
จดหมายเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2563

ท่ี่� สวบช. 1162/2563      วันท่ี่� 10 กรกฎาคม 2563

เร่�อง ขอเร่ยนเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 สภาวิชาช่พบัญช่ ในพระบรมราชูปถััมภ์
เร่ยน สมาชิกสภาวิชาช่พบัญช่ ในพระบรมราชูปถััมภ์

 ตามท่ี่�ท่ี่�ประชมุคณะกรรมการสภาวชิาช่พบัญช่ เม่�อวันท่ี่� 24 มิถุันายน 2563 ได้้ม่มติเห็นชอบใหเ้ร่ยกประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 
สภาวิชาช่พบัญช่ ในพระบรมราชูปถััมภ์ (สภาวิชาช่พบัญช่) ในวัันอาทิิตย์์ท่ิ� 9 สิิงหาคม 2563 เวัลา 09.00 น. ณ อาคาร 
สิภาวัิชาช่พบััญช่ เลขท่ิ� 133 ถนนสิุขุมวิัทิ 21 (อโศก) แขวังคลองเตย์เหนือ เขตวััฒนา กรุงเทิพมหานคร 10110 เพ่�อพิจำารณา 
เร่�องต่าง ๆ ตามระเบ่ยบวาระพร้อมด้้วยความเห็นของคณะกรรมการดั้งต่อไปน่�

 วัาระท่ิ� 1 เรื�องท่ิ�ประธานแจ้้งท่ิ�ประชุมทิราบั

 วัาระท่ิ� 2 พิจ้ารณารับัรองราย์งานการประชุมใหญ่สิามัญ ประจ้ำาปี 2562 เมื�อวัันเสิาร์ท่ิ� 29 มิถุนาย์น 2562
   ข้อมูลประกอบั  สภาวิชาช่พบัญช่ได้้จัำด้ที่ำารายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2562 ซ่ึ่�งจัำด้ข่�นเม่�อวันเสาร์ท่ี่� 
   29 มิถุันายน 2562 และเผยแพร่บนเว็บไซึ่ต์สภาวิชาช่พบัญช่ (www.tfac.or.th) เพ่�อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
   พิจำารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว
   ควัามเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 เพ่�อพิจำารณารับรองรายงาน 
   การประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2562 เม่�อวันเสาร์ท่ี่� 29 มิถุันายน 2562 ซ่ึ่�งได้้ม่การบันท่ี่กรายงานโด้ยถูักต้อง 
   ครบถ้ัวนตรงตามมติท่ี่�ประชุมแล้ว โด้ยม่รายละเอ่ยด้ตามท่ี่�เผยแพร่บนเว็บไซึ่ต์สภาวิชาช่พบัญช่

 วัาระท่ิ� 3 ราย์งานผลการดำำาเนินงานเพื�อทิราบั
   ข้อมูลประกอบั สภาวิชาช่พบัญช่ได้้สรุปผลการด้ำาเนินงาน โด้ยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวิชาช่พบัญช่ 
   ของแต่ละด้้าน ในรอบระยะเวลาตั�งแต่วันท่ี่� 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2562
   ควัามเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 เพ่�อรับที่ราบรายงาน 
   ผลการด้ำาเนินงานประจำำาปีของสภาวิชาช่พบัญช่ ในรอบระยะเวลาตั�งแต่วันท่ี่� 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2562

 วัาระท่ิ� 4 พิจ้ารณาอนุมัติงบัการเงินสิำาหรับัปีสิิ�นสุิดำวัันท่ิ� 31 ธันวัาคม 2562
   ข้อมูลประกอบั สภาวิชาช่พบัญช่ได้้จัำด้ที่ำางบการเงิน สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท่ี่� 31 ธัันวาคม 2562 โด้ยผ่าน 
   ความเห็นชอบจำากคณะอนุกรรมการตรวจำสอบ เม่�อวันท่ี่� 14 พฤษภาคม 2563 ซ่ึ่�งเห็นควรนำาเสนอให้ท่ี่�ประชุมใหญ่ 
   สามัญ ประจำำาปี 2563 อนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ�นสุด้วันท่ี่� 31 ธัันวาคม 2562 ตามท่ี่�ได้้เผยแพร่บนเว็บไซึ่ต์ 
   สภาวิชาช่พบัญช่แล้ว โด้ยม่ผลการด้ำาเนินงานและฐานะการเงินของสภาวิชาช่พบัญช่ ปี 2562 สรุปได้้ดั้งน่�

   ควัามเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่เห็นชอบตามคณะอนุกรรมการตรวจำสอบ 
   และเห็นสมควรเสนอท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 เพ่�อพิจำารณาอนุมัติงบการเงินของสภาวิชาช่พบัญช่ 
   สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท่ี่� 31 ธัันวาคม 2562 ท่ี่�ผ่านการตรวจำสอบจำากผู้สอบบัญช่ นางสาววันนิสา งามบัวที่อง 
   ผู้สอบบัญช่รับอนุญาต เลขที่ะเบ่ยน 6838 ซ่ึ่�งสังกัด้บริษัที่ สอบบัญช่ธัรรมนิติ จำำากัด้

ผลการดำำาเนินงาน
ประจ้ำาปี 
2562

ประจ้ำาปี 
2561

รวมรายได้้ 199,129 184,297

รวมค่าใช้จ่ำาย 142,303 150,564

รายได้้สูงกว่า 
ค่าใช้จ่ำาย

56,826 33,733

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Federation of Accounting Professions
Under the Royal Patronage of His Majesty the King

ฐานะการเงิน
ณ วัันท่ิ� 31 
ธันวัาคม 
2562

ณ วัันท่ิ� 31 
ธันวัาคม 
2561

รวมสินที่รัพย์ 690,151 662,878

รวมหน่�สิน 219,800 247,617

เงินทุี่นสะสม 470,351 415,261

(หน่วย : พันบาท)(หน่วย : พันบาท)
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 วัาระท่ิ� 5 พิจ้ารณาแต่งตั�งผู้สิอบับััญช่และกำาหนดำค่าตอบัแทินการสิอบับััญช่ ประจ้ำาปี 2563
   ข้อมูลประกอบั  คณะอนุกรรมการตรวจำสอบได้้พิจำารณาคัด้เล่อกบุคคลท่ี่�ม่ความเป็นอิสระเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็น 
   ผู้สอบบัญช่ของสภาวิชาช่พบัญช่ และเสนอค่าตอบแที่นการสอบบัญช่ให้ท่ี่�ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่ 
   พิจำารณาแต่งตั�ง โด้ยม่ค่าตอบแที่นเป็นจำำานวนเงิน 245,000 บาที่ (สองแสนส่�หม่�นห้าพันบาที่ถ้ัวน) 
   และค่าใช้จ่ำายอ่�นตามท่ี่�เกิด้ข่�นจำริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาที่ (หน่�งหม่�นบาที่ถ้ัวน)
   ควัามเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ 
   ตรวจำสอบ และเห็นสมควรเสนอท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 เพ่�อพิจำารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั�ง 
   ผู้สอบบัญช่ และกำาหนด้ค่าตอบแที่นการสอบบัญช่ ประจำำาปี 2563 ดั้งน่�
    1. แต่งตั�ง นางสาววันนิสา งามบัวที่อง ผู้สอบบัญช่รับอนุญาต เลขที่ะเบ่ยน 6838 หร่อนางสาวโชติมา 
   กิจำศิิรกร ผู้สอบบัญช่รับอนุญาต เลขที่ะเบ่ยน 7318 ผู้สอบบัญช่รับอนุญาตจำากบริษัที่ สอบบัญช่ธัรรมนิติ จำำากัด้
    2. กำาหนด้ค่าตอบแที่นการสอบบัญช่ ประจำำาปี 2563 เป็นจำำานวนเงิน 245,000 บาที่ (สองแสน- 
   ส่�หม่�นห้าพันบาที่ถ้ัวน) และค่าใช้จ่ำายอ่�นตามท่ี่�เกิด้ข่�นจำริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาที่ (หน่�งหม่�นบาที่ถ้ัวน) 

