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บัญชีสร้างพื้นฐาน
การทำางานต้องมี Agility

ACCOUNTING

TALK

จดหมายข่าว

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทำ้อ� ยู่ เลขึ้ทำ้� 133 ถูนี้นี้สุขึ้มูุ วิทำ 21 (อโศก)
แขึ้วงคำลองเต้ยเห้นี้่อ เขึ้ต้วัฒนี้า กรุงเทำพื่ฯ
รห้ัสไป็รษณ้ย์ 10110

ที่ปรึกษา

• ปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย
กรรมูการสภาวิชาช้พื่บััญช้
ด้านี้ป็ระชาสัมูพื่ันี้ธิ์์
วาระป็ี 2563-2566
• ภูษณา แจ่มแจ้ง
ผูู้้อำานี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

คณะผู้จัดทำา

• สาวิตา สุวรรณกูล
ผูู้จั้ ดั การส่วนี้ส่อ� สารองคำ์กร
• วรวีร์ แก้วมณี
• จิราวัฒน์ เพชรชู
• สุขมุ าลย์ แก้วสนัน่
• ชยากรณ์ นุกลู
เจั้าห้นี้้าทำ้ส� ว่ นี้ส่อ� สารองคำ์กร

วัตถุประสงค์
เอกสารฉบัับันี้้� จััดทำำาขึ้้นี้� เพื่่อ� เป็็นี้ส่อ� กลาง
ในี้การนี้ำาเสนี้อขึ้้อมููลขึ้่าวสารทำ้�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่
ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้ มูิใช่การให้้คำาำ แนี้ะนี้ำา
ห้ ร่ อ คำ ว า มู คำิ ด เ ห้็ นี้ ด้ า นี้ ก ฎ ห้ มู า ย ทำั� ง นี้้�
สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิ์ิไ� มู่รบัั รองคำวามูถููกต้้อง
คำรบัถู้ ว นี้และเป็็ นี้ ป็ั จั จัุ บัั นี้ ขึ้องขึ้้ อ มูู ล เนี้่� อ ห้า
ต้ั ว เลขึ้รายงานี้ห้ร่ อ ขึ้้ อ คำิ ด เห้็ นี้ ใด ๆ และไมู่ มู้
คำวามูรับัผู้ิดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด ๆ ไมู่ว่าเป็็นี้ผู้ล
โดยทำางต้รงห้ร่ อ ทำางอ้ อ มูทำ้� อ าจัจัะเกิ ด ขึ้้� นี้
จัากการนี้ำาขึ้้อมููลไมู่วา่ ส่วนี้ห้นี้้ง� ส่วนี้ใดห้ร่อทำัง� ห้มูด
ในี้เอกสารฉบัับันี้้ไ� ป็ใช้

สวัสด้พื่�้ ๆ สมูาชิกทำุกทำ่านี้คำรับั
เป็็นี้คำรั�งแรกสำาห้รับัผู้มู “นี้้องคำิด” Mascot ขึ้องสภาวิชาช้พื่บััญช้ ทำ้�ได้มู้โอกาสเขึ้้าเขึ้้ยนี้
เป็ิดเล่มูเพื่่�อทำักทำายทำ่านี้สมูาชิก ขึ้อฝากเนี้่�อฝากต้ัวนี้ักบััญช้มู่อให้มู่ไฟแรงด้วยนี้ะ ในี้บัทำบัาทำ
ล่าสุดในี้ฐานี้ะนี้ักเขึ้้ยนี้ ด้วยนี้ะคำรับั
สำาห้รับั TFAC Newsletter ฉบัับันี้้เ� ป็็นี้การป็รับัป็รุงรูป็แบับัและคำวามูถู้ใ� นี้การออกแบับั
ให้มู่ เพื่่อ� พื่ัฒนี้ารูป็แบับัและวิธิ์ก้ ารนี้ำาเสนี้อให้้กบัั ทำ่านี้สมูาชิกได้ดย้ ง�ิ ขึ้้นี้� สอดคำล้องกับัแนี้วคำิดเร่อ� ง
Agile Accounting ซึ่้�งพื่วกเรานี้ักบััญช้ต้้องมู้คำวามูคำล่องแคำล่วว่องไวเพื่่�อเต้ร้ยมูป็รับัต้ัว
ต้่อสภาวะการทำำางานี้และคำวามูต้้องการทำางธิ์ุรกิจัทำ้�มู้การป็รับัเป็ล้�ยนี้อยู่เสมูอ โดย Highlight
Topics ในี้ Newsletter ฉบัับันี้้�ทำ้�สะทำ้อนี้ภาพื่คำวามูต้้องการ Agile Accounting ในี้ยุคำป็ัจัจัุบัันี้
ป็ระกอบัไป็ด้วย
• Soft Skills ทำ้�นี้ักบััญช้ในี้อนี้าคำต้ต้้องมู้
• นี้ักบััญช้ทำ้�รู้ภาษ้คำ่อเพื่่�อนี้คำู่คำิด
• รู้เทำ่าทำันี้ต้ัววัดผู้ลการดำาเนี้ินี้งานี้ยุคำ COVID
• ผู้ลกระทำบัจัากกฎห้มูาย e-services
• คำอร์บััญช้ 3 “บััญช้สร้างพื่่�นี้ฐานี้ การทำำางานี้ต้้องมู้ Agility”
นี้อกจัากนี้้� พื่้� ๆ ทำ้มูงานี้ขึ้องสภาวิชาช้พื่บััญช้ทำุกคำนี้มู้คำวามูมูุ่งมูั�นี้ทำ้�จัะพื่ัฒนี้างานี้
ด้านี้ป็ระชาสัมูพื่ันี้ธิ์เ์ พื่่อ� เป็็นี้การนี้ำาเสนี้อขึ้้อมููลทำ้เ� ป็็นี้ป็ระโยชนี้์ต้อ่ การพื่ัฒนี้าวิชาช้พื่บััญช้แก่สมูาชิก
ทำุกทำ่านี้ โดยได้มูก้ ารจััดทำำา Survey อย่างต้่อเนี้่อ� งเพื่่อ� นี้ำา Feedback ขึ้องทำ่านี้สมูาชิกมูาป็รับัป็รุง
การทำำางานี้ โดยล่าสุดได้มูก้ ารจััดทำำาแบับัสำารวจั “คำวามูคำิดเห้็นี้และคำวามูต้้องการขึ้องผูู้ใ้ ช้บัริการ
เว็บัไซึ่ต้์สภาวิชาช้พื่บััญช้ ในี้พื่ระบัรมูราชูป็ถูัมูภ์ (www.tfac.or.th) เพื่่�อนี้ำามูาเป็็นี้ขึ้้อมููล
ใช้วิเคำราะห้์ป็รับัป็รุงแก้ไขึ้เว็บัไซึ่ต้์ให้้ต้รงต้่อคำวามูต้้องการขึ้องผูู้้ใช้บัริการเว็บัไซึ่ต้์ในี้อนี้าคำต้
ซึ่้�งเป็็นี้ห้นี้้�งในี้ช่องทำางส่�อสารห้ลักขึ้องสภาวิชาช้พื่บััญช้
ทำัง� นี้้� ห้ากทำ่านี้สมูาชิกมู้ขึ้อ้ แนี้ะนี้ำาในี้การทำำางานี้สภาวิชาช้พื่บััญช้ สามูารถูแจั้งให้้นี้อ้ งคำิด
และทำ้มูงานี้รับัทำราบั ผู้่านี้ช่องทำาง pr@tfac.or.th ได้เลยนี้ะคำรับั พื่บักันี้ให้มู่ในี้ฉบัับัห้นี้้า
กับั TFAC Newsletter คำรับั

กำาหนดเวลา
เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายไต้รมูาส

ข้อมูลติดต่อ

Tel : 02 685 2514, 02 685 2567

Facebook

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

LINE ID

@tfac.family
หมายเหตุุ : การอ่่ า นวารสารวิ ช าการหรื อ่
บทความต่่าง ๆ ให้นับจำำานวนชั�วโมงการพััฒนา
ความร้้ ต่่ อ่ เนื� อ่ งทางวิ ช าชี พั ที� ไ ม่ เ ป็็ น ทางการ
ได้้ต่ามจำริงแต่่ไม่เกิน 2 ชั�วโมงต่่อ่ 1 หัวข้้อ่

นี้้องคำิด
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สภาวิชาชีพบัญชี เข้าพบผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อหารือโครงการพัฒนาวิชาชีพผูต้ รวจสอบบัญชีภาครัฐ

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่่�อวัันที่่� 15 มื่กราคมื่ 2564 สภาวัิชาช่พบััญช่ นำาโด้ย
ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ อุป็นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ คนที่่� 1
และคณะอนุกรรมื่การด้้านการพัฒนาวัิชาช่พบััญช่ นางจารุวรรณ
เรื อ งสวั ส ดิ พ งศ์ และ ดร.พเยี ย เสงี� ย มวิ บูู ล อนุ ก รรมื่การ
ในคณะอนุกรรมื่การด้้านพัฒนาวัิชาช่พบััญช่ รวัมื่ที่ัง� ดร.ฐาน์รตีี มุขดี
นั ก วัิ ช าการสภาวัิ ช าช่ พ บัั ญ ช่ ได้้ เข้้ า พบันายประจั กุ ษ์์ บูุ ญ ยั ง
ผู้้วั้ า่ การตรวัจ้เงินแผู้่นด้ิน และรองผู้้วั้ า่ การตรวัจ้เงินแผู้่นด้ิน 2 ที่่าน ค่อ
นายสุทธิพงษ์์ บูุญนิธิ และนางเกุล็ดนที มโนสันตี์ พร้อมื่ด้้วัยผู้้บั้ ริหารระ
ด้ับัส้งข้องสำานักงานตรวัจ้เงินแผู้่นด้ิน ณ อาคารสำานักงานการตรวัจ้เงิน
แผู้่นด้ิน ซีอยอาร่ย์สัมื่พันธี์

เมื่่�อวัันที่่� 19 มื่กราคมื่ 2564 นายวรวิทย์ เจนธนากุุล
นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ ร่วัมื่ด้้วัยคณะกรรมื่การสภาวัิชาช่พบััญช่
ผู้้บั้ ริหาร และเจ้้าหน้าที่่� เป็็นผู้้แ้ ที่นสภาวัิชาช่พบััญช่ ร่วัมื่พิธีที่่ ล้ เกล้าฯ
ถวัายแจ้กันด้อกไมื่้สด้และลงนามื่ถวัายพระพร สมื่เด้็จ้พระกนิษฐา
ธีิราชเจ้้า กรมื่สมื่เด้็จ้พระเที่พรัตนราชสุด้าฯ สยามื่บัรมื่ราชกุมื่าร่
ณ ศาลาสหที่ัยสมื่าคมื่ ในพระบัรมื่มื่หาราชวััง

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการเสวนา Panel Discussion
ในงาน SAFA / ICMAB International Conference
“Developing The Accountancy Profession
In The Digital Era: Role Of Regional Bodies”
เมื่่�อวัันที่่� 5 กุมื่ภาพันธี์ 2564 สภาวัิชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่การเสวันา
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
ด้ำา รงตำา แหน่ ง รองป็ระธีานสหพั น ธี์ นั ก บัั ญ ช่ อ าเซี่ ย น ซี่� ง เป็็ น ตั วั แที่นจ้าก
ป็ระเที่ศไที่ย ร่วัมื่ด้้วัยป็ระธีานสหพันธี์นักบััญช่เอเซี่ยใต้ ป็ระธีานสหพันธี์
นักบััญช่และผู้้ส้ อบับััญช่สำาหรับัธีุรกิจ้ข้นาด้กลางและข้นาด้ย่อมื่แห่งยุโรป็ และ
ผู้้้บัริหารองค์กรวัิชาช่พบััญช่ระหวั่างป็ระเที่ศชั�นนำาอ่กหลายแห่ง
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อบรมภายใน “เตรียมพร้อม TFAC สู่ PDPA
อย่างมีประสิทธิภาพ”
เมื่่�อวัันที่่� 18 กุมื่ภาพันธี์ 2564 สภาวัิชาช่พบััญช่จ้ัด้อบัรมื่
ภายในให้แก่คณะกรรมื่การและเจ้้าหน้าที่่ส� ภาวัิชาช่พบััญช่ ในหัวัข้้อ
“เตร่ยมื่พร้อมื่ TFAC ส้่ PDPA อย่างมื่่ป็ระสิที่ธีิภาพ” เพ่�อให้
การจ้ั ด้ การข้้ อ มื่้ ล ส่ วั นบัุ ค คลข้องสภาวัิ ช าช่ พ บัั ญ ช่ ที่ั น ต่ อ กั บั
การบัังคับัใช้ “พระราชบััญญัตคิ มืุ่้ ครองข้้อมื่้ลส่วันบัุคคล พ.ศ. 2562
อย่างเต็มื่ร้ป็แบับั ในวัันที่่� 1 มื่ิถุนายน 2564” และเพ่�อให้บัุคลากร
สภาวัิชาช่พบััญช่นำาที่ักษะและแนวัที่างที่่�ได้้รับัไป็ป็รับัใช้ในการ
ด้ำาเนินงานได้้อย่างเหมื่าะสมื่ ตลอด้จ้นเพ่�อเตร่ย มื่ควัามื่พร้อมื่
ในการควับัคุมื่ข้้อมื่้ลส่วันบัุคคลข้องสมื่าชิกให้มื่่ควัามื่ป็ลอด้ภัย

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริงร่วมกับ
Chartered Institute Of Management Accountants (CIMA)

เมื่่�อวัันที่่� 4 มื่่นาคมื่ 2564 คุุณภััทรลดา สง่าแสง ป็ระธีาน
คณะกรรมื่การวัิชาช่พบััญช่ด้า้ นการบััญช่บัริหาร ร่วัมื่กับั ผศ. ดร.ธีรชััย
อรุณเรืองศิริเลิศ อุป็นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ คนที่่� 1 และป็ระธีาน
คณะอนุ ก รรมื่การด้้ า นการพั ฒ นาวัิ ช าช่ พ บัั ญ ช่ และ ดร.สุวัจชััย
เมฆะอำา นวยชัั ย กรรมื่การในคณะกรรมื่การวัิ ช าช่ พ บัั ญ ช่
ด้้านการบััญช่บัริหาร เป็็นผู้้้แที่นในการป็ระชุมื่เสมื่่อนจ้ริงร่วัมื่กับั
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
โด้ยมื่่ คุุ ณ จินนี� ลิม (ผู้้้แที่นจ้าก CIMA) กล่าวัต้อนรับั
และแสด้งควัามื่ยินด้่ที่่�สภาวัิชาช่พบััญช่ และ CIMA ได้้เป็็นหุ้นส่วัน
ผู้่านที่าง MOU ซี่�งถ่งเวัลาที่่�จ้ะต่ออายุอ่ก 5 ป็ี และมื่่ควัามื่ภ้มื่ิใจ้
ที่่�ได้้ส่งเสริมื่และพัฒนาวัิชาช่พในระด้ับัสากลส้่สภาวัิชาช่พบััญช่และ
ส้่ ส มื่าชิ ก ในการเป็็ น สมื่าชิ ก ข้ององค์ ก รระด้ั บั สากลอย่ า ง CIMA

ได้้อย่างรวัด้เร็วั ควัามื่เป็็นหุ้นส่วันข้องเราจ้ะเป็็นช่องที่างแลกเป็ล่�ยน
ควัามื่ร้้นวััตกรรมื่และส่งเสริมื่ข้่ด้ควัามื่สามื่ารถ รวัมื่ถ่งการสร้างแนวั
ป็ฏิิบััติที่่�ด้่ต่อวัิชาช่พต่อไป็ในระด้ับัสากล
นอกจ้ากนัน� คุุณภััทรลดา สง่าแสง ป็ระธีานคณะกรรมื่การ
วัิชาช่พบััญช่ด้า้ นการบััญช่บัริหาร ในฐานะผู้้แ้ ที่นจ้ากสภาวัิชาช่พบััญช่
กล่าวัต้อนรับัและแสด้งควัามื่ยินด้่ที่่�ได้้มื่่ควัามื่ร่วัมื่มื่่อกันระหวั่าง
องค์กร ซี่�งที่าง CIMA ได้้ช่วัยให้แนวัที่างการพัฒนาหลักส้ตรนักบััญช่
บัริหารข้องไที่ย Thai Certified Management Accountants
(TCMA) ให้มื่่คุณภาพและมื่าตรฐานเที่่ยบัเที่่าระด้ับัสากล รวัมื่ที่ั�ง
ในป็ีนส�่ ภาวัิชาช่พบััญช่กมื่็ ค่ วัามื่ป็ระสงค์จ้ะพัฒนา CFO ให้สามื่ารถเผู้ชิญ
ควัามื่ที่้าที่ายในสถานการณ์ New Normal ได้้
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บัญชีสร้างพื้นฐาน
การทำางานต้องมี
นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย
กรั้รั้มการั้แลัะปรั้ะชิาสัมพันธ์์

สวััสดีีค่่ะ ท่่านสมาชิิกสภาวัิชิาชิีพบััญชิี กลัับัมา
พบักันอีีกค่รั้ั�งสำาหรั้ับั “ค่อีรั้์ (Core) บััญชิี ตอีนท่ี� 3”
โดียในตอีนนี�สภาวัิชิาชิีพบััญชิีนำาเรั้่�อีงรั้าวัท่ี�น่าสนใจจาก
คุุณปิิยะพงศ์์ แสงภััทราชััย หรือคุุณกวิ้้�น กรั้รั้มการั้
ดี้านงานปรั้ะชิาสัมพันธ์์ค่นลั่าสุดี ท่ีไ� ดี้ให้เกียรั้ตมิ ารั้่วัมแชิรั้์
ปรั้ะสบัการั้ณ์์ในบัท่บัาท่ต่าง ๆ ผ่่านมุมมอีง “บััญชัีสร้าง
พื�นฐาน..การทำางานต้้องมีี Agility” ค่่ะ

Agility คืืออะไร

“Agility” แปลัวั่า ค่วัามต้อีงการั้จะสรั้้าง

ค่วัามค่ลั่อีงตัวั ซึ่่�งมาจากค่ำาวั่า Agile (อี่านวั่า เอีไจลั์
หรั้่ อี อีะจาลั์ วั ) ซึ่่� ง ปั จ จุ บัั น เป็ น ค่ำา ยอีดีนิ ย มในแวัดีวัง
ธ์ุรั้กิจท่ี�หลัายอีงค่์กรั้นำามาเป็นแนวัท่างปรั้ะยุกต์ใชิ้ในการั้
ดีำาเนินงาน ถ้้าวั่ากันดี้วัยตัวัค่ำาศััพท่์แลั้วั Agile แปลัวั่า
ค่ลั่อีงแค่ลั่วัหรั้่อีปรั้าดีเปรั้ียวั แต่ถ้้าพูดีถ้่งบัรั้ิบัท่ท่ี�เรั้าพูดี
ถ้่งกันบั่อีย ๆ ในปัจจุบััน Agile ค่่อี แนวัค่ิดีในการั้สรั้้าง
ค่วัามค่ลั่ อี งตั วั ในการั้ท่ำา งาน พอีอี่ า นมาถ้่ ง ตรั้งนี� แ ลั้ วั
ผู่อี้ า่ นหลัายท่่านค่งเกิดีค่ำาถ้ามอียูใ่ นหัวัใชิ่ไหมค่่ะวั่า “บััญชิี
กั บั Agility” มั น จะไปในท่ิ ศั ท่างเดีี ย วักั น ไดี้ อี ย่ า งไรั้
“ค่อีรั้์ (Core) บัั ญ ชิี ตอีนท่ี� 3” เรั้ามี ค่ำา ตอีบัจาก
คุ่ณ์กวัิ�นมาให้ค่่ะ
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“บัญชี” คืือพื้นฐาน
ต้ อี งเรั้ี ย กวั่ า ตั วั เอีงเป็ น ค่นโชิค่ดีี ท่ี� ไ ดี้ รั้ั บั พ่� น ฐานท่างบัั ญ ชิี
มาตั�งแต่เดี็กแลัะก็ไดี้ท่ำางานตรั้งกับัสายงานท่ี�เรั้ียนมาตั�งแต่แรั้ก โดียผ่ม
เรั้ิ�มเรั้ียนบััญชิีมาตั�งแต่อียู่ ม.4 จากค่ำาแนะนำาขอีง “ป๋า” วั่าให้มาเรั้ียน
ท่ี� Assumption Commercial College หรั้่อี “ACC” เน่�อีงจาก
ท่ั�งป๋าแลัะพี�ชิายก็เรั้ียน ACC ดี้วัยเหม่อีนกัน จะไดี้ท่ั�ง Salesmanship
(ศััพท่์ Catch-word สมัยนั�น) แลัะก็ยังไดี้ภาษาอีังกฤษอีีกดี้วัย แต่ส�ิง
ท่ี�จับัต้อีงไดี้สุดี ๆ จากการั้ท่ี�จบั ACC ค่่อี ค่วัามสามารั้ถ้ในการั้พิมพ์ดีีดี
(รุ่่� น ต้้ อ งกดแรุ่ง ๆ ให้้ แ ป้้ น มัั น ดี ด ๆ ฝึึ ก ความัแข็็ ง แรุ่งข็องน้� ว นาง
ข็้ างซ้้ ายเน่� องจากต้้ องพิ้ มัพิ์ ต้ัวอั กษรุ่ ป้. เยอะเพิรุ่าะเป้็ นชื่่� อ ต้ั วเอง)
แลัะเปิ ดี โลักท่ั ศั น์ ท่ างดี้ า นบัั ญ ชิี หลัั ง จากจบั ACC มาก็ ส อีบัเข้ า
BBA มหาวัิ ท่ ยาลัั ย ธ์รั้รั้มศัาสตรั้์ แลัะไปเรั้ี ย นแลักเปลัี� ย นต่ อี ท่ี�
The University of Texas at Austin แลัะเม่อี� เรั้ียนจบัก็ไดี้มโี อีกาสเรั้ิม� งาน
กับั Big 4 แห่งหน่�งท่ี� Houston Office

คืรั้งแรกกับ Agility ตอนเร่�มงาน
เราพูดไม่เก่ง..แต่เราช่วยเก่งนะ
ตอีนท่ีเ� รั้ียนจบัมาใหม่ ๆ ก็เป็นไปตาม Step ขอีงผู่ส้ อีบับััญชิีท่วั�ั ไป ค่่อี ต้อีงสอีบั
US CPA ให้เรั้ียบัรั้้อีย โดียค่วัามมุ่งมั�นชิ่วังแรั้ก ๆ ค่่อี เราต้้องเปิ็นเหมีือนฟองนำ�าแห้ง ๆ
ที�ใชั้ดููดูคุวิ้ามีรู้จากรุ�นพี�มีาให้ไดู้มีากที�สุดู เพรั้าะในสมัยนั�นโอีกาสท่ำางานต่างปรั้ะเท่ศั
สำา หรั้ั บั เดี็ ก จบัใหม่ “มี ไ ม่ เ ยอีะ” ท่ำา งานไปซึ่ั ก พั ก เรั้ิ� ม มี ค่ วัามค่ิ ดี วั่ า เรั้าต้ อี งสรั้้ า ง
Branding ขอีงตัวัเอีง เป็นต่างชิาติพูดีภาษาอีังกฤษท่ี�อีเมรั้ิกา ก็ค่งจะไปสู้ฝรั้ั�งพูดี
ภาษาอีั ง กฤษไม่ ไ ดี้ จะไปอีวัดีเขาวั่ า “แต่ เรั้าพู ดี ภาษาไท่ยไดี้ น ะ” ฝรั้ั� ง ก็ ค่ งงงวั่ า
พูดีไท่ยไดี้ท่ี�อีเมรั้ิกามีปรั้ะโยชิน์ยังไง เลัยค่ิดีง่าย ๆ ถ้้าเป็นแบับันั�นเรั้าต้อีงมีจุดีเดี่น
ซึ่ักดี้าน เลัยเลั่อีกท่ี�จะเป็นเจ้าพ่อี Technical Accounting แท่น จ่งให้เวัลัากับัการั้ศั่กษา
Technical Accounting จนเกิดีเป็น Passion แลัะค่วัามภาค่ภูมิใจเม่�อีเรั้าสามารั้ถ้
ชิ่วัยเหลั่อีลัูกค่้าแลัะท่ีมงานต่าง ๆ ขอีง Firm ไดี้

ฟองนำ�าแห้้ง ๆ ทำี�ใช้้ดู้ด้ความรู้
จากัร่�นพี่ี�มาให้้ได้้มากัทำี�ส่ด้

Agility คืรั้งที� 2 เราต้องปรับทั้งตัวและปรับทั้งใจ
ต้องเป็นทั้งผูู้้รับและผูู้้ให้้

ท่ำางานผ่่านไปไดี้ “2 Busy Seasons” ก็รัู้้สก่ อียากกลัับับั้าน เลัยย้ายกลัับัมา
ท่ี�เม่อีงไท่ย แลัะเรั้ิ�มงานกับั Bangkok Office ขอีง Big 4 เดีิม ท่ำางานไปไดี้ซึ่ักพัก
ก็เรั้ิ�มเกิดี “Reverse Culture Shock” แลัะเกิดีค่ำาถ้ามข่�นในใจวั่า “ค่ิดีถู้กไหมท่ี�ย้าย
กลัับัมาท่ำางานท่ี�เม่อีงไท่ย” เพรั้าะอีะไรั้ก็ดีูจะแตกต่างจากท่ี�ค่าดีหวััง แต่โชิค่ดีีท่�ีจับั
ค่ำาพูดีขอีงเจ้านายมาไดี้ค่ำาหน่�งวั่า “ถ้้าเราไมี�ปิรับัต้ัวิ้ ไมี�วิ้�าจะย้ายงานไปิที�ไหนก็คุงจะ
ไมี�ใชั�คุำาต้อบั” เอีาจรั้ิง ๆ ตอีนนั�นฟัังพี�เขาพูดีแลั้วัก็ยังค่ิดีไม่ไดี้วั่า พี�เขาหมายถ้่งอีะไรั้?
แต่ก็ยังเชิ่�อีอียู่อีย่างวั่า พี�เขาพูดีเพรั้าะหวัังดีีกับัเรั้า ไม่ไดี้พูดีเพ่�อีอียากให้เรั้าท่ำางานต่อี
กับัเขา เลัยต้อีงปรั้ับัใจตัวัเอีงใหม่ แลัะตอีบัรั้ับัการั้ย้ายแผ่นกไปท่ำาในส่วันท่ี�เรั้ียกวั่า
ท่้าท่ายสุดี ๆ นั�นก็ค่่อี “ส่วันงาน Audit สายงาน Financial Services” ตอีนนั�น
ค่ิดีง่าย ๆ วั่า ยังไงก็ต้อีงปรั้ับัตัวัปรั้ับัใจอียู่แลั้วั ไปเรั้ิ�มงานตรั้งจุดีท่ี�เขาบัอีกวั่ามันยาก ๆ
เลัยลัะกัน จะไดี้ปรั้ับัมันท่ีเดีียวั พอีย้ายงานเรั้าก็ต้อีงเรั้ิ�มต้นดี้วัยการั้สอีบั Thai CPA
จากนั�นก็เข้าไปเป็นท่ีมงานสอีบับััญชิีขอีงธ์นาค่ารั้ชิั�นนำาขอีงปรั้ะเท่ศั
จากการั้ท่ี�ไดี้เข้ามาเป็นท่ีมสอีบับััญชิีขอีงธ์นาค่ารั้ ท่ำาให้ต้อีงใชิ้ Technical
Accounting Skills เป็นอีย่างมาก จนกรั้ะท่ั�งไดี้รั้ับั Wakeup Call จากพี�ลัูกค่้าท่่านหน่�ง
บัอีกวั่ า “พี� สั ง เกต้มีาหลายคุรั� ง ละ วิ้� า เราชัอบัมีาอ้ า งอ้ ง มีาต้รฐานบัั ญ ชัี ใ ห้ พี� ฟั ง
พีห� วิ้ังดูีนะถ้ึงบัอก พวิ้กพีอ� า� นหนังสือเองไดู้ ส้ง� ทีพ� ต้ี� อ้ งการจากพวิ้กเรา คุือ คุำาแนะนำาวิ้�า
พี�จะสามีารถ้นำามีาต้รฐานบััญชัีมีาปิรับัใชั้กับัธุุรก้จของพี�ไดู้อย�างไร” ตอีนท่ี�ไดี้รั้ับั
Feedback มาค่รั้ั�งแรั้ก รัู้้ส่กเหม่อีนโลักจะแตก เรั้าสำาค่ัญตัวัผ่ิดีค่ิดีวั่าท่ำาดีีอียู่แลั้วั
แต่จรั้ิง ๆ แลั้วัไม่ไดี้ตอีบัโจท่ย์ลัูกค่้าเลัยหรั้่อี? พอีตั�งสติไดี้ก็เรั้ิ�มปรั้ับัวัิธ์ีการั้ท่ำางาน
โดียเน้นเป็น Solution Orientated ไม่ใชิ่ Technical Reference ทุ่กค่รั้ั�งท่ี�มี Case
เข้ามา เรั้าต้อีงท่่อีงไวั้ในใจ “เขามีาหาเราเพือ� หาวิ้้ธุแี ก้ปิญ
ั หา ไมี�ใชั�ไปิยำ�าวิ้�าเขามีีปิญ
ั หา”
เพ่�อีเป็นการั้เต่อีนตนเอีงอียู่เสมอี ซึ่่�งวัิธ์ีค่ิดีนี�ดีันบัังเอีิญไปสอีดีค่ลั้อีงกับัอีีกค่ำาสอีนหน่�ง
ท่ี�พี� Partner ไดี้เค่ยสอีนเอีาไวั้วั่า “กวิ้้�น ทุกการนัดูพบักับัลูกคุ้า เราคุวิ้รจะมีีของแถ้มี
ให้เขาเสมีอ ซึ่ึ�งของที�วิ้�านี�หมีายถ้ึง Value ที�เรามีอบัให้ไวิ้้กับัลูกคุ้า ให้เขารู้สึกวิ้�า
การพูดูคุุยกับัเรา เขาไดู้อะไรกลับัไปิ ไมี�ใชั� Regulatory Meeting ที�เขาจำาเปิ็น
ต้้องพบัเรา เพราะเราเปิ็นผูู้้สอบับััญชัี” ซึ่่�งเรั้าใชิ้บัท่เรั้ียนท่ี�ไดี้รั้ับัดีังกลั่าวัเป็นพ่�นฐาน
ในการั้ท่ำางาน พรั้้อีมท่ัง� โอีกาสในการั้เป็นวัิท่ยากรั้ในหลัาย ๆ บัท่บัาท่ ท่ำาให้สามารั้ถ้สรั้้าง
Network ท่ัง� ในอีงค่์กรั้ ลัูกค่้า แลัะ Regulators ไดี้มากมาย ผ่มค่ิดีวั่าดี้วัยค่วัามจรั้ิงใจแลัะ
Value ท่ี�เรั้ามีให้ ในฐานะผู่ใ้ ห้แลัะผู่้รั้ับั แถ้มยังไดี้ฝึกท่ักษะการั้ส่�อีสารั้ไปในตัวัอีีกดี้วัย

