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Board Talk    ทักทายเปิดเล่ม

 สวัสดีค่ะสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่าน 
ผ่านทาง Newsletter ดิฉันรู ้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน 
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีในวาระปี 2560-2563 ซ่ึงดิฉันและ 
คณะกรรมการวิชาชพีบญัชด้ีานการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัช ีมคีวามตัง้ใจทีร่่วมกนัพฒันาการศึกษา
ด้านการบัญชีในประเทศไทยให้สามารถผลิตบัณฑิตด้านการบัญชีที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ และที่ส�าคัญ
ต้องมีคุณธรรม

	 ดิฉันตระหนักดีว่างานท่ีคณะกรรมการชุดของดิฉัน

รับผิดชอบเป็นงานท่ีส�าคัญมาก	 เพราะเป็นงานที่เก่ียวข้อง

กับการสร้างนักบัญชี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ที่

โลกมีพลวัตสูง	 มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	กระแสของ

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence)	ที่ก้าว

เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม	จนมีการมองกันว่าจะเข้า

มาแทนที่แรงงานมนุษย์	และท่ีส�าคัญมีการพูดกันหนาหูว่า 

AI	จะท�าให้นักบัญชีตกงาน	ค�าพูดลักษณะน้ีก่อให้เกิดความ

ไม่สบายใจให้กับนักบัญชี	 แต่ก็เป็นเรื่องท่ีเราต้องยอมรับ

ว่ามันมีส่วนที่เป็นความจริงอยู่ด้วย	 เพราะงานบัญชีในบาง

ส่วนเป็นงานที่มีลักษณะเป็นการท�าเรื่องเดิมซ�้า	ๆ	ต้องการ

ความเร็วและความถกูต้องแต่ไม่ต้องการการตัดสนิใจท่ีซับซ้อน 

งานเหล่านี้แน่นอนว่าสามารถโอนไปให้	AI	หรือหุ่นยนต์ท�า 

กย่็อมได้	แต่ในระดบังานทีต้่องใช้การคดิวเิคราะห์	การตดัสนิ

ใจที่มีความซับซ้อน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้วิจารณญาน 

หุน่ยนต์คงยงัมาแทนทีม่นษุย์ไม่ได้	ดงันัน้ดฉินัและคณะกรรมการฯ 

จึงมีความเห็นร่วมกันว่า	หน้าที่หลักของเราหน้าที่หนึ่ง 

ก็คือ การสร้างให้เกิดการปรับปรุงเนื้อหา หรือวิธีการเรียน

การสอนของหลักสูตรการบัญชีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น โดยที่พวกเราจะท�าหน้าที่น�าเสนอข้อมูลความ

ต้องการ หรือความคาดหวังของผู้ว่าจ้างที่มีต่อบัณฑิต

ทางการบัญชี ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ เทคนิค 

หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการท�างาน ตลอดจนด�าเนินการ 

จดัอบรม สมัมนาในหวัข้อเหล่าน้ีให้แก่คณาจารย์เพือ่น�าไป

ปรับใช้ในการเรียนการสอน และการจัดท�าหลักสูตร ซึ่งใน 

ปี	2561	นี	้สภาวชิาชพีบญัชไีด้มกีารปรับเปล่ียนแนวทางในการ

รบัรองหลกัสตูรปรญิญาตรทีางบญัชจีากการตรวจสอบความ

ครบถ้วนของหัวข้อหรือรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร	

เป็นการพิจาณาว่าหลักสูตรน้ัน	ๆ	สร้างให้เกิดการเรียนรู้ใน

ด้านต่าง	ๆ	ครบถ้วนหรือไม่	หรือที่เรียกกันว่าเป็นการดูจาก  

Learning Outcome ซึ่งมีการพิจารณาการเรียนรู ้ทั้ง 

ในด้านความรู้ในศาสตร์การบัญชีและศาสตร์อื่นที่จ�าเป็น 

รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล
กรรมการ	และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

การศึกษา
คือรากฐานสำาคัญ

ของการพัฒนาวิชาชีพ

Newsletter    Issue 632



Board Talk    ทักทายเปิดเล่ม
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ต้องมีคุณธรรม

	 ดิฉันตระหนักดีว่างานที่คณะกรรมการชุดของดิฉัน

รับผิดชอบเป็นงานที่ส�าคัญมาก	 เพราะเป็นงานที่เก่ียวข้อง

กับการสร้างนักบัญชี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ที่

โลกมีพลวัตสูง	มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา	กระแสของ

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence)	ที่ก้าว

เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม	จนมีการมองกันว่าจะเข้า

มาแทนที่แรงงานมนุษย์	และที่ส�าคัญมีการพูดกันหนาหูว่า 

AI	จะท�าให้นักบัญชีตกงาน	ค�าพูดลักษณะนี้ก่อให้เกิดความ

ไม่สบายใจให้กับนักบัญชี	 แต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับ

ว่ามันมีส่วนที่เป็นความจริงอยู่ด้วย	 เพราะงานบัญชีในบาง

ส่วนเป็นงานที่มีลักษณะเป็นการท�าเรื่องเดิมซ�้า	ๆ	ต้องการ

ความเร็วและความถกูต้องแต่ไม่ต้องการการตัดสนิใจท่ีซับซ้อน 

งานเหล่านี้แน่นอนว่าสามารถโอนไปให้	AI	หรือหุ่นยนต์ท�า 

กย่็อมได้	แต่ในระดบังานทีต้่องใช้การคดิวเิคราะห์	การตดัสิน

ใจที่มีความซับซ้อน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้วิจารณญาน 

หุน่ยนต์คงยงัมาแทนทีม่นษุย์ไม่ได้	ดงันัน้ดฉินัและคณะกรรมการฯ 

จึงมีความเห็นร่วมกันว่า	หน้าท่ีหลักของเราหน้าที่หนึ่ง 

ก็คือ การสร้างให้เกิดการปรับปรุงเนื้อหา หรือวิธีการเรียน

การสอนของหลักสูตรการบัญชีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น โดยท่ีพวกเราจะท�าหน้าท่ีน�าเสนอข้อมูลความ

ต้องการ หรือความคาดหวังของผู้ว่าจ้างที่มีต่อบัณฑิต

ทางการบัญชี ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ เทคนิค 

หรือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการท�างาน ตลอดจนด�าเนินการ 

จดัอบรม สมัมนาในหวัข้อเหล่านีใ้ห้แก่คณาจารย์เพือ่น�าไป

ปรับใช้ในการเรียนการสอน และการจัดท�าหลักสูตร ซึ่งใน 

ปี	2561	นี	้สภาวชิาชีพบญัชไีด้มีการปรับเปลีย่นแนวทางในการ

รบัรองหลกัสตูรปรญิญาตรทีางบญัชจีากการตรวจสอบความ

ครบถ้วนของหัวข้อหรือรายละเอียดเน้ือหาของหลักสูตร	

เป็นการพิจาณาว่าหลักสูตรนั้น	ๆ	สร้างให้เกิดการเรียนรู้ใน

ด้านต่าง	ๆ	ครบถ้วนหรือไม่	หรือที่เรียกกันว่าเป็นการดูจาก  

Learning Outcome ซ่ึงมีการพิจารณาการเรียนรู ้ทั้ง 

ในด้านความรู้ในศาสตร์การบัญชีและศาสตร์อื่นที่จ�าเป็น 

รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล
กรรมการ	และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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ต่อการประกอบวิชาชีพ	ด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพ	

และด้านจริยธรรม	ซึ่งแนวทางการพิจารณาในลักษณะน้ี 

จะช่วยให้สถาบันการศึกษาสามารถก�าหนดเน้ือหาหลักสูตร

ได้อย่างเป็นอสิระมากขึน้	สามารถสร้างจดุเด่นให้กบัหลกัสูตร

ของตนเองได้	

	 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ ่านมา	 คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด ้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

เพิ่งได ้มีการจัดการแข่งขันการตอบค�าถามทางบัญชี

ระดับประเทศคร้ังท่ี 6 ประจ�าปี 2561 (Thailand  

Accounting Challenge 2018)	การจัดการแข่งขันน้ี 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษา	ค้นคว้า

หาความรู้	และใช้ค�าถามที่ใช้ในการแข่งขันเป็นแนวทางการ

ก�าหนดเนื้อหาที่ควรก�าหนดใหม้ีในหลักสูตร	ซึ่งเป็นทีน่่ายนิด ี

ว่ามีสถาบันการศึกษาส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันนี้

ถึง	 83	สถาบัน	รวม	148	ทีม	ส�าหรับผลการแข่งขันได้มี 

การประกาศให้ทราบแล้วใน	Newsletter	ฉบับที่ผ่านมา	

พลาดไม่ได้ก็คือ	การจัดการแข่งขันกรณีศึกษาระดับประเทศ

ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 (Thailand Accounting Case 

Competition 2018)	 ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วม 

แข่งขนัในวนัที	่1	มนีาคม	–	30	เมษายน	พ.ศ.	2561	โดยจะเผยแพร่

กรณีศึกษาที่ใช้ในการแข่งขันในวันที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561 

การแข่งขันนี้ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งท่ีสร้างให้เกิดการเรียนรู ้เพื่อ

แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลของธุรกิจจริง	ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้จาก 

การวเิคราะห์กรณศีกึษาของนสิตินกัศึกษายงัจะสามารถน�าไปใช้

แก้ปัญหาให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

 การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนา
วิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี รวมถึงคณะท�างานทุกคณะ 
มคีวามมุง่มัน่ทีร่่วมมอืกนัท�างานเพือ่ให้เกดิการพฒันาและ 
ความก้าวหน้าในระบบการศึกษาด้านการบัญชีของ
ประเทศไทย เพื่อสร้างนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่โลก 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง..

	 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้	 เราจะมีการจัดประชุม

คณาจารย์ด้านบัญชีเกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตรตามเกณฑ์	

Learning Outcome ซ่ึงจากการตรวจสอบหลักสูตรที่ยื่น 

เพื่อขอการรับรองในช่วงท่ีผ่านมา	เราพบว่ายังมีความไม่เข้าใจ

ในบางเร่ืองอยู่	 จึงขอใช้โอกาสน้ีท�าความเข้าใจกับคณาจารย์ 

ผ่านการจัดให ้ มีการบรรยายหัวข ้อท่ีเป ็นประโยชน์กับ 

การเรียนการสอนเป็นของแถมให้กับคณาจารย์ด้วยค่ะ	และ 

อี ก ห นึ่ ง กิ จ ก ร ร ม ที่ ค ณ า จ า ร ย ์ แ ล ะ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า 

รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล
ประวัติการศึกษา
• ปี	2534	MBA	University	of	Colorado
• ปี	2532	ปริญญาโท	คณะพาณิชยศาสตร์ 
						และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
• ปี	2528	ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์ 
						และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการท�างาน
• ปี	2548-ปัจจุบัน	 
						รองศาสตร์จารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
• ปี	2541-2548	 
						ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3Newsletter    Issue 63



วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีมใิช่การให้ค�าแนะน�าหรอืความคดิเหน็ด้านกฎหมาย	ทัง้นี้	
สภาวชิาชพีบญัชสีงวนสทิธิไ์ม่รบัรองความถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัของข้อมลูเนือ้หา	
ตัวเลข	รายงาน	หรือข้อคิดเห็นใด	ๆ 	และไม่มีความรับผิด	ในความเสียหายใด	ๆ 		ไม่ว่าเป็นผล
โดยทางตรงหรือทางอ้อมทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดใน
เอกสารฉบับนีไ้ปใช้

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

คณะผู้จัดท�า
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร

ก�าหนดเวลา   เผยแพร่เป็นรายเดือน	(ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ  E-mai l  :  fapnewsletter@fap.or.th
        Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook    https://www.facebook.com/FAP.FAMILY
LINE ID       @fap.family

 สวัสดีค ่ะท่านสมาชิกทุกท่าน เริ่มต ้นเดือนด้วยวันส�าคัญอย่าง 
วันมาฆบูชา นอกจากจะเป ็นวันหยุดราชการแล ้ว ยัง เป ็นวันส�าคัญ 
ทางพระพทุธศาสนา โดยในวนัดงักล่าว มหีลักค�าสอนส�าคญัทางพระพทุธศาสนา
ที่เรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” โดยมีตอนหนึ่งกล่าวว่า “ขนฺตี ปรม� ตโป ตีติกฺขา” 
แปลได้ว่า ขนัต ิคือความอดกลัน้ เป็นตบะอย่างยิง่ ซึง่ถอืเป็นค�าสอนอกีอย่างหน่ึง
ทีส่ามารถน�ามาประยกุต์เข้ากบัการด�าเนนิชวีติทัง้ในเรือ่งงาน เรือ่งครอบครวั หรือ
แม้กระทัง่เรือ่งอืน่ ๆ  ทีจ่ะช่วยให้เราสามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างมสีต ิยิง่ไปกว่านัน้ 
ค�าสอนข้อนี้ยังเหมาะส�าหรับการเร่ิมต้นเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว แน่นอนว่า 
ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีมีแน้วโน้มว่าอากาศจะมีอุณหภูมิสูง ยิ่งร้อน 
ก็ยิ่งหงุดหงิดง่าย สภาวิชาชีพบัญชีจึงมีคอลัมน์พิเศษท้ายเล่มที่จะมาบอก 
เคล็ดลับวิธีคลายร้อนให้กับทุกท่านค่ะ..

          ส�าหรับ Newsletter ฉบับนี้ สภาวิชาชีพบัญชี มีการอัพเดทข่าวสาร
ที่เป็นเรื่องส�าคัญให้ทุกท่านได้ทราบค่ะ คือเร่ือง การลดค่าบ�ารุงสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกหลายท่านให้ความสนใจโดยสามารถ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่มนะคะ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด ้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี มากล่าวทักทายเปิดเล ่มพร้อม 
กล่าวถึง “การพัฒนาการศึกษาด้านการบัญชีในประเทศไทยให้มีคุณภาพ” 
และพลาดไม่ได้กับบทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีทุกท่าน 
ภายในเล่มอีกด้วยค่ะ ท้ายนี้หากท่านต้องการเสนอแนะหรือติชมจดหมายข่าว 
สภาวิชาชีพบัญชี สามารถส่งมาได้ที่ E-mail : fapnewsletter@fap.or.th 

EDITOR’S NOTE

อ่านต่อหน้า 8

การลดค่า

บ�ารุงสมาชิก
และตัวอย่างการช�าระค่าบ�ารุง

สมาชิกตามร่างข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี 

ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิก

และค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
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	 ทั้งนี้	ผู้เข้ารับการทดสอบ	สามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	 

เมนบูรกิาร	เลือกหัวขอ้ผูเ้ข้ารบัการทดสอบ	ขอ้ควร

ปฏิบัติเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เหล่านี้	ผู้เข้ารับการทดสอบ

ไม่ควรมองข้ามเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง	 และ 

ขอให้ทุก	ๆ	คนโชคดีในการทำาข้อสอบ	และเจอกัน

ในฐานะการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะ

ตอ้งนำาบตัรประจำาตัวสอบ	และบัตรประจำาตัวประชาชนหรอืบตัรทีท่างราชการออกใหซ้ึง่มรีปูถา่ย 

ลายมือชื่อและเลขประจำาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

หา้มเขา้หอ้งสอบหลงัเวลาเริม่สอบ (13.00 นาฬกิาตรง) เวน้แตก่รณมีเีหตจุำาเปน็ และไดรั้บอนญุาต

จากกรรมการทดสอบภายในเวลา 13.10 น.

