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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



	 ก้้าวเข้้าสู่่�เดืือนก้รก้ฎาคม	ถืือได้ืว�าเร่�มก้้าวสู่่�คร่�งปีีหลัังข้องปีี	2563	แล้ัวนะครับ	ในช่�วงคร่�งปีีแรก้ข้องปีีเชื่�อว�าสู่มาช่่ก้ทุุก้ทุ�าน 
คงพบก้ับความทุ้าทุายหลัายดื้าน	นอก้จาก้จะเปี็นช่�วงทุ่�ทุ�านสู่มาช่่ก้	นัก้บัญช่่	แลัะผู้่้ตรวจสู่อบบัญช่่จะยุ�งก้ับก้ารปีิดืแลัะจัดืทุำา 
งบก้ารเง่นแลัะก้ารตรวจสู่อบบัญช่่ปีระจำาปีี	2562	แลัะไตรมาสู่ทุ่�	1	ปีี	2563	 (สู่ำาหรับบร่ษััทุจดืทุะเบ่ยนในตลัาดืหลััก้ทุรัพย์) 
แล้ัวยังต้องเผู้ช่่ญกั้บภาวก้ารณ์์ระบาดืข้องไวรัสู่	COVID-19	ทุ่�ก้ระทุบกั้บก้ารใช้่ช่่ว่ตปีระจำาวัน	ตลัอดืจนก้ารทุำางานอย�างหล่ัก้เล่ั�ยงไม�ได้ื 
ผู้ม	ก้รรมก้ารฝ่่ายบร่หาร	แลัะเจ้าหน้าทุ่�ทุุก้คนข้องสู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่	ตระหนัก้ถ่ืงปัีญหาแลัะความยาก้ลัำาบาก้ทุ่�ก้ระทุบต�อสุู่ข้ภาพ 
ข้องคนไทุย	รวมถ่ืงระบบเศรษัฐก่้จข้องปีระเทุศ	เราจ่งได้ืระดืมความค่ดืเห็นแลัะความร้่ความสู่ามารถืจาก้ก้รรมก้าร	แลัะผู้่้ทุรงคุณ์วุฒ่ิ 
ดื้านบัญช่่	 รวมทุั�งปีระสู่านงานหน�วยงานต�าง	ๆ	ทุ่�เก้่ �ยวข้้อง	 ไม�ว�าจะเปี็น	คณ์ะก้รรมก้าร	ก้ก้บ.	ก้รมพัฒินาธุุรก้่จก้ารค้า 
ก้รมสู่รรพาก้ร	ธุนาคารแห�งปีระเทุศไทุย	สู่ำานัก้งาน	ก้.ลั.ต.	แลัะ	สู่ำานัก้งาน	คปีภ.	 เปี็นต้น	ดืำาเน่นก้ารออก้มาตรก้ารต�าง	ๆ 
เพื �อช่�วยเหลัือทุ�านสู่มาช่่ก้	 ผู้่ ้ปีระก้อบว่ช่าช่่พบัญช่่	 แลัะผู้่ ้ปีระก้อบก้าร	บรรเทุาผู้ลัก้ระทุบทุ่ �เก้่ดืข้่ �นจาก้สู่ถืานก้ารณ์์ 
COVID-19	ให้รวดืเร็ว	ทุันก้ารณ์์	แลัะรอบดื้านมาก้ทุ่�สูุ่ดื	ซึ่่�งผู้มไดื้แจ้งผู้�านสู่ารจาก้นายก้ฯ	เปี็นระยะ	ๆ	อย�างต�อเนื�องไปีแลั้ว 
ผู้มข้อสู่รุปีมาตรก้ารทุ่�ออก้มาให้ทุ�านสู่มาช่่ก้ได้ืรับทุราบอ่ก้ครั�งผู้�านทุาง	Newsletter	ฉบับน่�	ครับ

สวััสดีีท่่านสมาชิิกทุ่กท่่าน

 	 ชั่�วโมง	CPD	แบบทุ่�ไม�เป็ีนทุางก้าร	จำำ�นวน 1.5 เท่่�	ทุดืแทุนชั่�วโมง	CPD	แบบทุ่�เป็ีนทุางก้าร 
	 	 ได้ืจำานวน	1	ชั่�วโมง

 	 ชั่�วโมง	CPD	แบบทุ่�เป็ีนทุางก้ารทุ่�ยังไม�ได้ืยื�นนับเป็ีนชั่�วโมง	CPD	ในปีี	2563	นำาไปีนับรวม 
	 	 เป็ีนชั่�วโมง	CPD	แบบทุ่�เป็ีนทุางก้ารในปีี	2564	ได้ื	โดืยนับได้ืตามชั่�วโมงก้ารเข้้าอบรมจร่ง 
	 	 ข้องหลััก้สู่่ตรนั�น	ๆ	

	 	 ผู้่ ้สู่อบบัญช่่สู่ามารถืยื�นรายงานก้ารพัฒินาความร่ ้ต�อเนื �องผู้�านระบบ	CPD	Online 
ได้ืภายในวันทุำาก้ารสุู่ดืทุ้ายข้องปีี

การนับชิั�วัโมง CPD แบบท่ี�ไม่เป็็นท่างการ มาใชิ้ท่ดีแท่นการนับชิั�วัโมง CPD แบบท่ี�เป็็น 

ท่างการของผู้้้สอบบัญชีิ จาก้สู่ถืานก้ารณ์์	COVID-19	ปีี	2563	ก้รณ่์ทุ่�ผู้่้สู่อบบัญช่่ไม�สู่ามารถืดืำาเน่นก้าร 
พัฒินาความร่้ต�อเนื�องทุางว่ช่าช่่พแบบทุ่�เปี็นทุางก้ารไดื้	อนุโลัมให้นำาช่ั�วโมงก้ารพัฒินาความร่้ต�อเนื�อง 
ทุางว่ช่าช่่พแบบทุ่�ไม�เป็ีนทุางก้ารมาทุดืแทุนได้ื	ดัืงน่�

โครงการถ่่ายท่อดีการเสวันาและการบรรยายผู้่านชิ่องท่าง Digital Media	 เพื�อเปี็นก้าร 
เพ่�มช่�องทุางก้ารให้ความร้่แก้�ผู้่้สู่อบบัญช่่แลัะสู่มาช่่ก้สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่ทัุ�วปีระเทุศ	ในก้ารพัฒินาความร้่ต�อเนื�อง	 
ผู้�านช่�องทุาง	Digital	Media	ในร่ปีแบบก้ารถื�ายทุอดืสู่ดืผู้�านสู่ื�อ	Social	Media	ข้องสู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่	 
เช่�น	Facebook	Live		YouTube	หรือ	Zoom	เป็ีนต้น	สู่มาช่่ก้	ผู้่้ปีระก้อบว่ช่าช่่พบัญช่่	ผู้่้ปีระก้อบก้าร 
	แลัะผู้่้สู่นใจทัุ�วไปีทัุ�งปีระเทุศสู่ามารถืรับช่มได้ืทุุก้ทุ่�	ทุุก้เวลัา	โครงก้ารน่�ผู้่้สู่อบบัญช่่แลัะสู่มาช่่ก้สู่ภาว่ช่าช่่พ 
บัญช่่สู่ามารถืนำามานับชั่�วโมงแบบไม�เป็ีนทุางก้ารได้ื	โดืยทุ�านสู่ามารถืต่ดืตามหลััก้สู่่ตรทุ่�จัดืผู้�านทุางเว็บไซึ่ต์ 
สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่	นอก้จาก้จะเปี็นปีระโยช่น์ต�อสู่มาช่่ก้เองแลั้ว	ยังเปี็นก้ารให้ความร่้แก้�ผู้่้ปีระก้อบก้าร	 
แลัะปีระช่าช่นทัุ�วไปีทุ่�สู่นใจ	ซ่ึ่�งถืือเป็ีนสู่าธุารณ์ปีระโยช่น์อ่ก้ด้ืวย

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพันธกุล
นายก้สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่

บรรเท่าผู้ลกระท่บท่ี�เกิดีข้�นบรรเท่าผู้ลกระท่บท่ี�เกิดีข้�น
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e-Discount ส่วันลดีอบรมสัมมนา (On-Top) ม้ลค่า 200 บาท่ เพื�อมอบให้แก้�สู่มาช่่ก้ 
สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่ทุั�วปีระเทุศ	เพื�อใช่้ในก้ารเข้้าร�วมอบรมหลััก้สู่่ตรข้องสู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่	ซึ่่�งเดื่มหมดืเข้ต 
ไปีเมื�อเดืือนม่ถืุนายน	2563	แต�เพื�อช่�วยแบ�งเบาภาระค�าใช่้จ�ายทุ่�เก้่ดืข้่�นข้องสู่มาช่่ก้เราไดื้ม่ก้ารขย�ย 
ระยะเวล�ไปถึึงเดืือนธัันว�คม ปี 2564 

การพััฒนาระบบบริการออนไลน	์เพื�ออำานวยความสู่ะดืวก้ให้แก้�สู่มาช่่ก้	สู่ามารถืดืำาเน่นก้ารได้ืทุุก้ทุ่� 
ทุุก้เวลัาตลัอดื	24	ชั่�วโมง	โดืยไม�จำาเป็ีนต้องมาต่ดืต�อทุ่�สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่ด้ืวยตนเองแลัะเป็ีนก้ารเพ่�มช่�องทุาง 
ก้ารให้บร่ก้ารอ่ก้ทุางหน่�งข้องสู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่	ข้ณ์ะน่�ระบบออนไลัน์ใหม�ไดื้ข้่�นรองรับก้ารบร่ก้ารให้แก้�
ทุุก้ทุ�าน	2	ระบบเพ่�มเต่ม	คือ	

มาตรการผู้่อนป็รนท่างบัญชิีในสถ่านการณ์์ COVID-19	สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่	ได้ืออก้มาตรก้าร 
ผู้�อนปีรนชั่�วคราวทุางบัญช่่	ซ่ึ่�งปีระก้อบด้ืวย	แนวปีฏ่ิบัต่ทุางก้ารบัญช่่	2	ฉบับ	คือ	

  ระบบฝึึกห้ัดีงานออนไลน์ เปี็นระบบทุ่�ผู้่้ฝ่ึก้หัดืงานสู่ามารถืก้รอก้แบบฟอร์มยื�นเอก้สู่าร 
	 	 หลััก้ฐานผู้�านระบบออนไลัน์ได้ืด้ืวยตนเอง

  ระบบท่ะเบียนนิติบุคคล สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่ไดื้ร�วมมือก้ับสู่ำานัก้งาน	สู่พร.	แลัะสู่ำานัก้งาน 
	 	 ก้.พ.ร.	พัฒินาระบบก้ารข้อจดืทุะเบ่ยนน่ต่บุคคลัใหม�ผู้�านระบบออนไลัน์ทุ่ �เร่ยก้ว�า 
	 	 ระบบบ่รณ์าก้ารศ่นย์ก้ลัางงานบร่ก้ารภาครัฐดื้านก้ารเร่�มต้นธุุรก้่จ	หรือ	BIZ	Portal 
	 	 โดืยน่ต่บุคคลัใหม�ทุ่ �ม่วัตถืุปีระสู่งค์ปีระก้อบก้่จก้ารให้บร่ก้ารดื้านก้ารสู่อบบัญช่่หรือ 
	 	 ด้ืานก้ารทุำาบัญช่่	สู่ามารถืก้รอก้แบบฟอร์มแลัะยื�นเอก้สู่ารหลััก้ฐานผู้�านระบบ	BIZ	Portal	 
	 	 ได้ืตลัอดื	24	ชั่�วโมง

  ฉบับท่ี� 1	 เรื�อง	มาตรก้ารผู้�อนปีรนช่ั�วคราวสู่ำาหรับก้่จก้ารทุ่�ให้ความช่�วยเหลัือลั่ก้หน่� 
	 	 ทุ่�ได้ืรับผู้ลัก้ระทุบจาก้สู่ถืานก้ารณ์์ทุ่�สู่�งผู้ลัก้ระทุบต�อเศรษัฐก่้จไทุย	แลัะ

  ฉบับท่ี� 2 	เรื�อง	มาตรก้ารผู้�อนปีรนชั่�วคราวสู่ำาหรับทุางเลืัอก้เพ่�มเต่มทุางบัญช่่เพื�อรองรับ 
	 	 ผู้ลัก้ระทุบจาก้สู่ถืานก้ารณ์์ก้ารแพร�ระบาดืข้องโรคต่ดืเชื่�อไวรัสู่โคโรนา	2019	(COVID-19)	 
	 	 โดืยม่รายลัะเอ่ยดืพร้อมตัวอย�างปีระก้อบความเข้้าใจเผู้ยแพร�ทุางเว็บไซึ่ต์สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่ 
	 	 เร่ยบร้อยแล้ัว

	 นอก้จาก้น่�	ยังไดื้ข้ับเคลัื�อนให้ออก้ปีระก้าศทุางเลัือก้เพ่�มเต่มทุางบัญช่่แก้�ก้่จก้าร	NPAEs	ในก้ารต่ราคาใหม�สู่ำาหรับ 
ทุ่�ดื่น	อาคารแลัะอุปีก้รณ์์	แลัะอสู่ังหาร่มทุรัพย์เพื�อก้ารลังทุุน	สู่ำาหรับธุุรก้่จทุ่�ใช่้มาตรฐาน	NPAEs	ซึ่่�งข้ณ์ะน่�อย่�ระหว�างก้ารให้ 
ความเห็นช่อบจาก้คณ์ะก้รรมก้าร	ก้ก้บ.

