	
	 การชีำาระค่าธิรรมุเน่ยุมุใบัอนุญาตัเป็ันผูู้้สำอบับััญช่ีรับัอนุญาตั	
		 การเปัล่�ยุนแปัลงข้ึ้อมูุลส่ำวนบุัคคลขึ้องสำมุาชีิกและผูู้้สำอบับััญช่ีรับัอนุญาตั	 เช่ีน 
	 การเปัล่�ยุนแปัลงคำานำาหน้านามุ	ช่ี�อสำกุล	ท่ี่�อยุู่ท่ี่�ใช้ีในการติัดต่ัอ	เป็ันต้ัน	
	 การยุ่�นชัี�วโมุง	CPD	และตัรวจสำอบัหลักสูำตัร	CPD	ขึ้องผูู้้สำอบับััญช่ีรับัอนุญาตั	หร่อ 
	 ผูู้้ที่ำาบััญช่ี	
	 การแจ้งล่มุรหัสำผู่้านเพ่ื่�อเข้ึ้าใช้ีงานระบับั	
	 การแจ้งรายุช่ี�อธุิรกิจท่ี่�ผูู้้สำอบับััญช่ีจะลงลายุมุ่อช่ี�อแสำดงความุเห็นต่ัองบัการเงิน	
		 การค้นหาข้ึ้อมูุลผูู้้สำอบับััญช่ีขึ้องนิติับุัคคล	
	 การค้นหาข้ึ้อมูุลติัดต่ัอขึ้องผูู้้สำอบับััญช่ีรับัอนุญาตั	 (เฉพื่าะผูู้้สำอบับััญช่ีท่ี่�ยุินยุอมุ 
	 เปิัดเผู้ยุข้ึ้อมูุล)	
	 การค้นหาหลักสูำตัรการศ้กษาท่ี่�สำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ีให้การรับัรอง	
	 การจองหลักสูำตัรอบัรมุขึ้องสำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ี	
	 การข้ึ้�นที่ะเบ่ัยุนและการชีำาระค่าต่ัออายุนัุกบััญช่ีวิชีาช่ีพื่อาเซ่ึ่ยุน	(ASEAN	CPA)	

ระบบออนไลน์ใหม่ที่่�จะเกิด้ข้�นในปี 2563

		 การข้ึ้�นที่ะเบ่ัยุนผูู้้ฝึึกหัดงานสำอบับััญช่ี	การยุ่�นรายุงานการฝึึกหัดงานสำอบับััญช่ี 
	 และคำารับัรองขึ้องผูู้้ให้การฝึึกหัดงาน	(อยุู่ระหว่างการพัื่ฒนา)
		 การจดที่ะเบ่ัยุน	ต่ัออายุุนิติับุัคคลท่ี่�ให้บัริการด้านการสำอบับััญชี่หร่อด้านการที่ำาบััญช่ี	 
	 การแจ้งรายุละเอ่ยุดเก่�ยุวกับัหลักปัระกันเพ่ื่�อปัระกันความุรับัผิู้ดต่ัอบุัคคลท่ี่�สำามุขึ้อง 
	 นิติับุัคคลท่ี่�ให้บัริการด้านการสำอบับััญช่ี	หร่อด้านการที่ำาบััญช่ี	(อยุูร่ะหว่างการพัื่ฒนา)

โดย..ส่่วนงานทะเบีียน

	 การสำมัุครสำมุาชิีกสำภาวิชีาช่ีพื่บััญช่ี	Update!!!
	 การสำมัุครที่ดสำอบั	CPA	Update!!!
	 การตัรวจสำอบัสำถึานภาพื่สำมุาชีกิและใบัอนญุาตัเปัน็ผูู้้สำอบับััญชีรั่บัอนญุาตั	Update!!!
	 การตัรวจสำอบัสำถึานะใบัอนุญาตัเป็ันผูู้้สำอบับััญช่ีรับัอนุญาตัท่ี่�สำามุารถึลงนามุ 
	 ในงบัการเงินได้	Update!!!
	 การตัรวจสำอบัสำถึานะสำมุาชิีก	Update!!!
	 การยุ่�นคำาขึ้อดูสำมุุดคำาตัอบัขึ้องผูู้้เข้ึ้ารับัการที่ดสำอบั	New!!!

ระบบออนไลน์ใหม่ในปี 2563
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ทำ�ไม

จึงเห็นคว�มสำ�คัญของ

ก�รเจริญสติ (Mindfulness)

จนถึงขน�ดบรรจุไว้ ในหลักสูตร

ก�รพัฒน�บุคล�กร

 ในประเทศไทยซ่ึ่�งประชากรส่่วนใหญ่่เป็นชาวพุุทธ 
เราเติิบโติและคุุ้�นเคุ้ยกับคุ้ำาว่าส่มาธิ (Meditation) ซ่ึ่�งเป็นวิธีหน่�ง
ในการฝึึกหรอืเจริญ่ส่ติิเช่นกนั คุ้นส่่วนใหญ่่มองส่มาธเิปน็เรื�องของ
ชาวพุุทธ และเนื�องด้�วยการทำาส่มาธิที�เราเห็น มักจะเป็นหลักสู่ติรที�
ติ�องใช�เวลาอย่างน�อย 3-7 วัน และจัด้ติามวัด้วาอารามเป็นหลัก 
ผูู้�ที�จะเสี่ยส่ละเวลาไปเข�าหลักสู่ติรได้�มักจะเป็นผูู้�สู่งอายุ หรือ 
ถ้�าเป็นวัยหนุ่มส่าว ก็จะถู้กมองว่าติ�อง อกหัก รักคุุ้ด้หรือมีปัญ่หาชีวิติ
อะไรบางอย่าง คุ้นหนุ่มส่าว วัยทำางานทั�วไป ซ่ึ่�งเป็นผูู้�ห่างไกลวัด้ 
จ่งไม่นิยม หรืออาจจะรู�ว่าส่มาธิเป็นสิ่�งที�ดี้แต่ิ ติอนนี�ยังไม่มีเวลา 
รอให�สู่งวัยก่อนนะคุ่้อยพิุจารณาอีกที

	 ในขณะที่คนหนุ่มสาววัยทำางานในประเทศไทย	มองข้าม

การทำาสมาธิเพราะมองว่าเป็นเรื่อง	“เสียเวล�ทำ�ม�ห�กิน”

	 ในซีีกโลกตะวันตกก็เป็นข่าวฮืือฮืาว่า	
บริษััท	Google	:	Search	engine	ยักษ์ัใหญ่่
ของอเมรกิาได้้บรรจุุหลกัสตูร	Mindfulness 
(การเจุริญ่สติ)	 ในการพัฒนาบุคคลากรซี่่ง
ส่วนใหญ่่เป็นวิศวะกรคอมพิวเตอร์ระด้ับ 
หัวกระทิของโลก

	 ผูู้ ้ริเริ ่มหลักสูตรนี �คือ	Mr. Chade 
Meng Tan 	 พ นักงานอัน ดั้บ ท่ี 	 107 
ของ	Google	 ซ่่ีงเป็นชาวจีุนจุากประเทศ 
สิงคโปรค์ท่ีสนใจุการปฏิิบัติธรรมตั�งแต่สมัย
เป็นนักศ่กษัา
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	 หลักสูตรเจุริญ่สติของ	Google	มีช่ือว่า	Search	Inside	Yourself	ซ่่ีงน่าจุะเป็นการล้อเลียนกับการเป็นยักษ์ัใหญ่่ 
ด้้าน	Search	Engine	 ท่ีผูู้้คนต่างใช้ในการค้นหาสารพัด้ความรู้นอกกาย	แต่หลักสูตรนี�กลับมุ่งหวังให้มีการกลับมาค้นหา 
ความจุริงในตัวเอง	คือ	“ก�รมสีติอยู�กบัปััจจบุนั-รบัรูส้ิ�งที�เกิดขึ�น -โดยไม�ตัดสนิมนั”	โด้ยมีพัฒนาการ	เป็น	3	ขั�นตอน	คือ