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

• (ชาย) ให้สวมเส้ือเชิตหรือเส้ือมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ 

 ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น

• (หญิง) ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สวมรองเท้า 

 หุ้มส้นหรือ รัดส้น และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมกางเกงขาสั้น

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบและหมายเลขห้องสอบก่อนการเข้าทดสอบทุกครั้ง โดยจะมีการประกาศ 

ผังท่ีน่ังสอบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบแต่ละวิชาทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th

 ตัง้แตว่นัที ่10 มนีาคมนีส้ภาวชิาชพีบญัชจัีดใหม้กีารทดสอบความรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบยีนเปน็ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต

ขึ้น ก่อนเริ่มการทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมในวันทดสอบ 

ส่วนทะเบียนจึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องข้อควรปฏิบัติในการเข้าทดสอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าทดสอบดังนี้ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x
xxxxxx  xxxxxxx

1

2

3

4

(สถานที่ทดสอบเป็นสถาบันการศึกษา ควรแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการให้เกียรติ และเคารพต่อสถาบัน)

การทดสอบครั้งที่ 39 (1/2561)

รายวิชา วันที่

การบัญชี	1 วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

การบัญชี	2 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

การสอบบัญชี	1 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

การสอบบัญชี	2 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	1

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	2

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าทดสอบ CPA

โดย.. ส่วนทะเบียน
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Activity   ภาพกิจกรรม

 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN 
Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพฯ โดยนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการ
พฒันาวชิาชพีบญัชี ท�าหน้าทีป่ระธาน ACPACC และ ดร.จฬุารตัน์ จติไพศาลวฒันา ผูจ้ดัการส่วนต่างประเทศ เข้าร่วมประชมุ ร่วม
กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ อีก 9 ประเทศ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น
เพื่อด�าเนินการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และการอ�านวยความสะดวก ให้นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายไป
ท�างานในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on  
Accountancy Services : MRA) ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการอนุมัติขึ้นทะเบียน นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจ�านวน 119 คน ซึ่งมา
จากประเทศมาเลเซียจ�านวน 87 คนและสิงคโปร์จ�านวน 32 คน และได้มีการส่งมอบใบรับรองนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนที่ได้รับ 
การอนุมัติจากการประชุม ACPACC คร้ังท่ี 7 จ�านวน 601 ใบ ซึ่งประกอบด้วยใบรับรองของประเทศมาเลเซียจ�านวน 211 ใบ 
สิงคโปร์จ�านวน 120 ใบ และไทยจ�านวน 151 ใบ นอกจากนี้เลขานุการ ACPACC ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดท�าข้อมูลบนเว็บไซต์
และการเผยแพร่รายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนบนเว็บไซต์ www.acpacc.org ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
  
 ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอประกาศรายช่ือนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: 
ASEAN CPA) จ�านวน 151 คน ดังนี้ Click : https://goo.gl/cx5qVT และสามารถติดต่อขอรับใบรับรอง** ที่จุดจ�าหน่ายหนังสือ
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
**หมายเหตุ:
1. กรณีมารับด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย)
2. กรณีรับแทน กรุณาแนบส�าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับ และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์ก�ากับ “ใช้เพื่อรับ ASEAN CPA” 
สภาวิชาชีพบัญชียกเว้นค่าธรรมเนียมใบรับรองนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนส�าหรับปี 2561 อย่างไรก็ตาม นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 
จะต้องช�าระค่าใบรับรองรายปี ปีละ 2,000 บาทตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

การประชุม ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee 
(ACPACC) ครั้งที่ 8 และประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 

(ASEAN Chartered Professional Accountant : ASEAN CPA) จำ นวน 151 คน
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Activity   ภาพกิจกรรม

 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN 
Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพฯ โดยนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการ
พฒันาวชิาชพีบญัชี ท�าหน้าทีป่ระธาน ACPACC และ ดร.จฬุารตัน์ จติไพศาลวฒันา ผูจ้ดัการส่วนต่างประเทศ เข้าร่วมประชมุ ร่วม
กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ อีก 9 ประเทศ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น
เพื่อด�าเนินการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และการอ�านวยความสะดวก ให้นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายไป
ท�างานในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on  
Accountancy Services : MRA) ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการอนุมัติขึ้นทะเบียน นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจ�านวน 119 คน ซึ่งมา
จากประเทศมาเลเซียจ�านวน 87 คนและสิงคโปร์จ�านวน 32 คน และได้มีการส่งมอบใบรับรองนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนที่ได้รับ 
การอนุมัติจากการประชุม ACPACC คร้ังที่ 7 จ�านวน 601 ใบ ซึ่งประกอบด้วยใบรับรองของประเทศมาเลเซียจ�านวน 211 ใบ 
สิงคโปร์จ�านวน 120 ใบ และไทยจ�านวน 151 ใบ นอกจากนี้เลขานุการ ACPACC ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดท�าข้อมูลบนเว็บไซต์
และการเผยแพร่รายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนบนเว็บไซต์ www.acpacc.org ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
  
 ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: 
ASEAN CPA) จ�านวน 151 คน ดังนี้ Click : https://goo.gl/cx5qVT และสามารถติดต่อขอรับใบรับรอง** ที่จุดจ�าหน่ายหนังสือ
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
**หมายเหตุ:
1. กรณีมารับด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย)
2. กรณีรับแทน กรุณาแนบส�าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับ และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์ก�ากับ “ใช้เพื่อรับ ASEAN CPA” 
สภาวิชาชีพบัญชียกเว้นค่าธรรมเนียมใบรับรองนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนส�าหรับปี 2561 อย่างไรก็ตาม นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 
จะต้องช�าระค่าใบรับรองรายปี ปีละ 2,000 บาทตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

การประชุม ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee 
(ACPACC) ครั้งที่ 8 และประกาศรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 

(ASEAN Chartered Professional Accountant : ASEAN CPA) จำ นวน 151 คน

Activity   ภาพกิจกรรม

 
 คลินกิภาษกีระทรวงการคลงั เป็นโครงการทีใ่ห้บรกิารประชาชนด้าน 
การเผยแพร่องค์ความรู้ และค�าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีธุรกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่
“หมอภาษี”ของ 3 กรมจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 
กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ และกรมศลุกากร เป็นผู้ให้บรกิาร ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ (http://taxclinic.mof.go.th) Call center (1689  
กด 3) Facebook Fanpage (@TaxClinicMOF) หรอืสามารถเข้ามาตดิต่อรบั
บริการได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง อาคาร
ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 
กรุงเทพฯ  

ประชาสัมพันธ์ “คลินิกภาษี” กระทรวงการคลัง

ทำ ไม?..คุณถึง

“รัก”วิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ถูกรับเลือกจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบค�าถาม 
“ท�าไมคุณถึงรักวิชาชีพบัญชี” พร้อมรับของรางวัลเป็นชุด Gift set  
ของที่ระลึก สภาวิชาชีพบัญชี 
(ประกอบไปด้วย แฟลชไดรฟ์ 8 GB/ กระเป๋า เรือใบ/ สมุดโน๊ต/ ปากกา) ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เหล่าประเสริฐ

2. คุณเกษมสันต์ จากโพชน์ 

3. คุณนิภาพร สุขดี

 

 สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ รอติดตาม

กิจกรรมสนุก ๆ เช่นนี้ในครั้งต่อไปนะคะ 
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การลดค่าบ�ารุงสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชี

	 ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 วาระปี	พ.ศ.	2560-2563	มีนโยบายก�าหนดให้มีการปรับลดค่า
บ�ารุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ	จาก	500	บาทเป็น	300	บาทนั้น	 (ค่าบ�ารุงสมาชิกสมทบกับผู้ขึ้นทะเบียนกับ 
สภาวชิาชพีบญัชีไม่มีการปรบัเปลีย่น)  ขณะนีค้ณะอนกุรรมการจดัท�าร่างข้อบงัคับสภาวชิาชีพบญัชีได้ประชุมพจิารณาแก้ไข
ร่างข้อบงัคับสภาวชิาชีพบญัชี	“ว่าด้วยค่าบ�ารงุสมาชกิและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	....”	และคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชี
พิจารณาอนุมัติแล้ว	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ในล�ำดับต่อไปจะน�ำร่ำงข้อบังคับดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2561 เพื่อให้ควำมเห็นชอบต่อไป

															เมื่อร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	....	ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่สมาชิกเรียบร้อยแล้ว	จะต้องเสนอคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพบัญชี (กกบ.) 
เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก	กกบ.	แล้ว	จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป	หากมีความคืบหน้า 
สภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งให้มาชิกรับทราบต่อไป

	 สาระส�าคัญของการปรับปรุงแก้ไข	ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยค่าบ�ารุง

สมาชิกและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	....	ประกอบด้วย

	 1.	ก�าหนดเวลาใช้บังคับ	ตัง้แต่วันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา	เป็นต้นไป

	 2.	ปรับลดค่าบ�ารุงสมาชิก	ดังนี้

	 	 (1)	สมาชิกสามัญ		จากเดิม		500	บาทต่อปี			เป็น		300	บาทต่อปี

	 	 (2)	สมาชิกวิสามัญ	จากเดิม		500	บาทต่อปี		เป็น		300	บาทต่อปี

	 3.	ค่าบ�ารุงสมาชิกที่ปรับปรุงใหม่ตาม	ข้อที่	2	จะใช้ส�าหรับการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก

รอบประจ�าปี	2562	เป็นต้นไป

	 4.	 ส�าหรับการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกก่อนรอบปี	 2562	ก�าหนดให้ใช้อัตราตาม 

ข้อบังคับเดิม	คือ	500	บาทต่อปี	

	 5.	กรณีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ	 ท่ีได้ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกไว้ล่วงหน้า

ตั้งแต่รอบปี	 2562	 เป็นต้นไป	 ให้ขยายระยะเวลาอายุสมาชิกออกไปตามสัดส่วนของ 

ค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปีที่ช�าระล่วงหน้า

ข้อมูลโดย.. ส่วนกฎหมาย 
จัดทำ�โดย..�ส่วนสื่อสารองค์กร

ตัวอย่าง การช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก

ตามร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	

ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	....	

ช�าระ	300	บาท	ตามข้อบังคับใหม่	มีดังนี้
1.	สมาชิกเดิม 

   1.1 กรณีช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกล่วงหน้า ส�าหรับปี 2562 เป็นต้นไป เช่น

				 “ในปี	2560	นาย	ก.	ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกล่วงหน้า	ส�าหรับปี	2561	ถึงปี	2563	

	 เป็นเงินจ�านวน	1,500	บาท	คิดค่าบ�ารุงสมาชิกล่วงหน้าดังกล่าว	ดังนี้”

     ปี 2561 ใช้อัตราเดิม จ�านวน 500	บาท	

     ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ใช้อัตราใหม่ โดยขยายระยะเวลาอายุสมาชิกออกไป

ตามสัดส่วนของค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปีที่ช�าระล่วงหน้า  เป็นดังนี้

																-	ปี	2562		ใช้อัตราใหม่		300	บาท
																-	ปี	2563		ใช้อัตราใหม่		300	บาท
																-	ปี	2564		ใช้อัตราใหม่		300	บาท		

 หมายเหตุ ภายในปี 2564 สมาชิกดังกล่าวต้องมาช�าระบ�ารุงสมาชิกส�าหรับปี 2565 
เพิ่มอีก 200 บาท (เนื่องจากมีเงินค่าบ�ารุงสมาชิกเดิมแล้ว 100 บาท) 

   1.2 สมาชิกเดิม กรณีช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกส�าหรับปี 2562 เป็นต้นไป  

ต้องช�าระค่าบ�ารุง	300	บาทต่อปี	

2.	สมาชิกใหม่

     กรณีสมัครใหม่ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ต้องช�าระค่าบ�ารุง	300	บาทต่อปี

ช�าระ	500	บาท 

ตามข้อบังคับเดิม	มี	2	กรณี

1.	สมาชิกเดิม

     กรณีไม่ได้ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปี 2561 หรือก่อนปี 2561  

        และได้รับผ่อนผันให้ช�าระค�าบ�ารุงสมาชิกที่ค้างช�าระดังกล่าว

        ต้องช�าระ	500	บาท เพราะเป็นค่าบ�ารุงสมาชิกตามข้อบังคับเดิม

       เหมือนกับสมาชิกคนอื่น ๆ   

2.	สมาชิกใหม่	ที่สมัครภายในปี	2561	เมื่อข้อบังคับใหม่ใช้บังคับแล้ว

     ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกส�าหรับปี 2561	จ�านวน	500	บาท	

        ตามข้อบังคับเดิม หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปใช้อัตราใหม่
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การลดค่าบ�ารุงสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชี

	 ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 วาระปี	พ.ศ.	2560-2563	 มีนโยบายก�าหนดให้มีการปรับลดค่า
บ�ารุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ	จาก	500	บาทเป็น	300	บาทน้ัน	 (ค่าบ�ารุงสมาชิกสมทบกับผู้ข้ึนทะเบียนกับ 
สภาวชิาชีพบญัชีไม่มีการปรบัเปล่ียน)  ขณะนีค้ณะอนกุรรมการจดัท�าร่างข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชไีด้ประชมุพจิารณาแก้ไข
ร่างข้อบงัคับสภาวชิาชพีบญัชี	“ว่าด้วยค่าบ�ารงุสมาชกิและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	....”	และคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชี
พิจารณาอนุมัติแล้ว	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ในล�ำดับต่อไปจะน�ำร่ำงข้อบังคับดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2561 เพื่อให้ควำมเห็นชอบต่อไป

															เมื่อร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	....	ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่สมาชิกเรียบร้อยแล้ว	จะต้องเสนอคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพบัญชี (กกบ.) 
เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก	กกบ.	แล้ว	จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป	หากมีความคืบหน้า 
สภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งให้มาชิกรับทราบต่อไป

	 สาระส�าคัญของการปรับปรุงแก้ไข	ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยค่าบ�ารุง

สมาชิกและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	....	ประกอบด้วย

	 1.	ก�าหนดเวลาใช้บังคับ	ตัง้แต่วันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา	เป็นต้นไป

	 2.	ปรับลดค่าบ�ารุงสมาชิก	ดังนี้

	 	 (1)	สมาชิกสามัญ		จากเดิม		500	บาทต่อปี			เป็น		300	บาทต่อปี

	 	 (2)	สมาชิกวิสามัญ	จากเดิม		500	บาทต่อปี		เป็น		300	บาทต่อปี

	 3.	ค่าบ�ารุงสมาชิกที่ปรับปรุงใหม่ตาม	ข้อที่	2	จะใช้ส�าหรับการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก

รอบประจ�าปี	2562	เป็นต้นไป

	 4.	 ส�าหรับการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกก่อนรอบปี	 2562	ก�าหนดให้ใช้อัตราตาม 

ข้อบังคับเดิม	คือ	500	บาทต่อปี	

	 5.	กรณีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ	 ท่ีได้ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกไว้ล่วงหน้า

ตั้งแต่รอบปี	 2562	 เป็นต้นไป	 ให้ขยายระยะเวลาอายุสมาชิกออกไปตามสัดส่วนของ 

ค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปีที่ช�าระล่วงหน้า

ข้อมูลโดย.. ส่วนกฎหมาย 
จัดทำ�โดย..�ส่วนสื่อสารองค์กร

ตัวอย่าง การช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก

ตามร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	

ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	....	

