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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี)

เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

มีบทบาทสำาคัญในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย

ที่ ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล

ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรวิชาชีพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

สภาวิชาชีพบัญชีจัดทำารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงนโยบาย 

กลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา

เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สามารถส่งมาได้ที่    tfac@tfac.or.th
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วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง 

และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย

เป็นสากลและมีจรรยาบรรณ

พันธกิจ

  สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญช ี

     เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล                  

     และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี 

  พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางการบัญชี 

     และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญช ี

     ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำาคัญ 

     ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ  

  ส่งเสริมและกำากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี

     ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี

     ในการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ  

     และระดับสากล 

  เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีท่ีมีระบบการจัดการ 

     ที่ทันสมัยและให้บริการอย่างมืออาชีพ 
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สารจากนายกสภาวิิชาชีพบััญชี

โครงสร้างตามพระราชบััญญัติวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547

โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี

รายนามคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี

สถิิติการเข้้าร่วิมประชุมข้องคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี

โครงสร้างองค์กรสภาวิิชาชีพบััญชี

รายนามผู้้้ช่วิยคณะกรรมการและผู้้้บัริหารสภาวิิชาชีพบััญชี

สถิิติจำานวินสมาชิกสภาวิิชาชีพบััญชี ประจำาปี 2564

สรุปการจัดอบัรม/สัมมนา ประจำาปี 2564

ประมวิลภาพกิจกรรมที่ี�สำาคัญ ประจำาปี 2564

สรุปผู้ลการดำาเนินงานสภาวิิชาชีพบััญชี

งบัการเงิน (สำาหรับัปีสิ�นสุดวิันที่ี� 31 ธัันวิาคม พ.ศ. 2564)

ภาคผู้นวิก

สถิานที่ี�ตั�งและข้้อม้ลติดต่อสภาวิิชาชีพบััญชี

สารบัญ
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ยทุธศาสตร์

กำาหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ตามบริบทของประเทศไทย

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู ้

ด้านบัญชี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholders) 

ส่งเสริมและกำากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ให้ปฏิิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ 

ประสานความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา

เพื่อให้มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีได้รับการยอมรับ

พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการกระบวนการปฏิิบัติงาน 

เทคโนโลยี และบุคลากรสภาวิชาชีพบัญชี
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ใน
ช่วงปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทุกคนต้องเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การปรับตัวท่ามกลาง

วิธีการทำางานที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แต่ผมเชื่อว่าไม่ เพียงแต่พวกเราที่อยู่ ในแวดวง 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเท่านั้น แต่วงการอื่น ๆ 

กต็อ้งเผชญิและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณใ์นปจัจบุนั 

ถึงแม้ไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะมีตอนจบอย่างไร 

และจะมีวิกฤตอื่น ๆ ตามมาอีกหรือไม่ แต่สิ่งที่สำาคัญ 

คือการปรับ Mindset ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่เราเผชิญอยู่ และทำาใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

ทีเ่กดิขึน้เตรยีมพร้อมรบัมอือย่างดทีีส่ดุเท่าทีเ่ราจะทำาได้ 

และให้คดิเสมอว่า “ในวิกฤตยอ่มมีโอกาสเสมอ” จะทำาให้ 

เรามีความสุขกับงานมากขึ้นและไม่หมดกำา ลังใจ 

และถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปมากเพียงใดแต่อีกหนึ่ง

สิ่งที่สำาคัญและขาดไม่ได้เลยสำาหรับเราชาวนักบัญชี 

คือ การปฏิิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ึ่งเป็น 

สิ่งสำาคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเราต้องคำานึงถึง 

และปฏิิบัติตามครับ

ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาสภาวิิชาช่พบััญช่ก็็ม่ก็ารปีรับั

ก็ารบัริหารงานในด้้ านต่่ าง  ๆ เ พ่� อ ให้พร้อมต่่อ 

ก็ารเปีลี่่�ยนแปีลี่งที่่�เก็ิด้ขึ้้�น โด้ยย้ด้หลี่ัก็ก็ารก็ำก็ับัดู้แลี่ 

ก็ิจก็ารที่่�ด้่แลี่ะก็ารพัฒนาที่่�ยั� งย่นควิบัคู่ก็ันไปีก็ับั 

ควิามรับัผิ่ด้ชอบัต่่อสังคม โด้ยเราได้้คำน้งถ้ึงผ่ลี่ก็ระที่บั 

ขึ้องสมาชิก็เปี็นหลี่ัก็เพราะเปี็นที่่�รู้ก็ันด้่อยู่แลี่้วิวิ่า 

ก็ารระบัาด้ขึ้องโรคด้ังก็ลี่่าวิยังเก็ิด้ขึ้้�นอย่างต่่อเน่�อง  

สภาวิิชาช่พบััญช่จ้งได้้ออก็มาต่รก็ารแลี่ะโครงก็าร 

ต่า่ง ๆ  พร้อมที่ั�งปีรบััแนวิที่างก็ารด้ำเนินงานให้สอด้คล้ี่อง

ก็ับัสถึานก็ารณ์์ปีัจจุบัันเพ่�อให้ก็ารพัฒนาวิิชาช่พบััญช่ 

ขึ้องเราสามารถึด้ำเนินก็ารไปีได้้อย่างยั�งย่น ด้ังน่�

การออกมาตรการช่วยเหลือ 

สมาชิก/ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การช่่วยเหลืือสมาช่ิกเป็็นสิ�งแรกที่่�เราคำำานึงถึึง 

เพื่่อลืดป็ัญหาแลืะภาระสมาช่ิกให้ได้มากที่่�สุด”

  ผ่่อนปีรนให้ผู่้สอบับััญช่รับัอนุญาต่สามารถึ 

นำชั�วิโมงก็ารพัฒนาควิามรู้ต่่อเน่�องที่างวิิชาช่พที่่�ไม่เปี็น

ที่างก็ารมาที่ด้แที่นชั�วิโมงก็ารพัฒนาควิามรู้ต่่อเน่�อง 

ที่างวิิชาช่พที่่�เปี็นที่างก็ารได้้ในปีี 2564 

  ผ่่อนปีรนให้ผู่้ที่ำบััญช่เขึ้้าร่วิมพัฒนาควิามรู ้

ผ่่านก็ิจก็รรมที่่�สภาวิิชาช่พบััญช่ก็ำหนด้แลี่้วิสามารถึ 

นบััเปีน็ชั�วิโมงก็ารพฒันาควิามรูต้่อ่เน่�องที่างวิชิาชพ่บัญัช่ 

ปีระจำปีี 2564

  ก็ำหนด้แนวิที่างแลี่ะมาต่รก็ารบัรรเที่าผ่ลี่ก็ระที่บั

สำหรับัสมาชิก็สภาวิิชาช่พบััญช่ ผู่้ฝึึก็หัด้งาน ผู่้ปีระก็อบั

วิชิาชพ่บัญัช ่แลี่ะนติ่บิัคุคลี่ ใหข้ึ้ยายระยะเวิลี่างานบัริก็าร

ที่่�เก็่�ยวิก็ับัก็ารต่่อใบัอนุญาต่/ก็ารแจ้ง/ก็ารรับัชำระ 

ค่ าธรรม เน่ ยมหร่ออ่� น ใด้ที่่� อยู่ ในควิามดู้แลี่ขึ้อง 

สภาวิิชาช่พบััญช่จาก็ระยะเวิลี่าเด้ิมออก็ไปีอ่ก็ 90 วิัน 

แลี่ะ/หร่อ 3 เด้่อน 

MESSAGE FROM

President
สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล

นายกสภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราช้ปถิัมภ์

การพัฒนาการบริการตามวิถีใหม่ 

(New Normal)