ก�รเจริญสติ

จดจ�อที�ลมห�ยใจ

รู้ตัวว��ใจลอย ใจลอย

1. Attention Training

	 ฝึึกให้มีสติจุด้จุ่ออยูกั่บปัจุจุุบันทำาให้เกิด้สมาธิ 
และผู้อ่นคลาย	ด้้วยการเพง่ความสนใจุไปท่ี	“ลมหายใจ”
และเม่ือไหรท่ี่รู้ตัวว่าใจุลอยไปคิด้เร่ืองอดี้ตหรือกังวลกับ
อนาคตก็ให้ด่้งกลับมาจุด้จุ่อกับลมหายใจุใหม่เป็นวงจุร 
ตามภาพด้้านบน	ทำาอย่างนี�ไปเร่ือย	ๆ	สติก็จุะถููกฝึึกให้
แข็งแกร่งและอยู่กับลมหายใจุได้้นานข่�น	ซ่่ีงเป็นพื�นฐาน 
ของการพัฒนา	 Emotional	 Intelligence	 (EQ	 : 
ความฉลาด้ทางอารมณ์)	 ท่ีจุำาเป็นมากในยุคท่ีสังคม 
มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวด้เร็ว	 จุนปรับตัวไม่ทัน	 และ 
ต้องการสติในการรับมือกับ	ทั�ง	Covid	19	ความกด้ดั้น 
ด้้านเศรษัฐกิจุและปัญ่หาจุากส่ิงอ่ืน	ๆ	 ท่ีไม่อาจุควบคุม
และคาด้เด้าล่วงหน้าได้้	เช่น	เหตุการณ์ท่ีโคราช	เป็นต้น
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2. Self-Knowledge and Self- 

 Mastery

3. Creating Useful Mental Habits

	 เม่ือมีสติท่ีแหลมคมข่�น	 เราจุะเร่ิมมองเห็น	 ตัวตน	ความคิด้และ
อารมณข์องตนเองอยา่งชดั้เจุน	“ติามคุ้วามเปน็จริง”	ซ่่ีงทำาใหเ้ราเร่ิมรู้จุกัและ
ยอมรับว่าตัวเอง	 ว่ามีจุุด้แข็งจุุด้อ่อนตรงไหน	จุนสามารถูนำาไปพัฒนาตนเอง
ควบคุมอารมณ์ได้้ดี้ข่�น	และเม่ือเราเข้าใจุตนเองดี้ข่�น	 เราจุะเร่ิมเข้าใจุและ 
รู้จัุกเห็นอกเห็นใจุคนอ่ืนมากข่�นจุ่งทำาให้สัมพันธภาพกับผูู้้ร่วมงานดี้ข่�น	ทำาให้
มีความสุขในการทำางาน	เม่ือมีความสุขและสมองโปร่งโล่งสบาย	จุ่งสามารถู
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่	ๆ	ได้้ดี้ข่�น

	 ฝึึกให้	 รู้จัุกการให้	และมีเมตตามากข่�น	กระแสแห่งความเมตตาจุะ 
แผู่้ขยายจุนผูู้้อ่ืนรู้ส่กได้้	 จุ่งเกิด้ความไว้ใจุและความร่วมมือท่ีดี้ในสังคม 
การทำางาน

 Mr.Meng	กล่าวว่า	 ส่ิงสำาคัญ่คือ	“คุ้วามติ่อเนื�อง”	และคุณภาพ
ของการฝึึกเพียงใช้เวลาเพียงวันละ	1-2	นาที	เป็นอย่างน้อย	ลองฝึึกไปเร่ือย	ๆ  
สัก	100	นาที	 (แค่วันละ	1	นาที	 ก็คือประมาณ	3	 เดื้อน	อย่างต่อเน่ือง) 
คุณจุะเห็นผู้ลลัพธ์ท่ีมีนัยสำาคัญ่เกิด้ข่�นกับตัวคุณเอง	จุากผู้ลสำารวจุพบว่า 
ผูู้้ท่ีผู่้านการอบรมและนำาไปปฏิิบัติอย่างต่อเน่ือง	 จุะมีสติอยู่กับปัจุจุุบัน 
มากข่�น	มีการส่ือสารกับผูู้้อ่ืนได้้ดี้ข่�น	เป็นผูู้้นำาท่ีมีความเมตตา	และมีความสุข
ในชีวิตมากข่�น

	 จุะเห็นได้้ว่าการเจุริญ่สติหรือทำาสมาธิกลายเป็นท่ียอมรับในระด้ับ
สากลว่าสามารถูนำาไปใช้ในการพัฒนาบุคคลากรในหลาย	ๆ	 ด้้านท่ีกล่าวมา 
โด้ยไม่จุำากัด้ว่าจุะนับถืูอศาสนาใด้	และนอกจุาก	Google	แล้วยังมีองค์กร
ชั�นนำาของโลกอีกมากมายท่ีใช้การเจุริญ่สติมาช่วยในการพัฒนาบุคคลากร 
ในองค์กร	ไม่เว้นแม้แต่เจุ้าพ่อทางด้้านไอที	อย่าง	Steve Jobs, Bill Gates 
ก็ให้ความสำาคัญ่กับการทำาสมาธิ	เช่นกัน

	 ในเม่ือการเจุริญ่สต	ิมีประโยชนม์ากมาย	และเรากไ็ด้้เรียนรู้วิธีง่าย	ๆ  
ท่ีสามารถูปฏิิบัติด้้วยตนเองในเวลาท่ีสะด้วกโด้ยไม่ต้องไปฝึึกแบบ	3	วัน	7	วัน 
ตามวัด้วาอารามท่ีเราไม่สะด้วก	 เพียงสละเวลาเพ่ือตัวเองวันละ	1-2	นาที 
ทำาอย่างถููกวิธีและต่อเน่ืองเท่านั�น	 นักบัญ่ชีอย่างพวกเรา	 ท่ีมีความเครียด้ 
ในการทำางานไม่น้อยกว่าวิศวะกรคอมพิวเตอร์และเป็นท่ีรู้	 (กล่าวหา)	 กันว่า 
มักจุะมีปัญ่หาด้้านสัมพันธภาพกับฝ่ึายต่าง	ๆ 	ในองค์กร	จุะรออะไร	มาลองฝึึก 
เจุริญ่สติโด้ยเร่ิมท่ีตัวเองก่อน	เพียงฝึึกให้ครบ	100	นาที	ภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน	3	 เดื้อน	 เม่ือเห็นผู้ลจุะได้้นำาไปใช้กับลูกน้องหรือบุคคลากรอ่ืน	ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	ความสันติสุขและความคิด้สร้างสรรค์ในองค์กร

โดย..นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญ่ชีด้้านการวางระบบบัญ่ชี
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ผลกระทบด้านภาษีของ

TFRS 15
	 มาตรฐานรายงานทางการ เงิน 
ฉบัับัท่�	15	เร่�อง	รายได้้จากสััญญาท่�ทำากับัลููกค้้า
ซ่ึ่�งสัภาวิิชาช่พบััญช่ประกาศใช้บัังคั้บัตั�งแต่ 
วัินท่�	1	มกราค้ม	2562	ได้้กำาหนด้หลูกัการบััญช่ 
เก่�ยวิกับัการรับัรู้รายได้้โด้ยม่หลัูกการ	ท่�สัำาคั้ญ
ค่้อ	กิจการต้องรับัรู้รายได้้เพ่�อสัะท้อนถ่ึงการโอน
การค้วิบัคุ้มสัินค้้าหร่อบัริการท่�เกิด้จากสััญญา 
ให้กับัลููกค้้าในจำานวินท่�สัะท้อนถ่ึงสิั�งตอบัแทน 
ท่� กิจการค้าด้วิ่ าจะม่ สิัท ธิิ ไ ด้้ รับัจากการ 
แลูกเปลู่�ยนสัินค้้า	หร่อบัริการนั�น ๆ ซ่ึ่� ง 
รายลูะเอ่ยด้วิิธ่ิการพิจารณาสัามารถึศ่กษา 
ได้้จากคู่้ม่ออธิิบัายมาตรฐานบััญช่	TFRS	15 
ท่�เผยแพร่โด้ยสัภาวิิชาช่พบััญช่

