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ก้าวสำาคัญของ 

“นักบัญชีบริหาร”

มุ่งสู่ระดับสากล

นายวรวิทย์ เจนธนากุล
อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหาร

สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ

	 เนื่องในโอกาสของเดือนเมษายน 

มี	 “วันสงกรานต์”	 ซึ่งถือเป็นอีกวันส�าคัญ

ของไทย	 เพราะเป็นวันฉลองการขึน้ปีใหม่ไทย 

และวันครอบครวั	เป็นเทศกาลทีมี่วันหยุดยาว	

จึงเป็นโอกาสดีท่ีหลายท่านจะได้เดินทางเพื่อ

ไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่และญาติมิตร	ผมขอถือ 

โอกาสน้ีอวยพรให้สมาชิกมีความสขุในวาระดิถี 

ปีใหม่ไทยน้ี	 ประสบแต่ความสุขและประสบ 

ความส� า เร็จใน ส่ิงที่ มุ ่ งหวัง	 พร ้อมท้ัง 

ขอเชิญชวนให ้ใช ้ โอกาสน้ีไปรดน�้ าด�าหัว 

ขอพรผู ้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลและ

เป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามนี้ไว้

การลงนามร่วมมือกับองค์กรระดับโลก

 ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชี 
โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ได้มีก้าวส�าคัญ 
ในการพัฒนาวิชาชีพด้านบัญชีบริหารของประเทศไทย ด้วยการลงนาม 
Memorandum of Understanding เพือ่ร่วมมอืกบัองค์กรระดบัโลก
อย่าง Chartered Institute of Management Accountants  (CIMA) 
ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีบริหารให้แก่สมาชิกที่มีอยู ่
ในหลายประเทศทั่วโลก การร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นก้าวส�าคัญของ 
ความพยายามที่จะพัฒนาสมาชิกที่เป็นนักบัญชีบริหารของประเทศไทย  
โดยในระยะเริม่ต้น CIMA ได้เชญิชวนและให้โอกาสสมาชกิของสภาวชิาชีพบญัชี 
ในการเป็นสมาชิกของ CIMA ด้วยกระบวนการพิเศษโดยเฉพาะส�าหรับ
สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี เท่านั้น นอกจากนี้ CIMA ยังได้แบ่งปัน 
แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการบัญชีบริหารซึ่งสภาวชิาชพีบญัชี
จะได้น�าเสนอเป็นระยะ ๆ ต่อไป

Newsletter    Issue 762



โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี	

 โลกยุคดจิทิลั ได้เปลีย่นแปลงวถิชีวีติและการท�างานของผูค้นใน
ยุคนี้อย่างพลิกโฉมภายในทศวรรษ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นทั้งความเสี่ยง 
ที่ท�าให้สินค้าหรือธุรกิจล้าสมัยลงไป หรือถึงขนาดพูดกันไปว่าจะท�าให้
อาชีพบางอย่างต้องหมดไป รวมถึงอาชีพนักบัญชีด้วย แต่ก็เป็นโอกาส
ใหม่ ๆ  ทีน่กับญัชจีะเข้าสูว่ชิาชพีบญัชบีรหิารมากขึน้ เพราะเราสามารถใช้
เทคโนโลย ีRapid Process Automation หรอื Automatic Intelligence 
มาช่วยลดภาระการท�างานที่ซ�้า ๆ และใช้เวลามาก ท�าให้นักบัญชีมีเวลา
มากขึน้ และสามารถใช้เวลาให้กบังานท่ีมคีณุค่า (Value) ต่อองค์กรเพิม่ขึน้ 
เช่น การน�าข้อมลูมาจดัท�ารายงานทีใ่ห้ข้อมลู Insight ซึง่จะช่วยพยากรณ์
สิ่งที่จะเกิดขึ้น และน�าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือตอบสนองการด�าเนินงาน 
ดังนั้น ผมเห็นว่า การร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศอย่าง CIMA  
จะกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และแสวงหา
แนวทางการพฒันาวชิาชพีบญัชบีรหิารให้ตอบสนองเพือ่ไปสูร่ะดบัสากล
ให้ได้  

โครงการพัฒนานักบัญชีบริหารของประเทศไทย

 คณะกรรมการวิชาชีพด ้านการบัญชีบริหารมีโครงการ
พัฒนานักบัญชีบริหารของประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการก�าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและจัดให้มีการทดสอบเพื่อรับ
ประกาศนยีบตัร  คณะท�างานทีไ่ด้รับมอบหมายจะพิจารณาทักษะวชิาการ
ที่จ�าเป็นส�าหรับนักบัญชีบริหาร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้แก่นักบัญชีซ่ึง
ต้องการมุ่งไปสู่การเป็นนักบัญชีบริหารมืออาชีพและยกระดับเพื่อเป็น 
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน – Chief Finance Officer (CFO) 
โดยจะจดัให้มกีารทดสอบเพ่ือให้สามารถวดัระดบัความรูใ้นด้านบญัชีบรหิาร 
ซึ่งเมื่อผ ่านการทดสอบทักษะวิชาต่าง ๆ ท่ีก�าหนดไว ้ จะได ้รับ
ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นผู้มีความรู้ทักษะต่าง ๆ ด้านบัญชี
บริหาร และสามารถน�าไปต่อยอดเพื่อน�าไปสู่การเป็นสมาชิกขององค์กร
ระดับโลกต่อไป 

การพัฒนาหลักสูตรส�าหรับนักบัญชี

บริหารมืออาชีพ

 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร
ยังได้จัดให้มีหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมทักษะความรู้ให้แก ่
ผู ้บริหารระดับสูง เช ่น หลักสูตร  CFO Certificate 
Program, CFO in Practice ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเนื่อง
และเป็นหลักสูตรที่ประสบความส�าเร็จโดยได้รับความสนใจ 
จากผู้เข้าอบรมซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่าง ๆ 
อย่างมากในรุ ่นก่อน ๆ ผู ้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู ้จาก
วิทยากรชั้นน�า ได้แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และสร้าง
มิตรภาพต่อเนื่องหลังจากส�าเร็จหลักสูตรไปแล้ว ในปี 2562 
หลักสูตร CFO Certificate Program จะจัดให้มีขึ้นในเดือน
พฤษภาคมนี้แล้วและก�าลังจะเปิดรับสมัคร ขอเชิญชวนให้ท่าน 
ที่สนใจรีบสมัคร เนื่องจากรับจ�านวนจ�ากัด นอกจากนี้ เรายังมี
หลักสูตรด้านบัญชีบริหาร เช่น นักบริหารกับการจัดท�ารายงาน
ความยัง่ยนืและการวัดผลตอบแทนทางสังคม ซึง่เป็นหัวข้อทีไ่ด้
รับความสนใจจากบริษัทท่ีให้ความส�าคัญกับ Sustainability 
Growth และเรายงัมหีลักสูตรด้านการเงนิต่าง ๆ  เช่น  Corporate 
Finance, Beyond Treasury เป็นต้น

ก้าวสำาคัญของ 

“นักบัญชีบริหาร”

มุ่งสู่ระดับสากล

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด�าเนิน
การมาถึงปัจจุบันและที่จะท�าต่อไปจะน�าไปสู ่การพัฒนา
วิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหารได้อย่างยั่งยืนและสามารถ 
ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
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นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา 