เม่อสถึานการณ์์ป็ัจจุบัันม่การเป็ลื่�ยนแป็ลืงไป็

อย่างรวดเร็ว จึงจำาเป็็นต้้องใช่้เที่คำโนโลืย่

เข้้ามาเก่�ยวข้้องกับัการที่ำางานมากข้ึ�น”

  ก็ารจดั้ปีระชมุใหญส่ามญัผ่า่นระบับัอเิลี่ก็็ที่รอนกิ็ส์ 

เพ่�อให้สมาชิก็ที่ั�วิปีระเที่ศได้้เขึ้้าร่วิม

 พัฒนาก็ารจัด้อบัรมเพ่�อให้สมาชิก็สามารถึ 

เขึ้้าร่วิมพัฒนาควิามรู้ต่่อเน่�องแลี่ะสอด้คลี่้องก็ับั

สถึานก็ารณ์์ปีัจจุบััน

    1) ก็ารจัด้อบัรมสัมมนาออนไลี่น์ผ่่าน Microsoft 

Teams หร่อ ZOOM

    2) จัด้ที่ำแพลี่ต่ฟอร์มอบัรมสัมมนาออนไลี่น์ หร่อ 

TFAC e-Learning 

      3)  จดั้ที่ำหลี่กั็สตู่ร Hybrid เพ่�ออำนวิยควิามสะด้วิก็

สำหรับัที่่านที่่�ปีระสงค์จะเขึ้้าร่วิมอบัรมสัมมนาแบับั 

Onsite ณ์ อาคารสภาวิิชาช่พบััญช่ หร่อสะด้วิก็อบัรม

สัมมนาที่างออนไลี่น์ผ่่าน Microsoft Teams 

 พัฒนาก็ารให้บัริก็ารแก็่สมาชิก็ในก็ารที่ำธุรก็รรม

ต่่าง ๆ  ผ่่านระบับั Online Service โด้ยสมาชิก็ไม่จำเปี็น

ต่้องเดิ้นที่างมาสภาวิิชาช่พบััญช่ ซึ่้�งที่ำให้ปีระหยัด้เวิลี่า

แลี่ะค่าใช้จ่าย

พัฒนาระดับวิชาชีพบัญชีไทย 

ให้ทัดเทียมสากล

พื่ัฒนาศัักยภาพื่วิช่าช่่พื่บััญช่่ไที่ยส่่คำวาม

เป็็นมืออาช่่พื่ในระดับัสากลื”

  ในปีี 2565 - 2566 ท่ี่�ใก็ลี่้จะถึ้งน่� เปี็นโอก็าส 

อันด้่ที่่�ผ่มในนามนายก็สภาวิิชาช่พบััญช่ได้้รับัเลี่่อก็ 

ให้ด้ำรงต่ำแหน่งปีระธานสมาพันธ์นัก็บััญช่อาเซึ่่ยน 

(ASEAN Federation of Accountants หร่อ AFA) 

ถึ่อเป็ีนเวิที่่สำคัญที่่�สภาวิิชาช่พบััญช่ในฐานะตั่วิแที่น 

ขึ้องผู่้ปีระก็อบัวิิชาช่พบััญช่ไที่ยจะเขึ้้าไปีม่ส่วินร่วิม 

ในก็ารสนบััสนนุควิามรว่ิมมอ่ที่ั�งในระด้บััภมูภิาคอาเซึ่ย่น

แลี่ะในระด้ับัสาก็ลี่

   โครงก็ารปีระก็าศน่ยบััต่รนัก็บััญช่วิิชาช่พ 

Professional Accountant Certificate (PAC) 

เพ่�อเปี็นเวิที่่ให้นัก็บััญช่ไที่ยได้้ม่โอก็าสที่ด้สอบัควิามรู้

ควิามสามารถึขึ้องต่นเอง เพ่�อรับัใบัรับัรอง หาก็ผ่่าน

สามารถึขึ้อขึ้้�นที่ะเบั่ยนเป็ีนนัก็บััญช่วิิชาช่พอาเซึ่่ยน 

(ASEAN CPA) ได้้ แสด้งให้เห็นถึ้งศัก็ยภาพขึ้องนัก็บััญช่

ไที่ยที่่�จะสามารถึไปีแขึ้ง่ขึ้นัภายใต่ก้็ารเปีดิ้เสรท่ี่างก็ารคา้

ในปีระชาคมโลี่ก็ได้้ในอนาคต่

  โครงก็ารพฒันานกั็บัญัชบ่ัริหาร (Thai Chartered 

of Management Accountants: TCMA) เพ่�อเปีิด้

โอก็าสให้นัก็บััญช่บัริหารขึ้องปีระเที่ศไที่ยได้้พัฒนา

ศัก็ยภาพท่ี่�ม่ให้เปี็นท่ี่�ยอมรับัเช่นเด้่ยวิก็ับัผู่้ปีระก็อบั

วิิชาช่พบััญช่บัริหารในต่่างปีระเที่ศ ผ่่านก็ารจัด้ที่ด้สอบั

วิัด้ควิามรู้

  อยูร่ะหวิา่งศก้็ษาแลี่ะจดั้ต่ั�งสถึาบันัพฒันาศกั็ยภาพ

ที่างวิชิาชพ่ชั�นสงูแหง่สภาวิชิาชพ่บัญัช ่(TFAC ACADEMY) 

เพ่�อเป็ีนศูนย์รวิมขึ้องผู่้ปีระก็อบัวิิชาช่พบััญช่ แลี่ะ 

องค์ควิามรู้ด้้านก็ารบััญช่ รวิมถึ้งงานวิิจัยที่่�เก็่�ยวิขึ้้อง 

ก็ับัวิิชาช่พบััญช่ที่่�ม่ควิามที่ันสมัย ซึ่้�งจะช่วิยยก็ระด้ับั

ควิามรู้แลี่ะที่ัก็ษะที่่�จำเปี็นในก็ารปีฏิิบััต่ิงานให้แก็่ 

ผู่้ปีระก็อบัวิิชาช่พบััญช่แลี่ะผู่้ที่่�เก็่�ยวิขึ้้องให้ม่คุณ์ภาพ 

ในระด้ับัสาก็ลี่
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การพัฒนาการบริการตามวิถีใหม่ 

(New Normal)

เม่อสถึานการณ์์ป็ัจจุบัันม่การเป็ลื่�ยนแป็ลืงไป็

อย่างรวดเร็ว จึงจำาเป็็นต้้องใช่้เที่คำโนโลืย่

เข้้ามาเก่�ยวข้้องกับัการที่ำางานมากข้ึ�น”

