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Soft Skills
ที่นักบัญชีในอนาคตต้องมี

นักบัญชีที่รู้ภาษ ี

คือเพื่อนคู่คิด

คอร์ (Core) บัญชี 3

บัญชีสร้างพื้นฐาน

การทำางานต้องมี Agility



วัตถุประสงค์

	 เอกสารฉบัับัน้ี้�	จััดทำำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อเป็็นี้ส่�อกลาง
ในี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููลข่ึ้าวสารท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชน์ี้แก่
ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	 มิูใช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำา 
ห้ ร่ อ คำ ว า มู คิำ ด เ ห้็ นี้ ด้ า นี้ กฎห้มู า ย 	 ทัำ� ง น้ี้� 
สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรองคำวามูถููกต้้อง 
คำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ปั็จัจุับัันี้ขึ้องขึ้้อมููลเน่ี้�อห้า 
ตั้วเลขึ้รายงานี้ห้ร่อข้ึ้อคิำดเห้็นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้ 
คำวามูรับัผิู้ดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ	ไมู่ว่าเป็็นี้ผู้ล 
โดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูท้ำ�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้ 
จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�งส่วนี้ใดห้ร่อทัำ�งห้มูด
ในี้เอกสารฉบัับัน้ี้�ไป็ใช้

ที่ปรึกษา

• ปิยะพงศ์ แสงภทัราชัย 
 กรรมูการสภาวิชาช้พื่บััญช้ 
	 ด้านี้ป็ระชาสัมูพัื่นี้ธ์ิ์ 
	 วาระปี็	2563-2566
• ภูษณา แจ่มแจ้ง 
 ผูู้้อำานี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

คณะผู้จัดทำา

• สาวติา สุวรรณกูล
	 ผูู้้จััดการส่วนี้ส่�อสารองค์ำกร
• วรวร์ี แก้วมณี
• จริาวฒัน์ เพชรชู
• สขุมุาลย์ แก้วสนัน่
• ชยากรณ์ นกูุล
	 เจ้ัาห้น้ี้าท้ำ�ส่วนี้ส่�อสารองค์ำกร

กำาหนดเวลา

เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายไต้รมูาส
ข้อมูลติดต่อ

Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook

https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE ID 

@tfac.family

สวัสด้พ้ื่�	ๆ	สมูาชิกทุำกท่ำานี้คำรับั

	 เป็็นี้คำรั�งแรกสำาห้รับัผู้มู	“น้ี้องคิำด”	Mascot	ขึ้องสภาวิชาช้พื่บััญช้	ท้ำ�ได้มู้โอกาสเข้ึ้าเข้ึ้ยนี้
เปิ็ดเล่มูเพ่ื่�อทำักทำายท่ำานี้สมูาชิก	ขึ้อฝากเน่ี้�อฝากต้ัวนัี้กบััญช้มู่อให้มู่ไฟแรงด้วยนี้ะ	ในี้บัทำบัาทำ
ล่าสุดในี้ฐานี้ะนัี้กเข้ึ้ยนี้	ด้วยนี้ะคำรับั

	 สำาห้รับั	TFAC	Newsletter	ฉบัับัน้ี้�เป็็นี้การป็รบััป็รุงรูป็แบับัและคำวามูถู้�ในี้การออกแบับั
ให้มู่	เพ่ื่�อพัื่ฒนี้ารูป็แบับัและวิธ้ิ์การนี้ำาเสนี้อให้้กับัท่ำานี้สมูาชิกได้ด้ยิ�งข้ึ้�นี้	สอดคำล้องกับัแนี้วคิำดเร่�อง	
Agile	Accounting	 ซ้ึ่�งพื่วกเรานัี้กบััญช้ต้้องมู้คำวามูคำล่องแคำล่วว่องไวเพ่ื่�อเต้ร้ยมูป็รับัตั้ว 
ต่้อสภาวะการทำำางานี้และคำวามูต้้องการทำางธุิ์รกิจัท้ำ�มู้การป็รับัเป็ล้�ยนี้อยู่เสมูอ	โดย	Highlight	
Topics	ในี้	Newsletter	ฉบัับัน้ี้�ท้ำ�สะท้ำอนี้ภาพื่คำวามูต้้องการ	Agile	Accounting	ในี้ยุคำปั็จัจุับัันี้	
ป็ระกอบัไป็ด้วย

• Soft	Skills	ทำ้�นี้ักบััญช้ในี้อนี้าคำต้ต้้องมู้
• นี้ักบััญช้ทำ้�รู้ภาษ้คำ่อเพื่่�อนี้คำู่คำิด
• รู้เทำ่าทำันี้ต้ัววัดผู้ลการดำาเนี้ินี้งานี้ยุคำ	COVID
• ผู้ลกระทำบัจัากกฎห้มูาย	e-services
• คำอร์บััญช้	3	“บััญช้สร้างพื่่�นี้ฐานี้	การทำำางานี้ต้้องมู้	Agility”

	 นี้อกจัากน้ี้�	 พ้ื่�	 ๆ	 ท้ำมูงานี้ขึ้องสภาวิชาช้พื่บััญช้ทุำกคำนี้มู้คำวามูมุู่งมัู�นี้ท้ำ�จัะพัื่ฒนี้างานี้ 
ด้านี้ป็ระชาสมัูพัื่นี้ธ์ิ์เพ่ื่�อเป็็นี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููลท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชน์ี้ต่้อการพื่ฒันี้าวชิาช้พื่บััญช้แก่สมูาชกิ 
ทุำกท่ำานี้	โดยได้มู้การจััดทำำา	Survey	อยา่งต่้อเน่ี้�องเพ่ื่�อนี้ำา	Feedback	ขึ้องท่ำานี้สมูาชิกมูาป็รับัป็รุง 
การทำำางานี้		โดยล่าสุดได้มู้การจััดทำำาแบับัสำารวจั	“คำวามูคิำดเห็้นี้และคำวามูต้้องการขึ้องผูู้้ใช้บัริการ 
เว็บัไซึ่ต์้สภาวิชาช้พื่บััญช้	 ในี้พื่ระบัรมูราชูป็ถัูมูภ์	 (www.tfac.or.th)	 เพ่ื่�อนี้ำามูาเป็็นี้ข้ึ้อมููล 
ใช้วิเคำราะห์้ป็รับัป็รุงแก้ไขึ้เว็บัไซึ่ต์้ให้้ต้รงต่้อคำวามูต้้องการขึ้องผูู้้ใช้บัริการเว็บัไซึ่ต์้ในี้อนี้าคำต้ 
ซ้ึ่�งเป็็นี้ห้น้ี้�งในี้ช่องทำางส่�อสารห้ลักขึ้องสภาวิชาช้พื่บััญช้			

	 ทัำ�งน้ี้�	ห้ากทำา่นี้สมูาชกิมู้ขึ้อ้แนี้ะนี้ำาในี้การทำำางานี้สภาวชิาช้พื่บััญช้	สามูารถูแจ้ังให้้น้ี้องคำดิ 
และท้ำมูงานี้รับัทำราบั	 ผู่้านี้ช่องทำาง	pr@tfac.or.th	 ได้เลยนี้ะคำรับั	พื่บักันี้ให้มู่ในี้ฉบัับัห้น้ี้า 
กับั	TFAC	Newsletter	คำรับั

น้ี้องคิำด	
1	เมูษายนี้	2564

จดหมายข่าว

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ท้ำ�อยู่	เลขึ้ท้ำ�	133	ถูนี้นี้สุขุึ้มูวิทำ	21	(อโศก)
แขึ้วงคำลองเต้ยเห้น่ี้อ	เขึ้ต้วัฒนี้า	กรุงเทำพื่ฯ
รหั้สไป็รษณ้ย์	10110

TALK

หมายเหตุุ:  การอ่่านวารสารวิชาการหรือ่ 
บทความต่่าง ๆ ให้นับจำำานวนชั�วโมงการพััฒนา
ความร้้ต่่อ่เนื�อ่งทางวิชาชีพัที�ไม่เป็็นทางการ 
ได้้ต่ามจำริงแต่่ไม่เกิน 2 ชั�วโมงต่่อ่ 1 หัวข้้อ่
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การวางระบบบัญชี ตามหลักการ Agile 

Upskill และ Reskill ความท้าทายสำาหรับ CFO 

และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Soft Skill ทักษะที่นักบัญชีในโลกอนาคตต้องมี

ผลกระทบจากกฏหมาย e-Service

คุณพร้อมรับวัคซีนเลยไหมครับ

สงกรานต์แบบ New Normal

คำาถาม-คำาตอบ

กิจการกับสถานการณ์  COVID-19

รู้เท่าทันตัววัดผลการดำาเนินงาน

ในยุค COVID-19

Finance Shared Services :

ทางรอดของธุรกิจที่ CFO ควรพิจารณา

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของคนรุ่นใหม่

Computer Vision Syndrome

ปัญหาใกล้ตัวนักบัญชีที่ ไม่ควรมองข้าม

นักบัญชีที่รู้ภาษีอากรคือเพื่อนคู่คิด

ของธุรกิจยุค Digital

มาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับใหม่ International

Standard on Quality Management (ISQM) ที่กำาลังมา

คอร์ (Core) บัญชี Series 3

“บัญชีสร้างพื้นฐาน การทำางานต้องมี Agility”

TFAC UPDATE

Soft Skill

ทักษะที่นักบัญชี

ในอนาคตต้องมี

For

Rent

กิจการ NPAEs กับ COVID-19

Q
A&

series 3

บัญชีสร้างพื้นฐานบัญชีสร้างพื้นฐาน

การทำางานต้องมีการทำางานต้องมี

AgilityAgility



ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 19	มื่กราคมื่	2564	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล 
นายกสภาวัิชาช่พบััญช่	 ร่วัมื่ด้้วัยคณะกรรมื่การสภาวัิชาช่พบััญช่ 
ผู้้้บัริหาร	และเจ้้าหน้าท่ี่�	เป็็นผู้้้แที่นสภาวิัชาช่พบััญช่	ร่วัมื่พิธ่ีท้ี่ลเกล้าฯ 
ถวัายแจ้กันด้อกไม้ื่สด้และลงนามื่ถวัายพระพร	สมื่เด็้จ้พระกนิษฐา 
ธิีราชเจ้้า	กรมื่สมื่เด็้จ้พระเที่พรัตนราชสุด้าฯ	สยามื่บัรมื่ราชกุมื่าร่ 
ณ	ศาลาสหทัี่ยสมื่าคมื่	ในพระบัรมื่มื่หาราชวััง

 
สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการเสวนา Panel Discussion

ในงาน SAFA / ICMAB International Conference

“Developing The Accountancy Profession

In The Digital Era: Role Of Regional Bodies”

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	5	 กุมื่ภาพันธ์ี	2564	สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่การเสวันา 
Panel	Discussion	ในงาน	SAFA	/	 ICMAB	 International	Conference 
“Developing	the	Accountancy	Profession	in	the	Digital	Era:	Role	of 
Regional	Bodies”	โด้ย	Mr. Kevin Dancey, CEO	ข้อง	IFAC	เป็็นผู้้้ด้ำาเนิน
รายการ	สำาหรับัผู้้้ร่วัมื่เสวันาป็ระกอบัด้้วัย	ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ 
ด้ำารงตำาแหน่งรองป็ระธีานสหพันธ์ีนักบััญช่อาเซ่ียน	 ซ่ี�งเป็็นตัวัแที่นจ้าก
ป็ระเที่ศไที่ย	 ร่วัมื่ด้้วัยป็ระธีานสหพันธ์ีนักบััญช่เอเซ่ียใต้	ป็ระธีานสหพันธ์ี 
นักบััญช่และผู้้้สอบับััญช่สำาหรับัธุีรกิจ้ข้นาด้กลางและข้นาด้ย่อมื่แห่งยโุรป็	และ
ผู้้้บัริหารองค์กรวิัชาช่พบััญช่ระหว่ัางป็ระเที่ศชั�นนำาอ่กหลายแห่ง	

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 15	มื่กราคมื่	2564	สภาวิัชาช่พบััญช่	นำาโด้ย 
ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ	 อุป็นายกสภาวัิชาช่พบััญช่	คนท่ี่�	1 
และคณะอนุกรรมื่การด้้านการพัฒนาวัิชาช่พบััญช่	นางจารุวรรณ 
เรืองสวัสดิพงศ์ และ	ดร.พเยีย เสงี�ยมวิบููล 	 อนุกรรมื่การ 
ในคณะอนุกรรมื่การด้้านพัฒนาวิัชาช่พบััญช่	รวัมื่ทัี่�ง	ดร.ฐาน์รตีี มุขดี 
นักวิัชาการสภาวิัชาช่พบััญช่	 ได้้เข้้าพบันายประจักุษ์์ บุูญยัง 
ผู้้้ว่ัาการตรวัจ้เงินแผู่้นดิ้น	และรองผู้้้ว่ัาการตรวัจ้เงินแผู่้นดิ้น	2	ท่ี่าน	ค่อ 
นายสุทธิพงษ์์ บุูญนิธิ และนางเกุล็ดนที มโนสันต์ี พร้อมื่ด้้วัยผู้้้บัริหารระ
ดั้บัส้งข้องสำานักงานตรวัจ้เงนิแผู้น่ด้นิ	ณ	อาคารสำานักงานการตรวัจ้เงนิ 
แผู่้นดิ้น	ซีอยอาร่ย์สัมื่พันธ์ี

สภาวิชาชีพบัญชี เข้าพบผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  

เพื่อหารือโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐ
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ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 19	มื่กราคมื่	2564	นายวรวิทย์ เจนธนากุุล 
นายกสภาวัิชาช่พบััญช่	 ร่วัมื่ด้้วัยคณะกรรมื่การสภาวัิชาช่พบััญช่ 
ผู้้้บัริหาร	และเจ้้าหน้าท่ี่�	เป็็นผู้้้แที่นสภาวิัชาช่พบััญช่	ร่วัมื่พิธ่ีท้ี่ลเกล้าฯ 
ถวัายแจ้กันด้อกไม้ื่สด้และลงนามื่ถวัายพระพร	สมื่เด็้จ้พระกนิษฐา 
ธิีราชเจ้้า	กรมื่สมื่เด็้จ้พระเที่พรัตนราชสุด้าฯ	สยามื่บัรมื่ราชกุมื่าร่ 
ณ	ศาลาสหทัี่ยสมื่าคมื่	ในพระบัรมื่มื่หาราชวััง

 
สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการเสวนา Panel Discussion

ในงาน SAFA / ICMAB International Conference

“Developing The Accountancy Profession

In The Digital Era: Role Of Regional Bodies”

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	5	 กุมื่ภาพันธ์ี	2564	สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่การเสวันา 
Panel	Discussion	ในงาน	SAFA	/	 ICMAB	 International	Conference 
“Developing	the	Accountancy	Profession	in	the	Digital	Era:	Role	of 
Regional	Bodies”	โด้ย	Mr. Kevin Dancey, CEO	ข้อง	IFAC	เป็็นผู้้้ด้ำาเนิน
รายการ	สำาหรับัผู้้้ร่วัมื่เสวันาป็ระกอบัด้้วัย	ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ 
ด้ำารงตำาแหน่งรองป็ระธีานสหพันธ์ีนักบััญช่อาเซ่ียน	 ซ่ี�งเป็็นตัวัแที่นจ้าก
ป็ระเที่ศไที่ย	 ร่วัมื่ด้้วัยป็ระธีานสหพันธ์ีนักบััญช่เอเซ่ียใต้	ป็ระธีานสหพันธ์ี 
นักบััญช่และผู้้้สอบับััญช่สำาหรับัธุีรกิจ้ข้นาด้กลางและข้นาด้ย่อมื่แห่งยโุรป็	และ
ผู้้้บัริหารองค์กรวิัชาช่พบััญช่ระหว่ัางป็ระเที่ศชั�นนำาอ่กหลายแห่ง	

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	 15	มื่กราคมื่	2564	สภาวิัชาช่พบััญช่	นำาโด้ย 
ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ	 อุป็นายกสภาวัิชาช่พบััญช่	คนท่ี่�	1 
และคณะอนุกรรมื่การด้้านการพัฒนาวัิชาช่พบััญช่	นางจารุวรรณ 
เรืองสวัสดิพงศ์ และ	ดร.พเยีย เสงี�ยมวิบููล 	 อนุกรรมื่การ 
ในคณะอนุกรรมื่การด้้านพัฒนาวิัชาช่พบััญช่	รวัมื่ทัี่�ง	ดร.ฐาน์รตีี มุขดี 
นักวิัชาการสภาวิัชาช่พบััญช่	 ได้้เข้้าพบันายประจักุษ์์ บุูญยัง 
ผู้้้ว่ัาการตรวัจ้เงินแผู่้นดิ้น	และรองผู้้้ว่ัาการตรวัจ้เงินแผู่้นดิ้น	2	ท่ี่าน	ค่อ 
นายสุทธิพงษ์์ บุูญนิธิ และนางเกุล็ดนที มโนสันต์ี พร้อมื่ด้้วัยผู้้้บัริหารระ
ดั้บัส้งข้องสำานักงานตรวัจ้เงนิแผู้น่ด้นิ	ณ	อาคารสำานักงานการตรวัจ้เงนิ 
แผู่้นดิ้น	ซีอยอาร่ย์สัมื่พันธ์ี

สภาวิชาชีพบัญชี เข้าพบผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  

เพื่อหารือโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐ

อบรมภายใน “เตรียมพร้อม TFAC สู่ PDPA

อย่างมีประสิทธิภาพ” 

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	18	กุมื่ภาพันธ์ี	2564	สภาวิัชาช่พบััญช่จั้ด้อบัรมื่
ภายในใหแ้ก่คณะกรรมื่การและเจ้้าหนา้ท่ี่�สภาวัชิาช่พบััญช่	ในหัวัข้้อ 
“เตร่ยมื่พร้อมื่	TFAC	 ส่้	 PDPA	อย่างม่ื่ป็ระสิที่ธิีภาพ”	 เพ่�อให้ 
การจั้ด้การข้้อม้ื่ลส่วันบุัคคลข้องสภาวิัชาช่พบััญช่ทัี่นต่อกับั 
การบัังคับัใช้	“พระราชบััญญัติคุ้มื่ครองข้้อม้ื่ลส่วันบุัคคล	พ.ศ.	2562	
อย่างเต็มื่ร้ป็แบับั	ในวัันท่ี่�	1	มิื่ถุนายน	2564”	และเพ่�อให้บุัคลากร 
สภาวิัชาช่พบััญช่นำาทัี่กษะและแนวัที่างท่ี่�ได้้รับัไป็ป็รับัใช้ในการ
ด้ำาเนินงานได้้อย่างเหมื่าะสมื่	ตลอด้จ้นเพ่�อเตร่ยมื่ควัามื่พร้อมื่ 
ในการควับัคุมื่ข้้อม้ื่ลส่วันบุัคคลข้องสมื่าชิกให้ม่ื่ควัามื่ป็ลอด้ภัย

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริงร่วมกับ

Chartered Institute Of Management Accountants (CIMA)

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	4	ม่ื่นาคมื่	2564	คุุณภััทรลดา สง่าแสง	ป็ระธีาน 
คณะกรรมื่การวัชิาช่พบััญช่ด้้านการบััญช่บัริหาร	ร่วัมื่กับั	ผศ. ดร.ธีรชััย 
อรุณเรืองศิริเลิศ	 อุป็นายกสภาวัิชาช่พบััญช่	คนท่ี่�	1	และป็ระธีาน 
คณะอนุกรรมื่การด้้านการพัฒนาวิัชาช่พบััญช่	และ	ดร.สุวัจชััย 
เมฆะอำานวยชััย กรรมื่การในคณะกรรมื่การวัิ ชา ช่พ บััญช่ 
ด้้านการบััญช่บัริหาร	 เป็็นผู้้้แที่นในการป็ระชุมื่เสม่ื่อนจ้ริงร่วัมื่กับั	
Chartered	Institute	of	Management	Accountants	(CIMA)

	 โด้ยม่ื่	 คุุณจินนี� ลิม	 (ผู้้้แที่นจ้าก	CIMA)	กล่าวัต้อนรับั 
และแสด้งควัามื่ยินด่้ท่ี่�สภาวิัชาช่พบััญช่	และ	CIMA	ได้้เป็็นหุ้นส่วัน 
ผู่้านที่าง	MOU	ซี่�งถ่งเวัลาท่ี่�จ้ะต่ออายุอ่ก	5	 ปี็	และม่ื่ควัามื่ภ้มิื่ใจ้ 
ท่ี่�ได้้ส่งเสริมื่และพัฒนาวัิชาช่พในระด้ับัสากลส่้สภาวัิชาช่พบััญช่และ 
ส่้สมื่าชิกในการเป็็นสมื่าชิกข้ององค์กรระด้ับัสากลอย่าง	 CIMA 

ได้้อย่างรวัด้เร็วั	ควัามื่เป็็นหุ้นส่วันข้องเราจ้ะเป็็นช่องที่างแลกเป็ล่�ยน
ควัามื่ร้้นวััตกรรมื่และส่งเสริมื่ข่้ด้ควัามื่สามื่ารถ	รวัมื่ถ่งการสร้างแนวั
ป็ฏิิบััติท่ี่�ด่้ต่อวิัชาช่พต่อไป็ในระดั้บัสากล

	 นอกจ้ากนั�น	คุุณภััทรลดา สง่าแสง ป็ระธีานคณะกรรมื่การ
วิัชาช่พบััญช่ด้้านการบััญช่บัริหาร	ในฐานะผู้้้แที่นจ้ากสภาวิัชาช่พบััญช่ 
กล่าวัต้อนรับัและแสด้งควัามื่ยินด่้ท่ี่�ได้้ม่ื่ควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อกันระหว่ัาง
องค์กร	ซ่ี�งที่าง	CIMA	ได้้ช่วัยให้แนวัที่างการพัฒนาหลักส้ตรนักบััญช่
บัริหารข้องไที่ย	Thai	Certified	Management	Accountants	
(TCMA)	 ให้ม่ื่คุณภาพและมื่าตรฐานเท่ี่ยบัเท่ี่าระดั้บัสากล	รวัมื่ทัี่�ง 
ในปี็น่�สภาวิัชาช่พบััญช่ก็ม่ื่ควัามื่ป็ระสงค์จ้ะพัฒนา	CFO	ให้สามื่ารถเผู้ชิญ 
ควัามื่ท้ี่าที่ายในสถานการณ์	New	Normal	ได้้
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      สวััสดีีค่่ะ ท่่านสมาชิิกสภาวัิชิาชิีพบััญชีิ กลัับัมา
พบักันอีีกค่รั้ั�งสำาหรั้ับั “ค่อีรั้์ (Core) บััญชิี ตอีนที่� 3” 
โดียในตอีนนี�สภาวัิชิาชิีพบััญชีินำาเร่ั้�อีงรั้าวัที่�น่าสนใจจาก  
คุุณปิิยะพงศ์์ แสงภััทราชััย หรือคุุณกว้ิ้�น กรั้รั้มการั้ 
ด้ีานงานปรั้ะชิาสมัพันธ์์ค่นล่ัาสุดี ที่�ได้ีให้เกียรั้ติมารั้ว่ัมแชิร์ั้ 
ปรั้ะสบัการั้ณ์์ในบัท่บัาท่ต่าง ๆ ผ่่านมุมมอีง “บััญชีัสร้าง 
พื�นฐาน..การทำางานต้้องมีี Agility” ค่่ะ

 “Agility” แปลัว่ัา ค่วัามต้อีงการั้จะสร้ั้าง
ค่วัามค่ล่ัอีงตัวั ซ่ึ่�งมาจากค่ำาว่ัา Agile (อ่ีานว่ัา เอีไจล์ั 
หร่ั้อี อีะจาลั์วั) ซ่ึ่�งปัจจุบัันเป็นค่ำายอีดีนิยมในแวัดีวัง
ธุ์รั้กิจที่�หลัายอีงค์่กรั้นำามาเป็นแนวัท่างปรั้ะยุกต์ใช้ิในการั้
ดีำาเนินงาน ถ้้าว่ัากันด้ีวัยตัวัค่ำาศััพท์่แล้ัวั Agile แปลัว่ัา 
ค่ล่ัอีงแค่ล่ัวัหร่ั้อีปรั้าดีเปรีั้ยวั แต่ถ้้าพูดีถ่้งบัริั้บัท่ที่�เรั้าพูดี
ถ่้งกันบั่อีย ๆ ในปัจจุบััน Agile ค่่อี แนวัค่ิดีในการั้สรั้้าง
ค่วัามค่ลั่อีงตัวัในการั้ท่ำางาน พอีอี่านมาถ่้งตรั้งนี�แลั้วั 
ผู้่อ่ีานหลัายท่่านค่งเกดิีค่ำาถ้ามอียูใ่นหวััใช่ิไหมค่่ะวัา่ “บััญชิี 
กับั Agility” มันจะไปในทิ่ศัท่างเดีียวักันได้ีอีย่างไรั้ 
“ค่อีร์ั้ (Core) บััญชีิ ตอีนที่�  3” เรั้ามีค่ำาตอีบัจาก 
คุ่ณ์กวิั�นมาให้ค่่ะ

บัญชีสร้างพื้นฐาน

การทำางานต้องมี

นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย

กรั้รั้มการั้แลัะปรั้ะชิาสัมพันธ์์

“บัญชี” คืือพื้นฐาน

 ต้อีงเรีั้ยกว่ัาตัวัเอีงเป็นค่นโชิค่ดีีที่�ได้ีรัั้บัพ่�นฐานท่างบััญชิี 
มาตั�งแต่เด็ีกแลัะก็ได้ีท่ำางานตรั้งกับัสายงานที่�เรีั้ยนมาตั�งแต่แรั้ก โดียผ่ม
เริั้�มเรีั้ยนบััญชิีมาตั�งแต่อียู่ ม.4 จากค่ำาแนะนำาขอีง “ป๋า” ว่ัาให้มาเรีั้ยน 
ที่� Assumption Commercial College หร่ั้อี “ACC” เน่�อีงจาก 
ทั่�งป๋าแลัะพี�ชิายก็เรีั้ยน ACC ด้ีวัยเหม่อีนกัน จะไดี้ทั่�ง Salesmanship 
(ศััพท์่ Catch-word สมัยนั�น) แลัะก็ยังได้ีภาษาอัีงกฤษอีีกด้ีวัย แต่สิ�ง 
ที่�จับัต้อีงได้ีสุดี ๆ จากการั้ที่�จบั ACC ค่่อี ค่วัามสามารั้ถ้ในการั้พิมพ์ดีีดี 
(รุ่่�นต้้องกดแรุ่ง ๆ ให้้แป้้นมัันดีด ๆ ฝึึกความัแข็็งแรุ่งข็องน้�วนาง 
ข้็างซ้้ายเน่�องจากต้้องพิ้มัพ์ิตั้วอักษรุ่ ป้. เยอะเพิรุ่าะเป้็นช่ื่�อตั้วเอง) 
แลัะเปิดีโลักทั่ศัน์ท่างด้ีานบััญชีิ หลัังจากจบั ACC มาก็สอีบัเข้า 
BBA มหาวิัท่ยาลััยธ์รั้รั้มศัาสตร์ั้ แลัะไปเรีั้ยนแลักเปลีั�ยนต่อีที่� 
The University of Texas at Austin แลัะเม่�อีเรีั้ยนจบัก็ได้ีมีโอีกาสเริั้�มงาน 
กับั Big 4 แห่งหน่�งที่� Houston Office

Agility คืืออะไร
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 ตอีนที่�เรีั้ยนจบัมาใหม่ ๆ  ก็เป็นไปตาม Step ขอีงผู้่สอีบับััญชีิทั่�วัไป ค่่อี ต้อีงสอีบั 
US CPA ให้เรีั้ยบัร้ั้อีย โดียค่วัามมุ่งมั�นช่ิวังแรั้ก ๆ ค่่อี เราต้้องเป็ินเหมืีอนฟองนำ�าแห้ง ๆ 
ที�ใช้ัดููดูคุวิ้ามีรู้จากรุ�นพี�มีาให้ไดู้มีากที�สุดู เพรั้าะในสมัยนั�นโอีกาสท่ำางานต่างปรั้ะเท่ศั
สำาหรัั้บัเด็ีกจบัใหม่ “มีไม่เยอีะ” ท่ำางานไปซัึ่กพักเริั้�มมีค่วัามคิ่ดีว่ัา เรั้าต้อีงสร้ั้าง 
Branding ขอีงตัวัเอีง เป็นต่างชิาติพูดีภาษาอัีงกฤษที่�อีเมริั้กา ก็ค่งจะไปสู้ฝรัั้�งพูดี 
ภาษาอัีงกฤษไม่ได้ี จะไปอีวัดีเขาว่ัา “แต่เรั้าพูดีภาษาไท่ยได้ีนะ” ฝรัั้�งก็ค่งงงว่ัา 
พูดีไท่ยได้ีที่�อีเมริั้กามีปรั้ะโยชิน์ยังไง เลัยคิ่ดีง่าย ๆ ถ้้าเป็นแบับันั�นเรั้าต้อีงมีจุดีเด่ีน 
ซัึ่กด้ีาน เลัยเล่ัอีกที่�จะเป็นเจ้าพ่อี Technical Accounting แท่น จ่งให้เวัลัากับัการั้ศ่ักษา 
Technical Accounting จนเกิดีเป็น Passion แลัะค่วัามภาค่ภูมิใจเม่�อีเรั้าสามารั้ถ้ 
ช่ิวัยเหล่ัอีลูักค้่าแลัะที่มงานต่าง ๆ ขอีง Firm ได้ี

