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กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพ่�อการเตืือนภัยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนพฤษภาคม 2565 ที่่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

สร�างความเชื่่�อมั�นในความโปีร่งใสขององค์กรดื�วยค้มื่อ 

ISO 37001 แล่ะไอเอสโอปีรับัปีรุงมาตืรฐานสำาหรับั

หน่วยรับัรองระบับัการจัดืการพล่ังงาน STANDARD 

WARNING ไดื�แก่ มาตืรฐานเพ่�อการที่่องเที่่�ยวอย่าง

ปีล่อดืภัยในยุค COVID-19 แล่ะแนนำามาตืรฐานหล่ัก

ที่รัพย์แล่ะเคร่�องมือที่างการเงินที่่�เก่�ยวข�อง สุดืที่�ายน่� 

ขอขอบัคุณสำานักงานเศรษฐกิจอุตืสาหกรรม ที่่�ให�การ

สนับัสนุนงบัปีระมาณดืำาเนินการโครงการสร�างระบับั

ข�อมล้่แล่ะองคค์วามร้� ดื�านมาตืรฐานระบับัการจดัืการ 

แล่ะการเตืือนภัย หร่อ Intelligence Unit
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ปีัญหาการติืดืสินบันหร่อคอร์รัปีชื่ั�นเป็ีนปีัญหาร�าย

แรงระดัืบัโล่ก แล่ะม่ความซัับัซั�อนมากข้�นเป็ีนล่ำาดืับั 

การติืดืสินบันสามารถที่ำาล่ายชื่มุชื่นแล่ะที่ำาล่ายความ

เชื่่�อมั�นของสาธารณชื่นล่งไดื�  องค์การระหว่าง

ปีระเที่ศว่าดื�วยการมาตืรฐาน หร่อไอเอสโอ (Intern-

national Ornganization forn Standarndization) 

ตืระหนักถึงความสำาคัญของปัีญหาน่� จ้งไดื�พัฒนา

มาตืรฐานสากล่ที่่�ชื่ว่ยตือ่ตื�านการคอรร์ปัีชื่ั�นโดืยชื่ว่ย

ให�องค์กรปีล่้กฝัังวัฒนธรรมต่ือตื�านการติืดืสินบัน  

แล่ะไดื�เผู้ยแพร่ค้่มือเล่่มใหม่เพ่�อให�ผู้้�ใชื่�มาตืรฐานไดื�

รับัปีระโยชื่น์ส้งสุดืดื�วย 

ISO 37001, Anti-brniberny management sys-

tems – Requirnements with guidance forn use 

(ระบับัการจดัืการตือ่ตื�านการตืดิืสินบัน – ข�อกำาหนดื

พร�อมคำาแนะนำาสำาหรับัการใชื่�งาน) ชื่่วยให�องค์กร

สามารถกำาหนดืมาตืรการที่่�เหมาะสมในการปี้องกัน

แล่ะจัดืการกับัการติืดืสินบันไดื� ซ้ั�งจะม่การปีล่้กฝััง

วฒันธรรมของความซั่�อสตัืย ์ความโปีรง่ใส แล่ะที่ำาให�

ม่การใชื่�มาตืรฐานอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ  สามารถล่ดื

ความรับัผู้ิดืขององค์กรไดื�หากสงสัยว่าม่การกระที่ำา

ผู้ิดื โดืยแสดืงให�เห็นว่าถึงการไม่ยอมรับัการตืิดื

สนิบันแล่ะไดื�ดืำาเนนิมาตืรการตืา่งๆ เพ่�อล่ดืโอกาสที่่�

จะเกิดืปีัญหาดืังกล่่าวข้�น

ไอเอสโอเพ่�งเผู้ยแพร่ค้่มือฉบัับัใหม่ที่่�ม่ชื่่�อว่า ISO 

37001:2016 – Anti-brniberny management 
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systems – A prnactical guide  (ระบับัการจดัืการ