	 ผู้มแลัะก้รรมก้ารสู่ภาว่ช่าช่พ่บัญช่่ชุ่ดืปีัจจุบัน	ม่ความมุ�งมั�นทุ่�จะพัฒินาผู้่้ปีระก้อบว่ช่าช่พ่บัญช่่ดื้านต�าง	ๆ	ตามภารก้่จ
ภายใต้พระราช่บัญญัต่ว่ช่าช่่พบัญช่่	แลัะตามนโยบายต�าง	ๆ	ทุ่�ได้ืให้คำามั�นไว้	ในวาระก้ารทุำางานข้องผู้มแลัะก้รรมก้ารชุ่ดืปีัจจุบัน
ไดื้ดืำาเน่นโครงก้ารต�าง	ๆ	ให้สู่ัมฤทุธุ่�ผู้ลั	แลัะค่ดืร่เร่�มโครงก้ารใหม�	ๆ	 เพื�อตอบสู่นองให้แก้�สู่มาช่่ก้แลัะผู้่้ปีระก้อบว่ช่าช่่พบัญช่ ่
ไดื้ใช่้ปีระโยช่น์แลัะนำาไปีต�อยอดืในก้ารทุำางานข้องพวก้เราช่าวบัญช่่	รวมถื่งพัฒินาก้ารให้บร่ก้ารต�าง	ๆ	แก้�สู่มาช่่ก้เพื�อให้เปี็นไปี
อย�างม่ปีระสู่่ทุธุ่ภาพ	รวดืเร็ว	แลัะคุ้มค�า	นอก้จาก้ภาระหน้าทุ่�ต�อสู่มาช่่ก้ข้องสู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่แลั้ว	ผู้มแลัะก้รรมก้ารชุ่ดืปีัจจุบัน 
ยังตระหนัก้ถ่ืงความสู่ำาคัญข้องว่ช่าช่่พบัญช่่ต�อระบบเศรษัฐก่้จข้องปีระเทุศไทุยโดืยรวม	ในวาระก้ารทุำางานข้องเราได้ืให้ความสู่ำาคัญ
ก้ับก้ารปีระสู่านความร�วมมืออย�างใก้ลั้ช่่ดืก้ับหน�วยงานทุ่�เก้่�ยวข้้องทุั�งภาครัฐแลัะเอก้ช่น	เพื�อให้สู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่เปี็นทุ่�ยอมรับ 
ทุั�งระดืับปีระเทุศแลัะสู่าก้ลั	Newsletter	ข้องเดืือนก้รก้ฎาคมน่�	นับว�าเปี็นเลั�มสูุ่ดืทุ้ายทุ่�ผู้มแลัะคณ์ะก้รรมก้ารสู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่
ดืำารงตำาแหน�งครบวาระ	3	ปีี	พอดื่	จง่ข้อใช่้โอก้าสู่น่�ข้อข้อบคุณ์สู่มาช่่ก้ทุกุ้ทุ�านทุ่�ให้ก้ารสู่นับสู่นุนแลัะให้ความร�วมมือเปี็นอย�างดื ่
ในก้ารข้ับเคลัื�อนว่ช่าช่่พบัญช่่เค่ยงค่�ก้ับสู่ภาว่ช่าช่่พบัญช่่มาโดืยตลัอดืไปี	แลัะทุ่�ข้าดืไม�ไดื้ต้องข้อข้อบคุณ์	คณ์ะก้รรมก้าร 
คณ์ะอนุก้รรมก้าร	คณ์ะทุำางาน	ผู้่้บร่หารแลัะเจ้าหน้าทุ่�ทุุก้ทุ�าน	ทุ่�ร�วมกั้นทุำางานแลัะสู่ลัะเวลัาอันม่ค�ามาช่�วยกั้นพัฒินาให้โครงก้าร
ต�าง	ๆ	สู่ำาเร็จผู้ลัได้ื	แลัะหวังว�าจะได้ืม่โอก้าสู่ทุำางานให้กั้บทุ�านแลัะปีระเทุศช่าต่อ่ก้ต�อไปี

 สุุดืท่้�ยน้� ผมขอเป็นกำำ�ลังใจำให้้พวกำเร�ทุ่กำคนท่้�กำำ�ลังเผชิิญกำับวิกำฤต COVID-19  ห้รือคว�มท่้�ท่้�ยอื�น ๆ ในปีน้� 
แล้วเร�จำะผ่�นเรื�องน้�ไปด้ืวยกัำนนะครับ ขอบคุณครับ
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การจำาหน่ายคำาขอของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เป็นผู้สอบบัญชีที่มิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้น 

ภายในกำาหนดเวลา เพื่อดำาเนินการประกาศ 

ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

วัตถุประสงค์
	 เอกสารฉบัับัน้ี้�	 จััดทำำาข้ึ้�นี้เพ่ื่�อเป็็นี้ส่�อกลางในี้การนี้ำาเสนี้อข้ึ้อมููลข่ึ้าวสาร 
ท้ำ�เป็็นี้ป็ระโยชนี้แ์กผูู้่้ป็ระกอบัวชิาช้พื่บััญช้	มูใิช่การให้้คำำาแนี้ะนี้ำาห้ร่อคำวามูคำดิเห้น็ี้
ด้านี้กฎห้มูาย	ทัำ�งน้ี้�	สภาวิชาช้พื่บััญช้สงวนี้สิทำธิิ์�ไมู่รับัรองคำวามูถููกต้้องคำรบัถู้วนี้และ
เป็็นี้ปั็จัจุับัันี้ขึ้องข้ึ้อมููลเน่ี้�อห้า	ตั้วเลขึ้	รายงานี้ห้ร่อข้ึ้อคิำดเห็้นี้ใด	ๆ	และไมู่มู้คำวามู
รับัผิู้ดในี้คำวามูเส้ยห้ายใด	ๆ 	ไมู่ว่าเป็็นี้ผู้ลโดยทำางต้รงห้ร่อทำางอ้อมูท้ำ�อาจัจัะเกิดข้ึ้�นี้
จัากการนี้ำาข้ึ้อมููลไมู่ว่าส่วนี้ห้น้ี้�งส่วนี้ใดห้ร่อทัำ�งห้มูดในี้เอกสารฉบัับัน้ี้�ไป็ใช้

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

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

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

	 ประกาศสภาวิิชาชีพบััญชีทีี่�	20/2563	เร่�อง	การจำำาหน่่าย
คำำาขอของผู้้�ขอรับัใบัอนุ่ญาตเป็น่ผู้้�สอบับััญชีทีี่�มิิได้�ฝึึกหัด้งาน่ให�เสร็จำ
สิ�น่ภายใน่กำาหน่ด้เวิลา	เพ่�อด้ำาเนิ่น่การ	ตามิข�อบัังคัำบัสภาวิิชาชพีบััญชี 
ว่ิาด้�วิย	 หลักเกณฑ์์และคำุณสมิบััติของผู้้�สอบับััญชีรับัอนุ่ญาต 
พ.ศ.	2556	หมิวิด้	2	การฝึึกหัด้งาน่	ข�อ	7

	 ผู้้�ถู้กจำำาหน่่ายคำำาขอ	ของผู้้�ขอรับัใบัอนุ่ญาตเป็น่ผู้้�สอบับััญชี 
โปรด้ตรวิจำสอบัข�อม้ิลของตน่เอง	หากพบัว่ิาข�อม้ิลไม่ิถู้กต�องโปรด้น่ำา 
หลักฐาน่ติด้ต่อส่วิน่งาน่ที่ะเบีัยน่ได้�ทีี่�	Email	:	tfacmember@tfac.or.th 
หร่อเบัอร์โที่รศัพท์ี่	0	2685	2500	กด้	1	เพ่�อด้ำาเนิ่น่การตรวิจำสอบั
คำวิามิถู้กต�อง

	 ขณะนี่�สถูาน่การณ์การแพร่ระบัาด้ของเช่�อไวิรัส	COVID-19	
ก็เริ�มิทีี่�จำะคำลี�คำลายลงไป	โด้ย	ศคำบั.	 มีิมิติยกเลิกประกาศห�ามิออกจำาก
เคำหะสถูาน่	หร่อเคำอร์ฟิิวิ	แต่ก็ยังมีิการคำวิบัคุำมิการเดิ้น่ที่างเข�า-ออก
ประเที่ศ	พร�อมิให�ผู่้อน่คำลายล็อกด้าวิน์่	 ระยะทีี่�	 4	 โด้ยเน่�น่ยำ�าให� 
ทุี่กกิจำการและกิจำกรรมิทีี่�ได้�รับัการผู่้อน่คำลาย	ปฏิิบััติตามิมิาตรการคำวิบัคุำมิ 
อย่างเคำร่งคำรัด้	ที่ำาให�เราจำะกลับัมิาใช�ชีวิิตได้�เป็น่ปกติมิากข้�น่	

	 เข�าส่้เด่้อน่กรกฎาคำมิ	ก็ที่ำาให�น้่กข้�น่ได้�ว่ิามีิวัิน่สำาคัำญและวัิน่หยุด้ 
หลายวัิน่ด้�วิยกัน่	ได้�แก่	วัิน่เฉลิมิพระชน่มิพรรษา	พระบัาที่สมิเด็้จำพระเจำ�าอย่้หัวิ 
รัชกาลทีี่�	10	 วัิน่อาสาฬหบ้ัชา	และวัิน่เข�าพรรษา	สมิาชิกหลายท่ี่าน่ 
ก็คำงมีิแผู้น่ออกไปผู่้อน่คำลายคำวิามิต้งเคำรียด้	โด้ยการเดิ้น่ที่างท่ี่องเทีี่�ยวิ
ที่ำาบุัญตามิสถูาน่ทีี่�ใน่จัำงหวัิด้ต่าง	ๆ 	ถู้งแมิ�จำะยกเลิกเคำอร์ฟิิวิและผู่้อน่คำลาย
ล็อกด้าวิน์่แล�วิ	 ก็ขอให�ทุี่กท่ี่าน่	“อย่าการ์ด้ตก”	น่ะคำะ	อย่างไรเราก็ยัง
คำงต�องป้องกัน่	ด้้แลคำวิามิสะอาด้	และสุขภาพดั้งเดิ้มิ	เพราะ	COVID-19 
กลับัมิาได้�ทุี่กเม่ิ�อ..

	 และสำาหรับั	Newsletter	ฉบัับัทีี่�	 91	 นี่�	 ได้�รับัเกียรติจำาก 
นายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล น่ายกสภาวิิชาชีพบััญชี	มิากล่าวิทัี่กที่าย 
เปิด้เล่มิใน่หัวิข�อ “บรรเทาผลกระทบท่�เก์ดข้ึ้�นจัากสถานการณ์์ 
COVID-19 ให้้รวดเร็ว ทันการณ์์ และรอบด้านมากท่�สุด” พร�อมิด้�วิย
บัที่คำวิามิวิิชาการด้�าน่วิิชาชีพบััญชี	อาทิี่	สถูาน่การณ์	COVID-19	และ 
การด้ำาเนิ่น่งาน่ต่อเน่่�องของกิจำการ,	 เส�น่ที่างส่้การเป็น่ผู้้�สอบับััญชี 
รับัอนุ่ญาต	CPA	และบัที่คำวิามิอ่�น่มิากมิายภายใน่เล่มิค่ำะ

 สุดท้ายน่� ขึ้อฝากพุทธสุภาษ์ิต เพ่�อปรับใช้้ในการทำางาน 
โดย พระมห้าสมปอง ตาลปุตฺ โต “ความสามารถทำาให้้ท่านไปถ้ง 
จุัดสุดยอด แต่ความอ่อนน้อมทำาให้้ท่านอย่่จุัดนั�นได้นานท่�สุด”

	 หากท่ี่าน่ต�องการเสน่อแน่ะหร่อติชมิ	จำด้หมิายข่าวิสภาวิิชาชีพ
บััญชีสามิารถูส่งมิาได้�ทีี่� E-mail : newsletter@tfac.or.th

หลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณา

อุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียน

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2563

และการแก้ไขขั้นตอนการยื่นคำาขอดูสมุดคำาตอบ

ของผู้เข้าทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 เพ่�อให�ขั�น่ตอน่และวิิธีีปฏิิบััติเกี�ยวิกับัการด้ำาเนิ่น่การ
พิจำารณาอุที่ธีรณ์ผู้ลการที่ด้สอบัเพ่�อข้�น่ที่ะเบีัยน่เป็น่ผู้้�สอบับััญชี 
รับัอนุ่ญาตมีิคำวิามิชัด้เจำน่และยุติธีรรมิยิ�งข้�น่	สภาวิิชาชีพบััญชีจ้ำงได้�
มีิประกาศที่ี�	11	 เร่�อง	หลักเกณฑ์์วิิธีีการอุที่ธีรณ์และการพิจำารณา
อุที่ธีรณ์ผู้ลการที่ด้สอบัเพ่�อข้�น่ที่ะเบีัยน่เป็น่ผู้้�สอบับััญชีรับัอนุ่ญาต 
พ.ศ.	2563	โด้ยได้�ประกาศใน่ราชกิจำจำานุ่เบักษา	เม่ิ�อวัิน่ทีี่�	1	มิิถุูน่ายน่ 
พ.ศ.	2563	ใน่การนี่�คำณะอนุ่กรรมิการบัริหารการที่ด้สอบัเกี�ยวิกับั 
การปฏิิงาน่สอบับััญชีได้�มีิมิติให�แก�ไขขั�น่ตอน่การย่�น่คำำาขอด้้สมุิด้ 
คำำาตอบัของผู้้�เข�าที่ด้สอบัเพ่�อขอข้�น่ที่ะเบีัยน่เป็น่ผู้้�สอบับััญชีรับัอนุ่ญาต
เพ่�อให�มีิคำวิามิสอด้คำล�องกัน่และเป็น่ประโยชน์่ต่อผู้้�ประสงค์ำย่�น่คำำาขอ
อุที่ธีรณ์ผู้ลการที่ด้สอบัโด้ยมีิรายละเอียด้สรุปได้�ดั้งนี่�

