สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Federation of Accounting Professions
Under the Royal Patronage of His Majesty the King
ที่ สวบช. 1273/2562						
วันที่ 3 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�ำปี 2562
เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เรียกประชุมใหญ่สามัญ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ประจ�ำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อบรม
สัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
ข้อมูลประกอบ สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดท�ำรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่
23 มิถุนายน 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี (www.tfac.or.th) เพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
มติที่ประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
วาระที่ 3
รายงานผลการด�ำเนินงานเพื่อทราบ
ข้อมูลประกอบ สภาวิชาชีพบัญชีได้สรุปผลการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชี
ของแต่ละด้าน ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 เพื่อรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีของสภาวิชาชีพบัญชี ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อมูลประกอบ สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดท�ำงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่ ง เห็ น ควรน� ำ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจ�ำปี 2562 อนุมตั งิ บการเงิน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามทีไ่ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
โดยมีผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ผลการด�ำเนินงาน

ประจ�ำปี
2561

ประจ�ำปี
2560

ฐานะการเงิน

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

184,298
150,564
33,734

170,001
134,854
35,147

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
เงินทุนสะสม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2561
662,879
247,618
415,261

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2560
626,973
246,110
380,863

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6838 ซึ่งสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
จดหมายเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562
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วาระที่ 5

วาระที่ 6

วาระที่ 7

วาระที่ 8
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พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
ข้อมูลประกอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2562 ดังนี้
1. แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
2. ก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2562 เป็นจ�ำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของ
นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ พ.ศ. ....
ข้อมูลประกอบ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
เพือ่ ด�ำเนินการพิจารณาทบทวน ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี
ให้มีความเหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีได้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ 4) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547 เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของนายก
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ระยะเวลาการได้สิทธิเลือกตั้งและการแสดงหลักฐานของสมาชิก ตลอดจน
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการของคณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตั้ง ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญ ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้ง
หรือการแต่งตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชี
ของแต่ละด้าน อ�ำนาจหน้าที่และการด�ำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. ....
ข้ อ มู ล ประกอบ คณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ท� ำ ร่ า งข้ อ บั ง คั บ
สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อด�ำเนินการพิจารณาทบทวน ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับต่าง ๆ
ของสภาวิชาชีพบัญชีให้มีความเหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีได้ยกเลิกข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 5) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่ง
การพ้นจากต�ำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละการด�ำเนินการอืน่
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 16)
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่งของประธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละการด�ำเนินการอืน่ ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
แต่ละด้าน (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2) พ.ศ. 2550 เพือ่ ปรับปรุงเกีย่ วกับเรือ่ งคุณสมบัตขิ องประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ของแต่ละด้าน ตลอดจนให้กรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านด�ำรงต�ำแหน่งเกินสองวาระได้ ให้เกิดความเหมาะสมยิง่ ขึน้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญ ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ข้อมูลประกอบ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้เสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการประเภทอื่น ๆ ตามข้อ 7 (6) เนื่องจาก
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบางประเภทไม่จ�ำเป็นต้องมีการทดสอบ แต่บางประเภทอาจมีการทดสอบ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในแต่ละกิจกรรมของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม
และสามารถด�ำเนินการได้ โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นว่า การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ
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วาระที่ 9

กรณีต้องผ่านการทดสอบก็ให้เป็นไปตามข้อ 7 (6) เดิม ส่วนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ต้องผ่าน
การทดสอบก็ให้ก�ำหนดข้อขึ้นใหม่ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญของการแก้ไข โดยให้เพิ่มเติม (7) ในข้อ 7 ดังนี้
			
“พัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีก�ำหนด”
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญ ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ
ข้อมูลประกอบ
		
1. พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 50 ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการจรรยาบรรณจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี
จากบุคคลทีม่ คี วามเทีย่ งธรรมและมีความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นทีป่ ระจักษ์ และมาตรา 51 ก�ำหนดให้กรรมการจรรยาบรรณ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้
		