 วัาระท่ิ� 6 พิจ้ารณาให้ควัามเห็นชอบัร่างข้อบัังคับัสิภาวิัชาช่พบััญช่ ว่ัาด้ำวัย์หลักเกณฑ์์และคุณสิมบััติของ 
   ผู้สิอบับััญช่รับัอนุญาต (ฉบัับัท่ิ� 3) พ.ศ. ....
   ข้อมูลประกอบั  คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่เห็นชอบให้ม่แนวที่างเล่อกในการฝึึกหัด้งานของผู้ฝึึกหัด้งาน
   ท่ี่�ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญช่รับอนุญาตเพ่�อประโยชน์แก่ผู้ฝึึกหัด้งานให้สามารถัม่ที่างเล่อกในการเร่ยนรู้ 
   ประสบการณท์ี่ำางานที่างวชิาช่พบัญช่เพิ�มมากข่�นผ่านผู้ที่รงคณุวุฒิิหลากหลายด้้านในหลกัสูตรท่ี่�สภาวชิาช่พบัญช่ 
   กำาหนด้ใหเ้ป็นที่างเล่อกสำาหรบัการฝึึกหดั้งาน โด้ยคณะอนกุรรมการจำดั้ที่ำาร่างข้อบังคับสภาวชิาช่พบัญช่ได้้จัำด้ที่ำา 
   ร่างข้อบังคับสภาวิชาช่พบัญช่ ว่าด้้วยหลักเกณฑ์์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญช่รับอนุญาต (ฉบับท่ี่� 3) พ.ศิ. ....  
   ควัามเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่เห็นชอบร่างข้อบังคับดั้งกล่าว โด้ยให้เสนอต่อ 
   ท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 เพ่�อพิจำารณาให้ความเห็นชอบ

 วัาระท่ิ� 7 พิจ้ารณาให้ควัามเห็นชอบัร่างข้อบัังคับัสิภาวัิชาช่พบััญช่ ว่ัาด้ำวัย์การปฏิิบััติหน้าท่ิ� อำานาจ้หน้าท่ิ� 
   และการพ้นจ้ากตำาแหน่งของผู้ดำำารงตำาแหน่งอุปนาย์ก เลขาธิการ เหรัญญิก นาย์ทิะเบ่ัย์น และตำาแหน่งอื�น ๆ  
   ตามท่ิ�คณะกรรมการสิภาวิัชาช่พบััญช่กำาหนดำ พ.ศ. ....
   ข้อมูลประกอบั  คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่ได้้ม่คำาสั�งแต่งตั�งคณะอนุกรรมการจัำด้ที่ำาร่างข้อบังคับ 
   สภาวิชาช่พบัญช่ เพ่�อด้ำาเนินการพิจำารณาที่บที่วน ยกเลิก หร่อปรับปรุงแก้ไข กฎระเบ่ยบ ข้อกำาหนด้ ข้อบังคับต่าง ๆ  
   ของสภาวิชาช่พบัญช่ให้ม่ความเหมาะสม โด้ยคณะอนุกรรมการจัำด้ที่ำาร่างข้อบังคับสภาวิชาช่พบัญช่ได้้ยกเลิก 
   ข้อบังคับสภาวิชาช่พบัญช่ (ฉบับท่ี่� 14) เร่�อง การปฏิิบัติหน้าท่ี่� อำานาจำหน้าท่ี่� และการพ้นจำากตำาแหน่งของ 
   ผู้ด้ำารงตำาแหน่งอุปนายก เลขาธิัการ เหรัญญิก นายที่ะเบ่ยน และตำาแหน่งอ่�น ๆ  ตามท่ี่�คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่ 
   กำาหนด้ พ.ศิ. 2549 เพ่�อเป็นการรองรบัจำำานวนของผู้ด้ำารงตำาแหนง่อุปนายกและแกไ้ขช่�อตำาแหนง่นายที่ะเบ่ยน 
   ให้สอด้คลอ้งตามท่ี่�กฎหมายกำาหนด้ รวมถ่ังปรบัปรุงอำานาจำหนา้ท่ี่�ของผู้ด้ำารงตำาแหนง่ต่าง ๆ  ใหเ้กิด้ความเหมาะสม 
   ควัามเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่เห็นชอบร่างข้อบังคับดั้งกล่าว โด้ยให้เสนอต่อ 
   ท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 เพ่�อพิจำารณาให้ความเห็นชอบ

 วัาระท่ิ� 8 พิจ้ารณาให้ควัามเห็นชอบับุัคคลเพื�อดำำารงตำาแหน่งกรรมการจ้รรย์าบัรรณแทินกรรมการท่ิ�ครบัวัาระ
   ข้อมูลประกอบั