ตือ่ตื�านการติืดืสนิบัน – ค้มื่อปีฏิบิัติัื) ซั้�งเปีน็ค้ม่อืเชื่งิ

ปีฏิิบััตืิที่่�ช่ื่วยให�ผู้้�ใชื่�มาตืรฐานไดื�รับัแนวที่างแล่ะคำา

แนะนำาในเชิื่งลึ่กมากข้�นเก่�ยวกับัการติืดืสินบันแล่ะ

มาตืรการที่่�สามารถจะที่ำาไดื�เพ่�อกำาจัดืตื�นตือของ

ปีัญหา

ค้มื่อน่�มตั่ืวอยา่งแล่ะคำาแนะนำาเก่�ยวกบััวิธก่ารปีฏิบิัตัืิ

ตืามข�อกำาหนดื โดืยไดื�รับัการสนับัสนุนจากกรณ่

ศึกษาหล่ายกรณ่ การเปีรียบัเที่่ยบักับัเคร่�องมือตื่อ

ตื�านการตืิดืสินบันที่่�เปี็นที่่�ยอมรับัในระดืับัสากล่ แล่ะ

รายการเอกสารที่่�ใชื่�เสริมกันเพ่�อปีระโยชื่น์ในการใชื่�

งาน

โดืยให�ข�อมล้่เก่�ยวกับัวธิเ่ริ�มตื�นใชื่�งานมาตืรฐาน สิ�งที่่�

ตื�องที่ำาเพ่�อนำามาตืรการไปีใชื่� แล่ะวิธ่การปีรับัแตื่งให�

สอดืคล่�องกับับัริบัที่แล่ะความตื�องการเฉพาะของ

องค์กร

ISO 37001:2016 – Anti-brniberny management 

systems – A prnactical guide   เปี็นค้่มือปีฏิิบััตืิ

ที่่� ไ ดื� รั บัการพัฒนาร่ วมกั บัองค์ ก า รพัฒนา

อุตืสาหกรรมแห่งสหปีระชื่าชื่าตืิ (UNIDO) 

ที่่�มา: https://www.iso.orng/news/rnef2669.

html
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เปี้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งยืนจำาเปี็นตื�องอาศัย
ความรว่มมอืรว่มใจขององคก์รทัี่�วโล่ก ซั้�งขั�นตือน
ที่่�สำาคัญปีระการหนึ�งในการบัรรลุ่สมรรถนะดื�าน
สิ�งแวดืล่�อมขององคก์รกค็อื การไดื�รบััการรบััรอง
ระบับัการจัดืการพล่ังงาน (EnMS) เนื�องจาก
เปี็นการแสดืงให�ผู้้�ม่ส่วนไดื�ส่วนเส่ยเห็นว่าม่การ
ปีรับัปีรุงการใชื่�พล่ังงานแล่ะปีระสิที่ธิภาพอย่าง
แที่�จริง อย่างไรก็ตืาม กระบัวนการรับัรองจะตื�อง
สอดืคล่�องกันแล่ะใชื่�ความสามารถขององค์กรที่่�
ให�การรับัรองดื�วย ดืังนั�น ไอเอสโอจ้งไดื�ปีรับัปีรุง
มาตืรฐานสำาหรับัผู้้�ตืรวจปีระเมินที่่�ดืำาเนินงานดืัง
กล่่าวให�เหมาะสมแล่ะม่ความที่ันสมัยมากข้�น
ระบับัการจัดืการพลั่งงานจะชื่่วยให�องค์กร
สามารถสร�างระบับัแล่ะกระบัวนการที่่�จำาเปีน็ในการ
ปีรับัปีรุงปีระสิที่ธิภาพการใชื่�พล่ังงานอย่างตื่อ
เนื�องรวมถึงปีระสิที่ธิภาพการใชื่�พลั่งงานการใชื่�
พล่ังงาน แล่ะการบัริโภคพล่ังงาน
ISO 50003, Enerngy management systems 
– Requirnements forn bodies prnoviding 
audit and cerntification of enerngy manage-
ment systems  (ระบับัการจดัืการพลั่งงาน – ข�อ
กำาหนดืสำาหรับัหน่วยงานที่่�ให�การตืรวจสอบัแล่ะ
รับัรองระบับัการจัดืการพล่ังงาน) ไดื�รับัการ
ออกแบับัมาเพ่�อชื่่วยให�หน่วยรับัรองสามารถจัดื
ที่ำาข�อกำาหนดืเพ่�อให�มั�นใจว่าม่ความสามารถ
สอดืคล่�องแล่ะเป็ีนกล่างในกระบัวนการตืรวจสอบั
แล่ะรับัรอง
ที่ั�งน่� ม่จุดืปีระสงค์เพ่�อใชื่�กับัมาตืรฐาน ISO/IEC 
17021 (มาตืรฐานข�อกำาหนดืสำาหรับัหน่วยตืรวจ
ปีระเมินแล่ะรับัรองระบับัการจัดืการ) ซั้�งเป็ีนชุื่ดืข�อ
กำาหนดืที่่�ชื่ว่ยให�หนว่ยรบััรองสามารถดืำาเนินการ
รับัรองระบับัการจัดืการไดื�โดืยม่ข�อกำาหนดืดื�าน
พล่งังานเพ่�มเตืมิสำาหรบัักระบัวนการวางแผู้นการ

