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เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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	 สวััสดีีครัับสมาชิิกทุุกทุ่าน	เป็็นโอกาสอันดีีทีุ�ผมได้ีมากล่่าวัทัุกทุายเปิ็ดีเล่่ม	TFAC	Newsletter	ฉบับเดืีอนสิงหาคมนี� 
ผมเชืิ�อว่ัาทุุกทุ่านคงเผชิิญกับการัเป็ลี่�ยนแป็ล่งแล่ะผล่กรัะทุบมากมายทีุ�เกิดีข้ึ้�นอันเนื�องมาจากโรัครัะบาดี	COVID–19 
ซ้ึ่�งเรีัยกได้ีว่ัาได้ีรัับผล่กรัะทุบในทุุกวังการัอาชีิพ	แต่่ทุ้ายทีุ�สุดีแล้่วั	เมื�อเรัาหลี่กเลี่�ยงไม่ได้ีเรัาจ้งต้่องเต่รีัยมพร้ัอมทัุ�งพลั่งกาย
แล่ะพลั่งใจ	ในการัต่่อส้้กับการัเป็ลี่�ยนแป็ล่งครัั�งใหญ่นี�	ผมจ้งอยากขึ้อส่งกำาลั่งใจทุุกทุ่านฝ่่าฟัันวิักฤติ่ต่่าง	ๆ 	นี�ไป็ให้ได้ีนะครัับ

	 มาพููดถึึงทางด้านผูู้้ประกอบวิิชาชีพูบัญชี	ผู้มเช่�อว่ิา	 ที�ผู่้านมามีผู้ลกระทบมากมายหลายด้านอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
โดยเฉพูาะทางดา้นเศรษฐกจิและผู้ลประกอบการที�สะทอ้นออกมาในงบการเงนิ	ผู้ลกระทบดงักลา่วิทำาให้ผูู้้ทำาบัญชีและผูู้้สอบบญัชี
ต้้องพิูจารณาผู้ลกระทบที�เกิดต่้อกิจการ	กระบวินการจัดทำารายงานทางการเงิน	ควิามเสี�ยงที�เพิู�มขึึ้�นมา	การใช้ดุลยพิูนิจต่้าง	ๆ 
ขึ้องผูู้้บริหาร	รวิมถึึงวิิธีีการปฏิิบัติ้งานสอบบัญชีให้เหมาะสมกับสภาพูปัจจุบันมากยิ�งขึึ้�น	 ซึึ่�งสภาวิิชาชีพูบัญชีโดยคณะกรรมการ
สภาวิิชาชีพูบัญชีด้านสอบบัญชี	ดำาเนินงานอย่างต่้อเน่�องเพู่�อหาแนวิทางการสอบบัญชี	 ช่วิยเหล่อ	และให้ควิามรู้แก่ผูู้้สอบบัญชี 
ในการต้รวิจสอบงบการเงินให้เป็นไปต้ามมาต้รฐานการรายงานทางการเงิน	และมาต้รฐานการสอบบัญชีที�เกี�ยวิข้ึ้องอ่�น	ๆ 
ภายใต้้สถึานการณ์	COVID–19	โดยได้เริ�มมีการถ่ึายทอดสดการอบรมให้ควิามรู้ผู่้าน	Facebook	ขึ้องสภาวิิชาชีพูบัญชี	อาทิ	เช่น 
การจัดเสวินาในหัวิข้ึ้อ	“ป็รัะเด็ีนทุางการับัญชีิ	 (กรัณีีทีุ�กิจการัไม่ได้ีใช้ิมาต่รัการัผ่อนป็รันชัิ�วัครัาวั)	แล่ะการัสอบบัญชีิ 
ในสถานการัณี์	COVID-19”	 เพู่�อให้ผูู้้สอบบัญชีทราบว่ิาจะต้้องปฏิิบัติ้ต้นอย่างไรในแต่้ละขัึ้�นต้อนขึ้องการต้รวิจสอบภายใต้้
สถึานการณ์เช่นนี�	และในเร็วิ	ๆ	นี�	สภาวิิชาชีพูบัญชีก็จะยังคงมีหลักสูต้รเต้รียมที�จะประชาสัมพัูนธ์ีเพู่�อให้ควิามรู้ดี	ๆ	แก่สมาชิก
ทุกท่านอีกมากมาย

	 ในสถึานการณ์	COVID–19	สร้างควิามไม่แน่นอนซึึ่�งอาจเพิู�มควิามท้าทายในการได้มาซึึ่�งหลักฐานการสอบบัญชี 
ที�เพีูยงพูอและเหมาะสมเกี�ยวิกับควิามสมเหตุ้สมผู้ลขึ้องประมาณการทางบัญชีและการใช้ดุลยพิูนิจขึ้องฝ่่ายบริหาร	เช่น	การด้อยค่า 
ขึ้องมูลค่าขึ้องสินทรัพูย์	 ค่าเผู้่�อผู้ลขึ้าดทุนด้านเครดิต้ที�คาดวิ่าจะเกิดขึึ้�น	ประมาณการหนี�สิน	การผู้ิดเง่�อนไขึ้การชำาระหนี�	และ 
การดำาเนินงานต่้อเน่�อง	เป็นต้้น	ดังนั�นผูู้้สอบบัญชีต้้องพิูจารณาประเด็นดังต่้อไปนี�

•	 สอบถึามฝ่่ายบริหารในการประเมินควิามเสี�ยงขึ้องกิจการวิ่ากิจการได้รับผู้ลกระทบจากสถึานการณ์	 
	 COVID–19	หร่อไม่	

•	 ประเมินผู้ลกระทบดังกล่าวิมีสาระสำาคัญหร่อไม่	

•	 ออกแบบวิิธีีการต้รวิจสอบที�จะเปลี�ยนแปลงไปเพู่�อต้อบสนองต้อ่ควิามเสี�ยงที�จะเปลี�ยนแปลงไป	โดยเฉพูาะ 
	 การใช้ดุลยพิูนิจที�ลำาเอียงขึ้องฝ่่ายบริหาร	(Management	Bias)	ในเร่�องประมาณการทางบัญชี	ตั้วิอยา่งเช่น 
	 ฝ่่ายบริหารอาจใช้ดุลยพิูนิจที�ลำาเอียง	 โดยตั้�งใจหร่อไม่ตั้�งใจ	 เพู่�อต้้องการให้ผู่้านเกณฑ์์การได้รับเงิน 
	 สนับสนุนจากรัฐบาลในสถึานการณ์	COVID–19	เป็นต้้น	

•	 สอบถึามฝ่่ายบริหารและต้รวิจสอบวิิธีีการประมาณการทางบัญชี	ข้ึ้อสมมติ้ที�ใช้	และข้ึ้อมูลที�ฝ่่ายบริหาร 
	 นำามาใช้ประมาณการทางบัญชีต่้าง	ๆ	

•	 ใช้วิิธีีการวิิเคราะห์เปรียบเทียบ	โดยกำาหนดค่าควิามคาดหวัิง	 (Expectation)	ขึ้องข้ึ้อมูลทางการเงิน 
	 ที�ได้รับผู้ลกระทบจากจากสถึานการณ์	COVID–19	และปัจจัยอ่�น	ๆ	 ตั้วิอย่างเช่น	 ผูู้้สอบบัญชีอาจใช้ 
	 ค่าควิามคาดหวัิงจากแนวิโน้มขึ้องอุต้สาหกรรมในกิจการนั�น	ๆ	

•	 ประเมินว่ิาการไม่สามารถึเข้ึ้าต้รวิจสอบหลักฐานทางบัญชีได้เป็นการถูึกจำากัดขึ้อบเขึ้ต้หร่อไม่ 
	 และมีเหตุ้การณ์อ่�น	ๆ 	ที�จะกระทบต่้อการแสดงควิามเห็นในรายงานผูู้้สอบบัญชีหร่อไม่	เพู่�อแสดงควิามเห็น 
	 ในรายงานผูู้้สอบบัญชีอย่างเหมาะสม
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	 ผู้มขึ้อเล่าวิิวัิฒนาการขึ้องมาต้รฐานสอบบัญชีซึึ่�ง
ปัจจุบันที�ใช้อยู่ในขึ้ณะนี�	กล่าวิได้ว่ิาได้พัูฒนามาเป็นรุ่นที�สาม
แล้วิ	เริ�มต้้นด้วิยวิิธีีการที�เรียกกันว่ิา	Substantive	Approach	
ที�เน้นการต้รวิจสอบรายการในบัญชีกับเอกสารเป็นหลัก 
ต่้อมาพูัฒนาขึึ้�นมาเป็น	System	Based	Approach	 ที�เน้น 
การต้รวิจสอบโดยอิงจากระบบและพัูฒนาต่้อมาเป็น	Risk	
Based	Approach	 ที�ใช้อยู่ในปัจจุบันซึึ่�งเน้นการต้รวิจสอบ 
โดยอิงการประเมินควิามเสี�ยงขึ้องกิจการเป็นหลัก	ขึ้ณะที� 
การทำางานขึ้องผูู้้สอบบัญชีถูึกยกระดับให้สูงขึึ้�น	แต่้ต้้นทาง	ค่อ	
บทบาทควิามรบัผู้ดิชอบขึ้องผูู้ท้ำาบัญชแีละผูู้้มีหนา้ที�จัดทำาบัญชี
ขึ้องธุีรกิจที�เรียกกันว่ิา	SME	ซึึ่�งเป็นลูกค้าส่วินใหญ่ที�ยงัไม่เข้ึ้าใจ
กระบวินการประเมินควิามเสี�ยง	การที�ผูู้้สอบบัญชีจะเข้ึ้าพูบ 
ผูู้้บริหารเพู่�อสอบถึามถึึงนโยบายและการบริหารจัดการ 
ควิามเสี�ยงเกิดขึึ้�นเป็นสิ�งที�ทำาได้ยากจากควิามไม่ เข้ึ้าใจ 
ในบทบาทควิามรับผิู้ดชอบ	 ผูู้้สอบบัญชีขึ้องกิจการเหล่านี� 
ยังคงปฏิิบัติ้งานโดยทำา	Substantive	Approach	 เป็นหลัก 
ซึึ่�งไม่เป็นไปต้ามมาต้รฐานการสอบบัญชี	 ประเด็นนี� เอง 
อยู่ ใน ขัึ้�นต้อนการศึกษาขึ้องคณะกรรมการมาต้รฐาน 
การสอบบัญชีระหว่ิางประเทศ	 (IAASB)	ในโครงการ	Audits	
of	Less	Complex	Entities	 ซึึ่�งสภาวิิชาชีพูบัญชีได้ติ้ดต้าม 
อย่างต่้อเน่�อง	 เพู่�อนำามาพิูจารณาเป็นแนวิทางในการศึกษา 
เพู่�อปรับใช้ในอนาคต้อย่างเหมาะสมต่้อไป	