ขั้นตอนในการรับรู้รายได้ตาม TFRS15 ขั้นตอนในการรับรู้รายได้ทางภาษี

	 กิิจกิารต้้องรบัร้ร้ายได้้ต้ามขัั้�นต้อนในกิารพิิจารณารบัร้ร้ายได้้จากิ
สััญญาท่ี่�ที่ำากัิบลู้กิค้้าประกิอบด้้วย	5	ขัั้�นต้อนดั้งน่�

	 ระบุสััญญาท่ี่�ที่ำากัิบลู้กิค้้า

	 ระบุภาระท่ี่�ต้้องปฏิิบัติ้ในสััญญา

	 กิำาหนด้ราค้าขั้องรายกิาร

	 กิารค้ำานวณรายไ ด้้ขั้องบริ ษััที่หรือห้าง หุ้น 
ส่ัวนนิติ้บุค้ค้ลูให้ใช้้เกิณฑ์์สิัที่ธิิโด้ยให้นำารายได้้ท่ี่�เกิิด้ข้ั้�น 
ในรอบระยะเวลูาบัญช่้ใด้	 แม้ว่าจะยังไม่ได้้รับช้ำาระ 
ในรอบระยะเวลูาบัญช่้นั�นมารวมค้ำานวณเป็นรายได้้ 
ในรอบระยะเวลูาบัญช่้นั�นต้ามมาต้รา	65	แห่งประมวลูรัษัฎากิร 
ประกิอบกัิบค้ำาสัั�งกิรมสัรรพิากิรท่ี่�	ที่ป.1/2528

ปันส่ัวนราค้าขั้องรายกิารให้กัิบภาระ	
ท่ี่�ต้้องปฏิิบัติ้ท่ี่�รวมอย้่ในสััญญา

รับร้้รายได้้เมื�อ	(หรือขั้ณะท่ี่�)	กิิจกิารปฏิิบัติ้
ต้ามภาระท่ี่�ต้้องปฏิิบัติ้เสัร็จสิั�น
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ความต่างของการรับรู้ 

รายได้ทางบัญชีกับทางภาษี

	 จากิขัั้�นต้อนกิารรับร้้รายได้้ที่างบัญช่้
ต้าม	TFRS15	กัิบรายได้้ที่างภาษ่ัต้ามมาต้รา	65	 
แห่งประมวลูรัษัฎากิรข้ั้างต้้น	จะเห็นว่าม่ค้วาม 
แต้กิต่้างกัิน	 เพืิ�อให้เห็นภาพิชั้ด้เจนข้ั้�นจะได้้ 
เปร่ยบเท่ี่ยบเป็นตั้วอย่างซ้ึ่�งวิธ่ิกิารที่างบัญช่้ 
จะนำามาจากิค่้้มืออธิิบายมาต้รฐานบัญช่้	TFRS	15	
ท่ี่�เผยแพิร่โด้ยสัภาวิช้าช่้พิบัญช่้	วันท่ี่�	21	กุิมภาพัินธ์ิ 
2562	 ส่ัวนวิธ่ิกิารรับร้้รายได้้ด้้านภาษ่ัเ ป็น 
กิารต่้ค้วามต้ามกิฎหมายภาษ่ัขั้องผ้้เข่ั้ยน

การขายที่ให้สิทธิในการคืน

 ตัวอย่าง

	 กิิจกิารที่ำาสััญญาขั้ายสิันค้้าจำานวน	100	ชิ้�น	ราค้าชิ้�นลูะ	100	บาที่	กิิจกิารได้้รับเงินสัด้เมื�อโอนกิารค้วบคุ้มสิันค้้าให้กัิบ 
ลู้กิค้้า	โด้ยปกิติ้กิิจกิารอนุญาต้ให้ลู้กิค้้าคื้นสิันค้้าได้้ภายใน	30	 วัน	แลูะจะได้้รับเงินคื้นเต็้มจำานวน	ต้้นทุี่นขั้องสิันค้้าแต่้ลูะชิ้�นคื้อ 
60	บาที่	กิิจกิารตั้ด้สิันใจใช้้วิธ่ิม้ลูค่้าท่ี่�ค้าด้หวังในกิารประมาณกิารราค้าขั้องรายกิาร

	 กิิจกิารค้าด้ว่าสิันค้้าจำานวน	97	ชิ้�น	จะไม่ถู้กิส่ังคื้นจากิลู้กิค้้า	แลูะประมาณกิารต้้นทุี่นท่ี่�เก่ิ�ยวข้ั้องกัิบสิันค้้าท่ี่�รับคื้นว่าไม่ม่
สัาระสัำาคั้ญ	สิันค้้าท่ี่�รับคื้นสัามารถูนำามาขั้ายได้้ใหม่แบบม่กิำาไรในอนาค้ต้			

วิธีการทางบัญชี วิธีการทางภาษี

เมื�อกิิจกิารโอนกิารค้วบคุ้มสัินค้้าให้ลู้กิค้้า
Dr.		เงินสัด้	(100บาที่X100	ชิ้�น)									 10,000
									Cr.	รายได้้	(100บาที่X97	ชิ้�น)																					9,700
									Cr.	หน่�สิันเงินคื้น	(100บาที่X3	ชิ้�น)																	300	
กิิจกิารจะยังไ ม่ รับ ร้้รายไ ด้้ สิันค้้า	 จำานวน	 3	 ชิ้�น	
ท่ี่�ค้าด้ว่าลู้กิค้้าจะนำามาค้ืน	 หน่� สิันเงินคื้นกิิจกิาร 
ต้้องปรบัปรงุกิารวดั้ม้ลูค่้า	ณ	วันสิั�นรอบระยะเวลูารายงาน 
โด้ยปรับปรุงรายกิารดั้งกิลู่าวกัิบรายได้้	

Dr.	ต้้นทุี่นขั้าย	(60บาที่X97	ชิ้�น)											 5,820
Dr.	สิัที่ธิิในสิันค้้าท่ี่�จะได้้รับคื้น(60X3)						 		180
										Cr.	สิันค้้าค้งเหลืูอ	(60บาที่X100	ชิ้�น)										6,000		
สิัที่ธิิในกิารได้้รับสัินค้้าคื้นจากิลู้กิค้้าในกิารช้ำาระหน่�สิัน 
เงินคื้น	จะวัด้ม้ลูค่้าเริ�มแรกิโด้ยอิงกัิบม้ลูค่้าต้ามบัญช่้เดิ้ม 
ขั้องสิันค้้าหักิด้้วยต้้นทุี่น	ท่ี่�ค้าด้ว่าจะเกิิด้ข้ั้�นในกิารรับคื้น
สิันค้้ารวมถู้งกิารลูด้ลูงท่ี่�อาจเกิิด้ขั้้�นในม้ลูค่้าขั้องสิันค้้าท่ี่� 
รับคื้น	ณ	วันสิั�นรอบระยะเวลูารายงาน

Dr.		เงินสัด้																																10,000
									Cr.			รายได้้																																										10,000

รับร้้รายได้้จากิกิารขั้ายทัี่�ง	100	ชิ้�น	ราค้าชิ้�นลูะ	100	บาที่ 
โด้ยไม่ค้ำาน้งถู้งว่าจะม่สิันค้้าท่ี่�ค้าด้ว่าจะนำามาคื้นหรือไม่

Dr.	ต้้นทุี่นขั้าย																																 6,000
										Cr.	สิันค้้าค้งเหลูือ																																			6,000
รับร้้ต้้นทุี่นขั้ายทัี่�ง	จำานวน	100	ชิ้�น	ท่ี่�ขั้าย
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บทสรุป

วิธีการทางบัญชี วิธีการทางภาษี

เมื�อกิิจกิารโอนกิารค้วบคุ้มในสิันค้้า
รับร้้รายได้้จากิกิารขั้ายสิันค้้า	A	จำานวน									89		บาที่

(กิิจกิารปันส่ัวน	89	บาที่	ให้สิันค้้า		แลูะปันส่ัวน	11	บาที่
ให้กัิบค้้ปองส่ัวนลูด้ท่ี่�ให้แก่ิลู้กิค้้า)

