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 ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	ต่อสำานักงานสอบบัญชี
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	 ครั้งนี้เป็นคร้ังที่สองแล้วนะคะ	 ส�ำหรับกำรกล่ำวทักทำยเปิดเล่ม 
Newsletter	 ในฐำนะกรรมกำรและประชำสัมพันธ์	ของสภำวิชำชีพบัญช ี
วำระปี	 2560-2563	 เดือนนี้เข้ำสู ่เดือนพฤศจิกำยนแล้ว..เผลอแป๊บเดียว 
ก็เกือบจะสิ้นปีแล้วนะคะ	สมำชิกหลำยท่ำนคงก�ำลังตั้งหน้ำตั้งตำท�ำงำน 
ก่อนสิ้นปีกันอย่ำงเต็มท่ี	ซึ่งงำนด้ำนบัญชีในช่วงนี้ก็ถือว่ำเป็นช่วงพีคและ 
มีภำรกิจมำกมำยต้องบริหำรจัดกำร	ดิฉันขอให้ทุกท่ำนท�ำงำนรำบรื่นไม่มี
อุปสรรคติดขัดใด	ๆ	นะคะ	แต่อย่ำงไร..ก็อย่ำท�ำงำนเพลินจนลืมรำยงำน 
ผลกำรพฒันำควำมรู้ต่อเนือ่งทำงวชิำชพีต่อสภำวิชำชพีบญัช	ีซึง่ถอืเป็นหน้ำทีห่ลกั 
ของพวกเรำชำวบัญชีที่จะต้องท�ำกำร	Update	 ควำมรู ้ทำงวิชำชีพกัน 
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรักษำควำมเป็นมืออำชีพของนักบัญชี	 โดยดิฉันขอทบทวน
จ�ำนวนชั่วโมง	CPD	ที่นักบัญชีต้องกำรอบรม	ดังนี้

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี 
โดยแบ่งเป็น

  ชัว่โมง CPD ทีเ่ป็นทางการ 20 ชัว่โมงต่อปี ซึง่ต้องมเีน้ือหาเกีย่วกบั 
  การบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

  ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และต้องยื่น CPD  
  ภายในวันท�าการสุดท้ายของปี

 ผู้ท�าบัญชี ต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับ
การบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจ�านวนชั่วโมง CPD ภายใน
วันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

 โดยสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://eservice.
tfac.or.th/cpd_online/login.php

 มาต่อกันด้วยเรื่องกิจกรรมการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปี 2562 ของ
สภาวชิาชพีบญัช ีนัน่กค็อื การแข่งขนัเดนิวิง่ชงิถ้วยพระราชทานฯ Bunchee RUN 
2019 รวมพลคนบัญชี (Run for Charity) ซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 
พฤศจิกายนนี้ ณ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อถวายเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
สมทบทุนมอบให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก ่
เยาวชนผู้ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศไทย ดิฉันในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมการจัดงานรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นพี่น้องชาวบัญชีสามัคคีช่วยเหลือ
สมทบทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 2,500 คน รวมไปถึงได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง ดิฉันขอขอบคุณ 
เป็นอย่างสงูทีท่กุท่านมส่ีวนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศกึษาให้แก่เยาวชนไทย 
ผ่านกิจกรรมนี้ และหวังเป็นอย่างย่ิงที่จะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน 
ของท่านในโอกาสต่อไป และอย่าลมืตดิตามประมวลภาพกจิกรรม Bunchee RUN 
2019 ใน Newsletter ฉบับต่อไป หรือในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีนะคะ

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
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 เรือ่งต่อไปคอื การจดัท�าเวบ็เพจเชือ่มโยงแหล่งความรูผู้ป้ระกอบการ 
เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลส�าหรับกลุ่มธุรกิจ SME ในแง่มุมบัญชีและภาษี
ส�าหรับธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการจะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร? ให้เป็นไป 
ตามกรอบกฎหมาย  โดยสามารถเข้าถึงเน้ือหาดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์ 
สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th เล่ือนเม้าส์ลงไปจะพบกับ Banner 
ที่ชื่อว่า “มุมผู้ประกอบการ” ซึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตามรูปภาพเมนูที่ปรากฏ

 เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจแล้วจะพบกับข้อมูลต่าง ๆ โดยในทุกเมนูผู้ประกอบการสามารถคลิกเครื่องหมาย    เพื่อเข้าไปดูเนื้อหา 
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

 อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือ การจัดโครงการเสวนาแหล่งความรู้จากสภาวิชาชีพบัญชีสู่..ผู้ประกอบการ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2562 โดยส�านักงานสาขาน�าร่องที่จะจัดข้ึนเป็นครั้งแรกคือ ส�านักงานสาขาระยอง โครงการน้ีจะเน้นการส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการเห็นความส�าคัญของการจัดท�าบัญชี ภาษีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการจัดการ 
ธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการประชาสมัพนัธ์เครือ่งมือจากสภาวชิาชพีบัญชทีีจ่ะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ 
ในการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต โดยในช่วงบ่ายจะเป็นการพาเยี่ยมชมดูการบริหารงานของบริษัทที่บัญชีดีภาษีเยี่ยม รวมไปถึง 
การสร้างอินโนเวชั่นในการจัดการธุรกิจ การผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ในสายงานการผลิต ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ และรับจ�านวนจ�ากัด สนใจเข้าร่วมโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02 685 2567

SMEs
  SMEs คืออะไร? 

  ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ 

What?

  ธุรกิจ SMEs ต้องเริ่มจัดท�ำบัญชีเมื่อใด? 

  พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

  พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

When?

Who?

  ใครคือผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี และผู้ท�ำบัญชี? 

  หน้ำที่ของผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี 

  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs คือใคร? 
Where?

  ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถหำ 
    ผู้ท�ำบัญชีได้จำกที่ใด? 

  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ท�ำบัญชี 

How?

  ผู้ประกอบกำรต้องเสียภำษีอย่่ำงไร? 

  ท�ำบัญชีอย่ำงไรให้ถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีและภำษี  

Why?

  ท�ำไม? ธุรกิจ SMEs ต้องท�ำบัญชี 

  ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นหำกไม่จัดท�ำบัญชี 

SMEs กับบัญชีและภาษี 

แหล่งเชื่อมโยงความรู้ผู้ประกอบการ

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  กำรจัดท�ำบัญชีให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริงของกิจกำร 

  ภำษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs 

  กฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ ทำงเลือกใหม่ SMEs เข้ำถึงแหล่งเงินทุน 

  กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ SMEs  

Other

เริ่มต้นธุรกิจ SMEs ?SMEs กับบัญชีและภาษี 

จัดท�ำโดย  ส่วนสื่อสำรองค์กร ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ติดต่อเรำ อำคำรสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2685 2500 โทรสำร 0 2685 2501 E-mail : tfac@tfac.or.th วันและเวลำท�ำกำร จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. (ให้บริกำรในช่วงพักเที่ยง)

กดเครื่องหมาย  เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

SMEs
เริ่มต้นธุรกิจ SMEs ต้องท�าอย่างไร? 

ให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย 

จดทะเบียนธุรกิจ  
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

จดทะเบียนธุรกิจ  
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

นิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วน
จำากัด

  เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชี 
ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

และต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานการบัญชี

 เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชี 
ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

และต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานการบัญชี

จัดให้มีผู้ทำาบัญชี 

นำาส่งงบการเงินผ่าน 
DBD e-Filing 

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นำาส่งงบการเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
ผ่าน DBD e-Filing  
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ยื่นภาษีผ่าน e-Filing  
ต่อกรมสรรพากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(กรมสรรพากร)

ทุกประเภทธุรกิจ SMEs ถ้ามีลูกจ้าง 
อย่าลืมขึ้นทะเบียน.. 

- ขึ้นทะเบียนนายจ้าง  

- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 

จดทะเบียนพาณิชย์   

ยื่นภาษีผ่าน e-Filing  
ต่อกรมสรรพากร

จัดทำางบการเงิน   
งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบ

และแสดงความเห็น 
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

เจ้าของคนเดียว  
(ใช้ 1 คนจัดตั้ง)

ห้างหุ้นส่วน  
(ใช้ 2 คนขึ้นไปจัดตั้ง)

บริษัทจำากัด  
(ใช้ 3 คนขึ้นไปจัดตั้ง)

กำรจัดตัง้

ประกันสังคม

กำรจัดท�ำบัญชี
และกำรตรวจสอบบัญชี

กำรเสียภำษี

จัดท�ำโดย ส่วนสื่อสำรองค์กร ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ติดต่อเรำ อำคำรสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2685 2500 โทรสำร 0 2685 2501 E-mail : tfac@tfac.or.th วันและเวลำท�ำกำร จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. (ให้บริกำรในช่วงพักเที่ยง)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ 
แหล่งเงินทุนส�ำหรับ 

SMEs 

จดทะเบียน 
ประกันสังคม  

(สำานักงานประกันสังคม)

จดทะเบียนพาณิชย์   
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จัดทำาบัญชีรายงานเงินสด 
รับ - จ่าย  

มีสภาพเป็น 
นิติบุคคล

  SMEs คืออะไร? 

  ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ 

สำ�หรับห้�งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน 
ชำ�ระแล้วไม่เกิน 5 ล้�นบ�ท 

และมีร�ยได้รวมไม่เกิน 30 ล้�นบ�ท 
และสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้�นบ�ท 
งบก�รเงินจะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ 

หรือรับรองบัญชีโดยจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
หรือผู้สอบบัญชีภ�ษีอ�กร (TA) ก็ได้

มีสภาพเป็น 
นิติบุคคล

มีสภาพเป็น
บุคคลธรรมดา

จดทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรมสรรพากร) 

จดทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรมสรรพากร) 

แหล่งเชื่อมโยงความรู้ผู้ประกอบการ

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เริ่มต้นธุรกิจ SMEs ?SMEs กับบัญชีและภาษี 

กดเครื่องหมาย  เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 สำาหรับเรื่องสุดท้าย อย่างท่ีได้เกร่ินไปในช่วงแรกว่า..ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลายท่านต้องเร่งอบรม
เพือ่เก็บชัว่โมง CPD ให้ครบตามชัว่โมงทีก่ำาหนดก่อนสิน้ปี สมาชกิท่านใดทีย่งัไม่ได้ใช้สทิธส่ิวนลดอบรมสมัมนา (On-Top) มลูค่า 
200 บาท ผ่านโครงการ E-Discount เพือ่มอบให้แก่สมาชกิสภาวชิาชพีบัญชทีัว่ประเทศ เพือ่เป็นการส่งเสรมิและกระตุ้นให้สมาชกิ
เข้าร่วมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนาจากสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
ท่ีเปิดให้ใช้ช่วงเดอืนสงิหาคม 2562 อย่าลมืไปใช้สทิธกินัเยอะๆ นะคะ เพราะสิทธนิีใ้ช้ได้ถงึแค่เดอืนมถินุายน 2563 เท่านัน้ สดุท้ายนี้ 
ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและร่วมกิจกรรมสภาวิชาชีพบัญชีมาด้วยดีโดยตลอดค่ะ แล้วพบกันค่ะ
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สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเงินสนับสนุน  

Application SME สบายใจ

 เมือ่วนัศุกร์ที ่27 กนัยายน 2562 นายชาตชิาย พยหุนาวีชยั 
นายกสมาคมนัก ศึกษา เก ่ าพาณิชยศาสตร ์ และการบัญ ชี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะ มอบทุนสนับสนุนโครงการ 
จดัท�าบญัชเีดยีว (Application SME สบายใจ) ให้แก่สภาวชิาชีพบญัชี 
จ�านวน 1,000,000 บาท โดยมีนายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
 ทุนสนับสนุนดังกล ่าวจะช ่วยส ่งเสริมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี Application SME สบายใจ ให้ใช้กับผู ้ประกอบ 
วิชาชีพบัญชี โดยจะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ธุรกิจ SMEs 
สร้างฐานข้อมูลธุรกิจที่ดี และสร้างความเข้มแข็งและความเติบโต 
ให้แก่กิจการ SMEs ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงการยกระดับ
ประเทศไทยในการจัดท�าข้อมูลการเงินให้โปร่งใส อันจะเป็น 
การส่งเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

Activity   ภาพกิจกรรม

วัตถุประสงค์
 เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�า
หรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเน้ือหา ตัวเลข รายงาน 
หรือข้อคิดเห็นใด ๆ และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็น
ผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่
ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

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

คณะผู้จัดท�า
• สาวิตา สุวรรณกูล ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• วรวีร์ แก้วมณี เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• ชยากรณ์ นุกูล เจ้าหน้าที่ส่วนงานสื่อสารองค์กร

ก�าหนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน (ทุกต้นเดือน)
ข้อมูลติดต่อ  Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook    https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID       @tfac.family

 ผ่านไปแล้วส�าหรบัอทุกภยัน�า้ท่วมในพืน้ทีภ่าคอสีาน แม้ว่าจะมี 
ร่องรอยของความเสียหายหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ด้วยความช่วยเหลือ
จากทั่วทุกสารทิศท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท�าให้อุทกภัยครั้งนี ้
คลี่คลายไปได้ด้วยดี อุทกภัยน�้าท่วมก็ผ่านไปแล้ว ฤดูหนาวก็ค่อย ๆ 
เข้ามาเยือนอย่างเต็มรูปแบบ หลายท่านคงวางแผนขึ้นดอยสัมผัส
อากาศหนาวกันบ้างแล้ว แต่ก่อนออกเดินทางก็อย่าลืมศึกษาเส้นทาง
และสภาพอากาศกันด้วยนะคะ

 อากาศเย็นสบายในช่วงเดือนพฤศจิกายนแบบนี้เหมาะกับ 
การออกมาวิง่ออกก�าลงักาย นอกจากจะได้ออกก�าลงักาย ได้สขุภาพที่
ดแีล้ว ยงัได้สมัผสัอากาศด ีๆ  เยน็ ๆ  สบาย ๆ  ของยามเช้า อย่าลมืนะคะ 
ในวนัที ่17 พฤศจกิายน 2562 นี ้ณ กระทรวงสาธารณสขุ เรามนีดักนั!!! 
กับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Bunchee Run 2019 รวมพลคนบัญชี 
..Run for Charity.. กิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ประกาศให้รู้ว่าชาวบัญชี
เราไม่ได้มีดีแค่ตัวเลข

 Newsletter ฉบับนี้ยังคงรวบรวมข้อมูลข่าวสารและบทความ
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นางดารินทร์ 
หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี มากล่าว
ทักทายเปิดเล่มเกี่ยวกับ “บอกเล่า...กิจกรรมเด่นสภาฯ” พร้อมด้วย
สาระเนือ้หา อาท ิใคร!!! อย่างไร? เมือ่ถกูตรวจสอบประเดน็ Transfer 
Pricing, ปรับมุมมองส่องโลกดิจิทัล, ผลกระทบของพระราชบัญญัต ิ
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อส�านักงานสอบบัญชี, 
สรุปสาระส�าคัญจากการเสวนาความท้าทายของผู ้ตรวจสอบกับ
เทคโนโลยี AI และ Blockchain ตอนสุดท้าย, ข้อควรพิจารณา 
ในการเลอืกตวัอย่าง (Sample Size) การสงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิค้า
คงเหลอื กรณมีสีถานทีจ่ดัเกบ็สนิค้าจ�านวนหลายแห่งและเนือ้หาอืน่ ๆ  
อีกมากมายติดตามได้ภายในเล่มค่ะ

 ท้ายนี้หากท่านต้องการเสนอแนะหรือติชม จดหมายข่าว 
สภาวชิาชพีบญัช ีสามารถส่งมาได้ที ่E-mail : newsletter@tfac.or.th
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สัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

TFAC Conference 2019  

“Future Of Finance – Digital Disruption”

 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร จัดสัมมนา TFAC Conference 2019  
“Future of Finance – Digital disruption” เม่ือวันที่ 
28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 
ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายจักรกฤศฏิ ์
พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ต่อด้วยการบรรยาย
จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
อดตีรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรฐัมนตรี, Mr.Thivanka Rangala
FCMA, CPA Australia, CFO ของกลุ่มบริษัท Edotco ธุรกิจ 
ในภมิูภาคเอเชีย และการเสวนาจากผูท้รงคุณวฒุ ิจากหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน อาทิ ส�านักงาน ก.ล.ต. กรมสรรพากร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมพฒันาธรุกจิการค้า และผูแ้ทนจาก 
Big 4 ทีม่าร่วมเสวนาแลกเปลีย่นมมุมองและประสบการณ์การน�า
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ผ่านหัวข้อสัมมนา 4 
Section ได้แก่ Future of Finance by CIMA, Digital 
Transformation of Regulators, Digital Transformation of 
Auditors และ Transformative Accountants

ตัวแทน CPA Australia เข้าหารือ

สภาวิชาชีพบัญชี

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ “CFO In 

Practice Certification Program” รุ่นที่ 9

 เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญช ี
โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด ้านการบัญชีบริหาร 
จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมสัมมนาโครงการ CFO in 
Practice Certification Program โดยครั้งนี้จัดเป็นรุ่นท่ี 9 
ในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 4 ตุลาคม 2562 ภายในงาน 
ได ้รับเกียรติจากนายจักรกฤศฎ์ิ พาราพันธกุล นายก 
สภาวิชาชีพบัญชี และนายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธาน 
คณะกรรมการวชิาชีพบญัชด้ีานการบญัชีบรหิาร กล่าวเปิดงาน 
แสดงความยินดี  ต ่อด ้วยการมอบวุฒิบัตรโดยนายก 
สภาวชิาชพีบญัชแีละปิดท้ายด้วยกิจกรรมสังสรรค์ทานอาหารเยน็ 
ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณวิทยากร ผู ้จัดหลักสูตร และ 
ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่มีส่วนท�าให้โครงการน้ีประสบผลส�าเร็จ
ด้วยดี

Activity   ภาพกิจกรรม

 เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2562 นายสพุจน์ สงิห์เสน่ห์ 
อุปนายกคนที่หน่ึง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี ได้ให้การต้อนรับ Mr. Mark Chuan 
ผู้จัดการในระดับภูมิภาค ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
จาก CPA Australia ประเทศออสเตรเลียหนึ่งในสถาบัน
วิชาชีพบัญชีที่ให้บริการฝึกอบรม เข้าพบปะหารือถึงแนวทาง
ความร่วมมือระหว่าง สภาวิชาชีพบัญชี กับ CPA Australia 
ในอนาคต โดย Mr. Mark Chuan มีความเห็นว ่า 
สภาวชิาชีพบญัชี (TFAC) เป็นหน่วยงานหลักทางด้านวชิาชพีบัญชี 
ที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐและได้รับความเชื่อถือจาก 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงมีความสนใจที่จะน�าเสนอหลักสูตร
อบรมทีจ่ดัโดย CPA Australia ทัง้ในรปูแบบ Online Self-Study 
และห้องเรียน โดยผู้เข้าอบรมที่จบหลักสูตรจะเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากลและสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ท่ัวโลก  
รวมถงึการพูดคยุถงึความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมอืกนั 
ในอนาคตเกีย่วกบัการจดัหลักสูตรอบรมของสภาวชิาชพีบญัชี 
เพื่อสนับสนุนนักบัญชีให้มีมาตรฐานระดับสากลต่อไป
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เมื่อถูกตรวจสอบประเด็น

TRANSFER PRICING

ใคร!!!

