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วรวิทย์ เจนธนากุล

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

22 สิงหาคม 2563

ผมขอเรีียนว่่าผมขอเรีียนว่่า

ณ ว่ันนี�ไม่มีทีีม 1 หรีือ ทีีม 2ณ ว่ันนี�ไม่มีทีีม 1 หรีือ ทีีม 2

แต่่มีแค่่แต่่มีแค่่  “ทีีมเดีียว่”“ทีีมเดีียว่”

ทีี�จะเข้ามาทีำางานทีี�จะเข้ามาทีำางาน

ดี้ว่ยค่ว่ามเสีียสีละ โปรี่งใสีดี้ว่ยค่ว่ามเสีียสีละ โปรี่งใสี

และต่รีว่จสีอบไดีและต่รีว่จสีอบไดีในฐานะ ในฐานะ 

ค่ณะกรีรีมการีค่ณะกรีรีมการี

สีภาว่ิชาชีพบัญชีชุดีใหม่สีภาว่ิชาชีพบัญชีชุดีใหม่

	 ขอให้้สมาชิกสภาฯ	ทุุกทุ่านมั�นใจว่าผมและคณะกรรมการชุดนี� 

จะทุำางานโดยให้้ความสำาคัญกับสมาชิกส่วนรวมเป็็นห้ลัก	 เป็็นทุี�พ่�ง 

ของสมาชิกทุุกภาคส่วนได้จริง	 และจะมุ่งมั�นพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

บัญชีของเราให้้เป็็นสากล	ลดขั�นตอนการทุำางานเพ่อเพิ�มป็ระสิทุธิิภาพ 

และนำาเทุคโนโลยี	เขา้มาใชร้องรับการทุำางานให้มี้ป็ระสทิุธิภิาพและรอบคอบ

รัดกุม	ตลอดจนส่งเสริมความร้้ทุางวิชาการ	และแลกเป็ลี�ยนความเห้็น 

กับห้น่วยงานต่าง	 ๆ	 ในด้านเศรษฐกิจ	 เพ่อให้้นักบัญชีได้ร่วมกัน 

ห้าแนวทุางป็ฏิิบัติแก่ผ้้ใช้งานได้อย่างเห้มาะสมโดยจะรายงานการทุำางาน 

ให้้ทุุกทุ่านรับทุราบเป็็นระยะ	ๆ	อย่างสมำ�าเสมอ	

  สภ า วิช า ชีพ บัญชี  ในพร ะบรม

ราชูปถัมภ์ เป็็นสภาอันทุรงเกียรติทุี�ธิำารงไว้

ซ่�งศักด์ิศรีของชาวบัญชีทุุกคนต้องคำาน่งถ่ง

ป็ระโยชน์ของป็ระเทุศชาต	ิป็ระชาชน	และผ้ป้็ระกอบ

วิชาชีพบัญชี	 เราทุุกคนทุี�นี�ล้วนเป็็นพี�น้องกัน	

ย่อมมีความป็รารถนาดีต่อกัน	 ในการทุี�จะช่วยกัน

สร้างสรรค์สิ�งดีให้้ส่วนรวม	ขอบคุณครับ

	 สวัสดีครับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุุกทุ่าน	ผมนายว่รีว่ิทีย ์

เจนธนากุล	ร้้ส่กภาคภ้มิใจและเป็็นเกียรติอย่างยิ�งทุี�สมาชิกได้ให้ ้

ความไว้วางใจและเลือกให้้เข้ามาป็ฏิิบัติห้น้าทุี�เป็็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี 

วาระป็ี	 2563-2566	 จากการป็ระชุมให้ญ่วิสามัญเพ่อเลือกตั�ง

เมอ่วนัที� 22 สงิหาคมที�ผ่า่นมา	ผมขอเป็น็ตวัแทุนของสภาวชิาชพีบญัชี 

และผ้ส้มัคร	ในการกลา่วขอบคุณเพอ่นสมาชิกทุกุทุา่นทุี�สละเวลาเดนิทุาง

มาร่วมเลือกตั�งครั�งนี�	 รวมไป็ถ่งคณะกรรมการอำานวยการเลือกตั�ง 

ผ้บ้รหิ้าร	และเจา้ห้นา้ทุี�สภาวชิาชพีบญัชี	ทุี�มสีว่นทุำาให้กิ้จกรรมการเลือก

ตั�งครั�งนี�ผ่านพ้นราบร่นไป็ด้วยดี		

สีารีจากนายกสีภาว่ิชาชีพบัญชีสีารีจากนายกสีภาว่ิชาชีพบัญชี

ฉบับปฐมฤกษ์์

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2563-2566
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วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบัับัน้ี้�	 จััดทำำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อเป็็นี้ส่�อกลางในี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููลข่ึ้าวสารท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชน์ี้ 
แก่ ผูู้้ป็ระกอบัวิชาช้พื่บััญช้	 มูิ ใช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำาห้ร่อคำวามูคำิดเห้็นี้ด้านี้กฎห้มูาย	 ทัำ� งน้ี้� 
สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรองคำวามูถููกต้้องคำรบัถู้วนี้และเป็็นี้ปั็จัจุับัันี้ขึ้องขึ้้อมููลเน่ี้�อห้า 
ตั้วเลขึ้	รายงานี้ห้ร่อข้ึ้อคิำดเห้น็ี้ใด	ๆ 	และไมูมู้่คำวามูรับัผิู้ดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ 	ไมู่ว่าเป็็นี้ผู้ลโดยทำางต้รง 
ห้ร่อทำางอ้อมูท้ำ�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�งส่วนี้ใดห้ร่อทัำ�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

	 สวััสดีีค่่ะสมาชิิกทุุกทุ่าน	เผลอเดีี�ยวัเดีียวัก็เข้้าส่่เดืีอนกันยายนแล้วันะค่ะ	ซ่ึ่�งในทุุกปีี 
ข้องเดืีอนกันยายนนั�นจะไม่มีวัันหยุดีราชิการเลย	แต่่สำาหรับปีีนี�สืบเนื�องจากการแพร่ระบาดี 
ข้องโรค่ต่ดิีเชืิ�อไวัรัสโค่โรนา	2019	หรือโค่วิัดี-19	สง่ผลใหใ้นเดีอืนเมษายนไมมี่วัันหยดุีเทุศกาล 
สงกรานต่์	 ดัีงนั�น	ทีุ�ปีระชิุม	ค่รม.	มีมต่ิเห็นชิอบให้กำาหนดีวัันหยุดีราชิการในเดีือนกันยายน	
2563	เพิ�มข่้�น	2	วััน	ได้ีแก่	วัันศุกร์ทีุ�	4	และ	วัันจันทุร์ทีุ�	7	กันยายน	จ่งทุำาให้ในเดืีอนกันยายน 
มีวัันหยุดีติ่ดีต่่อกันถ่ึง	 4	 วััน	 เพื�อนสมาชิิกหลายทุ่านก็ค่งวัางแผนเดีินทุางทุ่องเทีุ�ยวั 
กันอยา่งมคี่วัามสขุ้	เพราะภาค่รฐัไดีอ้อกมาต่รการจ่งใจกระตุ้่นใหป้ีระชิาชินเดีนิทุางทุอ่งเทีุ�ยวั 
ในหลายมาต่รการ	อาทิุเช่ิน	“เราเทีุ�ยวัดี้วัย”	และ	“เทีุ�ยวัปีันสุข้”	 เป็ีนต้่น	การทุ่องเทีุ�ยวั 
เช่ินนี�นับเปี็นการชิ่วัยกระตุ้่นการใช้ิจ่าย	 การบริโภค่ภาค่เอกชิน	 ซ่ึ่�งเปี็นส่วันสำาคั่ญ 
ในการพยุงเศรษฐกิจข้องปีระเทุศได้ีเป็ีนอย่างดีีค่่ะ

	 อีกหน่�งเรื�องทีุ�สำาคั่ญ	 นั�นก็คื่อ	ผลการเลือกตั่�งค่ณะกรรมการสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ 
เมื�อวัันทีุ�	 22	 สิงหาค่ม	2563	ณ	 ไบเทุค่	บางนา	 โดียการเลือกตั่�งค่รั�งนี�	 คุุณวรวิทย์์ 
เจนธนากุุล ได้ีรับเลือกตั่�งให้เปี็นนายกสภาวัิชิาชิีพบัญชิีค่นทีุ�	5	และนับวั่าเปี็นค่รั�งแรก 
ข้องสภาวิัชิาชีิพบัญชีิทีุ�มีผลการเลือกตั่�งแบบทีุมผสมระหว่ัาง	ทีุม	1	และทีุม	2	นอกจากนั�น 
ผ้่เขี้ยนข้อให้รอต่ิดีต่ามการแต่่งตั่�งต่ำาแหน่งกรรมการซ่ึ่�งทีุ�ปีระชิุมใหญ่เลือกตั่�งจากสมาชิิก 
ทัุ�ง	 5	 ทุ่าน	 ว่ัาแต่่ละทุ่านจะได้ีรับต่ำาแหน่งใดีบ้าง	 โดียแต่่ละต่ำาแหน่งปีระกอบไปีด้ีวัย 
นายทุะเบียน	 เหรัญญิก	 พัฒนาวิัชิาชีิพบัญชีิ	ปีระชิาสัมพันธ์์	และเลข้าธิ์การ	นอกจากนี� 
ยังมีกรรมการผ้่ทุรงคุ่ณวุัฒิ	3	ทุ่าน	ปีระธ์านค่ณะกรรมการกำาหนดีมาต่รฐานบัญชีิ	1	ทุ่าน 
และปีระธ์านค่ณะกรรมการจรรยาบรรณ	1	 ทุ่าน	 ทีุ�ต้่องได้ีรับการแต่่งตั่�งอีกเช่ินเดีียวักัน 
ซ่ึ่�งรวัมแล้วัจะมีองค์่ปีระกอบทัุ�งหมดี	17	ทุ่าน	ต่ามพระราชิบัญญัติ่วิัชิาชีิพบัญชีิ	พ.ศ.	2547	
(มาต่รา	22)