กัับโอกัาสได้้เขีียน Column
ประสบกัารณ์์ทำำางานและกัารเด้ินทำาง

ถ้้าเราไม่่ปรับตััว
ไม่่ว่าจะย้้าย้งาน
ไปที่่�ไหนก็็คงจะ
ไม่่ใช่่คำาตัอบ...
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Agility คืรั้งที� 3 กลับไปทำางานเมืองนอกอีกคืรั้ง

และได้ทำางานส่วนงานที�ปรึกษาด้วยนะ

แม้วั่าตอีนอียู่เม่อีงไท่ย จะไดี้มีโอีกาสไปท่ำา Advisory Project อียู่บั้าง
แต่ก็ไม่ไดี้ท่ำาเต็มตัวั จนมีโอีกาสไดี้ไปท่ำางานท่ี� Australia Office ขอีง Big 4 ในส่วันงาน
CFO Advisory and Financial Risk Management ก็ท่ำาให้เปิดีโลักกวั้างอีีกค่รั้ั�งหน่�ง
ค่วัามมัน� ใจท่ีเ� รั้าเค่ยมีในฐานะ Leading Bank Auditor หายไปภายในสอีงเดี่อีน นัน� เพรั้าะ
เรั้าเรั้ิ�มรัู้้ตัวัวั่า “เรายังไมี�รใู้ นส้�งที�คุวิ้รรู้ และก็ยังไมี�รู้วิ้า� มีีอีกเยอะไหมีที�ยังไมี�รู้ ทั�ง ๆ ที�
คุวิ้รรู้ หรือก็อยากจะรู”้ ท่ั�งค่วัามท่้าท่ายท่างดี้านวััฒนธ์รั้รั้มขอีงท่ี�ท่ำางานใหม่ ลัูกค่้าใหม่
แลัะลัักษณ์ะงานแบับัใหม่ เกิดีมาไม่เค่ยค่ิดีเลัยวั่า “ต้อีงเดีินไปท่ำางานเงยหน้าข่น� 45 อีงศัา
เพ่�อีให้นำ�าตามันไม่ไหลัอีอีกมา” โชิค่ยังดีีท่ี�กัลัยาณ์มิตรั้ท่ั�วัไท่ยแลัะท่ั�วัโลัก ให้กำาลัังใจ
อีย่างลั้นหลัาม โดียแรั้งผ่ลัักดีันสำาค่ัญค่่อี “ค่รั้อีบัค่รั้ัวั” ท่ีเ� ปรั้ียบัเสม่อีนลัมใต้ปกี ให้กำาลัังใจ
เรั้าเป็นอีย่างดีีเสมอีมา แลัะเพ่อี� นท่ีท่� ำางานค่นหน่ง� ไดี้ให้กำาลัังใจอียูใ่ นวัันหน่ง� วั่า “It takes
time, but when it clicks, it clicks /เราเห็นนะวิ้�านายพยายามี เชัื�อไหมีวิ้�าเดูี�ยวิ้
พอมีันเข้าที� มีันก็ทำาไดู้เอง” จากนั�นพอีท่ำางานไปไดี้สอีงปี Feedback ท่ี�ไดี้จากเจ้านาย
ก่อีนย้ายกลัับัมาเม่อีงไท่ย ค่่อี “You are one of the reliable members of our team”
ซึ่่�งตอีนนั�นค่่อี “รัู้้ส่ก Peak มากวั่า “เรั้ารัู้้ตัวัมาตลัอีดีวั่า เรั้าไม่ใชิ่ค่นเก่งในท่ีม เพรั้าะ
ค่นอี่�น ๆ มีปรั้ะสบัการั้ณ์์แน่นแลัะเรั้ียกไดี้วั่าเป็นตัวั Top ขอีง Firm ในเรั้่�อีงท่ี�เขาท่ำา
ดีังนัน� การั้ท่ไ�ี ดี้รั้บัั Recognition จากตัวั Top วั่าเรั้านัน� เป็นท่ีไ� ดี้รั้บัั ค่วัามไวั้วัางใจ เรั้ียกไดี้วัา่
เป็นหน่�งในค่วัามภาค่ภูมิใจในการั้ท่ำางาน (ใค่รั้มอีงไงไม่รัู้้ เรั้าก็เลั่อีกมอีงบัวักลัะกัน)

เราย้ังไม่่ร้ในสื่ิ�งที่่�ควรร้้
และก็็ย้ังไม่่ร้ว่า
ม่่อ่ก็เย้อะไหม่ที่่�ย้ังไม่่ร้
ที่ั�ง ๆ ที่่�ควรร้้
หรือก็็อย้าก็จะร้้

รูปต๊อนทำำางานทำี� Australia

Agility คืรั้งที� 4 ต้นปีแต่งงาน..ปลายปีเปลี�ยนงาน
หลัังจากนั�นกลัับัเม่อีงไท่ยมาไดี้ปรั้ะมาณ์หน่�งปี ก็เกิดีค่วัามเปลัี�ยนแปลัง
ค่รั้ั� ง ใหญ่ ค่่ อี ต้ น ปี แ ต่ ง งานแลัะปลัายปี ตั ดี สิ น ใจท่ี� จ ะเปลัี� ย นงานไปอียู่ กั บั
ห้อีงค่้าเงินธ์นาค่ารั้ การั้ตัดีสินใจเปลัีย� นงานไดี้สรั้้างค่วัามไม่สบัายใจให้กบัั ท่ีบั� า้ นอีย่างสูง
เพรั้าะ Firm ท่ี�ท่ำาอียู่ ก็มีค่วัามมั�นค่งแลัะมี Career Path ท่ี�ชิัดีเจน การั้ไปเรั้ิ�มต้นกับั
ท่ี�ใหม่ในห้อีงค่้าเงิน มีค่วัามไม่แน่นอีนสูง แลัะมีค่นท่ักวั่า “เขาจะเอานักบััญชัีไปิไวิ้้ใน
ห้องคุ้าเง้นทำาไมี” ค่ำาพูดีจากค่นสอีงค่นท่ีท่� าำ ให้ตดีั สินใจเปลัีย� นงาน นัน� ค่่อี จากภรั้รั้เมียสุดีท่ีรั้� กั
“อียากท่ำาก็ท่ำาเลัย ม. สนับัสนุน” แลัะจากเจ้านายใหม่วั่า “ถ้้าผู้มีจะหานักการเง้น
เรามีีอยู�เต้็มีธุนาคุาร เต้็มีห้องคุ้าเง้นอยู�แล้วิ้ แต้�ผู้มีอยากไดู้คุนอีกแบับัที�จะเข้ามีา
ร�วิ้มีงาน” ตอีนนั�นก็แอีบัค่ิดีวั่า ค่นอีีกแบับัค่่อีแบับัไหนนะ? แลั้วัเรั้าค่่อีค่นแบับันั�นไหม
แต่ถ้้าไม่ลัอีงก็ไม่รัู้้ แลัะแน่นอีน “การั้เปลัี�ยนงานใหม่” ก็กดีดีันมาก ค่่อี ต้อีงเรั้ียนรัู้้
ทุ่กอีย่างใหม่ อีะไรั้ท่ีเ� รั้าเค่ยรัู้้ เค่ยใชิ้ แท่บัไม่ค่อี่ ยไดี้ใชิ้กบัั ท่ีท่� ำางานใหม่ แลัะเพ่อี� นรั้่วัมงาน
ไม่เข้าใจภาษา Debit /Credit ขอีงเรั้า แลัะเรั้าก็ไม่เข้าใจภาษา Bid/Offer ขอีงเขา
ก็เลัยต้อีงใชิ้เวัลัา “ปิรับัต้ัวิ้ ปิรับัใจ ปิรับัการทำางาน ปิรับัวิ้้ธุีสื�อสาร สนุกกับังานและ
โอกาสที�เข้ามีาเรื�อย ๆ” จนตอีนนี�ก็เข้าปีท่ี� 6 แลั้วักับังานในห้อีงค่้าเงิน

“บทำบาทำกัารเป็นวิทำยากัร”
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“โต๊๊ะทำำางานในห้้องค้าเงิน”

ปรับตััว ปรับใจ
ปรับก็ารที่ำางาน
ปรับวิธี่สื่่อสื่าร
สื่นุก็ก็ับงาน และโอก็าสื่
ที่่�เข้้าม่าเร่อย้ ๆ

Agility คืรั้งล่าสุดกับบทบาทกรรมการ

ด้านประชาสัมพันธ์์ของสภาว่ชาชีพบัญชี

เม่� อี ปี ท่ี� แ ลั้ วั ไดี้ รั้ั บั โอีกาสไดี้ เข้ า มาเป็ น กรั้รั้มการั้ดี้ า นปรั้ะชิาสั ม พั น ธ์์ ข อีง
สภาวัิชิาชิีพบััญชิี ซึ่่�งเป็นเรั้่�อีงท่ี�ท่้าท่ายมากวั่า “เรั้าจะส่�อีสารั้อีย่างไรั้ให้สมาชิิกเข้าใจ
Challenge แลัะการั้ปรั้ั บั ตั วั ในฐานะผู่้ ป รั้ะกอีบัวัิ ชิ าชิี พ บัั ญ ชิี ” ก็ ต้ อี งขอีขอีบัคุ่ ณ์
ท่่านสมาชิิก กรั้รั้มการั้ แลัะเจ้าหน้าท่ี�ในสภาวัิชิาชิีพบััญชิีทุ่กท่่านท่ี�ให้ค่วัามไวั้วัางใจ
แลัะให้โอีกาสในการั้เข้ามาปรั้ับัเปลัี�ยนวัิธ์ีการั้แลัะงานท่างดี้านปรั้ะชิาสัมพันธ์์ขอีง
สภาวัิชิาชิีพบััญชิี ให้ก้าวัท่ันกับั Disruptions ในดี้านต่าง ๆ ไม่วั่าจะจากมาตรั้ฐาน
ดี้านวัิชิาชิีพบััญชิีเอีง จากดี้าน Technology ดี้านกฎเกณ์ฑ์์ หรั้่อีแม้แต่ค่วัามค่าหวััง
จากสั ง ค่มท่ี� มี ต่ อี ผู่้ ป รั้ะกอีบัวัิ ชิ าชิี พ บัั ญ ชิี “การั้ท่ี� ไ ดี้ รั้ั บั โอีกาสเข้ า มาท่ำา งาน
ในสภาวัิชิาชิีพบััญชิีท่ำาให้ไดี้รั้บัั โอีกาสมากมาย” ไม่วัา่ จะเป็น Board Room Experience
การั้ไดี้รั้บัั ฟัังข้อีค่ิดีเห็นจากสมาชิิกท่ีม� อีี ยูก่ วั่า 8 หม่น� รั้ายท่ัวั� ปรั้ะเท่ศั การั้ไดี้มโี อีกาสพัฒนา
รัู้ปแบับัการั้ส่�อีสารั้เพ่�อีให้เป็นปรั้ะโยชิน์ต่อีสมาชิิกแลัะผู่้รั้่วัมตลัาดี เพ่�อีให้วัิชิาชิีพบััญชิี
ไดี้รั้ับัการั้ต่อียอีดีแลัะเป็นกลัไกสำาค่ัญในการั้พัฒนาเศัรั้ษฐกิจขอีงปรั้ะเท่ศั

เราจะสื่่อสื่ารอย้่างไร
ให้สื่ม่าช่ิก็เข้้าใจ
Challenge
และก็ารปรับตััว
ในฐานะผู้้้ประก็อบ
วิช่าช่่พบัญช่่

ผมมีความคิด้อยู�เสมอว�า ผม คือ คนพี่ันธ์์ A เพี่ราะเราเป็น
American Educated
Australian Experienced
Accountant/Auditor/Advisor

กัิจกัรรม “TFAC Engagement
Day 2020” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี

ตอีนนี�ต้อีง เพิ�ม Agility เข้าไปในพันธ์ุกรั้รั้มดี้วัย เพรั้าะถ้่อีเป็นอีงค่์ปรั้ะกอีบั
สำาค่ัญต่อีการั้ปรั้ะกอีบัวัิชิาชิีพในโลักปัจจุบััน

น้้อง KID
Knowledge
Innovation
Dynamic

“คิด้ด้ี ทำำาด้ี เพี่่อพี่ัฒนาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี”

งานอบรมภายในให้้ความรู้เร่อง
“เต๊รียมพี่ร้อม TFAC สู� PDPA อย�างมี
ประสิทำธ์ิภาพี่” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี

กัารสัมมนาพี่ิจารณ์์ TFRS 9 IBOR
Reformaion Phase 2 and Related
disclosure ผ�าน Facebook Live

สุ ดู ท้ า ยนี� ผู้มีฝากต้้ ดู ต้ามีงานทางดู้ า นปิระชัาสั มี พั น ธุ์ ข องที มี สื� อ สาร
องคุ์กรดู้วิ้ย ไมี�วิ้�าจะเปิ็น Mascot น้องคุ้ดู ที�ออกมีาใหมี� การปิรับัปิรุงรูปิแบับั
TFAC Newsletter และแผู้นงานการปิรับัปิรุง TFAC Website โดูยมีี น้อง ๆ
ที มี งานสื� อ สารองคุ์ ก ร และเจ้ า หน้ า ที� ส ภัาวิ้้ ชั าชัี พ บัั ญ ชัี ทุ ก ท� า นทำา หน้ า ที� กั น
อย�างเข้มีแข็ง และพร้อมีรับัฟังคุวิ้ามีเห็นเพื�อนำาไปิพัฒนาสภัาวิ้้ชัาชัีพบััญชัีของ
พวิ้กเราทุกคุนดู้วิ้ยนะคุรับั
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Upskill และ Reskill

ความท้้าท้ายสำำาหรัับ CFO และผู้้้ปรัะกอบวิชาชีพบัญชี
ในโลกท้ี�เปลี�ยนแปลงอย่างรัวดเรั็ว
บท้นำา
ทุุ ก วัั น น้� เ ราอยู่่� ใ นโลกมี้ ก ารเปล้� ยู่ นแปลงเกิ ด ขึ้้� น
อยู่่� ต ลอดเวัลา และในอั ต ราทุ้� ร วัดเร็ วั ขึ้้� น มี้ ก ารพัั ฒ นา
ด้านวัิทุยู่าศาสตร์และเทุคโนโลยู่้ใหมี� ๆ มีาอยู่�างไมี�หยูุ่ดนิ�ง อาทุิ
Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Robotic
Process Automation (RPA), Cloud Computing, Internet
of Things (IoT) และ Cognitive Technology เป็ น ต้ น
จนทุำาให้เกิด Disruption ในการเปล้�ยู่นร่ปแบบการดำาเนินธุุรกิจ
การใช้้ช้้วัิตประจำาวััน และวัิธุ้การทุำางานขึ้องแต�ละสายู่อาช้้พั
อยู่� า งทุ้� ไ มี� เ คยู่เกิ ด ขึ้้� น มีาก� อน ส� งผลให้ ภู่ มีิ ศาสตร์ ก ารแขึ้� ง ขึ้ั น
ในธุุรกิจมี้การเปล้�ยู่นร่ปแบบด้วัยู่เช้�นกัน การช้้�วััดควัามีสามีารถ
ในการแขึ้�งขึ้ันจะไมี�ได้ขึ้้�นอยู่่�กับ “ขึ้นาด” หรือ “เสถ้ยู่รภูาพั”
อ้กต�อไป แต�จะเป็นเรื�องขึ้อง “ควัามีเร็วั” ในการปรับเปล้�ยู่น
โครงสร้างและกลยูุ่ทุธุ์ในการดำาเนินธุุรกิจ และวัิธุ้การทุำางาน
ให้เกิดประสิทุธุิภูาพัทุ้�ส่งขึ้้�น ทุ้�จะเป็นตัวัช้้�วััดสำาคัญในการรักษา
ควัามีสามีารถในการแขึ้�งขึ้ันต�อไปในอนาคต ดังนั�นการพััฒนา
ควัามีสามีารถในการแขึ้�งขึ้ันขึ้องบุคลากรในแต�กลุ�มีอาช้้พัจะเป็น
ประเด็นทุ้�องค์กรต�าง ๆ ให้ควัามีสำาคัญมีากขึ้้�น ส�งเสริมีและ
ขึ้ั บ เคลื� อ นให้ อ งค์ ก รมี้ วัั ฒ นธุรรมีการเร้ ยู่ นร่้ อ ยู่� า งไมี� ห ยูุ่ ด นิ� ง
เพัื�อเตร้ยู่มีพัร้อมีต�อการเปล้�ยู่นแปลงทุ้�เกิดขึ้้�นได้ต�อไป
ผ่้ทุ�้ประกอบวัิช้าช้้พัสายู่งานการเงินและบัญช้้เองนั�น
เป็นสายู่อาช้้พัทุ้มี� ค้ วัามีจำาเป็นต้องเร้ยู่นร่พั้ ฒ
ั นาทุักษะใหมี�ในหน้าทุ้�
การงานอยู่�างมีากทุ้�สุด เนื�องจากเป็นสายู่งานทุ้�จะมี้แน้วัโน้มี
การทุดแทุนแรงงานด้วัยู่เทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีใหมี�เป็นอันดับ
ต้น ๆ ในอ้ก 5 ปีขึ้า้ งหน้า ด้วัยู่ภูาพัลักษณ์์ทุเ�้ ป็นงานทุ้ต� อ้ งใช้้ทุกั ษะ
เฉพัาะเจาะจง ส�วันใหญ�เป็นงานลักษณ์ะ Routine เพัื�อเป็นไป
ตามีระเบ้ยู่บกฎเกณ์ฑ์์หรือเป็นเพั้ยู่งแค�หน�วัยู่งานสนับสนุนธุุรกิจ
เทุ�านัน� แมี้แต�ผบ้่ ริหารระดับส่งสุดในสายู่งานการเงินอยู่�าง CFO เอง
ต้องมี้การเปล้�ยู่นแปลงบทุบาทุในองค์กร ให้มี้ควัามีร่้และทุักษะ
ใหมี�นอกเหนือจากบริหารทุางการเงิน วัางแผนการพััฒนาเส้นทุาง
อาช้้พัและส�งเสริมีการเร้ยู่นร่้และฝึึกฝึนทุักษะใหมี�แก�บุคลากร
ให้มี้ควัามีพัร้อมีต�อวัิธุ้การทุำางานในบทุบาทุใหมี�ทุ�้ช้�วัยู่เพัิ�มีมี่ลค�า
ทุางธุุรกิจต�อไปได้
ในช้�วัง 4-5 ปีทุผ�้ า� นมีา ประเด็นเรือ� ง Big Data เป็นสิง� ทุ้�
ทุุกองค์กรให้ควัามีสนใจเป็นอยู่�างมีาก และด้วัยู่ควัามีก้าวัหน้า
ขึ้องเทุคโนโลยู่้ แ ละนวัั ต กรรมีสมีั ยู่ ใหมี� ปั จ จุ บั น มี้ เ ครื� อ งมีื อ
ทุ้�สามีารถเก็บขึ้้อมี่ลทุางธุุรกิจได้อยู่�างมีากมีายู่ในหลากหลายู่มีิติ
และมี้บริษัทุทุ้�พัยู่ายู่ามีแปลงสภูาพัองค์กรขึ้องตนให้เป็น Data
Driven Organization มีากขึ้้�น โดยู่ทุ้�ต้องมี้กลยูุ่ทุธุ์การพััฒนา
ขึ้้ ด ควัามีสามีารถขึ้ององค์ ก รอยู่� า งทุั� วั ถ้ ง มี้ แ ผนการลงทุุ น
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ในเทุคโนโลยู่้ใหมี�ควับค่�ไปกับการพััฒนาควัามีร่้และทุักษะขึ้องบุคลากรในการใช้้
เทุคโนโลยู่้ดังกล�าวั ด้วัยู่ประเด็นน้�เอง บุคลากรสายู่งานการเงินและบัญช้้ ซึ่้�งมี้ทุักษะ
ในการรวับรวัมีและวัิเคราะห์ขึ้อ้ มี่ลเช้ิงธุุรกิจ จ้งมี้ควัามีสำาคัญอยู่�างยู่ิง� ในการขึ้ับเคลือ� น
องค์กรให้เป็น Data Driven Organization อยู่�างแทุ้จริง และมี้ควัามีจำาเป็นทุ้�
ต้องพััฒนาควัามีร่แ้ ละทุักษะการทุำางานใหมี� เพัือ� ยู่กระดับขึ้้ดควัามีสามีารถขึ้ององค์กร
ให้มีค้ วัามีพัร้อมีทุ้จ� ะเติบโตต�อไป ทุ�ามีกลางควัามีเปล้ยู่� นแปลงทุ้เ� กิดขึ้้น� อยู่่ต� ลอดเวัลา

อะไรัคือการั Upskilling และ Reskilling ?
การ Upskilling หรือ พััฒนาทุักษะโดยู่การเร้ยู่นร่้วัิธุ้การทุำางานใหมี� ๆ
เพัื� อ ให้ ดาำ เนิ น งานทุ้� ทุาำ อยู่่� ใ ห้ แ ตกต� า งจากเดิ มี เช้� น นั ก บั ญ ช้้ เ ร้ ยู่ นร่้ วัิ ธุ้ ก าร
นำากระบวันการ Robotics Process Automation เพัื�อจัดเตร้ยู่มีขึ้้อมี่ลทุางการเงิน
ลั ก ษณ์ะ Real-time ให้ แ ก� ก ลุ� มี บุ ค คลทุ้� เ ก้� ยู่ วัขึ้้ อ ง ทุั� ง ภูายู่ในและนอกองค์ ก ร
ได้ อยู่� า งทุั�วัถ้ ง ในขึ้ณ์ะทุ้� Reskilling หรื อ พัั ฒ นาทุั ก ษะใหมี� ห รื อ ทุั กษะทุ้�ส่ง ขึ้้�น
เพัื� อ สามีารถทุำา งานหรื อ รั บ บทุบาทุใหมี� ใ นองค์ ก รได้ เช้� น พันั ก งานบริ ษั ทุ
ในสายู่งานบัญช้้ทุมี�้ ห้ น้าทุ้ทุ� าำ Data Entry เร้ยู่นร่ทุ้ กั ษะวัิเคราะห์ขึ้อ้ มี่ลเช้ิง Big Data หรือ
เร้ยู่นร่้วัิธุ้การใช้้เครื�องมีือ AI เพัื�อตรวัจสอบและประเมีินควัามีเส้�ยู่งในการทุุจริต
ทุางบัญช้้ได้ โดยู่พันักงานทุ้ผ� า� นการ Reskilling หรือ Upskilling สามีารถนำาควัามีร่้
ดังกล�าวัมีาพััฒนาทุักษะขึ้องบุคลากรในองค์กรได้ดวั้ ยู่เช้�นกัน

อะไรัคือ Skillset ท้ี�จำาเป็นสำำาหรัับ CFO และนักบัญชีต่อไปในอนาคต ?
บทุบาทุขึ้อง CFO และนักบัญช้้ในโลกยูุ่คดิจิทุัล ได้ยู่กระดับจากผ่้บริหารการเงินขึ้องบริษัทุ มีาเป็นผ่้นาำ องค์กรในการขึ้ับเคลื�อนแผนกลยูุ่ทุธุ์
และเป็นผ่้นาำ และบริหารการเปล้�ยู่นแปลงวััฒนธุรรมีการทุำางานขึ้ององค์กร โดยู่นำาเทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีใหมี�มีาใช้้ในการปฏิิบัติงาน สามีารถบริหาร
และวัิเคราะห์ขึ้อ้ มี่ลทุางธุุรกิจในลักษณ์ะ Real-time เพัือ� ประกอบการตัดสินใจเช้ิงกลยูุ่ทุธุ์อยู่�างมี้ประสิทุธุิภูาพัยู่ิง� ขึ้้น� ซึ่้ง� ทุักษะหลักทุ้� CFO จะต้องมี้ตอ� ไป
ในอนาคต มี้อยู่่� 8 ประเภูทุ

8 ท้ักษะท้ี� CFO และนักบัญชีควรัมีในอนาคต
แรงงานดิิจิทัิ ลั
(Digital Labour)

CFO และนักบัญช้้จะต้องมี้ควัามีสามีารถในการบริหารจัดการ “แรงงานดิจิทุัล” ผ�านการทุำางาน
ขึ้อง AI, RPA และ Machine Learning เพัือ� เพัิมี� ประสิทุธุิภูาพัในการบริหารองค์กร

ความมัน� คงและ
ปลอดิภััยทัางไซเบอร์
(Cybersecurity)

CFO และนักบัญช้้ต้องตระหนักถ้งภูัยู่คุกคามีทุางไซึ่เบอร์ทุ�้อาจสร้างควัามีเส้ยู่หายู่ทุางการเงิน
แก�องค์กร ทุั�งทุางตรงและทุางอ้อมี โดยู่จะต้องมี้การวัิเคราะห์ผลกระทุบต้นทุุนและผลประโยู่ช้น์
และปล่กฝึังจิตสำาน้กด้าน Cybersecurity ในองค์กรเพัือ� บริหารควัามีเส้ยู่� งทุางไซึ่เบอร์ได้อยู่�างยู่ัง� ยู่ืน

ผู้้น� าำ การวิเคราะห์์ข้อ� ม้ล
(Data Analysis
Leadership)

CFO และนักบัญช้้จะต้องสามีารถวัิเคราะห์ขึ้้อมี่ลเช้ิงธุุรกิจนอกเหนือจากการเงินได้ เช้�น ขึ้้อมี่ล
พัฤติกรรมีและการตัดสินใจขึ้องผ่บ้ ริโภูค และคาดการณ์์แนวัโน้มีทุ้จ� ะเกิดขึ้้น� ในอนาคตได้อยู่�างแมี�นยู่ำา
โดยู่ใช้้เครือ� งมีือดิจทุิ ลั ต�าง ๆ ให้เกิดประโยู่ช้น์สง่ สุด

ความร่วมมือระห์ว่างสายงาน
(Cross-functional
Collaboration)

เทุคโนโลยู่้และนวััตกรรมีสมีัยู่ใหมี�จะช้�วัยู่ให้ขึ้อ้ จำากัดในการทุำางานระหวั�างสายู่งานลดลง ดังนัน� CFO
และนักบัญช้้จะต้องเป็นตัวักลางในการเสริมีสร้างควัามีร�วัมีมีือระหวั�างสายู่งานเปร้ยู่บเสมีือนทุ้ป� ร้กษา
ทุางธุุรกิจขึ้ององค์กร เพัือ� ให้องค์กรมี้ควัามีพัร้อมีในการรับมีือควัามีเปล้ยู่� นแปลงทุ้จ� ะเกิดขึ้้น� ได้

ทัักษะดิ�านอารมณ์์และสังคม
(Soft Skills)

CFO และนักบัญช้้ตอ้ งมี้ควัามีสามีารถในการสร้างควัามีสัมีพัันธุ์ทุด�้ ้ สามีารถนำาเสนอขึ้้อมี่ลซึ่ับซึ่้อน
ให้บคุ คลจากต�างสายู่งานเขึ้้าใจได้ จ้งจำาเป็นต้องมี้ทุกั ษะด้านมีนุษยู่์สมีั พัันธุ์เป็นอยู่�างมีาก ไมี�วัา� จะเป็น
ทุักษะในการสือ� สาร การกระช้ับสัมีพัันธุไมีตร้กบั ผ่มี้ ส้ วั� นได้เส้ยู่และการเจรจาต�อรองก็ตามี