ตืรวจสอบั แล่ะม่วัตืถุปีระสงค์เพ่�อให�แน่ใจว่าผู้้�
ตืรวจปีระเมินม่ที่ักษะที่่�เหมาะสม
เมื�อเร็วๆ น่� มาตืรฐานดืังกล่่าวไดื�รับัการปีรับัปีรุง
ให�ที่ันสมัยเพ่�อ ให�สอดืคล่�องกับัแนวที่างที่่�
สอดืคล่�องกนัซ้ั�งใชื่�สำาหรับัระบับัการจัดืการไอเอส
โอที่ั�งหมดืโดืยมก่ารปีรับัปีรุงรวมถึงการชื่ี�แจงการ
คำานวณวันตืรวจสอบัการปีระยุกตื์ใชื่�ข�อกำาหนดื
สำาหรับัองค์กรหล่ายสถานที่่�แล่ะความสามารถ
ที่างเที่คนคิสำาหรบััผู้้�ที่่�เก่�ยวข�องกบััการตืรวจสอบั 
EnMS
ISO 50003 เป็ีนเพยีงหนึ�งในมาตืรฐานหล่ายฉบับัั
ในชื่ดุืมาตืรฐานระบับัการจัดืการพลั่งงานของไอเอ
สโอที่่� ออกแบับัมาเพ่� อ ใชื่� เสริมแล่ะรองรับั
มาตืรฐาน ISO 50001, Enerngy management 
systems – Requirnements with guidance 
forn use (ระบับัการจัดืการพล่ังงาน – ข�อกำาหนดื
พร�อมคำาแนะนำาในการใชื่�งาน)
ยงัมม่าตืรฐานในชื่ดุืระบับัการจดัืการพล่งังานของ
ไอเอสโอฉบัับัอื�นๆ อ่กดืังตื่อไปีน่�
1. ISO 50004, Enerngy management 
systems – Guidance forn the implementa-
tion, maintenance and imprnovement of 
an ISO 50001 enerngy management sys-
tem (ระบับัการจัดืการพล่ังงาน – คำาแนะนำา
สำาหรับัการนำาไปีใชื่� การบัำารุงรักษาแล่ะการ
ปีรับัปีรุงระบับัการจัดืการพล่ังงาน ISO 50001)
2. ISO 50005, Enerngy management 
systems – Guidelines forn a phased im-
plementation (in development) (ระบับัการ
จดัืการพล่งังาน - แนวที่างสำาหรบััการดืำาเนินการ
ตืามขั�นตือนในการพัฒนา)
3. ISO 50006, Enerngy management 
systems – Evaluating enerngy pernforn-