	 นอกจากนั�น	อย่าลืมติ่ดีต่ามอ่านบทุค่วัามต่่าง	ๆ	ทีุ�น่าสนใจภายในเล่ม	อาทิุเช่ิน 
บทุค่วัามทัุกษะสำาคั่ญสำาหรับผ้่สอบบัญชีิในอนาค่ต่	และบทุค่วัามนักบัญชีิกับการจัดีระเบียบ
ชีิวิัต่กันด้ีวัยนะค่ะ	เพราะการอ่านบทุค่วัามจาก	TFAC	Newsletter	นั�นสามารถึใช้ินับ	CPD	
อย่างไม่เป็ีนทุางการข้องผ้่สอบบัญชีิได้ี	และสามารถึนำามาใช้ิทุดีแทุนการนับ	CPD	อย่างเป็ีน 
ทุางการต่ามเงื�อนไข้ทีุ�สภาวัิชิาชิีพบัญชิีกำาหนดีไดี้เช่ินกัน	สุดีทุ้ายนี�	 ผ้่เขี้ยนข้อฝากข้้อค่ิดีดีี 
“เมื�อปีระต่่แห่งค่วัามสุข้บานหน่�งปิีดีลง	อีกบานจะเปิีดีข่้�นมา	หากแต่่บ่อยค่รั�งทีุ�เรามัวัแต่่จม 
อย่่กับปีระต่่บานทีุ�ปิีดีลง	จนเรามองไม่เห็นปีระต่่อีกบานหน่�งทีุ�เปีิดีข่้�นมารอเรา	–	Helen	
Keller”	สวััสดีีค่่ะ
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Activity� ��ภาพกิจกรรม

โครงการ CPD (Non Verify CPD)  

for TFAC Memberมาตรการส่งเสริมและ 

ช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)  

แบบไม่เป็นทางการแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

	 เนื�องจากสถึานการณ์การแพร่ระบาดีข้องโรค่ติ่ดีเชืิ�อไวัรัส 
COVID-19	ส่งผลให้รัฐบาลปีระกาศสถึานการณ์ฉุุกเฉิุนทัุ�วัราชิอาณาจักร 
ต่ามพระราชิกำาหนดีการบริหารราชิการในสถึานการณ์ฉุุกเฉิุน 
(พรก.ฉุุกเฉิุน)	 จากปีระเด็ีนปัีญหาดัีงกล่าวั	 สภาวิัชิาชีิพบัญชีิ	 
จ่งได้ีออกมาต่รการช่ิวัยเหลือผ้่สอบบัญชีิ	ทีุ�ไม่สามารถึดีำาเนินการ 
พัฒนาค่วัามร้่ต่่อเนื�องทุางวิัชิาชีิพแบบเป็ีนทุางการได้ี	โดียอนุโลม
ให้สามารถึนำาชัิ�วัโมงการพัฒนาค่วัามร้่ต่่อเนื�องทุางวิัชิาขี้พแบบทีุ� 
ไม่เป็ีนทุางการมาใช้ิทุดีแทุนแบบเป็ีนทุางการได้ี
	 สภาวิัชิาชีิพชีิบัญชีิ	จีงเห็นถ่ึงค่วัามสำาคั่ญในการเพิ�มช่ิองทุาง 
การช่ิวัยเหลือผ้่สอบบัญชีิและสมาชิิกสภาวิัชิาชีิพบัญชีิในการพัฒนา 
ค่วัามร้่ต่่อเนื�องแบบเป็ีนทุางการและไม่เป็ีนทุางการภายใต้่ 
สถึานการณ์	COVID-19	จ่งกำาหนดีแผนการจัดีอบรมสัมมนาในร่ปีแบบ 
การถ่ึายทุอดีสดีผ่านสื�อ	 Social	Media	ข้องสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ 
เพื�อให้ง่ายต่่อการติ่ดีต่ามได้ีในทุุกทีุ�ทุุกเวัลา

รับชมคุลิปทั�งหมด Scan QR Code
หรือ https://bit.ly/30f6joJ

	 เมื�อวัันพฤหัสบดีีทีุ�	13	สิงหาค่ม	2563	สภาวัิชิาชีิพบัญชิี
จัดีพิธี์มอบใบอนุญาต่การเป็ีนผ้่สอบบัญชีิรับอนุญาต่และอบรม 
จรรยาบรรณผ้่สอบบัญชีิรายใหม่	โดียมีผ้่สอบบัญชีิรายใหม่เข้้าร่วัม
พิธี์จำานวัน	92	ราย	โดียภายในงานได้ีรับเกียรติ่จาก	นาย์จักุรกุฤศฏิิ์� 
พาราพันธกุุล นายกสภาวิัชิาชีิพบัญชีิในข้ณะนั�น	 กล่าวัแสดีง
ค่วัามยินดีีและมอบใบอนุญาต่การเป็ีนผ้่สอบบัญชีิรับอนุญาต่ 
แก่ผ้่สอบบัญชีิใหม่	ณ	อาค่ารสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ

 ทัุ�งนี�	 ในวัันดีังกล่าวัไดี้มีการเต่รียมค่วัามพร้อมโดียให้
ค่วัามร้่ค่วัามเข้้าใจแก่ผ้่สอบบัญชีิใหม่	 เพื�อให้การปีฏิิบัติ่งาน 
ข้องผ้่สอบบัญชีิรับอนุญาต่มีคุ่ณภาพเปี็นไปีต่ามมาต่รฐาน 
ทุางวิัชิาชีิพ	 ซ่ึ่�งรวัมถ่ึงมาต่รฐานด้ีานจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 
และชีิ�แจงเรื�องข้้อบังคั่บและข้้อกำาหนดีข้องสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ 
ทีุ�เกี�ยวัข้้องกับผ้่สอบบัญชีิ

สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบใบอนุญาต 

การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่
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การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี 2563

	 เมื�อวัันอาทุิต่ย์ทีุ�	 9	 สิงหาค่ม	2563	สภาวัิชิาชีิพบัญชีิจัดีการปีระชิุมใหญ่สามัญ	ปีระจำาปีี	 2563	ณ	 ศ่นย์อบรมสัมมนา 
ศาสต่ราจารย์เกียรติ่คุ่ณเกษรี	ณรงค่์เดีชิ	 ชัิ�น	6	อาค่ารสภาวัิชิาชีิพบัญชีิโดียมี	นาย์จักุรกุฤศฏิิ์� พาราพันธกุุล	นายกสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ 
ในข้ณะนั�น	 เป็ีนปีระธ์านในทีุ�ปีระชิุมพร้อมดี้วัยค่ณะกรรมการสภาวัิชิาชิีพบัญชิี	และผ้่ทุรงคุ่ณวัุฒิด้ีานต่่าง	ๆ	โดียทีุ�ปีระชิุมไดี้ดีำาเนินการ 
ต่ามระเบียบวัาระต่่าง	ๆ	ทัุ�ง	9	วัาระ	ปีระกอบด้ีวัย

  วาระท่� 1	เรื�องทีุ�ปีระธ์านแจ้งทีุ�ปีระชุิมทุราบ

  วาระท่� 2	พิจารณารับรองรายงานการปีระชุิมใหญ่สามัญ	ปีระจำาปีี	2562	เมื�อวัันเสาร์ทีุ�	29	มิถุึนายน	2562

  วาระท่� 3 รายงานผลการดีำาเนินงานเพื�อทุราบ

  วาระท่� 4	พิจารณาอนุมัติ่งบการเงินสำาหรับปีีสิ�นสุดีวัันทีุ�	31	ธั์นวัาค่ม	2562

  วาระท่� 5	พิจารณาแต่่งตั่�งผ้่สอบบัญชีิและกำาหนดีค่่าต่อบแทุนการสอบบัญชีิ	ปีระจำาปีี	2563

  วาระท่� 6	 พิจารณาให้ค่วัามเห็นชิอบร่างข้้อบังคั่บสภาวัิชิาชีิพบัญชีิว่ัาด้ีวัยหลักเกณฑ์์และคุ่ณสมบัติ่ข้องผ้่สอบบัญชีิรับอนุญาต่	 
	 	 	 (ฉุบับทีุ�	3)	พ.ศ.	....

  วาระท่� 7	พิจารณาให้ค่วัามเห็นชิอบร่างข้้อบงัคั่บสภาวิัชิาชีิพบัญชีิ	ว่ัาด้ีวัยการปีฏิิบัต่หิน้าทีุ�	อำานาจหน้าทีุ�	และการพ้นจากต่ำาแหน่ง 
	 	 	 ข้องผ้่ดีำารงต่ำาแหน่งอุปีนายก	 เลข้าธ์ิการ	 เหรัญญิก	นายทุะเบียน	 และต่ำาแหน่งอื�น	 ๆ	 ต่ามทีุ�ค่ณะกรรมการ 
	 	 	 สภาวิัชิาชีิพบัญชีิกำาหนดี	พ.ศ.	....

