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UP DATE

	 สวััสดีีทุุกทุ่านครัับ	ผมขอต้้อนรัับทุุกทุ่านเข้าส่่เดีือนมีนาคม	ปีี	2563 
ซึ่่�งเปี็นเดีือนส่งทุ้ายของไต้รัมาสแรัก	หลัังจากผ่านงานเทุศกาลัปีีใหม่ไทุยแลัะจีน	
แลัะเทุศกาลัแห่งควัามรััก		ไต้รัมาสนี�มีควัามทุ้าทุายให้นักบริัหารัต้้องเต้รีัยมพร้ัอม 
เพื�อบริัหารัจัดีการัควัามเสี�ยงต่้าง	ๆ 	ไม่ว่ัาจะเรืั�องการัรัะบาดีของไวัรััสโคโรันา	ซ่ึ่�งต้อนนี� 
มีชืื่�ออย่างเป็ีนทุางการัว่ัา	Covid	-	19	ซ่ึ่�งส่งผลักรัะทุบต่้อเศรัษฐกิจในภาพรัวัมของ 
ปีรัะเทุศไทุยแลัะปีรัะเทุศต่้าง	ๆ 	ทัุ�วัโลัก		เหตุ้การัณ์์แบบนี�	แม้ว่ัาจะไม่ได้ีเกิดีข่�นบ่อยนัก		
แต่้ก็ใช่ื่ว่ัาจะไม่มีโอกาสเกิดีข่�น	ดัีงนั�น	เมื�อเกิดีข่�นมาแล้ัวั		ธุุรักิจก็จะได้ีรัับผลักรัะทุบ 
แต้่ควัามรัุนแรังจะมากหรัือน้อยนั�น	ข่�นอย่่กับลัักษณ์ะธุุรักิจ	การัปีรัับต้ัวั	แลัะ 
การัจัดีการัธุุรักิจให้สอดีคลั้องกับสถานการัณ์์	นักบัญชื่ีบรัิหารัทุี�มีทุักษะพรั้อม 
ก็จะมีส่วันชื่่วัยเปี็นอย่างมากทุำาให้ผ่้บรัิหารัสามารัถดีำาเนินธุุรักิจผ่านพ้นวัิกฤต้ 
ต่้าง	ๆ	ไปีได้ีด้ีวัยดีี

ความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกด้านวิชาชีพ 

การบัญชีบริหาร

	 คณ์ะกรัรัมการัวิัชื่าชีื่พด้ีานการับัญชีื่บริัหารัมีควัามมุ่งมั�นต้ลัอดีการัทุำางาน 
ในวัารัะทุี�จะดีำาเนินการัต้ามยุทุธุศาสต้รั์ของคณ์ะกรัรัมการัสภาวัิชื่าชื่ีพบัญชื่ี 
เพื�อสร้ัางควัามแข็งแกร่ังให้กับนักบัญชีื่วิัชื่าชีื่พทุุกด้ีาน	ตั้�งแต่้	ปีี	2560	แลัะถ่งปัีจจุบันนี�	
คณ์ะกรัรัมการัวิัชื่าชีื่พด้ีานการับัญชีื่บริัหารัได้ีดีำาเนินการัอย่างเข้มแข็งโดียได้ีสร้ัาง 
โอกาสทุำาให้เกิดีควัามร่ัวัมมือกับองค์กรัวิัชื่าชีื่พด้ีานบัญชีื่บริัหารัทีุ�ใหญ่ทีุ�สุดีในโลัก	
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)	ทุำาให้สมาชิื่ก 
สามารัถสมัครัสอบเพื �อรัับวัุฒิิบัต้รั	Chartered Global Management 
Accountant (CGMA)	ซ่ึ่�งปีรัากฎว่ัา	มีสมาชิื่ก	10	ทุ่าน	ทีุ�สอบผ่านเป็ีนรุ่ันแรัก 
จากโครังการันี�ในปีี	2562	แลัะโครังการันี�จะยังดีำาเนินการัรัุ่นต้่อไปีโดียไดี้เรัิ�ม 
ดีำาเนินการัแล้ัวัในปีี	2563

ข่าวสารด้านการบัญชีบริหาร
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โครงการการทดสอบ “นักบัญชีบริหารระดับสูง” (TCMA)

หลักสูตร CFO

	 นอกจากนี�	คณ์ะกรัรัมการัวัิชื่าชื่ีพดี้านการับัญชื่ีบรัิหารั	ยังไดี้ดีำาเนินโครังการัการัทุดีสอบ	
“นัักบััญชีีบัริิหาริริะดัับัสููง”	หรืัอ	Thai Chartered of Management Accountants (TCMA) 
สำาหรัับนักบัญชื่ีไทุยแลัะไดี้ดีำาเนินการัจัดีทุดีสอบรัุ่นแรักปีลัายเดีือนกุมภาพันธุ์ทุี�ผ่านมา	โดียเนื�อหา 
การัทุดีสอบเน้นทัุกษะทีุ�จำาเป็ีนสำาหรัับนักบัญชีื่บริัหารัซ่ึ่�งได้ีใช้ื่หลัักวิัชื่าการัทีุ�เป็ีนมาต้รัฐานสากลั	ได้ีแก่ 
1) การิจััดัการิเชิีงกลยุุทธ์์  2) กลยุุทธ์์ทางการิเงินั และ 3) การิบัริิหาริความเสีู�ยุง	ผ้่ผ่านทุดีสอบปีรันัยครับทัุ�ง	
3	วิัชื่าแล้ัวัจ่งจะสามารัถสมัครัสอบกรัณี์ศ่กษา	(Case	Study)	ซ่ึ่�งจะเป็ีนการัผสมผสานควัามร้่ัทัุ�ง	3	ด้ีาน 
เพื�อให้นำาไปีปีรัะยุกต้์กับการัปีฏิิบัต้ิงานในโลักธุุรักิจไดี้อย่างเหมาะสม	โดียมีแผนงานจัดีการัทุดีสอบ 
ในเดีือนพฤษภาคม	2563	คณ์ะกรัรัมการัวัิชื่าชื่ีพดี้านการับัญชื่ีบรัิหารั	มุ่งหวัังวั่า	ธุุรักิจทุี�มีนักบัญชื่ี 
บรัิหารัทุี�มีควัามใฝ่่รั่้	แลัะมุ่งมั�นทุี�จะพัฒินาต้นเองอย่่เสมอ	จะสามารัถเปี็นผ่้มีส่วันสำาคัญทุี�จะบรัิหารั 
ทุรััพยากรัขององค์กรัให้สามารัถดีำาเนินงานได้ีปีรัะสบควัามสำาเร็ัจ

	 ต้ลัอดีการัดี ำา เน ินงานในวัารัะ	 คณ์ะกรัรัมการัวั ิชื่าชื่ ีพ 
ดี้านการับัญชื่ีบรัิหารัไดี้ให้ควัามสำาคัญกับการัสรั้างโอกาสการัเรัียนรั่้แลัะ 
การัสร้ัางเครืัอข่ายของผ้่บริัหารัส่งสุดีด้ีานบัญชีื่การัเงินแลัะผ้่บริัหารังานบัญชีื่ 
การัเงินผ่านหลัักส่ต้รัสำาคัญ	คือ	CFO	Certificate	Program	แลัะ	CFO	
in	Practice	ซ่ึ่�งคณ์ะกรัรัมการัวิัชื่าชีื่พบัญชีื่ด้ีานการับัญชีื่บริัหารัได้ีคัดีสรัรั 
เนื�อหา	วัิทุยากรัทุี�มีปีรัะสบการัณ์์แลัะสามารัถถ่ายทุอดีควัามรั่้ทุี�ทุันสมัย 
ซึ่่�งทุำาให้ผ่้เข้าอบรัมไดี้มีโอกาสรัับควัามรั่้ใหม่	ๆ	แลัะมีโอกาสแลักเปีลัี�ยน 
ควัามรั่้กับเพื�อนรั่วัมรัุ่น	แลัะจัดีกิจกรัรัมต้่าง	ๆ	 เพื�อสรั้างมิต้รัภาพแลัะ 
โอกาสทุางธุุรักิจในอนาคต้	ผมมีควัามเชื่ื�อมั�นวั่า	 เทุคโนโลัยีแลัะรัะบบ 
งานอัต้โนมัต้ิอัจฉรัิยะจะไม่สามารัถทุดีแทุนการัทุำางานของคนทุี�มีทุักษะ 
ดี้านควัามสัมพันธุ์	 แลัะการัปีรัับต้ัวั	แต้่จะเปี็นต้ัวัชื่่วัยทุำางานทุี�จำาเจ 
หรืัองานทีุ�เสี�ยงอันต้รัาย	ซ่ึ่�งจะทุำาให้คุณ์ภาพชีื่วิัต้ของคนดีีข่�น

 ดัังนัั�นั ในัโอกาสูนัี� ผมขอเป็็นักำาลังให้ทุกท่านั ไดั้นัำาทักษะ 
ความรู้ิความสูามาริถออกมาใช้ีอยุ่างเต็็มที� และสิู�งสูำาคัญคือ ต้็องรัิกษา 
สุูขภาพกายุ สุูขภาพใจัให้เข้มแข็ง  เพื�อที�จัะสูามาริถนัำาองค์กริของท่านั
ให้ผ่านัพ้นัอุป็สูริริคต่็าง ๆ ไป็ได้ัด้ัวยุดีั

นายวรวิทย์ เจนธนากุุล
อุปีนายกคนทีุ�สอง

แลัะปีรัะธุานคณ์ะกรัรัมการัวิัชื่าชีื่พบัญชีื่
ด้ีานการับัญชีื่บริัหารั
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	 ในวาระดิิถีีข้ึ้�นปีีใหม่่	2563	ผู้้�แทนสภาวิชาชีพบััญชีเดิินทาง 
เขึ้�าพบัและม่อบักระเช�าขึ้องขึ้วัญสวัสดิีปีีใหม่่	2563	แก่ท่านอดิีต
นายกสม่าคม่นักบััญชีและผู้้�สอบับััญชีรับัอนุญาตแห่งปีระเทศไทย	
และอดีิตนายกสภาวิชาชีพบััญชี
	 โดิยอดีิตนายกสม่าคม่ฯ	ปีระกอบัไปีดิ�วย
	 ศาสตราจารย์์หิิรัญ	รดีีศรี,	ศาสตราจารย์์วิิโรจน์์	เลาหิะพััน์ธ์์ุ์, 
ศาสตราจารย์์ค์ุณหิญิงน์งเย์าว์ิ	ชััย์เสรี	และน์าย์น์น์ทพัล	นิ์�มสมบ์ุญ
	 อดีิตนายกสภาวิชาชีพบััญชี	ปีระกอบัไปีดิ�วย
	 น์าย์พิัชััย์	ช์ัณหิวิชิัร	และน์าย์ประสัณห์ิ	เช้ั�อพัานิ์ชั
	 ทั�งนี�	ทุกท่านไดิ�ให�คำาอวยพรแก่สม่าชิกสภาวิชาชีพบััญช	ี
คณะกรรม่การสภาวิชาชีพบััญชี	และผู้้�บัริหาร	ตลอดิจนเจ�าหน�าที� 
ให�ปีระสบัแต่ความ่สุขึ้ความ่เจริญและมี่สุขึ้ภาพแข็ึ้งแรงตลอดิไปี