ไอเอสโอปรับปรุงมาตรฐานสำาหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน ไอเอสโอปรับปรุงมาตรฐานสำาหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน 

mance using enerngy baselines and en-
erngy pernfornmance indicatorns (ระบับัการ
จัดืการพล่ังงาน - การปีระเมินปีระสิที่ธิภาพการ
ใชื่�พลั่งงานโดืยใชื่�พ่�นฐานพลั่งงานแล่ะตัืวบ่ังชื่ี�
ปีระสิที่ธิภาพการใชื่�พล่ังงาน ซ้ั�งอย้่ระหว่างการ
ปีรับัปีรุง)
4. ISO 50009, Enerngy management 
systems – Guidance forn implementing a 
common enerngy management system in 
multiple ornganizations (ระบับัการจัดืการ
พล่ังงาน – คำาแนะนำาสำาหรับัการนำาระบับัการ
จัดืการพล่ังงานไปีใชื่�ในหล่ายองค์กร)
5. ISO 50011, Enerngy management 
system – Measurnement of enerngy man-
agement prnogrness ระบับัการจัดืการพล่ังงาน 
- การวดัืความคบืัหน�าการจดัืการพล่งังาน ซั้�งอย้่
ระหว่างการพัฒนา
6. ISO 50015, Enerngy management 
systems – Measurnement and vernification 
of enerngy pernfornmance of ornganizations – 
Genernal prninciples and guidance (ระบับัการ
จัดืการพล่ังงาน - การวัดืแล่ะการตืรวจสอบั
ปีระสทิี่ธภิาพพลั่งงานขององค์กร – หล่กัการแล่ะ
คำาแนะนำาที่ั�วไปี)
มาตืรฐานดืังกล่่าวไดื�รับัการพัฒนาโดืยคณะ
กรรมการวิชื่าการไอเอสโอ ISO/TC 301, En-
erngy management and enerngy savings 
โดืยม่เล่ขานุการคือ ANSI ซ้ั�งเปี็นสถาบััน
มาตืรฐานแห่งชื่าตืิของปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา 

ท่ี่�มา: https://www.iso.orng/news/rnef2668.
html
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อุตืสาหกรรมท่ี่องเท่ี่�ยวเป็ีนหนึ�งในหล่ายอุตืสาหกรรมท่ี่�ไดื�รับัผู้ล่กระที่บัอย่าง
หนักไปีที่ั�วโล่กจากการแพร่ระบัาดืของ COVID -19  เนื�องจากการที่่องเที่่�ยว
เปี็นแหล่่งสร�างงานแล่ะอาชื่ีพตื่างๆ ราว 1 ใน 10 ของงานที่่�ม่อย้่ที่ั�วโล่กซั้�งเปี็น
สถิติืที่่�ม่นัยสำาคัญต่ือผู้ลิ่ตืภัณฑ์มวล่รวมของแต่ืล่ะปีระเที่ศแล่ะส่งผู้ล่ต่ือความ
เปี็นอย้่ของผู้้�คนหล่ายร�อยล่�านคนที่ั�วโล่ก แล่ะภาคส่วนน่�ยังม่ส่วนในการ
สนับัสนุนดื�านการอนุรักษ์สัตืว์ปี่า วัฒนธรรมแล่ะแหล่่งมรดืกโล่ก จ้งส่งผู้ล่ก
ระที่บัตื่อการดืำาเนินงานในดื�านน่�ดื�วย

ข�อม้ล่ล่่าสุดืชื่ี�ให�เห็นว่านับัตืั�งแตื่เกิดืวิกฤตื COVID-19 ม่การปีระมาณ
การม้ล่ค่าความส้ญเส่ยในอุตืสาหกรรมการที่่องเที่่�ยวถึง 1.2 ล่�านล่�าน
เหรียญสหรัฐแล่ะส่งผู้ล่ตื่อการจ�างงานกว่าร�อยล่�านคน การฟื้นฟ้ภาคส่วน
น่�จ้งม่ความจำาเปี็นอย่างยิ�ง แตื่ก็ตื�องคำานึงถึงการปีกปี้องสุขภาพแล่ะความ
ปีล่อดืภัยของทีุ่กคนดื�วย