	 1.  ระยะเวิลาการย่�น่อุที่ธีรณ์ผู้ลการที่ด้สอบั	 เพ์�มจัาก 
15 วัน เป็น 20 วัน	นั่บัถัูด้จำากวัิน่ประกาศผู้ลการที่ด้สอบั

		 2.  การย่�น่คำำาขอด้้สมุิด้คำำาตอบั ให้้ย่�นคำาขึ้อภายใน 5 วัน 
นั่บัจำากวัิน่ประกาศผู้ลการที่ด้สอบั

	 3.  กำาหน่ด้วัิน่ให�ด้้สมุิด้คำำาตอบัเร็วิข้�น่ เปิดให้้ด่สมุดคำาตอบ
ห้ลังจัากวันปิดรับคำาขึ้อด่สมุดคำาตอบแล้ว 5 วัน

	 4.การด้ำาเนิ่น่การพิจำารณาอุที่ธีรณ์	ภายใน 30 วัน 
นับถัดจัากวันท่�ปิดรับห้นังส่ออุทธรณ์์

	 5.  ค่ำาด้ำาเนิ่น่การย่�น่คำำาอุที่ธีรณ์	 ชำาระคำ่าด้ำาเนิ่น่การ 
พร�อมิกับัการย่�น่คำำาขออุที่ธีรณ์ผู้ลการที่ด้สอบั	รายว์ช้าละ 500 บาท
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Activity� ��ภาพกิจกรรม

รับัชมิคำลิปทัี่�งหมิด้	SCAN	QR	CODE
หร่อ	https://bit.ly/3i2xZ8m

โครงการ CPD (Non Verify CPD) for TFAC Member 

มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) แบบไม่เป็นทางการ 

แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

	 เน่่�องจำากสถูาน่การณ์การแพร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัส 
COVID-19	 ส่งผู้ลให�รัฐบัาลประกาศสถูาน่การณ์ฉุกเฉิน่ทัี่�วิราช 
อาณาจัำกร	ตามิพระราชกำาหน่ด้การบัริหารราชการใน่สถูาน่การณ์ 
ฉุกเฉิน่	(พรก.ฉุกเฉิน่)		จำากประเด้น็่ปัญหาดั้งกล่าวิ	สภาวิิชาชีพบััญชี	
จ้ำงได้�ออกมิาตรการช่วิยเหล่อผู้้�สอบับััญชี	ทีี่�ไม่ิสามิารถูด้ำาเนิ่น่การ 
พัฒน่าคำวิามิร้�ต่อเน่่�องที่างวิิชาชีพแบับัทีี่�เป็น่ที่างการได้�	โด้ยอนุ่โลมิ
ให�สามิารถูน่ำาชั�วิโมิงการพัฒน่าคำวิามิร้�ต่อเน่่�องที่างวิิชาชีพแบับัที่ี� 
ไม่ิเป็น่ที่างการมิาใช�ที่ด้แที่น่แบับัเป็น่ที่างการได้�

	 สภาวิิชาชีพบััญชี	 จ้ำงเห็น่ถู้งคำวิามิสำาคัำญใน่การเพิ�มิช่อง
ที่างการช่วิยเหล่อผู้้�สอบับััญชีและสมิาชิกสภาวิิชาชีพบััญชีใน่การ
พัฒน่าคำวิามิร้�ต่อเน่่�องแบับัเป็น่ที่างการและไมิ่เป็น่ที่างการภายใต�
สถูาน่การณ์	COVID-19	 จ้ำงกำาหน่ด้แผู้น่การจัำด้อบัรมิสัมิมิน่าใน่
ร้ปแบับัการถู่ายที่อด้สด้ผู่้าน่ส่�อ	Social	Media	ของสภาวิิชาชีพ
บััญชี	เพ่�อให�ง่ายต่อการติด้ตามิได้�ใน่ทุี่กทีี่�ทุี่กเวิลา

Newsletter    Issue 916



สถานการณ์ COVID-19
และการดำาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

การระบาดของเชื้้�อโรค COVID-19 ทำำาให้้เกิิดกิารเปลี่่�ยนแปลี่ง 
ไปทำ่�วทำุกิมุุมุโลี่กิแลี่ะห้ลี่ายสาขาอาชื้่พ รวมุทำ่ �งผู้้ ้ประกิอบ 

วิชื้าช่ื้พบ่ญช่ื้ นอกิจากิกิิจกิารจะได้ร่บผู้ลี่กิระทำบจากิกิารห้ยุดกิิจกิารช่ื้�วคราว
ห้ร้อบางกิิจกิารอาจประสบปัญห้าห้น่กิจนถึึงข่�นเลิี่กิกิิจกิาร ผู้้้บริห้ารก็ิเคร่ยด 
พน่กิงานกิ็ห้ว่�นว่าจะตกิงาน ผู้้้สอบบ่ญชื้่กิ็เป็นอ่กิอาชื้่พห้นึ�งทำ่�มุ่ความุยากิ
ลี่ำาบากิในกิารทำำางานเช่ื้นเด่ยวก่ิน เน้�องจากิผู้้้สอบบ่ญช่ื้ต้องรวบรวมุห้ล่ี่กิฐาน
กิารสอบบ่ญช่ื้เพ้�อให้้ได้ข้อสรุปว่ารายงานทำางกิารเงินน่�นถ้ึกิต้องตามุควรแลี่ะ
เป็นไปตามุมุาตรฐานกิารรายงานทำางกิารเงินห้ร้อไมุ่ เพ้�อให้้ผู้้้ใช้ื้งบกิารเงินได้
ข้อมุ้ลี่ทำางกิารเงินท่ำ�ถ้ึกิต้องเห้มุาะสมุแลี่ะใช้ื้ต่ดสินใจทำางเศรษฐกิิจได้

 ทำ่�งน่� ผู้้ ้สอบบ่ญชื้่จะรวบรวมุห้ลี่่กิฐานกิารสอบบ่ญชื้่ได้ยากิขึ�น 
เพราะต้องเว้นระยะห้่าง ห้้ามุรวมุกิลีุ่่มุ แลี่ะกิารห้ลี่่กิเลี่่�ยงกิารส่มุผู้่สสิ�งของ
ต่าง ๆ รวมุถึึงเอกิสารห้ลี่่กิฐาน และหนึ่่�งในึ่งานึ่สำำาคััญของผู้้�สำอบบัญชี ี
คัือ การประเมินิึ่ว่่าผู้้�บริหารได้�ประเมิินึ่การด้ำาเนึ่ินึ่งานึ่ต่่อเนึ่ื�องของกิจการ 
หรือไมิ่ กิจการจะสำามิารถด้ำาเนึ่ินึ่ธุุรกิจต่่อไปได้�โด้ยไมิ่เลิกกิจการ 
ไม่ิชีำาระบัญชีี หรือหยุด้การด้ำาเนิึ่นึ่งานึ่ทีี่�สำำาคััญในึ่ระยะเว่ลา 12 เดื้อนึ่ข�างหนึ่�า 
นึ่ับจากว่ันึ่ที่ี�ในึ่รายงานึ่ที่างการเงินึ่ ทำ่านผู้้้อ่านคงเริ �มุเห้็นเค้าลี่างของ 
ความุยากิลี่ำาบากิของผู้้้สอบบ่ญชื้่แลี่้วว่าใครจะไปร้้อนาคตขนาดน่�น แมุ้แต่ 
ผู้้้บริห้ารห้ร้อเจ้าของกิิจกิารเองกิ็อาจไมุ่ร้้อนาคตกิ็ได้ เพราะคัว่ามิแนึ่่นึ่อนึ่
คืัอคัว่ามิไม่ิแน่ึ่นึ่อนึ่ โชีคัดี้ทีี่�สำภาวิ่ชีาชีีพบัญชีีได้�ออกมิาต่รการผู่้อนึ่ปรนึ่ซ่ึ่�ง
เปรียบเสำมิือนึ่ต่้�ปันึ่สำุขให�กับกิจการที่ี�มิีสำ่ว่นึ่ได้�เสำียสำาธุารณะทำ่�ต้องกิารใชื้้ 
ห้ยิบไปใชื้้ได้แลี่ะถึ้าไมุ่ต้องกิารใชื้้กิ็ไมุ่ว่ากิ่น ทำำาให้้กิิจกิารสามุารถึเลี่้อกิ 
ทำ่�จะไมุ่นำาเร้�อง “คัว่ามิไมิ่แนึ่่นึ่อนึ่ในึ่อนึ่าคัต่” มุาพิจารณาในกิารรายงาน 
ทำางกิารเงิน เช่ื้น กิารด้อยค่าของสินทำร่พย์ กิารว่ดมุ้ลี่ค่ายุติธรรมุ กิารประมุาณกิาร 
ห้น่�สิน กิารว่ดมุ้ลี่ค่าเงินลี่งทำุน โดยมุ่ระยะเวลี่าโปรโมุชื้่ �นถึึงว่นสิ �นปีน่ � 
(31 ธ่นวาคมุ 2563) แลี่ะต้องมุ่กิารเปิดเผู้ยถึึงกิารเล้ี่อกิใช้ื้มุาตรกิารด่งกิล่ี่าว 
ในห้มุายเห้ตุประกิอบงบกิารเงิน แต่จะใชื้้ข้อผู้่อนปรนไมุ่ได้ถึ้าข้อเทำ็จจริง 
ได้เกิิดขึ�นแล้ี่ว เช่ื้น ห้น่�ส้ญแล้ี่ว กิิจกิารกิำาล่ี่งจะปิดต่วลี่งแล้ี่ว ส่วนปีห้น้าจะเป็น 
อย่างไร ก็ิย่งไมุ่มุ่ใครร้้แต่ขอให้้ทุำกิคน Live and Learn ค้อ การ “อย่้ทีี่�เรียนึ่ร้� 
 อย่้ทีี่�ยอมิรับมัินึ่ ต่ามิคัว่ามิคิัด้สำติ่เราให�ทัี่นึ่ อย่้กับสิำ�งทีี่�ดี้ ไม่ิใช่ีสิำ�งทีี่�ฝัันึ่และที่ำา 
สิำ�งนัึ่�นึ่ให�ดี้ทีี่�สุำด้” (เครดิต คุณกิมุลี่า สุโกิศลี่) แลี่ะคิดว่ามุ่นเป็น “ฤด้้ทีี่�แต่กต่่าง 
(Seasons Change)” เพ้�อปลี่อบใจในยามุยากิ ผู้้้สอบบ่ญชื้่กิ็อาจเพลี่ามุ้อ 
ในเร้�องของกิารพิจารณากิารดำาเนินงานต่อเน้�อง เพราะด้วยความุคลีุ่มุเคร้อ
ของสถึานกิารณ์ทำำาให้้ย่งไมุ่สามุารถึประเมุินสถึานกิารณ์ได้ในระยะเวลี่า 
อ่นส่�นน่�  

 สำาห้ร่บปีห้น้าห้ล่ี่งจากิวิกิฤต COVID-19 ผู่้านไป คาดว่าจะมุ่ว่คซ่ีนแล้ี่ว 
ทำุกิอย่างคงด่ขึ�น แลี่ะกิลี่่บมุามุองธุรกิิจลี่้กิค้า ถึ้าย่งอย้่กิ่นด่กิ็ถึ้อว่าโชื้คด่ 
แต่ถ้ึากิิจกิารใดพ่กิผู่้อนเป็นเวลี่านานห้ร้อนานจนฟ้ื้�นยากิ (แลี่ะห้มุดโปรโมุช่ื้�น
ปันสุขแล้ี่ว) ผู้้้บริห้ารของกิิจกิารก็ิต้องประเมิุนความุสามุารถึในกิารดำาเนินงาน 
ต่อเน้ �อง ห้ากิประเมุินแลี่้ว มุ่ประเด็นเกิ่ �ยวกิ่บกิารดำาเนินงานต่อเน้ �อง 
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ผูบริหารประเมินแลววายังเหมาะสมหรือไม

ที่จะใชเกณฑการดำเนินงานตอเน�อง

ไมเหมาะสมเหมาะสม

ผูบริหารเปลี่ยนไปใชเกณฑอ�นที่เหมาะสม
มีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่กระทบ

การดำเนินงานตอเน�องหรือไม

มี

ความไมแนนอน

ไมมี

ความไมแนนอน

มีการเปดเผยขอมูลเพียงพอหรือไม

เปดเผย

เพียงพอ

เปดเผย

ไมเพียงพอ

แสดงความเห็นแบบไมมีเง�อนไข

และเพิ่มวรรค “ความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตอเน�อง”

ตอจากวรรคเกณฑในการแสดงความเห็น

เปลี่ยนเกณฑ ไมเปลี่ยนเกณฑ

แสดงความเห็นอยางไมมีเง�อนไข 

อาจเพิ่มวรรคเนนเร�องเปลี่ยนเกณฑ

แสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง

ถามีสาระสำคัญ : แสดงความเห็นอยางมีเง�อนไข

ถามีสาระสำคัญและแผกระจาย : แสดงความเห็นวา

งบการเงินไมถูกตอง

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการตัดสินใจเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