ช�าระ	300	บาท	ตามข้อบังคับใหม่	มีดังนี้
1.	สมาชิกเดิม 

   1.1 กรณีช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกล่วงหน้า ส�าหรับปี 2562 เป็นต้นไป เช่น

				 “ในปี	2560	นาย	ก.	ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกล่วงหน้า	ส�าหรับปี	2561	ถึงปี	2563	

	 เป็นเงินจ�านวน	1,500	บาท	คิดค่าบ�ารุงสมาชิกล่วงหน้าดังกล่าว	ดังนี้”

     ปี 2561 ใช้อัตราเดิม จ�านวน 500	บาท	

     ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ใช้อัตราใหม่ โดยขยายระยะเวลาอายุสมาชิกออกไป

ตามสัดส่วนของค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปีที่ช�าระล่วงหน้า  เป็นดังนี้

																-	ปี	2562		ใช้อัตราใหม่		300	บาท
																-	ปี	2563		ใช้อัตราใหม่		300	บาท
																-	ปี	2564		ใช้อัตราใหม่		300	บาท		

 หมายเหตุ ภายในปี 2564 สมาชิกดังกล่าวต้องมาช�าระบ�ารุงสมาชิกส�าหรับปี 2565 
เพิ่มอีก 200 บาท (เนื่องจากมีเงินค่าบ�ารุงสมาชิกเดิมแล้ว 100 บาท) 

   1.2 สมาชิกเดิม กรณีช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกส�าหรับปี 2562 เป็นต้นไป  

ต้องช�าระค่าบ�ารุง	300	บาทต่อปี	

2.	สมาชิกใหม่

     กรณีสมัครใหม่ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ต้องช�าระค่าบ�ารุง	300	บาทต่อปี

ช�าระ	500	บาท 

ตามข้อบังคับเดิม	มี	2	กรณี

1.	สมาชิกเดิม

     กรณีไม่ได้ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปี 2561 หรือก่อนปี 2561  

        และได้รับผ่อนผันให้ช�าระค�าบ�ารุงสมาชิกที่ค้างช�าระดังกล่าว

        ต้องช�าระ	500	บาท เพราะเป็นค่าบ�ารุงสมาชิกตามข้อบังคับเดิม

       เหมือนกับสมาชิกคนอื่น ๆ   

2.	สมาชิกใหม่	ที่สมัครภายในปี	2561	เมื่อข้อบังคับใหม่ใช้บังคับแล้ว

     ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกส�าหรับปี 2561	จ�านวน	500	บาท	

        ตามข้อบังคับเดิม หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปใช้อัตราใหม่

9Newsletter    Issue 63



เตรียมรับมืออย่างไรกับ

..รายจ่ายต้องห้าม
 โดย.. ชุมพร เสนไสย

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี

• อดีตนิติกรระดับเชี่ยวชาญ สำานักกฎหมาย กรมสรรพากร 

ใน
การคำานวณภาษเีงนิได้นติบิคุคลตามประมวลรัษฎากร

ได้กำาหนดให้มีรายจ่ายอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถือเป็นรายจ่าย

ต้องห้าม กล่าวคือ ในทางบัญชีได้ลงเป็นรายจ่ายไปแล้ว 

แต่ทางภาษีถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำานวณกำาไรสุทธิ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจะต้องบวกกลับในแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ท้ังน้ี ตามมาตรา 65 ตรี 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถ้าพิจารณารายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 
ดังกล่าวแล้ว รายจ่ายกลุ่มที่มีประเด็นปัญหาส่วนข้างมาก คือ รายจ่าย
ที่เกี่ยวกับกิจการหรือไม่เก่ียวกับกิจการตามมาตรา 65 ตรี (13) 
แห่งประมวลรัษฎากรที่กำาหนดไว้ว่า

 “มาตรา 65 ตรี รายการต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย
ในการคำานวณกำาไรสทุธ ิ... (13) รายจา่ยซึง่มใิชร่ายจ่ายเพ่ือหากำาไร
หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ”

 จากบทบญัญตัขิองมาตราดงักลา่วจงึมปัีญหาในการพจิารณา
ว่ารายจ่ายลักษณะอย่างใดเป็นรายจ่ายเพื่อหากำาไรหรือเพื่อกิจการ 
โดยเฉพาะประเด็นปัญหาดังกล่าวมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้เสียภาษีกับ 
เจ้าพนักงานประเมินอยู่เป็นประจำา เพราะในมุมมองของผู้เสียภาษี 
มักจะมองว่า รายจ่ายที่จ่ายไปก็เพื่อกิจการทั้งนั้น เพราะการประกอบ
กิจการต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้น แต่ในมุมมองของเจ้าพนักงานประเมิน 
กอ็าจจะมคีวามเหน็ไปอกีทางวา่ มนัไมเ่กีย่วกบักจิการ กจิการไมจ่ำาเป็น
ตอ้งจา่ยเลย กป็ระกอบกิจการได ้หรอืไมจ่ำาเปน็ตอ้งจา่ยไปถงึขนาดนัน้ 
จะมีข้อยุติอย่างใดท่ีผู้ประกอบการจะทราบได้ว่า ในทางภาษีจึงจะ

ยอมรับรายจ่ายนั้น ๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะหาข้อยุติ 
ในทางใดทางหนึ่ง เน่ืองจากแต่ละธุรกิจมีลักษณะความจำาเป็นของ 
รายจ่ายที่แตกต่างกันไป เช่น บางธุรกิจจำาเป็นต้องมีค่าโฆษณามาก ๆ 
เพื่อหารายได้ก็จะต้องพิจารณาความจำาเป็นและเหมาะสม

 รายจ่ายที่กิจการจ่ายไปถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อหากำาไรหรือ 
เพือ่กจิการยอ่มลงรายจา่ยทางภาษไีด ้เช่น เงนิเดอืนพนกังาน คา่ใชจ้า่ย
สำานักงาน ในการบริหารงาน รายจ่ายในการขาย รายจ่ายส่งเสริม 
การขาย รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะ 
รายจ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าระวาง ค่าขนส่ง ค่าซ่อมแซม 
ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าทำาบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม 
ในการแนะนำาและปรึกษา เป็นต้น

 อย่างไรก็ดี ถ้ารายจ่ายดังกล่าวได้จ่ายไปเกินสมควรเกินกว่า 
ความจำาเป็นแก่กิจการ รายจ่ายส่วนท่ีจ่ายเกินไปอาจเป็นรายจ่าย 
ต้องห้ามได้ซึ่งรายจ่ายที่สมควรแก่กิจการจะมีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด 
ย่อมอยู่กับลักษณะของรายจ่าย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย ผู้รับ ผู้จ่าย 
เหตุผลความจำาเป็นและหลักฐานในการจ่าย ซ่ึงเป็นข้อเท็จจริงแต่ละ
เรื่องรายจ่ายอย่างหน่ึงอาจมีความจำาเป็นในสถานการณ์อย่างหนึ่ง 
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แต่ไม่มีความจำาเป็นในอีกสถานการณ์อย่างหนึ่งก็จะกลายเป็นว่า 
จ่ายผิดเวลาไปอาจจะถูกมองว่าเป็นรายจ่ายท่ีเกินสมควรได้ ดังนั้น 
บริษัทฯ ต้องพึงตระหนักในปัญหาดังกล่าวด้วย เพราะเจ้าพนักงาน
ประเมนิอาจจะใช้ดลุพนิจิตดัรายจา่ยทีเ่จา้พนกังานเหน็วา่เปน็รายจา่ย
ที่จ่ายไปหรือจ่ายเกินไป ซ่ึงไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำาไรหรือเพื่อกิจการ
โดยเฉพาะอนัเปน็รายจา่ยตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตร ี(13) แหง่ประมวล
รัษฎากรได้ ตัวอย่างที่พบประเด็นท่ีเจ้าพนักงานประเมินตัดรายจ่าย 
เช่นเงินเดือนที่จ่ายสูงเกินไป ค่าตอบแทนกรรมการที่กำาหนดจ่ายเกิน
กว่าความจำาเป็น โดยบริษัทฯ เลี่ยงไปเรียกช่ืออื่น เช่น เรียกว่าเป็น 
ค่า Management Fee จ่ายให้กรรมการเป็นจำานวน 4,000,000 บาท 
นอกเหนือจากค่าบำาเหน็จปกติ เป็นต้น

 ในส่วนของบริษัทฯ จะต้องวางแผนเกี่ยวกับรายจ่ายอย่างไร 
จึงจะไม่ถูกมองว่าเป็นรายจ่ายท่ีจ่ายไปโดยเกินสมควรในเร่ืองนี้เห็นว่า 
รายจ่ายใดท่ีเป็นรายจ่ายเก่ียวกับกิจการแต่จะเป็นรายจ่ายอันสมควรจ่าย
หรือไม่ บริษัทฯ เองย่อมพึงทราบได้อยู่แล้วว่า ถ้าจ่ายไปเพียงเท่าน้ี 
ก็สมควรกับกิจการหรือเพ่ือหากำาไรได้อยู่แล้ว หากจ่ายไปมากกว่าน้ี 
กิจการก็จะไม่ได้ประโยชน์มากไปกว่าท่ีได้อยู่แล้ว ซ่ึงจุดน้ีเป็นจุดท่ีจะใช้ 
ชี้แจงต่อเจ้าพนักงานได้ในเวลาที่ถูกสอบถาม โดยแสดงถึงเหตุผลและ

ความจำาเปน็วา่ ทีต่อ้งจ่ายไปจำานวนเทา่นีก้เ็พือ่หากำาไรหรอืเพือ่กจิการ 
ดังนั้น หากตัดรายจ่ายส่วนนี้บางส่วนกิจการอาจไม่ได้ประโยชน์หรือ 
หากำาไรเพื่อกิจการได้ตามที่สมควรจะเป็น แต่ถ้าหากตอบคำาถามไม่ได้
วา่จา่ยไดป้ระโยชนแ์กก่จิการอยา่งใดกอ็าจจะถกูตดัรายจา่ยดงักลา่วได้

 นอกจากนีแ้มร้ายจา่ยใดบรษิทัฯ เห็นวา่จา่ยไปเพือ่ประโยชน์
กิจการแต่หากเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้ามในข้ออื่น ๆ ตาม 
มาตรา 65 ตร ีแหง่ประมวลรษัฎากร รายจา่ยดงักลา่วก็จะเปน็รายจา่ย
ต้องห้ามได้ เช่น ค่ารับรองส่วนที่จ่ายไปเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด 
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำาระแต่ละเดือนภาษี เป็นต้น

 สรุป จากทีก่ลา่วมาแลว้ข้างตน้หลกัเกณฑ์การลงรายจ่าย

ในทางภาษี เมื่อลงรายจ่ายไปแล้วหากตอบคำาถามดังต่อไปนี้ ได้ 

ก็เป็นอันแน่ ใจได้ว่าปัญหาเรื่องรายจ่ายต้องห้ามอาจไม่เกิดข้ึน

สำาหรับรายจ่ายนั้น ๆ

 1. เป็นรายจ่ายที่ จ่ ายตามข้อผูกพันหรือไม่ เช่น 

จ่ายสัญญาข้อตกลง ระเบียบสวัสดิการ นายจ้างลูกจ้าง 

ความผูกพันทางกฎหมาย ส่งเสริมการขาย

 2. รายจ่ายดังกล่าวเพ่ือหากำาไรหรือเพื่อประโยชน์ 

แก่กิจการโดยเฉพาะหรือไม่

 3. รายจ่ายดังกล่าวเกินสมควรหรือไม่ 

 4. มีหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับได้
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 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านและสมาชิกทุกท่าน ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบ

และควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และร่วมกันจัดโครงการ 

เสวนา Cyber Security ส�าหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง Newsletter 

ฉบับท่ีผ่านมา ดิฉันได้สรุปสาระส�าคัญจากการบรรยายภาคเช้าในหัวข้อ Cyber Security for Auditors and Accountants

โดยคุณปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) กันไปแล้ว ส�าหรับฉบับน้ีขอสรุปเน้ือหาจากการเสวนาในภาคบ่ายเพื่อเป็น 

ประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ดังนี้ค่ะ

การเสวนา “ความเสี่ยงและผลกระทบของ Cyber ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบและนักบัญชี”
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เทคโนโลยีทั้งของบริษัทและของลูกค้า	รวมถึงรู้จักโครงสร้าง
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ต้องรู้จักระบบ	Cloud	และความเสี่ยงด้านต่าง	ๆ	ของการเก็บ

ข้อมูลบัญชีไว้ที่ระบบ	Cloud	หรือการน�า	 Robot	มาใช้ใน 

การปฏิบัติงานอาจเกิดความเสี่ยงจาก	Program	บกพร่อง

ท�าให้การท�างานผิดพลาด	 เป็นต้น	ผู้ตรวจสอบและนักบัญชี
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เป็นเรื่องท่ีองค์กรส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่อย่างรอบคอบ เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 
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สร้างในองค์กร	โดยขอเริ่มจากค�าถามแรกดังนี้

ความเสี่ยงทั้งสองมีโอกาสเกิดขึ้น

และมีผลกระทบกับงานด้านบัญชี

และด้านการตรวจสอบอย่างไร? 