	 สุดีทุ้ายนี�	ภายในเดีือนสิงหาคม	สภาวัิชิาชิีพบัญชิี
ได้ีมีการัจัดีงานใหญ่ถ้งสองงาน	 จ้งขึ้อใช้ิโอกาสนี�แจ้งขึ้่าวั 
ใ ห้สมาชิิกทุุกทุ่านทุรัาบพรั้อมเรีัยนเชิิญมารั่วัมงาน 
การัป็รัะชุิมใหญ่สามัญป็รัะจำาปี็	 2563	 ในวัันอาทิุต่ย์ทีุ�	 9	
สิงหาคม	พ.ศ.	2563	ณี	อาคารัสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ	รัวัมถ้ง 
ขึ้อเรีัยนเชิิญมารั่วัมแสดีงพล่ังชิาวับัญชิี	 ในการัเล่ือกตั่�ง 
นายกสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ	แล่ะคณีะกรัรัมการัสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ 
วัารัะปี็	2563-2566	ในวัันเสาร์ัทีุ�	22	สิงหาคม	พ.ศ.	2563	ณี	
ศ้นย์นทิุรัรัศการัแล่ะการัป็รัะชุิม	BITEC	ซ้ึ่�งทุ่านสามารัถติ่ดีต่าม
รัายล่ะเอียดีงานสำาคัญทัุ�งสองงาน	 รั่วัมถ้งข่ึ้าวัสารัอื�น	ๆ 
ได้ีจากเว็ับไซึ่ต์่	www.tfac.or.th	รัวัมทัุ�งสื�อ	Social	Media	
ต่่าง	ๆ	ขึ้องสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ

นายสุุพจน์ สุิงห์์เสุน่ห์์
อุปนายกคนที�หนึ�ง	และประธีานคณะกรรมการวิิชาชีพูบัญชี
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วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบัับัน้ี้�	 จััดทำำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อเป็็นี้ส่�อกลางในี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููล 
ข่ึ้าวสารท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชนี้์แก่ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	มูิใช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำา 
ห้ร่อคำวามูคิำดเห็้นี้ด้านี้กฎห้มูาย	ทัำ�งน้ี้�	สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรอง 
คำวามูถููกต้้องคำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ปั็จัจุับัันี้ขึ้องข้ึ้อมููลเน่ี้�อห้า	 ตั้วเลขึ้	รายงานี้ 
ห้ร่อข้ึ้อคิำดเห็้นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้คำวามูรับัผิู้ดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ	ไมู่ว่าเป็็นี้ 
ผู้ลโดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูท้ำ�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�ง
ส่วนี้ใดห้ร่อทัำ�งห้มูดในี้เอกสารฉบัับัน้ี้�ไป็ใช้

ที่ปรึกษา
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผูู้้อำานี้วยการสภาวิชาช้พื่บััญช้

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

กำ�หนดเวลา���เผู้ยแพื่ร่เป็็นี้รายเด่อนี้	(ทำุกต้้นี้เด่อนี้)
ข้อมูลติดต่อ��Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook����https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY

Activity� ��ภาพกิจกรรม

สภาวิชาชีพบัญชี เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อถวายเงินรายได้

จากกิจกรรม Bunchee Run 2019

	 เ ม่ื่�อ วัันท่ี่� 	 26	 มิื่ ถุุนายน	 2563	 สภาวัิชาช่พบััญช่ 
โดยนายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล	นายกสภาวัิชาช่พบััญช่	 ร่่วัมื่ด้วัย
คณะกร่ร่มื่การ่สภาวิัชาช่พบััญช่	และผู้้้บัริ่หาร่	 เข้้าเฝ้้าท้ี่ลละอองธุุล่ 
พระบาทสมเด็็จัพระกน์ษฐาธ์ราชเจ้ัา กรมสมเด็็จัพระเทพรัตนราชสุด็าฯ 
สยามบรมราชกุมารี 	 เพ่�อท้ี่ลเกล้าถุวัายเงินร่ายได้หลังจาก 
หักค่าใช้จ่ายจากกิจกร่ร่มื่เดิน-วิั�งการ่กุศลชิงถุ้วัยพร่ะร่าชที่าน 
Bunchee Run 2019 “รวมพลคนบัญชี”	 เพ่�อสมื่ที่บัทุี่นม้ื่ลนิธิุ 
สมื่เด็จพร่ะเที่พร่ัตนร่าชสุดาเพ่�อการ่ศึกษา	ณ	 ศาลาดุสิดาลัย 
สวันจิตร่ลดา

	 หลังจากผู่้านพ้นวิักฤตโควิัด	 COVID-19	 หลากหลาย 
หน่วัยงานได้กลับัเข้้าส่้การ่ใช้ช่วิัตหร่่อสภาวัะการ่ที่ำางานกันเป็็นป็กติ 
แล้วันะคะ	 สภาวิัชาช่พบััญช่เองก็เช่นเด่ยวักันค่ะ	 เพร่าะตั�งแต่ 
เด่อนสิงหาคมื่	2563	เป็็นต้นไป็	สภาวิัชาช่พบััญช่จะเริ่�มื่การ่จัดอบัร่มื่
สัมื่มื่นาร่วัมื่ถึุงกิจกร่ร่มื่อ่�น	ๆ	โดยการ่ควับัคุมื่ให้อย้่ภายใต้มื่าตร่การ่
การ่ร่กัษาควัามื่สะอาดป็ลอดภยั	และการ่เว้ันร่ะยะหา่งที่างสงัคมื่	หร่่อ 
Social	Distancing	 ทัี่�งน่�	สภาวิัชาช่พบััญช่ได้อนุโลมื่ให้ผู้้้สอบับััญช่ 
รั่บัอนุญาตท่ี่�เข้้าอบัร่มื่ในปี็	2563	สามื่าร่ถุนำาชั�วัโมื่งการ่พัฒนาควัามื่ร้้่
ต่อเน่�อง	(CPD)	ไป็ใช้ในปี็	2564	ได้

	 อ่กทัี่�งในเด่อนสิงหาคมื่	ยังเต็มื่ไป็ด้วัยการ่จัดกิจกร่ร่มื่ใหญ่
ข้องสภาวิัชาช่พบััญช่ท่ี่�สมื่าชิกทุี่กคนจำาเป็็นต้องม่ื่ส่วันร่่วัมื่	 ได้แก่ 
การ่จัดป็ร่ะชุมื่ใหญ่สามัื่ญป็ร่ะจำาปี็	2563	ในวัันท่ี่�	9	 สิงหาคมื่	2563 
ณ	อาคาร่สภาวิัชาช่พบััญช่	และการ่จัดป็ร่ะชุมื่ใหญ่วิัสามัื่ญเพ่�อดำาเนิน
การ่เล่อกตั�ง	 ในวัันท่ี่�	 22	 สิงหาคมื่	2563	ณ	 ศ้นย์นิที่ร่ร่ศการ่และ 
การ่ป็ร่ะชุมื่	BITEC	 เข้ตบัางนา	 โดยร่ายละเอ่ยดข้องทัี่�ง	2	 กิจกร่ร่มื่
สามื่าร่ถุด้ข้้อม้ื่ลได้ท่ี่�เว็ับัไซต์สภาวิัชาช่พบััญช่	www.tfac.or.th

	 นอกจากนั�น 	 ในเ ด่อนน่�ยั ง ม่ื่ วัันสำา คัญข้องชาวัไที่ย 
นั�นก็ค่อ	 วัันแม่ื่แห่งชาติ	 หร่่อวัันคล้ายวัันเฉลิมื่พร่ะชนมื่พร่ร่ษา 
สมเด็็จัพระนางเจ้ัาส์ร์ก์ต์� พระบรมราช์นีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีีหลวง	 ในวัันท่ี่� 	 12	 สิงหาคมื่	 ในโอกาสวัันแม่ื่แห่งชาติน่� 
สภาวิัชาช่พบััญช่ข้อพร่ะองค์ที่ร่งอย้่เป็็นมิื่�งข้วััญแก่ป็วังชนชาวัไที่ย
ตร่าบันิจนิรั่นดร์่

	 สุดท้ี่ายน่�	 ข้อฝ้ากข้้อคิดด่	ๆ	 ท่ี่�ป็รั่บัใช้ในการ่ที่ำางานโดย 
โรนัลด์็ เรแกน	 ว่ัา	“ไม่มีอุุปีสรรคใด็ใด็ ในใจัขอุงเรา ไม่มีกำาแพง
ขวางกั�นจ์ัตว์ญญาณขอุงเรา ไม่มีส์�งใด็กีด็ขวางการเต์บโตขอุงเรา 
นอุกจัากตัวเราเอุง”

	 หากที่่านใดต้องการ่เสนอแนะหร่่อติชมื่	 จดหมื่ายข่้าวั 
สภาวิัชาช่พบััญช่สามื่าร่ถุส่งมื่าได้ท่ี่�	newsletter@tfac.or.th

รายงานประจำาปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชี

	 สภา วิัชา ช่พบััญช่ จัดที่ำาร่ายงานป็ร่ะจำา ปี็ 	 2562 
เ พ่�อแสดงถุึงนโยบัาย	 กลยุที่ธ์ุและผู้ลการ่ดำาเนินงานข้อง 
สภาวิัชาช่พบััญช่ในร่อบัปี็ท่ี่�ผู่้านมื่า	 เพ่�อให้ข้้อม้ื่ลท่ี่�เป็็นป็ร่ะโยชน์ 
ต่อผู้้้อ่านและแสดงถึุงควัามื่โป็ร่่งใสในการ่บัริ่หาร่จัดการ่	ภายใต้ธุ่มื่ 
Go	Beyond	Boundaries	and	Expectation	“ก้าวัลำ�าข้้อจำากัด
และควัามื่คาดหวัััง”

โดยสามื่าร่ถุดาวัน์โหลดร่ายงานฉบัับัน่�ได้จาก
www.tfac.or.th	หร่่อ	Scan	QR	Code	
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Activity� ��ภาพกิจกรรม

โครงการ CPD (Non Verify CPD) for TFAC 

Member มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) แบบไม่เป็น

ทางการแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี จะเริ่มการจัดอบรมสัมมนา 

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

	 เน่�องจากสถุานการ่ณก์าร่แพร่่ร่ะบัาดข้องโร่คติดเช่�อไวัรั่ส 
COVID-19	 ส่ งผู้ลให้ รั่ฐบัาลป็ร่ะกาศสถุานการ่ณ์ ฉุกเ ฉิน 
ทัี่�วัร่าชอาณาจักร่	 ตามื่พร่ะร่าชกำาหนดการ่บัร่ิหาร่ร่าชการ่ 
ในสถุานการ่ณ์ฉุกเฉิน	 (พร่ก.ฉุกเฉิน)	จากป็ร่ะเด็นปั็ญหาดังกล่าวั 
สภาวิัชาช่พบััญช่	 จึงได้ออกมื่าตร่การ่ช่วัยเหล่อผู้้้สอบับััญช่ 
ท่ี่� ไ ม่ื่สามื่าร่ถุดำาเนินการ่พัฒนาควัามื่ร้้่ต่อเน่�องที่างวิัชาช่พ 
แบับัเป็็นที่างการ่ได้	 โดยอนุโลมื่ให้สามื่าร่ถุนำาชั�วัโมื่งการ่พัฒนา
ควัามื่ร้้่ต่อเน่�องที่างวิัชาข่้พแบับัท่ี่�ไม่ื่เป็็นที่างการ่มื่าใช้ที่ดแที่น 
แบับัเป็็นที่างการ่ได้

	 สภาวิัชาช่พบััญช่	จึงเห็นถึุงควัามื่สำาคัญในการ่เพิ�มื่ช่องที่าง 
การ่ ช่วัย เห ล่อ ผู้้้สอบับััญช่และสมื่า ชิกสภา วิัชา ช่พ บััญ ช่ 
ในการ่พัฒนาควัามื่ร้้่ต่อเน่�องแบับัเป็็นที่างการ่และไม่ื่เป็็นที่างการ่
ภายใตส้ถุานการ่ณ	์COVID-19	จงึกำาหนดแผู้นการ่จดัอบัร่มื่สมัื่มื่นา 
ในร้่ป็แบับัการ่ถุ่ายที่อดสดผู่้านส่�อ	 Social	Media	 เพ่�อให้ง่าย 
ต่อการ่ติดตามื่ได้ในทุี่กท่ี่�ทุี่กเวัลา

