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TALK

Board กล่าวทักทายเปิดเล่มโดย..

พัชรา ชาติบัญชาชัย

มุ่งมั่นพัฒนานักบัญชี

ให้เป็นนักออกแบบ

ระบบงานในยุคดิจิทัลและ 

Thailand 4.0

  สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีท่านสมาชิกให้โอกาส

ดิฉันเข้ามาท�างานให้กับสภาวิชาชีพบัญชีในต�าแหน่งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ 

วางระบบบัญชี วาระปี 2560 - 2563 ดิฉันและคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี 

มีความมุ่งม่ันท่ีจะผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้เกิดขึ้น 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยการผนึกก�าลังร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืนและ 

ภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องพฒันาขดีความสามารถของนักบัญชีให้เป็นนักออกแบบระบบงาน 

ในยุคดิจิทัลและ Thailand 4.0

  การออกแบบระบบงานให ้กับภาคธุรกิจใน
ยุคดิจิทัลนับเป็นความท้าทายอย่างมากของผู ้ประกอบ
วิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในด้านนี้จะต้องเป็นผู้รอบรู้ในหลายมิติ เป็นต้นว่า มิติทาง
ธุรกิจ ซึ่งในขณะน้ีก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบ 
พลิกโฉม (Disruptive Change) อันเน่ืองมาจากการเข้า
มาของเทคโนโลยีหุ ่นยนต์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence), Internet of things, Cloud 
Computing, การค้าอเิลก็ทรอนกิส์แบบครบวงจร, นวัตกรรม
ทางการเงิน ฯลฯ มิติด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกฎหมาย มาตรฐานและหลักปฏิบัติ 
ต่าง ๆ ที่ถูกก�าหนดข้ึนใหม่หรือปรับปรุงใหม่อย่างมากมาย 
โดยมุ่งหวังให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มิติด้านความ
ยั่งยืน ซึ่งต้องค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจาก
ผลก�าไร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสู ่สาธารณะนอกเหนือ
จากรายงานทางการเงินเช่น รายงานความยั่งยืน เป็นต้น 

ดั ง นั้ น  ก า ร เ ป ็ น นั ก ว า ง ร ะ บ บ บั ญ ชี ที่ ด ี
ในยุคน้ีจะต้องเข้าถึงและเข้าใจความต้องการ
ที่ แท ้ จ ริ ง ของ ผู ้ รั บบริ ก ารผ ่ าน มุมมอง
ในหลากหลายมิติดังเช่นที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
ข ้ า งต ้ น  ต ้ อ งสามารถออกแบบ 
ระบบงาน โดยการน�าเทคโนโลยี
มาใช ้ทดแทนการท�างานด ้วยมือ
ตลอดกระบวนงาน (End-to-End 
Process) อย่างเหมาะสมในทุก
วงจรธุ รกิจภายใต ้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภาย ในที่ เ พี ย งพอ  เหมาะสม 
และมีประสิทธิผลโดยกระบวน
ง า น ตั้ ง แ ต ่ ต ้ น จ น จ บ ท� า ไ ด ้
อย ่างรวดเร็วและผลลัพธ ์ที่ ได ้ 
มีความครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้

พัชรา ชาติบัญชาชัย

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
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TALK

Board กล่าวทักทายเปิดเล่มโดย..

พัชรา ชาติบัญชาชัย

มุ่งมั่นพัฒนานักบัญชี

ให้เป็นนักออกแบบ

ระบบงานในยุคดิจิทัลและ 

Thailand 4.0

  สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีท่านสมาชิกให้โอกาส

ดิฉันเข้ามาท�างานให้กับสภาวิชาชีพบัญชีในต�าแหน่งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ 

วางระบบบัญชี วาระปี 2560 - 2563 ดิฉันและคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี 

มีความมุ่งม่ันท่ีจะผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้เกิดขึ้น 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยการผนึกก�าลังร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืนและ 

ภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องพฒันาขดีความสามารถของนักบัญชีให้เป็นนักออกแบบระบบงาน 

ในยุคดิจิทัลและ Thailand 4.0

  การออกแบบระบบงานให ้กับภาคธุรกิจใน
ยุคดิจิทัลนับเป็นความท้าทายอย่างมากของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี เน่ืองจากผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในด้านนี้จะต้องเป็นผู้รอบรู้ในหลายมิติ เป็นต้นว่า มิติทาง
ธุรกิจ ซึ่งในขณะนี้ก�าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงแบบ 
พลิกโฉม (Disruptive Change) อันเนื่องมาจากการเข้า
มาของเทคโนโลยีหุ ่นยนต์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence), Internet of things, Cloud 
Computing, การค้าอเิล็กทรอนกิส์แบบครบวงจร, นวัตกรรม
ทางการเงิน ฯลฯ มิติด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกฎหมาย มาตรฐานและหลักปฏิบัติ 
ต่าง ๆ ที่ถูกก�าหนดขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่อย่างมากมาย 
โดยมุ่งหวังให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มิติด้านความ
ยั่งยืน ซึ่งต้องค�านึงถึงสังคมและส่ิงแวดล้อมนอกเหนือจาก
ผลก�าไร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสู ่สาธารณะนอกเหนือ
จากรายงานทางการเงินเช่น รายงานความยั่งยืน เป็นต้น 

ดั ง นั้ น  ก า ร เ ป ็ น นั ก ว า ง ร ะ บ บ บั ญ ชี ที่ ด ี
ในยุคน้ีจะต้องเข้าถึงและเข้าใจความต้องการ
ที่ แท ้ จ ริ ง ของผู ้ รั บบริ ก ารผ ่ านมุ มมอง
ในหลากหลายมิติดังเช่นที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
ข ้ า งต ้ น  ต ้ อ งสามารถออกแบบ 
ระบบงาน โดยการน�าเทคโนโลยี
มาใช ้ทดแทนการท�างานด ้วยมือ
ตลอดกระบวนงาน (End-to-End 
Process) อย่างเหมาะสมในทุก
วงจรธุ ร กิจภายใต ้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภาย ในที่ เ พี ย งพอ  เหมาะสม 
และมีประสิทธิผลโดยกระบวน
ง า น ตั้ ง แ ต ่ ต ้ น จ น จ บ ท� า ไ ด ้
อย ่างรวดเร็วและผลลัพธ ์ที่ ได ้ 
มีความครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้

พัชรา ชาติบัญชาชัย

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

 เพื่อตอบสนองกับความต้องการนักออกแบบระบบงานท่ีมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีจงึถอืเป็นพนัธกจิส�าคัญในอันท่ีจะพฒันาความรูต่้อเน่ืองให้กบันักบัญชีท่ีประกอบ

วิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี หรือผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ออกแบบระบบงาน โดยมีแผนงานส�าหรับปี 2560 - 2563 ดังนี้

 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจะผนึกก�าลังกันเพื่อให ้

แผนงานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชีให้ตอบสนองความต้องการ 

ของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลและ Thailand 4.0

ผนึกก�าลังร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืน 

สถาบันการศึกษาและผู้มีประสบการณ์ท้ังในภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตรอบรมท่ี 

เกีย่วข้องกบัการออกแบบระบบงานและการวางระบบบญัชี

โดยมุ ่งเน้นการเรียนรู ้ ท่ีสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

01

02

 

จดัต้ังคณะท�างานเพือ่รวบรวมองค์ความรูใ้หม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กบัการออกแบบระบบงานและการวางระบบบญัชี โดยผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชีหรือผู้สนใจสามารถเข้ามาสืบค้นผ่านเว็บไซต์ 

ของสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว

03
เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว 

เพื่อการพัฒนาโปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูปส�าหรับวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

พัฒนาระบบงานเพื่อการจัดท�าข้อมูลเพื่อการบริหารส�าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเป็นระบบท่ีเช่ือมต่อ

มาจากโปรแกรมระบบบัญชีชุดเดียว

04

พัชรา ชาติบัญชาชัย

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

ประวัติคุณพัชรา ชาติบัญชาชัย

การศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งในปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน  
     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในอดีต
• ผู้บริหาร สายงานบัญชีการเงิน  
            บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
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FAP Activity

 เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีท�าบุญ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) โดยมีนายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในพิธี 
ร่วมด้วยอดีตนายกสมาคมฯ อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี  
พร้อมใจเข้าร่วมพิธีท�าบุญในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังถือโอกาสมอบเงินบริจาคจ�านวน 926,913.41 บาทจาก “โครงการท�าบุญเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โดยโครงการน้ีเปิดรับบริจาคจากสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้ร่วมบริจาคเงิน ตั้งแต่ปลายปี 2559  
ซึ่งเงินบริจาคในครั้งนี้มอบให้แด่พระครูปฐมวราจารย์หลวงพ่ออวยพร ฐิติญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม 

 เมื่ อ วันที่  1  -  2  พฤศจิกายน 
พ.ศ.  2560 สภาวิชาชีพบัญชี  ร ่ วมกับ 
ส� า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก� า กั บ ห ลั ก
ทรัพย ์ และตลาดหลักท รัพย ์  (ก .ล .ต . ) 
จดัอบรมหลกัสตูร Orientation Course CFO 
Focus on Financial Reporting รุ ่นที่ 3  
โดยได้รับเกยีรตจิาก นายรพ ี สจุรติกุล เลขาธกิาร 
ส�านักงาน ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน ในวันแรก  
ภาคเช ้ามี วิทยากรจากบริษัทชั้นน�าของ
ประเทศไทยให้เกียรติร ่วมเสวนาในหัวข้อ 
IPO Successful Case:The roles of CFO ได้แก่ 
นางสาวปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์ ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายก�ากับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และตราสารอื่น นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) นายธนฑิต เจริญจันทร์ 
Chief Operating Officer บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอส เสท เวิรด์ เอสเตท จ�ากัด  
โดยม ีนายธิบด ีมงัคะล ีกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี ่จ�ากดั 
เป ็นผู ้ด�าเนินรายการ และภาคบ่ายเป็นการบรรยาย ในหัวข ้อ Insight in 
to Financial Reporting and Analysis โดยนายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์  
Assosiate Partner บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ส�าหรับ 
วันที่สอง ภาคเช้าเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ Contemporary Accounting Issues 
โดยนางสาววราพร ประภาศริกุิล หุ้นส่วนตรวจสอบบญัชี บรษัิท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั  
และภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ Key issues identified by Regulators  

สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีทำาบุญคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี

โดยนางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ ผู ้อ�านวยการ 
ฝ ่ ายก� ากั บบัญ ชีตลาดทุน  ส� านั ก งาน  ก . ล . ต .  
และปิดท้ายด้วยการบรรยายหวัข้อ The Globalization 
of IFRS : Where we are and Where we will be? 
โดยรศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีและ 
ได้รบัเกยีรตจิากนางจารวุรรณ เรืองสวสัดพิงศ์ กรรมการ
และเลขาธิการ สภาวชิาชพีบญัชกีล่าวปิดงาน การอบรม
สัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน จัดขึ้น 
ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรม โซฟเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมมือกับ ก.ล.ต. จัดหลักสูตร Orientation Course CFO  

Focus On Financial Reporting ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3    
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สภาวิชาชีพบัญชี จับมือ กรมการปกครอง 

ใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับ

การให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ กรมการปกครอง ลงนามบันทึกขอตกลง

ความร่วมมอืว่าด้วยการ “ใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบยีนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพวิเตอร์

โดยวิธี ONLINE และการขอใช้โปรแกรมส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชน” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

เพือ่เป็นการน�าเทคโนโลยีมาช่วยเพิม่ประสทิธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในการติดต่อขอรบั

บริการจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ นายกสภาวชิาชีพบญัช ีเปิดเผยว่า “การลงนามในบนัทกึข้อตกลงการใช้ประโยชน์ข้อมลู
ทะเบยีนราษฎรด้วยระบบคอมพวิเตอร์โดยวธิ ีONLINE และการขอใช้โปรแกรมส�าหรบัอ่านข้อมลูจากบตัรประจ�าตวัประชาชน
ฉบับน้ี เป็นโครงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐในการบูรณาการข้อมูล มุ่งสู่การเป็น
รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Government) และขานรบันโยบาย Thailand 4.0 การน�าเทคโนโลยมีาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการให้
บรกิารนัน้ จะช่วยท�าให้การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูบตัรประจ�าตวัประชาชน ในการยนืยนัตวับคุคลของผูส้มคัรสมาชกิ
ของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันท่ีสุด อีกทั้งยังลดความซ�้าซ้อนในการจัด

เก็บข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ  ส่งผลให้ประชาชนผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสภาฯและยื่นค�าขอรับใบอนุญาตต่อสภาฯได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกธุรกิจในปัจจุบันท่ีต้องการข้อมูล อย่างรวดเร็ว และสามารถน�าไปใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยสภาวิชาชีพบัญชี
จะด�าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีมาตรฐานและค�านึงถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากที่สุด และบันทึก 
ข้อตกลงนี้จะเป็นก้าวส�าคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ

 ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีสมาชิกประมาณ 81,000 คน สามารถผลิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้มากกว่า 9,000 คน และมีแนวโน้มการเพิ่ม
ขึน้อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชเีหล่านีล้้วนเป็นกลไกส�าคัญทีช่่วยเพิม่ศักยภาพและผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศไทยให้เตบิโต
ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง อีกท้ัง ยังมีส่วนช่วยท�าให้รายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องมีมาตรฐานตามหลักการบัญชี มีความโปร่งใส สร้างความ 
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สภาวิชาชีพบัญชีที่ได้วางไว้ 

 ผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ในระยะแรกสมาชิกสภาฯและผู้ขอรับบริการสามารถเข้ารับบริการโดย 
ไม่ต้องใช้ส�าเนาบัตรประชาชน โดยจะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป หากมีความคืบหน้าอย่างไรสภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้ง 
ให้ทราบต่อไป
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การยืนยันการลงลายมือชื่อ

สำ�หรับสิ้นปี 2560

การแจ้งรายชื่อ

ธุรกิจ

รับสอบบัญชี

ปฏิบัติงานสอบบัญชี

และลงลายมือชื่อแสดงความเห็น

ต่องบการเงิน

ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อกิจการ
ที่จะลงลายมือชื่อ

แสดงความเห็นต่องบการเงินในปีถัดไป
ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี

  “แต่สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
  แต่ต้องก่อนลงนาม”

(1) กิจการที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ต้องแจ้งภายใน 
วันที่ 30 มิถุนายนของปีที่ลงลายมือชื่อ 
(2) กิจการที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ต้องแจ้งภายใน 
วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ลงลายมือชื่อ

ยืนยัน

รายชื่อกิจการ

ที่ผู้สอบบัญชี

ลงลายมือชื่อ

ผู้สอบบญัชแีจ้งยนืยนัรายชือ่กจิการทีท่่านลงลายมอืชือ่ 
ตามรายการที่แจ้งไว้

	 เพื่อป้องกันมิให้มีการแอบอ้างใช้ช่ือของท่านในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี	และเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 

ตามข้อก�าหนดเรื่อง	หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	พ.ศ.	2556	ซึ่งก�าหนดให้แจ้งราย

ช่ือและยืนยันรายช่ือกิจการท่ีท่านได้ลงลายมือช่ือต่อสภาวิชาชีพบัญชี	ทั้งนี้	 โปรดด�าเนินการยืนยันรายช่ือกิจการท่ีท่านได้มีการลงลายมือช่ือ

ตรวจสอบในปี	2560	ภายในวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ผ่านระบบบริการออนไลน์บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีทุกวันตลอด	24	ชั่วโมงได้ที ่

https://eservice.fap.or.th/fap_registration/index.php 

Tips
• ในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีการแจ้งงวดบัญชีผิด สามารถเข้าเมนู “แก้ไขการแจ้งการสอบบัญชี” ในระบบการแจ้งรายชื่อฯ เพื่อด�าเนินการแก้ไข  
แต่สามารถแก้ไขไดเ้ฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ด�าเนินการขั้นตอนการยืนยันเท่านั้น จึงแนะน�าให้ท่านตรวจสอบงวดบัญชีให้ถูกต้องก่อนการยืนยัน มิเช่นนั้น  
ท่านจะไม่สามารถแก้ไขงวดบัญชีโดยใช้เมนูแก้ไขได้อีก และท่านจะต้องยกเลิกรายการนั้นและด�าเนินการแจ้งรายชื่อกิจการใหม่อีกครั้ง  
• ในกรณีที่แจ้งวันท่ีลงลายมือช่ือผิด สามารถแก้ไขได้ในเมนู “ยืนยันการแจ้งการสอบบัญชี” โดยเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขและเปลี่ยนวันที่ลง
ลายมือชื่อให้ถูกต้อง
• ในกรณีที่ได้แจ้งรายชื่อกิจการไว้ว่าจะลงลายมือชื่อในปี	2560 แต่มิได้ลงลายมือชื่อด้วยสาเหตุใด	ๆ	ก็ตามภายในปี	2560 ขอให้ยกเลิกรายการนั้น
ออกจากปีที่ลงลายมือชื่อ 2560 โดยหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่านจะไม่สามารถด�าเนินการใด ๆ ในระบบการแจ้งรายชื่อฯ ได้จนกว่าจะได้
ด�าเนินการยืนยันรายการของปี 2560 
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	 หลงัจากทีท่างสภาวชิาชพีบญัช	ีในฐานะตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชขีองประเทศไทย	เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการขึน้ทะเบยีน
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	 (ASEAN	Chartered	Professional	Accountant:	ASEAN	CPA)	 ซ่ึงที่ผ่านมา	สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการประกาศให้ 
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติย่ืนหลักฐานเพื่อด�าเนินการพิจารณาขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน		ขณะน้ี	ASEAN	Chartered	Professional 
Accountants	Coordinating	Committee	มีมติให้ขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	จ�านวน	89	คน	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	
และได้ส่งมอบใบประกาศให้กับทางสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่เรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน	2560

ส�ำหรับผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชำชีพอำเซียน 

สำมำรถติดต่อขอรับใบประกำศของตนเอง** 

ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่เคำน์เตอร์จ�ำหน่ำยหนังสือของสภำวิชำชีพบัญชี 

โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อนักบัญชีวิชำชีพอำเซียน 89 คน 

ได้ที่ : https://goo.gl/3d6pks 

**หมายเหตุ :  
1.	กรณีมารับด้วยตนเอง	กรุณาแสดงบัตรประชาชน	(หากมีการเปลี่ยนชื่อ	-	นามสกุล	ให้แสดงใบเปลี่ยนชื่อ	-	นามสกุลด้วย)
2.	กรณีรับแทน	กรุณาแนบส�าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับ	และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์ก�ากับ	“ใช้เพื่อรับ	ASEAN	CPA”	

หำกมีควำมคืบหน้ำหรือข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN CPA 

ทำงสภำวิชำชีพบัญชีจะแจ้งให้สมำชิกที่สนใจทรำบเป็นระยะ ๆ ตำมช่องทำงต่ำง ๆ ค่ะ 

ประกำศรำยชื่อ

นักบัญชีวิชำชีพอำเซียน

จ�ำนวน 89 คน

	 ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู ่ยุค 
ดจิทิลัอย่างเตม็ตวั	ประกอบกบัรฐับาลมนีโยบายสนบัสนนุให้
ประชาชนใช้ประโยชน์จากนวตักรรมดจิทัิลอย่างเตม็ศกัยภาพ	
ส่งผลให้ผูค้นนยิมใช้เทคโนโลยมีาเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น	 เพราะนอกจากจะมีหลาก
หลายช่องทางให้เลือกใช้	 เช่น	คอมพิวเตอร์	สมาร์ทโฟน	
แท็บเล็ต	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น	ๆ	แล้ว	ยังสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย	
	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของ
ประเทศไทยตระหนกัถงึความส�าคญัดงักล่าว	จงึมพีฒันาและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งข้อมูลข่าวสาร 
แก่สมาชิกมากข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเวบ็ไซต์	สือ่โซเชยีลมเีดยี	
และสื่อมัลติมีเดีย	อีกท้ังยังมีแนวคิดปรับเปล่ียนวิธีการส่ง
จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี	 (FAP	Newsletter)	 ให้แก่

ยกเลิกการพิมพ์รูปเล่ม FAP Newsletter
สมาชิกในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์	(E-Newsletter)	ผ่านช่องทางอีเมล
(E-mail)	แทนการจดัพมิพ์เป็นรปูเล่มและส่งทางไปรษณย์ี ซึง่คาดว่าจะเริม่ยกเลกิ
การพมิพ์รปูเล่มตัง้แต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป	ทัง้น้ีการส่งข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทาง
อีเมล	(E-mail)	นอกจากจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้สมาชิกในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ไหนเมื่อไรก็ได้แล้ว	ยังเป็นการประหยัดกระดาษและช่วยลดการสูญเสีย
ทรัพยากรของประเทศอีกด้วย..
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เริ่ม
เข้าสู่เทศกาลย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�าหรับปี 2560 ซึ่งปีน้ีเป็นปีท่ี 