ทัักษะดิ�านบรรษัทัภัิบาล
สังคม และสิง� แวดิล�อม
(ESG Skills)

ประเด็น ESG จะเป็นหัวัขึ้้อทุ้น� กั ลงทุุนให้ควัามีสนใจกับบริษทุั มีากขึ้้น� ในอนาคต บทุบาทุขึ้อง CFO
และนักบัญช้้ซึ่ง�้ เป็นผ่ขึ้้ บั เคลือ� นส�วันงานนักลงทุุนสัมีพัันธุ์มีาโดยู่ตลอดจะต้องเป็นผ่ร้ วั� มีกำาหนดและ
พััฒนากลยูุ่ทุธุ์ดา้ นควัามียู่ัง� ยู่ืนขึ้ององค์กร ควับค่ไ� ปกับคณ์ะกรรมีการด้านควัามียู่ัง� ยู่ืน

ความเข้� า ใจิภัาพให์ญ่่ อ งค์ ก ร
(Broader Picture)

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

ความเข้� า ใจิดิ� า นเทัคโนโลยี
ในปัจิจิุบนั และอนาคต
(Understanding Present
and Future Technologies)

CFO และนักบัญช้้จะต้องมี้ไหวัพัริบในการเปล้�ยู่นแปลงขึ้องเทุคโนโลยู่้ในอนาคตทุ้�จะสามีารถ
รองรับขึ้นาดธุุรกิจทุ้�ใหญ�ขึ้�้น ลดภูาระการทุำางานด้วัยู่มีือ กระจายู่ทุรัพัยู่ากรไปในงานวัิเคราะห์
และงานทุ้เ� พัิมี� มี่ลค�าขึ้องบริษทุั ได้มีากขึ้้น� เพัือ� รักษาควัามีสามีารถในการแขึ้�งขึ้ันต�อไปในระยู่ะยู่าวั
ทุ้มี� า: Economic Times CFO (ETCFO.com)
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จะดำาเนินการั Upskilling และ Reskilling บุคลากรัอย่างไรัให้ปรัะสำบผู้ลสำำาเรั็จ ?
การ Upskilling และ Reskilling บุ ค ลากรในองค์ ก รนั� น
สามีารถทุำาได้ทุันทุ้ ไมี�จาำ เป็นต้องใช้้งบประมีาณ์หรือการลงทุุนขึ้นาดใหญ�
ตั� ง แต� แรก แต� จ ะต้ อ งมี้ ก ารวัางแผนการฝึึ ก ฝึนทุั ก ษะการทุำา งานและ
ควัามีร่ใ้ หมี�อยู่�างช้ัดเจน สร้าง Roadmap การพััฒนาทุักษะและมีอบหมีายู่
บทุบาทุหน้าทุ้แ� ตกต�างจากเดิมี ยู่ิง� ในยูุ่คหลัง COVID-19 ทุ้มี� ก้ ารปฏิิบตั งิ าน
จากนอกสถานทุ้� ทุาำ งานได้ บุ ค ลากรจะสามีารถเร้ ยู่ นร่้ ทุั ก ษะใหมี�
ได้ยู่ืดหยูุ่�นมีากขึ้้�น ผสมีผสานเวัลาทุำางานและการเร้ยู่นร่้ให้กลมีกลืนกับ

ช้้ วัิ ต ประจำา วัั น ขึ้องพัวักเขึ้าได้ โดยู่องค์ ก รต้ อ งมี้ ร ะบบการติ ด ตามี
ควัามีคืบหน้าและทุดสอบสิ�งทุ้�เร้ยู่นร่้มีาอยู่�างช้ัดเจน ทุ้�สาำ คัญกระบวันการ
ดังกล�าวัไมี�ใช้�การทุำาครั�งเด้ยู่วัจบ แต�จะต้องทุำาต�อไปเรื�อยู่ ๆ หล�อหลอมี
วัั ฒ นธุรรมีการเร้ ยู่ นร่้ อ ยู่� า งไมี� มี้ ขึ้้ ด จำา กั ด เพัราะทุุ ก วัั น น้� มี้ ค วัามีร่้ แ ละ
ทุักษะใหมี�ให้เร้ยู่นร่อ้ ยู่่ต� ลอดเวัลา

Ways to Upskill Your
Team and Prepare Them
for the Future of Work

12

Virtual Training

Microlearning

Mentoring

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

Newsletter

P2P Learning

Financial aid

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 ยู่ังสามีารถรักษาบุคลากร
ทุ้�มี้คุณ์ภูาพัให้อยู่่�กับองค์กรต�อไป และมี้ควัามีผ่กพัันกับองค์กรยู่ิ�งขึ้้�น
โดยู่การทุ้อ� งค์กรเปิดโอกาสให้บคุ ลากรเหล�านัน� ได้เร้ยู่นร่ส้ ง�ิ ใหมี� ทุุมี� เทุเวัลา
และลงทุุนในตัวัเขึ้าให้ฝึึกฝึนและทุดลองทุักษะทุ้�เร้ยู่นร่้มีาทุำาให้เขึ้าร่้ส้ก
วั�าองค์กรเห็นคุณ์ค�าขึ้องสิ�งทุ้�เขึ้าพัยู่ายู่ามีทุำา เพัื�อสร้างควัามีแตกต�าง
จากเดิมีได้ จ้งอยู่ากจะขึ้อฝึากประเด็นเรือ� ง Upskilling และ Reskilling
ให้ แ ก� ผ้่นาำ องค์ ก รสายู่งานการเงิ น และบั ญ ช้้ ทุุก ทุ� า นได้ พัิจ ารณ์าและ
ริเริมี� ทุำา เพัือ� สร้างบุคลากรทุ้มี� ค้ ณ์
ุ ภูาพัในสายู่งานน้ต� อ� ไปด้วัยู่ค�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-financialofficers-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
กรรมีการในคณ์ะกรรมีการวัิช้าช้้พับัญช้้ด้านการบัญช้้บริหาร
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ทัักษะทั่�นัักบััญชี่ในัอนัาคตต้องมี่
ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
รวมทัง้ เหตุการณ์ระบาดของ COVID-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นวงกว้าง ช่วงเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เหล่านี้ นำาไปสู่การปรับตัวและความพยายามเปลี่ยนแปลง
ทั้งระดับบุคคลและองค์กรในหลายสาขาอาชีพและธุรกิจ

ทำำ�ไมต้้อง Soft Skill?
จากการทำาวิจัยด้านการสรรหาบุคลากรของ Randstad Financial & Professional ซึ่งเป็นบริษัท
ให้คำาปรึกษาด้านบุคลากรในยุโรปที่มีอายุมากกว่า 60 ปี พบว่าบริษัทในตลาดงานต้องการสรรหาบุคลากร
ที่ มี ค วามสามารถด้ า น Soft Skill (ร้ อ ยละ 76) ความสามารถด้ า นการสื่ อ สารและมี ทั ก ษะด้ า นการฟั ง
(ร้อยละ 48) และทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั นายจ้าง (ร้อยละ 44) ในขณะเดียวกัน บุคลากรระดับผูบ้ ริหาร
ควรมีความสามารถในการทำางานภายใต้สภาพแวดล้อมทีก่ ดดัน รวมถึงมีมมุ มองด้านธุรกิจทีเ่ ฉียบแหลม (ร้อยละ 24)
และมีความสามารถในการประสานงานและทำางานเป็นทีมกับผู้อื่นได้อีกด้วย
ในปี 2563 World Economic Forum (WEF) ได้ทำาวิจัยโดยประเมินผลกระทบจาก COVID-19 เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรุปอย่างมีนัยสำาคัญว่าภายในปี 2568 ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต้องได้รบั การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ (Reskilling) ให้สอดรับกับความต้องการตลาดในอนาคต ทัง้ นี้ 8 ใน 10 ของทักษะ
ในอนาคตนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะด้าน Soft Skill

Soft Skill อะไรทำ่�นัักบััญชี่ในัอนั�คต้ควรม่?
จากผลการวิจัยเรื่องทักษะของลูกจ้างในอนาคตซึ่งจัดทำาโดย WEF และ
จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานวิชาชีพในต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับนักบัญชี เช่น
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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ทัักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill)

คือ ทักษะการสังเกตการณ์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความประมวลผล และการสรุป
ความเพื่ อ นำา ไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี เ หตุ ผ ลมี ร ะบบ ทั้ ง นี้ นั ก บั ญ ชี ต้ อ งยกระดั บ จากผู้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตหรื อ
ผูช้ ปี้ ระเด็นปัญหาให้กบั ผูบ้ ริหารมาเป็นผูใ้ ห้คำาปรึกษา ผูน้ ำาเสนอทางออกในการแก้ปญ
ั หาพร้อมทางเลือกให้ผบู้ ริหาร
ในการตัดสินใจ

02

ทัักษะการสื่่อสื่าร (Communication Skill)

คือ ทักษะในการส่งข้อความหรือสื่อสารให้กับผู้รับสาร เช่น ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี ทักษะการสื่อข้อความ
ให้กับผู้รับสาร ทัง้ จากการเขียนหรือการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ นักบัญชีมักจะมีความสามารถในเชิงวิชาการ
สามารถจัดทำาข้อมูลทางบัญชีมากมาย แต่มีจุดอ่อนในการสื่อสารข้อมูลทางบัญชีเหล่านี้ให้กับคนที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้ า นบั ญ ชี ไ ด้ เข้ า ใจ ดั ง นั้ น นั ก บั ญ ชี ค วรได้ รั บ การเสริ ม ทั ก ษะการสื่ อ สาร สามารถให้ ค นนอกวงการบั ญ ชี
เช่น ผูบ้ ริหารนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานด้านบัญชี เข้าใจและนำาข้อมูลจากนักบัญชีไปตัดสินใจ
ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

03

ทัักษะการปรับตััว (Adaptability)

คื อ ทั ก ษะในปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง ความท้ า ทายใหม่ ๆ การเปลี่ ย นแปลง
ในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งนักบัญชีในอนาตตต้องพัฒนาทักษะด้านการปรับตัว
การเรี ย นรู้ ทั ก ษะใหม่ ๆ และมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ก ารทำา งานตามรู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งขององค์ ก ร การทำา งานร่ ว มกั บ บุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ และการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
กับคนในองค์กร โดยพร้อมที่จะทำางานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

04

ทัักษะด้้านธุุรกิจทั่�เฉี่ยบแหลม (Business Acumen)

คือ ทักษะในการเข้าใจธุรกิจขององค์กร และการประยุกต์ใช้ รวมถึงความเข้าใจกระบวนการทำางาน
ขององค์กร ความเชื่อมโยงการทำางานในองค์กร และความรู้ด้านธุรกิจในภาพกว้างที่มากกว่าความรู้ด้านบัญชี
ด้านเดียว เช่น การเชื่อมโยงความรู้ด้านบัญชีกับความรู้ทางภาษี กฎหมาย ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล
การตลาด การเงิน และการบริหารความเสี่ยง โดยนักบัญชีในอนาคตควรจะมีทักษะในการเชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้
เพือ่ ให้คำาแนะนำาให้กับผู้บริหารได้อย่างบูรณาการและมีความเฉียบแหลมทางธุรกิจ

05

ทัักษะความเป็นผู้้้นำา (Leadership Skill)

คือ ทักษะทีส่ ามารถทำาให้องค์กรทีต่ นรับผิดชอบบรรลุเป้าหมายทีอ่ งค์กรตัง้ เป้าเอาไว้ ทัง้ นี้ ทักษะความเป็น
ผู้นำาอาจต้องใช้ทกั ษะหลายด้านผสมผสานกัน ทัง้ ความสามารถในการตัดสินใจทีด่ ี ความสามารถในการสร้างทีมงาน
การโน้มน้าวจิตใจคน รวมถึงการเป็นผูม้ คี วามฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) ทัง้ นี้ นักบัญชีในอนาคต
โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร ควรได้รับการฝึึกฝึนทักษะเหล่านี้เพื่อนำาพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้
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Soft Skill ม่ทำ�งลััดสู่่�คว�มสู่ำ�เร็จหรือไม�?
การมีทักษะด้าน Soft Skill ต้องได้รับ
การฝึึกฝึนแรมปี ทั้งการเรียนภาคทฤษฏีีการนำาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏีิบัติจริง และการนำากลับมา
ปรับเปลี่ยนแก้ไข ทั้งนี้การฝึึกฝึนด้าน Soft Skill
อาจไม่ มี ท างลั ด สำา หรั บ การพั ฒ นาส่ ว นบุ ค คล
แต่การพัฒนา Soft Skill ในระดับองค์กรสามารถ
การใช้ เ ทคนิ ค Benchmarking ในการพั ฒ นา
Soft Skill สำาหรับนักบัญชี โดยนำาสิ่งที่องค์กรอื่น
ทำาสำาเร็จแล้วมาประยุกต์ใช้กับบริบทขององค์กร
ตนเอง ซึ่ ง วิ ธี นี้ ผู้ ป ฏีิ บั ติ ไ ม่ ต้ อ งเริ่ ม จากศู น ย์
หรือเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นเคยทำาผิดพลาดมาแล้ว
ซึ่งองค์กรสามารถใช้เทคนิค Benchmarking นี้
ไปพั ฒ นาแนวทางการพั ฒ นา ด้ า น Soft Skill
ของนั ก บั ญ ชี ใ นองค์ ก รตนเองได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ

กระบวนการ Benchmarking
01

เราอยูที่ ไหน

ตัวชี้วัด

02

ใครเกงที่สุด

คา Benchmark

03

เขาทำอยางไร

Best Practices

04

เราจะทำใหดีกวาเขา
ไดอยางไร

ประยุกต ใช Best Practices

บัทำสู่รุป
ในโลกธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ และธุรกิจเก่า
ที่ ห ายไป จนเป็ น เรื่ อ งปกติ วิ ถี ใ หม่ (New Normal) นั ก บั ญ ชี น อกจากต้ อ งปรั บ ตั ว
ในด้ า นเทคนิ ค และทั ก ษะเชิ ง วิ ช าการแล้ ว นั ก บั ญ ชี ต้ อ งฝึ ก ฝนพั ฒ นาตนเองในด้ า น
Soft Skill เพื่อเป็นนักบัญชีในอนาคตที่มีคุณภาพและสามารถปรับตัวสอดรับกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

โดย นายสุุกิิจ วงศ์์ถาวราวัฒน์
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี
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โดย นางสาวโนรา โพธิ์์�มััจฉา
กรรมีการในค่ณะกรรมีการวิชาช่พบััญช่ด้้านการบััญช่ภาษ่อากร

ผลกระทบจากกฎหมาย

e-Service

จากการที่่�ได้้ มี่การประกาศพระราชบัั ญญัติิ แก้ ไขเพิ� มีเติิ มีประมีวลรั ษฎากร (ฉบัั บัที่่� 53) พ.ศ.2564 บันราชกิ จจานุเบักษา
เมี่�อวันที่่� 10 กุมีภาพันธ์์ 2564 พระราชบััญญัติิด้ังกล่าว กำาหนด้ให้เร่ยกเก็บัภาษ่มีูลค่่าเพิ�มีจากผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศ เฉพาะส่่วน
ที่่�ได้้รับัจากการให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์แก่ผูู้้ที่่�มีิได้้จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มีในประเที่ศไที่ย
ก่อนที่่� พระราชบััญญัติิฉบัับัน่�จะมี่ผู้ลบัังค่ับัใช้ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์มีายังประเที่ศไที่ย จะติ้องเส่่ย
ภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี โด้ยผูู้้ใช้บัริการในประเที่ศไที่ยจะมี่หน้าที่่�นำาส่่งแที่น ซึ่่�งผูู้้มี่หน้าที่่น� ำาส่่งแที่นนั�น จะเป็นผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี
ในประเที่ศไที่ย นำาส่่งโด้ยใช้แบับัแส่ด้งรายการภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี ภ.พ.36
ติามีแนวที่างปฏิิบััติิเด้ิมีนั�น จะเห็นได้้ว่าผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์ในราชอาณาจักรไที่ย มี่รายได้้
ที่่เ� ส่่ยภาษ่มีลู ค่่าเพิมี� เพ่ยงเฉพาะส่่วนที่่ใ� ห้บัริการแก่ผู้ปู้ ระกอบัการจด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีลู ค่่าเพิมี� เที่่านัน� ส่ำาหรับัรายได้้จากผูู้ใ้ ช้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์
ที่่�มีิได้้จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศจะมี่รายได้้จากการให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์ที่ั�งจำานวน ไมี่ติ้องนำาส่่งภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี
ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการ
อิเล็กที่รอนิกส่์ในราชอาณาจักรไที่ย

ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส่์

ผูู้้ใช้บัริการ

จด้ VAT

นำาส่่ง VAT แที่น ติามีแบับั ภ.พ.36

ไมี่จด้ VAT

มีิได้้นำาส่่ง VAT

จากปัญหาข้างติ้น ที่ำาให้เกิด้ค่วามีเส่่ยเปร่ยบัในการแข่งขันของผูู้้ประกอบัการที่่�เป็นผูู้้ให้บัริการอิเล็กที่รอนิกส่์ในประเที่ศไที่ย
ที่่�จะติ้องนำาส่่งภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี แติ่ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศมี่รายได้้บัางส่่วนที่่�มีิได้้นำาส่่งภาษ่มีูลค่่าเพิ�มีให้แก่กรมีส่รรพากรประเที่ศไที่ย
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ด้ังนัน� เพ่อ� ให้เกิด้ค่วามีเป็นธ์รรมีระหว่างผูู้ป้ ระกอบัการในประเที่ศและติ่างประเที่ศ และเพ่อ� เพิมี� ประส่ิที่ธ์ิภาพในการจัด้เก็บัภาษ่มีลู ค่่าเพิมี�
ให้เหมีาะส่มีจ่งมี่การติราพระราชบััญญัติิ แก้ไขเพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร (ฉบัับัที่่� 53) พ.ศ.2564 หร่อ เร่ยกกันได้้ว่า กฎหมีาย e-Service

กฎหมีาย e-Service ค่่อ กฎหมีายที่่�ให้อำานาจกรมีส่รรพากร
จั ด้ เก็ บั ภาษ่ มีู ล ค่่ า เพิ� มี จากผูู้้ ใ ห้ บั ริ ก ารติ่ า งประเที่ศที่่� ใ ห้ บั ริ ก ารที่าง
อิเล็กที่รอนิกส่์ และผูู้้ให้บัริการแพลติฟอร์มีติ่างประเที่ศ ที่่�ให้บัริการที่าง
Online แก่ ผูู้้ใช้ บัริการในประเที่ศไที่ยในส่่วนของผูู้้รับับัริการที่่�มีิได้้
จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี โด้ยผูู้้ให้บัริการและแพลติฟอร์มีติ่างประเที่ศ
นั�น มี่รายได้้เกิน 1.8 ล้านบัาที่ ติ่อปี

ในขัน� แรก เราค่วรที่ราบัถึ่ง ค่ำานิยามีที่่ส่� ำาค่ัญติามีพระราชบััญญัติิ
แก้ไขเพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร (ฉบัับัที่่� 53) พ.ศ.2564 เป็นอันด้ับัแรก
“บริิการิทางอิิเล็็กทริอินิิกส์์” หมีายค่วามีว่า บัริการซึ่่�งรวมี
ถึ่งที่รัพย์ส่ินที่่�ไมี่มี่รูปร่างที่่�ส่่งมีอบัโด้ยผู้่านที่างเค่ร่อข่ายอินเที่อร์เน็ติ
หร่อเค่ร่อข่ายที่างอิเล็กที่รอนิกส่์อ่�นใด้ ซึ่่�งลักษณะของบัริการเป็นไปโด้ย
อัติโนมีัติิในส่าระส่ำาค่ัญ โด้ยบัริการด้ังกล่าวไมี่ส่ามีารถึกระที่ำาได้้หาก
ปราศจากเที่ค่โนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
“อิิเล็็กทริอินิิกส์์แพล็ตฟอิริ์ม” หมีายค่วามีว่า ติลาด้ ช่องที่าง
หร่อกระบัวนการอ่�นใด้ที่่�ผูู้้ให้บัริการหลายรายใช้ในการให้บัริการที่าง
อิเล็กที่รอนิกส่์แก่ผูู้้รับับัริการ

ผูู้มี้ ห่ น้าที่่เ� ส่่ยภาษ่มีลู ค่่าเพิมี� ติามีพระราชบััญญัติิ แก้ไขเพิมี� เติิมี
ประมีวลรัษฎากร (ฉบัับัที่่� 53) พ.ศ.2564 ได้้แก่
1. ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการด้าวน์โหลด้หร่อเล่นเกมี
ฟังเพลง ดู้ภาพยนติ์ออนไลน์
2. ผูู้้ ป ระกอบัการติ่ า งประเที่ศที่่� ใ ห้ บั ริ ก ารด้าวน์ โ หลด้ส่ติิ� ก เกอร์
ใน Chat Application
3. ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการส่ติร่มีมีิ�ง ค่่อ การรับัส่่ง
ส่ัญญาณถึ่ายที่อด้ ไฟล์ มีัลติิมี่เด้่ย ที่ั�งภาพและเส่่ยงผู้่านเค่ร่อข่าย
อิ น เที่อร์ เ น็ ติ เช่ น การถึ่ า ยที่อด้ส่ด้ Concert Event เกมี
รายการติ่าง ๆ
4. ผูู้้ประกอบัการติ่างประเที่ศที่่�ให้บัริการพ่�นที่่�โฆษณาบันเว็บัไซึ่ติ์
หร่อ Application เช่น Google, Facebook, Youtube, Line,
Joox และ Netflix
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ผ้้มีหน้าที�เสีียภาษีีม้ลค่่าเพิ่ิ�ม
คุ่ณสมูบัต่่ของผูู้้มูีหน้าที�เสียภาษีีมููล้ค่่าเพิ่่�มู

มีรายได้้
เกิน
ล้้านบาทต่่อปีี

1.8

จด้ทะเบียน

ผูู้้ มี่ ห น้ า ที่่� เ ส่่ ย ภาษ่ มีู ล ค่่ า เพิ� มี ติามีพระราชบัั ญ ญั ติิ แก้ ไข
เพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร (ฉบัับัที่่� 53) พ.ศ.2564 ติ้องมี่คุ่ณส่มีบััติิด้ังน่�
1. มี่รายได้้เกิน 1.8 ล้านบัาที่ติ่อปี
2. จด้ที่ะเบั่ ย นภาษ่ มีู ล ค่่ า เพิ� มี ติามีกฎกระที่รวง ที่่� จ ะกำา หนด้
หลั ก เกณฑ์์ วิ ธ์่ ก ารและเง่� อ นไข เพ่� อ กำา หนด้กระบัวนการ
จด้ที่ะเบั่ ย นเป็ น ผูู้้ ป ระกอบัการจด้ที่ะเบั่ ย นภาษ่ มีู ล ค่่ า เพิ� มี
ที่างอิเล็กที่รอนิกส่์

ภาษีีมููล้ค่่าเพิ่่�มู

ต่ามูกฎกระทรวง

หน้าที�ของผูู้้มูีหน้าที�เสียภาษีีมููล้ค่่าเพิ่่�มู
เสีียภาษีีม้ลค่่าเพิ่ิ�ม

ค่ำานวณจากภาษ่ขาย
โด้ยไมี่ให้หักภาษ่ซึ่่�อ
ย่นแบบแสีด้งรายการชำำาระภาษีีม้ลค่่าเพิ่ิ�ม

ภายในวัันิท่� 15 ขอิงเดืือินิถััดืไป
ห้ามออกใบกำากับภาษีี

ให้กับัผูู้้ใช้บัริการที่่มี� ิใช่

ผูู้้ มี่ ห น้ า ที่่� เ ส่่ ย ภาษ่ มีู ล ค่่ า เพิ� มี ติามีพระราชบัั ญ ญั ติิ แก้ ไข
เพิ�มีเติิมีประมีวลรัษฎากร (ฉบัับัที่่� 53) พ.ศ.2564 มี่หน้าที่่ด้� ังน่�
1. เส่่ยภาษ่มีูลค่่าเพิ�มีโด้ยค่ำานวณจากภาษ่ขาย โด้ยไมี่ให้หักภาษ่ซึ่่�อ
2. ย่� น แบับัแส่ด้งรายการชำา ระภาษ่ มีู ล ค่่ า เพิ� มี ภายในวั น ที่่� 15
ของเด้่อนถึัด้ไป
3. ห้ ามีออกใบักำากั บัภาษ่ ในกรณ่ ให้ บัริ การแก่ ผูู้้ใช้บัริ การที่่� มีิใช่
ผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี
ในกรณ่ ผูู้้ ใ ห้ บั ริ ก ารที่างอิ เ ล็ ก ที่รอนิ ก ส่์ ผู้่ า นอิ เ ล็ ก ที่รอนิ ก ส่์
แพลติฟอร์มี โด้ยมี่กระบัวนการติ่อเน่�องติั�งแติ่การนำาเส่นอการให้บัริการ
การชำาระค่่าบัริการ การส่่งมีอบับัริการ และการอ่น� ใด้ติามีที่่อ� ธ์ิบัด้่ประกาศ
กำาหนด้ ให้ผูู้้ประกอบัการอิเล็กที่รอนิกส่์แพลติฟอร์มีมี่หน้าที่่�เส่่ยภาษ่
มีูลค่่าเพิ�มีแที่นผูู้้ประกอบัการที่่�ได้้ให้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส่์ทีุ่กราย
รวมีกัน โด้ยไมี่ติ้องแยกรายละเอ่ยด้การให้บัริการส่ำาหรับัผูู้้ประกอบัการ
แติ่ละราย และให้ผูู้้ประกอบัการอิเล็กที่รอนิกส่์แพลติฟอร์มีมี่หน้าที่่�และ
ค่วามีรับัผู้ิด้เช่นเด้่ยวกับัผูู้้ประกอบัการ

ผูู้้ประกอบัการจด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี

จากเน่�อหาข้างติ้น จะเห็นได้้ว่า ไมี่มี่ผู้ลกระที่บัที่่�เกิด้ข่�นกับันักบััญช่
ในด้้ า นขั� นติอนการปฏิิ บัั ติิง านของนั ก บัั ญช่ แติ่ อย่ า งใด้ หากที่่ า นเป็ น นั กบัั ญ ช่
ซึ่่�งปฏิิบััติิงานในกิจการที่่�จด้ที่ะเบั่ยนภาษ่มีูลค่่าเพิ�มี ใช้บัริการที่างอิเล็กที่รอนิกส่์
จากผูู้้ ใ ห้ บั ริ ก ารในติ่ า งประเที่ศ ที่่ า นยั ง ค่งติ้ อ งปฏิิ บัั ติิ ติ ามีวิ ธ์่ ก ารเด้ิ มี ค่่ อ
นำาส่่งภาษ่มีลู ค่่าเพิมี� แที่นผูู้ป้ ระกอบัการติ่างประเที่ศ ติามีแบับัแส่ด้งรายการ ภ.พ.36
และส่ำา หรั บั ผูู้้ ที่่� มีิ ไ ด้้ จ ด้ที่ะเบั่ ย นภาษ่ มีู ล ค่่ า เพิ� มี เมี่� อ ที่่ า นจ่ า ยค่่ า บัริ ก ารให้ แ ก่
ผูู้้ ป ระกอบัการติ่ า งประเที่ศที่่� ใ ห้ บั ริ ก ารที่างอิ เ ล็ ก ที่รอนิ ก ส่์ ผูู้้ ป ระกอบัการ
ติ่างประเที่ศจะเป็นผูู้มี้ ห่ น้าที่่น� ำาส่่งภาษ่มีลู ค่่าเพิ�มีติ่อกรมีส่รรพากรประเที่ศไที่ยเอง
เมี่อ� ที่่านได้้ที่ราบัด้ังน่� ค่งเบัาใจได้้วา่ พระราชบััญญัติิ แก้ไขเพิมี� เติิมีประมีวลรัษฎากร
(ฉบัับัที่่� 53) พ.ศ.2564 หร่อ เร่ยกกันได้้ว่า กฎหมีาย e-Service ไมี่ได้้เพิ�มีงาน
ไมี่ได้้เพิ�มีภาระหน้าที่่�ของนักบััญช่
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โดย นางสาวเพชรา สงวนยวง
ที่่�ปร้กษาในคณ์ะกรรมีการวัิชีาชี่พบัญชี่ด้านการบัญชี่ภาษ่อากร