	 สภาวิัชาช่พบััญช่	ข้อป็ร่ะชาสัมื่พันธ์ุการ่จัดอบัร่มื่สัมื่มื่นา
ท่ี่�จะเริ่�มื่ดำาเนินการ่จัดตั�งแต่เด่อนสิงหาคมื่	 2563	 เป็็นต้นไป็ 
ทัี่�งน่�	 สภาวิัชาช่พบััญช่ยังคงม่ื่การ่ควับัคุมื่ให้อย้่ภายใต้มื่าตร่การ่ 
การ่เว้ันร่ะยะห่างที่างสังคมื่	หร่่อ	Social	Distancing	ให้กับัผู้้้ท่ี่�เข้้าร่่วัมื่ 
อบัร่มื่สัมื่มื่นาได้ป็ฏิิบััติตามื่

	 ท่ี่านสามื่าร่ถุติดต่อสอบัถุามื่ร่ายละเอ่ยดได้ท่ี่�	ศ้นย์อบัร่มื่	
ที่ดสอบัและป็ร่ะเมิื่นผู้ล	โที่ร่ศัพท์ี่	02-685-2500	ต่อ	2572,	2504,	
2506-10,	2555-2559	E-mail:	training@tfac.or.th

รั่บัชมื่คลิป็ทัี่�งหมื่ด	Scan	QR	Code
หร่่อ	https://bit.ly/30f6joJ

วัันเสาร์์ที่่� 22 สิงหาคม 2563 น่�

เลืือกตั้ั�งนายกสภาวัิชาช่พบััญช่ กร์ร์มการ์สภาวัิชาช่พบััญช่ 

แลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มการ์วัิชาช่พบััญช่แตั้่ลืะด้้าน

ของสภาวัิชาช่พบััญช่

อย่าลืืมมาใช้สิที่ธิกันนะคะ
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e-Meeting
กับข้อกำ�หนดที่กฎหม�ยรองรับ

	 ปััจจุบัันสถานการณ์์การแพร่ระบัาดของเช้ื้�อไวรัสโคโรน่า	2019	 (COVID-19)	 ในปัระเทศไทยดูเหม้ือนจะดีข้�นเร้�อย	ๆ 
แต่่เรากยั็งไม่ืควรปัระมืาณ์	ยงัคงต่อ้งเฝ้้าระวงัตั่วเองเพ้�อป้ัองกันการแพรร่ะบัาดของ	COVID-19	กนัต่่อไปั	การแพรร่ะบัาดของ	COVID-19 
สร้างความืวุ่นวายใหกั้บัโลกในทกุ	ๆ 	ด้าน	ไม่ืว่าจะเปัน็เศรษฐกจิ	สงัคมื	การเมือ้ง	และวถีิชีื้วิต่ของเราทกุคน	อย่างเช่ื้น	ผูู้้ปัระกอบัวชิื้าชื้พีบััญชีื้ 
ที�เดิมืต้่องทำางานพิมืพ์เอกสารกับักระดาษก็เริ�มืที�จะผัู้นตั่วมืาทำางานผู่้านคลาวด์	 ผู่้านระบับัดิจิทัลมืากยิ�งข้�น	 ทุกคนมีืความืคุ้นเคย 
กับัการใช้ื้เทคโนโลยีดิจิทัลมืากข้�น	หร้อแม้ืกระทั�งการปัระชุื้มื	เดิมืจะต้่องปัระชุื้มืกันในห้องสี�เหลี�ยมื	แอร์เย็น	ๆ 	ก็เริ�มืปัรับัมืาปัระชุื้มืแบับั 
e-Meeting	 กันมืากข้�น	จนกลายเป็ัน	“New	Normal”	 วิถีปัฏิิบััติ่ต่ามืปักติ่รูปัแบับัใหม่ืของใครหลาย	ๆ	คน	รวมืถ้งผูู้้ปัระกอบั 
วิชื้าชีื้พบััญชีื้ด้วย

	 วัันน้�	 ผู้้�เข้ียนม้ีขี�อม้ีลจาก	https://www.etda.or.th/content/e-meeting.html	 เว็ับไซต์์ขีองสำำานักงานพััฒนาธุุรกรรมี 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ำ	(สำพัธุอ.)	หรือ	ETDA	กระทรวังดิิจิทัลเพืั�อเศรษฐกิจและสัำงคมี	หน่วัยงานพััฒนา	ส่ำงเสำริมี	และสำนับสำนุนการทำาธุุรกรรมี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ำขีองประเทศไทย	 ท้�ไดิ�รวับรวัมีกฎหมีายท้�เก้�ยวัขี�องกับการประชุุมีผู่้านสืำ�ออิเล็กทรอนิกส์ำ	 (e-Meeting)	และขี�อม้ีล 
การบังคับใชุ�และผู้ลทางกฎหมีาย	รวัมีถึึงเงื�อนไขี	ขี�อกำาหนดิต่์าง	ๆ 	เก้�ยวักับการจัดิประชุุมี	เพืั�อเป็นขี�อม้ีลประกอบการจัดิเต์ร้ยมีการประชุุมี
ผู่้านสืำ�ออิเล็กทรอนิกส์ำสำำาหรับการประชุุมีท้�กฎหมีายบัญญัติ์ให�ต์�องม้ีการประชุุมี	 เพืั�อเป็นประโยชุน์แก่สำำานักงานบัญชุ้	หรือผู้้�ประกอบ 
วิัชุาชุ้พับัญชุ้ท้�กำาลังเริ�มี	หรือเปล้�ยนมีาใชุ�วิัธุ้การจัดิประชุุมีออนไลน์บ่อยครั�งขึี�น	โดิยม้ีรายละเอ้ยดิดัิงน้�ค่ะ

พระร�ชกำ�หนดว่่�ด้ว่ยก�รประชุมผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์ พ.ศ. 2563 (ให้ใช้บังคัับตั้ั�งแตั้่ 19 เมษ�ยน 2563)

สื่�ม�รถอ่�นฉบับเตั้็มได้ที่ https://bit.ly/3e7VIAI

ก�รประชุมผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์ ตั้�มพระร�ชกำ�หนดว่่�ด้ว่ยก�รประชุมผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์ พ.ศ. 2563

     ก�รประชุมผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์ 

	 คือ	การประชุุมีท้�กฎหมีายบัญญัติ์ให�ต์�องม้ีการประชุุมีท้�ไดิ�กระทำาผู่้านสืำ�ออิเล็กทรอนิกส์ำ	โดิยผู้้�ร่วัมีประชุุมีมิีไดิ�อย้ใ่นสำถึานท้�เด้ิยวักัน
และสำามีารถึประชุุมีปรึกษาหารือและแสำดิงควัามีคิดิเห็นระหว่ัางกันไดิ�ผู่้านสืำ�ออิเล็กทรอนิกส์ำ

     ผ่้้เข้�ร่ว่มประชุม

	 คือ	ประธุานกรรมีการ	รองประธุานกรรมีการ	กรรมีการ	อนุกรรมีการ	เลขีานุการ	และ 
ผู้้�ชุ่วัยเลขีานุการขีองคณะกรรมีการคณะอนุกรรมีการ	หรือคณะบุคคลอื�นต์ามีท้�กฎหมีายกำาหนดิ	
และรวัมีถึึงผู้้�ซึ�งต์�องชุ้�แจงแสำดิงควัามีคิดิเห็นต่์อคณะกรรมีการ

ยกเล็ิกประก�ศ คัสื่ช. ฉบับที่ 74/2557

ปล็ดล็็อก ข้อกำ�หนดบ�งประก�ร
เพิ่มเตั้ิมหล็ักก�ร

     ก�รบังคัับใช้แล็ะผ่ล็ท�งกฎหม�ย

	 ใชุ�สำำาหรับการประชุุมีท้�ต์�องการผู้ลต์ามีกฎหมีาย	หรือกฎหมีาย 
	 กำาหนดิให�ต์�องม้ีการประชุุมี	เชุ่น	การประชุุมีสำามัีญผู้้�ถืึอหุ�น	หรือ 
	 การประชุุมีขีองคณะกรรมีการต่์าง	ๆ

	 ใชุ�ไดิ�ทั�งการประชุุมีขีองภาครัฐ	และภาคเอกชุน

ผู้้�เขี�าร่วัมีประชุุมี	1	ใน	3	ขีององค์ประชุุมีอย้ท้่�เด้ิยวักัน	
และผู้้�เขี�าร่วัมีประชุุมีอย้่ประเทศไทย

ห�ามีใชุ�กับการประชุุมีลับ

ผู้้�ร่วัมีประชุุมีต์�องสำามีารถึลงคะแนนไดิ�	(เป็นควัามีลับ 
หรือไม่ีเป็นควัามีลับก็ไดิ�)

ระบบควับคุมีการประชุุมีต์�องเป็นไปต์ามีมีาต์รฐาน 
Security	ท้�กระทรวัง	MDES	กำาหนดิ
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ข้อกำ�หนดของก�รจััด e-Meeting ที่จัะมีผ่ล็ตั้�มกฎหม�ย

ก�รจััดประชุม

นิย�ม

หมว่ด 1 บททั่ว่ไป
หมว่ด 2 ม�ตั้รฐ�นก�รประชุม

ผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์

สื่รุปสื่�ระสื่ำ�คััญประก�ศกระทรว่งดิจัิทัล็เพ่อเศรษฐกิจัแล็ะสื่ังคัม

เร่อง ม�ตั้รฐ�นก�รรักษ�คัว่�มมั่นคังปล็อดภััยของก�รประชุมผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์ พ.ศ. 2563

ท่�นสื่�ม�รถอ่�นฉบับเตั้็มได้ที่ https://bit.ly/2VZQqkB

โคัรงสื่ร้�ง ประก�ศ MDES เร่อง ม�ตั้รฐ�นก�รรักษ�คัว่�มมั่นคังปล็อดภััย

ของก�รประชุมผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์ พ.ศ. 2563

	 ต์�องจัดิให�ผู้้�เขี�าร่วัมีประชุุมีสำามีารถึแสำดิงต์น
ก่อนร่วัมีประชุุมี

	 ต์�องจัดิให�ผู้้�ร่วัมีประชุุมีสำามีารถึลงคะแนนไดิ�	 
ทั� ง แบบลงคะแนนโดิย เ ปิดิ เผู้ยและแบบ 
ลงคะแนนลับ

	 ต์�องจัดิทำารายงานการประชุุมีเป็นหนังสืำอ 
(สำามีารถึจดัิทำาในร้ปแบบขี�อม้ีลอิเล็กทรอนกิส์ำไดิ�)

	 ต์�องจัดิให�ม้ีการบันทึกเส้ำยงหรือทั�งเส้ำยง 
และภาพั	แล�วัแต์่กรณ้	ขีองผู้้�ร่วัมีประชุุมีทุกคน	
ต์ลอดิระยะเวัลาท้�ประชุุมีผู่้านสืำ�ออิเล็กทรอนิกส์ำ	
เวั�นแต่์เป็นการประชุุมีลับ

	 ต์�องจัดิเก็บขี�อม้ีลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ำ 
ขีองผู้้�ร่วัมีประชุุมีทุกคนไวั�เป็นหลักฐาน

