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สีารีจากนายกสีภาว่ิชาชีพบัญชี
ฉบับปฐมฤกษ์์

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566

สวัสดีครับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุุกทุ่าน ผมนายว่รีว่ิทีย์
เจนธนากุ ล ร้้ ส่ ก ภาคภ้ มิ ใ จและเป็็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ� ง ทุี� ส มาชิ ก ได้ ใ ห้้
ความไว้วางใจและเลือกให้้เข้ามาป็ฏิิบัติห้น้าทุี�เป็็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี
วาระป็ี 2563-2566 จากการป็ระชุ ม ให้ญ่ วิ ส ามั ญ เพ่ อ เลื อ กตั� ง
เม่อวันที� 22 สิงหาคมทีผ่
� า่ นมา ผมขอเป็็นตัวแทุนของสภาวิชาชีพบัญชี
และผ้ส้ มัคร ในการกล่าวขอบคุณเพ่อนสมาชิกทุุกทุ่านทุีส� ละเวลาเดินทุาง
มาร่วมเลือกตั�งครั�งนี� รวมไป็ถ่งคณะกรรมการอำานวยการเลือกตั�ง
ผ้บ้ ริห้าร และเจ้าห้น้าทุีส� ภาวิชาชีพบัญชี ทุีม� สี ว่ นทุำาให้้กจิ กรรมการเลือก
ตั�งครั�งนี�ผ่านพ้นราบร่นไป็ด้วยดี

ผมขอเรีียนว่่า

ณ ว่ันนี�ไม่มีทีีม 1 หรีือ ทีีม 2
แต่่มีแค่่ “ทีีมเดีียว่”
ทีี�จะเข้ามาทีำางาน
ดี้ว่ยค่ว่ามเสีียสีละ โปรี่งใสี
และต่รีว่จสีอบไดี้ ในฐานะ

ค่ณะกรีรีมการี
สีภาว่ิชาชีพบัญชีชุดีใหม่

ขอให้้สมาชิกสภาฯ ทุุกทุ่านมั�นใจว่าผมและคณะกรรมการชุดนี�
จะทุำางานโดยให้้ความสำาคัญกับสมาชิกส่วนรวมเป็็นห้ลัก เป็็นทุี�พ่�ง
ของสมาชิกทุุกภาคส่วนได้จริง และจะมุ่งมั�นพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
บัญชีของเราให้้เป็็นสากล ลดขั�นตอนการทุำางานเพ่อเพิ�มป็ระสิทุธิิภาพ
และนำาเทุคโนโลยี เข้ามาใช้รองรับการทุำางานให้้มป็ี ระสิทุธิิภาพและรอบคอบ
รัดกุม ตลอดจนส่งเสริมความร้้ทุางวิชาการ และแลกเป็ลี�ยนความเห้็น
กั บ ห้น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในด้ า นเศรษฐกิ จ เพ่ อ ให้้ นั ก บั ญ ชี ไ ด้ ร่ ว มกั น
ห้าแนวทุางป็ฏิิบัติแก่ผ้ใช้งานได้อย่างเห้มาะสมโดยจะรายงานการทุำางาน
ให้้ทุุกทุ่านรับทุราบเป็็นระยะ ๆ อย่างสมำ�าเสมอ
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สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ เป็็ น สภาอั น ทุรงเกี ย รติ ทุี� ธิำ า รงไว้
ซ่� ง ศั ก ดิ์ ศ รี ข องชาวบั ญ ชี ทุุ ก คนต้ อ งคำ า น่ ง ถ่ ง
ป็ระโยชน์ของป็ระเทุศชาติ ป็ระชาชน และผ้ป็้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี เราทุุกคนทุี�นี�ล้วนเป็็นพี�น้องกัน
ย่อมมีความป็รารถนาดีต่อกัน ในการทุี�จะช่วยกัน
สร้างสรรค์สิ�งดีให้้ส่วนรวม ขอบคุณครับ

วรวิทย์ เจนธนากุล

นายกสภาวิชาชีพบัญชี
22 สิงหาคม 2563

Activity� ��ภาพกิจกรรม
สวััสดีีค่ะ่ สมาชิิกทุุกทุ่าน เผลอเดีีย� วัเดีียวัก็เข้้าส่เ่ ดีือนกันยายนแล้วันะค่ะ ซึ่่ง� ในทุุกปีี
ข้องเดีือนกันยายนนั�นจะไม่มีวัันหยุดีราชิการเลย แต่่สำาหรับปีีนี�สืบเนื�องจากการแพร่ระบาดี
ข้องโรค่ต่ิดีเชิือ� ไวัรัสโค่โรนา 2019 หรือโค่วัิดี-19 ส่งผลให้ในเดีือนเมษายนไม่มวัี นั หยุดีเทุศกาล
สงกรานต่์ ดีังนั�น ทุี�ปีระชิุม ค่รม. มีมต่ิเห็นชิอบให้กำาหนดีวัันหยุดีราชิการในเดีือนกันยายน
2563 เพิ�มข้่�น 2 วััน ไดี้แก่ วัันศุกร์ทุี� 4 และ วัันจันทุร์ทุี� 7 กันยายน จ่งทุำาให้ในเดีือนกันยายน
มี วัั น หยุ ดี ต่ิ ดี ต่่ อ กั น ถึ่ ง 4 วัั น เพื� อ นสมาชิิ ก หลายทุ่ า นก็ ค่ งวัางแผนเดีิ น ทุางทุ่ อ งเทุี� ย วั
กันอย่างมีค่วัามสุข้ เพราะภาค่รัฐไดี้ออกมาต่รการจ่งใจกระตุ่น้ ให้ปีระชิาชินเดีินทุางทุ่องเทุีย� วั
ในหลายมาต่รการ อาทุิเชิ่น “เราเทุี�ยวัดี้วัย” และ “เทุี�ยวัปีันสุข้” เปี็นต่้น การทุ่องเทุี�ยวั
เชิ่ น นี� นั บ เปี็ น การชิ่ วั ยกระตุ่้ น การใชิ้ จ่ า ย การบริ โ ภค่ภาค่เอกชิน ซึ่่� ง เปี็ น ส่ วั นสำา ค่ั ญ
ในการพยุงเศรษฐกิจข้องปีระเทุศไดี้เปี็นอย่างดีีค่่ะ
อีกหน่�งเรื�องทุี�สำาค่ัญ นั�นก็ค่ือ ผลการเลือกต่ั�งค่ณะกรรมการสภาวัิชิาชิีพบัญชิี
เมื� อ วัั น ทุี� 22 สิ ง หาค่ม 2563 ณ ไบเทุค่ บางนา โดียการเลื อ กต่ั� ง ค่รั� ง นี� คุุ ณ วรวิ ท ย์์
เจนธนากุุล ไดี้รับเลือกต่ั�งให้เปี็นนายกสภาวัิชิาชิีพบัญชิีค่นทุี� 5 และนับวั่าเปี็นค่รั�งแรก
ข้องสภาวัิชิาชิีพบัญชิีทุี�มีผลการเลือกต่ั�งแบบทุีมผสมระหวั่าง ทุีม 1 และทุีม 2 นอกจากนั�น
ผ่้เข้ียนข้อให้รอต่ิดีต่ามการแต่่งต่ั�งต่ำาแหน่งกรรมการซึ่่�งทุี�ปีระชิุมใหญ่เลือกต่ั�งจากสมาชิิก
ทุั� ง 5 ทุ่าน วั่าแต่่ละทุ่านจะไดี้ รับต่ำาแหน่งใดีบ้าง โดียแต่่ละต่ำาแหน่ งปีระกอบไปีดี้ วัย
นายทุะเบียน เหรัญญิก พัฒนาวัิชิาชิีพบัญชิี ปีระชิาสัมพันธ์์ และเลข้าธ์ิการ นอกจากนี�
ยังมีกรรมการผ่้ทุรงคุ่ณวัุฒิ 3 ทุ่าน ปีระธ์านค่ณะกรรมการกำาหนดีมาต่รฐานบัญชิี 1 ทุ่าน
และปีระธ์านค่ณะกรรมการจรรยาบรรณ 1 ทุ่าน ทุี�ต่้องไดี้รับการแต่่งต่ั�งอีกเชิ่นเดีียวักัน
ซึ่่�งรวัมแล้วัจะมีองค่์ปีระกอบทุั�งหมดี 17 ทุ่าน ต่ามพระราชิบัญญัต่ิวัิชิาชิีพบัญชิี พ.ศ. 2547
(มาต่รา 22)
นอกจากนั�น อย่าลืมต่ิดีต่ามอ่านบทุค่วัามต่่าง ๆ ทุี�น่าสนใจภายในเล่ม อาทุิเชิ่น
บทุค่วัามทุักษะสำาค่ัญสำาหรับผ่ส้ อบบัญชิีในอนาค่ต่ และบทุค่วัามนักบัญชิีกบั การจัดีระเบียบ
ชิีวัิต่กันดี้วัยนะค่ะ เพราะการอ่านบทุค่วัามจาก TFAC Newsletter นั�นสามารถึใชิ้นับ CPD
อย่างไม่เปี็นทุางการข้องผ่ส้ อบบัญชิีไดี้ และสามารถึนำามาใชิ้ทุดีแทุนการนับ CPD อย่างเปี็น
ทุางการต่ามเงื�อนไข้ทุี�สภาวัิชิาชิีพบัญชิีกำาหนดีไดี้เชิ่นกัน สุดีทุ้ายนี� ผ่้เข้ียนข้อฝากข้้อค่ิดีดีี
“เมื�อปีระต่่แห่งค่วัามสุข้บานหน่�งปีิดีลง อีกบานจะเปีิดีข้่�นมา หากแต่่บ่อยค่รั�งทุี�เรามัวัแต่่จม
อย่่กับปีระต่่บานทุี�ปีิดีลง จนเรามองไม่เห็นปีระต่่อีกบานหน่�งทุี�เปีิดีข้่�นมารอเรา – Helen
Keller” สวััสดีีค่่ะ
ที่ปรึกษา

• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผูู้้อำานี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

คณะผู้จัดทำ�

• สาวิตา สุวรรณกูล ผูู้้จััดการส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• วรวีร์ แก้วมณี เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้ส่�อสารองคำ์กร
• ชยากรณ์ นุกูล เจั้าห้นี้้าทำ้�ส่วนี้งานี้ส่�อสารองคำ์กร

วัตถุประสงค์

เอกสารฉบัับันี้้� จััดทำำาขึ้้�นี้เพื่่�อเป็็นี้ส่�อกลางในี้การนี้ำาเสนี้อขึ้้อมููลขึ้่าวสารทำ้�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์
แก่ ผูู้้ ป็ ระกอบัวิ ช าช้ พื่ บัั ญ ช้ มูิ ใ ช่ ก ารให้้ คำำา แนี้ะนี้ำา ห้ร่ อ คำวามูคำิ ด เห้็ นี้ ด้ า นี้กฎห้มูาย ทำั� ง นี้้�
สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิ์ิ�ไมู่รับัรองคำวามูถููกต้้องคำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ป็ัจัจัุบัันี้ขึ้องขึ้้อมููลเนี้่�อห้า
ต้ัวเลขึ้ รายงานี้ห้ร่อขึ้้อคำิดเห้็นี้ใด ๆ และไมู่มูคำ้ วามูรับัผู้ิดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด ๆ ไมู่วา่ เป็็นี้ผู้ลโดยทำางต้รง
ห้ร่อทำางอ้อมูทำ้�อาจัจัะเกิดขึ้้นี้� จัากการนี้ำาขึ้้อมููลไมู่วา่ ส่วนี้ห้นี้้ง� ส่วนี้ใดห้ร่อทำัง� ห้มูดในี้เอกสารฉบัับันี้้ไ� ป็ใช้
กำ�หนดเวลา���เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายเด่อนี้ (ทำุกต้้นี้เด่อนี้)
ข้อมูลติดต่อ��Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook����https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
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Activity� ��ภาพกิจกรรม

โครงการ CPD (Non Verify CPD)
for TFAC Memberมาตรการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
แบบไม่เป็นทางการแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบใบอนุญาต
การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่

เมื�อวัันพฤหัสบดีีทุี� 13 สิงหาค่ม 2563 สภาวัิชิาชิีพบัญชิี
จั ดีพิ ธ์ีมอบใบอนุญาต่การเปี็นผ่้สอบบัญชิีรับอนุญาต่และอบรม
จรรยาบรรณผ่้สอบบัญชิีรายใหม่ โดียมีผ่้สอบบัญชิีรายใหม่เข้้าร่วัม
พิธ์ีจำานวัน 92 ราย โดียภายในงานไดี้รับเกียรต่ิจาก นาย์จักุรกุฤศฏิ์ิ�
พาราพั น ธกุุ ล นายกสภาวัิ ชิ าชิี พ บั ญ ชิี ใ นข้ณะนั� น กล่ า วัแสดีง
ค่วัามยิ น ดีี แ ละมอบใบอนุ ญ าต่การเปี็ น ผ่้ ส อบบั ญ ชิี รั บ อนุ ญ าต่
แก่ผ่้สอบบัญชิีใหม่ ณ อาค่ารสภาวัิชิาชิีพบัญชิี
ทุั� งนี� ในวัั นดีั งกล่าวัไดี้มีการเต่รียมค่วัามพร้ อมโดียให้
ค่วัามร่้ ค่ วัามเข้้ า ใจแก่ ผ่้ ส อบบั ญ ชิี ใ หม่ เพื� อ ให้ ก ารปีฏิิ บั ต่ิ ง าน
ข้องผ่้ ส อบบั ญ ชิี รั บ อนุ ญ าต่มี คุ่ ณ ภาพเปี็ น ไปีต่ามมาต่รฐาน
ทุางวัิชิาชิีพ ซึ่่�งรวัมถึ่งมาต่รฐานดี้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
และชิี� แจงเรื� อ งข้้ อ บั ง ค่ั บ และข้้ อ กำา หนดีข้องสภาวัิ ชิ าชิี พ บั ญ ชิี
ทุี�เกี�ยวัข้้องกับผ่้สอบบัญชิี
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เนื�องจากสถึานการณ์การแพร่ระบาดีข้องโรค่ต่ิดีเชิื�อไวัรัส
COVID-19 ส่งผลให้รฐั บาลปีระกาศสถึานการณ์ฉุกุ เฉุินทุัวั� ราชิอาณาจักร
ต่ามพระราชิกำา หนดีการบริ ห ารราชิการในสถึานการณ์ ฉุุก เฉุิ น
(พรก.ฉุุ ก เฉุิ น ) จากปีระเดี็ น ปีั ญ หาดีั ง กล่ า วั สภาวัิ ชิ าชิี พ บั ญ ชิี
จ่งไดี้ออกมาต่รการชิ่วัยเหลือผ่้สอบบัญชิี ทุี�ไม่สามารถึดีำาเนินการ
พัฒนาค่วัามร่้ต่่อเนื�องทุางวัิชิาชิีพแบบเปี็นทุางการไดี้ โดียอนุโลม
ให้สามารถึนำาชิั�วัโมงการพัฒนาค่วัามร่้ต่่อเนื�องทุางวัิชิาข้ีพแบบทุี�
ไม่เปี็นทุางการมาใชิ้ทุดีแทุนแบบเปี็นทุางการไดี้
สภาวัิชิาชิีพชิีบญ
ั ชิี จีงเห็นถึ่งค่วัามสำาค่ัญในการเพิม� ชิ่องทุาง
การชิ่วัยเหลือผ่ส้ อบบัญชิีและสมาชิิกสภาวัิชิาชิีพบัญชิีในการพัฒนา
ค่วัามร่้ ต่่ อ เนื� อ งแบบเปี็ น ทุางการและไม่ เ ปี็ น ทุางการภายใต่้
สถึานการณ์ COVID-19 จ่งกำาหนดีแผนการจัดีอบรมสัมมนาในร่ปีแบบ
การถึ่ายทุอดีสดีผ่านสื�อ Social Media ข้องสภาวัิชิาชิีพบัญชิี
เพื�อให้ง่ายต่่อการต่ิดีต่ามไดี้ในทุุกทุี�ทุุกเวัลา
รับชมคุลิปทั�งหมด Scan QR Code
หรือ https://bit.ly/30f6joJ

การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี 2563

เมื� อ วัั น อาทุิ ต่ ย์ ทุี� 9 สิ ง หาค่ม 2563 สภาวัิ ชิ าชิี พ บั ญ ชิี จั ดี การปีระชิุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ปีระจำา ปีี 2563 ณ ศ่ น ย์ อ บรมสั ม มนา
ศาสต่ราจารย์เกียรต่ิคุ่ณเกษรี ณรงค่์เดีชิ ชิั�น 6 อาค่ารสภาวัิชิาชิีพบัญชิีโดียมี นาย์จักุรกุฤศฏิ์ิ� พาราพันธกุุล นายกสภาวัิชิาชิีพบัญชิี
ในข้ณะนั�น เปี็นปีระธ์านในทุี�ปีระชิุมพร้อมดี้วัยค่ณะกรรมการสภาวัิชิาชิีพบัญชิี และผ่้ทุรงคุ่ณวัุฒิดี้านต่่าง ๆ โดียทุี�ปีระชิุมไดี้ดีำาเนินการ
ต่ามระเบียบวัาระต่่าง ๆ ทุั�ง 9 วัาระ ปีระกอบดี้วัย
วาระท่� 1 เรื�องทุี�ปีระธ์านแจ้งทุี�ปีระชิุมทุราบ
วาระท่� 2 พิจารณารับรองรายงานการปีระชิุมใหญ่สามัญ ปีระจำาปีี 2562 เมื�อวัันเสาร์ทุ�ี 29 มิถึุนายน 2562
วาระท่� 3 รายงานผลการดีำาเนินงานเพื�อทุราบ
วาระท่� 4 พิจารณาอนุมัต่ิงบการเงินสำาหรับปีีสิ�นสุดีวัันทุี� 31 ธ์ันวัาค่ม 2562
วาระท่� 5 พิจารณาแต่่งต่ั�งผ่้สอบบัญชิีและกำาหนดีค่่าต่อบแทุนการสอบบัญชิี ปีระจำาปีี 2563
วาระท่� 6 พิจารณาให้ค่วัามเห็นชิอบร่างข้้อบังค่ับสภาวัิชิาชิีพบัญชิีวั่าดี้วัยหลักเกณฑ์์และคุ่ณสมบัต่ิข้องผ่้สอบบัญชิีรับอนุญาต่
(ฉุบับทุี� 3) พ.ศ. ....
วาระท่� 7 พิจารณาให้ค่วัามเห็นชิอบร่างข้้อบังค่ับสภาวัิชิาชิีพบัญชิี วั่าดี้วัยการปีฏิิบต่ั หิ น้าทุี� อำานาจหน้าทุี� และการพ้นจากต่ำาแหน่ง
ข้องผ่้ ดีำา รงต่ำา แหน่ ง อุ ปี นายก เลข้าธ์ิ ก าร เหรั ญ ญิ ก นายทุะเบี ย น และต่ำา แหน่ ง อื� น ๆ ต่ามทุี� ค่ ณะกรรมการ
สภาวัิชิาชิีพบัญชิีกำาหนดี พ.ศ. ....
วาระท่� 8 พิจารณาให้ค่วัามเห็นชิอบบุค่ค่ลเพื�อดีำารงต่ำาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทุนกรรมการทุี�ค่รบวัาระ
วาระท่� 9 เรื�องอื�น ๆ (หากมี)
ภายในงานมีสมาชิิกสภาวัิชิาชิีพบัญชิีเข้้าร่วัมปีระชิุมทุั�งสิ�น 278 ค่น แบ่งเปี็นเปี็นสมาชิิก
สามัญ 274 ค่น สมาชิิกวัิสามัญ 1 ค่น และสมาชิิกสมทุบ 3 ค่น สภาวัิชิาชิีพบัญชิีข้อข้อบพระคุ่ณ
สมาชิิกทุุกทุ่านทุี�ให้ค่วัามสนใจและรวัมถึ่งร่วัมแสดีงค่วัามค่ิดีเห็นทุี�มีปีระโยชิน์รวัมถึ่งสละเวัลา
อันมีค่า่ มาเข้้าร่วัมการปีระชิุมในค่รัง� นี� สำาหรับทุ่านสมาชิิกทุีไ� มไ่ดีเ้ ข้้าร่วัมการปีระชิุมสามารถึดีาวัน์โหลดี
เอกสารปีระกอบการปีระชิุม และรายงานปีระจำาปีีไดี้โดียการ Scan QR Code หรือเข้้าส่่เวั็บไซึ่ต่์
สภาวัิชิาชิีพบัญชิี www.tfac.or.th