ทำ�อย่�งไร?

มาตรา 71  ตรี วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

	 “ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีได้ยื่นรายงานข้อมูลเก่ียวกับ 
บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กันตามวรรคหนึง่
เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี	อาจส่งหนังสือแจ้งความ 
แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง	ให้ย่ืนเอกสาร
หรอืหลกัฐานแสดงข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบัการวเิคราะห์ข้อก�าหนด 
ของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห ้างหุ ้นส ่วนนิติบุคคลที่ มี 
ความสัมพันธ์กันตามทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนด	และผูไ้ด้รบัหนงัสอื
แจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได ้รับ
หนังสือแจ้งความ	เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามก�าหนดเวลาดงักล่าวได้	อธบิดจีะอนญุาตให้ขยายก�าหนดเวลา 
ดังกล่าวออกไปก็ได้แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับหนังสือแจ้งความ	ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งความ
เป็นครั้งแรก	ให้ผู้ได้รับหนังสือแจ้งความต้องปฏิบัติตามภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความนั้น”

ใครจะเป็นผู้ถูกเลือกให้ยื่นเอกสารหลักฐาน

แสดงข้อมูลดังกล่าว

กรมสรรพากรมี หลั ก เ กณฑ ์ ใ ดบ ้ า ง 

ในการคัดเลือกบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้น�าส่ง 

เอกสารเพื่อท�าการตรวจสอบการก�าหนด

ราคาของธุรกรรมระหว่างกัน Transfer 

Pricing Audit

	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน	
(ตามทีบ่ญัญติัไว้ในมาตรา	71	ทว	ิวรรคสอง	แห่งประมวลรษัฎากร)	
และมธุีรกรรมระหว่างกนั	เป็นสดัส่วนจ�านวนเงนิทีเ่ป็นสาระส�าคัญ 
ของจ�านวนรายได้ทัง้หมดของกจิการ		ซึง่การก�าหนดราคาระหว่างกนั 
อาจมีผลต่อผลประกอบกิจการหรือก�าไรของกิจการ	อันมีผลให้
เสียภาษีน้อยลงหรือไม่ได้ช�าระภาษี	 (จ�านวนรายได้ก�าหนดไว้ 
ตามกฎกระทรวง	ซึง่ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท	ตามมาตรา	71	ตรี 
วรรคสาม)

	 ตัวอย่างความเส่ียง	ที่อาจเป็นมูลเหตุให้กรมสรรพากร
เรียกตรวจสอบการก�าหนดราคาของธุรกรรมระหว่างกัน	Transfer	
Pricing	Audit
	 1.	 บริษัทฯ	ประกอบกิจการขาดทุนต่อเนื่องกันหลายปี			
	 2.	 มีผลประกอบการกิจการไม่สม�่าเสมอ	 เช่น	ก�าไรปีแรก 
	 	 ปีที่สองขาดทุนสลับกันไป	ไม่มีภาษีช�าระในรอบหลายปี
	 3.	 มีก�าไรสุทธิต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
	 4.	 ประกอบกิจการมีผลขาดทุน	หลังจากหมดระยะเวลา 
	 	 การได้รับการส่งเสริมการลงทุน		(BOI)		
	 5.	 มีการเปล่ียนโครงสร้างธุรกิจ	 	และท�าให้มีผลก�าไรสุทธ ิ
	 	 ลดลงหรอืขาดทนุ	ท�าให้เสียภาษน้ีอยลงหรอืไม่ได้ช�าระภาษี 
	 6.	 มีรายจ่ายค่าบริหารจัดการ	ค่าสิทธิ	ที่จ่ายให้แก่บริษัท 
	 	 ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นจ�านวนเงินที่มาก	หรือเพิ่มขึ้น 
	 	 จากปีก่อน	ๆ	
	 7.	 ไม่มเีอกสาร	หลกัฐาน	หรือสญัญา	ทีก่�าหนดเง่ือนไขราคา	 
	 	 หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม
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เมือ่ถกูเรียกให้น�าส่งเอกสารก็แสดงว่าบริษทั ถกูกรมสรรพากร

ตรวจสอบประเด็น Transfer Pricing แล้วจะต้องท�าอย่างไรดีละ

	 บริษัทฯ	ต้องจัดท�าเอกสาร	หลักฐานแสดงข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการวิเคราะห ์
ข้อก�าหนดของธรุกรรมระหว่างกนั		ซึง่รายละเอยีดทีค่วรมใีนเอกสารดงักล่าว	ปรากฏอยูใ่น
ค�าสั่งกรมสรรพากร	ที่	ป.	113/2545	ข้อ	4	ซึ่งมีอยู่	10	ข้อ	(ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือ 
ค�าสั่งใด	ๆ 	ออกมายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง)	แต่ความยากของการจัดท�าเอกสาร	(Transfer	
Pricing	Documentation)	คอื	ต้องชีแ้จงและแสดงให้เหน็ว่าวธิกีารก�าหนดราคาของบรษิทั			
เป็นราคาทีบ่รษัิทอสิระพงึก�าหนดกนัถกูต้องแล้ว	(Arm’s	Length	Price)	ดงันัน้วธิกีารทีจ่ะ
พิสูจน์	คือการหาตัวเปรียบเทียบ	ซึ่งค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน	ต้องอาศัยความช�านาญ	
ความรู้ทางธุรกิจและบัญชีเป็นหลัก

ตัวอย่าง

	 สมมุติว่าบริษัท	A	ประกอบกิจการ	มีก�าไรสุทธิถัวเฉลี่ย		3	ปีย้อนหลัง
อยู่ที่	1%	ของยอดขาย	แต่จากการวิเคราะห์พบว่ามีบริษัทที่สามารถน�ามาเปรียบ
เทียบได้มีเพียง	5	บริษัท	คือ
	 บริษัท	B	มีก�าไรสุทธิถัวเฉลี่ย	 3	 ปี	 คือ	 3%	ของยอดขาย
	 บริษัท	C	 มีก�าไรสุทธิถัวเฉลี่ย	 3	 ปี	 คือ	 2%
	 บริษัท	D	 มีก�าไรสุทธิถัวเฉลี่ย	 3	 ปี	 คือ	 5%
	 บริษัท	E	 มีก�าไรสุทธิถัวเฉลี่ย	 3	 ปี	 คือ	 6%
	 บริษัท	F	 มีก�าไรสุทธิถัวเฉลี่ย	 3	 ปี	 คือ	 10%

สรุป	ช่วงราคา	(ก�าไรสุทธิของบริษัทอิสระ)	Arm’s	Length	Price	คือ	2%	-	10%	 
	 ของยอดขาย
	 การตรวจสอบของเจ้าพนักงานฯ	จะแจ้งให้บริษัท	A	ปรับเพิ่มก�าไรสุทธ ิ
	 ไปที่จุดใดจุดหนึ่งของช่วงราคา
สมมุติ	 บริษัท	A	มียอดรายรับถัวเฉลี่ย		3		ปี	จ�านวนเงิน		300,000,000		บาท
	 หัก	ยอดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายบริหาร	 297,000,000								
	 ก�าไรสุทธิ	(1%		ของยอดขาย)	 3,000,000																					
 ถ้าสรรพากรแจ้งให้ปรบัปรงุก�าไรสทุธไิปที	่5%	ของยอดขาย	บรษิทัจะมีก�าไร
สุทธิ	เท่ากับ	15,000,000	บาท	(5%	ของ	300,000,000)	บริษัทจะต้องน�าก�าไร
สุทธิส่วนที่เพิ่มขึ้น		15,000,000	–	3,000,000	=		12,000,000		บาท		ไปช�าระ
ภาษีเพิ่มเติม			บริษัท	A		จะยินยอมช�าระภาษีเพิ่มเติมหรือจะมีข้อโต้แย้งหรือไม่
อย่างไร

	 จะเห็นว่าการหาตัวเปรียบเทียบและการสรุปผลการตรวจสอบ	กรณี	Transfer	
Pricing	Audit	ระหว่างบริษัทกับเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร	คงมีความเห็นต่างกัน	และ
ไม่เห็นด้วยกันในหลายประเด็น	ดังนั้นการจะจบประเด็นการตรวจสอบ	คงต้องอาศัย
ข้อมูล	และประสบการณ์ในการวิเคราะห์	เจรจาด้วยเหตุและผล

โดย..นางสันทนา ศักดิ์สุทธยาคม
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
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ปรับมุมมองส่องโลกดิจิทัล