  ก็ารจดั้ปีระชมุใหญส่ามญัผ่า่นระบับัอเิลี่ก็็ที่รอนกิ็ส์ 

เพ่�อให้สมาชิก็ที่ั�วิปีระเที่ศได้้เขึ้้าร่วิม

 พัฒนาก็ารจัด้อบัรมเพ่�อให้สมาชิก็สามารถึ 

เขึ้้าร่วิมพัฒนาควิามรู้ต่่อเน่�องแลี่ะสอด้คลี่้องก็ับั

สถึานก็ารณ์์ปีัจจุบััน

    1) ก็ารจัด้อบัรมสัมมนาออนไลี่น์ผ่่าน Microsoft 

Teams หร่อ ZOOM

    2) จัด้ที่ำแพลี่ต่ฟอร์มอบัรมสัมมนาออนไลี่น์ หร่อ 

TFAC e-Learning 

      3)  จดั้ที่ำหลี่กั็สตู่ร Hybrid เพ่�ออำนวิยควิามสะด้วิก็

สำหรับัที่่านท่ี่�ปีระสงค์จะเขึ้้าร่วิมอบัรมสัมมนาแบับั 

Onsite ณ์ อาคารสภาวิิชาช่พบััญช่ หร่อสะด้วิก็อบัรม

สัมมนาที่างออนไลี่น์ผ่่าน Microsoft Teams 

 พัฒนาก็ารให้บัริก็ารแก็่สมาชิก็ในก็ารที่ำธุรก็รรม

ต่่าง ๆ  ผ่่านระบับั Online Service โด้ยสมาชิก็ไม่จำเปี็น

ต่้องเดิ้นที่างมาสภาวิิชาช่พบััญช่ ซึ่้�งที่ำให้ปีระหยัด้เวิลี่า

แลี่ะค่าใช้จ่าย

พัฒนาระดับวิชาชีพบัญชีไทย 

ให้ทัดเทียมสากล

พื่ัฒนาศัักยภาพื่วิช่าช่่พื่บััญช่่ไที่ยส่่คำวาม

เป็็นมืออาช่่พื่ในระดับัสากลื”

  ในปีี 2565 - 2566 ท่ี่�ใก็ลี่้จะถ้ึงน่� เปี็นโอก็าส 

อันด้่ที่่�ผ่มในนามนายก็สภาวิิชาช่พบััญช่ได้้รับัเลี่่อก็ 

ให้ด้ำรงต่ำแหน่งปีระธานสมาพันธ์นัก็บััญช่อาเซึ่่ยน 

(ASEAN Federation of Accountants หร่อ AFA) 

ถึ่อเป็ีนเวิที่่สำคัญที่่�สภาวิิชาช่พบััญช่ในฐานะตั่วิแที่น 

ขึ้องผู่้ปีระก็อบัวิิชาช่พบััญช่ไที่ยจะเขึ้้าไปีม่ส่วินร่วิม 

ในก็ารสนบััสนนุควิามรว่ิมมอ่ที่ั�งในระด้บััภูมภิาคอาเซึ่ย่น

แลี่ะในระด้ับัสาก็ลี่

   โครงก็ารปีระก็าศน่ยบััต่รนัก็บััญช่วิิชาช่พ 

Professional Accountant Certificate (PAC) 

เพ่�อเปี็นเวิที่่ให้นัก็บััญช่ไที่ยได้้ม่โอก็าสที่ด้สอบัควิามรู้

ควิามสามารถึขึ้องต่นเอง เพ่�อรับัใบัรับัรอง หาก็ผ่่าน

สามารถึขึ้อขึ้้�นที่ะเบั่ยนเป็ีนนัก็บััญช่วิิชาช่พอาเซึ่่ยน 

(ASEAN CPA) ได้้ แสด้งให้เห็นถึ้งศัก็ยภาพขึ้องนัก็บััญช่

ไที่ยที่่�จะสามารถึไปีแขึ้ง่ขึ้นัภายใต่ก้็ารเปีดิ้เสรท่ี่างก็ารคา้

ในปีระชาคมโลี่ก็ได้้ในอนาคต่

  โครงก็ารพฒันานกั็บัญัชบ่ัริหาร (Thai Chartered 

of Management Accountants: TCMA) เพ่�อเปีิด้

โอก็าสให้นัก็บััญช่บัริหารขึ้องปีระเที่ศไที่ยได้้พัฒนา

ศัก็ยภาพที่่�ม่ให้เปี็นที่่�ยอมรับัเช่นเด้่ยวิก็ับัผู่้ปีระก็อบั

วิิชาช่พบััญช่บัริหารในต่่างปีระเที่ศ ผ่่านก็ารจัด้ที่ด้สอบั

วิัด้ควิามรู้

  อยูร่ะหวิา่งศก้็ษาแลี่ะจดั้ต่ั�งสถึาบันัพฒันาศกั็ยภาพ

ที่างวิชิาชพ่ชั�นสงูแหง่สภาวิชิาชพ่บัญัช ่(TFAC ACADEMY) 

เพ่�อเป็ีนศูนย์รวิมขึ้องผู่้ปีระก็อบัวิิชาช่พบััญช่ แลี่ะ 

องค์ควิามรู้ด้้านก็ารบััญช่ รวิมถึ้งงานวิิจัยที่่�เก็่�ยวิขึ้้อง 

ก็ับัวิิชาช่พบััญช่ที่่�ม่ควิามที่ันสมัย ซึ่้�งจะช่วิยยก็ระด้ับั

ควิามรู้แลี่ะที่ัก็ษะที่่�จำเปี็นในก็ารปีฏิิบััต่ิงานให้แก็่ 

ผู่้ปีระก็อบัวิิชาช่พบััญช่แลี่ะผู่้ที่่�เก็่�ยวิขึ้้องให้ม่คุณ์ภาพ 

ในระด้ับัสาก็ลี่
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สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา

วิชาชีพบัญชี

สภาวิช่าช่่พื่บััญช่่จะพื่ัฒนาแลืะสามารถึ 

ข้ับัเคำลื่อนไป็ได้อย่างยั�งยืนลื้วนต้้องอาศััย

คำวามร่วมมือจากทีุ่กภาคำส่วน”

  เขึ้้ าร่วิมเปี็นสมาชิก็สมาพันธ์สภาวิิชาช่พ 

แห่งปีระเที่ศไที่ยเพ่�อร่วิมก็ันขึ้ับัเคลี่่�อนปีระเด้็นต่่าง ๆ 

ที่่�สำคัญต่่อองค์ก็รวิิชาช่พต่ลี่อด้จนให้ขึ้้อเสนอแนะ 

แก็่องค์ก็รขึ้องรัฐแลี่ะเอก็ชนในด้้านก็ารปีระก็อบัวิิชาช่พ 

ส่งเสริมจริยธรรม คุณ์ธรรมให้แก็่ผู่้ปีระก็อบัวิิชาช่พ

  จัด้ที่ำระบับัป้ีองกั็นก็ารปีลี่อมแปีลี่งลี่ายม่อช่�อ

ผู่้สอบับััญช่รับัอนุญาต่ โด้ยพัฒนาร่วิมก็ับัก็รมพัฒนา

ธุรก็ิจก็ารค้า

  ส่งผู่้แที่นเขึ้้าร่วิมเปี็นคณ์ะก็รรมก็าร คณ์ะที่ำงาน

แก็่หน่วิยงานภาครัฐแลี่ะเอก็ชน เพ่�อให้คำแนะนำหร่อ 

ร่วิมก็ันพิจารณ์าเร่�องต่่าง ๆ  ในฐานะองค์ก็รวิิชาช่พบััญช่ 

ซึ่้�งได้้แก่็ ต่ลี่าด้หลัี่ก็ที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย สำนัก็งาน 