คืรั้งแรกกับ Agility  ตอนเร่�มงาน 

เราพูดไม่เก่ง..แต่เราช่วยเก่งนะ

Agility คืรั้งที� 2 เราต้องปรับทั้งตัวและปรับทั้งใจ 

ต้องเป็นทั้งผูู้้รับและผูู้้ให้้

 ท่ำางานผ่่านไปได้ี “2 Busy Seasons” ก็รู้ั้ส่กอียากกลัับับ้ัาน เลัยย้ายกลัับัมา 
ที่�เม่อีงไท่ย แลัะเริั้�มงานกับั Bangkok Office ขอีง Big 4 เดีิม ท่ำางานไปไดี้ซัึ่กพัก 
ก็เริั้�มเกิดี “Reverse Culture Shock” แลัะเกิดีค่ำาถ้ามข่�นในใจวั่า “ค่ิดีถู้กไหมที่�ย้าย 
กลัับัมาท่ำางานที่�เม่อีงไท่ย” เพรั้าะอีะไรั้ก็ดูีจะแตกต่างจากที่�ค่าดีหวััง แต่โชิค่ดีีที่�จับั 
ค่ำาพูดีขอีงเจ้านายมาได้ีค่ำาหน่�งว่ัา “ถ้้าเราไมี�ปิรับัตั้วิ้ ไมี�วิ้�าจะย้ายงานไปิที�ไหนก็คุงจะ
ไมี�ใชั�คุำาต้อบั” เอีาจรั้ิง ๆ ตอีนนั�นฟัังพี�เขาพูดีแลั้วัก็ยังค่ิดีไม่ไดี้ว่ัา พี�เขาหมายถ่้งอีะไรั้? 
แต่ก็ยังเช่ิ�อีอียู่อีย่างว่ัา พี�เขาพูดีเพรั้าะหวัังดีีกับัเรั้า ไม่ได้ีพูดีเพ่�อีอียากให้เรั้าท่ำางานต่อี 
กับัเขา เลัยต้อีงปรัั้บัใจตัวัเอีงใหม่ แลัะตอีบัรัั้บัการั้ย้ายแผ่นกไปท่ำาในส่วันที่�เรีั้ยกว่ัา 
ท้่าท่ายสุดี ๆ นั�นก็ค่่อี “ส่วันงาน Audit สายงาน Financial Services” ตอีนนั�น 
คิ่ดีง่าย ๆ ว่ัา ยังไงก็ต้อีงปรัั้บัตัวัปรัั้บัใจอียู่แล้ัวั ไปเริั้�มงานตรั้งจุดีที่�เขาบัอีกว่ัามันยาก ๆ 
เลัยลัะกัน จะได้ีปรัั้บัมันที่เดีียวั พอีย้ายงานเรั้าก็ต้อีงเริั้�มต้นด้ีวัยการั้สอีบั Thai CPA 
จากนั�นก็เข้าไปเป็นที่มงานสอีบับััญชีิขอีงธ์นาค่ารั้ชัิ�นนำาขอีงปรั้ะเท่ศั

 จากการั้ที่�ไดี้เข้ามาเป็นท่ีมสอีบับััญชิีขอีงธ์นาค่ารั้ ท่ำาให้ต้อีงใช้ิ Technical 
Accounting Skills เป็นอีย่างมาก จนกรั้ะทั่�งได้ีรัั้บั Wakeup Call จากพี�ลูักค้่าท่่านหน่�ง 
บัอีกวั่า “พี�สังเกต้มีาหลายคุรั�งละ วิ้�าเราชัอบัมีาอ้างอ้งมีาต้รฐานบััญชีัให้พี�ฟัง 
พี�หวัิ้งดีูนะถึ้งบัอก พวิ้กพี�อ�านหนังสือเองไดู ้ส้�งที�พี�ต้้องการจากพวิ้กเรา คืุอ คุำาแนะนำาวิ้�า 
พี�จะสามีารถ้นำามีาต้รฐานบััญชัีมีาปิรับัใช้ักับัธุุรก้จของพี�ไดู้อย�างไร” ตอีนที่�ได้ีรัั้บั 
Feedback มาค่รัั้�งแรั้ก รู้ั้ส่กเหม่อีนโลักจะแตก เรั้าสำาคั่ญตัวัผิ่ดีคิ่ดีว่ัาท่ำาดีีอียู่แล้ัวั 
แต่จริั้ง ๆ แล้ัวัไม่ได้ีตอีบัโจท่ย์ลูักค้่าเลัยหร่ั้อี? พอีตั�งสติได้ีก็เริั้�มปรัั้บัวิัธี์การั้ท่ำางาน 
โดียเน้นเป็น Solution Orientated ไม่ใช่ิ Technical Reference ทุ่กค่รั้ั�งที่�มี Case  
เข้ามา เรั้าต้อีงท่่อีงไว้ัในใจ “เขามีาหาเราเพื�อหาว้ิ้ธีุแก้ปัิญหา ไมี�ใชั�ไปิยำ�าวิ้�าเขามีีปัิญหา” 
เพ่�อีเป็นการั้เต่อีนตนเอีงอียู่เสมอี ซ่ึ่�งวิัธี์ค่ิดีนี�ดีันบัังเอิีญไปสอีดีค่ล้ัอีงกับัอีีกค่ำาสอีนหน่�ง 
ที่�พี� Partner ได้ีเค่ยสอีนเอีาไว้ัว่ัา “กว้ิ้�น ทุกการนัดูพบักับัลูกคุ้า เราคุวิ้รจะมีีของแถ้มี
ให้เขาเสมีอ ซึึ่�งของที�วิ้�านี�หมีายถึ้ง Value ที�เรามีอบัให้ไว้ิ้กับัลูกคุ้า ให้เขารู้สึกวิ้�า 
การพูดูคุุยกับัเรา เขาไดู้อะไรกลับัไปิ ไมี�ใชั� Regulatory Meeting ที�เขาจำาเป็ิน 
ต้้องพบัเรา เพราะเราเป็ินผูู้้สอบับััญชีั” ซ่ึ่�งเรั้าใช้ิบัท่เรีั้ยนที่�ไดี้รัั้บัดัีงกลั่าวัเป็นพ่�นฐาน 
ในการั้ท่ำางาน พรั้อ้ีมทั่�งโอีกาสในการั้เปน็วัทิ่ยากรั้ในหลัาย ๆ  บัท่บัาท่ ท่ำาใหส้ามารั้ถ้สรั้า้ง 
Network ทั่�งในอีงค์่กรั้ ลูักค้่า แลัะ Regulators ได้ีมากมาย ผ่มคิ่ดีว่ัาด้ีวัยค่วัามจริั้งใจแลัะ 
Value ที่�เรั้ามีให้ ในฐานะผู้่ให้แลัะผู้่รัั้บั แถ้มยังได้ีฝึกทั่กษะการั้ส่�อีสารั้ไปในตัวัอีีกด้ีวัย

ถ้้าเราไม่่ปรับตััว

ไม่่ว่าจะย้้าย้งาน

ไปที่่�ไหนก็็คงจะ

ไม่่ใช่่คำาตัอบ...

กัับโอกัาสได้้เขีียน Columnกัับโอกัาสได้้เขีียน Column

ประสบกัารณ์์ทำำางานและกัารเด้ินทำางประสบกัารณ์์ทำำางานและกัารเด้ินทำาง

ฟองนำ�าแห้้ง ๆ ทำี�ใช้้ดู้ด้ความรู้ฟองนำ�าแห้้ง ๆ ทำี�ใช้้ดู้ด้ความรู้

จากัร่�นพี่ี�มาให้้ได้้มากัทำี�ส่ด้จากัร่�นพี่ี�มาให้้ได้้มากัทำี�ส่ด้
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Agility คืรั้งที� 4 ต้นปีแต่งงาน..ปลายปีเปลี�ยนงาน

 หลัังจากนั�นกลัับัเม่อีงไท่ยมาไดี้ปรั้ะมาณ์หน่�งปี ก็เกิดีค่วัามเปลีั�ยนแปลัง 
ค่รัั้� ง ใหญ่  ค่่อี  ต้นปีแต่งงานแลัะปลัายปี ตัดี สินใจที่� จะ เปลีั� ยนงานไปอียู่ กับั 
ห้อีงค่า้เงนิธ์นาค่ารั้ การั้ตดัีสินใจเปลีั�ยนงานไดีส้รั้า้งค่วัามไมส่บัายใจใหกั้บัที่�บ้ัานอียา่งสงู 
เพรั้าะ Firm ที่�ท่ำาอียู่ ก็มีค่วัามมั�นค่งแลัะมี Career Path ที่�ชัิดีเจน การั้ไปเริั้�มต้นกับั 
ที่�ใหม่ในห้อีงค่้าเงิน มีค่วัามไม่แน่นอีนสูง แลัะมีค่นท่ักวั่า “เขาจะเอานักบััญชีัไปิไว้ิ้ใน 
ห้องคุ้าเง้นทำาไมี” ค่ำาพูดีจากค่นสอีงค่นที่�ท่ำาให้ตัดีสินใจเปลีั�ยนงาน นั�นค่่อี จากภรั้รั้เมียสุดีที่�รัั้ก 
“อียากท่ำาก็ท่ำาเลัย ม. สนับัสนุน” แลัะจากเจ้านายใหม่ว่ัา “ถ้้าผู้มีจะหานักการเง้น 
เรามีีอยู�เต็้มีธุนาคุาร เต้็มีห้องคุ้าเง้นอยู�แล้วิ้ แต้�ผู้มีอยากไดู้คุนอีกแบับัที�จะเข้ามีา 
ร�วิ้มีงาน” ตอีนนั�นก็แอีบัคิ่ดีว่ัา ค่นอีีกแบับัค่่อีแบับัไหนนะ? แล้ัวัเรั้าค่่อีค่นแบับันั�นไหม 
แต่ถ้้าไม่ลัอีงก็ไม่รู้ั้ แลัะแน่นอีน “การั้เปลีั�ยนงานใหม่” ก็กดีดัีนมาก ค่่อี ต้อีงเรีั้ยนรู้ั้ 
ทุ่กอีย่างใหม่ อีะไรั้ที่�เรั้าเค่ยรู้ั้ เค่ยใช้ิ แท่บัไม่ค่่อียได้ีใช้ิกับัที่�ท่ำางานใหม่ แลัะเพ่�อีนร่ั้วัมงาน 
ไม่เข้าใจภาษา Debit /Credit ขอีงเรั้า แลัะเรั้าก็ไม่เข้าใจภาษา Bid/Offer ขอีงเขา 
ก็เลัยต้อีงใช้ิเวัลัา “ปิรับัตั้วิ้ ปิรับัใจ ปิรับัการทำางาน ปิรับัว้ิ้ธีุสื�อสาร สนุกกับังานและ 
โอกาสที�เข้ามีาเรื�อย ๆ” จนตอีนนี�ก็เข้าปีที่� 6 แล้ัวักับังานในห้อีงค้่าเงิน

Agility คืรั้งที� 3 กลับไปทำางานเมืองนอกอีกคืรั้ง 

และได้ทำางานส่วนงานที�ปรึกษาด้วยนะ

 แม้ว่ัาตอีนอียู่เม่อีงไท่ย จะได้ีมีโอีกาสไปท่ำา Advisory Project อียู่บ้ัาง 
แต่ก็ไม่ได้ีท่ำาเต็มตัวั จนมีโอีกาสได้ีไปท่ำางานที่� Australia Office ขอีง Big 4 ในส่วันงาน 
CFO Advisory and Financial Risk Management ก็ท่ำาให้เปิดีโลักกว้ัางอีีกค่รัั้�งหน่�ง
ค่วัามมั�นใจที่�เรั้าเค่ยมีในฐานะ Leading Bank Auditor หายไปภายในสอีงเด่ีอีน นั�นเพรั้าะ
เรั้าเริั้�มรู้ั้ตัวัว่ัา “เรายังไมี�รู้ในส้�งที�คุวิ้รรู้ และก็ยังไมี�รู้วิ้�ามีีอีกเยอะไหมีที�ยังไมี�รู้  ทั�ง ๆ ที�
คุวิ้รรู้ หรือก็อยากจะรู้” ทั่�งค่วัามท้่าท่ายท่างด้ีานวััฒนธ์รั้รั้มขอีงที่�ท่ำางานใหม่ ลูักค้่าใหม่ 
แลัะลัักษณ์ะงานแบับัใหม ่เกิดีมาไมเ่ค่ยคิ่ดีเลัยว่ัา “ตอ้ีงเดีนิไปท่ำางานเงยหนา้ข่�น 45 อีงศัา 
เพ่�อีให้นำ�าตามันไม่ไหลัอีอีกมา” โชิค่ยังดีีที่�กัลัยาณ์มิตรั้ทั่�วัไท่ยแลัะทั่�วัโลัก ให้กำาลัังใจ 
อียา่งล้ันหลัาม โดียแรั้งผ่ลัักดัีนสำาคั่ญค่่อี “ค่รั้อีบัค่รั้วัั” ที่�เปรีั้ยบัเสม่อีนลัมใต้ปีก ให้กำาลัังใจ 
เรั้าเป็นอียา่งดีีเสมอีมา แลัะเพ่�อีนที่�ท่ำางานค่นหน่�งได้ีให้กำาลัังใจอียูใ่นวัันหน่�งว่ัา “It takes 
time, but when it clicks, it clicks /เราเห็นนะวิ้�านายพยายามี เชืั�อไหมีวิ้�าเดีู�ยวิ้ 
พอมัีนเข้าที� มัีนก็ทำาไดู้เอง” จากนั�นพอีท่ำางานไปได้ีสอีงปี Feedback ที่�ได้ีจากเจ้านาย 
ก่อีนยา้ยกลัับัมาเม่อีงไท่ย ค่่อี “You are one of the reliable members of our team”
ซ่ึ่�งตอีนนั�นค่่อี “รู้ั้ส่ก Peak มากวั่า “เรั้ารู้ั้ตัวัมาตลัอีดีว่ัา เรั้าไม่ใช่ิค่นเก่งในท่ีม เพรั้าะ 
ค่นอ่ี�น ๆ มีปรั้ะสบัการั้ณ์์แน่นแลัะเรีั้ยกได้ีว่ัาเป็นตัวั Top ขอีง Firm ในเร่ั้�อีงที่�เขาท่ำา  
ดัีงนั�น การั้ที่�ได้ีรั้บัั Recognition จากตัวั Top ว่ัาเรั้านั�นเป็นที่�ได้ีรั้บััค่วัามไว้ัวัางใจ เรีั้ยกได้ีวัา่ 
เป็นหน่�งในค่วัามภาค่ภูมิใจในการั้ท่ำางาน (ใค่รั้มอีงไงไม่รู้ั้ เรั้าก็เล่ัอีกมอีงบัวักลัะกัน)

ปรับตััว ปรับใจ

ปรับก็ารที่ำางาน

ปรับวิธี่สื่่อสื่าร

สื่นุก็ก็ับงาน และโอก็าสื่

ที่่�เข้้าม่าเร่อย้ ๆ

เราย้ังไม่่ร้้ในสื่ิ�งที่่�ควรร้้ 

และก็็ย้ังไม่่ร้้ว่า 

ม่่อ่ก็เย้อะไหม่ที่่�ย้ังไม่่ร้้  

ที่ั�ง ๆ ที่่�ควรร้้ 

หรือก็็อย้าก็จะร้้

“โต๊๊ะทำำางานในห้้องค้าเงิน”“โต๊๊ะทำำางานในห้้องค้าเงิน”
“บทำบาทำกัารเป็นวิทำยากัร”“บทำบาทำกัารเป็นวิทำยากัร”

รูปต๊อนทำำางานทำี� Australiaรูปต๊อนทำำางานทำี� Australia
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Agility คืรั้งล่าสุดกับบทบาทกรรมการ 

ด้านประชาสัมพันธ์์ของสภาว่ชาชีพบัญชี

 เม่�อีปีที่�แล้ัวัได้ีรัั้บัโอีกาสได้ีเข้ามาเป็นกรั้รั้มการั้ด้ีานปรั้ะชิาสัมพันธ์์ขอีง 
สภาวิัชิาชีิพบััญชีิ ซ่ึ่�งเป็นเร่ั้�อีงที่�ท้่าท่ายมากว่ัา “เรั้าจะส่�อีสารั้อีย่างไรั้ให้สมาชิิกเข้าใจ 
Challenge แลัะการั้ปรัั้บัตัวัในฐานะผู้่ปรั้ะกอีบัวิัชิาชีิพบััญชีิ” ก็ต้อีงขอีขอีบัคุ่ณ์ 
ท่่านสมาชิิก กรั้รั้มการั้ แลัะเจ้าหน้าที่�ในสภาวิัชิาชีิพบััญชีิทุ่กท่่านที่�ให้ค่วัามไว้ัวัางใจ 
แลัะให้โอีกาสในการั้เข้ามาปรัั้บัเปลีั�ยนวิัธี์การั้แลัะงานท่างด้ีานปรั้ะชิาสัมพันธ์์ขอีง 
สภาวัิชิาชิีพบััญชิี ให้ก้าวัท่ันกับั Disruptions ในดี้านต่าง ๆ ไม่ว่ัาจะจากมาตรั้ฐาน 
ด้ีานวิัชิาชีิพบััญชีิเอีง จากด้ีาน Technology  ด้ีานกฎเกณ์ฑ์์ หร่ั้อีแม้แต่ค่วัามค่าหวััง 
จากสังค่มที่� มี ต่อี ผู้่ปรั้ะกอีบัวิัชิาชีิพบััญชีิ “การั้ที่� ไ ด้ี รัั้บัโอีกาสเข้ามาท่ำางาน 
ในสภาวิัชิาชีิพบััญชีิท่ำาให้ได้ีรัั้บัโอีกาสมากมาย” ไม่ว่ัาจะเป็น Board Room Experience 
การั้ไดีรั้ั้บัฟัังข้อีคิ่ดีเหน็จากสมาชิิกที่�มีอียูก่ว่ัา 8 หม่�นรั้ายทั่�วัปรั้ะเท่ศั การั้ไดีมี้โอีกาสพฒันา
รูั้ปแบับัการั้ส่�อีสารั้เพ่�อีให้เป็นปรั้ะโยชิน์ต่อีสมาชิิกแลัะผู้่รั้่วัมตลัาดี เพ่�อีให้วิัชิาชีิพบััญชิี 
ได้ีรัั้บัการั้ต่อียอีดีแลัะเป็นกลัไกสำาคั่ญในการั้พัฒนาเศัรั้ษฐกิจขอีงปรั้ะเท่ศั

ผมมีความคิด้อยู�เสมอว�า ผม คือ คนพี่ันธ์์ A เพี่ราะเราเป็น

 ตอีนนี�ต้อีง เพิ�ม Agility เข้าไปในพันธุ์กรั้รั้มดี้วัย เพรั้าะถ่้อีเป็นอีงค่์ปรั้ะกอีบั
สำาคั่ญต่อีการั้ปรั้ะกอีบัวิัชิาชีิพในโลักปัจจุบััน

 สุดูท้ายนี� ผู้มีฝากต้้ดูต้ามีงานทางดู้านปิระชัาสัมีพันธุ์ของทีมีสื�อสาร
องค์ุกรดู้วิ้ย ไมี�วิ้�าจะเป็ิน Mascot น้องคุ้ดู ที�ออกมีาใหมี� การปิรับัปิรุงรูปิแบับั 
TFAC Newsletter และแผู้นงานการปิรับัปิรุง TFAC Website โดูยมีีน้อง ๆ 
ทีมีงานสื�อสารองคุ์กร และเจ้าหน้าที�สภัาว้ิ้ชัาชัีพบััญชีัทุกท�านทำาหน้าที� กัน 
อย�างเข้มีแข็ง และพร้อมีรับัฟังคุวิ้ามีเห็นเพื�อนำาไปิพัฒนาสภัาว้ิ้ชัาชีัพบััญชีัของ 
พวิ้กเราทุกคุนดู้วิ้ยนะคุรับั

กัิจกัรรม “TFAC Engagementกัิจกัรรม “TFAC Engagement

Day 2020” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ีDay 2020” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี

งานอบรมภายในให้้ความรู้เร่อง งานอบรมภายในให้้ความรู้เร่อง 

“เต๊รียมพี่ร้อม TFAC สู� PDPA อย�างมี“เต๊รียมพี่ร้อม TFAC สู� PDPA อย�างมี

ประสิทำธ์ิภาพี่” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ีประสิทำธ์ิภาพี่” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี

น้้อง KID

 Knowledge

 Innovation

 Dynamic

“คิด้ด้ี ทำำาด้ี เพี่่อพี่ัฒนาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี”

American Educated

Australian Experienced

Accountant/Auditor/Advisor

เราจะสื่่อสื่ารอย้่างไร

ให้สื่ม่าช่ิก็เข้้าใจ 

Challenge

และก็ารปรับตััว

ในฐานะผู้้้ประก็อบ

วิช่าช่่พบัญช่่

กัารสัมมนาพี่ิจารณ์์ TFRS 9 IBOR กัารสัมมนาพี่ิจารณ์์ TFRS 9 IBOR 

Reformaion Phase 2 and Related Reformaion Phase 2 and Related 

disclosure ผ�าน Facebook Livedisclosure ผ�าน Facebook Live
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Upskill และ Reskill

ความท้้าท้ายสำำาหรัับ CFO และผู้้้ปรัะกอบวิชาชีพบัญชี

ในโลกท้ี�เปลี�ยนแปลงอย่างรัวดเรั็ว

บท้นำา

	 ทุุกวัันน้� เราอยู่่� ในโลกม้ีการเปล้�ยู่นแปลงเกิดข้ึ้�น 
อยู่่�ตลอดเวัลา	 และในอัตราทุ้� รวัดเร็วั ข้ึ้�น	 ม้ีการพััฒนา 
ด้านวิัทุยู่าศาสตร์และเทุคโนโลยู่้ใหมี�	ๆ	มีาอยู่�างไมี�หยูุ่ดนิ�ง	อาทิุ 
Artificial	 Intelligence	 (AI),	Machine	Learning,	Robotic	
Process	Automation	(RPA),	Cloud	Computing,	Internet 
of	 Things	 (IoT)	 และ	Cognitive	 Technology	 เป็นต้น 
จนทุำาให้เกิด	Disruption	ในการเปล้�ยู่นร่ปแบบการดำาเนินธุุรกิจ 
การใช้้ช้้วิัตประจำาวััน	และวิัธุ้การทุำางานขึ้องแต�ละสายู่อาช้้พั 
อยู่�างทุ้�ไมี�เคยู่เกิดข้ึ้�นมีาก�อน	ส�งผลให้ภู่มิีศาสตร์การแขึ้�งขัึ้น 
ในธุุรกิจม้ีการเปล้�ยู่นร่ปแบบด้วัยู่เช้�นกัน	การช้้�วััดควัามีสามีารถ
ในการแขึ้�งขัึ้นจะไมี�ได้ข้ึ้�นอยู่่�กับ	“ขึ้นาด”	หรือ	“เสถ้ยู่รภูาพั” 
อ้กต�อไป	แต�จะเป็นเรื�องขึ้อง	“ควัามีเร็วั”	 ในการปรับเปล้�ยู่น
โครงสร้างและกลยูุ่ทุธ์ุในการดำาเนินธุุรกิจ	และวัิธุ้การทุำางาน 
ให้เกิดประสิทุธิุภูาพัทุ้�ส่งข้ึ้�น	ทุ้�จะเป็นตัวัช้้�วััดสำาคัญในการรักษา
ควัามีสามีารถในการแขึ้�งขัึ้นต�อไปในอนาคต	 ดังนั�นการพััฒนา
ควัามีสามีารถในการแขึ้�งขัึ้นขึ้องบุคลากรในแต�กลุ�มีอาช้้พัจะเป็น
ประเด็นทุ้�องค์กรต�าง	ๆ	 ให้ควัามีสำาคัญมีากข้ึ้�น	ส�งเสริมีและ 
ขัึ้บเคลื�อนให้องค์กรม้ีวััฒนธุรรมีการเร้ยู่นร้่อยู่�างไมี�หยูุ่ดนิ�ง 
เพืั�อเตร้ยู่มีพัร้อมีต�อการเปล้�ยู่นแปลงทุ้�เกิดข้ึ้�นได้ต�อไป

	 ผ้่ทุ้�ประกอบวิัช้าช้้พัสายู่งานการเงินและบัญช้้เองนั�น 
เป็นสายู่อาช้้พัทุ้�ม้ีควัามีจำาเป็นต้องเร้ยู่นร้่พััฒนาทัุกษะใหมี�ในหน้าทุ้�
การงานอยู่�างมีากทุ้�สุด	 เนื�องจากเป็นสายู่งานทุ้�จะม้ีแน้วัโน้มี 
การทุดแทุนแรงงานด้วัยู่เทุคโนโลยู้่และนวััตกรรมีใหมี�เป็นอันดับ
ต้น	ๆ 	ในอ้ก	5	ปีข้ึ้างหน้า	ด้วัยู่ภูาพัลักษณ์์ทุ้�เป็นงานทุ้�ต้องใช้้ทัุกษะ
เฉพัาะเจาะจง	ส�วันใหญ�เป็นงานลักษณ์ะ	Routine	เพืั�อเป็นไป
ตามีระเบ้ยู่บกฎเกณ์ฑ์์หรือเป็นเพ้ัยู่งแค�หน�วัยู่งานสนับสนุนธุุรกิจ
เทุ�านั�น		แม้ีแต�ผ้่บริหารระดับส่งสุดในสายู่งานการเงินอยู่�าง	CFO	เอง 
ต้องม้ีการเปล้�ยู่นแปลงบทุบาทุในองค์กร	ให้ม้ีควัามีร้่และทัุกษะ
ใหมี�นอกเหนือจากบริหารทุางการเงิน	วัางแผนการพััฒนาเส้นทุาง
อาช้้พัและส�งเสริมีการเร้ยู่นร้่และฝึึกฝึนทัุกษะใหมี�แก�บุคลากร 
ให้ม้ีควัามีพัร้อมีต�อวิัธุ้การทุำางานในบทุบาทุใหมี�ทุ้�ช้�วัยู่เพิั�มีม่ีลค�า
ทุางธุุรกิจต�อไปได้
	 ในช้�วัง	4-5	ปีทุ้�ผ�านมีา	ประเด็นเรื�อง	Big	Data	เป็นสิ�งทุ้� 
ทุุกองค์กรให้ควัามีสนใจเป็นอยู่�างมีาก	และด้วัยู่ควัามีก้าวัหน้า 
ขึ้องเทุคโนโลยู้่และนวััตกรรมีสมัียู่ใหมี�	 ปัจจุบันม้ีเครื�องมืีอ 
ทุ้�สามีารถเก็บข้ึ้อม่ีลทุางธุุรกิจได้อยู่�างมีากมีายู่ในหลากหลายู่มิีติ 
และม้ีบริษัทุทุ้�พัยู่ายู่ามีแปลงสภูาพัองค์กรขึ้องตนให้เป็น	Data	
Driven	Organization	มีากข้ึ้�น	 โดยู่ทุ้�ต้องม้ีกลยุู่ทุธ์ุการพััฒนา 
ข้ึ้ดควัามีสามีารถขึ้ององค์กรอยู่�างทัุ�วัถ้ง	 ม้ีแผนการลงทุุน 

ในเทุคโนโลยู้่ใหมี�ควับค่�ไปกับการพััฒนาควัามีร้่และทัุกษะขึ้องบุคลากรในการใช้้
เทุคโนโลยู้่ดังกล�าวั	ด้วัยู่ประเด็นน้�เอง	บุคลากรสายู่งานการเงินและบัญช้้	ซ้ึ่�งม้ีทัุกษะ
ในการรวับรวัมีและวิัเคราะห์ข้ึ้อม่ีลเชิ้งธุุรกิจ	จ้งม้ีควัามีสำาคัญอยู่�างยิู่�งในการขัึ้บเคลื�อน
องค์กรให้เป็น	Data	Driven	Organization	อยู่�างแทุ้จริง	และม้ีควัามีจำาเป็นทุ้� 
ต้องพััฒนาควัามีร้่และทัุกษะการทุำางานใหมี�	เพืั�อยู่กระดับข้ึ้ดควัามีสามีารถขึ้ององค์กร
ให้ม้ีควัามีพัร้อมีทุ้�จะเติบโตต�อไป	ทุ�ามีกลางควัามีเปล้�ยู่นแปลงทุ้�เกิดข้ึ้�นอยู่่�ตลอดเวัลา

อะไรัคือการั Upskilling และ Reskilling ?

	 การ	Upskilling	หรือ	 พััฒนาทัุกษะโดยู่การเร้ยู่นร้่วิัธุ้การทุำางานใหมี�	ๆ 
เ พืั� อใ ห้ดำา เ นินงานทุ้�ทุำาอยู่่� ใ ห้แตกต�างจากเ ดิมี	 เช้�นนักบัญช้้เร้ยู่น ร้่ วิั ธุ้การ 
นำากระบวันการ	Robotics	Process	Automation	เพืั�อจัดเตร้ยู่มีข้ึ้อม่ีลทุางการเงิน 
ลักษณ์ะ	 Real-time	 ให้แก�กลุ�มีบุคคลทุ้�เก้�ยู่วัข้ึ้อง	 ทัุ�งภูายู่ในและนอกองค์กร 
ได้อยู่�างทัุ�วัถ้ง	 ในขึ้ณ์ะทุ้�	 Reskilling	หรือ	 พััฒนาทัุกษะใหมี�หรือทัุกษะทุ้�ส่งข้ึ้�น 
เพืั�อสามีารถทุำางานหรือรับบทุบาทุใหมี�ในองค์กรได้	 เช้�น	 พันักงานบริษัทุ 
ในสายู่งานบัญช้้ทุ้�ม้ีหน้าทุ้�ทุำา	Data	Entry	เร้ยู่นร้่ทัุกษะวิัเคราะห์ข้ึ้อม่ีลเชิ้ง	Big	Data	หรือ 
เร้ยู่นร้่วิัธุ้การใช้้เครื�องมืีอ	AI	 เพืั�อตรวัจสอบและประเมิีนควัามีเส้�ยู่งในการทุุจริต 
ทุางบัญช้้ได้	โดยู่พันักงานทุ้�ผ�านการ	Reskilling	หรือ	Upskilling	สามีารถนำาควัามีร้่ 
ดังกล�าวัมีาพััฒนาทัุกษะขึ้องบุคลากรในองค์กรได้ด้วัยู่เช้�นกัน
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อะไรัคือ Skillset ท้ี�จำาเป็นสำำาหรัับ CFO และนักบัญชีต่อไปในอนาคต ?