	 การประกอบธรุกจิภายใต้เศรษฐกจิยคุดจิทิลั	ผู้บรหิาร
จ�าเป็นต้องมีข้อมูลที่รวดเร็ว	 ชัดเจน	 เชื่อถือได้	และเพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจท้ังด้านการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงาน 
โดยเฉพาะข้อมูลที่ช่วยในการก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกทาง 
เพื่อสร้างความเป็นเลิศ	 และความได้เปรียบในการแข่งขัน 
อนัจะน�ามาซึง่ความส�าเรจ็และความอยูร่อดของธรุกจิในระยะยาว

	 ข้อมูลส�าคัญที่ผู ้บริหารต้องน�ามาตรวจสอบระดับ 
ความเข้มแข็งทางการเงินภายในบริษัท	ตลอดจนใช้เปรียบเทียบ 
ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานกับบริษัทอ่ืน	 ๆ 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	การตรวจสอบด้วยการวิเคราะห ์
งบการเงินจะช่วยให้ผู้บริหารค้นหาจุดอ่อน	 และจุดแข็งจาก 
ผลการด�าเนนิงานในเชงิปรมิาณได้	เพือ่น�าไปสู่การหากลยทุธ์ทีจ่ะใช้ 
พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป	

	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างองค์กรและ
การบรหิารจัดการ	ท�าให้ความต้องการทรพัยากรบคุคลในหลายต�าแหน่งลดบทบาทความส�าคญัลง 
หรือต้องปรับเพิ่มทักษะความสามารถให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจที่เปล่ียนไป 
หน่ึงในน้ันคือนักบัญชี	จากเดิมที่ท�าหน้าที่เพียงแค่บันทึกข้อมูล	และจัดท�ารายงานทางการเงิน 
เสนอผู ้บริหาร	 ปัจจุบันต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น	 ๆ	 ในองค์กร 
เพื่อน�าข้อมูลของทุกฝ่ายมาร่วมวิเคราะห์	และคาดการณ์อนาคต	จัดท�าเป็นรายงานให้ผู้บริหาร 
ใช้ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจจากเดิมที่จะท�ากันเป็น	2	ระยะคือระยะส้ัน	3-5	ปี	และระยะยาว 
5-10	ปี	ซึ่งต้องปรับใหม่ให้มีการวางแผนทุก	3-5	เดือน	เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาจนกลายเป็นความไม่แน่นอนที่องค์กรต้องเผชิญ

	 นักบัญชียุคดิจิทัลจะต้องปรับแนวคิดและสร้างบทบาทในการเป็นคู ่คิดผู ้บริหาร 
ต้องก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง	ต้องติดตามข่าวสารใหม่ๆในโลกการเงิน	 เช่น	Bitcoin,	 
Stellar	 ซ่ึงเป ็นชื่อของสกุลเงินดิจิทัลที่ มีการใช ้งานอยู ่จริงแม้จะยังไม ่เป ็นที่ยอมรับ 
ในหลายประเทศ	แต่ประเทศมหาอ�านาจอย่างจนีและรสัเซยีต่างให้ความสนใจและก�าลังเดนิหน้า 
พัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง	 อีกทั้งมีผู ้คนและองค์กรธุรกิจจ�านวนไม่น้อยที่ยอมรับ 
การใช้เงินดิจิทัลเหล่าน้ีเช่นเดียวกัน	จึงนับเป็นเรื่องที่นักบัญชีควรติดตามเพราะอาจเป็นโอกาส
และสสัีนทางการเงิน	หรอือาจเป็นอปุสรรคในอนาคตท่ีท�าให้นกับญัชีต้องปวดหวัมากขึน้กเ็ป็นได้

	 โลกธรุกจิในปัจจบุนั	องค์กรจะมุง่เน้นการเปล่ียนแปลง
สู่ดิจิทัล	 (Digital	Transformation)	ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจและการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง
กระบวนการต่าง	ๆ	ภายในองค์กรที่มีอยู ่ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	อีกทั้งมุ ่งเน้นไปท่ี
ประสบการณ์ทางสังคมและลูกค้าก�าหนดเป็น	“การบูรณาการ 
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกพื้นที่ของธุรกิจ	 เปล่ียนพื้นฐานวิธี
การด�าเนินงานและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า	 ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่คล่องตัว	 ว่องไว	 (Agile) 
เพื่อความสะดวกสบายอย่างต่อเนื่อง”1
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	 นอกจากนี้นักบัญชีจะต้องปฏิรูป	(Transform)	กระบวนการทางบัญชีสู่ระบบดิจิทัล	
(Digital	solutions	in	accounting)2	ซึ่งได้แก่

1.	 Paperless	accounting	(งานเอกสารทางบัญชีแบบไร้กระดาษ)	
2.	 Interfaces	to	systems	(การเชื่อมต่อกับระบบ)
3.	 Management	of	data	quality	(การจัดการคุณภาพของข้อมูล)
4.	 Process	automation	(กระบวนการอัตโนมัติ)
5.	 Uniformity	of	systems	(ความเป็นเอกภาพของระบบ)
6.	 Integrated	consolidation	system	(ระบบรวบรวมข้อมูลแบบบูรณาการ)
7.	 Real-time	reporting	(การรายงานแบบเรียลไทม์)
8.	 Creation	of	transparency	(การรังสรรค์อย่างโปร่งใส)
9.	 Big	data	analysis	(การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่)
10.	Tools	for	visualization	(เครื่องมือส�าหรับการน�าเสนอข้อมูล)
11.	Cloud	computing	(คลาวด์คอมพิวติ้ง)

	 กระบวนการดงักล่าวข้างต้นได้มกีารปฏบิตัจิรงิในองค์กร	ได้แก่	KPMG	International	
Cooperative	

	 อย่างไรตาม	ด้วยซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีที่มีอายุการใช้งานที่ส้ันลง	ซึ่งเกิดจาก	
Technology	Disruption	นัน้	ท�าให้การท�าโปรเจคเกีย่วกบั	IT	หรอืการพฒันาผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ  
เปลี่ยนรูปแบบไป	จากเดิมที่เลือกซ้ือซอฟท์แวร์ส�าเร็จรูป	จึงเปล่ียนไปเลือกหาซอฟท์แวร ์
ท่ียืดหยุ่น	สามารถแก้ไข	หรือเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมเข้าไปในระบบเดิมได้	 เพื่อลดความเสี่ยง
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

		 สิ่งที่ชวนให้ค�านึงถึง	คือ	 เมื่ออายุการใช้งานของเทคโนโลยีสั้นลง	ในระยะหลัง	ๆ 
จงึมบีรษิทั	เทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ทีม่ธีรุกจิหลกัเป็นการศกึษาและพฒันาเทคโนโลยโีดยเฉพาะเกิดขึน้ 
ท�าให้องค์กรใหญ่ทีม่แีผนก	IT	ต่าง	ๆ 	อาจต้องมกีารปรบักลยทุธ์กนัใหม่	โดยท�า	In-House	หรอื	
Outsource	ก็คงต้องมีการวางแผนกันอย่างรัดกุมแต่เนิ่น	ๆ	

	 ในฐานะนักบัญชียุคดิจิทัล	อาจท�าการศึกษา	พิจารณาข้อดี	ข้อด้อย	พร้อมเสนอ 
ทางเลือกให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจว่าจะน�าองค์กรไปในทิศทางใด	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กรและยังประโยชน์สูงสุดของพนักงาน	ฝ่ายบริหาร	 ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป

อ้างอิง	:
1	 *Mark	Samuels	 (2018,	May	22).	What	 is	digital	 transformation?	 	 	Everythingyou	need 
	 to	know	about	how	technology	is	reshaping	business.		Retrieved	from	https://www.zdnet.com 
	 /article/what-is-digital-transformation-everything-you-need-to-know-about-how-technology- 
	 is-reshaping/
2	KPMG	International	Cooperative	(NL)	:	Digitisation	in	Accounting

โดย..นายธนิศร์ วินิจสร
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
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ผลกระทบของพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. 2562 ต่อสำานักสอบบัญชี

	 ในเดือนสิงหาคมที่ผ ่านมาน้ี	 ดิฉันได ้มีโอกาสเข้าร ่วมการสัมมนา 
เรือ่ง	“การเตรยีมความพร้อมระดบัองค์กร	พ.ร.บ.	การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 
และ	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	โดยเนื้อหาส�าคัญที่อาจมีกระทบต่อองค์กร
ที่ดิฉันสังกัดอยู่คือในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่	27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	โดยในหมวด	2 
หมวด	3	และหมวด	5	ถึงหมวด	7	จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 (วันที่	 28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563)	 โดยดิฉัน 
ได้ท�าความเข้าใจเบื้องต้นในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญของ	พ.ร.บ.	ฉบับนี้	ได้ดังนี้

สรุปสาระสำาคัญของ พ.ร.บ.