นักบัญชีที่รู้ภาษีอากร
คือเพื่อนคู่คิด
ของธุรกิจยุค

Digital

ในยุุค Digital Disruptive ที่่�มี่การเกิดขึ้้�นขึ้องนวััตกรรมีใหมี่ซึ่้�งส่่งผลกระที่บ
ต่อหลายุส่าขึ้าอาชี่พ รวัมีถึ้งงานบัญชี่ที่่�หน่ไมี่พ้นควัามีเปล่�ยุนแปลงน่� ในโลกธุุรกิจวัันน่�
คงไมี่มีใ่ ครส่ามีารถึต้านที่านคล่น� การเปล่ยุ� นแปลงเที่คโนโลยุ่นไ่� ด้อก่ แล้วั มี่การคาดการณ์์วัา่
ผลกระที่บขึ้อง AI (Artificial Intelligence) ที่่�จะเขึ้้ามีาที่ำางานแที่นมีนุษยุ์จะมีากขึ้้�น
คำากล่าวัที่่วั� า่ “เรีียนบััญชีีไม่่ตกงานแน่นอน” จึึงอาจึไม่่จึรีิงอีกต่อไปแล้้ว หากเรีาไม่่ปรีับัตัว
เพื่่�อให้ก้าวทัันเทัคโนโล้ยีซึ่ึ�งรีุดหน้าไปอย่างรีวดเรี็วแล้ะไม่่รี้จึักภาษีีอากรีอย่างถ่่องแทั้
ปัจจุบันนักบัญชี่เป็นมีากกวั่าผ้้รับผิดชีอบการจัดที่ำาบัญชี่และการจัดที่ำารายุงาน
ต่าง ๆ ไปส่้ก่ ารเป็นเพ่อ� นค้ค่ ดิ นักธุุรกิจมี่บที่บาที่ส่ำาคัญที่่ชี� วั่ ยุเพิมี� คุณ์ค่าให้กบั องค์กรมีากขึ้้น�
เน่อ� งจากนักบัญชี่โดยุเฉพาะนักบัญชี่ที่มี่� ค่ วัามีร้ค้ วัามีส่ามีารถึด้านภาษ่อากร ถึ่อเป็นบุคลากร
ที่่มี� ค่ วัามีส่ำาคัญต่อการขึ้ับเคล่อ� นธุุรกิจและการดำาเนินงานต่าง ๆ การจัดที่ำาบัญชี่ให้ส่อดคล้อง
กับส่ภาพที่่�แที่้จริง รวัมีถึ้งการเป็นที่่�ปร้กษาด้านภาษ่อากรขึ้องกิจการ ด้วัยุเหตุน่� ส่ิ�งส่ำาคัญ
ที่่ผ� ้ประกอบวัิชีาชี่พบัญชี่ยุุคน่�ควัรต้องมี่ ค่อ
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ความสามาริถในการิส่อสาริ

บริิหาริจััดการิเวลา
อย่่างเหมาะสม

ความซื่่อตริงและเที่่�ย่งธริริม

การส่่�อส่ารเป็นส่ิ�งส่ำาคัญ จำาเป็น
อยุ่างมีากต่อนักบัญชี่ เป็นควัามีส่ามีารถึ
ในการถึ่ า ยุที่อดควัามีคิ ด ควัามีร้้
ควัามีเขึ้้ า ใจ ควัามีร้้ ส่้ ก และที่ั ศ นะ
ขึ้องตนเอง เพ่� อ แลกเปล่� ยุ นขึ้้ อ มี้ ล
ขึ้่ า วัส่ารและประส่บการณ์์ รวัมีที่ั� ง
การเจรจาต่ อ รอง เพ่� อ ขึ้จั ด และ
ล ด ปั ญ ห า ค วั า มี ขึ้ั ด แ ยุ้ ง ต่ า ง ๆ
การเล่อกรับหร่อไมี่รับขึ้้อมี้ลขึ้่าวัส่าร
ตลอดจนการเล่อกใชี้วัิธุ่การส่่�อส่ารที่่�มี่
ประส่ิที่ธุิภาพ

การที่ำา งานที่่� แขึ้่ ง กั บ เวัลาและ
ควัามีพอใจขึ้องล้กค้า ส่ิ�งที่่�จำาเป็นค่อ
การบริหารจัดเวัลาให้ตรงตามีเป้าหมีายุ
ที่่�วัางไวั้ ควัรจัดระดับควัามีส่ำาคัญและ
เวัลาที่่ต� อ้ งส่่งงาน ที่่ส่� ำาคัญควัรเผ่อ� เวัลา
ไวั้ ก่ อ นกำา หนดวัั น จริ ง เพ่� อ ป้ อ งกั น
ขึ้้อมี้ลผิดพลาดและแก้ไขึ้ได้ที่ันเวัลา

ไมี่วั่าจะอาชี่พไหนควัามีซึ่่�อส่ัตยุ์
และซึ่่� อ ตรงในหน้ า ที่่� ถึ่ อ เป็ น ปั จ จั ยุ
ที่่ค� วัรมี่ตดิ ตัวั โดยุเฉพาะอาชี่พนักบัญชี่
ที่่� ล้ ก ค้ า ไวั้ วั างใจและฝากให้ เราด้ แ ล
ถึ้าที่ำางานด้วัยุควัามีไมี่ซึ่อ่� ส่ัตยุ์รบั รองวั่า
เกิดผลตามีมีาแน่นอน ไมี่เพ่ยุงตัวัเรา
แต่บริษัที่ก็เส่่�อมีเส่่ยุชี่�อเส่่ยุง บางรายุ
ต้องขึ้้�นศาลชีดใชี้ค่าเส่่ยุหายุ ที่างที่่�ด่
ที่ำางานด้วัยุควัามีซึ่่�อส่ัตยุ์สุ่จริตด่กวั่า
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ที่ักษะความริ้�ด�านธุริกิจั

ที่ักษะและความริ้�ด�านภาษ่อากริ

ก�าวที่ันเที่คโนโลย่่ดิจัิที่ัล

ถึ้งเราจะมีัน� ใจวั่าตัวัเองเก่งตัวัเลขึ้
แค่ ไ หนมี่ ค วัามีร้้ แ ละที่ั ก ษะด้ า น
การที่ำา บั ญ ชี่ มี ากเพ่ ยุ งใด แต่ ถึ้ า
ขึ้าดที่ั ก ษะควัามีร้้ ใ นด้ า นธุุ ริ ก จและ
ธุุ ร กรรมีใหมี่ ๆ ในธุุ ร กิ จ ยุุ ค ปั จ จุ บั น
ก็อาจส่่งผลให้เราพลาดกลุ่มีเป้าหมีายุ
อ่� น ได้ อาที่ิ การวัางแผนกลยุุ ที่ ธุ์
การวัางแผนการตลาด รวัมีถึ้งการหา
ประส่บการณ์์ใหมี่ ๆ ให้ตัวัเองเส่มีอ
ขึ้ยุันหมีัน� เพ่ยุรหาควัามีร้ใ้ หมี่ ๆ อยุ้เ่ ส่มีอ
เพ่�อต่อยุอดต่อธุุรกิจในอนาคต

นั ก บั ญ ชี่ ต้ อ งที่ราบวั่ า รายุการ
รายุได้ ค่าใชี้จา่ ยุต่าง ๆ และจำานวันกำาไร
หร่อขึ้าดทีุ่น ที่่�เก่�ยุวัขึ้้องกับประเด็น
ที่างภาษ่ อ ากรที่ั� ง ในระยุะส่ั� น และ
ระยุะยุาวั ในอันที่่�จะป้องกันมีิให้เกิด
ปั ญ หาภาษ่อ ากรไมี่ วั่า ประการใด ๆ
โดยุมีุ่งหมีายุให้การเส่่ยุภาษ่อากรและ
การปฏิิบัติการเก่�ยุวักับภาษ่อากรขึ้อง
องค์กรเป็นไปโดยุถึ้กต้อง และครบถึ้วัน
ตามีหลักเกณ์ฑ์์ วัิธุ่การ และเง่�อนไขึ้
ที่่�กฎหมีายุภาษ่อากรกำาหนดไวั้ และ
เป็ น ผลให้ จำา นวันภาษ่ อ ากรที่่� ต้ อ ง
เส่่ ยุ นั� น เป็ น จำา นวันน้ อ ยุที่่� สุ่ ด หร่ อ
ประหยุัดที่่ส่� ุด รวัมีที่ั�งใชี้ส่ิที่ธุิประโยุชีน์
ที่างภาษ่อากรส่้งสุ่ด ที่ั�งน่� โดยุไมี่อาศัยุ
การทีุ่จริตหล่กเล่�ยุงภาษ่อากร ซึ่้�งอาจ
ก่อให้เกิดควัามีเส่่�ยุงขึ้องธุุรกิจ

ประเด็ น ส่ำา คั ญ ขึ้องยุุ ค น่� ค่ อ
การเขึ้้ามีาขึ้องเที่คโนโลยุ่ดิจิที่ัล ซึ่้�ง AI
มี่ควัามีส่ำาคัญในการวัิเคราะห์ แยุกแยุะ
และรวับรวัมีอยุ่างชีาญฉลาด จริงอยุ้วั่ า่
นักบัญชี่ส่ามีารถึที่ำางานแบบเดิมีซึ่ำ�า ๆ
ได้อยุ่างด่ แต่เมี่�อมี่ AI เขึ้้ามีางานด้านน่�
จะที่ำา ให้ ง านขึ้องนั ก บั ญ ชี่ เ บาลง
แต่ไมี่ได้หมีายุควัามีวั่างานจะง่ายุดายุ
และ AI ส่ามีารถึที่ดแที่นได้ หาก
นั ก บั ญ ชี่ เขึ้้ า ใจการที่ำา งานขึ้อง AI ก็
ส่ามีารถึนำาเที่คโนโลยุ่ดังกล่าวัมีาชี่วัยุ
ให้ประส่ิที่ธุิภาพการที่ำางานที่่�ด่ขึ้้�น

ขึ้ณ์ะน่�เที่คโนโลยุ่หร่อ AI เริ�มีเขึ้้ามีามี่บที่บาที่ในทีุ่กธุุรกิจ โดยุเฉพาะงานที่่�ต้อง
ที่ำา เป็ น กิ จ วัั ต รประจำา หร่ อ งานที่่� มี่ ขึ้้ อ มี้ ล มีหาศาลหร่ อ งานที่่� ที่ำา ซึ่ำ�า ๆ จะมี่ ก ารนำา AI
มีาที่ำางานแที่น เน่�องจากเจ้าขึ้องกิจการต้องการลดต้นทีุ่นค่าใชี้จ่ายุ ปัจจุบันส่ายุงานบัญชี่
เป็นส่ายุอาชี่พที่่�เที่คโนโลยุ่เขึ้้ามีามี่บที่บาที่มีาก นอกจากน่�ยุังมี่กระแส่ขึ้่าวัถึ้งอนาคตขึ้อง
นักบัญชี่ที่่�เส่่�ยุงถึ้ก AI มีาแยุ่งงาน ดังนั�นจ้งเกิดการตั�งคำาถึามีวั่าอะไรีค่อคุณค่าของนักบััญชีี
ทัี�ต้องม่ีในอนาคต ณ์ วัันน่� นักบัญชี่ต้องเปิดโลกที่ัศน์ให้พร้อมีเร่ยุนร้้ ที่ั�งการบัญชี่ การภาษ่
และที่ำางานควับค้่เที่คโนโลยุ่ ผ้้ประกอบการมี่ควัามีต้องการนักบัญชี่ที่่�มี่ควัามีส่ามีารถึ
ด้านภาษ่และเที่คโนโลยุ่เขึ้้ามีาชี่วัยุกิจการ อยุ่างไรก็ตามี คนที่่�หมีั�นเร่ยุนร้้เที่คโนโลยุ่และ
นำาเที่คโนโลยุ่มีาใชี้ให้เกิดประโยุชีน์ จะที่ำาให้มี่โอกาส่ในส่ายุอาชี่พมีากขึ้้�น
ส่ิ�งส่ำาคัญที่่�ทีุ่กอาชี่พควัรที่ำาค่อ การพัฒนาตัวัเองอยุ้่เส่มีอ ซึ่้�งเป็นปัจจัยุส่ำาคัญ
ในการที่ำา งาน เที่คโนโลยุ่ เ ป็ น เพ่ ยุ งเคร่� อ งมี่ อ เที่่ า นั� น ขึ้้� น อยุ้่ กั บ คนที่่� นำา ไปใชี้ ดั ง นั� น
คน ค่อ ทัรีัพื่ยากรีอันม่ีค่าทัี�จึะทัำาให้ธุุรีกิจึปรีะสบัความ่สำาเรี็จึ
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โดย รศ. ดร.สมพงษ์์ พรอุุปถััมภ์์
ร่องคณบด้่ฝ่่ายกี่าร่เงินและบัญชี่
คณะพาณิชียศาสำตร่์และกี่าร่บัญชี่ จุฬาลงกี่ร่ณ์มื่หาวัิที่ยาลัย
กี่ร่ร่มื่กี่าร่ในคณะกี่ร่ร่มื่กี่าร่วัิชีาชี่พบัญชี่ด้้านกี่าร่สำอบบัญชี่ สำภาวัิชีาชี่พบัญชี่

รู้้�จััก

ม�ตรู้ฐ�นก�รู้บรู้ิห�รู้คุุณภ�พฉบับใหม่

International Standard on Quality Management (ISQM)
ที่่�กำ�ลัังจัะม�
เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวัาคมื่ 2563 International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) ได้้เผยแพร่่มื่าตร่ฐานเกี่่�ยวักี่ับกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพ
สำำา นั กี่ งานสำอบบั ญชี่ ซึ่่� งมื่่ 2 ฉบั บ ที่่� สำำา คั ญ ได้้ แกี่่ ISQM1 กี่าร่บร่ิ ห าร่คุ ณ ภาพ
สำำา หร่ั บ สำำา นั กี่ งานที่่� ใ ห้ บ ร่ิ กี่ าร่ด้้ า นกี่าร่ตร่วัจสำอบ หร่่ อ กี่าร่สำอบที่านงบกี่าร่เงิ น
หร่่องานให้ควัามื่เชี่�อมื่ั�นอ่�นตลอด้จนบร่ิกี่าร่เกี่่�ยวัเน่�อง และ ISQM2 กี่าร่สำอบที่าน
คุ ณ ภาพงาน ซึ่่� ง จะมื่่ ผ ลบั ง คั บ ใชี้ ใ นต่ า งปร่ะเที่ศวัั น ที่่� 15 ธัั น วัาคมื่ 2565
(ยังไมื่่ได้้กี่ำาหนด้วัันบังคับใชี้ในปร่ะเที่ศไที่ย) แที่นที่่�มื่าตร่ฐานกี่าร่ควับคุมื่คุณภาพ
ฉบับที่่� 1 ที่่�ใชี้อย่่ในปัจจุบัน โด้ยมื่่วััตถุุปร่ะสำงค์ 2 ปร่ะกี่าร่เชี่นเด้ิมื่ ค่อเพ่�อให้
สำำานักี่งานและบุคลากี่ร่ของสำำานักี่งานปฏิิบัติตามื่มื่าตร่ฐานวัิชีาชี่พและข้อกี่ำาหนด้
ที่่�เกี่่�ยวัข้องและเสำนอร่ายงานผ่้สำอบบัญชี่ให้เหมื่าะสำมื่กี่ับสำถุานกี่าร่ณ์ นอกี่จากี่น่�
ยังมื่่มื่าตร่ฐานกี่าร่สำอบบัญชี่ ร่หัสำ 220 วั่าด้้วัยควัามื่ร่ับผิด้ชีอบของผ่้สำอบบัญชี่
ในกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพในร่ะด้ับของงานตร่วัจสำอบสำำาหร่ับกี่าร่ตร่วัจสำอบงบกี่าร่เงิน
ซึ่่� ง มื่่ สำ าร่ะสำำา คั ญ สำอด้คล้ อ งกี่ั บ มื่าตร่ฐาน ISQM1 และ 2 ด้ั ง นั� น บที่ควัามื่น่�
จะกี่ล่าวัถุ่งสำาร่ะสำำาคัญเฉพาะของมื่าตร่ฐานกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพในร่ะด้ับสำำานักี่งาน
สำอบบัญชี่แต่ละฉบับ ด้ังน่�

ISQM1 การบริหารคุุณภาพสำำานัักงานั มีี 8 องคุ์ประกอบ ได้้แก่
กี่ร่ะบวันกี่าร่ปร่ะเมื่ินควัามื่เสำ่�ยงของสำำานักี่งาน
Firm’s Risk Assessment Process
กี่าร่กี่ำากี่ับด้่แลและผ่้นำา
Governance and Leadership
ข้อกี่ำาหนด้ด้้านจร่ร่ยาบร่ร่ณ
ที่่�เกี่่�ยวัข้อง Relevant
Ethical Requirements
กี่าร่ตอบร่ับและกี่าร่คงไวั้
ซึ่่�งควัามื่สำัมื่พันธั์กี่ับล่กี่ค้า
และงานที่่มื่� ่ลักี่ษณะเฉพาะ
Acceptance and
Continuance
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กี่าร่ปฏิิบัติงาน Engagement
Performance
ที่ร่ัพยากี่ร่ Resources
สำาร่สำนเที่ศและกี่าร่สำ่�อสำาร่
Information and Communication
กี่ร่ะบวันกี่าร่ติด้ตามื่ผล
และแกี่้ไข Monitoring and
Remediation Process

กระบวนัการประเมีินัคุวามีเสำี�ยง
ข้องสำำานัักงานั
กี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพโด้ยใชี้ Risk-Based Approach,
Principles-Based Approach สำำานักี่งานต้อง (1) กี่ำาหนด้
วััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพ (Quality Objectives: QO)
ค่ อ ผลลั พ ธั์ ที่�่ ต้ อ งกี่าร่บร่ร่ลุ ใ นแต่ ล ะองค์ ป ร่ะกี่อบจากี่
ร่ะบบบร่ิ ห าร่คุ ณ ภาพของสำำา นั กี่ งาน ISQM1 อธัิ บ าย
Outcome-Based Quality Objectives ในองค์ปร่ะกี่อบ
สำำา นั กี่ งานต้ อ งกี่ำา หนด้วัั ต ถุุ ป ร่ะสำงค์ คุ ณ ภาพเพิ� มื่ เติ มื่
ที่่�สำำานักี่งานพิจาร่ณาวั่ามื่่ควัามื่จำาเป็นผ่านร่ะบบกี่าร่บร่ิหาร่
คุณภาพ System of Quality Management (SOQM)
(2) สำำานักี่งานต้องร่ะบุและปร่ะเมื่ินควัามื่เสำ่�ยงด้้านคุณภาพ
(Quality Risks: QR) สำำานักี่งานเข้าใจเง่�อนไข เหตุกี่าร่ณ์หร่่อ
สำถุานกี่าร่ณ์ กี่าร่กี่ร่ะที่ำาหร่่อกี่าร่ไมื่่กี่ร่ะที่ำาที่่�จะมื่่ผลกี่ร่ะที่บ
ในที่างลบต่อกี่าร่บร่ร่ลุวััตถุุปร่ะสำงค์ด้้านคุณภาพ สำำานักี่งาน
จะเน้ น ที่่� ลั กี่ ษณะและสำถุานกี่าร่ณ์ ข องสำำา นั กี่ งานและ
งานตร่วัจสำอบที่่� ปฏิิ บัติ (3) สำำานั กี่งานต้ องออกี่แบบและ
ตอบสำนอง (Responses) ควัามื่เสำ่ย� งที่่สำ� าำ นักี่งานได้้ปร่ะเมื่ินไวั้
ด้ังนั�น มื่าตร่ฐานฉบับน่�จะมื่่ลักี่ษณะที่่�เป็น Scalability ค่อ
มื่่ ค วัามื่ย่ ด้ หยุ่ น ในกี่าร่ปร่ั บ ใชี้ ต ามื่ขนาด้ของสำำา นั กี่ งาน
สำอบบัญชี่ไมื่่วั่าจะเป็นสำำานักี่งานขนาด้ใหญ่หร่่อสำำานักี่งาน
ขนาด้เล็ กี่ ที่่� มื่่ ค วัามื่เสำ่� ย งแตกี่ต่ า งกี่ั น ไปตามื่บร่ิ บ ที่ของ
สำำานักี่งาน

ภาพองค์ปร่ะกี่อบของ ISQM1 ที่่�มื่า: IAASB 2020

ข้้อกำาหนัด้ด้้านัจรรยาบรรณที่ี�เกี�ยวข้้อง
สำำา นั กี่ งาน บุ ค ลากี่ร่และบุ ค คลอ่� น ต้ อ งมื่่
ควัามื่เข้ า ใจข้ อ กี่ำา หนด้ด้้ า นจร่ร่ยาบร่ร่ณของ
ผ่้สำอบบัญชี่และนำาไปปฏิิบัติอย่างถุ่กี่ต้อง
การติอบรับและการคุงไว้
ซึ่่�งคุวามีสำัมีพันัธ์์กับลูกคุ้า
สำำานักี่งานต้องได้้ขอ้ มื่่ลเกี่่ย� วักี่ับควัามื่ซึ่่อ� สำัตย์
และจร่ิ ย ธัร่ร่มื่ของล่ กี่ ค้ า ที่่� จ ะใชี้ ตั ด้ สำิ น ใจ
ในกี่าร่ร่ับงานหร่่อคงไวั้ซึ่่�งควัามื่สำัมื่พันธั์กี่ับล่กี่ค้า
การปฏิิบัติิงานั

การกำากับดู้แลและผูู้้นัำา
สำำา นั กี่ งานโด้ยผ่้ บ ร่ิ ห าร่สำำา นั กี่ งานต้ อ งมื่่ ค วัามื่มืุ่่ ง มื่ั� น
ต่ อ กี่าร่สำร่้ า งวัั ฒ นธัร่ร่มื่ที่่� เ น้ น เร่่� อ งคุ ณ ภาพในสำำา นั กี่ งาน
โด้ยอาศัยบุคลากี่ร่ของสำำานักี่งานเป็นแร่งขับเคล่อ� น นอกี่จากี่น่�
สำำา นั กี่ งานควัร่ให้ ค วัามื่สำำา คั ญ กี่ั บ คุ ณ ภาพในกี่าร่ตั ด้ สำิ น ใจ
เชีิ ง กี่ลยุ ที่ ธั์ ข องสำำา นั กี่ งาน ร่วัมื่ถุ่ ง กี่าร่ด้ำา เนิ น งานและ
ด้้ า นกี่าร่เงิ น กี่าร่บร่ิ ห าร่คุ ณ ภาพเชีิ ง รุ่ กี่ นั� น ต้ อ งอาศั ย
กี่ร่ะบวันกี่าร่ปร่ะเมื่ิ น ควัามื่เสำ่� ย งกี่ั บ กี่าร่ติ ด้ ตามื่ผลและ
กี่าร่แกี่้ไขปัญหา

บุคลากี่ร่มื่่ควัามื่เข้าใจและมื่่ควัามื่ร่ับผิด้ชีอบ
ในงานของตน และกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพ กี่าร่ควับคุมื่
ด้่แลและกี่าร่สำอบที่านงานอย่างเหมื่าะสำมื่
ที่รัพยากร
ตามื่ร่ะบบบร่ิ ห าร่คุ ณ ภาพสำำา นั กี่ งาน
มื่่ควัามื่หมื่ายที่่�กี่วั้างข่�น ซึ่่�งร่วัมื่ 3 องค์ปร่ะกี่อบ
ได้้แกี่่ ที่ร่ัพยากี่ร่บุคคล ที่ร่ัพยากี่ร่ที่างเที่คโนโลย่
และที่ร่ัพยากี่ร่ที่างปัญญา
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สำารสำนัเที่ศและการสำ่�อสำาร
ISQM1 เน้ น เร่่� อ งกี่าร่ไหลของข้ อ มื่่ ล
อย่ า งต่ อ เน่� อ งที่ั� ง ร่ะด้ั บ ภายในสำำา นั กี่ งานและ
ร่ะด้ับงานตร่วัจสำอบ และผลักี่ด้ันให้สำำานักี่งาน
สำร่้างร่ะบบสำาร่สำนเที่ศ ซึ่่�งต้องสำร่้างวััฒนธัร่ร่มื่
องค์ กี่ ร่ในกี่าร่แลกี่เปล่� ย นข้ อ มื่่ ล ข่ า วัสำาร่และ
สำำา นั กี่ งานต้ อ งมื่่ กี่ าร่สำ่� อ สำาร่กี่ั บ หน่ วั ยงาน
ภายนอกี่ ร่วัมื่ถุ่ง ผ่้ มื่่ หน้ าที่่� กี่ำากี่ั บ ด้่ แ ลในกี่ร่ณ่
ที่่� สำำา นั กี่ งานตร่วัจสำอบงบกี่าร่เงิ น ของบร่ิ ษั ที่
จด้ที่ะเบ่ยน

ISQM2 การสำอบที่านัคุุณภาพงานั
กี่าร่เปล่�ยนแปลงที่่�สำาำ คัญค่อ กี่าร่ขยายควัามื่กี่าร่ปฏิิบัติงานใน ISQM1
โด้ยเป็นเร่่อ� งของกี่าร่สำอบที่านคุณภาพ และกี่ล่าวัถุ่งเกี่ณฑ์์ในกี่าร่เล่อกี่บุคคล
ที่่�จะเป็นผ่้สำอบที่านคุณภาพ ซึ่่�งปร่ะกี่อบด้้วัย 3 สำ่วัน ได้้แกี่่

กระบวนัการติิด้ติามีผู้ลและแก้ไข้
สำำานักี่งานต้องติด้ตามื่ร่ะบบบร่ิหาร่คุณภาพ
ที่ั�งหมื่ด้ ปร่ับลักี่ษณะ ร่ะยะเวัลา และขอบเขต
ของกี่ิจกี่ร่ร่มื่กี่าร่ติด้ตามื่ ตามื่ปัจจัยที่่�กี่ำาหนด้
ไวั้ใน ISQM1 ปร่ะเมื่ินสำิ�งที่่�ตร่วัจพบ และร่ะบุ
ข้ อ บกี่พร่่ อ ง และปร่ะเมื่ิ น ควัามื่รุ่ น แร่งของ
ข้อบกี่พร่่อง โด้ยสำำานักี่งานต้องตร่วัจสำอบต้นตอ
(Root Cause) ของข้ อ บกี่พร่่ อ งและหาที่าง
จั ด้ กี่าร่แกี่้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเหมื่าะสำมื่และ
มื่่ ป ร่ะสำิ ที่ ธัิ ภ าพ โด้ยอาศั ย ภาวัะผ่้ นำา ของ
สำำานักี่งานเป็นแร่งขับเคล่�อน ผ่้บร่ิหาร่สำำานักี่งาน
ควัร่ปร่ะเมื่ินร่ะบบกี่าร่บร่ิหาร่คุณภาพสำำานักี่งาน
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะคร่ั� ง วั่ า ร่ะบบด้ั ง กี่ล่ า วัชี่ วั ยให้
สำำานักี่งานบร่ร่ลุวัตั ถุุปร่ะสำงค์ด้า้ นคุณภาพหร่่อไมื่่
และต้องมื่่กี่าร่แกี่้ไขหากี่ผลลัพธั์ไมื่่เป็นที่่น� า่ พอใจ

มื่่ควัามื่ร่่ค้ วัามื่สำามื่าร่ถุ มื่่เวัลาเพ่ยงพอในกี่าร่สำอบที่าน
และมื่่อำานาจในกี่าร่ปฏิิบัติงานอย่างเพ่ยงพอ
ปฏิิบัติตามื่ข้อกี่ำาหนด้จร่ร่ยาบร่ร่ณที่่�เกี่่�ยวัข้อง
ร่วัมื่ถุ่งควัามื่เป็นอิสำร่ะและควัามื่เที่่�ยงธัร่ร่มื่
ปฏิิบัติตามื่ข้อกี่ำาหนด้ของกี่ฎหมื่ายที่่�เกี่่�ยวัข้องกี่ับ
กี่าร่เล่อกี่ผ่้สำอบที่านคุณภาพ มื่าตร่ฐานได้้อธัิบาย
ควัามื่ร่ับผิด้ชีอบของผ่้สำอบที่านคุณภาพเกี่่�ยวักี่ับ
ลักี่ษณะ ขอบเขตและร่ะยะเวัลาของงานที่่�ปฏิิบัติ
ที่ั� ง น่� กี่าร่ที่่� จ ะเป็ น ผ่้ สำ อบที่านคุ ณ ภาพในงานสำอบบั ญ ชี่ กี่ ร่ณ่ ที่่�
ตนเองเคยเป็ น ผ่้ สำ อบบั ญ ชี่ มื่ ากี่่ อ น ต้ อ งมื่่ Cooling-Off Period 2 ปี
หร่่ อ นานกี่วั่ า ถุ้ า เป็ น ไปตามื่ข้ อ กี่ำา หนด้ด้้ า นจร่ร่ยาบร่ร่ณ และมื่่ เวัลา
เพ่ ย งพอที่่� จ ะเป็ น ผ่้ สำ อบที่านคุ ณ ภาพและชี่ วั งร่ะยะเวัลาที่่� สำ อบที่านนั� น
จะเร่ิ�มื่ตั�งแต่กี่าร่วัางแผน กี่าร่ปฏิิบัติงาน และจนถุ่งกี่าร่ร่ายงาน
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โดย นายชััคพััฒน์ นัสการ
Chief Thinking Officer, ThinkMate
แลึะผืู่้ก่อต่ั�งหลึักสีูต่ร The Magic Number