  วาระท่� 8	พิจารณาให้ค่วัามเห็นชิอบบุค่ค่ลเพื�อดีำารงต่ำาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทุนกรรมการทีุ�ค่รบวัาระ

  วาระท่� 9	เรื�องอื�น	ๆ	(หากมี)

รายงานประจำำาปี 2562

สามารถึดีาวัน์โหลดีได้ีโดีย Scan QR Code 
เอกสารประกอบการประชุุม

สามารถึดีาวัน์โหลดีได้ีโดีย Scan QR Code 

	 	 ภายในงานมีสมาชิิกสภาวิัชิาชีิพบัญชีิเข้้าร่วัมปีระชุิมทัุ�งสิ�น	278	ค่น	แบ่งเป็ีนเป็ีนสมาชิิก
สามัญ	274	ค่น	สมาชิิกวิัสามัญ	1	ค่น	และสมาชิิกสมทุบ	3	ค่น	สภาวิัชิาชีิพบัญชีิข้อข้อบพระคุ่ณ
สมาชิิกทุุกทุ่านทีุ�ให้ค่วัามสนใจและรวัมถ่ึงร่วัมแสดีงค่วัามค่ิดีเห็นทีุ�มีปีระโยชิน์รวัมถ่ึงสละเวัลา 
อันมีค่่ามาเข้้าร่วัมการปีระชุิมในค่รั�งนี�	สำาหรับทุ่านสมาชิิกทีุ�ไมไ่ด้ีเข้้าร่วัมการปีระชุิมสามารถึดีาวันโ์หลดี
เอกสารปีระกอบการปีระชุิม	และรายงานปีระจำาปีีได้ีโดียการ	Scan	QR	Code	หรือเข้้าส่่เว็ับไซึ่ต์่ 
สภาวิัชิาชีิพบัญชีิ	www.tfac.or.th
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ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ
	 ตามท่ี่�สภาวิิชาช่ีพบััััญช่ีจััััดให้้้้ม่่การที่ดสอบััควิามร้้ของผู้้้้้้้ขอข้�นที่ะเบ่ััยนเป็็นผู้้้้้้้สอบัับััััญช่ีรับััอนุญาตระห้้วีิางเดือนสิงห้้าคม 
ถ้ึง	 เดือนกันยายน	2563	 กีอนการที่ดสอบััผู้้้้้้้เข้ารับััการที่ดสอบััต้องตรวิจััสอบััข้อม้ลตีาง	ๆ	ให้้้้ครบััถ้้ึวินเพื�อเตร่ยมควิามพร้อม 
ในวัินที่ดสอบัั	 สีวินงานที่ะเบ่ััยนจ้ัังขอป็ระชาสัมพันธ์์์์เรื�องข้อควิรระวิังในการเตร่ยมตัวิเข้าที่ดสอบััเบืัั�องต้นเพื�อเป็็นป็ระโยชน์ 
ตีอผู้้้้้้้เข้ารับััการที่ดสอบััดังน่�

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

กำาหนดการทดสอบ การทดสอบครั�งที� 46 (2/2563)

วิิชาการบััญชี 1 วัินเสาร์ทีี่� 29 สิงหาคม 2563

วิิชาการบััญชี 2 วัินอาทิี่ตย์์ทีี่� 30 สิงหาคม 2563

วิิชาการสอบับััญชี 1 วัินเสาร์ทีี่� 5 กันย์าย์น 2563

วิิชาการสอบับััญชี 2 วัินอาทิี่ตย์์ทีี่� 6 กันย์าย์น 2563

วิิชากฎหมาย์ทีี่�เกี�ย์วิข้้องกับัการประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี 1 วัินเสาร์ทีี่� 12 กันย์าย์น 2563

วิิชากฎหมาย์ทีี่�เกี�ย์วิข้้องกับัการประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี 2 วัินอาทิี่ตย์์ทีี่� 13 กันย์าย์น 2563

เร่ิ่�มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามสอบมหาว่ทยาลัยหอการิ่ค้้าไทย ถนนว่ภาวดีรัิ่งส่ต ด่นแดง กรุิ่งเทพฯ

	 ทัี่�งน่�	 ผู้้้้้เข้ารับััการที่ดสอบััสามารถึศ้ึกษารายละเอ่ยดเพื�อเติมท่ี่�เว็ิบััไซต์สภาวิิชาช่พบัััญช่	www.tfac.or.th	เมน้บััริการ 
เลือกหั้้วิข้อผู้้้้้เข้ารับััการที่ดสอบัั	ข้อควิรระวัิงเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เห้้ลีาน่�ผู้้้้้เข้ารับััการที่ดสอบััไมีควิรมองข้าม	เพื�อป็ระโยชน์แกีตัวิทีี่านเอง 
ขอให้้้ทุี่กคนโชคด่ในการที่ำาข้อสอบัั	แล้วิเจััอกันในฐานะการเป็็นผู้้้้้สอบัับัััญช่รับััอนุญาตนะคะ

โดย..ส่วนงานทะเบียน
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ประกาศผลผ้�ได้�รับเลือกตั้ั�ง 2563

นายกสภาวิิชาชีพบััญชี กรรมการซึ่่�งที่ี�ประชุมใหญ่เลืือกตั้ั�งจากสมาชิกสามัญ 

แลืะประธานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีแตั้่ลืะด้้าน

	 	เม่ื่�อวัันเสาร์์ท่ี่�	22	สิงหาคมื่	พ.ศ.	2563	สภาวิัชาช่พบััญช่	ในพร์ะบัร์มื่ร์าชูปถััมื่ภ์	(สภาวิัชาช่พบััญช่)	จััดการ์ปร์ะชุมื่ใหญ่วิัสามัื่ญ
เพ่�อดำาเนินการ์เล่ือกตัั้�งนายกสภาวิัชาช่พบััญช่	กร์ร์มื่การ์ซ่ึ่�งท่ี่�ปร์ะชุมื่ใหญ่เล่ือกตัั้�งจัากสมื่าชิกสามัื่ญ	แลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มื่การ์วิัชาช่พบััญช่ 
แต่ั้ลืะด้าน	 ในเวัลืา	09.00	น	ณ	 ภิรั์ชฮอลืล์ื	1-3	 ศูนย์ปร์ะชุมื่แลืะนิที่ร์ร์ศการ์	 ไบัเที่คบัางนา	 โดยม่ื่	นายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล
นายกสภาวิัชาช่พบััญช่	เป็นปร์ะธานในท่ี่�ปร์ะชุมื่	พร้์อมื่ด้วัยคณะกร์ร์มื่การ์อำานวัยการ์เล่ือกตัั้�ง
												โดยเริ์�มื่ให้ผูู้้ม่ื่สิที่ธิเล่ือกตัั้�งใช้สิที่ธิเล่ือกตัั้�งได้ในเวัลืา	10.01	น.	เป็นต้ั้นไป	แลืะสิ�นสุดการ์ลืงคะแนนเส่ยงในเวัลืา	15.00	น.	หลัืงจัากนั�น 
จ่ังเข้้าสู่ขั้�นตั้อนการ์นับัคะแนนเส่ยง	ซ่ึ่�งผู้ลืการ์เล่ือกตัั้�งเป็นดังต่ั้อไปน่�

• ปร์ะกาศคณะอำานวัยการ์เล่ือกตัั้�ง	ฉบัับัท่ี่�	6/2563	เร่์�อง	ปร์ะกาศผู้ลืการ์เล่ือกตัั้�งนายกสภาวิัชาช่พบััญช่	กร์ร์มื่การ์ซ่ึ่�งท่ี่� 
	 ปร์ะชุมื่ใหญ่เล่ือกตัั้�งจัากสมื่าชิกสามัื่ญ	แลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มื่การ์วิัชาช่พบััญช่แต่ั้ลืะด้านข้องสภาวิัชาช่พบััญช่	พ.ศ.	2563 
	 ดูร์ายลืะเอ่ยดเพิ�มื่เติั้มื่ได้ท่ี่�	http://www.tfac.or.th/upload/9414/PJAKUhP0Jp.pdf

• ปร์ะกาศผู้ลืการ์นับัคะแนนเส่ยงเล่ือกตัั้�ง 
	 ดูร์ายลืะเอ่ยดเพิ�มื่เติั้มื่ได้ท่ี่�	http://www.tfac.or.th/upload/9414/PgFkLWDxks.pdf

            สภาวิัชาช่พบััญช่ข้อแสดงควัามื่ยินด่กับัผูู้้ท่ี่�ได้รั์บัเล่ือกตัั้�งเป็นนายกสภาวัิชาช่พบััญช่	กร์ร์มื่การ์ซ่ึ่�งท่ี่�ปร์ะชุมื่ใหญ่เล่ือกตัั้�ง 
จัากสมื่าชิกสามัื่ญ	แลืะปร์ะธานคณะกร์ร์มื่การ์วิัชาช่พบััญช่แต่ั้ลืะด้านข้องสภาวิัชาช่พบััญช่	วัาร์ะปี	พ.ศ.	2563-2566	ทัี่�งน่�	จัำานวันผูู้้ใช้สิที่ธิ
ที่างคณะกร์ร์มื่การ์อำานวัยการ์เล่ือกตัั้�งจัะปร์ะกาศอย่างเป็นที่างการ์ต่ั้อไป

หมื่ายเลืข้	2(2)
นายฉััตรชััย ว์ิไลรัตนสุุวิรรณ

หมื่ายเลืข้	2(1)
นายวิรว์ิทย์ เจันธนากุล

หมื่ายเลืข้	1(2)
นางสุุว์ิมล กฤตยาเกียรณ์

	หมื่ายเลืข้	2(3)
นายธีรชััย อรุณเรืองศ์ร์เล์ศ

 หมื่ายเลืข้	2(6)
นายปิิยะพงศ์ แสุงภััทราชััย

หมื่ายเลืข้	1(5)
นายสุุพจัน์ ส์ุงห์์เสุน่ห์์

กรรมการซึ่่�งที่่�ประชุุมใหญ่่เลือกตั้ั�งจากสมาชุิกสามัญ่

 ประธานคณะกรรมการวิิชุาชุ่พบัญ่ชุ่

ด้�านการที่ำาบัญ่ชุ่

หมื่ายเลืข้	2(7)
นายพ์ช์ัต ลีละพันธ์เมธา

ด้�านการวิางระบบบัญ่ชุ่

หมื่ายเลืข้	2(10)
นางสุาวิเยาวิลักษณ์ ชัาต์บััญชัาชััย

ด้�านการบัญ่ชุ่ภาษี่อากร

หมื่ายเลืข้	1(11)
นายอนันต์ ส์ุร์แสุงทักษ์ณ

ด้�านการศ่กษีาและเที่คโนโลยี่การบัญ่ชุ่

หมื่ายเลืข้	1(12)
นายศ์ลปิพร ศรีจัั�นเพชัร

ด้�านการสอบบัญ่ชุ่

หมื่ายเลืข้	1(8)
นายว์ิน์จั ศ์ลามงคล

ด้�านการบัญ่ชุ่บริหาร

หมื่ายเลืข้	1(9)
นางภััทรลดา สุง่าแสุง

นายีกสภาวิิชุาชุ่พบัญ่ชุ่
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เก็บตก