	 เม่่�อวันที�	29	ม่กราคม่	2563	ผู้้�แทนขึ้องสภาวิชาชีพบััญชี 
นำาโดิยน์าย์ส์พัจน์์	สิงหิ์เสน์่หิ์	อุปีนายกและปีระธานคณะกรรม่การ 
วิชาชีพบััญชีดิ�านการสอบับััญชี	ค์ุณชัวิน์า	วิิวัิฒน์์พัน์ชัาติ	กรรม่การ 
สภาวิชาชีพบััญชีและกรรม่การวิชาชีพบััญชีดิ�านการสอบับััญช ี
และคุ์ณภููษณา	แจ่มแจ้ง	ผู้้�อำานวยการสภาวิชาชีพบััญชีไดิ�พบักับั 
Mr. Christopher Arnold , Head of SME/SMP and 
Research,	 IFAC	 อาคารตลาดิหลักทรัพย ์แห่งปีระเทศไทย 
โดิยการพบักันครั�งนี�เปี็นโอกาสดิีที�สภาวิชาชีพบััญชีไดิ�แลกเปีลี�ยน 
ความ่คิดิเห็นเกี�ยวกับัทิศทางและปีระเดิ็นการปีฏิิบััติงานสอบับััญชี 
ขึ้องส ำ าน ั ก งานสอบับั ัญช ี ขึ้นาดิกลางและขึ้นาดิย ่ อม่ก ับั 
ผู้้ �แทนขึ้ององค์กรที �ออกม่าตรฐานการสอบับััญชีระดิับัสากล 
ซ้ึ่�ง	Mr. Christopher Arnold	ไดิ�ให�ขึ้�อม้่ลว่าในเว็บัไซึ่ต์ขึ้อง	IFAC 
ม่ีบัทความ่ที �น ่าสนใจที �อาจช่วยการปีฏิิบััติงานสอบับััญชีขึ้อง 
สำานักงานสอบับััญชีขึ้นาดิกลางและขึ้นาดิย่อม่ไดิ�

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบัับันี�	 จัดิทำาขึ้้�นเพ่�อเปี็นส่�อกลางในการนำาเสนอขึ้�อม่้ล 
ขึ้่าวสารที�เปี็นปีระโยชน์แก่ผู้้�ปีระกอบัวิชาชีพบััญชี	ม่ิใช่การให�คำาแนะนำา 
หร่อความ่คิดิเห็นดิ�านกฎหม่าย	ทั�งนี�	สภาวิชาชีพบััญชีสงวนสิทธิ�ไม่่รับัรอง 
ความ่ถี้กต�องครบัถี�วนและเปี็นปีัจจุบัันขึ้องขึ้�อม่้ลเน่�อหา	ตัวเลขึ้	รายงาน	
หร่อขึ้�อคิดิเห็นใดิ	ๆ	และไม่่มี่ความ่รับัผิู้ดิในความ่เสียหายใดิ	ๆ		ไม่่ว่าเป็ีน 
ผู้ลโดิยทางตรงหร่อทางอ�อม่ที�อาจจะเกิดิข้ึ้�นจากการนำาขึ้�อม้่ลไม่่ว่าส่วนหน้�ง
ส่วนใดิหร่อทั�งหม่ดิในเอกสารฉบัับันี�ไปีใช�

ที่ปรึกษา
• คุณะอน์์กรรมการดี้าน์งาน์ประชัาสัมพััน์ธุ์์	สภูาวิิชัาชัีพับุัญชัี	 
	 วิาระปี	2560-2563
• ภููษณา	แจ่มแจ้ง	ผู้อ�าน์วิย์การสภูาวิิชัาชัีพับุัญชัี

คณะผู้จัดทำ�
• สาวิิตา	ส์วิรรณกูล	ผู้้�จัดิการส่วนส่�อสารองค์กร
• วิรวิีร์	แก้วิมณี	เจ�าหน�าที�ส่วนส่�อสารองค์กร
• จิราวิัฒน์์	เพัชัรชัู	เจ�าหน�าที�ส่วนส่�อสารองค์กร
• ส์ข์มาลย์์	แก้วิสน์ั�น์	เจ�าหน�าที�ส่วนส่�อสารองค์กร
• ชัย์ากรณ์	น์์กูล	เจ�าหน�าที�ส่วนงานส่�อสารองค์กร

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

	 เขึ้�าส้ ่ปีี	 2020	 ไดิ�ไม่่นาน	 แปี๊บัเดีิยวก็เด่ิอนมี่นาคม่แล�ว	
ช่วงฤด้ิร�อน	ที�แม่�ว่าอากาศจะร�อนแล�ว	 ก็มี่เหตุการณ์ม่ากม่ายให�ไดิ�ร�อน 
ตาม่อากาศไปีดิ�วย	 ไม่่ว่าจะเปี็นขึ้่าวไวรัสโควิดิ-19	 ที�ปีระเทศจีน 
ที�มี่ยอดิผู้้�เสียชีวิตเพิ�ม่ขึ้้�นเร่�อย	ๆ	หร่อในปีระเทศไทยเองที�เพิ�งผู้่านไปี 
ไม่่นานม่านี�	อย่างข่ึ้าวกราดิยิงที�ห�างเทอร์มิ่นอล	21	โคราช	ทำาให�มี่ผู้้�เสียชีวิต 
30	ราย	และบัาดิเจ็บั	58	ราย	นับัว่าเปี็นเหตุการณ์ที�น่าเศร�าครั�งใหญ ่
ที�เคยเกิดิข้ึ้�นในปีระเทศไทย	และถ้ีงแม่�ว่าอากาศจะร�อน	แต่คนก็อย่าใจร�อน 
ตาม่อากาศนะคะ
	 ต่อให�อากาศ	หร่อเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ม่าทำาให�เราร�อนทั�งกาย	
ร�อนทั�งใจ	แต่	Newsletter	จดิหม่ายขึ้่าวสภาวิชาชีพบััญชี	ก็ยังคง 
มี่สาระความ่ร้ �ม่ากม่ายม่าฝากท่านผู้้ �อ ่านอย้ ่ เร่�อย	 ๆ	 และเล่ม่นี� 
เราไดิ�รับัเกียรติจาก	น์าย์วิรวิิทย์์	 เจน์ธุ์น์าก์ล	 อุปีนายกคนที�สอง	
และปีระธานคณะกรรม่การว ิชาชีพบััญชีดิ �านการบััญชีบัร ิหาร	
ม่ากล่าวทักทายเปีิดิเล่ม่	พร�อม่อัปีเดิตขึ้่าวสารดิ�านการบััญชีบัริหาร 
นอกจากนี�ยังมี่บัทความ่วิชาการดิ�านบััญชีอีกม่ากม่าย	อาทิ	CPA	4.0, 
การปีระเม่ ินผู้ลการดิ ำาเน ินธ ุรก ิจให � กับันักบััญชี,	 ว ิศวกรบััญชี 
(Accounting	 Engineering)	 อาชีพใหม่่ขึ้องนักบััญชีในยุคดิิจิทัล,	
ขึ้�อควรปีฏิิบััติในการเขึ้�าทดิสอบั	CPA	และบัทความ่อ่�น	ๆ	อีกม่ากม่าย
	 สุดิท�ายนี�	ขึ้อฝากขึ้�อคิดิเล็ก	ๆ 	เพ่�อเป็ีนกำาลังใจให�กับัท่านผู้้�อ่าน 
พร�อม่รบัักับัทุกสถีานการณ์ที�ต�องเจอในการทำางานว่า	“ไม่มีอ์ปสรรคุใดีใดี	
ใน์ใจของเรา	ไม่มีก�าแพังขวิางกั�น์จิตวิิญญาณของเรา	ไม่มีสิ�งใดีกีดีขวิาง 
การเติบุโตของเรา	น์อกจากตัวิเราเอง”	 โดิย	โรนั์ลดี์	 เรแกน์	 ดัิงนั�น	
ก่อนลงม่่อทำากิจการงานใดิ	ๆ 	ก็ตาม่	ควรเตรียม่ตัวให�พร�อม่ทั�งกายและใจ 
ก่อนลงม่่อทำานะคะ
 หากท ่านต �องการเสนอแนะ	 หร่อต ิชม่	 Newsletter	
จดิหม่ายข่ึ้าวสภาวิชาชีพบััญชี	สาม่ารถีส่งม่าไดิ�ที�	E-mail	:	newsletter 
@tfac.or.th

สวัสดีปีใหม่ 2563 อดีตนายกสมาคมนักบัญช ี

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

และอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีพบผู้แทนจาก International 
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การสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 

TFRIC 6 และ TSIC 7

	 เ ม่่� อ วันที� 	 31	 ม่กราคม่	 2563	 สภาว ิชา ชีพบััญชี 
โดิยคณะกรรม่การกำาหนดิม่าตรฐานการบััญชี	จัดิสัม่ม่นาพิจารณ์	
“(ร่าง)	TFRS	14	TFRIC	2	TFRIC	6	และ	TSIC	7”	ณ	ศ้นย์อบัรม่สัม่ม่นา 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดิช	อาคารสภาวิชาชีพบััญชี	
ซึ่้�งปีระกอบัดิ�วย	ร่างม่าตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบัับัที�	14 
เร่�อง	รายการที�อย้ภ่ายใต�การกำากับัด้ิแลรอตัดิบััญชี,	ร่างการตีความ่ 
ม่าตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบัับัที�	2	 เร่�องหุ�นขึ้องสม่าชิก 
ในก ิจการสหกรณ์และเคร่�องม่่อที� มี่ ลักษณะคล �ายคล ้ง กัน, 
ร่างการตีความ่ม่าตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบัับัที�	6	 เร่�อง 
หนี�ส ินที� เก ิดิขึ้ ้�นจากการมี่ส ่วนร ่วม่ในตลาดิที� เฉพาะเจาะจง 
–	 เศษเหล่อทิ�งขึ้องเคร่�องใช�ไฟฟ้าและอุปีกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และร่างการตีความ่ม่าตรฐานการบััญชี	ฉบัับัที�	7	เร่�อง	การเริ�ม่ต�นใช�
สกุลเงินย้โรเป็ีนครั�งแรก

	 เพ่�อทำาความ่เขึ้�าใจหลักการและปีระเดิ็นที�สำาคัญ	รวม่ทั�ง 
รับัฟังความ่คิดิเห็นเกี�ยวกับัม่าตรฐานการรายงานทางการเงินทั�ง 
4	ฉบัับั	ดัิงกล่าว	ที�อาจมี่ความ่เกี�ยวขึ้�องกับัปีระเทศอ่�นซ้ึ่�งกิจการขึ้อง 
ปีระเทศไทยไดิ � ไปีดิ ำาเน ินการในปีระเทศนั�น	 	 โดิยคาดิว ่า	
จะมี่ผู้ลบัังคับัใช�ในปีี	2563	และการสัม่ม่นาในครั�งนี�ไดิ�รับัเกียรติจาก	
ดีร.เกีย์รตินิ์ย์ม	ค์ุณติส์ข	หุ�นส่วนดิ�านการสอบับััญชี	บัริษัท	ดีิลอยท์	
ท้�ช	โธมั่ทสุ	ไชยยศ	สอบับััญชี	จำากัดิ	และกรรม่การในคณะกรรม่การ 
กำาหนดิม่าตรฐานการบััญชี	และ	ดีร.ธุ์น์าดีล	รักษาพัล	 นักวิชาการ 
ในคณะกรรม่การกำาหนดิม่าตรฐานการบััญชี	 ร่วม่เปี็นวิทยากร	
โดิยมี่ผู้้�เขึ้�าร่วม่สัม่ม่นากว่า	114	คน

	 ทั�งนี�ท่านสาม่ารถีศ้กษาขึ้�อม้่ลเพ่�อทำาความ่เขึ้�าใจร่างม่าตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	ไดิ�ที�	www.tfac.or.th/Article/Detail/94713

	 เ ม่่� อ วันที� 	 29	 ม่กราคม่	 2563	 สภาว ิชา ชีพบััญชี	
ร่วม่กับัสำานักงาน	ก.ล.ต.	 จัดิงานสัม่ม่นาหัวขึ้�อ	 IAASB	Work	Plan	
and	The	Value	of	Audit	Toward	The	Users	of	Financial 
Statements	 ที�หอปีระชุม่	 ศ.	 สังเวียน	 อ ินทรวิชัย	 อาคาร 
ตลาดิหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย	 โดิยเปี็นการสัม่ม่นาเกี�ยวกับั 
ทิศทางขึ้องม่าตรฐานการสอบับััญชรีะหว่างปีระเทศที�จะเปีลี�ยนแปีลง 
ไปีในอนาคต	โดิยมี่ผู้้�เขึ้�าร่วม่สมั่ม่นาจำานวนปีระม่าณ	300	คน	ซ้ึ่�งกลุ่ม่ 
ผู้้�เขึ้�าร่วม่สัม่ม่นา	ไดิ�แก่	คณะกรรม่การตรวจสอบั	คณะกรรม่การ 
บัริษัทจดิทะเบีัยนในตลาดิหลักทรัพย์	และผู้้�สอบับััญชี