	 บทุบาทุขึ้อง	CFO	และนักบัญช้้ในโลกยุู่คดิจิทัุล	ได้ยู่กระดับจากผ้่บริหารการเงินขึ้องบริษัทุ	มีาเป็นผ้่นำาองค์กรในการขัึ้บเคลื�อนแผนกลยุู่ทุธ์ุ 
และเป็นผ้่นำาและบริหารการเปล้�ยู่นแปลงวััฒนธุรรมีการทุำางานขึ้ององค์กร	โดยู่นำาเทุคโนโลยู้่และนวััตกรรมีใหมี�มีาใช้้ในการปฏิิบัติงาน	สามีารถบริหาร
และวิัเคราะห์ข้ึ้อม่ีลทุางธุุรกิจในลักษณ์ะ	Real-time	เพืั�อประกอบการตัดสินใจเชิ้งกลยุู่ทุธ์ุอยู่�างม้ีประสิทุธิุภูาพัยิู่�งข้ึ้�น	ซ้ึ่�งทัุกษะหลักทุ้�	CFO	จะต้องม้ีต�อไป 
ในอนาคต	ม้ีอยู่่�	8	ประเภูทุ	

8 ท้ักษะท้ี� CFO และนักบัญชีควรัมีในอนาคต

ทุ้�มีา:	Economic	Times	CFO	(ETCFO.com)

แรงงานดิิจิิทััล
(Digital Labour)

ความมั�นคงและ
ปลอดิภััยทัางไซเบอร์
(Cybersecurity)

ผู้้�นำาการวิเคราะห์์ข้�อม้ล
(Data Analysis
Leadership)

ความร่วมมือระห์ว่างสายงาน
(Cross-functional
Collaboration)

ทัักษะดิ�านอารมณ์์และสังคม
(Soft Skills)

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

ความเข้�าใจิภัาพให์ญ่่องค์กร
(Broader Picture)

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

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

CFO	และนักบัญช้้ต้องตระหนักถ้งภัูยู่คุกคามีทุางไซึ่เบอร์ทุ้�อาจสร้างควัามีเส้ยู่หายู่ทุางการเงิน 
แก�องค์กร	ทัุ�งทุางตรงและทุางอ้อมี	โดยู่จะต้องม้ีการวิัเคราะห์ผลกระทุบต้นทุุนและผลประโยู่ช้น์	
และปล่กฝัึงจิตสำาน้กด้าน	Cybersecurity	ในองค์กรเพืั�อบริหารควัามีเส้�ยู่งทุางไซึ่เบอร์ได้อยู่�างยัู่�งยืู่น

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

เทุคโนโลยู้่และนวััตกรรมีสมัียู่ใหมี�จะช้�วัยู่ให้ข้ึ้อจำากัดในการทุำางานระหวั�างสายู่งานลดลง	ดังนั�น	CFO	
และนักบัญช้้จะต้องเป็นตัวักลางในการเสริมีสร้างควัามีร�วัมีมืีอระหวั�างสายู่งานเปร้ยู่บเสมืีอนทุ้�ปร้กษา
ทุางธุุรกิจขึ้ององค์กร	เพืั�อให้องค์กรม้ีควัามีพัร้อมีในการรับมืีอควัามีเปล้�ยู่นแปลงทุ้�จะเกิดข้ึ้�นได้

CFO	และนักบัญช้้ต้องม้ีควัามีสามีารถในการสร้างควัามีสัมีพัันธ์ุทุ้�ด้	สามีารถนำาเสนอข้ึ้อม่ีลซัึ่บซ้ึ่อน 
ให้บุคคลจากต�างสายู่งานเข้ึ้าใจได้	จ้งจำาเป็นต้องม้ีทัุกษะด้านมีนุษย์ู่สัมีพัันธ์ุเป็นอยู่�างมีาก	ไมี�วั�าจะเป็น
ทัุกษะในการสื�อสาร	การกระชั้บสัมีพัันธุไมีตร้กับผ้่ม้ีส�วันได้เส้ยู่และการเจรจาต�อรองก็ตามี

ประเด็น	ESG	จะเป็นหัวัข้ึ้อทุ้�นักลงทุุนให้ควัามีสนใจกับบริษัทุมีากข้ึ้�นในอนาคต	บทุบาทุขึ้อง	CFO	
และนักบัญช้้ซ้ึ่�งเป็นผ้่ขัึ้บเคลื�อนส�วันงานนักลงทุุนสัมีพัันธ์ุมีาโดยู่ตลอดจะต้องเป็นผ้่ร�วัมีกำาหนดและ
พััฒนากลยุู่ทุธ์ุด้านควัามียัู่�งยืู่นขึ้ององค์กร	ควับค่�ไปกับคณ์ะกรรมีการด้านควัามียัู่�งยืู่น

CFO	และนักบัญช้้จะต้องเข้ึ้าใจภูาพัใหญ�ขึ้องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมี	รวัมีถ้งการเปล้�ยู่นแปลง
ต�าง	ๆ	ทุ้�ส�งผลกระทุบต�อระบบนิเวัศการดำาเนินธุุรกิจ	เพืั�อเป็นแรงผลักดันในการศ้กษาหาโอกาส 
การลงทุุนใหมี�ให้แก�องค์กรได้

CFO	และนักบัญช้้จะต้องม้ีไหวัพัริบในการเปล้�ยู่นแปลงขึ้องเทุคโนโลยู้่ในอนาคตทุ้�จะสามีารถ 
รองรับขึ้นาดธุุรกิจทุ้�ใหญ�ข้ึ้�น	ลดภูาระการทุำางานด้วัยู่มืีอ	กระจายู่ทุรัพัยู่ากรไปในงานวิัเคราะห์ 
และงานทุ้�เพิั�มีม่ีลค�าขึ้องบริษัทุได้มีากข้ึ้�น	เพืั�อรักษาควัามีสามีารถในการแขึ้�งขัึ้นต�อไปในระยู่ะยู่าวั
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จะดำาเนินการั Upskilling และ Reskilling บุคลากรัอย่างไรัให้ปรัะสำบผู้ลสำำาเรั็จ ?

	 การ	Upskilling	 และ	 Reskilling	 บุคลากรในองค์กรนั�น 
สามีารถทุำาได้ทัุนทุ้	ไมี�จำาเป็นต้องใช้้งบประมีาณ์หรือการลงทุุนขึ้นาดใหญ� 
ตั�งแต�แรก	 แต�จะต้องม้ีการวัางแผนการฝึึกฝึนทัุกษะการทุำางานและ 
ควัามีร้่ใหมี�อยู่�างชั้ดเจน	สร้าง	Roadmap	การพััฒนาทัุกษะและมีอบหมีายู่
บทุบาทุหน้าทุ้�แตกต�างจากเดิมี	ยิู่�งในยุู่คหลัง	COVID-19	ทุ้�ม้ีการปฏิิบัติงาน 
จากนอกสถานทุ้�ทุำางานได้บุคลากรจะสามีารถเร้ยู่น ร้่ทัุกษะใหมี� 
ได้ยืู่ดหยุู่�นมีากข้ึ้�น	ผสมีผสานเวัลาทุำางานและการเร้ยู่นร้่ให้กลมีกลืนกับ 

ช้้วิัตประจำาวัันขึ้องพัวักเขึ้าได้	 โดยู่องค์กรต้องม้ีระบบการติดตามี 
ควัามีคืบหน้าและทุดสอบสิ�งทุ้�เร้ยู่นร้่มีาอยู่�างชั้ดเจน	ทุ้�สำาคัญกระบวันการ 
ดังกล�าวัไมี�ใช้�การทุำาครั�งเด้ยู่วัจบ	แต�จะต้องทุำาต�อไปเรื�อยู่	ๆ	หล�อหลอมี 
วััฒนธุรรมีการเร้ยู่นร้่อยู่�างไมี�ม้ีข้ึ้ดจำากัด	 เพัราะทุุกวัันน้�ม้ีควัามีร้่และ 
ทัุกษะใหมี�ให้เร้ยู่นร้่อยู่่�ตลอดเวัลา

Ways to Upskill Your

Team and Prepare Them

for the Future of Work

Virtual Training Microlearning Mentoring

P2P Learning Financial aid

Support employees to pursue

in-depth education or

certification of a new subject

to accommodate their

present and future roles

New knowledge built upon

small, constructive

self-learning tools amidst

busy schedules

Transfer knowledge between

subject matter experts

and less experienced

employees, such

as job shadowing

Partake in seminars or

webinars to learn what

others in the same field

of expertise are doing

and share within your

own organization

Support employees to pursue

in-depth education or

certification of a new subject

to accommodate their present

and future roles
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ปิดท้้ายบท้ความ

	 การ	Upskilling	และ	Reskilling	ขึ้องบุคลากรนั�น	นอกจาก 
จะเป็นประโยู่ช้น์ต�อองค์กรในระยู่ะยู่าวัแล้วั	 ยัู่งสามีารถรักษาบุคลากร 
ทุ้�ม้ีคุณ์ภูาพัให้อยู่่�กับองค์กรต�อไป	และม้ีควัามีผ่กพัันกับองค์กรยิู่�งข้ึ้�น 
โดยู่การทุ้�องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรเหล�านั�นได้เร้ยู่นร้่สิ�งใหมี�	ทุุ�มีเทุเวัลา
และลงทุุนในตัวัเขึ้าให้ฝึึกฝึนและทุดลองทัุกษะทุ้�เร้ยู่นร้่มีาทุำาให้เขึ้าร้่ส้ก 
วั�าองค์กรเห็นคุณ์ค�าขึ้องสิ�งทุ้�เขึ้าพัยู่ายู่ามีทุำา	 เพืั�อสร้างควัามีแตกต�าง 
จากเดิมีได้		จ้งอยู่ากจะขึ้อฝึากประเด็นเรื�อง	Upskilling	และ	Reskilling 
ให้แก�ผ้่นำาองค์กรสายู่งานการเงินและบัญช้้ทุุกทุ�านได้พิัจารณ์าและ 
ริเริ�มีทุำา	เพืั�อสร้างบุคลากรทุ้�ม้ีคุณ์ภูาพัในสายู่งานน้�ต�อไปด้วัยู่ค�ะ	ขึ้อบคุณ์ค�ะ		

เอกสารอ�างอิง

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

โดย นางสาวนภารััตน์ ศรัีวรัรัณวิทย์
กรรมีการในคณ์ะกรรมีการวิัช้าช้้พับัญช้้ด้านการบัญช้้บริหาร
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ทัักษะทั่�นัักบััญชี่ในัอนัาคตต้องมี่

	 ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ	 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ทั้งเทคโนโลยี	 เศรษฐกิจ	
รวมทัง้เหตกุารณร์ะบาดของ	COVID-19	ทีส่ง่ผลกระทบอยา่งรอบดา้นและเปน็วงกวา้ง	ชว่งเวลา 
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ิงใหญ่เหล่านี้	 นำาไปสู่การปรับตัวและความพยายามเปลี่ยนแปลง 
ทั้งระดับบุคคลและองค์กรในหลายสาขาอาชีพและธุรกิจ

ทำำ�ไมต้้อง Soft Skill?

Soft Skill อะไรทำ่�นัักบััญชี่ในัอนั�คต้ควรม่?

	 จากการทำาวิจัยด้านการสรรหาบุคลากรของ	Randstad	Financial	&	Professional	ซึ่งเป็นบริษัท 
ให้คำาปรึกษาด้านบุคลากรในยุโรปที่มีอายุมากกว่า	 60	ปี	พบว่าบริษัทในตลาดงานต้องการสรรหาบุคลากร 
ที่มีความสามารถด้าน	 Soft	 Skill	 (ร้อยละ	 76)	 ความสามารถด้านการสื่อสารและมีทักษะด้านการฟัง 
(รอ้ยละ	48)	และทกัษะในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบันายจา้ง	(รอ้ยละ	44)	ในขณะเดยีวกนั	บคุลากรระดบัผูบ้รหิาร 
ควรมคีวามสามารถในการทำางานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีกดดัน	รวมถงึมีมมุมองดา้นธรุกจิท่ีเฉยีบแหลม	(รอ้ยละ	24)	
และมีความสามารถในการประสานงานและทำางานเป็นทีมกับผู้อื่นได้อีกด้วย	

	 ในปี	2563	World	Economic	Forum	(WEF)	ได้ทำาวิจัยโดยประเมินผลกระทบจาก	COVID-19	เกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	โดยสรุปอย่างมีนัยสำาคัญว่าภายในปี	2568	ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	
ตอ้งไดร้บัการพฒันาทกัษะใหม	่ๆ 	(Reskilling)	ใหส้อดรบักบัความตอ้งการตลาดในอนาคต	ทัง้นี	้8	ใน	10	ของทักษะ 
ในอนาคตนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะด้าน	Soft	Skill

	 จากผลการวิจัยเรื่องทักษะของลูกจ้างในอนาคตซึ่งจัดทำาโดย	WEF	และ 
จากการรวบรวมขอ้มลูจากหนว่ยงานวชิาชพีในตา่งประเทศท่ีเกีย่วขอ้งกบันกับญัชี	เชน่ 
สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	 (American	 Institute	of	
Certified	Public	Accountants	หรือ	AICPA)	สถาบันนักบัญชีบริหาร	(Chartered	
Institute	of	Management	Accountants	หรือ	CIMA)	สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน 
(The	 Institute	of	 Internal	Auditors	หรือ	 IIA)	 โดยสามารถสรุปทักษะด้าน 
Soft	Skill	5	ด้าน	ที่นักบัญชีในอนาคตควรมีไว้ดังต่อไปนี้
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	 คือ	ทักษะในการส่งข้อความหรือส่ือสารให้กับผู้รับสาร	เช่น	ทักษะการเป็นผู้ฟังท่ีดี	ทักษะการส่ือข้อความ
ให้กับผู้รับสาร	 ท้ังจากการเขียนหรือการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ	ท้ังน้ี	นักบัญชีมักจะมีความสามารถในเชิงวิชาการ
สามารถจัดทำาข้อมูลทางบัญชีมากมาย	แต่มีจุดอ่อนในการส่ือสารข้อมูลทางบัญชีเหล่าน้ีให้กับคนท่ีไม่มีพ้ืนฐาน 
ด้านบัญชีได้เข้าใจ	 ดังน้ันนักบัญชีควรได้รับการเสริมทักษะการส่ือสาร	 สามารถให้คนนอกวงการบัญชี 
เช่น	ผู้บริหารนกัลงทนุ	นักวเิคราะห	์หรือบคุคลอ่ืนท่ีไม่มีพ้ืนฐานดา้นบญัช	ีเข้าใจและนำาข้อมลูจากนกับญัชไีปตดัสนิใจ 
ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ	

	 คือ	 ทักษะในปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง	ความท้าทายใหม่	 ๆ	 การเปล่ียนแปลง 
ในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กรท่ีเปล่ียนแปลง	ซ่ึงนักบัญชีในอนาตตต้องพัฒนาทักษะด้านการปรับตัว 
การเรียนรู้ทักษะใหม่	 ๆ	 และมีความสามารถในการประยุกต์การทำางานตามรูปแบบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร	 การทำางานร่วมกับบุคลากรรุ่นใหม่	 และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 
กับคนในองค์กร	โดยพร้อมท่ีจะทำางานในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป

	 คือ	 ทักษะในการเข้าใจธุรกิจขององค์กร	และการประยุกต์ใช้	 รวมถึงความเข้าใจกระบวนการทำางาน 
ขององค์กร	ความเช่ือมโยงการทำางานในองค์กร	และความรู้ด้านธุรกิจในภาพกว้างท่ีมากกว่าความรู้ด้านบัญช ี
ด้านเดียว	 เช่น	การเช่ือมโยงความรู้ด้านบัญชีกับความรู้ทางภาษี	กฎหมาย	ระบบสารสนเทศ	ทรัพยากรบุคคล 
การตลาด	การเงิน	และการบริหารความเส่ียง	โดยนักบัญชีในอนาคตควรจะมีทักษะในการเช่ือมโยงประเด็นเหล่าน้ี
เพ่ือให้คำาแนะนำาให้กับผู้บริหารได้อย่างบูรณาการและมีความเฉียบแหลมทางธุรกิจ

	 คือ	ทักษะท่ีสามารถทำาให้องค์กรท่ีตนรับผิดชอบบรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังเป้าเอาไว้	ท้ังน้ี	ทักษะความเป็น
ผู้นำาอาจต้องใช้ทักษะหลายด้านผสมผสานกัน	ท้ังความสามารถในการตัดสินใจท่ีดี	ความสามารถในการสร้างทีมงาน	
การโน้มน้าวจิตใจคน	รวมถึงการเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์	(Emotional	intelligence)	ท้ังน้ี	นักบัญชีในอนาคต
โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร	ควรได้รับการฝึึกฝึนทักษะเหล่าน้ีเพ่ือนำาพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้

02    ทัักษะการสื่่อสื่าร (Communication Skill)  

03    ทัักษะการปรับตััว (Adaptability) 

04    ทัักษะด้้านธุุรกิจทั่�เฉี่ยบแหลม (Business Acumen)

05     ทัักษะความเป็นผู้้้นำา (Leadership Skill)

	 คือ	 ทักษะการสังเกตการณ์	การเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การตีความประมวลผล	และการสรุป 
ความเพ่ือนำาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีระบบ	 ท้ังน้ี	 นักบัญชีต้องยกระดับจากผู้ให้ข้อสังเกตหรือ 
ผู้ช้ีประเดน็ปญัหาใหกั้บผู้บริหารมาเปน็ผู้ให้คำาปรกึษา	ผู้นำาเสนอทางออกในการแกปั้ญหาพรอ้มทางเลอืกใหผู้้บริหาร
ในการตัดสินใจ

01    ทัักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) 
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	 การมีทักษะด้าน	Soft	Skill	 ต้องได้รับ
การฝึึกฝึนแรมปี	 ท้ังการเรียนภาคทฤษฏีีการนำาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏีิบัติจริง	และการนำากลับมา
ปรับเปล่ียนแก้ไข	 ท้ังน้ีการฝึึกฝึนด้าน	Soft	Skill	
อาจไม่มีทางลัดสำาหรับการพัฒนาส่วนบุคคล 
แต่การพัฒนา	Soft	Skill	ในระดับองค์กรสามารถ
การใช้เทคนิค	 Benchmarking	 ในการพัฒนา 
Soft	Skill	สำาหรับนักบัญชี	โดยนำาส่ิงท่ีองค์กรอ่ืน 
ทำาสำาเร็จแล้วมาประยุกต์ใช้กับบริบทขององค์กร
ตนเอง	 ซ่ึง วิ ธี น้ี ผู้ปฏิี บั ติ ไ ม่ ต้องเร่ิมจากศูนย ์
หรือเรียนรู้จากส่ิงท่ีคนอ่ืนเคยทำาผิดพลาดมาแล้ว
ซ่ึงองค์กรสามารถใช้เทคนิค	Benchmarking	 น้ี 
ไปพัฒนาแนวทางการพัฒนา	 ด้าน	 Soft	 Skill 
ของนักบัญชีในองค์กรตนเองได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ

Soft Skill ม่ทำ�งลััดสู่่�คว�มสู่ำ�เร็จหรือไม�?

บัทำสู่รุป

	 ในโลกธรุกิจทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	ทัง้ธรุกิจทีเ่กดิขึน้ใหม	่และธรุกจิเกา่ 
ที่หายไป	 จนเป็นเรื่องปกติวิถีใหม่	 (New	Normal)	 นักบัญชีนอกจากต้องปรับตัว 
ในด้านเทคนิคและทักษะเชิงวิชาการแล้ว	 นักบัญชีต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองในด้าน 
Soft	Skill	 เพื่อเป็นนักบัญชีในอนาคตท่ีมีคุณภาพและสามารถปรับตัวสอดรับกับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เราอยูที่ ไหน

ใครเกงที่สุด

เขาทำอยางไร

เราจะทำใหดีกวาเขา

ไดอยางไร

กระบวนการ

04

03

02

01

Benchmarking

ตัวชี้วัด

คา Benchmark

Best Practices

ประยุกตใช Best Practices

โดย นายสุุกิิจ วงศ์์ถาวราวัฒน์
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี
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ผลกระทบจากกฎหมาย

e-Service
	 จากการท่ี่�ได้้ม่ีการประกาศพระราชบััญญัติิ	 แก้ไขเพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร	 (ฉบัับัท่ี่�	 53)	พ.ศ.2564	บันราชกิจจานุเบักษา 
เม่ี�อวันท่ี่�	 10	 กุมีภาพันธ์์	2564	พระราชบััญญัติิดั้งกล่าว	กำาหนด้ให้เร่ยกเก็บัภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีจากผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศ	 เฉพาะส่่วน 
ท่ี่�ได้้รับัจากการให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส์่แก่ผูู้้ท่ี่�มิีได้้จด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีในประเที่ศไที่ย

	 ก่อนท่ี่�	พระราชบััญญัติิฉบัับัน่�จะม่ีผู้ลบัังคั่บัใช้ผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศท่ี่�ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส์่มีายังประเที่ศไที่ย	จะต้ิองเส่่ย 
ภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	โด้ยผูู้้ใช้บัริการในประเที่ศไที่ยจะม่ีหน้าท่ี่�นำาส่่งแที่น	ซ่ึ่�งผูู้้ม่ีหน้าท่ี่�นำาส่่งแที่นนั�น	จะเป็นผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี
ในประเที่ศไที่ย	นำาส่่งโด้ยใช้แบับัแส่ด้งรายการภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	ภ.พ.36	

	 ติามีแนวที่างปฏิิบััติิเดิ้มีนั�น	จะเห็นได้้ว่าผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศท่ี่�ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส์่ในราชอาณาจักรไที่ย	 	 ม่ีรายได้้ 
ท่ี่�เส่่ยภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีเพ่ยงเฉพาะส่่วนท่ี่�ให้บัริการแก่ผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีเท่ี่านั�น	ส่ำาหรับัรายได้้จากผูู้้ใช้บัริการอิเล็กที่รอนิกส์่ 
ท่ี่�มิีได้้จด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	ผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศจะม่ีรายได้้จากการให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส์่ทัี่�งจำานวน	ไม่ีต้ิองนำาส่่งภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี

	 จากปัญหาข้างต้ิน	ที่ำาให้เกิด้ค่วามีเส่่ยเปร่ยบัในการแข่งขันของผูู้้ประกอบัการท่ี่�เป็นผูู้้ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส์่ในประเที่ศไที่ย 
ท่ี่�จะต้ิองนำาส่่งภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	แต่ิผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศม่ีรายได้้บัางส่่วนท่ี่�มิีได้้นำาส่่งภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีให้แก่กรมีส่รรพากรประเที่ศไที่ย

โดย นางสาวโนรา  โพธิ์์�มััจฉา 
กรรมีการในค่ณะกรรมีการวิชาช่พบััญช่ด้้านการบััญช่ภาษ่อากร

จด้	VAT

นำาส่่ง	VAT	แที่น	ติามีแบับั	ภ.พ.36 มิีได้้นำาส่่ง	VAT

ไม่ีจด้	VAT

ผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศท่ี่�ให้บัริการ
อิเล็กที่รอนิกส์่ในราชอาณาจักรไที่ย

ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส์่

ผูู้้ใช้บัริการ
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	 ดั้งนั�น	เพ่�อให้เกิด้ค่วามีเป็นธ์รรมีระหว่างผูู้้ประกอบัการในประเที่ศและต่ิางประเที่ศ	และเพ่�อเพิ�มีประสิ่ที่ธิ์ภาพในการจัด้เก็บัภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี 
ให้เหมีาะส่มีจ่งม่ีการติราพระราชบััญญัติิ	แก้ไขเพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร	(ฉบัับัท่ี่�	53)	พ.ศ.2564	หร่อ	เร่ยกกันได้้ว่า	กฎหมีาย	e-Service

	 กฎหมีาย	e-Service	ค่่อ	กฎหมีายท่ี่�ให้อำานาจกรมีส่รรพากร
จัด้เก็บัภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	 จากผูู้้ให้บัริการติ่างประเที่ศท่ี่�ให้บัริการที่าง
อิเล็กที่รอนิกส์่	และผูู้้ให้บัริการแพลติฟอร์มีต่ิางประเที่ศ	ท่ี่�ให้บัริการที่าง 
Online	แก่ผูู้้ใช้บัริการในประเที่ศไที่ยในส่่วนของผูู้้รับับัริการท่ี่�มิีได้้ 
จด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	โด้ยผูู้้ให้บัริการและแพลติฟอร์มีต่ิางประเที่ศ
นั�น	ม่ีรายได้้เกิน	1.8	ล้านบัาที่	ต่ิอปี

	 ในขั�นแรก	เราค่วรที่ราบัถึง่	ค่ำานิยามีท่ี่�ส่ำาคั่ญติามีพระราชบััญญติัิ 
แก้ไขเพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร	(ฉบัับัท่ี่�	53)	พ.ศ.2564	เป็นอันดั้บัแรก

 “บริิการิทางอิิเล็็กทริอินิิกส์์”	หมีายค่วามีว่า	บัริการซ่ึ่�งรวมี
ถ่ึงที่รัพย์สิ่นท่ี่�ไม่ีม่ีรูปร่างท่ี่�ส่่งมีอบัโด้ยผู่้านที่างเค่ร่อข่ายอินเที่อร์เน็ติ
หร่อเค่ร่อข่ายที่างอิเล็กที่รอนิกส์่อ่�นใด้	ซ่ึ่�งลักษณะของบัริการเป็นไปโด้ย
อัติโนมัีติิในส่าระส่ำาคั่ญ	 โด้ยบัริการดั้งกล่าวไม่ีส่ามีารถึกระที่ำาได้้หาก
ปราศจากเที่ค่โนโลย่ส่ารส่นเที่ศ

 “อิิเล็็กทริอินิิกส์์แพล็ตฟอิร์ิม”	หมีายค่วามีว่า	ติลาด้	ช่องที่าง
หร่อกระบัวนการอ่�นใด้ท่ี่�ผูู้้ให้บัริการหลายรายใช้ในการให้บัริการที่าง
อิเล็กที่รอนิกส์่แก่ผูู้้รับับัริการ

	 ผูู้้ม่ีหน้าท่ี่�เส่่ยภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีติามีพระราชบััญญัติิ	แก้ไขเพิ�มีเติิมี
ประมีวลรัษฎากร	(ฉบัับัท่ี่�	53)	พ.ศ.2564	ได้้แก่	

	 1.	 ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศท่ี่�ให้บัริการด้าวน์โหลด้หร่อเล่นเกมี 
	 	 ฟังเพลง	ดู้ภาพยนต์ิออนไลน์
	 2.	 ผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศท่ี่�ให้บัริการด้าวน์โหลด้ส่ติิ�กเกอร์ 
	 	 ใน	Chat	Application
	 3.	 ผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศท่ี่�ให้บัริการส่ติร่มีมิี�ง	 ค่่อ	การรับัส่่ง 
	 	 สั่ญญาณถ่ึายที่อด้	ไฟล์	มัีลติิม่ีเด่้ย	ทัี่�งภาพและเส่่ยงผู่้านเค่ร่อข่าย 
	 	 อินเที่อร์เน็ติ	 เช่น	 การถ่ึายที่อด้ส่ด้	Concert	 Event	 เกมี 
	 	 รายการต่ิาง	ๆ	
	 4.	 ผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศท่ี่�ให้บัริการพ่�นท่ี่�โฆษณาบันเว็บัไซึ่ต์ิ	 
	 	 หร่อ	Application	เช่น	Google,	Facebook,	Youtube,	Line,	 
	 	 Joox	และ	Netflix
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	 จากเน่�อหาข้างต้ิน	จะเห็นได้้ว่า	 ไม่ีม่ีผู้ลกระที่บัท่ี่�เกิด้ข่�นกับันักบััญช่ 
ในด้้านขั�นติอนการปฏิิบััติิงานของนักบััญช่แต่ิอย่างใด้	หากท่ี่านเป็นนักบััญช่ 
ซ่ึ่�งปฏิิบััติิงานในกิจการท่ี่�จด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	 ใช้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส์่
จากผูู้้ให้บัริการในต่ิางประเที่ศ	 ท่ี่านยังค่งต้ิองปฏิิบััติิติามีวิธ่์การเดิ้มี	 ค่่อ 
นำาส่่งภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีแที่นผูู้ป้ระกอบัการติา่งประเที่ศ	ติามีแบับัแส่ด้งรายการ	ภ.พ.36 
และส่ำาหรับัผูู้้ท่ี่�มิีได้้จด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	 เม่ี�อท่ี่านจ่ายค่่าบัริการให้แก่ 
ผูู้้ประกอบัการต่ิางประเที่ศท่ี่�ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส์่	 ผูู้้ประกอบัการ 
ต่ิางประเที่ศจะเป็นผูู้้ม่ีหน้าท่ี่�นำาส่่งภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีต่ิอกรมีส่รรพากรประเที่ศไที่ยเอง	
เม่ี�อที่า่นได้้ที่ราบัด้งัน่�	ค่งเบัาใจได้้ว่า	พระราชบััญญติัิ	แก้ไขเพิ�มีเติิมีประมีวลรษัฎากร 
(ฉบัับัท่ี่�	53)	พ.ศ.2564	หร่อ	 เร่ยกกันได้้ว่า	กฎหมีาย	e-Service	ไม่ีได้้เพิ�มีงาน 
ไม่ีได้้เพิ�มีภาระหน้าท่ี่�ของนักบััญช่

	 ผูู้้ม่ีหน้าท่ี่� เส่่ยภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีติามีพระราชบััญญัติิ	 แก้ไข 
เพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร	(ฉบัับัท่ี่�	53)	พ.ศ.2564	ต้ิองม่ีคุ่ณส่มีบััติิดั้งน่�

	 1.	 ม่ีรายได้้เกิน	1.8	ล้านบัาที่ต่ิอปี
	 2.	 จด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีติามีกฎกระที่รวง	 ท่ี่�จะกำาหนด้ 
	 	 หลักเกณฑ์์	 วิธ่์การและเง่�อนไข	 เพ่�อกำาหนด้กระบัวนการ 
	 	 จด้ที่ะเบ่ัยนเป็นผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี 
	 	 ที่างอิเล็กที่รอนิกส์่														

	 ผูู้้ม่ีหน้าท่ี่� เส่่ยภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีติามีพระราชบััญญัติิ	 แก้ไข 
เพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร	(ฉบัับัท่ี่�	53)	พ.ศ.2564	ม่ีหน้าท่ี่�ดั้งน่�
	 1.	 เส่่ยภาษ่มูีลค่่าเพิ�มีโด้ยค่ำานวณจากภาษ่ขาย		โด้ยไม่ีให้หักภาษ่ซ่ึ่�อ
	 2.	 ย่�นแบับัแส่ด้งรายการชำาระภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี	 ภายในวันท่ี่�	 15 
	 	 ของเด่้อนถัึด้ไป
	 3.	 ห้ามีออกใบักำากับัภาษ่	 ในกรณ่ให้บัริการแก่ผูู้้ใช้บัริการท่ี่�มิีใช่ 
	 	 ผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี

	 ในกรณ่ผูู้้ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส์่ผู่้านอิเล็กที่รอนิกส์่
แพลติฟอร์มี	โด้ยม่ีกระบัวนการต่ิอเน่�องตัิ�งแต่ิการนำาเส่นอการให้บัริการ 
การชำาระค่่าบัริการ	การส่่งมีอบับัริการ	และการอ่�นใด้ติามีท่ี่�อธิ์บัด่้ประกาศ
กำาหนด้	ให้ผูู้้ประกอบัการอิเล็กที่รอนิกส์่แพลติฟอร์มีม่ีหน้าท่ี่�เส่่ยภาษ่
มูีลค่่าเพิ�มีแที่นผูู้้ประกอบัการท่ี่�ได้้ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส์่ทุี่กราย
รวมีกัน	โด้ยไม่ีต้ิองแยกรายละเอ่ยด้การให้บัริการส่ำาหรับัผูู้้ประกอบัการ
แต่ิละราย	และให้ผูู้้ประกอบัการอิเล็กที่รอนิกส์่แพลติฟอร์มีม่ีหน้าท่ี่�และ
ค่วามีรับัผิู้ด้เช่นเด่้ยวกับัผูู้้ประกอบัการ