  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หมวด 2)

	 ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลจะท�ำกำรเก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลได้กต่็อเมือ่ได้รบัควำมยนิยอมจำกเจ้ำของ
ข้อมลู	กำรขอควำมยนิยอมต้องท�ำโดยชดัแจ้งเป็นหนงัสอืหรอืท�ำโดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนกิส์		โดยผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลต้องแจ้ง
วตัถปุระสงค์ของกำรเกบ็รวบรวม	ใช้	หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลไปด้วย		และกำรขอควำมยนิยอมน้ันต้องแยกส่วนออกจำกข้อควำมอืน่ 
อย่ำงชัดเจน	มีแบบหรือข้อควำมท่ีเข้ำถึงได้ง่ำยและเข้ำใจได้	รวมทั้งใช้ภำษำที่อ่ำนง่ำยและไม่เป็นกำรหลอกลวงหรือท�ำให้เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำใจผิดในวัตถุประสงค์	ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอม	ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงผลกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด

	 ทั้งนี้	 ในเรื่องของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ร.บ.	ฉบับนี้ได้จ�ำแนกรำยละเอียดส่วนของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลไว้ตำมมำตรำ	22	ถึง	29	ส�ำหรับข้อยกเว้นในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	กำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูล 
จะระบุไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น	ๆ

        ผู้ที่เกี่ยวข้อง

“ข้อมูลส่วนบุคคล”			 หมำยถึง	 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท�ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือ 
	 	 ทำงอ้อม	แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ	เช่น	ชื่อนำมสกุล		 
	 	 เลขที่บัตรประชำชน	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	ใบหน้ำ	ลำยนิ้วมือ	วันเดือนปีเกิด	 
	 	 เป็นต้น

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”			 หมำยถึง	 บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ�ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม 
	 	 ใช้	หรือ	เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”			หมำยถึง			 บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผย 
	 	 ข้อมูลส่วนบุคคลตำมค�ำสั่งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	ทั้งนี	้ 
	 	 บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด�ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
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ผลกระทบของ พ.ร.บ ฉบับนี้ต่อสำานักงานสอบบัญชี

	 โดยส่วนตัวนั้นดิฉันเป็นทั้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล	และเป็นส่วนหนึ่งของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล	 ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดจำกกำรให้ข้อมูลแก่หน่วยงำนรำชกำร	
สถำบันกำรเงิน	บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย	บริษัท/ห้ำงร้ำนที่สมัครบัตรสมำชิกต่ำง	ๆ	และ
หน่วยงำนอื่นอีกมำกมำย	 ซ่ึงในส่วนน้ีอำจจะไม่มีผลกระทบมำกนัก	แต่จะได้ประโยชน์ในด้ำนสิทธิ
ของเจ้ำของข้อมลูส่วนตวัมำกขึน้ไม่ว่ำเป็นสทิธใินกำรขอให้ลบ	ท�ำลำย	ระงบักำรใช้ข้อมลู	รวมถงึสทิธิ 
ในกำรร้องเรียนและขอให้ชดเชยค่ำสินไหมทดแทนในบำงกรณี	 	 ส�ำหรับฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดจำกกำรเป็นฝ่ำยบริหำรของส�ำนักงำนสอบบัญชีได้ท�ำกำรประเมิน
เบื้องต้นว่ำ	มีส่วนงำนใดบ้ำงที่มีกำรเก็บรวบรวม	และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	ซึ่งต้องปฏิบัติตำม	พ.ร.บ.	
ฉบับนี้	สำมำรถสรุปบำงส่วนได้ดังนี้

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

แผนกต้อนรับ	/	รับโทรศัพท์ -		ชื่อลูกค้ำ	Supplier	พนักงำน	และเบอร์โทรศัพท์

แผนกการเงิน -		ชื่อ	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้ำ	และ	Supplier	
-		ชื่อนำมสกุล	เลขที่บัญชีของพนักงำน

แผนกบุคคล -		ประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
-		สัญญำจ้ำงงำน
-		ข้อมูลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
-	 ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน	ประกันสุขภำพ	และ 
				ประกันสังคม

แผนกตรวจสอบบัญชี -		หนังสือตอบรับงำน	ซึ่งมีรำยละเอียดของคู่สัญญำ
-		ข้อมูลและเอกสำรของลูกค้ำที่ตรวจสอบ	ซึ่งอำจมี 
			ข้อมูลคู่ค้ำของลูกค้ำรวมอยู่ด้วย

	 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำถึงแม้จะเป็นส�ำนักงำนขนำดเล็กก็ยังมีกำรรวบรวมและ 
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหลำยแผนก	ดังนั้น	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีอำจต้องท�ำกำรประเมินและ 
ระบุควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรเก็บรวบรวม	ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เหมำะสมและ 
ไม่เป็นไปตำม	พ.ร.บ.	ฉบบันี	้รวมถงึก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	ๆ 	เพือ่ตอบสนองต่อควำมเสีย่งทีป่ระเมนิไว้ 
กำรปรับปรุงเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลควรแจ้งวัตถุประสงค์	ข้อมูลที่จะเก็บ	ระยะเวลำ		
และอำจเปิดเผยผูเ้ข้ำถงึข้อมลูส่วนบุคคลและข้อควำมยนิยอมของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล	นอกจำกนี ้
ฝ่ำยบริหำรต้องสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและให้ควำมส�ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เนือ่งจำกเหลอืระยะเวลำอกีไม่กีเ่ดอืนที	่พ.ร.บ.	คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลจะมผีลบงัคบัใช้	ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำร
ของส�ำนกังำนสอบบญัชีต้องเตรยีมควำมพร้อมในกำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	ๆ 	ในองค์กรเพือ่ให้กำรรวบรวม 
ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตำม	พ.ร.บ.	ฉบับนี้

โดย..นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน
อนุกรรมกำรด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพงำนสอบบัญชี

ที่มา
(1)  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(2)  เอกสารประกอบการสัมมนาจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ส.ค.ส.) 
     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
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สรุปสาระสำาคัญจากการเสวนา

ความท้าทายของผู้ตรวจสอบ

	 สวัสดีท่านผู้อ่านและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน	กลับมาพบกันอีกครั้ง 
กับสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา “ความท้าทายของผู ้ตรวจสอบกับ
เทคโนโลยี AI และ Blockchain” โดยในช่วงสุดท้ายนี้	คุณเสนยี์	วัชรศิรธิรรม	
ผู้ด�าเนินรายการยังคงมีค�าถามที่น่าสนใจ	ดังนี้

	 PwC	ได้มีการท�าวิจัยในหัวข้อ	2019	AI	Predictions:	Six	AI	priorities	you	can’t	afford	to	ignore	จึงขอ 
ความกรุณาคุณวารุณี	สรุปผลการวิจัยดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการเสวนาครับ

 PwC 	 ได้ส�ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร	ของบริษัท 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิากว่า	1,000	แห่ง	ในปี	2019	เพ่ือตอบค�าถาม
ว่า	องค์กรจะมีวิธีการผสานเทคโนโลยี	AI	กับเทคโนโลยีอื่นอย่างไร	?	
จะก�าหนดกลยุทธ์ด้าน	AI	อย่างไร	?	จะหาผู้ที่มีความรู้ด้าน	AI	หรือ
ฝึกอบรมบุคลากรที่มีอยู่อย่างไร	?	จะจัดการด้านข้อมูลอย่างไรเพื่อ
ให้พร้อมส�าหรับเทคโนโลยี	AI	?	และองค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่า	AI 
มคีวามน่าเชือ่ถอื	?	ทัง้นีผ้ลการวจิยัพบว่า	บรษิทัโดยส่วนใหญ่	(ร้อยละ 
27)	จะมีการประยุกต์	AI	 ในหลายส่วนงานขององค์กร	รองลงมา 
(ร้อยละ	22)	อยูใ่นช่วงของการศกึษาข้อเท็จจริงเกีย่วกับการประยกุต์	
AI	ภายในองค์กร	และวางแผนที่จะน�า	AI	มาประยุกต์ท่ัวท้ังองค์กร	
(ร้อยละ	20)	ตามล�าดับ	 โดยผลการวิจัยดังกล่าว	สรุปล�าดับความ
ส�าคัญเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยี	AI	6	ประการ	 ท่ีองค์กรไม่
ควรมองข้าม	ดังนี้

 1) การก�าหนดโครงสร้าง (Structure) ความเป็นเจ้าของหรือความรับผิดชอบเทคโนโลยี	AI	ขององค์กรอย่างชัดเจน	เพื่อช่วยสนับสนุน
กลยุทธ์ด้าน	AI	ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ	โดยผลการส�ารวจของ	PwC	พบว่า	บริษัทส่วนใหญ่	(ร้อยละ	24)	ก�าหนดให้เป็นความรับผิดชอบ 
ของศนูย์กลางของความเป็นเลศิด้าน	AI	(AI	Center	of	Excellent:	COE)	รองลงมา	(ร้อยละ	19)	ก�าหนดให้เป็นความรบัผิดชอบของกลุ่มการวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก	(Data	Analytics	Group)		

 2) การเตรียมความพร้อมด้านก�าลังคน (Workforce) โดยมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ	AI 
การพัฒนาแผนก�าลังคนที่มีการระบุทักษะใหม่และบทบาทที่จ�าเป็นส�าหรับ	AI	เป็นต้น

ตอน 

สุดท้าย

กับเทคโนโลยี 

AI และ 
Blockchain
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 3) การสร้างความเชือ่ม่ัน (Trust) 
ในเทคโนโลยี 	 A I 	 โดยการส ่ง เสริมให ้
มีการ รักษาความมั่ นคงปลอดภัยของ
เทคโนโลยี	AI	การสร้างความโปร่งใส	ความ
สามารถอธิบายและพิสูจน์ความถูกต้อง 
ของ	AI	Models	การสร้างระบบทีม่จีรยิธรรม	
สามารถเข้าใจได้	และสอดคล้องกบักฎหมาย	
การปรับปรุงการก�ากับดูแลด้านการปฏิบัติ
งานโดยใช้เทคโนโลยี	AI	รวมถึงการทดสอบ
ความไม่เที่ยงตรงของโมเดลและอัลกอริทึม