เลือกตั้ง  สภาวิชาชีพบัญชี 2563

	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	22	สิิงหาคมื่	2563	ท่ี่�ผ่่านมื่า	เป็็นวัันท่ี่�สิภาวิัชาช่พบััญช่ได้้กำำาหนด้วัันป็ระชุมื่ใหญ่วิัสิามัื่ญเพ่�อเล่ือกำตัั้�งนายกำสิภาวิัชาช่พบััญช่ 
กำรรมื่กำารสิภาวัิชาช่พบััญช่	ป็ระธานคณะกำรรมื่กำารวัิชาช่พบััญช่แต่ั้ลืะด้้าน	ณ	ห้องภิรัชตั้์	Hall	1-3	(ชั�น	2)	 ศููนย์นิที่รรศูกำารแลืะกำารป็ระชุมื่ 
BITEC	เขตั้บัางนา

	 สิำาหรับัปี็น่�ม่ื่ผู้่ลืงสิมัื่ครชิงตั้ำาแหน่งถึึง	2	 ท่ี่มื่	 ด้้วัยกัำน	 ซึึ่�งท่ี่มื่ท่ี่�	1	นำาท่ี่มื่โด้ย	นายจัักำรกำฤศูฏิิ์�	พาราพันธกุำลื	แลืะท่ี่มื่ท่ี่�	2	นำาท่ี่มื่โด้ย 
นายวัรวัิที่ย์	 เจันธนากำุลื	สิร้างควัามื่ตั้่�นเตั้้นให้กัำบัชาวับััญช่เป็็นอย่างมื่ากำ	วั่าใครจัะได้้ถูึกำจัารึกำช่�อเป็็นนายกำสิภาวัิชาช่พบััญช่	คนท่ี่�	 5 
ของสิภาวิัชาช่พบััญช่	แลืะบัรรยากำาศูกำารเล่ือกำตัั้�งในวัันนั�นเป็็นอย่างไร	TFAC	Newsletter	ฉบัับัน่�ม่ื่ภาพบัรรยากำาศูในวัันนั�นมื่าฝากำค่ะ

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

	 ถึึงแม้้ว่่าสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไว่รัส 
COVID-19	 จะดีขึ�นแล้้ว่	 แต่่สภาวิ่ชื้าชีื้พบัญชีื้ก็การ์ดไม่้ต่ก 
เพ้�อคว่าม้ปล้อดภัยของสม้าชื้ิก	 ก่อนเข้าบริเว่ณ์งานเราได้ 
ต่รว่จวั่ดอุณ์หภูมิ้ของทุุกทุ่าน	พร้อม้จัดเต่รียม้เจล้ล้้างม้้อจัดว่างไว้่
ต่าม้ทีุ�ต่่าง	ๆ 	รว่ม้ถึึงการจดัว่างเกา้อี�ให้นั�งแบบ	Social	Distancing 
ต่่อให้ทุ่านสม้าชิื้กนั�งกันเต็่ม้	Hall	ห้องประชุื้ม้	ก็มั้�นใจได้เล้ยค่ะ
ว่่า	ปลือดีภัย ห่างไกัลื COVID-19	ค่ะ

	 ก่อนทีุ�จะเข้าคูหา	 เปิดให้ใช้ื้สิทุธิิล้งคะแนนเสียงเล้้อกตั่�งจะต้่องมี้ 
การประชื้มุ้ใหญวิ่่สาม้ญักอ่น	เราจะเหน็ว่่ากรรม้การในการจดัการเล้้อกตั่�งครั�งนี�
แต่่ล้ะทุา่นเปน็กรรม้การผูู้ทุ้รงคณุ์วุ่ฒิิม้ากคว่าม้สาม้ารถึ	แล้ะม้าจากหล้ากหล้าย
องค์กร	รับรองได้เล้ยค่ะว่่า	โปร์่งใส ห่างไกัลืทีุ่จร์ิตั้ แน่นอนค่ะ

	 การเล้้อกตั่�งสภาว่ิชื้าชื้ีพบัญชื้ีครั�งนี�	 เราได้เปลี้�ยนระบบไปใช้้ PIN Code  
เพื่่�อใช้้ที่ดีแที่นกัาร์ลืงลืายม่อช้่�อ	ในระบบบัญชีื้รายช้ื้�อผูู้้มี้สิทุธิิเล้้อกตั่�งทุำาให้ 
ร่นระยะเว่ล้าในการไม่้ต้่องค้นหาบัญชีื้รายช้ื้�อแล้ะล้งล้ายม้้อช้ื้�อ	ซึึ่�งทุำาให้ประหยัดขั�นต่อน 
การเล้้อกตั่�งเป็นอย่างม้าก
	 แล้ะด้ว่ยยคุสมั้ยทีุ�เปลี้�ยนไป	การนำาเทุคโนโล้ยีม้าประยุกต์่ใช้ื้ในการเล้้อกตั่�งก็เป็น 
ทุางเล้้อกทีุ�ไม่้เล้ว่นะคะ	ไม่้อยากนั�นเราจะไม่้เห็นภาพบรรยากาศทีุ�น่ารัก	ๆ	แบบนี�ค่ะ

ภาพื่นี�ผู้้้เข้ียนข้อตั้ั�งช้่�อให้วั่า  วััยเกั๋ายุคึดีิจิที่ัลืวััยเกั๋ายุคึดีิจิที่ัลื เข้้าร์หัสเอง
ข้อ PIN Code เอง นักัเลืงพื่อคึ่ะ
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อยู่บ้านอาจจะเหงา	ม้าเล้้อกตั่�งนายกสภาฯ	กับเรา	คว่าม้เหงาจะหายไป	ได้เจอเพ้�อน	ๆ	ร่ว่ม้วิ่ชื้าชีื้พ	สดช้ื้�นบว่กสดใสค่ะ

ภาพื่นี�ข้อตั้ั�งช้่�อวั่า ข้้างนอกัคึนเยอะ ข้้างในเงียบมากั ๆข้้างนอกัคึนเยอะ ข้้างในเงียบมากั ๆ 
555 ข้นาดียังไม่อนุญ่าตั้ให้เข้้าคึ้หา กั็มีสมาช้ิกั 
มาตั้่อคึิวัเพื่่�อเข้้าใช้้สิที่ธิใช้้เสียงกัันเตั้็ม Hall แลื้วั

9.50	น.	อนุญาต่	ให้เข้าเขต่พ้�นทีุ�เล้้อกตั่�งได้
10.01	น.	ถึึงเว่ล้าเล้้อกตั่�ง

ก่อนเปิดให้เข้าใช้ื้สิทุธิิ	เราเปิดให้ดูหีบ	ณ์	ทีุ�ต่รงนี�เล้ยจ้า
ในหีบนั�นว่่างเปล่้า	ในใจเรานั�นยังห่ว่งใย

ห่ว่งใยว่่าทีุม้ไหนจะเป็นผูู้้ชื้นะ	#ลุ้้นด้ว่ยใจระทึุก

ถึึงเว่ล้าเข้าคูหา	กาเบอร์ทีุ�รักทีุ�ชื้อบ	รักทีุม้	1	กาเบอร์	1	รักทีุม้	2	กาเบอร์	2	รักคนมี้เจ้าของต้่องกาเบอร์อะไรค่ะ	ฮิิ้�ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่	#ลุ้้นต่่อไป

15.00	น.	ได้เว่ล้าปิดหีบ	ทีุม้งานพร้อม้	เต่รียม้ตั่ว่ขนหีบไปนับคะแนน	

บรรยากาศห้องนับคะแนนก็จะเป็นเช่ื้นนี�จ้า	เปิดให้ดูกันเต็่ม้	ๆ	ไปเล้ย	ว่่าเป็นบัต่รดี	หร้อว่่าบัต่รเสีย	นาทีุนี�ลุ้้นยิ�งกว่่าลุ้้น

	 สิ�นสุดของการลุ้้น	คณ์ะกรรม้การการเล้้อกตั่�งประกาศผู้ล้การเล้้อกตั่�ง	ผู้ล้ปรากฏว่่า 
นายวัรวิัที่ย์	 เจันธนากุำลื	 เป็นนายกสภาว่ิชื้าชื้ีพบัญชื้ี	ว่าระ	2563-2566	โดยมี้คณ์ะกรรม้การ 
ทีุ�ม้าจากทีุม้ทีุ�	1	แล้ะทีุม้ทีุ�	2	บริหารงานสภาวิ่ชื้าชีื้พบัญชีื้ร่ว่ม้กัน	 ผูู้้เขียนขอแสดงคว่าม้ยินดี 
กับนายกสภาวิ่ชื้าชีื้พบัญชีื้คนใหม่้	แล้ะคณ์ะกรรม้การทุุกทุ่านทีุ�ได้ต่ำาแหน่งด้ว่ยนะคะ	^^

โดย..ส่่วนส่่�อส่ารองค์์กร
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ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ 

ทีีมผู้้�สอบบัญชีีในอนาคตรวมถึึงผู้้�เชีี�ยวชีาญเฉพาะทีางธุุรกิิจ ควรได้�รับกิารฝึึกิอบรมเกีิ�ยวกัิบ
มาตรฐานกิารรายงานทีางกิารเงินทีี�เกีิ�ยวข้�องและมาตรฐานกิารสอบบัญชีีอย่างเหมาะสม

เพ่�อช่ีวยสร�างองค์ความร้�และเพิ�มศัักิยภาพให�แก่ิสมาชิีกิในทีีม เพราะหากิผู้้�สอบบัญชีีไม่สามารถึ
เข้�าใจธุุรกิิจทีี�ตนเองตรวจสอบได้�อย่างละเอียด้และถ้ึกิต�องจะทีำาให�ไม่สามารถึพัฒนากิระบวนกิาร

คิด้และออกิแบบกิารตรวจสอบทีี�มีประสิทีธิุภาพได้�

ทักษะสำาคัญสำาหรับ

ผู้สอบบัญชี

ในอนาคต..