ก็.ลี่.ต่. สำนัก็งาน ปีปีง. สำนัก็งาน ปีปีช. สำนัก็งาน

ปีระก็ันสังคม เปี็นต่้น

  สร้างเคร่อขึ้่ายโครงก็าร Community สำหรับั 

ผู่้ที่ำบััญช่ เพ่�อเปิีด้โอก็าสให้ผู่้ปีระก็อบัวิิชาช่พที่ำบััญช่

ได้้แลี่ก็เปีลี่่�ยนองค์ควิามรู้ ให้ขึ้้อเสนอแนะ ปีร้ก็ษาหาร่อ 

แลี่ะปีระสานควิามร่วิมม่อก็ันในวิิชาช่พบััญช่

 ส ร้ า ง เ ค ร่ อ ขึ้่ า ย ห ลี่ั ก็ สู ต่ ร ที่ า ง ก็ า ร บัั ญ ช่ 

ในปีระเที่ศไที่ย โด้ยอาจารย์บััญช่ที่ั�วิปีระเที่ศสามารถึ 

เขึ้้าร่วิมเปี็นสมาชิก็เพ่�อปีระโยชน์ต่่อก็ารสร้างควิาม 

ร่วิมม่อแลี่ะก็ารพัฒนาวิิชาก็ารร่วิมก็ัน

ดำาเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้คำวามสำาคำัญแลืะต้ระหนักถึึงหลืักสิที่ธิิมนุษยช่น 

โดยได้นำามาข้ับัเคำลื่อนการดำาเนินงานในด้านต้่าง ๆ 

เพื่่อให้ม่การป็ฏิิบััต้ิต้่อกันด้วยคำวามเคำารพื่

ให้เก่ยรต้ิซึ่ึ�งกันแลืะกันอย่างเที่่าเที่่ยม”

  สนับัสนุนโครงก็าร "สมาพันธ์สภาวิิชาช่พรวิมใจ..

สู้ภัย COVID-19" โด้ยเปีิด้โครงก็ารรับับัริจาคเงิน 

สบัที่บัทุี่นเพ่�อจัด้ซึ่่�อเคร่�องช่วิยหายใจแลี่ะอุปีก็รณ์์

ที่างก็ารแพที่ย์ ให้แก็่สถึาบัันบัำราศนราดู้ร ซึ่้� งม่

สมาชิก็แลี่ะผู่้ที่่�สนใจร่วิมสมที่บัทีุ่นก็ับัสภาวิิชาช่พบััญช่ 

เปี็นจำนวินเงินรวิมที่ั�งสิ�น 1,200,000 บัาที่

  บัริหารงานโด้ยให้ควิามสำคัญกั็บัก็ารเคารพ 

สทิี่ธิมนุษยชน ควิามเสมอภาคแลี่ะเท่ี่าเที่ย่มกั็นที่ั�งภายใน 

แลี่ะภายนอก็องค์ก็ร ซึ่้�งในปีีน่�สภาวิิชาช่พบััญช่ได้้รับั

รางวิลัี่ชมเชย องคก์็รต่น้แบับัด้า้นสทิี่ธมินษุยชนปีระเภที่

หน่วิยงานขึ้องรัฐจาก็ก็รมคุ้มครองสิที่ธิแลี่ะเสร่ภาพ 

ก็ระที่รวิงแรงงาน

  จัด้ที่ำโครงก็าร TFAC Open House ผ่่านระบับั

ออนไลี่น์ ให้แก่็นสิติ่นกั็ศก้็ษาที่่�ก็ำลี่งัศก้็ษาระด้บััปีรญิญาต่ร่ 

สาขึ้าวิิชาก็ารบััญช่ที่ั� วิปีระเที่ศเขึ้้ าร่ วิมโด้ยไม่ม่ 

ค่าใช้จ่าย เพ่�อเป็ีนก็ารเปิีด้โอก็าสให้นิสิต่นัก็ศ้ก็ษา 

ได้้ที่ำควิามรู้จัก็ก็ับัสภาวิิชาช่พบััญช่ แลี่ะอบัรมให้ม ่

ควิามรู้ควิามเขึ้้าใจเก็่�ยวิก็ับัสายอาช่พที่างด้้านบััญช่ 

รวิมถึง้ก็ารเปีน็นกั็บัญัชท่ี่่�มคุ่ณ์ภาพสูต่่ลี่าด้แรงงานสาก็ลี่ 

  จัด้ที่ำโครงก็าร TFAC Survey “หน้�งควิามเห็น 

ขึ้องที่่านม่คุณ์ค่าต่่อก็ารพัฒนาวิิชาช่พบััญช่” เพ่�อเปีิด้

โอก็าสให้สมาชิก็แลี่ะผู่้ที่่�สนใจที่ั�วิปีระเที่ศสามารถึแสด้ง 

ควิามคิด้เห็นแลี่ะข้ึ้อเสนอแนะต่่าง ๆ  เพ่�อให้สภาวิชิาชพ่บัญัช ่

นำไปีพัฒนาแลี่ะปีรับัปีรุงก็ารบัริก็ารต่่าง ๆ ให้ด้่ยิ�งขึ้้�น
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“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผมได้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟััง 

ถึงสิ่งที่เราได้ดำาเนินการในปีที่ผ่านมา ซึ่ึ่งทุกท่านสามารถรับชม

เนื้อหาทั้งหมดได้ภายในรายงานประจำาปี 2564 เล่มนี ้

และในอนาคตข้างหน้ายังมีโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านอื่น ๆ อีกหลายโครงการ 

ที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน

ได้จัดทำาขึ้นมาเพื่อท่านสมาชิก โดยทุกท่านสามารถติดตามอัปเดต

ข่าวสารได้ในเว็บไซึ่ต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th 

สุดท้ายนี้ ผมคงไม่มีคำาใดที่จะกล่าวได้ดีที่สุดนอกจากคำาว่า 

ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ 

ที่ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมืออันดีกับเรามาโดยตลอด 

เพราะสภาวิชาชีพบัญชีจะพัฒนาและสามารถขับเคลื่อนไปได ้

ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ผมในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชี ยังคงมุ่งมั่นทั้งแรงกาย 

และแรงใจที่จะดำาเนินงานให้การพัฒนาวิชาชีพบัญชีของเรา

มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ภายใต้หลักการที่ดีมีจริยธรรมต่อไปครับ 

ขอบคุณครับ”
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1. ด้้านก็ารที่ำบััญช่
2. ด้้านก็ารสอบับััญช่
3. ด้้านก็ารบััญช่บัริหาร
4. ด้้านก็ารวิางระบับับััญช่
5. ด้้านก็ารบััญช่ภาษ่อาก็ร
6. ด้้านก็ารศ้ก็ษาแลี่ะเที่คโนโลี่ย่ก็ารบััญช่

คณะกรรมการวชิาชพีบญัชขีองแต่ละด้าน

(มาตรา 32)

• ปีลี่ัด้ก็ระที่รวิงพาณ์ิชย์
• เลี่ขึ้าธิก็ารคณ์ะก็รรมก็ารก็ำก็ับั 
 แลี่ะส่งเสรมิก็ารปีระก็อบัธุรก็จิปีระก็นัภยั
• อธิบัด้่ก็รมสรรพาก็ร
• ผู่้วิ่าก็ารต่รวิจเงินแผ่่นด้ิน
• ผู่้วิ่าก็ารธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ย
• เลี่ขึ้าธิก็ารสำนัก็งานคณ์ะก็รรมก็าร 
 ก็ำก็ับัหลี่ัก็ที่รัพย์แลี่ะต่ลี่าด้หลี่ัก็ที่รัพย์