“SMEs ชั้นดีเริ่มที่บัญชีเดียว”

	 เมื่อวันที่ 	 7	 มีนาคม	 2562	 ณ	 โรงแรมสวิสโซเทล 
เลอ	คองคอร์ด	นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ	นายกสภาวชิาชพีบัญช ี
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา	 SMEs	 ช้ันดีเริ่มที่บัญชีเดียว 
ในหัวข้อ	“เทคโนโลยีเพื่อบัญชีเดียว”	ซึ่งได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญ
และประโยชน์ของมาตรการบญัชเีดยีวแก่ผู้ประกอบการ	โดยการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดท�าบัญชี	 นอกจากนั้น	 นายก 
สภาวิชาชีพบัญชี	ยังได้แนะน�า	Application	SME	สบายใจ	ซึ่งเป็น
ตัวช่วยในการบริหารจัดการทางบัญชี	และมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ทัง้นติบุิคคลและบคุคลธรรมดา	
ให้สามารถจัดการบัญชีของธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานถูกต้องและ
ครบถ้วน	และนักบัญชียังสามารถใช้	Application	ดังกล่าวในการ
บริการด้านบัญชี	ภาษีอากร	 เทคนิคการบริหาร	และอื่น	ๆ	 ให้แก่ 
ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน”

												นอกจากนี้	ภายในงานสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการออกบูธให้
ค�าแนะน�าเกีย่วกบั	Application	ซึง่เปิดโอกาสให้ผูท้ีส่นใจได้ทดลอง
ใช้งานจรงิ	โดยสภาวชิาชีพบญัชจีะเปิดให้ดาวน์โหลด	Application	
เรว็ๆ	นี	้ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามข่าวสารได้ทีช่่องทางการสือ่สารของ
สภาวิชาชีพบัญชี	หรือที่เว็บไซต์	www.tfac.or.th

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท้ายนี้สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนร่วม	3	สถาบนั	(กกร.)	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน	ที่จัดกิจกรรมอันมีประโยชน์เช่นนี้

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	มิใช่การให้ค�าแนะน�า
หรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเน้ือหา	 ตัวเลข	รายงาน	
หรือ	ข้อคิดเห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็น
ผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่
ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดในเอกสารฉบบัน้ีไปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี  
 วาระปี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้จัดทำ�
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร

กำ�หนดเวลา���เผยแพร่เป็นรายเดือน	(ทุกต้นเดือน)
ข้อมูลติดต่อ��Tel	:	02	685	2514,	02	685	2567
Facebook����https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY
LINE�ID�������@tfac.family

	 ผ่านพ้นไปแล้ว	ส�าหรบัการเลอืกตัง้ปี	2562	ถอืเป็นการเลอืกตัง้ครัง้
ส�าคญัท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ไทย	ซึง่มปีระชาชนชาวไทยทัว่ประเทศออกมา
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกันอย่างหนาตา	ถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งจะออก
มาถูกใจผู้เลือกบ้างไม่ถูกใจบ้าง	สภาวิชาชีพบัญชีก็ขอให้ชาวไทยยอมรับ
ผลการเลือกตั้ง	 เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าและเอาใจช่วยรัฐบาลที่จะ
เข้ามาบรหิารประเทศ	โดยไม่ลมืทีจ่ะท�าหน้าทีพ่ลเมอืงของตนเองทีด่โีดย 
ยดึหลกั	“เคารพกฎหมาย	ปฏบิตัติามขนบธรรมเนียมประเพณ	ีและวัฒนธรรม
ของชาติ	 มีความสามัคคี	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน	 รู้จักรับผิดชอบ 
ชัว่ดตีามหลกัจรยิธรรม	มคีวามรอบรู	้มสีตปัิญญาขยนัขนัแข็ง	สร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง	ครอบครัว	สังคม	และประเทศชาติ”	ต่อไป

	 เข้าสูเ่ดือนเมษายน	เดอืนทีอ่ากาศช่างร้อนอบอ้าวแต่ก็มปีระเพณไีทย 
ที่ช่วยคล้ายร้อนได้	 นั่นก็คือ	ประเพณีสงกรานต์	 เมื่อพูดถึงวันสงกรานต์	
พวกเราชาวบัญชีก็คงนึกถึงวันหยุดท่ีจะได้กลับไปหาครอบครัวและ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	 สมาชิกท่านใดที่เดินทางไกลก็
ขอให้ระมัดระวังความปลอดภัย	 และขอให้เล่นน�้าสงกรานต์กันอย่างมี 
ความสุขนะคะ

	 พูดถึงเนื้อหาภายใน	 Newsletter	 ฉบับนี้กันบ้าง	 ฉบับนี ้
สภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติกล่าวทักทายเปิดเล่มโดย	 นายวรวิทย์ 
เจนธนากุล	อุปนายกคนที่สอง	และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	
ด้านการบญัชบีรหิาร	ซึง่ท่านได้พดูถงึ	“ก้าวส�าคญัของนกับญัชบีรหิารมุง่สู่
ระดบัสากล”	ซึง่เป็นการอปัเดตกจิกรรมด้านบญัชบีรหิารทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 นอกจากน้ัน	 ยังมีบทความในด้านอื่น	 ๆ 
ที่น่าสนใจ	อาทิ	มาตรฐานการสอบบัญชีในอนาคตอันใกล้	คู่มือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	 มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดท�าบัญช ี
ให้สอดคล้องกับสภาพท่ีแท้จริงของกิจการ	 และ	 SME	 รู ้บัญชีมีชัย 
ไปกว่าครึง่	ฯลฯ	สภาวชิาชพีบญัชขีอให้ทกุท่านตดิตามอ่านให้ครบทัง้เล่ม
เพื่อพัฒนาความรู้ในวิชาชีพของตนเองกันนะคะ
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การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

“ก้าวสำาคัญของการเป็นสมาชิก

องค์กรระดับโลกด้านการบัญชีบริหาร”

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบ

และควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ (ISACA)

จัดเสวนา “ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับ

เทคโนโลยี AI และ Blockchain”

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ 4 องค์กรภาครัฐและเอกชน

“ขับเคลื่อน SMEs บัญชีเดียว” ในปี 2562

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาพิจารณ์ “(ร่าง) กรอบแนวคิด

สำาหรับการรายงานทางการเงิน  ฉบับปรับปรุงใหม่

 (Conceptual Framework)”

	 การลงนามข้อตกลงความร ่วมมือ	 (MOU)	 ระหว ่าง 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 (TFAC)	 และ	 Chartered	 Institute	 of 
Management	 Accountants	 (CIMA)	 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 
21	 มีนาคม	 2562	 ณ	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 เพื่อร่วมมือ 
ในการส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล	 และพัฒนานักบัญชีบริหารในประเทศไทย 
ลงนามโดย	นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพันธกุล	นายกสภาวชิาชพีบญัชี	และ	
Irene Teng,	กรรมการผู้จดัการด้านตลาดโลกของ	The	Association 
of	 International	 Certified	 Professional	 Accountants 
(The	Association)

	 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ	 CIMA	 –	 TFAC	 (Fast	 Track)	
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่	 www.tfac.or.th	 หรือโทรศัพท์	
02	685	2573