..ส่วนตัวดิฉัน	 เชื่อว่าทุกองค์กรมีโอกาสเกิดความเสี่ยงทั้งสอง

ขึ้นอย่างแน่นอน	ซึ่งผลกระทบจะมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึน 

กบั	Assets	ทีต้่องการปกป้องอยู่ในระบบ	IT	ขององค์กรหรือไม	่

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะกลับมาที่หลักการเดิม	คือ 

ผู ้ตรวจสอบจ�าเป ็นต ้องรู ้จักเทคโนโลยีขององค ์กรอย ่าง

ถ่องแท้	 เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงรวมถึงจัดให้มีระบบ 

ควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอ
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ถ่องแท้	 เพื่อสามารถประเมินความเส่ียงรวมถึงจัดให้มีระบบ 

ควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ

2

จึงต้องให้ความสนใจและระมัดระวังความเสี่ยงดังกล่าว	และ

มีการพัฒนาความรู ้และเครื่องมือที่สามารถประเมินความ

เสี่ยงและระบบควบคุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ขององค์กรได้

อย่างยั่งยืน
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 ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคท่ีเศรษฐกิจของประเทศจะถูกขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม และสถาบันการเงินจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี จึงท�าให้ภัยคุกคาม

ด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้น เช่น Ransomware, Compromised accounts, DDOS, 

การขโมยข้อมูล จึงขอสอบถาม ดร.อมฤต 2 ค�าถามดังน้ีครับ

ในมุมมองของผู้บริหารด้าน IT ของสถาบันการเงิน ธนาคารมีการก�าหนดกลยุทธ 

ในการป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่างไรบ้าง เพื่อสามารถให้บริการลูกค้า

ได้อย่างปลอดภัย มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นอย่างดี? 

	 ..ก่อนจะกล่าวถึงกลยุทธ์ด้าน	Cyber	Security	ของสถาบันการเงิน	ผมขออธิบายเหตุผลที่ผู้ตรวจสอบและนักบัญชีจ�าเป็น

ต้องตระหนักถึงความส�าคัญของ	Cyber	Security	 เนื่องมาจากปัจจุบันธนาคารและธุรกิจต่าง	ๆ	 ได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน 

การตดิต่อกบัลกูค้า	Partner	รวมถึงหาแนวทางและนวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่สร้างรายได้ให้แก่องค์กร	การโจรกรรมจงึเปล่ียนรปูแบบจากโจร

ปล้นธนาคาร	เป็น	Hacker	ที่ใช้	IT	มาโจรกรรมข้อมูล	และเนื่องจากข้อมูลเป็น	Assets	ขององค์กร	การถูกโจรกรรมจึงอาจสร้างความ 

เสยีหายทีส่่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร	ทัง้นีค้วามเสีย่งจากการโจรกรรมข้อมลูอาจเกดิจากพนกังานหรอืบคุคลภายในด้วยเช่นกนั	

จึงต้องมีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

	 โดยปกติกลยุทธ์ด้าน	Cyber	Security	ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารทั่วไปจะมี	Cyber	Security	Framework	

ประกอบด้วย	4	กระบวนการทีส่�าคญั	ได้แก่	Predict,	Prevent,	Detect	and		Respond	ซึง่กระบวนการ	Predict	คอืการพยากรณ์ความเสีย่ง 

ในด้านต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร	กระบวนการต่อมา	Prevent	คือ	การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงนัน้	เช่น	การตดิตัง้	Firewall	

และ	IDS	(Intrusion	Detection	System)	เป็นต้น	และเนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและแยบยลขึ้น	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	Advanced	Persistent	Threats	 (APTs)	 ซ่ึงเป็นการโจมตีท่ีถูกออกแบบมาใช้กับเป้าหมายโดยเฉพาะ	 มีความสามารถ 

ในการหลบหลีกระบบป้องกันและสามารถแทรกซึมเข้าไปยังระบบเครือข่ายโดยที่เป้าหมายไม่รู้ตัว	ส่งผลให้ระบบรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัทีเ่น้นการป้องกนัไม่เพยีงพออกีต่อไป	องค์กรจึงต้องเน้นทีก่ระบวนการ	Detect	and	Response	เพือ่ให้สามารถระบภุยัคกุคาม

ได้อย่างรวดเร็วและป้องกันความเสียหายได้อย่างทันท่วงที	โดยอาศัย	Security	Operation	Center	หรือ	SOC	ท�าหน้าที่	Monitor	

Traffic		ที่เกิดขึ้นทั้งภายในภายนอก	หากมี	Traffic	ที่ไม่น่าไว้วางใจจะมีการ	Response	ต่อความเสี่ยงนั้นอย่างทันท่วงที

	 ทั้งนี้จากรายงานต่าง	ๆ	ที่พบว่าองค์กรทั่วโลกมีระดับความรุนแรงและความถี่จากการถูกโจมตีเพิ่มสูงขึ้น	ความรับผิดชอบ 

ด้าน	Cyber	Security	จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร	ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้น	ๆ	และต้อง 

ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับ	โดยมีการวางแผนด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความเส่ียงขององค์กร	รวมทั้งเชื่อมโยงกับ 

การปฏิบัติไปยังบุคลากรอย่างประสานสอดคล้องกัน	

1

 Security Framework
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 ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคท่ีเศรษฐกิจของประเทศจะถูกขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม และสถาบันการเงินจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี จึงท�าให้ภัยคุกคาม

ด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้น เช่น Ransomware, Compromised accounts, DDOS, 

การขโมยข้อมูล จึงขอสอบถาม ดร.อมฤต 2 ค�าถามดังน้ีครับ

ในมุมมองของผู้บริหารด้าน IT ของสถาบันการเงิน ธนาคารมีการก�าหนดกลยุทธ 

ในการป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์อย่างไรบ้าง เพื่อสามารถให้บริการลูกค้า

ได้อย่างปลอดภัย มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นอย่างดี? 

	 ..ก่อนจะกล่าวถึงกลยุทธ์ด้าน	Cyber	Security	ของสถาบันการเงิน	ผมขออธิบายเหตุผลที่ผู้ตรวจสอบและนักบัญชีจ�าเป็น

ต้องตระหนักถึงความส�าคัญของ	Cyber	Security	 เนื่องมาจากปัจจุบันธนาคารและธุรกิจต่าง	ๆ	 ได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน 

การตดิต่อกบัลูกค้า	Partner	รวมถึงหาแนวทางและนวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่สร้างรายได้ให้แก่องค์กร	การโจรกรรมจงึเปลีย่นรปูแบบจากโจร

ปล้นธนาคาร	เป็น	Hacker	ที่ใช้	IT	มาโจรกรรมข้อมูล	และเนื่องจากข้อมูลเป็น	Assets	ขององค์กร	การถูกโจรกรรมจึงอาจสร้างความ 

เสยีหายทีส่่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร	ทัง้นีค้วามเสีย่งจากการโจรกรรมข้อมลูอาจเกดิจากพนกังานหรอืบคุคลภายในด้วยเช่นกนั	

จึงต้องมีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

	 โดยปกติกลยุทธ์ด้าน	Cyber	Security	ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารท่ัวไปจะมี	Cyber	Security	Framework	

ประกอบด้วย	4	กระบวนการทีส่�าคญั	ได้แก่	Predict,	Prevent,	Detect	and		Respond	ซ่ึงกระบวนการ	Predict	คอืการพยากรณ์ความเสีย่ง 

ในด้านต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร	กระบวนการต่อมา	Prevent	คือ	การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงนัน้	เช่น	การตดิตัง้	Firewall	

และ	IDS	(Intrusion	Detection	System)	เป็นต้น	และเนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและแยบยลขึ้น	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	Advanced	Persistent	Threats	 (APTs)	 ซ่ึงเป็นการโจมตีท่ีถูกออกแบบมาใช้กับเป้าหมายโดยเฉพาะ	มีความสามารถ 

ในการหลบหลีกระบบป้องกันและสามารถแทรกซึมเข้าไปยังระบบเครือข่ายโดยท่ีเป้าหมายไม่รู้ตัว	ส่งผลให้ระบบรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัทีเ่น้นการป้องกนัไม่เพยีงพออกีต่อไป	องค์กรจึงต้องเน้นทีก่ระบวนการ	Detect	and	Response	เพือ่ให้สามารถระบภุยัคกุคาม

ได้อย่างรวดเร็วและป้องกันความเสียหายได้อย่างทันท่วงที	โดยอาศัย	Security	Operation	Center	หรือ	SOC	ท�าหน้าที่	Monitor	

Traffic		ที่เกิดขึ้นทั้งภายในภายนอก	หากมี	Traffic	ที่ไม่น่าไว้วางใจจะมีการ	Response	ต่อความเสี่ยงนั้นอย่างทันท่วงที

	 ทั้งน้ีจากรายงานต่าง	ๆ	ที่พบว่าองค์กรทั่วโลกมีระดับความรุนแรงและความถี่จากการถูกโจมตีเพิ่มสูงขึ้น	ความรับผิดชอบ 

ด้าน	Cyber	Security	จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร	ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้น	ๆ	และต้อง 

ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับ	โดยมีการวางแผนด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงขององค์กร	รวมทั้งเชื่อมโยงกับ 

การปฏิบัติไปยังบุคลากรอย่างประสานสอดคล้องกัน	
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 Cyber Risk เป็นความเสีย่งท่ีส�าคัญ ผูต้รวจสอบในยุค 4.0 จงึควร 

มีความรูแ้ละความสามารถเพยีงพอท่ีจะระบุถงึความเสีย่ง ประเมนิจดุควบคมุ และเสนอ

แนะวิธีการควบคมุทีเ่หมาะสม แต่ในการออกบรกิาร Mobile Banking ผูพ้ฒันาระบบ 

มักจะต้องการความรวดเรว็ จนอาจจะมองข้ามการควบคมุในบางจดุไป จงึขอสอบถาม

คุณมานิตดังน้ีครบั

ผู ้ ต รวจสอบควรมี บทบ าท

อย่างไร เพื่อช ่วยให้องค์กร

สามารถควบคุมความเส่ียงของ

การให้บริการ Mobile Banking 

ใ ห ้ อ ยู ่ ใ นร ะ ดั บ ท่ี ยอมรั บ ได  ้

มีจุดใดบ้างท่ีผู ้ตรวจสอบควร

ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ และ 

ผู้ตรวจสอบควรพัฒนาความรู้หรือปรับตัวอย่างไร 

ให้ทันต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์? 

	 ..แม้ว ่าการน�าระบบ	 IT	 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ 
การด�าเนินธุรกิจจะท�าให้เกิด	Cyber	Risk	แต่ธุรกิจจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินต่อไปข้างหน้า	ผู้ตรวจสอบภายในจึงมีบทบาทส�าคัญที่จะ
ช่วยให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย	ด้วยการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้สอดคล้อง
ตามค�านยิามของการตรวจสอบภายใน	ซึง่หมายถงึ	การให้ความ
เช่ือมัน่และการให้ค�าปรกึษาอย่างเป็นอสิระและเทีย่งธรรมเพือ่
เพิม่มลูค่าและปรับปรุงการด�าเนนิงานขององค์กร  ดงันัน้ผูต้รวจสอบ
จึงต้องมีการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารความ
เสี่ยง	การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน	หรือ	
GRC	ขององค์กร	 โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน 
มีการจัดท�า	Charter	 ซ่ึงระบุ	พันธกิจอย่างชัดเจน	ท�าหน้าที่
เสมือนเป็น	Partner	และ	Positive	Drive	ขององค์กร	
	 ทั้งนี้	จากผลส�ารวจในรายงานต่าง	ๆ 	พบว่าการปฏิบัติ
งานในโลกอนาคตจะพัฒนาเป็นระบบ	Automated	ครึ่งหนึ่ง	
โดยอาจมีความจ�าเป็นต้องใช้ผู้ตรวจสอบเพียง	 10%	 เท่านั้น 
ผู ้ตรวจสอบจึงต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	
ความเสี่ยงใหม่	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้น	และประเมินตนเองว่าสามารถ
ปรับเปลี่ยนให ้ทันกับความเปล่ียนแปลงดังกล ่าวหรือไม	่
นอกจากนี้	ต้องมีการพัฒนาความรู้ให้เป็นปัจจุบัน	ตัวอย่างเช่น	
Data	Analytics	กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญของผู้ตรวจสอบ
ในยุคปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบได้เกือบ	100%	ซึ่งธุรกิจ

ในฝั่งของลูกค้าควรจะต้องระมัดระวังในการใช้บริการอย่างไร? 