พร้อมรับวัคซีนเลยไหมครับ?
“ขายดีีจนปิิ ดีกิิจกิาร” เปิ็ นไปิไดี้อย่างไร
คำำ�พููดนี้้� เป็็นี้คำำ�ที่้�บ�ดลึึกไป็ถึึงใจหลึ�ยต่่อหลึ�ยคำนี้ เพูร�ะว่่�ดูเหมืือนี้ข�ยด้มื้ร�ยได้ แต่่ที่ำ�ไมืถึึงข�ดทีุ่นี้ไมื่เป็็นี้ที่่� ห�กคำุณต่้องต่้คำว่�มื
คำำ�พููดข้�งต่้นี้ คำุณจะต่้คำว่�มืว่่�อย่�งไรด้คำรับ? เอ�แบบนี้้�ลึะกันี้ ลึองที่ำ�แบบฝึึกหัด 1 ข้อเผื่ื�อจะช่่ว่ยให้คำุณได้เห็นี้ภ�พูมื�กขึ�นี้ ทีุ่กธุุรกิจต่่�งมืุ่งหมื�ย
เรื�องก�รข�ย เพูื�อให้เกิดผื่ลึกำ�ไร คำุณคำิดว่่�...
ทำำาไม “ธุุ รกิิจส่่วนใหญ่่” หรือ “ธุุ รกิิจของคุุณ” ยังไม่มีผลกิำาไร
(แปิลอย่างภาษาทำี่เขาใจง
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หากิคุุณตั้อบ กิ
คำุณหรือธุุรกิจของคำุณอ�จต่ัง� ใจให้เกิดผื่ลึข�ดทีุ่นี้ เนี้ือ� งจ�ก
ไมื่อย�กเสี้ยภ�ษี้ มืันี้คำือเสี้นี้บ�ง ๆ ระหว่่�งกำ�ไรที่้�ฉัันี้อย�กได้กับ
ภ�ษี้ ที่้� ฉัั นี้ จะต่้ อ งเสี้ ย ไป็ บ�งธุุ ร กิ จ ข�ยได้ ด้ มื �กแลึะมื้ ผื่ ลึกำ� ไร
แต่่สีดุ ที่้�ยก็พูย�ย�มืห�ช่่องว่่�งที่�งภ�ษี้เพูือ� ให้เสี้ยภ�ษี้นี้อ้ ยลึงหรือ
ไมื่เสี้ยภ�ษี้เลึย ในี้ที่�งกลึับกันี้คำุณหรือธุุรกิจของคำุณอ�จพูลึ�ดโอก�สี
จ�กก�รต่่อยอดธุุรกิจ ไมื่ว่่�จะเป็็นี้ก�รขอว่งเงินี้กู้จ�กธุนี้�คำ�ร
ก�รซื้ือ� ข�ยหรือก�รคำว่บรว่มืกิจก�ร ก�รผื่่�นี้เกณฑ์์ก�รที่ำ�ธุุรกรรมืกับ
คำู่คำ้� หรือก�รร่ว่มืมืือที่�งธุุรกิจในี้ลึักษีณะ Synergy เพูร�ะโอก�สีด้
เหลึ่ � นี้้� ลึ้ ว่ นี้แลึ้ ว่ อย�กเห็ นี้ ผื่ลึป็ระกอบก�รของธุุ ร กิ จ ที่้� ด้ แลึะ
ยังสีะที่้อนี้ให้เห็นี้ถึึงคำว่�มืสี�มื�รถึของผืู่้บริห�รต่่อก�รที่ำ�ธุุรกิจ
คำุณคำงไมื่อย�กให้ใคำรมื�ว่่�คำุณว่่�บริห�รง�นี้อย่�งไร? ที่ำ�ไมืถึึง
มื้ ผื่ ลึข�ดทีุ่ นี้ แนี้่ ๆ ทำางทำี่ ดีี คุุ ณ ตั้้ องแยกิระหว่ างกิำา ไร
ทำี่หาไดี้ และภาษี ออกิจากิกิัน เพูร�ะมืุมืมืองหรือมืิต่ิในี้ที่�ง
ธุุรกิจมื้คำว่�มืแต่กต่่�งกันี้ แลึ้ว่ไป็เริ�มืว่�งแผื่นี้บริห�รภ�ษี้กันี้ด้กว่่�
ดังคำำ�กลึ่�ว่ที่้�ว่่� “ทำำาไดี้มากิ กิ็ตั้้องให้มากิ” เช่่นี้กันี้
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หากิคุุณตั้อบ ข
คำุณหรือธุุรกิจของคำุณอ�จอยู่ในี้ช่่ว่งที่้�กำ�ลึังคำิดว่่�จะไป็ที่�งไหนี้ต่่อด้ ที่้�ผื่่�นี้มื�เคำยที่ำ�กำ�ไรได้ด้อยู่ แต่่แลึ้ว่ที่ำ�ไมืถึึงเป็ลึ้�ยนี้ไป็ หรือ
เพูร�ะเรื�องดังต่่อไป็นี้้�

ยอดขายตก

โมืเดลึธุุรกิจเป็็นี้สีินี้คำ้�หรือบริก�รที่้�เป็็นี้แนี้ว่สีมืัยนี้ิยมื (Fashion) ช่่ว่งเริ�มืต่้นี้ลึูกคำ้�ซื้ื�อไว่เพูร�ะฮิิต่ที่ำ�ให้ธุุรกิจ
เลึยโต่ไว่ ร�ยได้แลึะเงินี้เข้�มื�เยอะในี้ช่่ว่งแรก แต่่พูอเริ�มืไมื่ In Trend สีินี้คำ้�ที่้�เก็บสีต่๊อกไว่้กลึับข�ยไมื่ออก
เกิดสีินี้คำ้�ลึ้�สีมืัยกลึ�ยเป็็นี้ร�ยจ่�ยของธุุรกิจ

ลืมคิดต้นทุุน

สีมืัยนี้้�ก�รข�ย Online เป็็นี้อ้กหนี้ึ�งช่่องที่�งในี้ก�รที่ำ�ธุุรกิจแลึะสีร้�งร�ยได้กันี้อย่�งคำึกคำัก ซื้ึ�งมืองดูแลึ้ว่
ไมื่นี้�่ จะมื้ต่นี้้ ทีุ่นี้ที่้สี� งู เลึยที่ำ�ให้เจ้�ของกิจก�รหนี้้�ใหมื่หลึ�ยคำนี้ที่้อ� ย�กจะเข้�มื� แต่่ห�รูไ้ มื่ว่�่ บ�งคำ่�ใช่้จ�่ ยกลึับ
ไมื่นี้ำ�มื�คำิดคำำ�นี้ว่ณเลึยคำิดว่่�มื้ผื่ลึกำ�ไรที่้�ด้ (ลึองกลึับไป็เช่็คำดูว่่�คำ่�อินี้เต่อร์เนี้็ต่ คำ่�โฆษีณ�ออนี้ไลึนี้์ คำ่�บริก�ร
Cloud คำ่� Licenses ต่่�ง ๆ หรือแมื้กระที่ั�งเงินี้เดือนี้ของต่ัว่เองได้นี้ำ�มื�คำำ�นี้ว่ณเป็็นี้ต่้นี้ทีุ่นี้แลึ้ว่หรือยัง)

ไม่ได้ใช้คนละครึ่ง

ข้อนี้้� คำุยกับป็้�ข�ยข้�ว่แกงคำนี้หนี้ึ�ง แกพููดไว่้ด้มื�ก “ไอ้หนีู้ (ต่ัว่ใหญ่่มื�ก) ถึ้�ป็้�ไมื่ป็รับต่ัว่ ป็้�ก็ต่�ยแหลึะ
ร้�นี้แถึว่นี้้� ใช่้กนี้ั หมืด ห�กป็้�ไมื่เข้�ร่ว่มืป็้�ก็ยงิ� ข�ยไมื่ได้” ฟัังแลึ้ว่ป็้�ดูที่นี้ั สีมืัยกว่่�ผื่มืซื้ะอ้ก ก�รไมื่ต่�มืเที่คำโนี้โลึย้
หรือไมื่ป็รับต่ัว่กับก�รเป็ลึ้�ยนี้แป็ลึงใหมื่ ๆ ก็อ�จนี้ำ�พู�มื�ซื้ึ�งคำว่�มืลึ้มืเหลึว่ของธุุรกิจได้

ให้เครดิตลูกค้านานเกินไป

พูอที่ำ� ธุุ ร กิ จ ก็ อ ย�กกระตุ่้ นี้ ให้ เ กิ ด ก�รข�ยแลึะดึ ง ดู ด ลึู ก คำ้ � เจ้ � ของธุุ ร กิ จ เลึยอนีุ้ โ ลึมืก�รจ่ � ยช่ำ� ระเงิ นี้
โดยไมื่ต่้องเป็็นี้เงินี้สีด แถึมืให้เว่ลึ�ในี้ก�รจ่�ยมื�กกว่่� 30 ว่ันี้ หรือ แบ่งช่ำ�ระได้ สี่งผื่ลึให้ก�รบริห�รเงินี้สีด
ในี้มืือที่้�มื้อยู่อ�จมื้ป็ัญ่ห�เพูร�ะว่่�ต่้องห�เงินี้ไป็จ่�ยช่ำ�ระหนี้้�ก่อนี้ ธุุรกิจเลึยข�ดสีภ�พูคำลึ่อง ซื้ำ��ร้�ยบ�งร�ย
ลึูกหนี้้�ที่้�คำ้�งช่ำ�ระไมื่จ่�ยเงินี้ แมื้จะที่ว่งถึ�มืแลึ้ว่ ลึูกหนี้้นี้� ั�นี้จึงกลึ�ยเป็็นี้หนี้้�สีูญ่

ไม่แยกเร่องส่่วนตัวและเร่องธุุรกิจออกจากกัน

อ้กหนี้ึ�งป็ัญ่ห�ระดับช่�ต่ิ คำือก�รที่้�เจ้�ของนี้ำ�เงินี้บริษีัที่ไป็ใช่้ก่อนี้ ซื้ึ�งคำ่�ใช่้จ่�ยนี้ั�นี้อ�จเป็็นี้ของธุุรกิจหรือ
ของสี่ว่นี้ต่ัว่แลึ้ว่ไมื่ได้นี้ำ�มื�เคำลึ้ยร์ สี่งผื่ลึให้ไมื่ที่ร�บว่่�ผื่ลึป็ระกอบก�รที่้�แที่้จริงนี้ั�นี้มื้กำ�ไรหรือข�ดทีุ่นี้กันี้แนี้่
บ�งที่้�ที่้�ผื่มืเคำยเห็นี้เจ้�ของมื�รู้ต่ัว่อ้กที่้ก็กลึ�ยเป็็นี้ลึูกหนี้้�ร�ยใหญ่่ของบริษีัที่ซื้ะแลึ้ว่

บันทุึกบ้างไม่บันทุึกบ้าง

ป็๊�มื้�ให้เงินี้ทีุ่นี้ไป็ที่ำ�ธุุรกิจ แต่่เฮิ้ยคำนี้โต่ไมื่ได้มื้ก�รบันี้ที่ึกที่้�ไป็ที่้�มื� หมืว่ยนี้้อยก็ข�ดก�รต่ิดต่�มืเลึยที่ำ�ให้
ไมื่รู้ต่ัว่เลึขว่่�ผื่ลึต่อบแที่นี้ที่้�ได้รับนี้ั�นี้คำุ้มืคำ่�หรือไมื่ จนี้กระที่ั�งไมื่เหลึือเงินี้ให้บริห�รจัดก�ร สีุดที่้�ยก็ถึอดใจ
กลึับไป็ซื้บอกป็๊�มื้�เหมืือนี้เดิมื
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หากิคุุณตั้อบ คุ
คุุ ณ หรืื อ ธุุ รื กิิ จ ของคุุ ณ อาจยัั ง ไม่่ เ ข้ า ใจว่่ า ที่่� ม่ าของกิำา ไรืม่าจากิอะไรื
ทีุ่กคำนี้อย�กมื้ผื่ลึกำ�ไร แต่่ก�รจะมื้อย่�งนี้ั�นี้ได้ ต่้องเข้�ใจก่อนี้ว่่� “กิำาไรืม่าได้้อยั่างไรื” หรือ
“กิำาไรืคุืออะไรื”

กิำาไร

กิำาไรมาจากิ รายไดี้ลบตั้้นทำุน และคุ่าใช้้จายของธุุ
รกิิจ
่
กิำาไรซึ่่่งเปิ็ นส่ิ่ งทำี่ทำุกิธุุ รกิิจคุาดีหวัง

ดังนี้ั�นี้องคำ์ป็ระกอบข้�งต่้นี้จะเห็นี้ว่่� ร�ยได้คำว่รมื้มื�กกว่่�ต่้นี้ทีุ่นี้แลึะคำ่�ใช่้จ่�ย
จนี้มื้หลึ�ย ๆ คำำ�ที่้�เร�มืักคำุ้นี้หูกันี้ เช่่นี้ คำว่บคำุมืต่้นี้ทีุ่นี้ คำว่บคำุมืคำ่�ใช่้จ่�ย ป็รับป็รุงต่้นี้ทีุ่นี้
ให้ด้ขึ�นี้ สีร้�งร�ยได้หลึักให้ต่่อเนี้ื�อง หรือสีร้�งร�ยได้จ�กช่่องที่�งหรือกลึุ่มืลึูกคำ้�ใหมื่
ดั ง นี้ั� นี้ จึ ง อยู่ ที่้� เจ้ � ของกิ จก�รต่้ องพูย�ย�มืที่ำ� คำว่�มืเข้ � ใจเรื� อ งนี้้� โดยอ�จนี้ำ�
ก�รจัดที่ำ�งบป็ระมื�ณมื�ช่่ว่ยในี้ก�รว่�งแผื่นี้ร�ยได้แลึะคำ่�ใช่้จ่�ยป็ระจำ�ป็ี เพูื�อคำว่บคำุมืแลึะ
ต่ิดต่�มืร�ยก�รที่้�เกิดขึ�นี้จริงได้

รายไดี้ - (ตั้้นทำุน + คุ่าใช้้จายธุุ
่ รกิิจ)

หากิคุุณตั้อบ ง
“คุุณหรืือธุุรืกิิจของคุุณต้้องรืับว่ัคุซี่น ไม่่ใช่่ COVID - 19 นะคุรืับ แต้่เป็็นว่ัคุซี่น
ธุุรืกิิจสัักิเข็ม่”
หลึ�ยคำนี้ในี้โลึกคำงกำ�ลึังลึุ้นี้เรื�องว่ัคำซื้้นี้โคำว่ิดกันี้ว่่�จะได้ฉั้ดป็้องกันี้กันี้เมืื�อไหร่
เพูื�อให้เร�ได้กลึับไป็ใช่้ช่้ว่ิต่ป็ระจำ�ว่ันี้ได้เหมืือนี้เดิมื
ถ้้าว่ัคุซี่นนั�นใช่้เพื่ื�อป็้องกิันหรืือสัรื้างภููม่ิคุุ้ม่กิันโรืคุให้กิับคุน
แล้้ว่ม่ันจะม่่ว่คุั ซี่นที่่ใ� ช่้เพื่ือ� ป็้องกิันธุุรืกิิจให้ด้าำ เนินกิิจกิารือยั่างต้่อเนือ� งได้้บา้ งไหม่?
ผื่มืว่่�มื้อยู่แนี้่นี้อนี้ แลึะคำุณก็รู้ว่่� “กิารืบัญช่่” คำือ ว่ัคำซื้้นี้ธุุรกิจช่ั�นี้ด้เลึยที่้เด้ยว่
เพูร�ะไมื่เพู้ยงช่่ว่ยให้กจิ ก�รหรือธุุรกิจของคำุณที่ำ�ถึูกต่้องต่�มืหลึักก�รบัญ่ช่้ หรือก�รป็ฏิิบัต่ิ
ต่�มืกฎระเบ้ยบข้อบังคำับ โดยเฉัพู�ะหลึักก�รภ�ษี้ แต่่ “บัญ่ช่้” ยังช่่ว่ยเจ้�ของธุุรกิจได้
เห็นี้ภ�พูธุุรกิจของคำุณว่่�มื้ฐ�นี้ะที่�งก�รเงินี้ ผื่ลึก�รดำ�เนี้ินี้ง�นี้เป็็นี้อย่�งไร แลึะนี้ำ�มื�ใช่้
ในี้ก�รบริห�รง�นี้ด้�นี้ต่่�ง ๆ ต่�มืต่ัว่อย่�งข้�งต่้นี้ ที่ั�งยังช่่ว่ยในี้ก�รต่ัดสีินี้ใจที่�งธุุรกิจ
ต่ลึอดจนี้ก�รขย�ยธุุรกิจแลึะคำว่�มืยั�งยืนี้
ยิง� ไป็กว่่�นี้ันี้� ก�รที่ำ�บัญ่ช่้จะช่่ว่ยลึดคำว่�มืเสี้ย� งของก�รเกิดก�รทีุ่จริต่ที่้อ� �จเกิดขึนี้�
ยิ�งธุุรกิจในี้ยุคำที่้�มื้คำว่�มืซื้ับซื้้อนี้ แลึะมื้ก�รเป็ลึ้�ยนี้แป็ลึงอย่�งรว่ดเร็ว่
เริ�มืกันี้ที่ำ�บัญ่ช่้นี้ะคำรับ เพูื�อคำุณจะได้มื้ภูมืิต่้�นี้ที่�นี้ด้ ๆ ในี้ก�รที่ำ�ธุุรกิจหรือ
แมื้แต่่เรื�องช่้ว่ิต่ที่้�มื้เรื�องต่ัว่เลึขแลึะก�รเงินี้เข้�มื�เก้�ยว่ข้อง
สีำ�หรับผื่มืต่อนี้นี้้ว่� คำั ซื้้นี้ที่�งธุุรกิจมื้ไมื่นี้อ้ ยแลึ้ว่ เหลึือรอแต่่ว่คำั ซื้้นี้ COVID - 19 คำรับ
รืักิษาสัุขภูาพื่ ใสั่หน้ากิากิอนาม่ัยั แล้ะกิารื์ด้อยั่าต้กินะคุรืับ
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โดย นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการวิางระบับับััญชี

การวางระบบบัญชีี

ตามหลัักการ

ผู้้้ เขีี ย นในฐานะนั ก บัั ญ ชี ได้้ ร้ จัั ก คำา วิ่ า Agile
(เอไจัล์์, อะจัาล์์วิ) เม่�อปล์ายปี 2562 จัากขี่าวิ “สรรพากร
ยกระดัับการทำำางานครั�งใหญ่่ นำาระบบ Agile มาสร้าง
นวััตกรรมตอบโจทำย์บริการผู้้เ้ สียภาษีี” ที่ีเ� กีย� วิกับัวิิชาชีพ
ขีองเรา เล์ยค้นจัาก Google คำา ๆ นี� แปล์วิ่า “แคล่่วัคล่่อง
วั่ อ งไวั” ส่่ วิ น ระบับั Agile ค่ อ แนวิคิ ด้ การที่ำา งาน
ในยุ ค Digital Transformation เพ่� อ ปรั บั เปล์ี� ย น
การที่ำางาน ให้้ส่ามารถปรับัตััวิได้้ รวิด้เร็วิ แล์ะตัอบัส่นอง
ควิามตั้องการให้้ล์้กค้าพึงพอใจั เพ่�อรองรับักับัโล์กยุคนี�
ที่ีม� กี ารเปล์ีย� นแปล์งเร็วิมาก จัาก Digital Disruption แล์ะ
มีควิามไม่แน่นอนส่้ง เช่น อย้่ ๆ คนที่ั�งโล์กก็ถ้กให้้ห้ยุด้
อย้่บั้านด้้วิย วิิกฤตัการณ์ COVID-19
การนำาห้ล์ักการขีอง Agile มาใช้ในการวิางระบับั
บััญชี จัะเน้นการส่่�อส่าร ที่ำาควิามเขี้าใจักันระห้วิ่าง บัุคคล์
ส่ร้างผู้ล์งานที่ีใ� ช้งานได้้จัริงมากกวิ่าการที่ำางานด้้วิยเอกส่าร
ตัอบัส่นองผู้้้ ใช้ ง านมากกวิ่ า แค่ ที่ำา ตัามส่ั ญ ญาแล์ะเน้ น
การปรับัปรุงพัฒนามากกวิ่าการที่ำาตัามแผู้นที่ี�วิางเอาไวิ้
เพ่อ� ให้้เขี้าใจั เป็นร้ปธรรมมากขีึน� ขีอยกตััวิอย่าง
วิ่าในยุคนี�เป็นยุคขีอง Accounting Transformation
บัที่เรียนจัาก COVID-19 ที่ีที่� ำาให้้ตัอ้ ง WFH เกิด้แรงผู้ล์ักด้ัน
ให้้ธุรกิจัตั่าง ๆ ตั้องปรับัตััวิด้้วิยการเพิ�มช่องที่างการขีาย
แบับั Online ฝ่่ า ยขีายจัึ ง ตั้ อ งนำา โปรแกรมการขีาย
ออนไล์น์ มาใช้ในการเปิด้ร้านค้าออนไล์น์ โด้ยในระยะแรก
จัะที่ด้ล์องด้้ วิ ยการนำา ส่ิ น ค้ า ขีายด้ี 20 อั น ด้ั บั แรก
มาล์องขีายก่อนแล์ะฝ่่ายบััญชีตั้องมาให้้ควิามช่วิยเห้ล์่อ
แล์ะตั้องการให้้ขี้อม้ล์การขีาย Online วิิ�งมาเช่�อมโยงกับั
โปรแกรมบััญชีแบับัออนไล์น์ที่มี� อี ย้่ โด้ยไม่มกี ารบัันที่ึกงาน
ซ้ำำา� ซ้ำ้ อ นอี ก แล์ะการปรั บั ตัั วิ นี� ตั้ อ งรวิด้เร็ วิ เพ่� อ กระตัุ้ น
ยอด้ขีายจัึงตั้องนำาวิิธีการที่ำางานแบับั Agile มาใช้ ค่อ
ที่ยอย Implement ระบับังาน ที่ีล์ะส่่วิน โด้ยพิจัารณา
จัากส่่วินที่ี�จัำาเป็นที่ี�สุ่ด้ ห้ร่อมีปัญห้าที่ี�ตั้องได้้รับัการแก้ไขี
โด้ยด้่วินก่อน
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ที่ีมที่ำางานห้ล์ักขีอง Agile เรียกวิ่า Scrum ห้ร่อมีผู้้เปรียบัเที่ียบัวิ่าเห้ม่อนกับั
การ “ล่งแขก” ค่อมีคนจัากห้ล์ายฝ่่ายที่ี�เกี�ยวิขี้องมารุมช่วิยกันที่ำางาน โด้ยจัะกำาห้นด้
เป้าห้มายให้ญ่ เช่น ตั้อง Implement ที่ั�งระบับั ให้้เส่ร็จัภายใน 3 ส่ัปด้าห้์ จัากนั�นภายใน
Scrum จัะมีการกำาห้นด้ขีั�นตัอนย่อยที่ี�เรียกวิ่า Sprint เพ่�อเล์่อกงานที่ี�คิด้วิ่าจัำาเป็นที่ี�สุ่ด้
มาที่ำาโด้ยกำาห้นด้ระยะเวิล์าที่ี�งานตั้องเส่ร็จัขีองแตั่ล์ะ Sprint

การลังแขกตามแนว ‘Scrum’ จะมีเพีียงแค่่ 3 ตำาแหน่งสำำาค่ัญ ค่ือ
1. Product Owner : ในที่ีน� คี� อ่ CFO มีห้น้าที่ีป� ระเมิน Values แล์ะจััด้ Priorities
ขีอง Tasks ตั่าง ๆ ให้้กับัที่ีม
2. Scrum Master : เป็นผู้้ที่้ ำาให้้การที่ำางานเป็นไปอย่างล์่น� ไห้ล์ ซ้ำึง� ไม่ได้้ห้มายถึง
การเป็นผู้้้นำาที่ีม แตั่จัะคอยกำาจััด้อุปส่รรคที่ี�ขีัด้ขีวิางการที่ำางาน อาจัเป็น
ผู้้้จัด้ั การฝ่่ายขีาย
3. Team : จัะที่ำางานแบับั Self-Management ซ้ำึ�งในห้นึ�งที่ีมประกอบัด้้วิย
คนประมาณ 3-5 คน แล์ะรวิมทีุ่กตัำาแห้น่งที่ั�ง IT, ฝ่่ายขีาย online , พนักงาน
Store, พนักงานบััญชีเขี้าด้้วิยกัน เพ่�อให้้ที่ีมห้นึ�งที่ีมส่ามารถที่ำางานตัั�งแตั่ตั้น
จันจับัได้้ด้้วิยตััวิเอง โด้ยไม่ตั้องขี้ามแผู้นก

วิธีีการทำำางานของ Scrum ประกอบด้้วยสำิ�งทำี�น่าสำนใจ ด้ังนี�
I.Backlog :
เป็น Task งานที่ี�ตั้องที่ำาที่ั�ง Requirement ขีองล์้กค้าแล์ะที่ีม ซ้ำึ�ง Product
Owner จัะเป็นคนตััด้ส่ินใจันำา Task ตั่าง ๆ เห้ล์่านี�เขี้าไปใน Sprint ตัามล์ำาด้ับัควิามส่ำาคัญ
(ส่่วินให้ญ่จัะพิจัารณาด้้วิย Value ขีอง Task นั�น ๆ โด้ยเที่ียบักับั Effort ที่ี�ตั้องใช้) ในกรณีนี�
ค่อ 1.เล์่อก Platform การขีายออนไล์น์ 2.อบัรมการใช้งาน 3. Set up ขี้อม้ล์พ่�นฐาน ขีอง
Online Store 4.เพิ�มผู้ล์ิตัภัณฑ์์ที่ี�ตั้องการขีาย 5.ตัรวิจัส่อบั “ก่อนเปิด้ตััวิ” 6.เปิด้การขีาย
Online

Scrum Process Overview
II.Sprint Phase :
อย่างที่ี�บัอกวิ่า Agile
นั�น เน้นการส่่งงานให้้เร็วิแล์ะ
บั่อย ซ้ำึ�ง Period นั�นจัะเรียกวิ่า
Sprint โด้ยเป้าห้มายขีอง Sprint
ค่อการ Deliver บัางส่ิง� บัางอย่าง
ให้้ ส่ำา เร็ จั (Task ที่ี� Product
Owner ได้้ ป ระเมิ น วิ่ า ควิรที่ำา
ตััง� แตั่กอ่ นเริม� Sprint) ซ้ำึง� เม่อ� จับั
Sprint ก็ จั ะมี ก าร Review
ผู้ล์งาน (Sprint Review) ให้้กับั
คนอ่�น ๆ ที่ี�เกี�ยวิขี้องอาจัจัะเป็น
IT เซ้ำล์ล์์ Store แล์ะฝ่่ายบััญชี
เพ่�อให้้รับัที่ราบัถึงควิามค่บัห้น้า
ขีองโปรเจักตั์อย้่เร่�อย ๆ

Product
Backlog

1. เลือก Platform การขาย Online
2. อบรมการใชงาน
3. Set Up ขอมูลพื้นฐานของ Online Store
4. เพิ่มผลิตภัณฑที่ตองการขาย
5. ตรวจสอบ "กอนเปดตัว"
6. เปดรานคาออนไลน

1 Week
Sprint
Phase

1. เลือก Platform การขาย Online
•  หาตัวเลือก 2-3 โปรแกรม
• นัดดู Demo พรอมซักถาม
• ตัดสินใจเลือก

จัาก Backlog ด้้านบัน เรามาแบั่งงานเป็น Sprint ย่อย ๆ ตัามล์ำาด้ับัควิาม
ส่ำาคัญ ด้้วิยห้น้ากระด้าษที่ี�จัำากัด้จัึงขีอยกตััวิอย่างเพียง บัาง Sprint ด้ังตั่อไปนี�
1. เล่ือกโปรแกรมทำี�เหมาะสมกับกิจการ ใช้้เวัล่า 1 Week ทำีมงานจาก ฝ่่ายขาย
บัญ่ช้ี Store
• ห้าตััวิเล์่อก 2-3 โปรแกรม
• นัด้ด้้ Demo พร้อมซ้ำักถาม
• ตััด้ส่ินใจัเล์่อก
2. อบรมการใช้้งาน 2 วััน ให้ทำุกฝ่่ายทำี�เกี�ยวัข้อง
3. Set Up ข้อม้ล่พื�นฐาน ของ Online Store ใช้้เวัล่า 3 วััน โดัยตัวัแทำน
จากฝ่่าย IT ฝ่่ายขาย Store แล่ะบัญ่ช้ี
• ช่�อร้านค้า ที่ี�อย้่ แล์ะการออกแบับัให้้ส่วิยงาม
• ผู้้้ให้้บัริการชำาระเงิน - วิิธีการรับัชำาระเงินจัากล์้กค้า (เงินส่ด้/บััตัรเครด้ิตั)
เกตัเวิย์
• การส่่งส่ินค้า –ตััวิเล์่อกในการจััด้ส่่ง ไปรษณีย์ Kerry ฯล์ฯ
• ภาษี – อัตัราภาษี ร้ปแบับั ใบักำากับัภาษีกรณีล์้กค้าขีอใบักำากับัเตั็มร้ป
4. เพิ�มผู้ล่ิตภัณฑ์์ทำี�ต้องการขายใน Online Store ใช้้เวัล่า 2 วััน โดัยฝ่่าย
IT แล่ะฝ่่ า ยขาย ระบุ ช้ื� อ คำา อธิิ บ าย ร้ ป ภาพ รหั ส สิ น ค้ า ราคาสิ น ค้ า
ส่วันล่ดั ภาษีี นำ�าหนัก (แล่ะรายล่ะเอียดัการจัดัส่งอื�น ๆ )