มีรายได้้

เกิน 1.8 
ล้้านบาทต่่อปีี

จด้ทะเบียน

ภาษีีมููล้ค่่าเพิ่่�มู

ต่ามูกฎกระทรวง

ผ้้มีหน้าที�เสีียภาษีีม้ลค่่าเพิ่ิ�ม

คุ่ณสมูบัต่่ของผูู้้มูีหน้าที�เสียภาษีีมููล้ค่่าเพิ่่�มู

หน้าที�ของผูู้้มูีหน้าที�เสียภาษีีมููล้ค่่าเพิ่่�มู

เสีียภาษีีม้ลค่่าเพิ่ิ�ม

ย่นแบบแสีด้งรายการชำำาระภาษีีม้ลค่่าเพิ่ิ�ม

ห้ามออกใบกำากับภาษีี

ค่ำานวณจากภาษ่ขาย

	โด้ยไม่ีให้หักภาษ่ซ่ึ่�อ

ภายในวัันิท่� 15 ขอิงเดืือินิถััดืไป

ให้กับัผูู้้ใช้บัริการท่ี่�มิีใช่
ผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบ่ัยนภาษ่มูีลค่่าเพิ�มี
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นักบัญชีที่รู้ภาษีอากร

	 ในยุุค	Digital	Disruptive	 ท่ี่�ม่ีการเกิดข้ึ้�นขึ้องนวััตกรรมีใหมี่ซ้ึ่�งส่่งผลกระที่บ 
ต่อหลายุส่าขึ้าอาช่ีพ	รวัมีถ้ึงงานบัญช่ีท่ี่�หน่ไม่ีพ้นควัามีเปล่�ยุนแปลงน่�	 ในโลกธุุรกิจวัันน่� 
คงไม่ีม่ีใครส่ามีารถึต้านที่านคล่�นการเปล่�ยุนแปลงเที่คโนโลยุ่น่�ได้อ่กแล้วั	ม่ีการคาดการณ์์ว่ัา 
ผลกระที่บขึ้อง	AI	 (Artificial	 Intelligence)	 ท่ี่�จะเข้ึ้ามีาที่ำางานแที่นมีนุษยุ์จะมีากข้ึ้�น 
คำากล่าวัท่ี่�ว่ัา	“เรีียนบััญชีีไม่่ตกงานแนน่อน” จึึงอาจึไม่่จึริีงอีกต่อไปแล้้ว หากเรีาไม่่ปรัีบัตัว 
เพ่ื่�อให้ก้าวทัันเทัคโนโล้ยีซึึ่�งรุีดหน้าไปอย่างรีวดเร็ีวแล้ะไม่่ร้้ีจัึกภาษีีอากรีอย่างถ่่องแท้ั

	 ปัจจุบันนักบัญช่ีเป็นมีากกวั่าผ้้รับผิดชีอบการจัดที่ำาบัญช่ีและการจัดที่ำารายุงาน
ต่าง	ๆ 	ไปส่้่การเป็นเพ่�อนค่้คิดนักธุุรกิจม่ีบที่บาที่ส่ำาคัญท่ี่�ช่ีวัยุเพิ�มีคุณ์ค่าให้กับองค์กรมีากข้ึ้�น	
เน่�องจากนักบัญช่ีโดยุเฉพาะนักบัญช่ีท่ี่�ม่ีควัามีร้้ควัามีส่ามีารถึด้านภาษ่อากร	ถ่ึอเป็นบุคลากร
ท่ี่�ม่ีควัามีส่ำาคัญต่อการขึ้บัเคล่�อนธุุรกจิและการดำาเนินงานตา่ง	ๆ 	การจัดที่ำาบัญช่ีให้ส่อดคล้อง
กับส่ภาพท่ี่�แที่้จริง	รวัมีถึ้งการเป็นท่ี่�ปร้กษาด้านภาษ่อากรขึ้องกิจการ	ด้วัยุเหตุน่�	 สิ่�งส่ำาคัญ 
ท่ี่�ผ้้ประกอบวิัชีาช่ีพบัญช่ียุุคน่�ควัรต้องม่ี	ค่อ

	 การที่ำางานท่ี่�แข่ึ้งกับเวัลาและ
ควัามีพอใจขึ้องล้กค้า	 สิ่�งท่ี่�จำาเป็นค่อ 
การบริหารจัดเวัลาให้ตรงตามีเป้าหมีายุ 
ท่ี่�วัางไว้ั	ควัรจัดระดับควัามีส่ำาคัญและ
เวัลาท่ี่�ต้องส่่งงาน	ท่ี่�ส่ำาคัญควัรเผ่�อเวัลา 
ไว้ัก่อนกำาหนดวัันจริง	 เพ่�อป้องกัน
ข้ึ้อม้ีลผิดพลาดและแก้ไขึ้ได้ทัี่นเวัลา

	 ไม่ีว่ัาจะอาช่ีพไหนควัามีซ่ึ่�อสั่ตย์ุ
และซึ่่�อตรงในหน้าท่ี่�	 ถ่ึอเป็นปัจจัยุ 
ท่ี่�ควัรมีติ่ดตวัั	โดยุเฉพาะอาชีพ่นักบญัช่ี 
ท่ี่�ล้กค้าไว้ัวัางใจและฝากให้เราด้แล 
ถ้ึาที่ำางานดว้ัยุควัามีไมีซ่่ึ่�อส่ตัยุรั์บรองวัา่
เกิดผลตามีมีาแน่นอน	ไม่ีเพ่ยุงตัวัเรา 
แต่บริษัที่ก็เส่่�อมีเส่่ยุช่ี�อเส่่ยุง	บางรายุ
ต้องข้ึ้�นศาลชีดใช้ีค่าเส่่ยุหายุ	ที่างท่ี่�ด่
ที่ำางานด้วัยุควัามีซ่ึ่�อสั่ตยุ์สุ่จริตด่กว่ัา

คือเพื่อนคู่คิด

ของธุรกิจยุค Digital

บริิหาริจััดการิเวลา

อย่่างเหมาะสม
ความซื่่อตริงและเที่่�ย่งธริริม

โดย นางสาวเพชรา สงวนยวง
ท่ี่�ปร้กษาในคณ์ะกรรมีการวิัชีาช่ีพบัญช่ีด้านการบัญช่ีภาษ่อากร

	 การส่่�อส่ารเป็นสิ่�งส่ำาคัญ	จำาเป็น
อยุ่างมีากต่อนักบัญช่ี	เป็นควัามีส่ามีารถึ 
ในการถ่ึายุที่อดควัามีคิด	 ควัามีร้้ 
ควัามีเข้ึ้าใจ	 ควัามีร้้ส้่ก	 และทัี่ศนะ
ขึ้องตนเอง	 เพ่�อแลกเปล่�ยุนข้ึ้อม้ีล
ข่ึ้าวัส่ารและประส่บการณ์์	 รวัมีทัี่�ง 
การเจรจา ต่อรอง	 เ พ่� อขึ้ จัดและ 
ล ดปั ญห า ค วั า มี ขึ้ั ด แ ยุ้ ง ต่ า ง 	 ๆ 
การเล่อกรับหร่อไม่ีรับข้ึ้อม้ีลข่ึ้าวัส่าร	
ตลอดจนการเล่อกใช้ีวิัธุ่การส่่�อส่ารท่ี่�ม่ี
ประสิ่ที่ธิุภาพ

ความสามาริถในการิส่อสาริ
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	 ถ้ึงเราจะมัี�นใจว่ัาตัวัเองเก่งตัวัเลขึ้ 
แ ค่ ไหน ม่ีควัามี ร้้ และ ทัี่กษะ ด้ าน 
การที่ำา บัญ ช่ีมีาก เ พ่ยุง ใด 	 แ ต่ ถ้ึ า 
ขึ้าดทัี่กษะควัามีร้้ในด้านธุุริกจและ
ธุุรกรรมีใหม่ี	ๆ	 ในธุุรกิจยุุคปัจจุบัน 
ก็อาจส่่งผลให้เราพลาดกลุ่มีเป้าหมีายุ
อ่�นได้ 	 อาที่ิ 	 การวัางแผนกลยุุที่ธ์ุ 
การวัางแผนการตลาด	รวัมีถ้ึงการหา
ประส่บการณ์์ใหม่ี	ๆ	 ให้ตัวัเองเส่มีอ 
ขึ้ยัุนหมัี�นเพ่ยุรหาควัามีร้้ใหม่ี	ๆ 	อยุ่้เส่มีอ 
เพ่�อต่อยุอดต่อธุุรกิจในอนาคต

	 นักบัญช่ีต้องที่ราบวั่า	 รายุการ 
รายุได้	ค่าใช้ีจ่ายุต่าง	ๆ 	และจำานวันกำาไร
หร่อขึ้าดทีุ่น	 ท่ี่�เก่�ยุวัข้ึ้องกับประเด็น 
ที่างภาษ่อากรทัี่�งในระยุะสั่�นและ 
ระยุะยุาวั	 ในอันท่ี่�จะป้องกันมิีให้เกิด
ปัญหาภาษ่อากรไม่ีว่ัาประการใด	ๆ	
โดยุมุ่ีงหมีายุให้การเส่่ยุภาษ่อากรและ
การปฏิิบัติการเก่�ยุวักับภาษ่อากรขึ้อง
องค์กรเปน็ไปโดยุถ้ึกต้อง	และครบถึว้ัน
ตามีหลักเกณ์ฑ์์	 วิัธุ่การ	และเง่�อนไขึ้ 
ท่ี่�กฎหมีายุภาษ่อากรกำาหนดไว้ั	และ
เป็นผลให้จำานวันภาษ่อากรท่ี่� ต้อง 
เส่่ยุนั�น	 เป็นจำานวันน้อยุท่ี่� สุ่ดหร่อ
ประหยุัดท่ี่�สุ่ด	รวัมีทัี่�งใช้ีสิ่ที่ธิุประโยุชีน์
ที่างภาษ่อากรส้่งสุ่ด	ทัี่�งน่�	โดยุไม่ีอาศัยุ 
การทุี่จริตหล่กเล่�ยุงภาษ่อากร	ซ้ึ่�งอาจ
ก่อให้เกิดควัามีเส่่�ยุงขึ้องธุุรกิจ

	 ประเ ด็นส่ำา คัญขึ้องยุุค น่� 	 ค่อ 
การเข้ึ้ามีาขึ้องเที่คโนโลยุ่ดิจิทัี่ล	ซ้ึ่�ง	AI 
ม่ีควัามีส่ำาคัญในการวิัเคราะห์	แยุกแยุะ 
และรวับรวัมีอยุา่งชีาญฉลาด	จริงอยุ้ว่่ัา 
นักบัญช่ีส่ามีารถึที่ำางานแบบเดิมีซึ่ำ�า	ๆ 
ได้อยุ่างด่	แต่เม่ี�อม่ี	AI	เข้ึ้ามีางานด้านน่� 
จะที่ำา ใ ห้ ง านขึ้อง นัก บัญชี่ เบาลง 
แต่ไม่ีได้หมีายุควัามีว่ัางานจะง่ายุดายุ
และ	 AI	 ส่ามีารถึที่ดแที่นได้	 หาก
นักบัญช่ีเข้ึ้าใจการที่ำางานขึ้อง	AI	 ก็
ส่ามีารถึนำาเที่คโนโลยุ่ดังกล่าวัมีาช่ีวัยุ
ให้ประสิ่ที่ธิุภาพการที่ำางานท่ี่�ด่ข้ึ้�น

ที่ักษะความริ้�ด�านธุริกิจั ที่ักษะและความริ้�ด�านภาษ่อากริ ก�าวที่ันเที่คโนโลย่่ดิจัิที่ัล

	 ขึ้ณ์ะน่�เที่คโนโลยุ่หร่อ	AI	 เริ�มีเข้ึ้ามีาม่ีบที่บาที่ในทุี่กธุุรกิจ	โดยุเฉพาะงานท่ี่�ต้อง 
ที่ำาเป็นกิจวััตรประจำาหร่องานท่ี่�ม่ีข้ึ้อม้ีลมีหาศาลหร่องานท่ี่�ที่ำาซึ่ำ�า	 ๆ	 จะม่ีการนำา	 AI 
มีาที่ำางานแที่น	เน่�องจากเจ้าขึ้องกิจการต้องการลดต้นทุี่นค่าใช้ีจ่ายุ	ปัจจุบันส่ายุงานบัญช่ี 
เป็นส่ายุอาช่ีพท่ี่�เที่คโนโลยุ่เข้ึ้ามีามี่บที่บาที่มีาก	นอกจากน่�ยุังม่ีกระแส่ขึ้่าวัถึ้งอนาคตขึ้อง 
นักบัญช่ีท่ี่�เส่่�ยุงถ้ึก	AI	มีาแยุ่งงาน	ดังนั�นจ้งเกิดการตั�งคำาถึามีว่ัาอะไรีค่อคุณค่าของนักบััญชีี
ทีั�ต้องมี่ในอนาคต	ณ์	วัันน่�	นักบัญช่ีต้องเปิดโลกทัี่ศน์ให้พร้อมีเร่ยุนร้้	ทัี่�งการบัญช่ี	การภาษ่ 
และที่ำางานควับค่้เที่คโนโลยุ่	 	 ผ้้ประกอบการมี่ควัามีต้องการนักบัญช่ีท่ี่�ม่ีควัามีส่ามีารถึ 
ด้านภาษ่และเที่คโนโลยุ่เข้ึ้ามีาช่ีวัยุกิจการ	อยุ่างไรก็ตามี	คนท่ี่�หมัี�นเร่ยุนร้้เที่คโนโลยุ่และ 
นำาเที่คโนโลยุ่มีาใช้ีให้เกิดประโยุชีน์	จะที่ำาให้ม่ีโอกาส่ในส่ายุอาช่ีพมีากข้ึ้�น

	 สิ่�งส่ำาคัญท่ี่�ทุี่กอาช่ีพควัรที่ำาค่อ	การพัฒนาตัวัเองอยุ้่เส่มีอ	 ซ้ึ่�งเป็นปัจจัยุส่ำาคัญ 
ในการที่ำางาน	 เที่คโนโลยุ่เป็นเพ่ยุงเคร่�องม่ีอเท่ี่านั�นข้ึ้�นอยุ้่ กับคนท่ี่�นำาไปใช้ี	 ดังนั�น 
คน ค่อ ทัรัีพื่ยากรีอันมี่ค่าทีั�จึะทัำาให้ธุุรีกิจึปรีะสบัความ่สำาเร็ีจึ
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รู้้�จััก

ที่่�กำ�ลัังจัะม�

ม�ตรู้ฐ�นก�รู้บรู้ิห�รู้คุุณภ�พฉบับใหม่

International Standard on Quality Management (ISQM)

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	17	ธัันวัาคมื่	2563	International	Auditing	and	Assurance	
Standards	Board	 (IAASB)	 ได้้เผยแพร่่มื่าตร่ฐานเก่ี่�ยวักัี่บกี่าร่บริ่หาร่คุณภาพ
สำำานักี่งานสำอบบัญช่ี	 ซ่ึ่�งม่ื่	 2	 ฉบับท่ี่�สำำาคัญ	 ได้้แกี่่	 ISQM1	กี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพ
สำำาหรั่บสำำานักี่งานท่ี่�ให้บริ่กี่าร่ด้้านกี่าร่ตร่วัจสำอบ	หร่่อกี่าร่สำอบที่านงบกี่าร่เงิน 
หร่่องานให้ควัามื่เช่ี�อมัื่�นอ่�นตลอด้จนบร่ิกี่าร่เก่ี่�ยวัเน่�อง	และ	 ISQM2	กี่าร่สำอบที่าน 
คุณภาพงาน	 ซ่ึ่�งจะม่ื่ผลบังคับใช้ีในต่างปร่ะเที่ศวัันท่ี่� 	 15	 ธัันวัาคมื่	 2565 
(ยังไมื่่ได้้กี่ำาหนด้วัันบังคับใช้ีในปร่ะเที่ศไที่ย)	แที่นท่ี่�มื่าตร่ฐานกี่าร่ควับคุมื่คุณภาพ
ฉบับท่ี่�	 1	 ท่ี่�ใช้ีอย่่ในปัจจุบัน	 โด้ยม่ื่วััตถุุปร่ะสำงค์	 2	ปร่ะกี่าร่เช่ีนเดิ้มื่	 ค่อเพ่�อให้
สำำานักี่งานและบุคลากี่ร่ของสำำานักี่งานปฏิิบัติตามื่มื่าตร่ฐานวิัชีาช่ีพและข้อกี่ำาหนด้
ท่ี่�เก่ี่�ยวัข้องและเสำนอร่ายงานผ้่สำอบบัญช่ีให้เหมื่าะสำมื่กี่ับสำถุานกี่าร่ณ์	นอกี่จากี่น่� 
ยังม่ื่มื่าตร่ฐานกี่าร่สำอบบัญช่ี	ร่หัสำ	220	 ว่ัาด้้วัยควัามื่รั่บผิด้ชีอบของผ้่สำอบบัญช่ี 
ในกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพในร่ะด้ับของงานตร่วัจสำอบสำำาหร่ับกี่าร่ตร่วัจสำอบงบกี่าร่เงิน 
ซ่ึ่�งม่ื่สำาร่ะสำำาคัญสำอด้คล้องกัี่บมื่าตร่ฐาน	 ISQM1	 และ	 2	 ดั้งนั�นบที่ควัามื่น่� 
จะกี่ล่าวัถุ่งสำาร่ะสำำาคัญเฉพาะของมื่าตร่ฐานกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพในร่ะด้ับสำำานักี่งาน
สำอบบัญช่ีแต่ละฉบับ	ดั้งน่�

ISQM1 การบริหารคุุณภาพสำำานัักงานั มีี 8 องค์ุประกอบ ได้้แก่

กี่ร่ะบวันกี่าร่ปร่ะเมื่ินควัามื่เสำ่�ยงของสำำานักี่งาน	
Firm’s	Risk	Assessment	Process

กี่าร่กี่ำากี่ับด้่แลและผ่้นำา
Governance	and	Leadership	

ข้อกี่ำาหนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณ
ท่ี่�เก่ี่�ยวัข้อง	Relevant
Ethical	Requirements

กี่าร่ตอบรั่บและกี่าร่คงไว้ั 
ซ่ึ่�งควัามื่สัำมื่พันธ์ักัี่บล่กี่ค้า
และงานท่ี่�ม่ื่ลักี่ษณะเฉพาะ 
Acceptance	and
Continuance

สำาร่สำนเที่ศและกี่าร่สำ่�อสำาร่
Information	and	Communication

กี่ร่ะบวันกี่าร่ติด้ตามื่ผล
และแก้ี่ไข	Monitoring	and

Remediation	Process

กี่าร่ปฏิิบัติงาน	Engagement	
Performance

ที่รั่พยากี่ร่	Resources

โดย รศ. ดร.สมพงษ์์  พรอุุปถััมภ์์
ร่องคณบด่้ฝ่่ายกี่าร่เงินและบัญช่ี

คณะพาณิชียศาสำตร์่และกี่าร่บัญช่ี	จุฬาลงกี่ร่ณ์มื่หาวิัที่ยาลัย
กี่ร่ร่มื่กี่าร่ในคณะกี่ร่ร่มื่กี่าร่วิัชีาช่ีพบัญช่ีด้้านกี่าร่สำอบบัญช่ี	สำภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี
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ภาพองค์ปร่ะกี่อบของ	ISQM1	ท่ี่�มื่า:	IAASB	2020

	 กี่าร่บริ่หาร่คุณภาพโด้ยใช้ี	Risk-Based	Approach,	
Principles-Based	Approach		สำำานักี่งานต้อง	(1)	กี่ำาหนด้
วััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพ	 (Quality	Objectives:	QO)	
ค่อ	 ผลลัพธ์ัท่ี่�ต้องกี่าร่บร่ร่ลุในแต่ละองค์ปร่ะกี่อบจากี่
ร่ะบบบริ่หาร่คุณภาพของสำำานักี่งาน	 ISQM1	 อธิับาย 
Outcome-Based	Quality	Objectives	ในองค์ปร่ะกี่อบ 
สำำา นักี่งานต้องกี่ำาหนด้วััตถุุปร่ะสำงค์ คุณภาพเพิ�มื่เติมื่ 
ท่ี่�สำำานักี่งานพิจาร่ณาว่ัาม่ื่ควัามื่จำาเป็นผ่านร่ะบบกี่าร่บริ่หาร่
คุณภาพ	System	of	Quality	Management	 (SOQM)		
(2)	สำำานักี่งานต้องร่ะบุและปร่ะเมิื่นควัามื่เส่ำ�ยงด้้านคุณภาพ 
(Quality	Risks:	QR)	สำำานักี่งานเข้าใจเง่�อนไข	เหตุกี่าร่ณ์หร่่อ
สำถุานกี่าร่ณ์	กี่าร่กี่ร่ะที่ำาหร่่อกี่าร่ไม่ื่กี่ร่ะที่ำาท่ี่�จะม่ื่ผลกี่ร่ะที่บ 
ในที่างลบต่อกี่าร่บร่ร่ลุวััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพ	สำำานักี่งาน
จะเน้นท่ี่� ลักี่ษณะและสำถุานกี่าร่ณ์ของสำำานักี่งานและ 
งานตร่วัจสำอบท่ี่�ปฏิิบัติ	 (3)	 สำำานักี่งานต้องออกี่แบบและ 
ตอบสำนอง	(Responses)	ควัามื่เส่ำ�ยงท่ี่�สำำานักี่งานได้้ปร่ะเมิื่นไว้ั 
ดั้งนั�น	มื่าตร่ฐานฉบับน่�จะม่ื่ลักี่ษณะท่ี่�เป็น	Scalability	 ค่อ 
ม่ื่ควัามื่ย่ด้หยุ่นในกี่าร่ปรั่บใช้ีตามื่ขนาด้ของสำำานักี่งาน 
สำอบบัญช่ีไม่ื่ว่ัาจะเป็นสำำานักี่งานขนาด้ใหญ่หร่่อสำำานักี่งาน
ขนาด้เล็กี่ท่ี่� ม่ื่ควัามื่เส่ำ�ยงแตกี่ต่างกัี่นไปตามื่บริ่บที่ของ
สำำานักี่งาน

	 สำำานักี่งานโด้ยผ้่บริ่หาร่สำำานักี่งานต้องม่ื่ควัามื่มุ่ื่งมัื่�น 
ต่อกี่าร่สำร่้างวััฒนธัร่ร่มื่ท่ี่�เน้นเร่่�องคุณภาพในสำำานักี่งาน 
โด้ยอาศัยบุคลากี่ร่ของสำำานักี่งานเป็นแร่งขับเคล่�อน	นอกี่จากี่น่� 
สำำานักี่งานควัร่ให้ควัามื่สำำาคัญกัี่บคุณภาพในกี่าร่ตัด้สิำนใจ 
เชิีงกี่ลยุที่ธ์ัของสำำานักี่งาน	 ร่วัมื่ถุ่งกี่าร่ด้ำาเนินงานและ 
ด้้านกี่าร่เงิน	 กี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพเชิีงรุ่กี่นั�นต้องอาศัย
กี่ร่ะบวันกี่าร่ปร่ะเมิื่นควัามื่เส่ำ�ยงกัี่บกี่าร่ติด้ตามื่ผลและ 
กี่าร่แก้ี่ไขปัญหา	

	 สำำานักี่งาน	 บุคลากี่ร่และบุคคลอ่�นต้องม่ื่ 
ควัามื่เข้าใจข้อกี่ำาหนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณของ 
ผ้่สำอบบัญช่ีและนำาไปปฏิิบัติอย่างถุ่กี่ต้อง

	 สำำานักี่งานต้องได้้ข้อม่ื่ลเก่ี่�ยวักัี่บควัามื่ซ่ึ่�อสัำตย์ 
และจ ริ่ยธัร่ร่มื่ของ ล่กี่ ค้ า ท่ี่� จ ะ ใช้ี ตั ด้ สิำน ใจ 
ในกี่าร่รั่บงานหร่่อคงไว้ัซ่ึ่�งควัามื่สัำมื่พันธ์ักัี่บล่กี่ค้า

	 บุคลากี่ร่ม่ื่ควัามื่เข้าใจและม่ื่ควัามื่รั่บผิด้ชีอบ 
ในงานของตน	และกี่าร่บริ่หาร่คุณภาพ	กี่าร่ควับคุมื่
ด่้แลและกี่าร่สำอบที่านงานอย่างเหมื่าะสำมื่

	 ตามื่ร่ะบบบร่ิ หาร่คุณภาพสำำา นั กี่ ง าน 
ม่ื่ควัามื่หมื่ายท่ี่�กี่ว้ัางข่�น	 ซ่ึ่�งร่วัมื่	3	องค์ปร่ะกี่อบ	
ได้้แก่ี่	ที่รั่พยากี่ร่บุคคล	ที่รั่พยากี่ร่ที่างเที่คโนโลย่	
และที่รั่พยากี่ร่ที่างปัญญา

ข้้อกำาหนัด้ด้้านัจรรยาบรรณทีี่�เกี�ยวข้้อง

การปฏิิบัติิงานั

ที่รัพยากร

การติอบรับและการคุงไว้
ซ่ึ่�งคุวามีสัำมีพันัธ์์กับลูกคุ้า

กระบวนัการประเมิีนัคุวามีเสีำ�ยง
ข้องสำำานัักงานั

การกำากับดู้แลและผูู้้นัำา
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	 ISQM1	 เน้นเร่่�องกี่าร่ไหลของข้อม่ื่ล 
อย่างต่อเน่�องทัี่�งร่ะดั้บภายในสำำานักี่งานและ
ร่ะดั้บงานตร่วัจสำอบ	และผลักี่ดั้นให้สำำานักี่งาน
สำร้่างร่ะบบสำาร่สำนเที่ศ	ซ่ึ่�งต้องสำร้่างวััฒนธัร่ร่มื่
องค์กี่ร่ในกี่าร่แลกี่เปล่�ยนข้อม่ื่ลข่าวัสำาร่และ
สำำา นักี่งานต้องม่ื่กี่าร่ส่ำ�อสำาร่กัี่บหน่วัยงาน
ภายนอกี่	 ร่วัมื่ถุ่งผ้่ม่ื่หน้าท่ี่�กี่ำากัี่บด่้แลในกี่ร่ณ่ 
ท่ี่�สำำานักี่งานตร่วัจสำอบงบกี่าร่เงินของบริ่ษัที่ 
จด้ที่ะเบ่ยน						

	 สำำานักี่งานตอ้งตดิ้ตามื่ร่ะบบบร่หิาร่คณุภาพ
ทัี่�งหมื่ด้	ปรั่บลักี่ษณะ	ร่ะยะเวัลา	และขอบเขต 
ของกิี่จกี่ร่ร่มื่กี่าร่ติด้ตามื่	ตามื่ปัจจัยท่ี่�กี่ำาหนด้
ไว้ัใน	 ISQM1	ปร่ะเมิื่นสิำ�งท่ี่�ตร่วัจพบ	และร่ะบุ
ข้อบกี่พร่่อง	 และปร่ะเมื่ินควัามื่รุ่นแร่งของ 
ข้อบกี่พร่่อง	โด้ยสำำานักี่งานต้องตร่วัจสำอบต้นตอ 
(Root	Cause)	 ของข้อบกี่พร่่องและหาที่าง
จัด้กี่าร่แ ก้ี่ ไข ปัญหาอ ย่า ง เหมื่าะสำมื่และ 
ม่ื่ปร่ะสำิที่ ธิัภาพ	 โด้ยอาศัยภาวัะ ผ้่นำาของ
สำำานักี่งานเป็นแร่งขับเคล่�อน	ผ้่บริ่หาร่สำำานักี่งาน
ควัร่ปร่ะเมิื่นร่ะบบกี่าร่บริ่หาร่คุณภาพสำำานักี่งาน
อย่างน้อยปีละครั่�ง	 ว่ัาร่ะบบดั้งกี่ล่าวัช่ีวัยให้
สำำานักี่งานบร่ร่ลุวััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพหร่่อไมื่่	
และต้องม่ื่กี่าร่แกี่ไ้ขหากี่ผลลพัธ์ัไม่ื่เป็นท่ี่�น่าพอใจ						

	 กี่าร่เปล่�ยนแปลงท่ี่�สำำาคัญค่อ	กี่าร่ขยายควัามื่กี่าร่ปฏิิบัติงานใน	ISQM1 
โด้ยเป็นเร่่�องของกี่าร่สำอบที่านคุณภาพ	และกี่ล่าวัถุ่งเกี่ณฑ์์ในกี่าร่เล่อกี่บุคคล 
ท่ี่�จะเป็นผ้่สำอบที่านคุณภาพ	ซ่ึ่�งปร่ะกี่อบด้้วัย	3	ส่ำวัน	ได้้แก่ี่

	 ทัี่� งน่� 	 กี่าร่ท่ี่�จะเป็นผ้่สำอบที่านคุณภาพในงานสำอบบัญช่ีกี่ร่ณ่ท่ี่�
ตนเองเคยเป็นผ้่สำอบบัญช่ีมื่าก่ี่อน	 ต้องม่ื่	 Cooling-Off	 Period	 2	 ปี
หร่่อนานกี่ว่ัา	 ถุ้าเป็นไปตามื่ข้อกี่ำาหนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณ	และม่ื่เวัลา 
เพ่ยงพอท่ี่�จะเป็นผ้่สำอบที่านคุณภาพและช่ีวังร่ะยะเวัลาท่ี่�สำอบที่านนั�น 
จะเริ่�มื่ตั�งแต่กี่าร่วัางแผน	กี่าร่ปฏิิบัติงาน	และจนถุ่งกี่าร่ร่ายงาน

เอกี่สำาร่อ้างอิง
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASBa) (2020). International Standard on Quality Management 1:  Quality  
 Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements.  
	 Available	 from:	https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-1-Quality-Manage 
 ment-for-Firms.pdf [1 February, 2021]
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASBb) (2020). International Standard on Quality Management 2: 
	 Engagement	Quality	Reviews.	Available	from:	https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-IS 
 QM-2-Engagement-Quality-Reviews.pdf [1 February, 2021]
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASBc) (2020). Introduction to ISQM1. Available from: 
	 https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-Fact-Sheet.pdf	[1	February,	2021]	
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASBd) (2020). Introduction to ISQM2. Available from: 
	 https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-2-Fact-sheet.pdf	[1	February,	2021]

สำารสำนัเที่ศและการส่ำ�อสำาร

กระบวนัการติิด้ติามีผู้ลและแก้ไข้

ISQM2 การสำอบที่านัคุุณภาพงานั

ม่ื่ควัามื่ร้่่ควัามื่สำามื่าร่ถุ	ม่ื่เวัลาเพ่ยงพอในกี่าร่สำอบที่าน
และม่ื่อำานาจในกี่าร่ปฏิิบัติงานอย่างเพ่ยงพอ

ปฏิิบัติตามื่ข้อกี่ำาหนด้จร่ร่ยาบร่ร่ณท่ี่�เก่ี่�ยวัข้อง
ร่วัมื่ถุ่งควัามื่เป็นอิสำร่ะและควัามื่เท่ี่�ยงธัร่ร่มื่

ปฏิิบัติตามื่ข้อกี่ำาหนด้ของกี่ฎหมื่ายท่ี่�เก่ี่�ยวัข้องกัี่บ 
กี่าร่เล่อกี่ผ้่สำอบที่านคุณภาพ	มื่าตร่ฐานได้้อธิับาย
ควัามื่รั่บผิด้ชีอบของผ้่สำอบที่านคุณภาพเก่ี่�ยวักัี่บ
ลักี่ษณะ	ขอบเขตและร่ะยะเวัลาของงานท่ี่�ปฏิิบัติ
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พร้อมรับวัคซีนเลยไหมครับ?