	 เมือ่วนัที	่15	มนีาคม	2562	สภาวชิาชพีบญัช	ีร่วมกบัสมาคม
ผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพ	(ISACA)	
จัดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบ	“ความท้าทายของผู้ตรวจ
สอบกับเทคโนโลยี  AI และ Blockchain”	ในการนี้ได้รับเกียรติ
จาก	นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล	 นายกสภาวิชาชีพบัญชี	 และ
นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม	 นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุม
ระบบสารสนเทศ-ภาคพ้ืนกรุงเทพ	 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด 
การเสวนา

	 นอกจากนี้	การเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อกีหลากหลายทา่นรว่มเปน็วทิยากรให้ความรูแ้ละร่วมแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ในเรือ่งดงักล่าว	โดยมผีูท้ีส่นใจเข้าร่วมเสวนากว่า	113	
คน	จดัขึน้		ณ	ห้อง	Grand	Ballroom	ชัน้	C	โรงแรม	Grand	Centre	
Point	Terminal	21

	 เมื่อวันที่	 14	 มีนาคม	 2562	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ร่วมกับ	 4	
หน่วยงาน	ได้แก่	กรมสรรพากร	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	 3	 สถาบัน	
(กกร.)	 ท�าบันทึกว่าด้วยการสนับสนุนและก�ากับดูแลผู้ประกอบ
การให้จัดท�าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพท่ีแท้จริง
ของกิจการ	เพื่อเพิ่มโอกาสในการท�าธุรกรรมการเงิน	อีกทั้งยังช่วย
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม	 (SMEs)	 รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

	 เมื่อวันที่ 	 15	 มีนาคม	 2562	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดย 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ 
“(ร่าง) กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ปรบัปรงุใหม่ (Conceptual Framework)” ณ	ศนูย์อบรมสมัมนา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	 อาคารสภาวิชาชีพบัญช ี
โดยได้รบัเกยีรติจาก	ดร.ปัญญา สมัฤทธิป์ระดษิฐ์	ซ่ึงเป็นอนกุรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ	สภาวชิาชีพบญัชฯี	และนกับญัชอีาวโุส	
บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นวิทยากร	โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนากว่า	250	คน

	 ทั้งนี้	 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจร่างกรอบ
แนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	 ฉบับปรับปรุงใหม่	 ได้จาก
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	>>	http://bit.ly/2Fa6neU
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 เร่ิมเข้าสูเ่ดอืนทีผู้่มหีน้าทีจั่ดท�าบญัช ีอาท ิห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีน นติบิคุคลจัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ

ทีม่ปีระกอบธรุกจิในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรษัฎากร บริษทัจ�ากัด และบริษทัมหาชนจ�ากัดทีม่รีอบปีบญัชี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มหีน้าทีต้่องน�าส่งงบการเงนิและการน�าส่งบญัชรีายชือ่ผู้ถือหุน้ผ่านระบบ DBD e-Filing 

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ที่ก�าหนดไว้ โดยนิติบุคคลสามารถตรวจ

สอบสถานะของผู้สอบบัญชี หรือผู้ท�าบัญชี (เฉพาะสถานะสมาชิก) ที่ลงนามในงบการเงินของนิติบุคคลในเบื้องต้นได้

ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว ผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรวจสอบสถานะกันเถอะ!!!

	 สภาวชิาชพีบญัชไีด้เปิดช่องทางการตรวจสอบสถานะของผูส้อบบญัชี	หรอืผูท้�าบญัช	ี(เฉพาะสถานะสมาชกิ)	โดย
เข้าไปที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	www.tfac.or.th	เลือกเมนู	Online	Service	ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้

	 ทั้งนี้	 ข้อมูลสถานะผู้สอบบัญชี	 หรือผู้ท�าบัญชี	 (เฉพาะสถานะสมาชิก)	 สภาวิชาชีพบัญชีจะมีการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลทุก	ๆ	15	วันโดยวันที่ข้อมูลอัปเดตล่าสุดจะระบุไว้ในหมายเหตุด้านล่างของระบบการตรวจสอบสถานะ	ซึ่งสถานะ
ผู้สอบบัญชี	 หรือผู้ท�าบัญชี	 (เฉพาะสถานะสมาชิก)	 และข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี	 และเป็น 
การให้บริการเชิงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและเป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้	 หากมีข้อสงสัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานะสามารถติดต่อ 
ส่วนงานทะเบียน	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โทรศัพท์	 0	 2685	 2500,	 0	 2685	 2524-25	 หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน�าส่ง 
งบการเงินผ่านระบบ	 DBD	 e-Filing	 เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 www.dbd.go.th	 โทรศัพท์	 0	 2547	 4377, 
0	2547	4390-91

โดย.. ส่วนงานทะเบียน

   ตรวจสอบสถานะสมาชิก

	 1.	 เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะของสมาชิก 
	 	 เข ้าสู ่ระบบการตรวจสอบสถานะสมาชิก 
	 	 สภาวิชาชีพบัญชี	

	 2.	 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องได้แก่	 (1)	 ชื่อ	 
	 	 (2)	นามสกุล	และ	(3)	เลขบัตรประชาชน	

	 หมายเหตุ	ไม่ต้องระบุค�าน�าหน้านาม

   ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี

	 1.	 เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะของผู้สอบบัญชี		
	 	 เข้าสู่ระบบการตรวจสอบสถานะใบอนุญาต 
	 	 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถลงนาม 
	 	 ในงบการเงินได้

	 2.	 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องได้แก่	 (1)	 ชื่อ	 
	 	 (2)	นามสกุล	และ	(3)	เลขทะเบียน

	 หมายเหตุ	ไม่ต้องระบุค�าน�าหน้านาม
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มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

จัดท�าบัญชีให้สอดคล้อง

กับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

เมื่อช ่ ว งต ้ นป ี  2 559  หลายท ่ านค ง เ คย ได ้ ยิ น ว ่ า 
กรมสรรพากร ได้เปิดให้มีการจดแจ้ง แก่ผู้ประกอบการ

ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยให้
กิจการเหล่านั้น ท�าการลงทะเบียน แล้วท�าการปรับปรุงทางบัญชี
ในรายงานทางการเงินปี 2558 เพื่อให้งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ด�าเนินการจดแจ้ง เพื่อให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ 
ตามพระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 เช่น การได้รับยกเว้น 
การตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินภาษี ส�าหรับเหตุการณ์รายการ
ทางการค้าซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อให้ได้รับสิทธิ 
ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2559 และได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 แต่ยังมีอีกหลายกิจการที่จดแจ้ง 
แต่มิได้ด�าเนินการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้สอดคล้องกับ 
สภาพที่แท้จริงของกิจการ