Project
Output

III.Daily Scrum Meeting :
ในทีุ่ก ๆ เช้า ที่ีมจัะมีการประชุมส่ัน� ๆ 10-15 นาที่ี
เพ่อ� บัอกวิ่า เม่อ� วิานที่ำาอะไร วิันนีจั� ะที่ำาอะไร ขีัน� ตัอนตั่อไป
ค่ออะไร แล์ะมีปัญห้าอะไรบั้าง เพ่�อให้้การที่ำางานในทีุ่ก ๆ
วิั น เป็ น ไปอย่ า งราบัร่� น ร้้ วิ่ า กำา ล์ั ง เด้ิ น เขี้ า ส่้่ เ ป้ า ห้มาย
ห้ร่อยัง แล์ะมีการแก้ไขีปัญห้าอย่างตั่อเน่�อง
บทำควัามนี� เพื�อจุดัประกายให้ผู้้สนใจแนวัคิดั
Agile ไดั้ศึึกษีาเพิ�มเติม จาก สื�อ Social ต่าง ๆ ทำี�มี
ผู้้เ้ ผู้ยแพร่ไวั้กวั้างขวัางหล่ายมุมมองอย่างน่าสนใจ เพือ�
ไดั้เข้าใจ แล่ะนำาไปปรับใช้้ให้เกิดัประโยช้น์กับองค์กร
ไดั้อย่างเป็นร้ปธิรรม
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กิจการ NPAEs
กับสถานการณ์ COVID-19

สืื บ เนื่ื� อ งจากทั่่� ว โลก ณ ตอนื่นื่้� ยั่ ง คงได้้ รั่ บ ผลกรัะทั่บจาก
สืถานื่การัณ์ ก ารัแพรั่ รั ะบาด้ของโรัคติ ด้ เชื้ื� อ ไวรั่ สื โคโรันื่า 2019
(COVID-19) แม้้ว่าปััจจุบ่นื่สืถานื่การัณ์ COVID-19 จะยั่งม้้ ความ้
ไม้่ แ นื่่ นื่ อนื่ต่ อ เศรัษฐกิ จ และการัด้ำา เนื่ิ นื่ ธุุ รั กิ จ ทั่่� ง นื่้� ธุุ รั กิ จ ต่ า ง ๆ
ทั่่�งในื่ปัรัะเทั่ศและทั่่�วโลกเรัิ�ม้ปัรั่บเปัล้�ยันื่กลยัุทั่ธุ์ในื่การัด้ำาเนื่ินื่ธุุรักิจ
ให้้เห้ม้าะสืม้ก่บสืถานื่การัณ์ทั่้�เปั็นื่อยั่่ ด้้วยัสืถานื่การัณ์ด้่งกล่าวทั่้�ยั่งคงม้้
ความ้ไม้่แนื่่นื่อนื่จึงอาจสื่งผลกรัะทั่บต่อการัจ่ด้ทั่ำารัายังานื่ทั่างการัเงินื่ของ
กิจการัทั่้�ไม้่ม้้สื่วนื่ได้้เสื้ยัสืาธุารัณะ (NPAEs) ได้้ โด้ยัเฉพาะผลกรัะทั่บ
จากสืถานื่การัณ์ COVID-19 ทั่้�ม้้ต่อธุุรักรัรัม้การัค้าว่าต้องถือปัฏิิบ่ติ
อยั่างไรัในื่สื่วนื่ของการัรัายังานื่ทั่างการัเงินื่ โด้ยัเฉพาะในื่เรัื�องของ

01
02
03
04

ดัังนั้ันั้� คณะกรรมการกำาหนั้ดัมาตรฐานั้การบััญชีี สภาวิิชีาชีีพบััญชีี
ในั้พระบัรมราชีู ป ถัั ม ภ์ จึึ ง ไดั้ จึั ดั ทำำา คำา ถัาม-คำา ตอบัในั้แต่ ล ะประเดั็ นั้
เพ่อ� ให้กจึิ การทำีไ� ม่มสี วิ่ นั้ไดั้เสียสาธารณะ (“กิจึการ”) สามารถันั้ำาไปถั่อปฏิิบัตั ิ
ภายใต้ ส ถัานั้การณ์ COVID-19 ไดั้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ค วิามชีั ดั เจึนั้
มากยิ�งขึ้ึ�นั้ในั้การจึัดัทำำารายงานั้ทำางการเงินั้ ดัังนั้ี�

การประเมิินข้้อบ่งชี้้�ค่่าเผื่่อการลดลงข้องมิูลค่่า
ข้องสินทรัพย์์ (ได้แก่ เงินลงทุน, ท้ด� นิ อาค่ารและอุปกรณ์,
อสังหาริมิทรัพย์์เพ่อการลงทุน, สินทรัพย์์ไมิ่มิ้ตััวตัน)
การย์ินย์อมิลดค่่าเชี้่า
(ทั�งด้านผืู่้เชี้่าและผืู่้ให้เชี้่า)
การพิจารณาการกลับราย์การสินทรัพย์์
ภาษี้เงินได้รอตััดบัญชี้้
(สำาหรับกิจการท้�ถือปฏิิบัตัิตัามิ TAS 12)

การประมิาณการหน้�สิน

1

Q

สถานการณ์์ COVID-19 ถือได้้ว่่าเป็็นข้้อบ่่งชี้้�
ที่้� กิ จ การต้้ อ งนำา มาใชี้้ ใ นการป็ระเมิ น ค่่ า เผื่่ อ
การลด้ลงข้องมู ล ค่่ า ข้องสิ น ที่รั พ ย์์ ห รื อ ไม่
อย์่างไร
ค่ำา ตัอบ: ตามหลั ก การขึ้อง TFRS for NPAEs

หากผูู้้บัริหารขึ้องกิจึการไดั้ประเมินั้แล้วิวิ่า สืถานื่การัณ์
COVID-19 นื่่� นื่ เปั็ นื่ สืถานื่การัณ์ เ พ้ ยั งชื้่� ว ครัาวทั่้�
สื่งผลกรัะทั่บต่อการัด้ำาเนื่ินื่ธุุรักิจของกิจการั ผูู้้บัริหาร
ไม่จึำาเป็นั้ต้องนั้ำาสถัานั้การณ์ดัังกล่าวิมาใชี้เป็นั้ขึ้้อบั่งชีี�
ขึ้องการลดัลงขึ้องมูลค่าขึ้องสินั้ทำรัพย์ (ไดั้แก่ เงินั้ลงทำุนั้
ทำี�ดัินั้ อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทำุนั้
และสินั้ทำรัพย์ไม่มีตัวิตนั้) เนั้่�องดั้วิยหลักการขึ้อง TFRS
for NPAEs ค่อกิจึการต้องรับัรู้ผู้ลขึ้าดัทำุนั้จึากการลดัลง
ขึ้องมู ล ค่ า ในั้กรณี ทำ�ี มี ขึ้้ อ บั่ ง ชีี� วิ่ า สิ นั้ ทำรั พ ย์ นั้ั� นั้ มี มู ล ค่ า
ลดัลงอย่างถัาวิร แต่ในั้ทำางกลับักันั้หากผูู้้บัริหารประเมินั้
วิ่าสถัานั้การณ์ COVID-19 นั้ั�นั้เป็นั้ขึ้้อบั่งชีี�วิ่าสินั้ทำรัพย์
นั้ั� นั้ มี มู ล ค่ า ลดัลงอย่ า งถัาวิร เชี่ นั้ มี ก ารเปลี� ย นั้แผู้นั้
การดัำาเนั้ินั้ธุรกิจึซึ่ึง� ส่งผู้ลให้มกี ารปิดักิจึการอย่างถัาวิรหร่อ
มี ก ารเปลี� ย นั้แปลงการใชี้ ง านั้ขึ้องสิ นั้ ทำรั พ ย์ จึ นั้ทำำา ให้
สินั้ทำรัพย์ไม่ไดั้ถัูกใชี้งานั้อีกต่อไป เป็นั้ต้นั้ กิจึการต้องนั้ำา
สถัานั้การณ์ดัังกล่าวิมาถั่อปฏิิบััติตาม TFRS for NPAEs
ในั้เร่�องนั้ั�นั้ ๆ ทำี�เกี�ยวิขึ้้อง

อ้างอิง: บัทำทำี� 9 เร่�อง เงินั้ลงทำุนั้, บัทำทำี� 10 เร่�อง ทำี�ดัินั้

อาคารและอุปกรณ์, บัทำทำี� 11 เร่�อง สินั้ทำรัพย์ไม่มีตัวิตนั้
และบัทำทำี� 12 เร่�อง อสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทำุนั้
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ตััวอย์่างข้้อบ่งชี้้�ว่าสินทรัพย์์นั�นมิ้มิูลค่่าลดลงอย์่างถาวรข้อง TFRS for NPAEs
- (1 ค่าเผู้่�อการลดัมูลค่าขึ้องเงินั้ลงทำุนั้) ดััชีนั้ีตลาดัหลักทำรัพย์ลดัลงอย่างมีสาระสำาคัญและติดัต่อกันั้เป็นั้ระยะเวิลายาวินั้านั้หร่อมีหลักฐานั้
ทำี�แสดังให้เห็นั้วิ่าควิามนั้่าเชี่�อถั่อขึ้องผูู้้ออกตราสารลดัลงอย่างเป็นั้สาระสำาคัญ
- (2 ค่าเผู้่�อการลดัมูลค่าขึ้องทำี�ดัินั้ อาคารและอุปกรณ์) มีหลักฐานั้แสดังให้เห็นั้วิ่าสินั้ทำรัพย์ล้าสมัยหร่อชีำารุดัเสียหายมีการเปลี�ยนั้แปลง
อย่างมีนั้ัยสำาคัญเกี�ยวิกับัลักษณะทำี�กิจึการใชี้หร่อคาดัวิ่าจึะใชี้สินั้ทำรัพย์ ซึ่ึ�งส่งผู้ลกระทำบัทำางลบัต่อกิจึการในั้ระหวิ่างงวิดัหร่อคาดัวิ่า
จึะเกิดัขึ้ึ�นั้ในั้อนั้าคตอันั้ใกล้ รวิมถัึงการทำี�สินั้ทำรัพย์ไม่ไดั้ถัูกใชี้งานั้อีกต่อไป เกิดัภาวิะซึ่บัเซึ่าขึ้องตลาดัอสังหาริมทำรัพย์อย่างรุนั้แรง
ติดัต่อกันั้เป็นั้ระยะเวิลายาวินั้านั้ ซึ่ึ�งไม่สามารถัคาดัการณ์ไดั้วิ่าภาวิะดัังกล่าวิจึะหมดัไปเม่�อไร

2

Q

ด้้ว่ย์สถานการณ์์ COVID-19 ส่งผื่ลให้ผื่เู้ ชี้่าได้้รบ่ั การย์ินย์อมลด้ค่่าเชี้่าจากผืู่ใ้ ห้เชี้่า ผืู่เ้ ชี้่าและผืู่ใ้ ห้เชี้่าจะต้้องถือป็ฏิิบ่ต้ั ิ
อย์่างไรในงบ่การเงินเก้�ย์ว่กับ่การย์ินย์อมลด้ค่่าเชี้่าด้ังกล่าว่
ค่ำาตัอบ: “การยินั้ยอมลดัค่าเชี่า” ถั่อไดั้วิา่ เป็นั้ “การเปลี�ยนั้แปลงสัญญาเชี่า (Lease Modification) 3” เนั้่�องจึากมีการเปลี�ยนั้แปลง

สิ�งตอบัแทำนั้ (จึำานั้วินั้เงินั้) สำาหรับัสัญญาเชี่า โดัยทำี�ไม่ไดั้เป็นั้ส่วินั้หนั้ึ�งขึ้องเง่�อนั้ไขึ้และขึ้้อกำาหนั้ดัเดัิมในั้สัญญาเชี่า แต่ดั้วิย TFRS for
NPAEs ไม่ไดั้มีการระบัุถัึงวิิธีการทำางบััญชีีในั้กรณีทำี�มี “การเปลี�ยนั้แปลงสัญญาเชี่า” ไวิ้จึึงส่งผู้ลให้เกิดัควิามหลากหลายในั้การนั้ำาไป
ถั่อปฏิิบััติ ทำั�งนั้ี�ดั้วิยสถัานั้การณ์ COVID-19 เป็นั้สถัานั้การณ์ทำี�เกิดัผู้ลกระทำบักับัทำุกภาคธุรกิจึ อีกทำั�งเป็นั้สถัานั้การณ์ทำี�เกิดัขึ้ึ�นั้
เพียงชีั�วิคราวิเทำ่านั้ั�นั้ โดัยกิจึการในั้ฐานั้ะผูู้้เชี่าจึะไดั้รับัการยินั้ยอมลดัค่าเชี่าจึากผูู้้ให้เชี่า ซึ่ึ�งการลดัค่าเชี่าทำี�เป็นั้ผู้ลมาจึากสถัานั้การณ์
COVID-19 ในั้ชี่วิงเวิลาหนั้ึง� เป็นั้เพียงระยะเวิลาขึ้องการจึ่ายชีำาระทำีไ� ดั้รบัั การลดัเทำ่านั้ันั้� แต่กจึิ การในั้ฐานั้ะผูู้เ้ ชี่ายังคงต้องมีภาระผูู้กพันั้
ในั้ค่าเชี่าตามระยะเวิลาทำี�เหล่ออยู่ทำี�ผูู้้เชี่าไม่ไดั้รับัการลดัค่าเชี่า

ดัังนั้ั�นั้เม่�ออ้างถัึงบัทำทำี� 3 เร่�อง กรอบัแนั้วิคิดั กรณีการยินั้ยอมลดัค่าเชี่าทำี�เกิดัจึากสถัานั้การณ์ดัังกล่าวิ ผูู้้เชี่า/ผูู้้ให้เชี่า
ต้องยกเลิกการรับัรู้รายการขึ้องสินั้ทำรัพย์และหนั้ี�สินั้จึากสัญญาเชี่า อีกทำั�งการยอมลดัค่าเชี่าทำำาให้เกิดัรายไดั้และค่าใชี้จึ่ายตามนั้ิยาม
โดัยทำั�งผูู้้เชี่าและผูู้้ให้เชี่าอาจึเล่อกถั่อปฏิิบัตั ิ ดัังนั้ี�

ทางด้านผืู่้เชี้่า

1
2
3

สัญญาเชี้่าการเงิน

สัญญาเชี้่าดำาเนินงาน

ปรั บั ลดัมู ล ค่ า “หนั้ี� สิ นั้ ตามสั ญ ญาเชี่ า การเงิ นั้ ”
ทำี�ครบักำาหนั้ดัชีำาระในั้แต่ละงวิดัตามสัดัส่วินั้ทำี�ไดั้รับัการลดั
ค่าเชี่าจึากหนั้ี�สินั้ทำี�มีอยู่เดัิมในั้งบักำาไรขึ้าดัทำุนั้ โดัยสามารถั
เล่อกไดั้ระหวิ่าง
• ตลอดัชี่วิงเวิลาทำี�ไดั้รับัการลดัค่าเชี่า หร่อ
• ตลอดัชี่วิงเวิลาขึ้องอายุสัญญาเชี่าทำี�เหล่ออยู่

รับัรู้ผู้ลกระทำบัขึ้องการลดัค่าเชี่าดัังกล่าวิโดัยรับัรู้ค่าเชี่า
ในั้งบักำาไรขึ้าดัทำุนั้ ดั้วิย
• จึำานั้วินั้เงินั้หลังหักส่วินั้ลดัค่าเชี่าขึ้องงวิดันั้ั�นั้ ๆ หร่อ
• จึำานั้วินั้เงินั้คงเหล่อหลังหักส่วินั้ลดัค่าเชี่า ตามวิิธี
เส้นั้ตรงตลอดัอายุสัญญาเชี่าทำี�เหล่ออยู่

ดููย่่อหน้้าที่่� 117 ของ TFRS for NPAEs บที่ที่่� 9 เรื่่�อง เงิน้ลงทีุ่น้
ดููย่่อหน้้าที่่� 136 ของ TFRS for NPAEs บที่ที่่� 10 เรื่่�อง ที่่�ดูิน้ อาคารื่และอุปกรื่ณ์์
ใช้้สำาำ หรื่ับการื่อ้างอิงใน้บที่ความเที่่าน้ั�น้ โดูย่อ้างอิงมาจากน้ิย่าม “การื่เปล่�ย่น้แปลงสำัญญาเช้่า” ของมาตรื่ฐาน้การื่รื่าย่งาน้ที่างการื่เงิน้ ฉบับที่่� 16 เรื่่�อง สำัญญาเช้่า
ซึ่่�งเป็น้มาตรื่ฐาน้การื่าย่งาน้ที่างการื่เงิน้ที่่�ใช้้สำำาหรื่ับกิจการื่ที่่�ม่สำ่วน้ไดู้เสำ่ย่สำาธารื่ณ์ะ (PAEs) เที่่าน้ั�น้
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ทางด้านผืู่้ให้เชี้่า
สัญญาเชี้่าการเงิน
ปรั บั ลดัมู ล ค่ า “ลู ก หนั้ี� ต ามสั ญ ญาเชี่ า การเงิ นั้ ”
ทำี�ครบักำาหนั้ดัรับัชีำาระในั้แต่ละงวิดัตามสัดัส่วินั้ทำี�ผูู้้ให้เชี่า
ยินั้ยอมลดัค่าเชี่าให้จึากลูกหนั้ี�ทำ�ีมีอยู่เดัิมในั้งบักำาไรขึ้าดัทำุนั้
โดัยสามารถัเล่อกไดั้ระหวิ่าง
• ตลอดัชี่วิงเวิลาทำี�ยินั้ยอมลดัค่าเชี่าให้ หร่อ
• ตลอดัชี่วิงเวิลาขึ้องอายุสัญญาเชี่าทำี�เหล่ออยู่

สัญญาเชี้่
เนินงาน
สัญญาเชี้่
าดำาเนิาดำนางาน
รับัรู้ผู้ลกระทำบัขึ้องการยินั้ยอมลดัค่าเชี่าให้ดัังกล่าวิ
โดัยรับัรู้รายไดั้ค่าเชี่าในั้งบักำาไรขึ้าดัทำุนั้ ดั้วิย
• จึำานั้วินั้เงินั้หลังหักส่วินั้ลดัค่าเชี่าทำีใ� ห้ขึ้องงวิดันั้ันั้� ๆ หร่อ
• จึำา นั้วินั้เงิ นั้ คงเหล่ อ หลั ง หั ก ส่ วิ นั้ลดัค่ า เชี่ า ทำี� ใ ห้
ตามวิิธีเส้นั้ตรงตลอดัอายุสัญญาเชี่าทำี�เหล่ออยู่

ผูู้เ้ ชี่าและผูู้ใ้ ห้เชี่าต้องเปิดัเผู้ยขึ้้อมูลถัึงการยินั้ยอมลดัค่าเชี่า ไดั้แก่ วิิธกี ารทำีก� จึิ การเล่อกใชี้ จึำานั้วินั้เงินั้ทำีร� บัั รูใ้ นั้งบักำาไรขึ้าดัทำุนั้
ระยะเวิลาขึ้องการยินั้ยอมลดัค่าเชี่าในั้หมายเหตุประกอบังบัการเงินั้ เพ่อ� ให้ผู้ใู้ ชี้งบัการเงินั้สามารถันั้ำาขึ้้อมูลไปใชี้ในั้การตัดัสินั้ใจึและ
การเปรียบัเทำียบักันั้ไดั้ (ตามลักษณะเชีิงคุณภาพขึ้องขึ้้อมูลในั้งบัการเงินั้)

ข้้อค่วรระวัง: ผูู้้เชี่าและผูู้้ให้เชี่าต้องถั่อปฏิิบััติกับัทำุกสัญญาทำี�ไดั้รับัการลดัค่าเชี่าหร่อยินั้ยอมลดัค่าเชี่าให้ และต้องมีการย่นั้ยันั้
การลดัค่าเชี่าเป็นั้ลายลักษณ์อักษร

อ้างอิง: บัทำทำี� 3 เร่�อง กรอบัแนั้วิคิดั และบัทำทำี� 14 เร่�อง สัญญาเชี่า
ทำั�งนั้ี�สภาวิิชีาชีีพบััญชีี ไดั้เผู้ยแพร่ตัวิอย่างกรณีการยินั้ยิมลดัค่าเชี่า (ทำั�งฝั่่�งผูู้้เชี่าและผูู้้ให้เชี่า)
ไดั้ทำี� QR Code หร่อ https://www.tfac.or.th/upload/9414/u8aKmPfVZR.pdf
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หากกิจการถือป็ฏิิบ่ัต้ิต้ามย์่อหน้าที่้� 300 ข้อง TFRS for NPAEs4 กิจการสามารถใชี้้ข้้อผื่่อนป็รนเร่อง
“การกลับ่ราย์การสินที่รัพย์์ภาษี้เงินได้้รอต้ัด้บ่ัญชี้้ ต้ามมาต้รฐานการบ่ัญชี้้ ฉบ่ับ่ที่้� 12 เร่อง ภาษี้เงินได้้” ที่้ก� ำาหนด้ไว่้
ใน “แนว่ป็ฏิิบ่ัต้ิที่างการบ่ัญชี้้ เร่อง มาต้รการผื่่อนป็รนชี้ั�ว่ค่ราว่สำาหรับ่ที่างเลือกเพิ�มเต้ิมที่างบ่ัญชี้้เพ่อรองรับ่
ผื่ลกระที่บ่จากสถานการณ์์การแพร่ระบ่าด้ข้องโรค่ต้ิด้เชี้ื�อไว่รัสโค่โรนา 2019 (COVID-19)5” (“แนว่ป็ฏิิบ่ัต้ิ
ที่างการบ่ัญชี้้”) ได้้หรือไม่ อย์่างไร
ค่ำาตัอบ: หากกิจึการถั่อปฏิิบััติตามย่อหนั้้าทำี� 300 ขึ้อง TFRS for NPAEs กิจการัสืาม้ารัถเลือกถือปัฏิิบ่ติตาม้ข้อผ่อนื่ปัรันื่เรัื�อง

“การักล่บรัายัการัสืินื่ทั่รั่พยั์ภาษ้เงินื่ได้้รัอต่ด้บ่ญชื้้ ตาม้ม้าตรัฐานื่การับ่ญชื้้ ฉบ่บทั่้� 12 เรัือ� ง ภาษ้เงินื่ได้้ (TAS 12)” ขึ้องแนั้วิปฏิิบัตั ิ
ทำางการบััญชีีไดั้ ถัึงแม้วิ่าขึ้อบัเขึ้ตขึ้องแนั้วิปฏิิบััติทำางการบััญชีีกำาหนั้ดัไวิ้วิ่า “แนั้วิปฏิิบัตั ิทำางการบััญชีีฉบัับันั้ี�ให้เป็นั้ทำางเล่อกสำาหรับั
ทำุกกิจึการทำี�ถั่อปฏิิบััติตามมาตรฐานั้การรายงานั้ทำางการเงินั้สำาหรับักิจึการทำี�มีส่วินั้ไดั้เสียสาธารณะ” ก็ตาม ทำั�งนั้ี� กิจึการต้องเปิดัเผู้ย
ขึ้้อมูลเกีย� วิกับัการใชี้ทำางเล่อกดัังกล่าวิ ขึ้้อเทำ็จึจึริง และสถัานั้การณ์ทำกี� จึิ การปฏิิบัตั ติ ามแนั้วิปฏิิบัตั ทำิ างการบััญชีีดังั กล่าวิในั้หมายเหตุ
ประกอบังบัการเงินั้ รวิมถัึงการเปิดัเผู้ยขึ้้อมูลทำีเ� กีย� วิขึ้้องตาม TAS 12 อย่างไรก็ตาม ห้ากสืถานื่การัณ์ COVID-19 นื่่นื่� เปั็นื่สืถานื่การัณ์
เพ้ยังชื้่ว� ครัาวทั่้สื� ง่ ผลกรัะทั่บต่อการัด้ำาเนื่ินื่ธุุรักิจของกิจการั ผูู้บั้ ริหารไม่จึาำ เป็นั้ต้องนั้ำาสถัานั้การณ์ดังั กล่าวิหร่อให้นั้าำ� หนั้ักทำีนั้� อ้ ยสำาหรับั
สถัานั้การณ์ดัังกล่าวิ เพ่�อใชี้ในั้การพิจึารณาการกลับัรายการสินั้ทำรัพย์ภาษีเงินั้ไดั้รอตัดับััญชีี

อ้างอิง: บัทำทำี� 15 เร่�อง ภาษีเงินั้ไดั้ และย่อหนั้้าทำี� 2.6 ขึ้องแนั้วิปฏิิบััติทำางการบััญชีี
4

5
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ย่่อหน้้าที่่� 300 ของ TFRS for NPAEs รื่ะบุไว้ว่า “อย่่างไรื่ก็ตาม หากกิจการื่ปรื่ะสำงค์จะเล่อกรื่ับรืู่้ค่าใช้้จ่าย่ภาษี่เงิน้ไดู้หรื่่อรื่าย่ไดู้ภาษี่เงิน้ไดู้ และสำิน้ที่รื่ัพย่์หรื่่อหน้่�สำิน้
ภาษี่เงิน้ไดู้รื่อการื่ตัดูบัญช้่โดูย่ใช้้วิธ่หน้่�สำิน้ตามงบแสำดูงฐาน้ะการื่เงิน้ (Balance Sheet Liability Method) ให้ถื่อปฏิิบัติตามข้อกำาหน้ดูทีุ่กข้อใน้มาตรื่ฐาน้การื่รื่าย่งาน้
ที่างการื่เงิน้ของไที่ย่ (TFRSs) อย่่างสำมำ�าเสำมอ”
แน้วปฏิิบัติที่างการื่บัญช้่ฉบับดูังกล่าว ปรื่ะกาศลงรื่าช้กิจจานุ้เบกษีาเม่�อวัน้ที่่� 22 เมษีาย่น้ 2563 โดูย่ที่่าน้สำามารื่ถืศ่กษีาไดู้เพิ�มเติมที่่�เว็บไซึ่ต์สำภาวิช้าช้่พบัญช้่ ตามลิงค์ >>
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612
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ด้้ว่ย์สถานการณ์์ COVID-19 จึงอาจส่งผื่ลให้กิจการเกิด้ภาระผืู่กพันในป็ัจจุบ่ันซึ่ึ�งเป็็นผื่ลจากเหตุ้การณ์์ในอด้้ต้
โด้ย์สาเหตุ้เกิด้จากการที่้�กิจการไม่สามารถป็ฏิิบ่ัต้ิต้ามข้้อกำาหนด้หรือเง่อนไข้ที่้�ระบุ่ไว่้กับ่ผืู่้ที่้�เก้�ย์ว่ข้้องได้้ กิจการ
ต้้องถือป็ฏิิบ่ัต้ิอย์่างไรกับ่ราย์การด้ังกล่าว่น้�
ค่ำาตัอบ: ตามหลักการขึ้อง TFRS for NPAEs ย่อหนั้้าทำี� 309 เม่�อกิจึการเกิดั “ภาระผูู้กพันั้ในั้ป่จึจึุบัันั้ซึ่ึ�งเป็นั้ผู้ลจึากเหตุการณ์

ในั้อดัีต” ขึ้ึ�นั้ กิจึการต้องประเมินั้วิ่าควิามนั้่าจึะเป็นั้ทำี�กิจึการจึะต้องสูญเสียทำรัพยากรทำี�มีประโยชีนั้์เชีิงเศรษฐกิจึเพ่�อจึ่ายชีำาระ
ภาระผูู้กพันั้ดัังกล่าวิอยูใ่ นั้ระดัับัใดั โดัยหากอยูใ่ นั้ระดัับั “มีควิามเป็นั้ไปไดั้คอ่ นั้ขึ้้างแนั้่” กล่าวิค่อ มีควิามเป็นั้ไปไดั้ทำจึี� ะเกิดัขึ้ึนั้� มากกวิ่า
ไม่นั้่าจึะเกิดัขึ้ึ�นั้ จึะถั่อวิ่ารายการดัังกล่าวิสามารถัรับัรูร้ ายการ/เปิดัเผู้ยรายการ ดัังนั้ี�

abb__qq

ประมิาณการหน้�สิน

หรือ

หน้�สินท้�อาจเกิดข้้�น

จึะรับัรู้รายการเป็นั้ “ประมิาณการหน้�สิน” เม่�อมีควิามไม่แนั้่นั้อนั้เกี�ยวิกับั
จึังหวิะเวิลาหร่อจึำานั้วินั้ทำี�ต้องจึ่ายชีำาระ และเปิดัเผู้ยขึ้้อมูลทำี�เกี�ยวิขึ้้อง
� าจเกิดข้้น� ” เม่อ� จึำานั้วินั้ขึ้องภาระผูู้กพันั้ไม่สามารถั
จึะเปิดัเผู้ยเป็นั้ “หน้ส� นิ ท้อ
วิัดัมูลค่าไดั้อย่างนั้่าเชี่�อถั่อเพียงพอ แต่มีระดัับัควิามนั้่าจึะเป็นั้ขึ้องภาระผูู้กพันั้
ในั้ระดัับัอ่�นั้ทำี�ไม่ใชี่ “ระดับไมิ่น่าเป็นไปได้”