..เนื่องจาก	Weakest	Link	ของ	Cyber	Security	คือ	ผู้ใช้งานที่ไม่รู้เท่าทัน	Cyber	Risk	โดยอาจไปติดตั้งโปรแกรม 

แปลกปลอม	คลิกไปยังลิงค์ท่ีท�าให้ติดไวรัสหรือโปรแกรมมุ่งร้าย	และการเข้าไปยังเว็บไซต์หลอกลวงต่าง	ๆ	ท�าให้เกิดช่องว่างที่เหล่า

แฮกเกอร์สามารถเข้ามาท�าลายได้ง่ายลูกค้าจึงต้องมี	Security	Awareness	ทั้งนี้ทางธนาคารได้พยายามสื่อสารไปยังลูกค้าเกี่ยวกับภัย

ต่าง	ๆ	และแนวทางป้องกัน	ลูกค้าจึงต้องพึงระวัง	Cyber	Risk	และตระหนักถึงความส�าคัญของ	Cyber	Security	ด้วย

2

ธนาคารเป็นตัวอย่างของการใช้	Data	Analytics	อย่างเป็น 
รูปธรรมพอสมควร	โดยใช้ถึงระดับ	Audit	Artificial	Intelligent	
สามารถน�าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาระบบงานและสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่องค์กรได้เห็นผลยิ่งขึ้น	
	 ในส่วนของการตรวจสอบ	Mobile	Banking	ผูต้รวจสอบ
ต้องปรับเปล่ียนวิธีการตรวจสอบ	โดยอาจใช้บุคลากรภายนอก 
ที่เชื่อถือได้	และอาจใช้แนวทางการตรวจสอบของ	ISACA	ซึ่งจะ
มุ่งเน้น	Efficiency,	Service	and	Customer	Satisfaction	
โดยจะตรวจ	4	Modules	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	Mobile	Devices,	
Mobile	Networks,	Mobile	App	Web	Servers	and	Mobile	
app	Database	ส�าหรับภาคธนาคารจะตรวจตั้งแต่ขั้นตอน 
การ	Design,	 Implement	รวมถึงสิ่งที่จะ	 Implement	ต่อ 
โดยอาจตรวจ	Network	แยกต่างหากจาก	 Infrastructure 
หลังจากตรวจ	Mobile	Banking	แล้ว	จึงน�าผลการตรวจสอบ
แต่ละส่วนมาพิจารณาประกอบกัน	ซึ่งอาจมีการตรวจเพิ่มเติม 
ในบาง	Part	การตรวจ	Mobile	Banking	จะตรวจ	Network, 
Security,	 Implement,	 การแบ่ง	Zoning	ต่าง	 ๆ	Data	 
Management	Center	(DMC),	Internal	Zone,	External	Zone,	
Front-End,	Back-End	จะต้องมีกระบวนการแบ่งเป็นส่วน	ๆ	 
Firewall	 ต้องใช้หลายยี่ห ้อ	 Setting	 ต่าง	 ๆ	 สอดคล้อง
กับ	 IT	 Security	 Standard	 โดยจะตรวจสอบตามภัย
คุกคามที่จะโจมตีเข้ามา	และต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบในหลากหลายรูปแบบ	 รวมถึงการตรวจสอบ 
อย่างต่อเน่ือง	 (Continuous	Auditing)	คือ	 การใช้เทคนิค
และเคร่ืองมือในการน�าคอมพิวเตอร์์มาช่วยในการตรวจสอบ 
(CAATs)	ในกระบวนการ	รายการ	ระบบ	และ/หรือการควบคุม 
ขององค์กร	 เพื่อให้มีความครอบคลุมการตรวจสอบมากข้ึน 
ช่วยในการสอบทานรายการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ์ของรายการ 
ทั้งหมด	ช่วยระบุข้อผิดพลาดหรือประเด็นอื่นโดยการติดตาม 

และสอบทานอย่างสม�่าเสมอ
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 ปัจจบุนัหลายธนาคารก�าลังพจิารณาน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ให้บรกิาร

โอนเงินหรือบริการด้านอื่นๆ จึงขอเรียนถาม ดร.อมฤต

 เทคโนโลยี Blockchain มีความปลอดภัยเพียงพอท่ีจะท�าให้ลูกค้าม่ันใจได้หรือไม่ว่า

ปลอดภัย และเทคโนโลยีน้ีจะสามารถป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างไร?

 การท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลมีความตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และได้ออกกฏเกณฑ ์

ดังกล่าวในมุมมองของผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยอย่างไร มีสิ่งใดที่องค์กรจะต้องด�าเนินการเพิ่มเติมหรือไม่ และในฐานะท่ีธนาคาร UOB 

เป็นธนาคารสัญชาติสงิคโปร์ซ่ึงได้ช่ือว่ามกีฏเกณฑ์เคร่งครดัมากอยากสอบถามว่า MAS, HKMA ได้มีการออก

หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลอะไรที่เกี่ยวกับ Cyber Security บ้างหรือไม่?

	 ผมค่อนข้างโชคดีที่ได้มาดูแลเรื่อง	Blockchain	ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยถือว่าเป็น			ผู้เริ่มต้นและ	Implement	
เทคโนโลยีดังกล่าว	Blockchain	เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีลักษณะ
เป็น	Distribution	Database	ซึง่ช่วยให้ลกูค้าตดิต่อกนัได้โดยตรง
อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง	ลูกค้าแต่ละคนในเครือ
ข่ายจะมบีลอ็กอยูใ่นมอื	เมือ่มกีารท�าธรุกรรมระหว่างกันข้อมลูจะ
ถูกเก็บไว้ในแต่ละบล็อก	(Block)	และจะกระจายต่อไปยังทุก	ๆ	
คนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเสมือนห่วงโซ่	(Chain)	โดยจะทราบ
ว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้น	ซึ่งการเปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขข้อมูลจะท�าได้ยาก	เนื่องจากทุกคนต่างมีส�าเนาการท�า
ธุรกรรมทั้งหมดอยู่กับตัว	การแก้ไขข้อมูลจึงต้องท�าทีละรายการ	
ท�าให้เทคโนโลยีนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง	
	 ส� าห รับธนาคารกรุ งศรีอยุธยาจะใช ้ เครือข ่ าย 
Blockchain	ขององค์กร	Ripple	 ในการโอนเงินจากลูกค้า
ประเทศลาวมายังประเทศไทยโดยตรงแบบ	Realtime	ซึ่งก่อน
ให้บริการ	Ripple	จะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 (ธปท.)	ภายใต้กรอบ	Regulatory	Sandbox 
ที่สนับสนุนให้	 Fintech	หรือสถาบันการเงินเสนอแผนการ
เข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน	โดย	ธปท. 

จะพิจารณาแผนดังกล่าวเพื่อ
ผลักดันให้มีการน�าเทคโนโลยี
ใหม่มาสนับสนุนบริการทางการเงิน	Sandbox	จึงเปรียบเสมือน
เป็นกองดินกองทรายส�าหรับการทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่	ๆ	ก่อนการให้บริการในวงกว้าง	เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์	เช่น	การน�า	QR	code	มาใช้	แต่ละธนาคารจ�าเป็น
ต้องเข้า	Sandbox	ก่อน	โดยในช่วงเริม่ต้นจะมกีารจ�ากดัขอบเขต
การให้บริการ	หากพบว่าระบบดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัย	
จึงสามารถออกจาก	Sandbox	และน�าระบบดังกล่าวไปใช้กับ
ลูกค้าในวงกว้างได้	
	 นอกจากนี้ เทคโนโลยี	 Blockchain	 ยังใช ้สร ้าง
สกุลเงิน	Bitcoin	 คือสกุลเงินแบบดิจิทัล	 (Digital	Currency) 
ทีส่ามารถแปลงเป็นเงนิสดในประเทศต่าง	ๆ 	และเป็นเงนิสกลุเดยีว 
ที่สามารถซือ้ขายสินค้าทางอนิเตอร์เนต็และใช้กนัทัว่โลก	หลาย	ๆ 
ประเทศเริ่มใช้	 Blockchain	 ในการท�า	Digital	 ID	ส�าหรับ
ประเทศไทยเริม่มกีารศกึษาการน�า	Blockchain	มาจดัท�า	Digital	
ID	โดยหากมีการน�ามาใช้	ผู้ใช้บริการจะสามารถเปิดบัญชีหรือ

ติดต่อราชการได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน

 ผมเห็นว่าการมีหลักเกณฑ์	ประกาศ	แนวปฏิบัติต่าง	ๆ 	

อย่างชัดเจนถือเป็นการป้องกัน	จึงนับเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอน	

ส�าหรับ	Monetary	Authority	of	Singapore	(MAS)	ปกติจะ

ออกหลักเกณฑ์	ระเบียบ	และค�าสั่งต่าง	ๆ	เป็นร่างก่อน	แต่จะ

บังคับใช้ร่างนั้นในทางปฏิบัติ	ดังน้ันเม่ือถึงวันท่ีประกาศใช้จริง 

ทกุธนาคารจงึได้ด�าเนนิการเรยีบร้อยหมดแล้ว	ถอืเป็นวธิกีารเชงิรกุ

ที่มีการยกระดับขึ้นเรื่อย	ๆ

	 ส�าหรับ	MAS	 จะมี	 Framework	ที่เกี่ยวข้องกับ 

การตรวจสอบ	 ได ้แก ่ 	 Common	 Risk	 Assessment	 

Framework	 หรือ	CRAFT	 ซ่ึงจะแบ่งความเส่ียงออกเป็น	 

9	ประการ	ใกล้เคยีงกบัของ	ธปท.	สิง่ทีแ่ตกต่างกนัคอื	MAS	จะแยก	

Technology	Risk	ออกมาอย่างชดัเจน	ในขณะที	่ธปท.จะรวมอยู ่

ใน	Operational	Risk	อีกหนึ่ง	Framework	คือ	Technology	 

Risk	Management	Guideline	หรือ	TRM	จะครอบคลุม 

 องค์กรที่ก�ากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าลังจะออกหลักเกณฑ์การก�ากับ

ดูแลความเส่ียงด้านเทคโนโลยีของสถาบนัการเงนิ ซึง่รวมถงึ Cyber Security และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศและแนวทาง

ปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบริษัทหลักทรัพย์ (อธ./น. 5/2547) และมีประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ Cyber Security 

Framework จึงขอเรียนถามคุณมานิต
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 ปัจจบุนัหลายธนาคารก�าลังพจิารณาน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ให้บรกิาร

โอนเงินหรือบริการด้านอื่นๆ จึงขอเรียนถาม ดร.อมฤต

 เทคโนโลยี Blockchain มีความปลอดภัยเพียงพอท่ีจะท�าให้ลูกค้าม่ันใจได้หรือไม่ว่า

ปลอดภัย และเทคโนโลยีน้ีจะสามารถป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างไร?

 การท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลมีความตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และได้ออกกฏเกณฑ ์

ดังกล่าวในมุมมองของผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยอย่างไร มีสิ่งใดท่ีองค์กรจะต้องด�าเนินการเพิ่มเติมหรือไม่ และในฐานะที่ธนาคาร UOB 

เป็นธนาคารสัญชาติสงิคโปร์ซึง่ได้ช่ือว่ามกีฏเกณฑ์เคร่งครดัมากอยากสอบถามว่า MAS, HKMA ได้มีการออก

หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลอะไรท่ีเกี่ยวกับ Cyber Security บ้างหรือไม่?

	 ผมค่อนข้างโชคดีที่ได้มาดูแลเรื่อง	Blockchain	ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยถือว่าเป็น			ผู้เริ่มต้นและ	Implement	
เทคโนโลยีดังกล่าว	Blockchain	เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีลักษณะ
เป็น	Distribution	Database	ซึง่ช่วยให้ลูกค้าตดิต่อกนัได้โดยตรง
อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง	ลูกค้าแต่ละคนในเครือ
ข่ายจะมบีลอ็กอยูใ่นมอื	เมือ่มกีารท�าธรุกรรมระหว่างกันข้อมลูจะ
ถูกเก็บไว้ในแต่ละบล็อก	(Block)	และจะกระจายต่อไปยังทุก	ๆ	
คนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเสมือนห่วงโซ่	(Chain)	โดยจะทราบ
ว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลน้ัน	 ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขข้อมูลจะท�าได้ยาก	เนื่องจากทุกคนต่างมีส�าเนาการท�า
ธุรกรรมทั้งหมดอยู่กับตัว	การแก้ไขข้อมูลจึงต้องท�าทีละรายการ	
ท�าให้เทคโนโลยีนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง	
	 ส� าหรับธนาคารกรุ งศรีอยุธยาจะใช ้ เครือข ่ าย 
Blockchain	ขององค์กร	Ripple	 ในการโอนเงินจากลูกค้า
ประเทศลาวมายังประเทศไทยโดยตรงแบบ	Realtime	ซึ่งก่อน
ให้บริการ	Ripple	จะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 (ธปท.)	ภายใต้กรอบ	Regulatory	Sandbox 
ที่สนับสนุนให้	 Fintech	หรือสถาบันการเงินเสนอแผนการ
เข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน	โดย	ธปท. 

จะพิจารณาแผนดังกล่าวเพื่อ
ผลักดันให้มีการน�าเทคโนโลยี
ใหม่มาสนับสนุนบริการทางการเงิน	Sandbox	จึงเปรียบเสมือน
เป็นกองดินกองทรายส�าหรับการทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่	ๆ	ก่อนการให้บริการในวงกว้าง	เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์	เช่น	การน�า	QR	code	มาใช้	แต่ละธนาคารจ�าเป็น
ต้องเข้า	Sandbox	ก่อน	โดยในช่วงเริม่ต้นจะมกีารจ�ากดัขอบเขต
การให้บริการ	หากพบว่าระบบดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัย	
จึงสามารถออกจาก	Sandbox	และน�าระบบดังกล่าวไปใช้กับ
ลูกค้าในวงกว้างได้	
	 นอกจากน้ีเทคโนโลยี	 Blockchain	 ยังใช ้สร ้าง
สกุลเงิน	Bitcoin	คือสกุลเงินแบบดิจิทัล	 (Digital	Currency) 
ทีส่ามารถแปลงเป็นเงนิสดในประเทศต่าง	ๆ 	และเป็นเงนิสกลุเดยีว 
ที่สามารถซือ้ขายสินค้าทางอนิเตอร์เนต็และใช้กนัทัว่โลก	หลาย	ๆ 
ประเทศเริ่มใช้	 Blockchain	 ในการท�า	Digital	 ID	ส�าหรับ
ประเทศไทยเริม่มกีารศกึษาการน�า	Blockchain	มาจดัท�า	Digital	
ID	โดยหากมีการน�ามาใช้	ผู้ใช้บริการจะสามารถเปิดบัญชีหรือ

ติดต่อราชการได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน

 ผมเห็นว่าการมีหลักเกณฑ์	ประกาศ	แนวปฏิบัติต่าง	ๆ 	

อย่างชัดเจนถือเป็นการป้องกัน	จึงนับเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอน	

ส�าหรับ	Monetary	Authority	of	Singapore	(MAS)	ปกติจะ

ออกหลักเกณฑ์	ระเบียบ	และค�าสั่งต่าง	ๆ	เป็นร่างก่อน	แต่จะ

บังคับใช้ร่างนั้นในทางปฏิบัติ	ดังนั้นเมื่อถึงวันที่ประกาศใช้จริง 

ทกุธนาคารจงึได้ด�าเนนิการเรยีบร้อยหมดแล้ว	ถอืเป็นวธิกีารเชงิรกุ

ที่มีการยกระดับขึ้นเรื่อย	ๆ

	 ส�าหรับ	MAS	 จะมี	 Framework	ที่เกี่ยวข้องกับ 

การตรวจสอบ	 ได ้แก ่ 	 Common	 Risk	 Assessment	 

Framework	 หรือ	CRAFT	ซึ่งจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น	 