 การส ่ง เสริมให ้ผู ้ประกอบการ 
จัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง 
ของกิจการน้ัน เป็นแนวทางที่จะท�าให้
ประเทศไทยก ้ าว เข ้ า สู ่ ระบบการเ งิน
อเิล็กทรอนกิส์ (E–payment) ซึง่มปีระโยชน์
ต ่อประเทศทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน 
หากมองในมุมมองเล็ก ๆ ง ่าย ๆ ว ่า 
ในอนาคตทุกกิจการจะต้องก้าวเข้าสู่ระบบ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E–payment) หมายถึงการไม่ใช้เงินสด 
การเริ่มต้น ทุกกิจการจะต้องน�าเงินสดตามที่แสดงไว้ในงบแสดง
ฐานะการเงินของกิจการเป็นจุดตั้งต้น ดังนั้น หากในวันนี้กิจการ 
ยังมิได้จัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ 
สินทรัพย์และหนี้สิน ในงบแสดงฐานะการเงินยังมิได้แสดง
ตามความเป็นจริง ท่านจะสามารถเริ่มต้นเข้าสู ่ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E–payment) ได้อย่างไร 
 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้เกิดความร่วมมือกัน 
ระหว่าง 5 หน่วยงาน สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วม 
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ท�าบันทึกว่าด้วยการสนับสนุน
และก�ากับดูแลผู้ประกอบการให้จัดท�าบัญชีและงบการเงินให้
สอดคล้องกบัสภาพท่ีแท้จรงิของกจิการ โดยกรมสรรพากรได้เสนอ 
“มาตรการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการจดัท�าบญัชใีห้สอดคล้องกบั
สภาพที่แท้จริงของกิจการ” ซึ่งถือเป็นโอกาสอีกครั้ง ที่กิจการ 
สามารถท�าการปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้น 
ทีถ่กูต้องเพือ่กจิการจะสามารถจดัท�าบญัชสีอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิ 
ของกิจการได้ต่อไป เรามาศึกษาถึงคุณสมบัติ สิทธิประโยชน์ และ
วิธีการกันนะคะ
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ผู้ประกอบการท่ีจะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังนี้

 1. มีรายได้จากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีกระท�าในรอบ 
  ระยะเวลาบัญชีสุดท้ายซ่ึงมีก�าหนดครบสิบสองเดือน 
  โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดก่อนหรือ 
  ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  
     ทั้ งนี้ ต ามหลั ก เ กณฑ ์ที่ บัญ ญัติ ไว ้ ต ามมาตรา  65  
           แห่งประมวลรัษฎากร

 2. ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
  ตาม ข้อ 1 ไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 3. ไม ่ เป ็นผู ้ออกใบก�ากับภาษีหรือผู ้ ใช ้ ใบก�ากับภาษีที ่
  กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าได้ม ี
  การกระท�าความผดิอาญาเกีย่วกบัใบก�ากบัภาษตีามประมวล 
  กฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หากกิจการของท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะได้สิทธิประโยชน ์

และต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1.	ลงทะเบียนต่อกรมสรรพกรภายในวันท่ี	 30	 มิถุนายน	 2562	 
	 	 ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขทีอ่ธบิดีกรมสรรพากรประกาศ 
	 	 ก�าหนด

	 2.	ยืน่แบบแสดงรายการภาษอีากรหรอืยืน่ขอเสยีภาษอีากรเป็นตวัเงนิ	 
	 	 พร้อมทัง้ช�าระภาษีอากรทีย่งัไม่ได้ช�าระหรอืยงัช�าระไม่ครบถ้วน 
	 	 ทั้งจ�านวน	 ภายในวันที่	 30	 มิถุนายน	 2562	 โดยได้สิทธิ 
	 	 ในการยกเว้นเบ้ียปรับ	 และเงินเพ่ิมส�าหรับการยื่นแบบแสดง 
	 	 รายการปรับปรุงเพิ่มเติม	ดังนี้	

  2.1 ภาษีเงินได้ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของรอบ 
   ระยะเวลาบญัชทีีม่วีนัเริม่ต้นในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2559 
   ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ส�าหรับรายรับประจ�า 
   เดือนภาษีต้ังแต่ เดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือนภาษ ี
   ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

  2.3 อากรแสตมป์ ส�าหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากรก�าหนด 
   ให้ช�าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์อากร ซึง่บรษัิทหรอื 
   ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้กระท�าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
   จนถึงวันก่อนที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ

 3.	ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทตามประมวล 
	 	 รัษฎากรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่หัก	 หรือ 
	 	 น�าส่ง	 ส�าหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2559	 
	 	 จนถงึวนัก่อนทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั	พร้อมทัง้น�าส่งภาษอีากร 
	 	 ที่ยังไม่ได้น�าส่งหรือยังส่งไม่ครบถ้วนทั้งจ�านวน	ภายในวันที่	30	 
	 	 มิถุนายน	2562
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เม่ือกิจการได้ด�าเนินการตามขั้นตอนแล้ว 

กิจการยังต้องมีหน้าที่ต่อเนื่องดังนี้

 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีได้รับ
ยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม จะต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษี แบบน�าส่งภาษี และแบบขอเสีย
อากรเป็นตัวเงิน ส�าหรับภาษีอากรทุกประเภท 
ผ่านระบบอินเทอร์เนต็ของกรมสรรพากร ส�าหรบั
การยื่นแบบตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562  
ถึง วันที่  30 มิถุนายน 2563 จึงจะถือว ่า 
ได้ด�าเนินการอย่างครบถ้วน หากมิได้ด�าเนิน
การตามหน้าที่น้ี กิจการจะหมดสิทธิได้รับการ
ยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ที่ได้ช�าระภาษีไว้แล้ว 
โดยจะต้องช�าระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในภายหน้า

	 นี่ เป ็นโอกาสอีกคร้ังที่ทุกฝ ่ายสามารถที่ 
จะร่วมกันจัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง
ของกิจการ	 เพ่ือก้าวไปสู่ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์	
(E-payment)	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	“Thailand	4.0”	 ด้วยกนั	
ซึ่งคงต้องร่วมมือกันท้ัง	 ผู้ประกอบการ	 ผู ้ท�าบัญชี	 
และผู้สอบบัญชี	 ซึ่งปัญหาในการปรับปรุงทางบัญชี	
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีร่่วมลงนามในวนัที	่15	มนีาคม	2562	
ได้แก่	สภาวชิาชพีบญัชขีองเรา	และกรมสรรพากร	กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และคณะ
กรรมการร่วมภาคเอกชน	 3	 สถาบัน	 (กกร.)	 ที่ได้ท�า
บันทึกว่าด้วยการสนับสนุนและก�ากับดูแลผู้ประกอบ
การให้จดัท�าบญัชแีละงบการเงนิให้สอดคล้องกบัสภาพ
ที่แท้จริงของกิจการ	 จะท�าการสนับสนุนข้อมูลและวิธี
การเพ่ือให้กิจการสามารถปรับปรุงงบการเงินเพื่อให้
มีการจัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพท่ีแท้จริงของ
กิจการค่ะ		ติดตามกันต่อไปนะคะ

โดย..นางสาวโนรา  โพธิ์มัจฉา
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร
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มาแล้ว... คู่มืออธิบาย TFRS 15 

และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ TFRS 9

ตอนที่ 1
Update

ข่าวมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

    สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ 

เ ป ็ นอย ่ า ง ไ ร กั นบ ้ า ง ค รั บ 

หลังจากผ่านช ่วงเวลาของ 

การจัดท�างบการเงินประจ�าปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

หวังว่าทุกท่านคงสบายดี วันนี้ 

ผมขออนุญาตมาบอกข่าวดี

เก่ียวกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส�าหรับกิจการที่มี

ส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) 

