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ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ความเป็นผู้น�า ความเห็นอกเห็นใจ 

และความคิดสร้างสรรค์

เป็นสิ่งท่ีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI 

ไม่สามารถจะทดแทนได้



ผ่านออนไลน์ และมีการใช้ AI เก่ียวกับทุก ๆ เรื่อง 

ในการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ในเรื่องของการบัญชี

นั้น ระบบดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งทดแทนการท�างานของ 

นักบัญชบีรหิาร แตเ่ป็นสิ่งที่จะช่วยเสรมิใหน้ักบัญชีสามารถ 

ให้คุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรและระบบเศรษฐกิจ

ผ่านการท�างานร่วมกันของระบบและนักบัญชี

 

 จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาการแบบ 

ก้าวกระโดด ซ่ึงสังเกตได้จากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

และการประมวลผลที่รวดเร็วมากข้ึนอย่างมาก ซ่ึงตาม

กฎของมัวร์ (Moore’s law) ที่มาจาก Gordon (1965) 

หนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัทอินเทลได้เขียนไว้ในวารสาร 

Electronics เมื่อคร้ังเขายังเป็นพนักงานของบริษัท 

Fair Child ได้กล่าวไว้ว่า	“ปริมาณของทรานซิสเตอร์

จะเพิ่มเป็นเท่าตัวในทุกสองปี” ซ่ึงปรากฏการณ์ด้าน

เทคโนโลยีได้ในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์กฎนี้ และ

คาดว่ากฎของมัวร์จะสามารถใช้ได้จนถึงปี 2020 หรืออาจ

มากกว่านั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  มากมายได้แสดง

ถึงความสามารถที่เป็นไปตามกฎของมัวร์ได้อย่างชัดเจน 

เช่น ความเร็วประมวลผล และปริมาณความจ�า (RAM) 

เป็นต้น ท�าให้ศาสตร์ทางการบริหารต่าง ๆ รวมทั้งศาสตร์

ด้านบัญชีบริหารได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

แบบก้าวกระโดดนี้ ซ่ึงจากการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีด้านการประมวลผลและการสื่อสารท�าให ้

เกิดระบบการประมวลผลที่สามารถลอกเลียนแบบการ

ตัดสินใจของมนุษย์ได้ ซ่ึงก็คือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) ที่เป็นกระแสเทคโนโลยี 

ที่ก�าลังเป็นที่สนใจอย่างมากในปัจจุบัน จึงท�าให้นักบัญชี 

รวมถึงศาสตร์ทางด้านการบัญชีหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้อง 

มีการพัฒนาตอบสนองต่อระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว

 “ระบบคอมพิวเตอร์” มีความสามารถ

เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบ AI ในปัจจุบัน 

ซ่ึงระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในการตัดสินใจ

ที่มีความซับซ้อนมากข้ึนเร่ือย ๆ มีศักยภาพที่จะทดแทน

การท�างานของมนุษย์ในกรณีต่าง ๆ มากข้ึน จึงอาจ

ท�าให้นักบัญชีสามารถให้บริการหรือท�างานในเร่ืองที่เป็น

ประเด็นส�าคัญ มากกว่าไปท�างานในสิ่งที่ความสามารถ

ของมนุษย์ไม ่สามารถท�าได ้ เช ่น การตรวจสอบและ

วิเคราะห์ทั้งหมดขององค์กรภายในเวลาที่จ�ากัด ซ่ึงจะ

ท�าให ้นักบัญชีสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให ้กับองค์กร 

มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวนักบัญชีต้องพัฒนา

ตนเองให้มากกว่ากระบวนการที่ท�างานอยู ่ ในปัจจุบัน 

โดยอาจต้องพิจารณาถึงทักษะที่เฉพาะและคุณค่าที่นักบัญชี

จะสร้างให้แก่องค์กร ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ก้าวไปไกลกว่าความรู้

ทางด้านเทคนิค เช่น ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การได้มาและการน�าไปใช้อย่างลึก ซ่ึงในข้อมูลตัวเลข และ 

ให้ความมัน่ใจว่าข้อมลูตวัเลขนัน้ ๆ  เชือ่ถือได้ รวมถึงบทบาท

ของการตัดสินใจของมนุษย์ในเรื่องทางธุรกิจที่มีความ 

ซับซ้อน ซ่ึงมลีกัษณะเฉพาะทีม่ใีนมนษุย์ แต่ระบบ AI ไม่สามารถ

จะทดแทนได้ เช่น ความเป็นผู้น�า ความเห็นอกเห็นใจ และ

ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงลักษณะเฉพาะที่มี ในมนุษย์นี ้

จะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อ

การประมวลผล เมื่อต้องใช้ Machine Learning หรือ 

AI ได้ ดังนั้นนักบัญชีไม่ควรกังวลต่อเรื่องความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีแต่ควรจะมุ่งมั่นคว้าโอกาสมากมายที่จะตาม

จากความก้าวหน้านี้..

ดร.ธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ PhD,	CPA

กรรมการ	และประธานคณะอนุกรรมการ
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ความเป็นผู้น�า	ความเห็นอกเห็นใจ	

และความคิดสร้างสรรค์

เป็นสิ่งท่ี	ปัญญาประดิษฐ์	หรือ	AI	

ไม่สามารถจะทดแทนได้

	 ผมขอกล่าวสวัสดีแก่ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพ

บัญชีของเราทุกท่านครับ	ผมขอขอบพระคุณท่าน

สมาชิกท่ีให ้ความไว ้วางใจ	 และรู ้ สึกเป ็นเกียรติ 

อย่างย่ิงที่ได้รับโอกาสเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

และประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ

บัญชี	วาระปี	2560	–	2563	การพฒันาวิชาชีพเป็นสิง่ท่ีมี

ความส�าคัญอย่างมาก	ดังนั้น	ขณะน้ีสภาวิชาชีพบัญชี

ก�าลังศึกษาและพัฒนาองค์ความรู ้ในวิชาชีพบัญชี 

ด้านอ่ืน	 ๆ	 เพื่อให้นักบัญชีมีความรู ้ความสามารถ

ท่ีหลากหลาย	 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในยุคปัจจุบัน

 ปัจจุบันพบว่า เราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านของเทคโนโลยี นักบัญชีได้เข้ามาสู่ยุคของความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และระบบอัตโนมัติ 

(Automation) รวมถึงระบบที่ เค ร่ืองจักรสามารถ 

การเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Machine Learning) ในการ 

ที่จะพัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

ด ้ านบัญชี ซ่ึงก็มี ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากมายมี 

ความกังวลเก่ียวกับการที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะมาทดแทน

การท�างานในวิชาชีพบัญชีของเรา ซ่ึงแท้จริงแล้ว ระบบ 

ดังกล่าวก็ยังไม่สามารถทดแทนความจ�าเป็นที่จะต้องใช้

ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการตัดสินใจของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ The ICAEW IT Faculty 

(2017) ได้รายงานไว้ว่า	ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial 

Intelligence:	AI)	 เป็นสิ่งที่เกิดจากแรงบันดาลใจของ 

นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในทศวรรษที่ 1950s และ 

ได้มีพัฒนาการก้าวหน้าข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนี ้

ได ้มีการใช ้ AI อย่างแพร่หลายในการท�างานต่าง ๆ 

มองปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) 

ให้เป็น..โอกาส
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ผ่านออนไลน์ และมีการใช้ AI เก่ียวกับทุก ๆ เรื่อง 

ในการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ในเรื่องของการบัญชี

นั้น ระบบดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งทดแทนการท�างานของ 

นักบัญชบีรหิาร แตเ่ป็นสิ่งที่จะช่วยเสรมิใหน้ักบัญชีสามารถ 

ให้คุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรและระบบเศรษฐกิจ

ผ่านการท�างานร่วมกันของระบบและนักบัญชี

 

 จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาการแบบ 

ก้าวกระโดด ซ่ึงสังเกตได้จากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

และการประมวลผลที่รวดเร็วมากข้ึนอย่างมาก ซ่ึงตาม

กฎของมัวร์ (Moore’s law) ที่มาจาก Gordon (1965) 

หนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัทอินเทลได้เขียนไว้ในวารสาร 

Electronics เมื่อคร้ังเขายังเป็นพนักงานของบริษัท 

Fair Child ได้กล่าวไว้ว่า	“ปริมาณของทรานซิสเตอร์

จะเพิ่มเป็นเท่าตัวในทุกสองปี” ซ่ึงปรากฏการณ์ด้าน

เทคโนโลยีได้ในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์กฎนี้ และ

คาดว่ากฎของมัวร์จะสามารถใช้ได้จนถึงปี 2020 หรืออาจ

มากกว่านั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  มากมายได้แสดง

ถึงความสามารถที่เป็นไปตามกฎของมัวร์ได้อย่างชัดเจน 

เช่น ความเร็วประมวลผล และปริมาณความจ�า (RAM) 

เป็นต้น ท�าให้ศาสตร์ทางการบริหารต่าง ๆ รวมทั้งศาสตร์

ด้านบัญชีบริหารได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

แบบก้าวกระโดดนี้ ซ่ึงจากการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีด้านการประมวลผลและการสื่อสารท�าให ้

เกิดระบบการประมวลผลที่สามารถลอกเลียนแบบการ

ตัดสินใจของมนุษย์ได้ ซ่ึงก็คือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) ที่เป็นกระแสเทคโนโลยี 

ที่ก�าลังเป็นที่สนใจอย่างมากในปัจจุบัน จึงท�าให้นักบัญชี 

รวมถึงศาสตร์ทางด้านการบัญชีหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้อง 

มีการพัฒนาตอบสนองต่อระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว

 “ระบบคอมพิวเตอร์” มีความสามารถ

เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบ AI ในปัจจุบัน 

ซ่ึงระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในการตัดสินใจ

ที่มีความซับซ้อนมากข้ึนเร่ือย ๆ มีศักยภาพที่จะทดแทน

การท�างานของมนุษย์ในกรณีต่าง ๆ มากข้ึน จึงอาจ

ท�าให้นักบัญชีสามารถให้บริการหรือท�างานในเร่ืองที่เป็น

ประเด็นส�าคัญ มากกว่าไปท�างานในสิ่งที่ความสามารถ

ของมนุษย์ไม ่สามารถท�าได ้ เช ่น การตรวจสอบและ

วิเคราะห์ทั้งหมดขององค์กรภายในเวลาที่จ�ากัด ซ่ึงจะ

ท�าให ้นักบัญชีสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให ้กับองค์กร 

มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวนักบัญชีต้องพัฒนา

ตนเองให้มากกว่ากระบวนการที่ท�างานอยู ่ ในปัจจุบัน 

โดยอาจต้องพิจารณาถึงทักษะที่เฉพาะและคุณค่าที่นักบัญชี

จะสร้างให้แก่องค์กร ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ก้าวไปไกลกว่าความรู้

ทางด้านเทคนิค เช่น ความสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การได้มาและการน�าไปใช้อย่างลึก ซ่ึงในข้อมูลตัวเลข และ 

ให้ความมัน่ใจว่าข้อมลูตวัเลขนัน้ ๆ  เชือ่ถือได้ รวมถึงบทบาท

ของการตัดสินใจของมนุษย์ในเรื่องทางธุรกิจที่มีความ 

ซับซ้อน ซ่ึงมลีกัษณะเฉพาะทีม่ใีนมนษุย์ แต่ระบบ AI ไม่สามารถ

จะทดแทนได้ เช่น ความเป็นผู้น�า ความเห็นอกเห็นใจ และ

ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงลักษณะเฉพาะที่มี ในมนุษย์นี ้

จะสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อ

การประมวลผล เมื่อต้องใช้ Machine Learning หรือ 

AI ได้ ดังนั้นนักบัญชีไม่ควรกังวลต่อเรื่องความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีแต่ควรจะมุ่งมั่นคว้าโอกาสมากมายที่จะตาม

จากความก้าวหน้านี้..