9	ประการ	ใกล้เคยีงกบัของ	ธปท.	สิง่ทีแ่ตกต่างกนัคอื	MAS	จะแยก	

Technology	Risk	ออกมาอย่างชัดเจน	ในขณะที	่ธปท.จะรวมอยู ่

ใน	Operational	Risk	อีกหนึ่ง	Framework	คือ	Technology	 

Risk	Management	Guideline	หรือ	TRM	จะครอบคลุม 

 องค์กรที่ก�ากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าลังจะออกหลักเกณฑ์การก�ากับ

ดูแลความเสีย่งด้านเทคโนโลยีของสถาบนัการเงิน ซ่ึงรวมถงึ Cyber Security และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศและแนวทาง

ปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบริษัทหลักทรัพย์ (อธ./น. 5/2547) และมีประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ Cyber Security 

Framework จึงขอเรียนถามคุณมานิต

เรือ่ง	Oversight	of	Technology	Risks	by	Board	of	Directors	 
and	Senior	Management,	Technology	Risk	Management	
Framework,	Management	of	 IT	Outsourcing	Risks, 
Acquisit ion	 and	 Development	 of	 Information	 
systems,	 IT	Service	Management,	Systems	Reliability,	 
Availability	and	Recoverability,	Operational	Infrastructure 
Security	Management,	Data	Centers	Protection	and	
Controls,	Access	Control,	Online	Financial	Services,	
Payment	Card	Security	and	IT	Audit
	 ในส่วนที่ทางธนาคาร	UOB	 ท�าเพิ่มเติมคือการม ี
Security	Operation	Center	หรือ	SOC	 ท่ีประเทศสิงคโปร	์
ประเทศไทย	และมีการ	Outsource	โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้า
ที่ตรวจสอบการเข้าถึงเครือข่ายและระบบสารสนเทศต่าง	ๆ 
ขององค์กรตลอดเวลา	 และตรวจสอบเมื่อมีการเข ้าถึงท่ี 

ผดิปกติ	พร้อมตอบสนองต่อการโจมตอีย่างรวดเรว็	สามารถหยดุ 
การโจมตีและเก็บข้อมูลเพื่อตรวจหาช่องทางที่อาชญากรบุกรุก
เข้ามาได้อย่างแม่นย�า	นอกจากน้ีในกรณีธนาคารมี	Mega 
Project	 ผู้ตรวจสอบจะแจ้งตรวจเป็น	Preventive	Control 
ซึ่งจะมีต้นทุนต�่าสุด	และ	Implement	ง่ายที่สุด	

 ปัจจบัุนบางบรษัิทมีการใช้บรกิาร Cloud ผลติบัตรเครดิต พมิพ์ Statement หรอื

บรกิารด้านอ่ืน ๆ  จากบรษัิท Outsource ท้ังท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ จงึขอสอบถาม 

ดร.เยาวลักษณ์ 

 ความเสีย่งอะไรบ้างทีอ่งค์กรจะต้องให้ความสนใจกบัการใช้บรกิาร Outsource และมีวิธีการอะไร 

ที่จะท�าให้ม่ันใจว่าข้อมูลของบริษัทมีความปลอดภัย และบริษัท Outsource ท้ังที่อยู่ในประเทศและ 

ต่างประเทศมีการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ?

 กรณีองค์กรมีการใช้	Outsource	Service	Provider	

อาจต้องโอนข้อมูลขององค์กรไปยัง	ผู้ให้บริการผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต	ผู้ตรวจสอบและนักบัญชีจึงต้องทราบว่าบริษัทใช	้

Outsource	Service	Provider	ในเรื่องใดบ้าง	ลักษณะงานที่ใช้

บริการมีความเสี่ยงในด้านการรั่วไหลของข้อมูล	การท�าให้ธุรกิจ

หยุดชะงัก	การละเมิดลิขสิทธ์ิ	หรือกระทบต่อ	KPI	ของบริษัท

ในการให้บริการลูกค้าหรือไม่	 เช่น	การใช้บริการ	Research	 

Company	ที่มีการน�าข้อมูลขององค์กรอื่นมาวิเคราะห์	หรือใช้

บริการ	Cloud	จากผู้ให้บริการที่ไม่มี	License	เป็นต้น	ผู้ตรวจ

สอบและนักบัญชีจึงต้องทราบเรื่องเหล่านี้	 เนื่องจากอาจเกิด 

ความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบต่อรายงานทางการเงินได้

	 ภายหลังจากทราบว่าบริษัทใช้	Outsource	Service	

Provider	 ในเรื่องใด	ล�าดับต่อมาต้องระบุความเส่ียง	และมี

วิธีจัดการความเสี่ยงที่ดีโดยอาจระบุความรับผิดชอบกรณีเกิด 

ความเสียหายไว้ในสัญญา	หรือระบุหน้าที่ของผู้ให้บริการไว้ใน

สญัญาว่าจะต้องให้ข้อมลูกบัทางบรษิทัเพือ่สามารถสอบทานได้ว่า

ผูใ้ห้บรกิารได้ปฏิบตัติาม	Service	Level	Agreement	(SLA)	หรือไม่ 

นอกจากนี้ในสัญญาควรระบุถึง	Right	 to	Audit	คือสิทธิของ

ผู้ใช้บริการที่สามารถตรวจสอบ	ผู้ให้บริการ	ซึ่งต่างประเทศ 

จะมีกฎหมายบังคับว่าผู ้ให ้บริการจะต้องเสนอ	 Service	 

Organization	Control	Report	ให้แก่ลูกค้า
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 มาตรฐานสากลบริษัทขนาดใหญ่ควรมีการก�าหนดสัดส่วนในการลงทุนที่เกี่ยวกับ 

Cyber Security เม่ือเทียบกบังบประมาณรวมด้าน IT ในอัตราส่วนใด  และมีการลงทนุส่วน

ใหญ่ในด้านใด สัดส่วนการลงทุนเกีย่วกบั Cyber Security ของประเทศไทยอยู่ในมาตรฐาน

ท่ีควรเป็นหรอืไม่? ขอเรยีนถาม ดร.อมฤตครบั

 จากผลการวิจัยของ	 IDC	พบว่าสัดส่วนงบประมาณ

ลงทนุใน	IT	Security	ต่องบประมาณด้าน	IT	ของแต่ละ	Industry	

ได้แก่	Retail/distribution	มีจ�านวน	14%	Finance	จ�านวน	

12%	Public	sector/Infrastructure/telco	จ�านวน	8%	และ	

Manufacturing/resources	จ�านวน	6%	ผลการวิจัยยังพบว่า

สดัส่วนงบประมาณลงทนุใน	IT	Security	ต่องบประมาณโดยรวม

ขององค์กรใน	Public	sector/Infrastructure/telco	Industry	

มีจ�านวน	37%	Retail/distribution	and	Manufacturing/

resources	 Industry	จ�านวน	23%	และ	Finance	 Industry	

จ�านวน	17%	ด้าน	Focus	Area	ภาคธนาคารจะเน้น	Formal	

risk	process/hiring	topnotch	staff	โดยม	ีLevel	of	maturity 

ดีที่ สุดและ	 High	 Confidence 

in	 Security	 Defenses	 ส�าหรับ 

Retail/distribution	 Industry	จะเน้นที่ 

Employee	Training/Benchmarking	with	Outside	Peers	

ในแง่ของ	Confidence	in	Security	Defenses	ยังค่อนข้างต�่า	

	 ประเทศไทยยังลงทุนด้าน	 IT	 Security	น้อยมาก	

ส�าหรบัธนาคารกรงุศรอียธุยาจะลงทนุด้านการพฒันาระบบเป็น

ส่วนใหญ่	ส�าหรับด้าน	IT	Security	จะใช้	Outsource	ที่เรียกว่า	

SOC	เช่นเดียวกับธนาคาร	UOB	Borad	และ	CEO	ขององค์กร

ต่าง	ๆ 	ในประเทศไทยจึงควรตระหนกัถงึความส�าคัญของ	Cyber 

Security	เพิ่มขึ้น	ซึ่ง	ธปท.ได้พยายามผลักดันในเรื่องดังกล่าว	

Security
Investment

บริษัท SMEs ควรมีการลงทุนในเรื่อง Cyber Security อย่างไร และสัดส่วนใน 

การลงทุนควรประมาณเท่าไรของงบประมาณรวม ขอเรยีนถาม ดร.เยาลักษณ์ครบั

	 จากประสบการณ์ทีเ่คย

ให้บรกิารบรษิทั	SMEs	หลาย

บรษิทัไม่มรีะบบ	IT	โดยจะใช้ 

การ	Outsource	อย่างไรกต็าม 

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	SMEs	 ควรมีบุคลากรด้านนี้	 โดยอาจ 

เป็นนกับญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในซึง่ทราบเรือ่งความเสีย่งและ

การควบคุมสิ่งท่ีต้องลงทุนเพ่ิมคือการอบรมให้ความรู้นักบัญชี

และผู้ตรวจสอบภายในให้ทราบ	IT	Risk	ด้วย

	 Cyber	 Risk	 ของธุรกิจ	 SMEs	 คือพฤติกรรมการ

ใช้	 IT	 ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างไม่มีภูมิคุ ้มกันด้าน

เทคโนโลยี	 (Digital	Literacy)	 เช่น	การ	Download	เอกสาร	

การขายของออนไลน์	 เป็นต้น	 จึงควรมีการก�าหนดกติกา 

การใช้งานระบบ	 IT	ภายในองค์กร	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท

มิได้ส่งเสริมให้กระท�าผิดกฎหมายหรือโพสต์ข้อความท่ีเป็น 

การละเมิดผู้อื่น

ดร.เยาวลักษณ์  ชาติบัญชาชัย

ดร.อมฤต  เหล่ารักพงษ์
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 มาตรฐานสากลบริษัทขนาดใหญ่ควรมีการก�าหนดสัดส่วนในการลงทุนที่เกี่ยวกับ 

Cyber Security เม่ือเทียบกบังบประมาณรวมด้าน IT ในอัตราส่วนใด  และมกีารลงทนุส่วน

ใหญ่ในด้านใด สัดส่วนการลงทุนเกีย่วกบั Cyber Security ของประเทศไทยอยู่ในมาตรฐาน

ท่ีควรเป็นหรอืไม่? ขอเรยีนถาม ดร.อมฤตครบั

 จากผลการวิจัยของ	 IDC	พบว่าสัดส่วนงบประมาณ

ลงทนุใน	IT	Security	ต่องบประมาณด้าน	IT	ของแต่ละ	Industry	

ได้แก่	Retail/distribution	มีจ�านวน	14%	Finance	จ�านวน	

12%	Public	sector/Infrastructure/telco	จ�านวน	8%	และ	

Manufacturing/resources	จ�านวน	6%	ผลการวิจัยยังพบว่า

สดัส่วนงบประมาณลงทนุใน	IT	Security	ต่องบประมาณโดยรวม

ขององค์กรใน	Public	sector/Infrastructure/telco	Industry	

มีจ�านวน	37%	Retail/distribution	and	Manufacturing/

resources	 Industry	จ�านวน	23%	และ	Finance	 Industry	

จ�านวน	17%	ด้าน	Focus	Area	ภาคธนาคารจะเน้น	Formal	

risk	process/hiring	topnotch	staff	โดยม	ีLevel	of	maturity 

ดีที่สุดและ	 High	 Confidence 

in	 Security	 Defenses	 ส�าหรับ 

Retail/distribution	 Industry	จะเน้นที ่

Employee	Training/Benchmarking	with	Outside	Peers	

ในแง่ของ	Confidence	in	Security	Defenses	ยังค่อนข้างต�่า	

	 ประเทศไทยยังลงทุนด้าน	 IT	 Security	น้อยมาก	

ส�าหรบัธนาคารกรงุศรอียธุยาจะลงทนุด้านการพฒันาระบบเป็น

ส่วนใหญ่	ส�าหรับด้าน	IT	Security	จะใช้	Outsource	ที่เรียกว่า	

SOC	เช่นเดียวกับธนาคาร	UOB	Borad	และ	CEO	ขององค์กร

ต่าง	ๆ 	ในประเทศไทยจึงควรตระหนกัถงึความส�าคัญของ	Cyber 

Security	เพิ่มขึ้น	ซึ่ง	ธปท.ได้พยายามผลักดันในเรื่องดังกล่าว	

Security
Investment

บริษัท SMEs ควรมีการลงทุนในเรื่อง Cyber Security อย่างไร และสัดส่วนใน 

การลงทุนควรประมาณเท่าไรของงบประมาณรวม ขอเรยีนถาม ดร.เยาลักษณ์ครบั

	 จากประสบการณ์ทีเ่คย

ให้บรกิารบรษิทั	SMEs	หลาย

บรษิทัไม่มรีะบบ	IT	โดยจะใช้ 

การ	Outsource	อย่างไรกต็าม 

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	SMEs	 ควรมีบุคลากรด้านนี้	 โดยอาจ 

เป็นนกับญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในซึง่ทราบเรือ่งความเสีย่งและ

การควบคุมส่ิงท่ีต้องลงทุนเพ่ิมคือการอบรมให้ความรู้นักบัญชี

และผู้ตรวจสอบภายในให้ทราบ	IT	Risk	ด้วย

	 Cyber	 Risk	 ของธุรกิจ	 SMEs	คือพฤติกรรมการ

ใช้	 IT	 ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างไม่มีภูมิคุ ้มกันด้าน

เทคโนโลยี	 (Digital	Literacy)	 เช่น	การ	Download	เอกสาร	

การขายของออนไลน์	 เป็นต้น	 จึงควรมีการก�าหนดกติกา 

การใช้งานระบบ	 IT	ภายในองค์กร	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท

มิได้ส่งเสริมให้กระท�าผิดกฎหมายหรือโพสต์ข้อความท่ีเป็น 

การละเมิดผู้อื่น

ดร.เยาวลักษณ์  ชาติบัญชาชัย

ดร.อมฤต  เหล่ารักพงษ์

 บทความของ ISACA รายงานว่าในแต่ละวันจะมจี�านวน 10-20 Vulnerabilities 

ที่ถูกค้นพบใหม่ และที่ถูกสร้างจากผู้พัฒนาโปรแกรมจ�านวนมาก จึงมีโอกาสถูกโจมตี

ทางไซเบอร์ได้มาก จึงขอเรียนถามคุณมานิตว่า ผู้ตรวจสอบควรให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

การป้องกันอย่างไร เพื่อให้องค์กรลดโอกาสท่ีจะถูกโจมตีทางไซเบอร์ และควรสร้าง 

Cyber Security Culture ในองค์กรอย่างไร ?