กรมสรรพากรได้มีการปรบัปรงุเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาษีใหม่ในหลาย ๆ  ด้าน โดยค่าลดหย่อน

เป็นอีกหน่ึงรายการท่ีไม่ได้มีการเปลีย่นแปลงมาเป็นเวลานานแล้ว ในขณะทีร่ายการยกเว้นหลงัจากหักค่าใช้จ่าย 

ก็มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ดังน้ัน เพื่อเป็นการ UPDATE  

ความรู ้และเพือ่สทิธิประโยชน์แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน จงึขอสรปุรายการค่าลดหย่อนและรายการ

ยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

1 กรณีบุคคลธรรมดา 

หรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษ ี

1. ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท (ปรับปรุงใหม่จากเดิม 30,000 บาท) 

2. คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) 60,000 บาท (ปรับปรุงใหม่จากเดิม 30,000 บาท) เป็นค่าลดหย่อนของ 
คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 

3. ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท 
(ปรับปรุงใหม่จากเดิมที่หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท)

4. บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน 
(ปรับปรุงจากเดิม 15,000 บาท และ 17,000 บาท) 

5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ 
โดยบิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท หักค่าลดหย่อน 
คนละ 30,000 บาท และสามารถหักลดหย่อนส�าหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท 
และกรณีบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิหักค่าลดหย่อนประเภทนี้

6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ หักค่าลดหย่อนคนละ 60,000 บาท โดยบุคคล 
ดังกล่าวต้องเป็นคนพิการซ่ึงมีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต คนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพ ตามมาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร

7. ค่าเบ้ียประกนัชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึน้ไป) ของผูม้เีงนิได้หกัค่าลดหย่อนและได้รบัการยกเว้น
ภาษี  เงินได้ส�าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ หากคู่สมรสมีการประกันชีวิต 
และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน ส�าหรับเบี้ยประกันชีวิตของ 
คูส่มรสทีไ่ม่มเีงนิได้ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท แต่หากสามภีรยิาต่างฝ่ายต่างมเีงนิได้ 

UPDATE 
รายการค่าลดหย่อน
และยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย 

ปี 2560
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(ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้น
ภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้น
ภาษีตามจ�านวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ 
ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลัง
จากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว

(ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจาก
สามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยา
ซึง่เป็นผูม้เีงนิได้ต่างฝ่ายต่างได้รบัยกเว้นภาษตีามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ 
เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 
42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

(ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้น
ภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจาก
สาม ีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรษัฎากร ให้สามแีละภรยิา 
ซึง่เป็นผูม้เีงนิได้ต่างฝ่ายต่างได้รบัยกเว้นภาษตีามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ 
เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 
42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

8. ค่าเบ้ียประกันสุขภาพบิดามารดา

ของผู ้มี เ งินได ้และคู ่สมรส หักค ่า 
ลดหย ่อนเท ่าที่จ ่ายจริง แต ่ไม ่ เกิน  
15,000 บาท ทัง้นี ้บดิามารดาของผู้มเีงนิได้ 
และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมิน
ในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 
30,000 บาท กรณบีตุรบญุธรรมไม่มสีทิธิ
หักค่าลดหย่อนประเภทนี้

9. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส�ารอง

เล้ียงชีพ หกัลดหย่อนได้ตามจ�านวนทีไ่ด้
จ่ายไปจรงิในปีภาษ ีแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
ส่วนท่ีเกิน 10,000 บาทแต่ไม ่ เกิน 
490,000 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ค่าจ้างให้หักจากเงินได้

10. เงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (RMF) 

ได้รบัยกเว้นเท่าทีจ่่ายเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชพี 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของเงนิได้พึงประเมนิทีไ่ด้รบัซ่ึงต้องเสยีภาษีเงนิได้ในปีภาษนีัน้ 
และเมือ่รวมกบัเบีย้ประกนัชวีติแบบบ�านาญ เงินสะสมเข้ากองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ เงินสะสมเข้า
กองทนุสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชน และเงนิสะสมเข้า
กองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

11. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจ�านวนท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�านาญ 
เงินสะสมเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพี เงินสะสมเข้ากองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ
ข้าราชการ เงนิสะสมเข้ากองทนุสงเคราะห์ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงเรยีน
เอกชน และเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หักค่า 
ลดหย่อนเท่าทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึประเมนิท่ีได้รบั
ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท และ
ได้ซื้อหน่วยลงทุนนั้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และต้องถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมระยะยาว 
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอน
หน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย

13.  ค่าเบ้ียประกนัชีวิตแบบบ�านาญ หกัค่าลดหย่อนในอตัราร้อยละ 15 
ของเงนิได้ท่ีน�ามาเสียภาษีเงนิได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�านาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ 
10 ปีข้ึนไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบ�านาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต ่
55 ปีขึน้ไป ถงึอาย ุ85 ปีหรอืกว่านัน้ และเม่ือรวมกบัเงนิสะสมเข้ากองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) 
เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
เงนิทีซ่ือ้หน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ (RMF) และเงินสะสม
เข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

14.  ดอกเบ้ียกูยื้มท่ีจ่ายให้แก่ธนาคารหรอืสถาบนัการเงินอ่ืน บรษัิท
ประกันชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้าง ส�าหรับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ เช่าซื้อ 
หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย โดยจ�านองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกัน
การกูย้มื หกัค่าลดหย่อนตามจ�านวนเท่าทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

15. เงินสมทบประกันสังคม หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง 

16. เงินได้ท่ีจ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ส�าหรับเงินได้เท่าที่
จ่ายไปเป็นจ�านวนร้อยละ 20 ของค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร
พร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ที่มูลค่าไม่เกิน 3,000,000 บาท  
(ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ในระหว่างวันท่ี 13 ตุลาคม  
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และมีการจดทะเบียนโอน
กรรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว 
โดยผู้มเีงนิได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิในอสังหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นอาคารพร้อม
ที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดมาก่อน

17. ค่าซ่อมบ้าน อันเนื่องมาจากความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ท่ีเกิดอุทกภัย กรณีท่ีผู้มีเงินได ้
ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคาร
หรอืทรพัย์สนิทีป่ระกอบตดิตัง้ในลกัษณะถาวรกบัตวัอาคารหรอืในทีด่นิ
อันเป็นที่ตั้งของอาคาร เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ดังนี้

(ก) ได้รบัความเสยีหายระหว่างวนัที่ 
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามจ�านวนที่
จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 
100,000 บาท ทั้งน้ี ต้องจ่ายค่าซ่อม
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ข) ได้รบัความเสยีหายระหว่างวนัที่ 
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามจ�านวนที่ 
จ ่ ายจริ ง  แต ่รวมกันทั้ งหมดแล ้ว 
ไม่เกนิ 100,000 บาท 
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18. ค่าซ่อมรถ ซึ่งได้เสียหายจากการถูกน�้าท่วมเนื่องจากอุทกภัย 
เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ ดังนี้

(ก) ได้รับความเสียหายระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามจ�านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกัน
ทั้งหมดแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ข) ได้รบัความเสยีหายระหว่างวนัที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถงึ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามจ�านวนที่จ่ายจริงแต่รวมกัน
ทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 30,000 บาท 

ทัง้นี ้ต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรอืกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกในรถ

19. ชอปช่วยชาติ ระหว่างวันที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ถงึวันท่ี  

3  ธันวาคม พ.ศ .  2560  ส� าหรับ
การใช้จ ่ายหรือซื้อสินค้าบริการภายใน
ประเทศจากผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามจ�านวนเงินที่จ่ายจริง 
ไม่เกิน 15,000 บาท

2 กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่

นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ ไม่ใช่

นิติบุคคล หักค่าลดหย่อนได้คนละ 

60,000 บาท แต่รวมกันต้อง 

ไม่เกิน 120,000 บาท 

3 กรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 

หักค่าลดหย่อนได้ 60,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสรรพากร 

 

เดือนสุดท้าย
ของปี 2560  

อย่าลืม! 

รักษาสถานภาพกันนะคะ

ภายในวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2560

	 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีควรตรวจสอบและ
เตรยีมพร้อมมใิห้สถานภาพของสมาชิก	หรอื	ใบอนญุาต
ของผู้สอบบัญชีสิ้นสุดลง	เพราะจะมผีลกระทบต่อการ
ปฏบิติังานของสมาชิกได้	ส�าหรับสมาชิกทีม่สีถานะเป็น 
ผูส้อบบญัชี	หรือ	ผูท้�าบญัชี	สามารถรักษาสถานภาพ
ได้	ดงันี้

• ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิก ก่อนหมดอำยุ และเลือกช�ำระได ้
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี สมำชิกสำมัญ (ปริญญำตรี) ปีละ 500 บำท 
สมำชิกสมทบ (ปวส.) ปีละ 300 บำท
• ยืน่หลักฐำนกำรพฒันำควำมรู้ต่อเนือ่งทำงวชิำชพี (CPD) ต้อง
มีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่
มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชีไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง 

ผู้ทำ�บัญชี

• ช�ำระค่ำบ�ำรุงสมำชิก ปีละ 500 บำท ก่อนหมดอำยุ และ 
เลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี
• ช�ำระค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำต ปีละ 2,000 บำท ก่อนหมดอำยุ 
และเลือกช�ำระได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนปี
• ยื่นหลักฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเน่ืองทำงวิชำชีพ (CPD)  
ก่อนสิ้นปีต้องมีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 40 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 
 โดยแบ่งเป็น ชั่วโมง CPD ที่เป็นทำงกำร 20 ชั่วโมง  
ซ่ึงต้องมีช่ัวโมงที่มีเน้ือหำเกี่ยวกับกำรบัญชีหรือกำรสอบบัญชี 
ไม่น้อยกว่ำ 10 ช่ัวโมง และเป็นช่ัวโมง CPD ที่ไม่เป็นทำงกำร 
20 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

 โดย... ส่วนทะเบียน

 ทั้งน้ี สมำชิกสำมำรถด�ำเนินกำรช�ำระเงิน หรือ  
ยื่นหลักฐำนผ่ำนช่องทำงบริกำรออนไลน์ของสภำวิชำชีพบัญชี
ได้ที่ www.fap.or.th เมนู บริกำรออนไลน์
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ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช  

ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน 

(รับสมัครจำ�นวนไม่เกิน 150 ทีม)

Thailand
Accounting 

Challenge 

2018
ก�รแข่งขันตอบคำ�ถ�มท�งบัญชีระดับประเทศ 

ครั้งที่ 6 ประจำ�ปี 2561

“ชิงถ้วยรางวัลจาก

นายกสภาวิชาชีพบัญชี”

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลนายกสภาวิชาชีพบัญชี โล่รางวัล  

ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำานวน 50,000 บาท

• รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ  

     และทุนก�รศึกษ� จำานวน 30,000 บาท

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2: โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ  

     และทุนก�รศึกษ� จำานวน 20,000 บาท

• รองชนะเลิศอันดับที่ 3: โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ  

     และทุนก�รศึกษ� จำานวน 15,000 บาท

• รองชนะเลิศอันดับที่ 4: โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ  

     และทุนก�รศึกษ� จำานวน 10,000 บาท

ทุกทีมที่เข้�ร่วมก�รแข่งขันจะได้รับใบประก�ศนียบัตร 

จ�กสภ�วิช�ชีพบัญชี

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

ถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. 