ดร.ธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ PhD,	CPA

กรรมการ	และประธานคณะอนุกรรมการ

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ความเป็นผู้น�า	ความเห็นอกเห็นใจ	

และความคิดสร้างสรรค์

เป็นสิ่งท่ี	ปัญญาประดิษฐ์	หรือ	AI	

ไม่สามารถจะทดแทนได้
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วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีมใิช่การให้ค�าแนะน�าหรอืความคดิเหน็ด้านกฎหมาย	ทัง้นี้	
สภาวชิาชพีบญัชสีงวนสทิธิไ์ม่รบัรองความถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัของข้อมลูเนือ้หา	
ตัวเลข	รายงาน	หรือข้อคิดเห็นใด	ๆ	และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด	ๆ		ไม่ว่าเป็นผล
โดยทางตรงหรือทางอ้อมทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทั้ง้หมดใน
เอกสารฉบับนีไ้ปใช้

ที่ปรึกษา
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560-2563
• ภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้จัดทำ�
• สาวิตา สุวรรณกูล	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
• เจียรนัย รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• จิราวัฒน์ เพชรชู เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร
• สุขุมาลย์ แก้วสนั่น	เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร

กำ�หนดเวลา���เผยแพร่เป็นรายเดือน	(ทุกต้นเดือน)

ข้อมูลติดต่อ��E-mai l � : � fapnewsletter@fap.or.th
        Tel : 02 685 2514, 02 685 2567
Facebook����https://www.facebook.com/FAP.FAMILY
LINE�ID�������@fap.family

 สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน แม้เดือนนี้จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่าง
เต็มตัว อากาศที่ร้อนจัดในหลาย ๆ  พื้นที่ คงท�าให้ทุกท่านรู้สึกอบอ้าวไม่น้อย แต่
ก็ถือเป็นเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ ท่ีหลาย ๆ ท่านตั้งหน้าต้ังตารอคอยเพื่อ
จะได้รดน�้าดับร้อนให้ชุ่มฉ�่ากัน ประกอบกับเป็นเทศกาลท่ีมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 
ถอืเป็นโอกาสทีดี่ทีเ่ราจะได้ใช้เวลานีใ้นการชาร์จแบต พกัผ่อนให้เตม็ท่ี ก่อนการลยุ 
งานหนักในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ก�าลังจะมาถึง 

 ส�าหรับหลายท่านท่ีก�าลังเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากสถิติ
สรุปอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย (11-17 เม.ย. 60) ของปีที่ผ่านมาพบว่า ยอด
อุบัติเหตุสะสม รวม 3,690 ครั้ง และที่น่าเป็นห่วงคือ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
ในช่วงดังกล่าว 3 อันแรก ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และตัดหน้ากระชั้นชิด 
ตามล�าดับ ส�าหรับในปีนี้เพื่อเป็นการระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและลดอัตรา
การสูญเสีย ผู้ใช้รถใช้ถนน ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะท�าเกิดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อคนที่รอเฉลิมฉลองเทศกาลส�าคัญ ๆ แบบนี้ที่บ้าน 
ด้วยความปรารถนาดีจากสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ

 Newsletter ฉบบัเดอืนเมษายนนี ้ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ธรีชยั อรณุเรอืง
ศริเิลศิ กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการด้านพฒันาวชิาชพีบัญชมีากล่าว
ทกัทายเปิดเล่ม พร้อมกล่าวถงึการมองปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: 
AI) ให้เป็น..โอกาส พร้อมด้วยบทความและข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
ชาวบัญชีเช่นเคยค่ะ อาทิ นักบัญชี (ท่ีมี) ภาษี, จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี, นักบัญชียุค 4.0 และ สัมภาษณ์พิเศษ การแข่งขัน TACC 2018 
โลกจ�าลองของการท�างานจริง ติดตามได้ภายในเล่มค่ะ ท้ายน้ีหากท่านต้องการ
เสนอแนะหรือติชมจดหมายข่าว สภาวิชาชีพบัญชี สามารถส่งมาได้ที่ E-mail : 
fapnewsletter@fap.or.th

EDITOR’S�NOTE

อ่านต่อหน้า�10

จรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี

และตัวอย่างข้อบกพร่อง 

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา
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  ผู้ฝึกหัดงาน หมายถึง ผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี โดยหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงานนั้น 
ต้องเป็นหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ของไทย หรือมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศท่ีสภาวิชาชีพ
บัญชีให้การรับรองการฝึกหัดงานตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556

  การเป็นผู้ฝึกหัดงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน ดังต่อไปนี้ 

(1)	 ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี	

(2) ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นคำาขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่านวิชา 
	 การบัญชีตามที่คณะกรรมการกำาหนดไม่น้อยกว่า	 4	 รายวิชา	 และ 
	 วิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า	 1	 รายวิชา	 ซึ่งรวมทุกรายวิชาแล้ว 
	 ไม่น้อยกว่า	 15	 หน่วยกิต	 ทั้งนี้	 การฝึกหัดงานดังกล่าวต้องกระทำา 
	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 3	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 5	 ปี	 นับจากวันยื่นคำาขอแจ้ง 
	 การฝึกหัดงาน	และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า	3,000	ช่ัวโมง	
(3)	 ตอ้งยืน่คำาขอแจง้การฝกึหดังานตอ่คณะกรรมการกอ่นเริม่ฝกึหดังาน 
	 พร้อมด้วยหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี 
	 และวิชาการสอบบัญชีตาม			(2)		หรือสำาเนาปริญญา	หรือประกาศนียบัตร 
	 ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	 7	 (6)	 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

	 พ.ศ.	2547	แล้วแต่กรณี	
(4)	 ต้องทำารายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการปีละ	 1	 ครั้ง 
	 นับจาก วัน ย่ืนคำ าขอแจ้งการ ฝึก หัดงานโดยใ ห้ ย่ืนรายงาน 
	 ภายใน	 2	 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกำาหนดในแต่ละปี	 
	 พร้อมด้วยคำารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน	 มิฉะนั้น	 

	 ให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น 

(5)	 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน	หรือผู้ให้การฝึกหัดงาน 
	 รายเดิมถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณเพิกถอนใบอนุญาตต้องแจ้ง 
	 การเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการภายใน	 
	 2	เดือน	นับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง	พร้อมด้วยรายงาน	และ 
	 คำารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม	และการแจ้ง 
	 รับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่	มิฉะนั้น	ให้ถือว่าคำาขอ 
	 ฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง	 เว้นแต่กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน 
	 ในสำานักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการเปล่ียนแปลง	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ 
	 ผู้ให้การฝกึหัดงานถกูพกัใช้ใบอนุญาต	ผูฝ้กึหดังานสามารถเลอืกทีจ่ะ 
	 ไม่เปล่ียนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้	 แต่ผู้ฝึกหัดงานจะ 
	 ไม่สามารถนับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงาน 

	 ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้
(6)	 ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้น 
	 ภายในเวลา	 5	 ปี	 นับจากวันที่ยื่นคำาขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อ 
	 คณะกรรมการใหน้ายทะเบยีนเสนอคณะกรรมการพจิารณาจำาหนา่ย 
	 คำาขอได้การยื่นคำาขอตาม	 (3)	 (4)	 และ	 (5)	 ให้เป็นไปตามแบบท่ี 

	 คณะกรรมการกำาหนด

 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี เว็บไซต์ 
สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th หรือติดต่อส่วนทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2524 และ 0 2685 2532 หรือ 

E-mail: fapmember@fap.or.th

โดย...	ส่วนทะเบียน

ผู้ฝึกหัดงาน คืออะไร ?
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สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมสัมมนา 

2 หลักสูตรคุณภาพเพื่อผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนาครั้งสุดท้าย! มาตรฐาน TFRS 9 

“เครื่องมือทางการเงิน” ก่อนประกาศใช้จริงปีหน้า

	 เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2561	ที่ผ่านมา	สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 จัดสัมมนาครั้งสุดท้าย	The	Final	
Countdown	To	TFRS	9	เพื่อนับถอยหลังพร้อมกันสู่	TFRS	9	ให้ทัน
เวลาก่อนวันที่	1	มกราคม	2562	ภายในงานได้เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา
จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ	อาทิ	กลุ่มสถาบันการเงิน,	ธุรกิจหลักทรัพย์,	
กลุ่มธุรกิจประกันภัย,	กลุ่มธุรกิจลิสซิ่ง/เช่าชื้อ,	กลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ใน	SET	100	และกลุ่มบริษัท	MAI	เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจากการที่
องค์กรของแต่ละองค์กรได้มีการประเมินผลกระทบและประเด็นต่าง	ๆ	
จากการน�ามาตรฐานฉบบันีม้าใช้	หลังจากการสัมมนาในวนันีส้ภาวชิาชพี
บัญชีจะน�าร่าง	TFRS9	เสนอแก่คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี	(กกบ.)	เพื่อประกาศให้ทันเวลาก่อนวันที่	1	มกราคม	2562 
 
	 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น	ณ	ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
กว่า	1,000	คน	สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม
และขออภัยในความไม่สะดวกมา	ณ	ที่นี้

	 สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาหลักสูตร	 การป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน	 และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้ายและร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชพีบัญชว่ีาด้วยจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดให้กับผู้ประกอบ 
วชิาชพีบญัชทีัว่ประเทศ	ตามส�านกังานสาขาต่าง	ๆ	ของสภาวชิาชพีบญัช	ี
โดยปัจจุบัน	 ได้จัดให้กับบางสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 อาทิ	 สาขา
เชียงใหม่	 สาขานครสวรรค์	 สาขาอุบลราชธานี	 และสาขาสุราษฎร์ธานี	
ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจ�านวนมาก	 ประกอบไปด้วย	 ผู ้ท�าบัญช	ี 
ผู้สอบบัญชี	 คณาจารย์	 และบุคคลท่ัวไป	 ส�าหรับการจัดสัมมนาครั้ง
ต่อไปที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้	 จะจัดขึ้นที่สาขาระยองและสาขา
ขอนแก่น	 รวมไปถึงสาขาอื่น	 ๆ	 ต่อไป	 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามราย
ละเอยีดและสมัครได้ทีส่าขาใกล้บ้านท่าน	หรอืสามารถดรูายละเอยีดได้ท่ี 
https://goo.gl/YLp7xU

Activity   ภาพกิจกรรม
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เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ศูนย์อบรมสัมมนา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช

อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สุขุมวิท 21 (อโศก) 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/Gf5KJR
จากนั้นให้จัดส่งเอกสารตอบรับพร้อมแนบรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาที่ E-Mail : cpd@fap.or.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานกำากับดูแลผู้จัดการอบรม คุณสุธรรมา วัฒนวงศ์ โทร. 02 685 2531

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ท่านสามารถระบุเลือกครั้งที่ ในการเข้าร่วมโครงการได้ 1 ครั้งเท่านั้น

หัวข้อการบรรยาย

 รอบรั้วสภาวิชาชีพบัญชี  

 เส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี 

 นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) 

 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ขอเรียนเชิญ..อาจารย์ และนิสิต นักศึกษาที่กำาลังศึกษาปริญญาตรี  

สาขาวิชาการบัญชีในระดับปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ Open house  

เปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำาความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี 

และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพทางด้านบัญชี  

รวมถึงการเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานสากล

เปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี

“
 รับจำ�

นวนจ
ำ�กัด ”



นักบัญชี (ที่มี) ภาษี
“นักบัญชี” 
	 เมื่อกล่าวถึง	นักบัญชี	คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง
นักบัญชีในภาพของผู้รับผิดชอบในการบันทึกรายการ 
การวิเคราะห์รายการค้า	เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ทางเศรษฐกิจ
ที่กระทบต่อธุรกิจหรือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู ่	 ทั้งนี้ 
นักบัญชีจะต้องปฏิบัติงานตามแนวทาง	 ข้อก�าหนด	
มาตรฐานบญัชต่ีาง	ๆ 	ซึง่ในท้ายสดุ	ผลผลติจากการท�างาน
ของนักบัญชีก็คือรายงานทางการเงินในรูปแบบต่าง	ๆ 
ทีจ่ะน�าไปใช้ประโยชน์	และในด้านหนึง่อาจจะส่งต่อให้กบั
ผู้สอบบัญชี	 ได้สอบทานก่อนอีกครั้งหน่ึง	 เพื่อเพิ่มความ 
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่น�าเสนอ	นั่นคือ	 วงจรงานของ 
นักบัญชี

นักบัญชีในอนาคต... 
	 มีค�ากล่าวหรือบทความจากหลาย	ๆ	ที่บอกว่า	
นักบัญชี	 เป็นอาชีพอยู่ในช่วงขาลง	 ในอนาคตนักบัญชี 
มีความเสี่ยงที่จะตกงาน	ด้วยเหตุเพราะว่ามีเทคโนโลย ี
เข้ามาทดแทน	สามารถอ่าน	บันทึก	 วิเคราะห์	 จัดท�า
รายงานต่าง	ๆ	 ได้	สามารถแทนท่ีนักบัญชีได้	 ซ่ึงความ
สามารถดงักล่าวนกับญัชไีด้เรยีนรูแ้ละบ่มเพาะ	ฝึกฝนจาก
การศึกษาในระดับต่าง	ๆ	ระยะเวลาหนึ่ง

	 ด้วยพัฒนาการเทคโนโลยี	 อาจท�าให้ความ
สามารถพิเศษบางอย่างในอดีต	อาจไม่มีความจ�าเป็น 
หรือเป็นความสามารถส่วนเกินในโลกอนาคต	ยกตัวอย่าง
เช่น	 ในอดีตเราเคยแข่งขันการพิมพ์ดีดในระดับประเทศ 
มีวิชาพิมพ์ดีดสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะ 
เป็นความสามารถหนึ่งในการพิจารณารับเข้าท�างาน	
ปัจจุบันนี้มีระบบโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ที่ฟังจาก 
ค�าพูดแปลงเป็นตัวอักษรที่มีความถูกต้องแม่นย�า	รวดเร็ว
กว่าพิมพ์ดีด	แล้วเราจะฝึกพิมพ์ดีดกันม้ัย	การเดินทาง 
ในอนาคต	 สามารถเดินทางโดยยานพาหนะแบบ 
ไร้คนขบั	ดงันัน้ความสามารถในการขบัรถ	ไม่มคีวามจ�าเป็น 
อีกต่อไป	เราจะหัดขับรถกันมั้ย

	 ถ้าหากในอนาคต	ระบบการอ่าน	วิเคราะห์
เอกสาร	การบันทึกรายการ	สามารถกระท�าด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์	 ไม่จ�าเป็นต้องใช้นักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบันทึกอีกต่อไป	 ยิ่งไปกว่านั้น	หากข้อมูลหรือ 
หลักฐานทางการเงินไม่อยู ่ในรูปของเอกสาร	 ข้อมูล 
หลักฐานส่งต่อกันในระบบดิจิตอลและเป็นที่ยอมรับกัน
แพร่หลาย	ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงต่อกัน	รับข้อมูล
ระหว่างกนัและบนัทกึรายการอตัโนมตั	ิค�าถามคือนกับญัชี
ท�าหน้าที่อะไร
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นักบัญชี (ที่มี) ภาษี