	 ต์� อ ง เ ป็น ไปต์ามีมีาต์รฐานการ รักษา
ควัามีมัี�นคงปลอดิภัยขีองการประชุุมีผู่้านสืำ�อ
อิเล็กทรอนิกสำ์ท้�กระทรวังดิิจิทัลเพืั�อเศรษฐกิจ
กำาหนดิ

ใชุ�บังคับในวัันถัึดิจากวัันประกาศในราชุกิจจานุเบกษา	(ประกาศเมืี�อวัันท้�	26	พัฤษภาคมี	2563)	

รมีวั.	MDES	รักษาการ

อิเล็กทรอนิกส์ำ ระบบควับคุมีการประชุุมี ผู้้�ให�บริการ ผู้้�ควับคุมีระบบ

-	 เมืี�อจัดิประชุุมี	Online	ให�แจ�งล่วังหน�า	พัร�อมีวิัธุ้การประชุุมี
-	 กำาหนดิ	7	กระบวันการหลักท้�ต์�องม้ี
-	 หน่วัยงานอาจเพิั�มีเต์ิมีรายละเอ้ยดิท้�แต์กต์่างต์ามีกฎหมีายไดิ� 
	 โดิยอิงมีาต์รฐาน	ต์ามีประกาศฉบับน้�
-	 การประชุุมีลับ	ต์�องทำาต์ามีหมีวัดิ	3	เพิั�มีเติ์มี

-	 กำาหนดิมีาต์รฐานขีอง	7	กระบวันการหลัก
-	 หากใชุ�ระบบควับคุมีการประชุุมีขีองผู้้�ให�บริการ	ให�ผู้้�ให�บริการ 
	 ส่ำงมีอบขี�อม้ีลท้�ผู้้�จัดิประชุุมีจัดิเก็บเองไม่ีไดิ�	ภายใน	7	วััน
-	 หากม้ีเหตุ์ให�ต์�องทำาลายขี�อม้ีลเก้�ยวักับการประชุุมีให�ทำา 
	 ดิ�วัยวิัธุ้การท้�มัี�นคงปลอดิภัย
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หมว่ด 3 ม�ตั้รฐ�นก�รประชุม

ผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์ในเร่องล็ับ

หมว่ด 4 ม�ตั้รฐ�นก�รรักษ�

คัว่�มมั่นคังปล็อดภััยด้�นสื่�รสื่นเทศ

-	 ม้ีมีาต์รการป้องกัน	ไม่ีให�ผู้้�อื�นร้�หรือล่วังร้�ขี�อม้ีลในการประชุุมี
-	 ม้ีมีาต์รการด้ิแล	Security	ต์ามีท้�	ETDA	กำาหนดิ
-	 ผู้้�ร่วัมีประชุุมีต์�องรับรองว่ัาไม่ีม้ีผู้้�อื�นในพืั�นท้�ประชุุมี
-	 ห�ามีมิีให�บันทึกเส้ำยง	หรือทั�งเส้ำยงและภาพั
-	 กรณ้ประชุุมีลับขีองหน่วัยงานขีองรัฐ	 ให�ใชุ�ระบบท้�ติ์ดิตั์�งและ 
	 ให�บริการในประเทศ	ไม่ีเก็บขี�อม้ีลนอกประเทศ

-	 กำาหนดิมีาต์รการดิ�าน	Security	ขัี�นต์�น	อนัไดิ�แก่	Confidentiality/ 
	 Integrity/	 Availability/	 การคุ�มีครองขี�อม้ีลส่ำวันบุคคล 
	 พัร�อมีคุณสำมีบัติ์อื�น
-	 กำาหนดิมีาต์รการดิ�าน	 Security	 สำำาหรับระบบควับคุมี 
	 การประชุุมี
-	 รองรับการต์รวัจประเมิีนและรับรองระบบควับคุมีการประชุุมี	 
	 โดิย	ETDA	หรือหน่วัยงานอื�น
-	 รองรบัผู้ลการต์รวัจประเมีนิและรบัรองโดิยหน่วัยงานในประเทศ 
	 หรือต่์างประเทศ	และให�ถืึอว่ัาไดิ�รับรองต์ามีประกาศฉบับน้�

ม�ตั้รฐ�นของกระบว่นก�รหล็ักทั�ง 7

ตั้�มม�ตั้รฐ�นก�รรักษ�คัว่�มมั่นคังปล็อดภััย

ของก�รประชุมผ่่�นสื่่ออิเล็็กทรอนิกสื่์ พ.ศ. 2563

1.	ผูู้้ร่วมืปัระชุื้มืแสดงต่นใช้ื้วิธีีการต่ามืที�ผูู้้จัด 
	 กำาหนด	เช่ื้น	ใช้ื้	Username	และ	Password	 
	 ผูู้้ร่วมืปัระชุื้มือ้�นรับัรอง

2.	ส้�อสารกันได้ด้วยเสียง	หร้อทั�งเสียงและภาพ
	 -	ม้ีชุ่องสัำญญาณเพ้ัยงพัอ
	 -	ม้ีชุ่องทางสำำารวัจ	เชุ่น	โทรศัพัท์	Message
	 -	สำามีารถึจัดิการสิำทธิุผู้้�เขี�าร่วัมีประชุุมีไดิ�

3.	เข้าถ้งเอกสารปัระกอบัการปัระชุื้มืได้
	 -	ไดิ�ทั�งในร้ปแบบกระดิาษหรอือิเล็กทรอนกิส์ำ
	 -	จัดิส่ำงกอ่นหรอืระหวัา่งประชุุมี	พัร�อมีแจ�งวิัธุ้ 
					การเขี�าถึึงเอกสำาร

4.	การออกเสียงลงคะแนน
	 -	ลงคะแนนทั�วัไป	:	สำามีารถึระบุตั์วัและเจต์นา 
	 	 ขีองผู้้�ลงคะแนนไดิ�
	 -	ลงคะแนนลับ	 :	 สำามีารถึทราบจำานวัน 
	 	 ขีอง ผู้้� ลงคะแนนและผู้ลรวัมีคะแนน	 
	 	 โดิยไม่ีระบุตั์วัขีองผู้้�ลงคะแนน

5.	จัดเก็บัข้อมูืลหร้อหลักฐาน	 ที�เกี�ยวข้อง 
	 พร้อมืมีืมืาต่รการในการจัดเก็บั
	 -	วิัธุ้การแสำดิงต์น	จำานวันหรือรายชืุ�อขีอง 
	 	 ผู้้�แสำดิงต์น	และวัิธุ้การลงคะแนนพัร�อมีทั�ง 
	 	 ผู้ ลค ะแนน 	 โ ดิ ย บั น ทึ ก ใ น ร า ย ง าน 
	 	 การประชุุมี
	 -	บันทึกเ ส้ำยง 	 ห รือเ ส้ำยงและภาพัขีอง 
	 	 ผู้้�ร่วัมีประชุุมี	เวั�นการประชุุมีลับ
	 -	เหตุ์ขัีดิขี�องระหว่ัางประชุุมี

6.	จัดเก็บัข้อมูืลจราจลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมืมีื 
	 มืาต่รการในการจัดเก็บั
	 -	ขี�อม้ีลท้�ระบุตั์วับุคคล	หรือผู้้�ใชุ�งาน
	 -	วัันและเวัลาขีองการประชุุมี	 โดิยอิงเวัลา 
	 	 มีาต์รฐาน

7.	มีืช่ื้องทางในการแจ้งเหตุ่ข้องขัด	เพ้�อรองรับั 
	 การแก้ไขปััญหาระหว่างปัระชุื้มื

REGISTER

SIGN UP

ท่ี่�มา : https://www.etda.or.th/content/e-meeting.html
เร่ียบเร่ียงโดย : ส่่วนงานส่่�อส่ารีองค์์กรี
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How to การสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

1

1.1 เขาเว็บไซตของสภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th

     ไปที่เมนู Online Service แถบสีสม

     ใหเลือกหัวขอ “สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี”

1.2 คลิกที่ปุม “สมัครสมาชิกใหม”

1.3 กรอกเลขประจำตัวประชาชนแลวคลิกปุม “ตรวจสอบ”

1.4 จะขึ้นขอความ “ไมเปนสมาชิกตองการสมัครสมาชิกใหม?” 

    ให “คลิกเพ�อสมัครสมาชิก”

2
2. จะมีขอความแจงเตือน

“ผูสมัครสมาชิกตองเตรียม

สำเนาเอกสารเพ�อใชในการ

สมัครสมาชิก พรอมลงนาม

รับรองสำเนาถูกตองในเอกสาร

ทุกฉบับ” ใหคลิก “รับทราบ”

3. กรอกขอมูลใหครบถวน

ซึ่งประกอบไปดวย

1. ขอมูลทั่วไป

2. ขอมูลที่อยู และ

3. ขอมูลทางการศึกษา

และคลิก “ถัดไป”

3

4

4. จะมีขอความแจงเตือน

สมาชิกภาพของทานจะส้ินสุด

ตามปปฏิทิน “เพ�อทราบ!!

สมาชิกภาพของทานจะสิ้นสุดลง

วันที่ 31 ธันวาคม 25XX”

ใหคลิก “ยืนยันการสมัคร”

เน�องจากสมาชิกเลือกจำนวนป

ไมเหมือนกัน เชน เลือก 3 ป 

สมัครสมาชิกป 2563 จะสิ้นสุดลง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดังนั้น จึงขอเปน 25XX แทน

5.จะมีขอความแจงเตือน

“เพ�อทราบ!! เอกสารประกอบ

การสมัครสมาชิกใหใช

เปนสำเนา พรอมลงนาม

รับรองสำเนาถูกตอง

ในเอกสารทุกฉบับ

เอกสารฉบับจริงไมสามารถ

ใชได” ใหคลิก “รับทราบ”

จากนั้นใหแนบไฟลเอกสาร

ที่เปนเฉพาะไฟลนามสกุล

.jpg/.png/.gif เทานั้น

และขนาดไฟลไมเกิน 1 MB

5

7. สรางบัญชีเขาสูระบบ

โดยการตั้งรหัสผาน

และยืนยันรหัสผาน

จากนั้นใหคลิก

“บันทึกขอมูล”

8. จากนั้นจะขึ้นหนา

ระบบตรวจสอบ

สถานะสมาชิกใหม

เพ�อบอกรายละเอียด

การสมัคร และคลิกเลือก

“ชองทางการชำระเงิน”

9. ชองทางการชำระเงิน

มี 2 รูปแบบ คือ

1. ดาวนโหลดใบแจงชำระเงิน

2. ชำระผาน Credit Card

6

7

8
9

ขอควรระวังการสมัครสมาชิก online
1. ตรวจสอบการลงนามรับรองสำเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับกอนแนบเขาระบบ

2. ตรวจสอบการชำระเงิน Bill payment ระบุเลขอางอิง Ref. 1 และ Ref.2 ใหถูกตอง

3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาท่ีสภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง

10
10. เม�อทานไดชำระเงิน

เรียบรอยแลว ทานสามารถ

เขามา Download ใบเสร็จรับเงิน

ไดภายใน 5 วันทำการ

หากทานไมสามารถ Download 

ใบเสร็จได หรือ รายการ

ไมสมบูรณ ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ของสภาวิชาชีพบัญชี

เบอรติดตอ 02 685 2500

6.ตรวจสอบความถูกตอง

และคลิกในชองส่ีเหล่ียม

“ขาพเจาไดอานและยอมรับ

ขอกำหนดและเง�อนไขเหลานี้แลว”