	 ในการนี�	สภาวิชาชีพบััญชี	 ไดิ�รับัเกียรติจากน์าย์ส์พัจน์์	
สิงหิ ์ เสน์ ่หิ ์ 	 อุปีนายกสภาวิชาชีพบััญชีคนที�	 1	 และปีระธาน 
คณะกรรม่การวิชาชีพบััญชีดิ �านสอบับััญชีกล ่าวเปี ิดิงานและ 
มี่กรรม่การสภาวิชาชีพบััญชี	ไดิ�แก่	น์างจาร์วิรรณ	เร้องสวัิสดิีพังศ ์
กรรม่การและเลขึ้าธ ิการ	 สภาว ิชาชีพบััญชี	 และน์างชัวิน์า	
วิิวัิฒน์์พัน์ชัาติ	กรรม่การและเหรัญญิก	สภาวิชาชีพบััญชี	ร่วม่ดิ�วย 
คณะผู้้�บัริหารขึ้องสภาวิชาชีพบััญชี	และคณะผู้้�บัริหารขึ้องสำานักงาน	
ก.ล.ต.	ให�เกียรติเขึ้�าร่วม่งานสัม่ม่นาดัิงกล่าว

	 นอกจากนั�นยังไดิ�รับัเกียรติจากสม่าชิกคณะกรรม่การ 
ม่าตฐานการสอบับััญชีระหว่างปีระเทศ	(IAASB)	ไดิ�แก่

	 Beverley	Bahlmann,	Deputy	Director	of	IAASB
	 Chun	Wee	Chiew,	Member	of	IAASB
	 Rich	Sharko,	Member	of	IAASB
	 Roger	Simnett,	Member	of	IAASB

	 ม่าร่วม่เปี็นวิทยากรบัรรยายเร่�อง	Update	ม่าตรฐาน 
การสอบับััญชีระหว่างปีระเทศที�ปีรับัปีรุงใหม่่	 ไดิ�แก่	 ISA	540,	 ISA	
315,	ISA	220,	ISQM1,	ISQM	2	และ	Audit	of	Less	Complex	
Entities Project.

 สภาวิชาชีพบััญชีขึ้อขึ้อบัคุณ	IAASB	ที�อนุญาตให�เผู้ยแพร่ 
เอกสารปีระกอบัการสัม่ม่นาในวันดิังกล่าว	โดิยท่านผู้้�สนใจสาม่ารถี 
ดิาวน์โหลดิเอกสารปีระกอบัการสัม่ม่นาไดิ�ที�
http://www.tfac.or.th/upload/9414/vcRWEQo8rh.pdf

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาร่วมกับสำานักงาน 

ก.ล.ต. หัวข้อ IAASB Work Plan And

The Value Of Audit Toward The Users 

Of Financial Statements

Activity� ��ภาพกิจกรรม

5Newsletter    Issue  87



ข้อควรปฏิบัติในการเข้าทดสอบ CPA

	 ในช่่วงเดืือนมีีนาคมีนี�สภาวิช่าช่ีพบััญช่ีจััดืให้้มีีการทดืสอบัความีร้้ของผู้้้ขอข้�นทะเบัียนเป็็นผู้้้สอบับััญช่ีรับัอนุญาตข้�น	ก่อนเริ�มี 
การทดืสอบัผู้้้เข้ารับัการทดืสอบัต้องตรวจัสอบัข้อมี้ลต่าง	ๆ	 ให้้ครบัถ้้วนเพื�อเตรียมีความีพร้อมีในวันทดืสอบั	ส่วนงานทะเบัียนจั้งขอ 
ป็ระช่าสัมีพันธ์์เรื�องข้อควรป็ฏิิบััติในการเข้าทดืสอบัเบืั�องต้นเพื�อเป็็นป็ระโยช่น์ต่อผู้้้เข้ารับัการทดืสอบัดัืงนี�

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

อุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องสอบ มีดังนี้

(หญิิง) ให้้สวมเส้�อเชิ้้�ตห้รื้อเส้�อมีปก มีแขน 
กางเกงขายาว ห้รื้อชิุ้ดกรืะโปรืงสุภาพ สอด 
ชิ้ายเส้�อไว้ในกางเกงห้รื้อกรืะโปรืง ห้รื้อสวม 
ชิุ้ดกรืะโปรืงแซกยาวมีแขน สวมรืองเท้้าหุ้ม้ส้น 
ห้รื้อรืัดส้น และห้้ามสวมเส้�อย้ดไม่มีปกและ 
กางเกงขาสั�น

(ชาย) ให้้สวมเส้�อเชิ้้�ตห้รื้อเส้�อมีปก มีแขน 
กางเกงขายาวสสีภุาพ สอดชิ้ายเส้�อไว้ในกางเกง 
สวมรืองเท้้าหุ้้มส้น และห้้ามสวมเส้�อย้ดไม่มีปก
และกางเกงขาสั�น

 ห้้ามเข้าห้้องสอบห้ลังเวลาเร้ื�มสอบ (13.00 น.) 
 เว้นแต่กรืณีีมีเห้ตุจำำาเป็น และได้รัืบอนุญาต 
 จำากกรืรืมการืท้ดสอบภายในเวลา 13.10 น. 

 ห้้ามม้ให้้ส่งกรืะดาษคำำาตอบ สมุดคำำาตอบ 
 และข้อสอบ จำนกว่าเวลาล่วงผ่่านไปแล้ว 
 1 ชัิ้�วโมง 

 เจำ้าห้น้าที้�คุำมสอบจำะจัำดเตรีืยมอุปกรืณี ์
 เคำร้ื�องเขียน ได้แก่ ปากกา ด้นสอดำา2B  
 ไม้บรืรืทั้ด และยางลบ ให้้ผ่้ ้เข้าท้ดสอบ  
 ใช้ิ้ในการืเขียนคำำาตอบทุ้กคำน

 ห้้ามนำาเคำร้ื�องม้อส้�อสารือ้เล็กท้รือน้กส์ 
 ทุ้กชิ้น้ด อาท้้ โท้รืศััพท้์เคำล้�อนที้� ว้ท้ยุ 
 ต้ดตามตัว ว้ท้ยุส้�อสารื เคำร้ื�องบันท้ึกภาพ  
 และเสียง เคำร้ื�องม้อบอกเวลา นาฬ้ิกาและ 
 อุปกรืณี์เคำร้ื�องเขียนต่าง ๆ ของตนเอง 
 เข ้ าห้ ้ อ งสอบโดย เด ็ ดขาด  ยก เว ้ น  
 เคำร้ื�องค้ำดเลข

 ห้้ามนำาตำารืา ห้นังส้อ บันท้ึกข้อคำวาม  
 เอกสารื โน้ตย่อใด ๆ เข้าห้้องสอบ

 ทั้�งนี� ผ่้้เข้ารัืบการืท้ดสอบสามารืถศัึกษา 
รืายละเอียดเพ้�มเต้มที้�เว็บไซต์สภาว้ชิ้าชีิ้พบัญชีิ้ 
www.tfac.or.th เมน้บร้ืการื เล้อกหั้วข้อ 
ผ้้่เข้ารัืบการืท้ดสอบ ข้อคำวรืปฏ้ิบัต้เล็ก ๆ  น้อย ๆ  
เห้ล่านี�ผ่้ ้เข้ารัืบการืท้ดสอบไม่คำวรืมองข้าม 
เพ้�อปรืะโยชิ้น์แก่ตัวท้่านเอง และขอให้้ทุ้ก ๆ 
คำนโชิ้คำดีในการืท้ำาข้อสอบ และเจำอกันในฐานะ
การืเป็นผ้้่สอบบัญชีิ้รัืบอนุญาตนะคำะ

  ต ้องนำาบัตรืปรืะจำำาตัวสอบ และบัตรื 
 ปรืะจำำาตัวปรืะชิ้าชิ้นห้ร้ือบัตรืที้�ท้างรืาชิ้การื 
 ออกให้้ ซึ�งมีรื้ปถ่าย และเลขปรืะจำำาตัว 
 ปรืะชิ้าชิ้นไปในวันสอบทุ้กคำรัื�งเพ้�อใชิ้ ้ 
 แสดงคำ้ ่กัน ม้ฉะนั�นจำะไม่ได้รัืบอนุญาต 
 ให้้เข้าห้้องสอบ

  ให้้วางบัตรืปรืะจำำาตัวสอบ และบัตรืปรืะจำำาตัว 
 ปรืะชิ้าชิ้นห้รือ้บัตรืที้�ท้างรืาชิ้การืออกให้้ไว้ 
 บนโต๊ะเพ้�อให้้เจำ้าห้น้าที้�คุำมสอบตรืวจำสอบ  
 และลงลายม้อช้ิ้�อเข้าท้ดสอบในแบบฟอร์ืม 
 ที้�กำาห้นด

กำาหนดการการทดสอบความรู้ขอผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ครั้งที่ 45 (1/2563)

กำำาหนดกำารทดสอบ กำารทดสอบคร้�งท่� 45(1/2563)

ว้ชิ้าการืบัญชีิ้ 1 วันเสาร์ืที้� 7 มีนาคำม พ.ศั. 2563

ว้ชิ้าการืบัญชีิ้ 2 วันอาท้้ตย์ที้� 8 มีนาคำม พ.ศั. 2563

ว้ชิ้าการืสอบบัญชีิ้ 1 วันเสาร์ืที้� 14 มีนาคำม พ.ศั. 2563

ว้ชิ้าการืสอบบัญชีิ้ 2 วันอาท้้ตย์ที้� 15 มีนาคำม พ.ศั. 2563

ว้ชิ้ากฎห้มายที้�เกี�ยวข้องกับ
การืปรืะกอบว้ชิ้าชีิ้พสอบบัญชีิ้ 1

วันเสาร์ืที้� 21 มีนาคำม พ.ศั. 2563

ว้ชิ้ากฎห้มายที้�เกี�ยวข้องกับ
การืปรืะกอบว้ชิ้าชีิ้พสอบบัญชีิ้ 2

วันอาท้้ตย์ที้� 22 มีนาคำม พ.ศั. 2563

การเข้าห้องสอบ

“ความรัก” ก็เหมือน 
“ข้อสอบ”

เราไม่ควรเลือก “ข้อที่ชอบ”
แต่ต้องเลือก “ข้อที่ใช่”

เฉียบ!