โดย..สุริยะ ธีรวัฒนสาร
กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ภาษี” 
 ค�าว่า	ภาษี	แปลความจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน	มี	 2	ความหมาย	ความหมายแรก	
“ภาษี”	หมายถึง	 เงินที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลเพื่อน�าไป
พัฒนาประเทศ	ส่วนความหมายที่สอง	“ภาษี”	หมายถึง	
“ความได้เปรียบ”

	 ภาษีเป็นบัญญัติทางกฎหมาย	ส่วนหนึ่งเป็น 
ผลพวงจากอดีต	ตรากฎหมายขึ้นโดยอิงจากวัฒนธรรม 
ในแต่ละท้องถิ่น	 เพื่อใช้เป็นวิธีในการจัดเก็บเงินให้มา
เป็นของส่วนกลางเพื่อน�าไปการจัดการงานทางสังคมใน 
ท้องถิ่นนั้น	ความเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นอาจสร้างความ
แตกต่างในความเป็นสากล	ซึง่เป็นข้อจ�ากดัในการก�าหนด 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกท้องถ่ิน	ท้องถิ่นท่ีเป็นภูเขา 
ที่ลาดชันไม่อาจจัดเก็บภาษีจากผลการเพาะปลูกได้
มากมาย	 ท้องถิ่นท่ีไม่ติดทะเลไม่อาจออกกฎหมาย
ภาษี	 เพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีผลผลิตจากทะเลได้มากมาย	
พฤติกรรมในชุมชนอาจมีผลต่อการออกกฎหมาย	ความ
สลับซับซ้อนของกฎหมายภาษีในแต่ละท้องถิ่นไม่เท่ากัน	
อีกประการหนึ่งความสลับซับซ้อนของกฎหมาย	ความ
เข้าใจยากถือเป็นเทคนิค	 เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ 
ในการบริหารจัดการ	

 ความสลับซับซ้อน	ผู้เกี่ยวข้องจึงจ�าเป็นจะต้อง
มีความเข้าใจ	ใช้เวลาในการศึกษา	การเรียนรู้	ด้วยเหตุนี้
อาจท�าให้ผู้เกี่ยวข้องถูกแบ่งกลุ่มความสามารถในเข้าถึง	
มีความเข้าใจ	กฎ	ระเบียบต่าง	ๆ	ออกเป็นหลายกลุ่ม
 
	 ภายใต้ข้อจ�ากัด	 เป็นโอกาสของกลุ่มนักบัญชี 
ซึ่งกฎหมายภาษีให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นฐานในการจัด
เก็บภาษี	ที่สามารถพัฒนาตนเองต่อยอดความรู้ความ
สามารถ	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวนักบัญชีเอง

นักบัญชี (ที่มี) ภาษี 
	 ถือเป ็นกลุ ่มวิชาชีพแขนงหนึ่งที่น ่าสนใจ 
โดยการเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถในด้านภาษี	 เป็น
โอกาสสร้างความได้เปรียบ	(ภาษี)	กว่านักบัญชีหลาย	ๆ	
คนทีก่�าลงัถกูเทคโนโลยค่ีอย	ๆ 	กลนืหายไป	เปลีย่นแปลง
จากวิกฤติกลายเป็นโอกาสสร้างภาษี	 (ความได้เปรียบ)	
ให้กับวิชาชีพตัวเอง

	 อาจไม่เฉพาะด้านภาษีอากร	 นักบัญชีที่
สามารถพฒันาตนเองสูด้่านอืน่	ๆ 	เป็นวธิเีพิม่ภาษ	ี(ความ
ได้เปรียบ)	ให้กับตัวเอง	เพื่อไม่ให้ตนเองตกอยู่ในภาวะ
วิกฤติ	 ในอนาคตที่สาเหตุเพราะว่าเทคโนโลยีพัฒนา
รวดเร็วอย่างมากในปัจจุบัน	กลายเป็นคนตกยุคโดย 
ไม่รู้ตัว

จงเป็น นักบัญชี ที่มี ภาษี 
(ความได้เปรียบ)

	 ขอทิ้ งท ้ายเป ็นข ้อคิด	 Block	 Chain	 
Technology	 นั้นเป ็นเทคโนโลยี ท่ีช ่วยน�ามาซึ่ง 
ความปลอดภัย	น่าเช่ือถือ	 โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง 
ในอนาคตหากการรบัรองข้อมลูทางการเงนิเกดิขึน้เพียง
บุคคลสองฝ่าย	 คือเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลได้อย่างน่าเช่ือถือ	 โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัย
คนกลางอย ่างผู ้สอบบัญชี	 เมื่อถึงวันนั้น	 วิชาชีพ 
ผู้สอบบัญชี	จะท�าหน้าที่อะไร	............	

“แค่การเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา
โดยไม่หยุดนิ่งอาจไม่เพียงพอ 

ด้วยเหตุเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ก�าลังวิ่ง”
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	 ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณได้เคยน�าเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีถกูกล่าวหาต้องได้รบัโทษ ให้ท่านสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชไีด้รบัทราบมาแล้วนัน้	ใน	Newsletter	ฉบับนีจ้ะขอน�าตัวอย่างข้อบกพร่อง 

ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีถกูร้องเรยีน/ถกูกล่าวหา	กรณกีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณ	ทัง้เรือ่งพฤตกิรรมหรอืจรรยาบรรณ	และ/หรอืการปฏิบตัิ
งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี	อันน�าไปสู่การพิจารณาวินิจฉัย
และตัดสินโทษ	เพื่อให้ท่านสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพบัญชีรับทราบและเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่าง	ๆ	ที่อาจ 
เกิดขึ้น		ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

 1. ไม่ส่งมอบเอกสารบัญชี: ผู้ถูกกล่าวหา	(ผู้รับท�าบัญชี)	
ไม่ส่งคนืเอกสารบญัช	ีเมือ่ผูก้ล่าวหา	(นติบิคุคลผูม้หีน้าทีจั่ดท�าบญัช)ี	
ประสงค์จะว่าจ้างผูท้�าบญัชรีายใหม่	เป็นเหตใุห้ไม่สามารถด�าเนนิการ
จัดท�าบัญชีและปิดงบการเงินได้

 2. เรียกเก็บภาษีประจ�าเดือนเกินจริง: ผู้ถูกกล่าวหา 
เรียกเก็บค่าภาษีประจ�าเดือน	ภ.พ.30	ภ.ง.ด.3	และ	ภ.ง.ด.53	จาก 
ผู้กล่าวหา	เกินกว่าจ�านวนที่น�าส่งกรมสรรพากรจริง

จรรยำบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี

 3. จดัท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจรงิ: ผูถู้กกล่าวหา
จัดท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง/ปลอมแปลงเอกสาร	เพื่อน�า
มาแสดงเป็นหลักฐานการใช้จ่ายของผู้กล่าวหา

Tax

ด้ำนผู้ท�ำบัญชี

ผู้กล่ำวหำ (นิติบุคคลผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี) กล่ำวหำ 

ผู้ท�ำบัญชี ในประเด็นเกี่ยวกับกำรไม่ส่งมอบเอกสำรบัญชี 

กำรเรียกเก็บค่ำภำษีประจ�ำเดือนเกินจริง และกำรจัดท�ำ

เอกสำรไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง

ตัวอย่ำง 

ที่ 1
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	 ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณได้เคยน�าเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ีถกูกล่าวหาต้องได้รบัโทษ ให้ท่านสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชไีด้รบัทราบมาแล้วนัน้	ใน	Newsletter	ฉบับนีจ้ะขอน�าตัวอย่างข้อบกพร่อง 

ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีถกูร้องเรยีน/ถกูกล่าวหา	กรณกีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณ	ทัง้เรือ่งพฤตกิรรมหรอืจรรยาบรรณ	และ/หรือการปฏบิตัิ
งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี	อันน�าไปสู่การพิจารณาวินิจฉัย
และตัดสินโทษ	เพื่อให้ท่านสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพบัญชีรับทราบและเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดต่าง	ๆ	ที่อาจ 
เกิดขึ้น		ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

 1. ไม่ส่งมอบเอกสารบัญชี: ผู้ถูกกล่าวหา	(ผู้รับท�าบัญชี)	
ไม่ส่งคนืเอกสารบญัช	ีเมือ่ผูก้ล่าวหา	(นติบิคุคลผูม้หีน้าทีจั่ดท�าบญัช)ี	
ประสงค์จะว่าจ้างผูท้�าบญัชรีายใหม่	เป็นเหตใุห้ไม่สามารถด�าเนนิการ
จัดท�าบัญชีและปิดงบการเงินได้

 2. เรียกเก็บภาษีประจ�าเดือนเกินจริง: ผู้ถูกกล่าวหา 
เรียกเก็บค่าภาษีประจ�าเดือน	ภ.พ.30	ภ.ง.ด.3	และ	ภ.ง.ด.53	จาก 
ผู้กล่าวหา	เกินกว่าจ�านวนที่น�าส่งกรมสรรพากรจริง

จรรยำบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี

 3. จดัท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจรงิ: ผูถ้กูกล่าวหา
จัดท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง/ปลอมแปลงเอกสาร	เพื่อน�า
มาแสดงเป็นหลักฐานการใช้จ่ายของผู้กล่าวหา

Tax

ด้ำนผู้ท�ำบัญชี

ผู้กล่ำวหำ (นิติบุคคลผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี) กล่ำวหำ 

ผู้ท�ำบัญชี ในประเด็นเกี่ยวกับกำรไม่ส่งมอบเอกสำรบัญชี 

กำรเรียกเก็บค่ำภำษีประจ�ำเดือนเกินจริง และกำรจัดท�ำ

เอกสำรไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง

ตัวอย่ำง 

ที่ 1

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด

จรรยำบรรณ

 1. ประเด็นการส่งมอบเอกสารบัญชี: ผู้ถูกกล่าวหาได ้
จดัเกบ็เอกสารบญัชท่ีีบ้านของตนเอง	และยงัไม่มกีารส่งมอบคนืให้กบั 
ผู้กล่าวหา	โดยเข้าใจว่า	ยังไม่มีการบอกเลิกจ้าง

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่
บ้านของผู้ท�าบัญชี	 ไม่เป็นไปตามมาตรา	13	แห่งพระราชบัญญัติ
การบญัช	ีพ.ศ.	2543	ซึง่ผูม้หีน้าทีจ่ดัท�าบญัชต้ีองเกบ็รกัษาบญัชแีละ
เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการลงบัญชี	ณ	สถานทีท่�าการ	หรอืสถานที่ 
ที่ใช้เป็นที่ท�าการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ�า	หรือสถานที ่
ที่ใช้เป็นที่ท�างานเป็นประจ�า	 เว้นแต่ผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี	 จะได้
รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชี	หรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษา
บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้	ณ	สถานท่ีอื่นได้ 
ซึง่ประเดน็ดงักล่าวนติบุิคคลซึง่มหีน้าทีจ่ดัท�าบญัชจีะต้องด�าเนนิการ		
ในส่วนของผู้ท�าบัญชีต้องส่งคืนเอกสารเม่ือด�าเนินการแล้วเสร็จให้ 
แก่นิติบุคคลผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีอย่างครบถ้วนและควรจัดท�า
ทะเบียนคุมเกี่ยวกับการรับ-คืนเอกสาร	ไว้ด้วย

 2. ประเด็นการเรยีกเกบ็ภาษีประจ�าเดือนเกนิจรงิ : ผลการ
ค�านวณตัวเลขจ�านวนภาษีท่ีต้องน�าส่งกรมสรรพากรในแต่ละเดือน
เปรียบเทียบกับจ�านวนเงินท่ีผู้ถูกกล่าวหาเรียกเก็บจากผู้กล่าวหา	
พบว่ามกีารเรียกเกบ็เงนิสงูกว่าค่าใช้จ่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละเดอืน

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

	 ผู้กล่าวหา	(นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี)	ได้ร้องเรียนว่า 
ผู้ถูกกล่าวหา	(ผู้ท�าบัญชี)	ปฏิบัติงานบกพร่องในหลายกรณี	แต่ค�า
กล่าวหากรณพีฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการประพฤตผิดิจรรยาบรรณ	
คือ	การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ส่งคืนเอกสารทางบัญชีและทางการเงิน
ให้แก่ผู้กล่าวหาทั้งที่มีการจ่ายช�าระเงินในการว่าจ้างแล้ว	ท�าให ้
ผู้ท�าบัญชีรายใหม่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ผู้กล่าวหาจึงได้เข้าแจ้ง
ความกับพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินการขอเอกสารทางบัญช ี
ทั้งหมดกลับคืน	

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด

จรรยำบรรณ

	 ผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าไม่ได้ส่งคืนเอกสารบางส่วนจริง	
เนื่องจากยังไม่ได้รับค่าจ้างและเงินที่ตนออกไปให้ล่วงหน้า	 จาก 
ผู้กล่าวหา	 (ผู้ว่าจ้าง)	อย่างครบถ้วน	แต่ภายหลังจากที่ผู้กล่าวหา
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน	จึงได้คืนเอกสารทั้งหมดให้กับ 
ผู้กล่าวหาแล้ว