เมื�อลู้กิค้้านำาค้้ปองมาใช้้ซืึ่�อสิันค้้าหรือค้้ปองหมด้อายุ
กิิจกิารรับร้้รายได้้																																						11	บาที่

ที่างภาษ่ัไม่ต้้องรับร้้รายได้้

รับร้้รายได้้จากิกิารขั้ายสิันค้้า											100						บาที่

สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่ม

และสิทธิที่ลูกค้าไม่ได้ใช้

 ตัวอย่าง

	 กิิจกิารที่ำาสััญญาขั้ายสิันค้้า	A	ในราค้า	100	บาที่	แลูะให้ค้้ปองส่ัวนลูด้	40%	สัำาหรับกิารซืึ่�อสิันค้้าในอนาต้ค้จำานวนไม่เกิิน	
100	บาที่	ภายในระยะเวลูา	30	วัน	นับจากิวันท่ี่�ซืึ่�อ

	 กิิจกิารตั้�งใจท่ี่�จะให้ค้้ปองส่ัวนลูด้	10%	สัำาหรับกิารขั้ายทุี่กิรายกิารในช่้วง	30	วัน	หลัูงจากิน่�ดั้งนั�นส่ัวนลูด้ท่ี่�ให้แก่ิลู้กิค้้า 
ท่ี่�ที่ำาให้เกิิด้สิัที่ธิิท่ี่�ม่สัาระสัำาคั้ญคื้อส่ัวนลูด้เพิิ�มท่ี่�เกิินกิว่า	10%	ท่ี่�ให้ต้ามปกิติ้ซ้ึ่�งคื้อส่ัวนลูด้	30%

	 กิิจกิารประมาณว่า	80%	ขั้องลู้กิค้้าท่ี่�ได้้รับสั่วนลูด้จะนำาส่ัวนลูด้กิลูับมาใช้้แลูะยอด้กิารซืึ่�อโด้ยเฉลู่�ยขั้องลู้กิค้้าสัำาหรับ 
กิารใช้้ส่ัวนลูด้โด้ยเฉลู่�ยจะอย้่ท่ี่�	50	บาที่

	 จากิสัองตั้วอย่างข้ั้างต้้นท่ี่�เป็นภาพิรวมวิธ่ิกิารที่างบัญช่้
แลูะวิธ่ิกิารที่างภาษ่ั	(อาจแต้กิต่้างไปจากิน่�ได้้ข้ั้�นอย้กั่ิบข้ั้อเท็ี่จจริง 
ในรายลูะเอ่ยด้แต่้ลูะราย)	 ซ้ึ่�งแต้กิต่้างกัินที่ำาให้กิิจกิารต้้อง
ม่นักิบัญช่้ภาษ่ัอากิรท่ี่� ม่ค้วามรอบร้้แลูะค้ำาน้งถู้งสิั�งท่ี่� ต้้อง 
ที่ำากิารปรับปรุงค้วามต้่างเหลู่าน่�เพืิ�อนำามาค้ำานวณภาษ่ัเงิน 
ได้้นิติ้บุค้ค้ลูอย่างถู้กิต้้อง	 อย่างไรกิ็ต้ามสัภาวิช้าช่้พิบัญช่้ 
ได้้ม่หนังสืัอถู้งกิรมสัรรพิากิรเพืิ�อขั้อให้พิิจารณาลูด้ค้วามต่้าง 
ขั้องผลูกิระที่บต้ามมาต้รฐานบัญช่้	TFRF	15	ขั้ณะน่�อย้่ระหว่าง 
กิารพิิจารณาขั้องกิรมสัรรพิากิร

โดย..นางชลลดา ฟููวััฒนศิิลป์์
ท่ี่�ปร้กิษัาค้ณะกิรรมกิารบัญช่้ด้้านภาษ่ัอากิร
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COVID-19 ชีีวิิตคนมาก่่อน
	 การแพร่เช้ื้�อโรคระบาด	COVID-19	ได้กระจายไปเก้อบท่ั่�วทัุ่กมุุมุโลกมุีผลกระทั่บทั่ำาให้้ว่ฏจ่กรการทั่ำางานประจำาว่นทีั่�
เป็นปกติิของมุนุษยชื้าติิต้ิองห้ยุดชื้ะง่กและเป็นอ่มุพาติท่ั่นทีั่	การแพร่กระจายของโรคระบาด	COVID-19	ส่่งผลกระทั่บติ่อส่่งคมุ 
เศรษฐกิจ	 ธุุรกิจอุติส่าห้กรรมุมุากเกินกว่าทีั่�คาดคะเน	 น่บว่าเป็นกรณีีภ่ัยพิบ่ติิทีั่�ร้ายแรงมุาก	 เป็นเห้ตุิให้้ผ้้ประกอบการธุุรกิจ 
และผ้มีุ้ส่่วนไดเ้ส่ยีไมุ่อาจลว่งร้	้ห้ร้อคาดคะเนผลกระทั่บไดอ้ยา่งครบถ้้วน	ถ้งึกระน่�นผ้บ้ริห้ารองคก์รกไ็มุส่่ามุารถ้นิ�งเฉยแลว้รอคอย
ให้้เห้ตุิการณ์ีเลวร้ายนี�จบลงด้วยต่ิวเองได้	เพ้�อความุอย้่รอดขององค์กร	ณี	เวลานี�จึงต้ิองอาศ่ยความุร่วมุมุ้อร่วมุใจคิดแผนงานและ
ทั่ำางานร่วมุก่นอย่างแข็งข่น	บวกก่บความุเส่ียส่ละประโยชื้น์ส่่วนติน	เพ้�อร่กษาองค์กรให้้ส่ามุารถ้ดำารงอย้่อย่างต่ิอเน้�อง	 ซึึ่�งไมุ่ได้ 
เกิดประโยชื้น์เฉพาะก่บองค์กรเท่ั่าน่�น	แต่ิรวมุถึ้งทุั่กชีื้วิติของคนในองค์กรและผ้้มีุส่่วนได้เสี่ยท่ั่�งห้มุดขององค์กรด้วย	แผนการทั่ำางาน
ร่วมุก่นของทุั่กคนทุั่กห้มุวดทุั่กฝ่่ายขององค์กรในขณีะนี�	ค้อ	การวางแผนเพ่ื่�อกอบก้�ภััยพิื่บัติิ (Disaster Recovery Plan and 
Business Continuity Management)	 เพ้�อให้้องค์กรส่ามุารถ้ดำาเนินธุุรกิจต่ิอเน้�องไปได้แมุ้ว่าจะอย้่ในส่ถ้านการณ์ีค่บข่น 
และรวมุถึ้งการกำาก่บด้แลความุเสี่�ยง	การจ่ดการบริห้ารความุเสี่�ยงทั่างธุุรกิจและผลกระทั่บทั่างการติลาด

	 การวางแผนร่บมุ้อก่บโรคระบาด	COVID-19	 เพ้�อความุปลอดภ่ัยของพน่กงาน	การดำาเนินงานต่ิอเน้�องทั่างธุุรกิจ 
การทั่ำางานระยะไกลและอ้�น	ๆ 	ในช่ื้วงระยะเวลาการระบาดของโรคจึงไมุ่ใช่ื้แค่เร้�องเฉพาะองค์กรเท่ั่าน่�น	แต่ิต้ิองคำานึงถึ้งสิ่�งทีั่�เกิดขึ�น 
ก่บพน่กงาน	ล้กค้า	ค่้ค้า	และผ้้ทีั่�เกี�ยวข้องอ้�นๆ	ขององค์กรด้วย	ด่งน่�นผ้้บริห้ารขององค์กรจึงต้ิองติระห้น่กว่า	ผ้้ทีั่�เกี�ยวข้องด่งกล่าว
มีุความุส่่มุพ่นธ์ุเส่มุ้อนเป็นระบบนิเวศเดียวก่บองค์กร	เพราะถ้้าส่่วนห้นึ�งส่่วนใดมีุปัญห้าก็อาจส่่งผลกระทั่บในด้านลบได้เช่ื้นก่น