“ขายดีีจนปิิดีกิิจกิาร” เป็ินไปิได้ีอย่างไร
	 คำำ�พููดน้ี้�	 เป็็นี้คำำ�ท้ี่�บ�ดลึึกไป็ถึึงใจหลึ�ยต่่อหลึ�ยคำนี้	 เพูร�ะว่่�ดูเหมืือนี้ข�ยด้ม้ืร�ยได้	แต่่ที่ำ�ไมืถึึงข�ดทีุ่นี้ไม่ืเป็็นี้ท่ี่�	ห�กคุำณต้่องต้่คำว่�มื 
คำำ�พููดข้�งต้่นี้	 คุำณจะต้่คำว่�มืว่่�อย่�งไรด้คำรับ?	 เอ�แบบน้ี้�ลึะกันี้	ลึองที่ำ�แบบฝึึกหัด	1	 ข้อเผืื่�อจะช่่ว่ยให้คุำณได้เห็นี้ภ�พูมื�กขึ�นี้	 ทุี่กธุุรกิจต่่�งมุ่ืงหมื�ย 
เรื�องก�รข�ย	เพืู�อให้เกิดผื่ลึกำ�ไร	คุำณคิำดว่่�...

ทำำาไม “ธุุรกิิจส่่วนใหญ่่” หรอื “ธุุรกิิจของคุุณ” ยังไม่มีผลกิำาไร
(แปิลอย่างภาษาท่ีำเขา้ใจงา่ยคืุอเจง๊ หรอืขาดีทุำนป่ินป้ีิ)?

กิ ข

คุ ง

ต้ัั้งใจ

ไม่เขา้ใจ ถููกิทุำกิขอ้

หมดีใจ

กิหากิคุุณตั้อบ

	 คุำณหรือธุุรกิจของคุำณอ�จตั่�งใจให้เกิดผื่ลึข�ดทุี่นี้	เนืี้�องจ�ก
ไม่ือย�กเสี้ยภ�ษี้	 มัืนี้คืำอเสี้นี้บ�ง	ๆ	ระหว่่�งกำ�ไรท้ี่�ฉัันี้อย�กได้กับ 
ภ�ษี้ท้ี่�ฉัันี้จะต่้องเส้ียไป็	บ�งธุุรกิจข�ยได้ด้มื�กแลึะม้ืผื่ลึกำ�ไร 
แต่่สุีดท้ี่�ยก็พูย�ย�มืห�ช่่องว่่�งที่�งภ�ษ้ีเพืู�อให้เส้ียภ�ษ้ีน้ี้อยลึงหรือ
ไม่ืเสีย้ภ�ษ้ีเลึย	ในี้ที่�งกลัึบกันี้คำณุหรือธุุรกิจของคุำณอ�จพูลึ�ดโอก�สี
จ�กก�รต่่อยอดธุุรกิจ	 ไม่ืว่่�จะเป็็นี้ก�รขอว่งเงินี้กู้จ�กธุนี้�คำ�ร 
ก�รซืื้�อข�ยหรือก�รคำว่บรว่มืกิจก�ร	ก�รผ่ื่�นี้เกณฑ์์ก�รที่ำ�ธุุรกรรมืกับ
คู่ำค้ำ�	หรือก�รร่ว่มืมืือที่�งธุุรกิจในี้ลัึกษีณะ	Synergy	เพูร�ะโอก�สีด้ 
เหล่ึ�น้ี้�ลึ้ว่นี้แล้ึว่อย�กเห็นี้ผื่ลึป็ระกอบก�รของธุุรกิจท้ี่�ด้	 แลึะ 
ยังสีะท้ี่อนี้ให้เห็นี้ถึึงคำว่�มืสี�มื�รถึของผู้ื่บริห�รต่่อก�รที่ำ�ธุุรกิจ 
คุำณคำงไม่ือย�กให้ใคำรมื�ว่่�คุำณว่่�บริห�รง�นี้อย่�งไร?	ที่ำ�ไมืถึึง 
ม้ืผื่ลึข�ดทุี่นี้แน่ี้	ๆ	ทำางท่ีำดีีคุุณต้ั้องแยกิระหว่างกิำาไร 
ท่ีำหาได้ี และภาษีออกิจากิกัิน	 เพูร�ะมุืมืมืองหรือมิืติ่ในี้ที่�ง
ธุุรกิจม้ืคำว่�มืแต่กต่่�งกันี้	แล้ึว่ไป็เริ�มืว่�งแผื่นี้บริห�รภ�ษี้กันี้ด้กว่่� 
ดังคำำ�กล่ึ�ว่ท้ี่�ว่่�	“ทำำาได้ีมากิ ก็ิต้ั้องให้มากิ”	เช่่นี้กันี้

โดย นายชััคพััฒน์ นัสการ
Chief	Thinking	Officer,	ThinkMate
แลึะผู้ื่ก่อตั่�งหลัึกสูีต่ร	The	Magic	Number
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ขหากิคุุณตั้อบ

	 คุำณหรือธุุรกิจของคุำณอ�จอยู่ในี้ช่่ว่งท้ี่�กำ�ลัึงคิำดว่่�จะไป็ที่�งไหนี้ต่่อด้	 ท้ี่�ผ่ื่�นี้มื�เคำยที่ำ�กำ�ไรได้ด้อยู่	แต่่แล้ึว่ที่ำ�ไมืถึึงเป็ล้ึ�ยนี้ไป็	หรือ
เพูร�ะเรื�องดังต่่อไป็น้ี้�

ยอดขายตก

โมืเดลึธุุรกิจเป็็นี้สิีนี้ค้ำ�หรือบริก�รที่้�เป็็นี้แนี้ว่สีมืัยนิี้ยมื	(Fashion)	 ช่่ว่งเริ�มืต้่นี้ลูึกค้ำ�ซืื้�อไว่เพูร�ะฮิิต่ที่ำ�ให้ธุุรกิจ
เลึยโต่ไว่	ร�ยได้แลึะเงินี้เข้�มื�เยอะในี้ช่่ว่งแรก	แต่่พูอเริ�มืไม่ื	 In	Trend	สิีนี้ค้ำ�ท้ี่�เก็บสีต๊่อกไว้่กลัึบข�ยไม่ืออก 
เกิดสิีนี้ค้ำ�ล้ึ�สีมัืยกลึ�ยเป็็นี้ร�ยจ่�ยของธุุรกิจ

ลืมคิดต้นทุุน

สีมัืยน้ี้�ก�รข�ย	Online	 เป็็นี้อ้กหนึี้�งช่่องที่�งในี้ก�รที่ำ�ธุุรกิจแลึะสีร้�งร�ยได้กันี้อย่�งคึำกคัำก	 ซึื้�งมืองดูแล้ึว่ 
ไม่ืน่ี้�จะม้ืต้่นี้ทุี่นี้ท้ี่�สูีงเลึยที่ำ�ให้เจ้�ของกิจก�รหน้ี้�ใหม่ืหลึ�ยคำนี้ท้ี่�อย�กจะเข้�มื�	แต่่ห�รู้ไม่ืว่่�บ�งค่ำ�ใช้่จ่�ยกลัึบ
ไม่ืนี้ำ�มื�คิำดคำำ�นี้ว่ณเลึยคำิดว่่�ม้ืผื่ลึกำ�ไรท้ี่�ด้	 (ลึองกลัึบไป็เช็่คำดูว่่�คำ่�อินี้เต่อร์เน็ี้ต่	ค่ำ�โฆษีณ�ออนี้ไลึน์ี้	ค่ำ�บริก�ร	
Cloud	ค่ำ�	Licenses	ต่่�ง	ๆ	หรือแม้ืกระทัี่�งเงินี้เดือนี้ของตั่ว่เองได้นี้ำ�มื�คำำ�นี้ว่ณเป็็นี้ต้่นี้ทุี่นี้แล้ึว่หรือยัง)	

ไม่ได้ใช้คนละครึ่ง 

ข้อน้ี้�	 คุำยกับป้็�ข�ยข้�ว่แกงคำนี้หนึี้�ง	แกพููดไว้่ด้มื�ก	“ไอ้หนูี้	 (ตั่ว่ใหญ่่มื�ก)	ถึ้�ป้็�ไม่ืป็รับตั่ว่	 ป้็�ก็ต่�ยแหลึะ 
ร้�นี้แถึว่น้ี้�	ใช้่กันี้หมืด	ห�กป้็�ไม่ืเข้�ร่ว่มืป้็�ก็ยิ�งข�ยไม่ืได้”	ฟัังแล้ึว่ป้็�ดูทัี่นี้สีมัืยกว่่�ผื่มืซื้ะอ้ก	ก�รไม่ืต่�มืเที่คำโนี้โลึย้
หรือไม่ืป็รับตั่ว่กับก�รเป็ล้ึ�ยนี้แป็ลึงใหม่ื	ๆ	ก็อ�จนี้ำ�พู�มื�ซึื้�งคำว่�มืล้ึมืเหลึว่ของธุุรกิจได้

ให้เครดิตลูกค้านานเกินไป

พูอที่ำ�ธุุรกิจก็อย�กกระตุ้่นี้ให้เกิดก�รข�ยแลึะดึงดูดลูึกค้ำ�	 เจ้�ของธุุรกิจเลึยอนุี้โลึมืก�รจ่�ยช่ำ�ระเงินี้ 
โดยไม่ืต่้องเป็็นี้เงินี้สีด	แถึมืให้เว่ลึ�ในี้ก�รจ่�ยมื�กกว่่�	30	 วั่นี้	หรือ	แบ่งช่ำ�ระได้	 ส่ีงผื่ลึให้ก�รบริห�รเงินี้สีด 
ในี้มืือท้ี่�ม้ือยู่อ�จม้ืปั็ญ่ห�เพูร�ะว่่�ต้่องห�เงินี้ไป็จ่�ยช่ำ�ระหน้ี้�ก่อนี้	 ธุุรกิจเลึยข�ดสีภ�พูคำลึ่อง	ซื้ำ��ร้�ยบ�งร�ย 
ลูึกหน้ี้�ท้ี่�ค้ำ�งช่ำ�ระไม่ืจ่�ยเงินี้	แม้ืจะที่ว่งถึ�มืแล้ึว่	ลูึกหน้ี้�นัี้�นี้จึงกลึ�ยเป็็นี้หน้ี้�สูีญ่

ไม่แยกเร่องส่่วนตัวและเร่องธุุรกิจออกจากกัน 

อ้กหนึี้�งปั็ญ่ห�ระดับช่�ติ่	คำือก�รท้ี่�เจ้�ของนี้ำ�เงินี้บริษีัที่ไป็ใช้่ก่อนี้	 ซึื้�งค่ำ�ใช้่จ่�ยนัี้�นี้อ�จเป็็นี้ของธุุรกิจหรือ 
ของส่ีว่นี้ตั่ว่แล้ึว่ไม่ืได้นี้ำ�มื�เคำล้ึยร์	 ส่ีงผื่ลึให้ไม่ืที่ร�บว่่�ผื่ลึป็ระกอบก�รท้ี่�แท้ี่จริงนัี้�นี้ม้ืกำ�ไรหรือข�ดทุี่นี้กันี้แน่ี้ 
บ�งท้ี่�ท้ี่�ผื่มืเคำยเห็นี้เจ้�ของมื�รู้ตั่ว่อ้กท้ี่ก็กลึ�ยเป็็นี้ลูึกหน้ี้�ร�ยใหญ่่ของบริษัีที่ซื้ะแล้ึว่

บันทุึกบ้างไม่บันทุึกบ้าง 

ป๊็�ม้ื�ให้เงินี้ทุี่นี้ไป็ที่ำ�ธุุรกิจ	แต่่เฮ้ิยคำนี้โต่ไมื่ได้ม้ืก�รบันี้ทึี่กท้ี่�ไป็ที่้�มื�	หมืว่ยน้ี้อยก็ข�ดก�รต่ิดต่�มืเลึยที่ำ�ให้ 
ไม่ืรู้ตั่ว่เลึขว่่�ผื่ลึต่อบแที่นี้ท้ี่�ได้รับนัี้�นี้คุ้ำมืค่ำ�หรือไม่ื	จนี้กระทัี่�งไม่ืเหลืึอเงินี้ให้บริห�รจัดก�ร	 สุีดท้ี่�ยก็ถึอดใจ 
กลัึบไป็ซื้บอกป๊็�ม้ื�เหมืือนี้เดิมื
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คุหากิคุุณตั้อบ

งหากิคุุณตั้อบ

	 คุุณหรืือธุุรืกิิจของคุุณอาจยัังไม่่เข้าใจว่่าท่ี่�ม่าของกิำาไรืม่าจากิอะไรื 
ทุี่กคำนี้อย�กม้ืผื่ลึกำ�ไร	แต่่ก�รจะม้ือย่�งนัี้�นี้ได้	ต้่องเข้�ใจก่อนี้ว่่�	“กิำาไรืม่าได้้อย่ัางไรื”	หรือ 
“กิำาไรืคืุออะไรื”

	 ดังนัี้�นี้องค์ำป็ระกอบข้�งต้่นี้จะเห็นี้ว่่�	ร�ยได้คำว่รม้ืมื�กกว่่�ต้่นี้ทุี่นี้แลึะค่ำ�ใช้่จ่�ย 
จนี้ม้ืหลึ�ย	ๆ	คำำ�ท้ี่�เร�มัืกคุ้ำนี้หูกันี้	 เช่่นี้	คำว่บคุำมืต้่นี้ทุี่นี้	คำว่บคุำมืค่ำ�ใช้่จ่�ย	ป็รับป็รุงต้่นี้ทุี่นี้ 
ให้ด้ขึ�นี้	สีร้�งร�ยได้หลัึกให้ต่่อเนืี้�อง	หรือสีร้�งร�ยได้จ�กช่่องที่�งหรือกลุ่ึมืลูึกค้ำ�ใหม่ื

	 ดังนัี้�นี้จึงอยู่ท้ี่�เจ้�ของกิจก�รต่้องพูย�ย�มืที่ำ�คำว่�มืเข้�ใจเรื�องน้ี้�	 โดยอ�จนี้ำ� 
ก�รจัดที่ำ�งบป็ระมื�ณมื�ช่่ว่ยในี้ก�รว่�งแผื่นี้ร�ยได้แลึะค่ำ�ใช้่จ่�ยป็ระจำ�ปี็	เพืู�อคำว่บคุำมืแลึะ
ติ่ดต่�มืร�ยก�รท้ี่�เกิดขึ�นี้จริงได้

	 “คุุณหรืือธุุรืกิิจของคุุณต้้องรืบัวั่คุซ่ีน	ไม่่ใช่่	COVID	-	19	นะคุรัืบ	แต่้เป็็นว่คัุซ่ีน 
ธุุรืกิิจสัักิเข็ม่”

	 หลึ�ยคำนี้ในี้โลึกคำงกำ�ลัึงลุ้ึนี้เรื�องว่ัคำซ้ื้นี้โคำว่ิดกันี้ว่่�จะได้ฉ้ัดป้็องกันี้กันี้เมืื�อไหร่ 
เพืู�อให้เร�ได้กลัึบไป็ใช้่ช้่วิ่ต่ป็ระจำ�วั่นี้ได้เหมืือนี้เดิมื	

 ถ้้าวั่คุซ่ีนนั�นใช้่เพืื่�อป้็องกัินหรืือสัร้ืางภููมิ่คุุ้ม่กัินโรืคุให้กัิบคุน	

	 แล้้ว่มั่นจะม่่วั่คุซ่ีนท่ี่�ใช้่เพืื่�อป้็องกัินธุุรืกิิจให้ด้ำาเนินกิิจกิารือย่ัางต่้อเนื�องได้้บ้างไหม่?

	 ผื่มืว่่�ม้ือยู่แน่ี้นี้อนี้	แลึะคุำณก็รู้ว่่�	“กิารืบัญช่่”	 คืำอ	 วั่คำซ้ื้นี้ธุุรกิจชั่�นี้ด้เลึยท้ี่เด้ยว่	
เพูร�ะไม่ืเพู้ยงช่่ว่ยให้กิจก�รหรือธุุรกิจของคุำณที่ำ�ถูึกต้่องต่�มืหลัึกก�รบัญ่ช้่	หรือก�รป็ฏิิบัติ่ 
ต่�มืกฎระเบ้ยบข้อบังคัำบ	โดยเฉัพู�ะหลัึกก�รภ�ษ้ี	แต่่	“บัญ่ช้่”	ยังช่่ว่ยเจ้�ของธุุรกิจได้
เห็นี้ภ�พูธุุรกิจของคุำณว่่�ม้ืฐ�นี้ะที่�งก�รเงินี้	ผื่ลึก�รดำ�เนิี้นี้ง�นี้เป็็นี้อย่�งไร	แลึะนี้ำ�มื�ใช้่ 
ในี้ก�รบริห�รง�นี้ด้�นี้ต่่�ง	ๆ	ต่�มืตั่ว่อย่�งข้�งต้่นี้	 ทัี่�งยังช่่ว่ยในี้ก�รตั่ดสิีนี้ใจที่�งธุุรกิจ 
ต่ลึอดจนี้ก�รขย�ยธุุรกิจแลึะคำว่�มืยั�งยืนี้

	 ยิ�งไป็กว่่�นัี้�นี้	ก�รที่ำ�บัญ่ช้่จะช่่ว่ยลึดคำว่�มืเส้ี�ยงของก�รเกิดก�รทุี่จริต่ท้ี่�อ�จเกิดขึ�นี้	
ยิ�งธุุรกิจในี้ยุคำท้ี่�ม้ืคำว่�มืซัื้บซ้ื้อนี้	แลึะม้ืก�รเป็ล้ึ�ยนี้แป็ลึงอย่�งรว่ดเร็ว่

	 เริ�มืกันี้ที่ำ�บัญ่ช้่นี้ะคำรับ	 เพืู�อคุำณจะได้ม้ืภูมิืต้่�นี้ที่�นี้ด้	ๆ	 ในี้ก�รที่ำ�ธุุรกิจหรือ 
แม้ืแต่่เรื�องช้่วิ่ต่ท้ี่�ม้ืเรื�องตั่ว่เลึขแลึะก�รเงินี้เข้�มื�เก้�ยว่ข้อง

	 สีำ�หรับผื่มืต่อนี้น้ี้�วั่คำซ้ื้นี้ที่�งธุุรกิจม้ืไม่ืน้ี้อยแล้ึว่	เหลืึอรอแต่่วั่คำซ้ื้นี้	COVID	-	19	คำรับ	

 รัืกิษาสุัขภูาพื่	ใส่ัหน้ากิากิอนามั่ยั	แล้ะกิาร์ืด้อย่ัาต้กินะคุรัืบ	

กิำาไรมาจากิ รายได้ีลบต้ั้นทุำน และคุ่าใช้้จา่ยของธุุรกิิจ
กิำาไรซ่่ึ่งเป็ินส่ิ่งท่ีำทุำกิธุุรกิิจคุาดีหวัง 

กิำาไร

รายได้ี - (ต้ั้นทุำน + คุ่าใช้้จา่ยธุุรกิิจ)
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การวางระบบบัญชีี

ตามหลัักการ

โดย นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการวิางระบับับััญชี

	 ผู้้้เขีียนในฐานะนักบััญชี	 ได้้ร้้จัักคำาว่ิา	Agile 
(เอไจัล์์,	อะจัาล์์วิ)	เม่�อปล์ายปี	2562	จัากข่ีาวิ	“สรรพากร
ยกระดัับการทำำางานครั�งใหญ่่ นำาระบบ Agile มาสร้าง
นวััตกรรมตอบโจทำย์บริการผู้้้เสียภาษีี”	ทีี่�เกี�ยวิกบััวิิชาชีพ
ขีองเรา	เล์ยค้นจัาก	Google	คำา	ๆ 	นี�	แปล์ว่ิา	“แคล่่วัคล่่อง 
ว่ัองไวั”	 ส่่วิน	 ระบับั	Agile	 ค่อแนวิคิด้การที่ำางาน 
ในยุค	 Digital	 Transformation	 	 เพ่�อปรับัเปลี์�ยน 
การที่ำางาน	ให้้ส่ามารถปรับัตััวิได้้	รวิด้เร็วิ	แล์ะตัอบัส่นอง
ควิามตั้องการให้้ล้์กค้าพึงพอใจั	 เพ่�อรองรับักับัโล์กยุคนี� 
ทีี่�มีการเปลี์�ยนแปล์งเร็วิมาก	จัาก	Digital	Disruption		แล์ะ
มีควิามไม่แน่นอนส้่ง	 เช่น	อย้่	ๆ	คนทัี่�งโล์กก็ถ้กให้้ห้ยุด้ 
อย้่บ้ัานด้้วิย	วิิกฤตัการณ์	COVID-19	
	 การนำาห้ลั์กการขีอง	Agile	มาใช้ในการวิางระบับั
บััญชี	จัะเน้นการส่่�อส่าร	ที่ำาควิามเข้ีาใจักันระห้ว่ิาง	บุัคคล์	 
ส่ร้างผู้ล์งานทีี่�ใช้งานได้้จัริงมากกว่ิาการที่ำางานด้้วิยเอกส่าร 
ตัอบัส่นองผู้้้ใช้งานมากกวิ่าแค่ที่ำาตัามสั่ญญาแล์ะเน้น 
การปรับัปรุงพัฒนามากกว่ิาการที่ำาตัามแผู้นทีี่�วิางเอาไว้ิ

การลังแขกตามแนว  ‘Scrum’ จะมีเพีียงแค่่ 3 ตำาแหน่งสำำาค่ัญ ค่ือ

	 เพ่�อให้้เข้ีาใจั	เป็นร้ปธรรมมากขึี�น	ขีอยกตััวิอยา่ง 
ว่ิาในยุคนี�เป็นยุคขีอง	Accounting	Transformation	 
บัที่เรียนจัาก	COVID-19	ทีี่�ที่ำาให้้ต้ัอง	WFH	เกิด้แรงผู้ลั์กดั้น 
ให้้ธุรกิจัต่ัาง	ๆ	ต้ัองปรับัตััวิด้้วิยการเพิ�มช่องที่างการขีาย 
แบับั	Online	 	 ฝ่่ายขีายจึังต้ัองนำาโปรแกรมการขีาย
ออนไล์น	์มาใช้ในการเปดิ้ร้านคา้ออนไล์น	์โด้ยในระยะแรก 
จัะที่ด้ล์องด้้วิยการนำาสิ่นค้าขีายดี้	 20	 อันดั้บัแรก 
มาล์องขีายก่อนแล์ะฝ่่ายบััญชีต้ัองมาให้้ควิามช่วิยเห้ล่์อ
แล์ะต้ัองการให้้ข้ีอม้ล์การขีาย	Online	วิิ�งมาเช่�อมโยงกับั 
โปรแกรมบััญชีแบับัออนไล์น์ทีี่�มีอย้	่โด้ยไม่มีการบัันทึี่กงาน 
ซ้ำำ�าซ้้ำอนอีก	 แล์ะการปรับัตััวินี�ต้ัองรวิด้เร็วิเพ่�อกระตุ้ัน 
ยอด้ขีายจึังตั้องนำาวิิธีการที่ำางานแบับั	Agile	มาใช้	 ค่อ
ที่ยอย	 Implement	ระบับังาน	ทีี่ล์ะส่่วิน	โด้ยพิจัารณา
จัากส่่วินที่ี�จัำาเป็นทีี่�สุ่ด้	ห้ร่อมีปัญห้าที่ี�ต้ัองได้้รับัการแก้ไขี
โด้ยด่้วินก่อน

	 ทีี่มที่ำางานห้ลั์กขีอง	Agile	 เรียกว่ิา	Scrum	ห้ร่อมีผู้้้เปรียบัเทีี่ยบัว่ิาเห้ม่อนกับั 
การ	“ล่งแขก”	 ค่อมีคนจัากห้ล์ายฝ่่ายทีี่�เกี�ยวิข้ีองมารุมช่วิยกันที่ำางาน	โด้ยจัะกำาห้นด้ 
เป้าห้มายให้ญ่	เช่น	ต้ัอง	Implement	ทัี่�งระบับั	ให้้เส่ร็จัภายใน	3	สั่ปด้าห์้	จัากนั�นภายใน 
Scrum	จัะมีการกำาห้นด้ขัี�นตัอนย่อยทีี่�เรียกว่ิา	Sprint	 เพ่�อเล่์อกงานทีี่�คิด้ว่ิาจัำาเป็นทีี่�สุ่ด้ 
มาที่ำาโด้ยกำาห้นด้ระยะเวิล์าทีี่�งานต้ัองเส่ร็จัขีองแต่ัล์ะ	Sprint

วิธีีการทำำางานของ Scrum ประกอบด้้วยสำิ�งทำี�น่าสำนใจ ด้ังนี�

I.Backlog :

 เป็น	Task	งานทีี่�ต้ัองที่ำาทัี่�ง	Requirement	ขีองล้์กค้าแล์ะทีี่ม	 ซึ้ำ�ง	Product	
Owner	จัะเป็นคนตััด้สิ่นใจันำา	Task	ต่ัาง	ๆ	เห้ล่์านี�เข้ีาไปใน	Sprint	ตัามล์ำาดั้บัควิามส่ำาคัญ 
(ส่่วินให้ญ่จัะพิจัารณาด้้วิย	Value	ขีอง	Task	นั�น	ๆ 	โด้ยเทีี่ยบักับั	Effort	ทีี่�ต้ัองใช้)	ในกรณีนี�
ค่อ	1.เล่์อก	Platform	การขีายออนไล์น์	2.อบัรมการใช้งาน	3.	Set	up	ข้ีอม้ล์พ่�นฐาน	ขีอง 
Online	Store	4.เพิ�มผู้ลิ์ตัภัณฑ์์ทีี่�ต้ัองการขีาย	5.ตัรวิจัส่อบั	“ก่อนเปิด้ตััวิ”	6.เปิด้การขีาย 
Online

1. Product Owner :	ในทีี่�นี�ค่อ	CFO	มีห้น้าทีี่�ประเมิน	Values	แล์ะจััด้	Priorities	 
	 ขีอง	Tasks	ต่ัาง	ๆ	ให้้กับัทีี่ม
2. Scrum Master : เป็นผู้้้ที่ำาให้้การที่ำางานเป็นไปอยา่งล่์�นไห้ล์	ซึ้ำ�งไม่ได้้ห้มายถึง 
	 การเป็นผู้้้นำาทีี่ม	แต่ัจัะคอยกำาจััด้อุปส่รรคทีี่�ขัีด้ขีวิางการที่ำางาน	อาจัเป็น 
	 ผู้้้จััด้การฝ่่ายขีาย
3. Team :	จัะที่ำางานแบับั	Self-Management	 ซึ้ำ�งในห้นึ�งทีี่มประกอบัด้้วิย 
	 คนประมาณ	3-5	คน	แล์ะรวิมทุี่กตัำาแห้น่งทัี่�ง	IT,	ฝ่่ายขีาย	online	,	พนักงาน	 
	 Store,	พนักงานบััญชีเข้ีาด้้วิยกัน	เพ่�อให้้ทีี่มห้นึ�งทีี่มส่ามารถที่ำางานตัั�งแต่ัต้ัน 
	 จันจับัได้้ด้้วิยตััวิเอง	โด้ยไม่ต้ัองข้ีามแผู้นก		
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III.Daily Scrum Meeting :

 ในที่กุ	ๆ 	เช้า	ที่มีจัะมกีารประชมุสั่�น	ๆ 	10-15	นาที่ี	
เพ่�อบัอกว่ิา	เม่�อวิานที่ำาอะไร	วัินนี�จัะที่ำาอะไร	ขัี�นตัอนต่ัอไป
ค่ออะไร	แล์ะมีปัญห้าอะไรบ้ัาง	เพ่�อให้้การที่ำางานในทุี่ก	ๆ  
วัินเป็นไปอย่างราบัร่�น	 ร้้ว่ิากำาลั์งเดิ้นเข้ีาส่้่เป้าห้มาย 
ห้ร่อยัง	แล์ะมีการแก้ไขีปัญห้าอย่างต่ัอเน่�อง

II.Sprint Phase :

 อย่างทีี่�บัอกวิ่า	Agile	
นั�น	 เน้นการส่่งงานให้้เร็วิแล์ะ
บ่ัอย	ซึ้ำ�ง	Period	นั�นจัะเรียกว่ิา	
Sprint	โด้ยเป้าห้มายขีอง	Sprint	
ค่อการ	Deliver	บัางสิ่�งบัางอยา่ง
ให้้ส่ำาเร็จั	 (Task	 ทีี่�	 Product	
Owner	 ได้้ประเมินว่ิาควิรที่ำา 
ตัั�งแต่ัก่อนเริ�ม	Sprint)	ซึ้ำ�งเม่�อจับั 
Sprint	 ก็จัะมีการ	 Review 
ผู้ล์งาน	(Sprint	Review)	ให้้กับั
คนอ่�น	ๆ	ทีี่�เกี�ยวิข้ีองอาจัจัะเป็น 
IT	 เซ้ำล์ล์์	Store	แล์ะฝ่่ายบััญชี	
เพ่�อให้้รับัที่ราบัถึงควิามค่บัห้น้า
ขีองโปรเจักต์ัอย้่เร่�อย	ๆ

	 	 จัาก	Backlog	ด้้านบัน	เรามาแบ่ังงานเป็น	Sprint	ยอ่ย	ๆ 	ตัามล์ำาดั้บัควิาม
ส่ำาคัญ	ด้้วิยห้น้ากระด้าษทีี่�จัำากัด้จึังขีอยกตััวิอย่างเพียง	บัาง	Sprint	 ดั้งต่ัอไปนี� 

1. เลื่อกโปรแกรมทีำ�เหมาะสมกับกิจการ ใช้้เวัล่า 1 Week ทีำมงานจาก ฝ่่ายขาย  
 บัญ่ชี้ Store
	 •	 ห้าตััวิเล่์อก	2-3	โปรแกรม
	 •	 นัด้ด้้	Demo	พร้อมซั้ำกถาม
	 •	 ตััด้สิ่นใจัเล่์อก