ให้กับผู้ใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทุกท่านทราบ  

	 ก่อนอื่นหลายท่านคงทราบกันแล้วว่า	 คณะอนุกรรมการ 
ด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีภายใต้คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชี	 (คณะอนุกรรมการฯ)	 ได้จัดท�าคู่มืออธิบาย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (คู่มืออธิบายฯ)	 เพื่อให้ผู้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสามารถเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติม 
เพือ่ประกอบความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มากขึน้	แต่คู่มอือธบิายฯ	ดงักล่าวไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	

	 มาท่ีข่าวดีของเราดีกว่าครับ...ปัจจุบันคณะอนุกรรมการฯ 
ได้จัดท�าคู่มืออธิบาย	 TFRS	 15	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งทุกท่าน 
คงทราบกันอยูแ่ล้วว่า	TFRS	15	ได้มผีลบงัคับใช้แล้วในประเทศไทย	
โดยจะมผีลกระทบกบังบการเงนิของไตรมาส	1/2562	นีเ้ป็นต้นไป	
(กรณีกิจการจัดท�างบการเงินประจ�าปีรอบบัญชีส้ินสุดธันวาคม)	
ทั้งนี้	 การถือปฏิบัติตาม	 TFRS	 15	 จะท�าให้งบการเงินของ 
ทุกอุตสาหกรรมมีหลักการรับรู้รายได้ที่เหมือนกัน	รวมถึงจะท�าให้
งบการเงินของอุตสาหกรรมเดียวกันสามารถเปรียบเทียบกันได้
มากขึ้น	

	 คู ่มืออธิบายฯ	 ฉบับดังกล่าว	 จะช่วยให้ผู ้ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเกิดประโยชน์ในการท�าความเข้าใจ
หลักการได้ง่ายขึ้นและสามารถน�าความรู้นั้นไปใช้เป็นแนวทาง
ในการท�างานต่อไปได้อย่างถูกต้อง	 โดยจะมีการยกตัวอย่าง
ประกอบความเข ้าใจ	 เ พ่ือให ้ เห็นภาพที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งประกอบไปด้วย	6	หัวข้อหลัก	ได้แก่
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บทนำ

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

การเปิดเผย
ข้อมูล

เรื่องอื่น ๆ*

คู่มือ TFRS
15

ขั้นตอนใน
การพิจารณา
รับรู้รายได้

ทั้งนี้ คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 การขายที่ให้สิทธิในการคืน	(Right	of	return)	
	 การรับประกัน	(Warranties)	
	 สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าหรือ 
	 บริการเพิ่มและสิทธิที่ลูกค้าไม่ได้ใช้	
	 การพิจารณาว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน	
	 การให้สิทธิ	(Licensing)	
	 ต้นทนุส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญา	(Incremental 
	 costs	of	obtaining	a	contract)	
	 ต้นทุนการท�าให้เสร็จส้ินตามสัญญา	 (Costs	 to	 
	 fulfil	a	contract)	และ	
	 สัญญาการซื้อคืน	(Repurchase	agreements)

เรื่องอื่น ๆ ได้แก่

	 ท่านสามารถเข้าไปศึกษาคู ่มืออธิบาย	 TFRS	 15	 ได้ที่ เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนของ	 “คู ่มืออธิบาย”	 ได้ตามลิงค  ์
http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67456	นอกจากคู่มืออธิบาย	TFRS	15	แล้ว	คณะอนุกรรมการฯ	ยังได้จัดท�าและเผยแพร่คู่มืออธิบาย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นไปตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับปรับปรุง	2561	อีกด้วยนะครับ	

	 ส�าหรบัข่าวดเีรือ่งถดัมา...สบืเนือ่งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิได้ประกาศลงราชกิจจานเุบกษาแล้ว 
เมื่อช่วงไตรมาส	3/2561	ที่ผ่านมา	ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี	2563	เพื่อให้กิจการสามารถ 
เตรียมความพร้อม	 และท�าความเข้าใจเก่ียวกับหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะ	 TFRS	 9	 ทางคณะท�างานสนับสนุน 
การเตรยีมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิภายใต้คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบญัช	ีและคณะอนกุรรมการฯ	จงึได้จดัท�าตวัอย่างเพือ่ประกอบความเข้าใจ	ซ่ึงอ้างองิตาม	Part	B	ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ระหว่างประเทศ	(Part	B:	Illustrative	Examples	and	Implementation	Guidance	(Bound	volume	2018	Consolidated	without	
early	application))	จ�านวน	26	ตัวอย่าง	ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

	 การด้อยค่า	(หมวดที่	5.5)
	 การจัดประเภทรายการใหม่ของ 
	 สินทรัพย์ทางการเงิน	(หมวดที่	5.6)
	 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

	 ขอบเขต
	 ค�านิยาม
	 อนุพันธ์แฝง
	 การรับรู้รายการและการตัดรายการ	
	 การวัดมูลค่า	
	 อื่นๆ	

Illustrative

Examples

Implementation

Guidance

ทั้งนี้ ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 โดยท่านสามารถเข้าไปศกึษาเพิม่เตมิส�าหรบัตวัอย่างประกอบความเข้าใจ	TFRS	9	ได้ที	่http://www.tfac.or.th/Article/Detail/99419	

	 หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าข่าวดีทีผ่มมาบอกจะเป็นประโยชน์กับสมาชกิทกุท่านนะครบั	และสดุท้ายขอย�า้นะครบัว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กล่าวมาทั้งหมดจะกระทบเฉพาะกิจการท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ	 PAEs	 เท่านั้น... 
แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

โดย..ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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 ผูส้อบบัญช ีคอื ผูท้ีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ รวมถงึเปิดเผยรปูแบบ 
และเนือ้หาในรายงานของผู้สอบบญัช ีซึง่เป็นผลจากการตรวจสอบงบการเงนิ โดยผูส้อบบัญชต้ีองปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ
มาตรฐานอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินนั้นแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

	 จากข้อความข้างต้นถือได้ว่า	 มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นมาตรฐานที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการปฏิบัติ 
งานตรวจสอบงบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ซึง่ในปัจจบุนัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 เพื่อให้ทันต่อการเจริญเติบโตและความซับซ้อนของธุรกิจ	
มาตรฐานการสอบบญัชกีเ็ช่นเดยีวกัน	ต้องมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่รองรบัการตรวจสอบงบการเงนิตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินท่ีมีความซับซ้อนและยากมากข้ึน	 รวมถึงการเปล่ียนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติ 
งานตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพยิ่งข้ึนและปรับปรุงบทบาทการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของงบการเงินต่อผู้ใช้งบการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการสอบบัญชีในอนาคตอันใกล้

	 วันนี้ฝ่ายวิชาการ	 สภาวิชาชีพบัญชี	 จึงขอมาอัปเดตถึงแผนงานของมาตรฐานการสอบบัญชี 
ระหว่างประเทศทีจ่ะมผีลบงัคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี	้เพือ่ให้ผูส้อบบญัชีเตรยีมพร้อมกบัมาตรฐานการสอบบญัชี 
ที่จะมีการปรับปรุงและออกใหม่	ดังนี้

 

ISA 540 (Revised) 

ISA 315 (Revised) 

ISRS 4400 (Revised) 

ISA 220 (Revised) 

ISQM1 (Formerly ISQC1) 

ISQM2 

IAASB expected  
announce date 

แผนกาํหนดการเผยแพร่ร่างมาตรฐาน 
แผนกาํหนดการเผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ F 