    1. พระราชบัญญัติวิชาช่พบัญช่ พ.ศิ. 2547 มาตรา 50 กำาหนด้ให้ม่คณะกรรมการจำรรยาบรรณ จำำานวน 
   ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซ่ึ่�งคณะกรรมการสภาวชิาช่พบัญช่แต่งตั�งโด้ยความเห็นชอบของท่ี่�ประชุมใหญ่ 
   สภาวิชาช่พบัญช่จำากบุคคลท่ี่�ม่ความเท่ี่�ยงธัรรมและม่ความซ่ึ่�อสัตยส์จุำริตเป็นท่ี่�ประจัำกษ์ และมาตรา 51 กำาหนด้ 
   ให้กรรมการจำรรยาบรรณม่วาระการด้ำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ด้ำารงตำาแหน่งเกิน 2 วาระติด้ต่อกันไม่ได้้

    2. ปัจำจุำบันกรรมการจำรรยาบรรณม่ทัี่�งสิ�นจำำานวน 13 คน ซ่ึ่�งในวันท่ี่� 27 มิถุันายน 2563 ม่กรรมการ 
   จำรรยาบรรณ 7 คน ครบวาระการด้ำารงตำาแหน่ง ค่อ
    (1) นางสาวสุพัตรา  ธันเสน่วัฒิน์ กรรมการจำรรยาบรรณ (ครบสองวาระ)
    (2) นายนเรศิร์   จัำนที่ร์สุริยะเขต กรรมการจำรรยาบรรณ (ครบสองวาระ)
    (3) นางพูนที่รัพย์   สกุณ่  กรรมการจำรรยาบรรณ (ครบสองวาระ)
    (4) ผู้ช่วยศิาสตราจำารย์ ด้ร.ประท่ี่ป วจ่ำที่องรัตนา กรรมการจำรรยาบรรณ (ครบหน่�งวาระ)
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จดหมายเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2563

    (5) ด้ร.พรรณขนิตตา  บุญครอง  กรรมการจำรรยาบรรณ (ครบหน่�งวาระ)
    (6) ด้ร.สุธัา   เจ่ำยรนัยกุลวานิช กรรมการจำรรยาบรรณ (ครบหน่�งวาระ)
    (7) รองศิาสตราจำารย์สุร่ย์  วงศ์ิวณิช  กรรมการจำรรยาบรรณ (ครบหน่�งวาระ)

    3. คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่ได้้ม่คำาสั�งแต่งตั�งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลท่ี่�เหมาะสม 
   เพ่�อเสนอต่อท่ี่�ประชุมใหญ่สภาวิชาช่พบัญช่ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการจำรรยาบรรณ ประจำำาปี 2563 
   เพ่�อให้เป็นไปตามมติท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2552 โด้ยม่องค์ประกอบ ดั้งน่�
    (1) นายกมล   จัำนทิี่มา   ประธัานอนุกรรมการ 
    (2) นางฤด่้    จิำวาลักษณ์ อนุกรรมการ 
    (3) นายศิิริพงษ์   ศุิภกิจำจำานุสรณ์  อนุกรรมการ

    4. คณะอนุกรรมการสรรหาได้้ด้ำาเนินการสรรหาและประชาสัมพันธ์ั โด้ยกำาหนด้หลักเกณฑ์์ 
   และวิธ่ัการสรรหาบุคคลท่ี่�เหมาะสม ดั้งน่�
    (1) กรรมการ และอนุกรรมการ ทุี่กคณะในสภาวิชาช่พบัญช่ ม่สิที่ธิัเสนอช่�อบุคคลท่ี่�เหมาะสม 
   ในการสรรหาและเสนอช่�อต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
    (2) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ม่ส่วนเป็นผู้เสนอช่�อบุคคลท่ี่�เหมาะสมในการสรรหาและเสนอช่�อ
    (3) ประชาสัมพันธ์ัการสรรหาและเสนอช่�อบุคคลผ่านที่างเว็บไซึ่ต์ และช่องที่างโซึ่เช่ยลม่เด่้ยของ 
   สภาวิชาช่พบัญช่