2. อบรมการใช้้งาน 2 วััน ให้ทุำกฝ่่ายทีำ�เกี�ยวัข้อง

3. Set Up ข้อม้ล่พื�นฐาน ของ Online Store ใช้้เวัล่า 3 วััน โดัยตัวัแทำน 
 จากฝ่่าย IT ฝ่่ายขาย Store แล่ะบัญ่ชี้
	 •	 ช่�อร้านค้า		ทีี่�อย้่	แล์ะการออกแบับัให้้ส่วิยงาม
	 •	 ผู้้้ให้้บัริการชำาระเงิน	-	วิิธีการรับัชำาระเงินจัากล้์กค้า	(เงินส่ด้/บััตัรเครดิ้ตั)	 
	 	 เกตัเวิย์
	 •	 การส่่งสิ่นค้า	–ตััวิเล่์อกในการจััด้ส่่ง	ไปรษณีย์	Kerry	ฯล์ฯ
	 •	 ภาษี	–	อัตัราภาษี	ร้ปแบับั	ใบักำากับัภาษีกรณีล้์กค้าขีอใบักำากับัเต็ัมร้ป

4. เพิ�มผู้ลิ่ตภัณฑ์์ทีำ�ต้องการขายใน Online Store ใช้้เวัล่า 2 วััน โดัยฝ่่าย 
 IT แล่ะฝ่่ายขาย ระบุชื้�อ คำาอธิิบาย ร้ปภาพ รหัสสินค้า ราคาสินค้า 
 ส่วันล่ดั ภาษีี นำ�าหนัก (แล่ะรายล่ะเอียดัการจัดัส่งอื�น ๆ ) 

 บทำควัามนี� เพื�อจุดัประกายให้ผู้้้สนใจแนวัคิดั 
Agile ได้ัศึึกษีาเพิ�มเติม จาก สื�อ Social ต่าง ๆ ทีำ�มี 
ผู้้้เผู้ยแพรไ่ว้ักว้ัางขวัางหล่ายมมุมองอยา่งนา่สนใจ เพื�อ
ได้ัเข้าใจ แล่ะนำาไปปรับใช้้ให้เกิดัประโยช้น์กับองค์กร 
ได้ัอย่างเป็นร้ปธิรรม

Scrum Process Overview

Product

Backlog

1. เล่ือก Platform การขาย Online

2. อบรมการใช้้งาน

3. Set Up ข้อม้ล่พื�นฐานของ Online Store

4. เพิ�มผู้ล่ิตภัณฑ์์ทำี�ต้องการขาย

5. ตรวัจสอบ "ก่อนเปดัตัวั"

6. เปดัร้านค้าออนไล่น์

1. เล่ือก Platform การขาย Online
•		ห้าตััวิเล์่อก	2-3	โปรแกรม
•  นัด้ด้้	Demo	พร้อมซ้ำักถาม
•  ตััด้ส่ินใจัเล์่อก

1 Week

Sprint

Phase

Project

Output
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กิจการ NPAEs

กับสถานการณ์ COVID-19
	 สืืบเนืื่�องจากท่ั่�วโลก	ณ	ตอนื่นื่้�ย่ังคงได้้ร่ับผลกรัะทั่บจาก
สืถานื่การัณ์การัแพรั่รัะบาด้ของโรัคติด้เชืื้�อไวร่ัสืโคโรันื่า	 2019 
(COVID-19)	 แม้้ว่าปััจจุบ่นื่สืถานื่การัณ์	COVID-19	จะยั่งม้้ความ้ 
ไม่้แน่ื่นื่อนื่ต่อเศรัษฐกิจและการัด้ำาเนิื่นื่ธุุรักิจ	 ท่ั่�งน้ื่� ธุุรักิจต่าง	 ๆ 
ท่ั่�งในื่ปัรัะเทั่ศและท่ั่�วโลกเริั�ม้ปัร่ับเปัล้�ยันื่กลยุัทั่ธ์ุในื่การัด้ำาเนิื่นื่ธุุรักิจ 
ให้้เห้ม้าะสืม้ก่บสืถานื่การัณ์ท้ั่�เป็ันื่อย่่ั	 ด้้วยัสืถานื่การัณ์ด่้งกล่าวท้ั่�ย่ังคงม้้
ความ้ไม่้แน่ื่นื่อนื่จึงอาจส่ืงผลกรัะทั่บต่อการัจ่ด้ทั่ำารัายังานื่ทั่างการัเงินื่ของ
กิจการัท้ั่�ไม่้ม้้สื่วนื่ได้้เส้ืยัสืาธุารัณะ	(NPAEs)	 ได้้	 โด้ยัเฉพาะผลกรัะทั่บ 
จากสืถานื่การัณ์	COVID-19	 ท้ั่�ม้้ต่อธุุรักรัรัม้การัค้าว่าต้องถือปัฏิิบ่ติ
อย่ัางไรัในื่ส่ืวนื่ของการัรัายังานื่ทั่างการัเงินื่	โด้ยัเฉพาะในื่เรืั�องของ

การประเมิินข้้อบ่งชี้้�ค่่าเผื่่อการลดลงข้องมิูลค่่า

ข้องสินทรัพย์์ (ได้แก่ เงินลงทุน, ท้�ดิน อาค่ารและอุปกรณ์, 

อสังหาริมิทรัพย์์เพ่อการลงทุน, สินทรัพย์์ไมิ่มิ้ตััวตัน) 

	 ดัังนัั้�นั้	คณะกรรมการกำาหนั้ดัมาตรฐานั้การบััญชีี	สภาวิิชีาชีีพบััญชีี 
ในั้พระบัรมราชูีปถััมภ์	 จึึงได้ัจัึดัทำำาคำาถัาม-คำาตอบัในั้แต่ละประเด็ันั้ 
เพ่�อให้กิจึการทีำ�ไม่มีส่วินั้ได้ัเสียสาธารณะ	(“กิจึการ”)	สามารถันั้ำาไปถ่ัอปฏิิบััติ 
ภายใต้สถัานั้การณ์	 COVID-19	 ได้ัอย่างเหมาะสมและมีควิามชีัดัเจึนั้ 
มากยิ�งขึึ้�นั้ในั้การจัึดัทำำารายงานั้ทำางการเงินั้	ดัังนีั้�

การย์ินย์อมิลดค่่าเชี้่า 

(ทั�งด้านผืู่้เชี้่าและผืู่้ให้เชี้่า)

การพิจารณาการกลับราย์การสินทรัพย์์

ภาษี้เงินได้รอตััดบัญชี้้

(สำาหรับกิจการท้�ถือปฏิิบัตัิตัามิ TAS 12)

การประมิาณการหน้�สิน

สถานการณ์์ COVID-19 ถือได้้ว่่าเป็็นข้้อบ่่งชี้้� 

ที่้�กิจการต้้องนำามาใชี้้ในการป็ระเมินค่่าเผ่ื่อ 

การลด้ลงข้องมูลค่่าข้องสินที่รัพย์์หรือไม่

อย์่างไร 

ค่ำาตัอบ:  ตามหลักการขึ้อง	 TFRS	 for	 NPAEs 
หากผูู้้บัริหารขึ้องกิจึการได้ัประเมินั้แล้วิว่ิา	สืถานื่การัณ์ 
COVID-19	 น่ื่�นื่เป็ันื่สืถานื่การัณ์เพ้ยังช่ื้�วครัาวท้ั่� 
ส่ืงผลกรัะทั่บต่อการัด้ำาเนื่ินื่ธุุรักิจของกิจการั	 ผูู้้บัริหาร 
ไม่จึำาเป็นั้ต้องนั้ำาสถัานั้การณ์ดัังกล่าวิมาใช้ีเป็นั้ข้ึ้อบ่ังชีี� 
ขึ้องการลดัลงขึ้องมูลค่าขึ้องสินั้ทำรัพย์	 (ได้ัแก่	 เงินั้ลงทุำนั้ 
ทีำ�ดิันั้	อาคารและอุปกรณ์	อสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทุำนั้ 
และสินั้ทำรัพย์ไม่มีตัวิตนั้)	 เน่ั้�องด้ัวิยหลักการขึ้อง	TFRS	
for	NPAEs	ค่อกิจึการต้องรับัรู้ผู้ลขึ้าดัทุำนั้จึากการลดัลง 
ขึ้องมูลค่าในั้กรณีทีำ�มีข้ึ้อบ่ังชีี�ว่ิาสินั้ทำรัพย์นัั้�นั้มีมูลค่า 
ลดัลงอย่างถัาวิร	แต่ในั้ทำางกลับักันั้หากผูู้้บัริหารประเมินั้ 
ว่ิาสถัานั้การณ์	COVID-19	 นัั้�นั้เป็นั้ข้ึ้อบ่ังชีี�ว่ิาสินั้ทำรัพย์
นัั้�นั้มีมูลค่าลดัลงอย่างถัาวิร	 เช่ีนั้	 มีการเปลี�ยนั้แผู้นั้ 
การดัำาเนิั้นั้ธุรกิจึซึึ่�งส่งผู้ลให้มีการปิดักิจึการอย่างถัาวิรหร่อ 
มีการเปลี�ยนั้แปลงการใช้ีงานั้ขึ้องสินั้ทำรัพย์จึนั้ทำำาให้
สินั้ทำรัพย์ไม่ได้ัถูักใช้ีงานั้อีกต่อไป	เป็นั้ต้นั้	กิจึการต้องนั้ำา
สถัานั้การณ์ดัังกล่าวิมาถ่ัอปฏิิบััติตาม	TFRS	for	NPAEs	
ในั้เร่�องนัั้�นั้	ๆ	ทีำ�เกี�ยวิข้ึ้อง

อ้างอิง: บัทำทีำ�	9	เร่�อง	เงินั้ลงทุำนั้,	บัทำทีำ�	10	เร่�อง	ทีำ�ดิันั้ 
อาคารและอุปกรณ์,	บัทำทีำ�	11	เร่�อง	สินั้ทำรัพย์ไม่มีตัวิตนั้	
และบัทำทีำ�	12	เร่�อง	อสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทุำนั้
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ด้ว้่ย์สถานการณ์์ COVID-19 สง่ผื่ลใหผ้ืู่เ้ชี้า่ได้้รับ่การย์นิย์อมลด้ค่า่เชี้า่จากผืู่ใ้หเ้ชี้า่ ผืู่เ้ชี้า่และผืู่ใ้หเ้ชี้า่จะต้อ้งถือป็ฏิบัิ่ต้ิ

อย์่างไรในงบ่การเงินเก้�ย์ว่กับ่การย์ินย์อมลด้ค่่าเชี้่าด้ังกล่าว่

ตััวอย์่างข้้อบ่งชี้้�ว่าสินทรัพย์์นั�นมิ้มิูลค่่าลดลงอย์่างถาวรข้อง TFRS for NPAEs

	 -	 (1	ค่าเผู่้�อการลดัมูลค่าขึ้องเงินั้ลงทุำนั้)	ดััชีนีั้ตลาดัหลักทำรัพย์ลดัลงอย่างมีสาระสำาคัญและติดัต่อกันั้เป็นั้ระยะเวิลายาวินั้านั้หร่อมีหลักฐานั้ 
	 	 ทีำ�แสดังให้เห็นั้ว่ิาควิามน่ั้าเช่ี�อถ่ัอขึ้องผูู้้ออกตราสารลดัลงอย่างเป็นั้สาระสำาคัญ	
	 -	 (2	ค่าเผู่้�อการลดัมูลค่าขึ้องทีำ�ดิันั้	อาคารและอุปกรณ์)	 มีหลักฐานั้แสดังให้เห็นั้ว่ิาสินั้ทำรัพย์ล้าสมัยหร่อชีำารุดัเสียหายมีการเปลี�ยนั้แปลง 
	 	 อย่างมีนัั้ยสำาคัญเกี�ยวิกับัลักษณะทีำ�กิจึการใช้ีหร่อคาดัว่ิาจึะใช้ีสินั้ทำรัพย์	 ซึึ่�งส่งผู้ลกระทำบัทำางลบัต่อกิจึการในั้ระหว่ิางงวิดัหร่อคาดัว่ิา 
	 	 จึะเกิดัขึึ้�นั้ในั้อนั้าคตอันั้ใกล้	รวิมถึังการทีำ�สินั้ทำรัพย์ไม่ได้ัถูักใช้ีงานั้อีกต่อไป	 เกิดัภาวิะซึ่บัเซึ่าขึ้องตลาดัอสังหาริมทำรัพย์อย่างรุนั้แรง 
	 	 ติดัต่อกันั้เป็นั้ระยะเวิลายาวินั้านั้	ซึึ่�งไม่สามารถัคาดัการณ์ได้ัว่ิาภาวิะดัังกล่าวิจึะหมดัไปเม่�อไร	

ค่ำาตัอบ: “การยินั้ยอมลดัค่าเช่ีา”	ถ่ัอได้ัว่ิาเป็นั้	“การเปลี�ยนั้แปลงสัญญาเช่ีา	(Lease	Modification)	3”	เน่ั้�องจึากมีการเปลี�ยนั้แปลง
สิ�งตอบัแทำนั้	(จึำานั้วินั้เงินั้)	สำาหรับัสัญญาเช่ีา	โดัยทีำ�ไม่ได้ัเป็นั้ส่วินั้หนึั้�งขึ้องเง่�อนั้ไขึ้และข้ึ้อกำาหนั้ดัเดิัมในั้สัญญาเช่ีา	แต่ด้ัวิย	TFRS	for	
NPAEs	ไม่ได้ัมีการระบุัถึังวิิธีการทำางบััญชีีในั้กรณีทีำ�มี	“การเปลี�ยนั้แปลงสัญญาเช่ีา”	ไว้ิจึึงส่งผู้ลให้เกิดัควิามหลากหลายในั้การนั้ำาไป 
ถ่ัอปฏิิบััติ	 ทัำ�งนีั้�ด้ัวิยสถัานั้การณ์	COVID-19	 เป็นั้สถัานั้การณ์ทีำ�เกิดัผู้ลกระทำบักับัทุำกภาคธุรกิจึ	 อีกทัำ�งเป็นั้สถัานั้การณ์ทีำ�เกิดัขึึ้�นั้ 
เพียงชัี�วิคราวิเท่ำานัั้�นั้	โดัยกิจึการในั้ฐานั้ะผูู้้เช่ีาจึะได้ัรับัการยินั้ยอมลดัค่าเช่ีาจึากผูู้้ให้เช่ีา	ซึึ่�งการลดัค่าเช่ีาทีำ�เป็นั้ผู้ลมาจึากสถัานั้การณ์	
COVID-19	ในั้ช่ีวิงเวิลาหนึั้�งเป็นั้เพียงระยะเวิลาขึ้องการจ่ึายชีำาระทีำ�ได้ัรับัการลดัเท่ำานัั้�นั้	แต่กิจึการในั้ฐานั้ะผูู้้เช่ีายงัคงต้องมีภาระผูู้กพันั้
ในั้ค่าเช่ีาตามระยะเวิลาทีำ�เหล่ออยู่ทีำ�ผูู้้เช่ีาไม่ได้ัรับัการลดัค่าเช่ีา	

1	 ดููย่่อหน้้าท่ี่�	117	ของ	TFRS	for	NPAEs	บที่ท่ี่�	9	เร่ื่�อง	เงิน้ลงทุี่น้
2	 ดููย่่อหน้้าท่ี่�	136	ของ	TFRS	for	NPAEs	บที่ท่ี่�	10	เร่ื่�อง	ท่ี่�ดิูน้	อาคารื่และอุปกรื่ณ์์
3	 ใช้้สำำาหรื่ับการื่อ้างอิงใน้บที่ความเที่่านั้�น้	 โดูย่อ้างอิงมาจากน้ิย่าม	“การื่เปล่�ย่น้แปลงสำัญญาเช่้า”	ของมาตรื่ฐาน้การื่รื่าย่งาน้ที่างการื่เงิน้	ฉบับท่ี่�	 16	 เร่ื่�อง	สำัญญาเช่้า 
	 ซ่ึ่�งเป็น้มาตรื่ฐาน้การื่าย่งาน้ที่างการื่เงิน้ท่ี่�ใช้้สำำาหรัื่บกิจการื่ท่ี่�ม่ส่ำวน้ไดู้เส่ำย่สำาธารื่ณ์ะ	(PAEs)	เท่ี่านั้�น้	
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 ดัังนัั้�นั้เม่�ออ้างถึังบัทำทีำ�	3	 เร่�อง	กรอบัแนั้วิคิดั	กรณีการยินั้ยอมลดัค่าเช่ีาทีำ�เกิดัจึากสถัานั้การณ์ดัังกล่าวิ	 ผูู้้เช่ีา/ผูู้้ให้เช่ีา 
ต้องยกเลิกการรับัรู้รายการขึ้องสินั้ทำรัพย์และหนีั้�สินั้จึากสัญญาเช่ีา	อีกทัำ�งการยอมลดัค่าเช่ีาทำำาให้เกิดัรายได้ัและค่าใช้ีจ่ึายตามนิั้ยาม	
โดัยทัำ�งผูู้้เช่ีาและผูู้้ให้เช่ีาอาจึเล่อกถ่ัอปฏิิบััติ	ดัังนีั้�

ทางด้านผืู่้เชี้่า

สัญญาเชี้่าการเงิน สัญญาเชี้่าดำาเนินงาน

 ปรับัลดัมูลค่า	 “หนีั้� สินั้ตามสัญญาเช่ีาการเ งินั้” 
ทีำ�ครบักำาหนั้ดัชีำาระในั้แต่ละงวิดัตามสัดัส่วินั้ทีำ�ได้ัรับัการลดั
ค่าเช่ีาจึากหนีั้�สินั้ทีำ�มีอยู่เดิัมในั้งบักำาไรขึ้าดัทุำนั้	โดัยสามารถั
เล่อกได้ัระหว่ิาง
	 •	 ตลอดัชี่วิงเวิลาทำี�ไดั้รับัการลดัค่าเชี่า	หร่อ
	 •	 ตลอดัชี่วิงเวิลาขึ้องอายุสัญญาเชี่าทำี�เหล่ออยู่

 รับัรู้ผู้ลกระทำบัขึ้องการลดัค่าเช่ีาดัังกล่าวิโดัยรับัรู้ค่าเช่ีา
ในั้งบักำาไรขึ้าดัทุำนั้	ด้ัวิย
	 •	 จึำานั้วินั้เงินั้หลังหักส่วินั้ลดัค่าเช่ีาขึ้องงวิดันัั้�นั้	ๆ	หร่อ
	 •	 จึำานั้วินั้เงินั้คงเหล่อหลังหักส่วินั้ลดัค่าเช่ีา	ตามวิิธี 
	 	 เส้นั้ตรงตลอดัอายุสัญญาเช่ีาทีำ�เหล่ออยู่
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ทางด้านผืู่้ให้เชี้่า

สัญญาเชี้่าดำาเนินงาน

	 ผูู้้เช่ีาและผูู้้ให้เช่ีาต้องเปิดัเผู้ยข้ึ้อมูลถึังการยนิั้ยอมลดัค่าเช่ีา	ได้ัแก่	วิิธีการทีำ�กิจึการเล่อกใช้ี	จึำานั้วินั้เงินั้ทีำ�รับัรู้ในั้งบักำาไรขึ้าดัทุำนั้	
ระยะเวิลาขึ้องการยนิั้ยอมลดัคา่เช่ีาในั้หมายเหตปุระกอบังบัการเงนิั้	เพ่�อใหผูู้้้ใช้ีงบัการเงนิั้สามารถันั้ำาข้ึ้อมลูไปใช้ีในั้การตดััสินั้ใจึและ
การเปรียบัเทีำยบักันั้ได้ั	(ตามลักษณะเชิีงคุณภาพขึ้องข้ึ้อมูลในั้งบัการเงินั้)

ข้้อค่วรระวัง: ผูู้้เช่ีาและผูู้้ให้เช่ีาต้องถ่ัอปฏิิบััติกับัทุำกสัญญาทีำ�ได้ัรับัการลดัค่าเช่ีาหร่อยินั้ยอมลดัค่าเช่ีาให้	และต้องมีการย่นั้ยันั้ 
การลดัค่าเช่ีาเป็นั้ลายลักษณ์อักษร

อ้างอิง: บัทำทีำ�	3	เร่�อง	กรอบัแนั้วิคิดั	และบัทำทีำ�	14	เร่�อง	สัญญาเช่ีา

หากกิจการถือป็ฏิิบั่ต้ิต้ามย่์อหน้าท้ี่� 300 ข้อง TFRS for NPAEs
4
 กิจการสามารถใชี้้ข้้อผื่่อนป็รนเร่อง 

“การกลบั่ราย์การสนิที่รพัย์์ภาษีเ้งนิได้้รอต้ดั้บ่ญัชี้ ้ต้ามมาต้รฐานการบ่ญัชี้ ้ฉบ่บั่ที่้� 12 เรอ่ง ภาษีเ้งนิได้”้ ที่้�กำาหนด้ไว่ ้

ใน “แนว่ป็ฏิิบ่ัต้ิที่างการบั่ญชี้้ เร่อง มาต้รการผื่่อนป็รนชี้ั�ว่ค่ราว่สำาหรับ่ที่างเลือกเพิ�มเต้ิมที่างบั่ญชี้้เพ่อรองรับ่ 

ผื่ลกระที่บ่จากสถานการณ์์การแพร่ระบ่าด้ข้องโรค่ติ้ด้เชี้ื�อไว่รัสโค่โรนา 2019 (COVID-19)
5
” (“แนว่ป็ฏิิบั่ต้ิ 

ที่างการบ่ัญชี้้”) ได้้หรือไม่ อย์่างไร

ค่ำาตัอบ: หากกิจึการถ่ัอปฏิิบััติตามย่อหน้ั้าทีำ�	300	ขึ้อง	TFRS	for	NPAEs	 กิจการัสืาม้ารัถเลือกถือปัฏิิบ่ติตาม้ข้อผ่อนื่ปัรันื่เรืั�อง 
“การักล่บรัายัการัสิืนื่ทั่ร่ัพย์ัภาษ้เงินื่ได้้รัอต่ด้บ่ญช้ื้	ตาม้ม้าตรัฐานื่การับ่ญช้ื้	ฉบ่บท้ั่�	12	เรืั�อง	ภาษ้เงินื่ได้้	(TAS	12)”	ขึ้องแนั้วิปฏิิบััติ 
ทำางการบััญชีีได้ั	ถึังแม้ว่ิาขึ้อบัเขึ้ตขึ้องแนั้วิปฏิิบััติทำางการบััญชีีกำาหนั้ดัไว้ิว่ิา	“แนั้วิปฏิิบััติทำางการบััญชีีฉบัับันีั้�ให้เป็นั้ทำางเล่อกสำาหรับั 
ทุำกกิจึการทีำ�ถ่ัอปฏิิบััติตามมาตรฐานั้การรายงานั้ทำางการเงินั้สำาหรับักิจึการทีำ�มีส่วินั้ได้ัเสียสาธารณะ”	ก็ตาม	ทัำ�งนีั้�	กิจึการต้องเปิดัเผู้ย 
ข้ึ้อมูลเกี�ยวิกับัการใช้ีทำางเล่อกดัังกล่าวิ	ข้ึ้อเท็ำจึจึริง	และสถัานั้การณที์ำ�กิจึการปฏิิบััติตามแนั้วิปฏิิบััติทำางการบััญชีีดัังกลา่วิในั้หมายเหตุ 
ประกอบังบัการเงินั้	รวิมถึังการเปิดัเผู้ยข้ึ้อมูลทีำ�เกี�ยวิข้ึ้องตาม	TAS	12	อยา่งไรก็ตาม	ห้ากสืถานื่การัณ์	COVID-19	น่ื่�นื่เป็ันื่สืถานื่การัณ์ 
เพ้ยังช่ื้�วครัาวท้ั่�ส่ืงผลกรัะทั่บต่อการัด้ำาเนิื่นื่ธุุรักิจของกิจการั	ผูู้้บัริหารไม่จึำาเป็นั้ต้องนั้ำาสถัานั้การณ์ดัังกล่าวิหร่อให้นั้ำ�าหนัั้กทีำ�น้ั้อยสำาหรับั 
สถัานั้การณ์ดัังกล่าวิ	เพ่�อใช้ีในั้การพิจึารณาการกลับัรายการสินั้ทำรัพย์ภาษีเงินั้ได้ัรอตัดับััญชีี

อ้างอิง: บัทำทีำ�	15	เร่�อง	ภาษีเงินั้ได้ั	และย่อหน้ั้าทีำ�	2.6	ขึ้องแนั้วิปฏิิบััติทำางการบััญชีี

4 ย่่อหน้้าท่ี่�	300	ของ	TFRS	 for	NPAEs	รื่ะบุไว้ว่า	“อย่่างไรื่ก็ตาม	หากกิจการื่ปรื่ะสำงค์จะเล่อกรื่ับรู้ื่ค่าใช้้จ่าย่ภาษ่ีเงิน้ไดู้หร่ื่อรื่าย่ไดู้ภาษ่ีเงิน้ไดู้	และสำิน้ที่รื่ัพย่์หร่ื่อหน่้�สิำน้ 
	 ภาษ่ีเงิน้ไดู้รื่อการื่ตัดูบัญช่้โดูย่ใช้้วิธ่หน่้�สิำน้ตามงบแสำดูงฐาน้ะการื่เงิน้	 (Balance	Sheet	Liability	Method)	 ให้ถ่ือปฏิิบัติตามข้อกำาหน้ดูทุี่กข้อใน้มาตรื่ฐาน้การื่รื่าย่งาน้ 
	 ที่างการื่เงิน้ของไที่ย่	(TFRSs)	อย่่างสำมำ�าเสำมอ”
5 แน้วปฏิิบัติที่างการื่บัญช่้ฉบับดัูงกล่าว	ปรื่ะกาศลงรื่าช้กิจจานุ้เบกษีาเม่�อวัน้ท่ี่�	22	เมษีาย่น้	2563	โดูย่ท่ี่าน้สำามารื่ถืศ่กษีาไดู้เพิ�มเติมท่ี่�เว็บไซึ่ต์สำภาวิช้าช่้พบัญช่้	ตามลิงค์	>>	 
	 https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612	
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ทัำ�งนีั้�สภาวิิชีาชีีพบััญชีี	ได้ัเผู้ยแพร่ตัวิอย่างกรณีการยินั้ยิมลดัค่าเช่ีา	(ทัำ�งฝ่ั่�งผูู้้เช่ีาและผูู้้ให้เช่ีา)
ได้ัทีำ�	QR	Code	หร่อ	https://www.tfac.or.th/upload/9414/u8aKmPfVZR.pdf

สัญญาเชี้่าการเงิน สัญญาเชี้่าดำาเนินงาน

	 ปรับัลดัมูลค่า	 “ลูกหนีั้�ตามสัญญาเช่ีาการเ งินั้” 
ทีำ�ครบักำาหนั้ดัรับัชีำาระในั้แต่ละงวิดัตามสัดัส่วินั้ทีำ�ผูู้้ให้เช่ีา 
ยินั้ยอมลดัค่าเช่ีาให้จึากลูกหนีั้�ทีำ�มีอยู่เดิัมในั้งบักำาไรขึ้าดัทุำนั้	
โดัยสามารถัเล่อกได้ัระหว่ิาง
	 •	 ตลอดัช่ีวิงเวิลาทีำ�ยินั้ยอมลดัค่าเช่ีาให้	หร่อ
	 •	 ตลอดัช่ีวิงเวิลาขึ้องอายุสัญญาเช่ีาทีำ�เหล่ออยู่

	 รับัรู้ผู้ลกระทำบัขึ้องการยินั้ยอมลดัค่าเช่ีาให้ดัังกล่าวิ 
โดัยรับัรู้รายได้ัค่าเช่ีาในั้งบักำาไรขึ้าดัทุำนั้	ด้ัวิย
	 •	 จึำานั้วินั้เงินั้หลังหักส่วินั้ลดัค่าเช่ีาทีำ�ให้ขึ้องงวิดันัั้�นั้	ๆ 	หร่อ
	 •	 จึำานั้วินั้เงินั้คงเหล่อหลังหักส่วินั้ลดัค่าเช่ีาทีำ� ให้ 
	 	 ตามวิิธีเส้นั้ตรงตลอดัอายุสัญญาเช่ีาทีำ�เหล่ออยู่
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ด้้ว่ย์สถานการณ์์ COVID-19 จึงอาจส่งผื่ลให้กิจการเกิด้ภาระผืู่กพันในป็ัจจุบ่ันซึ่ึ�งเป็็นผื่ลจากเหตุ้การณ์์ในอด้้ต้ 

โด้ย์สาเหตุ้เกิด้จากการที่้�กิจการไม่สามารถป็ฏิิบ่ัต้ิต้ามข้้อกำาหนด้หรือเง่อนไข้ที่้�ระบุ่ไว่้กับ่ผืู่้ที่้�เก้�ย์ว่ข้้องได้้ กิจการ 

ต้้องถือป็ฏิิบ่ัต้ิอย์่างไรกับ่ราย์การด้ังกล่าว่น้�

ค่ำาตัอบ: ตามหลักการขึ้อง	TFRS	for	NPAEs	ย่อหน้ั้าทีำ�	309	เม่�อกิจึการเกิดั	“ภาระผูู้กพันั้ในั้ป่จึจุึบัันั้ซึึ่�งเป็นั้ผู้ลจึากเหตุการณ์ 
ในั้อดัีต”	 ขึึ้�นั้	 กิจึการต้องประเมินั้ว่ิาควิามนั้่าจึะเป็นั้ทีำ�กิจึการจึะต้องสูญเสียทำรัพยากรทีำ�มีประโยชีน์ั้เชิีงเศรษฐกิจึเพ่�อจึ่ายชีำาระ 
ภาระผูู้กพันั้ดัังกล่าวิอยูใ่นั้ระดัับัใดั	โดัยหากอยูใ่นั้ระดัับั	“มีควิามเป็นั้ไปไดัค่้อนั้ข้ึ้างแน่ั้”	กล่าวิค่อ	มีควิามเป็นั้ไปไดัที้ำ�จึะเกิดัขึึ้�นั้มากกว่ิา
ไม่น่ั้าจึะเกิดัขึึ้�นั้	จึะถ่ัอว่ิารายการดัังกล่าวิสามารถัรับัรู้รายการ/เปิดัเผู้ยรายการ	ดัังนีั้�

จึะรับัรู้รายการเป็นั้	“ประมิาณการหน้�สิน”	 เม่�อมีควิามไม่แน่ั้นั้อนั้เกี�ยวิกับั
จัึงหวิะเวิลาหร่อจึำานั้วินั้ทีำ�ต้องจ่ึายชีำาระ	และเปิดัเผู้ยข้ึ้อมูลทีำ�เกี�ยวิข้ึ้อง