ดัังนั้ันั้� ดั้วิยสถัานั้การณ์ COVID-19 หากผูู้บั้ ริหารยังไม่สามารถัประเมินั้ถัึงควิามนั้่าจึะเป็นั้ทำีก� จึิ การจึะต้องสูญเสียทำรัพยากร
ทำีม� ปี ระโยชีนั้์เชีิงเศรษฐกิจึไดั้ (จึนั้ถัึงวิันั้ทำีอ� นัุ้มตั งิ บัการเงินั้) ผูู้บั้ ริหารก็ไม่ตอ้ งนั้ำาสถัานั้การณ์ดังั กล่าวิมาพิจึารณาเป็นั้เหตุการณ์ทำมี� ผู้ี ล
ทำำาให้เกิดัภาระผูู้กพันั้ในั้ป่จึจึุบันั้ั ซึ่ึ�งเป็นั้ผู้ลจึากเหตุการณ์ในั้อดัีต

อ้างอิง: บัทำทำี� 16 เร่�อง ประมาณการหนั้ี�สินั้และหนั้ี�สินั้ทำี�อาจึเกิดัขึ้ึ�นั้
อยั่างไรัก็ตาม้ นื่อกจากปัรัะเด้็นื่ด้่งกล่าวข้างต้นื่ กิจการัยั่งคงต้องถือปัฏิิบ่ติในื่เรัื�องอื�นื่ทั่้�เก้�ยัวข้องในื่บทั่นื่่�นื่ รัวม้ถึง
บทั่อืนื่� ทั่้เ� ก้ยั� วข้องซึ่ึง� กำาห้นื่ด้ไว้ในื่ TFRS for NPAEs โด้ยัปัฏิิบต่ อิ ยั่างสืม้ำ�าเสืม้อ สืิง� สืำาค่ญของสืถานื่การัณ์ COVID-19 คือ กิจการั
ต้องกล่บม้าให้้ความ้สืำาค่ญและเพิ�ม้ความ้เข้ม้งวด้ก่บการัเปัิด้เผยัข้อม้่ลและการัจ่ด้ทั่ำารัายังานื่ทั่างการัเงินื่ด้้วยัความ้โปัรั่งใสื
เกิด้ความ้ชื้่ด้เจนื่ในื่การัเล่าเรัื�องรัาวตาม้ทั่้�เปั็นื่อยั่่และเนื่้นื่ถึงสืิ�งทั่้�เปัล้�ยันื่แปัลงไปัจากปัีก่อนื่ เพื�อให้้เปั็นื่ไปัตาม้ว่ตถุปัรัะสืงค์ของ
งบการัเงินื่คือการันื่ำาเสืนื่อข้อม้่ลทั่้�เก้�ยัวข้องก่บฐานื่ะการัเงินื่และผลการัด้ำาเนื่ินื่งานื่ของกิจการัทั่้�ม้้ปัรัะโยัชื้นื่์ต่อการัต่ด้สืินื่ใจ
เชื้ิงเศรัษฐกิจก่บผ่ใ้ ชื้้งบการัเงินื่

โดูย่ คณ์ะกรื่รื่มการื่กำาหน้ดูมาตรื่ฐาน้การื่บัญช้่
สำภาวิช้าช้่พบัญช้่ ใน้พรื่ะบรื่มรื่าชู้ปภัมถื์
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รู้เท่าทัน

ตัววัดผล
การดำาเนินงาน
ในยุค COVID-19
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EBITDAC : Earnings before Interest, Tax, Depreciation,
Amortisation and Coronavirus
Coronavirus หรืือ COVID-19 ได้้ส่่งผลกรืะทบต่่อการืด้ำาเนิินิงานิของกิจการื
ในิวงกว้าง ไม่่เว้นิแม่้กรืะท่�งมุ่ม่ม่องด้้านิการืรืายงานิทางการืเงินิ ผลกรืะทบด้่งกล่าวนิอกจาก
จะทำาให้เกิด้ปรืะเด้็นิด้้านิการืว่ด้มู่ลค่่ารืายการืต่่าง ๆ ต่าม่ข้อกำาหนิด้ของม่าต่รืฐานิการืรืายงานิ
ทางการืเงินิแล้ว (หรืือท่�เรื่ยกก่นิว่า GAAP – Financial Measure) COVID-19 ก็ย่งก่อ
ให้เกิด้ปรืะเด้็นิและข้อถกเถ่ยงด้้านิค่วาม่เหม่าะส่ม่ของการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิแบบ
Non-GAAP Financial Measure (หรืือ Alternative Performance Measures: APMs)
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการืค่ิด้ค่้นิ Non-GAAP Financial Measure ส่ำาหรื่บการืรืายงานิ
ผลการืด้ำาเนิินิงานิท่�ไม่่รืวม่ผลกรืะทบของ COVID-19
Non-GAAP Financial Measure ด้่งกล่าว ค่ือ EBITDAC ซึ่่�งย่อม่าจาก Earnings
before Interest, Tax, Depreciation, Amortisation and Coronavirus
ช่่วงต่้นิปี 2563 ซึ่่�งเป็นิช่่วงการืเรืิ�ม่ต่้นิการืแพรื่รืะบาด้ของ COVID-19 หลาย ๆ
ท่านิอาจเค่ยเห็นิการืขายแก้วกาแฟในิ Amazon.com ท่�ม่่เนิื�อค่วาม่บนิแก้วว่า “EBITDAC:
Earnings before Interest, Tax, Depreciation, Amortisation and Coronavirus”
ในิโลก Social ณ ขณะนิ่�นิ ต่่างก็ม่องว่าค่งเป็นิข้อค่วาม่เช่ิงมุ่กต่ลกขำาข่นิท่�เข้า
ก่บส่ถานิการืณ์ท่�ทุกค่นิท่�วโลกกำาล่งเผช่ิญก่บปัญหาด้่งกล่าวอยู่ แต่่ในิค่วาม่ขำาข่นินิ่�นิเอง
ผู้เข่ยนิก็เช่ื�อว่าหลาย ๆ ท่านิ (โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ปรืะกอบวิช่าช่่พด้้านิบ่ญช่่และการืเงินิ)
ก็ค่งพยายาม่จินิต่นิาการืต่่อไปว่า จะเป็นิไปได้้หรืือไม่่ (และอย่างไรื) ท่�เรืาจะแยกผลกรืะทบ
ของ COVID-19 ในิการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิของบรืิษั่ท
แต่่แล้วการืใช่้ EBITDAC ก็ปรืากฏข่�นิจรืิงในิการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิของ
บางบรืิ ษั่ ท ในิต่่ า งปรืะเทศ จนิทำา ให้ เ กิ ด้ กรืะแส่การืถกเถ่ ย งก่ นิ อย่ า งแพรื่ ห ลายในิด้้ า นิ
ค่วาม่เหม่าะส่ม่ของการืใช่้ EBITDAC เพื�อการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิ
หากย้อนิกล่บไปท่�แนิวค่ิด้เบื�องต่้นิ EBITDAC ก็ค่ือ ส่่วนิต่่อขยายของต่่วว่ด้ผล
การืด้ำาเนิินิงานิท่�นิิยม่ใช่้ก่นิ อย่าง EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation
and Amortisation) ซึ่่�งเม่ื�อ Addback ผลกรืะทบของ COVID-19 (ต่่วย่อ : C) จาก EBITDA
ก็จะได้้เป็นิ EBITDAC นิ่�นิเอง
แต่่การืรืะบุรืายการื (Identification) และการืค่ำานิวณผลกรืะทบ (Quantification)
ท่� เ กิ ด้ ข่� นิ โด้ยต่รืงจาก COVID-19 ต่่ อ ผลการืด้ำา เนิิ นิ งานิของบรืิ ษั่ ท เพื� อ นิำา ม่าค่ำา นิวณ
EBITDAC นิ่�นิกล่บไม่่ง่ายและไม่่ต่รืงไปต่รืงม่าอย่างท่�ค่ิด้
กรืณ่ท่�ง่ายและช่่ด้เจนิ เช่่นิ ค่่าใช่้จ่ายในิการืต่่ด้จำาหนิ่ายส่ินิค่้าท่�หม่ด้อายุค่่าใช่้จ่าย
ในิปลด้พนิ่ กงานิอ่นิเนิื�องจากการื Lockdown หรืื อแม่้ กรืะท่�งค่่ าใช่้ จ่ายท่�เก่�ยวข้องก่ บ
การืรื่กษัาค่วาม่ส่ะอาด้ในิรืะด้่บท่�ม่ากกว่าปกต่ิ ล้วนิเป็นิรืายการืท่�กิจการืได้้รื่บรืู้รืายการื
ต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงินิและส่าม่ารืถรืะบุได้้อย่างช่่ด้เจนิว่าม่่ส่าเหตุ่อ่นิเนิื�อง
ม่าจาก COVID-19 โด้ยต่รืง
อย่่างไรก็็ดีก็ี ารระบุุราย่ก็าร Addback ไม่่ไดี้ม่ีเพีีย่งเท่่านี้ี�
ในิทางปฏิบ่ต่ิ รืายการื Addback ย่งได้้รืวม่ถ่ง “ราย่ไดี้และก็ำาไรท่ีบุ� ริษัท่ั ควรไดี้รบุั
หาก็ไม่่ม่ี COVID-19” ซึ่่�งม่่ข้อส่่งเกต่ว่ารืายการื Addback เช่่นิว่านิ่�ไม่่ได้้ม่่การืรื่บรืู้รืายการื
ต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงินิ รืวม่ไปถ่งต่้องใช่้ข้อส่ม่ม่ต่ิต่่าง ๆ ในิการืหาจำานิวนิ
ผลกรืะทบ

การ Addback ผลกระทบของ Coronavirus ดัังกล่าวจึึงก่อให้้เกิดั
คำำาถามต่่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงคำวามไม่เห้มาะสมของ EBITDAC สำาห้รับ
การอธิิบายผลการดัำาเนิินิงานิของกิจึการ ดัังนิ้�
1. The Pure Impact of COVID-19
จะม่่� นิ ใจได้้ อ ย่ า งไรืว่ า บรืิ ษั่ ท ส่าม่ารืถแยกผลกรืะทบโด้ยต่รืงจาก COVID-19
ออกจากผลกรืะทบเรืื�องอื�นิ ๆ ได้้จรืิง ยกต่่วอย่างเช่่นิ ยอด้ขายท่�ลด้ลง เป็นิผลจาก COVID-19
เพ่ยงอย่างเด้่ยว หรืือเป็นิผลจากปัจจ่ยอื�นิ ๆ รื่วม่ด้้วย เช่่นิ การืแข่งข่นิอ่นิเนิื�องจากบรืิษั่ทคู่่แข่ง
การืปรื่บเปล่�ยนิข้อกำาหนิด้หรืือกฎหม่ายต่่าง ๆ เป็นิต่้นิ

2. The Assumption of Hypothetical Sales
and profit : “New Normal” Challenge
การืค่ำา นิวณ “ราย่ไดี้ แ ละก็ำา ไรท่ี� บุ ริ ษัั ท่ ควรไดี้ รั บุ หาก็ไม่่ ม่ี COVID-19”
นิ่� นิ อาจม่่ ข้ อ ส่ม่ม่ต่ิ ว่ า พฤต่ิ ก รืรืม่ของผู้ บ รืิ โ ภค่ย่ ง ค่งเป็ นิ เหม่ื อ นิในิช่่ ว งเวลาก่ อ นิการืเกิ ด้
COVID-19 อย่างไรืก็ด้่พฤต่ิกรืรืม่ของผู้บรืิโภค่ในิปัจจุบ่นิ รืวม่ไปถ่งช่่วงหล่งจากท่�ส่ถานิการืณ์
COVID-19 ค่ล่�ค่ลาย ก็อาจเปล่�ยนิไปจากรืูปแบบเด้ิม่ท่�เค่ยเป็นิ หรืือเกิด้ New Normal
ด้่งนิ่�นิต่่วเลข “ราย่ไดี้และก็ำาไรท่ี�บุริษััท่ควรไดี้รับุ หาก็ไม่่ม่ี COVID-19” บนิข้อส่ม่ม่ต่ิเด้ิม่
อาจไม่่ม่ค่่ วาม่เหม่าะส่ม่ในิการือธิิบายผลการืด้ำาเนิินิงานิในิภาวะ New Normal ท่บ� รืิษัท่ เผช่ิญอยู่
ในิปัจจุบ่นิและจะเผช่ิญต่่อไปในิอนิาค่ต่

3. COVID-19 = Non-recurring Items?
ว่ต่ถุปรืะส่งค่์หล่กของ Non-GAAP Financial Measure ค่ือ การืให้ข้อมู่ลเช่ิงล่ก
ก่บผู้ใช่้งบการืเงินิในิมุ่ม่ม่องของผู้บรืิหารืเพิ�ม่เต่ิม่จากข้อมู่ลท่�จ่ด้ทำาต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิ
ทางการืเงินิ ต่่วอย่างเช่่นิ การืแยก Non-recurring Items ออกจากผลการืด้ำาเนิินิงานิต่าม่ปกต่ิ
ก็เพื�อให้ผู้ใช่้งบการืเงินิทรืาบถ่งล่กษัณะของรืายการืด้่งกล่าวว่าเป็นิรืายการืท่�ไม่่ปกต่ิและ
ไม่่นิ่าจะเกิด้ข่�นิอ่กในิอนิาค่ต่ ซึ่่�งข้อมู่ลด้่งกล่าวม่่ปรืะโยช่นิ์เม่ื�อต่้องใช่้ปรืะม่าณแนิวโนิ้ม่
ผลการืด้ำา เนิิ นิ งานิของบรืิ ษั่ ท อย่ า งไรืก็ ต่ าม่ผลกรืะทบของ COVID-19 ในิหลายกรืณ่
ม่่ค่วาม่แต่กต่่างจาก Non-recurring Items ต่าม่ปกต่ิ เนิื�องจากย่งไม่่ส่าม่ารืถรืะบุได้้ว่า
ส่ถานิการืณ์ นิ่� จ ะจบลงเม่ื� อ ใด้ (หรืื อ กรืณ่ ท่� เ ลวรื้ า ยท่� สุ่ ด้ ค่ื อ COVID-19 จะอยู่ ก่ บ เรืา
ไปอ่กนิานิ จ่งกล่บกลายเป็นิ Recurring Item) ด้่งนิ่�นิ EBITDAC จ่งอาจไม่่ใช่่ต่่วว่ด้ผล
การืด้ำาเนิินิงานิท่�ส่ะท้อนิ Forward-looking ได้้อย่างส่ม่เหตุ่ส่ม่ผลในิส่ถานิการืณ์ปัจจุบ่นิ
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นิอกจากนิ่� ในิเด้ือนิพฤษัภาค่ม่ 2563 The International
Organization of Securities Commissions (IOSCO)
ได้้เผยแพรื่ IOSCO Statement on Importance of Disclosure
about COVID-19 ซึ่่� ง ได้้ แ ส่ด้งค่วาม่ก่ ง วลเก่� ย วก่ บ การืใช่้
Non-GAAP Financial Measure ท่ไ� ม่่เหม่าะส่ม่ เช่่นิ การืนิำาเส่นิอ
ในิรืูปแบบท่ไ� ม่่ส่ม่ำ�าเส่ม่อ การือธิิบายนิิยาม่ต่่าง ๆ อย่างไม่่เพ่ยงพอ
รืวม่ไปถ่งการืใช่้ Non-GAAP Financial Measure เพื�อปิด้บ่ง
ข้ อ มู่ ล ทางการืเงิ นิ โด้ยเฉพาะอย่ า งยิ� ง ในิส่ถานิการืณ์
ค่วาม่ไม่่แนิ่นิอนิอ่นิเนิื�องจาก COVID-19 นิ่�นิ IOSCO ก็ได้้กำาช่่บ
ให้บรืิษัท่ ต่่าง ๆ ปรืะเม่ินิค่วาม่เหม่าะส่ม่ของรืายการื Alternative
Performance Measures เช่่นิ ผลกรืะทบอ่นิเนิือ� งจาก COVID-19
ไม่่ได้้เป็นิ Non-recurring Items ไปเส่่ยในิทุกกรืณ่ การืจะรืะบุวา่
รืายการืด้้อยค่่านิ่�นิเก่�ยวข้องก่บ COVID-19 ได้้ ก็จะต่้องม่่�นิใจ
ว่ าข้ อบ่ งช่่� ของการืด้้อยค่่า ด้่ งกล่ าวไม่่ ได้้ เกิด้ข่�นิก่อนิการืแพรื่
รืะบาด้ของ COVID-19 นิอกจากนิ่� IOSCO ย่งม่่ค่วาม่เห็นิว่า
การืใช่้แนิวค่ิด้ “ราย่ไดี้และก็ำาไรท่ี�บุริษััท่ควรไดี้รับุ หาก็ไม่่ม่ี
Coronavirus” (ซึ่่ง� IOSCO เรื่ยกว่า Hypothetical Sales and/
or profit measure) เป็นิ Non-GAAP Financial Measure นิ่�นิ
ไม่่เหม่าะส่ม่
อ่านิม่าจนิถ่งต่รืงนิ่� ผูเ้ ข่ยนิค่งต่้องขอบอกว่าอย่าเพิง� กล่ว
Non-GAAP Financial Measure ม่ากจนิเกินิไป ในิทางต่รืงก่นิข้าม่
ต่้องต่รืะหนิ่กว่ารืูปแบบข้อมู่ลเหล่านิ่� ค่ือ การืให้ข้อมู่ลเช่ิงล่ก
ในิมุ่ม่ม่องของผู้บรืิหารืและการืด้ำาเนิินิงานิของธิุรืกิจเพิ�ม่เต่ิม่

จากข้ อ มู่ ล ท่� จ่ ด้ ทำา ต่าม่ม่าต่รืฐานิการืรืายงานิทางการืเงิ นิ
และหลาย ๆ กรืณ่ ก็ เ ป็ นิ ข้ อ มู่ ล ท่� ม่่ ป รืะโยช่นิ์ อ ย่ า งยิ� ง
ต่่ อ การืปรืะม่าณแนิวโนิ้ ม่ ผลการืด้ำา เนิิ นิ งานิของบรืิ ษั่ ท
ในิอนิาค่ต่เส่่ยด้้วยซึ่ำ�า เพ่ยงแต่่ ณ ว่นินิ่� Non-GAAP Financial
Measure อย่าง EBITDAC ย่งค่งม่่ค่วาม่ยากท่�งการืรืะบุรืายการื
และการืค่ำานิวณผลกรืะทบท่�เกิด้ข่�นิโด้ยต่รืงจาก COVID-19
จนิทำา ให้ ม่่ ข้ อ ก่ ง วลด้้ า นิค่วาม่เหม่าะส่ม่และค่วาม่นิ่ า เช่ื� อ ถื อ
ของข้อมู่ลด้่งกล่าว
ส่ำาหรื่บการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานิต่่อส่าธิารืณะ
ของกิ จ การืในิปรืะเทศไทย เท่ า ท่� ผู้ เข่ ย นิทรืาบ เรื่ ย กได้้ ว่ า
ย่งไม่่เห็นิบรืิษั่ทใด้พยายาม่ท่�จะรืายงานิ Hypothetical Sales
and/or Profit Measure อ่ นิ เนิื� อ งจาก COVID-19 หรืื อ
ม่่การืการืใช่้ EBITDAC ในิการืรืายงานิผลการืด้ำาเนิินิงานินิะค่รื่บ
หากท่านิใด้ได้้พบเจอ Case จรืิงในิปรืะเทศไทยก็ม่าเล่าสู่่ก่นิฟัง
ได้้ค่รื่บ
ม่่ ผู้ เ ปรื่ ย บเปรืยไว้ ว่ า ในิช่่ ว งนิ่� หากท่ า นิได้้ พ บก่ บ
บรืิษั่ทท่�อธิิบายผลการืด้ำาเนิินิงานิด้้วย EBITDAC ก็ขอให้ท่านิ
ม่่ ค่ วาม่รืะแวด้รืะว่ ง เหม่ื อ นิก่ บ ต่อนิท่� ท่ า นิรืะแวด้รืะว่ ง
COVID-19 ยาม่ออกจากบ้านิ นิ่�นิหม่ายถ่งท่านิจะต่้องเข้าใจ
และม่่�นิใจว่าบรืิษั่ทส่าม่ารืถรืะบุรืายการื (Identify) และค่ำานิวณ
ผลกรืะทบ (Quantify) ท่�เ กิ ด้ ข่�นิ โด้ยต่รืงจาก COVID-19
ได้้อย่างเหม่าะส่ม่และนิ่าเช่ื�อถือนิ่�นิเองค่รื่บ

โดีย่ Facebook Page “Accounting Analysis”
บทความนี้้�จััดทำาขึ้้�นี้จัากการรวบรวมขึ้้อมูลจัากแหล่งต่่าง ๆ และเป็็นี้ขึ้้อคิดเห็นี้ส่่วนี้บุคคล จั้งไม่จัำาเป็็นี้ต่้องส่อดคล้องกับความเห็นี้ขึ้อง
ส่ภาวิชาช้พบัญช้ และบทความนี้้�ไม่ได้ช้�นี้ำาหรือให้คำาแนี้ะนี้ำาการซื้ื�อขึ้ายหลักทรัพย์ โป็รดศึ้กษาขึ้้อมูลจัากบริษัทอย่างละเอ้ยดก่อนี้การต่ัดส่ินี้ใจัลงทุนี้
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โดย นางกัญญา นิวัฒนสกุล
กรรมการใน่ค์ณะกรรมการวิชิาชิ่พื่บัญชิ่ด้าน่การบัญชิ่บริห้าร

ทางรอดของธุรกิจที่

ควรพิจารณา

ในสถานการณ์ปจั จุบนั การระบาดของ COVID-19 ได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบไปทัว่ ทุกวงการ
ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร การลงทุน ธุรกิจการบิน ฯลฯ ทำาให้ระบบเศรษฐกิจ
เกิ ด ความปั่ น ป่ ว น ส่ ง ผลกระทบโดยรวมเป็ น ลู ก โซ่ ผลสำ า รวจของหลายสำ า นั ก ได้ มี ก าร
ประมาณการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564
ถ้าขอ 3 คำาเพื่อให้คำาจำากัดความของปีที่ผ่านมา ก็น่าจะเป็น

การปรับตััวขององค์์กรที่่� ตั้องเผชิิญกับค์วามไม่แน่่น่อน่ที่างเศรษฐกิจซึ่่�งม่ค์วามกดดัน่
อย่่างมากใน่การลดค์่าใชิ้จ่าย่ การจัดองค์์กรให้้อย่่่ใน่ร่ปแบบของ Shared Services Operation
เพื่่�อให้้ม่การบริห้ารงาน่อย่่างม่ประสิิที่ธิิภาพื่ที่่� CFO ห้ลาย่ที่่าน่ขององค์์กรชิั�น่น่ำาได้น่ำามาปฏิิบัตัิและ
เห้็น่ผลได้จริง ก็น่่าจะเป็น่ที่างเล่อกที่่� CFO ค์วรน่ำามาพื่ิจารณา

Shared Services Operation (SSO) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
ห้ลักการของ SSO เริ�มตั้น่จากการที่่� Business Unit (BU) ตั้องการที่่�จะที่่่มเที่ค์วามสิน่ใจ
ไปใน่การบริห้ารงาน่ที่่เ� ก่ย่� วข้องกับกลย่่ที่ธิ์ตัา่ ง ๆ ขององค์์กรเพื่่อ� เพื่ิม� กำาไรโดย่ม่การโอน่งาน่ที่่เ� ก่ย่� วข้อง
กับงาน่ Transactional ห้ร่องาน่ที่่�เป็น่งาน่ Routine ออกมาจาก BUs แล้วไปรวมกัน่ไว้ที่่� Shared
Services Operation การที่ำาเชิ่น่น่่�จะที่ำาให้้เรารวบรวม Resources ได้จำาน่วน่ห้น่่�งที่่�จะที่ำางาน่
Support BUs ตั่าง ๆ โดย่ม่ตั้น่ที่่น่ของการให้้บริการที่่�ลดลง ใน่ขณะเด่ย่วกัน่จะม่บริการที่่�ด่ข�่น่
เม่�อเรารวมศ่น่ย่์ไว้ที่่� SSO แล้วก็จะเป็น่การสิะดวกมากข่�น่ใน่การน่ำาเที่ค์โน่โลย่่ให้ม่ ๆ เข้ามาใชิ้
ใน่การปรับปร่งกระบวน่การการที่ำางาน่ การจัดให้้ม่การที่ำา Process Improvement ภาย่ใน่ SSO
ถื่อเป็น่ห้ัวใจสิำาค์ัญใน่การบริห้ารงาน่ของ Shared Services
แห้ล่งที่่ม� าของ Saving ของ SSO ได้แก่ การที่ำา Re-engineering, การที่ำา Standardization,
การ Consolidation, การTransformation ของกระบวน่การการที่ำางาน่ รวมไปถื่งการน่ำาเอา
Best Practices มาประย่่กตั์ใชิ้ให้้เข้ากับวัฒน่ธิรรมขององค์์กร เม่�อเราย่้าย่งาน่มาอย่่่ที่่�เด่ย่วกัน่
ที่ำาโดย่กล่่มค์น่เด่ย่วกัน่ก็จะตั้องม่การเปล่�ย่น่แปลงงาน่ให้้เป็น่ Process เด่ย่วกัน่ที่่�เราเร่ย่กว่า
การที่ำา Standardization Processes โดย่เป้าห้มาย่ค์่อที่ำาให้้ม่ประสิิที่ธิิภาพื่มากข่�น่และม่การ
ค์วบค์่มภาย่ใน่ที่่ด� ่

‘SSO
without
IT support
is unthinkable’
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Scope of Work — ขอบเขตงานของ Finance Shared Services
ห้น่่วย่งาน่การเงิน่และบัญชิ่ (Finance & Accounting) เป็น่ห้น่่วย่งาน่ที่่�ได้รับค์วามน่ิย่มสิ่งสิ่ดที่่�จัดให้้ม่การที่ำางาน่แบบ Shared Services
เพื่ราะว่าม่กระบวน่การที่ำางาน่ที่่�ม่กฏิเกณฑ์์ชิัดเจน่เป็น่ไปตัามมาตัรฐาน่การบัญชิ่ที่่�เป็น่ที่่�ย่อมรับโดย่ที่ั�วไป Scope งาน่โดย่รวมของ Finance &
Accounting แบ่งออกเป็น่ 2 สิ่วน่ ค์่อ Transactional F&A และ Strategic F&A จะเห้็น่ได้ว่างาน่ที่่�เก่�ย่วกับ Transactional F&A จะเป็น่งาน่ที่่�สิามารถื
น่ำามาเป็น่ Scope of Work ใน่ค์วามรับผิดชิอบของ SSO ได้

Transactional F&A:

Potential Scope for Shared Service Operations (SSO)

OTC

Order To Cash
Customer Master,
Billing/ Invoicing,
Collection
Accounts Receivable
(AR) Application,
AR Audit, Advertising
& Promotion Expenses,
Bad Debt Provision

PTP

Procure To Pay
Vendor Master,
Accounts Payable (AP)
Vouchering, AP
Payments,
Travel & Entertainment
Expense Audit
and Payments
(Employee Advance)

Strategic F&A:
Center of Excellence (COE)
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

RTR

Record To Report
General Accounting
or General Ledger (GL),
Fixed Asset,
Inter-company
Accounting, Taxes,
Cost Accounting

คำาถาม
ที่เรานำามาพิจารณาในรายละเอียด
ว่างานประเภทใด/ชิ�นใดทีพ่ ร้อมและสามารถ
นำามารวมไว้ที่ 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. Is the process repeatable or
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
การตัอบค์ำา ถืามที่ั� ง 8 เป็ น่ การที่บที่วน่
ให้้ แ น่่ ใจว่ า เม่� อ เราย่้ า ย่งาน่น่ั� น่ ๆ มาที่่� Shared
Services แล้วจะม่ปัญห้าน่้อย่ที่่�สิ่ด ค์วามงดงามของ
8 ค์ำาถืามน่่�อย่่่ตัรงที่่ว� ่าเม่�อค์ำาตัอบของบางค์ำาถืามเป็น่
No (ไม่ ) เราจะไม่ ห้ ย่่ ด เพื่่ ย่ งแค์่ น่ั� น่ เราจะมองห้า
โอกาสิของค์วามเป็ น่ ไปได้ โ ดย่การมองล่ ก ลงไป
ใน่กระบวน่การที่ำางาน่ย่่อย่ ๆ เพื่่�อที่่�จะโอน่งาน่ย่่อย่ ๆ
น่ั� น่ มาด้ ว ย่เม่� อ ม่ ค์ วามเป็ น่ ไปได้ แสิดงให้้ เ ห้็ น่ ถื่ ง
ค์วามม่่งมั�น่และกล้าห้าญที่่�จะย่้าย่งาน่มาที่่� Shared
Services ตัามที่่�ได้ตัั�งเป้าห้มาย่ไว้
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Success Factors/ Lessons Learnt

Top 10 List to Do When Starting or Running Shared Services Operations

1. Executive support for SSO and all initiatives

SSO จะตั้องดิ�น่รน่ตั่อสิ่้และเห้น่่�อย่ย่ากอย่่างมาก ห้ากไม่ได้รับการสิน่ับสิน่่น่จากผ่้บริห้ารระดับสิ่งสิ่ด
ขององค์์กร การสิน่ับสิน่่น่จากผ่้บริห้ารน่่�ตั้องไล่เร่ย่งลงมาถื่งแผน่กตั่าง ๆ ที่่�เก่�ย่วข้องกับการที่ำางาน่ของ F&A
ซึ่่�งก็ห้มาย่ถื่งที่ั�งองค์์กร

2. Measure everything from day one

SSO ตั้องม่การวัดผลการดำาเน่ิน่งาน่เป็น่ราย่วัน่เพื่่�อด่ว่าการปฏิิบัตัิห้น่้าที่่�ที่่�รับผิดชิอบม่ปัญห้าอะไรห้ร่อไม่
ถื้าที่่กวัน่ไม่ม่ปัญห้า แน่่น่อน่ว่าราย่สิัปดาห้์ ราย่เด่อน่ ราย่ปีก็จะสิำาเร็จล่ล่วงไปได้ การวัดผลงาน่อย่่างตั่อเน่่�อง
ถื่อเป็น่เร่�องสิำาค์ัญซึ่่�งเราสิามารถืน่ำา Key Metrics เห้ล่าน่่�ไปที่ำาการ Benchmark กับ SSO อ่�น่เพื่่�อการพื่ัฒน่าและ
ปรับปร่งกระบวน่การที่ำางาน่ตั่อไปได้ด้วย่

3. Configure automation from day one whether you will have
compliance or not

ย่กตััวอย่่างเชิ่น่ วัน่น่่ถื� า้ ห้ากว่า Vendors ของเราย่ังไม่พื่ร้อมที่่จ� ะใชิ้งาน่ EDI ( Electronic Data Interchange)
ก็ไม่เป็น่ไร แตั่ SSO เราเองตั้องเตัร่ย่มตััวเองให้้พื่ร้อมเพื่่�อว่าเม่�อ Vendors น่ั�น่ ๆ พื่ร้อมจะได้ใชิ้งาน่ได้เลย่ เราจะใชิ้
SSO เป็น่ห้น่่ที่ดลองใน่การที่ำา Automation Processes.