เทคโนโลยีและการสอบถามข้อมูล 

ความที�าทีายทีี�เกิิด้ขึ้�นค่อ ผู้้�สอบบัญชีี จะมีวิธีุกิารตรวจสอบอย่างไรภายใต�สภาพแวด้ล�อม 
ข้องกิระบวนกิารทีำางานอัตโนมัติ และความต่อเน่�องในระบบกิารควบคุมซึึ่�งก่ิอให�เกิิด้ความเสี�ยงใหม่ ๆ 

เช่ีน ความเสี�ยงด้�านกิารรักิษาความปลอด้ภัยในโลกิไซึ่เบอร์ และความเสี�ยงทีี�อาจเสียช่ี�อเสียง
(Reputation Risk) นอกิจากินี� ยังมีคำาถึามสำาคัญอีกิว่าบริษัทีสอบบัญชีีจะมีวิธีุกิารตรวจสอบ

Big Data อย่างไรให�มีประสิทีธิุภาพ และมีประสิทีธิุผู้ลมากิทีี�สุด้ ทัีกิษะ และเทีคโนโลยีทีี�มีเพียงพอ
และเหมาะสมสำาหรับกิารตรวจสอบดั้งกิล่าวหร่อไม่ และมาตรฐานกิารสอบบัญชีีทีี�มีอย่้ในปัจจุบัน

รองรับกิารใชี�นวัตกิรรมดั้งกิล่าวแล�วหร่อยัง

Soft Skills

กิารพัฒนาทัีกิษะทีางด้�านจิตวิทียาและพฤติกิรรม
รวมถึึงความสามารถึในกิารใชี�ดุ้ลยพินิจและความสงสัย
เยี�ยงผู้้�ประกิอบวิชีาชีีพ จะเป็นกุิญแจนำาไปส่้ความสำาเร็จ

ในกิารตรวจสอบ ซึึ่�งผู้้�สอบบัญชีีจะได้�รับจากิประสบกิารณ์์
โด้ยตรง และกิารฝึึกิอบรมทีี�เหมาะสม รวมถึึงกิารจัด้กิาร

สิ�งแวด้ล�อมให�ส่งเสริมต่อกิารพัฒนาทัีกิษะเหล่านั�น

เปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม

หรือความคาดหวังของสังคม

แรงกดดันให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการตรวจสอบบัญชี

ทักษะสำาคัญที่ทีม

ผู้สอบบัญชีต้องพัฒนา

แหล่งอ้างอิง : “AUDITOR SKILLS IN A CHANGING 
BUSINESS WORLD” โดย The Research

Committee of The Institute of Chartered 
Accountants of Scotland (ICAS) และ

The Financial Reporting Council (FRC) 

1

2

3
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ประเด็นเกี่ยวกับการจัดหาและการพัฒนาบุคลากร

บริษัทีไม่อาจหาบุคลากิร (Junior) ทีี�มีลักิษณ์ะนิสัยเหมาะสมกัิบงานตรวจสอบ เช่ีน นิสัยชีอบสังเกิตและช่ีางสงสัย
เน่�องจากิส่วนใหญ่ยังคงใชี�เกิณ์ฑ์์ผู้ลคะแนนสอบเป็นหลักิในกิารคัด้เล่อกิ ในข้ณ์ะทีี�กิำาลังส้ญเสียบุคลากิรทีี�มีคุณ์ภาพไป (Senior) 

ซึึ่�งส่งผู้ลกิระทีบต่อกิระบวนกิารพัฒนาคุณ์ภาพบุคลากิร ทัี�งนี� หากิอัตราส่วนระหว่าง Senior ต่อ Junior อย่้ในระดั้บส้ง
หร่อมีผู้้�เชีี�ยวชีาญเฉพาะทีางธุุรกิิจเข้�าร่วมทีีมผู้้�สอบบัญชีี จะช่ีวยให�เกิิด้กิารพัฒนาความร้�และเป็นผู้ลดี้ต่อทีีมได้�มากิกิว่า
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งต่อ Junior เพราะมีพี� ๆ คอยให�คำาแนะนำา ทัี�งนี� ต�องยอมรับว่าบางครั�งกิารปล่อยให�เกิิด้คำาถึามง่าย ๆ

ในกิารปฏิิบัติงานอาจส่งผู้ลดี้ต่อคุณ์ภาพงานในภาพรวมมากิว่า เพราะนอกิจากิ Junior ไม่กิลัวทีี�จะถึามแล�ว
งานตรวจสอบทีี�ได้�ย่อมมีคุณ์ภาพและก่ิอให�เกิิด้กิารพัฒนาทัีกิษะไปพร�อม ๆ กัิน

ผลกระทบของมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

หลักิเกิณ์ฑ์์ตามมาตรฐานไม่รองรับต่อกิารพัฒนาข้องนวัตกิรรมใหม่ ๆ ซึึ่�งบางครั�งทีำาให�เกิิด้กิารทีำางานทีี�ซึ่ำ�าซึ่�อนกัิน
เช่ีน แม�ว่าเราจะทีำากิารตรวจสอบข้�อม้ลจากิประชีากิรทัี�งหมด้ แต่มาตรฐานยังคงกิำาหนด้ให�เราตรวจสอบเพิ�มเติม เพ่�อให�มั�นใจว่า
สอด้คล�องกัิบข้�อกิำาหนด้เฉพาะข้องมาตรฐานแล�ว อย่างไรก็ิตามหากิมีกิารเปลี�ยนวิธีุกิารประเมินกิารปฏิิบัติงาน จากิเดิ้มประเมิน
ว่ากิารปฏิิบัติงานตรวจสอบได้�บรรลุผู้ลตามหลักิกิารหร่อวัตถุึประสงค์ข้องกิารตรวจสอบนั�น ๆ แล�วหร่อไม่ เช่ีนนี�จะช่ีวยส่งเสริม 
ให�ผู้้�สอบบัญชีีสามารถึใชี�ดุ้ลยพินิจในกิารตัด้สินใจว่าจะทีำาอย่างไรให�กิารตรวจสอบนั�น ๆ บรรลุหลักิกิารข้องมาตรฐานได้�ดี้ทีี�สุด้ 

ซึึ่�งนอกิจากิจะช่ีวยปรับปรุงคุณ์ภาพงานตรวจสอบแล�ว กิารมุ่งผู้ลลัพธ์ุมากิกิว่ากิำาหนด้ขั้�นตอนอาจลด้เวลาทีี�ต�องเสียไปกัิบกิารคอย
ปรับมาตรฐานกิารสอบบัญชีีเพ่�อรองรับกิารเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ทัี�งนี� ระเบียบ ข้�อบังคับข้องบริษัทีในกิารกิำาหนด้วิธีุกิารตรวจสอบ 

ยังอาจส่งผู้ลกิระทีบต่อกิารใชี�ดุ้ลยพินิจข้องบุคคลากิร และก่ิอให�เกิิด้ข้�อจำากัิด้ในกิารตอบรับนวัติกิรรมใหม่ ๆ

การขาดความดึงดูดใจในอาชีพตรวจสอบบัญชี

ทีี�ผู่้านมามีมุมมองเกีิ�ยวกัิบหน่วยงานทีี�มีอำานาจในกิารกิำากัิบด้้แลเกีิ�ยวกัิบกิารมุ่งเน�นหาว่าใครทีำาอะไรผิู้ด้และให�บทีลงโทีษ
มากิกิว่ากิารชีมเชียในสิ�งทีี�ผู้้�นั�นปฏิิบัติได้�ดี้ และส่งเสริมให�ได้�รับกิารยอมรับในวงกิว�าง จึงส่งผู้ลให�เกิิด้ความกิลัวในกิระบวนกิาร

ตัด้สินใจ ซึึ่�งเป็นผู้ลให�ลด้กิารใชี�ดุ้ลยพินิจเยี�ยงผู้้�ประกิอบวิชีาชีีพบัญชีี ซึึ่�งหน่วยงานทีี�มีอำานาจในกิารกิำากัิบด้้แลต�องรีบทีำากิารแกิ�ไข้
ความเข้�าใจผิู้ด้ในส่วนนี� รวมถึึงผู้้�ประกิอบวิชีาชีีพต�องปรับเปลี�ยนมุมมองเกีิ�ยวกัิบวิชีาชีีพ โด้ยแสด้งให�เห็นถึึงบทีบาที 
ข้องผู้้�สอบบัญชีีในสังคม และกิารใชี�ความร้�ความสามารถึในฐานะผู้้�เชีี�ยวชีาญเพ่�อดึ้งด้้ด้ให�เกิิด้ความน่าสนใจมากิยิ�งขึ้�น

อุปสรรคต่อการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป

5

3

4
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นักบัญชีกับการจัดระเบียบชีวิตแบบทำามือ

ด้วย Bullet Journal (BUJO)

	 เชื่อ่ว่า่นักับัญัชื่หีลายท่า่นัรัักการัจดบันััทึ่กเป็น็ัชีื่ว่ติจิตใจ	ชีื่ว่ติตดิกรัะดาษ	ชื่น่ัชื่อบัวิ่ถีีชีื่ว่ติแบับัอนัาล็อกและเบัอ่กับั

สมุุดจดบัันัท่ึกแบับัเดิมุ	ๆ	ท่ี�มุีพื้้�นัท่ี�ว่่างในัป็ฏิิท่ินัไมุ่เพื้ียงพื้อ	การัจัดรัะเบัียบัชื่ีว่ิตด้ว่ย	“Bullet	Journal”	ก็เป็็นัท่างเล้อก