เกี่ยวกับการดำาเนินงานตอเน�อง  

กิ็จะกิระทำบกิารว่ดมุ้ลี่ค่าของรายกิารแลี่ะเปิดเผู้ยข้อมุ้ลี่ในงบกิารเงิน ส่วนผู้้้สอบบ่ญชื้่จะพิจารณาผู้ลี่กิระทำบต่อรายงาน 
ของผู้้้สอบบ่ญช่ื้ ตามุร้ปท่ำ� 1 กิล่ี่าวค้อ เมุ้�อมุ่ข้อสงส่ยเกิิดขึ�น ผู้้้สอบบ่ญช่ื้ต้องประเมิุนผู้ลี่กิารประเมิุนของผู้้้บริห้ารเร้�องความุสามุารถึ 
ในกิารดำาเนินงานต่อเน้�อง ห้ากิประเมิุนแล้ี่วกิิจกิารย่งเห้มุาะสมุท่ำ�จะใช้ื้เกิณฑ์์กิารดำาเนินงานต่อเน้�องต่อไป แต่มุ่ความุไมุ่แน่นอน 
ท่ำ�มุ่สาระสำาค่ญท่ำ�กิระทำบกิารดำาเนินงานต่อเน้�อง แลี่ะกิิจกิารมุ่กิารเปิดเผู้ยข้อมุ้ลี่อย่างเพ่ยงพอแล้ี่ว ผู้้้สอบบ่ญช่ื้จะแสดงความุเห็้น 
อย่างไมุ่มุ่เง้�อนไข (ถึ้าไมุ่มุ่ประเด็นอ้�นทำ่�กิระทำบความุเห้็น) แลี่ะเพิ�มุวรรค “คัว่ามิไมิ่แนึ่่นึ่อนึ่ที่ี�มิีสำาระสำำาคััญที่ี�เกี�ยว่ข�องกับ 
การด้ำาเนิึ่นึ่งานึ่ต่่อเนืึ่�อง” ห้ากิกิิจกิารเปิดเผู้ยข้อมุ้ลี่ไมุ่เพ่ยงพอ ผู้้้สอบบ่ญช่ื้จะแสดงความุเห็้นอย่างมุ่เง้�อนไขห้ร้อแสดงความุเห็้นว่า 
งบกิารเงินไมุ่ถึ้กิต้องแลี่้วแต่ผู้ลี่กิระทำบต่องบกิารเงิน ห้ากิผู้้้บริห้ารเห้็นว่ากิิจกิารไมุ่เห้มุาะสมุทำ่�จะใชื้้เกิณฑ์์กิารดำาเนินงาน 
ต่อเน้�อง แลี่ะได้เปล่ี่�ยนไปใช้ื้เกิณฑ์์อ้�นท่ำ�เห้มุาะสมุ ผู้้้สอบบ่ญช่ื้จะแสดงความุเห็้นอย่างไมุ่มุ่เง้�อนไขแลี่ะอาจเพิ�มุวรรคเน้นข้อมุ้ลี่
แลี่ะเห้ตุกิารณ์ในเร้�องด่งกิล่ี่าว แต่ห้ากิผู้้้บริห้ารยง่ไมุ่เปล่ี่�ยนเกิณฑ์์ในกิารจ่ดทำำางบกิารเงิน ผู้้้สอบบ่ญช่ื้จะต้องแสดงความุเห็้นว่า 
งบกิารเงินไมุ่ถ้ึกิต้อง
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 อย่่างไรก็ตาม ห้ากิกิิจกิารมุ่ประเด็น 
เร้�องกิารดำาเนินงานต่อเน้�อง กิารท่ำ�กิิจกิารเปิดเผู้ยข้อมุ้ลี่
ไว้ในงบกิารเงินแลี่ะผู้้ ้สอบบ่ญชื้่ได้รายงานประเด็น 
เกิ่�ยวกิ่บกิารดำาเนินงานต่อเน้�องของกิิจกิารในรายงาน
ของผู้้้สอบบ่ญชื้่ถึ้อเป็นกิารให้้ข้อมุ้ลี่กิ่บผู้้้ใชื้้งบกิารเงิน 
เพ้ �อกิารต่ดสินใจ ผู้้ ้อ ่านห้ลี่ายทำ่านอาจคิดว่าเป็น 
กิารทำ ำาให้ ้สถึานกิารณ์ย ิ � งร ุนแรงมุากิข ึ �นห้ร ้อไมุ ่ 
เพราะน่กิลี่งทำุนแลี่ะผู้้้มุ่ส่วนเกิ่�ยวข้องอาจเกิิดกิารตกิใจ
แลี่ะถึอดใจในกิารทำำาธุรกิิจก่ิบกิิจกิารด่งกิล่ี่าว แต่ช้ื้าก่ิอน 
เพราะงานวจิ่ยในต่างประเทำศ (Carson et al., 2013)  
พบว่าต่�งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2553 กิิจกิารในประเทำศ 
สห้ร่ฐอเมุริกิา ทำ่�ได้ร่บรายงานแบบ Going Concern  
Opinion จำานวน 14,055 ต่วอย่าง สามุารถึอย่้รอดปลี่อดภ่ัย 
อย่างน้อยอ่กิห้นึ�งปี มุ่ถึึงร้อยลี่ะ 98.31 ซึี�งน่บว่ามุ่อ่ตรา 
กิารอย้่รอดทำ่�ส้งมุากิ ในทำางกิลี่่บกิ่นกิิจกิารทำ่�ลี่้มุลี่ะลี่าย
จำานวน 396 ต่วอย่าง กิลี่่บได้ร่บรายงานแบบ Going 
Concern Opinion กิ่อนทำ่ �จะลี่้มุลี่ะลี่ายประมุาณ 
ร้อยลี่ะ 60 เทำ่าน่ �น ซีึ �งน่บว่าเป็นจำานวนทำ่ �ไมุ่มุากิ 
เมุ ้ �อเทำ ่ยบกิ ่บสภัาพของกิ ิจกิารทำ ่ �ประสบป ัญห้า 
อย่างแทำ้จริง ด่งน่ �น กิารทำ่ �กิิจกิารจะอย้ ่ห้ร้อไปน่ �น 
ไมุ่ได้ขึ �นอย้่กิ่บกิารทำ่�ผู้้ ้สอบบ่ญชื้่ออกิรายงานแบบใด 
แต่ข ึ �นอย ้ ่กิ ่บปัจจ ่ยพ้ �นฐาน กิารบริห้ารงานแลี่ะ 
สภัาพแวดล้ี่อมุทำางเศรษฐกิิจของกิิจกิารมุากิกิว่า

อ�างอิง: 

สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์, มาตรฐานการสอบับััญชี 
รหััส 570 (ปรับัปรุง) การดำำาเนินงานต่อเน่�อง ส่บัค้้นเม่�อวิันที่ี� 
30 พฤษภาค้ม 2563 [http://www.tfac.or.th/upload/9414/
U54zZoJr6W.pdf]

สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์, มาตรฐานการสอบับััญชี 
รหััส 705 (ปรับัปรุง) การแสดำงค้วิามเหั็นแบับัที่ี�เปลี่ี�ยนแปลี่งไป 
ในรายงานของผู้ ู ้สอบับััญช ีร ับัอน ุญาต ส ่บัค้ ้นเม ่ �อวิ ันที่ ี � 
30 พฤษภาค้ม 2563 [http://www.tfac.or.th/upload/9414/
pxZ6Zy7JqT.pdf]

Carson, E., N. L. Fargher, M. A. Geiger, C.S. Lennox, 
K. Raghunandan, and M. Willekens (2013). Audit Reporting 
for Going-Concern Uncertainty: A Research Synthesis. 
Auditing : A Journal of Practice & Theory. Vol. 32, 
Supplement 1, pp. 353–384

โดย.. รศ. ดร.สมพงษ์์  พรอุุปถััมภ์์
รองคณบด่ฝ่่ายกิารเงินแลี่ะบ่ญช่ื้

 คณะพาณิชื้ยศาสตร์แลี่ะกิารบ่ญช่ื้ จุฬาลี่งกิรณ์มุห้าวิทำยาล่ี่ย
อนุกิรรมุกิารในคณะอนุกิรรมุกิารมุาตรฐานด้านกิารสอบบ่ญช่ื้

 แลี่ะเทำคนิคกิารสอบบ่ญช่ื้
 สภัาวิชื้าช่ื้พบ่ญช่ื้ ในพระบรมุราช้ื้ปถ่ึมุภ์ั
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ภาษีกองทุนรวม

 ตามที่่�ได้้ม่การแก้ไขเพิ่่�มเต่มประมวลรัษฎากร โด้ยพิ่ระราช

บัญัญัตแ่กไ้ขเพิ่่�มเตม่ประมวลรัษฎากร (ฉบับััที่่� 52) พิ่.ศ. 2562 กำาหนด้

ให ้“กองทุนรวมที�เป็็นนิติบิุคุคลที�ติ้�งขึ้้�นติามกฎหมายไทยหรือ

ที�ติ้�งขึ้้�นติามกฎหมายขึ้องต่ิางป็ระเทศ” เป็น “บุริษ้ทหรือ 

ห้างหุ้นส่่วนนิติิบุุคคล” ตามนัยมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร   

	 การแก้ไขเพ่ิ่�มเต่ิมในบทน่ยามศััพิ่ท์คำำาว่่า	“บริิษััทหรืิอห้างห้้น
ส่่วนนิติิบ้คคล”	ดัังกล่่าว่เป็็นผล่ให้้	“กองท้นริวมท่�เป็็นนิติิบ้คคล”	ทั�งท่�
ตัิ�งข้�นติามกฎห้มายไทยห้รือท่�ตัิ�งข้�นติามกฎห้มายของต่ิางป็ระเทศั	แล่ะ
ป็ระกอบก่จการในป็ระเทศัไทย	ติามมาติรา	66	ห้รือมาติรา	76	ทว่่ 
แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร	เป็็นผ้้ม่ห้น้าท่�เส่ียภาษ่เง่นได้ัน่ต่ิบุคำคำล่	นับแต่ิวั่นท่�	
20	ส่ีงห้าคำม	2562	เป็็นต้ินไป็	

	 กองทุนรว่มซ้ึ่�งถู้กกำาห้นดัให้้เป็็นบร่ษัทห้รือห้้างหุ้้นส่ีว่นน่ต่ิบุคำคำล่
ดัังกล่่าว่	 ต้ิองนำารายได้ัดัอกเบ่�ยติามมาติรา	40	 (4)(ก)	แห่้งป็ระมว่ล่ 
รัษฎากร	ทั�งน่�	เฉพิ่าะส่ีว่นท่�เก่ดัข้�นจากเง่นท่�ฝาก	ห้รือตัิ�ว่เง่นห้รือติราสีาร 
แสีดังส่ีทธ่ิในห้น่�ท่�ถืูอตัิ�งแต่ิวั่นท่�	20	 ส่ีงห้าคำม	2562	เป็็นต้ินไป็	เท่านั�น 
มารว่มคำำานว่ณเป็็นรายไ ด้ั เ พืิ่� อ เ ส่ียภาษ่ เ ง่นไ ด้ั น่ ต่ิ บุคำคำล่	 ทั� ง น่� 
ติามมาติรา	65	ทว่่	(15)	แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร	แล่ะ	สีำาห้รับเง่นได้ัดัอกเบ่�ย 
เฉพิ่าะสี่ว่นท่�เก่ดัข้�นจากเง่นท่�ฝาก	ห้รือตัิ�ว่เง่นห้รือติราสีารแสีดังส่ีทธ่ิ 
ในห้น่�ท่�ถืูออย้่ก่อนว่ันท่�	 20	 ส่ีงห้าคำม	2562	 ให้้ไดั้รับยกเว้่นไม่ต้ิอง 
เส่ียภาษ่	ติามมาติรา	13	แห่้งพิ่ระราชบญัญัต่ิแก้ไขเพ่ิ่�มเต่ิมป็ระมว่ล่รษัฎากร 
(ฉบับท่�	52)	พิ่.ศั.	2562	

	 ทั�งน่� 	 โดัยให้้กองทุนรว่มซ้ึ่�งถู้กกำาห้นดัให้้เป็็นบร่ษัทห้รือ 
ห้้างหุ้้นส่ีว่นน่ต่ิบุคำคำล่ดัังกล่่าว่	เส่ียภาษ่เง่นไดัน่้ต่ิบุคำคำล่ในอตัิรารอ้ยล่ะ	15 
ของรายไดั้ก่อนห้ักรายจ่ายใดั	ๆ	สีำาห้รับเง่นได้ัติามมาติรา	40	 (4)(ก) 
แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร	ติามมาติรา	67	(3)	แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร	

	 ในการเส่ียภาษ่เง่นได้ัน่ต่ิบุคำคำล่ของกองทุนรว่ม	 ให้้ผ้้จัดัการ
กองทนุรว่มม่ห้นา้ท่�ยื�นแบบแสีดังรายการติามแบบท่อธ่ิบด่ักรมสีรรพิ่ากร
กำาห้นดั	 ติามมาติรา	 68	 แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร	 ภายใน	 150	 ว่ัน 

นับแติ่วั่นสุีดัท้ายของรอบระยะเว่ล่าบัญช่	 โดัยกองทุนรว่มม่ห้น้าท่� 
จัดัทำาบัญช่รายรับก่อนหั้กรายจ่าย	ติามมาติรา	68	ทว่่	แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร 
ท่�ม่ผ้้ติรว่จสีอบแล่ะรับรองบัญช่ติามมาติรา	3	สัีติติ	แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร 
ติรว่จสีอบแล่ะรับรองในรอบระยะเว่ล่าบัญช่ดัังกล่่าว่	แล่ะแนบบัญช่ 
ดัังกล่่าว่ไป็พิ่ร้อมกับแบบแสีดังรายการท่�ยื�น	ติามมาติรา	69	แห่้งป็ระมว่ล่
รัษฎากร		