               เร้ื�มท้ดสอบเวลา 13.00 น. ส้�นสดุเวลา 17.00 น. ณี สนามสอบมห้าว้ท้ยาลยัห้อการืค้ำาไท้ย  
ถนนว้ภาวดีรัืงส้ต ด้นแดง กรุืงเท้พฯ

โดย..ส่่วนงานทะเบีียน

Newsletter    Issue 876



CPA 4.0
 ต้ั้�งแต่ั้ช่่วงปลายปี 2559 ท่ี่�ร้ัฐบาลปรัะกาศนโยบาย Thailand 4.0 
ตั้้วเลข 4.0 จึึงกลายเป็นตั้้วเลขที่็อปฮิิตั้ช่้�วข้ามคืืนก้นเลยที่่เดี่ยว ตั้อนน่� 
อยากที่ำาอะไรัท่ี่�ดูีลำ�าดูีไฮิเที่คืม้กจึะม่ 4.0 ตั้ามมาด้ีวยเสมอ ว้นน่�อยากจึะพููดีถึึง 
การัปร้ับต้ั้วของผูู้้สอบบ้ญช่่ในปัจึจุึบ้นเพืู�อรัองร้ับการัเปล่�ยนแปลงในอนาคืตั้ 
จึึงขอใช่้หั้วข้อเป็น CPA 4.0 ก็แล้วก้น แตั้่ก่อนจึะพููดีถึึง CPA 4.0 
ขอย้อนกล้บไปที่ำาคืวามเข้าใจึก้บนโยบาย Thailand 4.0 ก้นซ้ักนิดีนึง

Thailand 4.0

	 เป็็นวิิสััยทััศน์เชิิงนโยบายสัำาหรัับการัพััฒนาเศรัษฐกิจของป็รัะเทัศไทัย 
ทั่�มี่ภารักิจสัำาคััญในการัขับเคัลื่่�อนป็ฏิิรัูป็ป็รัะเทัศด้้านต่่าง	ๆ	 เพั่�อป็รัับแก้	
จัด้รัะบบ	ป็รัับทิัศทัาง	แลื่ะสัร้ัางหนทัางพััฒนาป็รัะเทัศให้เจริัญสัามีารัถรัับม่ีอ
กับโอกาสัแลื่ะภัยคุักคัามีแบบใหม่ี	ๆ	ท่ั�เป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งอย่างเร็ัวิ

	 เพื่อให้เข้าใจ	ก่อนจะมาถึง	Thailand	4.0	ประเทศไทย

ก็ผ่านการพัฒนามาเป็นลำาดับขั้นอย่างต่อเนื่อง	เริ่มตั้งแต่...

Thailand 1.0

Thailand 2.0

Thailand 3.0 

และ	Thailand	4.0

การัพััฒนาป็รัะเทัศเน้นการัเกษต่รัเป็็นหลัื่ก

นอกจากเกษต่รักรัรัมีแล้ื่วิก็เน้นไป็ทัางอุต่สัาหกรัรัมี
แต่่เป็็นอุต่สัาหกรัรัมีเบา

ซ่ึ่�งเป็็นยุคัปั็จจุบัน	เน้นหนักไป็ทัางอุต่สัาหกรัรัมีหนักแลื่ะการัส่ังออก

ท่ั�ต้่องการัป็รัับเป็ล่ื่�ยนโคัรังสัร้ัางเศรัษฐกิจไป็สู่ั	“Value–Based	Economy” 
หรั่อ	“เศรัษฐกิจทั่�ขับเคัลื่่�อนด้้วิยนวิัต่กรัรัมี”	โด้ยมี่ฐานคัิด้หลื่ัก	คั่อ	
เป็ลื่่�ยนจากการัผลื่ิต่สัินคั้า	“โภคัภัณฑ์์”	 ไป็สัู่สัินคั้าเชิิง	“นวิัต่กรัรัมี” 
เป็ลื่ ่ �ยนจากการัขับเคัลื่ ่ �อนป็รัะเทัศด้้วิยภาคัอุต่สัาหกรัรัมีไป็สัู ่ 
การัขับเคัลื่่ �อนด้้วิยเทัคัโนโลื่ย่	 คัวิามีคัิด้สัรั้างสัรัรัคั์แลื่ะนวิัต่กรัรัมี 
เป็ล่ื่�ยนจากการัเน้นภาคัการัผลิื่ต่สิันค้ัาไป็สู่ัการัเน้นภาคับริัการัมีากข่�น
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CPA 3.0

	 ถ้าเท่ัยบกับ	Thailand	3.0	ต่อนน่�ผู้สัอบบัญช่ิก็อยู่ในยุคัปั็จจุบันท่ั�เป็็นช่ิวิงเป็ล่ื่�ยนผ่าน 
จากยุคัการัใชิ้แรังงานคันเป็็นหลื่ักมีาเป็็นเรัิ�มีใชิ้เทัคัโนโลื่ย่เข้ามีาทัด้แทันมีนุษย์มีากข่�น	
เรัาหลื่ายคันเรั่ยกยุคัน่�วิ่า	ยุคัแห่งการั	Disruption	ยุคัทั่�ทัุกอย่างในโลื่กเรัิ�มีไมี่เหมี่อนเด้ิมี	
สั่�อสัิ�งพัิมีพั์ต่าย	สัถาน่โทัรัทััศน์ขาด้ทัุน	คั่ายเพัลื่งหันมีาขายเคัรั่�องสัำาอางเพั่�อคัวิามีอยู่รัอด้	
หุ้นในกลุ่ื่มีธนาคัารัต่กลื่งมีาอย่างต่่อเน่�องทัั�ง	ๆ	ท่ั�ผลื่ป็รัะกอบไม่ีแย่แลื่ะอ่�น	ๆ	อ่กมีากมีาย

 เกิดอะไรขึ้นกับโลกยุคปัจจุบัน	?	 เป็็นคัำาถามีทั่�ม่ีคัำาต่อบได้้หลื่ากหลื่าย 
แต่่คัำาต่อบหน่�งทั่�หลื่ายคันเห็นต่รังกันวิ่าเป็็นสัาเหตุ่หลื่ักของการัเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งอย่างรัวิด้เรั็วิ 
ในยุคัป็ัจจุบันคั่อ	 เทัคัโนโลื่ย่	ทั่�เป็ลื่่�ยนแป็ลื่งไป็เรั็วิจนหลื่ายคันป็รัับต่ัวิต่ามีไมี่ทััน	ทัำาให ้
ไมี่สัามีารัถรัักษาคัวิามีสัามีารัถในการัแข่งขันทั่�เคัยมี่อยู่เด้ิมีได้้	ก็ต่้องพั่ายแพั้แลื่ะออกจาก 
เกมีน่�ไป็

Disruption	VS	ผู้สอบบัญชี

CPA 4.0

 แล้วผู้สอบบัญชีจะได้รับผลกระทบจากการ	Disruption	

จากเทคโนโลยีหรือไม่? คืำาตั้อบคืือ ทุี่กคืนท่ี่�ไม่ปร้ับต้ั้วจึะได้ีร้ับผู้ลกรัะที่บอย่างแน่นอน
แต่่สัำาหรัับอาชิ่พัผู้สัอบบัญชิ่	ในรัะยะสัั�นไมี่น่าจะได้้รัับผลื่กรัะทับอย่างรัุนแรัง	เหมี่อนอย่าง 
ท่ั�เกิด้ข่�นกับบางอาช่ิพั	เช่ิน	อาช่ิพันักข่าวิท่ั�ได้้รัับผลื่กรัะทับค่ัอนข้างมีากเน่�องจากอุต่สัาหกรัรัมี 
สั่�อสัิ�งพัิมีพั์แลื่ะสัถาน่โทัรัทััศน์ได้้รัับผลื่กรัะทับ	หรั่อบางอาชิ่พัทั่�สัามีารัถถูกทัด้แทันได้ ้
โด้ยปั็ญญาป็รัะดิ้ษฐ์	(Artificial	Intelligence)	หร่ัอเคัร่ั�องจักรัท่ั�ม่ีเทัคัโนโลื่ย่สูัง

	 แต่่ในรัะยะยาวิ	ลื่องน่กภาพัวิ่าถ้าธุรักิจขนาด้เลื่็กทัำาธุรักรัรัมีผ่านออนไลื่น ์
ทัั�งหมีด้	แลื่ะหน่วิยงานภาคัรััฐอย่างกรัมีสัรัรัพัากรัสัามีารัถต่รัวิจสัอบรัายการัดั้งกล่ื่าวิได้้ทัั�งหมีด้ 
แถมีการัจัด้ทัำาบัญชิ่ยังสัามีารัถทัำาผ่าน	Application	ของภาคัรััฐโด้ยอัต่โนมีัต่ิจากการัทัำา 
รัายการัผ่านออนไลื่น์ได้้ทัั�งหมีด้	ธุรักิจเหล่ื่าน่�อาจไม่ีจำาเป็็นต้่องม่ีผู้สัอบบัญช่ิอ่กต่่อไป็	(ทัั�งน่� 
ข่ �นอยู ่ก ับกฎหมีายทั่ �เก่ �ยวิข้อง)	 แต่่แน่นอนธุรักิจขนาด้ใหญ่ทั่ �มี ่คัวิามีซึ่ับซึ่้อนแลื่ะ 
ม่ีผู้ท่ั�ม่ีส่ัวินเก่�ยวิข้องหลื่ายฝ่่ายก็ยังต้่องการัผู้สัอบบัญช่ิเข้ามีาให้คัวิามีเช่ิ�อมัี�นต่่อคัวิามีถูกต้่อง 
ของข้อมูีลื่ท่ั�จะนำาเสันอผู้ท่ั�ม่ีส่ัวินเก่�ยวิข้องนั�น	ๆ 	อย่างหล่ื่กเล่ื่�ยงไม่ีได้้	แต่่ท่ั�สัำาคััญ	ถ้าวัินนั�นมีาถ่ง 
ผู ้สัอบบัญชิ่ทั่ �เป็็นทั่ �ต่้องการัในต่ลื่าด้อาจจะมี่ทัักษะในการัทัำางานทั่ �สัำาคััญเป็ลื่่ �ยนไป็ 
จากปั็จจุบัน

	 มี ่งานวิ ิจ ัยอ ันหน ่ � ง เขาสัอบถามีน ักบ ัญชิ ่ทั ั � วิ โลื่กมีากกวิ ่า	 3,000	 คัน	
นักบัญชิ่สั่วินมีาก	หรั่อคัิด้เป็็น	39%	จากทัั�งหมีด้	นิยามีต่ัวิเองวิ่า	 เป็็นผู้ทั่�สัามีารัถป็รัับต่ัวิ 
เข้ากับเทัคัโนโลื่ย่ใหมี่ได้้ไวิ	 โด้ยให้เหตุ่ผลื่ป็รัะกอบวิ่าคัวิามีสัามีารัถในการัป็รัับต่ัวิเข้ากับ 
เทัคัโนโลื่ย่ใหมี่ได้้ไวิจะสัามีารัถลื่ด้เวิลื่าในการัทัำางานลื่งได้้แลื่ะเพัิ�มีคัุณภาพัในการัให้บรัิการั 
กับลูื่กค้ัา

	 งานวิิจ ัยโด้ยสัมีาคัมีผู ้สัอบบัญชิ่ในรั ัฐแมีรั ่แลื่นด้์ป็รัะเทัศสัหรััฐอเมีรั ิกา 
ได้้มี่การัสัำารัวิจคัวิามีเห็นของผู้สัอบบัญชิ่แลื่ะนักบัญชิ่รัวิมีจำานวิน	1,000	คัน	สั่วินใหญ่ 
มี่คัวิามีเห็นวิ่า	Artificial	 Intelligence,	Big	Data	แลื่ะ	High-Speed	Data	Analytics 
จะเข้ามีาม่ีบทับาทัในอาช่ิพันักบัญช่ิในอนาคัต่อันใกล้ื่น่�
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วันนี้มีหลัก	3	ข้อมาฝากเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1)	 ทำ�คว�มเข้�ใจเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวคุณ

	 อย่ากลื่ัวิการัเรัิ�มีต่้นแลื่ะอย่ากลื่ัวิการัเป็ลื่่�ยนแป็ลื่ง 
เทัคัโนโลื่ย่มี่อยู ่รัอบต่ัวิเรัาเต่็มีไป็หมีด้	บางอันคัิด้วิ่า 
ไมี่จำาเป็็นในชิ่วิิต่ป็รัะจำาวิันกับเรัา	 แต่่การัได้้เรั่ยนรัู ้
สัิ �งใหมี่จะมี่สั่วินสัำาคััญอย่างมีากในการัสัะสัมีทัักษะ 
การัเร่ัยนรู้ัเพ่ั�อต่่อยอด้สัำาหรัับเทัคัโนโลื่ย่ใหม่ี	ๆ 	ในอนาคัต่	
โด้ยเฉพัาะผู้ทั่�สัูงวิัยแลื่ะยังป็รัะกอบอาชิ่พัผู้สัอบบัญชิ ่
การัเรั่ยนรัู ้เทัคัโนโลื่ย่ใหมี่	 ๆ	ทั่ �อยู ่รัอบต่ัวิจะชิ่วิยให้ 
สัามีารัถเรั่ยนรัู ้เทัคัโนโลื่ย่ใหมี่ทั่ �เก่ �ยวิข้องกับวิิชิาชิ่พั 
ได้้ง่ายข่�น