• นายก็สภาวิิชาช่พบััญช่
• ปีระธานสภาอุต่สาหก็รรมแห่งปีระเที่ศไที่ย
• ปีระธานสมาคมธนาคารไที่ย
• ปีระธานก็รรมก็ารหอก็ารค้าไที่ย
• ผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิด้้านบััญช่ 2 คน
• ผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิด้้านก็ฎหมาย 1 คน
• อธิบัด้่ก็รมพัฒนาธุรก็ิจก็ารค้า

คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (มาตรา 59)

• นายก็สภาวิิชาช่พบััญช่
• ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารวิิชาช่พบััญช่ 6 ด้้าน 6 คน
• ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารก็ำหนด้มาต่รฐานก็ารบััญช่
• ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารจรรยาบัรรณ์
• ก็รรมก็ารผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิด้้านบััญช่ 2 คน
• ก็รรมก็ารผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิด้้านก็ฎหมาย 1 คน
• ก็รรมก็าร 5 คน

คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ี(มาตรา 22)

สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 6)

โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

รวิม  14  คน

รวิม  17  คน

รวิม  6  คน

• ผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิ 7 - 11 คน
• ผู่้แที่นสำนัก็งานคณ์ะก็รรมก็ารก็ำก็ับั 
 แลี่ะส่งเสริมก็ารปีระก็อบัธุรก็ิจปีระก็ันภัย
• ผู่้แที่นก็รมพัฒนาธุรก็ิจก็ารค้า
• ผู่้แที่นก็รมสรรพาก็ร
• ผู่้แที่นธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ย
• ผู่้แที่นสำนัก็งานก็ารต่รวิจเงินแผ่่นด้ิน
• ผู่้แที่นสำนัก็งานคณ์ะก็รรมก็าร 
 ก็ำก็ับัหลี่ัก็ที่รัพย์แลี่ะต่ลี่าด้หลี่ัก็ที่รัพย์

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

(มาตรา 33)

รวิม  13 - 17  คน

แต่่งต่ั�ง 9 - 15 คน โด้ยควิามเห็นชอบั
ขึ้องที่่�ปีระชุมใหญ่สภาวิิชาช่พบััญช่
ก็รรมก็ารจรรยาบัรรณ์ต่้องไม่ด้�ารง

ต่�าแหน่งนายก็สภาวิิชาช่พบััญช่ หร่อ
ก็รรมก็าร หร่ออนุก็รรมก็ารอ่�น

ต่ามพระราชบััญญัต่ิน่�

คณะกรรมการจรรยาบรรณ (มาตรา 50)

รวิม  9 - 15  คน

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุุล

โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายสุุรชััย สุนธิรติิ

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

รศ. ดร.วรศักุดิ� ทุมมานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.สุมฤกุษ์์ กุฤษ์ณามระ 
ด้้านบััญช่

รศ. ดร.ดนุชัา คุุณพนิชักุิจ 
ด้้านบััญช่

นายธนพิชัญ์์ มูลพฤกุษ์์ 

ด้้านก็ฎหมาย

กรรมการ

นายสุุพจน์ สุิงห์์เสุน่ห์์ 
เลี่ขึ้าธิก็าร

นางสุุวิมล กุฤติยาเกุียรณ์ 
นายที่ะเบั่ยน 

นายฉััติรชััย วิไลรัตินสุุวรรณ 
เหรัญญิก็

นายปิิยะพงศ์ แสุงภััทราชััย
ปีระชาสัมพันธ์

ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ 
พัฒนาวิิชาช่พบััญช่

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

นายพิชัิติ ลีละพันธ์เมธา 
ด้้านก็ารที่ำบััญช่

นายวินิจ ศิลามงคุล 
ด้้านก็ารสอบับััญช่

นางสุาวภััทรลดา สุง่าแสุง 
ด้้านก็ารบััญช่บัริหาร

ดร.เยาวลักุษ์ณ์ ชัาติิบััญ์ชัาชััย
ด้้านก็ารวิางระบับับััญช่

นายอนันติ์ สุิริแสุงทักุษ์ิณ 
ด้้านก็ารบััญช่ภาษ่อาก็ร

รศ. ดร.ศิลปิพร ศรีจั�นเพชัร 
ด้้านก็ารศ้ก็ษาแลี่ะเที่คโนโลี่ย่ก็ารบััญช่
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นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุุล

โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายสุุรชััย สุนธิรติิ

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

รศ. ดร.วรศักุดิ� ทุมมานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.สุมฤกุษ์์ กุฤษ์ณามระ 
ด้้านบััญช่

รศ. ดร.ดนุชัา คุุณพนิชักุิจ 
ด้้านบััญช่

นายธนพิชัญ์์ มูลพฤกุษ์์ 

ด้้านก็ฎหมาย

กรรมการ

นายสุุพจน์ สุิงห์์เสุน่ห์์ 
เลี่ขึ้าธิก็าร

นางสุุวิมล กุฤติยาเกุียรณ์ 
นายที่ะเบั่ยน 

นายฉััติรชััย วิไลรัตินสุุวรรณ 
เหรัญญิก็

นายปิิยะพงศ์ แสุงภััทราชััย
ปีระชาสัมพันธ์

ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ 
พัฒนาวิิชาช่พบััญช่

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

นายพิชัิติ ลีละพันธ์เมธา 
ด้้านก็ารที่ำบััญช่

นายวินิจ ศิลามงคุล 
ด้้านก็ารสอบับััญช่

นางสุาวภััทรลดา สุง่าแสุง 
ด้้านก็ารบััญช่บัริหาร

ดร.เยาวลักุษ์ณ์ ชัาติิบััญ์ชัาชััย
ด้้านก็ารวิางระบับับััญช่

นายอนันติ์ สุิริแสุงทักุษ์ิณ 
ด้้านก็ารบััญช่ภาษ่อาก็ร

รศ. ดร.ศิลปิพร ศรีจั�นเพชัร 
ด้้านก็ารศ้ก็ษาแลี่ะเที่คโนโลี่ย่ก็ารบััญช่
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

วิาระปี 2563 – 2566

1. นายวรวิทย์  เจนธนากุล

   นายกสภาวิิชาชีพบััญชี

2. ผศ. ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ

   กรรมการและพัฒนาวิิชาชีพบััญชีและอุปนายกคนที่ี�หน่�ง

3. นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ

   ประธัานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านการบััญชีภาษีีอากร 

   และอุปนายกคนที่ี�สอง

2 1 3
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4. ศ.สมฤกษ์   กฤษณามระ  

   ผู้้้ที่รงคุณวิุฒิด้านบััญชี

5. รศ. ดร.ดนุชา  คุณพนิชกิจ

   ผู้้้ที่รงคุณวิุฒิด้านบััญชี

6. นายธนพิชญ์   มูลพฤกษ์

   ผู้้้ที่รงคุณวิุฒิด้านกฎหมาย

7. รศ. ดร.วรศักดิ�   ทุมมานนท์

   ประธัานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชี

8. นายสุรชัย   สนธิรติ

   ประธัานคณะกรรมการจรรยาบัรรณ

4

5 6

7 8
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

วิาระปี 2563 – 2566

9.   นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา

    ประธัานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านการที่ำาบััญชี

10. นายวินิจ   ศิลามงคล

    ประธัานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านการสอบับััญชี

11. ดร.เยาวลักษณ์  ชาติบัญชาชัย 

    ประธัานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านการวิางระบับับััญชี

12. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง

    ประธัานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านการบััญชีบัริหาร

9 10 11 12
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13. รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

     ประธัานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านการศ่กษีา 

     และเที่คโนโลยีการบััญชี

14. นายฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ

     กรรมการและเหรัญญิก

15. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์     

     กรรมการและนายที่ะเบัียน

16. นายปิยะพงศ์  แสงภัทราชัย 

     กรรมการและประชาสัมพันธั์

17. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

     กรรมการและเลข้าธัิการ

13 14 15 1617
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สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

วิาระปี 2563 – 2566 (มกราคม - ธัันวิาคม 2564)

ลำดบัั รายนาม ติำแห์น่ง

รวม 12 คุรั�ง

เข้้าปิระชัมุ
(คุรั�ง)

คุ่าเบัี�ยปิระชัมุ 
(บัาท)

1 นายวรวิทย์ เจนธนากุุล นายก็สภาวิิชาช่พบััญช่ 12 26,400.00 

2 ผศ. ดร.ธีรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ
ก็รรมก็ารแลี่ะพัฒนาวิิชาช่พบััญช่ 
แลี่ะอุปีนายก็คนที่่�หน้�ง

11  19,800.00 

3 นายอนันติ์ สุิริแสุงทักุษ์ิณ
ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารวิิชาช่พบััญช่ 
ด้้านก็ารบััญช่ภาษ่อาก็รแลี่ะอุปีนายก็คนที่่�สอง

11  19,800.00 

4 ศ.สุมฤกุษ์์ กุฤษ์ณามระ ผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิด้้านบััญช่ 12  21,600.00 

5 รศ. ดร.ดนชุัา คุณุพนชิักุจิ ผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิด้้านบััญช่ 12  21,600.00 

6 นายธนพิชัญ์์  มูลพฤกุษ์์ ผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิด้้านก็ฎหมาย 12  21,600.00 

7 รศ. ดร.วรศักุดิ�  ทุมมานนท์ ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารก็ำหนด้มาต่รฐานก็ารบััญช่ 3 5,400.00 

8 นายสุุรชััย สุนธิรติิ ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารจรรยาบัรรณ์ 12  21,600.00 

9 นายพิชัิติ ลีละพันธ์เมธา
ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารวิิชาช่พบััญช่ 
ด้้านก็ารที่ำบััญช่

11  19,800.00 

10 นายวินิจ ศิลามงคุล
ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารวิิชาช่พบััญช่ 
ด้้านก็ารสอบับััญช่

12 21,600.00 

11 ดร.เยาวลักุษ์ณ์ ชัาติิบััญ์ชัาชััย
ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารวิิชาช่พบััญช่ 
ด้้านก็ารวิางระบับับััญช่

12  21,600.00 

12 นางสุาวภััทรลดา สุง่าแสุง
ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารวิิชาช่พบััญช่ 
ด้้านก็ารบััญช่บัริหาร

11   19,800.00 

13 รศ. ดร.ศิลปิพร ศรีจั�นเพชัร
ปีระธานคณ์ะก็รรมก็ารวิิชาช่พบััญช่ 
ด้้านก็ารศ้ก็ษาแลี่ะเที่คโนโลี่ย่ก็ารบััญช่

12   21,600.00 

14 นายฉััติรชััย วิไลรัตินสุุวรรณ ก็รรมก็ารแลี่ะเหรัญญิก็ 12 21,600.00 

15 นางสุุวิมล กุฤติยาเกุียรณ์ ก็รรมก็ารแลี่ะนายที่ะเบั่ยน 12  21,600.00 

16 นายปิิยะพงศ์ แสุงภััทราชััย ก็รรมก็ารแลี่ะปีระชาสัมพันธ์ 12 21,600.00 

17 นายสุุพจน์ สุิงห์์เสุน่ห์์ ก็รรมก็ารแลี่ะเลี่ขึ้าธิก็าร 12 21,600.00 

รวม 348,600.00
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

สำานักงานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ 

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ส่วนงานอำานวยการ

ฝ่ายบัญชี 

และการเงิน 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายบริการสมาชิก 

และกำากับดูแล
ฝ่ายบริหารจัดการ

ส่วนงานบัญชี ส่วนงานทะเบียน ส่วนงานจัดการ 

ศูนย์อบรม

และพัฒนาวิชาชีพ

ส่วนงาน 

สื่อสารองค์กร

ส่วนงานวิชาการ

วิชาชีพด้านอื่น ๆ

ส่วนงาน 

บริการสมาชิก

ส่วนงานการเงิน
ส่วนงานกำากับดูแล

หน่วยงานอบรม

ส่วนงานบุคคล

ศูนย์วิจัยและ 

กำาหนดกลยุทธ ์

เพื่อความเป็นเลิศ

ส่วนงานวิชาการ

มาตรฐานวิชาชีพ

ส่วนงานเลขานุการ

มาตรฐานวิชาชีพ

ส่วนงานเลขานุการ

วิชาชีพด้านอื่น ๆ

ส่วนงานโครงสร้าง 

เทคโนโลยีและเครือข่าย

ส่วนงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

ศูนย์ทดสอบ 

และประเมินผล

ส่วนงานวิศวกรรมระบบ 

อาคารและความปลอดภัย

ฝ่ายกฎหมาย

ส่วนงานกฎหมาย

ส่วนงานทดสอบ

ผู้สอบบัญชี 

โครงสร้างองค์กรสภาวิชาชีพบัญชี

สถาบันพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาชีพชั้นสูง

แห่งสภาวิชาชีพบัญชี 

(TFAC Academy)
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รายนามผู้ช่วยคณะกรรมการและผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี

รายนามผู้จัดการฝ่าย

5. นายกิตติพงษี์ เลิศอนันต์  ผู้้้จัดการฝ่่ายบัริหารจัดการ

6. นางสาวินิตยา  ภ้มิชัยวิิจิตร์ ผู้้้จัดการฝ่่ายบััญชีและการเงิน

7. นางสาวิรัตนาภรณ์  สุวิรรณยิ�งยง หัวิหน้าสำานักงานคณะกรรมการจรรยาบัรรณ

8. นายอุดม  ธัน้รัตน์พงศ์ ผู้้้จัดการฝ่่ายวิิชาการ

รายนามผู้จัดการส่วน

15. นายนิกร เพ็ชรคล้าย  ผู้้้จัดการส่วินงานวิิศวิกรรมระบับัอาคารและควิามปลอดภัย

16. นายบัวิร แสงสาคร  ผู้้้จัดการส่วินงานกฎหมาย

17. นางพรศรี บัุญเชิด  ผู้้้จัดการส่วินงานที่ดสอบัผู้้้สอบับััญชี

18. นางสาวิสุรีย์พร  วิงษี์คำาหาญ  ผู้้้จัดการส่วินงานโครงสร้างเที่คโนโลยีและเครือข้่าย

19. นางสาวิสาวิิตา สุวิรรณก้ล  ผู้้้จัดการส่วินงานส่อสารองค์กร

20. นางสาวิอภิชญา ผิู้วิที่องดี  ผู้้้จัดการส่วินงานบัุคคล

21. นางสาวิจุฑารัตน์  สันติพรรค  หัวิหน้าส่วินงานพิจารณาคดีจรรยาบัรรณ ที่ีมที่ี� 1

22. นางจริยา วัิชรชลธัี  หัวิหน้าส่วินงานพิจารณาคดีจรรยาบัรรณ ที่ีมที่ี� 2

รายนามผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

9.  นางสาวิภัที่รินที่ร์ ที่ัตติ  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดการฝ่่ายบัริหารจัดการ

10. นายสายชล เชื�อที่หาร  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดการฝ่่ายกฎหมาย

11. นางสาวิสุธัีรา หงษี์มณี  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดการฝ่่ายเลข้านุการ

12. นางสาวิเสาวิลี เสนาการ  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดการฝ่่ายบัริการสมาชิกและกำากับัด้แล

13. นางสาวิสุจิตรา คีรี  ผู้้ช่้วิยผู้้้จดัการ ฝ่่ายสถิาบันัพฒันาศกัยภาพที่างวิชิาชพีฯ

14. นางสาวิอนงค์ ตันตราภิรมย์ ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดการฝ่่ายบััญชีและการเงิน

1. นางสาวสุภาณี  ศรีสถิตวัตร ผู้้้ช่วิยเลข้าธัิการและผู้้้ช่วิยเลข้านุการ

2. นางสาวพัชรินทร์ รักษรเงิน ผู้้้ช่วิยเลข้าธัิการและผู้้้ช่วิยเลข้านุการ

3. นางสมคิด   จิตต์ไทย  ผู้้้ช่วิยเหรัญญิก

4. นางภูษณา  แจ่มแจ้ง  ผู้้้อำานวิยการ

1 2 3 4
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จำนวนสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชี

88,550 คน

85,445 คน

47,501
คน

22,196
คน

18,853
คน

391คน

2,714 คน

สมาชิก

สามัญ

สมาชิก

วิสามัญ

สมาชิก

สมทบ

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่อยูนอกเหนือ

พื้นที่ปฏิบัติการ

จำนวนสมาชิก

แยกตามสำนักงานสาขา

TFAC Member Statistics
สถิติจำานวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประจำาปี 2564

จำนวนสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชี

88,550 คน

85,445 คน

47,501
คน

22,196
คน

18,853
คน

391คน

2,714 คน

สมาชิก

สามัญ

สมาชิก

วิสามัญ

สมาชิก

สมทบ

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่อยูนอกเหนือ

พื้นที่ปฏิบัติการ

จำนวนสมาชิก

แยกตามสำนักงานสาขา

จำนวนสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชี

88,550 คน

85,445 คน

47,501
คน

22,196
คน

18,853
คน

391คน

2,714 คน

สมาชิก

สามัญ

สมาชิก

วิสามัญ

สมาชิก

สมทบ

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่อยูนอกเหนือ

พื้นที่ปฏิบัติการ

จำนวนสมาชิก

แยกตามสำนักงานสาขา
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จำนวนสาขา
ของสภาวิชาชีพบัญชี

ป 2564
13 สาขา

สาขาขอนแกน

สาขาชลบุรี

สาขามหาสารคาม

สาขาระยอง

สาขาสงขลา

สาขาสุรินทร

สาขาอุบลราชธานี

สาขาเชียงใหม

สาขาสุราษฎรธานีสาขานครราชสีมา

สาขานครสวรรค

สาขาพิษณุโลก

สาขาภูเก็ต

1,134
คน

2,902
คน

4,197
คน

1,362
คน18,853 คน

1,483
คน

1,604
คน

1,227
คน

439
คน

582
คน

633
คน

1,717
คน

796
คน

777
คน

ขอนแกน

เชียงราย

เชียงใหม

นาน
พะเยา

แพร

แมฮองสอน

ลำปาง

ลำพูน

ฉะเชิงเทรา

กระบี่

พังงา

ภูเก็ต

ชลบุรี

เลย

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อุดรธานี

599

393

1,682

89 92
133

17

286
210

691

3,506

100 99
43

293

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

ปราจีนบุรี

สระบุรี

128

890

278

421

กำแพงเพชร

89

ชัยนาท

84

301

201

71
50

นครสวรรค

ลพบุรี

สิงหบุรี
อุทัยธานี

ตาก

พิจิตร

พิษณุโลก

เพชรบูรณ

สุโขทัย
อุตรดิตถ

132

104

255

120

93
73

183

111

1,068

กาฬสินธุ

นครพนม

มหาสารคาม

สกลนคร

115

199

230

62
88

121
67

996

40

57

1,227

79

143

102

จันทบุรี
ตราด

ระยอง

ตรัง

นราธิวาส
ปตตานี

พัทลุง

ยะลา

สงขลา

สตูล

ชุมพร

นครศรี

ธรรมราช

ระนอง

151

422

68

สุราษฎร

ธานี

586

บุรีรัมย
รอยเอ็ด

171 170

สระแกว

63
สุรินทร

178

บึงกาฬ

20
มุกดาหาร

70
ยโสธร

76
ศรีสะเกษ

129

อำนาจเจริญ

34

อุบล

ราชธานี

304
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สรุปการจัดอบรม/สัมมนา ประจำาปี 2564

(1 มกราคม - 31 ธัันวิาคม 2564 : แยกตามด้านวิิชาชีพบััญชีและสำานักงานสาข้า)

ลำดับั สุาข้ากุารอบัรม
จำนวน
ห์ลักุสุูติร 

จำนวนคุน 
รายได้

(ห์น่วยพันบัาท)
e-Discount

1 ด้้านก็ารที่ำบััญช่ 7 509 694 20

2 ด้้านก็ารสอบับััญช่ 7 299 957 7

3 ด้้านก็ารบััญช่บัริหาร 7 386 3,258 15

4 ด้้านก็ารบััญช่ภาษ่อาก็ร 11 714 2,575 22

5 ด้้านก็ารวิางระบับับััญช่ 8 662 759 13

6 ด้้านก็ารพัฒนาวิิชาช่พบััญช่ 22 1,429 2,007 43

7
ด้้านมาต่รฐานก็ารรายงาน 

ที่างก็ารเงิน
37 2,940 3,332 55

8 In House Training 7 555 859 -

9 สำนัก็งานสาขึ้า 17 1,088 750 5

รวม 123 8,582 15,191 180

สัดสวนรายไดแบงตามสาขาการอบรมป 2564 (%)

สัดสวนจำนวนผูเขาอบรมแบงตามสาขาการอบรมป 2564 (%)

34%

13%

6%

6%

5%

8%

8%

17%

3%

ภาพแสดงจำนวนผูเขารับการอบรม และรายได

ตามดานวิชาชีพบัญชี และสำนักงานสาขา ป 2564

7 7
7

11

8

22
37

7
17

จำนวน

หลักสูตร 

123
หลักสูตร

509

386

714

662

1,429
2,940

555

1,088 299

จำนวนคน

8,582
คน

694
957

759

3,258

2,5752,007

3,332

859
750

รายได

(หนวยพันบาท)

15,191
พันบาท

20
7

15

22

1343

55

5

e-Discount

180
สิทธิ์

ด้านการทำบััญชี

ด้านการสอบับััญชี

ด้านการบััญชีบัริหาร

ด้านการบััญชีภาษีอากร

ด้านการวิางระบับับััญชี

ด้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี สำนักงานสาข้า

ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

In House Training

6% 21%

17%

5%
13%

22%

6%

5%

5%

ด้านการทำบััญชี

ด้านการสอบับััญชี

ด้านการสอบับััญชี

ด้านการบััญชีบัริหาร

ด้านการบััญชีบัริหาร

ด้านการบััญชีภาษีอากร

ด้านการบััญชีภาษีอากร

ด้านการวิางระบับับััญชี

ด้านการวิางระบับับััญชี

ด้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี

ด้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี

สำนักงานสาข้า

สำนักงานสาข้า

ด้านมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

ด้านมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

In House Training

In House Training

ด้านการทำบััญชี

ภาพแสดงจำานวนหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม รายได้

ตามสาขาการอบรม และสำานักงานสาขา ปี 2564
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สัดสวนรายไดแบงตามสาขาการอบรมป 2564 (%)