เอกสารประกอบการประชุุม

สามารถึดีาวัน์โหลดีไดี้โดีย Scan QR Code

รายงานประจำำาปี 2562

สามารถึดีาวัน์โหลดีไดี้โดีย Scan QR Code
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ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

ตามที่่ส� ภาวิิชาชีพ่ บัััญ
ั ชีจัั่ ดั ให้้้ม้ ก่ ารที่ดสอบััควิามร้ข้ องผู้้้ข้ อข้น� ที่ะเบัั่ยนเป็็นผู้้้ส้ อบัับัััญ
ั ชีร่ บััั อนุญาตระห้้วิีางเดือนสิงห้้าคม
ถึ้ง เดือนกันยายน 2563 กีอนการที่ดสอบััผู้้้้เข้ารับััการที่ดสอบััต้องตรวิจััสอบััข้อม้ลตีาง ๆ ให้้้้ครบััถึ้้วินเพื�อเตร่ยมควิามพร้อม
ในวิันที่ดสอบัั สีวินงานที่ะเบัั่ยนจัั้งขอป็ระชาสัมพันธ์์์์เรื�องข้อควิรระวิังในการเตร่ยมตัวิเข้าที่ดสอบััเบััื�องต้นเพื�อเป็็นป็ระโยชน์
ตีอผู้้้้เข้ารับััการที่ดสอบััดังน่�

กำำ�หนดกำ�รกำ�รทดสอบคว�มร้�ของผู้้�ขอข้�นทะเบียนเป็็นผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญ�ต ครั�งที� 46 (2/2563)
กำาหนดการทดสอบ

การทดสอบครั�งที� 46 (2/2563)

วิิชาการบััญชี 1

วิันเสาร์ที่ี� 29 สิงหาคม 2563

วิิชาการบััญชี 2

วิันอาที่ิตย์์ที่ี� 30 สิงหาคม 2563

วิิชาการสอบับััญชี 1

วิันเสาร์ที่ี� 5 กันย์าย์น 2563

วิิชาการสอบับััญชี 2

วิันอาที่ิตย์์ที่ี� 6 กันย์าย์น 2563

วิิชากฎหมาย์ที่ี�เกี�ย์วิข้้องกับัการประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี 1

วิันเสาร์ที่ี� 12 กันย์าย์น 2563

วิิชากฎหมาย์ที่ี�เกี�ย์วิข้้องกับัการประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี 2

วิันอาที่ิตย์์ที่ี� 13 กันย์าย์น 2563

เริ่่�มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามสอบมหาว่ทยาลัยหอการิ่ค้้าไทย ถนนว่ภาวดีริ่ังส่ต ด่นแดง กริุ่งเทพฯ

ที่ั�งน่� ผู้้้้เข้ารับััการที่ดสอบััสามารถึศึ้กษารายละเอ่ยดเพื�อเติมที่่�เวิ็บััไซต์สภาวิิชาช่พบัััญช่ www.tfac.or.th เมน้บััริการ
เลือกห้้ัวิข้อผู้้้เ้ ข้ารับััการที่ดสอบัั ข้อควิรระวิังเล็ก ๆ น้อย ๆ เห้้ลีาน่ผู้้้� เ้ ข้ารับััการที่ดสอบััไมีควิรมองข้าม เพือ� ป็ระโยชน์แกีตวิั ที่ีานเอง
ขอให้้้ทีุ่กคนโชคด่ในการที่ำาข้อสอบัั แล้วิเจััอกันในฐานะการเป็็นผู้้้้สอบัับัััญช่รับััอนุญาตนะคะ
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โดย..ส่วนงานทะเบียน

ประกาศผลผ้�ได้�รับเลือกตั้ั�ง 2563

นายกสภาวิิชาชีพบััญชี กรรมการซึ่่�งที่ี�ประชุมใหญ่เลืือกตั้ั�งจากสมาชิกสามัญ
แลืะประธานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีแตั้่ลืะด้้าน

เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 22 สิงหาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวัิชาช่พบััญช่ ในพร์ะบัร์มื่ร์าชูปถััมื่ภ์ (สภาวัิชาช่พบััญช่) จััดการ์ปร์ะชุมื่ใหญ่วัิสามื่ัญ
เพ่อ� ดำาเนินการ์เลื่อกตั้ัง� นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ กร์ร์มื่การ์ซึ่่ง� ที่่ป� ร์ะชุมื่ใหญ่เลื่อกตั้ัง� จัากสมื่าชิกสามื่ัญ แลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มื่การ์วัิชาช่พบััญช่
แตั้่ลืะด้าน ในเวัลืา 09.00 น ณ ภิร์ัชฮอลืลื์ 1-3 ศูนย์ปร์ะชุมื่แลืะนิที่ร์ร์ศการ์ ไบัเที่คบัางนา โดยมื่่ นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพันธกุล
นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ เป็นปร์ะธานในที่่�ปร์ะชุมื่ พร์้อมื่ด้วัยคณะกร์ร์มื่การ์อำานวัยการ์เลื่อกตั้ั�ง
โดยเร์ิ�มื่ให้ผูู้้มื่่สิที่ธิเลื่อกตั้ั�งใช้สิที่ธิเลื่อกตั้ั�งได้ในเวัลืา 10.01 น. เป็นตั้้นไป แลืะสิ�นสุดการ์ลืงคะแนนเส่ยงในเวัลืา 15.00 น. หลืังจัากนั�น
จั่งเข้้าสู่ข้�นั ตั้อนการ์นับัคะแนนเส่ยง ซึ่่�งผู้ลืการ์เลื่อกตั้ั�งเป็นดังตั้่อไปน่�
นายีกสภาวิิชุาชุ่พบัญ่ชุ่

หมื่ายเลืข้ 2(1)
นายวิรวิ์ทย์ เจันธนากุล

กรรมการซึ่่�งที่่�ประชุุมใหญ่่เลือกตั้ั�งจากสมาชุิกสามัญ่

หมื่ายเลืข้ 2(2)
นายฉััตรชััย วิ์ไลรัตนสุุวิรรณ

หมื่ายเลืข้ 1(2)
นางสุุวิ์มล กฤตยาเกียรณ์

หมื่ายเลืข้ 1(5)
นายสุุพจัน์ สุ์งห์์เสุน่ห์์

หมื่ายเลืข้ 2(3)
นายธีรชััย อรุณเรืองศ์ร์เล์ศ

หมื่ายเลืข้ 2(6)
นายปิิยะพงศ์ แสุงภััทราชััย

ประธานคณะกรรมการวิิชุาชุ่พบัญ่ชุ่

ด้�านการที่ำาบัญ่ชุ่

ด้�านการสอบบัญ่ชุ่

ด้�านการบัญ่ชุ่บริหาร

ด้�านการวิางระบบบัญ่ชุ่

ด้�านการบัญ่ชุ่ภาษี่อากร

ด้�านการศ่กษีาและเที่คโนโลยี่การบัญ่ชุ่

หมื่ายเลืข้ 2(7)
นายพ์ชั์ต ลีละพันธ์เมธา

หมื่ายเลืข้ 2(10)
นางสุาวิเยาวิลักษณ์ ชัาต์บััญชัาชััย

หมื่ายเลืข้ 1(8)
นายวิ์น์จั ศ์ลามงคล

หมื่ายเลืข้ 1(11)
นายอนันต์ สุ์ร์แสุงทักษ์ณ

หมื่ายเลืข้ 1(9)
นางภััทรลดา สุง่าแสุง

หมื่ายเลืข้ 1(12)
นายศ์ลปิพร ศรีจั�นั เพชัร

• ปร์ะกาศคณะอำานวัยการ์เลื่อกตั้ั�ง ฉบัับัที่่� 6/2563 เร์่�อง ปร์ะกาศผู้ลืการ์เลื่อกตั้ั�งนายกสภาวัิชาช่พบััญช่ กร์ร์มื่การ์ซึ่่�งที่่�
ปร์ะชุมื่ใหญ่เลื่อกตั้ั�งจัากสมื่าชิกสามื่ัญ แลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มื่การ์วัิชาช่พบััญช่แตั้่ลืะด้านข้องสภาวัิชาช่พบััญช่ พ.ศ. 2563
ดูร์ายลืะเอ่ยดเพิ�มื่เตั้ิมื่ได้ที่่� http://www.tfac.or.th/upload/9414/PJAKUhP0Jp.pdf
• ปร์ะกาศผู้ลืการ์นับัคะแนนเส่ยงเลื่อกตั้ั�ง
ดูร์ายลืะเอ่ยดเพิ�มื่เตั้ิมื่ได้ที่่� http://www.tfac.or.th/upload/9414/PgFkLWDxks.pdf
สภาวัิชาช่พบััญช่ข้อแสดงควัามื่ยินด่กับัผูู้้ที่่�ได้ร์ับัเลื่อกตั้ั�งเป็นนายกสภาวัิชาช่พบััญช่ กร์ร์มื่การ์ซึ่่�งที่่�ปร์ะชุมื่ใหญ่เลื่อกตั้ั�ง
จัากสมื่าชิกสามื่ัญ แลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มื่การ์วัิชาช่พบััญช่แตั้่ลืะด้านข้องสภาวัิชาช่พบััญช่ วัาร์ะปี พ.ศ. 2563-2566 ที่ั�งน่� จัำานวันผูู้้ใช้สิที่ธิ
ที่างคณะกร์ร์มื่การ์อำานวัยการ์เลื่อกตั้ั�งจัะปร์ะกาศอย่างเป็นที่างการ์ตั้่อไป
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เก็บตก

เลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2563

เมื่่อ� วัันที่่� 22 สิิงหาคมื่ 2563 ที่่ผ่� า่ นมื่า เป็็นวัันที่่สิ� ภาวัิชาช่พบััญช่ได้้กำาำ หนด้วัันป็ระชุมื่ใหญ่วัสิิ ามื่ัญเพ่อ� เลื่อกำตั้ัง� นายกำสิภาวัิชาช่พบััญช่
กำรรมื่กำารสิภาวัิชาช่พบััญช่ ป็ระธานคณะกำรรมื่กำารวัิชาช่พบััญช่แตั้่ลืะด้้าน ณ ห้องภิรัชตั้์ Hall 1-3 (ชั�น 2) ศููนย์นิที่รรศูกำารแลืะกำารป็ระชุมื่
BITEC เขตั้บัางนา
สิำาหรับัป็ีน่�มื่่ผู่้ลืงสิมื่ัครชิงตั้ำาแหน่งถึึง 2 ที่่มื่ ด้้วัยกำัน ซึ่ึ�งที่่มื่ที่่� 1 นำาที่่มื่โด้ย นายจัักำรกำฤศูฏิ์ิ� พาราพันธกำุลื แลืะที่่มื่ที่่� 2 นำาที่่มื่โด้ย
นายวัรวัิที่ย์ เจันธนากำุลื สิร้างควัามื่ตั้่�นเตั้้นให้กำับัชาวับััญช่เป็็นอย่างมื่ากำ วั่าใครจัะได้้ถึูกำจัารึกำช่�อเป็็นนายกำสิภาวัิชาช่พบััญช่ คนที่่� 5
ของสิภาวัิชาช่พบััญช่ แลืะบัรรยากำาศูกำารเลื่อกำตั้ั�งในวัันนั�นเป็็นอย่างไร TFAC Newsletter ฉบัับัน่�มื่่ภาพบัรรยากำาศูในวัันนั�นมื่าฝากำค่ะ

สวััสดีีเช้้าวัันเสาร์์ที่ี�สดีใส กัับบร์ร์ยากัาศที่ี�สุดีแสนจะคึึกัคึักั กั่อนกัาร์ปร์ะชุ้มใหญ่่วัิสามัญ่เพื่่�อเลื่อกัตั้ั�งนายกัสภาวัิช้าช้ีพื่บัญ่ช้ี
กัร์ร์มกัาร์สภาวัิช้าช้ีพื่บัญ่ช้ี ปร์ะธานคึณะกัร์ร์มกัาร์วัิช้าช้ีพื่บัญ่ช้ีแตั้่ลืะดี้าน มีสมาช้ิกัมาย่นร์อเพื่่�อลืงที่ะเบียนเข้้าร์่วัมจำนวันไม่น้อยเลืยคึ่ะ

ถึึ ง แม้้ ว่่ า สถึานการณ์์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไว่รั ส
COVID-19 จะดี ขึ� น แล้้ ว่ แต่่ ส ภาว่ิ ชื้ าชื้ี พ บั ญ ชื้ี ก็ ก าร์ ด ไม้่ ต่ ก
เพ้� อ คว่าม้ปล้อดภั ย ของสม้าชื้ิ ก ก่ อ นเข้ า บริ เว่ณ์งานเราได้
ต่รว่จว่ัดอุณ์หภูม้ขิ องทุุกทุ่าน พร้อม้จัดเต่รียม้เจล้ล้้างม้้อจัดว่างไว่้
ต่าม้ทุีต่� า่ ง ๆ รว่ม้ถึึงการจัดว่างเก้าอีใ� ห้นงั� แบบ Social Distancing
ต่่อให้ทุ่านสม้าชื้ิกนั�งกันเต่็ม้ Hall ห้องประชืุ้ม้ ก็ม้ั�นใจได้เล้ยค่ะ
ว่่า ปลือดีภัย ห่างไกัลื COVID-19 ค่ะ

ก่อนทุี�จะเข้าคูหา เปิดให้ใชื้้สิทุธิิล้งคะแนนเสียงเล้้อกต่ั�งจะต่้องม้ี
การประชืุ้ม้ใหญ่ว่สิ าม้ัญก่อน เราจะเห็นว่่ากรรม้การในการจัดการเล้้อกต่ัง� ครัง� นี�
แต่่ล้ะทุ่านเป็นกรรม้การผูู้ทุ้ รงคุณ์วุ่ฒิม้ิ ากคว่าม้สาม้ารถึ แล้ะม้าจากหล้ากหล้าย
องค์กร รับรองได้เล้ยค่ะว่่า โปร์่งใส ห่างไกัลืทีุ่จร์ิตั้ แน่นอนค่ะ
การเล้้อกต่ั�งสภาว่ิชื้าชื้ีพบัญชื้ีครั�งนี� เราได้เปล้ี�ยนระบบไปใช้้ PIN Code
เพื่่� อ ใช้้ ที่ ดีแที่นกัาร์ลืงลืายม่ อ ช้่� อ ในระบบบั ญ ชื้ี ร ายชื้้� อ ผูู้้ ม้ี สิ ทุ ธิิ เ ล้้ อ กต่ั� ง ทุำา ให้

ร่นระยะเว่ล้าในการไม้่ต่้องค้นหาบัญชื้ีรายชื้้�อแล้ะล้งล้ายม้้อชื้้�อ ซึ่ึ�งทุำาให้ประหยัดขั�นต่อน
การเล้้อกต่ั�งเป็นอย่างม้าก
แล้ะด้ว่ยยุคสม้ัยทุีเ� ปล้ีย� นไป การนำาเทุคโนโล้ยีม้าประยุกต่์ใชื้้ในการเล้้อกต่ัง� ก็เป็น
ทุางเล้้อกทุี�ไม้่เล้ว่นะคะ ไม้่อยากนั�นเราจะไม้่เห็นภาพบรรยากาศทุี�น่ารัก ๆ แบบนี�ค่ะ
ภาพื่นี�ผู้้เข้ียนข้อตั้ั�งช้่�อให้วั่า วััยเกั๋ายุคึดีิจิที่ัลื เข้้าร์หัสเอง
ข้อ PIN Code เอง นักัเลืงพื่อคึ่ะ
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อยู่บ้านอาจจะเหงา ม้าเล้้อกต่ั�งนายกสภาฯ กับเรา คว่าม้เหงาจะหายไป ได้เจอเพ้�อน ๆ ร่ว่ม้ว่ิชื้าชื้ีพ สดชื้้�นบว่กสดใสค่ะ
ภาพื่นี�ข้อตั้ั�งช้่�อวั่า ข้้างนอกัคึนเยอะ ข้้างในเงียบมากั ๆ
555 ข้นาดียังไม่อนุญ่าตั้ให้เข้้าคึ้หา กั็มีสมาช้ิกั
มาตั้่อคึิวัเพื่่�อเข้้าใช้้สิที่ธิใช้้เสียงกัันเตั้็ม Hall แลื้วั

9.50 น. อนุญาต่ ให้เข้าเขต่พ้�นทุี�เล้้อกต่ั�งได้
10.01 น. ถึึงเว่ล้าเล้้อกต่ั�ง
ก่อนเปิดให้เข้าใชื้้สิทุธิิ เราเปิดให้ดูหีบ ณ์ ทุี�ต่รงนี�เล้ยจ้า
ในหีบนั�นว่่างเปล้่า ในใจเรานั�นยังห่ว่งใย
ห่ว่งใยว่่าทุีม้ไหนจะเป็นผูู้้ชื้นะ #ลุ้้นด้ว่ยใจระทุึก

ถึึงเว่ล้าเข้าคูหา กาเบอร์ทุ�รี ักทุี�ชื้อบ รักทุีม้ 1 กาเบอร์ 1 รักทุีม้ 2 กาเบอร์ 2 รักคนม้ีเจ้าของต่้องกาเบอร์อะไรค่ะ ฮิ้ิ�ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ #ลุ้้นต่่อไป

15.00 น. ได้เว่ล้าปิดหีบ ทุีม้งานพร้อม้ เต่รียม้ต่ัว่ขนหีบไปนับคะแนน

บรรยากาศห้องนับคะแนนก็จะเป็นเชื้่นนี�จ้า เปิดให้ดูกันเต่็ม้ ๆ ไปเล้ย ว่่าเป็นบัต่รดี หร้อว่่าบัต่รเสีย นาทุีนี�ล้นุ้ ยิ�งกว่่าลุ้น้
สิ�นสุดของการลุ้้น คณ์ะกรรม้การการเล้้อกต่ั�งประกาศผู้ล้การเล้้อกต่ั�ง ผู้ล้ปรากฏว่่า
นายวัรวัิที่ย์ เจันธนากำุลื เป็นนายกสภาว่ิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ว่าระ 2563-2566 โดยม้ีคณ์ะกรรม้การ
ทุี�ม้าจากทุีม้ทุี� 1 แล้ะทุีม้ทุี� 2 บริหารงานสภาว่ิชื้าชื้ีพบัญชื้ีร่ว่ม้กัน ผูู้้เขียนขอแสดงคว่าม้ยินดี
กับนายกสภาว่ิชื้าชื้ีพบัญชื้ีคนใหม้่ แล้ะคณ์ะกรรม้การทุุกทุ่านทุี�ได้ต่ำาแหน่งด้ว่ยนะคะ ^^
โดย..ส่่วนส่่�อส่ารองค์์กร
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ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ

ทีีมผู้้�สอบบัญชีีในอนาคตรวมถึึงผู้้�เชีี�ยวชีาญเฉพาะทีางธุุรกิิจ ควรได้�รับกิารฝึึกิอบรมเกิี�ยวกิับ
มาตรฐานกิารรายงานทีางกิารเงินทีี�เกิี�ยวข้�องและมาตรฐานกิารสอบบัญชีีอย่างเหมาะสม
เพ่�อชี่วยสร�างองค์ความร้�และเพิ�มศัักิยภาพให�แกิ่สมาชีิกิในทีีม เพราะหากิผู้้�สอบบัญชีีไม่สามารถึ
เข้�าใจธุุรกิิจทีี�ตนเองตรวจสอบได้�อย่างละเอียด้และถึ้กิต�องจะทีำาให�ไม่สามารถึพัฒนากิระบวนกิาร
คิด้และออกิแบบกิารตรวจสอบทีี�มีประสิทีธุิภาพได้�

เทคโนโลยีและการสอบถามข้อมูล

ความที�าทีายทีี�เกิิด้ข้ึ�นค่อ ผู้้�สอบบัญชีี จะมีวิธุีกิารตรวจสอบอย่างไรภายใต�สภาพแวด้ล�อม
ข้องกิระบวนกิารทีำางานอัตโนมัติ และความต่อเน่�องในระบบกิารควบคุมซึ่ึ�งกิ่อให�เกิิด้ความเสี�ยงใหม่ ๆ
เชี่น ความเสี�ยงด้�านกิารรักิษาความปลอด้ภัยในโลกิไซึ่เบอร์ และความเสี�ยงทีี�อาจเสียชี่�อเสียง
(Reputation Risk) นอกิจากินี� ยังมีคำาถึามสำาคัญอีกิว่าบริษัทีสอบบัญชีีจะมีวิธุีกิารตรวจสอบ
Big Data อย่างไรให�มีประสิทีธุิภาพ และมีประสิทีธุิผู้ลมากิทีี�สุด้ ทีักิษะ และเทีคโนโลยีทีี�มีเพียงพอ
และเหมาะสมสำาหรับกิารตรวจสอบด้ังกิล่าวหร่อไม่ และมาตรฐานกิารสอบบัญชีีทีี�มีอย้่ในปัจจุบัน
รองรับกิารใชี�นวัตกิรรมด้ังกิล่าวแล�วหร่อยัง

Soft Skills

กิารพัฒนาทีักิษะทีางด้�านจิตวิทียาและพฤติกิรรม
รวมถึึงความสามารถึในกิารใชี�ดุ้ลยพินิจและความสงสัย
เยี�ยงผู้้�ประกิอบวิชีาชีีพ จะเป็นกิุญแจนำาไปส้่ความสำาเร็จ
ในกิารตรวจสอบ ซึ่ึ�งผู้้�สอบบัญชีีจะได้�รับจากิประสบกิารณ์์
โด้ยตรง และกิารฝึึกิอบรมทีี�เหมาะสม รวมถึึงกิารจัด้กิาร
สิ�งแวด้ล�อมให�ส่งเสริมต่อกิารพัฒนาทีักิษะเหล่านั�น

ทักษะสำาคัญสำาหรับ

ผู้สอบบัญชี

ในอนาคต..

1

ทักษะสำาคัญที่ทีม
ผู้สอบบัญชีต้องพัฒนา

2

3

แรงกดดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการตรวจสอบบัญชี

เปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม
หรือความคาดหวังของสังคม
แหล่งอ้างอิง : “AUDITOR SKILLS IN A CHANGING
BUSINESS WORLD” โดย The Research
Committee of The Institute of Chartered
Accountants of Scotland (ICAS) และ
The Financial Reporting Council (FRC)
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป

4

5

อุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ประเด็นเกี่ยวกับการจัดหาและการพัฒนาบุคลากร

บริษัทีไม่อาจหาบุคลากิร (Junior) ทีี�มีลักิษณ์ะนิสัยเหมาะสมกิับงานตรวจสอบ เชี่น นิสัยชีอบสังเกิตและชี่างสงสัย
เน่�องจากิส่วนใหญ่ยังคงใชี�เกิณ์ฑ์์ผู้ลคะแนนสอบเป็นหลักิในกิารคัด้เล่อกิ ในข้ณ์ะทีี�กิำาลังส้ญเสียบุคลากิรทีี�มีคุณ์ภาพไป (Senior)
ซึ่ึ�งส่งผู้ลกิระทีบต่อกิระบวนกิารพัฒนาคุณ์ภาพบุคลากิร ทีั�งนี� หากิอัตราส่วนระหว่าง Senior ต่อ Junior อย้ใ่ นระด้ับส้ง
หร่อมีผู้้�เชีี�ยวชีาญเฉพาะทีางธุุรกิิจเข้�าร่วมทีีมผู้้�สอบบัญชีี จะชี่วยให�เกิิด้กิารพัฒนาความร้�และเป็นผู้ลด้ีต่อทีีมได้�มากิกิว่า
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งต่อ Junior เพราะมีพ�ี ๆ คอยให�คำาแนะนำา ทีั�งนี� ต�องยอมรับว่าบางครั�งกิารปล่อยให�เกิิด้คำาถึามง่าย ๆ
ในกิารปฏิิบัติงานอาจส่งผู้ลด้ีต่อคุณ์ภาพงานในภาพรวมมากิว่า เพราะนอกิจากิ Junior ไม่กิลัวทีี�จะถึามแล�ว
งานตรวจสอบทีี�ได้�ย่อมมีคุณ์ภาพและกิ่อให�เกิิด้กิารพัฒนาทีักิษะไปพร�อม ๆ กิัน

ผลกระทบของมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

หลักิเกิณ์ฑ์์ตามมาตรฐานไม่รองรับต่อกิารพัฒนาข้องนวัตกิรรมใหม่ ๆ ซึ่ึ�งบางครั�งทีำาให�เกิิด้กิารทีำางานทีี�ซึ่ำ�าซึ่�อนกิัน
เชี่น แม�ว่าเราจะทีำากิารตรวจสอบข้�อม้ลจากิประชีากิรทีั�งหมด้ แต่มาตรฐานยังคงกิำาหนด้ให�เราตรวจสอบเพิ�มเติม เพ่�อให�มั�นใจว่า
สอด้คล�องกิับข้�อกิำาหนด้เฉพาะข้องมาตรฐานแล�ว อย่างไรกิ็ตามหากิมีกิารเปลี�ยนวิธุีกิารประเมินกิารปฏิิบัติงาน จากิเด้ิมประเมิน
ว่ากิารปฏิิบัติงานตรวจสอบได้�บรรลุผู้ลตามหลักิกิารหร่อวัตถึุประสงค์ข้องกิารตรวจสอบนั�น ๆ แล�วหร่อไม่ เชี่นนี�จะชี่วยส่งเสริม
ให�ผู้้�สอบบัญชีีสามารถึใชี�ดุ้ลยพินิจในกิารตัด้สินใจว่าจะทีำาอย่างไรให�กิารตรวจสอบนั�น ๆ บรรลุหลักิกิารข้องมาตรฐานได้�ด้ีทีี�สุด้
ซึ่ึ�งนอกิจากิจะชี่วยปรับปรุงคุณ์ภาพงานตรวจสอบแล�ว กิารมุง่ ผู้ลลัพธุ์มากิกิว่ากิำาหนด้ข้ั�นตอนอาจลด้เวลาทีี�ตอ� งเสียไปกิับกิารคอย
ปรับมาตรฐานกิารสอบบัญชีีเพ่อ� รองรับกิารเปลีย� นแปลงต่าง ๆ ทีัง� นี� ระเบียบ ข้�อบังคับข้องบริษทีั ในกิารกิำาหนด้วิธุกิี ารตรวจสอบ
ยังอาจส่งผู้ลกิระทีบต่อกิารใชี�ดุ้ลยพินิจข้องบุคคลากิร และกิ่อให�เกิิด้ข้�อจำากิัด้ในกิารตอบรับนวัติกิรรมใหม่ ๆ

การขาดความดึงดูดใจในอาชีพตรวจสอบบัญชี

ทีี�ผู้่านมามีมุมมองเกิี�ยวกิับหน่วยงานทีี�มีอำานาจในกิารกิำากิับด้้แลเกิี�ยวกิับกิารมุ่งเน�นหาว่าใครทีำาอะไรผู้ิด้และให�บทีลงโทีษ
มากิกิว่ากิารชีมเชียในสิ�งทีี�ผู้้�นั�นปฏิิบัติได้�ด้ี และส่งเสริมให�ได้�รับกิารยอมรับในวงกิว�าง จึงส่งผู้ลให�เกิิด้ความกิลัวในกิระบวนกิาร
ตัด้สินใจ ซึ่ึ�งเป็นผู้ลให�ลด้กิารใชี�ดุ้ลยพินิจเยี�ยงผู้้�ประกิอบวิชีาชีีพบัญชีี ซึ่ึ�งหน่วยงานทีี�มีอำานาจในกิารกิำากิับด้้แลต�องรีบทีำากิารแกิ�ไข้
ความเข้�าใจผู้ิด้ในส่วนนี� รวมถึึงผู้้�ประกิอบวิชีาชีีพต�องปรับเปลี�ยนมุมมองเกิี�ยวกิับวิชีาชีีพ โด้ยแสด้งให�เห็นถึึงบทีบาที
ข้องผู้้�สอบบัญชีีในสังคม และกิารใชี�ความร้�ความสามารถึในฐานะผู้้�เชีี�ยวชีาญเพ่�อด้ึงด้้ด้ให�เกิิด้ความน่าสนใจมากิยิ�งข้ึ�น