หนัึ�งท่ี�นั่าสนัใจ	 แถีมุสรั้างสรัรัค์์จินัตนัาการัได้อิสรัะตามุตัว่ตนัท่ี�ค์ุณเป็็นั	สิ�งนัี�แตกต่างจากการับัันัท่ึกท่ั�ว่ไป็อย่างไรั	 และ 

มุีป็รัะโยชื่นั์อะไรั	เตรัียมุสมุุดแล้ว่ลองท่ำาตามุไป็พื้รั้อมุกันัได้เลย

	 Bullet	Journal	ถููกคิิดค้ินโดย	Ryder	Carroll	นักออกแบบและนักเขีียนชาวอเมริิกัน	เพ่ื่�อจััดริะเบียบชีวิต	การิทำำางานให้้
มีปริะสิิทำธิิภาพื่มากข้ี�น	และเป็นการิพัื่กจัากคิวามว่�นวายในโลกดิจิัทัำลอีกด้วย	เพื่ริาะการิเขีียนจัะทำำาให้้มีสิมาธิิมากยิ�งข้ี�นและสิ�งเสิริิม
คิวามคิิดสิริ้างสิริริคิ์	 โดยคิวามห้มายขีอง	Bullet	Journal	ไม�ใช�แคิ�รูิปแบบขีองสิม่ดห้ร่ิอเคิริ่�องม่อจัดบันท้ำก	แต�มันค่ิอการิจััดการิ
กริะบวนคิวามคิิดผ่�านกริะดาษ	ด้วยการิอ้างอิงจัาก

Bullet Journal หรือ BUJO คืออะไร

•	 สิิ�งทีำ�ค่ิณทำำา	สิิ�งทีำ�ค่ิณคิวริทำำาและสิิ�งทีำ�ค่ิณต้องการิจัะทำำาในอนาคิต	(Mental	Inventory)

•	 ตั�งเป้าห้มายทีำ�ชัดเจัน	(Set	Goal)

•	 ย้อนกลับมาดูเพ่ื่�อตริวจัสิอบเป็นปริะจัำาในท่ำกวัน	(Recap)

•	 จััดคิวามย่�งเห้ยิงไร้ิริะเบียบให้้เข้ีาทีำ�เข้ีาทำาง	(Declutter)

•	 บันท้ำกกิจักริริมแบบละเอียด	(Habit	Tracker)
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1) Index เรีิยกแบบเข้ีาใจัง�าย	ๆ	 เลยก็ค่ิอ	“สิาริบัญ”	 สิิ�งนี�จัะช�วยให้้เริาคิ้นห้าขี้อมูลต�าง	ๆ	 ทีำ�เริาบันท้ำกไว้ 
	 ให้้ง�ายข้ี�น

	 Bullet	Journal	 ต้องการิองค์ิปริะกอบพ่ื่�นฐานเพีื่ยงเทำ�านี�	 ถู้าค่ิณต้องการิจัดบันท้ำก	วาด	ห้ร่ิอแปะภาพื่ใด	ๆ	 เพิื่�มเติม 
ก็สิามาริถูสิร้ิางได้ตามคิวามต้องการิขีองค่ิณ	เช�น	Mood	Tracker	บันท้ำกอาริมณ์ปริะจัำาวัน	บันท้ำก	Playlist	เพื่ลงทีำ�ชอบ	ริวมอัลบั�ม
ภาพื่ปริะทัำบใจัผ่สิานกับการิเขีียนบันท้ำกลงไปในภาพื่

	 การิทำำา	Bullet	Journal	เริิ�มต้นไม�ยากและมีคิวามเป็นอิสิริะ	นักบัญชีสิามาริถูสิร้ิางสิริริค์ิในรูิปแบบใดก็ได้	 เน้นเขีียน	เน้นวาด	
ห้ร่ิอนำาภาพื่มาปะติดลงในสิม่ดก็สิามาริถูทำำาได้ทัำ�งห้มด	แต�จัะต้องมีองค์ิปริะกอบพ่ื่�นฐาน	2	ข้ีอ	ค่ิอ	Rapid	Logging	และ	Module

หลักการทำา Bullet Journal

1.	Rapid	Logging	หรั้อว่ิธีการัจดบัันัท่ึกท่ี�ต้องกรัะชื่ับัและเข้าใจง่าย

2.	Module	โค์รังสรั้างหรั้อขอบัเขตการับัันัท่ึกท่ี�ชื่่ว่ยจัดรัะเบัียบัให้ง่ายขึ�นั

1)	Topics	ช่ื่�อหััวข้้อ	ท่ำกกิจักริริมทีำ�เริาทำำาจัะต้องมีการิตั�งหั้วข้ีอไว้เพ่ื่�อให้้ง�ายต�อการิบันท้ำกและใช้ในการิจััด 
	 ห้มวดห้มู�

+	 แทำนสิิ�งทีำ�ต้องทำำา	ห้ร่ิอ	To	do
X	 แทำนงานทีำ�ทำำาเสิร็ิจัแล้ว	ปกติค่ิอเขีียนทัำบตัวข้ีางบน
>	 แทำนงานทีำ�ไม�เสิร็ิจัแล้วต้องย้ายไปวันอ่�น
-	 แทำนการิบันท้ำกทัำ�วไป	(Note)
◌	 แทำน	Event	ห้ร่ิอกิจักริริมทีำ�ต้องทำำา

2)	Page	Number	เลข้หัน้้า	ค่ิณจัะต้องเขีียนเลขีห้น้าไว้และมีการิจััดสิาริบัญในห้น้าแริก	ๆ

3)	Short	Sentences	ประโยคสัั้�น้	ๆ	เช�น	งานทีำ�ต้องทำำา	นัดห้มาย	บันท้ำกช�วยจัำา	ห้ร่ิออะไริก็ได้ทีำ�เป็น 
	 การิบันท้ำกแบบสัิ�น	ๆ

4) Bullets	สิิ�งนี�เป็นหั้วใจัขีองการิทำำา	Bullet	Journal	ค่ิอการิแสิดงสิถูานะในการิบันท้ำกสิิ�งต�าง	ๆ	โดยเริา 
	 สิามาริถูสิร้ิางสัิญลักษณ์ด้วยตัวเองได้	แต�ก็จัะมีแนวทำางห้ลักทีำ�คินนิยมใช้	เช�น

2) Future Log	การิวางแผ่นล�วงห้น้าในริะยะยาว	โดยสิ�วนมากมักจัะเป็นกิจักริริมพิื่เศษ	เช�น	เทีำ�ยวต�างปริะเทำศ 
	 ลาพื่ักริ้อน	 ซ้ึ่�งสิามาริถูตีตาริางตามคิวามเห้มาะสิม	แต�ก็อย�าล่มเว้นทีำ�ไว้สิำาห้ริับการิทำำา	Bullet	ห้ร่ิอบันท้ำก 
	 อ่�น	ๆ	ด้วย

3) Monthly Log	บันท้ำกแบบริายเด่อน	การิบันท้ำกแบบนี�ห้ลายคินจัะค้่ินชิน	เพื่ริาะเริาสิามาริถูวาดและเขีียนเป็น 
	 ปฏิิทิำนไว้ได้เลย	สิ�วนนี�ค่ิณสิามาริถูเขีียนกจิักริริมทีำ�ต้องทำำาต�าง	ๆ 	ในแบบริายเด่อนไดเ้ลย	และเห้ม่อนกับ	Future	 
	 Log	อย�าล่มเว้นทีำ�ไว้สิำาห้รัิบการิทำำา	Bullet	ห้ร่ิอบันท้ำกอ่�น	ๆ	ด้วย

4) Daily Log / Weekly Log	 ถู้าค่ิณเป็นคินละเอียดห้ร่ิอต้องการิในริะดับริายวันค่ิณก็สิามาริถูทำำาเป็น 
	 แบบริายวันห้ร่ิอริายสัิปดาห์้ได้เลย	โดยเง่�อนไขีก็ไม�ต�างกับ	Monthly	Log
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ประโยชน์ของการทำา Bullet Journal

	 การิทำำา	Bullet	Journal	มีปริะโยชนใ์นห้ลาย	ๆ 	สิ�วน	ตั�งแต�	ช�วยในการิจััดการิงาน 
ช�วยบันท้ำกกิจักริริมต�าง	 ๆ	 ทีำ�กริะจััดกริะจัายให้้เป็นริะเบียบมากยิ�งข้ี�น	 ฝึึกฝึน 
การิจััดริะเบียบทำางคิวามคิิด	 เพิื่�มทัำกษะการิออกแบบศิลปะ	ช�วยให้้เริาอยู�กับตัวเอง 
มากขี้�น	ทำำาให้้เริาได้ทำบทำวนสิิ�งทีำ�ต้องทำำาในอดีต	 ปัจัจ่ับัน	และอนาคิตได้โดยไม�มีอะไริ 
มาริบกวน	เพื่ริาะการิเขีียนต้องใช้สิมาธิิ	มีเวลามากพื่อทีำ�จัะไตริ�ตริองสิิ�งต�าง	ๆ

	 เม่�อได้รู้ิจัักกับ	Bullet	Journal	 กันแล้ว	นักบัญชีท่ำกทำ�านลองสิำาริวจัตัวเอง 
กันดูว�า	 เริาสิามาริถูจััดริะเบียบชีวิตได้มากน้อยแคิ�ไห้น	ถู้ายังย่�งยากซัึ่บซ้ึ่อน	งานห้ร่ิอ
เป้าห้มายยังกริะจััดกริะจัาย	และค่ิณต้องการิจััดริะเบียบมัน	ลองทำำาให้้ง�ายข้ี�นด้วย 
การิทำำา	Bullet	Journal