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริง	
เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามข้อบงัคบัสภาวิชาชพีบญัช	ี(ฉบบัที	่19)	
เรือ่ง	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี	พ.ศ.	2553	ผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชต้ีองประพฤตปิฏบิตัตินในทางทีถู่กทีค่วร	ส�านกึในหน้าท่ี
และไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่ท�าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ ์
แห่งวิชาชีพบัญชี

 3. ประเด็นการจัดท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง:  

ผู้ถูกกล่าวหาได้ด�าเนินการจัดหาบิลภาษีซื้อโดยไม่มีการซื้อ-ขายที่
เกิดขึ้นจริงจากบริษัทท่ีตนเป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษี	และคิดค่า
บรกิารจากผูก้ล่าวหา	โดยผูถ้กูกล่าวหาจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นอัตรา 
ร้อยละของมูลค่าบิลภาษีซื้อที่ก�าหนดส่วนที่ เหลือจ่ายให้กับ 
บรษัิททีข่ายบลิ	

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า การจัดท�าเอกสารขอคืนภาษี
ซ้ือและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล	 ไม่เป็นไปตามความ 
เป็นจรงิ	ถอืเป็นการกระท�าทีท่�าให้รฐัเกดิความเสยีหาย	เป็นพฤตกิรรม 
ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อบงัคับสภาวชิาชีพบญัชี	(ฉบบัที	่19)		เรือ่ง	จรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.2553	 กล่าวคือ	 เแนะน�าให  ้
ผู้รับบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 โดยทุจริตหรือ
เจตนาหลกีเหลีย่งภาษอีากร	และแจ้งข้อความหรอืจดัท�า	รวมถงึการ
ใช้พยานหลักฐานอันเป็นเท็จ	หรือรู้อยู่ว่าเป็นพยานหลักฐานอันเป็น
เท็จไม่ว่าจะจัดท�าโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า  ผู้ถูกกล่าวหาใช้เอกสารทางการ
บัญชีเป็นเครื่องต่อรองการเรียกให้ช�าระเงินที่คงค้าง	 ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับท่ี	19)	
เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553	กล่าวคือ	
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชต้ีองมคีวามรบัผดิชอบตามกรอบวชิาชพีบญัชี
ต่อผู้รับบริการ	 เม่ือผู้ท�าบัญชีได้ให้บริการทางบัญชีต่อผู้รับบริการ
เสร็จแล้วต้องส่งคืนเอกสารการบันทึกบัญชี	และข้อมูลการบันทึก
บัญชีคืนแก่ผู้รับบริการโดยเร็ว				 

ผมขอ 

ร้องเรียน  

ครับ
นิติบุคคลผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี ร้องเรียนผู้ท�ำบัญชี  

ในประเด็นเกี่ยวกับกำรไม่ส่งคืนเอกสำรทำงบัญชีและ

ปฏิบัติงำนบกพร่อง

ตัวอย่ำง 

ที่ 2
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ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

 1 .ก ารรับง านแล ะค ่ าสอบบัญชี :  ผู ้ ถู กกล ่ าวหา	 
(ผู ้สอบบัญชี)	 รับงานผ่านส�านักงานรับท�าบัญชี	 ท่ีผู ้ถูกกล่าวหา 
เป็นผู้วางระบบบัญชี	ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ท�าบัญชีให้ตั้งแต่แรก	โดยไม่ได้ท�าการตรวจสอบเอง	แต่ได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานบัญชีนั้นเป็นผู้ช่วยตรวจสอบบัญชีแทน	และผู้ถูกกล่าวหา 
ได้รับค่าสอบบัญชีจากส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นจ�านวนเงินรวม
ส�าหรบัลกูค้าหลายราย	โดยไม่ทราบค่าสอบบญัชขีองลกูค้าแต่ละราย

 2 .ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบแล ะรั บรอง บัญชี : 

เมือ่ส�านกังานรับท�าบญัชจีดัท�างบการเงนิเสรจ็	จะแจ้งให้ผูถ้กูกล่าวหา
เดินทางมายังจังหวัดที่ส�านักงานรับท�าบัญชีต้ังอยู ่	 เพื่อตรวจ
สอบระบบัญชี	 วิเคราะห์งบการเงิน	 รวมทั้งหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิ	ผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์โดยไม่มกีารไปตรวจเยีย่มสถาน
ประกอบการ

 3. การจัดท�าและส่งมอบแผนการตรวจสอบบัญชีและ

แนวทางการตรวจสอบบัญชี: 
	 	 	 	 -	กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก	พบว่า	จากส�าเนาแผน 
การตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีท่ีได้ส่งมอบ 
ให้แก่หน่วยงานผู้กล่าวหาน้ัน	ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้อ้างอิงในการตรวจ
สอบห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กเหมือนกันหมด	ไม่มีการจัดท�าในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับแต่ละนิติบุคคล	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจ�ากัด	พบว่า	 
แผนการตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีเหมือนกับ
ห้างหุน้ส่วนขนาดเลก็	จนแตกต่างกันในส่วนของขอบเขตการปฏบิตังิาน
ท่ีกว้างกว่า	ขึน้อยูก่บัขนาดและ	ความซบัซ้อนของธรุกจิ	แต่ผูถู้กกล่าวหา 
ไม่ได้ส่งมอบแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 
ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจ�ากัดเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมแต่อย่างใด

ด้ำนผู้สอบบัญชี

หน่วยงำนรัฐ แจ้งผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชทีี่พิจำรณำ

ได้ว่ำ อำจปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้อ 13 ของข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี 

(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2553

ตัวอย่ำง 

ที่ 1

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด

จรรยำบรรณ

 1.ประเด็นการรับงานและค่าสอบบัญชีจากส�านักงาน 

รบัท�าบัญชีเป็นเงินรวมส�าหรบัลกูค้าหลายราย: ผู้ถกูกล่าวหารบังาน
ผ่านส�านกังานรบัท�าบญัชจีรงิ	แต่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี	 โดยพบว่า	ผู้ช่วย 
ผู้สอบบัญชีท่ีปรากฎในกระดาษท�าการเป็นบุตรของผู้ถูกกล่าวหา	
ซึ่งวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาในสาขาอื่น	 (ไม่ใช่บัญชี)	และจะช่วย
งานด้านการพิมพ์เอกสาร	จากการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้า
แต่ละราย	พบว่ามีรายการแสดงถึงค่าสอบบัญชีปรากฏอยู่	 และค่า
สอบบญัชีดังกล่าวกม็ปีรากฎในระบบข้อมลูของหน่วยงานผูก้ล่าวหา

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อมูลค่า 
สอบบญัชขีองลกูค้าแต่ละราย	และสามารถตรวจสอบข้อมลูในระบบ
ของผู้ถูกกล่าวหาได้	ประกอบกับไม่ปรากฎหลักฐานว่าได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ		

 
 2.ประเด็นการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี:  

ในการปฏิบตังิานตรวจสอบบญัชีกระท�าผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์และ
ไม่ได้ไปตรวจสอบที่สถานประกอบการของลูกค้า	

 กรณจีงึพจิารณาได้ว่า 	ผูถ้กูกล่าวหาปฏิบัตงิานไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีควรเข้าไปตรวจเย่ียม
กิจการเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินทรัพย์บางรายการท่ีมีสาระ
ส�าคัญที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน	 เช่น	การตรวจสอบเงินสด	และ 
การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ	เป็นต้น
    

มีผู้สอบบัญชี

ท�ำผิดข้อบังคับ

ฉบับที่19
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ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

 1 .ก ารรับง านแล ะค ่ าสอบบัญชี :  ผู ้ ถู กกล ่ าวหา	 
(ผู ้สอบบัญชี)	 รับงานผ่านส�านักงานรับท�าบัญชี	ที่ผู ้ถูกกล่าวหา 
เป็นผู้วางระบบบัญชี	ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ท�าบัญชีให้ตั้งแต่แรก	โดยไม่ได้ท�าการตรวจสอบเอง	แต่ได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานบัญชีนั้นเป็นผู้ช่วยตรวจสอบบัญชีแทน	และผู้ถูกกล่าวหา 
ได้รับค่าสอบบัญชีจากส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นจ�านวนเงินรวม
ส�าหรบัลกูค้าหลายราย	โดยไม่ทราบค่าสอบบญัชขีองลูกค้าแต่ละราย

 2 .ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบแล ะรั บรอง บัญชี : 

เมือ่ส�านกังานรบัท�าบญัชจีดัท�างบการเงนิเสรจ็	จะแจ้งให้ผูถ้กูกล่าวหา
เดินทางมายังจังหวัดที่ส�านักงานรับท�าบัญชีต้ังอยู ่	 เพื่อตรวจ
สอบระบบัญชี	 วิเคราะห์งบการเงิน	 รวมทั้งหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน	ผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์โดยไม่มกีารไปตรวจเยีย่มสถาน
ประกอบการ

 3. การจัดท�าและส่งมอบแผนการตรวจสอบบัญชีและ

แนวทางการตรวจสอบบัญชี: 
	 	 	 	 -	กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก	พบว่า	จากส�าเนาแผน 
การตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีที่ได้ส่งมอบ 
ให้แก่หน่วยงานผู้กล่าวหานั้น	 ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้อ้างอิงในการตรวจ
สอบห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กเหมือนกันหมด	ไม่มีการจัดท�าในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับแต่ละนิติบุคคล	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจ�ากัด	พบว่า	 
แผนการตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีเหมือนกับ
ห้างหุน้ส่วนขนาดเล็ก	จนแตกต่างกนัในส่วนของขอบเขตการปฏบิตังิาน
ทีก่ว้างกว่า	ขึน้อยูก่บัขนาดและ	ความซับซ้อนของธรุกจิ	แต่ผู้ถกูกล่าวหา 
ไม่ได้ส่งมอบแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 
ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจ�ากัดเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมแต่อย่างใด

ด้ำนผู้สอบบัญชี

หน่วยงำนรัฐ แจ้งผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชทีี่พิจำรณำ

ได้ว่ำ อำจปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้อ 13 ของข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี 

(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2553

ตัวอย่ำง 

ที่ 1

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด

จรรยำบรรณ

 1.ประเด็นการรับงานและค่าสอบบัญชีจากส�านักงาน 

รบัท�าบัญชีเป็นเงินรวมส�าหรบัลกูค้าหลายราย: ผูถ้กูกล่าวหารับงาน
ผ่านส�านกังานรบัท�าบญัชจีรงิ	แต่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี	 โดยพบว่า	ผู้ช่วย 
ผู้สอบบัญชีท่ีปรากฎในกระดาษท�าการเป็นบุตรของผู้ถูกกล่าวหา	
ซึ่งวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาในสาขาอื่น	 (ไม่ใช่บัญชี)	และจะช่วย
งานด้านการพิมพ์เอกสาร	จากการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้า
แต่ละราย	พบว่ามีรายการแสดงถึงค่าสอบบัญชีปรากฏอยู่	 และค่า
สอบบญัชดัีงกล่าวกม็ปีรากฎในระบบข้อมลูของหน่วยงานผูก้ล่าวหา

 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อมูลค่า 
สอบบญัชขีองลกูค้าแต่ละราย	และสามารถตรวจสอบข้อมลูในระบบ
ของผู้ถูกกล่าวหาได้	ประกอบกับไม่ปรากฎหลักฐานว่าได้ใช้หัวหน้า
ส�านักงานรับท�าบัญชีเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ		

 
 2.ประเด็นการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี:  

ในการปฏิบตังิานตรวจสอบบญัชีกระท�าผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์และ
ไม่ได้ไปตรวจสอบที่สถานประกอบการของลูกค้า	

 กรณจีงึพจิารณาได้ว่า 	ผูถ้กูกล่าวหาปฏิบัตงิานไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีควรเข้าไปตรวจเย่ียม
กิจการเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินทรัพย์บางรายการที่มีสาระ
ส�าคัญท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงิน	 เช่น	การตรวจสอบเงินสด	และ 
การสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ	เป็นต้น
    

มีผู้สอบบัญชี

ท�ำผิดข้อบังคับ

ฉบับที่19

 3.ประเด็นการจดัท�าและส่งมอบแผนการตรวจสอบบญัชี

และแนวทางการตรวจสอบบัญชี:

	 -	 กรณีห้างหุ ้นส่วนขนาดเล็ก	 -	 ไม่มีการจัดท�าแผน 
การตรวจสอบในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแต่ละนิติบุคคลซ่ึงประกอบ
ธุรกิจที่แตกต่างกัน
	 	-	กรณีห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจ�ากัด	–	เหมือน
กับกรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก	แตกต่างกันที่ขอบเขตการปฏิบัติงาน
กว้างกว่า	ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ	นอกจากนี้
กระดาษท�าการที่ผู้ถูกกล่าวหาจัดส่งให้คณะอนุกรรมการสอบสวน	
มีรายละเอียดแตกต่างจากเอกสารท่ีจัดส่งให้หน่วยงานผู้กล่าวหา		

ซึ่งผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าจัดท�าขึ้นภายหลัง	และจากการตรวจ
สอบกระดาษท�าการดังกล่าวพบว่าบางรายการเป็นสาระส�าคัญ 
ในงบการเงินแต่ไม่ปรากฏแผนการตรวจสอบบัญชีในเรื่องดังกล่าว	
เป็นต้น		