 ในก่ารวิางแผนเตรียมควิามพร้อมรับมือผลก่ระทบจาก่ COVID-19 มีดัังนี�

o	 อย่าติกใจ	แต่ิวางแผน	
o	 แส่ดงความุห้ว่งใยและร่บทั่ราบความุก่งวลของพน่กงาน	:	ให้้พน่กงานร่บทั่ราบถ้งึความุห้ว่งใยให้้โอกาส่พน่กงาน 
	 แส่ดงความุก่งวล	และให้้ความุร้้ด้านการพยาบาลและการแพทั่ย์แก่พน่กงานส่ำาห้ร่บการปฐมุพยาบาล
o	 แส่ดงความุห่้วงใยและความุก่งวลต่ิอล้กค้า	 :	 เส่นอให้้มีุการพบปะห้าร้อ	ห้ร้อจ่ดให้้มีุการประชุื้มุก่บล้กค้า 
	 เป็นคร่�งคราวในร้ปแบบทีั่�ปลอดภั่ย	 เพ้�อพ้ดคุยถึ้งความุก่งวลของล้กค้า	ส่ำาห้ร่บล้กค้าทีั่�เป็นค่้ค้าส่ำาค่ญให้้มีุ 
	 การแลกเปลี�ยนแนวคิดทีั่�จะปกป้องธุุรกิจของค่้ค้าและวางแผนการติอบส่นองต่ิอสิ่�งทีั่�ล้กค้าก่งวล
o	 ส้่�อส่ารและศึกษาอย่างส่มุำ�าเส่มุอ
o	 ระดมุส่มุองก่บทุั่กแผนก	:	ห้าทั่างเล้อกและการต่ิดสิ่นใจทีั่�เป็นไปได้	เพ้�อลดผลกระทั่บทีั่�จะได้ร่บ	
o	 บ่นทึั่กสิ่�งทีั่�คุณีต้ิองทั่ำา	เมุ้�อไรทีั่�คุณีต้ิองทั่ำา	และใครจะเป็นผ้้ร่บผิดชื้อบ
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คำาถามของพนัก่งานที�อาจมีต่อบริษััท

1.	 บริษ่ทั่จะปกป้องพน่กงานให้้ดีทีั่�สุ่ดอย่างไร
2.	 ใครทีั่�ส่ามุารถ้ทั่ำางานจากทีั่�บ้านได้
3.	 บริษ่ทั่จะอนุญาติให้้พน่กงานเดินทั่างท่ั่องเทีั่�ยว 
	 ห้ร้อไมุ่

คำาถามเก่ี�ยวิก่ับก่ารปฏิิบัติงานภายในบริษััท

1.	 ส่่วนงานใดทีั่�มีุความุส่ำาค่ญทีั่�จะติ้องประคองให้้มีุ 
	 การดำาเนินงานต่ิอเน้�อง
2.	 บริษ่ทั่จะส้่�อส่ารก่บพน่กงาน	 ล้กค้า	 และค่้ค้า 
	 อย่างไร	 ห้ากบริษ่ทั่ต้ิองการห้ยุดดำาเนินการ 
	 ช่ื้�วคราว
3.	 ศ่กยภัาพระบบไอทีั่ของบริษ่ทั่เพียงพอทีั่�จะรองร่บ 
	 ความุต้ิองการห้ร้อไมุ่	ห้ากพน่กงานจำานวนมุากจะ 
	 ทั่ำางานจากทีั่�บ้าน

คำาถามเก่ี�ยวิก่ับก่ารเงินของบริษััท

1.	 ห้ากบริษ่ทั่ห้ยุดดำาเนินการช่ื้�วคราว	 บริษ่ทั่จะ 
	 ติามุเก็บการชื้ำาระห้นี�ได้อย่างไร
2.	 ธุุรกิจของบริษ่ทั่จะอย้่รอดได้นานแค่ไห้น	ห้ากไมุ่มีุ 
	 ยอดขายให้มุ่เข้ามุา
3.	 บริษ่ทั่มีุวงเงินเครดิติเห้ล้อเพียงพอห้ร้อไมุ่
4.	 บริษ่ทั่จะจ่ายเงินให้้พน่กงานห้ร้อไมุ่	 และนาน 
	 แค่ไห้น	 ถ้้าบริษ่ทั่ห้ยุดดำาเนินการและพน่กงาน 
	 ไมุ่ทั่ำางาน	บริษ่ทั่มีุภัาระผ้กพ่นติามุข้อกำาห้นดทั่าง 
	 กฎห้มุายส่ำาห้ร่บการชื้ำาระเงินด่งกล่าวห้ร้อไมุ่	 
	 อย่างไร

คำาถามเก่ี�ยวิก่ับลูก่ค้าของบริษััท

1.	 บริษ่ทั่จะส่่งมุอบงานติามุส่่ญญาอย่างไร	ถ้้าบริษ่ทั่ 
	 ต้ิองห้ยุดดำาเนินงานชื้่�วคราวห้ร้อมีุการห้ยุดชื้ะง่ก 
	 ห่้วงโซ่ึ่อุปทั่าน
2.	 บริษ่ทั่จะมีุประโยค	“เห้ตุิสุ่ดวิส่่ย”	ในส่่ญญาทีั่�อาจ 
	 บรรเทั่าความุร่บผิดในกรณีีทีั่�เกิดวิกฤติเช่ื้นนี�

คำาถามเก่ี�ยวิก่ับห่่วิงโซ่่อุปทานของบริษััท

1.	 ใครค้อค่้ค้าส่ำาค่ญในธุุรกิจห้ล่กของบริษ่ทั่
2.	 ความุล่าช้ื้าในการจ่ดส่่งว่ส่ดุและผลิติภ่ัณีฑ์์มีุผลต่ิอ 
	 การผลิติของบริษ่ทั่อย่างไร
3.	 บริษ่ทั่มีุผ้้จ่ดจำาห้น่ายส่ำารองห้ร้อไมุ่

 แผนงานของคณะก่รรมก่ารและก่รรมก่ารบริห่าร

ของบริษััทในก่ารต่อสูู้้และรับมือก่ับ COVID-19 

o	 คณีะกรรมุการบริห้ารความุเสี่�ยงขององค์กรต้ิองประเมิุนความุเสี่�ยง 
	 ของบริษ่ทั่	ทั่ำาความุเข้าใจก่บภ่ัยคุกคามุของ	COVID-19	ส่มุาชื้ิก 
	 คณีะกรรมุการจำาเป็นต้ิองเจาะลึกถึ้งการประเมิุนของฝ่่ายบริห้าร 
	 เกี�ยวก่บจำานวนไวร่ส่และความุพยายามุทีั่�จะจำาก่ดการแพร่กระจาย 
	 ทีั่�ส่่งผลกระทั่บต่ิอห่้วงโซ่ึ่อุปทั่านของบริษ่ทั่	การพยากรณ์ียอดขาย	 
	 สุ่ขภัาพของพน่กงานและอ้�น	ๆ	 ผ้้บริห้ารควรประเมิุนปริมุาณี 
	 ความุเสี่�ยง	จำาลองส่ถ้านการณ์ีทั่างการเงินและผลการดำาเนินงาน 
	 ด้วยการวิเคราะห้์ส่ถ้านการณี์และส่ำารวจการจ่ดห้าทั่างเล้อก 
	 ห่้วงโซ่ึ่อุปทั่าน
o	 คณีะกรรมุการควรติิดติามุก่บฝ่่ายบริห้ารอย้่ เส่มุอในข้อมุ้ล 
	 ทีั่�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปร่บเปลี�ยนการติอบส่นองต่ิอ 
	 ผลกระทั่บของ	COVID-19		นอกจากนี�ควรติรวจส่อบว่าทีั่มุเฉพาะกิจ 
	 มีุท่ั่กษะและมีุระด่บการต่ิดสิ่นใจทีั่�เพียงพอเห้มุาะส่มุห้ร้อไมุ่ 
	 ในการจ่ดการส่ถ้านการณ์ี
o	 นอกจากนี�ส่มุาชิื้กคณีะกรรมุการย่งอาจมีุส่มุมุติิฐานในการวิเคราะห์้ 
	 เกี�ยวก่บผลกระทั่บทั่างการเงินเชิื้งกลยุทั่ธ์ุและการปฏิบ่ติิงาน 
	 ในยามุวิกฤติ
o	 คณีะกรรมุการบริห้ารความุเสี่�ยงขององค์กรควรมีุการห้าร้อในระด่บ 
	 คณีะกรรมุการบริห้ารเกี�ยวก่บวิธีุการด้านการเงินทีั่�ธุุรกิจจะส่ามุารถ้ 
	 ผ่านพ้นวิกฤติได้ในระยะเวลากี�เด้อนข้างห้น้า	ต่ิวอยา่งเช่ื้น	ผ้้บริห้าร 
	 อาจต้ิองมีุแนวคิดทีั่�จะปล่อยสิ่นทั่ร่พยเ์พ้�อให้้แน่ใจว่ามีุส่ภัาพคล่อง 
	 เพียงพอ	บริษ่ทั่ทีั่�มีุ	 Leverage	 ส้่งอาจต้ิองพิจารณีาการเจรจา 
	 เง้�อนไขเงินก้้ให้มุ่ห้ร้อลดต้ินทุั่นทั่างการเงินก่บเจ้าห้นี�
o	 ในขณีะส่ภัาพแวดล้อมุธุุรกิจของบริษ่ทั่เกิดการผ่นผวนอย่างมุาก 
	 เน้�องจาก	COVID-19	 น่�น	คณีะกรรมุการควรให้้คำาแนะนำาแก่ 
	 ฝ่่ายบริห้ารในการพ่ฒนาความุย้ดห้ยุ่นในระยะยาวและแผนฟ้ื้�นฟ้ื้ 
	 ห้ล่งวิกฤติ	แผนการปร่บเปลี�ยนกลยุทั่ธ์ุเป้าห้มุายของบริษ่ทั่และ 
	 โครงส่ร้างห่้วงโซ่ึ่อุปทั่าน	 เพ้�อติอบส่นองภัาวะเศรษฐกิจและ 
	 ติลาดทีั่�เปลี�ยนแปลงและอาจส่่งผลลดลงอย่างถ้าวร