และคลิก “บันทึกใบคำขอ

สมัครสมาชิกใหม”

	 ไหน	ๆ	 ใครบอกว่่าการสมััครสมัาชิิกสภาว่ิชิาชิีพบัญชิียุ่่่งยุ่ากซัับซั้อนค่ะ	 ไมั่จริ�ง	 ไมั่จริง!!!	Newsletter	ฉบับนี� 

ส่ว่นงานทะเบียุ่นจะขอพูดถึึงขั�นตอนการสมััครสมัาชิิกผ่่านช่ิองทางออนไลน์	 สำาหรับผู่้ที�ต้องการสมััครใหม่ั 

หรือผู่้ที�เคยุ่เป็็นสมัาชิิกแล้ว่ขาดต่ออายุ่่	ซัึ�งการสมััครสมัาชิิกสภาวิ่ชิาชิีพบัญชิีสามัารถึดำาเนินการสมััครได้ตลอดเว่ลา 

24	ชิั�ว่โมัง	สะดว่ก	รว่ดเร็ว่	และไมั่ต้องเดินทางมัาติดต่อที�สภาว่ิชิาชิีพบัญชิีด้ว่ยุ่ตนเอง	เรามัาดูขั�นตอนการสมััครสมัาชิิก

สภาว่ิชิาชิีพบัญชิีง่ายุ่	ๆ	เพียุ่งแค่ป็ลายุ่นิ�ว่กันค่ะ
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How to การสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

1

1.1 เขาเว็บไซตของสภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th

     ไปที่เมนู Online Service แถบสีสม

     ใหเลือกหัวขอ “สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี”

1.2 คลิกที่ปุม “สมัครสมาชิกใหม”

1.3 กรอกเลขประจำตัวประชาชนแลวคลิกปุม “ตรวจสอบ”

1.4 จะขึ้นขอความ “ไมเปนสมาชิกตองการสมัครสมาชิกใหม?” 

    ให “คลิกเพ�อสมัครสมาชิก”

2
2. จะมีขอความแจงเตือน

“ผูสมัครสมาชิกตองเตรียม

สำเนาเอกสารเพ�อใชในการ

สมัครสมาชิก พรอมลงนาม

รับรองสำเนาถูกตองในเอกสาร

ทุกฉบับ” ใหคลิก “รับทราบ”

3. กรอกขอมูลใหครบถวน

ซึ่งประกอบไปดวย

1. ขอมูลทั่วไป

2. ขอมูลที่อยู และ

3. ขอมูลทางการศึกษา

และคลิก “ถัดไป”

3

4

4. จะมีขอความแจงเตือน

สมาชิกภาพของทานจะส้ินสุด

ตามปปฏิทิน “เพ�อทราบ!!

สมาชิกภาพของทานจะสิ้นสุดลง

วันที่ 31 ธันวาคม 25XX”

ใหคลิก “ยืนยันการสมัคร”

เน�องจากสมาชิกเลือกจำนวนป

ไมเหมือนกัน เชน เลือก 3 ป 

สมัครสมาชิกป 2563 จะสิ้นสุดลง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดังนั้น จึงขอเปน 25XX แทน

5.จะมีขอความแจงเตือน

“เพ�อทราบ!! เอกสารประกอบ

การสมัครสมาชิกใหใช

เปนสำเนา พรอมลงนาม

รับรองสำเนาถูกตอง

ในเอกสารทุกฉบับ

เอกสารฉบับจริงไมสามารถ

ใชได” ใหคลิก “รับทราบ”

จากนั้นใหแนบไฟลเอกสาร

ที่เปนเฉพาะไฟลนามสกุล

.jpg/.png/.gif เทานั้น

และขนาดไฟลไมเกิน 1 MB
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7. สรางบัญชีเขาสูระบบ

โดยการตั้งรหัสผาน

และยืนยันรหัสผาน

จากนั้นใหคลิก

“บันทึกขอมูล”

8. จากนั้นจะขึ้นหนา

ระบบตรวจสอบ

สถานะสมาชิกใหม

เพ�อบอกรายละเอียด

การสมัคร และคลิกเลือก

“ชองทางการชำระเงิน”

9. ชองทางการชำระเงิน

มี 2 รูปแบบ คือ

1. ดาวนโหลดใบแจงชำระเงิน

2. ชำระผาน Credit Card

6

7

8
9

ขอควรระวังการสมัครสมาชิก online
1. ตรวจสอบการลงนามรับรองสำเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับกอนแนบเขาระบบ

2. ตรวจสอบการชำระเงิน Bill payment ระบุเลขอางอิง Ref. 1 และ Ref.2 ใหถูกตอง

3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาท่ีสภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง

10
10. เม�อทานไดชำระเงิน

เรียบรอยแลว ทานสามารถ

เขามา Download ใบเสร็จรับเงิน

ไดภายใน 5 วันทำการ

หากทานไมสามารถ Download 

ใบเสร็จได หรือ รายการ

ไมสมบูรณ ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ของสภาวิชาชีพบัญชี

เบอรติดตอ 02 685 2500

6.ตรวจสอบความถูกตอง

และคลิกในชองส่ีเหล่ียม

“ขาพเจาไดอานและยอมรับ

ขอกำหนดและเง�อนไขเหลานี้แลว”

และคลิก “บันทึกใบคำขอ

สมัครสมาชิกใหม”

 เป็็นไงบางคะสำาหรับขั�นตอน
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีงาย ๆ 
อยางท่ีบอกไหมคะ ทั�งนี� หากผูู้ท่ีสนใจ 
ส มัค รสมา ชิ กสภา วิช า ชีพ บัญ ชี
สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
สภาวิชาชีพบัญชี สวนงานทะเบียน 
โทรศัพท์ 02 685 2500 กด้ 1 หรือ 
tfacmember@tfac.or.th หรือ 
ระบบ Live Chat สภาวิชาชีพบัญชี 
แลวพบกันใน Newsletter ฉบับหนา 
สวนงานทะเบียนจะมีขอมูลท่ีเป็็น
ป็ระโยชน์อะไรใหกับสมาชิกตองรอ
ติด้ตามกันนะคะ

ส่วนงานทะเบียน
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เรื่อง การจัดทำางบการเงินระหว่างกาลในงวดไตรมาสที่ 2 และงวดบัญชีถัดไป

สำาหรับกรณีการจัดประเภทและวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทย

Q A&

 กิจการต้องแก้ไขโดยการจัดประเภทเงินลงทุนในกองทุน/ทรัสต์ โดยการปรับงบการเงินย้อนหลัง และเปิดเผยข้อมูล

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีี

	 ข้้อมููลต่่อไปน้ี้�เป็นี้ข้้อมููลสมูมูติ่
	 -	 กิิจกิาร	(บริษััท	ABC	จำากัิด	(มหาชน))	มีรอบระยะเวลารายงานประจำาปีสิิ้�นสุิ้ดวันที�	31	ธัันวาคม	2563	
	 -	 กิิจกิารมีเงินลงทุนในหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	จำานวน	500	หน่วย	ราคาทุนเดิม	ณ	วันที�ได้มา	 เท่ากิับ	16	บาทต์่อหน่วย 
	 	 ราคาต์ามบัญชีต่์อหน่วย	ณ	วันที�	31	ธัันวาคม	2562	เท่ากัิบ	20	บาทต่์อหน่วย	รวมเป็นจำานวนเงิน	10,000	บาท
	 -	 ณ	 วันที�	31	 ธัันวาคม	2562	 กิิจกิารจัดประเภทเงินลงทุนในหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	 เป็นเงินลงทุนเผ่ื่�อขาย	 ซ่ึ่�งมีผื่ลกิำาไรจากิ 
	 	 กิารวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ื่�อขาย	ณ	วันที�	31	ธัันวาคม	2562	แสิ้ดงไว้ในองค์ประกิอบอ่�นของส่ิ้วนของเจ้าของ	จำานวนเงิน	2,000	บาท 
	 -	 ณ	วันที�	1	มกิราคม	2563	มาต์รฐานกิารรายงานทางกิารเงิน	ฉบับที�	9	และมาต์รฐานกิารบัญชี	ฉบับที�	32	มีผื่ลบังคับใช้ 
	 	 เป็นครั�งแรกิ	กิิจกิารเล่อกิปรับผื่ลกิระทบสิ้ะสิ้มจากิกิารใช้มาต์รฐานเป็นครั�งแรกิ	โดยปรับกัิบกิำาไรสิ้ะสิ้ม	ณ	วันที�	1	มกิราคม	2563
	 -	 ณ	วันที�	1	มกิราคม	2563	มูลค่ายุติ์ธัรรมของหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	เท่ากัิบ	20	บาทต่์อหน่วย
	 -	 ณ	วันที�	31	มีนาคม	2563	มูลค่ายุติ์ธัรรมของหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	เท่ากัิบ	18	บาทต่์อหน่วย
	 -	 ณ	วันที�	30	มิถุุนายน	2563	มูลค่ายุติ์ธัรรมของหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	เท่ากัิบ	21	บาทต่์อหน่วย
	 -	 กิิจกิารไดเ้ผื่ยแพรง่บกิารเงนิระหวา่งกิาลไต์รมาสิ้ที�	1	สิิ้�นสุิ้ดวันที�	31	มีนาคม	2563	แล้ว	โดยจัดประเภทและวดัมูลค่าเงนิลงทนุ 
	 	 ในหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	เป็นสิิ้นทรัพย์ทางกิารเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติ์ธัรรมผ่ื่านกิำาไรหร่อขาดทุน
	 -	 ต่์อมากิิจกิารเล่อกิกิำาหนดให้เงินลงทุนในกิองทุน/ทรัสิ้ต์์ดังกิล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติ์ธัรรมผื่่านกิำาไรขาดทุนเบ็ดเสิ้ร็จอ่�น 
	 	 ต์ามที�กิำาหนดไว้ในย่อหน้าที�	5.7.5	ของมาต์รฐานกิารรายงานทางกิารเงิน	ฉบับที�	9	เร่�อง	เคร่�องม่อทางกิารเงิน
	 -	 มูลค่ายุติ์ธัรรมของเงินลงทุนในหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	สิ้ามารถุแสิ้ดงได้ดังนี�

	 ในกิรณีที�กิิจกิารที�จัดทำางบกิารเงินระหว่างกิาลไต์รมาสิ้ที�	1	เสิ้ร็จสิิ้�นแล้วโดยจัดประเภท
และวัดมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกิองทุนรวมอสัิ้งหาริมทรัพย์	หน่วยทรัสิ้ต์์เพ่�อกิารลงทุน 
ในอสัิ้งหาริมทรัพย์ 	 หน่วยลงทุนกิองทุนรวมโครงสิ้ร้างพ่�นฐาน	 และหน่วยทรัสิ้ต์์ 
เพ่�อกิารลงทนุในโครงสิ้รา้งพ่�นฐาน	(Infrastructure	Trust)	ที�จดทะเบยีนและจดัตั์�งในประเทศไทย 
(รวมเรียกิว่า	 “กิองทุน/ทรัสิ้ต์์”)	 เป็นสิิ้นทรัพย์ทางกิารเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติ์ธัรรม 
ผ่ื่านกิำาไรหร่อขาดทุน	และต่์อมากิิจกิารเล่อกิกิำาหนดให้เงินลงทุนในกิองทุน/ทรัสิ้ต์์ดังกิล่าววัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายติุ์ธัรรมผ่ื่านกิำาไรขาดทุนเบ็ดเสิ้ร็จอ่�นต์ามที�กิำาหนดไว้ในยอ่หน้าที�	5.7.5	ของมาต์รฐาน
กิารรายงานทางกิารเงิน	ฉบับที�	9	 เร่�อง	 เคร่�องม่อทางกิารเงิน	ประเด็นคำาถุามค่อกิารจัดทำา 
งบกิารเงนิระหวา่งกิาลไต์รมาสิ้ที�	2	และขอ้มลูเปรยีบเทียบในงบกิารเงนิสิ้ำาหรบังวดบญัชถัีุดไปนั�น 
กิิจกิารต้์องปฏิิบัติ์อย่างไร