      กรณจีงึพจิารณาได้ว่า ผูถ้กูกล่าวหาปฏิบตังิานไม่เป็น
ไปตามข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชี	(ฉบบัที	่19)	เรือ่ง	จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553	ข้อ	13		มาตรฐานในการปฏิบัติ
งาน	 	และมาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจ
สอบ	และวิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
ที่ได้ประเมินไว้	ตลอดจนหลักฐานการสอบบัญชี	

ประเด็นค�ำกล่ำวหำ 

	 ผู ้สอบบัญชีถูกกล่าวหาว่า	 ได้แสดงความเห็นในหน้า
รายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข	 ท้ังท่ีกิจการดังกล่าวถูกฟ้อง
เรยีกหนีค่้าภาษีอากร	ซ่ึงกิจการไม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน

ผู้สอบบัญชีถูกกล่ำวหำในประเด็นเกี่ยวกับกำรแสดงควำมเห็นในหน้ำรำยงำน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตต่องบกำรเงินของนิติบุคคลแห่งหนึ่ง แบบไม่มี

เงื่อนไข ทั้งที่นิติบุคคลดังกล่ำวถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีและไม่ได้เปิดเผยไว ้

ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ตัวอย่ำง 

ที่ 2

ข้อเท็จจริงแห่งกำรประพฤติผิด 

จรรยำบรรณ

	 1.ผูถู้กกล่าวหา	(ผูส้อบบัญชี)	ไม่ได้ลงลายมอืช่ือเป็นผูส้อบ
ทานในกระดาษท�าการตรวจสอบและไม่มีการก�าหนดระยะเวลา	
และขอบเขตการตรวจสอบที่เหมาะสมและครบถ้วน

	 2.การจัดท�ากระดาษท�าการเพ่ือตรวจสอบหนี้สินท่ีอาจ 
เกิดขึ้นของนิติบุคคล	 ใช้วิธีการสอบถามผู ้บริหารโดยผ่านผู้ที่ 
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว	และส่งหนังสือไปสอบถามกับส�านักงาน
ทนายความซึ่งได้รับการยืนยันว่าคดีท่ีฟ้องร้องน้ัน	ทางอัยการของ
ส�านักงานสอบสวนคดีพิเศษมีค�าสั่งไม่ฟ้องแล้ว	ดังนั้นคดีแพ่ง	(ภาษี
อากร)	ผลน่าจะเป็นไปในท�านองเดียวกัน

	 3.ในการตดัสนิใจและเช่ือว่ารายการดังกล่าวไม่ต้องบนัทกึ
และไม่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ันผู้สอบบัญช ี
เห็นว่าเหมาะสมแล้ว	 ใช้วิธีการสอบถามจากผู้ที่รับผิดชอบทาง
คดี	 โดยประเมินจากหนังสือของทนายความว่า	คดีแพ่งมีโอกาส 
ชนะสูงมาก	

   
 กรณีจึงพิจารณาได้ว่า ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานบกพร่อง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้อง
ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในข้อสงสัยเกี่ยวกับความ 
น่าเช่ือถือของค�าตอบกับค�าขอยืนยัน	 โดยผู้สอบบัญชีต้องหาหลัก
ฐานการสอบบัญชีอื่นเพิ่มเติมเพื่อคลายข้อสงสัย	และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ถึงผลกระทบ
ของรายการและเหตุการณ์ที่มีสาระส�าคัญต่อข้อมูลที่น�าเสนอใน 
งบการเงิน	การปฏบิตังิานจงึไม่เป็นไปตามข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชี	
(ฉบบัที	่19)	เรือ่ง	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2553		
ข้อ	13	มาตรฐานในการปฏิบัติงาน		

 ในนามของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะ

อนุกรรมการสอบสวน ต้องขอขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชีท่ีได้ 

แบ่งพืน้ทีข่อง Newsletter ฉบับน้ี ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ได้มีโอกาสเผยแพร่และท�าความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกและท่าน 

ผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ี

โดย.. คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

AUDIT
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คนไทยเตรียมใช้...

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์

และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพ่ือใช้เป็นธนบัตร

หมุนเวียนทั่วไป โดยได้รับพระราชทานวันออกใช้ธนบัตร ดังนี้

ธนบตัรราคา 20, 50 และ 100 บาท ออกใช้ในวนัจักรี 6 เมษายน 2561

ธนบัตรราคา 500 และ 1,000 บาท ออกใช้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 

ด้านหน้าของธนบัตร ได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลอง
พระองค์เครือ่งแบบเตม็ยศของกองทพัอากาศ เป็นภาพประธานในธนบตัร
ทุกชนิดราคา

ด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ ์
พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามล�าดับรัชกาล โดยมีภาพประกอบ
เป็นภาพหนึง่ในพระราชกรณยีกิจส�าคัญของแต่ละพระองค์ ทีม่คีวามโดดเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในความทรงจ�าของพสกนิกรชาวไทย

ซึ่งธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) นี้ มีขนาดและโทนสีเหมือนกับ
ธนบัตรแบบ 16 ส่วนลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ยังคงลักษณะ
ส�าคัญของธนบัตรไทยไว้ แต่ปรับปรุงใหม่ในบางส่วน คือ

• ภายในแถบสีโลหะที่ด้านหน้าของธนบัตรมีการเคลื่อนไหว
• หมวดอกัษรโรมันและเลขหมายอารบิก ปรบัวางตามแนวตัง้

ทั้งนี้ ธนบัตรแบบ 17 มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเทิดพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราช

กรณียกิจ ในทุกด้าน เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข น�าความร่มเย็นมาสู่อาณา 

ประชาราษฏร์และชาติบ้านเมืองค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลัง

ชนิดราคา 20 บาท

ชนิดราคา 500 บาท

ชนิดราคา 50 บาท

ชนิดราคา 1,000 บาท

ชนิดราคา 100 บาท

ธนบัตรแบบใหม่
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คนไทยเตรียมใช้...

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์

และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพ่ือใช้เป็นธนบัตร

หมุนเวียนทั่วไป โดยได้รับพระราชทานวันออกใช้ธนบัตร ดังนี้

ธนบตัรราคา 20, 50 และ 100 บาท ออกใช้ในวนัจักรี 6 เมษายน 2561

ธนบัตรราคา 500 และ 1,000 บาท ออกใช้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 

ด้านหน้าของธนบัตร ได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลอง
พระองค์เครือ่งแบบเตม็ยศของกองทพัอากาศ เป็นภาพประธานในธนบตัร
ทุกชนิดราคา

ด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ ์
พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามล�าดับรัชกาล โดยมีภาพประกอบ
เป็นภาพหนึง่ในพระราชกรณยีกิจส�าคญัของแต่ละพระองค์ ทีม่คีวามโดดเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในความทรงจ�าของพสกนิกรชาวไทย

ซึ่งธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) นี้ มีขนาดและโทนสีเหมือนกับ
ธนบัตรแบบ 16 ส่วนลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ยังคงลักษณะ
ส�าคัญของธนบัตรไทยไว้ แต่ปรับปรุงใหม่ในบางส่วน คือ

• ภายในแถบสีโลหะที่ด้านหน้าของธนบัตรมีการเคลื่อนไหว
• หมวดอกัษรโรมนัและเลขหมายอารบิก ปรบัวางตามแนวต้ัง

ทั้งนี้ ธนบัตรแบบ 17 มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเทิดพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราช

กรณียกิจ ในทุกด้าน เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข น�าความร่มเย็นมาสู่อาณา 

ประชาราษฏร์และชาติบ้านเมืองค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพประธานด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลัง

ชนิดราคา 20 บาท

ชนิดราคา 500 บาท

ชนิดราคา 50 บาท

ชนิดราคา 1,000 บาท

ชนิดราคา 100 บาท

ธนบัตรแบบใหม่
นักบัญชียุค 4.0

	 เมื่อเราพูดถึง	 “นักบัญชี”	 เรามักจะนึกถึงวิชาชีพที่มี 
หน้าที่ในการกระทบตัวเลขต่าง	ๆ	ให้ตรงกับหลักฐานทางเอกสาร
ที่มีเพื่อน�ามารวบรวมรายงานให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินต่าง	ๆ 	
เข้าใจสถานะและฐานะทางการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ด้วย
ความแตกต่างของอุตสาหกรรมและความเปลี่ยนแปลงของ 
รปูแบบธรุกจิ นกับญัชไีด้ก�าหนดมาตรฐานทางการเงินในรูปแบบ
ใหม่ ๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของฐานะ
ทางการเงินของบริษัทมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งท่ีนักบัญชีอาจต้อง 
หันกลับมาใส่ใจเพื่อท�าให้รายงานทางการเงินมีความหมาย
มากกว่าเอกสารทีถ่กูต้อง คอื “การจดัท�าให้รายงานทางการเงนิ
เข้าใจได้ง่าย”

 การท�าให้รายงานทางการเงินเข้าใจได้ง่ายนั้น	หมายถึง 
ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจได้ทันทีโดย 
ไม่ต้องการค�าอธิบายเพิ่มเติม	 ผู้ที่จะสามารถท�าให้ข้อมูลทางการ
เงนิเป็นข้อมูลเชงิคณุภาพได้นัน้จะต้องเข้าใจธรุกจิอย่างถ่องแท้และ
มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู ้ใช้รายงานนั้นเข้าใจประเด็น 
ที่รายงานว่านักบัญชีต้องการให้ผู ้ใช้เข้าใจอะไรจากตัวเลขและ
ข้อมูลที่รายงานในหมายเหตุประกอบงบ

 นักลงทนุสัมพันธ์ เป็นหนึง่ในวชิาชพีทีเ่ป็นผูท้ีค่วรจะต้อง
เข้าใจข้อมลูและตวัเลขทกุตวัในรายงานทางการเงนิ	เพราะผูม้ส่ีวน
ได้เสียหลักของนักลงทุนสัมพันธ์	 คือ	 ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ 
หลกัทรัพย์	ซ่ึงเป็นกลุ่มวิชาชพีทีพ่ึ่งพารายงานทางการเงินประกอบ
การตัดสนิใจในการลงทนุในหลกัทรัพย์หรอืตราสารทางการเงนิของ
บริษัท	 ดังนั้น	 จึงต้องการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลที่ชัดเจน	
เพียงพอ	และเข้าใจได้ง่าย	

 “ข้อมลูทีช่ดัเจน” หมายถงึ ข้อมลูทีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ 
มีที่มาที่ไป หรือ วิธีค�านวณที่ง่ายในการเข้าใจ

 “ข้อมูลที่เพียงพอ” หมายถึง ตัวเลขที่รายงานนั้น
สามารถอธิบายองค์ประกอบของตัวเลขท่ีรายงานได้ครบ โดย 
ผู้ใช้ไม่ต้องขอค�าชี้แจงเพิ่มเติม

 “ข้อมูลที่เข้าใจง่าย” หมายถึงการสื่อสารถ่ายทอด 
เรื่องราวต่าง ๆ ของตัวเลขโดยใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการท�าความ
เข้าใจ

	 ด้วยประสบการณ์ในการเป็นนักลงทุนสัมพันธ์มากว่า 

20	 ปี	 พบว่ารายงานทางการเงินน้ันมีค�านิยามและวิธีการที่ยาก 
ในการท�าความเข้าใจมากขึ้น	 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความซับซ้อน
ของการท�าธุรกิจ	 และ/หรือ	 ตราสารทางการเงินลักษณะใหม่	 ๆ	
และ/หรือ	 รูปแบบในการลงทุนท่ีมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น	
ประกอบไปกับการรักษามาตรฐานแห่งความถูกต้องของการเป็น
นักบัญชีการรายงานข้อมูลทางการเงินจึงต้องเป็นค�านิยามเฉพาะ	
หรือที่เรารู้จักกันว่า	ภาษานักบัญชี	ที่เข้าใจได้ยากส�าหรับผู้ที่ไม่ใช่
นักบัญชี

 ความส�าเร็จของนักบัญชี ควรจะเป็น “การท�ารายงาน
ทางการเงินให้เข้าใจได้ง่าย” มากกว่าความสามารถในการจดัท�า
บญัชีตามมาตรฐานสากลว่าไม่มีคนเข้าใจหรือไม่	ทักษะการส่ือสาร
ควรเป็นสิง่ทีนั่กบญัชต้ีองให้ความส�าคญัในโลกปัจจุบนั	จรงิหรอืไม่	
…. โลกก�าลัง ก้าวไปอย่างรวดเรว็บนความสะดวกสบายเป็นรากฐาน 
…. ถงึเวลาหรอืยังท่ีเราจะได้เห็น “นกับญัชี 4.0”

โดย..กอบบุญ ศรีชัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหาร

15Newsletter    Issue 64



การแข่งขัน TACC นี้มีความแตกต่างจากการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชี  

หรือ Thailand Accounting Challenge มากน้อยอย่างไร?

ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับอะไรกลับไปจากการแข่งขันนี้?