E F 
F 

F 

E F 

E F 

E F 
ISA 600 (Revised) E F 

Remark:  The effective date will be at least 1 year after announce date. 
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1. มาตรฐานการสอบบัญชี
ระหว ่างประเทศที่ออก
เผยแพร่แล้ว และมีแผน 
จะบังคับใช้ในอนาคต

ชื่อมาตรฐาน 

การสอบบัญชี 

ระหว่างประเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้

ในต่างประเทศ

คาดว่าจะมีผลบังคับ

ใช้ในประเทศไทย
การปรับปรุงที่ส�าคัญ

มาตรฐานการสอบบัญช ี
ระหว ่ า งประ เทศ รหั ส 
5 4 0  ( ป รั บ ป รุ ง )  – 
การตรวจสอบประมาณการ 
ทางบญัช	ีรวมถงึประมาณการ 
ทางบัญชีที่ เกี่ยวกับมูลค ่า
ยุติธรรมและการเป ิดเผย 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

15	ธันวาคม	2562 15	ธันวาคม	2563 ป รั บ ป รุ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ค ว า ม เ ส่ี ย ง เ กี่ ย ว กั บ 
การประมาณการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึ ง เพิ่ มรายละเ อียด 
เกีย่วกบัการระบุสิง่ทีเ่กีย่วข้อง 
กั บ ก า ร ป ร ะ ม า ณ ก า ร 
โ ด ย ใช ้ ดุ ล ย พิ นิ จ เ ยี่ ย ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ

2. มาตรฐานการสอบบัญชี
ระหว ่ า งประ เทศที่ ได ้ 
เผยแพร่เป็นร่างมาตรฐาน 
หรือรายงานอภิปรายแล้ว 
และเตรียมออกมาตรฐาน 
การสอบบัญชรีะหว่างประเทศ 
(ฉบับสมบูรณ์)

ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศ

วันที่คาดว่าจะออก

ฉบับสมบูรณ์
การปรับปรุงที่ส�าคัญ

มาตรฐานการสอบบัญชี 
ระหว่างประเทศ รหัส 315  
(ปรับปรุง)	 -	 การระบุและ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก 
ก า ร แ สด ง ข ้ อ มู ล ที่ ขั ด ต ่ อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	
โดยการท�าความเข้าใจกิจการ
และสภาพแวดล้อมของกิจการ

มิถุนายน	2562 1.			วธิกีารตรวจสอบไม่เปล่ียนแปลง		แต่มกีารผลกัดนั 
			การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดง 
						ข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญให้มี 
				ความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.	ปรับปรุงให้มีความทันสมัยขึ้น	 เพื่อตอบสนอง 
			ความต้องการของธุรกิจที่มีเพิ่มมากขึ้น	 รวมถึง 
			การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และวิธีการท่ี 
			ผู้สอบบัญชีใช้เครื่องมือและเทคนิคอัตโนมัติ	 
					รวมถงึการวเิคราะห์ข้อมลูในการปฏบิติัขัน้ตอน 
				การตรวจสอบ

3.	มุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีใช้การสังเกตและสงสัย 
	 		เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดกระบวนการระบุ 
				และประเมินความเสี่ยง

ม า ต ร ฐ า น ง า น บ ริ ก า ร ที ่
เกี่ยวเนื่องระหว่างประเทศ 
รหั ส  4400  (ปรั บปรุ ง ) 
- 	 ง า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

ธันวาคม	2562 1.		ขยายขอบเขตของงานบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง	รวมถงึ 
			ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินด้วย	ซึ่งจากเดิม 

ครอบคลุมงานที่เก่ียวกับข้อมูลทางการเงิน 
				เท่านั้น	
2.	ปรับปรุงบทบาทของการใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 
			ผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามวิธีการ 
				ที่ตกลงร่วมกัน
3.	ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับ 
				ความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพ
4.	ปรับปรุงการใช้ผู ้ เช่ียวชาญของผู ้ประกอบ			 

วิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงานตามวิธีการท่ี 
				ตกลงร่วมกัน
5.	ให ้ข ้อแนะน�า เกี่ ยวกับการใช ้ค�าศัพท ์ ใน 

การอธิบายขั้นตอนและข้อเท็จจริงในรายงาน 
ของการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

6.	ปรับปรุงข้อจ�ากัดในการให้และใช้รายงานของ 
การปฏิบัติงานตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน
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3. 
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่เผยแพร่เป็นร่างมาตรฐาน 
หรือรายงานอภิปรายและอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น

ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

ระหว่างประเทศ

วันที่สิ้นสุดการรับฟัง

ความคิดเห็น

วันที่คาดว่าจะออก

ฉบับสมบูรณ์
การปรับปรุงที่ส�าคัญ

มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 220 (ปรับปรุง) - 
การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบงบการเงิน

1	กรกฎาคม	2562 มีนาคม	2563 1.	 เพิ่มการเน้นความส�าคัญของการใช้ดุลยพินิจ 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบ	 และ 
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

2.	 อธิบายถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	 
รวมถึ งการมีส ่วนร ่วมของผู ้สอบบัญชีที่ 

					รับผิดชอบงาน	(engagement	partner) 
					ตลอดการปฏิบัติงาน

3.	ปรับปรุงให ้ทันสมัยต ่อการเปลี่ยนแปลง 
	 	 	 สภาพแวดล้อม	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโมเดล 
				การส่งมอบผลการตรวจสอบ	(audit	delivery 
				models)	และการใช้เทคโนโลยี	

4.	 อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน 
	 	 	 การสอบบัญชีระหว่างประเทศ	รหัส	220	และ 
				มาตรฐานการบริหารคุณภาพระหว่างประเทศ		

มาตรฐานกา รบ ริหา ร
คุณภาพระหว่างประเทศ 
ฉ บั บ ที่  1 	 ( Q u a l i t y 
Management	 at	 Firm	
Level	-	ISQM	1)

1	กรกฎาคม	2562 มีนาคม	2563 1.	 เดิมช่ือมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระหว่าง 
	 	 ประเทศ	 ฉบับที่	 1	 (ISQC1)	 เปลี่ยนเป็นชื่อ	 
	 	 	 มาตรฐานการบริหารคุณภาพระหว่างประเทศ	 
				ฉบับที่	1	(ISQM1)

2.	 มีการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพของ 
				บริษัท	(เดิมคือระบบการควบคุมคุณภาพ)

3.	 เพิ่มความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของ 
				ความเป็นผู้น�าของส�านกังานและเพิม่การก�ากบั 
				ดูแลส�านักงาน

4.	 ปรับปรุงมาตรฐานส�าหรับสภาพแวดล้อมที่ม ี
	 	 	 การพัฒนาและซับซ้อนเพิ่มขึ้น	 รวมถึงระบุถึง 
				ผลกระทบของเทคโนโลย	ีเครอืข่าย	และการใช้ 
				ผู้บริการภายนอก

5.	 เพิ่มการติดตามระบบการบริหารคุณภาพ 
					ที่เข้มงวดมากขึ้นและแก้ไขข้อบกพร่อง

มาตรฐานกา รบ ริหา ร
คุณภาพระหว่างประเทศ   
ฉบับท่ี 2	 (Engagement	
Quality	Reviews	-	ISQM	2) 