    ทัี่�งน่� จำากการพิจำารณาตรวจำสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตลอด้จำนความเหมาะสม 
   ในการด้ำารงตำาแหน่งกรรมการจำรรยาบรรณ คณะอนกุรรมการสรรหาจ่ำงม่มติเสนอรายช่�อบุคคลท่ี่�ม่ความเหมาะสม 
   เป็นกรรมการจำรรยาบรรณต่อคณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่เพ่�อเสนอต่อท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563  
   พิจำารณาให้ความเห็นชอบ จำำานวน 5 คน ดั้งน่�
    (1) ด้ร.พรรณขนิตตา  บุญครอง  ด้ำารงตำาแหน่งต่อเน่�องเป็นวาระท่ี่� 2
    (2) รองศิาสตราจำารย์สุร่ย์   วงศ์ิวณิช  ด้ำารงตำาแหน่งต่อเน่�องเป็นวาระท่ี่� 2
    (3) นางสาวผาณิต   เกิด้โชคชัย ให้ด้ำารงตำาแหน่ง วาระท่ี่� 1
    (4) นายสมศัิกดิ้�   ธันไพศิาลสกุล ให้ด้ำารงตำาแหน่ง วาระท่ี่� 1
    (5) นายสุพจำน์   ชิตเกษรพงศ์ิ ให้ด้ำารงตำาแหน่ง วาระท่ี่� 1
   ควัามเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาช่พบัญช่เห็นชอบตามท่ี่�คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ 
   และให้เสนอต่อท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 พิจำารณาให้ความเห็นชอบรายช่�อบุคคลจำำานวน 5 คน 
   ข้างต้น ประกอบด้้วย กรรมการ  2 คน ให้ด้ำารงตำาแหน่งต่อเน่�องในวาระท่ี่� 2 และกรรมการ 3 คน 
   ให้ด้ำารงตำาแหน่งในวาระท่ี่� 1 เพ่�อเป็นกรรมการจำรรยาบรรณ ประจำำาปี 2563 โด้ยให้เริ�มด้ำารงตำาแหน่ง 
   ในวันท่ี่� 9 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 วัาระท่ิ� 9 เรื�องอื�น ๆ (ถ้าม่)

 สภาวิชาช่พบัญช่ขอความร่วมม่อท่ี่านสมาชิกกรุณาแจ้ำงความจำำานงในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 ภาย์ใน 
วัันจั้นทิร์ท่ิ� 3 สิิงหาคม 2563 ทิางระบับัออนไลน์ท่ิ� www.tfac.or.th และในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 ขอให้ท่ี่านโปรด้แสด้ง
บัตรสมาชิก หร่อบัตรประจำำาตัวประชาชน หร่อบัตรแสด้งตนอ่�นใด้ท่ี่�หน่วยงานของรัฐออกให้ท่ี่�ม่รูปถ่ัายประกอบการลงที่ะเบ่ยนด้้วย

 ทัี่�งน่� สภาวิชาช่พบัญช่จำะเผยแพร่รายงานประจำำาปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซึ่ต์สภาวิชาช่พบัญช่ 
ซ่ึ่�งสมาชิกสามารถัด้าวน์โหลด้ได้้ก่อนวันประชุม

 จ่ำงเร่ยนมาเพ่�อโปรด้เข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถัานท่ี่�ดั้งกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน่�
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ขอแสด้งความนับถ่ัอ

(นางจำารุวรรณ เร่องสวัสดิ้พงศ์ิ)
เลขาธิัการ

สภาวิชาช่พบัญช่ ในพระบรมราชูปถััมภ์



จดหมายเชิิญเข้้าร่่วมปร่ะชิุมใหญ่สามัญ
สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์ ประจำำาปี 2563 
ในวิันอาทิิตย์์ทิี� 9 สิงหาคม 2563 เวิลา 09.00 น. 
ณ อาคารสภาวิิชาชีพบััญชี สุขุุมวิิทิ 21 (อโศก) 

โปรดแจ้้งความจ้ำานงการเข้้าร่วม ภายในวันจั้นทร์ท่่ 3 สิิงหาคม 2563 
ทางระบบออนไลน์ท่่ www.tfac.or.th หรือ Scan QR Code และในวันประชุุมใหญ่่สิามัญ่ ประจ้ำาป่ 2563 

ข้อให้ท่านแสิดงบัตรสิมาชิุกหรือบัตรประจ้ำาตัวประชุาชุน หรือบัตรแสิดงตนอ่ืนใดท่่หน่วยงานข้องรัฐออกให้ท่่ม่รูปถ่่ายประกอบการลงทะเบ่ยนด้วย