โดย..นายสัันติิ  พงค์์เจริิญพิทย์ 
กรรมุการในคณีะกรรมุการวิชื้าชีื้พบ่ญชีื้ด้านการส่อบบ่ญชีื้

ท่ี่�มา : เรี่ยบเร่ียงและแปลบางส่่วนจากบที่ความ เร่ี�อง 35 Questions for 
 Coronavirus Planning by Neil Amato, 5 March 2020 ท่ี่�ลงพิิมพ์ิ 
 ใน Newsletter ส่มาคม AICPA

COVID-19 ชีีวิิตคนมาก่่อน
	 การแพร่เช้ื้�อโรคระบาด	COVID-19	ได้กระจายไปเก้อบท่ั่�วทัุ่กมุุมุโลกมุีผลกระทั่บทั่ำาให้้ว่ฏจ่กรการทั่ำางานประจำาว่นทีั่�
เป็นปกติิของมุนุษยชื้าติิต้ิองห้ยุดชื้ะง่กและเป็นอ่มุพาติท่ั่นทีั่	การแพร่กระจายของโรคระบาด	COVID-19	ส่่งผลกระทั่บติ่อส่่งคมุ 
เศรษฐกิจ	 ธุุรกิจอุติส่าห้กรรมุมุากเกินกว่าทีั่�คาดคะเน	 น่บว่าเป็นกรณีีภ่ัยพิบ่ติิทีั่�ร้ายแรงมุาก	 เป็นเห้ตุิให้้ผ้้ประกอบการธุุรกิจ 
และผ้มีุ้ส่่วนไดเ้ส่ยีไมุ่อาจลว่งร้	้ห้ร้อคาดคะเนผลกระทั่บไดอ้ยา่งครบถ้้วน	ถ้งึกระน่�นผ้บ้ริห้ารองคก์รกไ็มุส่่ามุารถ้นิ�งเฉยแลว้รอคอย
ให้้เห้ตุิการณ์ีเลวร้ายนี�จบลงด้วยต่ิวเองได้	เพ้�อความุอย้่รอดขององค์กร	ณี	เวลานี�จึงต้ิองอาศ่ยความุร่วมุมุ้อร่วมุใจคิดแผนงานและ
ทั่ำางานร่วมุก่นอย่างแข็งข่น	บวกก่บความุเส่ียส่ละประโยชื้น์ส่่วนติน	เพ้�อร่กษาองค์กรให้้ส่ามุารถ้ดำารงอย้่อย่างต่ิอเน้�อง	 ซึึ่�งไมุ่ได้ 
เกิดประโยชื้น์เฉพาะก่บองค์กรเท่ั่าน่�น	แต่ิรวมุถึ้งทุั่กชีื้วิติของคนในองค์กรและผ้้มีุส่่วนได้เสี่ยท่ั่�งห้มุดขององค์กรด้วย	แผนการทั่ำางาน
ร่วมุก่นของทุั่กคนทุั่กห้มุวดทุั่กฝ่่ายขององค์กรในขณีะนี�	ค้อ	การวางแผนเพ่ื่�อกอบก้�ภััยพิื่บัติิ (Disaster Recovery Plan and 
Business Continuity Management)	 เพ้�อให้้องค์กรส่ามุารถ้ดำาเนินธุุรกิจต่ิอเน้�องไปได้แมุ้ว่าจะอย้่ในส่ถ้านการณ์ีค่บข่น 
และรวมุถึ้งการกำาก่บด้แลความุเสี่�ยง	การจ่ดการบริห้ารความุเสี่�ยงทั่างธุุรกิจและผลกระทั่บทั่างการติลาด

	 การวางแผนร่บมุ้อก่บโรคระบาด	COVID-19	 เพ้�อความุปลอดภ่ัยของพน่กงาน	การดำาเนินงานต่ิอเน้�องทั่างธุุรกิจ 
การทั่ำางานระยะไกลและอ้�น	ๆ 	ในช่ื้วงระยะเวลาการระบาดของโรคจึงไมุ่ใช่ื้แค่เร้�องเฉพาะองค์กรเท่ั่าน่�น	แต่ิต้ิองคำานึงถึ้งสิ่�งทีั่�เกิดขึ�น 
ก่บพน่กงาน	ล้กค้า	ค่้ค้า	และผ้้ทีั่�เกี�ยวข้องอ้�นๆ	ขององค์กรด้วย	ด่งน่�นผ้้บริห้ารขององค์กรจึงต้ิองติระห้น่กว่า	ผ้้ทีั่�เกี�ยวข้องด่งกล่าว
มีุความุส่่มุพ่นธ์ุเส่มุ้อนเป็นระบบนิเวศเดียวก่บองค์กร	เพราะถ้้าส่่วนห้นึ�งส่่วนใดมีุปัญห้าก็อาจส่่งผลกระทั่บในด้านลบได้เช่ื้นก่น

 ในก่ารวิางแผนเตรียมควิามพร้อมรับมือผลก่ระทบจาก่ COVID-19 มีดัังนี�

o	 อย่าติกใจ	แต่ิวางแผน	
o	 แส่ดงความุห้ว่งใยและร่บทั่ราบความุก่งวลของพน่กงาน	:	ให้้พน่กงานร่บทั่ราบถ้งึความุห้ว่งใยให้้โอกาส่พน่กงาน 
	 แส่ดงความุก่งวล	และให้้ความุร้้ด้านการพยาบาลและการแพทั่ย์แก่พน่กงานส่ำาห้ร่บการปฐมุพยาบาล
o	 แส่ดงความุห่้วงใยและความุก่งวลต่ิอล้กค้า	 :	 เส่นอให้้มีุการพบปะห้าร้อ	ห้ร้อจ่ดให้้มีุการประชุื้มุก่บล้กค้า 
	 เป็นคร่�งคราวในร้ปแบบทีั่�ปลอดภั่ย	 เพ้�อพ้ดคุยถึ้งความุก่งวลของล้กค้า	ส่ำาห้ร่บล้กค้าทีั่�เป็นค่้ค้าส่ำาค่ญให้้มีุ 
	 การแลกเปลี�ยนแนวคิดทีั่�จะปกป้องธุุรกิจของค่้ค้าและวางแผนการติอบส่นองต่ิอสิ่�งทีั่�ล้กค้าก่งวล
o	 ส้่�อส่ารและศึกษาอย่างส่มุำ�าเส่มุอ
o	 ระดมุส่มุองก่บทุั่กแผนก	:	ห้าทั่างเล้อกและการต่ิดสิ่นใจทีั่�เป็นไปได้	เพ้�อลดผลกระทั่บทีั่�จะได้ร่บ	
o	 บ่นทึั่กสิ่�งทีั่�คุณีต้ิองทั่ำา	เมุ้�อไรทีั่�คุณีต้ิองทั่ำา	และใครจะเป็นผ้้ร่บผิดชื้อบ
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ผลกระทบต่่อขนาดต่ัวอย่่างจากการทบทวนผลกระทบต่่อขนาดต่ัวอย่่างจากการทบทวน