คำาถาม

คำำ�ถ�ม-คำำ�ตอบฉบับน้ี้�ไม่ถือเป็็นี้ส่่วนี้หน่ี้�งของม�ตรฐ�นี้ก�รร�ยง�นี้ท�งก�รเงินี้
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วันี้ท้่
วันี้ท้่	31	ธันี้วาคมู

 2562
วันี้ท้่	1	มูกราคมู

	2563
วันี้ท้่	31	มู้นี้าคมู

	2563
วันี้ท้่	30	มูิถุนี้ายนี้

	2563

ราคาต์ามบัญชียกิมา 8,000 10,000 10,000 9,000

ผื่ลสิ้ะสิ้มจากิกิาร
วัดมูลค่าเงินลงทุน

2,000 - (1,000) 1,500

มูลค่ายุติ์ธัรรม
10,000

(500x20)
10,000

(500x20)
9,000

(500x18)
10,500

(500x21)

 กิจการต้องปฏิิบัติอย่างไรสำาหรับการจัดทำางบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุุนายน 2563

 การบันทึกบัญชีีการปรับมูลค่าเงินลงทุน แสดงได้ดังนี้

 สำาหรับการจัดทำางบการเงินระหว่างกาลงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 ณ	วันที�	1	มกิราคม	2563	กิิจกิารต้์องบันท่กิมูลค่ายุติ์ธัรรม	ณ	วันที�	1	มกิราคม	2563	ของเงินลงทุนในหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	
โดยกิิจกิารเล่อกิปรับผื่ลกิระทบสิ้ะสิ้มจากิกิารใช้มาต์รฐานกิารรายงานทางกิารเงิน	ฉบับที�	9	เป็นครั�งแรกิ	โดยปรับกัิบกิำาไรสิ้ะสิ้ม	ณ	วันที�	
1	มกิราคม	2563(1)

เดบิต์	 ผื่ลสิ้ะสิ้มจากิกิารวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักิทรัพย์เผ่ื่�อขาย	
	 (องค์ประกิอบอ่�นของส่ิ้วนของเจ้าของ)	(B/S)

2,000

	 เงินลงทุน	-	หน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	(B/S)	 	 	 10,000	
	 เครดิต์	 กิำาไรสิ้ะสิ้ม	ณ	วันที�	1	มกิราคม	2563	(B/S)	 	 	 	 	 2,000
	 	 เงินลงทุนในหลักิทรัพย์เผ่ื่�อขาย	(B/S)	 	 	 	 												10,000

	 ณ	วันที�	31	มีนาคม	2563	กิิจกิารบันท่กิผื่ลขาดทุนจากิกิารวัดมูลค่ายุติ์ธัรรมของเงินลงทุนในหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	ผ่ื่านกิำาไร
หร่อขาดทุน	เน่�องจากิกิิจกิารจัดประเภทและวัดมูลค่าเป็นสิิ้นทรัพย์ทางกิารเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติ์ธัรรมผ่ื่านกิำาไรหร่อขาดทุน

เดบิต์	 ผื่ลขาดทุนจากิกิารวัดมูลค่ายุติ์ธัรรม	(P/L)	 	 	 		1,000	
	 เครดิต์	 เงินลงทุน	-	หน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	(B/S)	 	 	 			 	1,000

 สำาหรับการจัดทำางบการเงินระหว่างกาลงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุุนายน 2563

 ณ	วันที�	30	มิถุุนายน	2563	กิิจกิารจัดประเภทและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	ด้วยมูลค่ายุติ์ธัรรมผ่ื่านกิำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสิ้ร็จอ่�นต์ามที�กิำาหนดไว้ในย่อหน้าที�	5.7.5	ของมาต์รฐานกิารรายงานทางกิารเงิน	ฉบับที�	9	เร่�อง	เคร่�องม่อทางกิารเงิน	

เดบิต์	 กิำาไรสิ้ะสิ้ม	ณ	วันที�	1	มกิราคม	2563	(B/S)	 	 	 		2,000	
	 เครดิต์	 ผื่ลสิ้ะสิ้มจากิกิารวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักิทรัพย์เผ่ื่�อขาย
	 	 (องค์ประกิอบอ่�นของส่ิ้วนของเจ้าของ)	(B/S)	 	 	 	 2,000
เดบิต์	 เงินลงทุน	-	หน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	(B/S)	 	 	 		1,000	
	 เครดิต์	 ผื่ลขาดทุนจากิกิารวัดมูลค่ายุติ์ธัรรม	(P/L)	 	 	 	 1,000
เดบิต์	 เงินลงทุน	-	หน่วยทรัสิ้ต์์	REIT	กิขค	(B/S)	 	 					 				500	
	 เครดิต์	 ผื่ลกิำาไรจากิกิารวัดมูลค่ายุติ์ธัรรม	(OCI)		 	 	 	 		500

(1)	 ทั�งน้ี้�	กิจก�รส่�ม�รถเลืือกวิธ้ีป็ฏิิบัติในี้ช่่วงก�รเป็ล้ื�ยนี้แป็ลืงเมื�อนี้ำ�ม�ตรฐ�นี้ก�รร�ยง�นี้ท�งก�รเงินี้	ฉบับท้�	9	ม�ใช้่เป็็นี้คำรั�งแรกต�มท้�กำ�หนี้ดไว้ในี้ม�ตรฐ�นี้ 

	 ก�รร�ยง�นี้ท�งก�รเงินี้	ฉบับท้�	9	เรื�อง	เคำรื�องมือท�งก�รเงินี้
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 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) ดังนี้

บริษัท	ABC	จำากัด	(มูหาชนี้)
งบแสดงฐานี้ะการเงินี้	(บางส่วนี้)

วันี้ท้่ วันี้ท้่	30	มูิถุนี้ายนี้	2563 วันี้ท้่	31	มู้นี้าคมู	2563(2)

(หลังปรับปรุง)
วันี้ท้่	31	ธันี้วาคมู	2562

เงินลงทุน 10,500 9,000 10,000

กิำาไรสิ้ะสิ้ม - - -

องค์ประกิอบอ่�น
ของส่ิ้วนของเจ้าของ

2,500 1,000 2,000

(2) หมายเหตุุ งบแส่ดงฐ�นี้ะก�รเงินี้	ณ	วันี้ท้�	31	ม้นี้�คำม	2563	นี้ำ�ม�แส่ดงไว้เพืื่�อป็ระกอบคำว�มเข้�ใจเท่�นัี้�นี้	โดยไม่ต้องนี้ำ�ม�แส่ดงเป็ร้ยบเท้ยบกับงบก�รเงินี้ 

	 ระหว่�งก�ลืงวดหกเดือนี้สิ่�นี้สุ่ดวันี้ท้�	30	มิถุนี้�ยนี้	2563

	 ในกิารจัดทำางบกิารเงินระหว่างกิาลไต์รมาสิ้ที�	2	 สิิ้�นสุิ้ดวันที�	30	มิถุุนายน	2563	กิิจกิารเล่อกิกิำาหนดให้เงินลงทุนในกิองทุน/
ทรัสิ้ต์์ดังกิล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุ์ธัรรมผ่ื่านกิำาไรขาดทุนเบ็ดเสิ้ร็จอ่�น	กิิจกิารต้์องปรับปรุงกิารจัดประเภทเงินลงทุนในกิองทุน/ทรัสิ้ต์์ของ
งวดไต์รมาสิ้ที�	1	ใหม่โดยปรับย้อนหลังในงบกิารเงินระหว่างกิาลไต์รมาสิ้ที�	2	โดยปรับปรุงยอดคงเหล่อยกิมากิำาไรสิ้ะสิ้มต้์นงวด	ณ	วันที�	1	
มกิราคม	2563	และปรับปรุงกิารแสิ้ดงรายกิารกิารเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติ์ธัรรมในภายหลังของเงินลงทุนในกิองทุน/ทรัสิ้ต์์ในกิำาไรขาดทุน
เบ็ดเสิ้ร็จอ่�นสิ้ำาหรับงบกิำาไรขาดทุนและกิำาไรขาดทุนเบ็ดเสิ้ร็จอ่�นระหว่างกิาลงวดสิ้ามเด่อนและหกิเด่อนสิิ้�นสุิ้ดวันที�	30	มิถุุนายน	2563	
เสิ้ม่อนว่ากิารจัดประเภทรายกิารใหม่ของเงินลงทุนในกิองทุน/ทรัสิ้ต์์ได้เกิิดข่�นตั์�งแต่์งวดไต์รมาสิ้ที�	1	สิิ้�นสุิ้ดวันที�	31	มีนาคม	2563

บริษัท	ABC	จำากัด	(มูหาชนี้)
งบกำาไรข้าดทุนี้เบ็ดเสร็จ	(บางส่วนี้)

วันี้ท้่ สำาหรับงวดหกเดือนี้ 
สิ�นี้สุดวันี้ท้่	30	
มูิถุนี้ายนี้	2563

สำาหรับงวดสามูเดือนี้ 
สิ�นี้สุดวันี้ท้่	30	
มูิถุนี้ายนี้	2563

สำาหรับงวดสามูเดือนี้
สิ�นี้สุดวันี้ท้่	31	มู้นี้าคมู

	2563(3)

(หลังปรับปรุง)

กิำาไรหร่อขาดทุน
ผื่ลกิำาไร	(ขาดทุน) 
จากิกิารวัดมูลค่ายุติ์ธัรรม	 - - -

กิำาไรขาดทุนเบ็ดเสิ้ร็จอ่�น
รายกิารที�จะไม่มีกิาร
จัดประเภทรายกิารใหม่
เข้าไปไว้ในกิำาไรหร่อขาดทุน
ในภายหลัง

500(4) 1,500(5) (1,000)
ผื่ลกิำาไร	(ขาดทุน)
จากิเงินลงทุนในกิองทุน/ทรัสิ้ต์์

(3)	 หมายเหตุุ	 งบแส่ดงฐ�นี้ะก�รเงินี้	ณ	 วันี้ท้�	 31	 ม้นี้�คำม	2563	นี้ำ�ม�แส่ดงไว้เพืื่�อป็ระกอบคำว�มเข้�ใจเท่�นัี้�นี้	 โดยไม่ต้องนี้ำ�ม�แส่ดงเป็ร้ยบเท้ยบกับ 

	 งบก�รเงินี้ระหว่�งก�ลืงวดหกเดือนี้สิ่�นี้สุ่ดวันี้ท้�	30	มิถุนี้�ยนี้	2563
(4) 10,500-10,000
(5)	 10,500-9,000

	 นอกิจากินี�ในกิารจัดทำางบกิารเงินระหว่างกิาลไต์รมาสิ้ที�	1	สิิ้�นสุิ้ดวันที�	31	มีนาคม	2564	นั�นกิิจกิารต้์องปรับข้อมูลเปรียบเทียบ	
(ข้อมูลทางกิารเงินระหว่างกิาลของงวดสิ้ามเด่อนสิิ้�นสุิ้ดวันที�	31	มีนาคม	2563	ที�ปรับย้อนหลังแล้วด้วย)