สมัครผ่�นระบบ Online เท่�นั้น ส�ม�รถดูร�ยละเอียดได้ที่ 

https://eservice.fap.or.th/thailand_acc_

challenge/  

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561  

เวลา 07.30–16.30 น.

จัดโดย..สภ�วิช�ชีพบัญชี 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

Sponsored by

@fap.family

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร แก้วชาวนา 

Tel. 02 685 2569 E-mail: tac2018@fap.or.th



ตารางมรณะตัวใหม่
และการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน 

ที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

“ทศวรรษนึง
   จึงจะมีการ..เปลี่ยนหนนึง”

	 ตามท่ีสมาชิกคงได้ทราบแล้วว่าตาราง
มรณะได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี	2560		 ซ่ึงได้เริ่ม
ใช้ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2560	 เป็นต้นไป	
และนอกจากนี้	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้มีข่าวว่าคณะรัฐมนตรี
อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับร่างกฎหมายแรงงาน 
เรื่องการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
โดยลูกจ้างที่ท�างานเกิน	20	ปี	 จะได้เงินชดเชย	
400	วัน	แต่กฎหมายยัีงไม่ได้ประกาศใช้	ดังนั้น
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได ้
เห็นความส�าคัญของเร่ืองดังกล่าวอาจส่งผลให้
กิจการต้องประเมินผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของพนักงานต้องตั้งเพิ่มขึ้นหรือไม่	 โดยผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงตารางมรณะปี	 2560 
รับรู้เข้าก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ส่วนผลกระทบจาก
การปรับปรุงกฎหมายแรงงานใหม่ถือว่าเป็นต้นทุน
บริการอดีตดข้างบก�าไรขาดทุน	ซึ่งมีรายละเอียด
ใน	FAP	Newsletter	ฉบับก่อนหน้า	
	 ส�าหรับฉบับนี้	 คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบญัชไีด้รับการอาสาจากนายกสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาเล่าผลกระทบอย่าง
ง่ายจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว	ในแต่ละ
ประเทศจะมี “ตารางมรณะ”	 เป็นของตัวเอง 
โดยตารางมรณะที่ว่านี้	เป็นการเก็บสถิติของคนทั้ง
ประเทศ	(ที่ท�าประกันภัย)	และหาโอกาสการเสีย
ชีวิตของคนแต่ละอายุ	ซึ่งแน่นอนว่า “ถ้าย่ิงอายุ
มากขึ้น โอกาสการเสียชีวิตก็จะมากขึ้น” 

	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงค�านวณหาอัตรามรณะแล้วสร้างเป็น	“ตาราง
มรณะ” ขึน้มา	และแบ่งออกตามปัจจยัความเสีย่ง	ซึง่นยิมกนัมากทีส่ดุคอื	แบ่งออกตาม	อาย ุ
(เอาทุกอายุตั้งแต่	แรกเกิด	จนกระทั่ง	100	ปี)	และ	เพศ	(ขอค�านวณแยกแค่	2	เพศเท่านั้น	
เพราะ	เพศที่	3	หาข้อมูลมาท�าสถิติยากครับ)
	 ซึง่เมือ่เรว็	ๆ 	นี	้ประเทศไทยกม็ตีารางมรณะตวัใหม่ถอืก�าเนดิขึน้	เรยีกว่า “ตาราง
มรณะไทย ปี 2560” ซึ่งประกาศให้ใช้	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2560	เป็นต้นไป	โดยสาระ
ส�าคญัคอืการยกเลกิตารางมรณะตวัเก่า	(ตารางมรณะไทย	ปี	2551)	และมาใช้ตารางมรณะ
ตัวใหม่นี้แทน
	 ผมค�านวณอายขุยัเฉลีย่ของคนไทย	จะเหน็ว่า....จากทีเ่คยเฉลีย่อยูท่ี	่73	ปี	(ตาราง
มรณะไทย	ปี	2551)	ไปอยู่ที่	77	ปี	 (ตารางมรณะไทย	ปี	2560)	แล้ว	โดยตารางมรณะ 
ตัวใหม่	ปรับลดลงมาถึง	30%	-	40%	เลยทีเดียว

	 เพือ่ให้เหน็ภาพมากขึน้	เรามาดตูวัอย่างการเปรยีบเทยีบตารางมรณะไทย	ปี	2551	
กับ	ตารางมรณะไทย	ปี	2560	อย่างง่าย	ๆ 	ดังนี้ครับ	(ตัวเลขในตารางนั้น	ผมปัดเศษให้เป็น
ตัวเลขประมาณกลม	ๆ	เพื่อความง่ายและความสะดวกในการจดจ�าไปใช้งาน)	
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ตารางมรณะตัวใหม่
และการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน 

ที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

“ทศวรรษนึง
   จึงจะมีการ..เปลี่ยนหนนึง”

	 ตามท่ีสมาชิกคงได้ทราบแล้วว่าตาราง
มรณะได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี	2560		ซึ่งได้เริ่ม
ใช้ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2560	 เป็นต้นไป	
และนอกจากนี้	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้มีข่าวว่าคณะรัฐมนตรี
อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับร่างกฎหมายแรงงาน 
เรื่องการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
โดยลูกจ้างที่ท�างานเกิน	20	ปี	 จะได้เงินชดเชย	
400	วัน	แต่กฎหมายยัีงไม่ได้ประกาศใช้	ดังนั้น
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได ้
เห็นความส�าคัญของเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลให้
กิจการต้องประเมินผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของพนักงานต้องตั้งเพิ่มขึ้นหรือไม่	 โดยผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงตารางมรณะปี	 2560 
รับรู้เข้าก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ส่วนผลกระทบจาก
การปรับปรุงกฎหมายแรงงานใหม่ถือว่าเป็นต้นทุน
บริการอดีตดข้างบก�าไรขาดทุน	ซึ่งมีรายละเอียด
ใน	FAP	Newsletter	ฉบับก่อนหน้า	
	 ส�าหรับฉบับนี้	 คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบญัชไีด้รบัการอาสาจากนายกสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาเล่าผลกระทบอย่าง
ง่ายจากการเปล่ียนแปลงในเรื่องดังกล่าว	ในแต่ละ
ประเทศจะมี “ตารางมรณะ”	 เป็นของตัวเอง 
โดยตารางมรณะที่ว่านี้	เป็นการเก็บสถิติของคนทั้ง
ประเทศ	(ที่ท�าประกันภัย)	และหาโอกาสการเสีย
ชีวิตของคนแต่ละอายุ	ซึ่งแน่นอนว่า “ถ้ายิ่งอายุ
มากขึ้น โอกาสการเสียชีวิตก็จะมากขึ้น” 

	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงค�านวณหาอัตรามรณะแล้วสร้างเป็น	“ตาราง
มรณะ” ขึน้มา	และแบ่งออกตามปัจจยัความเสีย่ง	ซ่ึงนยิมกนัมากทีส่ดุคอื	แบ่งออกตาม	อาย ุ
(เอาทุกอายุตั้งแต่	แรกเกิด	จนกระทั่ง	100	ปี)	และ	เพศ	(ขอค�านวณแยกแค่	2	เพศเท่านั้น	
เพราะ	เพศที่	3	หาข้อมูลมาท�าสถิติยากครับ)
	 ซึง่เมือ่เรว็	ๆ 	นี	้ประเทศไทยกม็ตีารางมรณะตวัใหม่ถอืก�าเนดิขึน้	เรยีกว่า “ตาราง
มรณะไทย ปี 2560” ซึ่งประกาศให้ใช้	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2560	เป็นต้นไป	โดยสาระ
ส�าคญัคอืการยกเลกิตารางมรณะตวัเก่า	(ตารางมรณะไทย	ปี	2551)	และมาใช้ตารางมรณะ
ตัวใหม่นี้แทน
	 ผมค�านวณอายขุยัเฉลีย่ของคนไทย	จะเหน็ว่า....จากทีเ่คยเฉลีย่อยูท่ี	่73	ปี	(ตาราง
มรณะไทย	ปี	2551)	ไปอยู่ท่ี	77	ปี	 (ตารางมรณะไทย	ปี	2560)	แล้ว	โดยตารางมรณะ 
ตัวใหม่	ปรับลดลงมาถึง	30%	-	40%	เลยทีเดียว

	 เพือ่ให้เหน็ภาพมากขึน้	เรามาดตูวัอย่างการเปรยีบเทยีบตารางมรณะไทย	ปี	2551	
กับ	ตารางมรณะไทย	ปี	2560	อย่างง่าย	ๆ 	ดังนี้ครับ	(ตัวเลขในตารางนั้น	ผมปัดเศษให้เป็น
ตัวเลขประมาณกลม	ๆ	เพื่อความง่ายและความสะดวกในการจดจ�าไปใช้งาน)	

ตารางมรณะตัวใหม่
และการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน 

ที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

อายุ

อัตรามรณะของเพศ

ชาย

(จากตารางมรณะไทย

ปี 2551)

อัตรามรณะของเพศ

หญิง

(จากตารางมรณะไทย

ปี 2551)

อัตรามรณะของเพศ

ชาย

(จากตารางมรณะไทยปี 

2560)*

อัตรามรณะของเพศ

หญิง

(จากตารางมรณะไทยปี 

2560)*

อัตรามรณะของเพศชาย 

สูงกว่า อัตรามรณะ

ของเพศหญิง

35
0.3% 0.1% 0.20% 0.06% ประมาณ 3 เท่า

45
0.5% 0.2% 0.35% 0.14% ประมาณ 2.5 เท่า

55
1.0% 0.5% 0.70% 0.33% ประมาณ 2 เท่า

*ตารางมรณะไทยปี 2560 มีค่าเป็นช่วง 

ซึ่งเลือกปรับขึ้นได้ตามสูตรการคำานวณที่ คปภ. กำาหนด

 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราท�าการศึกษา ตารางมรณะไทยปี 2551 