2. ปัจจุบนั กรรมการจรรยาบรรณมีทงั้ สิน้ จ�ำนวน 13 คน ซึง่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จะมีกรรมการจรรยาบรรณ
6 คน ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง คือ
			
(1) นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ)
			
(2) นายวิชิต
กรวิทยาคุณ
กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ)
			
(3) นายสงวน พงศ์หว่าน
กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ)
			
(4) นายสุรชัย สนธิรติ		
กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ)
			
(5) ผศ. ดร.อรนุช สูงสว่าง		
กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ)
			
(6) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบสองวาระ)
		
3. คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ำปี 2562 เพื่อให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2552 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
			
(1) นายกมล
จันทิมา 		
ประธานอนุกรรมการ
			
(2) นางฤดี
จิวาลักษณ์
อนุกรรมการ
			
(3) นายศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์ อนุกรรมการ
		
4. คณะอนุกรรมการสรรหาได้ด�ำเนินการสรรหาและประชาสัมพันธ์ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลที่เหมาะสม ดังนี้
			
(1) กรรมการ และอนุกรรมการ ทุกคณะในสภาวิชาชีพบัญชี มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
			
ในการสรรหาและเสนอชื่อต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
			
(2) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีส่วนเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการสรรหาและเสนอชื่อ
			
(3) ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียของ
			
สภาวิชาชีพบัญชี
		
ทั้งนี้ จากการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตลอดจนความเหมาะสม
ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสรรหาจึงมีมติเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม
เป็นกรรมการจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี
ประจ�ำปี 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ�ำนวน 6 คน ดังนี้
			
(1) นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2
			
(2) นายวิชิต
กรวิทยาคุณ
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2
			
(3) นายสงวน พงศ์หว่าน
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2
			
(4) นายสุรชัย สนธิรติ		
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2
			
(5) ผศ. ดร.อรนุช สูงสว่าง		
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2
			
(6) นายโยธิน จ๋วงพานิช
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง วาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ และให้เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชือ่ บุคคลจ�ำนวน 6 คน ข้างต้น ประกอบด้วย กรรมการ 5 คน
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องในวาระที่ 2 และกรรมการ 1 คน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งในวาระที่ 1 เพื่อเป็นกรรมการจรรยาบรรณ
ประจ�ำปี 2562 โดยให้เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2685 2500 โทรสาร 0 2685 2501
(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิททางออก 1)
website : www.tfac.or.th , E-mail : tfac@tfac.or.th , Facebook : www.facebook.com/tfac.family
ทางระบบออนไลน์ท่ี www.tfac.or.th หรือ Scan QR Code และในวันประชุ มใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
ขอให้ท่านแสดงบัตรสมาชิ กหรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้ท่ีมีรูปถ่ายประกอบการลงทะเบียนด้วย

โปรดแจ้งความจ�ำนงการเข้าร่วม ภายในวันจันทร์ท่ี 24 มิถุนายน 2562

ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้ น 6 อาคารสภาวิชาชี พบัญชี

สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ประจ�ำปี 2562
ในวันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

จดหมายเชิ ญเข้าร่วมประชุ มใหญ่สามัญ

วาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
		
สภาวิชาชีพบัญชีขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาแจ้งความจ�ำนงในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี
2562 ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ทางระบบออนไลน์ที่ www.tfac.or.th และในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2562 ขอให้ท่านโปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่หน่วยงาน
ของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบการลงทะเบียนด้วย
		
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะเผยแพร่รายงานประจ�ำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ก่อนวันประชุม
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์)
เลขาธิการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
แนะนำ�การเดินทางมายังอาคารสภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก (ใช้เส้นทางจุดเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อออกประตู 1 ทางออกติดสยามสมาคม)
หรือโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (ลงสถานี สุขุมวิท ใช้ทางออกประตู 1
ติดสยามสมาคม)
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