4. Location does not matter as much as People

สิ่วน่ประกอบที่่สิ� ำาค์ัญของการจัดตััง� และค์งไว้ของ Shared Services Organization ค์่อ ค์่ณภาพื่ของค์น่/ที่่มงาน่
ซึ่่�งที่่มงาน่ที่่�ม่ค์่ณภาพื่ม่อย่่่พื่ร้อมที่ั�วไป ข่�น่อย่่่กับว่าเราจะสิามารถื Recruit และ Maintain ค์น่ที่่�ม่ค์่ณภาพื่เห้ล่าน่่�
ไว้กับองค์์กรได้อย่่างไร การให้้ค์วามร่้และการพื่ัฒน่าบ่ค์ลากรเป็น่ห้ัวใจสิำาค์ัญของการบริห้ารงาน่ของ SSO

5. Leaders should be someone with Shared Services experience

Leaders ของ SSO ของสิาย่งาน่การเงิ น่ และการบั ญ ชิ่ ค์วรเป็ น่ ผ่้ ที่่� ม่ ป ระสิบการณ์ ที่ำา งาน่จริ ง กั บ
การบริห้ารงาน่ Shared Services มาก่อน่ การดำาเน่ิน่งาน่ของ SSO ม่ค์วามย่ากลำาบากกว่าการที่ำางาน่ของห้น่่วย่งาน่
F&A ที่ั�วไป กระบวน่การที่ำางาน่ของ Finance Shared Services ห้ากเปร่ย่บเที่่ย่บไปก็ค์ล้าย่กับเป็น่ Manufacturing
เอกสิารห้ร่อข้อม่ลตั่าง ๆ ค์่อ Raw Material ที่่�ตั้องได้รับการ Process ห้ร่อที่ำาการผลิตัเพื่่�อให้้ได้ Final Products/
Services กระบวน่การที่ำางาน่ดังกล่าวจะตั้องที่ำาออกมาให้้ได้ประสิิที่ธิิภาพื่ด่ที่่�สิด่

6. Form Process Steering Team from day one

Process Steering Team ชิ่ ว ย่เก่� ย่ วกั บ การ Standardization Processes แตั่ ที่่� สิำา ค์ั ญ ที่่� สิ่ ด ค์่ อ
เป็น่การสิร้างการย่อมรับห้ร่อการ Buy-in จาก Stake-holders วิธิ่ที่่�ด่ที่่�สิ่ดของการที่ำาให้้เกิดการ Buy-in ค์่อ
การม่จำาน่วน่ค์น่ที่่�เป็น่ Process Steering Team ที่่�มาจากแผน่กตั่าง ๆ มากพื่อและมากกว่าจำาน่วน่ที่่มที่่�มาจาก SSO
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7. Get buy-in from all divisions prior to implementing

Process Steering Team จะชิ่วย่ใน่เร่�องของการ Buy-in ที่่�เก่�ย่วกับการเปล่�ย่น่แปลงกระบวน่การที่ำางาน่
เม่�อเราได้เริ�มก่อตัั�ง SSO แล้ว แตั่ก่อน่ห้น่้าน่ั�น่สิิ�งที่่�สิำาค์ัญค์่อการได้รับการย่อมรับห้ร่อการไว้วางใจจากที่่กแผน่ก/
ที่่กห้น่่วย่งาน่ก่อน่ที่่�จะเริ�มม่ Shared Services Center ซึ่่�งการได้รับการสิน่ับสิน่่น่จาก Executives (จากข้อ 1 ของ
List น่่�) จะเป็น่แรงผลักดัน่ที่่ย่� ิ�งให้ญ่ให้้ประสิบค์วามสิำาเร็จ

8. Do not outsource a broken process

ห้ากเราจะ Outsource บาง Process ไปให้้ Service Providers เราค์วรตั้องปรับปร่งกระบวน่การที่ำางาน่
น่ั�น่ ๆ ให้้ด่ก่อน่ มัน่เป็น่เร่�องค์่อน่ข้างย่ากที่่�ค์น่ข้างน่อก (Outsourcer) จะเข้าใจปัญห้าและแก้ไขปัญห้าเห้ล่าน่ั�น่ได้
อย่่างรวดเร็วที่ัน่ใจโดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�งห้ากการแก้ปัญห้าน่ั�น่เก่�ย่วข้องกับการเปล่�ย่น่แปลงวัฒน่ธิรรมขององค์์กร

9. Do not chase cheap labor-chase automation

ค์่าแรงที่่�ม่ราค์าถื่กใน่วัน่น่่�อาจจะกลาย่เป็น่แพื่งได้ใน่อน่าค์ตั เม่�ออัตัราเงิน่เฟ้้อเพื่ิ�มข่�น่ห้ร่อเศรษฐกิจ
เปล่�ย่น่แปลงไป แตั่การที่ำา Automation Process จะไม่แพื่งข่�น่ใน่อน่าค์ตั กล่าวค์่อเม่�อเราใชิ้งาน่ Automation แล้ว
Process จะที่ำางาน่ได้มากข่�น่และเร็วข่�น่

10. Survey your customers immediately

โดย่ปกตัิแล้วเม่�อเราเริ�มการดำาเน่ิ น่การ SSO ไปได้ระย่ะห้น่่�งเชิ่น่ 3 เด่อน่/ 6 เด่อน่ เราค์วรม่การ
สิำารวจค์วามค์ิดเห้็น่ของ Internal Customers โดย่ใชิ้ค์ำาถืามง่าย่ ๆ เพื่่�อด่ค์ะแน่น่ Rating ใน่ประเด็น่ตั่าง ๆ
เชิ่น่ Timeliness, Accuracy, Customer Services, Business Knowledge, Management, เป็น่ตั้น่ เพื่่�อน่ำาผล
การประเมิน่น่ั�น่มาปรับปร่งการที่ำางาน่และการให้้บริการ ใน่บางค์รั�งการที่ำางาน่ของ SSO อาจม่ข้อผิดพื่ลาดบ้าง
แตั่ SSO ก็ตัั�งใจที่่�จะปรับปร่งแก้ไขเพื่่�อจะให้้การบริการที่่�ด่ข�่น่ ห้น่่วย่งาน่ตั่าง ๆ จะเห้็น่ถื่งค์วามตัั�งใจน่่�และพื่วกเขา
จะให้้ค์วามสิน่ับสิน่่น่และค์วามย่อมรับใน่การที่ำางาน่ที่่�ม่การพื่ัฒน่าให้้ด่ข่�น่

‘Processes, Technology, People’
Conclusion
ผลสิำาเร็จที่่�ย่ิ�งให้ญ่ของการจัดตัั�ง Finance Shared Services ค์่อค์วามภ่มิใจที่่�เราได้พื่ัฒน่า
บ่ค์ลากร/ ที่่มงาน่ของ F&A ใน่สิ่วน่ที่่ที่� ำาห้น่้าที่่� Shared Services ให้้ม่ Specialization Skills และ
เป็น่ Process Experts ม่การปรับปร่งกระบวน่การที่ำางาน่อย่่างตั่อเน่่�อง…เพื่่�อให้้ห้น่่วย่งาน่ F&A อ่ก
สิ่วน่ห้น่่�งได้ม่เวลาและโอกาสิปรับเปล่�ย่น่บที่บาที่มาเป็น่ Business Partners กับ Business Units
ตั่าง ๆ เพื่่�อรับม่อกับโลกธิ่รกิจที่่�ม่การเปล่�ย่น่แปลงอย่่างมากใน่ปัจจ่บัน่

‘Difficult Roads
often lead
to Beautiful
Destinations’

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
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โดย รศ. ดร.สมนึึก เอื้้�อื้จิิระพงษ์์พันึธ์์

ปรัะธีานคณีะที่ำางิานโครังิการัเครั่อขี่ายหลูักสูู่ตรัที่างิการับัญชื่่
ในปรัะเที่ศึไที่ย (Thailand Accounting Program Network : TAP-Net)

TAP-Net

Talk

“เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของคนรุ่นใหม่”

TAP-Net Talk เป็นกิจุกรัรัมีที่่�จุัดขีึ�นโดย คณีะที่ำางิานโครังิการัเครั่อขี่ายหลูักสูู่ตรัที่างิการับัญชื่่ในปรัะเที่ศึไที่ย (Thailand Accounting
Program Network : TAP-Net) ซึ่ึ�งิเป็นคณีะที่ำางิาน ภายใต้คณีะกรัรัมีการัวัิชื่าชื่่พบัญชื่่ด้านการัศึึกษาแลูะเที่คโนโลูย่การับัญชื่่ โดยกิจุกรัรัมีน่�
เป็นการัแลูกเปลู่�ยนควัามีรัู้แลูะปรัะสู่บการัณี์ที่างิปฏิิบัติ จุากวัิที่ยากรัผูู้้ที่รังิคุณีวัุฒิด้านบัญชื่่ ดำาเนินรัายการัโดยคณีะที่ำางิานฯ เผู้ยแพรั่ผู้่านชื่่องิที่างิ
Facebook Live สู่ภาวัิชื่าชื่่พบัญชื่่ (https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY) ปรัะมีาณี 1-2 ชื่ั�วัโมีงิ/ตอน ผูู้้รัับชื่มีสู่ามีารัถมี่ปฏิิสู่ัมีพันธี์ถามี-ตอบ
ได้รัะหวั่างิการัดำาเนินรัายการั โดยมี่รัายลูะเอ่ยดวัันแลูะเวัลูาถ่ายที่อดสู่ด ดังิน่�

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

วัันเดืือนปีี

เวัลา

หััวัข้้อเร่อง

ผู้้้ดืำาเนินรายการ

1

พ. ที่่� 24 มี่นาคมี 13.30 น. - เงิินค้างิรัับ/ลููกหน่�การัค้า: การัรัับรัู้แลูะการัวััดมีูลูค่า เน้น Looking Forward Concept
2564
15.30 น. นำาไปสูู่่ Expected Credit Loss เป็นการัเชื่่�อมีโยงิ TFRS15 แลูะ TFRS9 แลูะชื่่�ให้เห็น
จุุดแตกต่างิ NPAEs

2

พฤ. ที่่� 20
13.30 น. - การัพัฒนากรัณี่ศึึกษาที่างิบัญชื่่บรัิหารั แลูะการัสู่อนโดยใชื่้กรัณี่ศึึกษารัะดับปรัิญญาตรั่ แลูะ
อาจารย์์สุรีย์์พ์ร เกีีย์รติ่เฉล่มพ์ร
พฤษภาคมี 2564 15.30 น. การันำาไปใชื่้ในการัสู่อนรัวัมีที่ั�งิการัเชื่่�อมีโยงิไปสูู่่งิานวัิจุัยเชื่ิงิคุณีภาพ

3

พฤ. ที่่� 29
13.30 น. - สู่ินค้าคงิเหลู่อ การัรัับรัู้แลูะการัวััดมีูลูค่า วัิธี่การัต่รัาคา แลูะการันำาเสู่นอในงิบการัเงิิน
กรักฎาคมี 2564 15.30 น. เน้นลูักษณีะสู่ินค้าที่่�หลูากหลูาย เชื่่น สู่ินค้าอุปโภคบรัิโภค สู่ินค้าเกษตรั (หลูังิจุุดเก็บเก่�ยวั)
สู่ินค้าอุตสู่าหกรัรัมี สู่ินค้าที่รััพยากรัธีรัรัมีชื่าติ เป็นต้น

4

พฤ. ที่่� 30
กันยายน 2564

5

ผศ. ดร.นิ่่�มนิ่วล ว่เศษสรรพ์์

รศ.ชฎาพ์ร ฑีีฆาอุติมากีร

13.30 น. กลูยุที่ธี์แลูะเที่คนิคเขี่ยนแลูะต่พิมีพ์บที่ควัามีวัิจุัยที่างิบัญชื่่
15.30 น.

ผศ. ดร.บุุษย์า วงษ์ชวล่ติกีุล

พฤ. ที่่� 25
13.30 น. - การัรัับรัู้รัายได้ตามีสู่ัญญาที่่�ที่ำากับลููกค้า: หลูักการัรัับรัู้รัายได้ 5 ขีั�นตอน สู่ินที่รััพย์หรั่อ
พฤศึจุิกายน 2564 15.30 น. หน่สู่� นิ ตามีสู่ัญญาที่่ที่� ำากับลููกค้า เชื่่อ� มีโยงิไปยังิการัปรัะมีาณีการัหน่สู่� นิ ควัามีแตกต่างิรัะหวั่างิ
PAE แลูะ NPAEs

ดร.ลมุล เกีย์ุร่นิ่ทร์

ผศ. ดร.นิ่่�มนิ่วล ว่เศษสรรพ์์ ปรัะธีานจุัดกิจุกรัรัมีฯ ได้กลู่าวัวั่า กิจุกรัรัมีน่�จุะชื่่วัยสู่่งิเสู่รัิมีสู่รั้างิควัามีเป็นเลูิศึที่างิวัิชื่าชื่่พบัญชื่่ให้กับอาจุารัย์
ในเครั่อขี่ายหลูักสูู่ตรับัญชื่่ในปรัะเที่ศึไที่ย นอกจุากน่� เพ่�อเป็นการัเปิดโอกาสู่ให้มี่การัแลูกเปลู่�ยนควัามีคิดเห็นรัะหวั่างิคณีาจุารัย์กับวัิที่ยากรั ตลูอดจุน
เพ่�อเพิ�มีเวัที่่การัแลูกเปลู่�ยนเรั่ยนรัู้ที่างิวัิชื่าชื่่พที่่�อาจุารัย์ทีุ่กที่่านสู่ามีารัถเขี้าถึงิโดยไมี่จุำากัดเวัลูา

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

วัันเดืือนปีี

เวัลา

1
2

ศึ. ที่่� 26 มี่นาคมี 2564

14.00 น. - 15.00 น.

ก้าวัสูู่่วัิชื่าชื่่พบัญชื่่อย่างิมีั�นใจุในยุคดิจุิที่ัลู

ศึ. ที่่� 30 เมีษายน 2564

14.00 น. - 15.00 น.

ก้าวัสูู่่วัิชื่าชื่่พ “สู่อบบัญชื่่” อย่างิมีั�นใจุ ในยุค Disruption”

ศึ. ที่่� 18 มีิถุนายน 2564

14.00 น. - 15.00 น.

Case Method สู่รั้างิวัิธี่คิดขีองิ “ผูู้้นำา” ฉบับนักบัญชื่่

อาจารย์์ธเรศ สันิ่ติติ่วงศ์ไชย์

ศึ. ที่่� 30 กรักฎาคมี 2564

14.00 น. - 15.00 น.

Up - Skills ผู้่านการัวัิเครัาะห์แลูะนำาเสู่นอกรัณี่ศึึกษา

รศ. ดร.เกีรีย์งไกีร บุุญเล่ศอุทัย์

3
4

หััวัข้้อเร่อง

ผู้้้ดืำาเนินรายการ
ผศ. ดร.ปาร่ชาติ่ มณีีมัย์
อาจารย์์นิ่ัฎสวัญจ์ กี่ติติ่ลาภานิ่นิ่ท์

รศ. ดร.เกีรีย์งไกีร บุุญเล่ศอุทัย์ ปรัะธีานจุัดกิจุกรัรัมีฯ กลู่าวัวั่า กิจุกรัรัมีน่�มี่วััตถุปรัะสู่งิค์ เพ่�อเป็นการัแลูกเปลู่�ยนการัเรั่ยนรัู้สู่ำาหรัับนักศึึกษา
เป็นกิจุกรัรัมีให้ควัามีรัู้ควัามีเขี้าใจุเก่�ยวักับการัเตรั่ยมีควัามีพรั้อมีขีองินักศึึกษาก่อนเขี้าสูู่่วัิชื่าชื่่พบัญชื่่แลูะการัพัฒนาที่ักษะ เที่คนิคการัวัิเครัาะห์ แลูะ
เสู่นอแนวัที่างิแก้ไขีกรัณี่ศึึกษาที่่�เป็นปรัะโยชื่น์ต่อนักศึึกษา แลูะเปิดโอกาสู่ให้มี่การัแลูกเปลู่�ยนควัามีคิดเห็นรัะหวั่างินักศึึกษากับผูู้้มี่ปรัะสู่บการัณี์
ที่างิวัิชื่าชื่่พบัญชื่่
สำาหรับุผ้�ที�มีความสนิ่ใจกี่จกีรรมดังกีล่าว สามารถด้ย์อ� นิ่หลังได�ฟรี! ไม่มีค่าใช�จ่าย์ใด ๆ ทั�งส่�นิ่
ผ่านิ่ช่องทางประชาสัมพ์ันิ่ธ์ติ่าง ๆ ของสภาว่ชาชีพ์บุัญชี
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Computer Vision

Syndrome
ปัญหาใกล้ตัวนักบัญชี
“ที่ ไม่ควรมองข้าม”

เชื่่อว่่า

นัักบััญชื่ีในัยุุคนัี� ทุุกทุ่านัจะต้้องใชื่้คอมพิิว่เต้อร์์ โนั๊ต้บัุ๊ก ร์ว่มไปถึึงอุปกร์ณ์์อิเล็็กทุร์อนัิกส์์ต้่าง ๆ ในัการ์ทุำางานัเป็นัปร์ะจำาแต้่
ทุุกทุ่านัทุร์าบัหร์ือไม่ว่า่ คอมพิิว่เต้อร์์แล็ะอุปกร์ณ์์อเิ ล็็กทุร์อนัิกส์์ต้า่ ง ๆ ทุีม� หี นั้าจอแส์ดงผล็ ส์ามาร์ถึอำานัว่ยุคว่ามส์ะดว่กให้เร์า
อยุ่างหล็ากหล็ายุ แต้่ในัขณ์ะเดียุว่กันัอุปกร์ณ์์เหล็่านัั�นัยุังก่อให้เกิดโทุษต้่อผ้้ใชื่้งานัได้เชื่่นักันั โดยุเฉพิาะเป็นัส์าเหตุ้หล็ักของปัญหาทุางด้านัส์ายุต้า
แล็ะอาการ์ผิดปกต้ิทุางต้า อันัได้แก่ อาการ์ปว่ดต้าเม่อยุล็้าบัร์ิเว่ณ์ต้า การ์ร์ะคายุเคืองต้า การ์มองเห็นัภาพิมัว่ แล็ะการ์แพิ้แส์ง โดยุกล็ุ่มอาการ์
ผิดปกต้ิทุางต้าหร์ือส์ายุต้าเหล็่านัี�ทุี�เกิดจากการ์ใชื่้อุปกร์ณ์์อิเล็็กทุร์อนัิกส์์ต้่าง ๆ เร์ียุกว่่า “โร์คคอมพิิว่เต้อร์์ว่ิชื่ันัซิินัโคม หร์ือ CVS” โร์คนัี�
มีส์าเหตุ้หล็ักมาจากการ์ใชื่้ส์ายุต้าจ้องหนั้าจอคอมพิิว่เต้อร์์ โนั๊ต้บัุ๊ก แทุ็บัเล็็ต้ ส์มาร์์ทุโฟนั เป็นัร์ะยุะเว่ล็ายุาว่นัานั ในั Newsletter ฉบัับัทุี� 98 นัี�
ทุางส์ภาว่ิชื่าชื่ีพิบััญชื่ีจะขอหยุิบัยุกบัทุคว่ามเร์่อง “คอมพิิว่เต้อร์์ว่ชื่ิ นั�ั ซิินัโดร์ม” ของโร์งพิยุาบัาล็ส์มิต้เิ ว่ชื่ มาเผยุแพิร์่เพิ่อให้นักั บััญชื่ีได้ต้ร์ว่จส์อบั
พิฤต้ิกร์ร์มการ์ใชื่้ส์ายุต้าของต้นัเอง แล็ะให้คว่ามส์ำาคัญกับัการ์ด้แล็ส์ุขภาพิห่างไกล็จากโร์คคอมพิิว่เต้อร์์ซิินัโดร์มกันัค่ะ..

ลักษณะของอาการ

โรคคอมพิิ ว เตอร์ วิ ชั่่� น ซิิ น โดรมที่่� ป รากฎชั่่ ด เจนที่่� สุุ ด คื อ
อาการเมื� อ ยล้้ า บริ เวณตา ซิ่� ง เป็ น กลุ้� ม อาการที่างดวงตาที่่� เ กิ ด จาก
การใชั่้สุายตาในการที่ำางานเป็นระยะเวล้านาน เชั่�น การจ้องเอกสุารหรือ
จอคอมพิิวเตอร์อย่�ตล้อดเวล้า โดยสุ�วนใหญ่�นก่ บ่ญ่ชั่่อย�างเรา ๆ ที่�าน ๆ
น่�แหล้ะที่่�ต้องอย่�ก่บเอกสุารแล้ะหน้าจอคอมพิิวเตอร์เป็นเวล้านานโดย
ไม�หยุดพิ่กแล้ะม่กม่อาการ ด่งน่�
1. อาการปวดตา (eye strain)
2. อาการตาแห้้ง ห้รือเคืืองตา (day and irritated eyes)
3. อาการตามััว (blurred vision)
4. อาการเห้็นภาพซ้้อน (diplopia)
5. อาการแพ้แสง (light sensitivity)
6. อาการปวดห้ัว (headaches)
7. อาการปวดคือห้รือปวดห้ลััง (neck or backaches)

สาเหตุของการเกิดโรค

นอกจากจะเกิดจากการใชั่้สุายตา
ก่ บ หน้ า จอคอมพิิ ว เตอร์ เ ป็ น เวล้านานแล้้ ว
ย่งพิบว�า ตำาแหน�งการจ่ดวางจอคอมพิิวเตอร์
ที่่� ไ ม� เ หมาะสุม แสุงสุว� า งหรื อ แสุงสุะที่้ อ น
จากจอคอมพิิวเตอร์ที่่�มากเกินไป ระยะห�าง
ระหว� า งดวงตาก่ บ จอคอมพิิ ว เตอร์ ที่่� ไ ม�
เหมาะสุม ความผิิดปกติของสุายตาของผิ่้ใชั่้
คอมพิิวเตอร์ที่่�ย่งไม�ได้ร่บการแก้ไข ตล้อดจน
ที่�าน่�งที่ำางานที่่�ไม�เหมาะสุม ล้้วนแล้้วแต�เป็น
สุาเหตุของการเกิดคอมพิิวเตอร์วิชั่่นซิินโดรม
ได้ที่่�งสุิ�น
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วิธีีการป้องกัน
1. เล้ือกใชั่้แว�นสุายตาให้เหมาะสุมก่บค�าสุายตาของเรา
ใครที่่�ใชั่้อุปกรณ์อิเล้็กที่รอนิกสุ์บ�อยควรสุวมแว�นที่่�เล้นสุ์
สุามารถกรองแสุงสุ่ฟ้้าได้ เพิื�อชั่�วยให้มองหน้าจอได้สุบาย
ตามากข่�น ต่ดแว�นให้ค�าสุายตาเหมาะสุมโดยจ่กษุุแพิที่ย์
โดยเฉพิาะว่ย 40 ปีขน่� ไป ควรเล้ือกแว�นที่่ม� เ่ ล้นสุ์ที่สุ่� ามารถ
มองในระยะใกล้้ได้ด้วย
2. ใชั่้แผิ�นกรองแสุงวางที่่บหน้าจอคอมพิิวเตอร์ รวมถ่ง
แผิ�นฟ้ิล้์มติดอุปกรณ์ที่ม่� ่หน้าจอที่่�งหมด เพิื�อชั่�วงกรองแสุง
ที่่สุ� ว�างจ้าออกไปบ้าง หรือสุามารถเล้ือกโหมดถนอมสุายตา
บนหน้าจอมือถือ แล้ะแที่็บเล้็ตได้
3. กระพิริบตาให้บ�อยข่�น ป้องก่นอาการตาแห้ง หรือใชั่้
กฎ 20-20-20
• ทีุ่ก ๆ 20 นาที่่ ให้ล้ะสุายตาออกจากหน้าจอ
• ใชั่้สุายตาก่นมองสุิ�งของที่่�อย่�ไกล้ ๆ มากกว�า
20 ฟุ้ต (เป็นต้นไม้สุ่เข่ยวได้ยิ�งด่)
• ใชั่้เวล้ามองค้างไว้นาน 20 วินาที่่
โดยจะเห้็ น ได้ ว่ า คือมัพิ ว เตอร์ วิ ชัั น
ซ้ิ น โดรมัสามัารถป้ อ งกั น ได้ ง่ า ย เพี ย งแคื่
นั ก บัั ญ ชัี อ ย่ า งเรา ๆ ท่่ า น ๆ ปรั บั เปลัี� ย น
พฤติ ก รรมัการท่ำา งาน ห้มัั� น ห้ยุ ด พั ก สายตา
กะพริบัตาบั่อย ๆ แลัะตรวจสุขภาพตาเป็น
ประจำา รวมัท่ั�งปรับัสภาพแวดลั้อมัแลัะท่่าท่าง
ให้้เห้มัาะสมั ก็จะท่ำาให้้ไมั่เกิดโรคืแลัะมัีคืวามัสุข
ในการท่ำางานห้น้าจอคือมัพิวเตอร์ได้ในท่ี�สุด..
โดย ส่่วนงานส่่�อส่ารองค์์กร
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ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

การทดสอบ

"นักบัญชีบริหารระดับสูง"
เมื่่อผ่่านการทดสอบ
ปรนััยและกรณีีศึึกษาแล้้ว
ท่่านจะได้้รัับวุุฒิิบััตร

นัักบััญชีีบริิหาร

จััดอบรมและจััดทดสอบหััวข้้อ
Strategic Management
(การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์)

Risk Management
(การบริิหารความเสี่่�ยง)

หลัักสููตรนี้้�เหมาะสำำ�หรัับ
นัักบััญชีีบริิหาร
ผู้้�สอบบััญชีี
นัักบััญชีีที่่�สนใจ
พััฒนาตนเองสู่่� CFO
ผู้้�สนใจทั่่�วไป
นัักบััญชีีและการเงิินทั่่�วไป

Financial Strategy
(กลยุุทธ์์ทางการเงิิน)

ระดัับรองโดย
บสููง
รัั

สภาวิิชาชีีพบััญชีี
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