ไอเอสโอตืระหนักถึงความสำาคัญของปีัญหาน่� จ้งไดื�พัฒนาเอกสารข�อกำาหนดื
ที่่�สาธารณชื่นสามารถเข�าถึงไดื� ISO/PAS 5643 (Publicly available 
specifications: PAS) เพ่�อชื่่วยแก�ปีัญหาดืังกล่่าว

นาตืาเล่่ย ออที่ิส เดือ ซัาราเที่ ผู้้�จัดืการคณะกรรมการวิชื่าการไอเอสโอที่่�
พัฒนา ISO / PAS 5643 กล่่าวว่าคณะกรรมการฯ ไดื�ใชื่�แนวที่างระดืับัชื่าตืิ
แล่ะระดัืบัสากล่ท่ี่�ม่อย่้แล่�วในการที่ำาให�ข�อกำาหนดืเป็ีนไปีในทิี่ศที่างเดื่ยวกันแล่ะ
ขยายให�เปี็นเอกสารที่่�ครอบัคลุ่มซั้�งทีุ่กปีระเที่ศสามารถนำาไปีใชื่�ไดื� แล่ะเธอหวัง
เปี็นอย่างยิ�งว่าภาคการที่่องเที่่�ยวจะกล่ับัมาม่บัที่บัาที่อ่กครั�งภายใตื�แนวที่างท่ี่�
ม่ความปีล่อดืภัยแล่ะม่ความยั�งยืน

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

มาตรฐาน

เพื่่�อการ

ท่่องเท่่�ยว

อย่าง

ปลอดภััย

ในยุค 

COVID-19
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อย่างไรก็ตืาม ไม่ม่ใครรับัปีระกันไดื�ว่าโล่กจะกล่ับัไปีเปี็นเชื่่นเดืิมแล่ะสิ�งที่่�ตื�องพบัเจออย้่เสมอก็คือความไม่แน่นอนซั้�งไม่
สามารถคาดืเดืาอะไรไดื�  แตื่จุดืปีระสงค์ของแนวที่างดืังกล่่าว คือเพ่�อสนับัสนุนอุตืสาหกรรมให�ม่ความคล่่องตืัวแล่ะขณะ
เดื่ยวกันก็ตื�องม่ความรอบัคอบั เพ่�อให�สามารถตื�อนรับัผู้้�มาเยือนอ่กครั�งภายใตื�เง่�อนไขที่่�ดื่ที่่�สุดืเที่่าที่่�จะเปี็นไปีไดื� ที่ั�งน่� เพ่�อ
เปี็นการสร�างความไว�วางใจข้�นมาใหม่แล่ะที่ำาให�ทีุ่กคนม่ความมั�นคงปีล่อดืภัย

เอกสาร ISO/PAS 5643, Tournism and rnelated sernvices – Requirnements and guidelines to rneduce the 
sprnead of COVID-19 in the tournism industrny เปี็นข�อกำาหนดืเร่�องการที่่องเที่่�ยวแล่ะบัริการที่่�เก่�ยวข�อง  ซั้�งสามารถ
ใชื่�เปี็นแนวที่างในการปีฏิิบััตืิเพ่�อล่ดืการแพร่ระบัาดืของ COVID-19 ในอุตืสาหกรรมการที่่องเที่่�ยว เอกสารน่�ม่ขอบัเขตื
กว�างขวางซ้ั�งสามารถชื่่วยให�ผู้้�ให�บัริการที่ั�งหมดืในภาคการที่่องเที่่�ยวมั�นใจในบัริการที่่�ม่ความปีล่อดืภัยยิ�งข้�นแล่ะปี้องกัน
การแพร่กระจายของไวรัส ตืัวอย่างเชื่่น ผู้้�ให�บัริการดื�านที่่�พัก พ่พ่ธภัณฑ์ การขนส่ง กิจกรรมที่่�ให�ปีระสบัการณ์ตื่างๆ แล่ะ
มัคคุเที่ศก์ เปี็นตื�น 