	 ก่อนวั่นท่� 	 20	 ส่ีงห้าคำม	 2562	 เ ง่นส่ีว่นแบ่งของกำาไร 
ท่�ได้ัจากกองทุนรว่ม	แล่ะเง่นได้ัจากการขายห้น่ว่ยล่งทุนในกองทุนรว่ม 
เข้าลั่กษณะเป็็นเง่นได้ัพ้ิ่งป็ระเม่นติามมาติรา	40	(8)	แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร 
เง่นส่ีว่นแบ่งของกำาไรท่�ไดั้จากกองทุนรว่ม	นับแติ่วั่นท่�	 20	 ส่ีงห้าคำม 
2562	 เ ป็็นต้ินไป็	 เ ง่น ส่ีว่นแบ่งของกำา ไร ท่� ไ ด้ัจากกองทุนรว่ม 
ถืูอเป็็นเง่นส่ีว่นแบ่งของกำาไรท่�ได้ัจาก	“บริิษััทหริอืห้างห้้นส่่วนนติิิบ้คคล”
อัน เข้า ลั่กษณะเป็็นเ ง่นไ ด้ั พ้ิ่งป็ระเ ม่นติามมาติรา	 40	 (4 ) (ข ) 
แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร

	 ดัังนั�น	กรณ่ผ้้ม่ห้น้าท่�เสี่ยภาษ่เง่นไดั้บุคำคำล่ธิรรมดัาซึ่้�งเป็็นผ้้อย้่ 
ในป็ระเทศัไทย	 ได้ัรับเง่นส่ีว่นแบ่งของกำาไรจากกองทุนรว่มท่�ตัิ�งข้�น 
ติามกฎห้มายไทย	ผ้้ม่เง่นไดัจ้ะเล่อืกเส่ียภาษ่ในอตัิรารอ้ยล่ะ	10	ของเง่นไดั ้
โดัยไม่ต้ิองนำาไป็รว่มคำำานว่ณภาษ่เง่นได้ับุคำคำล่ธิรรมดัาติาม	(1)	แล่ะ	(2)	
ในมาติรา	48	แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากรก็ได้ั

	 กรณ่ผ้้ม่เง่นได้ัท่�เป็็นผ้้ม่ห้น้าท่�เส่ียภาษ่เง่นได้ับุคำคำล่ธิรรมดัา 
ได้ัรับเง่นได้ัจากการขายคืำนห้น่ว่ยล่งทุนให้้แก่กองทุนรว่ม	 นับแต่ิว่ันท่� 
20	 ส่ีงห้าคำม	 2562	 เป็็นต้ินไป็	 ทั�งน่� 	 เฉพิ่าะท่� ต่ิราคำาเป็็นเง่นได้ั 
เก่นกว่่าท่�ล่งทุน	เข้าลั่กษณะเป็็นเง่นได้ัพ้ิ่งป็ระเม่นติามมาติรา	40	(4)(ช) 
แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร	 ซ้ึ่�ง ผ้้ ม่เ ง่นได้ัพ้ิ่งป็ระเม่นดัังกล่่าว่	 จ้งต้ิอง 
ถู้กหั้กภาษ่เง่นได้ั	ณ	ท่�จ่าย	ในอัติราร้อยล่ะ	10.0	ของเง่นได้ั	เมื�อถู้งกำาห้นดั
ยื�นรายการให้้ไดั้รับยกเว้่นไม่ต้ิองนำาเง่นส่ีว่นแบ่งของกำาไรดัังกล่่าว่มา 
รว่มคำำานว่ณเพืิ่�อเส่ียภาษ่เง่นได้ั	 ทั�งน่�	 เฉพิ่าะกรณ่ท่�ผ้้ม่เง่นได้ัดัังกล่่าว่ 
ไม่ขอรับเง่นภาษ่ท่�ถู้กหั้กไว้่นั�นคืำน	ห้รือไม่ขอเคำรด่ัติเง่นภาษ่ท่�ถู้กหั้กไว้่นั�น 
ไม่ว่่าทั�งห้มดัห้รือบางส่ีว่น	ติามมาติรา	48	(3)(คำ)	แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร		
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 กรณีีภาษีเงินได้้นิติิบุุคคลได้้การแก้ไขึ้เพิ่ิ�มเพิ่ิ�มเติิม

มาติรา 65 ทว ิ(10) แหง่ป็ระมวลรษ้ฎากร ซึ่้�งอาจแยกพิ่จิารณีา

ได้้ด้้งนี�

(1) สำำาหรับับั ร่ ษัที่จำำากัด้ที่่� ตั� งข้� นต ามกฎหมาย ไที่ย 

 ให้ นำา เ ง่ นปั นผลที่่� ไ ด้้ จำ ากบั ร่ษั ที่จำำา กั ด้ที่่� ตั� ง ข้� น 

 ตามกฎหมายไที่ย (รวมที่ั�งเง่นส่ำวนแบั่งของกำาไรที่่�ได้้ 

 จำากกองทีุ่นรวมตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

 ที่่�แก้ไขเพิ่่�มเต่มโด้ยพิ่ระราชบััญญัต่แก้ไขเพิ่่�มเต่ม 

 ประมวลรัษฎากร (ฉบับััที่่� 52) พิ่.ศ. 2562 ด้วัย) มารวม 

 คำำานวณเป็นรายได้้เพิ่่ยงก้�งหน้�งของจำำานวนที่่�ได้้ 

	 ทั�งน่�	บร่ษัทจำากัดัตัิ�งข้�นติามกฎห้มายไทยดัังกล่่าว่	ต้ิองถืูอหุ้้น 
ท่�ก่อให้้เก่ดัเง่นปั็นผล่แล่ะเง่นส่ีว่นแบ่งกำาไรนั�นไว้่ไม่น้อยกว่่าสีามเดืัอน 
นับแต่ิวั่นท่�ได้ัหุ้้นห้รือห้น่ว่ยล่งทุนนั�นมาถู้งวั่นม่เง่นได้ัดัังกล่่าว่	ห้รือได้ัถืูอหุ้้น 
ห้รือห้น่ว่ยล่งทุนนั�นไว้่ไม่น้อยกว่่าสีามเดืัอนนับแต่ิวั่นท่�ม่เง่นได้ั

	 อน้�ง	ไม่ม่ข้อกำาห้นดัให้้กองทุนรว่มม่ห้น้าท่�คำำานว่ณหั้กภาษ่เง่นได้ั 
น่ต่ิบุคำคำล่	ณ	ท่�จ่ายสีำาห้รบัการจ่ายเง่นส่ีว่นแบ่งของกำาไรให้้แก่บร่ษัทห้รือ 
ห้้างหุ้้นส่ีว่นน่ต่ิบุคำคำล่ท่�ตัิ�งข้�นติามกฎห้มายไทย	ห้รือท่�ตัิ�งข้�นติามกฎห้มาย
ของต่ิางป็ระเทศั	แล่ะป็ระกอบก่จการในป็ระเทศัไทยแต่ิอย่างใดั

(2) สำำาหรับับั ร่ ษัที่จำำากัด้ที่่� ตั� งข้� นต ามกฎหมาย ไที่ย 

 ดั้งต่อไปน่� ไม่ต้องนำาเง่นปันผลที่่�ได้้จำากบัร่ษัที่จำำากัด้ 

 ที่่�ตั�งข้�นตามกฎหมายไที่ย (รวมที่ั�งเง่นสำ่วนแบั่ง 

 ของกำา ไรที่่� ไ ด้้จำากกองทุี่นรวมตามมาตรา 39 

 แห่งประมวลรัษฎากรด้ัวย) หรือสำถาบัันการเง่น 

 ท่ี่�ม่กฎหมายโด้ยเฉพิ่าะของประเที่ศไที่ยจัำด้ตั�งข้�นสำำาหรับั 

 ให้ก้้ยืมเง่นเพิ่่อส่ำงเสำร่มเกษตรกรรม พิ่าณ่ชยกรรม 

 หรืออุตสำาหกรรม และเง่นสำ่วนแบั่งกำาไรที่่�ได้้จำาก 

 ก่จำการร่วมคำ้า มารวมคำำานวณเป็นรายได้้ 

	 (ก)	 บร่ษัทจดัทะเบ่ยน	

	 (ข)	 บร่ษัทจำากัดันอกจาก	(ก)	ซ้ึ่�งถืูอหุ้้นในบร่ษัทจำากัดั 
	 	 ผ้้จ่ายเง่นปั็นผล่ไม่น้อยกว่่าร้อยล่ะ	25	ของหุ้้น 
	 	 ทั� ง ห้มดั ท่� ม่ ส่ี ท ธ่ิ ออก เ ส่ี ย ง ในบ ร่ ษัทจำา กั ดั 
	 	 ผ้้จ่ายเง่นปั็นผล่แล่ะบร่ษัทจำากัดัผ้้จ่ายเง่นปั็นผล่ 
	 	 (กองทุนรว่ม) 	 ไ ม่ ไดั้ ถืูอ หุ้้นในบร่ ษัทจำา กัดั 
	 	 ผ้้รับเง่นปั็นผล่ไม่ว่่าโดัยทางติรงห้รือโดัยทางอ้อม	

	 ทั�งน่�	บร่ษทัจำากัดัห้รือบร่ษัทจดัทะเบ่ยนดัังกล่่าว่	ต้ิองถืูอหุ้้นห้รือ
ห้น่ว่ยล่งทุนในกองทนุรว่มท่�ก่อให้้เก่ดัเง่นปั็นผล่แล่ะเง่นส่ีว่นแบง่กำาไรนั�น
ไว้่ไม่น้อยกว่่าสีามเดืัอนนับแต่ิวั่นท่�ได้ัหุ้้นห้รือห้น่ว่ยล่งทุนนั�นมาถู้งวั่นม่เง่น
ได้ัดัังกล่่าว่	แล่ะได้ัถืูอหุ้้นห้รือห้น่ว่ยล่งทุนในกองทุนรว่มนั�นไว้่ไม่น้อยกว่่า
สีามเดืัอนนับแต่ิวั่นท่�ม่เง่นได้ั	

โดย..นายสุุเทพ พงษ์์พิทักษ์์
กรรมการ	ในคำณะกรรมการสีภาว่่ชาช่พิ่บัญช่
ด้ัานบัญช่ภาษ่อากร

(3) การคำำานวณหักภาษ่เง่นได้้ ณ ที่่�จำ่าย เน่องจำาก 

 กองทีุ่นรวมถ้กกำาหนด้ให้เป็นบัร่ษัที่หรือห้างหุ้นสำ่วน 

 สำ่วนน่ต่บุัคำคำล ตั�งแต่วันที่่� 20 สำ่งหาคำม 2562  

 เป็นต้นมา เง่นสำ่วนแบั่งของกำาไรของกองทีุ่นรวม 

 เข้าลักษณะเป็นเง่นได้้พิ่้งประเม่นตามมาตรา 40 (4)(ข)  

 แห่งประมวลรัษฎากร  

	 (ก)	 กรณ่ภาษ่เง่นไดับุ้คำคำล่ธิรรมดัา	กองทนุรว่มในฐานะ 
	 	 บร่ษัทห้รือห้้างหุ้้นส่ีว่นน่ต่ิบุคำคำล่	 ม่ห้น้าท่�ต้ิอง 
	 	 คำำานว่ณห้ักภาษ่เง่นไดั้บุคำคำล่ธิรรมดัา	ณ	ท่�จ่าย 
	 	 ติามมาติรา	 50	 (2)(จ)	 แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร 
	 	 ในอัติราร้อยล่ะ	10	ของเง่นส่ีว่นแบ่งของกำาไร		

	 (ข)	 กรณ่ภาษ่เง่นไดั้น่ต่ิบุคำคำล่	กองทุนรว่มจ้งม่ห้น้าท่� 
	 	 คำำานว่ณหั้กภาษ่เง่นได้ัน่ต่ิบุคำคำล่	ณ	ท่�จ่าย	สีำาห้รับ 
	 	 การจ่ายเง่นส่ีว่นแบ่งของกำาไรให้้แก่บร่ษัทห้รือ 
	 	 ห้้างหุ้้นส่ีว่นน่ต่ิบุคำคำล่ท่�ตัิ�งข้�นติามกฎห้มายไทย	 
	 	 แล่ะบร่ษัทห้รือห้้างหุ้้นส่ีว่นน่ต่ิบุคำคำล่ท่�ตัิ�งข้�น 
	 	 ติามกฎห้มายของต่ิางป็ระเทศั	แล่ะป็ระกอบ 
	 	 ก่จการในป็ระเทศัไทยติามมาติรา	 3	 เติรสี 
	 	 แห่้งป็ระมว่ล่รัษฎากร	ป็ระกอบกับข้อ	5	ของคำำาสัี�ง 
	 	 กรมสีรรพิ่ากรท่�	 ท.ป็.	 4/2528	แก้ไขเพ่ิ่�มเติ่ม 
	 	 โดัยคำำาสัี�งกรมสีรรพิ่ากร	ท่�	 ท.ป็.	 319/2563 
	 	 ให้้ใช้บังคัำบตัิ�งแต่ิวั่นท่� 	 20	 ส่ีงห้าคำม	 2562	 
	 	 เป็็นต้ินไป็	ในอัติราร้อยล่ะ	10	ของเง่นส่ีว่นแบ่ง 
	 	 ของกำาไร
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	 “เรี ียนจบบัญชีี	 ต้ ้องทำ ำ�บ ัญชีีอย ่�ง