ระดับความมีสาระสำาคัญในการปฏิิบัต่ิงาน (Performance Materiality)ระดับความมีสาระสำาคัญในการปฏิิบัต่ิงาน (Performance Materiality)  

1.	 คำำ�นวณขน�ดตััวอย่่�งที่่ �กำำ�หนดจ�กำคำว�มม่ส�ระสำ�คำัญที่่�ปรับเปลี่่ �ย่นโดย่จะถืือว่� 
	 ขน�ดตััวอย่่�งที่่ �กำำ�หนดใหม่น่ �	 เป็นขน�ดตััวอย่่�งจ�กำฐ�นข้อมูลี่ประช�กำรที่ั�งหมด 
	 ตัลี่อดทัี่�งปี	(Year	End	Audit)

2.	 คำำ�นวณผลี่กำระที่บของขน�ดตััวอย่่�งที่่ �ส่ ่มเพิ่่ �มเตั่มจ�กำฐ�นข้อมูลี่ประช�กำรที่่ �เคำย่ 
	 ตัรวจสอบไปแล้ี่วตัลี่อดทัี่�งปี	(Interim/	Year	End	Audit)	โดย่ส่่มตััวอย่่�ง	ดังน่�

2.1	 ให้้แยกตััวอย่างที่่�เคยสุ่่่มตัรวจไปแล้้วออกจากฐานข้้อมูล้ประชากรที่ั�งห้มด	 เพื่่�อให้้ได้ 
	 ฐานข้้อมูล้ประชากรท่ี่�เห้ล่้อ

2.2	 พิื่จารณาเล่้อกรายการห้ลั้ก	(Key	Items)	ท่ี่�กำาห้นดจากความม่สุ่าระสุ่ำาคัญท่ี่�ปรับเปล่้�ยน 
	 ออกจากฐานข้้อมูล้ประชากรที่่�เห้ล้่อ	 เพื่่�อให้้ได้ฐานข้้อมูล้ประชากรสุ่่ที่ธิิ	ที่่�จะนำามา 
	 สุ่่่มตััวอย่างเพิื่�มเติัม

2.3	 นำาฐานข้้อมูล้ประชากรสุ่่ที่ธิิมาเล้อ่กตััวอย่างที่่�เป็นตััวแที่นประชากร	(Representative	 
	 Items)	โดยใช้วิธ่ิการเล่้อกตััวอยา่งท่ี่�เป็นจำานวนเงิน	(Monetary	Unit	Sampling	:	MUS)	 
	 ดังน่�

1.)	 คำานวณช่วงข้องการเล่้อกตััวอย่าง	(Sampling	Interval)	จากฐานข้้อมูล้ 
	 ประชากรสุ่่ที่ธิิ	โดย

2.)	 กำาห้นดจ่ดเริ�มต้ันสุ่ำาห้รับการเล่้อกรายการแรก	(First	Item	Chosen)	ข้องฐานข้้อมูล้ 
	 ประชากรสุ่่ที่ธิิแล้้วดำาเนินการเล่้อกรายการท่ี่�จะนำามาที่ดสุ่อบ

ฐ�นข้อมูลี่ประช�กำรส่ที่ธ่ิ/	จำ�นวนตััวอย่่�งท่ี่�ต้ัองกำ�รเพ่ิ่�ม	=	ช่วงกำ�รเลืี่อกำตััวอย่่�ง

	 ตัอนน่�ผูู้ ้สุ่อบบัญช่คงอยู่ในช่วงการตัรวจสุ่อบงบการเงินประจำาปี	 2562	ซึ่่�งก่อนที่่�จะสุ่ิ�นสุ่่ดการตัรวจสุ่อบนั�น 
ตัามมาตัรฐานการสุ่อบบัญช่กำาห้นดให้้ผูู้ ้สุ่อบบัญช่ตั้องประเมินระดับความม่สุ่าระสุ่ำาคัญที่่�ได้กำาห้นดไว้	 ตัามมาตัรฐาน 
การสุ่อบบัญช่	รหั้สุ่	320	ให้ม่อ่กครั�ง	เพ่ื่�อย่นยันว่าระดับความม่สุ่าระสุ่ำาคัญดังกล่้าว	ยังคงเห้มาะสุ่มในเน่�อห้าข้องการแสุ่ดงผู้ล้ 
การดำาเนินงานที่างการเงินที่่�แที่้จริงข้องกิจการห้ร่อไม่	ห้ากผูู้้สุ่อบบัญช่สุ่ร่ปว่าความม่สุ่าระสุ่ำาคัญสุ่ำาห้รับงบการเงินโดยรวม 
(แล้ะห้ากเก่�ยวข้้อง	ระดับความม่สุ่าระสุ่ำาคัญระดับห้น่�ง	ห้ร่อห้ล้ายระดับ	สุ่ำาห้รับประเภที่ข้องรายการ	ยอดคงเห้ล้่อที่างบัญช่ 
ห้ร่อการเปิดเผู้ยข้้อมูล้ข้องรายการใดรายการห้น่�งเป็นการเฉพื่าะ)	 ในระดับที่่�ตัำ�ากว่าความม่สุ่าระสุ่ำาคัญที่่�ได้กำาห้นดไว้เดิมม่
ความเห้มาะสุ่ม	ผูู้้สุ่อบบัญช่ต้ัองพิื่จารณาว่า	ม่ความจำาเป็นห้ร่อไม่ท่ี่�จะต้ัองปรับเปล่้�ยนความม่สุ่าระสุ่ำาคัญในการปฏิิบัติังานแล้ะ
พิื่จารณาว่าลั้กษณะ	ช่วงเวล้า	แล้ะข้อบเข้ตัข้องวิธ่ิการตัรวจสุ่อบต่ัอไปยังเห้มาะสุ่มห้ร่อไม่

	 อย่างไรก็ตัาม	ในกำรณ่ที่่�ผู้สอบบัญช่ปรับเปลี่่�ย่นระดับคำว�มม่ส�ระสำ�คำัญในกำ�รปฏิ่บัตั่ง�น	 เน่�องจากม่ผู้ล้กระที่บ 
ตั่อความเพื่่ยงพื่อข้องจำานวนตััวอย่างที่่�ผูู้้สุ่อบบัญช่จะตั้องรวบรวมเพื่่�อจะแสุ่ดงความเห้็นตั่องบการเงิน	จากกรณ่ดังกล้่าวน่� 
ผูู้้สุ่อบบัญช่อาจจะเคยม่ปัญห้าว่าจำานวนตััวอย่างที่่�เพื่ิ�มข้่�นนั�นจะตั้องย้อนกล้ับไปสุ่่่มตััวอย่างที่่�ตั้องการเพื่ิ�มจากฐานข้้อมูล้
ประชากรท่ี่�เคยตัรวจสุ่อบไปแล้้วในระห้ว่างงวด	(Interim	Audit)	แล้ะในช่วงท่ี่�กำาลั้งตัรวจสุ่อบช่วงสิุ่�นงวด	(Year	End	Audit)	
อย่างไร	ซ่ึ่�งผูู้้เข่้ยนม่แนวที่างการพิื่จารณาตัามขั้�นตัอน	ดังน่�
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ตัวอย่าง