ส�าหรบัการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัช ีหรอื Thailand Accounting Challenge 
นั้น ผู้เข้าเแข่งขันจะได้เห็นโจทย์ ได้เห็นตัวเลือกของค�าตอบ และท�าการคิดเพื่อเลือกค�า
ตอบ แต่การแข่งขนักรณศีกึษาจะเป็นลกัษณะของการท�างานกนัมาก่อน และน�าผลสรปุ
ที่ได้ของทีมมาน�าเสนอ และการจัดตั้งทีมนั้น เราเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสาขาการ
บัญชีสามารถรวมทีมกับสาขาอื่นได้ แต่ในจ�านวน 1 ทีมที่ประกอบไปด้วย 5 คน ขอให้มี
นสิตินกัศกึษาสาขาการบญัชมีจี�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่สามารถทีจ่ะสมคัรเข้ามาเองได้
ด้วยตวัเอง เพยีงแค่จดัตัง้ทีม ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ ต่างจากการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัช ี
ทีม่หาวทิยาลยัจะเป็นผูค้ดัเลอืกมา ทัง้นีก้ารสมคัร แต่ละทมีต้องตัง้ชือ่ทีไ่ม่บ่งบอกว่าตนเอง
มาจากสถาบนัการศกึษาใด เพือ่การตดัสนิทีย่ตุธิรรม ไม่มชีือ่สถาบนัเข้ามามส่ีวนในผลการ
ตัดสิน 

นอกจากนี้การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชี ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกค�าตอบ 
ท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงแค่ค�าตอบเดียว แต่การแข่งขันกรณีศึกษาจะเป็นลักษณะการแข่งขัน 
ที่ไม่มีถูกผิด แต่จะตัดสินจากหลากหลายด้าน ทั้งด้านความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผล 
การใช้หลักการและเหตุผลที่จะใช้สนับสนุนข้อคิดเห็นของตัวเอง รวมถึงความสามารถใน
การน�าเสนอ

และที่ส�าคัญที่สุดในรอบสุดท้าย จะมีการถามค�าถามสดจากคณะกรรมการ ซึ่งจะ
เป็นประเด็นที่ไม่มีใครเคยรู้หรือทราบมาก่อน ถือเป็นความท้าทายในด้านความคิด
สร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา นอกจากนีจ้ะมเีจ้าของกรณศีกึษาจะเข้ามาร่วมฟังการน�า
เสนอเพื่อประเมินถึงความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหา โดยใน
รอบแรกมีการคัดเลือกกรณีศึกษาที่แต่ละทีมส่งเข้ามาทั้งหมด ให้เหลือเพียง 15 ทีม โดย
จะมกีารวางเกณฑ์การให้คะแนนไว้แล้ว ดงันัน้ทุกทีมจะถกูประเมินและให้คะแนนในเกณฑ์
เดียวกัน จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ เพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงนะเลิศ

ที่จะจัดขึ้น ณ สภาวิชาชีพบัญชีต่อไป ซึ่ง
ก�าหนดการรับสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ 
จะประกาศบนหน้าเวบ็ไซต์สภาวชิาชพีบญัชี 
รวมท้ังการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หลังจากปิด
การรับสมัคร จะมีการเปิดให้ดาวน์โหลด
กรณีศึกษาเพ่ือให้ทุกทีมท่ีสมัครสามารถน�า
ไปศกึษาและวเิคราะห์ เพือ่ส่งเข้ามาคดัเลอืก
ต่อไป

ส�าหรบัทมีทีช่นะการแข่งขนั แน่นอนว่าต้องได้รบัรางวลักลบัไป แต่นอกเหนอืจาก
นั้น ส�าหรับทีมที่ไม่ได้ชนะการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งทีมที่ชนะการแข่งขัน ก็ถือว่าเป็น
โอกาสที่ดีที่ได้มีการฝึกฝน ทั้งเรื่องการท�างานเป็นทีม เพราะในชีวิตการท�างานไม่มีใคร
สามารถท�างานได้เพยีงคนเดยีว และการแข่งขันนีถ้อืได้ว่าเป็นการแข่งขนัทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง
เลย แถมยังได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน เป็นเวทีที่จะได้ประลองความคิด ความ
สามารถ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ความคิดจากเพื่อน ๆ ในทีม

จะเห็นได้ว ่า การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ คร้ังท่ี 2 
ประจ�าปี 2561 Thailand Accounting Case Competition 2018 ถือเป็นอีกหนึ่ง
การแข่งขนัท่ีน่าสนใจและน่าจับตามองกนัเลยทีเดยีว เพราะนอกจากจะเป็นการเฟ้นหา 
น้อง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ยังมีการหาผู้ที่มี

ทกัษะการแก้ไขปัญหา หรือการบรูณาการ
ในศาสตร์และข้ามศาสตร์ทีถ่อืเป็นอกีหนึง่
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาให้ตัวนิสิตนักศึกษา 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตการ
ท�างานจรงิก่อนจบการศกึษาออกไป  น้อง ๆ  
นิสิตนักศึกษา และสถาบันการศึกษาใดที่
สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับ
สมัคร (ผ่านระบบออนไลน์) และเงื่อนไข 
รูปแบบ กติกาการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์
สภาวชิาชพีบญัช ีและช่องทางต่าง ๆ  ของ
สภาวิชาชีพบัญชีต่อไป เร็ว ๆ นี้ค่ะ

บทสัมภาษณ์ : รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช ี
  ผศ. ดร.นิม่นวล วิเศษสรรพ์ ประธานจดัการแข่งขนักรณศีกึษาทางบญัชีระดบัประเทศ คร้ังท่ี 2 ประจ�าปี 2561

เรียบเรียงโดย .. ส่วนสื่อสารองค์กร

นอกจากการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (Thailand Accounting Challenge 2018) ที่สภาวิชาชีพบัญชี 
จัดไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา การแข่งขันครั้งต่อไปที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าลังจะจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพและเป็นเวทีให้น้อง ๆ นิสิต
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้แสดงฝีมือและทักษะ ความรอบรู้ การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา น่ันก็คือ การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชี 
Thailand Accounting Case Competition 2018 ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ถูก 
พูดถึงและจับตามอง เช่นเดียวกันค่ะ Newsletter ฉบับนี้ จะขอพาท่านผู้อ่าน ไปท�าความรู้จักกับการแข่งขันนี้ให้มากขึ้น พร้อมทั้งเจาะลึก
รูปแบบการแข่งขันนี้ ด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษจาก รศ.กอบแก้ว รตันอบุล ประธานคณะกรรมการวชิาชพีบัญช ีด้านการศกึษาและเทคโนโลยี
การบญัช ีพร้อมด้วย ผศ. ดร.นิม่นวล วเิศษสรรพ์ กรรมการในคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ีด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช ีและประธาน
จัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561  Thailand Accounting Case Competition 2018 หรือ 
เรียกสั้น ๆ ว่า “TACC” ค่ะ

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน?

Thailand Accounting

Case Competition 2018

Special Interview

การแข่งขันนี้จัดข้ึนเพื่อเป็นเวทีให้ 
นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ 
ด้านการใช้ความรู ้และความสามารถใน 
การวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และท่ี
ส�าคัญเหนือสิ่งใด คือ การจัดแข่งขัน TACC  
ต้องการให้นิสิต/นักศึกษา ได้พัฒนาความ
สามารถของตนเองและการท�างานเป็นทีม
ร่วมกบัเพือ่นนกัศกึษาทีม่าจากสาขาวชิาอืน่ 

และช้ีให้เห็นว่า คุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีนอกจากความรอบรู้ รู้ลึก 
รู้จริงในศาสตร์ การบัญชีแล้ว ยังต้อง 
สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์อ่ืนเพื่อ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาอกีด้วย และเมือ่ต้อง
น�าสิ่งที่รู้นั้นมาใช้ในการท�างานจริง จะต้อง
ท�าอย่างไร ต้องมีความรู้ความเข้าใจอะไร
บ้าง เปรียบเสมือนเป็นการต่อยอดความรู้
ความสามารถขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และด้วย
กรณศีกึษาทีน่�ามาใช้ในการแข่งขนัเป็นกรณี
ศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากเหตุการณ์จริง จะ
สะท้อนสถานการณ์จริงให้นิสิต/นักศึกษา 
รู้ว่างานที่จะต้องออกไปเผชิญในโลกแห่ง
ความเป็นจริง ไม่ใช่แค่การท�าบัญชีเท่านั้น 
แต่จะรวมถงึการคดิวเิคราะห์และการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีปัจจัยหลาย
ด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งน้ี การแข่งขัน 
TACC นี้จะเป็นลักษณะของการเสนอ
แนวทางแก้ไข ปัญหา เพราะฉะนั้นนิสิต/
นักศึกษาที่เข ้าแข่งขัน “จะได้เรียนรู ้

การคดิเชงิวเิคราะห์ การค้นหาว่าปัญหา
ที่แท้จริงคือ อะไร?” และ “เราจะมีวิธี
หรอืแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง? 
รวมถงึการแสดงความสามารถในการน�า
เสนอไปพร้อม ๆ กันด้วย” ดังน้ัน จึง
ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งตัวนิสิตนักศึกษาท่ี
เข้าแข่งขันเองและยังเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาจะได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมการแข่งขนันีด้้วยการพิจารณา
ตดัสนิจะพจิารณาจากเกณฑ์ในหลายด้าน 
ทัง้ด้านความรู ้ด้านทกัษะปัญญา ด้านการ
ท�างานร่วมกันเป็นทีม และด้านการใช้
เทคโนโลยี การน�าเสนอให้เข้าใจ รวมถึง
ให้ความส�าคัญต่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 
ซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
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การแข่งขัน TACC นี้มีความแตกต่างจากการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชี  

หรือ Thailand Accounting Challenge มากน้อยอย่างไร?

ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับอะไรกลับไปจากการแข่งขันนี้?

ส�าหรับการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัชี หรอื Thailand Accounting Challenge 
นั้น ผู้เข้าเแข่งขันจะได้เห็นโจทย์ ได้เห็นตัวเลือกของค�าตอบ และท�าการคิดเพื่อเลือกค�า
ตอบ แต่การแข่งขนักรณศีกึษาจะเป็นลกัษณะของการท�างานกนัมาก่อน และน�าผลสรปุ
ที่ได้ของทีมมาน�าเสนอ และการจัดตั้งทีมนั้น เราเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสาขาการ
บัญชีสามารถรวมทีมกับสาขาอื่นได้ แต่ในจ�านวน 1 ทีมที่ประกอบไปด้วย 5 คน ขอให้มี
นสิตินกัศกึษาสาขาการบญัชมีจี�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่สามารถทีจ่ะสมคัรเข้ามาเองได้
ด้วยตวัเอง เพยีงแค่จดัตัง้ทมี ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ ต่างจากการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัช ี
ทีม่หาวทิยาลยัจะเป็นผูค้ดัเลอืกมา ทัง้นีก้ารสมคัร แต่ละทมีต้องตัง้ชือ่ทีไ่ม่บ่งบอกว่าตนเอง
มาจากสถาบนัการศกึษาใด เพือ่การตดัสนิทีย่ตุธิรรม ไม่มชีือ่สถาบนัเข้ามามส่ีวนในผลการ
ตัดสิน 

นอกจากนี้การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชี ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกค�าตอบ 
ที่ถูกต้องที่สุดเพียงแค่ค�าตอบเดียว แต่การแข่งขันกรณีศึกษาจะเป็นลักษณะการแข่งขัน 
ที่ไม่มีถูกผิด แต่จะตัดสินจากหลากหลายด้าน ทั้งด้านความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผล 
การใช้หลักการและเหตุผลที่จะใช้สนับสนุนข้อคิดเห็นของตัวเอง รวมถึงความสามารถใน
การน�าเสนอ

และที่ส�าคัญที่สุดในรอบสุดท้าย จะมีการถามค�าถามสดจากคณะกรรมการ ซึ่งจะ
เป็นประเด็นที่ไม่มีใครเคยรู้หรือทราบมาก่อน ถือเป็นความท้าทายในด้านความคิด
สร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา นอกจากนีจ้ะมเีจ้าของกรณศีกึษาจะเข้ามาร่วมฟังการน�า
เสนอเพื่อประเมินถึงความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหา โดยใน
รอบแรกมีการคัดเลือกกรณีศึกษาที่แต่ละทีมส่งเข้ามาทั้งหมด ให้เหลือเพียง 15 ทีม โดย
จะมกีารวางเกณฑ์การให้คะแนนไว้แล้ว ดงัน้ันทุกทีมจะถกูประเมนิและให้คะแนนในเกณฑ์
เดียวกัน จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ เพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงนะเลิศ

ที่จะจัดขึ้น ณ สภาวิชาชีพบัญชีต่อไป ซึ่ง
ก�าหนดการรับสมัครและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
จะประกาศบนหน้าเวบ็ไซต์สภาวชิาชพีบญัชี 
รวมทั้งการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หลังจากปิด
การรับสมัคร จะมีการเปิดให้ดาวน์โหลด
กรณีศึกษาเพ่ือให้ทุกทีมท่ีสมัครสามารถน�า
ไปศึกษาและวเิคราะห์ เพือ่ส่งเข้ามาคดัเลอืก
ต่อไป

ส�าหรบัทมีทีช่นะการแข่งขนั แน่นอนว่าต้องได้รบัรางวลักลับไป แต่นอกเหนอืจาก
นั้น ส�าหรับทีมที่ไม่ได้ชนะการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งทีมที่ชนะการแข่งขัน ก็ถือว่าเป็น
โอกาสที่ดีที่ได้มีการฝึกฝน ทั้งเรื่องการท�างานเป็นทีม เพราะในชีวิตการท�างานไม่มีใคร
สามารถท�างานได้เพยีงคนเดยีว และการแข่งขนันีถ้อืได้ว่าเป็นการแข่งขนัทีไ่ม่มีความเสีย่ง
เลย แถมยังได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน เป็นเวทีที่จะได้ประลองความคิด ความ
สามารถ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ความคิดจากเพื่อน ๆ ในทีม