เลขทิ่� 133 ถนนสิุขุมวัิทิ 21 (อโศก) แขวังคลองเตย์เหนือ เขตวััฒนา กรุงเทิพฯ 10110 โทิรศัพทิ์ 0 2685 2500 โทิรสิาร 0 2685 2501 
(สิถาน่รถไฟฟ้า BTS : สิถาน่อโศก ทิางออก 3 สิถาน่รถไฟฟ้าใต้ดำิน MRT: สิถาน่สิุขุมวัิทิ ทิางออก 1) 

website : www.tfac.or.th , E-mail : tfac@tfac.or.th , Facebook : www.facebook.com/tfac.family

แนวัทิางการดำำาเนินการในการจั้ดำประชุมใหญ่สิามัญ ประจ้ำาปี 2563 

 สภาวิชาช่พบัญช่ขอแจ้ำงให้สมาชิกที่ราบถ่ังแนวที่างปฏิิบัติในการจัำด้ประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 เพ่�อป้องกันและควบคุม
ไม่ให้ม่การระบาด้ของโรคติด้เช่�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างม่ประสิที่ธิัภาพและลด้การแพร่กระจำายของเช่�อโรคดั้งกล่าวมิให้ติด้ต่อไป
ยังบุคคลอ่�น รวมถ่ังเพ่�อมิให้ส่งผลกระที่บต่อสุขภาพของสมาชิก และพนักงาน รวมถ่ังการด้ำาเนินงานของสภาวิชาช่พบัญช่ ซ่ึ่�งสอด้คล้อง 
กับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระที่รวงสาธัารณสุข ดั้งน่� 

 1. สิภาวัิชาช่พบััญช่ได้ำจั้ดำให้ม่จุ้ดำคัดำกรองบัริเวัณทิางเข้าอาคารสิภาวัิชาช่พบััญช่
หากผู้เข้าร่วัมประชุมม่อุณหภูมิตั�งแต่ 37.5 องศาเซลเซ่ย์สิ ข้�นไป ไอ เจ็้บัคอ จ้าม ม่นำ�ามูก 
หรือม่ภาวัะเส่ิ�ย์งอาการเข้าข่าย์ว่ัาจ้ะเป็นไข้ หรือเพิ�งเดิำนทิางกลับัจ้ากประเทิศเส่ิ�ย์ง 
และยั์งไม่พ้นกำาหนดำเวัลา 14 วัันก่อนเข้าประชุมใหญ่สิามัญครั�งน่� สิภาวิัชาช่พบััญช่ 
ขอสิงวันสิิทิธิ�ไม่อนุญาตให้เข้าร่วัมประชุมใหญ่สิามัญครั�งน่�
 2. สิภาวิัชาช่พบััญช่ขอควัามร่วัมมือจ้ากสิมาชิกท่ิ�ประสิงค์เข้าร่วัมประชุม 
และผ่านการคัดำกรองแล้วั กรุณาสิวัมหน้ากากอนามัย์หรือหน้ากากผ้าตลอดำเวัลา
 3.   สิภาวิัชาช่พบััญช่ ได้ำจั้ดำพื�นท่ิ�เพื�อเว้ันระย์ะห่างระหว่ัางบุัคคลอย่์างน้อย์ 1 เมตร
  4. สิภาวิัชาช่พบััญช่ได้ำจั้ดำเตร่ย์มจุ้ดำล้างมือ หรือเจ้ลแอลกอฮอล์ ไว้ัให้บัริการ 
และจั้ดำให้ม่การทิำาควัามสิะอาดำอุปกรณ์และบัริเวัณท่ิ�ม่ผู้สัิมผัสิบ่ัอย์อย่์างสิมำ�าเสิมอทัิ�งก่อน
และหลังการประชุม

 ทัี่�งน่� เพ่�อความปลอด้ภัยและป้องกันการติด้ต่อของโรค COVID-19 ของผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำำาปี 2563 สภาวิชาช่พบัญช่ 
จ่ำงเร่ยนมาเพ่�อขอความร่วมม่อทุี่กท่ี่านให้ปฏิิบัติตามข้อกำาหนด้ท่ี่�ระบุข้างต้น หร่อสามารถัอ่านข้อมูลมาตรการฉบับเต็มได้้ท่ี่� www.tfac.or.th

	 หมายเหตุุ	:	สภาวิิชาชีพบััญชีสำารองทีี่�นัั่�งให้สมาชิกไม่เกินั่	500	ทีี่�นัั่�ง	เพ่�อให้เป็็นั่ไป็ตุามมาตุรการของภาครัฐ

จดหมายเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 25634/4