เดีียวหรีือเปล่่�นะ?”	คำำ�ถ�มที่่�มักจะผุุดขึ้้�นจ�กนักเรี่ยน 
นิสิิตนักศึ้กษ�สิ�ขึ้�บััญชี่ หรีือผุ้ �ที่่ �กำ�ลัังเขึ้��สิ้ �วิิชี�ชี่พบััญชี ่ 
ผุ้�เข่ึ้ยนขึ้อตอบัชัีด ๆ  ให�คำลั�ยขึ้�อสิงสัิยตรีงน่�เลัยวิ�� “เร่ียนจบับััญช่ี 
ยังสิ�ม�รีถปรีะกอบัอ�ช่ีพเก่�ยวิกับับััญช่ีด��นอื�น ๆ  ได�อ่กม�กม�ย” 
ทัี่�งน่� ข้ึ้�นอย้�กับัคำวิ�มชีอบัแลัะคำวิ�มถนัดตนเอง อ�ทิี่  ผุ้�บัริีห�รี 
ก�รีเงินนักวิิเคำรี�ะห์แลัะวิ�งแผุนที่�งก�รีเงิน/ก�รีธน�คำ�รี 
ที่่�ปรี้กษ�ธุรีกิจ ที่่�ปรีก้ษ�ภ�ษ่อ�กรี ง�นที่�งด��นเศึรีษฐศึ�สิตรี ์
นักเข่ึ้ยนโปรีแกรีมบััญช่ีแลัะวิิที่ย�กรี/ผุ้�สิอนวิิชี�บััญช่ี-ภ�ษ่อ�กรี 
เป็นต�น ซึ่้�งหน้�งในเสิ�นที่�งก�รีเติบัโตในสิ�ยง�นบััญชี่ แลัะ 
เป็นอ�ชี่พในฝัันขึ้องใคำรีหลั�ย ๆ คำน หรีือเรี่ยกได�อ่กแบับัวิ�� 
“เป็็นขั้้�นกว่่าในสายงานบั้ญชีี” นั�นก็คำือ อ�ชี่พผุ้�สิอบับััญชี ่
รัีบัอนุญ�ต (CPA) 

 Newsletter ฉบัับัน่ � ผุ้ �เขึ้่ยนจะขึ้อพ�ไปที่บัที่วิน 
“เส้นทางการเป็็นผู้้้สอบับ้ัญชีีร้บัอนุญาต หรือ CPA” เพื�อเป็น
ปรีะโยชีน์สิำ�หรัีบันักเร่ียนนิสิิตนักศ้ึกษ�หรืีอผุ้�ท่ี่�กำ�ลัังสินใจอย�ก
เป็น CPA วิ��ม่ขัึ้�นตอนอย��งไรี ยุ�งย�กซัึ่บัซึ่�อนหรืีอไม�?

CPA	คืืออะไรี?

 CPA ย่อมาจาก Certified Public Accountant 
คำือ ผุ้�สิอบับััญชี่รีับัอนุญ�ตซึ่้�งเป็นผุ้�ที่่�ได�รีับัก�รีขึ้้�นที่ะเบั่ยนแลัะ 
ได�รัีบัใบัอนุญ�ตจ�กสิภ�วิิชี�ช่ีพบััญช่ี ต�มพรีะรี�ชีบััญญัติวิิชี�ช่ีพ 
บััญช่ี พ.ศึ. 2547 ม่หน��ท่ี่�ตรีวิจสิอบังบัก�รีเงินต�มม�ตรีฐ�นสิอบั 
บััญชี่ เพื�อแสิดงคำวิ�มเห็นต�องบัก�รีเงินวิ�� งบัก�รีเงินที่่�บัรีิษัที่ 
ได�จัดที่ำ�ขึ้้�นนั�นเป็นไปต�มม�ตรีฐ�นรี�ยง�นที่�งก�รีเงินหรีือไม� 
โดยผุ้ �ถ ือหุ �นต�องเป็นผุ้ �แต�งตั �งบัุคำคำลัภ�ยนอกบัรีิษัที่เป็น 
ผุ้�ตรีวิจสิอบับััญช่ีเที่��นั�น จ้งจะสิ�ม�รีถดำ�เนินก�รีตรีวิจสิอบับััญช่ี
ได�อ�ช่ีพผุ้�สิอบับััญช่ีต�องม่คำวิ�มร้ี�คำวิ�มเช่ี�ยวิชี�ญ แลัะเป็นอิสิรีะ
จ�กกิจก�รีท่ี่�ตรีวิจสิอบั ที่ำ�หน��ท่ี่�ตรีวิจสิอบัรี�ยง�นที่�งก�รีเงิน 
เพื�อให�มั�นใจวิ��รี�ยง�นนั�นม่คำวิ�มถ้กต�อง 

อย�กเป็น	CPA	ต้้องทำำ�อย่�งไรี?

เส้นทางสู่...
การเป็นผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต CPA

1 รีะหวิ��งก�รีศ้ึกษ�วิิชี�ก�รีบััญช่ีในรีะดับัปริีญญ�ตร่ี ต�องสิอบัผุ��นวิิชี�ก�รีบััญช่ีไม�น�อยกวิ�� 
4  วิิชี�แลัะวิิชี�ก�รีสิอบับััญช่ีไม�น�อยกวิ�� 1 วิิชี� ซ้ึ่�งรีวิมกันทุี่กวิิชี�ไม�น�อยกวิ�� 15 หน�วิยกิต
2 ตรีวิจสิอบัหลัักส้ิตรีก�รีศ้ึกษ�ท่ี่�สิภ�วิิชี�ช่ีพบััญช่ีรัีบัรีองได�ท่ี่� www.tfac.or.th  
เมน้ “ตรีวิจสิอบัหลัักส้ิตรีก�รีศ้ึกษ�ท่ี่�สิภ�ฯรัีบัรีอง”

สมัครเป็นสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชี

Walk 
In Postor

ผ่านช่องทาง

Onlineor

แนะนำา!

สิมัคำรีสิม�ชิีกออนไลัน์ได�ท่ี่� www.tfac.or.th  เมน้ “สิมัคำรีสิม�ชิีกสิภ�ฯ”

*ยื�นฝึักหัดง�นออนไลัน์ได�ท่ี่� : http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66931

- รี�ยง�นก�รีฝึักหัดง�น (ผุสิ.2) คำำ�รัีบัรีองก�รีฝึักหัดง�น (ผุสิ.3) คำำ�ขึ้อแจ�งก�รีเปล่ั�ยน 
  ผุ้�ให�ก�รีฝึักหัดง�น (ผุสิ.4)  สิ�ม�รีถ Download ได�ท่ี่� http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66931
- คำำ�ขึ้อทัี่�วิไป (ผุสิ.7)  สิ�ม�รีถ Download ได�ท่ี่� http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66929

หม�ยเหตุ  ผุ้�รัีบัก�รีที่ดสิอบัสิ�ม�รีถสิมัคำรีสิอบัทุี่กวิิชี� หรืีอบั�งวิิชี�ก็ได�
ก�รีที่ดสิอบักำ�หนดให�ม่ก�รีจัดอย��งน�อย ปีลัะ 2 คำรัี�ง ผุ้�รัีบัก�รีที่ดสิอบัต�องได�คำะแ
นนในแต�ลัะวิิชี�ไม�น�อยกวิ��รี�อยลัะ 60 แลัะผุลัก�รีที่ดสิอบัขึ้องแต�ลัะวิิชี� 
ท่ี่�สิอบัผุ��นได�สิะสิมไม�เกิน 4 ปี นับัจ�กวัินท่ี่�ผุ��นก�รีที่ดสิอบัแต�ลัะวิิชี�
ผุ้�รัีบัก�รีที่ดสิอบัสิมัคำรีสิอบัออนไลัน์ได�ท่ี่� www.tfac.or.th เมน้ “สิมัคำรีเขึ้��ที่ดสิอบั”

โดย..ส่ว่นสื�อสารองค์์กร

แนะนำา!
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*ยื�นฝึักหัดง�นออนไลัน์ได�ท่ี่� : http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66931

- รี�ยง�นก�รีฝึักหัดง�น (ผุสิ.2) คำำ�รัีบัรีองก�รีฝึักหัดง�น (ผุสิ.3) คำำ�ขึ้อแจ�งก�รีเปล่ั�ยน 
  ผุ้�ให�ก�รีฝึักหัดง�น (ผุสิ.4)  สิ�ม�รีถ Download ได�ท่ี่� http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66931
- คำำ�ขึ้อทัี่�วิไป (ผุสิ.7)  สิ�ม�รีถ Download ได�ท่ี่� http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66929

หม�ยเหตุ  ผุ้�รัีบัก�รีที่ดสิอบัสิ�ม�รีถสิมัคำรีสิอบัทุี่กวิิชี� หรืีอบั�งวิิชี�ก็ได�
ก�รีที่ดสิอบักำ�หนดให�ม่ก�รีจัดอย��งน�อย ปีลัะ 2 คำรัี�ง ผุ้�รัีบัก�รีที่ดสิอบัต�องได�คำะแ
นนในแต�ลัะวิิชี�ไม�น�อยกวิ��รี�อยลัะ 60 แลัะผุลัก�รีที่ดสิอบัขึ้องแต�ลัะวิิชี� 
ท่ี่�สิอบัผุ��นได�สิะสิมไม�เกิน 4 ปี นับัจ�กวัินท่ี่�ผุ��นก�รีที่ดสิอบัแต�ลัะวิิชี�
ผุ้�รัีบัก�รีที่ดสิอบัสิมัคำรีสิอบัออนไลัน์ได�ท่ี่� www.tfac.or.th เมน้ “สิมัคำรีเขึ้��ที่ดสิอบั”

โดย..ส่ว่นสื�อสารองค์์กร

แนะนำา!
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UPDATE
  ระบบงานทะเบียน สภาวิิชาชีพบัญชี

	 มาตามสััญญานะคะ...Newsletter	 ฉบัับัน้�สั่วนงานทะเบั้ยนจะมาอััปเดตระบับังานทะเบั้ยน	สัภาวิชาช้พบััญช้	 ในช่วงเดือันท้�ผ่่านมา 

สัภาวิชาช้พบััญช้ได้ม้การพัฒนาระบับังานทะเบั้ยนใหม่	จำานวน	2	ระบับั	คือั	(1)	ระบับัทะเบั้ยนฝึึกหัดงานสัอับับััญช้	และ	(2)	ระบับัทะเบั้ยนนิติบัุคคล	

โดยสั่วนงานทะเบั้ยนจะอัธิิบัายขั้ั�นตอันการเขั้้าใช้งานระบับัทะเบั้ยนทั�ง	2	ระบับัอัย่างง่าย	ๆ	ดังน้�

ขั้ั�นตอันการใช้งานระบับัฝึึกหัดงาน

Scan QR Code 
หรืือ ไปท่ี่�
http://www.tfac.or.th/upload/9414/UF5HW5XuMx.pdf

ระบบฝึึกหััดงานออนไลน์

ท่่านสามารถ...

เว็็บไซต์์ https://bit.ly/3gAMe3x

	 แจ้้งการฝึึกหััดงาน

	 รายงานการฝึึกหััดงาน

	 เปลี่่�ยนแปลี่งผู้้้ใหั้การฝึึกหััดงาน

	 ขอออกบััตรประจ้ำาตัวผู้้้ฝึึกหััดงาน

ระบบฝึึกหััดงานออนไลน์

 สภาวิิชาช่พบััญช่ ได้้พัฒนารืะบับัการืฝึึกหัด้งานออนไลน์ เพื�ออำานวิยควิามสะด้วิกให้กับัผู้้้ฝึึกหัด้งาน 

ด้ำาเนินการืได้้ทุี่กท่ี่� ทุี่กเวิลาตลอด้ 24 ชั�วิโมง และไม่ต้องติด้ต่อท่ี่�สภาวิิชาช่พบััญช่ด้้วิยตนเอง เป็นการืเพิ�ม 

ช่องที่างการืใหบ้ัริืการือ่กที่างหน่�งของสภาวิิชาชพ่บััญช่   ผู้้้ฝึึกหัด้งานสามารืถกรือกแบับัฟอรืม์และยื�นเอกสารื

หลักฐานผู่้านรืะบับั ฝึึกหัด้งานออนไลน์ โด้ยม่รืายการืคำาขอและขั�นตอน ดั้งน่�

เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ www.tfac.or.th

เมนู่ Online Service

เลืือก “ระบบฝึึกหััดงานู

( Linkระบบ)

เข้้าสู่่�ระบบฝึึกหััดงานู

ด้ว็ย Username & Password 

User : เลืข้บัต์รประชาชนู

Password : ใช้รหััสู่เดียว็กับ

ระบบสู่มาชิกแลืะผู้่้สู่อบบัญชี

เลืือกเมนู่รายการคำำาข้อที่ี�ต์้องการ 

•	 แจ้งการฝึึกหัดงาน

•	 รายงานการฝึึกหัดงาน

•	 เปล้�ยนแปลงผ่้้ให้การฝึึกหัดงาน

•	 ขั้อัอัอักบััตรประจำาตัวผ่้้ฝึึกหัดงาน

1

2

3

4

5

กรอกแบบฟอร์ม

แลืะอัปโหัลืดเอกสู่ารแนูบ

ตามทำารายการคำาขั้อั

ต์รว็จสู่อบสู่ถานูะแลืะ

รับที่ราบผู้ลืการย่นูคำำาข้อ หัรือ

ดำาเนูินูการต์ามแจ้ง (ถ้ามี)