 4) การเตรียมข้อมูล (Data) ทีจ่ะน�าเข้าสู่ระบบ	โดยการบูรณาการ 
ระบบ	AI	 เข้ากับระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	การท�าให้เกิดความ
มั่นใจว่าข้อมูลในระบบ	AI	สอดคล้องกับความต้องการ	รวมถึงด�าเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กร

 5) การคิดค้นสิ่งใหม่ (Reinvention)	 โดยการพัฒนา	AI	

ที่เป็นขององค์กรโดยเฉพาะและมีคุณภาพสูง	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
องค์กร	โดยมูลค่าทีไ่ด้รบัการคาดหวงัจากการลงทนุในเทคโนโลย	ีAI	ได้แก่	
สร้างการเติบโตของรายได้และผลก�าไรที่เพิ่มขึ้น	สร้างประสบการณ์ท่ีดี 
แก่ลูกค้าให้มากข้ึนกว่าเดิม	 ปรับปรุงการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 
สร้างนวัตกรรมใหม่	และเกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน

 6) การท�าให้เกดิความสอดคล้องกลมกลนื (Convergence) 

ของเทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลย	ีAI	การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึ 
(Data	Analytics)	Internet	of	Things	(IoT)	และเทคโนโลยีอื่น	ๆ

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อยากทราบว่าคุณมานิตต้องพบกับความท้าทายของเทคโนโลยี AI และ 
Blockchain อย่างไรบ้างครับ ?
	 ในช่วงระยะ	5	ปีที่ผ่านมา	ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารยูโอบี	ต้องพบกับความท้าทายค่อนข้างมาก	ผมในฐานะผู้บริหาร 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคารยูโอบี	ได้พยายามหาแนวทางในการปรับตัวมาโดยตลอด	อาทิเช่น	ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพภายนอก
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซึ่งช่วยท�าให้หน่วยงานตรวจสอบได้ประเมินตนเองและได้รับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก	นอกจากนี้ยังจัดให้มี
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน	ที่เรียกว่า	 IA	Meet	CEO	หรือ	 IAMC	ซึ่งพบว่าได้ประโยชน์มาก	จากการ
สื่อสารระหว่างกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร	
	 นอกจากนี้บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	สะท้อนจากการมีประกาศนียบัตรรับรอง
ความรู้ความสามารถ	ซึ่งปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารยูโอบี	มีประกาศนียบัตรรับรองถึง	37%	ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง	นอกจากนี้ยังมี 
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องให้ความส�าคัญกับ	Technology	based	 technique	 โดยการตรวจสอบแบบบูรณาการ 
(Integrated	audit)	และการน�า	Data	analytics	มาประยุกต์	ซึ่งควรเขียนเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	 (KPI)	 ให้ชัดเจนว่าผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องใช้	Data	Analytics	 ในงานตรวจสอบ	และพัฒนาไปสู่การตรวจสอบแบบต่อเนื่อง	 (Continuous	audit)	 ในท้ายที่สุด	อีกทั้งรายงานการ
ตรวจสอบต้องพิจารณาโดยใช้	Outcome	based	ว่ามีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร	 เช่น	ช่วยหยุดยั้งความสูญเสียให้แก่องค์กรได้จ�านวนเท่าใด 
รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนจากการท�างานแบบแบ่งแยกขอบเขตงานและความรับผิดชอบเป็นหน่วยย่อย	หรือ	Silo	มาเป็นการท�างานเชิงบูรณาการร่วม
กับหน่วยงานอื่นทั่วทั้งองค์กร

Source: PwC 2019 AI Predictions
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ผู้ตรวจสอบมีความท้าทายใดที่เกิดจากเทคโนโลยี AI และ Blockchain รวมถึงโอกาสที่ผู้ตรวจสอบ 

จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้มีมากน้อยเพียงใด ขอเรียนถามคุณวารุณีครับ ?
	 แนวคดิการน�าเทคโนโลยอีตัโนมตั	ิ(Automation	technology)	มาประยกุต์ในธรุกิจนัน้	กลายเป็นแนวทาง
หลักที่หลาย	ๆ	ธุรกิจให้ความส�าคัญ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	ลดความผิดพลาด	และท�าให้พนักงาน 
มเีวลาท�างานในเชงิสร้างสรรค์	และสร้างคณุค่าให้กบัองค์กรมากยิง่ขึน้	ดฉินัเหน็ว่าผูต้รวจสอบต้องไม่ยอมให้	AI	และ	
Blockchain	มาแทนทีไ่ด้	โดยการปรบัตวัให้ทนักบัธรุกจิทีม่กีารน�า	AI	และ	Blockchain	มาประยกุต์มากขึน้ดงักล่าว	
	 นอกเหนอืจากการปรบัเปลีย่นวธิกีารตรวจสอบตามแนวทาง	(Guidance)	ของ	IIA	และ	ISACA	ดงัทีไ่ด้กล่าว
ไปแล้ว	ยังต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในงานตรวจสอบ	อาทิเช่น	การน�า	AI	และ	Data	
analytics	มาใช้วางแผนการตรวจสอบ	และใช้	Robot	หรือ	Bot	ตรวจสอบรายการทั้งหมด	ยกตัวอย่างเช่น	PwC	
ได้พัฒนาเครื่องมือ	Robotic	Process	Automation:	RPA	ซึ่งช่วยให้การสุ่มตัวอย่างข้อมูลท�าได้มากขึ้น	สามารถ
ตรวจสอบได้ในปริมาณมากขึ้น	ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก	นอกจากน้ียังสามารถระบุรายการที่น่าสงสัย	แนวโน้ม 
ของรายการที่ผิดปกติ	รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม	หรือการอนุมัติท่ีผิดปกติ	อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	ท�าให้ 
ผูต้รวจสอบสามารถเข้าถงึจดุควบคมุต่าง	ๆ 	ในกระบวนการมากขึน้	และเมือ่พบสิง่ผดิปกตสิามารถหารอืกบัผูบ้รหิาร
ได้ทันที	นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้	จะมีการน�า	RPA	มาผสานกับ	AI	ยกตัวอย่างเช่น	การน�าเทคโนโลยี	Text 
analytics	หรือ	Image	recognition	เข้ามาช่วยในการอ่านเอกสารทางการเงนิต่าง	ๆ 	และดงึข้อมลูส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบั
ธรุกจิออกมาป้อนเข้าสูร่ะบบต่าง	ๆ 	โดยอตัโนมตั	ิท�าให้	RPA	สามารถอ่านข้อมลูจากเอกสารทีไ่ม่ได้มรีปูแบบตายตวัได้	

	 ในมมุของผูต้รวจสอบควรปรบัตวัเพือ่เปิดรบั	RPA	และ	AI	ในฐานะของเครือ่งมอืหนึง่ทีจ่ะช่วยให้การตรวจสอบ 
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	ซึง่ถอืเป็นสิง่ทีจ่ะต้องเกดิขึน้ในอนาคต	และผู้ตรวจสอบหลีกเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องปรบัตวั	อย่างไร
ก็ตามจะเห็นได้ว่า	Robot	จะมาทดแทนงานบางอย่างที่ต้องท�าซ�้า	ๆ	จึงช่วยปรับเปลี่ยนให้งานจ�านวนมากเป็นแบบ
อัตโนมัติและรวดเร็วกว่าเดิม	แต่ผู้ตรวจสอบยังคงมีบทบาทเป็นผู้ก�าหนดว่าจะให้	Bot	ตรวจสอบตรงไหน	ต้องการ 
ดงึข้อมลูใด	และต้องพจิารณาข้อมลูทีจ่ะน�าเสนอ	ผูต้รวจสอบจงึยงัมคีวามส�าคัญ	เพยีงแต่จ�าเป็นต้องปรบัตวั	โดยการ
เรียนรู้เทคโนโลยี	AI,	RPA	และ	Data	analytics	และทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดความเชี่ยวชาญ	ก็จะกลายเป็น
อีกหนึ่งทักษะ	ที่ช่วยสร้างความแตกต่างในงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี	

	 “การด�ารงชีวิตที่ดี	จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา	การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียร	
และความอดทนเป็นที่ตัง้	ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร	ไม่มีความอดทน	ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย	และ
เมื่อท้อใจไปแล้ว	ย่อมไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองได้”	
	 ทั้งหมดนี้คือสรุปสาระส�าคัญจากการเสวนา	ที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ	ภาคพื้นกรุงเทพฯ	 ซ่ึงทั้งสองหน่วย
งานมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่	 ท่ีจะร่วมกันพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในของไทย	ให้มีความพร้อมที่จะปรับตัวไป 
ข้างหน้า	ก้าวทันกับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบทวีคูณ	ด้วยความเพียรพยายามและความอดทน	เพ่ือช่วย
เพิ่มเพิ่มมูลค่าและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ผู้ตรวจสอบจ�านวนมากจะกลับมาพบกัน 
ในโครงการเสวนาดี	ๆ 	ที่จะจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	ซึ่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของ
ท่าน	ถือเป็นแรงผลักดันให้คณะท�างานพร้อมจะขับเคลื่อนโครงการดี	ๆ	เช่นนี้	ให้มีขึ้นอีกในปีต่อไป	ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านจากใจแล้วพบกันค่ะ