1	กรกฎาคม	2562 มีนาคม	2563 1.	 มาตรฐานฉบับนี้ เป ็นมาตรฐานฉบับใหม่ที ่
	 	 	 แยกออกมาจาก	 ISQM1	 เพื่อต้องการให้มั่นใจ 

ว่าการสอบทานคุณภาพงานมีความแข็งแกร่ง 
และสามารถสนับสนุนให้การตรวจสอบและ 

				งานอืน่	ๆ 	มคุีณภาพระดับสูงได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

2.		ปรบัปรงุการตัง้เกณฑ์เลือกบคุลากรมาท�าหน้าที่ 
				สอบทานคุณภาพงาน	

3.	 ปรับปรุงหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงานและ 
				การจัดท�าเอกสารหลักฐาน

ที่มา : www.iaasb.org
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 จากข้อมลูข้างต้น ทกุท่านคงได้ทราบถึง 
ความเคลื่อนไหวของมาตรฐานการสอบบัญชี
ระหว่างประเทศแล้ว	นอกจากนี้	ท่านจะสังเกต
ได้ว่า	 ก่อนการออกมาตรฐานการสอบบัญชี 
ฉบับสมบูรณ ์ 	 คณะกรรมการมาตรฐาน 
การตรวจสอบสากล	(IAASB)	จะมีการเผยแพร่ 
ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ 
บนเว็บไซต์ของ	IAASB	(www.IAASB.org)	เพื่อ
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อมาตรฐานทีมี่การเปลีย่นแปลง	หรอื	ประเดน็
ที	่IAASB	ให้ความสนใจและต้องการขอความเหน็ 
ทั้งนี้	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�าเนินการเผยแพร่ 
ร่างมาตรฐานและเปิดรับฟังความคิดเห็น 
บนเว็บไซต์ของสภาวชิาชพีบัญช	ี(www.tfac.or.th)	 
เพ่ือให้ผูส้อบบญัชใีนประเทศไทยได้ช่วยกันศกึษา 
พิจารณาการปรับปรุง	 และแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างมาตรฐานฉบับน้ัน	ๆ 	โดยสภาวชิาชีพบัญช ี
จะรวบรวมความคิดเห็นและน�าเสนอให  ้
คณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชี
และเทคนิคการสอบบัญชี	 และคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด ้านการสอบบัญชีพิจารณา 
และน�าส่งให้	IAASB	ต่อไป	

โดย.. นักวิชาการ ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี

 ท ่านสามารถติดตามข่าวสาร ความคืบหน้า 
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการสอบบัญชี 
ได ้ที่  http://www.tfac.or.th/Article/Detail 
/70802 โดยผู ้สอบบัญชีทุกท่านสามารถมีส่วนร่วม 
มาช ่วยกันปรับปรุ งและพัฒนาให ้การตรวจสอบ 
มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพมากขึ้นได้
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                   รู้บัญชีมีชัยไปกว่าครึ่ง

	 ค�ำว่ำ	 “บัญชี”	 มักจะเป็นไม้เบื่อไม้เมำ	 กับผู้ท่ีไม่ชอบตัวเลขอย่ำงมำก	 อ่ำนเท่ำไร 
ดูเท่ำไร	คิดเท่ำไร	ก็มองไม่เห็นว่ำ	“บัญชี”	จะมำช่วยธุรกิจได้อย่ำงไร	สู้เรำเดินตลำด	หำสินค้ำ
มำขำยแข่งขันกันลดรำคำเพื่อขำยให้ได้มำกที่สุด	มีเงินมำหมุนไว้เยอะ	ๆ	ก็เพียงพอแล้ว	ถือว่ำ
ธุรกิจประสบควำมส�ำเร็จแล้ว	 แต่ท่ีไหนได้วันดีคืนดี	 มีเจ้ำหนี้มำทวง	 มีลูกหน้ีหนีหน้ี	 ที่ส�ำคัญ
ท�ำไมภำษีขำยถึงได้มำกมำยเช่นนี้ภำษีซื้อก็ไม่มีมำหักเป็นภำระที่ท�ำให้ต้องวิ่งหำเงินมำเสีย 
ภำษมีลูค่ำเพิม่อกี	เงนิสดหมุนเวยีนไม่เพยีงพอ	ต้องไปกูห้นีน้อกระบบมำใช้หมนุเวยีนต้องยอมเสีย 
ดอกเบี้ยร้อยละ	20	ต่อเดือน	ฯลฯ

ท�ำไมปัญหำช่ำงมำกมำย
เช่นนี้?? แล้วท�ำอย่ำงไร

ถึงจะเข้ำใจได้ล่ะ??

ก็เพรำะ SME อย่ำงเรำ
ไม่เข้ำใจบัญชีน่ะสิ

ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จัก “บัญชี” กันก่อน

“บัญชี”	เป็นกำรประมวลผลตัวเลขของกิจกรรมทำงธุรกิจจำกกำรซื้อ	ขำย	จ่ำยเงิน	รับเงิน 

ออกมำเป็นรำยงำนงบกำรเงิน
ในที่นี้ขอน�ำเสนอเพียง	2	รำยงำนส�ำหรับ	SME	คือ

รำยงำน	“งบก�ำไรขำดทุน”	และ	รำยงำน	“งบแสดงฐำนะกำรเงิน”

ซึ่งผู้ประกอบกำร	SME	จะสำมำรถอ่ำนและวิเครำะห์กิจกำรของตัวเองได้ว่ำ

   เราด�าเนินธุรกิจ มีผลก�าไรขาดทุนเท่าไร อย่างไร เพราะอะไร?

   เรามีสถานะสภาพคล่องทางการเงิน ทรัพย์สิน หนี้สินเป็นอย่างไร? 

SME  
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แล้ว SME จะใช้รำยงำนงบกำรเงิน 
ให้เป็นประโยชน์ได้อย่ำงไร?

ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จัก “บัญชี” กันก่อน

ประโยชน์ที่ SME จะได้รับ 
ก็มำกจำกหลัก “3 ทัน” คือ 

   “ทันเวลำ”
   “ทันเหตุกำรณ์” และ
   “ทันเกมส์”

	 ถ้าหากกจิการสามารถน�าข้อมลู	ซือ้	ขาย	รบั	จ่าย	มาประมวลผลได้	“ทนัเวลำ” 
กจิการกจ็ะได้รายงาน	“งบก�ำไรขำดทนุ”	และ	“งบแสดงฐำนะกำรเงนิ”	เพือ่วเิคราะห์
ตัวเลขได้	“ทันเหตุกำรณ์”	 ท�าให้กิจการสามารถรู้ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู ่
รู้ถึงสภาวะทางการตลาดที่ผันผวน	 และรู้ถึงสถานะสภาพคล่องของกิจการที่เป็นอยู ่
ในปัจจุบัน	และเมื่อรู้ได้ถึงเหตุที่เกิดขึ้น	ก็ท�าให้กิจการสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง	ๆ 
ได้อย่าง	“ทันเกมส์”	 ตัวอย่างเช่น	 การหาแหล่งต้นทุนที่ถูกกว่าเดิม	 การลดค่าใช้จ่าย 
บางประเภทท่ีสามารถท�าได้ทันที	 การติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ได้ทันท่วงที	 หรือ 
การชะลอการขายให้กบัลกูหนีท้ีค้่างช�าระเกนิก�าหนดตดิต่อกนั	การปรบัเปล่ียนกลยทุธ์
ทางการตลาด	เป็นต้น	ดังนั้น	เมื่อเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเกมส์	ก็จะท�าให้
กจิการสามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	กล่าวคอื	ท�าก�าไรได้เพิม่ขึน้	บรหิารเงนิ 
ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น	 หรือถ้าต้องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายกิจการ 
ก็จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากแหล่งทุนได้ง่ายและรวดเร็ว	ฯลฯ