เอกสารน่�ไดื�รับัการออกแบับัมาเพ่�อชื่่วยให�ผู้้�ให�บัริการการที่่องเที่่�ยวสามารถดืำาเนินมาตืรการที่่�ดื่ที่่�สุดืเพ่�อความปีล่อดืภัย
ของทีุ่กคนแล่ะสร�างความมั�นใจให�กับันักที่่องเที่่�ยวในสิ�งที่่�ผู้้�ให�บัริการไดื�จัดืเตืรียมไว�อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ
เอกสาร ISO/PAS ยังไดื�รับัการรับัรองจากคณะกรรมการยุโรปีดื�านการมาตืรฐาน (Eurnopean Committee forn Stan-
darndization: CEN) ว่าเปี็นตืราปีระที่ับัที่่�สร�างความมั�นใจในความปีล่อดืภัยจากโรคระบัาดื COVID-19 ของการที่่องเที่่�ยว
ยุโรปี ดืังนั�น จ้งแสดืงให�เห็นถึงความมุ่งมั�นในแนวที่างปีฏิิบััตืิแล่ะสร�างความมั�นใจว่าจะเกิดืข้�นอย่างกว�างขวางที่ั�วที่ั�งภ้มิภาค
ยุโรปี

ตืราปีระที่ับัน่�กำาหนดืโดืยข�อตืกล่งการปีระชืุ่มเชื่ิงปีฏิิบััตืิการ CEN 2 ฉบัับั ไดื�แก่ CWA 5643-1, Tournism and rnelated 
sernvices – Requirnements and guidelines to rneduce the sprnead of Covid-19 in the tournism industrny 
(การที่่องเที่่�ยวแล่ะบัริการที่่�เก่�ยวข�อง – ข�อกำาหนดืแล่ะแนวที่างเพ่�อล่ดืการแพร่กระจายของโควิดื -19 ในอุตืสาหกรรม
การที่่องเที่่�ยว),  (ISO PAS 5643: 2021) แล่ะ CWA 5643-2, Tournism and rnelated sernvices – Requirnements 
and guidelines to rneduce the sprnead of Covid-19 in the tournism industrny – Eurnopean visual identity 
(การที่่องเที่่�ยวแล่ะบัริการที่่�เก่�ยวข�อง - ข�อกำาหนดืแล่ะแนวที่างเพ่�อล่ดืการแพร่กระจายของ Covid-19 ในอุตืสาหกรรม
การที่่องเที่่�ยว – เอกล่ักษณ์ที่างภาพของยุโรปีซั้�งมุ่งเน�นไปีที่่�คำาแนะนำาแล่ะข�อกำาหนดืเฉพาะของยุโรปี)

ISO / PAS 5643 ชื่่วยให�ผู้้�ที่่�ม่บัที่บัาที่ในอุตืสาหกรรมที่่องเที่่�ยวสามารถระบัุแล่ะนำามาตืรการไปีใชื่�เพ่�อล่ดืการแพร่ระบัาดื
ของ COVID-19 โดืยคำานึงถึงวิธ่การแล่ะแนวที่างปีฏิิบััตืิที่่�ม่ความแตืกตื่างกันที่ั�วโล่ก

มาเรีย คร้ซั กาดืิซั  ผู้้�ปีระสานงานของคณะที่ำางานที่่�พัฒนา ISO/PAS กล่่าวว่ารวมเอกสารน่�รวมถึงข�อกำาหนดืแล่ะคำา
แนะนำาเพ่�อปีกปี้องนักที่่องเที่่�ยว แล่ะยังครอบัคลุ่มถึงคนในที่�องถิ�นแล่ะพนักงานของผู้้�ให�บัริการการที่่องเที่่�ยวดื�วย