โดย.. 
ผศ.ขวัญหทัย 
มิตรภานนท์
คณะท�างานและเลขานุการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 
การอบรมด้านการตรวจสอบ
ภายใน
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ข้อควรพิจารณาในการเลือกตัวอย่าง (Sample Size) 

การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือกรณีมีสถานที่จัดเก็บสินค้าจำานวนหลายแห่ง

	 ตอนนี้ก็เข้าใกล้ช่วงสิ้นปีเข้ามาทุกทีแล้ว	 ผู้สอบบัญชีคงจะต้องมีการวางแผนเพ่ือเตรียมการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

กันแล้ว	 ในกรณีที่เราตรวจสอบธุรกิจที่มีสาขาเก็บสินค้าจ�านวนหลายแห่งเราอาจจะเคยมีปัญหาว่าเราจะท�าการเลือกตัวอย่างเพ่ือทดสอบการนับ	

อย่างไรดี	 เราควรจะเลือกจาก	List	ของสินค้าทั้งหมดก่อนดี	หรือว่าเราควรเลือกสาขาก่อนดีแล้วค่อยเลือกรายการสินค้า	ซึ่งผู้เขียนมีแนวทาง

การพิจารณาตามขั้นตอน	ดังนี้

จากการท�าความเข้าใจและการทดสอบการควบคุมภายในแต่ละสาขามีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้า
เหมือนกันหรือไม่ (ให้พิจารณาทั้งขั้นตอนและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าหากทุกสาขามีการควบคุม
ที่เหมือนกันทั้งหมด ก็ให้พิจารณาและจัดกลุ่มประชากรของสาขาท่ีมีการควบคุมเหมือนเป็นฐานของ
ประชากรกลุ่มเดียวกัน)

ให้พิจารณาเลือกสาขาโดยให้พิจารณาถึงความเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด โดยเอา List ของสาขา
ท้ังหมดมาพิจารณาก่อนแล้วประเมินความเสี่ยงของแต่ละสาขา โดยในข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง  
ให้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ดังเช่น 

2.1	 สาขาที่จ�านวนรายการสินค้าในปริมาณและจ�านวนเงินที่มากซึ่งเป็นสาขาหลักของกิจการ	อาจถูกจัดเป็น 
	 สาขาทีม่คีวามเสีย่งสงู	เพราะเนือ่งจากหากมกีารแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิเกดิขึน้ก็อาจจะมกีระทบต่อ 
	 งบการเงินเป็นจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญได้	
2.2	 สาขาที่เคยทดสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
2.3	 สาขาทีมี่การเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าทีบ่่อย	เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าทีบ่่อย	ๆ 	อาจส่งผลต่อความต่อเนือ่ง 
	 ของการไม่มีเสถียรภาพในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ในลักษณะของ	Human	Error	
2.4	 สาขาที่อาจมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสท�าให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าได้
2.5	 ปัจจัยเสี่ยงอื่น	ๆ	ที่ผู้สอบบัญชีได้มีการระบุไว้
หากพบว่าบางสาขาที่อยูใน List นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง สาขานั้น ๆ  
ก็จะถูกเลือกขี้นมาก่อน

ภายหลังจากเลือกสาขาที่มีความเสี่ยงตามข้อ 2 แล้ว ก็จะต้องพิจารณาว่าสาขาที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นสาขาที่มี
สนิค้าในปรมิาณและจ�านวนเงนิทีใ่กล้เคยีงกนั ซึง่เป็นสาขาทีไ่ม่ใหญ่และไม่ใช่สาขาหลกัของกจิการแต่เมือ่
พจิารณาปรมิาณสนิค้าทีอ่ยูใ่นสาขาและจ�านวนเงนิของทุกสาขารวมกนัแล้วมจี�านวนเงนิทีม่สีาระส�าคญันัน้
จะต้องเลือกอย่างไร ซึ่งการพิจารณาเลือกสาขาส�าหรับกรณีนี้อาจมีแนวทาง ดังเช่น

3.1	 ผู้สอบบัญชีอาจจะวางแผนการตรวจว่าทุกสาขาจะต้องได้รับการเลือกภายในรอบระยะเวลาก่ีปี	และ 
	 สาขาที่ไม่ได้ถูกเลือกตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นจนเป็นที่พอใจเพ่ือให้ได้หลักฐาน 
	 การสอบบัญชีท่ีเพียงพอเหมาะสมในการสังเกตการณ์ตรวจนับสาขาที่เหลือ	 เช่น	สมมติว่ามีสาขา 
	 จ�านวน	30	สาขา	อาจจะวางแผนว่าจะต้องตรวจทุกสาขาครบภายในเวลา	3	ปี	ดังนั้นก็อาจจะเลือก 
	 ปีละ	10	สาขา	ซึ่งก็จะหมุนเวียนกันไปจนกว่าจะครบ	30	สาขา
3.2	 หรอือาจจะเอาทกุสาขามารวมกนัแล้วเลือกโดยการใช้วธิกีารเลือกตวัอย่างทางสถติ	ิซึง่ควรใช้วธิกีารเลอืก 
	 ตัวอย่างที่เป็นจ�านวนเงิน	(Monetary	Unit	Sampling	:	MUS)

01
02

03

เมื่อได้สาขาที่ต้องการจะตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป เป็นการเลือกตัวอย่างรายการสินค้าที่จะตรวจสอบ
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

4.1	 ก�าหนดขนาดตัวอย่างของรายการสินค้า	(จ�านวนรายการสินค้า)	ที่จะเลือกทดสอบ	โดยจะต้องค�านึงถึง 
	 ความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัด้วย	(Risk	of	Material	Misstatement)
4.2	 เมือ่ได้จ�านวนตวัอย่างของรายการสนิค้าแล้ว	ขัน้ตอนต่อไปกใ็ห้จดัสรรจ�านวนตวัอย่างให้แต่ละสาขาท่ีเลอืก 
	 ตามข้อ	2	ทั้งนี้สาขาหลักที่มีปริมาณสินค้าและจ�านวนเงินที่มาก	(ความเสี่ยงสูง)	ก็จะได้รับการจัดสรร 
	 จ�านวนตัวอย่างที่มากด้วยเช่นกัน
4.3	 เม่ือจัดสรรจ�านวนตัวอย่างของรายการสินค้าให้แต่ละสาขาแล้ว	ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาว่าจะใช้ 
	 วิธีการเลือกรายการสินค้ารายการไหนบ้างมาทดสอบ	ซึ่งก็ควรใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่เป็นจ�านวนเงิน	 
	 (Monetary	Unit	Sampling	:	MUS)	ซึ่งก็จะเหมือนกับวิธีการเลือกสาขาในข้อ	3.2	เนื่องจากเป็นวิธีการ 
	 เลือกตัวอย่างทางสถิติที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการทดสอบรายละเอียดส�าหรับการตรวจสอบเนื้อหาสาระ	

04
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 ตัวอย่าง

 บริษัท A มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 5 ล้านบาท โดยจัดเก็บที่คลังสินค้าทั้ง 8 แห่ง ดังนี้

  การค�านวณจ�านวนตัวอย่างคลังสินค้าที่ 3 – 8 เพื่อเป็นตัวแทนประชากร (Representative Item)

  การค�านวณจ�านวนตัวอย่างของรายการสินค้าที่จะสุ่มทดสอบการนับและการจัดสรรจ�านวนตัวอย่าง

 จากการหารือกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Team Discussion) ได้พิจารณาเลือกตัวอย่างคลังสินค้า ดังนี้

คลังสินค้าหมายเลข จ�านวนสินค้า	(หน่วย) 											จ�านวนเงิน	(บาท)

1 1,000 2,000,000

2 1,250 2,500,000

3 75 150,000

4 40 80,000

5 50 100,000

6 25 50,000

7 15 30,000

8 45 90,000

รวม 2,500 5,000,000

คลังสินค้าหมายเลข การพิจารณา

1 - 2 -	 เลือกเป็นตัวอย่างเนื่องจาก	เป็นคลังสินค้าที่เป็น	Key	Item	ซึ่งมีปริมาณและจ�านวนเงินที่มาก 
				และความเสี่ยงสูง	
-	 คลงั	1	–	2	จะต้องได้รบัการจดัสรรจ�านวนตวัอย่าง	(Sample	Size)	ของรายการสนิค้าทีต้่องการ 
				สุ่มเพื่อทดสอบการนับมากเช่นกัน

 3 - 8 -	 คลังสินค้า	3	 -	8	มีจ�านวนเงินรวม	500,000	บาท	 ซ่ึงเกินกว่าระดับความมีสาระส�าคัญของ 
				การปฏิบัติงาน	(Performance	Materiality)
-	 น�ามารวมกนัแล้วสุม่เลอืกคลังสินค้าตามวธิกีารเลือกตวัอย่างทีเ่ป็นจ�านวนเงนิ	(Monetary	Unit	 
				Sampling	:	MUS)	โดยคลังสินค้าที่เลือกมาจากคลังที่	3	-	8	นั้น	จะถือเป็นตัวอย่างของตัวแทน 
				ประชากร	(Representative	Items)
-	 คลงัสนิค้าท่ีเลอืกจะได้รบัการจัดสรรจ�านวนตวัอย่าง	(Sample	Size)	ของรายการสนิค้าทีต้่องการ 
				สุ่มเพื่อทดสอบการนับ