	 แต ่ละองค ์กรต ้องมีการก� าหนดนโยบายและ 

Framework	ต่าง	ๆ	อย่างชัดเจน	ส�าหรับเรื่องใหม่ท่ียังไม่มี

นโยบายหรือ	 Framework	ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 ผู ้ตรวจ

สอบและนักบัญชีควรเรียนรู ้เพิ่มเติม	ส�าหรับแนวทางปฏิบัติ

ของธนาคาร	UOB	จะเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการเชิญบุคลากรภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วย	

และมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในเพื่อน�าไปสู ่ 

การปรับปรุงและพัฒนา	ส�าหรับแผนฉุกเฉิน	 เช่น	Business	

Continuity	Plan	 (BCP)	Disaster	Recovery	Plan	 (DRP) 

ทางธนาคาร	UOB	มีการปฏิบัติเป็นปกติ	 แต่ปัจจุบันจะเป็น

ลักษณะของ	 Surprise	 Basis	 โดยมีการท�า	 Integrated 

Crisis	Management	Exercise	เป็นการ	Simulate	เหตุการณ์ 

เพื่อซักซ้อมให้เกิดการเรียนรู้มองเห็นประเด็นส�าคัญ	ประกอบ

ด้วย	3	Parts	ได้แก่	Part	1	Escalation	and	Coordination	คือ	

Trigger	ไหนที่จะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น	เกิดขึ้นที่ไหน	รุนแรง

ขนาดไหน	และจะแจ้งใคร	ซึ่งเป็น	Part	ที่ค่อนข้างส�าคัญ	Part	2	

Decision	Making	การตดัสินใจโดยเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และ

ก�าหนดแนวทางตอบสนองได้ทนัท่วงท	ีPart	3	Communication	

เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพของการสือ่สารหลงัจากทีเ่กดิปัญหาเหตุ

ฉุกเฉินภายในและภายนอกองค์กร

 สุดท้ายน้ี ผมขอค�าแนะน�าจากทัง้สามท่านท่ีจะฝากให้ผูเ้ข้าอบรมสามารถน�ากลบัไปใช้ได้ เพือ่ท�าให้องค์กรของ

ตนเองปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์

 ท้ังหมดนีคื้อสรปุสาระส�าคัญจากการเสวนา “ความเสีย่งและผลกระทบของ Cyber ท่ีเกีย่วข้องกบัผูต้รวจ

สอบและนักบัญชี” กลับมาพบกันใหม่กับสาระดี ๆ จากการเสวนาด้านการตรวจสอบภายในในโอกาสต่อไป

ผู้ตรวจสอบและนักบัญชีจงอย่างกลัวที่จะเรียนรู้ 

จงมีความตระหนักถึงความส�าคัญของ Cyber Security จงเป็นคนช่างสังเกต

และขี้สงสัย เพื่อรู้เท่าทัน Cyber Risks และรับมืออย่างทันท่วงที

สิ่งส�าคัญที่สุดของ Cyber Security คือ Framework ซึ่งมีสิ่งที่ต้องด�าเนินการ

หลายเรื่อง องค์กรควรด�าเนินการในเรื่องที่มีจุดแข็ง และใช้ Outsource 

ส�าหรับบางเรื่องที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้องพิจารณากระบวนการใช้ 

Outsource ให้รัดกุม สิ่งส�าคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน คือ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง 

การด�าเนินงานขององค์กร ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องมีนวัตกรรม

โดยใช้ Data Analytics เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม

เพื่อให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนายมานิต  พานิชย์กุล

ดร.เยาวลักษณ์  ชาติบัญชาชัย

ดร.อมฤต  เหล่ารักพงษ์

โดย	คณะท�างานพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน
และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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 หลังจาก สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศรายชื่อทีมที่ชนะการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชี
ระดับประเทศ คร้ังท่ี 6 Thailand Accounting Challenge 2018 ผ่าน Newsletter ฉบับท่ีแล้วน้ัน 
ซ่ึงน้อง ๆ จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้คว้าแชมป์การแข่งขันถึง 5 สมัยซ้อน 
Newsletter ฉบับนี้ ขอพาผู้อ่านทุกท่านไปสัมผัสเส้นทางการแข่งขัน การวางแผน การเตรียม 
ความพร้อมและรู้จักมุมมองน่ารัก ๆ ของน้อง ๆ ผู้ชนะการแข่งขันพร้อมอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 
ที่มีต่อการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ

เส้นทางผู้ชนะของน้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขัน

มีแรงจูงใจอะไรที่ทำาให้ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้?

อยากท้าทายตัวเองและลองทำาสิ่งที่ไม่เคยทำาครับ เพราะว่าการแข่งขันจะต้องใช้ความรู้วิชาต่าง ๆ 
หลายวิชา ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้ทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนมา และทำาให้เห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้นครับ
 

มกีารวางแผนและเตรียมตวัสำาหรับการแข่งขันในครั้งนีอ้ยา่งไร? เนื่องจากมกีารแขง่ขนัเปน็ทมี 

แบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้าง?

มกีารเตรยีมตวัประมาณ 3 เดอืนกอ่นการแขง่ขนัครบั โดยไดร้บัความช่วยเหลือจากอาจารยใ์นภาค
วิชาการบัญชี สละเวลามาทบทวนเนื้อหาและตอบคำาถามที่สงสัยให้ครับ สำาหรับการอ่านหนังสือ 
ก็จะช่วยกันอ่านเน้ือหาทั้งหมดครับ แต่จะมีการแบ่งเน้ือหาตามความถนัดของสมาชิกในทีม โดย
ในทีมมี 2 คนหลักที่รับผิดชอบต่อหัวข้อหรือวิชา เพื่อที่จะอ่านอย่างลงลึกแต่ตอนแข่งจริง ก็จะให้
ช่วยกันทำามากกว่าครับ
 

อะไรคือความท้าทายที่สุดสำาหรับการแข่งขันในครั้งนี้?

นา่จะเปน็เนือ้หาทีค่อ่นขา้งเยอะ ครอบคลมุหลายวชิาและมเีนือ้หาหลายอยา่งทีต่อ้งศกึษาเองเพิม่
เติม เชน่ พรบ.วชิาชพีบญัช ีดงันัน้จงึตอ้งจดัการแบง่เวลาใหด้วีา่ควรอา่นอะไรบา้ง อยา่งละเทา่ไหร ่
ทำาโจทย์เพียงพอแล้วหรือยัง และก็เป็นความท้าทายท่ีไม่รู้ว่าว่าข้อสอบจะออกเรื่องใด แล้วเราได้
เตรียมเรื่องนั้นไปหรือไม่ครับ บางครั้งเจอข้อท่ีไม่ม่ันใจ แต่อาศัยการคิดวิเคราะห์ด้วยกันในทีมก็
ทำาให้เจอคำาตอบที่ถูกต้องครับ

มีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรสำาหรับการแข่งขัน

ครั้งนี้บ้างหรือไม่?

การทำางานเป็นทีมในการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตามที่ถนัด และร่วมกันตัดสินใจระหว่างการ
แข่งขันครับ
 

คาดหวังกับการแข่งขันนี้มากน้อยแค่ไหน?

คาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์และความรู้
เพิ่มเติมด้านบัญชีต่าง ๆ จากทั้งการเตรียมตัว
และการเข้าแข่งขันครับ
 

นอกเหนือจากรางวัล เราได้รับอะไรจากการ

แข่งขันครั้งนี้?

ได้รู้จักและพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่มาแข่งด้วยกัน
ทั้ง 6 คน ได้ทบทวนความรู้ทั้งที่เคยเรียน และ
ไดค้วามรู้ใหม ่ๆ  รวมถงึไดเ้รยีนคลาสพิเศษแบบ
ใกล้ชิดกับอาจารย์หลาย ๆ ท่านด้วยครับ
 

อะไรที่ทำาให้น้อง ๆ รู้สึกสนุกกับการแข่งขัน

ครั้งนี้?

เป็นการแข่งขันที่ท้าทายมากขึ้นครับ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน การที่เราได้มา
ติวและอ่านหนังสือกับเพื่อน ๆ ระหว่างช่วง
การเตรียมตัวเพื่อแข่งขันทำาให้ได้รู้จักเพื่อน ๆ 
มากขึ้น รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ

	 จะเห็นได้ว่าน้อง	 ๆ	 มีการวางแผนและ
เตรียมตัวสำาหรับการแข่งขันมาเป็นอย่างดี	
สำาหรับนิสิตนักศึกษา	ที่ต้องการเข้าแข่งขันใน
ปีหน้า	 สามารถนำาเคล็ดลับและนำาเทคนิคดี	 ๆ	
เหล่าน่้ีไปต่อยอดได้เลยค่ะ
	 เห็นน้อง	ๆ 	เกง่แบบนีแ้ล้ว	มาทีฝ่ั่งอาจารย์
ผู้ควบคุมทีมกันบ้างดีกว่าค่ะ..

Road to the winner 
TAC2018

นายคณิน		แรงผลสัมฤทธิ์	(นิว) นายธนันต์		ฉันทจุลสินธุ์	(โจ้)นายภัทรพงศ์		สุขดานนท์	(ซัน)
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 หลังจาก สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศรายชื่อทีมที่ชนะการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชี
ระดับประเทศ คร้ังท่ี 6 Thailand Accounting Challenge 2018 ผ่าน Newsletter ฉบับท่ีแล้วน้ัน 
ซ่ึงน้อง ๆ จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้คว้าแชมป์การแข่งขันถึง 5 สมัยซ้อน 
Newsletter ฉบับนี้ ขอพาผู้อ่านทุกท่านไปสัมผัสเส้นทางการแข่งขัน การวางแผน การเตรียม 
ความพร้อมและรู้จักมุมมองน่ารัก ๆ ของน้อง ๆ ผู้ชนะการแข่งขันพร้อมอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 
ที่มีต่อการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ

เส้นทางผู้ชนะของน้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขัน

มีแรงจูงใจอะไรที่ทำาให้ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้?

อยากท้าทายตัวเองและลองทำาสิ่งที่ไม่เคยทำาครับ เพราะว่าการแข่งขันจะต้องใช้ความรู้วิชาต่าง ๆ 
หลายวิชา ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้ทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนมา และทำาให้เห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้นครับ
 

มกีารวางแผนและเตรียมตวัสำาหรับการแข่งขันในครั้งนีอ้ยา่งไร? เนื่องจากมกีารแขง่ขนัเปน็ทมี 

แบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้าง?

มกีารเตรยีมตวัประมาณ 3 เดอืนกอ่นการแขง่ขนัครบั โดยไดร้บัความช่วยเหลือจากอาจารยใ์นภาค
วิชาการบัญชี สละเวลามาทบทวนเนื้อหาและตอบคำาถามที่สงสัยให้ครับ สำาหรับการอ่านหนังสือ 
ก็จะช่วยกันอ่านเน้ือหาทั้งหมดครับ แต่จะมีการแบ่งเนื้อหาตามความถนัดของสมาชิกในทีม โดย
ในทีมมี 2 คนหลักที่รับผิดชอบต่อหัวข้อหรือวิชา เพื่อที่จะอ่านอย่างลงลึกแต่ตอนแข่งจริง ก็จะให้
ช่วยกันทำามากกว่าครับ
 

อะไรคือความท้าทายที่สุดสำาหรับการแข่งขันในครั้งนี้?

นา่จะเปน็เนือ้หาทีค่อ่นขา้งเยอะ ครอบคลมุหลายวชิาและมเีนือ้หาหลายอยา่งทีต่อ้งศกึษาเองเพิม่
เติม เชน่ พรบ.วชิาชพีบญัช ีดงันัน้จงึตอ้งจดัการแบง่เวลาใหด้วีา่ควรอา่นอะไรบา้ง อยา่งละเทา่ไหร ่
ทำาโจทย์เพียงพอแล้วหรือยัง และก็เป็นความท้าทายที่ไม่รู้ว่าว่าข้อสอบจะออกเรื่องใด แล้วเราได้
เตรียมเรื่องน้ันไปหรือไม่ครับ บางครั้งเจอข้อท่ีไม่ม่ันใจ แต่อาศัยการคิดวิเคราะห์ด้วยกันในทีมก็
ทำาให้เจอคำาตอบที่ถูกต้องครับ

มีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรสำาหรับการแข่งขัน

ครั้งนี้บ้างหรือไม่?

การทำางานเป็นทีมในการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตามที่ถนัด และร่วมกันตัดสินใจระหว่างการ
แข่งขันครับ
 

คาดหวังกับการแข่งขันนี้มากน้อยแค่ไหน?

คาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์และความรู้
เพิ่มเติมด้านบัญชีต่าง ๆ จากทั้งการเตรียมตัว
และการเข้าแข่งขันครับ
 

นอกเหนือจากรางวัล เราได้รับอะไรจากการ

แข่งขันครั้งนี้?

ได้รู้จักและพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่มาแข่งด้วยกัน
ทั้ง 6 คน ได้ทบทวนความรู้ทั้งที่เคยเรียน และ
ไดค้วามรู้ใหม ่ๆ  รวมถงึไดเ้รียนคลาสพิเศษแบบ
ใกล้ชิดกับอาจารย์หลาย ๆ ท่านด้วยครับ
 

อะไรท่ีทำาให้น้อง ๆ รู้สึกสนุกกับการแข่งขัน

ครั้งนี้?

เป็นการแข่งขันที่ท้าทายมากขึ้นครับ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน การที่เราได้มา
ติวและอ่านหนังสือกับเพื่อน ๆ ระหว่างช่วง
การเตรียมตัวเพื่อแข่งขันทำาให้ได้รู้จักเพื่อน ๆ 
มากขึ้น รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ

	 จะเห็นได้ว่าน้อง	 ๆ	 มีการวางแผนและ
เตรียมตัวสำาหรับการแข่งขันมาเป็นอย่างดี	
สำาหรับนิสิตนักศึกษา	ที่ต้องการเข้าแข่งขันใน
ปีหน้า	 สามารถนำาเคล็ดลับและนำาเทคนิคดี	 ๆ	
เหล่าน่้ีไปต่อยอดได้เลยค่ะ
	 เห็นน้อง	ๆ 	เกง่แบบนีแ้ล้ว	มาทีฝ่ั่งอาจารย์
ผู้ควบคุมทีมกันบ้างดีกว่าค่ะ..