	 สำำ�หรับประเทศไทยเร่องเทคโนโลยีใหม่	 ๆ 

พวกนี �อ�จดููไกลตัวหรือมีผลกระทบกับเร�ช้ ้�	

แต่รับรองว่�	ม�แน่นอน	ก�รมีเวล�เตรียมตัวรับ 

ก�รเปลี่ยนแปลงก่อนก็ดูีกว่�ม�แบบไม่ทันตั�งตัว

2)	 เร่่มเรียนรู้เทคโนโลยีง่�ย	ๆ 	หรือ	พื�นฐ�นก่อน 

 บางคัรัั�งการัเรั่ยนรัู้ไมี่จำาเป็็นต่้องเรัิ�มีจากเรั่�องทั่�ยาก 
เสัมีอไป็	อะไรัทั่�ง่าย	ๆ	 ใกลื่้ต่ัวิอาจเป็็นพั่�นฐานสัำาคััญ 
ในอนาคัต่	 เชิ่น	 เรัาอาจจะไมี่คัุ ้นเคัยกับ	Computer	
หรั่อ	 Internet	ก็เรัิ �มีจากต่รังนั �นก่อน	พัอมี่พั่ �นฐาน 
ก็ขยับมีาเรั่�องทั่�ยากข่�น	เชิ่น	ERP,	Cloud	Computing	
แลื่ะ	Blockchain	เป็็นต้่น

3)	ศึกษ�เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอ�ช้ีพคุณ 

	 อย่�งจร่งจัง 

	 พัยายามีต่ ิด้ต่ามีคัวิามีเป็ ็นไป็ของเทัคัโนโลื่ย  ่
ทั่ �เก ่ �ยวิข้องกับงานสัอบบัญชิ่อย่างสัมีำ �าเสัมีอ	 แลื่ะ 
ถ้าเทัคัโนโลื่ย่ใด้ทั่�มี่ผลื่กรัะทับต่่ออาชิ่พั	ก็คัวิรัศ่กษา 
หาคัวิามีรั ู ้อย ่างจรั ิงจ ังเพั ่ �อสัรั ้างคัวิามีพัรั้อมีแลื่ะ 
ป็รัับต่ัวิได้้	 เชิ่น	 ในต่่างป็รัะเทัศคัาด้วิ่า	 เรั่ �อง	Cloud 
Computing	แลื่ะ	Blockchain	น่าจะมีากรัะทับการัทัำางาน 
ของผู้สัอบบัญช่ิไม่ีมีากก็น้อยในอนาคัต่อันใกล้ื่น่�

โดย..นายศรััณย์  สุุภััคศรััณย์
ป็รัะธานอนุกรัรัมีการัด้้านมีาต่รัฐานการัสัอบบัญช่ิ
แลื่ะเทัคันิคัการัสัอบบัญช่ิ

ท่ี่�มา : 

Thailand 4.0 คืืออะไร  เผยแพร่เดืือนมกราคืม 2560
https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/
Want AI and automation for your practice? Here’s what you need to 
know, May 2018
https://www.sage.com/en-us/blog/ai-and-automation-for-accountants/
CPAs cite AI, machine learning, and cognitive computing 
as top hard tech trends, September 2018

https://www.sage.com/en-us/blog/hard-trends-impact-accounting/
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วิิศวิกรบััญชีี
(Accounting Engineering)

อาชีีพใหม่่ของ

นัักบััญชีีในัยุุคดิิจิิทััล

	 ท่่ามกลางแรงกดดันจากวิิวิัฒนาการด้านเท่คโนโลยีี	ในยีุคดิจิท่ัล	ซึ่่�งมีผลกระท่บไปทุ่กภาคส่่วิน 
ทั่�วิโลก	วิิชาชีพบัญชีก็เช่นกันที่�ต้้องปรับตั้วิเข้้าส่่่ยุีคดิจิทั่ลเพราะเป็นท่างรอด	ไม่ใช่ท่างเลือก	หากไม่ปรับตั้วิ 
ก็อาจจะกลายีเป็นแค่หน้าหน่�งข้องประวัิติ้ศาส่ต้ร์ในอดีต้เท่่านั�น	

	 วิิชาชีพบัญชีก็เป็นอาชีพหน่�งที่�ต้้องปรับตั้วิให้ทั่นกับกระแส่	Digital	Economy	เพราะงานแบบเดิม	ๆ  
เกี�ยีวิกับการบันท่่กบัญชีและยีื�นภาษีีกำาลังจะถู่กแท่นท่ี�ด้วิยี	ระบบบัญชีคอมพิวิเต้อร์บน	Cloud	และ	
Blockchain	เราพร้อมหรือยีังที่�จะรับมือกับวิิวัิฒนาการเหล่านี�	?

อนัาคตของวิิชีาชีีพบััญชีีในัยุุคดิิจิิทััล

	 การปฎิิวัิติ้อุต้ส่าหกรรมครั�งที่�	4	มาพร้อมกับเท่คโนโลยีีต่้าง	ๆ 	เช่น	AI	หรือปัญญาประดิษีฐ์์, 
RPA	และอื�น	ๆ	อีกมากมายี	ท่ี�มีผลกระท่บต้่อควิามเปลี�ยีนแปลงข้องเศรษีฐ์กิจและส่ังคม	 
พัฒนาการเหล่านี�	นอกจากจะมาเปลี�ยีนแปลงวิิถูีข้องการท่ำาธุุรกิจแล้วิยีังหนีไม่พ้นท่ี�จะม ี
ผลกระท่บต่้อตั้วิเราและสั่งคม	

	 มีการคาดการณ์์ว่ิา	นักบัญชีส่่วินหน่�งจะหายีไป	ในข้ณ์ะที่�บางส่่วินจะมีพัฒนาการที่�ดี 
และจะมีแข้นงอาชีพใหม่	ๆ 	เกิดข่้�นในอนาคต้	ในวิงการบัญชี	มีการถูกเถีูยีงกันว่ิาอะไรคือโอกาส่ 
ใหม่	ๆ 	ข้องนักบัญชีแห่งอนาคต้?	และเท่คโนโลยีีใหม่	ๆ 	จะส่่งผลกระท่บอย่ีางไรต่้อวิิชาชีพบัญชี	?

	 วิิวิัฒนาการเหล่านี�เกิดข้่�นเร็วิจนแท่บไม่ได้ต้ั�งต้ัวิ	 เราพร้อมหรือยีังท่ี�จะรับมือกับ 
ควิามเปลี�ยีนแปลงนี�	การท่ี�งานเอกส่าร	งานบันท่่กบัญชีซึ่่�งเป็นงานหลักข้องนักบัญชีกำาลัง 
จะถู่กแท่นที่�ด้วิยี	AI	หรือระบบอัต้โนมัติ้ต่้าง	ๆ		และนักธุุรกิจที่�เป็นคนรุ่นใหม่ยี่อมจะมองหา 
นักบัญชีท่ี�ชำานาญในเท่คโนโลยีี	 ร่ปแบบการท่ำางานก็จะเปลี�ยีนไป	งานแบบ	Freelance	
ผ่านระบบ	Cloud	จะมาแท่นที่�งานประจำา

	 นักบัญชีแห่งอนาคต้จ่งจำาเป็นจะต้้องเชี �ยีวิชาญด้านดิจิท่ัลและเท่คโนโลยี  ี
อยี่างไม่ต้้องส่งส่ัยี	นักบัญชีในศต้วิรรษีท่ี�	21	ต้้องส่ามารถูต้อบส่นองต้่อการเปลี�ยีนแปลง 
และพัฒนาข้องกระบวินการท่างบัญชีท่ี�จะช่วิยีเส่ริมประส่ิท่ธุิภาพในการท่ำางาน	ชนิดท่ี�
ต้้องปรับโครงส่ร้างใหม่ท่ั �งหมดแบบถูอนรากถูอนโคน	 ไม่วิ่าจะเป็นแนวิคิด	การศ่กษีา	
วิัฒนธุรรมและเท่คโนโลยีี	 และส่ิ �งเหล่านี �จะเกิดข้่ �นได้ถู้านำาควิามส่ามารถูแบบวิิศวิกร 
(Engineering	 Abilities)	 มาผนวิกกันเท่ ่าน ั �น	 ค ำาต้อบข้องนักบัญชีร ุ ่นใหม่	 ค ือ 
การปรับต้ัวิให้ส่ามารถูเป็น	 วิิศวิกรบัญชี	 “Accounting	 Engineering”	ท่ี �ส่ามารถู 
ออกแบบวิิชาชีพบัญชีใหม่	บนพื�นฐ์านข้องพัฒนาการท่างเท่คโนโลยีี	 เช่น	ข้้อม่ลดิจิต้อล	AI		
และการปฎิิวัิติ้อุต้ส่าหกรรม	ครั�งที่�	4
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ควิาม่สััม่พันัธ์์ของวิิชีาชีีพบััญชีีและวิิศวิกร

	 งานข้องนักบัญชีและวิิศวิกร	มีควิามเหมือนกันต้รงท่ี�	 ต้้องมีการเก็บข้้อม่ล	
มาวิิเคราะห์	พัฒนาหาท่างออกและนำาเส่นอรายีงานต่้อผ้่มีหน้าที่�ตั้ดสิ่นใจ	หน้าที่�ที่�เหมือนกัน 
คือ	การป้อนข้้อม่ลผ่านกระบวินการต้่าง	ๆ	 เพื�อให้ได้ผลลัพธุ์ท่ี�ต้้องการอยี่างเป็นระบบ	 
และในวิันนี�ภายีใต้้พัฒนาการข้องเท่คโนโลยีี	ท่ำาให้หน้าท่ี �ข้องนักบัญชีและวิิศวิกร 
มีควิามเชื�อมโยีงกัน	 เพราะหากมีมุมมองแบบวิิศวิกรจะท่ำาให้นักบัญชีส่ามารถูเชื�อมโยีง 
เท่คโนโลยียีีุคใหม่ให้เข้้ากับโครงส่ร้างเดิมอันหลากหลายีข้องวิิชาชีพบัญชี	

วิิศวิกรบััญชีี

“Accounting Engineering”

จะต้้องเป็็นนักบััญชีีมีีความีสามีารถ

ในการวิเคราะห์์ คิด ส่อสาร แก้ป็ัญห์า

ป็รับัต้ัว มีีความีคิดสร้างสรรค์

และมีองสถานการณ์์จากภาพให์ญ่

(Big picture) ได้

	 ประโยีชน์ข้องการเอาควิามส่ามารถูท่างด้านวิิศวิกรมาใช้	ท่ำาให้เกิดการคิด 
วิิเคราะห์และแก้ปัญหาอยี่างเป็นกระบวินการซึ่่�งจะช่วิยีให้ได้ผลงานท่ี�มีประส่ิท่ธุิผลและ 
เร็วิกว่ิาแนวิคิดในการท่ำางานแบบเดิม	ๆ	ข้องนักบัญชี

โดย..นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
กรรมการในคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบัญชีด้านการวิางระบบบัญชี

ท่ี่�มา : The Profession of the Digital Age: Accounting Engineering โดย Ismail Tekbas
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การประเมินผล
การดำาเนินธุรกิจให้กับนักบัญชี

	 ดิิฉั ันในฐานะที่่ �มี ่ความีรู้้ � เรู้ ่ �องการู้ปรู้ะเมีินผล 
การู้ดิำาเนินงาน	 วันน่ �ขอนำาเสนอเรู้่ �องการู้ปรู้ะเมีินผล 
การู้ดิำาเนินธุุรู้กิจให้�กับนักบัญช่ีไดิ�รัู้บที่รู้าบ