	 ผูเ้ขยีนหวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำบทควำมนีจ้ะเป็นสือ่น�ำเสนอให้แก่ผูป้ระกอบกำร 
SME	ได้มีควำมเข้ำใจถึงประโยชน์ของ	“บัญชี”	อย่ำงง่ำย	ๆ	ว่ำ	“บัญชี”	ไม่ได้มีไว้
เพื่อกำรเสียภำษีเท่ำนั้น	แต่	“บัญชี”	มีประโยชน์อย่ำงมำกต่อผู้ประกอบกำร	SME	
หำกมีกำรน�ำข้อมูลทีแ่ท้จรงิจำกกำรด�ำเนินธรุกจิทีไ่ด้จำกรำยงำน	“งบก�ำไรขำดทนุ”	
และ	“งบแสดงฐำนะกำรเงนิ”	มำใช้งำนอย่ำง	“ทนัเวลำ”		จะท�ำให้วเิครำะห์ธุรกจิได้ 
“ทันเหตุกำรณ์”	 และแก้ไขสถำนกำรณ์	 ได้อย่ำง	 “ทันเกมส์”	 ซึ่งจะน�ำไปสู ่ 
กำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

โดย.. นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์
กรรมการ	และเลขานุการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
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TOTAL

RECEIPT

วิธีบริหารเงิน
หลังไปเที่ยวสงกรานต์

ÊÃØ»ÃÒÂ¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ
áÅÐÇÒ§á¼¹¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´
โดยทำบัญชีรายรับรายจาย
คำนวณจำนวนเงินที่มีเหลืออยู
หารเฉลี่ยตอวันวาใชสูงสุด
ไดกี่บาท

»ÃÐËÂÑ´¤‹ÒÍÒËÒÃ
คาอาหารเปนคาใชจายที่สัดสวน
คอนขางใหญ หากบริหารดี ๆ
จะชวยประหยัดไดมาก

¨Ñ´ÃÐàºÕÂººŒÒ¹
จะพบวาเสื้อผาบางตัวที่ซื้อมาแลว
ไมไดใส หรือของบางชิ้นที่ซื้อมาแลว
ยังไมไดใช นอกจากจะไดของใหม
มาใชแลวยังสามารถลงประกาศ
ขายออนไลนได

µÑ´ÃÒÂ¨‹ÒÂ¨Ø¡¨Ô¡
โดยลิสตรายจายที่สามารถ
ตัดออกไปไดโดยไมทำใหลำบาก 
หากตัดออกไดใหตัด หรือตัดไดยาก 
ใหมองหาทางเลือกทดแทนที่
ประหยัดกวา

 เทศกาลสงกรานต วันหยุดยาวของใครหลาย ๆ คน แนนอนวาคาใชจายหลาย ๆ อยางก็ตามมา ไมวาจะเปนคาเดินทาง

คาทองเที่ยว คาของฝากใหญาติ หรือคาอาหารเคร�องด�มสำหรับเฉลิมฉลองในชวงเทศกาล ซึ่งเปนคาใชจายที่ทุกคนยินดีจาย

เพ�อความสุข แตเม�อกลับจากการไปเที่ยวปใหมตางก็ตองมานั่งหาวิธีวาจะบริหารเงินอยางไรใหมีใชจนถึงสิ้นเดือน Newsletter

เลมนี้จึงไดนำเอา 7 วิธีบริหารเงินหลังไปเที่ยวสงกรานต มาฝากทานผูอานทุก ๆ ทานคะ

ãªŒÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉµ‹Ò§ æ 
อาทิ ดีลตาง ๆ ที่อยูในโทรศัพท 
บริการคาตาง ๆ ที่สะสมแตมแลว
แลกเปนสวนลดได อยางเชน
บริการคาเดินทาง คาอาหาร
ตั๋วชมภาพยนต เปนตน

Å´à§Ô¹·‹Í§à·Õ่ÂÇ¢Í§
à´×Í¹Í×่¹ æ
แนนอนวาทานอาจมีการวางแผน
ที่จะไปเที่ยวในเดือนถัด ๆ ไป
ใหลองเที่ยวในสถานที่ใกล ๆ 
เพื่อลดคาใชจายใหนอยลงกวา
การไปเที่ยวทริปใหญ ๆ

µÑ้§à»‡ÒËÁÒÂ áÅÐáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ 
´ŒÇÂ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃà§Ô¹äÇŒ
ÊÓËÃÑºà·Õ่ÂÇã¹»‚Ë¹ŒÒ
ควรตั้ง "งบฉุกเฉิน" สำหรับ
เหตุการณในอนาคตหรืออุบัติเหตุ
ที่อาจคาดไมถึง

 หากเรารูจักการบริหารเงิน วางแผนคาใชจาย และ

ที่สำคัญรูจักการออมเงิน ไมวาเทศกาลไหน ๆ รับรอง

เลยวาเราจะผานสิ้นเดือนไปไดสบาย ๆ อยางแนนนอน

ขอบคุณขอมูล : www.krungsri.com
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Like Our Page on Facebook

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพียงเข้าหน้าเพจ Facebook โดยการค้นหาชื่อ

“สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์”

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

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จากสภาวิชาชีพบัญชีง่ายๆ

“เพียงปลายนิ้ว”

ไม่พลาด! ทุกข้อมูลข่าวสาร 

โปรดติดตามทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพบัญชี..

ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ 

สภาวิชาชีพบัญชีง่าย ๆ แค่คลิก

www.tfac.or.th

Add Our LINE@ ID

เพียงกด Add friends 

และค้นหา ID @TFAC.Family

หรือ Scan QR Code

Follow Our YouTube Channel
TH

tfac.family

เพียงเข้าเว็บไซต์ www.youtube.com

และค้นหาค�าว่า tfac.family

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501  www.tfac.or.th , E-mail: tfac@tfac.or.th

XXX

XXX
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

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

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

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามก�าหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ 
์ได้ทีี่ www.tfac.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้	จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย	

ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา	ตัวเลข	รายงานหรือข้อคิดเห็นใด	ๆ		และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

 หลักสูตร “เตรียมงบการเงินรับผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 1/62  

 หลักสูตรที่ 1 (ขั้นพื้นฐาน)” 

 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 3,000 บาท บุคคลทั่วไป 3,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

 หลักสูตร “เตรียมงบการเงินรับผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 1/62  

 หลักสูตรที่ 2 (ภาคปฏิบัติ)” 

 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 3,000 บาท บุคคลทั่วไป 3,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

  หลักสูตร “Corporate Finance รุ่นที่ 1/62”  

 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 

  หลักสูตร “โครงการหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 

 สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

 วันที่ 25,26,27 เมษายน 2,3,9,10,11,15,16,18,23,24,30 พฤษภาคม 

 และ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 สมาชิก 38,000 บาท บุคคลทั่วไป 40,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada  

 และโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส


