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จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

นายกสภาวชาชีพบัญชี

May this year brings all desired

success and happiness in your life.

Wish you a successful and prosperous 2018.

ขอให้พร    อันประเสริฐ    ในโลกนี้

ส่งผลดี    ให้แก่ท่าน    ในวันหน้า

คิดสิ่งใด    หวังสิ่งใด    จงได้มา

สมปรารถนา    ดั่งใจหวัง    ยั่งยืนนาน

 สวัสดีป ี ใหม ่ 2561 ครับ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท ่าน ผมขอโอกาสนี้กล ่าวทักทายเป ิดเล ่มศักราชใหม ่

แก่สมาชิกทุกท่าน เน่ืองในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ผมขออ�านาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบ 

แต่ความสุขเกษมส�าราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี วาระ 2560 -2563 ภายหลัง 

จากการได้รับเลือกตั้ง ผมและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ร่วมกันด�าเนินการผลักดันและพัฒนา

ง าน วิช า ชีพ บัญชี ให ้ มี ปร ะ สิท ธิภ าพแล ะปร ะ สิท ธิผลแก ่ผู ้ ป ร ะกอบก าร วิช า ชีพ บัญชีต ามน โยบ าย  แล ะภ ารกิ จ 

ที่ส�าคัญที่ได้ก�าหนด ส�าหรับงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมขอสรุปให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นภาพรวมดังนี้

  สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี 

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล

	 ด้านมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชียังคงเดินหน้า 
ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี ให้ทัดเทียมในระดับสากล และให้
สอดคล้องกบับรบิทของประเทศไทย เพือ่ให้ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องน�าไปใช้
โดยไม่เป็นอปุสรรค คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชไีด้ก�าหนด
แผนงานด้านมาตรฐานการบญัชไีว้ 2 หรอื 3 ระดบั คอื 1. มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for 
PAEs) ก�าหนดให้มีการปรบัปรงุให้ทนักบัสากลภายใน 1 ปี นบัจาก IFRS 
บงัคบัใช้ และ  2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการทีไ่ม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ซ่ึงจะมีการปรับปรุงให้
ครอบคลุมขึ้น ทั้งนี้ ยังมีมาตรฐานระดับที่ 3 ซึ่งต้องน�ามาทบทวนความ
เหมาะสมของการน�ามาถอืปฏบิตัอีิกครัง้คอื TFRS for SMEs แต่อย่างไร
ก็ตามคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างการก�าหนด
แผนงานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งบการเงินทั่วประเทศ

 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือท่ีเรียกกันว่า SMEs ซ่ึงมีอยู่เป็นจ�านวน
มากในประเทศ จงึได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบญัชชีดุเดยีว 
ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้มรีะบบบญัชชีดุเดยีวทีด่แีละสะดวกต่อการน�าส่ง
งบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร จึงได้ก�าหนด
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
ที่สะดวกและง่ายต่อการด�าเนินการ ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหาร และงบการเงินตามรูปแบบท่ีถูกต้อง รวมทั้งได้แบบน�าส่งภาษี
ประเภทต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด. 50 /ภ.ง.ด. 1 /ภ.ง.ด. 1 ก และแบบยื่น
ประกันสังคม ในเวลาเดียวกัน ช่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
โดยจะแจ้งข่าวให้สมาชิกทราบเป็นระยะต่อไป
 ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชียังคงด�าเนิน
การตามแผนงานของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีและการให้
ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ (International Auditing and 
Assurance Standards Board - IAASB) ของ IFAC ต่อไป 
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  ตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศ และ

ระดับสากล 

 นอกจากการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีแล ้ว 
การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
ยังเป็นเรื่องที่สภาวิชาชีพบัญชีมุ่งเน้นมาโดยตลอด เพราะนอกจาก 
จะเป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และการท�างานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�า
มาปรับใช้ในสายงานวิชาชีพแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน
กับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวิชาชีพบัญชีและด้านอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน โดยผ่านการประชุมหารือ 
การร่วมเป็นคณะกรรมการ การร่วมท�าโครงการ รวมถึงการเป็นตวัแทน
ของประเทศในการด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 
ในเวทีระดับสากล โดยที่ผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชีได้ประสานความ 
ร่วมมอืในการจดัสมัมนากบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ในและต่างประเทศได้แก่ 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผ่านการ
จัดอบรมในหัวข้อ Key Audit Matters รวมถึงหลักสูตร Oreintation 
Course ส�าหรับ CFO และร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ 
สมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย โดยให้ความร่วมมือในการ 
ส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู ้เก่ียวกับบัญชีและภาษีเบ้ืองต้นแก  ่
ผู้ประกอบการ SMEs  และในส่วนการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน 
ต่างประเทศที่ผ่านมา ได้แก่ ประชุมหารือร่วมกับ Institute of 
Singapore Chartered Accountants (ISCA) เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
ด�าเนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีระหว่างกัน ร่วมประชุม  World 
Standard-setters Conference 2017 ทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ
เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างผูแ้ทนหน่วยงานก�าหนดมาตรฐาน
การบัญชีทั่วโลกถึงภาพรวมของนโยบายและแผนงานของการพัฒนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International 
Financial Reporting Standards) และการร่วมประชมุคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on 
Trade in Services: CCS) ครัง้ที ่88 ณ เมอืงเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา

  พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางการบัญชี 

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี 

 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส�าคัญ ที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบวิชาชีพพร้อม

รับกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ซึ่งปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการด�าเนินการในหลายรูปแบบ เช่น 
การพัฒนาหลักสูตรอบรมให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Cyber 
Security ส�าหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 หลักสูตรราคา
ประหยัด เรื่อง รู้เท่าทันกฎหมายและข้อบังคับที่อาจกระทบต่อการ
ปฏบิตังิานสอบบญัชแีละการจดัท�าบัญช ี และหลกัสตูรอืน่ ๆ  อีกมากมาย 
เพื่อให้สมาชิกท้ังหลายได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมช่ัวโมงการพัฒนา 
ความรู้ นอกเหนอืจากการอบรม เรายงัมกีารจัดโครงการประกาศนยีบตัร
การรายงานทางการเงินไทย Dip-TFR เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 ร่วมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้สิทธิประโยชน์
แก่สมาชิก อาทิเช่น โครงการท่องเที่ยว One day Trip “ล่องเรือเพลิน 
เดินชมวังบางขุนพรหม”  ที่พาสมาชิกท่องเที่ยวชมสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ  
ในกรุงเทพมหานคร นอกจากสมาชิกจะท่องเที่ยวในราคาประหยัดแล้ว 
ยังเป็นการพบปะกันของสมาชิก เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
กระชับความสัมพันธ์ของผู้ร่วมสายงานอาชีพเดียวกัน รวมไปถึงการ 
ปรบัลดค่าธรรมเนยีมสมาชกิเป็นปีละ 300 บาท ตามนโยบายท่ีได้กล่าว
ไว้ ซึ่งในตอนนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบ
อย่างเป็นทางการต่อไป

   ระบบการจัดการท่ีทันสมัย และให้บริการ

อย่างมืออาชีพ

 ปัจจุบันการพัฒนาในด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ เพือ่ให้ทนัต่อยคุสมยั สภาวชิาชพีบญัชกีย็งัไม่หยดุยัง้ทีจ่ะพฒันา
กระบวนการท�างานรวมถึงการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
กับสมาชิกทุกท่าน โดยที่ผ่านมาเราได้ร่วมกับกรมการปกครอง ในการ
ลงนามบันทึกข้อตกลง “การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธี ONLINE 
และการขอใช้โปรแกรมส�าหรบัอ่านข้อมลูจากบตัรประจ�าตวัประชาชน” 
ซ่ึงเป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในการติดต่อขอรับบริการ โดยสามารถเข้ารับบริการโดย 
ไม่ต้องใช้ส�าเนาบัตรประชาชน และยังได้ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์
เซอร์วิส จ�ากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับช�าระค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ นบัเป็นก้าวส�าคญัในการขยาย
ช่องทางการให้บริการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท้ังใน
กรุงเทพ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น 
และร้านค้าอื่น ๆ  ที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 12,000 สาขา
ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ที่กล่าวมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 
สภาวชิาชีพบญัชยีงัมอีกีหลายโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการทีจ่ะ
พัฒนาอ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิก ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ต่อไป

โดยในปี 2561 จะมีการประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 
(ปรบัปรงุ) และด�าเนนิการแปลและเผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบญัชี 
รหัส 540 ซึ่งเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับล่าสุดที่มี 
	 ในส่วนของมาตรฐานการศกึษา และมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ 
สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล ต่อไป
 โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานต่าง ๆ น้ัน จะแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเป็นระยะผ่านทางช่องทางการส่ือสาร 
ของสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

 สุดท้ายนี้ ผมขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้ง 

และขอให้ความสุขสมหวังจงมีแด่ทุกท่านตลอดปีและ

ตลอดไปครับ
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สภาวิชาชีพบัญชีขยายช่องทาง

การช�าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

และนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด ร่วมลงนามใน “บันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือในการรับช�าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส” ณ ศูนย์อบรมสัมมนา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

 นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล กล่าวภาย 
ในงานว่า “ภารกิจหนึ่งที่ส�าคัญของสภาวิชาชีพ
บัญชี นั่นก็คือการรับสมัครสมาชิกและการขึ้น
ทะเบียนขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ซ่ึงผู ้ ใช ้บริการจ�าเป ็นต ้องช�าระค ่าธรรมเนียม 
ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา 
สภาวิชาชีพบัญชีมีช่องทางการช�าระค่าธรรมเนียม
อ�านวยความสะดวกผู ้ใช ้บริการมากมาย อาทิ 
การรับช�าระค่าธรรมเนียมผ่านใบแจ้งช�าระเงิน 
(Bill Payment) ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร 
ตู ้  ATM Internet/ Mobile Banking และ 
การช�าระเงินผ ่านการตัดบัตรเครดิต เป ็นต ้น 
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับ
ช�าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ในครั้ งนี้  จึ งนับ เป ็นก ้ าวส� าคัญในการขยาย 
ช่องทางการให้บรกิารและอ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการทัง้ในกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และส่วนภมูภิาค 
ผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าอื่น 
ๆ ที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 12,000 
สาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่หยุดยั้ง 
ที่จะมุ ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการให ้บริการ 
ขยายช่องทางการรับช�าระค่าธรรมเนียมให้ทันต่อ
เทคโนโลยีและสอดคล้องกับยุคสมัย โดยค�านึงถึง
สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นส�าคัญ”
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สภาวิชาชีพบัญชีขยายช่องทาง

การช�าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

และนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด ร่วมลงนามใน “บันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือในการรับช�าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส” ณ ศูนย์อบรมสัมมนา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

 นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล กล่าวภาย 
ในงานว่า “ภารกิจหน่ึงท่ีส�าคัญของสภาวิชาชีพ
บัญชี น่ันก็คือการรับสมัครสมาชิกและการขึ้น
ทะเบียนขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งผู ้ ใช ้บริการจ�าเป ็นต ้องช�าระค ่าธรรมเนียม 
ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา 
สภาวิชาชีพบัญชีมีช่องทางการช�าระค่าธรรมเนียม
อ�านวยความสะดวกผู ้ใช ้บริการมากมาย อาทิ 
การรับช�าระค่าธรรมเนียมผ่านใบแจ้งช�าระเงิน 
(Bill Payment) ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร 
ตู ้  ATM Internet/ Mobile Banking และ 
การช�าระเงินผ ่านการตัดบัตรเครดิต เป ็นต ้น 
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับ
ช�าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ในครั้ ง น้ี  จึ งนับ เป ็นก ้ าวส� าคัญในการขยาย 
ช่องทางการให้บรกิารและอ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการทัง้ในกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และส่วนภมูภิาค 
ผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าอื่น 
ๆ ที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 12,000 
สาขาท่ัวประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่หยุดยั้ง 
ท่ีจะมุ ่ง ม่ันพัฒนาประสิทธิภาพการให ้บริการ 
ขยายช่องทางการรับช�าระค่าธรรมเนียมให้ทันต่อ
เทคโนโลยีและสอดคล้องกับยุคสมัย โดยค�านึงถึง
สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นส�าคัญ”

ได้ที่   
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

www.counterservice.co.th 
www.facebook.com/Counterservice
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รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช�าระ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

การช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เริ่มใช้บริการ

ต้ังแต่วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ผ่านร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าอ่ืน ๆ  

ที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตลอด 24 ชั่วโมง 

ใบแจ้งช�าระเงิน (Bill Payment) ท่ีสามารถน�า

มาช�าระเงินได้ ต้องเป็นใบแจ้งช�าระเงินท่ีมีการ

ดาวน์โหลดจากระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 

15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีเครื่องหมาย

เคาน์เตอร์เซอร์วิส   

ใบแจ้งช�าระเงินก่อนวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ไม่สามารถน�าไปช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งช�าระเงินได้ใหม่จากระบบ

สมาชิกและผู้สอบบัญชี คลิก >> https://eservice.fap.

or.th/fap_registration/login

หากมีการดาวน์โหลดใบแจ้งช�าระเงินก่อนวันท่ี  

15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แล้วสูญหายหรือช�ารุด 

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ทันที โดยใบแจ้งช�าระเงิน 

จะปรากฏเครือ่งหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึง่สมาชิกสามารถ 

น�าใบแจ้งช�าระเงินดังกล่าวมาช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์

เซอร์วิสได้ตามปกติ

ประเภทรายการรับช�าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ของสภาวิชาชีพบัญชี ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

ประกอบด้วย (1)ค่าบ�ารุงสมาชิก (2)ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชี (3)ค่าอบรมสัมมนา และ 

(4)ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ 

การช�าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพ

บัญชี จะเสียค่าบริการในการช�าระเงิน รายการละ 

15 บาท และการช�าระส�าหรับยอดเงินไม่เกิน 30,000 บาท 

ต่อ 1 รายการรับช�าระเงิน

 ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่
เพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี หากสมาชิกมีข้อสงสัยโปรดติดต่อส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ ส่วนเทคโนโลยี 
0 2685 2566 (2) ใบเสร็จรับเงิน ส่วนการเงิน 0 2 685 2583 และ 
(3) สถานภาพสมาชิก ส่วนทะเบียน 0 23685 2524 และในครั้ง 
ต่อ ๆ ไปสภาวิชาชีพบัญชีจะมีข่าวสารหรือข้อมูล Update อย่างไร
สามารถตดิตามได้จากช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  ของสภาวชิาชพีบญัชี
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การเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและอบรม

จรรยาบรรณผูส้อบบัญชีรายใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมสมัมนารบัฟังความคิดเห็น

กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและวิชาชีพบัญชี

	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่18	ธนัวาคม	พ.ศ.	2560	สภาวชิาชพีบญัชี	
จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรม
จรรยาบรรณผูส้อบบญัชรีายใหม่	โดยมผีูส้อบบญัชรีายใหม่เข้าร่วม
พิธีจ�านวน	 103	 ราย	 ภายในงานได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ  
หวังรัตนปราณี	 อุปนายกคนท่ีสามและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี	 กล่าวแสดงความยินดีและมอบ 
ใบอนุญาตการเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู ้สอบบัญชีใหม่ 
ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 8	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2560	 ตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี 
นางภูษณา แจ่มแจ้ง	 ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี	 และเจ้าหน้าท่ีส่วนกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี 
เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี	ในแต่ละภูมิภาค	ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงานกฎหมาย	กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 ณ	 โรงแรมสุนีย์แกรนด์	 โฮเทล	 แอน	 คอนเวนช่ัน	 เซ็นเตอร	์ 
จังหวัดอุบลราชธานี
	 การสัมมนารับฟ ังความคิดเห็นนี้ 	 มีวัตถุประสงค ์ เพื่อทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายทัง้	2	ฉบบั	ให้มคีวามทนัสมัยและสอดคล้องกบัสภาพ
การณ์ในปัจจุบัน		และให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย	พ.ศ.	2558	โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะรวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการสัมมนาที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ส�านักงานบัญชี	 ฯลฯ	
เพื่อน�าไปประกอบการแก้ไขร่างกฎหมายทั้ง	2	ฉบับต่อไป

	 ทัง้นี	้ ในวนัดังกล่าวได้มกีารสมัมนาเตรยีมความพร้อมโดยให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูส้อบ
บญัชใีหม่	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ	 เป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพ	 ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	 และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อ
ก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี	 โดยได้รับเกียรติจาก	นางสาวชวนา  
วิวัฒน์พนชาติ	เหรัญญิกและประธานคณะท�างานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต	 พร้อมด้วยนางสาวชนนิกานต์ เลิศอัศววิวัฒน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี	เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Activity

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
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การเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและอบรม

จรรยาบรรณผูส้อบบัญชีรายใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมสมัมนารบัฟังความคิดเห็น

กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและวิชาชีพบัญชี

	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่18	ธนัวาคม	พ.ศ.	2560	สภาวชิาชพีบญัช	ี
จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรม
จรรยาบรรณผู้สอบบญัชรีายใหม่	โดยมผีูส้อบบญัชรีายใหม่เข้าร่วม
พิธีจ�านวน	 103	 ราย	 ภายในงานได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ  
หวังรัตนปราณี	 อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี	 กล่าวแสดงความยินดีและมอบ 
ใบอนุญาตการเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู ้สอบบัญชีใหม่ 
ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 8	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2560	 ตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี 
นางภูษณา แจ่มแจ้ง	 ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้อ�านวยการสภาวิชาชีพบัญชี	 และเจ้าหน้าท่ีส่วนกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี 
เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี	ในแต่ละภูมิภาค	ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงานกฎหมาย	กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 ณ	 โรงแรมสุนีย์แกรนด์	 โฮเทล	 แอน	 คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร	์ 
จังหวัดอุบลราชธานี
	 การสัมมนารับฟ ังความคิดเห็น น้ี 	 มี วัตถุประสงค ์ เพื่อทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายทัง้	2	ฉบบั	ให้มคีวามทนัสมัยและสอดคล้องกบัสภาพ
การณ์ในปัจจุบัน		และให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย	พ.ศ.	2558	โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะรวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการสัมมนาที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ส�านักงานบัญชี	 ฯลฯ	
เพื่อน�าไปประกอบการแก้ไขร่างกฎหมายทั้ง	2	ฉบับต่อไป

	 ทัง้นี	้ ในวนัดังกล่าวได้มกีารสมัมนาเตรยีมความพร้อมโดยให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูส้อบ
บญัชใีหม่	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ	 เป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพ	 ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	 และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อ
ก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี	 โดยได้รับเกียรติจาก	นางสาวชวนา  
วิวัฒน์พนชาติ	เหรัญญิกและประธานคณะท�างานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต	 พร้อมด้วยนางสาวชนนิกานต์ เลิศอัศววิวัฒน์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี	เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Activity

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกบัสมาคมผูต้รวจและควบคุมระบบ

สารสนเทศ ภาคพืน้กรงุเทพฯ (ISACA Bangkok Chapter) 

จดัการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber Security 

ส�าหรบัผูต้รวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0

การฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจ�าปี 2560

	 เมื่อวันศุกร์ที่	1	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	สภาวิชาชีพบัญชีจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง 
และฝึกซ้อมหนีไฟขึ้น	 เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกท่านตระหนักถึงหน้าที่
ความรบัผิดชอบในความปลอดภัยของชวีติและทรพัย์สินของตนเอง	ผู้ร่วมงานและบคุคล
ภายนอก	โดยมทีมีวทิยากรผูช้�านาญการจากส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั	
สถานีดับเพลิงคลองเตย	 มาถ่ายทอดความรู้	 ทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้	 
การป้องกัน	 และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง	 ๆ	 รวมถึงการจ�าลองสถานการณ์จริงใน 
การฝึกซ้อมครั้งนี้

	 เมื่อวันอังคารที่	19	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมผู้ตรวจ
สอบและควบคุมระบบสารสนเทศ	 ภาคพื้นกรุงเทพฯ	 (ISACA	 Bangkok	 Chapter) 
จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน	Cyber	 Security	ส�าหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชี 
ในยคุ	4.0	ด้วยการเลง็เหน็ความส�าคญัของความมัน่คงปลอดภยัด้านไซเบอร์	(Cyber	Security)	
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์	 (Cyber	 Risk)	 และผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
และนักบัญชี	ในยุค	4.0	ทั้งนี้	การเสวนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัพระราชบญัญตัคิอมพวิเตอร์ฉบบัใหม่และตระหนกัถงึความส�าคญัของ	Cyber	
Security	 เพราะในปัจจุบันความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	
เนื่องจากการน�าเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานในองค์กรต่าง	 ๆ	
นอกจากนี้เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมทราบความเสี่ยงที่ส�าคัญและการควบคุมที่ต้องปรับปรุงให ้
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัของเทคโนโลย	ีและเพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปพฒันา
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีแข็งแกร่ง	 และใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรต่อไป
	 การเสวนาครั้งน้ีได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและ 
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 สภาวิชาชีพบัญชี	 และ	นายเสนีย์ 
วชัรศริธิรรม	นายกสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพฯ	และ
คณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม	 ด้านการตรวจสอบภายใน	 สภาวิชาชีพบัญช ี
เป็นประธานกล่าวเปิดงานร่วมกัน	นอกจากนีใ้นช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหวัข้อ	Cyber	Security	
for	 Auditors	 and	 Accountants	 โดยนายปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) 
ผูอ้�านวยการศนูย์การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์	มหาวทิยาลัยรงัสิต	และทีป่รกึษา 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 กองทัพบก	 กองทัพอากาศ	 กระทรวงกลาโหม	 ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	และส�านกังาน	ก.ล.ต.	มาเป็นวทิยากรตลอดช่วงเช้า	และในช่วงบ่ายเป็นการ
เสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์หวัข้อ	“ความเสีย่งและผลกระทบของ	Cyber	ทีเ่กีย่วข้องกบั
ผูต้รวจสอบและนกับญัช”ี	โดย	นายมานติ พาณิชย์กลุ คณะท�างานโครงการพฒันาหลกัสตูรอบรม
ด้านการตรวจสอบภายในสภาวิชาชีพบัญชี, ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย	 กรรมการ 
ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	 ด้านการวางระบบบัญชี	 สภาวิชาชีพบัญชี, ดร.อมฤต 
เหล่ารักพงษ์ Executive	 Vice	 President	 Head	 of	 IT	 Strategic	 and	 Program	 
Management	 office	 Division	 Bank	 of	 Ayudhya	 PCL.	 พร้อมด้วย	 นายเสนีย์ 
วัชรศิริธรรม เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา	 การเสวนาครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมกว่า	 110	 คน	 จัดขึ้น	 
ณ	ห้อง	Ballroom	1	โรงแรม	S31	ถนนสุขุมวิท	31

Activity

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
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Thailand Accounting Challenge 2018 

อีกหนึ่งความท้าทาย

ของนักศึกษาสาขาบัญชี
	 การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2561	 

Thailand	 Accounting	 Challenge	 2018	 ท่ีจะจัดขึ้นในวันเสาร ์ ท่ี 

27	 มกราคม	พ.ศ.	 2561	 ซึ่งในปีน้ีมีสถาบันการศึกษาและนิสิตนักศึกษา 

เข้าร่วมกว่า	 150	ทีม	จากหลายสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ	Newsletter 

ฉบับน้ีจึงถือโอกาสสัมภาษณ์	รศ.กอบแก้ว	รัตนอุบล	ประธานคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	 และผศ.	ดร.ดิชพงศ์	 

พงศ์ภทัรชัย	ประธานคณะท�างานจดัการแข่งขนั	Thailand	Accounting	Challenge	

2018	 เพื่อน�าเคล็ดลับบางส่วนในการแข่งขันมาฝากนิสิตนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

แข่งขัน	และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามการแข่งขันค่ะ

	 	 ส�ำหรบัวตัถปุระสงค์ในกำรจดักำรแข่งขนั รศ.กอบแก้ว 
รตันอุบล กล่ำวว่ำ	“กำรแข่งขนัครัง้นีจ้ะเป็นกำรกระตุน้ทัง้ตวัสถำบนั
กำรศึกษำและนิสิตนักศึกษำ	 ได้ตระหนักถึงเนื้อหำควำมรู้ท่ีจ�ำเป็น
ต้องใช้เมื่อจบกำรศึกษำ	เพรำะข้อสอบที่ใช้ในกำรแข่งขันครั้งนี้ได้เชิญ
ผู้ปฏิบัติงำนจริงเป็นผู้ออกข้อสอบ	ค�ำถำมที่ใช้ในกำรแข่งขันจึงเป็น
ค�ำถำมทีไ่ด้ใช้จรงิในทำงปฏิบตั	ิดงันัน้คณำจำรย์และนสิิตนกัศกึษำทีเ่ข้ำ 
ร่วมกำรแข่งขนัในครัง้นีจ้ะได้เรยีนรูว่้ำเมือ่นสิิตนกัศกึษำจบกำรศกึษำไป	
งำนที่ต้องท�ำจะพบกับปัญหำอะไรบ้ำง
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แข่งขัน	และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามการแข่งขันค่ะ

	 	 ส�ำหรบัวตัถปุระสงค์ในกำรจดักำรแข่งขนั รศ.กอบแก้ว 
รตันอุบล กล่ำวว่ำ	“กำรแข่งขันครัง้นีจ้ะเป็นกำรกระตุน้ทัง้ตวัสถำบนั
กำรศึกษำและนิสิตนักศึกษำ	 ได้ตระหนักถึงเนื้อหำควำมรู้ท่ีจ�ำเป็น
ต้องใช้เม่ือจบกำรศึกษำ	เพรำะข้อสอบท่ีใช้ในกำรแข่งขันครั้งนี้ได้เชิญ
ผู้ปฏิบัติงำนจริงเป็นผู้ออกข้อสอบ	ค�ำถำมที่ใช้ในกำรแข่งขันจึงเป็น
ค�ำถำมทีไ่ด้ใช้จรงิในทำงปฏบิตั	ิดงันัน้คณำจำรย์และนสิตินกัศกึษำทีเ่ข้ำ 
ร่วมกำรแข่งขันในครัง้นีจ้ะได้เรยีนรูว่้ำเมือ่นสิิตนกัศกึษำจบกำรศกึษำไป	
งำนที่ต้องท�ำจะพบกับปัญหำอะไรบ้ำง

	 ด้ำน ผศ.	ดร.ดิชพงศ์	พงศ์ภัทรชัย 
ได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำรแข่งขันครั้งนี้
ว่ำ	“กำรแข่งขันครั้งนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วยกัน	3	เรื่อง	
โดยเรื่องแรกคือ	ได้มีกำรปรับให้มีจ�ำนวนทีมที่เข้ารอบ
สุดท้ายเพิ่มมากขึ้นถึง 50 ทีม	 เพื่อให้ทีมทุกทีมได้รู้สึก
ถึงกำรแข่งขันเพิ่มมำกขึ้น	และช่วยให้บรรยำกำศกำร
แข่งขันดูคึกคักสนุกสนำนมำกขึ้น	นอกจำกนั้นเรื่องที	่
2	ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงน่ันก็คือ	ชุดของค�าถาม โดย 
ชุดของค�ำถำมในปีน้ีจะเป็นลักษณะของ	“ปรนัยท้ังหมด”	และในเรื่องของกำร 
ตอบค�ำถำมจะมี	“คะแนนติดลบ”	เพิ่มขึ้นมำด้วย	หำกผู้เข้ำแข่งขันตอบถูก	ก็จะ
มคีะแนนในส่วนนัน้	แต่หำกตอบผดิหรอืไม่ตอบ	กถ็อืว่ำมคีะแนนตดิลบในข้อนัน้	ๆ	 
เรียกว่ำเป็นกำร	Challenge	หรือกำรท้ำทำยอย่ำงแท้จริง	นอกจำกนี้ยังมีกำร
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้อหำที่จะใช้เป็นชุดค�ำถำมในกำรแข่งขันครั้งน้ี โดยการ
เพิม่เนือ้หาของ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” และ “พ.ร.บ. วชิาชพีบัญชี”  
ซึ่งจากเดิมออกเฉพาะเร่ืองของจรรยาบรรณ แต่ทำงคณะกรรมกำรมองว่ำ	 
เรือ่งใดกต็ำมทีเ่ป็นสิง่ทีน่กับัญชหีรอืนิสตินกัศกึษำบญัชคีวรรูก้ค็วรทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่
ของค�ำถำมด้วย	จงึอยำกให้ผูเ้ข้ำแข่งขนัได้เตรยีมตวัส�ำหรบัเนือ้หำทีเ่พิม่เตมิเข้ำมำนี”้

	 กำรเปลี่ยนแปลงเรื่องท่ี	3	 ท่ีส�ำคัญอีกหน่ึงเรื่อง	นั่นก็คือ	การเพิ่มเติม 
เงินรางวัล	ให้เงินรำงวัลในแต่ละล�ำดับเพิ่มขึ้น	เพื่อเป็นกำรตอบแทนควำมพยำยำม
ในอัตรำที่เหมำะสม	เพรำะทรำบดีว่ำผู้ที่เข้ำแข่งขันจะต้องใช้เวลำในกำรเตรียมตัว
มำกพอสมควร

	 ท้ายท่ีสุดน้ี	ผมขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้ามาร่วมเชียร์

และให้ก�าลังพร้อมชมการแข่งขนัท่ีจะจดัขึน้ในวันเสาร์ท่ี	27	มกราคม	 

พ.ศ.	2561	นอกจากน้ีเพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบัผูท่ี้สนใจ

เข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไปได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขัน 

รูปแบบการแข่งขันที่เกิดขึ้น	และเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน	ณ	อาคาร

สภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	

Sponsored by

โดย...ส่วนสื่อสารองค์กร

การแข่งขันในปีนี้

จะมีการเพิ่มเนื้อหาเรื่อง

	ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์

และพ.ร.บ.	วิชาชีพบัญชี”	
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ผู ้ ที่ จ ะ ส าม า ร ถ เ ป ็ น ผู ้ ส อบ บัญ ชี 
รับอนุญาตได้นั้นจะต้องส�ำเร็จกำร

ศึกษำหรืออยู ่ระหว ่ำงกำรศึกษำ 

( ระหว ่ างการ ศึกษา วิชาการบัญชี 
ในระดับปริญญาตรี ต ้องสอบผ่านวิชาการ
บัญชีไม่น้อยกว่า 4 วิชาและวิชาการสอบบัญช ี
ไม่น้อยกว่า 1 วิชา ซึ่งรวมกันทุกวิชาไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต) วิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรี
จากสถาบันที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองโดยท่าน
สามารถตรวจสอบหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชี
รับรองได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

ต้องเป็นสมำชิกสภำวิชำชีพบัญชี 

แต่หากท่านยังไม่ได้เป็น สามารถสมัคร
สมาชิกได้ 3 ช่องทาง คือ สามารถ
สมัครได้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ อาคาร 

สภาวิชาชีพบัญชี หรือส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร
มาทางไปรษณย์ี หรอือกีช่องทางทีแ่นะน�า คอืการ
สมคัรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที ่www.fap.or.th

เ ร่ิมฝ ึกหัดงำน โดยยื่นค�าขอแจ ้ง
การฝึกหัดงาน (ผส.1) ต่อสภาวิชาชีพ
บัญชี ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ อาคาร 
สภาวิชาชีพบัญชี หรือผ่านทางไปรษณีย์ 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี

กำรท�ำรำยงำนกำรฝึกหัดงำน ในขัน้ตอนนีท่้านต้องยืน่รายงานการฝึกหัดงาน 
(ผส.2) และค�ารับรองการฝึกหัดงาน (ผส.3) ปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ยื่นค�าขอ
แจ้งการฝึกหัดงาน โดยให้ยื่นภายใน 2 เดือนนับจากวันส้ินเดือนท่ีครบก�าหนด 
ในแต่ละปี หากไม่ยื่นภายในก�าหนด ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น ตัวอย่าง 

เช่น ยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงาน วันที่ 3 ม.ค. 61 ให้ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบ
บัญชี (ผส.2) พร้อมค�ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3) ภายในวันที่  
31 มี.ค. 62 

University  

Approved

เส้นทำงกำรเป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

 N e w s l e t t e r  ฉ บั บ นี้ 
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เพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับ
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หรือ Certificated Public Accountant  

: CPA อย่ำงเต็มตัว ซึ่งวิชำชีพนี้ถือ

เป ็นอำชีพท่ีใฝ ่ฝ ันส�ำหรับผู ้ ท่ี ศึกษำ

ด ้ ำน บัญชี  เพรำ ะนอกจำกจ ะ เป ็ น

วิ ช ำชีพ ท่ีมี ค ่ ำตอบแทนสู งแล ้ วยั ง 

เป็นวิชำชีพท่ีมีเกียรติและต้องใช้ควำมรู ้

ควำมสำมำรถเป ็นอย ่ำงมำกในกำร

ประกอบวิชำชีพ..

1

2

3

๑/๓

   

ค ําขอแจงการฝกหัดงาน

เลขประจํ าตัวฝกหัดงาน              

 เขียนที่............................................................
 วันที่ ..........  เดือน........................ พ.ศ............

ขาพเจามีความประสงคขอแจงการฝกหัดงานสอบบัญชี ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง
หลักเกณฑและวิธกีารฝกหัดงาน การทดสอบเกีย่วกบัวิชาชพีบญัชขีองผูขอรบัใบอนญุาตเปนผูสอบบญัชรัีบอนุญาต
พ.ศ……. และขอแจงประวัติและเงื่อนไขการฝกหัดงานไวดังน้ี

๑.  ขอมูลประวัติสวนตัว

๑.๑ ช่ือ-นามสกุล
   นาย     นางสาว    นาง    ยศ....................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ(Mr./Miss/Mrs./Rank)..........................................……………….............................................….

๑.๒ วัน / เดือน / ปเกิด
 วันที่....... เดือน...............พ.ศ.......... อายุ ........... ป  เช้ือชาติ......………...สัญชาติ..…….............ศาสนา.……........

๑.๓   บัตรประจํ าตัวประชาชน  เลขท่ี    -     -       -   - 
   หนังสือเดินทาง (กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย)      อ่ืน ๆ ระบ.ุ.....…….….............เลขที่............………...........

        ออกโดย..................................................................... วันที่หมดอายุ.....................................................

๑.๔ หลักฐานประกอบ กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย
        หนังสืออนุญาตใหทํ างานในราชอาณาจักร   อ่ืน ๆ ระบ.ุ...............................................................

๑.๕   เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภท...............................เลขที่    -   -       
   ไมเปน

               (สํ าหรับเจาหนาท่ี)
รับเลขที่.........................................
วันที่...............................................
................................................ผูรับ

แบบ ผส ๑
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ผู ้ ที่ จ ะ ส าม า ร ถ เ ป ็ น ผู ้ ส อ บ บัญ ชี 
รับอนุญาตได้นั้นจะต้องส�ำเร็จกำร

ศึกษำหรืออยู ่ระหว ่ำงกำรศึกษำ 

( ระหว ่ างการศึกษา วิชาการบัญชี 
ในระดับปริญญาตรี ต ้องสอบผ่านวิชาการ
บัญชีไม่น้อยกว่า 4 วิชาและวิชาการสอบบัญช ี
ไม่น้อยกว่า 1 วิชา ซึ่งรวมกันทุกวิชาไม่น้อยกว่า 
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สามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
รับรองได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

ต้องเป็นสมำชิกสภำวิชำชีพบัญชี 

แต่หากท่านยังไม่ได้เป็น สามารถสมัคร
สมาชิกได้ 3 ช่องทาง คือ สามารถ
สมัครได้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ อาคาร 

สภาวิชาชีพบัญชี หรือส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร
มาทางไปรษณย์ี หรอือกีช่องทางทีแ่นะน�า คอืการ
สมคัรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที ่www.fap.or.th

เ ร่ิมฝ ึกหัดงำน โดยยื่นค�าขอแจ ้ง
การฝึกหัดงาน (ผส.1) ต่อสภาวิชาชีพ
บัญชี ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ อาคาร 
สภาวิชาชีพบัญชี หรือผ่านทางไปรษณีย์ 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ีเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี

กำรท�ำรำยงำนกำรฝึกหัดงำน ในขัน้ตอนนีท่้านต้องยืน่รายงานการฝึกหดังาน 
(ผส.2) และค�ารับรองการฝึกหัดงาน (ผส.3) ปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ย่ืนค�าขอ
แจ้งการฝึกหัดงาน โดยให้ย่ืนภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนท่ีครบก�าหนด 
ในแต่ละปี หากไม่ย่ืนภายในก�าหนด ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น ตัวอย่าง 

เช่น ยื่นค�าขอแจ้งการฝึกหัดงาน วันท่ี 3 ม.ค. 61 ให้ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบ
บัญชี (ผส.2) พร้อมค�ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3) ภายในวันที่  
31 มี.ค. 62 
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ทั้งนี้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของผู้ฝึกงำน ได้แก่

• กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ให้ยื่นค�าขอทั่วไป (ผส.7) พร้อมหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสภาฯ (ยื่นด้วยตัวเองที่สภาฯ, 
ทางไปรษณีย์ หรือทางระบบออนไลน์)
• กรณเีปลีย่นแปลงทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีท่�างาน เบอร์โทรศพัท์หรอื E-mail 
ให้ยืน่ค�าขอทัว่ไป (สวบช.6) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสภาฯ (ย่ืนด้วยตวัเอง
ที่สภาฯ, ทางไปรษณีย์ หรือทางระบบออนไลน์)
• กรณีเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี หรือผู ้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน 
(ผส.4) ภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลงพร้อมรายงาน
การฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2) และค�ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให ้
การฝึกหัดงาน (ผส.3) เว้นแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน 
ในส�านักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ผู้ฝึกหัดงำนต้อง

ฝึกหัดงำนเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ี

แต่ไม่เกนิ 5 ปี โดยให้
มีจ�านวนครบ 3,000 ชั่วโมง 
นับจากวันยื่นค�าขอแจ้งการ
ฝึกหัดงาน แต่หากภายใน 
5 ปี นับจากวันที่ยื่นค�าขอแจ้ง 
การฝ ึกหัดงานเก็บชั่ ว โมง 
ไ ม ่ ค รบ  3 , 0 0 0  ชั่ ว โ ม ง 
ผู ้ฝ ึกหัดงานต ้องยื่นค�าขอ
แจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1) 
ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอีกครั้ง

ต้องผ่ำนกำรทดสอบ โดยผู้ฝึกหัดงานที่จะเข้าทดสอบต้อง
ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและฝึกหัดงานครบถ้วน 
หรืออยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชี สามารถสมัครสอบ 
ได้ 6 รายวิชา ดังนี้ 

วิชำบัญชี 1

วิชำบัญชี 2

วิชำกำรสอบบัญชี 1

วิชำกำรสอบบัญชี 2

วิชำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรประกอบวิชำชีพสอบบัญชี 1 

วิชำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรประกอบวิชำชีพสอบบัญชี 2

ต้องฝึกหัดงำนมำแล้วไม่น้อย 

กว่ำ 1 ปี และ 1,000 ชั่วโมง 
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 ทัง้นี ้ผู้ทีรั่บการทดสอบสามารถสมัครสอบทกุวชิาหรอืบางวิชา
กไ็ด้ โดยผูร้บัการทดสอบต้องได้คะแนนในแต่ละวชิาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 และผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้สะสมไม่เกิน 4 ปี  
นับจากวันที่ผ่านการทดสอบแต่ละวิชา 

ข้ึนทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต เมื่อฝึกหัดงาน 
ครบ 3 ปี และ 3,000 ชั่วโมง พร้อมท้ังสอบผ่านทั้งหมด 
6 รายวิชา ให้ท�าการยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญช ี
รบัอนญุาตพร้อมช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตภายใน 6 เดอืน 

นับจากวันส้ินเดือนท่ีผ่านการฝึกหัดงานและการทดสอบ ทั้งน้ีสภาฯ 
จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่ยื่นค�าขอท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าขอ หลังจากนั้นให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียน 
ด�าเนินการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ 
แจ้งชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด 

 จะเห็นได้ว่ำ..เส้นทำงกำรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

อยู่ใกล้เพียงแค่เอ้ือม เพียงแค่เรำปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ

ของสภำวิชำชีพบัญชีดังกล่ำวครบท้ัง 7 ข้อ ฝึกหัดงำนให้ 

ครบ 3 ปี และ 3,000 ชั่วโมง มุ่งมั่นต้ังใจเข้ำทดสอบให้ผ่ำน

ครบท้ัง 6 รำยวิชำ เพียงเท่ำนี้ควำมฝันในกำรเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญำต หรือ Certificated Public Accountant : CPA  

ก็อยู่ไม่ไกลอย่ำงแน่นอนค่ะ

  จำกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับท่ี 92/ 2560  

เร่ือง ก�ำหนดกำรทดสอบควำมรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบ

บัญชรัีบอนญุำต คร้ังท่ี 39 (1/2561) ได้ก�ำหนดให้มกีำรทดสอบ

ในช่วงระหว่ำงวันท่ี 10-25 มีนำคม พ.ศ. 2561 ขอแนะน�ำให ้

ผู้ท่ีจะเข้ำทดสอบเตรียมตัวโดยศึกษำรำยละเอียดข้อปฏิบัติตำ่ง ๆ 

ของกำรเข้ำทดสอบให้ดีนะคะ สภำวิชำชีพบัญชีขอเป็นก�ำลังใจ 

ให้กับทุกท่ำนค่ะ

7

ข้อมูลโดย.. ส่วนทะเบียน

เรียบเรียงโดย.. ส่วนสื่อสารองค์กร
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	 เว็บไซต์ถือเป็นช่องทางหลักของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีใช้ส�าหรับสื่อสารข้อมูลถึงสมาชิก	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิชาชีพบัญชี	

ข่าวการจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา	 การแจ้งเตือนประกาศส�าคัญต่าง	 ๆ	 รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลมาตรฐานทางบัญชีของประเทศอีกมากมาย 

ดังนัน้เวบ็ไซต์จงึถือเป็นช่องทางการสือ่สารท่ีมคีวามส�าคัญเป็นอย่างมากต่อสมาชกิ	สภาวชิาชพีบัญชจีงึไม่หยดุยัง้ท่ีจะพฒันาเว็บไซต์ให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของสมาชกิท่ีนบัวนัมจี�านวนเพ่ิมมากข้ึน	และส่วนใหญ่เลอืกใช้สือ่เวบ็ไซต์ในการเข้าถึงข้อมลูด้านวิชาชพีบัญชเีป็นหลกั	สภาวชิาชพี

บัญชจีงึได้ปรับเปลีย่นรูปแบบ	สสีนั	และฟังก์ชัน่การใช้งานครอบคลมุต่อความต้องการในด้านต่าง	ๆ 	ให้สะดวก	รวดเร็ว	และใช้งานง่าย	โดยบทความ

นี้จะพาท่านไปท�าความรู้จักเว็บไซต์ใหม่ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง..	

รูปแบบ	เมนู	และสีสัน	ที่เปลี่ยนไป

  เพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานท่ีง่ายและสบายตามากขึ้น เราได้ท�าการปรับโทนสีให้อ่อน “โดยใช้สีฟ้า” ซึ่งเป็นสีหลักประจ�า 
สภาวิชาชีพบัญชี อีกทั้งยังเพิ่มปุ่ม Special Menu ซึ่งมีทั้งหมด 6 ปุ่ม โดยเลือกจากหมวดข้อมูลที่สมาชิกเข้าใช้งานเยอะที่สุด รวมทั้งเพิ่มเมนู
ลัดและเมนูระบบออนไลน์ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการหาเมนูที่ต้องการเข้าค้นข้อมูลและเข้าใช้งานระบบออนไลน์ไม่เจอค่ะ
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	 เว็บไซต์ถือเป็นช่องทางหลักของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีใช้ส�าหรับสื่อสารข้อมูลถึงสมาชิก	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิชาชีพบัญชี	

ข่าวการจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา	 การแจ้งเตือนประกาศส�าคัญต่าง	 ๆ	 รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลมาตรฐานทางบัญชีของประเทศอีกมากมาย 

ดังนัน้เวบ็ไซต์จงึถือเป็นช่องทางการสือ่สารท่ีมคีวามส�าคัญเป็นอย่างมากต่อสมาชกิ	สภาวชิาชพีบัญชจีงึไม่หยดุยัง้ท่ีจะพฒันาเว็บไซต์ให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของสมาชกิท่ีนบัวนัมจี�านวนเพ่ิมมากข้ึน	และส่วนใหญ่เลอืกใช้สือ่เวบ็ไซต์ในการเข้าถึงข้อมลูด้านวิชาชพีบัญชเีป็นหลกั	สภาวชิาชพี

บัญชจีงึได้ปรับเปลีย่นรูปแบบ	สสีนั	และฟังก์ชัน่การใช้งานครอบคลมุต่อความต้องการในด้านต่าง	ๆ 	ให้สะดวก	รวดเร็ว	และใช้งานง่าย	โดยบทความ

นี้จะพาท่านไปท�าความรู้จักเว็บไซต์ใหม่ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง..	

รูปแบบ	เมนู	และสีสัน	ที่เปลี่ยนไป

  เพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานที่ง่ายและสบายตามากขึ้น เราได้ท�าการปรับโทนสีให้อ่อน “โดยใช้สีฟ้า” ซึ่งเป็นสีหลักประจ�า 
สภาวิชาชีพบัญชี อีกทั้งยังเพิ่มปุ่ม Special Menu ซึ่งมีทั้งหมด 6 ปุ่ม โดยเลือกจากหมวดข้อมูลที่สมาชิกเข้าใช้งานเยอะที่สุด รวมทั้งเพิ่มเมนู
ลัดและเมนูระบบออนไลน์ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการหาเมนูที่ต้องการเข้าค้นข้อมูลและเข้าใช้งานระบบออนไลน์ไม่เจอค่ะ
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รองรับการเข้าใช้งานจากแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

  ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ต
และสมาร์ทโฟนค่อนข้างสูง เราจึงปรับให้รูปแบบของเว็บไซต์สามารถ
แสดงผลในรูปแบบ Responsive น่ันก็คือการปรับปรุงให้เว็บไซต์
สามารถรองรับได้ทุกขนาดหน้าจอไม่ว่าจะเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตาม 

ค้นหาง่าย	ในคลิกเดียว

  เพิม่ความสะดวกในการค้นหา จงึเพิม่ช่องค้นหาพร้อมด้วย
การจ�าแนกหมวดหมูข่องการค้นหา ซึง่จะช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถค้นหา
ข้อมลูข่าวสาร เนือ้หาทีต้่องการอ่าน เอกสารท่ีต้องการดาวน์โหลด หรือ
แม้กระทั่งข้อมูลที่สนใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่น	Popular	Posts 

   ฟ ังก ์ชั่นนี้จะท�าให ้ท ่านทราบว่า ขณะน้ีเรื่องใดใน 
วชิาชพีบญัชทีีก่�าลงัไดร็บัความสนใจหรอืความนยิมอยู ่เพราะฟังก์ชัน่ 
Popular Posts จะรวบรวมสถิติผู้เข้าชมหรือคลิกมากที่สุด โดยจะ
แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ทันที ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์แก่สมาชิกที่
ต้องการความรวดเร็วในการค้นหาเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก�าลังพูดถึง 

ทุกค�าถาม	ย่อมมีค�าตอบ

  เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของสมาชิกในการ
สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหรือมาตรฐานต่าง ๆ  เราได้
เพิ่มฟั่งชั่น Q&A หรือค�าถามที่พบบ่อย โดยสามารถค้นหาได้จาก 
Key word ที่ต้องการ หรือค้นหาจากหมวดหมู่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอีก
หนึ่งฟังก์ชั่นที่อ�านวยความสะดวกสมาชิกมากยิ่งขึ้น

 ทัง้หมดนีค้อืรูปแบบและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเวบ็ไซต์ใหม่ของสภาวชิาชีพบญัช ีเพือ่ความคุน้ชินของสมาชิกการใช้งานในบางเมนเูรายงั
คงไว้ซึง่เมนูหลักและต�าแหน่งของเมนูต่าง ๆ  เช่นเคย โดยเว็บไซต์รูปแบบใหม่นี้จะถูกเปิดใช้งานในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561  หากท่านใดพบปัญหา
ในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02 685 2514 ในวันและเวลาท�าการ

โดย...ส่วนสื่อสารองค์กร
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ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา 

รายงานกับกฎหมายใหมส่ำาหรับลูกจ้าง

ต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

	 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน	วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคร้ังตามสัญญาที่เคยให้ไว้ในบทความฉบับก่อนนะครับ 

ก่อนอื่นเลยผมขอเท้าความให้กับสมาชิกที่อาจจะไม่ได้ติดตามบทความอันเดิมของฝ่ายมาตรฐานการบัญชี	 โดยผม 

ขอสรุปเนื้อหาให้ฟังคร่าวๆ	ดังนี้นะครับ	

	 ในปี	2560	ที่ก�าลังจะผ่านไปนี้	 ได้มีกฎหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ส�าหรับลูกจ้างเกิดข้ึนอยู่หลายฉบับที่ม ี

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด	3	ฉบับ	ดังนี้

กฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ หลักการที่เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบกับ 

ประมาณการ 

หนี้สินผลประโยชน์ของ

พนักงาน

การรับรู้รายการ 

ของผลกระทบ 

ดังกล่าวตาม

มาตรฐาน

การบัญชีที่

เกี่ยวข้อง

จุดเวลาสำาหรับบันทึก

รายการ 

ของผลกระทบดังกล่าว

1. พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
กฎหมายดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2560

เพิ่มความในมาตรา 118/1 ว่าการ
เกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้าง

ตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำาหนดไว้ให้
ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง และในกรณี 
ที่มิได้มีการตกลงหรือกำาหนดการ

เกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือ
กำาหนดการเกษยีณอายไุวเ้กนิกวา่หกสบิ
ปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมี
สิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ และให้

นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
ที่เกษียณอายุนั้น 

ประมาณการหนี้สิน
มียอดเพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะบริษัทที่ไม่เคย
ตั้งประมาณการหนี้สิน
เนื่องจากคิดว่าไม่ต้อง 
จ่ายเพราะไม่มีนโยบาย
กำาหนดอายุเกษียณเอาไว้

รับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายทันที 

ในกำาไรหรือ
ขาดทุนเนื่องจาก

เป็นต้นทุน
บริการในอดีต

เนื่องจากกฎหมายฉบับ 
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2560 ดังนั้น บริษัท

ต้องประมาณการภาระ
ผูกพันผลประโยชน์

ของพนักงาน และรับ
รู้รายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน
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ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา 

รายงานกับกฎหมายใหมส่ำาหรับลูกจ้าง

ต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

	 สวัสดีสมาชิกทุกท่าน	วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคร้ังตามสัญญาที่เคยให้ไว้ในบทความฉบับก่อนนะครับ 

ก่อนอื่นเลยผมขอเท้าความให้กับสมาชิกที่อาจจะไม่ได้ติดตามบทความอันเดิมของฝ่ายมาตรฐานการบัญชี	 โดยผม 

ขอสรุปเนื้อหาให้ฟังคร่าวๆ	ดังนี้นะครับ	

	 ในปี	2560	ที่ก�าลังจะผ่านไปนี้	 ได้มีกฎหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ส�าหรับลูกจ้างเกิดข้ึนอยู่หลายฉบับที่ม ี

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด	3	ฉบับ	ดังนี้

กฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ หลักการที่เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบกับ 

ประมาณการ 

หนี้สินผลประโยชน์ของ

พนักงาน

การรับรู้รายการ 

ของผลกระทบ 

ดังกล่าวตาม

มาตรฐาน

การบัญชีที่

เกี่ยวข้อง

จุดเวลาสำาหรับบันทึก

รายการ 

ของผลกระทบดังกล่าว

1. พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
กฎหมายดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2560

เพิ่มความในมาตรา 118/1 ว่าการ
เกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้าง

ตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำาหนดไว้ให้
ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง และในกรณี 
ที่มิได้มีการตกลงหรือกำาหนดการ

เกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือ
กำาหนดการเกษยีณอายไุวเ้กนิกวา่หกสบิ
ปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมี
สิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ และให้

นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
ที่เกษียณอายุนั้น 

ประมาณการหนี้สิน
มียอดเพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะบริษัทที่ไม่เคย
ตั้งประมาณการหนี้สิน
เนื่องจากคิดว่าไม่ต้อง 
จ่ายเพราะไม่มีนโยบาย
กำาหนดอายุเกษียณเอาไว้

รับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายทันที 

ในกำาไรหรือ
ขาดทุนเนื่องจาก

เป็นต้นทุน
บริการในอดีต

เนื่องจากกฎหมายฉบับ 
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2560 ดังนั้น บริษัท

ต้องประมาณการภาระ
ผูกพันผลประโยชน์

ของพนักงาน และรับ
รู้รายการดังกล่าว ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน

กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ใหม่

หลักการที่

เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบกับ

ประมาณการหนี้

สินผลประโยชน์

ของพนักงาน

การรับรู้รายการ 

ของผลกระทบ 

ดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวข้อง

จุดเวลาสำาหรับบันทึกรายการ 

ของผลกระทบดังกล่าว

2.  ตารางมรณะ
ไทย ปี 2560 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2560

ประเทศไทยได้มีการ
ออกตารางมรณะไทย
ตารางใหม่มาทดแทน

ตารางเดิมซึ่งใช้ 
มาตั้งแต่ปี 2551

ประมาณการ 
หน้ีสินมียอดเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากตาราง
มรณะไทยใหม่

นั้นแสดงให้เห็นว่า
อายุขัยของคนเรา

ยาวข้ึน

สำาหรับกิจการ PAEs 
รับรู้เข้ารายการผลกำาไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งแสดงอยู่
ในรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น1 
เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 
ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการ
และการปรับปรุงจากประสบการณ์ 

สำาหรับกิจการ NPAEs  
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที ในกำาไร
หรือขาดทุน เนื่องจากมาตรฐานฯ 
ไม่มีการแสดงรายการกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เนื่องจากตารางดังกล่าวมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

1 กันยายน 2560 ดังนั้นบริษัท 
ต้องประมาณการภาระผูกพัน 
ผลประโยชน์ของพนักงานใหม่ 

และบันทึกภาระผูกพันจากผลกระทบ 
ดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงาน

3 . ร ่ า ง พ ร ะ ร า ช
บัญญัติ คุ ้ มครอง
แรงงานฉบับใหม่ 
ซึ่ ง ได ้ผ ่ านความ
เห็นชอบในหลัก
ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
รัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
15 สิงหาคม 2560

กำาหนดอัตราค่า
ชดเชยเพิ่มเติมกรณี

นายจ้างเลิกจ้าง
สำาหรับลูกจ้าง 

ซึ่งทำางานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไป ให้
มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อัตราสุดท้าย 400 วัน
สุดท้าย 

ประมาณการ 
หน้ีสินมียอดเพ่ิมข้ึน

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำาไรหรือ
ขาดทุน เนื่องจากเป็นต้นทุนบริการ
ในอดีต

กฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาของการออก

กฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

ดังนั้นหาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้
ประกาศใช้ จึงถือได้ว่ากฎหมาย 
ดังกล่าวยังไม่เสมือนแน่นอน2  

ดังนั้นกิจการยังไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมายเกิดขึ้น ทำาให้กิจการไม่
จำาเป็นต้องบันทึกภาระผูกพัน 

ดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

หมายเหตุ: สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่อง 
“กฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่สำาหรับลูกจ้างกระทบประมาณการหนี้สิน

ผลประโยชน์ของพนักงานอย่างไร” ซึ่งเผยแพร่อยู่ใน 
FAP Newsletter ฉบับที่ 59 ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2560

 2 อ้างอิงตามย่อหน้าที่ 22 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

1เว้นแต่ กรณีผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ซ่ึงต้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน (อ้างอิงตามย่อหน้าท่ี 156 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน)
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 กลับมาเข้าเรื่อง...ท่ีทางฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้ท้ิงท้ายกับสมาชิกไว้ในบทความ 
ครัง้ก่อน ทีว่่าเราจะมาพดูถงึในกรณทีีก่ฎหมายฉบบัใหม่ดงักล่าว (ข้อ 3 ในตาราง) มผีลบงัคบัใช้
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันท่ีอนุมัติให้ออกงบการเงิน กิจการต้องทำาอย่างไร 
หรอืมผีลกระทบหรอืไม่อย่างไรนัน้ เราต้องขอบอกเลยครบัว่าด้วยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10 
(ปรับปรงุ 2559) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตามย่อหน้าที ่3 หรอืมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 17 เรื่อง เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามย่อหน้าที่ 31 มีหลักการที่ระบุไว้ชัดเจนว่า เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ (1) เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง) และ 
(2) เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ที่
ไม่ต้องปรับปรุง)  

  ในกรณีที่กฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศใช้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
แต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจาก ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน พนักงานเหล่าน้ันยังทำางานให้บริษัทอยู่ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินชดเชย
ตามกฎหมายใหม่และได้รวมเป็นหน่ึงในยอดประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 
ในงบการเงนินัน่เอง เป็นเหตุให้บรษิทัต้องประมาณผลประโยชน์ของพนกังานใหม่และบนัทกึ
ภาระผกูพันจากผลกระทบดังกล่าว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ยกตวัอย่างเช่น พนกังานมอีาย ุ
งานในบริษัท ก เท่ากับ 23 ปี โดยมยีอดประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 500,000 บาท กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 (ก่อนวนัทีอ่นมุตัใิห้ออกงบการเงนิ เช่น วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2561) เท่ากบัพนกังานรายนี้
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน ส่งผลทำาให้ยอดประมาณการหนี้สิน 
ผลประโยชน์ของพนกังานกลายเป็น 666,666 บาท3  (สมมตใิห้ความเป็นไปได้ท่ีจะอยูจ่นเกษยีณ 
เท่ากับร้อยละ 100) โดยยอดที่เพิ่มข้ึนน้ันต้องทำาการปรับปรุงเข้าไปในกำาไรหรือขาดทุนของ
บริษัทสำาหรับรอบปี 2560 ดังน้ัน บริษัทควรเตรียมความพร้อมสำาหรับการหาผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงกฎหมายฉบบัดงักล่าว เพราะการเปลีย่นแปลงดงักล่าวน่าจะมผีลกระทบทำาให้
ตัวเลขของประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นพอสมควร 

 ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับกฎหมายแรงงานใหม่ที่คาดว่าจะมีผล 
บงัคับใช้ในปี 2561 บรษิทัควรพจิารณาผลกระทบของกฎหมายแรงงานใหม่ดงักล่าวท่ีมต่ีอมูลค่า
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำาหรับปี 2560 ว่าบริษัทต้องมีประมาณการ 
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่าใด หากท่านได้ประเมิน 
ผลกระทบเสรจ็สิน้แล้ว และมหีลกัฐานแสดงให้เห็นว่าผลกระทบดงักล่าวมจีำานวนเงนิเป็นสาระ
สำาคญัต่อกำาไรหรือขาดทุน หรือมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติประการใด ท่านสามารถนำาส่ง 
ผลกระทบดงักล่าวมาที ่ฝ่ายมาตรฐานการบญัช ีหรอือเีมล: academic-fap@fap.or.th ภายใน 
วันที่ 31 มกราคม 2561 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจะรวบรวมผลกระทบของท่านเพื่อนำาเสนอ 
คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัชพีจิารณาต่อไป ทัง้นี ้ฝ่ายมาตรฐานการบญัชขีอขอบคณุ
ในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

3ตัวอย่างการคำานวณข้างต้นเป็นเพียงการคำานวณเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบเท่านั้น  
ทั้งนี้สมมติฐานในการคำานวณทุกอย่างยังเหมือนเดิม 
แต่เปลี่ยนเฉพาะเงินชดเชยจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน เท่านั้น

โดย..อุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี และ วีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ นักวิชาการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี

เรียบเรียงโดย คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

อย่าลืม !! 

ติดตามความคืบหน้า 

ของร่างกฎหมายใหม่ 

พร้อมทั้งประเมิน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ดังกล่าวด้วยนะครับ
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 กลับมาเข้าเรื่อง...ที่ทางฝ่ายมาตรฐานการบัญชีได้ท้ิงท้ายกับสมาชิกไว้ในบทความ 
ครัง้ก่อน ทีว่่าเราจะมาพดูถงึในกรณท่ีีกฎหมายฉบบัใหม่ดงักล่าว (ข้อ 3 ในตาราง) มผีลบงัคบัใช้
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน กิจการต้องทำาอย่างไร 
หรอืมผีลกระทบหรอืไม่อย่างไรนัน้ เราต้องขอบอกเลยครบัว่าด้วยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10 
(ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง เหตกุารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามย่อหน้าที ่3 หรอืมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 17 เรื่อง เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามย่อหน้าที่ 31 มีหลักการที่ระบุไว้ชัดเจนว่า เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ (1) เหตุการณ์ที่เป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าสถานการณ์ได้มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง) และ 
(2) เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เหตุการณ์ที่
ไม่ต้องปรับปรุง)  

  ในกรณีที่กฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศใช้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
แต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องปรับปรุง เน่ืองจาก ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน พนักงานเหล่านั้นยังทำางานให้บริษัทอยู่ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินชดเชย
ตามกฎหมายใหม่และได้รวมเป็นหนึ่งในยอดประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 
ในงบการเงนินัน่เอง เป็นเหตุให้บรษิทัต้องประมาณผลประโยชน์ของพนกังานใหม่และบนัทกึ
ภาระผกูพนัจากผลกระทบดังกล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ยกตวัอย่างเช่น พนกังานมีอาย ุ
งานในบรษิทั ก เท่ากับ 23 ปี โดยมยีอดประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 500,000 บาท กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 (ก่อนวนัทีอ่นมุตัใิห้ออกงบการเงนิ เช่น วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2561) เท่ากบัพนกังานรายนี้
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน ส่งผลทำาให้ยอดประมาณการหน้ีสิน 
ผลประโยชน์ของพนกังานกลายเป็น 666,666 บาท3  (สมมตใิห้ความเป็นไปได้ท่ีจะอยูจ่นเกษยีณ 
เท่ากับร้อยละ 100) โดยยอดที่เพิ่มข้ึนน้ันต้องทำาการปรับปรุงเข้าไปในกำาไรหรือขาดทุนของ
บริษัทสำาหรับรอบปี 2560 ดังนั้น บริษัทควรเตรียมความพร้อมสำาหรับการหาผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงกฎหมายฉบบัดงักล่าว เพราะการเปลีย่นแปลงดงักล่าวน่าจะมผีลกระทบทำาให้
ตัวเลขของประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นพอสมควร 

 ดังน้ัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับกฎหมายแรงงานใหม่ที่คาดว่าจะมีผล 
บงัคับใช้ในปี 2561 บรษิทัควรพจิารณาผลกระทบของกฎหมายแรงงานใหม่ดงักล่าวท่ีมต่ีอมูลค่า
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำาหรับปี 2560 ว่าบริษัทต้องมีประมาณการ 
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่าใด หากท่านได้ประเมิน 
ผลกระทบเสรจ็สิน้แล้ว และมหีลกัฐานแสดงให้เห็นว่าผลกระทบดงักล่าวมจีำานวนเงนิเป็นสาระ
สำาคญัต่อกำาไรหรือขาดทุน หรือมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติประการใด ท่านสามารถนำาส่ง 
ผลกระทบดงักล่าวมาที ่ฝ่ายมาตรฐานการบญัช ีหรอือเีมล: academic-fap@fap.or.th ภายใน 
วันท่ี 31 มกราคม 2561 ฝ่ายมาตรฐานการบัญชีจะรวบรวมผลกระทบของท่านเพื่อนำาเสนอ 
คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัชพีจิารณาต่อไป ทัง้นี ้ฝ่ายมาตรฐานการบญัชขีอขอบคณุ
ในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

3ตัวอย่างการคำานวณข้างต้นเป็นเพียงการคำานวณเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบเท่านั้น  
ทั้งนี้สมมติฐานในการคำานวณทุกอย่างยังเหมือนเดิม 
แต่เปลี่ยนเฉพาะเงินชดเชยจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน เท่านั้น

โดย..อุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี และ วีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ นักวิชาการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี

เรียบเรียงโดย คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

อย่าลืม !! 

ติดตามความคืบหน้า 

ของร่างกฎหมายใหม่ 

พร้อมทั้งประเมิน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ดังกล่าวด้วยนะครับ

โครงการ Train the Trainer 

สำาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ

	 จบไปแล้วนะครับ	ส�ำหรับโครงกำรอบรม	Train	the	Trainer	ร่ำงมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่	ส�ำหรับอำจำรย์ผู ้สอนวิชำบัญชีทั่วประเทศ	 โดย 
คณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี	สภำวิชำชีพบัญชี	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	ซึ่ง 
กำรอบรมได้แบ่งเป็น	2	ช่วง	คอืระหว่ำงวนัที	่30–31	ตลุำคม	พ.ศ.	2560	(Module	1)	และ 
วนัที	่6-7	ธนัวำคม	พ.ศ.	2560	(Module	2)	ทีผ่่ำนมำ	โดยมอีำจำรย์ผูส้อนวชิำบญัชทีัว่ประเทศ 
เข้ำร่วมสัมมนำทั้งสิ้น	142	ท่ำน	และ	110	ท่ำน	ตำมล�ำดับ

	 ทัง้นีโ้ครงกำรดงักล่ำวจดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการกระจายองค์ความรู้ 
ทีถ่กูต้องส�าหรบัอาจารย์ผูส้อนวชิาบญัชใีนมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศได้อย่างทัว่ถงึและ
รวดเร็ว โดยมุ่งเน้นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผล 
บังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้	ซึ่งได้แก่	 ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	กลุ่ม	 
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ	ซึง่คำดว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ปี	2562	ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ	 
ฉบับที่	 15	 เรื่อง	 รำยได้จำกสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ	ซึ่งคำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ปี	 2562	
และร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	 16	 เรื่อง	สัญญำเช่ำ	ซึ่งคำดว่ำจะมี	 
ผลบังคับใช้ปี	2563	ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในวิชำชีพบัญชี		

	 ในกำรนี้ทำงสภำวิชำชีพบัญชี	ขอขอบพระคุณส�ำหรับวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ให้เกยีรตมิำร่วมบรรยำยในโครงกำรนี	้ได้แก่	รศ. ดร.วรศกัดิ ์ทมุมานนท์, อาจารย์ณฐัเสกข์  
เทพหัสดนิ, นางสาวสมบูรณ์ ศภุศริภิญิโญ, นางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ, นางสาวยุพิน 
เรืองฤทธิ์ และนายณรงค์ ภาณุเดชทิพย์	รวมถึงอำจำรย์ผู้สอนวิชำบัญชีทั่วประเทศที่ 
เข้ำร่วมสัมมนำทกุท่ำน	มำ	ณ	โอกำสนีด้้วยครบั	ทำงเรำหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำจะได้รบัควำมร่วมมอื
และควำมสนใจจำกอำจำรย์ทกุท่ำนส�ำหรบัโครงกำรอบรม	Train	the	Trainer	ในครัง้ถัด	ๆ 	
ไป	และหวังว่ำอำจำรย์ทกุท่ำนจะน�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรอบรมในครัง้นีไ้ปเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 
ท่ำนอืน่ต่อไป	ทัง้นีต้้องขอย�ำ้ว่ำ!!	คอยตดิตำมรำยละเอยีดส�ำหรบัโครงกำรอบรมในอนำคต 
ได้ทำง	www.fap.or.th	นะครับ

เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 

สภาวิชาชีพบัญชีขอมอบของขวัญแทนคำาขอบคุณให้แก่สมาชิก 

แจกฟรี! ไดอารี่น่ารัก ๆ  เพียงเข้ามาใช้บริการเคาน์เตอร์

บริการสมาชิก ชั้น 1 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 31 มกราคม 2561 

หรือจนกว่าของจะหมด...

Special Gift
Free!

โดย...ฝ่ายมาตรฐานการบญัชี

17Newsletter    Issue 61



IDEA เจ๋งๆ
ต้อนรับปีใหม่ !!

 สวัสดีปีใหม่ค่ะสมาชิกทุกท่าน ช่วงนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คงอบอวลไปด้วยบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุข ท�าให้รู้สึก

สดชื่นอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ และแน่นอนว่าช่วงเวลาดี ๆ เช่นน้ี สิ่งหน่ึงท่ีถือเป็นของคู่กันและขาดไม่ได้ น่ันก็คือ “ของขวัญปีใหม่” 

เพราะของขวัญปีใหม่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความสนุกสนานทั้งคนให้และคนรับ ซึ่งหลายท่านคงก�าลังคิดหาซื้อของขวัญให้

ใครสกัคนอยูใ่ช่ไหมคะ วนันีเ้ราจงึน�าไอเดียด ีๆ  ส�าหรับการเลอืกของขวญัให้แก่คนพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่มาฝากพีน้่องชาวบัญชกัีนค่ะ 

ไอเดียที่ 1 เพศ

	 การพิจารณาการให้ของขวัญให้ถูกใจผู้รับมากที่สุด	คือ	“เพศ”	 เนื่องจากเพศชาย	และหญิง 
มีความชอบท่ีแตกต่างกัน	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้หญิงมักจะประทับใจเมื่อได้รับของขวัญประเภท	สุขภาพและ
ความงาม	สินค้าแฟชั่น	เสื้อผ้า	เครื่องประดับ	ผ้าพันคอ	กระเป๋า	เครื่องส�าอางค์	ฯลฯ	ส่วนผู้ชายมักจะถูกใจ
กับพวกอุปกรณ์	Gadget	ไอทีต่าง	ๆ 	เช่น	เคสมือถือ	หูฟัง	ล�าโพง	กล้องถ่ายรูป	พาวเวอร์แบงก์	นาฬิกา	หรือ 
เสื้อเชิ๊ต	กับเนคไทสวย	ๆ	ซักอันที่สามารถใส่ไปท�างานได้	หรือในบางครั้งยังไม่ทราบเพศของผู้รับ	 เช่น 
การเล่นจับสลากของขวัญ	ควรเตรียมของขวัญประเภทที่ใช้ได้ทั้ง	2	เพศไว้ก่อนจะเหมาะกว่า	เช่น	ของใน
หมวดหมู่ตกแต่งบ้าน	หรือ	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	เป็นต้น

ไอเดียที่ 2 วัย       

	 ควรดูที่อายุของผู้รับเป็นเกณฑ์อยู่เสมอว่าจะต้องเลือกซื้อของประเภทไหน	จึงจะเหมาะสม	
อาทิเช่น	ถ้าเป็นวัยเด็ก	 ก็ควรเลือกซ้ือเป็นของขวัญพวก	 เกมส์	หรือ	ของเล่น	ถ้าเป็นวัยรุ่น	ก็อาจจะ
เหมาะกับพวกสินค้าแฟชั่นท่ัว	ๆ	ไป	หรือ	ช็อกโกแลต	คุกก้ีต่าง	ๆ	แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่	หรือ 
เป็นครอบครัว	ควรเลอืกซือ้เป็นของทีส่ามารถใช้ได้จรงิในชวิีตประจ�าวนั	อาทเิช่น	เซท็ครมีอาบน�า้	สบูก่ลิน่หอม 
ต่าง	ๆ	สกินแคร์	เครื่องใช้ในห้องน�้า	อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน	ของใช้ในครัวเรือน	หรืออาจจะเป็นอาหาร	และ 
เครื่องดื่มที่สามารถน�าไปใช้ในการจัดปาร์ตี้เล็ก	ๆ	ในบ้านได้

ไอเดียที่ 3 สไตล์

	 ของขวญัแต่ละประเภท	กเ็หมาะกบัคนแต่ละสไตล์	ทีม่นีสิยัทีแ่ตกต่างกนั	แต่สิง่ท่ีส�าคญั
คอื	เราจะต้องรูค้วามชอบของผูร้บัด้วยว่าเป็นคนประเภทไหน	คาแรคเตอร์อย่างไร	และต้องซือ้ของ
ประเภทไหนถึงจะเหมาะสมกับสไตล์ของผู้รับ	เพราะความชอบของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกัน	
และอย่าเลือกจากความชอบของตนเองเป็นมาตรฐาน	แต่ให้พิจารณาจากนิสัย	และความสนใจ
ของผู้รับมาเป็นอันดับแรก	หากของที่คุณเลือกถูกใจผู้รับมากเท่าไหร่ก็จะแสดงออกได้ว่าคุณใส่ใจ
ในรายละเอียดของตัวเขามากเท่านั้น
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IDEA เจ๋งๆ
ต้อนรับปีใหม่ !!