จึะเปิดัเผู้ยเป็นั้	“หน้�สนิท้�อาจเกดิข้้�น”	เม่�อจึำานั้วินั้ขึ้องภาระผูู้กพันั้ไม่สามารถั
วัิดัมูลค่าได้ัอย่างน่ั้าเช่ี�อถ่ัอเพียงพอ	แต่มีระดัับัควิามน่ั้าจึะเป็นั้ขึ้องภาระผูู้กพันั้ 
ในั้ระดัับัอ่�นั้ทีำ�ไม่ใช่ี	“ระดับไมิ่น่าเป็นไปได้”

	 ดัังนัั้�นั้ด้ัวิยสถัานั้การณ์	COVID-19	หากผูู้้บัริหารยงัไม่สามารถัประเมินั้ถึังควิามน่ั้าจึะเป็นั้ทีำ�กิจึการจึะต้องสูญเสียทำรัพยากร
ทีำ�มีประโยชีน์ั้เชิีงเศรษฐกิจึได้ั	(จึนั้ถึังวัินั้ทีำ�อนุั้มัติงบัการเงินั้)	ผูู้้บัริหารก็ไม่ต้องนั้ำาสถัานั้การณ์ดัังกล่าวิมาพิจึารณาเป็นั้เหตุการณ์ทีำ�มีผู้ล
ทำำาให้เกิดัภาระผูู้กพันั้ในั้ป่จึจุึบัันั้ซึึ่�งเป็นั้ผู้ลจึากเหตุการณ์ในั้อดีัต

	 อยั่างไรัก็ตาม้	นื่อกจากปัรัะเด้็นื่ด่้งกล่าวข้างต้นื่	 กิจการัยั่งคงต้องถือปัฏิิบ่ติในื่เรืั�องอื�นื่ท้ั่�เก้�ยัวข้องในื่บทั่น่ื่�นื่	รัวม้ถึง 
บทั่อื�นื่ท้ั่�เก้�ยัวขอ้งซึึ่�งกำาห้นื่ด้ไว้ในื่	TFRS	for	NPAEs	โด้ยัปัฏิิบ่ติอยัา่งสืม้ำ�าเสืม้อ	สิื�งสืำาค่ญของสืถานื่การัณ	์COVID-19	คอื	กิจการั
ต้องกล่บม้าให้้ความ้สืำาค่ญและเพิ�ม้ความ้เข้ม้งวด้ก่บการัเปิัด้เผยัข้อม่้ลและการัจ่ด้ทั่ำารัายังานื่ทั่างการัเงินื่ด้้วยัความ้โปัร่ังใสื 
เกิด้ความ้ช่ื้ด้เจนื่ในื่การัเล่าเรืั�องรัาวตาม้ท้ั่�เป็ันื่อย่่ัและเน้ื่นื่ถึงสิื�งท้ั่�เปัล้�ยันื่แปัลงไปัจากปีัก่อนื่	เพื�อให้้เป็ันื่ไปัตาม้ว่ตถุปัรัะสืงค์ของ
งบการัเงินื่คือการันื่ำาเสืนื่อข้อม่้ลท้ั่�เก้�ยัวข้องก่บฐานื่ะการัเงินื่และผลการัด้ำาเนื่ินื่งานื่ของกิจการัท้ั่�ม้้ปัรัะโยัชื้นื่์ต่อการัต่ด้สืินื่ใจ 
เชิื้งเศรัษฐกิจก่บผ้่ใช้ื้งบการัเงินื่	

อ้างอิง: บัทำทีำ�	16	เร่�อง	ประมาณการหนีั้�สินั้และหนีั้�สินั้ทีำ�อาจึเกิดัขึึ้�นั้
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ประมิาณการหน้�สิน หน้�สินท้�อาจเกิดข้้�นหรือ

qab_qab _aa _qb_aab_q

โดูย่	คณ์ะกรื่รื่มการื่กำาหน้ดูมาตรื่ฐาน้การื่บัญช้่
	 สำภาวิช้าช่้พบัญช่้	ใน้พรื่ะบรื่มรื่าชู้ปภัมถ์ื
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รู้เท่าทัน

ตัววัดผล

การดำาเนินงาน

ในยุค COVID-19

EBITDAC : Earnings before Interest, Tax, Depreciation, 

Amortisation and Coronavirus

	 Coronavirus	หรืือ	COVID-19	 ได้้ส่่งผลกรืะทบต่่อการืด้ำาเนิินิงานิของกิจการื 
ในิวงกว้าง	ไม่่เว้นิแม้่กรืะท่�งมุ่ม่ม่องด้้านิการืรืายงานิทางการืเงินิ	ผลกรืะทบด่้งกล่าวนิอกจาก 
จะทำาให้เกิด้ปรืะเด็้นิด้้านิการืว่ด้มู่ลค่่ารืายการืต่่าง	ๆ 	ต่าม่ข้อกำาหนิด้ของม่าต่รืฐานิการืรืายงานิ 
ทางการืเงินิแล้ว	 (หรืือท่�เร่ืยกก่นิว่า	GAAP	–	Financial	Measure)	COVID-19	 ก็ย่งก่อ 
ให้เกิด้ปรืะเด็้นิและข้อถกเถ่ยงด้้านิค่วาม่เหม่าะส่ม่ของการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิแบบ 
Non-GAAP	Financial	Measure	(หรืือ	Alternative	Performance	Measures:	APMs)	
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการืค่ิด้ค้่นิ	Non-GAAP	Financial	Measure	ส่ำาหร่ืบการืรืายงานิ 
ผลการืด้ำาเนิินิงานิท่�ไม่่รืวม่ผลกรืะทบของ	COVID-19	

	 Non-GAAP	Financial	Measure	ด่้งกล่าว	คื่อ EBITDAC ซ่ึ่�งย่อม่าจาก	Earnings	
before	Interest,	Tax,	Depreciation,	Amortisation	and	Coronavirus

	 ช่่วงต้่นิปี	2563	 ซ่ึ่�งเป็นิช่่วงการืเริื�ม่ต้่นิการืแพร่ืรืะบาด้ของ	COVID-19	หลาย	ๆ	
ท่านิอาจเค่ยเห็นิการืขายแก้วกาแฟในิ	Amazon.com	ท่�ม่่เนืิ�อค่วาม่บนิแก้วว่า	“EBITDAC: 
Earnings before Interest, Tax, Depreciation, Amortisation and Coronavirus”

	 ในิโลก	Social	ณ	ขณะน่ิ�นิ	 ต่่างก็ม่องว่าค่งเป็นิข้อค่วาม่เชิ่งมุ่กต่ลกขำาข่นิท่�เข้า
ก่บส่ถานิการืณ์ท่�ทุกค่นิท่�วโลกกำาล่งเผชิ่ญก่บปัญหาด่้งกล่าวอยู่	 แต่่ในิค่วาม่ขำาข่นิน่ิ�นิเอง 
ผู้เข่ยนิก็เชื่�อว่าหลาย	ๆ	ท่านิ	 (โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ปรืะกอบวิช่าช่่พด้้านิบ่ญช่่และการืเงินิ) 
ก็ค่งพยายาม่จินิต่นิาการืต่่อไปว่า	จะเป็นิไปได้้หรืือไม่่	 (และอย่างไรื)	 ท่�เรืาจะแยกผลกรืะทบ 
ของ	COVID-19	ในิการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิของบริืษ่ัท

	 แต่่แล้วการืใช้่	EBITDAC ก็ปรืากฏข่�นิจริืงในิการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิของ 
บางบรืิษ่ัทในิต่่างปรืะเทศ	 จนิทำาให้เกิด้กรืะแส่การืถกเถ่ยงก่นิอย่างแพรื่หลายในิด้้านิ 
ค่วาม่เหม่าะส่ม่ของการืใช้่	EBITDAC	เพื�อการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิ	

	 หากย้อนิกล่บไปท่�แนิวค่ิด้เบื�องต่้นิ	EBITDAC	ก็คื่อ	 ส่่วนิต่่อขยายของต่่วว่ด้ผล 
การืด้ำาเนิินิงานิท่�นิิยม่ใช้่ก่นิ	อย่าง	EBITDA	(Earnings	before	Interest,	Tax,	Depreciation	
and	Amortisation)	ซ่ึ่�งเมื่�อ	Addback	ผลกรืะทบของ	COVID-19	(ต่่วย่อ	:	C)	จาก	EBITDA		
ก็จะได้้เป็นิ	EBITDAC	น่ิ�นิเอง

	 แต่่การืรืะบุรืายการื	(Identification)	และการืค่ำานิวณผลกรืะทบ	(Quantification) 
ท่�เกิด้ข่�นิโด้ยต่รืงจาก	COVID-19	 ต่่อผลการืด้ำาเนิินิงานิของบริืษั่ท	 เพื�อนิำาม่าค่ำานิวณ 
EBITDAC	น่ิ�นิกล่บไม่่ง่ายและไม่่ต่รืงไปต่รืงม่าอย่างท่�คิ่ด้	

	 กรืณ่ท่�ง่ายและช่่ด้เจนิ	เช่่นิ	ค่่าใช้่จ่ายในิการืต่่ด้จำาหน่ิายสิ่นิค้่าท่�หม่ด้อายุค่่าใช้่จ่าย 
ในิปลด้พน่ิกงานิอ่นิเนืิ�องจากการื	Lockdown	หรืือแม้่กรืะท่�งค่่าใช้่จ่ายท่�เก่�ยวข้องก่บ 
การืร่ืกษัาค่วาม่ส่ะอาด้ในิรืะด่้บท่�ม่ากกว่าปกติ่	 ล้วนิเป็นิรืายการืท่�กิจการืได้้ร่ืบรู้ืรืายการื 
ต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงินิและส่าม่ารืถรืะบุได้้อย่างช่่ด้เจนิว่าม่่ส่าเหตุ่อ่นิเนืิ�อง 
ม่าจาก	COVID-19	โด้ยต่รืง

	 อย่่างไรก็็ดีีก็ารระบุุราย่ก็าร	Addback	ไม่่ได้ีมี่เพีีย่งเท่่านีี้�		

	 ในิทางปฏิบ่ติ่	รืายการื	Addback	ย่งได้้รืวม่ถ่ง	“ราย่ได้ีและก็ำาไรที่�บุริษััท่ควรได้ีรับุ 
หาก็ไม่่มี่	COVID-19”	 ซ่ึ่�งม่่ข้อส่่งเกต่ว่ารืายการื	Addback	เช่่นิว่าน่ิ�ไม่่ได้้ม่่การืร่ืบรู้ืรืายการื 
ต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงินิ	รืวม่ไปถ่งต้่องใช้่ข้อส่ม่ม่ต่ิต่่าง	ๆ	 ในิการืหาจำานิวนิ 
ผลกรืะทบ
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	 การ	Addback	ผลกระทบของ	Coronavirus	ดังักล่าวจึงึกอ่ให้้เกดิั

คำำาถามต่่าง	ๆ	มากมาย	รวมไปถึงคำวามไม่เห้มาะสมของ	EBITDAC	สำาห้รับ

การอธิิบายผลการดัำาเนิินิงานิของกิจึการ	ดัังนิ้�

	 จะม่่�นิใจได้้อย่างไรืว่าบรืิษ่ัทส่าม่ารืถแยกผลกรืะทบโด้ยต่รืงจาก	 COVID-19 
ออกจากผลกรืะทบเรืื�องอื�นิ	ๆ	ได้้จริืง	ยกต่่วอย่างเช่่นิ	ยอด้ขายท่�ลด้ลง	เป็นิผลจาก	COVID-19 
เพ่ยงอย่างเด่้ยว	หรืือเป็นิผลจากปัจจ่ยอื�นิ	ๆ 	ร่ืวม่ด้้วย	เช่่นิ	การืแข่งข่นิอ่นิเนืิ�องจากบริืษ่ัทคู่่แข่ง	
การืปร่ืบเปล่�ยนิข้อกำาหนิด้หรืือกฎหม่ายต่่าง	ๆ	เป็นิต้่นิ

	 การืค่ำานิวณ	“ราย่ได้ีและก็ำาไรที่�บุริษััท่ควรได้ีรับุ	 หาก็ไม่่มี่	 COVID-19” 
น่ิ�นิอาจม่่ข้อส่ม่ม่ติ่ว่าพฤต่ิกรืรืม่ของผู้บริืโภค่ย่งค่งเป็นิเหมื่อนิในิช่่วงเวลาก่อนิการืเกิด้ 
COVID-19	อย่างไรืก็ด่้พฤติ่กรืรืม่ของผู้บริืโภค่ในิปัจจุบ่นิ	รืวม่ไปถ่งช่่วงหล่งจากท่�ส่ถานิการืณ์ 
COVID-19	ค่ล่�ค่ลาย	 ก็อาจเปล่�ยนิไปจากรืูปแบบเด้ิม่ท่�เค่ยเป็นิ	หรืือเกิด้	New	Normal 
ด่้งน่ิ�นิต่่วเลข	“ราย่ไดี้และก็ำาไรที่�บุริษััท่ควรไดี้รับุ	หาก็ไม่่มี่	COVID-19”	บนิข้อส่ม่ม่ติ่เดิ้ม่ 
อาจไม่่ม่่ค่วาม่เหม่าะส่ม่ในิการือธิิบายผลการืด้ำาเนิินิงานิในิภาวะ	New	Normal	ท่�บริืษ่ัทเผชิ่ญอยู่ 
ในิปัจจุบ่นิและจะเผชิ่ญต่่อไปในิอนิาค่ต่

	 ว่ต่ถุปรืะส่งค่์หล่กของ	Non-GAAP	Financial	Measure	ค่ือ	การืให้ข้อมู่ลเชิ่งล่ก 
ก่บผู้ใช้่งบการืเงินิในิมุ่ม่ม่องของผู้บริืหารืเพิ�ม่เต่ิม่จากข้อมู่ลท่�จ่ด้ทำาต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิ 
ทางการืเงินิ	ต่่วอยา่งเช่่นิ	การืแยก	Non-recurring	Items	ออกจากผลการืด้ำาเนิินิงานิต่าม่ปกติ่ 
ก็เพื�อให้ผู้ใช้่งบการืเงินิทรืาบถ่งล่กษัณะของรืายการืด่้งกล่าวว่าเป็นิรืายการืท่�ไม่่ปกติ่และ 
ไม่่น่ิาจะเกิด้ข่�นิอ่กในิอนิาค่ต่	 ซ่ึ่�งข้อมู่ลด่้งกล่าวม่่ปรืะโยช่น์ิเมื่�อต้่องใช้่ปรืะม่าณแนิวโน้ิม่ 
ผลการืด้ำาเนิินิงานิของบรืิษ่ัท	 อย่างไรืก็ต่าม่ผลกรืะทบของ	 COVID-19	 ในิหลายกรืณ่ 
ม่่ค่วาม่แต่กต่่างจาก	Non-recurring	 Items	ต่าม่ปกต่ิ	 เนืิ�องจากย่งไม่่ส่าม่ารืถรืะบุได้้ว่า 
ส่ถานิการืณ์น่ิ�จะจบลงเมื่�อใด้	 (หรืือกรืณ่ท่�เลวร้ืายท่�สุ่ด้	 คื่อ	 COVID-19	 จะอยู่ก่บเรืา 
ไปอ่กนิานิ	 จ่งกล่บกลายเป็นิ	Recurring	 Item)	 ด่้งน่ิ�นิ	EBITDAC	 จ่งอาจไม่่ใช่่ต่่วว่ด้ผล 
การืด้ำาเนิินิงานิท่�ส่ะท้อนิ	Forward-looking	ได้้อย่างส่ม่เหตุ่ส่ม่ผลในิส่ถานิการืณ์ปัจจุบ่นิ

1. The Pure Impact of COVID-19

3. COVID-19 = Non-recurring Items?

2. The Assumption of Hypothetical Sales

and profit : “New Normal” Challenge
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	 นิอกจากน่ิ�	ในิเดื้อนิพฤษัภาค่ม่	2563	The	International 
Organization	 of	 Securities	 Commissions	 (IOSCO) 
ได้้เผยแพร่ื	IOSCO	Statement	on	Importance	of	Disclosure 
about	 COVID-19	 ซ่ึ่�งได้้แส่ด้งค่วาม่ก่งวลเก่�ยวก่บการืใช้่ 
Non-GAAP	Financial	Measure	ท่�ไม่่เหม่าะส่ม่	เช่่นิ	การืนิำาเส่นิอ 
ในิรืปูแบบท่�ไม่่ส่ม่ำ�าเส่ม่อ	การือธิิบายนิิยาม่ต่่าง	ๆ 	อยา่งไม่่เพ่ยงพอ 
รืวม่ไปถ่งการืใช้่	Non-GAAP	Financial	Measure	เพื�อปิด้บ่ง 
ข้อ มู่ลทางการืเ งินิ	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ� ง ในิส่ถานิการืณ์ 
ค่วาม่ไม่่แน่ินิอนิอ่นิเนืิ�องจาก	COVID-19	น่ิ�นิ		IOSCO	ก็ได้้กำาช่่บ
ให้บริืษ่ัทต่่าง	ๆ 	ปรืะเมิ่นิค่วาม่เหม่าะส่ม่ของรืายการื	Alternative 
Performance	Measures	เช่่นิ	ผลกรืะทบอ่นิเนืิ�องจาก	COVID-19 
ไม่่ได้้เปน็ิ	Non-recurring	Items	ไปเส่่ยในิทุกกรืณ่	การืจะรืะบวุ่า 
รืายการืด้้อยค่่าน่ิ�นิเก่�ยวข้องก่บ	COVID-19	ได้้	 ก็จะต่้องม่่�นิใจ
ว่าข้อบ่งช่่�ของการืด้้อยค่่าด่้งกล่าวไม่่ได้้เกิด้ข่�นิก่อนิการืแพรื่
รืะบาด้ของ	COVID-19	นิอกจากน่ิ�	 IOSCO	ย่งม่่ค่วาม่เห็นิว่า 
การืใช้่แนิวคิ่ด้	“ราย่ได้ีและก็ำาไรที่�บุริษััท่ควรได้ีรับุ	หาก็ไม่่มี่ 
Coronavirus”	(ซ่ึ่�ง	IOSCO	เร่ืยกว่า	Hypothetical	Sales	and/
or	profit	measure)	เป็นิ	Non-GAAP	Financial	Measure	น่ิ�นิ 
ไม่่เหม่าะส่ม่

	 อ่านิม่าจนิถ่งต่รืงน่ิ�	ผู้เข่ยนิค่งต้่องขอบอกว่าอย่าเพิ�งกล่ว	
Non-GAAP	Financial	Measure	ม่ากจนิเกนิิไป	ในิทางต่รืงก่นิขา้ม่ 
ต้่องต่รืะหน่ิกว่ารูืปแบบข้อมู่ลเหล่าน่ิ�	 คื่อ	การืให้ข้อมู่ลเชิ่งล่ก 
ในิมุ่ม่ม่องของผู้บริืหารืและการืด้ำาเนิินิงานิของธุิรืกิจเพิ�ม่เติ่ม่ 

โดีย่	Facebook	Page	“Accounting	Analysis”

บทความน้ี้�จััดทำาข้ึ้�นี้จัากการรวบรวมข้ึ้อมูลจัากแหล่งต่่าง ๆ และเป็็นี้ข้ึ้อคิดเห็นี้ส่่วนี้บุคคล จ้ังไม่จัำาเป็็นี้ต้่องส่อดคล้องกับความเห็นี้ขึ้อง 
ส่ภาวิชาช้พบัญช้ และบทความน้ี้�ไม่ได้ช้�นี้ำาหรือให้คำาแนี้ะนี้ำาการซืื้�อขึ้ายหลักทรัพย์ โป็รดศ้ึกษาข้ึ้อมูลจัากบริษัทอย่างละเอ้ยดก่อนี้การตั่ดสิ่นี้ใจัลงทุนี้

จากข้อมู่ลท่� จ่ด้ทำาต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงินิ 
และหลาย	 ๆ	 กรืณ่ ก็ เป็นิ ข้อมู่ ลท่� ม่่ปรืะโยช่น์ิอย่ า งยิ� ง 
ต่่อการืปรืะม่าณแนิวโนิ้ม่ผลการืด้ำา เ นิินิงานิของบรืิ ษ่ัท 
ในิอนิาค่ต่เส่่ยด้้วยซึ่ำ�า	 เพ่ยงแต่่	ณ	ว่นิน่ิ�	Non-GAAP	Financial	
Measure	อย่าง	EBITDAC		ย่งค่งม่่ค่วาม่ยากท่�งการืรืะบุรืายการื 
และการืค่ำานิวณผลกรืะทบท่�เกิด้ข่�นิโด้ยต่รืงจาก	COVID-19 
จนิทำาให้ม่่ข้อก่งวลด้้านิค่วาม่เหม่าะส่ม่และค่วาม่นิ่าเชื่�อถือ 
ของข้อมู่ลด่้งกล่าว	

	 ส่ำาหร่ืบการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิต่่อส่าธิารืณะ
ของกิจการืในิปรืะเทศไทย	 เท่าท่� ผู้เข่ยนิทรืาบ	 เร่ืยกได้้ว่า 
ย่งไม่่เห็นิบรืิษ่ัทใด้พยายาม่ท่�จะรืายงานิ	Hypothetical	Sales	
and/or	 Profit	Measure	 อ่นิเนืิ�องจาก	COVID-19	หรืือ 
ม่่การืการืใช้่	EBITDAC	ในิการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานินิะค่ร่ืบ 
หากท่านิใด้ได้้พบเจอ	Case	จริืงในิปรืะเทศไทยก็ม่าเล่าสู่่ก่นิฟัง 
ได้้ค่ร่ืบ

	 ม่่ผู้เปร่ืยบเปรืยไว้ว่า	 ในิช่่วงน่ิ�	 หากท่านิได้้พบก่บ 
บริืษั่ทท่�อธิิบายผลการืด้ำาเนิินิงานิด้้วย	EBITDAC	 ก็ขอให้ท่านิ 
ม่่ค่วาม่รืะแวด้รืะว่ง เหมื่อนิก่บต่อนิท่� ท่ านิรืะแวด้รืะว่ง 
COVID-19	ยาม่ออกจากบ้านิ	 น่ิ�นิหม่ายถ่งท่านิจะต่้องเข้าใจ 
และม่่�นิใจว่าบริืษ่ัทส่าม่ารืถรืะบุรืายการื	(Identify)	และค่ำานิวณ 
ผลกรืะทบ	 (Quantify)	 ท่�เกิด้ข่�นิโด้ยต่รืงจาก	 COVID-19 
ได้้อย่างเหม่าะส่ม่และน่ิาเชื่�อถือน่ิ�นิเองค่ร่ืบ
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ทางรอดของธุรกิจที่

	 ในสถานการณ์ปจัจบุนั	การระบาดของ	COVID-19	ไดก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบไปทัว่ทกุวงการ 
ไมว่า่จะเปน็ธรุกจิการคา้	การเงนิ	การธนาคาร	การลงทนุ	ธรุกจิการบนิ	ฯลฯ	ทำาใหร้ะบบเศรษฐกจิ 
เกิดความป่ันป่วน	 ส่งผลกระทบโดยรวมเป็นลูกโซ่	 ผลสำารวจของหลายสำานักได้มีการ 
ประมาณการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี	2564

	 การปรับตััวขององค์์กรท่ี่�ต้ัองเผชิิญกับค์วามไม่แน่่น่อน่ที่างเศรษฐกิจซ่ึ่�งม่ค์วามกดดัน่ 
อย่่างมากใน่การลดค่์าใช้ิจ่าย่	การจัดองค์์กรให้้อย่่่ใน่ร่ปแบบของ	Shared	Services	Operation 
เพ่ื่�อให้้ม่การบริห้ารงาน่อย่่างม่ประสิิที่ธิิภาพื่ท่ี่�	CFO	ห้ลาย่ที่่าน่ขององค์์กรชัิ�น่น่ำาได้น่ำามาปฏิิบัติัและ
เห็้น่ผลได้จริง	ก็น่่าจะเป็น่ที่างเล่อกท่ี่�	CFO	ค์วรน่ำามาพิื่จารณา

	 ห้ลักการของ	SSO	เริ�มต้ัน่จากการท่ี่�	Business	Unit	(BU)	ต้ัองการท่ี่�จะท่่ี่มเที่ค์วามสิน่ใจ 
ไปใน่การบริห้ารงาน่ท่ี่�เก่�ย่วข้องกับกลย่ท่ี่ธ์ิต่ัาง	ๆ 	ขององค์์กรเพ่ื่�อเพิื่�มกำาไรโดย่ม่การโอน่งาน่ท่ี่�เก่�ย่วข้อง 
กับงาน่	Transactional	ห้ร่องาน่ท่ี่�เป็น่งาน่	Routine	ออกมาจาก	BUs	แล้วไปรวมกัน่ไว้ท่ี่�	Shared	
Services	Operation	การที่ำาเช่ิน่น่่�จะที่ำาให้้เรารวบรวม	Resources	 ได้จำาน่วน่ห้น่่�งท่ี่�จะที่ำางาน่ 
Support	BUs	 ต่ัาง	ๆ	 โดย่ม่ต้ัน่ท่ี่น่ของการให้้บริการท่ี่�ลดลง	 ใน่ขณะเด่ย่วกัน่จะม่บริการท่ี่�ด่ข่�น่ 
เม่�อเรารวมศ่น่ย์่ไว้ท่ี่�	 SSO	แล้วก็จะเป็น่การสิะดวกมากข่�น่ใน่การน่ำาเที่ค์โน่โลย่่ให้ม่	ๆ	 เข้ามาใช้ิ 
ใน่การปรับปร่งกระบวน่การการที่ำางาน่	การจัดให้้ม่การที่ำา	Process	 Improvement	ภาย่ใน่	SSO 
ถ่ือเป็น่หั้วใจสิำาคั์ญใน่การบริห้ารงาน่ของ	Shared	Services

	 แห้ลง่ท่ี่�มาของ	Saving	ของ	SSO	ได้แก่	การที่ำา	Re-engineering,	การที่ำา	Standardization, 
การ	Consolidation,	การTransformation	ของกระบวน่การการที่ำางาน่	รวมไปถ่ืงการน่ำาเอา 
Best	Practices	มาประย่่กต์ัใช้ิให้้เข้ากับวัฒน่ธิรรมขององค์์กร	 เม่�อเราย้่าย่งาน่มาอย่่่ท่ี่�เด่ย่วกัน่ 
ที่ำาโดย่กล่่มค์น่เด่ย่วกัน่ก็จะต้ัองม่การเปล่�ย่น่แปลงงาน่ให้้เป็น่	Process	 เด่ย่วกัน่ท่ี่�เราเร่ย่กว่า 
การที่ำา	Standardization	Processes	 โดย่เป้าห้มาย่ค่์อที่ำาให้้ม่ประสิิที่ธิิภาพื่มากข่�น่และม่การ 
ค์วบค่์มภาย่ใน่ท่ี่�ด่

	 ถ้าขอ	3	คำาเพื่อให้คำาจำากัดความของปีที่ผ่านมา	ก็น่าจะเป็น

‘SSO

without

IT support

is unthinkable’

Shared Services Operation (SSO) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

โดย นางกัญญา นิวัฒนสกุล
กรรมการใน่ค์ณะกรรมการวิชิาชิ่พื่บัญชิ่ด้าน่การบัญชิ่บริห้าร

ควรพิจารณา
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Scope of Work — ขอบเขตงานของ Finance Shared Services

	 ห้น่่วย่งาน่การเงิน่และบัญช่ิ	 (Finance	&	Accounting)	 เป็น่ห้น่่วย่งาน่ท่ี่�ได้รับค์วามนิ่ย่มส่ิงส่ิดท่ี่�จัดให้้ม่การที่ำางาน่แบบ	Shared	Services 
เพื่ราะว่าม่กระบวน่การที่ำางาน่ท่ี่�ม่กฏิเกณฑ์์ชัิดเจน่เป็น่ไปตัามมาตัรฐาน่การบัญช่ิท่ี่�เป็น่ท่ี่�ย่อมรับโดย่ทัี่�วไป	Scope	งาน่โดย่รวมของ	Finance	& 
Accounting	แบ่งออกเป็น่	2	ส่ิวน่	ค่์อ	Transactional	F&A	และ	Strategic	F&A	จะเห็้น่ได้ว่างาน่ท่ี่�เก่�ย่วกับ	Transactional	F&A	จะเป็น่งาน่ท่ี่�สิามารถื
น่ำามาเป็น่	Scope	of	Work	ใน่ค์วามรับผิดชิอบของ	SSO	ได้

ท่ีเรานำามาพิจารณาในรายละเอียด
ว่างานประเภทใด/ชิ�นใดท่ีพร้อมและสามารถ
นำามารวมไว้ท่ี	Shared	Services	

In/Out	of	Scope	Considerations	

1.	Does	the	process	use	defined	rules?
2.	Does	 the	process	use	standardized	 
	 policies	and	procedures?
3.	Does	the	process	follow	routine	steps?
4.	I s 	 the 	 p rocess 	 repeatab le 	 o r 
	 consistent?
5.	Is	the	process	transactional?
6.	Can	the	process	perform	by	other	site?
7.	Is	the	process	stable(does	not	change	 
	 frequently)?
8.	Is	this	primarily	a	clerical	activity?