เพศชาย อายุ 35 ปี จ�านวน 1,000 คน จะเห็นว่า โอกาสที่คน ๆ นั้น

จะตายภายใน 1 ปี คือ 1 คน (ซึ่งก็คือ 0.3%)  ส่วนเพศหญิง อายุ 

35 นั้น ในจ�านวณ 1,000 คน จะมีโอกาสตายเพียงแค่ 1คน (ซึ่งก็คือ 

0.1%) ซึ่งน้อยกว่าเพศชายถึง 3 เท่า

	 การเปลี่ยนโครงสร้างของอัตรามรณะเช่นน้ี	จะมีผลกระทบ
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	โดยท�าให้ภาระผูกพัน	(หนี้สิน)	และ 
ต้นทุนบริการ	 (ค่าใช้จ่าย)	ของผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 (Post- 
employment	benefits)	และของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน	 (Other	 long-term	employee	benefits)	 มีค่าสูงขึ้น 
เพราะถ้าอัตราการเสียชีวิตน้อยลง	จะท�าให้การประมาณการณ์คน
เกษียณอายุสูงขึ้น	และต้องตั้งส�ารองหนี้สินและค่าใช้จ่ายสูงข้ึน	ทั้งนี้ 
ขึ้นกับอายุของพนักงานแต่ละคน	พร้อมท้ังสัดส่วนของจ�านวนพนักงาน
ชายหรือหญิง	ที่จะท�าให้ผลการค�านวณหนี้สินและค่าใช้จ่ายจากตาราง
มรณะตัวใหม่	สูงขึ้นเท่าไรไปจากเดิม	
 สรุปแล้ว ส�าหรับอายุท่ีมีผลกระทบกับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 คือ อายุในช่วง 20-60  ปี โดยตารางมรณะตัวใหม่ จะมีค่า

อยู่ที่ประมาณ  60% - 70% ของตัวเก่าเท่านั้น ท�าให้กิจการจะต้อง

ต้ังหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายสงูขึน้จากการเปลีย่นสมมติฐานอัตรามรณะราวๆ 

1% - 5% ส�าหรบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (Post-employment 

benefits) ตามกฎหมายแรงงานขั้นต�่า

	 ไม่ต้องตกใจครับ	 ถ้าลองกลับไปเปิดตัวรายงานของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เคยค�านวณไว้	 จะเห็นว่าอัตรามรณะที่เป็น
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยน้ันควรถูกตั้งอยู่ท่ี	60%	-	70%	
ของตารางมรณะไทย	ปี	2551	รอไว้อยู่แล้ว	(บรษิัทประกนัชีวิตก็ตัง้แบบ
นี้)		ซึ่งถ้าใครตั้งไว้แบบนี้	ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตรามรณะตัวใหม่
	 แต่สิ่งที่จะต้องโดนผลกระทบแน่	ๆ	 เลยก็คือ	การปรับปรุง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	(ยังไม่ประกาศใช้	แต่คณะ
รัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้ว)	 ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์
หลังออกจากงาน	 (โดยลูกจ้างท่ีท�างานเกิน	20	ปี	จะได้รับค่าชดเชย
ตามมาตรา	118	จ�านวน	400	วัน	หรือ	13.30	 เดือน	แทนที่จะได้ 

10	เดือน)		ซึ่งหมายถึงกิจการจะต้องจ่ายผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	โดย
การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะท�าให้ กิจการต้องตั้งหนี้สินและค่าใช้จ่ายใน
แต่ละปีสูงขึ้นจากการเปลี่ยนกฎหมายนี้ราวๆ 10% -30% (แล้วแต่
สัดส่วนประชากรศาสตร์ของแต่ละบริษัท) 
	 ทัง้นี	้เมือ่เปลีย่นอตัรามรณะตวัใหม่	จะถอืเป็นการเปล่ียนแปลง
สมมติฐาน	และกิจการจะต้องรับรู้ผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	gain	 loss)	 ในก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(Other	Comprehensive	Income)	ในขณะที่การ
เปลี่ยนกฎหมายแรงงานดังกล่าวนั้น	ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนผล
ประโยชน์	ซึ่งท�าให้กิจการต้องรับรู้ผลกระทบในงบก�าไรขาดทุน	(P&L)	
ทนัท	ี(เพราะถอืว่าเป็น	“ต้นทนุบรกิารในอดตี”)	ตามความเหน็ของคณะ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช	ี	ท�าให้กจิการต้องตดิตามข่าวสารใน
เรื่องดังกล่าวนี้ดี	ๆ	
	 สุดท้ายนี้	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	ตารางมรณะไทย	ออกประกาศ
ใช้ในรอบทุก	ๆ	10	ปี	ซึ่งสอดคล้องกับรอบของช่วงวิกฤตการณ์การเงิน
ทีเ่ชือ่กนัว่าทกุ	ๆ 	10	ปีจะเกิดหายนะทางเศรษฐกจิขึน้มาหนนงึ	และอาจ
จะเป็นเรื่องบัญเอิญก็ได้ว่า	วิกฤตการณ์การเงินต้มย�ากุ้ง	ปี	2540	
ก็เกิดขึ้นพร้อมกับชื่อตารางมรณะไทย	ปี	2540	และวิกฤตการณ์การเงิน
แฮมเบอร์เกอร์	ปี	2551	ก็เกิดขึ้นพร้อมกับชื่อตารางมรณะไทย	ปี	2551

 “ตารางมรณะไทย ปี 2560 อาจจะก�าลังบอกใบ้อะไร

เราบางอย่าง และมีกระทบมากกว่าที่คิดครับ” 

	 ผมได้ท�าการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ตารางมรณะไทย 
ไว้อย่างละเอียด	 โดยสามารถไปดาวน์โหลด	excel	 โมเดล	 ได้ท่ี 
www.actuarialbiz.com/mortalitytable2560

โดย : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) 

FSA,	FIA,	FRM,	FSAT,	MBA,	MScFE	(Hons),	B.Eng	(Hons)	
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

	tommy.pichet@actuarialbiz.com

อ้างอิง 
www.oic.or.th/th/consumer/public-hearing

www.matichon.co.th/news/441091
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เรื่องเล่าจรรยาบรรณ

	 FAP	Newsletter	ฉบับนี้	ขอเล่าถึงชีวิตของชายคนหนึ่งชื่อ	

“นายมานะ”	ซึง่มีความใฝ่ฝันทีจ่ะเป็นผูส้อบบญัชีต้ังแต่เด็ก	เน่ืองจาก

มีคุณอาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตอนเรียนอยู่ช้ันมัธยมก็ได้ไป

ช่วยงานของคุณอาบ้าง	เมื่อมีเวลาว่างหรือตอนปิดเทอม	จวบจนถึง

เวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เลือกเข้าเรียนคณะบัญชีเป็นอันดับหน่ึง	

มานะเป็นคนเรียนดีประกอบกับมีความต้ังใจแน่วแน่และขยันเรียน 

จึงเข้าเรียนวิชาบัญชีตามความปรารถนา	ตลอดเวลา	4	ปี	 ท่ีศึกษา 

เล่าเรยีนในมหาวิทยาลยั	มานะต้ังใจเรยีนวิชาบัญชี	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

วิชาสอบบัญชี	1	และวิชาสอบบัญชี	2	เมื่อมีเวลาว่างมานะก็จะไปช่วย

งานคุณอาที่ส�านักงานด้วย	หลังจากเรียนจบได้บัญชีบัณฑิต	มานะได ้

ฝึกงานสอบบัญชีเป็นเวลา	 3	ปี	 ระหว่างฝึกงาน	มานะได้ทยอย

สอบวิชาเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เม่ือฝึกงาน 

ครบ	3	ปี	 มานะสอบได้ทุกวิชาพอดี	มานะจึงได้เป็นผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตอย่างเต็มตัว

		 หลังจากได้ท�างานเป็นผู้สอบบัญชีอยู่	6	ปี	มานะรู้จักกับ	“นายประยุทธ์”	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น	

90%	ของบริษัท	รุ่งเรือง	จ�ากัด	และเป็นเจ้าของอาคารอยู่หลังหนึ่ง	นายประยุทธ์ชักชวนให้มานะ 

มาต้ังส�านักงานบัญชีด้วยการให้ใช้พื้นท่ีในอาคารเน้ือท่ี	150	ตารางเมตร	โดยไม่เสียค่าเช่า	แต่ต้อง

เสียค่าน�า้	–	ค่าไฟตามที่ใช้จริง	มานะตกลงรับการชักชวนของนายประยุทธ์	และเริ่มตัง้ส�านกังานบัญช ี

ในอาคารนั้นเป็นต้นมา

 มานะพยายามท�าการสอบบัญชีตามมาตรฐานท่ีได้เรียนและปฏิบัติมา	แต่ได้

พบปัญหาส�าคัญในการสอบบัญชีของบริษัท	รุ่งเรือง	จ�ากัด	ดังนี้

		 1.	สินค้าคงเหลือ	บริษัทไม่ได้ท�ำกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ โดยให้เหตุผลว่ำ “สินค้าเก็บ
ไว้หลายที่” กล่ำวคือ อยู่ที่หน้ำร้ำนที่โบ๊เบ๊ อยู่ที่หน้ำร้ำนตลำดโรงเกลือ อยู่ที่คลังสินค้ำที่นนทบุรี และ 
บำงส่วนอยู่ระหว่ำงทำงขนส่ง
  2.	ลูกหนี้	กำรยืนยันยอดลูกหนี้ มำนะได้รับกำรตอบกลับมำน้อยมำก ๆ คือ ประมำณ 0.5%
	 3.	ยอดธนาคาร กำรยืนยันยอดธนำคำร ประยุทธ์บอกว่ำ “ยืนยันไม่ได้” เน่ืองจำกว่ำมีรำยกำรส่วนตัว 

ปนอยู่ใน Bank Statement 

มานะไดไ้ตร่ตรองอยู่นานในที่สุดจึงได้ตัดสินใจ	ดังนี้

		 1.	สนิค้าคงเหลอื	มำนะให้ประยทุธ์ท�ำหนงัสอืรบัรองควำมถูกต้องของรำยกำรสนิค้ำคงเหลอื พร้อมจ�ำนวน
หน่วยและจ�ำนวนเงิน
		 2.	ลูกหนี้	มำนะใช้ยอดลูกหนี้ตำมที่ปรำกฏในบัญชีของบริษัท
	 3.	ยอดธนาคาร	มำนะใช้ยอดตำมที่ปรำกฏในบัญชีของบริษัท
		 4.	การให้ความเหน็ต่องบการเงนิ	มำนะรบัรองงบกำรเงนิของบรษิทัโดยให้ควำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิ 
แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ
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เรื่องเล่าจรรยาบรรณ