 สวัสดีปีใหม่ค่ะสมาชิกทุกท่าน ช่วงนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คงอบอวลไปด้วยบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุข ท�าให้รู้สึก

สดชื่นอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ และแน่นอนว่าช่วงเวลาดี ๆ เช่นน้ี สิ่งหน่ึงท่ีถือเป็นของคู่กันและขาดไม่ได้ นั่นก็คือ “ของขวัญปีใหม่” 

เพราะของขวัญปีใหม่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความสนุกสนานทั้งคนให้และคนรับ ซึ่งหลายท่านคงก�าลังคิดหาซื้อของขวัญให้

ใครสกัคนอยูใ่ช่ไหมคะ วนันีเ้ราจงึน�าไอเดียด ีๆ  ส�าหรับการเลอืกของขวญัให้แก่คนพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่มาฝากพีน้่องชาวบัญชกัีนค่ะ 

ไอเดียที่ 1 เพศ

	 การพิจารณาการให้ของขวัญให้ถูกใจผู้รับมากที่สุด	คือ	“เพศ”	 เนื่องจากเพศชาย	และหญิง 
มีความชอบที่แตกต่างกัน	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้หญิงมักจะประทับใจเม่ือได้รับของขวัญประเภท	สุขภาพและ
ความงาม	สินค้าแฟชั่น	เสื้อผ้า	เครื่องประดับ	ผ้าพันคอ	กระเป๋า	เครื่องส�าอางค์	ฯลฯ	ส่วนผู้ชายมักจะถูกใจ
กับพวกอุปกรณ์	Gadget	ไอทีต่าง	ๆ 	เช่น	เคสมือถือ	หูฟัง	ล�าโพง	กล้องถ่ายรูป	พาวเวอร์แบงก์	นาฬิกา	หรือ 
เสื้อเชิ๊ต	กับเนคไทสวย	ๆ	ซักอันที่สามารถใส่ไปท�างานได้	หรือในบางครั้งยังไม่ทราบเพศของผู้รับ	 เช่น 
การเล่นจับสลากของขวัญ	ควรเตรียมของขวัญประเภทท่ีใช้ได้ท้ัง	2	เพศไว้ก่อนจะเหมาะกว่า	เช่น	ของใน
หมวดหมู่ตกแต่งบ้าน	หรือ	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	เป็นต้น

ไอเดียที่ 2 วัย       

	 ควรดูที่อายุของผู้รับเป็นเกณฑ์อยู่เสมอว่าจะต้องเลือกซื้อของประเภทไหน	จึงจะเหมาะสม	
อาทิเช่น	ถ้าเป็นวัยเด็ก	ก็ควรเลือกซื้อเป็นของขวัญพวก	 เกมส์	หรือ	ของเล่น	ถ้าเป็นวัยรุ่น	 ก็อาจจะ
เหมาะกับพวกสินค้าแฟชั่นท่ัว	ๆ	ไป	หรือ	ช็อกโกแลต	คุกกี้ต่าง	ๆ	แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่	หรือ 
เป็นครอบครวั	ควรเลอืกซือ้เป็นของทีส่ามารถใช้ได้จรงิในชวิีตประจ�าวนั	อาทเิช่น	เซท็ครมีอาบน�า้	สบูก่ลิน่หอม 
ต่าง	ๆ	สกินแคร์	เครื่องใช้ในห้องน�้า	อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน	ของใช้ในครัวเรือน	หรืออาจจะเป็นอาหาร	และ 
เครื่องดื่มที่สามารถน�าไปใช้ในการจัดปาร์ตี้เล็ก	ๆ	ในบ้านได้

ไอเดียที่ 3 สไตล์

	 ของขวญัแต่ละประเภท	กเ็หมาะกบัคนแต่ละสไตล์	ทีม่นีสิยัทีแ่ตกต่างกนั	แต่สิง่ทีส่�าคญั
คอื	เราจะต้องรูค้วามชอบของผูร้บัด้วยว่าเป็นคนประเภทไหน	คาแรคเตอร์อย่างไร	และต้องซือ้ของ
ประเภทไหนถึงจะเหมาะสมกับสไตล์ของผู้รับ	เพราะความชอบของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกัน	
และอย่าเลือกจากความชอบของตนเองเป็นมาตรฐาน	แต่ให้พิจารณาจากนิสัย	และความสนใจ
ของผู้รับมาเป็นอันดับแรก	หากของที่คุณเลือกถูกใจผู้รับมากเท่าไหร่ก็จะแสดงออกได้ว่าคุณใส่ใจ
ในรายละเอียดของตัวเขามากเท่านั้น

ฤฤฤฤ

ไอเดียที่ 4 ราคา

	 การมอบของขวัญให้คนพิเศษของเราในเทศกาลต่าง	ๆ	 น้ันไม่จ�าเป็นว่าจะต้องมีราคาสูง
เสมอไป	แต่ของชิ้นนั้นมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าต่างหาก	 เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรัก 
ความตัง้ใจ	และความใส่ใจจากผูใ้ห้ถงึผูร้บั	ฉะนัน้แล้วเราควรเลอืกซ้ือของทีคิ่ดว่าเหมาะสมกบัผู้รบั	สังเกต
จากปัจจัยหลาย	ๆ	อย่างที่เขาจะชอบของชิ้นนี้	และเขาจะสามารถน�าของสิ่งนี้ไปใช้ได้จริง	หรือมองหา
สินค้าที่มีคุณภาพพร้อมราคาที่สมเหตุสมผล	หรือส�าหรับใครที่มีงบไม่มาก	และมีไอเดียที่อยากจะสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้รับโดยการประดิษฐ์ของขวัญ	DIY	 ข้ึนมาด้วยตัวเองแบบง่าย	ๆ	และไม่ซ�้าแบบ
ใครก็สามารถท�าได้เช่นกันค่ะ

  ขอพรจากผู้ใหญ่  ส�าหรับช่วงวันหยุดยาว	หลายท่านน่าจะพาครอบครัวไปเยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่	หรือแม้กระทั่งการมอบ
กระเช้าของขวญัให้กบัผูใ้หญ่ทีเ่คารพนับถอื	นอกจากการเยีย่มเยอืนพดูคยุถามไถ่ทกุข์สขุแล้ว	อาจจะใช้โอกาสนีใ้นการขอพรปีใหม่จากพวกท่าน 
เพื่อความเป็นศิริมงคลไปในตัวก็ยิ่งได้ค่ะ

  จัดงานปาร์ต้ีสังสรรค์  นัดแนะครอบครัว	ญาติพี่น้อง	และเพื่อนฝูงให้พร้อม	 เพราะปีใหม่ปีนี้	 เราจะจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์ 
กัน	ออกแรงคนละไม้คนมือช่วยกันตกแต่งสถานที่	ท�าอาหาร	และอาจจะเพิ่มการจับฉลากของขวัญ	หรือเกมส์สนุก	ๆ	เข้าไปด้วย	เพื่อเพิ่มสีสัน
ให้กับงานปาร์ตี้	ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเลยก็ว่าได้ค่ะ	

  จัดทริปไปเท่ียว  การได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวน้ี	การจัดทริปไปเที่ยวก็เป็นอีกหน่ึงกิจกรรม 
ทีน่่าสนใจ	นอกจากจะเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจแล้ว	ถอืเป็นการชาร์จพลงัให้ตวัเอง	และใช้เวลาอยูก่บัครอบครวัหรอืเพือ่นฝงู	 ช่วยกนัโหวตสถานท่ี 
ที่ทุกคนอยากไป	แล้วก็เก็บกระเป๋าเดินทางได้เลย

  ท�าบุญเสริมสิริมงคล  สายเที่ยวต้องมี	สายบุญต้องมา	หากไม่รู้จะไปไหน		กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีก็น่าสนใจ	ชวนกันไปท�าบุญ	
ไหว้พระ	หรือแม้กระทั่งการไปบริจาคสิ่งของยังสถานสงเคราะห์ต่าง	ๆ	ก็ถือเป็นเริ่มต้นปีด้วยการสร้างกุศล	เสริมศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
อีกด้วย	

  จัดห้องให้สวยปิ๊ง  	 	หากว่าท่านเป็นคนหน่ึงที่ชอบการอยู่บ้าน	ไม่ออกไปไหน	ถือโอกาสนี้ในการจัดห้อง	ท�าความสะอาด 
Big	Cleaning	หลังจากที่ปล่อยให้บ้านอันแสนรักกลายเป็นบ้านที่แสนรกมาตลอดทั้งปี	

  ส่ง ส.ค.ส. แทนความห่วงใย   ไอเดียนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่คลาสสิคเลยก็ว่าได้	แม้ตอนนี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุค	4.0	เต็มไปด้วย
เทคโนโลยีต่าง	ๆ	มากมาย	แต่การเขียน	ส.ค.ส.	ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้อย่างแน่นอน		

  ลืมเรื่องเก่าไปให้หมด 	เรื่องเก่าที่หมายถึง	คือเรื่องเก่าที่ไม่น่าจะจดจ�าเอาเสียเลย	เก็บไว้เพียงแต่เรื่องดี	ๆ 	เพื่อเป็นพลังให้กับชีวิต
เรา	ไม่เอาเรื่องเก่า	ๆ	ที่ไม่ดีมาบั่นทอนจิตใจ	พร้อมกับเปิดรับสิ่งใหม่	ๆ	ที่จะเข้ามา	

  ต้ังเป้าหมายท่ีต้องท�าให้ได้  	ในโอกาสปีใหม	่ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการตั้งเป้าหมายที่เราจะท�าอะไรสักอย่างให้ส�าเร็จลุล่วง 
ให้ได้ในปีนี้	ซึ่งเป้าหมายแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันออกไป	ทั้งเรื่องสุขภาพ	เรื่องงาน	หรือแม้กระทั่งเรื่องเงิน	ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยย�้าเตือน
ตลอดทั้งปีค่ะ

 เป็นอย่างไรบ้างคะ ส�าหรับไอเดียดี ๆ  ท่ีจะมาช่วยท�าให้ช่วงเทศกาลปีใหม่นีส้นุกสนานเพิม่ข้ึน อย่างไรแล้ว อย่าลมืดูแลสขุภาพ 

และระมัดระวังความปลอดภัยในช่วงเทศกาลน้ีด้วยนะคะ ในโอกาสนี้สภาวิชาชีพบัญชีขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สมปรารถนา 

พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ต้อนรับปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ค่ะ

พอจะเริ่มมีไอเดียในการหาซื้อ

ของขวัญให้กับคนพิเศษแล้วใช่ไหมคะ ยิ่งของขวัญ

ที่ผู้รับถูกใจมากเท่าไหร่ คนให้ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเช่นกัน

เมื่อมีของขวัญแล้ว มาต่อกันด้วยกิจกรรมที่ควรท�าต้อนรับ

ปีใหม่ แน่นอนว่าหลาย ๆ ท่าน น่าจะมีแพลนส�าหรับ

ต้อนรับปีใหม่กันแล้ว มาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะตรง 

กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า..

ขอบคุณข้อมูลจาก www.aripfan.com และ www.dek-d.com
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เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้ค�าแนะน�าหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี

สงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  และไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ  ไม่ว่าเป็นผลโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน�าข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้

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

ดูรายละเอีียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th

Training & Seminar Course

• หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตด้วย  

 Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 1/61”      

	 วันที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	

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

	 อัตราพิเศษ	:	ชำาระค่าอบรมภายในวันที่	8	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	หรือ	สมัครตั้งแต่	2	คน 

				ในองค์กรเดียวกัน	ราคาท่านละ	2,200	บาท

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา	ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน”  

	 วันที่	24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.			

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

 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “การสอบทานกระบวนการจัดทำาและติดตามการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์            

 รุ่นที่ 1/61” 

	 วันที่	10		มีนาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.

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

	 สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21

• หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน รุ่นที่ 1/61” 

	 วันที่	29	มีนาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	

	 สมาชิก	2,800	บาท	บุคคลทั่วไป	3,200	บาท	(รวม	VAT) 

	 อัตราพิเศษ	:	ชำาระค่าอบรมภายในวันที่	15	มีนาคม	พ.ศ.	2561		หรือ	สมัครตั้งแต่	2	คน 

				ในองค์กรเดียวกัน	ราคาท่านละ	2,500	บาท

				สถานที่จัดอบรมสัมมนา		ณ	สภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21
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