Newsletter

Issue 93

11

นักบัญชีกับการจัดระเบียบชีวิตแบบทำามือ
ด้วย Bullet Journal (BUJO)
เชื่่อว่่านัักบััญชื่ีหลายท่่านัรัักการัจดบัันัท่ึกเป็็นัชื่ีว่ติ จิตใจ ชื่ีว่ติ ติดกรัะดาษ ชื่่นัชื่อบัว่ิถีชื่ี ว่ี ติ แบับัอนัาล็อกและเบั่อกับั
สมุุดจดบัันัท่ึกแบับัเดิมุ ๆ ท่ี�มุีพื้้�นัท่ี�ว่่างในัป็ฏิิท่ินัไมุ่เพื้ียงพื้อ การัจัดรัะเบัียบัชื่ีว่ิตด้ว่ย “Bullet Journal” ก็เป็็นัท่างเล้อก
หนัึ�งท่ี�นั่าสนัใจ แถีมุสรั้างสรัรัค์์จินัตนัาการัได้อิสรัะตามุตัว่ตนัท่ี�ค์ุณเป็็นั สิ�งนัี�แตกต่างจากการับัันัท่ึกท่ั�ว่ไป็อย่างไรั และ
มุีป็รัะโยชื่นั์อะไรั เตรัียมุสมุุดแล้ว่ลองท่ำาตามุไป็พื้รั้อมุกันัได้เลย

Bullet Journal หรือ BUJO คืออะไร
Bullet Journal ถููกคิิดคิ้นโดย Ryder Carroll นักออกแบบและนักเขีียนชาวอเมริิกัน เพื่่�อจััดริะเบียบชีวิต การิทำำางานให้้
มีปริะสิิทำธิิภาพื่มากขี้�น และเป็นการิพื่ักจัากคิวามว่�นวายในโลกดิจัิทำัลอีกด้วย เพื่ริาะการิเขีียนจัะทำำาให้้มีสิมาธิิมากยิ�งขี้�นและสิ�งเสิริิม
คิวามคิิดสิริ้างสิริริคิ์ โดยคิวามห้มายขีอง Bullet Journal ไม�ใช�แคิ�ริูปแบบขีองสิม่ดห้ริ่อเคิริ่�องม่อจัดบันทำ้ก แต�มันคิ่อการิจััดการิ
กริะบวนคิวามคิิดผ่�านกริะดาษ ด้วยการิอ้างอิงจัาก
• สิิ�งทำี�คิ่ณทำำา สิิ�งทำี�คิ่ณคิวริทำำาและสิิ�งทำี�คิ่ณต้องการิจัะทำำาในอนาคิต (Mental Inventory)
• ตั�งเป้าห้มายทำี�ชัดเจัน (Set Goal)
• ย้อนกลับมาดูเพื่่�อตริวจัสิอบเป็นปริะจัำาในทำ่กวัน (Recap)
• จััดคิวามย่�งเห้ยิงไริ้ริะเบียบให้้เขี้าทำี�เขี้าทำาง (Declutter)
• บันทำ้กกิจักริริมแบบละเอียด (Habit Tracker)
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หลักการทำา Bullet Journal
การิทำำา Bullet Journal เริิ�มต้นไม�ยากและมีคิวามเป็นอิสิริะ นักบัญชีสิามาริถูสิริ้างสิริริคิ์ในริูปแบบใดก็ได้ เน้นเขีียน เน้นวาด
ห้ริ่อนำาภาพื่มาปะติดลงในสิม่ดก็สิามาริถูทำำาได้ทำั�งห้มด แต�จัะต้องมีองคิ์ปริะกอบพื่่�นฐาน 2 ขี้อ คิ่อ Rapid Logging และ Module

1. Rapid Logging หรั้อว่ิธีการัจดบัันัท่ึกท่ี�ต้องกรัะชื่ับัและเข้าใจง่าย
1) Topics ชื่่�อหััวข้้อ ทำ่กกิจักริริมทำี�เริาทำำาจัะต้องมีการิตั�งห้ัวขี้อไว้เพื่่�อให้้ง�ายต�อการิบันทำ้กและใช้ในการิจััด
ห้มวดห้มู�
2) Page Number เลข้หัน้้า คิ่ณจัะต้องเขีียนเลขีห้น้าไว้และมีการิจััดสิาริบัญในห้น้าแริก ๆ
3) Short Sentences ประโยคสั้ั�น้ ๆ เช�น งานทำี�ต้องทำำา นัดห้มาย บันทำ้กช�วยจัำา ห้ริ่ออะไริก็ได้ทำี�เป็น
การิบันทำ้กแบบสิั�น ๆ
4) Bullets สิิ�งนี�เป็นห้ัวใจัขีองการิทำำา Bullet Journal คิ่อการิแสิดงสิถูานะในการิบันทำ้กสิิ�งต�าง ๆ โดยเริา
สิามาริถูสิริ้างสิัญลักษณ์ด้วยตัวเองได้ แต�ก็จัะมีแนวทำางห้ลักทำี�คินนิยมใช้ เช�น

+
X
>
◌

แทำนสิิ�งทำี�ต้องทำำา ห้ริ่อ To do
แทำนงานทำี�ทำำาเสิริ็จัแล้ว ปกติคิ่อเขีียนทำับตัวขี้างบน
แทำนงานทำี�ไม�เสิริ็จัแล้วต้องย้ายไปวันอ่�น
แทำนการิบันทำ้กทำั�วไป (Note)
แทำน Event ห้ริ่อกิจักริริมทำี�ต้องทำำา

2. Module โค์รังสรั้างหรั้อขอบัเขตการับัันัท่ึกท่ี�ชื่่ว่ยจัดรัะเบัียบัให้ง่ายขึ�นั
1) Index เริียกแบบเขี้าใจัง�าย ๆ เลยก็คิ่อ “สิาริบัญ” สิิ�งนี�จัะช�วยให้้เริาคิ้นห้าขี้อมูลต�าง ๆ ทำี�เริาบันทำ้กไว้
ให้้งา� ยขี้�น
2) Future Log การิวางแผ่นล�วงห้น้าในริะยะยาว โดยสิ�วนมากมักจัะเป็นกิจักริริมพื่ิเศษ เช�น เทำีย� วต�างปริะเทำศ
ลาพื่ักริ้อน ซึ่้�งสิามาริถูตีตาริางตามคิวามเห้มาะสิม แต�ก็อย�าล่มเว้นทำี�ไว้สิำาห้ริับการิทำำา Bullet ห้ริ่อบันทำ้ก
อ่�น ๆ ด้วย
3) Monthly Log บันทำ้กแบบริายเด่อน การิบันทำ้กแบบนีห้� ลายคินจัะคิ่น้ ชิน เพื่ริาะเริาสิามาริถูวาดและเขีียนเป็น
ปฏิิทำนิ ไว้ได้เลย สิ�วนนีคิ� ณ
่ สิามาริถูเขีียนกิจักริริมทำีต� อ้ งทำำาต�าง ๆ ในแบบริายเด่อนได้เลย และเห้ม่อนกับ Future
Log อย�าล่มเว้นทำี�ไว้สิำาห้ริับการิทำำา Bullet ห้ริ่อบันทำ้กอ่�น ๆ ด้วย
4) Daily Log / Weekly Log ถู้าคิ่ณเป็นคินละเอียดห้ริ่อต้องการิในริะดับริายวันคิ่ณก็สิามาริถูทำำาเป็น
แบบริายวันห้ริ่อริายสิัปดาห้์ได้เลย โดยเง่�อนไขีก็ไม�ต�างกับ Monthly Log
Bullet Journal ต้องการิองคิ์ปริะกอบพื่่�นฐานเพื่ียงเทำ�านี� ถู้าคิ่ณต้องการิจัดบันทำ้ก วาด ห้ริ่อแปะภาพื่ใด ๆ เพื่ิ�มเติม
ก็สิามาริถูสิริ้างได้ตามคิวามต้องการิขีองคิ่ณ เช�น Mood Tracker บันทำ้กอาริมณ์ปริะจัำาวัน บันทำ้ก Playlist เพื่ลงทำี�ชอบ ริวมอัลบั�ม
ภาพื่ปริะทำับใจัผ่สิานกับการิเขีียนบันทำ้กลงไปในภาพื่
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“แผนสั้ั�น แผนยาว” เขียนแบบไหนให้ตอบโจทย์
กิจัวัตริปริะจัำาวันขีองนักบัญชีแต�ละคินนั�นแตกต�างกัน บางคินเน้นวางแผ่นริะยะสิั�น บางคินก็เน้นวางแผ่นริะยะยาว
Bullet Journal เปิดช�องว�างให้้กับคินทำี�ชอบบันทำ้กทำั�งสิองริูปแบบ เพื่่�อให้้ตอบโจัทำย์กับชีวิตปริะจัำาวันขีองตัวเองมากทำี�สิ่ด

แผนระยะยาว เน้นการิบันทำ้กด้วยโคิริงสิริ้างแบบ Future Log ห้ริ่อ Monthly

Log เพื่ริาะจัะทำำา ให้้ นั ก บั ญ ชี นั� น มองเห้็ น สิิ� ง ทำี� ต้ อ งทำำา ในริะยะยาว และทำางทำี� ดี
คิ่ณคิวริบันทำ้กในโคิริงสิริ้างนี�ด้วย Bullet ทำี�เป็น Goals ห้ริ่อเป้าห้มายในสิิ�งทำี�คิ่ณ
ต้ อ งการิ มากกว� า เป็ น การิบั น ทำ้ ก กิ จั กริริมแบบ Tracking ก็ จั ะตอบโจัทำย์ กั บ
แผ่นริะยะยาวมากกว�า