ทำำ�ไมนัักบััญชีีต้้องทำร�บัเร่องก�รประเมินัผล 

 ก็็เนื่่�องจาก็ว่่า ก็ารประเมิินื่ผลเป็นื่เร่�องที่่�เก็่�ยว่โยง
ก็ับคว่ามิยั�งย่นื่และก็ารเจริญเติิบโติขององค์ก็ร ในื่ทีุ่ก็องค์ก็ร 
จะติ้องก็ำาหนื่ดว่ิสััยที่ัศนื่์และพัันื่ธก็ิจและนื่ำาไปสั่่ก็ารจัดที่ำา 
แผนื่ธุรก็ิจและแผนื่ก็ลยุที่ธ์ขององค์ก็ร โดยในื่แผนื่ธุรก็ิจและ 
แผนื่ก็ลยุที่ธ์จะติ้องก็ำาหนื่ดเป้าหมิายคว่ามิสัำาเร็จไว่้ในื่แผนื่ 
อย่างชััดเจนื่ ซ่ึ่�งหาก็ก็ารดำาเนิื่นื่ธุรกิ็จให้เป็นื่ไปติามิแผนื่ท่ี่�ว่างไว้่ 
ผลที่่ �ติามิมิาก็็ค่อ องค์ก็รจะประสับคว่ามิสัำาเร็จติามิที่่ �ติั �ง 
เป้าหมิายไว่้ เป็นื่ไปติามิว่ิสััยที่ัศนื่์ที่่�ติั�งเป้าหมิาย แติ่ในื่คว่ามิ 
เป็นื่จริงก็ารดำาเนิื่นื่ธุรกิ็จไม่ิราบร่�นื่ มัิก็จะม่ิปัญหาและอุปสัรรค 
ซึ่่ �งผ่ ้บริหารมิ่หนื่้าที่่ �จะติ้องบริหารจัดก็ารปัญหาอุปสัรรค 
ดังก็ล่าว่เพ่ั�อให้องค์ก็รบรรลุติามิแผนื่ท่ี่�ตัิ�งเป้าหมิายไว้่ เคร่�องม่ิอ 
ที่่�จะชั่ว่ยให้ผ่้บริหารสัามิารถจัดก็ารก็ับปัญหาและอุปสัรรคได้ 
ค่อ การู้ปรู้ะเมิีนผล

 ก็ารดำาเนื่ินื่งานื่ โดยก็ารประเมิินื่ผลก็ารดำาเนื่ินื่งานื่ 
ที่่�ง่าย และผ่้บริหารสัามิารถดำาเนื่ินื่ก็ารได้เองโดยใชั้ที่ฤษฎี่ 
Balanced Scorecard Professor Robert Kaplan และ 
Dr. David Norton ได้คิดค้นื่ที่ฤษฎ่ี Balance Scorecard ข่�นื่ 
เพั่�อใชั้ในื่ก็ารสั่�อสัาร ปฏิิบัติิงานื่ และประเมิินื่คุณภาพัองค์ก็ร 
เพ่ั�อให้ผ้่บริหารขององค์ก็รเข้าใจสัถานื่ะขององค์ก็ร ในื่หลาย ๆ 
มุิมิมิอง ได้อย่างถ่ก็ต้ิอง ก็ระชัับ และสัามิารถนื่ำาก็ลยุที่ธ์องค์ก็ร 
ไปปฏิิบัติิได้จริง สัาเหตุิของก็ารคิดค้นื่แนื่ว่คิดดังก็ล่าว่ เกิ็ดจาก็ 
ก็ารที่่�องค์ก็รสั่ว่นื่ใหญ่ในื่ประเที่ศสัหรัฐอเมิริก็านื่ิยมิใชั้ติัว่ชั่�ว่ัด 
ด้านื่ก็ารเงินื่เป็นื่หลัก็ จ่งนื่ำามิาซึ่่ �งปัญหาในื่ติลาดหุ ้นื่ของ 
ประเที่ศสัหรัฐอเมิริก็ารในื่ปี ค.ศ. 1987 แล้ว่ก็็ยังเก็ิดปัญหา 
เหล่านื่่�ซึ่ำ�าแล้ว่ซึ่ำ�าเล่า ที่ั�งนื่่� เนื่่�องจาก็ติัว่ชั่�ว่ัดที่างก็ารเงินื่เพั่ยง 
อย่างเด่ยว่เป็นื่ก็ารแสัดงข้อม่ิลเพ่ัยงมุิมิมิองเด่ยว่ของคว่ามิสัำาเร็จ 
ขององค์ก็รและเป็นื่ข้อมิ่ลจาก็อด่ติ ซึ่่�งไมิ่ได้แสัดงให้เห็นื่ถ่ง 
ศัก็ยภาพัและแนื่ว่โน้ื่มิท่ี่�องค์ก็รจะเติิบโติไปในื่อนื่าคติ  
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 ขั�นื่ติอนื่ก็ารนื่ำา Balanced Scorecard มิาใช้ัในื่องค์ก็รเริ�มิจาก็ก็ารก็ำาหนื่ดวิ่สััยทัี่ศน์ื่ ภารกิ็จ และก็ลยุที่ธ์ขององค์ก็ร 
จาก็นัื่�นื่จ่งก็ำาหนื่ดตัิว่ช่ั�วั่ดคว่ามิสัำาเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ข่�นื่ เพ่ั�อเป็นื่ตัิว่บ่งช่ั�คว่ามิสัำาเร็จของแต่ิละก็ลยุที่ธ์ 
ขององค์ก็ร โดยก็ารจัดที่ำาติัว่ชั่�ว่ัดติามิแนื่ว่ที่าง Balanced Scorecard ค่อ ก็ารก็ำาหนื่ดติัว่ชั่�ว่ัดติามิมิุมิมิองที่ั�ง 4 ด้านื่ 
ให้มิ่คว่ามิสัมิดุลที่ั�งมิุมิมิองระยะสัั�นื่และระยะยาว่ รว่มิที่ั�งครอบคลุมิผ่้มิ่สั่ว่นื่ได้สั่ว่นื่เสั่ยที่ั�งภายในื่และภายนื่อก็องค์ก็ร ได้แก็่ 
ด้านื่ก็ารเงินื่ (Financial) ด้านื่ล่ก็ค้า (Customer) ด้านื่ก็ระบว่นื่ก็ารภายในื่ (Internal Process) และด้านื่ก็ารเร่ยนื่ร้่และพััฒนื่า 
(Learning and Growth) โดยม่ิตัิว่อย่างของแต่ิละด้านื่ ดังน่ื่�

มุมมองด้้�นัก�รเงินั (Financial)

จะเป็นื่ก็ารประเมิินื่ในื่มุิมิมิองก็ารเงินื่ 
เช่ันื่ ก็ารเติิบโติของรายได้และก็ำาไร 

ก็ารลงทุี่นื่เท่ี่ยบกั็บผลผลิติท่ี่�ได้ ก็ารเข้าหา
แหล่งเงินื่ทุี่นื่ท่ี่�ม่ิดอก็เบ่�ยติำ�า ก็ระแสัเงินื่สัด 
และอัติราส่ัว่นื่ที่างก็ารเงินื่ต่ิาง ๆ เป็นื่ต้ินื่

มุมมองด้้�นัลูกค้้� (Customer)

เป็นื่ก็ารพิัจารณาเก่็�ยว่กั็บล่ก็ค้าของบริษัที่ เช่ันื่ 
คว่ามิพ่ังพัอใจของล่ก็ค้าต่ิอสิันื่ค้าและบริก็าร 

คว่ามิภัก็ด่ของล่ก็ค้า เว่ลาเฉล่�ยในื่ก็ารให้บริก็ารล่ก็ค้า 
จำานื่ว่นื่ข้อร้องเร่ยนื่ท่ี่�ลดลง 

และภาพัลัก็ษณ์ขององค์ก็ร เป็นื่ต้ินื่

มุมมองด้้�นักระบัวนัก�รภ�ยในั 

(Internal Process) เป็นื่ก็ารประเมิินื่ 
ในื่มุิมิมิองก็ารดำาเนิื่นื่งานื่ภายในื่ขององค์ก็ร เช่ันื่ 
ขั�นื่ติอนื่ก็ารผลิติสิันื่ค้าหร่อบริก็าร หน่ื่ว่ยส่ัญเส่ัย 

ท่ี่�เกิ็ดข่�นื่จาก็ก็ารผลิติหร่อก็ารให้บริก็าร 
ขั�นื่ติอนื่ก็ารส่ั�อสัารภายในื่องค์ก็ร เที่คโนื่โลย่ท่ี่�นื่ำามิาใช้ั 

จำานื่ว่นื่ผลิติภัณฑ์์ใหม่ิท่ี่�ออก็ส่่ัติลาด 
และคว่ามิโปร่งใสัในื่ก็ารดำาเนิื่นื่งานื่ เป็นื่ต้ินื่ 

มุมมองด้้�นัก�รเรียนัรู้และก�รพััฒนั� 

(Learning and Growth) เป็นื่ก็ารประเมิินื่ 
ในื่มุิมิมิองก็ารให้คว่ามิร้่ในื่เร่�องของก็ารผลิติและ
พััฒนื่าในื่ส่ัว่นื่ท่ี่�เก่็�ยว่ข้อง เช่ันื่ ก็ารอบรมิพันัื่ก็งานื่ 

ก็ารวิ่จัยและพััฒนื่าสิันื่ค้าและบริก็าร 
ก็ารรับฟัังข้อเสันื่อแนื่ะและนื่ำามิาปรับปรุง 
และคว่ามิพ่ังพัอใจของพันัื่ก็งานื่ เป็นื่ต้ินื่  

 ข้อด่ของก็ารนื่ำาที่ฤษฎี่ Balanced Scorecard มิาใชั้ ค่อก็ารมิ่คว่ามิเชั่�อมิโยงก็ันื่ระหว่่างว่ิสััยที่ัศนื่์ ภารก็ิจ 
ก็ลยุที่ธ์องค์ก็ร และตัิว่ช่ั�วั่ดเพ่ั�อนื่ำามิาส่่ัคว่ามิสัำาเร็จของก็ลยุที่ธ์ต่ิาง ๆ ท่ี่�ครอบคลุมิทัี่�งมิิติิก็ารเงินื่และไม่ิใช่ัก็ารเงินื่ นื่อก็จาก็น่ื่� 
ยังที่ำาให้เก็ิดคว่ามิติ่�นื่ติัว่ที่่�จะคิดค้นื่และที่บที่ว่นื่ติัว่ชั่�ว่ัดในื่มิุมิมิองติ่าง ๆ ให้ที่ันื่สัมิัยสัอดคล้องก็ับบริบที่ และว่ิสััยที่ัศนื่์ของ 
องค์ก็รท่ี่�เปล่�ยนื่ไปติามิก็าลเว่ลา อย่างไรก็็ติามิ ที่ฤษฎ่ี Balanced Scorecard เหมิาะสัำาหรับองค์ก็รท่ี่�ม่ิก็ารจัดที่ำาแผนื่ก็ลยุที่ธ์ 
เพ่ั�อใช้ัเป็นื่แนื่ว่ที่างในื่ก็ารดำาเนิื่นื่งานื่ขององค์ก็ร 

 จาก็ที่่�ก็ล่าว่ข้างติ้นื่จะเห็นื่ว่่านื่ัก็บัญชั่นื่อก็จาก็จะติ้องมิ่คว่ามิร่้เร่�องบัญชั่ก็ารเงินื่แล้ว่ คว่ามิร่้เร่�องก็ารประเมิินื่ผล 
เพั่�อให้องค์ก็รบรรลุเป้าหมิายติามิที่่�ติั�งใว่้ก็็มิ่คว่ามิสัำาคัญด้ว่ย ที่้ายนื่่�หว่ังว่่าก็ารนื่ำาเสันื่อเร่�องก็ารประเมิินื่ผลก็ารดำาเนื่ินื่ธุรก็ิจ 
ให้ประสับคว่ามิสัำาเร็จจะช่ัว่ยให้นัื่ก็บัญช่ัม่ิคว่ามิร้่คว่ามิเข้าใจและเป็นื่ก็ำาลังสัำาคัญให้องค์ก็รประสับคว่ามิสัำาเร็จ