เอกสาร ISO/PAS ม่ความยืดืหยุ่นแล่ะครอบัคลุ่มเพียงพอที่่�จะปีรับัให�เข�ากับัองค์กรทีุ่กปีระเภที่รวมถึง SMEs ดื�วย ดืังนั�น 
จ้งม่คำาแนะนำาว่าองค์กรสามารถนำาไปีปีรับัใชื่�ไดื�นับัตืั�งแตื่สถานที่่�พัก ร�านอาหาร ชื่ายหาดืแล่ะสวนสาธารณะ บัริษัที่ ขนส่ง 
มัคคุเที่ศก์ สปีา พ่พ่ธภัณฑ์ แล่ะแหล่่งมรดืกที่างวัฒนธรรม อุตืสาหกรรมการปีระชืุ่มแล่ะกิจกรรม ไปีจนถึงผู้้�ปีระกอบั
กิจการดื�านการเดืินที่างแล่ะการที่่องเที่่�ยว เปี็นตื�น

ISO/PAS 5643 ไดื�รับัการพัฒนาโดืยคณะกรรมการวิชื่าการ ISO/TC 228, Tournism and rnelated sernvices การที่่อง
เที่่�ยวแล่ะบัริการที่่�เก่�ยวข�องซั้�งม่เล่ขานุการคือ UNE ซั้�งเปี็นสถาบัันมาตืรฐานแห่งชื่าตืิของปีระเที่ศสเปีน 

ที่่�มา: https://www.iso.orng/news/Ref2672.html
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การซ่ั�อขายหล่ักที่รัพย์ที่างการเงินที่ั�วโล่ก

ข้�นอย้่กับัรหัสที่่�เชื่่�อถือไดื�จำานวนหนึ�งเพ่�อ

ให�แน่ใจว่าการที่ำาธุรกรรมม่ความปีล่อดืภัย

ซั้�งหนึ�งในจำานวนนั�นก็คือรายการรหัส CFI 

(การจำาแนกปีระเภที่ของเคร่�องมือที่างการ

เงิน) ซั้�งกำาหนดืไว�ในมาตืรฐานไอเอสโอ ซั้�ง

เพ่�งมก่ารเผู้ยแพรม่าตืรฐานฉบับััใหม ่ที่ำาให�

ม่รายการรหัสอิเล่็กที่รอนิกส์ที่่�จะสนับัสนุน

กระบัวนการบัำารงุรกัษาที่่�มป่ีระสทิี่ธภิาพแล่ะ

คล่่องตืัวมากข้�น ที่ั�งน่� เพ่�อตือบัสนองความ

ตื�องการของอุตืสาหกรรมไดื�ดื่ยิ�งข้�น

มาตืรฐาน ISO 10962, Securnities and 

rnelated financial instrnuments – Clas-

sification of financial instrnuments (CFI) 