แผนระยะสั้ั�น เน้นการิบันทำ้กด้วยโคิริงสิริ้างแบบ Daily Log ห้ริ่อ Weekly Log

เพื่่�อให้้เห้็นภาพื่แบบชัดเจันยิ�งขี้�นในริายวันห้ริ่อริายสิัปดาห้์ และเพื่ิ�มบันทำ้กช�วยจัำา
(Reminder) เป็ น ตั ว ช� ว ยในการิบั น ทำ้ ก ห้ริ่ อ จัะบั น ทำ้ ก แบบ Tracking ทำี� เ น้ น
การิบันทำ้กกิจักริริมต�าง ๆ แบบละเอียด เช�น Mood Tracker, Habit Tracker ก็จัะตอบ
โจัทำย์แผ่นริะยะสิั�นมากกว�า

ประโยชน์ของการทำา Bullet Journal
การิทำำา Bullet Journal มีปริะโยชน์ในห้ลาย ๆ สิ�วน ตัง� แต� ช�วยในการิจััดการิงาน
ช� ว ยบั น ทำ้ ก กิ จั กริริมต� า ง ๆ ทำี� ก ริะจัั ด กริะจัายให้้ เ ป็ น ริะเบี ย บมากยิ� ง ขี้� น ฝึึ ก ฝึน
การิจััดริะเบียบทำางคิวามคิิด เพื่ิ�มทำักษะการิออกแบบศิลปะ ช�วยให้้เริาอยู�กับตัวเอง
มากขี้�น ทำำาให้้เริาได้ทำบทำวนสิิ�งทำี�ต้องทำำาในอดีต ปัจัจั่บัน และอนาคิตได้โดยไม�มีอะไริ
มาริบกวน เพื่ริาะการิเขีียนต้องใช้สิมาธิิ มีเวลามากพื่อทำี�จัะไตริ�ตริองสิิ�งต�าง ๆ
เม่�อได้ริู้จัักกับ Bullet Journal กันแล้ว นักบัญชีทำ่กทำ�านลองสิำาริวจัตัวเอง
กันดูว�า เริาสิามาริถูจััดริะเบียบชีวิตได้มากน้อยแคิ�ไห้น ถู้ายังย่�งยากซึ่ับซึ่้อน งานห้ริ่อ
เป้าห้มายยังกริะจััดกริะจัาย และคิ่ณต้องการิจััดริะเบียบมัน ลองทำำาให้้ง�ายขี้�นด้วย
การิทำำา Bullet Journal
ที่่�มา : https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/bullet-journal.html
เรี่ยบเรี่ยงโดย : ส่่วนส่่�อส่ารีองค์์กรี
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ตารางพลังงานที่เผาผลาญได้

จากการออกกำาลังกายในชีวิตประจำาวัน

หลัังจาก Work From Home ในช่่วงการแพร่ระบาดของเช่้�อไวรัส COVID-19 ผู้้�เขียนเห็นนักบัญช่ีหลัาย ๆ ท่่าน บ่นถึึงนำ�าหนักตััว
ท่ี�เพ่�มขึ�น แลัะตัอนนี�สถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเช่้�อไวรัส COVID-19 เร่�มดีข�ึนแลั�ว การท่ำางานเร่�มกลัับมาท่ำางานท่ี�ออฟฟิศตัามปกตั่
ผู้้�คนเร่�มออกมาข�างนอก เด่นห�างสรรพส่นค�า เด่นท่างท่่องเท่ี�ยว แลัะพบปะผู้้�คนมากขึ�น ดังนั�น ภาพลัักษณ์์ นำ�าหนักตััว สุขภาพจึงเป็น
เร้�องสำาคัญ ท่ำาให�ผู้้�อ่านหลัาย ๆ ท่่าน เร่�มท่ี�จะมองหาว่ธีีการการออกกำาลัังกาย การด้แลัสุขภาพกันมากย่�งขึ�น ผู้้�เขียนค่ดว่าหลัาย ๆ ท่่าน
ตั่างก็มีว่ธีีการในการออกกำาลัังกายในแบบฉบับของตััวเอง แตั่ร้�หร้อไม่ว่า การออกกำาลัังกายของท่่านในทุ่กวันนี� สามารถึเผู้าผู้ลัาญพลัังงาน
ได�ก�แี คลัลัอรี�

TFAC Newsletter ฉบัับันี้้� จึึงขอหยิิบัยิกเอาตารางพลัังงานี้ที่้�เผาผลัาญจึากการออกกำาลัังกายิที่้�เห็นี้ได้้บั่อยิ ๆ ในี้ชี้วิิตประจึำาวิันี้
ระยิะเวิลัา 30 นี้าที่้ โด้ยิแบั่งตาม 3 ชี่วิงนี้ำ�าหนี้ัก ด้ังนี้้�ค่่ะ
120 Kcal
135 Kcal
ทีำ�สูว่น
โยคะ
149 Kcal
178 Kcal
210 Kcal
260 Kcal
311 Kcal

167 Kcal
200 Kcal
120 Kcal
149 Kcal
178 Kcal

แอโรับิิค (พื้้�นฐ�น)

165 Kcal
205 Kcal
244 Kcal

75 Kcal
93 Kcal
111 Kcal

ทีำ�อ�ห�รั

แอโรับิิค (พื้้�นขั้ั�นสููง)

210 Kcal
260 Kcal
311 Kcal

23 Kcal
28 Kcal
33 Kcal

ดิูทีีว่ี

ว่อลเลย์บิอล

90 Kcal
112 Kcal
133 Kcal

19 Kcal
23 Kcal
111 Kcal

นอน

กอล์ฟ

105 Kcal
130 Kcal
155 Kcal

300 Kcal
372 Kcal
444 Kcal

กรัะโดิดิเชื้อก

เดิิน (30 น�ทีี/กม.)

120 Kcal
149 Kcal
178 Kcal

240 Kcal
298 Kcal
355 Kcal

ว่ิ�ง (19 น�ทีี/กม.)

เดิิน (24 น�ทีี/กม.)

135 Kcal
167 Kcal
200 Kcal

300 Kcal
372 Kcal
444 Kcal

ว่ิ�ง (16 น�ทีี/กม.)

เดิิน (20 น�ทีี/กม.)

150 Kcal
186 Kcal
222 Kcal

495 Kcal
614 Kcal
733 Kcal

ว่ิ�ง (10 น�ทีี/กม.)

ว่่�ยนำ��

180 Kcal
223 Kcal
266 Kcal

135 Kcal
167 Kcal
200 Kcal

ทีำ�คว่�มสูะอ�ดิ (ล้�งรัถ,
เชื็ดิหน้�ต่ำ่�ง)

ย้�ยเฟอรั์นิเจัอรั์,
จััดิบิ้�นใหม่

210 Kcal
260 Kcal
311 Kcal

105 Kcal
130 Kcal
155 Kcal

เลี�ยงลูก (อ�บินำ��,
ปั่้อนอ�ห�รั)

ปั่่�นจัักรัย�น

ต่ำำ��กว่่� 57 กิโลกรััม

58-70 กิโลกรััม

ปั่ลูกต่ำ้นไม้

71-84 กิโลกรััม

จากข้้อมููลดัังกล่าวจะเห็็นไดั้ว่า นำ�าห็นักตััวข้องผูู้้ออกกำาลังกาย ระยะเวลา และความูเร็วในการออกกำาลังกายเป็็นส่่วนส่ำาคัญที่่�จะกำาห็นดั
อัตัราการเผู้าผู้ลาญพลังงาน เมู่�ออ่านตัารางพลังงานเผู้าผู้ลาญจากการออกกำาลังกายแล้ว ผูู้้อ่านห็ลาย ๆ ที่่าน คงส่ามูารถนำาข้้อมููลดัังกล่าวไป็ป็รับใช้้
กับการออกกำาลังกายข้องตััวเองไดั้ สุ่ดัที่้ายแตั่ไมู่ที่้ายสุ่ดัก่อนจบบที่ความู ผูู้้เข้่ยนอยากจะบอกทีุ่กที่่านว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได�ตั�องท่ำาเอง”
อย่าล่มู ห็ันมูาดัูแลสุ่ข้ภาพร่างกาย ออกกำาลังกายกันบ้างนะคะ ข้อบคุณค่ะ
ที่่�มา: https://www.noozup.me/910573/
เรี่ยบเรี่ยงโดย: ส่่วนงานส่่�อส่ารีองค์์กรี
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ถูกเลิกจ้าง

ต้องได้ เงินชดเชย จากนายจ้างเท่าไร

ถึึงแม้้ว่า่ สถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเชื้้อ� ไว่รัส COVID-19 จะดีขน�ึ เร้อ� ย ๆ แต่่สถึานการณ์์อน�้ ๆ ก็ยงั อย่ใ่ นชื้่ว่ง ทรง ๆ ทรุด ๆ
โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย เราจะเห็็นได้ต่าม้ห็น้าห็นังส้อพิม้พ์และห็น้าฟีีดข่าว่ในโซเชื้ียลม้ีเดียต่่าง ๆ ห็ลายบริษทั
ห็ลายผู้่ป้ ระกอบการสัง� ปิดกิจการเน้อ� งจากพิษ COVID-19 ทำาให็้ม้ลี ก่ จ้างทีต่� กงานเพิม้� ขึน� ในห็ลาย ๆ สายอาชื้ีพ และสายอาชื้ีพบัญชื้ี
อย่างเราก็ได้รบั ผู้ลกระทบด้ว่ยเชื้่นกัน TFAC Newsletter ฉบับนี� จึงอยากนำาเสนอกรณ์ีพนักงานถึ่กเลิกจ้าง ห็ร้อให็้ออกจากงาน
โดยไม้่ได้ม้าจากคว่าม้ผู้ิดของพนักงาน ห็ร้อล่กจ้าง นายจ้างจะต่้องจ่ายเงินค่าชื้ดเชื้ยเพ้�อให็้ม้ีเงินใชื้้ในระห็ว่่างที�ว่่างงานลง ห็ร้อ
เป็นเงินทุนในการห็างานให็ม้่อย่างไร