	 FAP	Newsletter	ฉบับนี้	ขอเล่าถึงชีวิตของชายคนหนึ่งชื่อ	

“นายมานะ”	ซึง่มีความใฝ่ฝันทีจ่ะเป็นผูส้อบบญัชีต้ังแต่เด็ก	เน่ืองจาก

มีคุณอาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตอนเรียนอยู่ช้ันมัธยมก็ได้ไป

ช่วยงานของคุณอาบ้าง	เมื่อมีเวลาว่างหรือตอนปิดเทอม	จวบจนถึง

เวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เลือกเข้าเรียนคณะบัญชีเป็นอันดับหน่ึง	

มานะเป็นคนเรียนดีประกอบกับมีความต้ังใจแน่วแน่และขยันเรียน 

จึงเข้าเรียนวิชาบัญชีตามความปรารถนา	ตลอดเวลา	4	ปี	 ท่ีศึกษา 

เล่าเรยีนในมหาวิทยาลยั	มานะต้ังใจเรยีนวิชาบัญชี	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

วิชาสอบบัญชี	1	และวิชาสอบบัญชี	2	เมื่อมีเวลาว่างมานะก็จะไปช่วย

งานคุณอาที่ส�านักงานด้วย	หลังจากเรียนจบได้บัญชีบัณฑิต	มานะได ้

ฝึกงานสอบบัญชีเป็นเวลา	 3	ปี	 ระหว่างฝึกงาน	มานะได้ทยอย

สอบวิชาเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เม่ือฝึกงาน 

ครบ	3	ปี	 มานะสอบได้ทุกวิชาพอดี	มานะจึงได้เป็นผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตอย่างเต็มตัว

		 หลังจากได้ท�างานเป็นผู้สอบบัญชีอยู่	6	ปี	มานะรู้จักกับ	“นายประยุทธ์”	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น	

90%	ของบริษัท	รุ่งเรือง	จ�ากัด	และเป็นเจ้าของอาคารอยู่หลังหน่ึง	นายประยุทธ์ชักชวนให้มานะ 

มาต้ังส�านักงานบัญชีด้วยการให้ใช้พื้นท่ีในอาคารเน้ือท่ี	150	ตารางเมตร	โดยไม่เสียค่าเช่า	แต่ต้อง

เสียค่าน�า้	–	ค่าไฟตามที่ใช้จริง	มานะตกลงรับการชักชวนของนายประยุทธ์	และเริ่มตัง้ส�านกังานบัญช ี

ในอาคารนั้นเป็นต้นมา

 มานะพยายามท�าการสอบบัญชีตามมาตรฐานท่ีได้เรียนและปฏิบัติมา	แต่ได้

พบปัญหาส�าคัญในการสอบบัญชีของบริษัท	รุ่งเรือง	จ�ากัด	ดังนี้

		 1.	สินค้าคงเหลือ	บริษัทไม่ได้ท�ำกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ โดยให้เหตุผลว่ำ “สินค้าเก็บ
ไว้หลายที่” กล่ำวคือ อยู่ที่หน้ำร้ำนที่โบ๊เบ๊ อยู่ที่หน้ำร้ำนตลำดโรงเกลือ อยู่ที่คลังสินค้ำที่นนทบุรี และ 
บำงส่วนอยู่ระหว่ำงทำงขนส่ง
  2.	ลูกหนี้	กำรยืนยันยอดลูกหนี้ มำนะได้รับกำรตอบกลับมำน้อยมำก ๆ คือ ประมำณ 0.5%
	 3.	ยอดธนาคาร กำรยืนยันยอดธนำคำร ประยุทธ์บอกว่ำ “ยืนยันไม่ได้” เนื่องจำกว่ำมีรำยกำรส่วนตัว 

ปนอยู่ใน Bank Statement 

มานะไดไ้ตร่ตรองอยู่นานในที่สุดจึงได้ตัดสินใจ	ดังนี้

		 1.	สนิค้าคงเหลอื	มำนะให้ประยทุธ์ท�ำหนงัสอืรบัรองควำมถูกต้องของรำยกำรสนิค้ำคงเหลอื พร้อมจ�ำนวน
หน่วยและจ�ำนวนเงิน
		 2.	ลูกหนี้	มำนะใช้ยอดลูกหนี้ตำมที่ปรำกฏในบัญชีของบริษัท
	 3.	ยอดธนาคาร	มำนะใช้ยอดตำมที่ปรำกฏในบัญชีของบริษัท
		 4.	การให้ความเหน็ต่องบการเงนิ	มำนะรบัรองงบกำรเงนิของบรษิทัโดยให้ควำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิ 
แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ

 	 ในเวลาต่อมามีผู ู้ร ้องเรียนเรื่องน้ีไปที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการจึงได้ติดตามข้อมูลเรื่องนี้และวินิจฉัยว่า	

 	1.	ค่าเช่าส�านักงาน	กำรที่มำนะได้ใช้สถำนท่ีส�ำนักงำนอันเป็นอำคำรของบริษัท รุ่งเรือง จ�ำกัด โดยไม่ต้อง 
เสียค่ำเช่ำนั้น ท�ำให้มำนะขำดควำมเที่ยงธรรม เน่ืองจำกเป็นเงื่อนไขที่ผิดปกติของกำรเช่ำอำคำรของบริษัท 
ซึ่งเห็นได้อย่ำงชัดแจ้ง และมำนะได้ประโยชน์เป็นพิเศษจำกเรื่องนี้
 	2.	สินค้าคงเหลือ	มำนะใช้หนังสือรับรองควำมถูกต้องของประยุทธ์ เป็นข้อมูลส�ำหรับรำยงำนในงบกำรเงิน 
ควำมจรงิหนงัสอืรบัรองดงักล่ำวไม่สำมำรถเป็นหลกัฐำนทดแทนกำรปฏบัิตงิำนตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชไีด้ 
กรณีเช่นนี้ มำนะจึงขำดควำมซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
 	3.	การยืนยันยอดลูกหน้ี ถึงแม้ว่ำมำนะจะได้ส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหน้ีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  
แต่มกีำรตอบกลบัมำเพยีงประมำณ 0.5% เมือ่เป็นเช่นนี ้มำนะควรด�ำเนนิกำรตรวจสอบและพสิจูน์ยอดลกูหนี้ 
เพื่อให้ได้ยอดที่น่ำเชื่อถือ แต่มำนะไม่ได้ด�ำเนินกำรใด ๆ และใช้ยอดตำมบัญชีบริษัทเป็นยอดในงบกำรเงิน 
กรณีนี้มำนะไม่ได้ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี

 	 4.	การยืนยันยอดธนาคาร ค�ำกล่ำวของประยุทธ์ที่ว่ำ ยอดธนำคำรยืนยันไม่ได้ เน่ืองจำกเขำมีรำยกำรส่วนตัวปนอยู่ 
ใน Bank Statement มำนะยอมรับค�ำกล่ำวนี้ และใช้ยอดธนำคำรตำมบัญชีของบริษัทโดยไม่มีกำรยืนยันยอด ควำมจริงค�ำกล่ำว
ของประยทุธ์ เป็นกำรจ�ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบบญัชตีำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีเม่ือผูส้อบบญัชถีกูจ�ำกดัขอบเขต ผูส้อบบญัชี
จะต้องแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข เป็นอย่ำงน้อย แต่มำนะไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้น
 	 5.	การรบัรองงบการเงิน มำนะแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิ โดยไม่ได้แสดงควำมเหน็แบบมเีงือ่นไขหรอืควำมเหน็อ่ืน 
ตำมสภำพควำมเป็นจริง กำรให้ควำมเห็นของมำนะเช่นนี้ เป็นกำรกระท�ำที่ผิดจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชีในประเด็น ควำมเป็น
อิสระ ควำมเที่ยงธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริตโดย

  
• ละเว้นการตรวจสอบรายการบัญชี	หรือยอดคงเหลือในบัญชีที่ควรตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

• ยอมรับหลักฐานเพื่อการสอบบัญชีโดยไม่ตรวจสอบทั้ง	ๆ	ที่ควรตรวจสอบ

• ขาดความเป็นอิสระ	 และถูกจ�ากัดขอบเขตในการปฏิบัติงานสอบบัญชี	 โดยไม่ได้รายงานไว้ในรายงานการ 

สอบบัญชี	 ไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือในจ�านวนที่เป็นสาระส�าคัญ	และไม่ได้ยืนยันยอด

ลูกหนี้

	 จากการวินิจฉัย	พบว่า	“มานะประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ส่งผลให้มานะถูกลงโทษโดยการให้

พักการใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา	5	ป”ี

โดย..	ผศ.ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล

อดีตประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ
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การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ของผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี

Review   

 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน ในช่วงปลายปีอย่างนี้หลายท่านคงพยายามเคลียร์งานเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวในช่วงปีใหม่กันให้สบายใจ ซึ่งภาระงาน
ในช่วงปลายปีของพวกเราชาวบญัชกีม็มีากมายไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมลูระหว่างกาล การเตรยีมปิดงบการเงนิประจ�าปี การจดัท�างบประมาณ  
การเตรียมน�าส่งงบการเงิน  และที่ลืมไม่ได้ก็คือการรายงานผลการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีหลักของ
พวกเราชาวบัญชีที่จะต้องท�าการ Update ความรู้ทางวิชาชีพกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
 FAP Newsletter ฉบับนี้ขอถือโอกาสมาทบทวนหลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชีให้ทุกท่าน
ได้รับทราบกันอีกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ทุกท่านใช้ประเมินตนเองว่าระหว่างปีได้มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในด้านใดกันไปแล้วบ้าง 
สามารถนับชั่วโมง CPD ได้กี่ชั่วโมง และวิธีการยื่นชั่วโมง CPD ท�าอย่างไร?