บริษัท	ABC	จำากัด	(มูหาชนี้)
งบกำาไรข้าดทุนี้เบ็ดเสร็จ	(บางส่วนี้)

วันี้ท้่ สำาหรับงวดสามูเดือนี้
สิ�นี้สุดวันี้ท้่	

31	มู้นี้าคมู	2564

สำาหรับงวดสามูเดือนี้
สิ�นี้สุดวันี้ท้่	

31	มู้นี้าคมู	2563
(ปรับปรุงใหมู่)

กิำาไรหร่อขาดทุน
ผื่ลกิำาไร	(ขาดทุน)	จากิกิารวัดมูลค่ายุติ์ธัรรม	 XXXX -

กิำาไรขาดทุนเบ็ดเสิ้ร็จอ่�น
รายกิารที�จะไม่มีกิารจัดประเภทรายกิารใหม่เข้าไป
ไว้ในกิำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง

XXXX (1,000)(6)ผื่ลกิำาไร	(ขาดทุน)	จากิเงินลงทุนในกิองทุน/ทรัสิ้ต์์

(6)		 9,000-10,000

โดย..คำณะกรรมก�รกำ�หนี้ดม�ตรฐ�นี้ก�รบัญช้่
ส่ภ�วิช่�ช้่พื่บัญช้่	ในี้พื่ระบรมร�ชู่ป็ถัมภ์
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	 นอกิจากินี�ในกิารจัดทำางบกิารเงินระหว่างกิาลไต์รมาสิ้ที�	1	สิิ้�นสุิ้ดวันที�	31	มีนาคม	2564	นั�นกิิจกิารต้์องปรับข้อมูลเปรียบเทียบ	
(ข้อมูลทางกิารเงินระหว่างกิาลของงวดสิ้ามเด่อนสิิ้�นสุิ้ดวันที�	31	มีนาคม	2563	ที�ปรับย้อนหลังแล้วด้วย)

บริษัท	ABC	จำากัด	(มูหาชนี้)
งบกำาไรข้าดทุนี้เบ็ดเสร็จ	(บางส่วนี้)

วันี้ท้่ สำาหรับงวดสามูเดือนี้
สิ�นี้สุดวันี้ท้่	

31	มู้นี้าคมู	2564

สำาหรับงวดสามูเดือนี้
สิ�นี้สุดวันี้ท้่	

31	มู้นี้าคมู	2563
(ปรับปรุงใหมู่)

กิำาไรหร่อขาดทุน
ผื่ลกิำาไร	(ขาดทุน)	จากิกิารวัดมูลค่ายุติ์ธัรรม	 XXXX -

กิำาไรขาดทุนเบ็ดเสิ้ร็จอ่�น
รายกิารที�จะไม่มีกิารจัดประเภทรายกิารใหม่เข้าไป
ไว้ในกิำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง

XXXX (1,000)(6)ผื่ลกิำาไร	(ขาดทุน)	จากิเงินลงทุนในกิองทุน/ทรัสิ้ต์์

(6)		 9,000-10,000

โดย..คำณะกรรมก�รกำ�หนี้ดม�ตรฐ�นี้ก�รบัญช้่
ส่ภ�วิช่�ช้่พื่บัญช้่	ในี้พื่ระบรมร�ชู่ป็ถัมภ์
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วัันเสาร์์ที่่� 22 สิงหาคม 2563วัันเสาร์์ที่่� 22 สิงหาคม 2563

วัันเลืือกตั้ั�งวัันเลืือกตั้ั�ง
นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ กร์ร์มการ์สภาวัิชาช่พบััญช่  นายกสภาวัิชาช่พบััญช่ กร์ร์มการ์สภาวัิชาช่พบััญช่  

แลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มการ์วัิชาช่พบััญช่แตั้่ลืะด้้านแลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มการ์วัิชาช่พบััญช่แตั้่ลืะด้้าน

ของสภาวัิชาช่พบััญช่ของสภาวัิชาช่พบััญช่

          เวัลืา 08.00 – 15.00 น.เวัลืา 08.00 – 15.00 น.

      ณ ภิร์ัชตั้์ Hall 1-3 ศููนย์นิที่ร์ร์ศูการ์

           แลืะการ์ปร์ะชุมไบัเที่ค (BITEC) เขตั้บัางนา

เพื่่อความสะดวกและรวดเร็ว 

สภาวิชาชีพื่บััญชี ขอแนะนำาให้้สมาชิกสามัญ

แสดง “บััตรประจำำาตัวประชาชน”

ในการเข้าร่วมประชุมให้ญ่วิสามัญ

และใช้สิทธิิลงคะแนนเสียงเลือกตั�ง

ห้ากไม่มี “บััตรประจำำาตัวประชาชน” กรุณา 

แสดง “หลัักฐานการเป็็นสมาชิิก *พร้อมทั้ั�ง 

บััตรแสดงตนอ่น ทั้่�ทั้างราชิการหรือหน่วยงาน 

ของรัฐออกให้” เพื่่อใช้ในการแสดงตน และ 

เป็นห้ลักฐานในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�ง

*	 หลัักฐานการเป็็นสมาชิิก	 หมายถึึง	 บััตรสมาชิิกสามัญ 
	 สภาวิิชิาชีิพบััญชีิ	หรือใบัเสร็จรับัเงินสำาหรับัการสมัครสมาชิิก 
	 ทีี่�แสดงวิา่เป็็นสมาชิิกในป็	ี2563	หรือหนงัสอืเชิิญป็ระชิมุใหญ่ 
	 วิิสามัญสภาวิิชิาชีิพบััญชีิ	 ฉบัับัทีี่�	 สวิบัชิ.	 1203/2563 
	 ลังวัินทีี่�	20	กรกฎาคม	พ.ศ.	2563	ทีี่�ส่งถึึงท่ี่าน

แนะนำา
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กำาหนด้การ์วัันเลืือกตั้ั�ง

 การ์ลืงที่ะเบั่ยน

  08.00 – 09.00 น.	 ลงทะเบีียนเพ่ื่�อเข้้าร่่วมปร่ะชุุมใหญ่่วิสามัญ่เพ่ื่�อดำำาเนินการ่เล่อกตัั้�ง

 การ์ปร์ะชุมใหญ่วัิสามัญเพ่อด้ำาเนินการ์เลืือกตั้ั�ง ม่ร์ะเบั่ยบัวัาร์ะการ์ปร์ะชุม ด้ังน่�

  09.00 – 10.00 น.		 วาร่ะที�	1

	 	 	 เร่่�องที�แจ้้งให้ที�ปร่ะชุุมทร่าบี	การ่ดำำาเนินการ่เกี�ยวกับีการ่เล่อกตัั้�ง

  10.01 – 15.00 น.	 วาร่ะที�	2

	 	 	 ลงคะแนนเสียงเล่อกตัั้�งนายกสภาวิชุาชีุพื่บัีญ่ชีุ	 กร่ร่มการ่ซ่ึ่�งที� 

	 	 	 ปร่ะชุุมใหญ่่เล่อกตัั้�งจ้ากสมาชิุกสามัญ่	และปร่ะธานคณะกร่ร่มการ่ 

	 	 	 วิชุาชีุพื่บัีญ่ชีุแต่ั้ละด้ำานข้องสภาวิชุาชีุพื่บัีญ่ชีุ	 (ปิดำการ่ลงคะแนน 

	 	 	 เวลา	15.00	น.)

  15.01 น. เป็็นต้้นไป็	 นับีคะแนนและปร่ะกาศผลการ่เล่อกตัั้�งเม่�อนับีคะแนนเสียงเล่อกตัั้�ง 

	 	 	 เสร็่จ้สิ�นแล้ว

 เพ่ื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ขอแนะนำาให้้ท่านเดินทางโดยใช้บัริการ 

ขนส่งมวลชน (BTS: ลงสถานีรถไฟฟ้าบัางนา (ทางออกที� 1) เข้าประตูด้านถนนสุขุมวิท 

โดยใช้ทางเช่อม Sky Walk เข้าสู่ศููนย์นิทรรศูการและการประชุม BITEC ได้เลย

โดย..สำานักงานคณะกรรมการจรรยาบัรรณ
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นัักบััญชีีกับัโรคยอดฮิิต

“ออฟฟิศซิินัโดรม (Office Syndrome)”

	 “ออฟฟิศซิินโดรม	(Office	Syndrome)”	เช่ื่�อว่่านักบััญชีื่ทุุกทุ่านคงจะเคยได้ยินช่ื่�อของโรคนี�กันมาบ้ัางแล้้ว่	กลุ่้มอาการ 
“ออฟฟิศซิินโดรม”	เป็็นคำาทีุ�คุ้นหููมากข้�นกว่่าในอดีต	หูากเรามองย้อนกล้ับัไป็	5-6	ปี็ทีุ�แล้้ว่	เร่�องนี�อาจจะถููกมองว่่าเป็็นเร่�องใหูม่ 
แล้ะไม่ค่อยมีคนกล่้าว่ถู้ง	แต่ในปั็จจุบััน	อาการออฟฟิศซิินโดรมได้กล้ายเป็็นโรคทีุ�พบัได้บ่ัอยในกลุ่้มคนทุำางานออฟฟิศทีุ�ถู้งขั�นพบั 
คนทุำางานออฟฟิศเป็็นโรคเกี�ยว่กับัออฟฟิศซิินโดรมอย่างน้อย	1	ใน	10	เล้ยทีุเดียว่

	 ออฟฟิศซิินโดรม	หรือกลุ่่�มอาการปวดกลุ้่ามเนื�อแลุ่ะเยื่ื�อพัังผืืด	(Myofascial	pain	syndrome)	คืือ	อาการปวดจากการใช้้งาน
ของกลุ้่ามเนื�อมัดเดิม	ๆ 	ซิำ�า	ๆ 	ต่�อเนื�องเป็นระยื่ะเวลุ่านาน	ตั่วอยื่�างเช้�น	การนั�งทำำางานต่�อเนื�องกับคือมพิัวเต่อร์โดยื่ไม�ได้ปรับเปลุ่่�ยื่นทำ�าทำาง
หรืออริยื่าบทำ	จนทำำาให้เกิดอาการปวดสะสมแลุ่ะกลุ่ายื่เป็นปวดเรื�อรังในท่ำ�ส่ด	ซ่ิ�งอาจพับร�วมกับอาการช้าบริเวณแขน	มือ	แลุ่ะปลุ่ายื่นิ�ว 
เนื�องอาจเกิดจากการท่ำ�เส้นประสาทำส�วนปลุ่ายื่ในแต่�ลุ่ะต่ำาแหน�งถููกกดทัำบอยื่�างต่�อเนื�อง	 ดังนั�น	การไปพับแพัทำยื่์เพืั�อรับการวินิจฉััยื่ 
ท่ำ�ถููกต้่อง	แลุ่ะการดูแลุ่ส่ขภาพัของต่นเอง	จะช้�วยื่ลุ่ดคืวามเส่�ยื่งของการเกิดออฟฟิศซิินโดรมได้

อาการของออฟฟิศซิินัโดรม

	 ปวดกลุ้่ามเนื�อบริเวณส�วนต่�าง	ๆ	ของร�างกายื่	เช้�น	คือ	บ�า	ไหลุ่�	
สะบัก	แลุ่ะหลัุ่ง	ส�วนใหญ่�มักพับอาการปวดเป็นบริเวณกว้าง	หรือบางคืรั�ง
ไม�สามารถูบอกต่ำาแหน�งท่ำ�ม่อาการปวดได้อยื่�างชั้ดเจน	โดยื่ผู้ืป่วยื่บางรายื่
อาจพับอาการปวดร้าวไปยื่ังต่ำาแหน�งต่�าง	ๆ	ของร�างกายื่ได้	อาการปวด 
อาจม่น้อยื่ไปหามากซิ่�งมักจะทำำาให้เกิดคืวามรำาคืราญ่ต่�อการใช้้ช่้วิต่ 
ประจำาวัน	หรือในขณะปฏิิบัติ่งาน

	 อาการทำางระบบประสาทำท่ำ�ถููกกดทัำบ	เช้�น	อาการช้าบริเวณแขน
แลุ่ะมือรวมถู่งอาการอ�อนแรง	หากม่การกดทัำบเส้นประสาทำนานจนเกินไป 

การป้้องกันัเพื่่อลดป้ัญหาออฟฟิศซิินัโดรม

	 การป้องกันเพืั�อหลุ่่กเลุ่่�ยื่งอาการออฟฟิศซิินโดรมประกอบด้วยื่
หลุ่ายื่ปัจจัยื่	แลุ่ะท่ำกสาเหต่่ม่คืวามสำาคัืญ่ท่ำ�นำามาซิ่�งอาการปวด	ดังนั�น 
จ่งขอแนะนักบัญ่ช่้ถู่งวิธ่ีการป้องกันแต่�ลุ่ะวิธ่ีจะม่ส�วนช้�วยื่ให้ทำ�าน 
ม่คืวามส่ขกับการทำำางานท่ำ�ปราศจากอาการปวด	 โดยื่การป้องกันน่� 
เป็นตั่วอยื่�างท่ำ�จะแนะนำาเพืั�อลุ่ดการเกิดปัญ่หาออฟฟิศซิินโดรม

1.	คืวรม่การปรับเปลุ่่�ยื่นทำ�าทำางอริยื่าบทำเพืั�อให้ 
	 เหมาะสมกับสิ�งแวดลุ้่อมในการทำำางาน

2.	ไม�ทำำางานในทำ�าทำางอริยื่าบทำเดิมนานเกิน	50	นาท่ำ 
	 หากม่คืวามจำาเป็นต้่องทำำาต่�อเนื�องคืวรหยื่่ดพััก 
	 สัก	10-15	นาท่ำ

3.	ปรับเปลุ่่� ยื่นอ่ปกรณ์ ในการทำำางานทำ่� จำา เ ป็น 
	 เพืั�อลุ่ดการบาดเจ็บในระหว�างปฏิิบัติ่งาน

4.	เต่ร่ยื่มร�างกายื่ให้พัร้อม	 เช้�น	การออกกำาลัุ่งกายื่ 
	 เพืั�อเสริมสร้างกลุ้่ามเนื�อบริเวณท่ำ�ต้่องใช้้งานหนัก 
	 การยืื่ดกลุ้่ามเนื�อก�อน	 ระหว�าง	 แลุ่ะหลัุ่งจาก 
	 การทำำางานในแต่�ลุ่ะวัน
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	 ในปัจจ่บันการรักษาอาการออฟฟิศซิินโดรมม่อยื่�างแพัร�หลุ่ายื่ 
รวมทัำ�ง ม่คืวามจำาเป็น	 เพืั�อช้�วยื่ให้ ผู้ื ป่วยื่กลัุ่บไปทำำางานได้อยื่�าง 
ม่ประสิทำธิีภาพัมากยื่ิ�งข่�น	โดยื่จะทำำาการรักษาเพืั�อลุ่ดอาการปวดอักเสบ 
หรือลุ่ดการบาดเจ็บของกลุ้่ามเนื�อแลุ่ะเนื�อเยืื่�อส�วนต่�าง	ๆ	 เนื�องจาก 
มักพับผู้ืป่วยื่ท่ำ�มารับการต่รวจรักษาเป็นระยื่ะปวดเรื�อรัง	 ดังนั�น 
การวางแผืนการรกัษาโดยื่แพัทำยื่ผู้์ืเช่้�ยื่วช้าญ่	ร�วมกับการทำำากายื่ภาพับำาบัด
จ่งม่คืวามจำาเป็นเป็นอยื่�างยื่ิ�ง	 ซ่ิ�งวิ ธ่ีในการรักษา	 คืือ	 การรักษา 
เพืั�อลุ่ดอาการปวดแลุ่ะอาการช้า	 ด้วยื่การกระต้่่นด้วยื่คืลืุ่�นแม�เหล็ุ่ก 
Peripheral	Magnetic	Stimulation	(PMS)	เป็นเทำคืโนโลุ่ยื่่ทำ่�ใช้้รักษา
อาการปวด	 โดยื่ใช้้พัลัุ่งงานคืลืุ่�นแม�เหล็ุ่กไฟฟ้าท่ำ�สามารถูกระต้่่นทำะลุ่่ 
ผื�านเสื�อผ้ืาลุ่งไปถู่งเนื�อเยืื่�อ	 แลุ่ะกระดูก	ประมาณ	10	 เซินติ่เมต่ร 
คืลืุ่�นไฟฟ้าดังกลุ่�าวจะกระต้่่นเส้นประสาทำโดยื่ต่รง	ทำำาให้เกิดกระบวนการ 
Depolarization	กระต้่่นเนื�อเยื่ื�อบริเวณทำ่�ปวด	แลุ่ะช้�วยื่กระต้่่นให้เกิด
การไหลุ่เว่ยื่นของโลุ่หิต่บริเวณกลุ้่ามเนื�อด่ยื่ิ�งข่�น	 โดยื่สามารถูบำาบัดได้ 
ทัำ�งบริเวณ	คือ	บ�า	 ไหลุ่�	 ข้อศอก	แขน	 มือ	 เอว	หลัุ่ง	 ไหลุ่�	 ขา	 เข�า 
หรือแม้กระทัำ�งข้อเท้ำา	หรือแม้แต่�กลุ้่ามเนื�อเอ็นกระดูกไขข้อ	 ลุ้่วนแลุ้่ว
แต่�สามารถูบำาบัดได้ด้วยื่เคืรื�องกระต้่่นแม�เหล็ุ่กไฟฟ้า	 โดยื่ไม�ทำำาให้เกิด 
การบาดเจ็บต่�ออวัยื่วะโดยื่รอบ	แลุ่ะรู้ส่กผื�อนคืลุ่ายื่ในขณะท่ำ�ทำำาการรักษา 
โดยื่ไม�สร้างคืวามเจ็บปวดให้เกิดแก�ผู้ืป่วยื่แต่�อยื่�างใด	 เห็นผืลุ่ทัำนท่ำหลัุ่ง 
การรักษา	แลุ่ะยื่งัสามารถูบำาบัดอาการท่ำ�ปวดจากระบบเส้นประสาทำแลุ่ะ
ไม�ใช้�เส้นประสาทำ	เช้�น	กลุ้่ามเนื�อ	แลุ่ะกระดูก

	 นอกจากการรักษาโรคืออฟฟิศซิินโดรมด้วยื่เคืรื�อง	PMS	แลุ้่ว	
ยื่งัม่หลุ่ากหลุ่ายื่เคืรื�องมอื	หรือการรกัษาเพืั�อช้�วยื่ในการรกัษาอาการปวด
เรื�อรังจากโรคืออฟฟิศซิินโดรมให้ค่ืณม่ค่ืณภาพัช่้วิต่ได้ด่ข่�น	อาทิำ

1.	การรักษาด้วยื่คืลืุ่�นกระแทำกเพืั�อกระต้่่นให้ 
	 กลุ้่ามเนื�อแลุ่ะเนื�อเยื่ื�อม่การซิ�อมแซิมในบริเวณ 
	 ท่ำ�ม่การบาดเจ็บ	Shock	Wave	Therapy	ทัำ�งช้นิด	 
	 Focus	แลุ่ะ	Radial

2.	การรักษาเพืั�อลุ่ดการอักเสบของกลุ่้ามเนื�อ 
	 เอ็นกลุ้่ามเนื�อ	แลุ่ะเส้นประสา	ทำ	โดยื่การใช้้	High	 
	 Laser	Therapy

3.	ก า ร ยื่ื ด กลุ่้ า ม เ นื� อ โ ด ยื่นั ก ก า ยื่ภ าพับำา บั ด 
	 ซ่ิ�งม่ประโยื่ช้น์ทัำ�งการรักษาแลุ่ะป้องกันการบาดเจ็บ 
	 ซิำ�าได้

4.	การฝัังเข็มโดยื่แพัทำยื่์ผู้ืเช่้ยื่วช้าญ่ด้านเวช้ศาสต่ร์ 
	 ฟ้�นฟู

5.	การรับประทำานยื่า

	 แต่อย่างไรก็ดี	 นักบััญชีื่หูร่อคนทีุ�ต้องนั�งทุำางานในออฟฟิศ 
เป็็นเว่ล้านาน	ๆ	อย่าง	 เรา	ๆ	ทุ่าน	ๆ	 ก็ไม่คว่รทีุ�จะมองข้ามอาการ 
เหูล้า่นี�ไป็	หูากทุา่นเริ�มมอีาการป็ว่ด	หูร่อชื่าในบัรเิว่ณดงักล้า่ว่	ใหู้ทุ่าน
รีบัป็ร้กษาแพทุย์ผูู้้เชีื่�ยว่ชื่าญ	ในการขอคำาแนะนำาแล้ะรักษาอาการ 
เหูล่้านั�นโดยเร็ว่ไว่	หูากป็ล่้อยอาการเหูล่้านี�ไว้่อาจจะเสีี่�ยงทีุ�เราจะเป็็น
โรคออฟฟิศซิินโดรมเร่�อรังได้

“อโรคยา	ป็รมาล้าภา	คว่ามไมมี่โรคเป็็นล้าภอนัป็ระเสี่รฐิ”

	 คำาพูดนี�ยังคงใช้ื่ได้ดีในทุุกช่ื่ว่งเว่ล้า	 เพราะการไม่มีโรคนั�น 
เป็็นล้าภทีุ�ป็ระเสี่ริฐอย่างแทุ้จริง	 จ้งอยากใหู้นักบััญชีื่ทุุกทุ่าน 
รักษาสุี่ขภาพของทุ่าน	จะได้อยู่กับังานทีุ�รัก	แล้ะคนทีุ�รักไป็นาน	ๆ

ท่ี่�มา : http://www.sukumvithospital.com/content.php?id=3495
เร่ียบเร่ียงโดย : ส่่วนงานส่่�อส่ารีองค์์กรี
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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

  จ่่าหน้าซองไม่ชััดเจ่น

  ไม่มารับตามกำาหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้้้รับตามที่จ่่าหน้า

  เลิกกิจ่การ

  ย้าย ไม่ทราบที่อย้่ใหม่

ชัำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552
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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 “การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 2/63” 

 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชัิก 2,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา ณ อาคารสภาวิชัาชัีพบัญชัี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “Corporate Finance รุ่นที่ 1/63”  

 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (MBK Center)

• หลักสูตร “The Art of Internal Audit Report Writing”  

 วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชัิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป็ 5,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมจ่ัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

• หลักสูตร “การสอบทานกระบวนการจัดทำาและติดตามการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์”  

 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชัิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป็ 2,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชัาชัีพบัญชัี ถนนสุขุมวิท 21