Yes	=	Move	to	Shared	Services	
No	=	 Review	for	opportunity	to	break	 
	 into	Sub	Processes

	 การตัอบค์ำาถืามทัี่�ง	 8	 เป็น่การที่บที่วน่ 
ให้้แน่่ใจว่าเม่�อเราย่้าย่งาน่นั่�น่	 ๆ	 มาท่ี่�	 Shared 
Services	แล้วจะม่ปัญห้าน้่อย่ท่ี่�ส่ิด	ค์วามงดงามของ 
8	ค์ำาถืามน่่�อย่่่ตัรงท่ี่�ว่าเม่�อค์ำาตัอบของบางค์ำาถืามเป็น่ 
No	 (ไม่)	 เราจะไม่ห้ย่่ดเพ่ื่ย่งแค่์นั่�น่	 เราจะมองห้า 
โอกาสิของค์วามเป็น่ไปได้โดย่การมองล่กลงไป 
ใน่กระบวน่การที่ำางาน่ย่่อย่	ๆ 	เพ่ื่�อท่ี่�จะโอน่งาน่ย่่อย่	ๆ
นั่�น่มาด้วย่เม่�อม่ค์วามเป็น่ไปได้	 แสิดงให้้เห้็น่ถ่ืง 
ค์วามม่่งมั�น่และกล้าห้าญท่ี่�จะย่้าย่งาน่มาท่ี่�	Shared	
Services	ตัามท่ี่�ได้ตัั�งเป้าห้มาย่ไว้

Transactional F&A:
Potential Scope for Shared Service Operations (SSO)

Strategic F&A:
Center of Excellence (COE)

OTC

Order To Cash

PTP

Procure To Pay

RTR

Record To Report

Customer Master,

Billing/ Invoicing,

Collection

Accounts Receivable

(AR) Application,

AR Audit, Advertising

& Promotion Expenses,

Bad Debt Provision

Vendor Master,

Accounts Payable (AP)

Vouchering, AP 

Payments,

Travel & Entertainment

Expense Audit

and Payments

(Employee Advance)

General Accounting

or General Ledger (GL),

Fixed Asset,

Inter-company

Accounting, Taxes,

Cost Accounting

Treasury Strategy

(Finance)

Finance Planning

& Analysis (FP&A)

Liquidity and Cash

Management,

Funding Management,

Investment Portfolio,

Financial Risk

Management,

Hedging Plan

Cost Center/

Fund Center Master,

Finance Planning,

Budgeting, Forecasting,

Performance

Monitoring,

Feasibility Study,

Management Reporting

คำาถาม
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1. Executive support for SSO and all initiatives

	 SSO	จะต้ัองดิ�น่รน่ต่ัอส้่ิและเห้น่่�อย่ย่ากอย่่างมาก	ห้ากไม่ได้รับการสินั่บสิน่่น่จากผ้่บริห้ารระดับส่ิงส่ิด 
ขององค์์กร	การสินั่บสิน่่น่จากผ้่บริห้ารน่่�ต้ัองไล่เร่ย่งลงมาถ่ืงแผน่กต่ัาง	ๆ	 ท่ี่�เก่�ย่วข้องกับการที่ำางาน่ของ	F&A 
ซ่ึ่�งก็ห้มาย่ถ่ืงทัี่�งองค์์กร

2. Measure everything from day one

	 SSO	ต้ัองม่การวัดผลการดำาเนิ่น่งาน่เป็น่ราย่วัน่เพ่ื่�อด่ว่าการปฏิิบัติัห้น้่าท่ี่�ท่ี่�รับผิดชิอบม่ปัญห้าอะไรห้ร่อไม่ 
ถ้ืาท่ี่กวัน่ไม่ม่ปัญห้า	แน่่น่อน่ว่าราย่สัิปดาห์้	ราย่เด่อน่	ราย่ปีก็จะสิำาเร็จล่ล่วงไปได้	การวัดผลงาน่อย่่างต่ัอเน่่�อง 
ถ่ือเป็น่เร่�องสิำาคั์ญซ่ึ่�งเราสิามารถืน่ำา	Key	Metrics	เห้ล่าน่่�ไปที่ำาการ	Benchmark	กับ	SSO	อ่�น่เพ่ื่�อการพัื่ฒน่าและ
ปรับปร่งกระบวน่การที่ำางาน่ต่ัอไปได้ด้วย่

3. Configure automation from day one whether you will have 

   compliance or not

	 ย่กตััวอย่า่งเช่ิน่	วัน่น่่�ถ้ืาห้ากว่า	Vendors	ของเราย่งัไม่พื่ร้อมท่ี่�จะใช้ิงาน่	EDI	(	Electronic	Data	Interchange)	
ก็ไม่เป็น่ไร	แต่ั	SSO	เราเองต้ัองเตัร่ย่มตััวเองให้้พื่ร้อมเพ่ื่�อว่าเม่�อ	Vendors	นั่�น่	ๆ	พื่ร้อมจะได้ใช้ิงาน่ได้เลย่	เราจะใช้ิ	
SSO	เป็น่ห้น่่ที่ดลองใน่การที่ำา	Automation	Processes.

4. Location does not matter as much as People

	 ส่ิวน่ประกอบท่ี่�สิำาคั์ญของการจัดตัั�งและค์งไว้ของ	Shared	Services	Organization	ค่์อ	ค่์ณภาพื่ของค์น่/ท่ี่มงาน่ 
ซ่ึ่�งท่ี่มงาน่ท่ี่�ม่ค่์ณภาพื่ม่อย่่่พื่ร้อมทัี่�วไป	 ข่�น่อย่่่กับว่าเราจะสิามารถื	Recruit	และ	Maintain	ค์น่ท่ี่�ม่ค่์ณภาพื่เห้ล่าน่่� 
ไว้กับองค์์กรได้อย่่างไร	การให้้ค์วามร้่และการพัื่ฒน่าบ่ค์ลากรเป็น่หั้วใจสิำาคั์ญของการบริห้ารงาน่ของ	SSO

5. Leaders should be someone with Shared Services experience

	 Leaders	 ของ	 SSO	ของสิาย่งาน่การเงิน่และการบัญช่ิ	 ค์วรเป็น่ผ้่ท่ี่�ม่ประสิบการณ์ที่ำางาน่จริงกับ 
การบริห้ารงาน่	Shared	Services	มาก่อน่	การดำาเนิ่น่งาน่ของ	SSO	ม่ค์วามย่ากลำาบากกว่าการที่ำางาน่ของห้น่่วย่งาน่	
F&A	ทัี่�วไป	กระบวน่การที่ำางาน่ของ	Finance	Shared	Services	ห้ากเปร่ย่บเท่ี่ย่บไปก็ค์ล้าย่กับเป็น่	Manufacturing	
เอกสิารห้ร่อข้อม่ลต่ัาง	ๆ	ค่์อ	Raw	Material	ท่ี่�ต้ัองได้รับการ	Process	ห้ร่อที่ำาการผลิตัเพ่ื่�อให้้ได้	Final	Products/	
Services	กระบวน่การที่ำางาน่ดังกล่าวจะต้ัองที่ำาออกมาให้้ได้ประสิิที่ธิิภาพื่ด่ท่ี่�ส่ิด

6. Form Process Steering Team from day one

	 Process	 Steering	 Team	 ช่ิวย่เก่�ย่วกับการ	 Standardization	Processes	 แต่ัท่ี่�สิำาคั์ญท่ี่�ส่ิดค่์อ 
เป็น่การสิร้างการย่อมรับห้ร่อการ	Buy-in	จาก	Stake-holders	 วิธ่ิท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ิดของการที่ำาให้้เกิดการ	Buy-in	 ค่์อ 
การม่จำาน่วน่ค์น่ท่ี่�เป็น่	Process	Steering	Team	ท่ี่�มาจากแผน่กต่ัาง	ๆ 	มากพื่อและมากกว่าจำาน่วน่ท่ี่มท่ี่�มาจาก	SSO

Success Factors/ Lessons Learnt

Top	10	List	to	Do	When	Starting	or	Running	Shared	Services	Operations
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7. Get buy-in from all divisions prior to implementing

	 Process	Steering	Team	จะช่ิวย่ใน่เร่�องของการ	Buy-in	ท่ี่�เก่�ย่วกับการเปล่�ย่น่แปลงกระบวน่การที่ำางาน่ 
เม่�อเราได้เริ�มก่อตัั�ง	SSO	แล้ว	แต่ัก่อน่ห้น่้านั่�น่สิิ�งท่ี่�สิำาคั์ญค่์อการได้รับการย่อมรับห้ร่อการไว้วางใจจากท่ี่กแผน่ก/ 
ท่ี่กห้น่่วย่งาน่ก่อน่ท่ี่�จะเริ�มม่	Shared	Services	Center	ซ่ึ่�งการได้รับการสินั่บสิน่่น่จาก	Executives	(จากข้อ	1	ของ	
List	น่่�)	จะเป็น่แรงผลักดัน่ท่ี่�ย่ิ�งให้ญ่ให้้ประสิบค์วามสิำาเร็จ

8. Do not outsource a broken process

	 ห้ากเราจะ	Outsource	บาง	Process	ไปให้้	Service	Providers	เราค์วรต้ัองปรับปร่งกระบวน่การที่ำางาน่
นั่�น่	ๆ	ให้้ด่ก่อน่	มัน่เป็น่เร่�องค์่อน่ข้างย่ากท่ี่�ค์น่ข้างน่อก	(Outsourcer)	จะเข้าใจปัญห้าและแก้ไขปัญห้าเห้ล่านั่�น่ได้ 
อย่่างรวดเร็วทัี่น่ใจโดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�งห้ากการแก้ปัญห้านั่�น่เก่�ย่วข้องกับการเปล่�ย่น่แปลงวัฒน่ธิรรมขององค์์กร

9. Do not chase cheap labor-chase automation

	 ค่์าแรงท่ี่�ม่ราค์าถ่ืกใน่วัน่น่่�อาจจะกลาย่เป็น่แพื่งได้ใน่อน่าค์ตั	 เม่�ออัตัราเงิน่เฟ้้อเพิื่�มข่�น่ห้ร่อเศรษฐกิจ 
เปล่�ย่น่แปลงไป	แต่ัการที่ำา	Automation	Process	จะไม่แพื่งข่�น่ใน่อน่าค์ตั	กล่าวค่์อเม่�อเราใช้ิงาน่	Automation	แล้ว	
Process	จะที่ำางาน่ได้มากข่�น่และเร็วข่�น่

10. Survey your customers immediately

	 โดย่ปกติัแล้วเม่�อเราเริ�มการดำาเนิ่น่การ	SSO	 ไปได้ระย่ะห้น่่�งเช่ิน่	3	 เด่อน่/	6	 เด่อน่	 เราค์วรม่การ
สิำารวจค์วามคิ์ดเห็้น่ของ	 Internal	Customers	 โดย่ใช้ิค์ำาถืามง่าย่	ๆ	 เพ่ื่�อด่ค์ะแน่น่	Rating	 ใน่ประเด็น่ต่ัาง	ๆ 
เช่ิน่	Timeliness,	Accuracy,	Customer	Services,	Business	Knowledge,	Management,	เป็น่ต้ัน่	เพ่ื่�อน่ำาผล 
การประเมิน่นั่�น่มาปรับปร่งการที่ำางาน่และการให้้บริการ	 ใน่บางค์รั�งการที่ำางาน่ของ	SSO	อาจม่ข้อผิดพื่ลาดบ้าง 
แต่ั	SSO	ก็ตัั�งใจท่ี่�จะปรับปร่งแก้ไขเพ่ื่�อจะให้้การบริการท่ี่�ด่ข่�น่	ห้น่่วย่งาน่ตั่าง	ๆ	จะเห้็น่ถ่ืงค์วามตัั�งใจน่่�และพื่วกเขา 
จะให้้ค์วามสินั่บสิน่่น่และค์วามย่อมรับใน่การที่ำางาน่ท่ี่�ม่การพัื่ฒน่าให้้ด่ข่�น่

‘Processes, Technology, People’

‘Difficult Roads

often lead

to Beautiful

Destinations’

Conclusion

เอกสิารอ้างอิง
- Shared Services in Finance and Accounting by Tom Olavi Bangemann
- Shared Services: Adding Value To The Business Units , PriceWaterHouseCoopers by Donnie S. Schulman, John R. Dunleavy, Martin J. Harmer 
 and James S. Lusk
- Shared Services: Mining for Corporate Gold by BarbaraQuinn, Robert Cooke and Andrew Kris
- Shared Services: A Manager’s Journey by Daniel Melchior Jr.
- CFO Insights: Achieving High Performance Through Finance Business Process Outsourcing by Stewart Clements, Michael Donnellan and Cedric Read

	 ผลสิำาเร็จท่ี่�ย่ิ�งให้ญ่ของการจัดตัั�ง	Finance	Shared	Services	ค่์อค์วามภ่มิใจท่ี่�เราได้พัื่ฒน่า 
บ่ค์ลากร/	ท่ี่มงาน่ของ	F&A	ใน่ส่ิวน่ท่ี่�ที่ำาห้น้่าท่ี่�	Shared	Services	ให้้ม่	Specialization	Skills	และ	
เป็น่	Process	Experts	ม่การปรับปร่งกระบวน่การที่ำางาน่อย่่างต่ัอเน่่�อง…เพ่ื่�อให้้ห้น่่วย่งาน่	F&A	อ่ก 
ส่ิวน่ห้น่่�งได้ม่เวลาและโอกาสิปรับเปล่�ย่น่บที่บาที่มาเป็น่	Business	Partners	กับ	Business	Units	
ต่ัาง	ๆ	เพ่ื่�อรับม่อกับโลกธ่ิรกิจท่ี่�ม่การเปล่�ย่น่แปลงอย่่างมากใน่ปัจจ่บัน่
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ครั้งที่ วัันเดืือนปีี เวัลา หััวัข้้อเร่อง ผู้้้ดืำาเนินรายการ

1 พ. ท่ี่� 24  ม่ีนาคมี
 2564

13.30 น. - 
15.30 น.

เงิินค้างิรัับ/ลููกหน่�การัค้า: การัรัับรู้ัแลูะการัวััดมูีลูค่า เน้น Looking Forward Concept 
นำาไปสูู่่ Expected Credit Loss เป็นการัเช่ื่�อมีโยงิ TFRS15 แลูะ TFRS9 แลูะช่ื่�ให้เห็น 
จุุดแตกต่างิ  NPAEs

ผศ. ดร.น่ิ่�มนิ่วล ว่เศษสรรพ์์

2 พฤ. ท่ี่� 20  
พฤษภาคมี 2564

13.30 น. - 
15.30 น.

การัพัฒนากรัณ่ีศึึกษาที่างิบัญช่ื่บริัหารั แลูะการัสู่อนโดยใช้ื่กรัณ่ีศึึกษารัะดับปริัญญาตร่ั แลูะ
การันำาไปใช้ื่ในการัสู่อนรัวัมีทัี่�งิการัเช่ื่�อมีโยงิไปสูู่่งิานวิัจัุยเชิื่งิคุณีภาพ 

อาจารย์์สุรีย์์พ์ร เกีีย์รต่ิเฉล่มพ์ร

3 พฤ. ท่ี่� 29  
กรักฎาคมี 2564

13.30 น. - 
15.30 น.

สิู่นค้าคงิเหลู่อ การัรัับรู้ัแลูะการัวััดมีูลูค่า วิัธ่ีการัต่รัาคา แลูะการันำาเสู่นอในงิบการัเงิิน 
เน้นลัูกษณีะสิู่นค้าท่ี่�หลูากหลูาย เช่ื่น สิู่นค้าอุปโภคบริัโภค สิู่นค้าเกษตรั (หลัูงิจุุดเก็บเก่�ยวั) 
สิู่นค้าอุตสู่าหกรัรัมี สิู่นค้าที่รััพยากรัธีรัรัมีชื่าติ เป็นต้น 

รศ.ชฎาพ์ร ฑีีฆาอุติมากีร

4 พฤ. ท่ี่� 30  
กันยายน 2564

13.30 น. - 
15.30 น.

กลูยุที่ธ์ีแลูะเที่คนิคเข่ียนแลูะต่พิมีพ์บที่ควัามีวิัจัุยที่างิบัญช่ื่ ผศ. ดร.บุุษย์า วงษ์ชวล่ติกุีล

5 พฤ. ท่ี่� 25  
พฤศึจิุกายน 2564

13.30 น. - 
15.30 น.

การัรัับรู้ัรัายได้ตามีสัู่ญญาท่ี่�ที่ำากับลููกค้า: หลัูกการัรัับรู้ัรัายได้ 5 ขัี�นตอน สิู่นที่รััพย์หร่ัอ 
หน่�สู่นิตามีสัู่ญญาท่ี่�ที่ำากับลููกค้า เช่ื่�อมีโยงิไปยงัิการัปรัะมีาณีการัหน่�สู่นิ ควัามีแตกต่างิรัะหว่ัางิ 
PAE  แลูะ NPAEs

ดร.ลมุล เกียุ์ร่นิ่ทร์

“เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของคนรุ่นใหม่”“เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของคนรุ่นใหม่”

โดย รศ. ดร.สมนึึก เอื้้�อื้จิิระพงษ์์พันึธ์์
ปรัะธีานคณีะที่ำางิานโครังิการัเคร่ัอข่ีายหลัูกสูู่ตรัที่างิการับัญช่ื่ 
ในปรัะเที่ศึไที่ย (Thailand Accounting Program Network : TAP-Net)

 TAP-Net Talk เป็นกิจุกรัรัมีท่ี่�จัุดขึี�นโดย คณีะที่ำางิานโครังิการัเคร่ัอข่ีายหลูักสูู่ตรัที่างิการับัญช่ื่ในปรัะเที่ศึไที่ย (Thailand Accounting 
Program Network : TAP-Net) ซึึ่�งิเป็นคณีะที่ำางิาน ภายใต้คณีะกรัรัมีการัวิัชื่าช่ื่พบัญช่ื่ด้านการัศึึกษาแลูะเที่คโนโลูย่การับัญช่ื่ โดยกิจุกรัรัมีน่� 
เป็นการัแลูกเปลู่�ยนควัามีรู้ัแลูะปรัะสู่บการัณี์ที่างิปฏิิบัติ จุากวัิที่ยากรัผูู้้ที่รังิคุณีวุัฒิด้านบัญช่ื่ ดำาเนินรัายการัโดยคณีะที่ำางิานฯ เผู้ยแพรั่ผู่้านชื่่องิที่างิ 
Facebook Live สู่ภาวิัชื่าช่ื่พบัญช่ื่ (https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY) ปรัะมีาณี 1-2 ชัื่�วัโมีงิ/ตอน ผูู้้รัับชื่มีสู่ามีารัถม่ีปฏิิสัู่มีพันธ์ีถามี-ตอบ
ได้รัะหว่ัางิการัดำาเนินรัายการั โดยม่ีรัายลูะเอ่ยดวัันแลูะเวัลูาถ่ายที่อดสู่ด ดังิน่�

 ผศ. ดร.น่ิ่�มนิ่วล ว่เศษสรรพ์์ ปรัะธีานจุัดกิจุกรัรัมีฯ ได้กลู่าวัว่ัา กิจุกรัรัมีน่�จุะช่ื่วัยสู่่งิเสู่ริัมีสู่ร้ัางิควัามีเป็นเลิูศึที่างิวัิชื่าช่ื่พบัญช่ื่ให้กับอาจุารัย์ 
ในเคร่ัอข่ีายหลูักสูู่ตรับัญช่ื่ในปรัะเที่ศึไที่ย นอกจุากน่� เพ่�อเป็นการัเปิดโอกาสู่ให้ม่ีการัแลูกเปลู่�ยนควัามีคิดเห็นรัะหวั่างิคณีาจุารัย์กับวัิที่ยากรั ตลูอดจุน 
เพ่�อเพิ�มีเวัท่ี่การัแลูกเปลู่�ยนเร่ัยนรู้ัที่างิวิัชื่าช่ื่พท่ี่�อาจุารัย์ทุี่กท่ี่านสู่ามีารัถเข้ีาถึงิโดยไม่ีจุำากัดเวัลูา 

 รศ. ดร.เกีรีย์งไกีร บุุญเล่ศอุทัย์ ปรัะธีานจัุดกิจุกรัรัมีฯ กลู่าวัว่ัา กิจุกรัรัมีน่�ม่ีวััตถุปรัะสู่งิค์ เพ่�อเป็นการัแลูกเปลู่�ยนการัเร่ัยนรู้ัสู่ำาหรัับนักศึึกษา 
เป็นกิจุกรัรัมีให้ควัามีรู้ัควัามีเข้ีาใจุเก่�ยวักับการัเตร่ัยมีควัามีพร้ัอมีขีองินักศึึกษาก่อนเข้ีาสูู่่วิัชื่าช่ื่พบัญช่ื่แลูะการัพัฒนาทัี่กษะ เที่คนิคการัวิัเครัาะห์ แลูะ 
เสู่นอแนวัที่างิแก้ไขีกรัณ่ีศึึกษาท่ี่�เป็นปรัะโยชื่น์ต่อนักศึึกษา แลูะเปิดโอกาสู่ให้ม่ีการัแลูกเปลู่�ยนควัามีคิดเห็นรัะหว่ัางินักศึึกษากับผูู้้ม่ีปรัะสู่บการัณ์ี 
ที่างิวิัชื่าช่ื่พบัญช่ื่

1. สำำ�หรัับอ�จ�รัย์์บัญชีี ชี่อรั�ย์ก�รั “TAP-Net Talk for Instructors” มีีกำ�หนดก�รั ดังนี�

2. สำำ�หรัับนักศึึกษ� ชี่อรั�ย์ก�รั “TAP-Net Talk for Students” มีีกำ�หนดก�รั ดังนี�

ครั้งที่ วัันเดืือนปีี เวัลา หััวัข้้อเร่อง ผู้้้ดืำาเนินรายการ 

1 ศึ. ท่ี่� 26 ม่ีนาคมี  2564 14.00 น. - 15.00 น. ก้าวัสูู่่วิัชื่าช่ื่พบัญช่ื่อย่างิมัี�นใจุในยุคดิจิุทัี่ลู ผศ. ดร.ปาร่ชาต่ิ มณีีมัย์

2 ศึ. ท่ี่� 30 เมีษายน  2564 14.00 น. - 15.00 น. ก้าวัสูู่่วิัชื่าช่ื่พ “สู่อบบัญช่ื่” อย่างิมัี�นใจุ ในยุค Disruption” อาจารย์์นัิ่ฎสวัญจ์ ก่ีติต่ิลาภานิ่นิ่ท์

3 ศึ. ท่ี่� 18 มิีถุนายน  2564 14.00 น. - 15.00 น. Case Method สู่ร้ัางิวิัธ่ีคิดขีองิ “ผูู้้นำา” ฉบับนักบัญช่ื่ อาจารย์์ธเรศ สันิ่ติต่ิวงศ์ไชย์

4 ศึ. ท่ี่� 30 กรักฎาคมี 2564 14.00 น. - 15.00 น. Up - Skills ผู่้านการัวิัเครัาะห์แลูะนำาเสู่นอกรัณ่ีศึึกษา รศ. ดร.เกีรีย์งไกีร บุุญเล่ศอุทัย์

TAP-Net

Talk  

สำาหรับุผ้�ที�มีความสนิ่ใจก่ีจกีรรมดังกีล่าว สามารถด้ย์�อนิ่หลังได�ฟรี! ไม่มีค่าใช�จ่าย์ใด ๆ ทั�งส่�นิ่
ผ่านิ่ช่องทางประชาสัมพั์นิ่ธ์ต่ิาง ๆ ของสภาว่ชาชีพ์บัุญชี
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ปัญหาใกล้ตัวนักบัญชี 

“ที่ ไม่ควรมองข้าม”

Computer Vision 

Syndrome

เชื่่อว่่า 
นัักบััญชื่ีในัยุุคนัี� ทุุกทุ่านัจะต้้องใชื่้คอมพิิว่เต้อร์์ โนั๊ต้บัุ๊ก ร์ว่มไปถึึงอุปกร์ณ์์อิเล็็กทุร์อนัิกส์์ต้่าง ๆ ในัการ์ทุำางานัเป็นัปร์ะจำาแต้่ 

ทุุกทุา่นัทุร์าบัหรื์อไม่ว่่าคอมพิวิ่เต้อร์แ์ล็ะอุปกร์ณ์อิ์เล็ก็ทุร์อนิักส์ต่์้าง ๆ  ทุี�มหีน้ัาจอแส์ดงผล็ ส์ามาร์ถึอำานัว่ยุคว่ามส์ะดว่กให้เร์า 

อยุ่างหล็ากหล็ายุ แต้่ในัขณ์ะเดียุว่กันัอุปกร์ณ์์เหล็่านัั�นัยุังก่อให้เกิดโทุษต้่อผ้้ใชื่้งานัได้เชื่่นักันั โดยุเฉพิาะเป็นัส์าเหตุ้หล็ักของปัญหาทุางด้านัส์ายุต้า 

แล็ะอาการ์ผิดปกติ้ทุางต้า อันัได้แก่ อาการ์ปว่ดต้าเม่อยุล้็าบัริ์เว่ณ์ต้า การ์ร์ะคายุเคืองต้า การ์มองเห็นัภาพิมัว่ แล็ะการ์แพ้ิแส์ง โดยุกล็ุ่มอาการ์

ผิดปกติ้ทุางต้าหรื์อส์ายุต้าเหล็่านัี�ทุี�เกิดจากการ์ใช้ื่อุปกร์ณ์์อิเล็็กทุร์อนิักส์์ต่้าง ๆ เรี์ยุกว่่า “โร์คคอมพิิว่เต้อร์์วิ่ชัื่นัซิินัโคม หร์ือ CVS” โร์คนัี� 

มีส์าเหตุ้หล็ักมาจากการ์ใชื่้ส์ายุต้าจ้องหนั้าจอคอมพิิว่เต้อร์์ โนั๊ต้บัุ๊ก แทุ็บัเล็็ต้ ส์มาร์์ทุโฟนั เป็นัร์ะยุะเว่ล็ายุาว่นัานั ในั Newsletter ฉบัับัทุี� 98 นัี� 

ทุางส์ภาว่ชิื่าชื่พีิบััญชีื่จะขอหยิุบัยุกบัทุคว่ามเร์อ่ง “คอมพิวิ่เต้อร์วิ์่ชื่ั�นัซินิัโดร์ม” ของโร์งพิยุาบัาล็ส์มิติ้เว่ชื่ มาเผยุแพิร์เ่พ่ิอให้นัักบัญัชีื่ได้ต้ร์ว่จส์อบั 

พิฤต้ิกร์ร์มการ์ใชื่้ส์ายุต้าของต้นัเอง แล็ะให้คว่ามส์ำาคัญกับัการ์ด้แล็ส์ุขภาพิห่างไกล็จากโร์คคอมพิิว่เต้อร์์ซิินัโดร์มกันัค่ะ..

ลักษณะของอาการ

	 โรคคอมพิิวเตอร์วิช่ั่�นซิินโดรมท่ี่�ปรากฎช่ั่ดเจนท่ี่� สุุดคือ 
อาการเมื�อยล้้าบริเวณตา	 ซ่ิ�งเป็นกลุ้�มอาการที่างดวงตาท่ี่�เกิดจาก 
การใช้ั่สุายตาในการที่ำางานเปน็ระยะเวล้านาน	เชั่�น	การจอ้งเอกสุารหรอื 
จอคอมพิิวเตอร์อย่�ตล้อดเวล้า	โดยสุ�วนใหญ่�น่กบ่ญ่ช่ั่อย�างเรา	ๆ	ที่�าน	ๆ		
น่�แหล้ะท่ี่�ต้องอย่�ก่บเอกสุารแล้ะหน้าจอคอมพิิวเตอร์เป็นเวล้านานโดย 
ไม�หยุดพ่ิกแล้ะม่กม่อาการ	ด่งน่�
	 1.	อาการปวดตา	(eye	strain)	
	 2.	อาการตาแห้้ง	ห้รือเคืืองตา	(day	and	irritated	eyes)	
	 3.	อาการตามััว	(blurred	vision)	
	 4.	อาการเห็้นภาพซ้้อน	(diplopia)	
	 5.	อาการแพ้แสง	(light	sensitivity)	
	 6.	อาการปวดหั้ว	(headaches)	
	 7.	อาการปวดคือห้รือปวดห้ลััง	(neck	or	backaches)	

สาเหตุของการเกิดโรค

	 นอกจากจะเกิดจากการใช้ั่สุายตา
ก่บหน้าจอคอมพิิวเตอร์เป็นเวล้านานแล้้ว 
ย่งพิบว�า	ตำาแหน�งการจ่ดวางจอคอมพิิวเตอร์ 
ท่ี่�ไม�เหมาะสุม	แสุงสุว�างหรือแสุงสุะท้ี่อน
จากจอคอมพิิวเตอร์ท่ี่�มากเกินไป	ระยะห�าง 
ระหว�างดวงตาก่บจอคอมพิิวเตอร์ท่ี่� ไม�
เหมาะสุม	ความผิิดปกติของสุายตาของผ้่ิใช้ั่
คอมพิิวเตอร์ท่ี่�ย่งไม�ได้ร่บการแก้ไข	ตล้อดจน
ที่�าน่�งที่ำางานท่ี่�ไม�เหมาะสุม	ล้้วนแล้้วแต�เป็น
สุาเหตุของการเกิดคอมพิิวเตอร์วิช่ั่นซิินโดรม
ได้ท่ี่�งสิุ�น

1.	 เลื้อกใช้ั่แว�นสุายตาให้เหมาะสุมก่บค�าสุายตาของเรา
ใครท่ี่�ใช้ั่อุปกรณ์อิเล็้กที่รอนิกส์ุบ�อยควรสุวมแว�นท่ี่�เล้นสุ์
สุามารถกรองแสุงสุ่ฟ้้าได้	 เพืิ�อชั่�วยให้มองหน้าจอได้สุบาย
ตามากข่�น	 ต่ดแว�นให้ค�าสุายตาเหมาะสุมโดยจ่กษุุแพิที่ย์	
โดยเฉพิาะว่ย	40	ปีข่�นไป	ควรเลื้อกแว�นท่ี่�ม่เล้นส์ุท่ี่�สุามารถ
มองในระยะใกล้้ได้ด้วย

2.	 ใช้ั่แผิ�นกรองแสุงวางท่ี่บหน้าจอคอมพิิวเตอร์	รวมถ่ง
แผิ�นฟิ้ล์้มติดอุปกรณ์ท่ี่�ม่หน้าจอท่ี่�งหมด	เพืิ�อชั่�วงกรองแสุง
ท่ี่�สุว�างจ้าออกไปบ้าง	หรือสุามารถเลื้อกโหมดถนอมสุายตา
บนหน้าจอมือถือ	แล้ะแท็ี่บเล็้ตได้

3.	กระพิริบตาให้บ�อยข่�น	 ป้องก่นอาการตาแห้ง	หรือใช้ั่
กฎ	20-20-20

• ทีุ่ก	ๆ	20	นาที่่	ให้ล้ะสุายตาออกจากหน้าจอ
• ใชั่้สุายตาก่นมองสิุ�งของที่่�อย่�ไกล้	ๆ	มากกว�า 
	 20	ฟุ้ต	(เป็นต้นไม้สุ่เข่ยวได้ยิ�งด่)
• ใชั่้เวล้ามองค้างไว้นาน	20	วินาที่่

วิธีีการป้องกัน

	 โดยจะเห็้นได้ว่าคือมัพิวเตอร์วิชััน 
ซิ้นโดรมัสามัารถป้องกันได้ง่าย	 เพียงแค่ื 
นักบััญชีัอย่างเรา	 ๆ	 ท่่าน	 ๆ	 ปรับัเปลีั�ยน
พฤติกรรมัการท่ำางาน	ห้มัั�นห้ยุดพักสายตา
กะพริบัตาบ่ัอย	ๆ	แลัะตรวจสุขภาพตาเป็น
ประจำา	รวมัทั่�งปรับัสภาพแวดล้ัอมัแลัะท่่าท่าง
ให้้เห้มัาะสมั	ก็จะท่ำาให้้ไม่ัเกิดโรคืแลัะมีัคืวามัสุข
ในการท่ำางานห้น้าจอคือมัพิวเตอร์ได้ในที่�สุด..

โดย ส่่วนงานส่่�อส่ารองค์์กร
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

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

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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/TFAC Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

การทดสอบ

"นักบัญชีบริหารระดับสูง"

เม่อผ่่านการทดสอบ

ปรนัยและกรณีีศึึกษาแล้ว

ท่านจะได้รับวุฒิิบัตร

นักบัญชีบริหาร

ระดับสูง
รับรองโดย

สภาวิชาชีพบัญชี

Strategic Management
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