ซึ่่�งเงินค่่าชดเชยที่่�นายจ้างจะต้้องชดเชยให้้ จะแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วนให้ญ่่ ๆ ค่ือ
1. เงิ น ค่่ า ต้กใจ ในกรณ์ีของการที�เราถึ่กเลิกจ้างโดยไม้่บอกให็้ร่้ก่อนล่ว่งห็น้า
ห็ร้ อ บอกล่ ว่ งห็น้ า น้ อ ยกว่่ า 60 ว่ั น นายจ้ า งนั � น จะต่้ อ งจ่ า ยค่ า ชื้ดเชื้ยพิ เ ศษแทน
การบอกล่ว่งห็น้าให็้แก่ล่กจ้างเท่ากับค่าจ้างอัต่ราสุดท้าย 60 ว่ัน ห็ร้อเท่ากับการทำางาน
60 ว่ันสุดท้ายสำาห็รับล่กจ้างซึ�งได้รับค่าจ้างต่าม้ผู้ลงาน

2. เงินค่่าชดเชยการถูกเลิกจ้าง ในกรณ์ีถึก่ ให็้ออกจากงานโดยที�ไม้่ม้ีคว่าม้ผู้ิดและ
ไม้่สม้ัครใจจะออก ล่กจ้างม้ีสิทธิิจะได้รับค่าชื้ดเชื้ยซึ�งจะขึ�นอย่่กับจำานว่นเงินเด้อนและ
อายุของการทำางาน ยิ�งอย่่กับบริษัทม้านานก็จะยิ�งได้ค่าชื้ดเชื้ยม้าก โดยนายจ้างต่้องเป็น
คนจ่ายค่าชื้ดเชื้ยให็้ล่กจ้าง ซึ�งเป็นค่าชื้ดเชื้ยที�คำานว่ณ์จากอายุงานของล่กจ้างเอง

120 วัน - 1 ป็ี

30

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

1 - 3 ป็ี

90

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

3 - 6 ป็ี

180

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

6 - 10 ป็ี

240

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

10 - 20 ป็ี

300

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

20 ป็ี ขึ้่�นไป็

400

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

หมายเหตุ กรณีีนายจ้างเลิิกจ้างโดยลิูกจ้างไม่มีความผิิด

16

Newsletter

Issue 93

วัน

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
8 เดือน

10 เดือน
400 วัน

เพิ่ิ�มเต้ิม ส่ำาห้รับ่ขึ้้อยกเว้นส่ำาห้รับ่นายจ้างที่่�ไม่ต้้องจ่ายค่่าชดเชย
ลิาออกเองโดยสุมัครใจ
ทำาให้นายจ้างได้รับความเสุียหาย
ฝ่่าฝ่ืนระเบียบการทำางานโดยนายจ้างได้ออกหนังสุือเตือนไปแลิ้ว
ได้รับโทษจำาคุกตามคำาพิิพิากษา
ทุจริตต่อนายจ้าง
ประมาททำาให้นายจ้างได้รับความเสุียหายอย่างร้ายแรง
ลิะทิ�งการทำางานติดต่อกัน 3 วัน
สุัญญาจ้างงานกำาหนดระยะเวลิาไว้แน่นอน
ทั�งนี� ลิูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจากการเลิิกจ้าง เม่อทำางานครบ 120 วันขึ้้�นไป แลิะถููกให้ออกจากงานทั�งที�
ไม่สุมัครใจ ไม่ว่านายจ้างจะแจ้งลิ่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม
ที่่�มา: https://lb.mol.go.th
เรี่ยบเรี่ยงโดย: ส่่วนงานส่่�อส่ารีองค์์กรี
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แนะนำ�

e-Booklet
คำ�อธิบ�ยข้อบังคับ

สภ�วิช�ชีพบัญชี

ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการของสหพัน ธ์์นัก บัญชีร ะหว่าง
ประเทศ (IFAC) ได้ แ ต่่ ง ต่ั� ง คณะกรรมการมาต่รฐาน
จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำาหรับนักบัญชี (IESBA)
ซึ่่ง� เป็นหน่วยงานอิสระทำาหน้าทีก� ำาหนดมาต่รฐานและพัฒนา
ประมวลจรรยาบรรณสำา หรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
และจัดทำาคู่มือประมวลจรรยาบรรณ ปี 2014

Scan QR Code เพื่ื�ออ�านี้ e-Booklet
คู่่มื� อื ประมืวลจรรยาบรรณ ปี 2014 นี้้ไ� ด้้มืก้ ารแปล หรือ http://www.tfac.or.th/upload/9414/Wk0x6f3diZ.pdf
เป็นี้ภาษาไทยโด้ยคู่ณะอนีุ้กรรมืการกำาหนี้ด้จรรยาบรรณ
เพื่ื� อ ให้ ส ามืารถใช้้ อ้ างอิ งได้้ โด้ยใช้้ ช้�ื อว� า คู่่� มืื อประมืวล
จรรยาบรรณสำาหรับผู้่้ประกอบวิช้าช้้พื่บัญช้้
e-Booklet ข้้อบังคู่ับข้องสภาวิช้าช้้พื่บัญว�าด้้วย
จรรยาบรรณข้องผู้่้ประกอบวิช้าช้้พื่บัญช้้ พื่.ศ.2561 ฉบับนี้้�
จั ด้ ทำา ข้้� นี้ เพื่ื� อ ให้ ถ่ ก ต้้ อ งต้ามืจริ ย ธรรมืแห� ง วิ ช้ าช้้ พื่ บั ญ ช้้
รวมืทั�งให้สอด้คู่ล้องกับประมืวลจรรยาบรรณข้องสหพื่ันี้ธ์
นี้ักบัญช้้ระหว�างประเทศ ในี้การนี้ำาไปใช้้สำาหรับผู้่้ประกอบ
วิ ช้ าช้้ พื่ บั ญ ช้้ ท�้ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณะและผู้่้ ป ระกอบ
วิช้าช้้พื่บัญช้้ในี้หนี้�วยงานี้ธุรกิจรวมืทั�งแนี้วคู่ิด้ในี้การปฏิิบัต้ิ
เพื่ื�อลด้อุปสรรคู่ท้�ไมื�สามืารถปฏิิบัต้ิได้้ต้ามืหลักการพื่ื�นี้ฐานี้
ข้องจริยธรรมืแห�งวิช้าช้้พื่ จ้งข้อเช้ิญช้วนี้ผู้่้สนี้ใจศ้กษาคู่่�มืือ
ด้ังกล�าวเพื่ื�อประโยช้นี้์ในี้การปฏิิบัต้ิงานี้ต้�อไป

Scan QR Code เพื่ือ� รับช้มื Multimedia จรรยาบรรณข้องผู้่ป้ ระกอบ
วิช้าช้้พื่บัญช้้ ฉบับย�อในี้ 3 นี้าท้ >> https://www.youtube.com/
watch?v=EaPbQQnMWxc
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ขอเชิญชวน

ส่่งบทความวิชาการหรือบทความวิจััย
เพื่่อจััดพื่ิมพื่์ลงในวารส่ารส่ภาวิชาชีพื่บัญชี

ร่ ว ม เ ป็็ น ส่่ ว น ห น่� ง

ฉบับที�

5

ป็ีที� 2 ฉบับที� 5 พื่ฤษภาคม - ส่ิงหาคม 2563
Volume 5 May - August 2020
ดาวน์โหลดได�แล�วที�
http://bit.ly/2k6N0wC
หรือ SCAN QR CODE
ส่อบถามรายละเอียดเพื่ิม� เตั้ิมได�ท�ี คุณป็ัญญรส่ ลีส่� มบ้รณ์กจัิ
โทรศััพื่ท์ 02 685 2578 E-mail: jfac@tfac.or.th

ในการพื่ั ฒ นาผู้้� ป็ ระกอบวิ ช าชี พื่ บั ญ ชี
ของไทยด�วยการ ส่่งบทความวิชาการ หรือ
บทความวิ จัั ย ที� ส่ั ม พื่ั น ธ์์ กั บ วิ ช าชี พื่ บั ญ ชี
ทุ ก แขนงมา เผู้ยแพื่ร่ ล งในวารส่าร
ส่ภาวิชาชีพื่บัญชี ซึ่่�งเป็็นวารส่ารที�ออกป็ีละ
3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) ได�ตั้ั�งแตั้่บัดนี�เป็็นตั้�นไป็
เพื่่ อ ให� ค วามร้� มี ก ารเผู้ยแพื่ร่ ใ นวงกว� า ง
และเกิ ด ป็ระโยชน์ ส่้ ง สุ่ ด แก่ ผู้้� ป็ ระกอบ
วิ ช า ชี พื่ บั ญ ชี แ ล ะ ผู้้� ที� ส่ น ใ จั ตั้่ อ ไ ป็

Training & Seminar Course
• หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)”
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชัิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,500 บาท (รวม VAT)
สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมจ่ัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

• หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำากำาไร รุ่นที่ 1/63”
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชัิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 4,000 บาท (รวม VAT)
สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (MBK Center)

อ่าน Newsletter
ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์
www.tfac.or.th

• หลักสูตร “ยกระดับกระดาษทำาการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/63”
วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชัิก 15,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 19,000 บาท (รวม VAT)
สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (M.B.K. Center)

• หลักสูตร “ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/63”

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชัิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,200 บาท (รวม VAT)
สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชัาชัีพบัญชัี ถนนสุขุมวิท 21
ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์
์ได้ทีี่ www.tfac.or.th
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ และไม่มีความรับผิด
ในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชัำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552
ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110
สิ่งตีพิมพ์
จ่่าหน้าซองไม่ชััดเจ่น
ไม่มารับตามกำาหนด
ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่่าหน้า
ไม่ยอมรับ
ไม่มีผู้้รับตามที่จ่่าหน้า
เลิกกิจ่การ
ย้าย ไม่ทราบที่อย้่ใหม่

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501
(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)
Website : www.tfac.or.th ,
@TFAC.FAMILY