• แจ้งการฝึึกหััดงานู

 ภายใน	5	วันทำาการ

• รายงานูการฝึึกหััดงานู

 ภายใน	7	วันทำาการ

• เปลืี�ยนูแปลืงผู้่้ใหั้การฝึึกหััดงานู

 ภายใน	7	วันทำาการ

• ข้อออกบัต์รประจำาต์ัว็ผู้่้ฝึึกหััดงานู

 ภายใน	5	วันทำาการ

ต์ิดต์�อสู่อบถาม

สัภาวิชาช้พบััญช้	ในพระบัรมราช้ปถััมภ์

สั่วนงานทะเบั้ยน	:	โทร	02	685	2500	กด	1

E-Mail	:	tfacmember@tfac.or.th

6
ต์รว็จสู่อบผู้ลืการอนูุมัต์ิ

ผู้�านูระบบฝึึกหััดงานูออนูไลืนู์

ได้ด้ว็ยต์นูเอง

สำำ�หรัับแจ้้งก�รัฝึึกหัดง�นและรั�ยก�รัคำำ�ขอ

ขอออกบัตรัปรัะจ้ำ�ตัวผู้้้ฝึึกหัดง�น

ท่านจะได้รับับััตรประจำาตัวผ่้้ฝึึกหัดงาน

ตามช่อังทางท้�สัภาวิชาช้พกำาหนด
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UPDATE
  ระบบงานทะเบียน สภาวิิชาชีพบัญชี

	 มาตามสััญญานะคะ...Newsletter	 ฉบัับัน้�สั่วนงานทะเบั้ยนจะมาอััปเดตระบับังานทะเบั้ยน	สัภาวิชาช้พบััญช้	 ในช่วงเดือันท้�ผ่่านมา 

สัภาวิชาช้พบััญช้ได้ม้การพัฒนาระบับังานทะเบั้ยนใหม่	จำานวน	2	ระบับั	คือั	(1)	ระบับัทะเบั้ยนฝึึกหัดงานสัอับับััญช้	และ	(2)	ระบับัทะเบั้ยนนิติบัุคคล	

โดยสั่วนงานทะเบั้ยนจะอัธิิบัายขั้ั�นตอันการเขั้้าใช้งานระบับัทะเบั้ยนทั�ง	2	ระบับัอัย่างง่าย	ๆ	ดังน้�

ขั้ั�นตอันการใช้งานระบับัฝึึกหัดงาน

Scan QR Code 
หรืือ ไปท่ี่�
http://www.tfac.or.th/upload/9414/UF5HW5XuMx.pdf

ระบบฝึึกหััดงานออนไลน์

ท่่านสามารถ...

เว็็บไซต์์ https://bit.ly/3gAMe3x

	 แจ้้งการฝึึกหััดงาน

	 รายงานการฝึึกหััดงาน

	 เปลี่่�ยนแปลี่งผู้้้ใหั้การฝึึกหััดงาน

	 ขอออกบััตรประจ้ำาตัวผู้้้ฝึึกหััดงาน

ระบบฝึึกหััดงานออนไลน์

 สภาวิิชาช่พบััญช่ ได้้พัฒนารืะบับัการืฝึึกหัด้งานออนไลน์ เพื�ออำานวิยควิามสะด้วิกให้กับัผู้้้ฝึึกหัด้งาน 

ด้ำาเนินการืได้้ทุี่กท่ี่� ทุี่กเวิลาตลอด้ 24 ชั�วิโมง และไม่ต้องติด้ต่อท่ี่�สภาวิิชาช่พบััญช่ด้้วิยตนเอง เป็นการืเพิ�ม 

ช่องที่างการืใหบ้ัริืการือ่กที่างหน่�งของสภาวิิชาชพ่บััญช่   ผู้้ฝึ้ึกหัด้งานสามารืถกรือกแบับัฟอรืม์และยื�นเอกสารื

หลักฐานผู่้านรืะบับั ฝึึกหัด้งานออนไลน์ โด้ยม่รืายการืคำาขอและขั�นตอน ดั้งน่�

เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ www.tfac.or.th

เมนู่ Online Service

เลืือก “ระบบฝึึกหััดงานู

( Linkระบบ)

เข้้าสู่่�ระบบฝึึกหััดงานู

ด้ว็ย Username & Password 

User : เลืข้บัต์รประชาชนู

Password : ใช้รหััสู่เดียว็กับ

ระบบสู่มาชิกแลืะผู้่้สู่อบบัญชี

เลืือกเมนู่รายการคำำาข้อที่ี�ต์้องการ 

•	 แจ้งการฝึึกหัดงาน

•	 รายงานการฝึึกหัดงาน

•	 เปล้�ยนแปลงผ่้้ให้การฝึึกหัดงาน

•	 ขั้อัอัอักบััตรประจำาตัวผ่้้ฝึึกหัดงาน

1

2

3

4

5

กรอกแบบฟอร์ม

แลืะอัปโหัลืดเอกสู่ารแนูบ

ตามทำารายการคำาขั้อั

ต์รว็จสู่อบสู่ถานูะแลืะ

รับที่ราบผู้ลืการย่นูคำำาข้อ หัรือ

ดำาเนูินูการต์ามแจ้ง (ถ้ามี)

• แจ้งการฝึึกหััดงานู

 ภายใน	5	วันทำาการ

• รายงานูการฝึึกหััดงานู

 ภายใน	7	วันทำาการ

• เปลืี�ยนูแปลืงผู้่้ใหั้การฝึึกหััดงานู

 ภายใน	7	วันทำาการ

• ข้อออกบัต์รประจำาต์ัว็ผู้่้ฝึึกหััดงานู

 ภายใน	5	วันทำาการ

ต์ิดต์�อสู่อบถาม

สัภาวิชาช้พบััญช้	ในพระบัรมราช้ปถััมภ์

สั่วนงานทะเบั้ยน	:	โทร	02	685	2500	กด	1

E-Mail	:	tfacmember@tfac.or.th

6
ต์รว็จสู่อบผู้ลืการอนูุมัต์ิ

ผู้�านูระบบฝึึกหััดงานูออนูไลืนู์

ได้ด้ว็ยต์นูเอง

สำำ�หรัับแจ้้งก�รัฝึึกหัดง�นและรั�ยก�รัคำำ�ขอ

ขอออกบัตรัปรัะจ้ำ�ตัวผู้้้ฝึึกหัดง�น

ท่านจะได้รับับััตรประจำาตัวผ่้้ฝึึกหัดงาน

ตามช่อังทางท้�สัภาวิชาช้พกำาหนด

ระบบจดทะเบียนนิติิบุคคล

“ระบบค้้นหาข้้อมูลหลักประกัน”ผ่่านท่างเว็็บไซต์์ศููนย์์กลางภาค้รัฐเพื่่อภาค้ธุุรกิจ 

หรือ Biz portal

เว็็บไซต์์ https://bit.ly/2UZ9e2W

ขั้ั�นตอันการใช้งานระบับัทะเบั้ยนนิติบัุคคล	

Scan QR Code 
หรืือ ไปท่ี่�
http://www.tfac.or.th/upload/9414/w2W9ZL6HXm.pdf

	 เปน็อัย่างไรกนับัา้งคะ่	ขั้ั�นตอันง่าย	ๆ 	ไมยุ่ง่ยาก	ซับััซ้ัอันเลยนะคะ	ซ่ั�งสัภาวชิาชพ้บัญัชจ้ะไดม้ก้ารพฒันาระบับังานต่าง	ๆ 	ในรปูแบับัอัอันไลน์ 

ให้เพิ�มมากขั้่�นเพ่อัตอับัสันอังความต้อังการขั้อังผู่้ใช้บัริการต่อัไป	หากผู่้ใช้บัริการต้อังการสัอับัถามข้ั้อัมูลเพิ�มเติมเก้�ยวกับัด้านทะเบั้ยนติดต่อั 

สั่วนงานทะเบั้ยน	E-mail	:	tfacmember@tfac.or.th	โทรศััพท์	02	685	2524,	2525,	2530,	2532	หรือั	ขั้้อัมูลด้านระบับับัริการอัอันไลน์

ตดิตอ่ัสัว่นงานพฒันาระบับัสัารสันเทศั	E-mail	:	it@tfac.or.th	โทรศัพัท	์02	685	2564,	2566	เจอักันฉบับััหนา้นะคะ....ไมป่ระมาทการด์อัยา่ตกคะ่

 ส่่วนงานทะเบีียน
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ใกล้้ถึึง
วัันอาสาฬหบููชา แน่นอนเรา

ชาวัพุุทธ ก็ต้้องเต้รียมต้ัวั 

เข้้าวััดทำาบุูญแล้ะเวีัยนเทียนต้ามวััดวัาอารามต่้าง ๆ  

ซึ่ึ�งเป็็นส่�งยึดเหนี�ยวัจิ่ต้ใจิข้องนักบัูญชีทุกท่าน 

แล้ะยังเป็็นเคร่องเตื้อนใจิให้นักบัูญชีทุกท่านนั�น

ให้สร้างแต้่กรรมดี ล้ะเวั้นกรรมชั�วั

วัันอาสาฬหบููชา หรืือวัันข้ึ้�น 15 ค่ำำ�า เดืือน 8 เป็็นวัันท่ี่� 
พระพุที่ธเจ้้าที่รงแสดงพระธรรมท่ี่�ตรัสร้้เป็็นครั�งแรก 
จึ้งถืือได้ว่ัาวัันน่�เป็็นวัันเร่�มต้นป็ระกาศพระพุที่ธศาสนา 
แก่ชาวัโลก และด้วัยการท่ี่�พระพุที่ธเจ้้าที่รงสามารถื 
แสดง เปิ็ดเผย ที่ำาให้้แจ้้ง แก่ชาวัโลก ซึึ่�งพระธรรม 
ท่ี่�ตรัสร้้ได้ จึ้งถืือได้ว่ัาพระองค์ได้ที่รงกลายเป็็นสมเด็จ้
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุที่ธเจ้้าโดยสมบ้รณ์์ และ
ด้วัยเห้ตุน่�จึ้งที่ำาให้้วัันน่�ถ้ืกเร่ยกว่ัา "วัันพระธรรม" ห้รือ 
วัันพระธรรมจั้กร อันได้แก่วัันท่ี่�ล้อแห่้งพระธรรมของ
พระพุที่ธเจ้้าได้ห้มุนไป็เป็็นครั�งแรก และ "วัันพระสงฆ์์" 
คือวัันท่ี่�ม่พระสงฆ์์เก่ดขึ�นเป็็นครั�งแรก อ่กด้วัย

ห้ากจ้ะกลา่วัถืงึส่�งท่ี่�จ้ำาเป็็นในการดำารงช่ว่ัตอย้ข่องมนษุย์
นั�น ก็คงต้องพ้ดถึืง ปั็จ้จั้ยส่� อันได้แก่ อาห้าร ท่ี่�อย้อ่าศัย
เครื�องนุ่งห่้ม และยารักษาโรคแล้วันั�น แต่ถ้ืาจ้ะต้องเพ่�ม
เข้าไป็อ่กสักห้นึ�งอย่างนั�นคงห้น่ไม่พ้น “การืทำำางาน”
ก็เป็็นเรื�องสำาคัญในช่ว่ัตของมนษุยอ์ยา่งเราที่กุคนเช่นกัน 
และในช่วังน่�ก็ใกล้วัันอาสาฬห้บ้ชาแล้วั จึ้งอยากให้้ 
นักบัญช่ทุี่กที่่านได้เข้าใกล้ธรรมะมากขึ�น เพื�อจ้ะได้ม่
สต่และม่สมาธ่ในการที่ำางาน แน่นอนว่ัาในการที่ำางาน 
นักบญัช่ที่กุที่า่นยอ่มตอ้งรว่ัมมอืกบัคนอ่กห้ลากห้ลายคน 
และเมื�อม่คนจ้ำานวันมากเข้ามาเก่�ยวัข้องก็อาจ้ก่อ 

ให้้เก่ดปั็ญห้า ควัามไม่สบายใจ้ต่าง ๆ เป็็นธรรมดา 
ในโอกาสเดือนแห่้งธรรมน่�สภาว่ัชาช่พบัญช่ ก็ขอเป็็น
อ่กห้นึ�งช่องที่างท่ี่�จ้ะร่วัมแบ่งปั็นข้อค่ด ธรรมะสำาห้รับ 
นักบัญช่ทุี่กท่ี่าน เพื�อแบ่งเบาควัามทุี่กข์ท่ี่�เก่ดขึ�นภายใน
ใจ้ของนักบัญช่ทุี่กท่ี่าน ให้้ทุี่กท่ี่านได้ลองนำาไป็ค่ด
พ่จ้ารณ์าและป็รับใช้กันด้ การงานคือห้น้าท่ี่�ท่ี่�นักบัญช่ 
ทุี่กที่า่นจ้ะตอ้งที่ำา ท่ี่านพทุี่ธที่าสภ่กขุ ได้กลา่วัไว้ัตอนห้นึ�ง
ในการบรรยายธรรมะว่ัา

“การงานมนัแป็ล้วัา่ ส่�งที�ต้้องทำา หรอืควัรกระทำา 

หรือระบูุได้เล้ยวั่า ต้้องทำา ถึ้าไม่ทำางานงานมัน 

ก็คือต้าย ไม่ทำาการงาน อยู่เฉย ๆ เท่านั�นแหล้ะ 

มันก็ไม่ต้้องก่นอะไร แล้้วัมันก็ต้้องต้าย”