ขนาดตัวอย่าง

ขนาดตัวอย่าง

Confidence	Factor

Confidence	Factor

1.6  

1.6  

2 

20

จ�านวนประชากรที่จะทดสอบ

จ�านวนประชากรที่จะทดสอบ

500,000

5,000,000

ระดับความมีสาระส�าคัญของการปฏิบัติงาน

ระดับความมีสาระส�าคัญของการปฏิบัติงาน

400,000

400,000

=

=

=

=

=

=

X

X

X

X

  ค�านวณจ�านวนตัวอย่างของรายการสินค้า
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คลังสินค้า

หมายเลข

จ�านวนสินค้า	

(หน่วย)

จ�านวนเงิน	

(บาท)

Sample	Size

คลังสินค้าที่เลือก	(บาท) จัดสรรจ�านวนตัวอย่าง ช่วงการเลือกตัวอย่าง	(บาท)

1 1,000 2,000,000 2,000,000                    8

2 1,250 2,500,000 2,500,000 																		10

รวม 2,250 4,500,000 4,500,000                  18 250,000

คลังสินค้าหมายเลข จ�านวนสินค้า	(หน่วย) จ�านวนเงิน	(บาท)

3 75 150,000

4 40 80,000

5 50 100,000

6 25 50,000

7 15 30,000

8 45 90,000

รวม 250 500,000

   หมายเหตุ

  ตวัแปรดงักล่าวเป็นการสมมตขิึน้	ทัง้นีผู้ส้อบบญัชต้ีองใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิความเสีย่งตามลกัษณะของธรุกจิ	และระดับความเชือ่มัน่ 
	 	 ของผู้สอบบัญชีที่ยอมรับได้

โดย..นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์
อนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี
ทีม่า :  การบรรยาย ประเดน็ปัญหาจากการสอบบัญชท่ีีพบบ่อยเก่ียวกับการเลือกตวัอย่าง (Sample Size) โดยส�านกังาน ก.ล.ต. วนัท่ี 6 กันยายน 2560

   จัดสรรจ�านวนตัวอย่างรายการสินค้าให้กลุ่มประชากร

   สรุป Sample Size และการจัดสรรจ�านวนตัวอย่าง 

กลุ่มประชากร จัดสรรตัวอย่าง จ�านวนตัวอย่าง	(รายการสินค้า)

กลุ่มประชากรที่เป็น	Key	Item [(2,000,000+2,5000,000)/5,000,000*20] 18

กลุ่มประชากรที่เป็น 
Representative	Item

(20-18) 2

20

1)	 Risk	of	Material	Misstatement	:	ความมีอยู่จริงอยู่ในระดับกลาง
2)	 Performance	Materiality	:	400,000	บาท
3)	 Confidence	Level	:	80%
4)	 Confidence	Factor	:	1.6

(A)		=		(2,000,000/4,500,000)		x		18
(B)  =  (C) - (A)

ข้อสังเกต 
(1)	 ช่วงการเลือกตัวอย่าง	(Sampling	Interval)	ส�าหรับการเลือกคลังสินค้า	เท่ากับ	250,000	(ซึ่งค�านวณจาก	500,000/2)
(2)	 สุ ่มเลือกตัวอย่างประชากรท่ีเป็น	 Representative	 Item	 โดยใช้วิธี	MUS	 เพื่อเป็นตัวอย่างของตัวแทนประชากร	 โดยในตัวอย่างนี้ 
	 ขอสมมติว่า	MUS	สุ่มจ�านวน	2	ตัวอย่าง	ซึ่งอาจใช้ตารางเลขสุ่ม

 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะสามารถน�าความรู้ที่ได้จากบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเข้าสังเกตการณ์ 
ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ไม่มากก็น้อยนะครับ
 บทความนีใ้ห้ค�าแนะน�าในการใช้มาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่มไิด้เป็นการทดแทนการอ่านท�าความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบญัช ีหากแต่เป็นการช่วยให้การน�ามาตรฐาน
การสอบบัญชีมาใช้ในการเลือกตัวอย่างในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถน�ามาใช้ในการอ้างอิงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้

(A)

(ฺB)

(ฺC)

กลุ่มประชากรที่เป็น	Key	Item	(ดึงออกจากประชากรทั้งหมดก่อน)

กลุ่มประชากรที่เป็น	Representative	Item
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ติว ก่อนวิ่ง

 กำ�หนดเป้�หม�ยในก�รวิ่ง

 พักผ่อนให้เพียงพอ

 ฝึกซ้อมระยะท�งและเวล�ท่ีเหม�ะสม

 ปลอดภัยไว้ก่อน

	 วิ่งเพื่อสุขภาพ	หรือวิ่งเพื่อการแข่งขัน
	 หากวิง่เพือ่สขุภาพ ควรเริม่วิง่อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ค่อย ๆ เพิ่มระยะทาง ระยะเวลาตามความพร้อม
 หรือวิ่งเพื่อการแข่งขัน นอกจากการฝึกซ้อม 
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และสม�่าเสมอแล้ว ควรได้รับ
การตรวจเช็กสภาพร่างกายอย่างสม�่าเสมอ

 1 วันก่อนงานว่ิงควรเป็นวันพักเพื่อให้ร่างกาย 
ได้พักฟื้นเต็มท่ี และควรนอนหลับให้เพียงพอเพราะ
การอดนอนอาจส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด, อ่อนล้า, 
อ่อนแรง ควรนอนอย่างน้อย 7 ชัว่โมงก่อนวนังานแข่ง

 การฝึกซ้อมการวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ
สม�่าเสมอ สามารถช่วยพัฒนาการว่ิงได้ โดยทั่วไป 
จะอยู ่ท่ีประมาณ 150 นาทีต่อสัปดาห์ อาจเป็น
เป็นการเดิน หรือ วิ่ง วันละ 40-50 นาที 3-4 วัน 
ต่อสัปดาห์ หรือ หากวิ่งแล้วมีอาการเหนื่อยมาก 
พักแล้วไม่หาย ให้ลดเวลาวิ่งลงเหลือ 75 นาที 
ต่อสปัดาห์ หรอืประมาณ 30 นาท ี3 วนัต่อสปัดาห์กไ็ด้

 ไม่ต้องเร่ง หรือวิ่งให้เร็วตามใคร ก�าหนดการวิ่ง
ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายตนเอง และฝึกซ้อม 
ให้สม�่าเสมอค่อยเป็นค่อยไป

 สังเกตตนเองเป็นประจำ�

 หากมีอาการเจ็บให้เบาความเร็วในการวิ่งลง 
ไม่เพิ่มความเร็วและระยะในการวิ่งเร็วเกินไป และ 
ฝึกเวทเทรนนิ่ง เสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

	 การวิ่งมาราธอนเป็นกิจกรรมการออกก�าลังกายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกวิ่งมาราธอนจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากการวิ่งได้	แต่จะเตรียมตัว 

อย่างไรเพ่ือให้สามารถวิ่งได้อย่างสนุก	 และปลอดภัยนั้น	 วันนี้สภาวิชาชีพบัญชีมีสาระความรู้กับ 

“ติวก่อนวิ่ง”	มาฝากค่ะ

	 	 	 	ส�าหรับสมาชิกท่านใดที่จะมาร่วมกิจกรรม

เดิน-วิ่งการกุศล	 Bunchee	 Run	 2019 

รวมพลคนบัญชี	ในวันที่	17	พฤศจิกายน	2562	

ณ	กระทรวงสาธารณสุข	อย่าลืมเอาค�าแนะน�า 

“ตวิก่อนวิง่”	ไปเป็นแนวทางก่อนลงสนามจริงกัน

ด้วยนะคะ	สุขภาพกายดีแล้วสุขภาพจิตก็จะดีตาม 

แล้วพบกันค่ะ

ขอบคุณที่มา : https://www.mangozero.com

BUNCHEE 
ณ กระทรวงสาธารณสุข
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ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพ่ือจัดพิมพ์ลงในวารสารสภาวิชาชีพบัญชี

ขอเชิญชวน

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที ่คุณปัญญรส ลีส้มบูรณ์กจิ 
โทรศัพท ์02 685 2578 E-mail: jfac@tfac.or.th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ของไทยด้วยการส่งบทความ
วิชาการหรือบทความวิจัยที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพบัญชีทุกแขนงมาเผยแพร่
ลงในวารสารสภาวิชาชีพบัญช ี
ซึ่งเป็นวารสารที่ออกปีละ 3 ฉบับ  

(ราย 4 เดือน) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เพ่ือให้ความรู้มกีารเผยแพร่ในวงกว้าง 

และเกิดประโยชนสู์งสุดแก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีและผู้ที่สนใจต่อไป 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 
Volume 2 May - August 2019

ดาวน์โหลดได้แล้วที่
http://bit.ly/2k6N0wC
หรือ SCAN QR CODE

ฉบบัที่
2



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

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตร “Professional Forensic Accounting” 

     วันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

     สมาชิก 9,000 บาท บุคคลทั่วไป 10,000 บาท (รวม VAT) 

     สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “นักบริหารกับการจัดทำารายงานความยั่งยืน

   และการวัดผลตอบแทนทางสังคม รุ่นที่ 2/62”   

  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.45-16.30 น.

     สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม VAT) 

     สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center)

   หลักสูตร “โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 15 (3/2562) 

   อบรม (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)” 

  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น. 

     สมาชิก 3,000 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม VAT) 

     สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชีในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2/62” 

  วันที่  18-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

     สมาชิก 15,000 บาท บุคคลทั่วไป 16,000 บาท (รวม VAT) 

     สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

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