จะเห็นได้ว ่า การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 
ประจ�าปี 2561 Thailand Accounting Case Competition 2018 ถือเป็นอีกหนึ่ง
การแข่งขนัทีน่่าสนใจและน่าจบัตามองกนัเลยทเีดยีว เพราะนอกจากจะเป็นการเฟ้นหา 
น้อง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ยังมีการหาผู้ที่มี

ทกัษะการแก้ไขปัญหา หรือการบรูณาการ
ในศาสตร์และข้ามศาสตร์ทีถ่อืเป็นอกีหนึง่
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาให้ตัวนิสิตนักศึกษา 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตการ
ท�างานจรงิก่อนจบการศกึษาออกไป  น้อง ๆ  
นิสิตนักศึกษา และสถาบันการศึกษาใดท่ี
สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับ
สมัคร (ผ่านระบบออนไลน์) และเง่ือนไข 
รูปแบบ กติกาการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์
สภาวชิาชพีบญัช ีและช่องทางต่าง ๆ  ของ
สภาวิชาชีพบัญชีต่อไป เร็ว ๆ นี้ค่ะ

บทสัมภาษณ์ : รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช ี
  ผศ. ดร.นิม่นวล วิเศษสรรพ์ ประธานจดัการแข่งขนักรณศีกึษาทางบญัชีระดบัประเทศ ครัง้ที ่2 ประจ�าปี 2561

เรียบเรียงโดย .. ส่วนสื่อสารองค์กร

นอกจากการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (Thailand Accounting Challenge 2018) ที่สภาวิชาชีพบัญชี 
จัดไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา การแข่งขันครั้งต่อไปที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าลังจะจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพและเป็นเวทีให้น้อง ๆ นิสิต
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้แสดงฝีมือและทักษะ ความรอบรู้ การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา น่ันก็คือ การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชี 
Thailand Accounting Case Competition 2018 ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งท่ี 2 ประจ�าปี 2561 ซ่ึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ถูก 
พูดถึงและจับตามอง เช่นเดียวกันค่ะ Newsletter ฉบับนี้ จะขอพาท่านผู้อ่าน ไปท�าความรู้จักกับการแข่งขันนี้ให้มากขึ้น พร้อมทั้งเจาะลึก
รูปแบบการแข่งขันนี้ ด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษจาก รศ.กอบแก้ว รตันอบุล ประธานคณะกรรมการวชิาชีพบัญช ีด้านการศกึษาและเทคโนโลยี
การบญัช ีพร้อมด้วย ผศ. ดร.นิม่นวล วเิศษสรรพ์ กรรมการในคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ีด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช ีและประธาน
จัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561  Thailand Accounting Case Competition 2018 หรือ 
เรียกสั้น ๆ ว่า “TACC” ค่ะ

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน?

Thailand Accounting

Case Competition 2018

Special Interview

การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ 
นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ 
ด้านการใช้ความรู ้และความสามารถใน 
การวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และที่
ส�าคัญเหนือสิ่งใด คือ การจัดแข่งขัน TACC  
ต้องการให้นิสิต/นักศึกษา ได้พัฒนาความ
สามารถของตนเองและการท�างานเป็นทีม
ร่วมกบัเพือ่นนกัศึกษาทีม่าจากสาขาวชิาอืน่ 

และชี้ให้เห็นว่า คุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีนอกจากความรอบรู้ รู้ลึก 
รู ้จริงในศาสตร์ การบัญชีแล้ว ยังต้อง 
สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์อ่ืนเพ่ือ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาอกีด้วย และเมือ่ต้อง
น�าสิ่งที่รู้นั้นมาใช้ในการท�างานจริง จะต้อง
ท�าอย่างไร ต้องมีความรู้ความเข้าใจอะไร
บ้าง เปรียบเสมือนเป็นการต่อยอดความรู้
ความสามารถขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และด้วย
กรณศีกึษาทีน่�ามาใช้ในการแข่งขนัเป็นกรณี
ศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากเหตุการณ์จริง จะ
สะท้อนสถานการณ์จริงให้นิสิต/นักศึกษา 
รู้ว่างานที่จะต้องออกไปเผชิญในโลกแห่ง
ความเป็นจริง ไม่ใช่แค่การท�าบัญชีเท่าน้ัน 
แต่จะรวมถงึการคดิวเิคราะห์และการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีปัจจัยหลาย
ด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งน้ี การแข่งขัน 
TACC นี้จะเป็นลักษณะของการเสนอ
แนวทางแก้ไข ปัญหา เพราะฉะนั้นนิสิต/
นักศึกษาที่เข ้าแข่งขัน “จะได้เรียนรู ้

การคดิเชงิวเิคราะห์ การค้นหาว่าปัญหา
ท่ีแท้จริงคือ อะไร?” และ “เราจะมีวิธี
หรอืแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง? 
รวมถงึการแสดงความสามารถในการน�า
เสนอไปพร้อม ๆ กันด้วย” ดังนั้น จึง
ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งตัวนิสิตนักศึกษาท่ี
เข้าแข่งขันเองและยังเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาจะได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมการแข่งขนันีด้้วยการพิจารณา
ตดัสนิจะพจิารณาจากเกณฑ์ในหลายด้าน 
ทัง้ด้านความรู ้ด้านทกัษะปัญญา ด้านการ
ท�างานร่วมกันเป็นทีม และด้านการใช้
เทคโนโลยี การน�าเสนอให้เข้าใจ รวมถึง
ให้ความส�าคัญต่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 
ซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
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สงกรานต์ 4 ภาค
หลายความเชื่อ หลากประเพณี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนเมษายน เดือนที่ใครหลาย ๆ คนตั้งหน้า 
ตั้งตารอ วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย นอกจากจะเป็นประเพณีที่
ยาวนานของไทยแล้ว วันสงกรานต์ยังเป็นช่วงวันหยุดยาวประจ�าปีที่ยิ่ง
ใหญ่ทีส่ดุ ถอืได้ว่าเป็นวนัแห่งความสุขเลยกว่็าได้ และหากท่านผูอ่้านเคย
มโีอกาสได้เดนิทางไปท่องเทีย่วประเพณสีงกรานต์ของภาคอืน่ ๆ   จะเหน็
ได้ว่าแต่ละภาคนั้นมีความเช่ือ และรูปแบบของประเพณีท่ีแตกต่างกัน 
Newsletters ฉบับนี้จึงได้รวบรวมความเช่ือและประเพณวีนัสงกรานต์ของ
แต่ละภาคมาฝากค่ะ

ประเพณีสงกรานต์ภาคเหนือ หรือ 

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เริ่มต้ังแต่วันท่ี 13 เมษายน 
หรือ วนัสงัขารล่อง หมายความว่าเป็น
วนัสิน้สดุศกัราชใหม่  มกีารแห่พระพทุธ
รูปส�าคัญประจ�าเมือง เพื่อความเป็น 
สิริมงคล โดยในช่วงเช้า จะมีการยิงปืน 
จดุประทดั เพราะมคีวามเช่ือแต่โบราณ

ว่า เป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้ล่องไปกับสังขาร จากนั้นชาวบ้านก็
จะกวาดขยะ ท�าความสะอาดบ้านเรือนให้เรียบร้อย เสร็จแล้วก็ช�าระ
ร่างกายสระผมให้สะอาด

ถัดมาคือวันที่ 14 เมษายน หรือ วันเนา ในวันนี้ตามประเพณี 
ถือว่าเป็นวันส�าคัญและเป็นมงคลแก่ชีวิต จะได้ประสบแต่ความดีงาม
ตลอดทั้งปี จะไม่ด่าทอ หรือทะเลาะวิวาทกัน เพราะเชื่อว่าจะท�าให้เรา
โชคร้ายไปตลอดทั้งป ี ตอนเช้าชาวบ้านน�าอาหารไปท�าบุญที่วัด 
ส่วนตอนบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เดินผ่าน
หรือเข้าออกวัด แล้วทรายติดเท้าเราออกไปนอกวัด ซึ่งเป็นบาป จากนั้น 
ชาวบ้านจะร่วมกันก่อเจดีย์ทรายตามลานวัด และตกแต่งเจดีย์ทรายด้วย
ธงสีต่าง ๆ 

วนัที ่15 เมษายน หรอื วนัพญาวนั 
หรือ วันเถลิงศก วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่
เช้าท�าบญุตกับาตร เข้าวดัฟังธรรม ก่อนจะ
ไป “รดน�้าด�าหัว” ขอขมาญาติผู้ใหญ่ใน
ช่วงบ่าย ซ่ึงเป็นประเพณีอย่างหน่ึงของ
ชาวเมอืงเหนอื คอื การน�าลกูหลานญาตพิี่
น้องไปขอขมาลาโทษ (สูมาคาระวะ) ต่อ
ผู้ใหญ่ในตอนเย็น

วันที่ 16 เมษยน หรือ วันปากปี 
ชาวบ้านจะพากันไปรดน�้าเจ้าอาวาสตาม
วดัต่าง ๆ  เพือ่ขอขมาคารวะ โดยตัง้แต่เช้า
พร้อมจดัอาหารคาวหวานใส่ส�ารบัไปถวาย
พระที่วัด เรียกว่า ทานขันข้าว เป็นการ
ถวายทานเพือ่อทุศิส่วนกุศลถึงญาตพ่ีิน้อง
ผู้ล่วงลับ  

ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง 

 ส�าหรับประเพณสงกรานต์ในภาคกลาง โดยทั่วไปแล้วจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับภาคอื่นๆ เช่น การท�าบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม 
การรดน�า้ด�าหัวผู้ใหญ่ทีเ่คารพ รวมไปถงึการขนทรายเข้าวดั ก่อเจดย์ีทราย 
ที่จัดขึ้นพร้อมกับงานรื่นเริงต่าง ๆ มีการสาดน�้า เล่นน�้ากันตามสถานที่
ต่าง ๆ แต่ส�าหรับบางพื้นที่ในภาคกลาง จะมีรูปแบบประเพณีสงกรานต์
ที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อ อาทิ

สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประเพณี
สงกรานต์แบบชาวไทยเชื้อสายมอญ โดยวันที่ 13 เมษายน หรือ วันตรุษ 
คือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุกครัวเรือนจะรวมตัวกันที่บ้านงาน 
เพื่อเตรียมอาหารไว ้ส�าหรับประเพณีส ่งข ้าวสงกรานต ์ โดยน�า 
ข้าวสงกรานต์ หรอื ข้าวแช่ ไปบชูาท้าวมหาสงกรานต์ จากนัน้ก็น�าไปถวาย
พระที่วัด โดยมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า การท�าบุญในช่วงวันสงกรานต์นี้  
เป็นการท�าบุญที่มีกุศลแรงที่สุด เพราะคนที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะตกอยู่
ในนรกขุมใดกต็าม  จะได้รบัโอกาสขึน้มารบัส่วนกุศลผลบญุทีญ่าตไิด้อุทิศ
ไปให้อย่างทั่วถึง จากนั้นในตอนสาย ๆ จะไปร่วมกันท�าบุญที่วัด ถัดมา 
ในช่วงบ่ายชาวบ้านจะรวมตัวกันเพื่อเตรียมแห่หงส์-ธงตะขาบ โดยน�า 
ธงตะขาบทีว่จิติรงดงามไปแขวนไว้ทีด้่านหลังของเสาหงส์หน้าเจดยีสถาน
อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญ เพื่อแสดงให้ผู้คนทราบว่าบริเวณน้ันเป็น
วัดหรือปูชนียสถาน ทั้งยังเป็นการถวายพุทธบูชาด้วย และตกค�่าก็จะ
เป็นการเล่นสะบ้าของหนุ่มสาวชาวมอญ ส่วนวันที่ 14-15 เมษายน จะมี
ประเพณีท�าบุญให้ทานตามธรรมเนียม เหมือนกับชาวพุทธโดยทั่ว ๆ ไป

ประเพณีสงกรานต์วันไหล หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เรียกว่า 
งานท�าบุญวันไหล วันไหล คือ วันท�าบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเล เดิมเรียก
ว่า ประเพณีก่อพระทรายน�้าไหล วัดใดอยู่ใกล้แม่น�้า ห้วย หนอง คลอง 
บึงในบริเวณน้ัน ก็จะจัดประเพณีขึ้นโดยชาวบ้านจะช่วยกันขนทราย 
ตามชายหาดใกล้ ๆ เข้าวัด ท�าให้วัดนั้น ๆ ได้รับประโยชน์ในการใช้ทราย
ก่อสร้างเสนาสนะและปูชนียสถานในวัด หรือถมบริเวณวัด 
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หลายความเชื่อ หลากประเพณี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนเมษายน เดือนที่ใครหลาย ๆ คนตั้งหน้า 
ตั้งตารอ วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย นอกจากจะเป็นประเพณีที่
ยาวนานของไทยแล้ว วันสงกรานต์ยังเป็นช่วงวันหยุดยาวประจ�าปีที่ยิ่ง
ใหญ่ทีส่ดุ ถอืได้ว่าเป็นวนัแห่งความสุขเลยกว่็าได้ และหากท่านผูอ่้านเคย
มโีอกาสได้เดนิทางไปท่องเทีย่วประเพณสีงกรานต์ของภาคอืน่ ๆ   จะเหน็
ได้ว่าแต่ละภาคนั้นมีความเชื่อ และรูปแบบของประเพณีท่ีแตกต่างกัน 
Newsletters ฉบับนี้จึงได้รวบรวมความเช่ือและประเพณวีนัสงกรานต์ของ
แต่ละภาคมาฝากค่ะ