ซึึ่�งนั�นก็ชัดเจ้นว่ัาการที่ำางานเป็็นส่วันห้นึ�งในการขับ
เคลื�อนการดำารงช่ว่ัตของมนุษย์ ไม่ว่ัาจ้ะยากด่ม่จ้น 
แค่ไห้นก็จ้ำาเป็็นต้องห้าเล่�ยงช่พอย่างห้ล่กเล่�ยงไม่ได้ 
ในการที่ำางานทุี่กอย่างย่อมต้องเจ้อกับปั็ญห้ามากมาย 
ไม่ว่ัาจ้ะเป็็นปั็ญห้าจ้ากเนื�องาน ปั็ญห้าจ้ากคนร่วัมงาน 
ปั็ญห้ากับเจ้้านาย ไม่เว้ันแม้กระทัี่�งปั็ญห้าจ้ากครอบครัวั 
ของตนเองก็ตาม เราก็ว่ั�งห้น่ปั็ญห้าเห้ล่าน่�ไม่พ้น สารพัน 
ปั็ญห้าท่ี่�เก่ดขึ�นนั�น ก็ต้องการการแก้ไข การคลายป็ม 
ให้้ลุล่วังไป็ได้ โดยว่ัธ่การบรรเที่าควัามทีุ่กข์ และคลาย
ปั็ญห้าของคนที่ำางานก็ม่ด้วัยกันห้ลากห้ลายว่ัธ่ ร่วัมถึืง 
การเข้าถืึงธรรมะเพื�อบรรเที่าทีุ่กข์ให้้เบาบางลง จึ้งขอ
นำาพุที่ธสุภาษ่ตบางบที่บางตอนมาเป็็นเครื�องเตือนใจ้ 
ให้้กับนักบัญช่ทุี่กท่ี่าน เพื�อใช้เป็็นเครื�องมือในการ
บรรเที่าทุี่กข์ ให้้เห็้นควัามจ้ร่งในธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต 
ในการทำ งาน

ท่ี่�มา : https://www.voicetv.co.th/read/110489   
และ https://today.line.me/TH/pc/article
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	 						อัันการงาน	คืือัคุืณค่ืา	ขอังมนุษย์์		 	 ขอัมีเกีย์รติิ	สููงสุูด	อัย่์าสูงสัูย์
	 ถ้้าสูนุก	ด้วย์การงาน	เบิิกบิานใจ		 	 ไม่เท่่าไร	ได้รู้ธรรม	ฉ่ำำ�าซ้ึ้�งจริง
		 						เพราะการงาน	เป็็นตัิวการป็ระพฤติิธรรม		 กุศลกรรม	กลำ�าป็นมา	มีค่ืายิ์�ง
	 ถ้้าจะเป็รีย์บิ	ก็เป็รีย์บิคืน	ฉ่ำลาดยิ์ง		 	 นัดเดีย์ววิ�ง	เก็บินก	หลาย์พกมา
	 					คืือัการงาน	นั�นต้ิอังท่ำา	ด้วย์สูติิ		 	 มีสูมาธิ	ขันติิ	มีอุัติสู่าห์
	 มีสัูจจะ	มีท่มะ	มีปั็ญญา		 	 	 มีศรัท่ธา	และกล้าหาญ	รักงานจริง

- พุที่ธที่าสภ่กขุ -

“เวลาท่ำางานก็ไม่ต้ิอังเป็รีย์บิเที่ย์บิ	หรือัมอังคืนอืั�น
ถ้้าท่ำางานโดย์ไม่สูนใจว่า	คืนอืั�นท่ำาน้อัย์กว่า	หรือัได้เงินมากกว่า	คุืณจะไม่เคืรีย์ด”

- พระไพศาล ว่ัสาโล -

 สุดท้ี่ายน่�ส่�งท่ี่�ควัรฝึึกไว้ัใช้ให้้เป็็นน่จ้ คือ การปลง ห้รือ 
การป็ล่อยวัาง เมื�อปั็ญห้ารุมเร้า ห้ากเราย่�งไป็ยึด ไป็จั้บมัน คนท่ี่�ห้นักใจ้ 
ก็จ้ะเป็็นเราเอง ที่างออกท่ี่�ด่คือต้องร้จั้้กอุเบกขา ห้รือการวัางเฉย ไมย่น่ด่ 
ย่นร้ายต่อส่�งท่ี่�เก่ดขึ�น เพ่ยงแค่เราค่ดว่ัาทุี่กอย่างล้วันเป็็น “ธรรมชาต่” 
เก่ดขึ�นแล้วัก็ดับลง ไม่ต้องยึดต่ด ไม่ต้องคาดห้วััง แค่ที่ำาห้น้าท่ี่�ของเราให้้
ด่ท่ี่�สุดในทุี่กขณ์ะจ่้ตก็พอ ดังคำาสอนของ ห้ลวังพ่อชา สุภัที่โที่ ท่ี่�กล่าวัว่ัา
 “ห้น้าท่ี่�ของเรานั�น ที่ำาเห้ตุให้้ด่ท่ี่�สุดเท่ี่านั�น ส่วันผลท่ี่�จ้ะได้รับเป็็นเรื�อง 
ของเขา ถ้ืาเราดำาเน่นช่ว่ัต โดยม่การป็ล่อยวัางเช่นน่�แล้วั ทุี่กข์ก็ไม่รุมล้อมเรา”

 ธรรมะอีกหนึ�งข้้อที�อยากจิะแนะนำาให้นักบูัญชีทุกท่านได้นำาไป็ป็ฏ่ิบูัต้่ แล้ะป็ระยุกต้์ใช้

ในการทำางานร่วัมกับูผูู้้อ่น คือ หล้ักสังคหวััต้ถึุ 4 หรือหล้ัก 4 ข้้อในการอยู่ร่วัมกับูอย่าง

สันต้่สุข้ ได้แก่

 ทาน
การร้้จั้กให้้ การเส่ยสละ ร้้จั้กแบ่งปั็นเอื�อเฟ้ื้�อ 
ในการที่ำางาน แน่นอนว่ัาบางห้น้าท่ี่�เราไม่อาจ้
ที่ำาได้เพ่ยงลำาพัง ต้องอาศัยการร่วัมมือจ้าก 
ผ้้อื�นอย้่เสมอ การยึดห้ลักข้อน่�จ้ะที่ำาให้้เวัลา 
ป็ฏ่ิบัต่งานเราจ้ะไม่เห็้นแก่ตัวั ที่ำาอะไรก็จ้ะนึกถึืง 
จ่้ตใจ้คนอื�น เห็้นอกเห็้นใจ้ผ้้อื�น

 ปิยวาจา
ข้อน่�สำาคัญมาก เพราะการสื�อสารเป็็นเรื�อง 
สำาคัญระห้ว่ัางมนุษย์ด้วัยกัน ห้ากการที่ำางาน 
ม่อุป็สรรค ไม่พึงพอใจ้ อารมณ์์โกรธเกร่�ยวั 
โมโห้ย่อมเก่ดขึ�นได้ แต่เราต้องร้้เท่ี่าทัี่นตัวัเอง 
ไม่สบถืคำาห้ยาบคายห้รือใช้อารมณ์์โกรธ 
พุ่งใส่คนอื�น การพ้ดจ้าไพเราะถืนอมนำ�าใจ้กัน 
เป็็นเรื�องท่ี่�ควัรที่ำาอย่างย่�ง ไม่ว่ัาจ้ะตกอย้่ 
ในสถืานการณ์์ท่ี่�เลวัร้ายเพ่ยงใดก็ตาม อัตถจริยา

คือการที่ำาตนให้้เป็็นป็ระโยชน์ทัี่�งต่อตนเอง 
และส่วันร่วัม เป็็นอ่กเรื�องท่ี่�ควัรยึดเป็็น
แนวัที่างป็ฏ่ิบัต่อันดับต้น ๆ ในการที่ำางาน
ร่วัมกัน ห้ากต่างคนต่างที่ำาห้น้าท่ี่�ของตนเอง
ได้ด่ และช่วัยเห้ลือผ้้อื�นในยามท่ี่�ม่โอกาส 
เท่ี่าน่�การที่ำางานก็จ้ะเป็็นไป็อย่างราบรื�น

 สมานัตตา
การเป็็นคนเสมอต้นเสมอป็ลาย ร้้จั้กวัางตนให้้ 
เห้มาะสมกับการที่ำางาน ป็ฏ่ิบัต่ตามกฎระเบ่ยบ
อย่างมุ่งมั�น ไม่อ่อนไห้วัไป็กับการที่ำาผ่ด 
ที่ำาตัวัเป็็นเพื�อนร่วัมงานท่ี่�น่ารัก น่าเคารพ

เรีืยบูเรีืยงโดืย.. ส่วันสื�อสารืองค์่ำกรื
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สภาวิชาชีพบัญชีจึงเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ผ่าน “Live Chat”
เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูลแก่สมาชิก

แชท

  รวดเร็ว

  ถูกต้อง

    เชื่อถือได้

 สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์ (TFAC) 
เปิดให้้บัริการทางวิิชาการจััดอบัรมสัมมนาภายในองค์์กร  
(In-House Training) ซึ่่�งเป็นการจััดฝึึกอบัรมรูปแบับัห้น่�ง 
ที�เห้มาะสำาห้รับัองค์์กรที�ต้้องการพัฒนาค์วิามรู้ของบัุค์ลากร 
ภายในห้น่วิยงานให้้เป็นไปในทิศทางเดียวิกัน
 ก า ร ใ ห้ ้ บั ร ิ ก า ร  I n - h o u s e  T r a i n i n g 
ในงบัประมาณประห้ยัด ค์ุ ้มค์่าการลงทุนโดยวิิทยากร 
ผูู้้ทรงค์ุณวิุฒิ และมีประสบัการณ์โดยต้รง รวิมทั�งมีห้ลักสูต้ร 
ที �ม ีค์วิามห้ลากห้ลาย ค์รอบัค์ลุมทุกๆ ค์วิามต้้องการ 
ของท่านไม่วิ่าจัะเป็นในด้านการบััญชี ด้านการสอบับััญชี 
ด้านการบััญชีบัริห้าร ด้านภาษีีอากรและด้านการต้รวิจัสอบั 
ภายใน รวิมถ่ังการให้้ค์ำาปร่กษีาในการวิางแผู้นพัฒนาบุัค์ลากร 
ทั�งระยะสั�นและระยะยาวิ ร่วิมค์้นห้าค์วิามต้้องการในการ 
จััดอบัรม ทำาการออกแบับัและพัฒนาห้ลักสูต้รฝึึกอบัรม 
ให้้ต้รงกับัค์วิามต้้องการขององค์์กรมากที�สุด จััดการงานอบัรม 
และทำาการประเมินผู้ลการอบัรมเพ่ �อให้้องค์์กรนำาไปใช้ 
ในการพัฒนาบุัค์ลากรต่้อไป
 เราให้้บัริการอย่างม่ออาชีพที�เต้็มไปด้วิยห้ัวิใจัใน 
การให้้บัริการของทีมงาน เพ่�อให้้องค์์กรที�ได้รับัการจััดอบัรม 
เกิดค์วิามพ่งพอใจัสูงสุด

TFACTFAC
IN-HOUSEIN-HOUSE
TRAINING

ศููนย์์อบรม ทดสอบและประเมินผล 

In-House Training  

Tel. : 02 685-2500 ต่่อ 2504, 2508, 2510  

E-mail : in-house@tfac.or.th

การออกแบบและพััฒนาหลักสูต่รอบรมสามารถออกแบบให้ 

สอดคล้องกับวััต่ถุประสงค์ ต่ามควัามต้่องการและสภาพัปัญหา 

ท่�แท้จริงขององค์กร

ผู้เข้ารับการฝึึกอบรมอย์ู่สังกัดเด่ย์วักัน และหน่วัย์งานท่�สังกัด 

เข้าใจในองค์กรเป็นอย์่างด่ซึ่่ �งจะเป็นประโย์ชน์อย์่างย์ิ �ง 

ต่่อประสิทธิิภาพัในการรับการถ่าย์ทอดจากวัิทย์ากร

การฝึึกอบรมจะได้รับการเร่ย์นรู้ และพััฒนาไปในทิศูทางเด่ย์วักัน 

ในช่วังเวัลาท่�องค์กรต่้องการ

ค่าใช้จ่าย์เฉล่�ย์ต่่อบุคคลประหย์ัดกวั่าเม่อเท่ย์บกับการส่งบุคลากร 

ไปอบรมภาย์นอก เน่องจากลดค่าใช้จ่าย์ในเร่องการประสานงาน 

ค่าเดินทางและค่าท่�พััก

ค่าใช้จ่าย์ในการฝึึกอบรมสามารถหักลดหย์่อนภาษี่ได้ 200%

สภาวัิชาช่พับัญช่ให้บริการ In-House Training

ในด้านต่่าง ๆ ดังน่�

• ด้านบััญชีบัริห้าร
• ด้านการต้รวิจัสอบัภายใน
• ด้านมาต้รฐานการรายงานทางการเงิน
• ด้านบััญชีภาษีีอากร
• ด้านการสอบับััญชี
• ด้านการทำาบััญชี
• ด้านการวิางระบับับััญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีจึงเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ผ่าน “Live Chat”
เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูลแก่สมาชิก

แชท

  รวดเร็ว

  ถูกต้อง

    เชื่อถือได้
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)

Website : www.tfac.or.th ,    @TFAC.FAMILY

ชำาระค่าฝากส่งเป็็นรายเดือน

ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552

ป็ณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายข่าว/Newsletter

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำาแนะนำาหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิด 

ในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้

อ่าน Newsletter 

ย้อนห้ลังได้ที�เว็บไซต์  

www.tfac.or.th

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

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

การเสวนา “การปฏิบัติตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก

ผู้ร่วมเสวนา รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และผศ.วิภาดา ตันติประภา 

ผู้ดำาเนินรายการ คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

การบรรยาย “การพัฒนาวิธีการตรวจสอบบัญชีสำาหรับกิจการ NPAE”

ผู้บรรยาย รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.

การบรรยาย “การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 กับหนักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร”

ผู้บรรยาย รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และคุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

การบรรยาย “ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน”

ผู้บรรยาย ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

ตารางการถ่ายทอดสดการบรรยาย/การเสวนา

ประจำาเดือนกรกฎาคม 2563