code  (หล่กัที่รพัยแ์ล่ะเคร่�องมอืที่างการเงนิ

ท่ี่�เก่�ยวข�อง - รหัสการจำาแนกปีระเภที่ของ

เคร่�องมือที่างการเงิน) เปี็นการอ�างอิงที่ั�ว

โล่กสำาหรบััรหสัที่่�ใชื่�ในการจดัืปีระเภที่เคร่�อง

มอืที่างการเงนิเชื่น่เงนิสดื อนพุนัธ ์หรอ่การ

แล่กเปีล่่�ยนเงินตืราตืา่งปีระเที่ศ เผู้ยแพรค่รั�ง

แรกเมื�อปี ี2520 (ค.ศ.1997) เพ่�อตือบัสนอง

ความตื�องการของชืุ่มชื่นการเงินในการจัดื

ปีระเภที่เคร่�องมือที่างการเงินที่ั�วโล่ก 

นอกจากน่� ยังไดื�รับัการพัฒนาเพ่�อแก�ไข

ปีญัหาเก่�ยวกบััการไดื�รบััข�อมล้่เก่�ยวกบััหล่กั

ที่รัพยเ์มื�อที่ำาการซั่�อขายกบััตืล่าดืที่่�แตืกตืา่ง

กนัแล่ะไมส่ามารถจัดืกลุ่ม่หล่กัที่รัพย์ไดื�อย่าง

สอดืคล่�องกัน

รหสั CFI ชื่ว่ยเพ่�มปีระสทิี่ธภิาพ ความแมน่ยำา 

แล่ะการปีระมวล่ผู้ล่โดืยตืรง ตืล่อดืจนการ

ค�นพบั การเปีรยีบัเที่ย่บั แล่ะการรวมข�อมล้่

เคร่�องมอืที่างการเงนิที่ั�วโล่ก ซั้�งมก่ารใชื่�โดืย

องค์กรตืา่งๆ เชื่น่ บัรษิทัี่ผู้้�ให�บัรกิารที่างการ

เงนิ เพ่�อระบัแุล่ะจดัืปีระเภที่เคร่�องมอืที่างการ

เงนิอยา่งเหมาะสม หรอ่หน่วยงานกำากบััดืแ้ล่

เพ่�อจัดืปีระเภที่แล่ะรวมกลุ่่ม

คอร์บั่ เด่ืยร์ หัวหน�าโครงการของกลุ่่มผู้้�

เชื่ี�ยวชื่าญที่่�พัฒนามาตืรฐานกล่า่วว่ามาตืรฐาน

ฉบัับัล่่าสุดืจะเปี็นการปีฏิิวัติือุตืสาหกรรม

เนื�องจากมร่ป้ีแบับัความหมายที่่�อ่านรายการ

รหัสแล่ะค่าตื่างๆ ไดื�ดื�วยเคร่�องอ่าน

ที่ำาให�ตือนน่�ไม่เพียงแตื่จะเข�าถึงรหัสไดื�ง่าย

ข้�นเท่ี่านั�น แต่ืยังช่ื่วยให�สามารถรายงานไดื�

แม่นยำาข้�น ปีระหยัดืเวล่ามากข้�นแล่ะล่ดืข�อ

ผู้ิดืพล่าดืไดื�อ่กดื�วย นอกจากน่� เรากำาลั่ง

ดืำาเนนิการเพ่�อสื�อสารการเปีล่่�ยนแปีล่งแล่ะ

ตืิดืตืามปีระวัติืการเปีล่่�ยนแปีล่งของรหัสที่่�

ตืั�งไว�เพ่�อให�สอดืคล่�องกับัข�อกำาหนดืดื�าน

กฎระเบั่ยบัของธนาคารที่ั�วโล่ก”

มาตืรฐาน ISO 10962 ฉบัับัล่่าสุดืจะไดื�

รับัการจัดืการโดืยหน่วยงานบัำารุงรักษา

โดืยเฉพาะ เพ่�อให�แน่ใจว่ารายการม่ความ

ที่ันสมัยอย่้เสมอแล่ะตือบัสนองต่ือความ

ตื�องการของอุตืสาหกรรม ซั้�งเก่�ยวข�องกับั

ตืล่าดืหล่ักที่รัพย์ ธนาคาร นายหน�า หน่วย

งานกำากบััดืแ้ล่ แล่ะสถาบันัอื�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข�อง

กับัหล่ักที่รัพย์

ISO 10962 ไดื�รับัการพัฒนาโดืยคณะ

กรรมการไอเอสโอ ISO / TC 68, Financial 

sernvices, คณะอนุกรรมการ SC 8, Refern-

ence data forn financial sernvices โดืยม่

เล่ขานุการคือ SNV ซั้�งเป็ีนสถาบันัมาตืรฐาน

แห่งชื่าตืิของปีระเที่ศสวิตืเซัอร์แล่นดื์ 

ที่่�มา: https://www.iso.orng/news/

rnef2675.html