	 กิจัวัตริปริะจัำาวันขีองนักบัญชีแต�ละคินนั�นแตกต�างกัน	บางคินเน้นวางแผ่นริะยะสัิ�น	บางคินก็เน้นวางแผ่นริะยะยาว 
Bullet	Journal	เปิดช�องว�างให้้กับคินทีำ�ชอบบันท้ำกทัำ�งสิองรูิปแบบ	เพ่ื่�อให้้ตอบโจัทำย์กับชีวิตปริะจัำาวันขีองตัวเองมากทีำ�ส่ิด

แผนระยะยาว เน้นการิบันท้ำกด้วยโคิริงสิร้ิางแบบ	Future	Log	ห้ร่ิอ	Monthly 
Log	 เพื่ริาะจัะทำำาให้้นักบัญชีนั�นมองเห็้นสิิ�งทีำ�ต้องทำำาในริะยะยาว	 และทำางทีำ�ดี 
ค่ิณคิวริบันท้ำกในโคิริงสิริ้างนี�ด้วย	Bullet	 ทีำ�เป็น	Goals	ห้ร่ิอเป้าห้มายในสิิ�งทีำ�ค่ิณ 
ต้องการิ	 มากกว�าเป็นการิบันท้ำกกิจักริริมแบบ	 Tracking	 ก็จัะตอบโจัทำย์กับ 
แผ่นริะยะยาวมากกว�า

แผนระยะสั้ั�น เน้นการิบันท้ำกด้วยโคิริงสิร้ิางแบบ	Daily	Log	ห้ร่ิอ	Weekly	Log	
เพ่ื่�อให้้เห้็นภาพื่แบบชัดเจันยิ�งข้ี�นในริายวันห้ร่ิอริายสัิปดาห์้	และเพิื่�มบันท้ำกช�วยจัำา 
(Reminder)	 เป็นตัวช�วยในการิบันท้ำก	 ห้ร่ิอจัะบันท้ำกแบบ	 Tracking	 ทีำ�เน้น 
การิบันท้ำกกิจักริริมต�าง	ๆ 	แบบละเอียด	เช�น	Mood	Tracker,	Habit	Tracker	ก็จัะตอบ
โจัทำย์แผ่นริะยะสัิ�นมากกว�า

“แผนสั้ั�น แผนยาว” เขียนแบบไหนให้ตอบโจทย์

ท่ี่�มา : https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/bullet-journal.html
เร่ียบเร่ียงโดย : ส่่วนส่่�อส่ารีองค์์กรี
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	 หลัังจาก	Work	From	Home	ในช่่วงการแพร่ระบาดของเช้่�อไวรัส	COVID-19	ผู้้�เขียนเห็นนักบัญชี่หลัาย	ๆ	ท่่าน	บ่นถึึงนำ�าหนักตััว 
ที่�เพ่�มขึ�น	แลัะตัอนนี�สถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้่�อไวรัส	COVID-19	 เร่�มดีขึ�นแลั�ว	การท่ำางานเร่�มกลัับมาท่ำางานที่�ออฟฟิศตัามปกต่ั 
ผู้้�คนเร่�มออกมาข�างนอก	 เด่นห�างสรรพส่นค�า	 เด่นท่างท่่องเที่�ยว	แลัะพบปะผู้้�คนมากขึ�น	 ดังนั�น	ภาพลัักษณ์์	นำ�าหนักตััว	 สุขภาพจึงเป็น 
เร้�องสำาคัญ	ท่ำาให�ผู้้�อ่านหลัาย	ๆ	ท่่าน	 เร่�มที่�จะมองหาว่ธีีการการออกกำาลัังกาย	การด้แลัสุขภาพกันมากย่�งขึ�น	 ผู้้�เขียนค่ดว่าหลัาย	ๆ	ท่่าน 
ต่ัางก็มีว่ธีีการในการออกกำาลัังกายในแบบฉบับของตััวเอง	แต่ัร้�หร้อไม่ว่า	การออกกำาลัังกายของท่่านในทุ่กวันนี�	สามารถึเผู้าผู้ลัาญพลัังงาน 
ได�กี�แคลัลัอรี�

	 TFAC	Newsletter	ฉบัับันี้้�	 จึึงขอหยิิบัยิกเอาตารางพลัังงานี้ท้ี่�เผาผลัาญจึากการออกกำาลัังกายิท้ี่�เห็นี้ได้้บ่ัอยิ	ๆ	 ในี้ชี้วิิตประจึำาวิันี้	 

ระยิะเวิลัา	30	นี้าที่้	โด้ยิแบั่งตาม	3	ชี่วิงนี้ำ�าหนี้ัก	ด้ังนี้้�ค่่ะ

	 จากข้้อมููลดัังกล่าวจะเห็็นได้ัว่า	นำ�าห็นักตััวข้องผูู้้ออกกำาลังกาย	ระยะเวลา	และความูเร็วในการออกกำาลังกายเป็็นส่่วนส่ำาคัญท่ี่�จะกำาห็นดั
อัตัราการเผู้าผู้ลาญพลังงาน	เมู่�ออ่านตัารางพลังงานเผู้าผู้ลาญจากการออกกำาลังกายแล้ว	ผูู้้อ่านห็ลาย	ๆ	ท่ี่าน	คงส่ามูารถนำาข้้อมููลดัังกล่าวไป็ป็รับใช้้
กับการออกกำาลังกายข้องตััวเองได้ั	สุ่ดัท้ี่ายแต่ัไมู่ท้ี่ายสุ่ดัก่อนจบบที่ความู	ผูู้้เข่้ยนอยากจะบอกทุี่กท่ี่านว่า	“สุขภาพดีไม่มีขาย	อยากได�ตั�องท่ำาเอง”	
อย่าล่มู	หั็นมูาดูัแลสุ่ข้ภาพร่างกาย	ออกกำาลังกายกันบ้างนะคะ	ข้อบคุณค่ะ

ตารางพลังงานที่เผาผลาญได้

	 	 	 	 	 จากการออกกำาลังกายในชีวิตประจำาวัน

ท่ี่�มา: https://www.noozup.me/910573/
เร่ียบเร่ียงโดย: ส่่วนงานส่่�อส่ารีองค์์กรี

ต่ำำ��กว่่� 57 กิโลกรััม 58-70 กิโลกรััม 71-84 กิโลกรััม

โยคะ

ปั่่�นจัักรัย�น

แอโรับิิค (พื้้�นฐ�น)

แอโรับิิค (พื้้�นขั้ั�นสููง)

ว่อลเลย์บิอล

กอล์ฟ

เดิิน (30 น�ทีี/กม.) ว่ิ�ง (19 น�ทีี/กม.)

กรัะโดิดิเชื้อก

นอน

ดิูทีีว่ี

ทีำ�อ�ห�รั

ปั่ลูกต่ำ้นไม้

ทีำ�สูว่น

เดิิน (24 น�ทีี/กม.) ว่ิ�ง (16 น�ทีี/กม.)

เดิิน (20 น�ทีี/กม.) ว่ิ�ง (10 น�ทีี/กม.)

ย้�ยเฟอรั์นิเจัอรั์,

จััดิบิ้�นใหม่

ทีำ�คว่�มสูะอ�ดิ (ล้�งรัถ,

เชื็ดิหน้�ต่ำ่�ง)

เลี�ยงลูก (อ�บินำ��,

ปั่้อนอ�ห�รั)

ว่่�ยนำ��

120 Kcal 135 Kcal

210 Kcal 120 Kcal

165 Kcal 75 Kcal

210 Kcal 23 Kcal

90 Kcal 19 Kcal

105 Kcal 300 Kcal

120 Kcal 240 Kcal

135 Kcal 300 Kcal

150 Kcal

180 Kcal

210 Kcal

495 Kcal

135 Kcal

105 Kcal

149 Kcal 167 Kcal

260 Kcal 149 Kcal

205 Kcal 93 Kcal

260 Kcal 28 Kcal

112 Kcal 23 Kcal

130 Kcal 372 Kcal

149 Kcal 298 Kcal

167 Kcal 372 Kcal

186 Kcal

223 Kcal

260 Kcal

614 Kcal

167 Kcal

130 Kcal

178 Kcal 200 Kcal

311 Kcal 178 Kcal

244 Kcal 111 Kcal

311 Kcal 33 Kcal

133 Kcal 111 Kcal

155 Kcal 444 Kcal

178 Kcal 355 Kcal

200 Kcal 444 Kcal

222 Kcal

266 Kcal

311 Kcal

733 Kcal

200 Kcal

155 Kcal
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	 ถูกเลิกจ้าง

   ต้องได้ เงินชดเชย	จากนายจ้างเท่าไร

	 ถึึงแม้้ว่่าสถึานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไว่รัส	COVID-19	จะดีขึ�นเร้�อย	ๆ 	แต่่สถึานการณ์์อ้�น	ๆ 	ก็ยังอย่่ในช่ื้ว่ง	ทรง	ๆ 	ทรุด	ๆ  
	โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย	เราจะเห็็นได้ต่าม้ห็น้าห็นังส้อพิม้พ์และห็น้าฟีีดข่าว่ในโซเชีื้ยลมี้เดียต่่าง	ๆ 	ห็ลายบริษัท	
ห็ลายผู้่้ประกอบการสั�งปิดกิจการเน้�องจากพิษ	COVID-19	ทำาให้็มี้ล่กจ้างที�ต่กงานเพิ�ม้ขึ�นในห็ลาย	ๆ 	สายอาชีื้พ	และสายอาชีื้พบัญชีื้ 
อย่างเราก็ได้รับผู้ลกระทบด้ว่ยเช่ื้นกัน	TFAC	Newsletter	ฉบับนี�	จึงอยากนำาเสนอกรณี์พนักงานถ่ึกเลิกจ้าง	ห็ร้อให้็ออกจากงาน	 
โดยไม่้ได้ม้าจากคว่าม้ผิู้ดของพนักงาน	ห็ร้อล่กจ้าง	นายจ้างจะต้่องจ่ายเงินค่าชื้ดเชื้ยเพ้�อให้็มี้เงินใช้ื้ในระห็ว่่างที�ว่่างงานลง	ห็ร้อ
เป็นเงินทุนในการห็างานให็ม่้อย่างไร