ประเพณีสงกรานต์ภาคเหนือ หรือ 

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เริ่มต้ังแต่วันท่ี 13 เมษายน 
หรือ วนัสงัขารล่อง หมายความว่าเป็น
วนัส้ินสุดศักราชใหม่  มกีารแห่พระพทุธ
รูปส�าคัญประจ�าเมือง เพื่อความเป็น 
สิริมงคล โดยในช่วงเช้า จะมีการยิงปืน 
จดุประทดั เพราะมคีวามเช่ือแต่โบราณ

ว่า เป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้ล่องไปกับสังขาร จากนั้นชาวบ้านก็
จะกวาดขยะ ท�าความสะอาดบ้านเรือนให้เรียบร้อย เสร็จแล้วก็ช�าระ
ร่างกายสระผมให้สะอาด

ถัดมาคือวันที่ 14 เมษายน หรือ วันเนา ในวันนี้ตามประเพณี 
ถือว่าเป็นวันส�าคัญและเป็นมงคลแก่ชีวิต จะได้ประสบแต่ความดีงาม
ตลอดท้ังปี จะไม่ด่าทอ หรือทะเลาะวิวาทกัน เพราะเช่ือว่าจะท�าให้เรา
โชคร้ายไปตลอดทั้งป ี ตอนเช้าชาวบ้านน�าอาหารไปท�าบุญที่วัด 
ส่วนตอนบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เดินผ่าน
หรือเข้าออกวัด แล้วทรายติดเท้าเราออกไปนอกวัด ซึ่งเป็นบาป จากนั้น 
ชาวบ้านจะร่วมกันก่อเจดีย์ทรายตามลานวัด และตกแต่งเจดีย์ทรายด้วย
ธงสีต่าง ๆ 

วนัที ่15 เมษายน หรอื วนัพญาวนั 
หรือ วันเถลิงศก วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่
เช้าท�าบญุตกับาตร เข้าวดัฟังธรรม ก่อนจะ
ไป “รดน�้าด�าหัว” ขอขมาญาติผู้ใหญ่ใน
ช่วงบ่าย ซ่ึงเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของ
ชาวเมอืงเหนอื คอื การน�าลกูหลานญาตพิี่
น้องไปขอขมาลาโทษ (สูมาคาระวะ) ต่อ
ผู้ใหญ่ในตอนเย็น

วันที่ 16 เมษยน หรือ วันปากปี 
ชาวบ้านจะพากันไปรดน�้าเจ้าอาวาสตาม
วดัต่าง ๆ  เพือ่ขอขมาคารวะ โดยตัง้แต่เช้า
พร้อมจดัอาหารคาวหวานใส่ส�ารบัไปถวาย
พระที่วัด เรียกว่า ทานขันข้าว เป็นการ
ถวายทานเพือ่อทุศิส่วนกุศลถงึญาตพ่ีิน้อง
ผู้ล่วงลับ  

ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง 

 ส�าหรับประเพณสงกรานต์ในภาคกลาง โดยทั่วไปแล้วจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับภาคอื่นๆ เช่น การท�าบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม 
การรดน�า้ด�าหัวผูใ้หญ่ทีเ่คารพ รวมไปถงึการขนทรายเข้าวดั ก่อเจดย์ีทราย 
ที่จัดขึ้นพร้อมกับงานรื่นเริงต่าง ๆ มีการสาดน�้า เล่นน�้ากันตามสถานที่
ต่าง ๆ แต่ส�าหรับบางพื้นที่ในภาคกลาง จะมีรูปแบบประเพณีสงกรานต์
ที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อ อาทิ

สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประเพณี
สงกรานต์แบบชาวไทยเชื้อสายมอญ โดยวันที่ 13 เมษายน หรือ วันตรุษ 
คือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุกครัวเรือนจะรวมตัวกันที่บ้านงาน 
เพื่อเตรียมอาหารไว ้ส�าหรับประเพณีส ่งข ้าวสงกรานต ์ โดยน�า 
ข้าวสงกรานต์ หรอื ข้าวแช่ ไปบชูาท้าวมหาสงกรานต์ จากนัน้ก็น�าไปถวาย
พระที่วัด โดยมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า การท�าบุญในช่วงวันสงกรานต์นี้  
เป็นการท�าบุญที่มีกุศลแรงที่สุด เพราะคนที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะตกอยู่
ในนรกขุมใดกต็าม  จะได้รบัโอกาสขึน้มารบัส่วนกุศลผลบญุทีญ่าตไิด้อทุศิ
ไปให้อย่างทั่วถึง จากนั้นในตอนสาย ๆ จะไปร่วมกันท�าบุญที่วัด ถัดมา 
ในช่วงบ่ายชาวบ้านจะรวมตัวกันเพื่อเตรียมแห่หงส์-ธงตะขาบ โดยน�า 
ธงตะขาบทีว่จิติรงดงามไปแขวนไว้ทีด้่านหลงัของเสาหงส์หน้าเจดยีสถาน
อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญ เพื่อแสดงให้ผู้คนทราบว่าบริเวณน้ันเป็น
วัดหรือปูชนียสถาน ท้ังยังเป็นการถวายพุทธบูชาด้วย และตกค�่าก็จะ
เป็นการเล่นสะบ้าของหนุ่มสาวชาวมอญ ส่วนวันที่ 14-15 เมษายน จะมี
ประเพณีท�าบุญให้ทานตามธรรมเนียม เหมือนกับชาวพุทธโดยทั่ว ๆ ไป

ประเพณีสงกรานต์วันไหล หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เรียกว่า 
งานท�าบุญวันไหล วันไหล คือ วันท�าบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเล เดิมเรียก
ว่า ประเพณีก่อพระทรายน�้าไหล วัดใดอยู่ใกล้แม่น�้า ห้วย หนอง คลอง 
บึงในบริเวณนั้น ก็จะจัดประเพณีขึ้นโดยชาวบ้านจะช่วยกันขนทราย 
ตามชายหาดใกล้ ๆ เข้าวัด ท�าให้วัดนั้น ๆ ได้รับประโยชน์ในการใช้ทราย
ก่อสร้างเสนาสนะและปูชนียสถานในวัด หรือถมบริเวณวัด 

ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน หรือ บุญเดือนห้า 

จะถือฤกษ์ในวันที่ 15 ค�่า เดือน 5 เมื่อใกล้ถึงวันสงกรานต์ 
ชาวบ้านจะพากันท�าความสะอาดบ้านเรือน และจัดเตรียมอาหารไว้ล่วง
หน้า เพื่อต้อนรับวันปีใหม่ เมื่อถึงก�าหนดวันสงกรานต์ ก็จะจัดท�าอาหาร
คาวหวานไปท�าบุญเลี้ยงพระที่วัดตลอด 3 วัน หลังการเลี้ยงพระจะมีการ
สรงน�้าพระพุทธรูป และพระสงฆ์ แล้วท�าบุญอัฐิบรรพบุรุษ เรียกว่า 
ซักอนิจจา หรือ ชักอนิจจา จากนั้นจะมีการละเล่นมหรสพพื้นบ้านต่าง 
ๆ ในบริเวณลานวัดตลอด 3 วัน บางครอบครัวเมื่อเสร็จจากการท�าบุญ 
จะน�าอาหารคาวหวานและสิง่ของต่าง ๆ  ไปเยีย่มอวยพรบดิามารดา ญาติ
ผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่ตนนับถือ ซึ่งการไปเยี่ยมอวยพรจะมีการเล่นสาดน�้า
กันเองในกลุ่มหนุ่มสาว เด็ก และอาบน�้า หรือรดน�้าบิดามารดา ตลอดจน
ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ รวมทั้งให้เปลี่ยนผ้านุ่งห่ม หรือผ้าใหม่ที่จัดเตรียมไป
ให้ด้วย 

นอกจากนัน้จะมีการก่อพระเจดย์ีทราย หรอืขนทรายเข้าวัด และ
ปล่อยนกปล่อยปลาเช่นเดียวกับภาคอื่น ๆ วันสุดท้ายของเทศกาลจะ
ท�าบุญหมู่บ้าน จะมีการปลูกปะร�าพิธีกลางหมู่บ้าน แล้วนิมนต์พระสงฆ์
มาสวดพระพุทธมนต์ในตอนเย็น รุ่งเช้ามีการท�าบุญตักบาตร พระสงฆ์
ประพรมน�้าพระพุทธมนต์ทั่วหมู่บ้าน เพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคล เป็น 
การต้อนรับโชคชัย ในวันขึ้นปีใหม่ 

ประเพณีสงกรานต์ภาคใต้ 

มคีวามเชือ่ว่า ช่วงวนัสงกรานต์เป็นช่วงผลดัเปลีย่นเทวดาผูร้กัษา
ดวงชะตาบ้านเมือง โดยวันที่ 13 เมษายน นิยมเรียกกันว่า วันส่งเจ้าเมือง
เก่า หรือ วันเจ้าเมืองเก่า  เชื่อกันว่าในวันนี้ เจ้าเมืองหรือเทพยดาประจ�า
ปีผู้ท�าหน้าท่ีรักษาดวงชะตาของบ้านเมือง จ�าเป็นต้องละท้ิงบ้านเมืองท่ี
ตนรักษาไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ในวันน้ีชาวบ้านจะท�าความสะอาด 
บ้านเรือน เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย และอาบน�้าช�าระร่างกายให้สะอาด

ส่วนวันที่ 14 เมษายน หรือ 
วันว่าง เชื่อกันว่าวันนี้เจ้าเมืองก็ยังสถิต
อยู่บนสวรรค์ ในเมืองจึงไม่มีเจ้าเมือง
ประจ�าอยู่ กิจการงานอาชีพทุกอย่างจึง
ต้องหยุด เพราะเกรงว่าหากประกอบ
กิจการจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 
เนื่องจากไม่มีเจ้าเมืองคุ้มครองรักษา ใน
วันนี้ชาวบ้านจะไปท�าบุญตักบาตรที่วัด 
และสรงน�้าพระพุทธรูป เพื่อเป็นการล้าง
มลทนิ หรอืล้างส่ิงไม่เป็นมงคลให้หมดไป 
และวันที่ 15 เมษายน  หรือ วันเจ้าเมือง
ใหม่ หรือ วันรับเจ้าเมืองใหม่ เชื่อกันว่า
วันนี้เทวดาเจ้าเมืองคนใหม่จะมาประจ�า

เมืองรับหน้าที่คุ้มครองตลอดปีใหม่ ชาวเมืองจึงเตรียมการต้อนรับ
เทวดาเจ้าเมืองคนใหม่ด้วยความยินดี โดยในวันนี้ชาวบ้านจะ 
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ แล้วน�าอาหารไปถวายพระที่วัด จากนั้น
ก็ไปรดน�้าผู้อาวุโสท่ียังตกค้างไม่ได้ไปรดน�้าในวันว่าง และขอพร 
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง

จะเห็นได้ว่าความเชื่อ ประเพณี และกิจกรรมในวันสงกรานต์
ของแต่ละภาคน้ันมีความแตกต่างกนับ้าง คล้ายคลงึกนับ้าง แต่สิง่หนึง่
ที่ทุก ๆ ภาคมีเหมือนกัน ก็คือการให้ความส�าคัญกับผู้หลักผู้ใหญ ่
การเคารพนับถือ และความกตัญญู ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดและ 
ปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น ท�าให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม 
ที่ควรปฏิบัติสืบต่อกันไป

ท้ายที่สุดน้ี ส�าหรับผู้ที่มีแผนก�าลังเดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ทั้งกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว โปรดระมัดระวังการเดินทาง 
เตรยีมร่างกายให้พร้อม และขออวยพรให้ทกุท่านมคีวามสุขตลอดช่วง
เทศกาลนี้ เดินทางโดยสวัสดิภาพ สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.mcp.ac.th, www.sites.google.com

ขอบคุณภาพจาก : www.journeytourandtravel.com

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

อ่าน Newsletter 

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  

www.fap.or.th  

เสนอแนะหรือติชมผ่านทางอีเมล ์

fapnewsletter@fap.or.th

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบีียนออนไลน์ได้ทีี่ www.fap.or.th 
หรือ Scan QR Code เพื่อดูปฏิทินอบรมสัมมนาทั้งหมด

Training & Seminar Course
• หลักสูตร “เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับบัญชี  

    SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 1/61”         

	 วันที่	3	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	1,800	บาท	บุคคลทั่วไป	2,300	บาท	(รวม	VAT)		

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/61”  

	 วันที่	5	-	6,	20	และ	26	-	27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	8,000	บาท	บุคคลทั่วไป	9,000	บาท	(รวม	VAT)	

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/61  

    (หลักสูตร 2 วัน)”   

	 วันที่	9	-	10	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

	 สมาชิก	4,500	บาท	บุคคลทั่วไป	5,500	บาท	(รวม	VAT)	

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16  

    รุ่นที่ 1/61”  

	 วันที่	20	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

	 สมาชิก	1,800	บาท	บุคคลทั่วไป	2,200	บาท	(รวม	VAT)	 

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21
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