Road to the winner 
TAC2018

นายคณิน		แรงผลสัมฤทธิ์	(นิว) นายธนันต์		ฉันทจุลสินธุ์	(โจ้)นายภัทรพงศ์		สุขดานนท์	(ซัน)

เส้นทางผู้ชนะของ

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

อะไรคือส่ิงท่ีทำาให้อาจารย์ตัดสินใจพาน้อง ๆ 

เข้าร่วมการแข่งขันนี้?
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 และน่ันก็เป็นเส้นทางกว่าจะเป็นผู้ชนะ พร้อมทั้งเคล็ดลับการเตรียมความพร้อม และ 
สิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันของน้อง ๆ และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม สำาหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์
ท่านใดท่ีพลาดการแข่งขันครั้งนี้ไป สภาวิชาชีพบัญชีกำาลังจะมีการจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทาง
บัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2561 Thailand Accounting Case Competition 2018  
ผู้ที่สนใจรอติดตามรายละเอียดการรับสมัครและกำาหนดการแข่งขันได้ เร็ว ๆ นี้ค่ะ

เรียบเรียงโดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร

ดร.นภมณี	เตพละกุล
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We are Looking

for Staff

ร่วมงานกับเรา
 หากท่านเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนใจเข้ามาร่วมพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชีกำาลังมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจร่วมงาน 

กับเราเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งนี้ ไปพร้อม ๆ กัน

ตำาแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

คุณสมบัติของทุกตำาแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

• นักวิชาการด้านการทำาบัญชี  1   อัตรา

• นักวิชาการด้านการวางระบบบัญชี	 	 1   อัตรา

• นักวิชาการด้านการบัญชีบริหาร   1   อัตรา

• นักวิชาการด้านการบัญชีภาษีอากร   1   อัตรา 

• เจ้าหน้าที่บัญชี			 	 	 1   อัตรา

• เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนวิชาการ	 	 1   อัตรา

• เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างประเทศ	 1   อัตรา

• เจ้าหน้าที่ช่างประจำาอาคาร  1   อัตรา 

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

• มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และรับผิดชอบในการทำางาน 

• ทำางานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และรับผิดชอบในการทำางาน 

• มีทักษะการจัดการ การติดต่อสื ่อสารที ่ดี มีบุคลิกและ 

 มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง 

• มทีศันคตใินทางบวก มจีรยิธรรมในการทำางาน ซ่ือสตัย ์อดทน 

• มีความเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร

• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำานักงานใหญ่ 

 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

สวัสดิการที่จะได้รับ

• ประกันสังคม 

• ประกันสุขภาพ 

• ชุดยูนิฟอร์ม 

• ตรวจสุขภาพประจำาปี 

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

• โบนัส 

• อื่น ๆ 

วิธีการสมัคร

• สมัครได้ด้วยตัวเองที่สภาวิชาชีพบัญชี 

• ส่งใบสมัครและประวัติ มาได้ตามที่อยู่ 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133  

 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   

 กรุงเทพมหานคร 10110 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” 

• ติดต่อโดยตรงที่ คุณอาทิตยา	จินต์กระจ่าง 

 โทรศัพท์ 02-6852545 มือถือ 083-0965224 หรือส่งข้อมูล 

 การสมัครงานมาที่ E-mail : atitaya.ch@fap.or.th

ผู้ท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งและลักษณะขอบเขตงาน 

พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th > เมนูเกี่ยวกับเรา > 

ร่วมงานกับเรา

@fap.family

(ดูแลระบบภายในอาคาร)
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หนังสือใหม่!

Key Audit Matters: KAMs

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ

ของบริษัทจดทะเบียน

สรุปต�มอุตส�หกรรมและหัวข้อที่พบบ่อย

“พร้อมตัวอย่างของบริษัทในต่างประเทศ”

New Arrival 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม

ฉบับรวมเล่ม 1 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำ�หรับก�รร�ยง�น 
ท�งก�รเงิน และม�ตรฐ�นก�รบัญชี 29 ฉบับ

ฉบับรวมเล่ม 2 ประกอบด้วย ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น 

ท�งก�รเงิน 30 ฉบับ และ แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชี

ราคา 400 บาท

ราคา 300 บาท

เริ่มจำาหน่ายตั้งแต่วันนี้

ณ เคาน์เตอร์ส่วนบริการสมาชิก ชั้น1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

หรือสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์มจำาหน่ายหนังสือในเว็บไซต์สภาฯ

เริ่มจำาหน่ายตั้งแต่วันนี้

ณ เคาน์เตอร์ส่วนบริการสมาชิก ชั้น1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

หรือสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์มจำาหน่ายหนังสือในเว็บไซต์สภาฯ

PRICE 250.-
1 เล่ม/ 202 หน้า



รับมือหน้าร้อนอย่างไร..

ให้รู้สึก COOL
..เข้าสู่เดือนมีนาคม เดือนท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของ

ประเทศไทยในปีนี้ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 35-36 องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าเฉลี่ยปกติ 

35.4 องศาเซลเซียส) และจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว (ค่าเฉลี่ยปีที่แล้ว 35.3 องศาเซลเซียส) ดังนั้นแล้ว เราจึงมีวิธีรับมือกับหน้าร้อน

ครั้งนี้ ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถท�าได้ แถมไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ

 

1

ทานผลไม้ตระกูลแตง 

เช่น แตงโม แตงไทย แคนตาลูป เมลอน ผลไม้เหล่านี้ มีส่วนประกอบของน�้าสูง

ถึง 95% จึงสามารถทดแทนน�้าในร่างกายที่สูญเสียไปเนื่องจากอากาศร้อนได้เป็นอย่างดี 

ยิ่งแช่ให้เย็นก่อนรับประทาน บอกได้ค�าเดียวว่า “เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม”

อาบน�้าและทาด้วยแป้งเย็น 

อากาศร้อนแบบนี้ท�าให้เกิดผดผื่น ได้ง่าย เพราะฉะนั้นช�าระล้าง

ร่างกายเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและเพิ่มความเย็นสุดขั้วด้วย 

แป้งเย็น ของดีคู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ก็คลายร้อนได้มากทีเดียว 

2

ใช้ผ้าชุบน�้า 

หรือถุงผ้าชุบน�้าใส่น�้าแข็ง แขวนไว้หน้า

พัดลม ก็เย็นเหมือนเปิดแอร์ได้ดีทีเดียว 

3

ท�าน�้าเย็นใส่กระติกไว้ทาน 

(เหยาะน�้ายาอุทัย หรือลอยดอกมะลิเพื่อความชื่นใจก็ได้) 

จะท�าไว้ดื่มที่บ้านหรือพกออกไปนอกบ้านก็ได้ ไม่ต้องไปซื้อน�้าเย็น 

น�้าแข็งใสที่ไหน หรือซื้อถาดท�าน�้าแข็งไว้เยอะ ๆ ท�าน�้าแข็งใส่ที่เก็บ 

น�้าแข็งไว้ให้มีใช้ตลอดเวลา 

4
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รับมือหน้าร้อนอย่างไร..

ให้รู้สึก COOL
..เข้าสู่เดือนมีนาคม เดือนท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของ

ประเทศไทยในปีนี้ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 35-36 องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าเฉลี่ยปกติ 

35.4 องศาเซลเซียส) และจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว (ค่าเฉลี่ยปีที่แล้ว 35.3 องศาเซลเซียส) ดังนั้นแล้ว เราจึงมีวิธีรับมือกับหน้าร้อน

ครั้งนี้ ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถท�าได้ แถมไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ

 

1

ทานผลไม้ตระกูลแตง 

เช่น แตงโม แตงไทย แคนตาลูป เมลอน ผลไม้เหล่านี้ มีส่วนประกอบของน�้าสูง

ถึง 95% จึงสามารถทดแทนน�้าในร่างกายที่สูญเสียไปเนื่องจากอากาศร้อนได้เป็นอย่างดี 

ยิ่งแช่ให้เย็นก่อนรับประทาน บอกได้ค�าเดียวว่า “เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม”

อาบน�้าและทาด้วยแป้งเย็น 

อากาศร้อนแบบนี้ท�าให้เกิดผดผื่น ได้ง่าย เพราะฉะนั้นช�าระล้าง

ร่างกายเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและเพิ่มความเย็นสุดขั้วด้วย 

แป้งเย็น ของดีคู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ก็คลายร้อนได้มากทีเดียว 

2

ใช้ผ้าชุบน�้า 

หรือถุงผ้าชุบน�้าใส่น�้าแข็ง แขวนไว้หน้า

พัดลม ก็เย็นเหมือนเปิดแอร์ได้ดีทีเดียว 

3

ท�าน�้าเย็นใส่กระติกไว้ทาน 

(เหยาะน�้ายาอุทัย หรือลอยดอกมะลิเพื่อความชื่นใจก็ได้) 

จะท�าไว้ดื่มที่บ้านหรือพกออกไปนอกบ้านก็ได้ ไม่ต้องไปซื้อน�้าเย็น 

น�้าแข็งใสที่ไหน หรือซื้อถาดท�าน�้าแข็งไว้เยอะ ๆ ท�าน�้าแข็งใส่ที่เก็บ 

น�้าแข็งไว้ให้มีใช้ตลอดเวลา 

4

 เป็นอย่างไรบ้างคะ..ส�าหรับวิธีรับมือกับฤดูร้อนด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ ท่ีจะช่วยคลายร้อนท่ามกลางอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งยังมีวิธีท่ี 

ผู้เขียนท�าเป็นประจ�า นั่นคือการหามุมเงียบ ๆ เปิดเพลงคลอเบา ๆ พร้อมกับเปิด Newsletter อ่าน เพราะนอกจากเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้

อุณหภูมิในร่างกายไม่สูงไปตามอากาศแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางท่ีสามารถเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการด้วย แบบนี้

ยิ่งอ่านก็ยิ่งเย็นสบายข้ึนค่ะ ท้ายท่ีสุดนี้ ไม่ว่าเคล็ดลับใด ๆ ท่ีจะช่วยให้เราคลายร้อน ก็คงไม่เท่าการที่เราท�าใจให้เย็น ไม่ร้อนไปตามอากาศ  

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ..

ท�าไอศครีมหรือหวานเย็นทานเอง 

จะใช้น�้าผลไม้คั้นสด ๆ ผสมน�้าผึ้ง น�้าเชื่อม เกลือนิดหน่อย หรือ ใช้น�้าแข็ง

ทุบละเอียดใส่น�้าหวานก็ชื่นใจ หรือจะหาซื้อก็จัดไปทั้งแบบแท่ง แบบตัก

ความเย็นชื่นใจของเจ้าไอศกรีมจะช่วยให้สดชื่นขึ้นได้ 

5

ผ้าขนหนูผืนเล็ก ๆ 

ชุบน�้าแช่ในช่องแข็ง หรือแช่เย็นไว้หลาย ๆ ผืน ควรหาอะไร

ใส่หุ้มไว้ทุกผืน ป้องกันไม่ให้ติดกัน หรือเปรอะเปื้อน เอาออกมา

เช็ดหน้า เช็ดตัว พาดไว้ที่คอ คลายร้อนได้ดี 

6

ใส่เสื้อผ้า สบาย ๆ ชิลล์ ๆ

แขนยาว ขายาวเก็บเข้าตู้ไปก่อน เพราะอากาศร้อน ๆ ใส่แบบนั้น

มันจะเพิ่มความร้อนเอาได้ เน้นเสื้อผ้าสีอ่อน ๆ เพราะเสื้อผ้าสีเข้ม

จะท�าให้เรารู้สึกร้อนยิ่งขึ้น ทางที่ดีควรใส่เสื้อผ้าที่ท�าจากใยธรรมชาติ 

งดเสื้อผ้าที่ท�าจากใยสังเคราะห์ 

7

ว่ายน�้า เล่นน�้า 

สระน�้า แถวสโมสรกีฬาที่มีสระว่ายน�้า 

ให้ลงเล่นได้ หรือจะเล่นที่แม่น�้าก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ 

8

เดินเล่น นั่งเล่น 

ทานอาหารในห้างสรรพสินค้า ไม่ได้เสียค่าไฟแถมได้แอร์

โดยไม่ต้องเปิดแอร์เองที่บ้าน หรือไปนั่งอ่านหนังสือ

ชิลล์ ๆ ในร้านฟาสฟู้ดก็ได้เหมือนกัน

9

นั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ 

ตามสวนสาธารณะ พร้อมกับหนังสือซักเล่ม 

หรือเสียบหูฟัง ฟังเพลงชิลล์ ๆ 

10

รดน�้าต้นไม้ 

นอกจากจะคลายร้อนยังได้ออกก�าลัง

กาย แถมท�างานไปด้วย ท�า 1 ได้ถึง 3 

11

ปิดบ้านหนีร้อนไปเที่ยว 

อาจจะเป็นน�้าตก หรือทะเลในวันหยุดยาวกับเพื่อน ๆ 

หรือครอบครัวก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจ 

12

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaihealth.or.th    เรียบเรียงโดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร
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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.fap.or.th , E-mail: fap@fap.or.th ,    @FAP.FAMILY

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ได้ทีี่ www.fap.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

Training & Seminar Course
• หลักสูตร “การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 15 (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)”         

	 วันที่	31	มีนาคม	21,	22,	28	เมษายน	 

				และ	5,	6	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	

	 สมาชิก	9,500	บาท	บุคคลทั่วไป	10,500	บาท	(รวม	VAT)		

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) : ผู้บริหารทางการบัญชี 

    กับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล Thailand 4.0 รุ่นที่ 1/61”  

	 วันที่	24	เมษายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.				

	 สมาชิก	3,800	บาท	บุคคลทั่วไป	4,200	บาท	(รวม	VAT)

				อัตราพิเศษ	:	ชำาระค่าอบรมภายในวันที่	10	เมษายน	พ.ศ.	2561	หรือ	 

				สมัครตั้งแต่	2	คนในองค์กรเดียวกัน	ราคาท่านละ	3,500	บาท	

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	โรงแรมแกรนด์	เซ็นเตอร์พอยต์	เทอร์มินอล	21

• หลักสูตร “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ”  

	 วันที่	27	-	28	เมษายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	8,000	บาท	บุคคลทั่วไป	10,000	บาท	(รวม	VAT)		

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	โรงแรมแกรนด์	เซ็นเตอร์พอยต์	เทอร์มินอล	21

• หลักสูตร “ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำางบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/61”  

	 วันที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	1,800	บาท	บุคคลทั่วไป	2,300	บาท	(รวม	VAT) 

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

Next Issue..

Hello, Songkran Festival
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