	 ซึ่่�งเงินค่่าชดเชยที่่�นายจ้างจะต้้องชดเชยให้้	จะแบ่่งออกเป็็น	2	ส่่วนให้ญ่่	ๆ	ค่ือ

หมายเหตุ กรณีีนายจ้างเลิิกจ้างโดยลิูกจ้างไม่มีความผิิด

1.	 เงินค่่าต้กใจ	 ในกรณ์ีของการที �เราถึ่กเลิกจ้างโดยไม้่บอกให็้ร่ ้ก ่อนล่ว่งห็น้า 
	 ห็ร้อบอกล่ว่งห็น้าน้อยกว่่า	 60	 ว่ัน	นายจ้างนั �นจะต่้องจ่ายค่าชื้ดเชื้ยพิเศษแทน 
	 การบอกล่ว่งห็น้าให้็แก่ล่กจ้างเท่ากับค่าจ้างอัต่ราสุดท้าย	60	วั่น	ห็ร้อเท่ากับการทำางาน	 
	 60	วั่นสุดท้ายสำาห็รับล่กจ้างซึ�งได้รับค่าจ้างต่าม้ผู้ลงาน

2.	เงินค่่าชดเชยการถูกเลิกจ้าง	ในกรณี์ถ่ึกให้็ออกจากงานโดยที�ไม่้มี้คว่าม้ผิู้ดและ 
	 ไม้่สม้ัครใจจะออก	ล่กจ้างม้ีสิทธิิจะได้รับค่าชื้ดเชื้ยซึ�งจะขึ�นอย่่กับจำานว่นเงินเด้อนและ 
	 อายุของการทำางาน	ยิ�งอย่่กับบริษัทม้านานก็จะยิ�งได้ค่าชื้ดเชื้ยม้าก	โดยนายจ้างต้่องเป็น 
	 คนจ่ายค่าชื้ดเชื้ยให้็ล่กจ้าง	ซึ�งเป็นค่าชื้ดเชื้ยที�คำานว่ณ์จากอายุงานของล่กจ้างเอง

120	วัน	-	1	ป็ี
30

วัน

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

1	เดือน

90

วัน

180

วัน

240

วัน

300

วัน

400

วัน

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

3	เดือน

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

6	เดือน

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

8	เดือน

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

10	เดือน

ค่าจ้างอัตราสุุดท้าย

400	วัน

1	-	3	ป็ี

3	-	6	ป็ี

6	-	10	ป็ี

10	-	20	ป็ี

20	ป็ี	ขึ้่�นไป็

 ถูกเลิกจ้าง

   ต้องได้ เงินชดเชย	จากนายจ้างเท่าไร
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ลิาออกเองโดยสุมัครใจ

ทำาให้นายจ้างได้รับความเสุียหาย

ฝ่่าฝ่ืนระเบียบการทำางานโดยนายจ้างได้ออกหนังสุือเตือนไปแลิ้ว

ได้รับโทษจำาคุกตามคำาพิิพิากษา

ทุจริตต่อนายจ้าง

ประมาททำาให้นายจ้างได้รับความเสุียหายอย่างร้ายแรง

ลิะทิ�งการทำางานติดต่อกัน 3 วัน

สุัญญาจ้างงานกำาหนดระยะเวลิาไว้แน่นอน

	 เพิ่ิ�มเต้ิม	ส่ำาห้รับ่ขึ้้อยกเว้นส่ำาห้รับ่นายจ้างที่่�ไม่ต้้องจ่ายค่่าชดเชย

 ทั�งนี� ลิูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจากการเลิิกจ้าง เม่อทำางานครบ 120 วันขึ้้�นไป แลิะถููกให้ออกจากงานทั�งที� 

ไม่สุมัครใจ ไม่ว่านายจ้างจะแจ้งลิ่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

ท่ี่�มา: https://lb.mol.go.th
เร่ียบเร่ียงโดย: ส่่วนงานส่่�อส่ารีองค์์กรี
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แนะนำ�

e-Booklet
คำ�อธิบ�ยข้อบังคับ

สภ�วิช�ชีพบัญชี

ว่าด้วยจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

	 คณะกรรมการของสหพันธ์์นักบัญชีระหว่าง 

ประเทศ	 (IFAC)	 ได้แต่่งต่ั�งคณะกรรมการมาต่รฐาน 

จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำาหรับนักบัญชี	 (IESBA) 

ซ่ึ่�งเปน็หน่วยงานอิสระทำาหน้าที�กำาหนดมาต่รฐานและพฒันา 

ประมวลจรรยาบรรณสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

และจัดทำาคู่มือประมวลจรรยาบรรณ	ปี	2014	

	 คู่่�มืือประมืวลจรรยาบรรณ	ปี	2014	น้ี้�ได้้ม้ืการแปล
เป็นี้ภาษาไทยโด้ยคู่ณะอนุี้กรรมืการกำาหนี้ด้จรรยาบรรณ 
เพืื่�อให้สามืารถใช้้อ้างอิงได้้	 โด้ยใช้้ชื้�อว�า	 คู่่�มืือประมืวล 
จรรยาบรรณสำาหรับผู้่้ประกอบวิช้าช้้พื่บัญช้้	

	 e-Booklet	 ข้้อบังคัู่บข้องสภาวิช้าช้้พื่บัญว�าด้้วย 
จรรยาบรรณข้องผู้่้ประกอบวิช้าช้้พื่บัญช้้	พื่.ศ.2561	ฉบับน้ี้� 
จัด้ทำาข้้�นี้เพืื่�อให้ถ่กต้้องต้ามืจริยธรรมืแห�งวิช้าช้้พื่บัญช้้ 
รวมืทั�งให้สอด้คู่ล้องกับประมืวลจรรยาบรรณข้องสหพื่ันี้ธ์ 
นัี้กบัญช้้ระหว�างประเทศ	ในี้การนี้ำาไปใช้้สำาหรับผู้่้ประกอบ
วิช้าช้้พื่บัญช้้ ท้� ใ ห้บ ริการสาธารณะและ ผู้่้ประกอบ 
วิช้าช้้พื่บัญช้้ในี้หนี้�วยงานี้ธุรกิจรวมืทั�งแนี้วคิู่ด้ในี้การปฏิิบัติ้
เพืื่�อลด้อุปสรรคู่ท้�ไมื�สามืารถปฏิิบัติ้ได้้ต้ามืหลักการพืื่�นี้ฐานี้
ข้องจริยธรรมืแห�งวิช้าช้้พื่	จ้งข้อเชิ้ญช้วนี้ผู้่้สนี้ใจศ้กษาคู่่�มืือ
ดั้งกล�าวเพืื่�อประโยช้น์ี้ในี้การปฏิิบัติ้งานี้ต้�อไป

Scan	QR	Code	เพืื่�ออ�านี้	e-Booklet
หรือ	http://www.tfac.or.th/upload/9414/Wk0x6f3diZ.pdf

Scan	QR	Code	เพืื่�อรับช้มื	Multimedia	จรรยาบรรณข้องผู้่้ประกอบ
วิช้าช้้พื่บัญช้้	ฉบับย�อในี้	3	นี้าท้	>>	https://www.youtube.com/
watch?v=EaPbQQnMWxc
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ส่่งบทความวิชาการหรือบทความวิจััย

เพื่่อจััดพื่ิมพื่์ลงในวารส่ารส่ภาวิชาชีพื่บัญชี

ขอเชิญชวน

ร่วม เ ป็็ น ส่่ วนหน่� ง  ร่ ว ม เ ป็็ น ส่่ วนหน่� ง  

  ในการพัื่ฒนาผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพื่บัญชี

ของไทยด�วยการ ส่่งบทความวิชาการ หรือ

บทความวิจััยที�ส่ัมพื่ันธ์์กับวิชาชีพื่บัญชี 

ทุกแขนงมา เผู้ยแพื่ร่ลงในวารส่าร 

ส่ภาวิชาชีพื่บัญช ีซึ่่�งเป็็นวารส่ารที�ออกป็ีละ  

3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) ได�ตั้ั�งแตั้่บัดนี�เป็็นตั้�นไป็ 

เพื่่อให�ความร้�มีการเผู้ยแพื่ร่ในวงกว�าง 

แล ะ เกิ ดป็ร ะ โยชน์ส่้ งสุ่ดแก่ผู้้� ป็ร ะกอบ

วิ ช า ชี พื่ บั ญ ชี แ ล ะ ผู้้� ที� ส่ น ใ จั ต่ั้ อ ไ ป็

ป็ีที� 2 ฉบับที� 5 พื่ฤษภาคม - ส่ิงหาคม 2563 

Volume 5 May - August 2020

ดาวน์โหลดได�แล�วที�

http://bit.ly/2k6N0wC

หรือ SCAN QR CODE

ISSN 2672-9776

ส่อบถามรายละเอียดเพิื่�มเติั้มได�ที� คุณปั็ญญรส่ ลี�ส่มบ้รณ์กิจั 

โทรศััพื่ท์ 02 685 2578 E-mail: jfac@tfac.or.th
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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

ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

• หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)”   

 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมจ่ัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

• หลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำากำาไร รุ่นที่ 1/63”  

 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (MBK Center)

• หลักสูตร “ยกระดับกระดาษทำาการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/63”   

 วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

 สมาชัิก 15,000 บาท บุคคลทั่วไป็ 19,000 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรมป็ทุมวัน ป็ริ๊นเซส (M.B.K. Center)

• หลักสูตร “ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/63”   

 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

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

 สถานที่จ่ัดอบรมสัมมนา  ณ อาคารสภาวิชัาชัีพบัญชัี ถนนสุขุมวิท 21