โดย..นางสาวรสา กาญจนสาย
ก็รรมิก็ารในื่คณะก็รรมิก็ารวิ่ชัาช่ัพับัญช่ัด้านื่ก็ารบัญช่ับริหาร
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บทบาทของนักบัญชีภาษีอากร

ต่อกำาไรทางบัญชีกับกำาไรทางภาษี

 การจััดทำำาบััญชีีมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อนำำาเสนำอรายงานำทำางการเงินำ โดยเริ�มีจัากการจััดทำำาบััญชีี 
ต้องถุูกต้อง ค์รบัถุ้วันำ เชี่�อถุ่อได้ และต้องถุ่อปฏิิบััติตามีมีาตรฐานำการบััญชีีและมีาตรฐานำการรายงานำ 
ทำางการเงินำ ดังนำั�นำกำาไรทำางบััญชีี จัึงสะทำ้อนำถุึงผลการดำาเนำินำงานำด้านำรายได้และรายจั่ายของกิจัการ 
ทำั�งหมีดซึ่ึ�งเกิดขึ�นำจัากการประกอบักจิัการทำี�เกิดขึ�นำจัริง และมีีเอกสารหลักฐานำสนำบััสนำนุำรายการทีำ�นำำามีา
บัันำทึำกบััญชีีนัำ�นำ

	 กำำ�ไรท�งบััญชีีก่ำอนที�จะนำ�ไปย่ื่�นแบับัแสดงร�ยื่กำ�รเพ่ื่�อเสียื่ภ�ษีีเงินได้นิติิบุัคคลนั�นจะต้ิองปรับัปรุง 
ให้้เป็นกำำ�ไรท�งภ�ษีีติ�มประมวลรัษีฎ�กำร	ดังนั�นบัุคคลที�จะทำ�ห้น้�ที�ปรับัปรุงร�ยื่กำ�รท�งบััญชีีติ่�ง	ๆ 
ที�ปร�กำฏในบััญชีีเพื่่�อให้้ได้กำำ�ไรสุทธิิท�งภ�ษีีนั�นกำ็ค่อผู้้้มีคว�มร้้ท�งด้�นบััญชีีและมีคว�มร้้ด้�นภ�ษีีอ�กำร 
ติ�มประมวลรัษีฎ�กำร	ห้ร่อเรียื่กำช่ี�อว่�นักำบััญชีีภ�ษีีอ�กำร	นั�นเอง

	 สภ�วิชี�ชีีพื่บััญชีี	 ได้ทยื่อยื่ออกำบัทคว�มให้้คว�มร้้ที�เกำี�ยื่วข้้องกำับันักำบััญชีีภ�ษีีอ�กำรม�โดยื่ติลอด	 
และนี�ก็ำเป็นอีกำห้น่�งบัทคว�มที�กำล่�วถ่ึงร�ยื่จ่�ยื่ข้องกิำจกำ�ร	ที�ประมวลรัษีฎ�กำร	ม�ติร�	65	ติรี	(6)	ได้บััญญัติิไว้ 
ไม่ให้้ถ่ึอเป็นร�ยื่จ่�ยื่ในกำ�รคำ�นวณกำำ�ไรสุทธิิ

“(6)	เบีั�ยื่ปรับัและห้ร่อเงินเพิื่�มภ�ษีีอ�กำร	ค่�ปรับัท�งอ�ญ�	ภ�ษีีเงินได้ข้องบัริษัีท
ห้ร่อห้้�งหุ้้นส่วนนิติิบุัคคล”

	 กำ่อนวันที�	9	มีน�คม	2560	กำรมสรรพื่�กำรได้ถึ่อปฏิบััติิติ�มคำ�วินิจฉััยื่ข้องคณะกำรรมกำ�รวินิจฉััยื่ 
ภ�ษีีอ�กำรที�	10/2528	ซ่ึ่�งวินิจฉััยื่ว่�	 เบีั�ยื่ปรับัและห้ร่อเงินเพิื่�มภ�ษีีอ�กำร	ค่�ปรับัอ�ญ�	ที�เกำิดจ�กำคว�มผู้ิด 
ติ�มกำฎห้ม�ยื่ประมวลรัษีฎ�กำรเท่�นั �นที �จะถึ่อเป็นร�ยื่จ่�ยื่ติ้องห้้�มไม่ให้้นำ�ม�คำ�นวณเป็นร�ยื่จ่�ยื่ 
ในกำ�รคำ�นวณกำำ�ไรสุทธิิท�งภ�ษีีอ�กำร	แต่ิห้ลังจ�กำมีคำ�พิื่พื่�กำษี�ฎีกำ�ที�	1109/2559	วินิจฉััยื่ว่�	ค่�ปรับัอ�ญ� 
และเงินเพื่ิ�มภ�ษีีอ�กำรติ�มม�ติร�	65	ติรี	 (6)	แห้่งประมวลรัษีฎ�กำร	มิใชี่ค่�ปรับัและเงินเพื่ิ�มติ�มประมวล 
รัษีฎ�กำรเท่�นั�น	แต่ิรวมถ่ึงค่�ปรับัที�เป็นโทษีท�งอ�ญ�และเงินเพิื่�มภ�ษีีอ�กำรติ�มกำฎห้ม�ยื่อ่�นด้วยื่
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	 ห้ลังจ�กำมีคำ�พื่ิพื่�กำษี�ฎีกำ�ดังกำล่�ว	 คณะกำรรมกำ�รวินิจฉััยื่ภ�ษีีอ�กำรจ่งมีกำ�รประชีุมห้�ร่อ 
และออกำคำ�วินิจฉััยื่ข้องคณะกำรรมกำ�รวินิจฉััยื่ภ�ษีีอ�กำรที �	 40/2560	 เร่ �อง	 เบัี �ยื่ปรับัและห้ร่อเงินเพื่ิ �ม 
ภ�ษีีอ�กำร	และค่�ปรับัอ�ญ�ติ�มม�ติร�	65	ติรี	 (6)	แห้่งประมวลรัษีฏ�กำร	สั�ง	ณ	วันที�	9	มีน�คม	2560 
โดยื่ให้้ยื่กำเลิกำคำ�วินิจฉััยื่ข้องคณะกำรรมกำ�รวินิจฉััยื่ภ�ษีีอ�กำรที�	10/2528	ลงวันที�	17	มิถึุน�ยื่น	พื่.ศ.	2528 
และกำำ�ห้นดให้้เบัี �ยื่ปรับั	 และห้ร่อเงินเพื่ิ �มภ�ษีีอ�กำร	 และค่�ปรับัท�งอ�ญ�ติ�มม�ติร�	 65	 ติรี	 (6)	
แห้่งประมวลรัษีฎ�กำร	ให้้ห้ม�ยื่คว�มรวมถึ่งเบัี�ยื่ปรับั	และห้ร่อเงินเพื่ิ�มภ�ษีีอ�กำร	และค่�ปรับัท�งอ�ญ�ติ�ม 
กำฎห้ม�ยื่ภ�ษีีอ�กำรทุกำประเภท	โดยื่พื่ิจ�รณ�เห้็นว่�	 เน่�องจ�กำเบัี�ยื่ปรับัและห้ร่อเงินเพื่ิ�มภ�ษีีอ�กำรและค่�ปรับั
ท�งอ�ญ�เป็นกำ�รลงโทษีผู้้้กำระทำ�ผิู้ด	จ่งไม่ควรให้้นำ�ม�ลงเป็นร�ยื่จ่�ยื่ท�งภ�ษีีอีกำ	เพื่ร�ะจะเป็นกำ�รสนันสนุน 
บุัคคลผู้้้กำระทำ�คว�มผิู้ด

ตัวอย่่าง	 บัริษัีท	กำ	จำ�กัำด	มีกำำ�ไรสุทธิิจ�กำกำ�รประกำอบักิำจกำ�รติ�มบััญชีีเป็นจำ�นวนเงิน	200,000	บั�ท	 
	 	 ดังมีร�ยื่ละเอียื่ดดังนี�ค่อ

กำาไรทางบัญชีของบริษัท กำาไรทางภาษี

รายรับั 5,000,000 5,000,000

หัก  ต้นำทุำนำขาย 3,000,000 3,000,000

กำาไรขั�นำต้นำ 2,000,000 2,000,000

หัก รายจ่ัายต่าง ๆ 1,200,000 1,200,000

       รายจ่ัายค่์าปรับัศุุลกากร 600,000 รายจ่ัายต้องห้ามี

กำาไร 200,000 800,000

	 จ�กำตัิวอยื่่�งจะเห็้นว่�นักำบััญชีีภ�ษีีอ�กำรจะต้ิองปรับัปรุงกำำ�ไรท�งบััญชีีให้้เป็นกำำ�ไรท�งภ�ษีี		

	 โดยื่บัวกำกำลับัร�ยื่จ่�ยื่ติ้องห้้�มร�ยื่กำ�รค่�ปรับัศุลกำ�กำรจำ�นวน	600,000	บั�ท	จะทำ�ให้้บัริษีัท 
มีกำ ำ�ไรท�งภ�ษีีเท่�กำับั	 800,000	 บั�ท	 (200,000+600,000)	 บัริษี ัทจ่งติ้องนำ�กำำ�ไรสุทธิิจ ำ�นวน 
800,000	บั�ทไปเสียื่ภ�ษีีเงินได้นิติิบุัคคล

โดย..นางสัันทนา  ศัักด์�สัุทธยาคม
กำรรมกำ�รในคณะกำรรมกำ�รวิชี�ชีีพื่บััญชีีด้�นกำ�รบััญชีีภ�ษีีอ�กำร
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ปรับปรุงเกณฑ LTV

เพ�อสนับสนุนใหประชาชนไดมีบานเปนของตัวเอง

มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2563 เปนตนไป

ทำไมตองปรับ

สงเสริมใหประชาชนเปนเจาของบานหลังแรก

ไดงายขึ้น และชวยบรรเทาภาระคาใชจายที่จำเปน

ในการเขาอยูอาศัย อาทิ การตกแตงบาน

การซอมแซมหรือตอเติม

เพ�อดูแลประชาชนกลุมที่จำเปนตองมีที่อยูอาศัย

2 หลัง ที่มีวินัยในการผอนชำระมาแลวระยะหนึ่ง

ใหสามารถเขาถึงสินเช�อไดงายขึ้น

เกณฑ LTV ใหม

ราคาบาน
จำนวนสัญญา

ที่ยังผอนอยู
การวางดาวนขั้นต่ำ

<10 ลานบาท

สัญญาที่ 1

สัญญาที่ 1

สัญญาที่ 2

สัญญาที่ 2

สัญญาที่ 3 ขึ้นไป

สัญญาที่ 3 ขึ้นไป

กูไดเต็มมูลคาหลักประกัน

10% หากผอนสัญญาที่ 1 > 2 ป

20% หากผอนสัญญาที่ 1 < 2 ป 

(เดิม กำหนดระยะเวลา 3 ป)

30%

>10 ลานบาท

10%

(เดิม วางดาวนขั้นต่ำ 20%)

20%

30%

กูเพิ่มได 10% สำหรับซื้อเฟอรนิเจอร ตกแตงบาน หรือสิ่งจำเปนอ�นในการเขาอยูอาศัย

ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงเกณฑ LTV ใหม

ขอบคุณขอมูล : ธนาคารแหงประเทศไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคำาขวัญ 

ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ การดำาเนินงาน และเป้าหมาย 

ของ “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน 

ที่สามารถสื่อความหมายอย่างชัดเจนด้วยถ้อยคำางดงาม

คุณสมบัติ

ผู้ส่งงานเข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

ไม่จำากัดเพศและวัย

รางวัลในการประกวด

 ผ้้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล

ม้ลค่า 10,000 บาท 

พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

รางวัลละ 1,000 บาท 

พร้อมใบประกาศนียบัตร

หลักเกณฑ์์การประกวด

• เน้้อหาตรงตามหัวข้้อที่กำาหนด

• ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

• ใช้ภาษาไทยถ้กต้อง ชัดเจน และเหมาะสม

• สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่  

 หร้อปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน

• พิมพ์หร้อเข้ียนด้วยลายม้อตัวบรรจง ในใบสมัครที่สภาวิชาชีพบัญชีกำาหนด   

   กรณีีเป็นนักเรียนต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน

• สามารถส่งผลงานเข้้าประกวดคนละ 1 ชิ้นงาน โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อย้่  

 หมายเลข้โทรศพัท์ หร้อจดหมายอเิล็กทรอนกิส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้

• ผลงานที่ส่งเข้้าประกวดแล้ว จะไม่ส่งค้น ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหร้อไม่ก็ตาม

• การตัดสินข้องคณีะกรรมการถ้อเป็นที่สิ้นสุด ผ้้ส่งคำาข้วัญเข้้าประกวด 

 ไม่มีสิทธิ์ิ�อุทธิ์รณี์ใด ๆ ทั้งสิ้น

• ข้อสงวนสิทธิ์ิ�ในการนำาคำาข้วัญที่ชนะการประกวดไปใช้ในกิจกรรม 

 ต่าง ๆ โดยคำาข้วัญจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ิ�ข้องสภาวิชาชีพบัญชี 

 สามารถนำาคำาข้วญัออกเผยแพร่ หร้อใช้ในกจิกรรมข้องสภาวชิาชพีบญัช ี

 ได้โดยไม่ต้องข้ออนุญาตจากเจ้าข้องผลงาน

สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัดสินวันที่ 25 มีนาคม 2563

ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2563

ทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th

ช่องทางส่งผลงานเข้าประกวด

ผ้้สนใจกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและสามารถส่งผลงานเข้้าประกวดได้ที่ 

ส่วนส่อสารองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลข้ที่ 133 ถนนสุขุ้มวิท 21 (อโศก) แข้วงคลองเตยเหน้อ เข้ตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110 (วงเล็็บมุุมุซองด้้านล็่างว่า ส่่งผล็งานเข้้าประกวด้คำำาข้วัญ)

หร้อส่งได้ที่ E-mail : pr@tfac.or.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563

*กรณีีส่งทางไปรษณีีย์ จะถ้อวันที่ประทับตราเป็นสำาคัญ

ขอเชิญชวน

ประกวดคำาขวัญ 

“สภาวิชาชีพบัญชี”

ชิงเงินรางวัล

10,000 บาท

ส่งผลงานเข้าประกวด

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์

ถึง 15 มีนาคม 2563
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เรีียน ท่่านสมาชิิกสภาวิิชิาชิีพบััญชิี

 เน่องด้้วิย Line ได้้ปรีับัเปลี่ี�ยน 

การีให้้บัริีการีให้ม่ จึึงอาจึจึะท่ำาให้้สมาชิิก 

ได้้รีับัข่่าวิสารีข่องสภาวิิชิาชิีพบััญชิี 

น ้อยลี่ง ด้ังนั �น ข่อให้้ท่ ่านติิด้ติาม 

ข่่าวิสารีผ่่าน Website แลี่ะ Facebook 

เป็นชิ่องท่างห้ลี่ัก โด้ยสามารีถเข่้าถึง 

ผ่่านเมนู Line ท่ี �ปรีากฎด้้านลี่่าง... 

ลี่องกด้ดู้ซิิค่่ะ!ลี่องกด้ดู้ซิิค่่ะ!

Update!!

@tfac.family

ไม่อยากพลี่าด้ทุ่กข่่าวิสารี 

ในแวิด้วิงวิิชิาชิีพบััญชิี

เม่อกด้ถูกใจึเพจึ Facebook 

สภาวิิชิาชิีพบััญชิีแลี่้วิ

อย่าลี่ืมกด้ติิด้ติาม  

แลี่ะกด้เห้็นโพสติ์ก่อน 

(See First) 

3 Steps ง่ายๆ 
ก็ได้้เห้็นโพสติ์ก่อนใค่รี!!

3

1

2

แนะนำาวิิธีีการีกรีอกรีายงานข้่อมูลี่เกี�ยวิ

กัับบริิษััท หรืิอห้างห้้นส่่วนนิติิบ้คคล ท่�ม่ีความีสั่มีพัันธ์์กััน

Transfer Pricing Disclosure Form

 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายใหม่ที่่�กำาหนดให้บริิษััที่ หริือห้างห้้นส่่วนนิติิบ้คคลที่่�ม่ 
ความสั่มพัันธ์์กันติามหลักเกณฑ์์ ม่หน้าท่ี่�จััดที่ำาริายงานข้้อมูลฯ (Disclosure Form) 
ยื�นต่ิอกริมส่ริริพัากริภายใน 150 วัน นับแต่ิวันสิ่�นริอบริะยะเวลาบัญช่ีเริิ�มต้ิรินแต่ิริอบ 
ริะยะเวลาบัญช่ีปี็ 2562 เป็็นต้ินไป็

	 กรมสรรพากรจึึงได้้จัึด้ทำำาเป็็น	Clip	VDO	เพ่�อให้้บริษััทำห้ร่อห้้างห้้้นส่วนนิติิบ้คคล 
ได้้รับความร้้ความเข้้าใจึ	สามารถป็ฏิิบัติิได้้อย่่างถ้กต้ิอง	โด้ย่แบ่งเป็็นติอนดั้งน้�

Ep.1 การกำาห้นด้ราคาโอนค่ออะไร
Ep.2	ห้ลักการ	Arm’s	Length	Principal
Ep.3 ภาษั้เงินได้้นิติิบ้คคลเก้�ย่วกับ	Transfer	Pricing	ก่อนป็ี	2562
Ep.4 ภาษั้เงินได้้นิติิบ้คคลเก้�ย่วกับ	Transfer	Pricing	ห้ลังป็ี	2562
Ep.5	Check	List	สำาห้รับผ้้ทำ้�ม้ห้น้าทำ้�ติ้องย่่�น	Disclosure	Form
Ep.6	วัติถ้ป็ระสงค์ข้อง	Disclosure	Form
Ep.7	Disclosure	Form	กรอกอย่่างไร

โดยส่ามาริถดาวน์โหลด Clip VDO ดังกล่าว ติาม QR Code น่�ได้เลย



   (1) เป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556)

   (2) ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบป ี

ตามที่กำาหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญช ี

ของผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557

   (3) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

   (4) ไม่ดำารงตำาแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการ 

หรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

   (5) เป็นผู้ซึ่งมีจริยธรรม ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย ์

สุจริตเป็นที่ประจักษ์

   (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่สอบสวนและพิจารณาการประพฤต ิ

ผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรา 53 

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

เข้ารับ การสรรหาการสรรหา  เพื่อเสนอชื่อต่อ 

ที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ประจำาปี 2563 

แต่งตั้ง เป็นกรรมการจรรยาบรรณเป็นกรรมการจรรยาบรรณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการหมายเลขโทรศัพท์ 02-685-2516 และ 02-685-2585

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการยื่นคำาขอได้ทาง 

www.tfac.or.th พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบคำาขอเสนอชื่อ และแนบเอกสารของผู้เข้ารับการเสนอชื่อ 

ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม สภาวิชาชีพบัญชี 

ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น.ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. 

(เว้นวันหยุดทำาการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (อีเมล) Email: Rattanaphon.su@tfac.or.th 

ตามแบบคำาขอที่กำาหนด เป็น PDF File ภายในวัน และเวลาที่กำาหนดข้างต้น

คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม 

เป็น “กรรมการจรรยาบรรณ”

มีความยินดี ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี

เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ดังต่อไปนี้

เรีียน ท่่านสมาชิิกสภาวิิชิาชิีพบััญชิี

 เน่องด้้วิย Line ได้้ปรีับัเปลี่ี�ยน 

การีให้้บัริีการีให้ม่ จึึงอาจึจึะท่ำาให้้สมาชิิก 

ได้้รีับัข่่าวิสารีข่องสภาวิิชิาชิีพบััญชิี 

น ้อยลี่ง ด้ังนั �น ข่อให้้ท่ ่านติิด้ติาม 

ข่่าวิสารีผ่่าน Website แลี่ะ Facebook 

เป็นชิ่องท่างห้ลี่ัก โด้ยสามารีถเข่้าถึง 

ผ่่านเมนู Line ท่ี �ปรีากฎด้้านลี่่าง... 

ลี่องกด้ดู้ซิิค่่ะ!ลี่องกด้ดู้ซิิค่่ะ!

Update!!

@tfac.family

ไม่อยากพลี่าด้ทุ่กข่่าวิสารี 

ในแวิด้วิงวิิชิาชิีพบััญชิี

เม่อกด้ถูกใจึเพจึ Facebook 

สภาวิิชิาชิีพบััญชิีแลี่้วิ

อย่าลี่ืมกด้ติิด้ติาม  

แลี่ะกด้เห้็นโพสติ์ก่อน 

(See First) 

3 Steps ง่ายๆ 
ก็ได้้เห้็นโพสติ์ก่อนใค่รี!!

3

1

2

แนะนำาวิิธีีการีกรีอกรีายงานข้่อมูลี่เกี�ยวิ

กัับบริิษััท หรืิอห้างห้้นส่่วนนิติิบ้คคล ท่�ม่ีความีสั่มีพัันธ์์กััน

Transfer Pricing Disclosure Form

 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายใหม่ที่่�กำาหนดให้บริิษััที่ หริือห้างห้้นส่่วนนิติิบ้คคลที่่�ม่ 
ความสั่มพัันธ์์กันติามหลักเกณฑ์์ ม่หน้าท่ี่�จััดที่ำาริายงานข้้อมูลฯ (Disclosure Form) 
ยื�นต่ิอกริมส่ริริพัากริภายใน 150 วัน นับแต่ิวันสิ่�นริอบริะยะเวลาบัญช่ีเริิ�มต้ิรินแต่ิริอบ 
ริะยะเวลาบัญช่ีปี็ 2562 เป็็นต้ินไป็

	 กรมสรรพากรจึึงได้้จัึด้ทำำาเป็็น	Clip	VDO	เพ่�อให้้บริษััทำห้ร่อห้้างห้้้นส่วนนิติิบ้คคล 
ได้้รับความร้้ความเข้้าใจึ	สามารถป็ฏิิบัติิได้้อย่่างถ้กต้ิอง	โด้ย่แบ่งเป็็นติอนดั้งน้�

Ep.1 การกำาห้นด้ราคาโอนค่ออะไร
Ep.2	ห้ลักการ	Arm’s	Length	Principal
Ep.3 ภาษั้เงินได้้นิติิบ้คคลเก้�ย่วกับ	Transfer	Pricing	ก่อนป็ี	2562
Ep.4 ภาษั้เงินได้้นิติิบ้คคลเก้�ย่วกับ	Transfer	Pricing	ห้ลังป็ี	2562
Ep.5	Check	List	สำาห้รับผ้้ทำ้�ม้ห้น้าทำ้�ติ้องย่่�น	Disclosure	Form
Ep.6	วัติถ้ป็ระสงค์ข้อง	Disclosure	Form
Ep.7	Disclosure	Form	กรอกอย่่างไร

โดยส่ามาริถดาวน์โหลด Clip VDO ดังกล่าว ติาม QR Code น่�ได้เลย



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

ชำำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำากำาไร รุ่นที่ 1/63” 

 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 4,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (MBK Center)

 หลักสูตร “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ”   

 วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 8,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 10,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (MBK Center)

• หลักสูตร “เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/63  

 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)”  

 วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 5,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

• หลักสูตร “สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 

 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/63”  

 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชำิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,200 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชำาชำีพบัญชำี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

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

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้