	 ขนาดตัวอย่าง	/	รายการที่่�เลืือก

	 ในการกำาห้นดข้นาดตััวอย่างการตัรวจสุ่อบเน่�อห้าสุ่าระข้องบัญช่รายได้จากการข้าย	สุ่ำาห้รับการตัรวจสุ่อบในช่วง 
Interim	Audit	 แล้ะ	 Year	 End	Audit	 ซึ่่ �งเม่ �อม่ความค่บห้น้าในการตัรวจสุ่อบ	 ผูู้ ้สุ่อบบัญช่ได้ม่การปรับเปล้่ �ยน 
ระดับความม่สุ่าระสุ่ำาคัญเน่ �องจากผู้ล้ข้องการเปล้่�ยนแปล้งในสุ่ถานการณ์แล้ะผู้ล้การดำาเนินงานที่ำาให้้ม่ผู้ล้กระที่บตั่อ 
ข้นาดตััวอย่างท่ี่�จะต้ัองเล่้อกเพิื่�มอ่ก	3	รายการ	ดังน่�

	 สุ่มมติัว่า	จำานวนประชากรข้องรายการบันท่ี่กบัญช่รายได้จากการข้ายทัี่�งห้มด	(Total	Population)	เท่ี่ากับ	15	รายการ	
เป็นจำานวนเงิน	110,000	บาที่	

ช่่วงเวลาใน

การต่รวจ
ใบแจ้งหนี้ จำานวนเงิน

ขนาดต่ัวอย่่าง / ราย่การที�เลือก

ระดับความมีสาระสำาคัญ

ในการวางแผน

ระดับความมีสาระสำาคัญ

ที�ปรับเปลี�ย่น

Key Item Representative 

Item

Key Item Representative 

Item

Interim

Audit

1 2,000

2 3,000 3,000

3 1,500 1,500

4 3,500

5 4,500

6 20,000 20,000

7 8,000

8 3,000

9 2,000

10 5,000 5,000

Year End

Audit

11 18,000 18,000

12 4,500 4,500

13 5,000 5,000

14 15,000 15,000

15 15,000

รวม 110,000 47,500 18,000 6,500
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	 ข้อมููลืสมูมูติ	:	ปััจจัยในการเลืือกตัวอย่าง	/	ขนาดตัวอย่าง

ระดับความมีสาระสำาคัญ

ในการวางแผน

ระดับความมีสาระสำาคัญ

ที�ปรับเปลี�ย่น

Performance	Materiality 25,000 16,000

Confidence	Level* 65% 65%

Confidence	Factor 1.1 1.1

Sampling	Interval 22,727 22,250

First	item	Chosen 2,500 2,500

Sample	Size 4.84 --> 5 7.56 --> 8

*เป็็นข้้อมููลสมูมูติิข้้�น ซึ่้�งผูู้้สอบบัญชีีที่ี�นำ�ไป็ใชี้ติ้องใชี้ดุุลยพิินิจและที่ักษะคว�มูชีำ�น�ญ รวมูถึ้งศึ้กษ�หลักก�รในมู�ติรฐ�น 
ก�รสอบบัญชีีทีุ่กย่อหน้�ที่ี�เกี�ยวข้้องป็ระยุกติ์เข้้�กับสถึ�นก�รณ์์และลักษณ์ะข้องกิจก�รแติ่ละกิจก�รและระดุับคว�มูเสี�ยงข้อง
กิจก�รทีี่�ที่ำ�ก�รติรวจสอบ

	 สุ่่ดที่้ายน่�	 ผูู้ ้เข้่ยนห้วังเป็นอย่างยิ �งว่าผูู้ ้อ่านจะ
สุ่ามารถนำาความรู้ที่่ �ได้รับจากบที่ความน่�ไปใช้ประโยชน์ 
ในการพิื่จารณาผู้ล้กระที่บต่ัอข้นาดตััวอย่างจากการปรับเปล่้�ยน
ระดับความม่สุ่าระสุ่ำาคัญในการปฏิิบัตัิงาน	(Performance	 
Materiality)	เม่�อม่ความค่บห้น้าในการตัรวจสุ่อบ	ไม่มากก็น้อย 
นะครับ

 ท้ั้�งน้ี้� ต้ัวเลขและข้อมููลในี้บทั้ความูน้ี้� เป็็นี้ต้ัวอย่่าง
เพื่่�อป็ระกอบความูเข้าใจเทั้่านี้้�นี้ ไมู่ได้้ทั้ด้แทั้นี้หล้กการ 
ในี้มูาตัรฐานี้การสอบบ้ญชี้ โด้ย่ตั้วเลขและข้อมููลเป็็นี้
ตั้วเลขและข้อมููลทั้้�สมูมูตัิข้�นี้ เพื่่�อป็ระกอบความูเข้าใจ
ในี้การคำานี้วณเทั้่านี้้ �นี้	 การนำาไปใช้ตั้องพื่ิจารณาจาก
สุ่ถานการณ์	ความเสุ่่�ยง	ระดับความเช่�อมั�น	แล้ะล้ักษณะ
ข้องกิจการแตั่ล้ะกิจการ	ซึ่่�งผูู้ ้สุ่อบบัญช่ที่่�นำาไปใช้ตั้องใช้
ด่ล้ยพื่ินิจแล้ะที่ักษะความชำานาญ	รวมถ่งศึ่กษาห้ล้ักการ 
ในมาตัรฐานการสุ่อบบัญช่ที่่กย่อห้น้าที่่�เก่�ยวข้้องประย่กตั์ 
เข้้ากับสุ่ถานการณ์แล้ะล้ักษณะข้องกิจการแตั่ล้ะกิจการ 
คณะอน่กรรมการมาตัรฐานด้านการสุ่อบบัญช่แล้ะเที่คนิค
การสุ่อบบัญช่ข้อสุ่งวนสุ่ิที่ธิิ�ความรับผู้ิดชอบห้ร่อความรับผู้ิด
ใด	ๆ 	ท่ี่�อาจเกิดข่้�นไม่ว่าที่างตัรงห้ร่อที่างอ้อมอันเป็นผู้ล้มาจาก 
การใช้ตััวอย่างน่�	

โดย..นายธนะวุุฒิิ พิิบููลย์สวุัสดิ�
อน่กรรมการมาตัรฐานด้านการสุ่อบบัญช่แล้ะเที่คนิค
การสุ่อบบัญช่

ทีี่�มู� : มู�ติรฐ�นก�รสอบบัญชีี รหัส 320 คว�มูมีูส�ระสำ�คัญ 
 ในก�รว�งแผู้นและก�รป็ฏิิบัติิง�นสอบบัญชีี
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รับมือ "ไวรัสโคโรนา"

COVID-19
อาการเบื้องตนที่สังเกตได...

มีไขสูงมากกวา

37.5 องศา
ไอ

เจ็บคอน้ำมูกไหล

หายใจเหน�อยหอบ

หายใจลำบาก

ถาเริ่มมีอาการเหลานี้ภายใน 14 วัน

หลังจากไปพื้นที่ระบาดที่ ไดรับ

การประกาศอยางเปนทางการ

ควรรีบไปพบแพทยทันที

วิธีการรับมือ... 

เชื้อไวรัสนี้ติดตอผานทางลมหายใจ

สารคัดหลั่ง เชน น้ำมูก น้ำลาย

ควรใสหนากากอนามัย

เพ�อปองกันเชื้อไวรัส

ควรทานอาหารที่สุกแลว

งดอาหารดิบ และเนื้อสัตวปา

หมั่นลางมือ หรือ

เช็ดดวยแอลกอฮอล
ไมอยู ใกลชิดผูปวยที่ ไอ จาม

หลีกเลี่ยงการอยู ในสถานที่แออัด

และมีมลภาวะเปนพิษ

งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

ไมนำมือมาสัมผัสตา

จมูก ปาก ถาไมจำเปน

ไมใชสิ่งของรวมกับผูอ�น เชน

ผาเช็ดหนา แกวน้ำ ฯลฯ

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

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

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

ชำำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยง 

 ทางทุจริต (Fraud Risk Assessment)”   

 วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23

• หลักสูตร “The Art of Internal Audit Report Writing”  

 วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23

• หลักสูตร “การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำาหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/63”  

 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21

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

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้