หลักเกณฑ์/ประเภทกิจกรรม
จ�านวนชั่วโมง CPD  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จ�านวนชั่วโมง CPD ผู้ท�าบัญชี

หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ

จ�านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน  โดยต้อง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยต้อง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า  
6 ชั่วโมงต่อปี 

ก�าหนดการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ 
ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี

ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี

ประเภทกิจกรรมและการนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ

*ทุกประเภทกิจกรรมต้องได้รับความเห็นชอบสภาวิชาชีพบัญชี*

1.การเข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา
ในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพให้ความเห็นชอบ 
รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

นับได้ตามจ�านวนชั่วโมงการเข้าการอบรม
หรือสัมมนา

นับได้ตามจ�านวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรม
หรือสัมมนา

2.การร่วมเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย  
ผู้ด�าเนินการสัมมนา

• ช่วงเวลาเตรียมสื่อการสอนหรือการบรรยาย 
นับได้เฉพาะการเตรียมครั้งแรก โดยนับได้   
2 เท่าของเวลาในการบรรยาย
• ช่วงเวลาการบรรยาย นับได้ตามชั่วโมง  
การบรรยายจริง 
การบรรยายครั้งต่อไปในเรื่องเดียวกัน  
ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้อีก

• ช่วงเวลาเตรียมสื่อการสอนหรือการบรรยาย 
นับได้เฉพาะการเตรียมครั้งแรก โดยนับได้  
2 เท่าของเวลาในการบรรยาย
• ช่วงเวลาการบรรยาย นับได้ตามชั่วโมง 
การบรรยายจริง 
การบรรยายครั้งต่อไปในเรื่องเดียวกัน  
ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้อีก

3.จัดท�าผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีและได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
หรือที่ประชุมวิชาการ เช่น การเขียนบทความ 
งานวิจัย  หนังสือหรือต�าราทางวิชาการ

• งานวิจัยหรือการเขียนบทความที่ต้องใช้
ระเบียบวิจัย นับได้ 20 ชั่วโมงต่อหนึ่งผลงาน
หรือหนึ่งบทความ
• การเขียนบทความทั่วไปนับได้ 3 ชั่วโมง   
ต่อหนึ่งบทความ
• การเขียนหนังสือหรือต�าราทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี นับได้ครั้งเดียว ในปี
ที่เผยแพร่ครั้งแรก 20 ชั่วโมง

• งานวิจัยหรือการเขียนบทความที่ต้องใช้
ระเบียบวิจัย นับได้ 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งผลงาน
หรือหนึ่งบทความ
• การเขียนบทความทั่วไป นับได้ 3 ชั่วโมง 
ต่อหนึ่งบทความ
• การเขียนหนังสือหรือต�าราทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี นับได้ครั้งเดียว ในปี
ที่เผยแพร่ครั้งแรก  12 ชั่วโมง

หลักเกณฑ์/ประเภทกิจกรรม
จ�านวนชั่วโมง CPD  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จ�านวนชั่วโมง CPD ผู้ท�าบัญชี

4.การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ 
คณะท�างานในสภาวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของการประชุมในปีนี้

นับได้ 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งต�าแหน่งและให้นับได้
เพียง 2 ต�าแหน่งต่อปี

ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้

5.ส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพบัญชี

ส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สูงกว่าวุฒิเดิม  
หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้นับได้วุฒิละ  
20 ชั่วโมงในปีที่ส�าเร็จการศึกษา

• ส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สูงกว่าวุฒิเดิม  
หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้นับได้ 12 ชั่วโมง
ต่อปีที่ส�าเร็จการศึกษา
• ส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ต�่ากว่าวุฒิเดิม 
ในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีให้นับได้ 6 ชั่วโมงต่อปีที่ส�าเร็จการศึกษา

6.การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐหรือเอกชน  ซึ่งมีการสอนไม่ต�่ากว่าระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)

ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ นับได้วิชาละ 3 ชั่วโมงต่อปีที่ผ่านการศึกษา

7.การเป็นอาจารย์ในสถาบันของรัฐและ
เอกชนซึ่งมีการสอนไม่ต�่ากว่าอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ นับได้วิชาละ 3 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อปี

8.การพัฒนาความรู้ในประเภทอื่น ๆ และ 
ผ่านการทดสอบตามทีส่ภาวิชาชพีบญัชีก�าหนด

นับได้ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด นับได้ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด

หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ

จ�านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 
ทางวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 
(สามารถน�าชั่วโมง CPD ส่วนเกินจากที่เป็น
ทางการมานับรวมได้) ไม่ได้ก�าหนด

ก�าหนดการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ 
ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี

ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ประเภทกิจกรรมและการนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ

1.การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ 
(ไม่จ�าเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็น
ชอบจากสภาวิชาชีพ)

นับได้ตามจ�านวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรม
หรือสัมมนาจริง

ไม่ได้ก�าหนด

2.การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ ผ่านสื่อต่าง ๆ

นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

3.การอ่านวารสารวชิาการ หรอืบทความต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ

4.การเข้าร่วมประชุมหรืออภิปรายกลุ่ม นับได้ตามจริง

5.การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการด�าเนินงาน 
ของกิจการหรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

นับได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ขั้นตอนที่ 5  ระบบจะแสดงข้อมูลของท่าน
ท่านสามารถที่จะ Print Screen 

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
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การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ของผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี

Review   

 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน ในช่วงปลายปีอย่างนี้หลายท่านคงพยายามเคลียร์งานเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวในช่วงปีใหม่กันให้สบายใจ ซึ่งภาระงาน
ในช่วงปลายปีของพวกเราชาวบญัชีกม็มีากมายไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมลูระหว่างกาล การเตรยีมปิดงบการเงนิประจ�าปี การจดัท�างบประมาณ  
การเตรียมน�าส่งงบการเงิน  และที่ลืมไม่ได้ก็คือการรายงานผลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของ
พวกเราชาวบัญชีที่จะต้องท�าการ Update ความรู้ทางวิชาชีพกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
 FAP Newsletter ฉบับนี้ขอถือโอกาสมาทบทวนหลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชีให้ทุกท่าน
ได้รับทราบกันอีกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ทุกท่านใช้ประเมินตนเองว่าระหว่างปีได้มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในด้านใดกันไปแล้วบ้าง 
สามารถนับชั่วโมง CPD ได้กี่ชั่วโมง และวิธีการยื่นชั่วโมง CPD ท�าอย่างไร?

หลักเกณฑ์/ประเภทกิจกรรม
จ�านวนชั่วโมง CPD  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จ�านวนชั่วโมง CPD ผู้ท�าบัญชี

หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ

จ�านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน  โดยต้อง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยต้อง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า  
6 ชั่วโมงต่อปี 

ก�าหนดการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ 
ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี

ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี

ประเภทกิจกรรมและการนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ

*ทุกประเภทกิจกรรมต้องได้รับความเห็นชอบสภาวิชาชีพบัญชี*

1.การเข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา
ในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพให้ความเห็นชอบ 
รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

นับได้ตามจ�านวนชั่วโมงการเข้าการอบรม
หรือสัมมนา

นับได้ตามจ�านวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรม
หรือสัมมนา

2.การร่วมเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย  
ผู้ด�าเนินการสัมมนา

• ช่วงเวลาเตรียมสื่อการสอนหรือการบรรยาย 
นับได้เฉพาะการเตรียมครั้งแรก โดยนับได้   
2 เท่าของเวลาในการบรรยาย
• ช่วงเวลาการบรรยาย นับได้ตามชั่วโมง  
การบรรยายจริง 
การบรรยายครั้งต่อไปในเรื่องเดียวกัน  
ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้อีก

• ช่วงเวลาเตรียมสื่อการสอนหรือการบรรยาย 
นับได้เฉพาะการเตรียมครั้งแรก โดยนับได้  
2 เท่าของเวลาในการบรรยาย
• ช่วงเวลาการบรรยาย นับได้ตามชั่วโมง 
การบรรยายจริง 
การบรรยายครั้งต่อไปในเรื่องเดียวกัน  
ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้อีก

3.จัดท�าผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีและได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
หรือที่ประชุมวิชาการ เช่น การเขียนบทความ 
งานวิจัย  หนังสือหรือต�าราทางวิชาการ

• งานวิจัยหรือการเขียนบทความที่ต้องใช้
ระเบียบวิจัย นับได้ 20 ชั่วโมงต่อหนึ่งผลงาน
หรือหนึ่งบทความ
• การเขียนบทความทั่วไปนับได้ 3 ชั่วโมง   
ต่อหนึ่งบทความ
• การเขียนหนังสือหรือต�าราทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี นับได้ครั้งเดียว ในปี
ที่เผยแพร่ครั้งแรก 20 ชั่วโมง

• งานวิจัยหรือการเขียนบทความที่ต้องใช้
ระเบียบวิจัย นับได้ 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งผลงาน
หรือหนึ่งบทความ
• การเขียนบทความทั่วไป นับได้ 3 ชั่วโมง 
ต่อหนึ่งบทความ
• การเขียนหนังสือหรือต�าราทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี นับได้ครั้งเดียว ในปี
ที่เผยแพร่ครั้งแรก  12 ชั่วโมง

หลักเกณฑ์/ประเภทกิจกรรม
จ�านวนชั่วโมง CPD  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จ�านวนชั่วโมง CPD ผู้ท�าบัญชี

4.การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ 
คณะท�างานในสภาวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของการประชุมในปีนี้

นับได้ 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งต�าแหน่งและให้นับได้
เพียง 2 ต�าแหน่งต่อปี

ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้

5.ส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพบัญชี

ส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สูงกว่าวุฒิเดิม  
หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้นับได้วุฒิละ  
20 ชั่วโมงในปีที่ส�าเร็จการศึกษา

• ส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สูงกว่าวุฒิเดิม  
หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้นับได้ 12 ชั่วโมง
ต่อปีที่ส�าเร็จการศึกษา
• ส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ต�่ากว่าวุฒิเดิม 
ในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีให้นับได้ 6 ชั่วโมงต่อปีที่ส�าเร็จการศึกษา

6.การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐหรือเอกชน  ซึ่งมีการสอนไม่ต�่ากว่าระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)

ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ นับได้วิชาละ 3 ชั่วโมงต่อปีที่ผ่านการศึกษา

7.การเป็นอาจารย์ในสถาบันของรัฐและ
เอกชนซึ่งมีการสอนไม่ต�่ากว่าอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ นับได้วิชาละ 3 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อปี

8.การพัฒนาความรู้ในประเภทอื่น ๆ และ 
ผ่านการทดสอบตามทีส่ภาวิชาชีพบญัชีก�าหนด

นับได้ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด นับได้ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด

หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ

จ�านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 
ทางวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 
(สามารถน�าชั่วโมง CPD ส่วนเกินจากที่เป็น
ทางการมานับรวมได้) ไม่ได้ก�าหนด

ก�าหนดการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ 
ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี

ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ประเภทกิจกรรมและการนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ

1.การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ 
(ไม่จ�าเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็น
ชอบจากสภาวิชาชีพ)

นับได้ตามจ�านวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรม
หรือสัมมนาจริง

ไม่ได้ก�าหนด

2.การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ ผ่านสื่อต่าง ๆ

นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

3.การอ่านวารสารวชิาการ หรอืบทความต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ

4.การเข้าร่วมประชุมหรืออภิปรายกลุ่ม นับได้ตามจริง

5.การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการด�าเนินงาน 
ของกิจการหรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

นับได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ขั้นตอนที่ 5  ระบบจะแสดงข้อมูลของท่าน
ท่านสามารถที่จะ Print Screen 

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
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หลักเกณฑ์/ประเภทกิจกรรม
จ�านวนชั่วโมง CPD  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จ�านวนชั่วโมง 

CPD ผู้ท�าบัญชี

5.การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการด�าเนินงานของกิจการ 
หรือหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นับได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ไม่ได้ก�าหนด

6.วิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ช่วยผู้บรรยายที่มีความรู้ 
และประสบการณ์ในเรื่องนั้น

• ช่วงเวลาการเตรียมส่ือการสอนหรือการบรรยาย 
นับได้สองเท่าของชั่วโมงบรรยายจริง           
• ช่วงเวลาการบรรยายนบัได้ตามชัว่โมงการบรรยายจรงิ

7.การสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

8.การเขียนวารสารวิชาการ หรือบทความต่าง ๆ เผยแพร่แก่
สาธารณชน

นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อเรื่อง

9.กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาการประกอบวิชาชีพ นับได้ตามจริง

ขั้นตอนการยื่นชั่วโมง CPD ผ่านระบบด้วยตนเองง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th

ขั้นตอนที่ 2 ไปที่บริการออนไลน์ เลือกหมวด “แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD 
ผู้สอบบัญชี/ผู้ท�าบัญชี” กรอกเลขประจ�าตัวประชาชนและรหัสผ่านของท่าน 
เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3 หากเป็นการยื่นชั่วโมง CPD  แบบเป็นทางการ 
ให้ท่านกรอกรหสัหลกัสตูรจากหนงัสอืรบัรองทีท่่านได้รับจาก
การเข้าร่วมสัมมนา และคลิกปุ่ม “ค้นหา” ตรวจสอบความ 
ถูกต้อง และกด “เพิ่ม” เพื่อบันทึก ระบบจะแสดงข้อมูล 
ของท่าน 

ขั้นตอนที่ 4 หากเป็นการยื่นชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ให้ท่านคลิกเลือกประเภทกิจกรรม 
จาก 9 ประเภท และกรอกรายละเอียดทั้งหมดภายในระบบให้ครบถ้วน คลิก “√” เพื่อยืนยันว่าข้อมูล
ที่ท่านกรอกเป็นความจริง และถูกต้อง จากนั้นกด “เพิ่ม” เพื่อบันทึกข้อมูล และตรวจสอบสถานะของท่าน 

ขั้นตอนที่ 5  ระบบจะแสดงข้อมูลของท่าน
ท่านสามารถที่จะ Print Screen 

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้

 ทั้งนี้ หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (1) การยื่นชั่วโมง CPD ติดต่อส่วนทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ 02 685 2524, 
2530 และ 2532 หรือ (2) ข้อมูลรายละเอียดการเก็บชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ติดต่อส่วนก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม
หมายเลขโทรศัพท์ 02 685 2511, 2531, 2561 และ 2574  หรือ (3) ขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online ติดต่อส่วนเทคโนโลยีหมายเลขโทรศัพท์ 
02 685 2535, 2564, 2566

โดย..คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

และส่วนก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม
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บันทึกล่องเรือเพลิน.. 
เดินชมวังบางขุนพรหม

	 หลงัจากทีท่างสภาวชิาชพีบญัชไีด้สร้างความประทบัใจกบัสมาชกิ	กบัโครงการ	One	
Day	Trip	with	FAP	“ตามรอย..บ้านของพ่อ”	ไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน	2560	ที่ผ่านมานั้น	
ด้วยกระแสตอบรับที่ดี	เราจึงจัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่	2	โดยในครั้งนี้	มีชื่อว่า	“ล่องเรือเพลิน...เดิน
ชมวังบางขุนพรหมและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”	 ซ่ึงจัดไปเมื่อวันที่	 24	
พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2560	 ที่ผ่านมา	 FAP	 Newsletter	 ฉบับนี้จึงขอน�าภาพบรรยากาศและ 
ความประทับใจที่เกิดขึ้นมาฝากท่านที่อาจจะพลาดไม่ได้เข้าร่วมทริปไปกับเราในครั้งนี้กันค่ะ
	 ส�าหรับการเดินทางครั้งนี้	แน่นอนค่ะว่าเราเดินทางกันด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา	พิเศษ
ด้วยการเช่าเหมาล�า	ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมทรปิได้มองววิทวิทศัน์สองข้างรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาได้อย่าง
เต็มตา	 บรรยากาศในวันนั้นอากาศก�าลังดีค่ะ	 ลมเย็นสบาย	 เร่ิมต้นที่จุดนัดพบของเราบริเวณ
ท่าเรือสาธร	 เมื่อแจกอาหารว่างช่วงเช้าและพร้อมเดินทางแล้ว	 เราจึงลงเรือมุ่งหน้าสู่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยและวังบางขุนพรหม	 สมาชิกทุกท่านที่ไปจะได้ชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมทัง้ภายในและภายนอก	พร้อมฟังเรือ่งเล่าจากวทิยากร	ทีม่าอธบิายทีม่าทีไ่ป	และ
ประวตัใิห้ผูเ้ข้าชมได้ฟัง	พร้อมพาไปชมห้องต่างๆ	ภายในวัง	ปิดท้ายด้วยการรบัโปสการ์ดทีร่ะลกึ
จากวิทยากร	ก่อนจะมุ่งหน้าไปรับประทานอาหารยังร้านครัวคุณกุ้งค่ะ	
	 หลังจากที่สมาชิกได้อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท่ีหลากหลายกว่า	 9	 เมนูที่ถือเป็นของ 
ขึน้ชือ่ของร้านแล้ว	เราพาทกุท่านเดนิทางต่อสูพ่พิธิภณัฑ์ผ้าในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรม
ราชินีนาถ	ซึง่ต้ังอยูใ่นบริเวณพระบรมมหาราชวงั	เราจงึพาสมาชิกเดนิเท้าผ่านประตวิูเศษไชยศรี	
ระหว่างทางเราได้ชมความงดงามพร้อมด้วยบรรยากาศคกึคกัท่ีเต็มไปด้วยนกัท่องเทีย่วต่างชาต	ิ
เมื่อถึงหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ	 เจ้าหน้าที่ได้พาเราเยี่ยมชม	 ภายในมีห้องจัดแสดงหลัก	 ๆ	 2	 ห้องค่ะ	 
โดยห้องหนึง่จะเป็นนทิรรศการเกีย่วกบัเครือ่งโขน	ผูเ้ยีย่มชมจะได้ฟังเรือ่งราวความเป็นมาของ
เครื่องโขนในอดีตที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและฟื้นฟูศิลปกรรมช้ันสูงต่าง	 ๆ	 จนเกิดเป็น 
เครื่องโขนพระราชทาน	ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนให้ด�าเนิน
การจัดแสดงขึ้นในปัจจุบัน	 อีกห้องหน่ึงเป็นนิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 ซ่ึงถือเป็นนิทรรศการท่ีสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก	
เพราะได้จัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถกว่า	30	องค์	ทั้ง
ฉลองพระองค์ทรงงาน	ฉลองพระองค์ชุดราตรสีัน้	ฉลองพระองค์ชดุราตรยีาว	ตลอดจนพระมาลา	
ฉลองพระบาท	และกระเป๋าเดินทางที่สั่งท�าขึ้นพิเศษ	พร้อมทั้งภาพร่างแบบฉลองพระองค์จาก
ห้องเสือ้บลัแมงและผ้าตวัอย่างการปักประดบัจากสถาบันปักเลอซาจ	ซึง่ทัง้หมดไม่เคยจดัแสดง
ที่ไหนมาก่อน	และปิดท้ายด้วยการเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านพิพิธภัณฑ์	
	 นบัว่าสร้างความประทบัใจและพเิศษมากค่ะ	ส�าหรบัทัง้	2	พพิธิภณัฑ์ทีไ่ด้เข้าชม	เพราะ
เราได้รับการอนุเคราะห์จากทั้ง	2	พิพิธภัณฑ์ให้มีวิทยากรในการบรรยายและพาเยี่ยมชมแบบ
ส่วนตัว	 ท�าให้สมาชิกได้มีโอกาสในการซักถาม	 สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ 
การเยี่ยมชมในครั้งนี้
	 ก่อนเดินทางกลับเราได้พาสมาชิกเยี่ยมชมและแวะกราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล	 
ที่วัดกัลยาณมิตร	และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร	พร้อมด้วยแจกอาหารว่างช่วงบ่าย
ถือเป็นของขึ้นชื่อบริเวณนั้น	ก่อนจะเดินทางกลับค่ะ
 ตลอดการเดนิทางนอกจากสมาชกิทกุท่านทีเ่ดนิทางไปกับเรา จะได้เย่ียมชมความ
สวยงามและได้รับความรู้แล้ว ยังได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพและร่วมสนุก 
เล่นเกมส์รบัของรางวลัต่าง ๆ  มากมาย สภาวชิาชพีบญัชต้ีองขอขอบคณุทกุท่านทีไ่ว้วางใจ
ให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจในคร้ังนี้ หากท่านใดที่พลาดโอกาส
ในครั้งนี้ ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เราจะจัดขึ้นอีกแน่นอนค่ะ รอฟังข่าวการจัดโครงการน้ี 
นะคะ แล้วพบกันค่ะ

โดย...ส่วนสื่อสารองค์กร
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เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

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.fap.or.th , E-mail: fap@fap.or.th ,    @FAP.FAMILY

สิ่งตีพิมพ์

  จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

  ไม่มารับตามกำาหนด

  ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า

  ไม่ยอมรับ

  ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า

  เลิกกิจการ

  ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 3/60”    

 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 1,800 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “ความรู้พ้ืนฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์” 

 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.  

 สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

• หลักสูตร “ความเสี่ยงและการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  (IT Risk and IT Governance)”  

 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. และ 09.00 - 12.15 น.

 สมาชิก 5,000 บาท บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (รวม VAT) 

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ห้วยขวาง

• หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow  

 Cost Accounting รุ่นที่ 6/60”  

 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 สมาชิก 2,700 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม VAT) 

 ชำาระภายในวันที่ 21 ธ.ค. 60 หรือสมัคร 2 คน ขึ้นไปในองค์กรเดียวกัน ราคา 2,200 บาท (รวม VAT) 

    สถานที่จัดอบรมสัมมนา  ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

อ่�น FAP Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  
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