สัดสวนจำนวนผูเขาอบรมแบงตามสาขาการอบรมป 2564 (%)
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สัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาการอบรม ปี 2564 (%)
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สรุปการจัดอบรม/สัมมนา ประจำาปี 2564

(1 มกราคม - 31 ธัันวิาคม 2564 : แยกตามด้านวิิชาชีพบััญชีและสำานักงานสาข้า)

ลำดัับ สาขา จำนวน
หลักสูตร 

จำนวน
คน 

รายไดั้
(หน่วยพัันบาท)

1 เช่ยงใหม่ 6 532 315

2 อุบัลี่ราชธาน่ - - -

3 สงขึ้ลี่า 2 116 127

4 สุราษฎร์ธาน่ 2 83 93

5 นครราชส่มา 2 67 23

6 ขึ้อนแก็่น 3 163 97

7 ภูเก็็ต่ 2 127 95
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ลำดัับ สาขา จำนวน
หลักสูตร 

จำนวน
คน 

รายไดั้
(หน่วยพัันบาท)

8 นครสวิรรค์ - - -

9 ระยอง - -  -

10 พิษณ์ุโลี่ก็ - -  -

11 ชลี่บัุร่ - -  -

12 มหาสารคาม - -  -

13 สุรินที่ร์ - -  -

รวม 17 1,088 750

สัดส่วนรายได้แบ่งตามสำานักงานสาขา ปี 2564 (%)

สัดส่วนจำานวนผู้เข้าอบรมแบ่งตามสำานักงานสาขา ปี 2564 (%)
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ประมวลภาพกิิจกิรรมที่่�สำำาคััญ

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าพบผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
เพื่อหารือโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐ
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ อาคารสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสที่ทรงพระประชวร 
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมเป็นวิทยากร 
ในงาน SAFA / ICMAB International Conference
“Developing The Accountancy Profession
In Digital Era: Role of Regional Bodies” 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงาน 
วันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 21 ปี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 27



การจัดอบรมภายใน “เตรียมพร้อม TFAC สู่ PDPA 
อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสภาวิชาชีพบัญชี 
ทันต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ซอยสุขุมวิท 21

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมกับ CIMA
เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนักบัญชีบริหาร

ของไทย Thai Certified Management Accountants 
(TCMA) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม The High-Level  
Dialogue Forum and Launching Ceremony  
of The Comparative Study on Laws and Policies 
In The Management of Migrant Workers in ASEAN 
เพื่อนำาเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและนโยบาย
การจัดการแรงงานข้ามชาติในอาเซียน
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม 131st AFA Council Meeting
เพ่ือให้ผู้แทนประเทศสมาชิกได้รวมตัวกันเพ่ือแลกเปล่ียน

ข้อมูลข่าวสาร รับรองรายงานประจำาปี รับรองงบประมาณ
และแผนงาน รวมถึงการร่วมกันพิจารณากำาหนด

วิธีการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคอาเซียน
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 

ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)
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ประมวลภาพกิิจกิรรมที่่�สำำาคััญ

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงานแถลงข่าว 
“สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ..สู้ภัย COVID-19”
เพื่อสนับสนุนภาครัฐ ร่วมจัดโครงการ “อาสาสมัครวิชาชีพ”
ในการสู้กับภัยโรค COVID-19
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วม Webinar on SMP
Transformation การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลของสำานักงานบัญชี

ขนาดกลางและขนาดเล็กในอาเซียน
เพื่อสนับสนุนให้สำานักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในภูมิภาคอาเซียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอน 
หลักสูตรวิชาการบัญชี ปี 2564
สัมมนาดังกล่าวมีจำานวนผู้เข้าร่วมกว่า 119 คน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา
“นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน: โอกาสอันยิ่งใหญ่สู่ความสำาเร็จ

ในอาเซียน (ASEAN CPA: Great Opportunities 
to Succeed in ASEAN)”

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)
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สภาวิิชาชีพบัญชีบริจาคเงิน 1,200,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่สถาบันบำาราศนราดูร
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำาราศนราดูร 
จังหวัดนนทบุรี

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา
The Panel On IASB Third Agenda Consultation

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีจัดการประชุมและสัมมนา 
ทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี 
“Accounting Education Conference (AccEC)”
ภายใต้หัวข้อ Accounting Education in the New Normal
วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีจัดงาน Grand Opening
“Cloud Accounting Software SMEs 2gether”

และพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ Software Provider
ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์์ขั�นต่ำ

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)
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ประมวลภาพกิิจกิรรมที่่�สำำาคััญ

การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั�งที่ 5 
ประจำาปี 2564 Thailand Accounting Case 
Competition 2021 โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
มาจากทีม Maha Mongkol มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีและสำานักงาน ก.ล.ต.
หารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบรายงานทางการเงินของไทย 
ในการประชุม ประจำาปี 2564

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

การเสวนาประชาพิจารณ์เรื่อง “ร่างกฎหมายฟอกเงิน 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่รู้ไม่ได้”
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook

สภาวิชาชีพบัญชี และ CIMA จัดพิธีประกาศผลรางวัล
การแข่งขัน Global Business Challenge (GBC) 2021 

ในระดับประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
มาจากทีม Le Petit Monde Consulting 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564

ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)
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การเสวนา “จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป (อีกแล้ว)”
(ร่าง) คู่มือประมวลจรรยาบรรณ
สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook

พิธีเปิดโครงการ Chief Financial Officer
 Certification Program รุ่นที่ 23 

และการเสวนาพิเศษ “CFO As A Business Partner 
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 

ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีรับรางวัลชมเชยองค์กรต้นแบบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เพื่อทำาความเข้าใจหลักการ

และประเด็นที่สำาคัญ รวมทั�งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปรับปรุงร่างมาตรฐานฉบับดังกล่าว

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)
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ประมวลภาพกิิจกิรรมที่่�สำำาคััญ

สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ-ศาลตายาย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี
และร่วมทำบุญโดยการมอบอาหารกล่อง น�ำดื่ม 
และหน้ากากอนามัย ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์์ 
และมูลนิธิรวมน�ำใจ สร้างสรรค์สังคม
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ซอยสุุขุมวิท 21

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุม
IFAC Council Meeting ในฐานะสมาชิกของ IFAC

ภายในการประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนจำานวนกว่า 240 คน 
จากประเทศสมาชิกกว่า 120 ประเทศ ท่ัวทุกภูมิภาคของโลก

วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ
“Strengthening The Capacity  
For Professional Services Particularly  
The Accountancy Services”
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี
ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งประธานสมาพันธ์

นักบัญชีอาเซียน (President, AFA)
ในการประชุม AFA Conference ครั�งที่ 22

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)
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สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตร 
โครงการ CFO Certification Program รุ่นที่ 23
โดยมีผู้ได้รับวุฒิบัตร จำานวน 44 คน
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบรอบ 22 ปี

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ณ อาคารสภาสถาปนิก ซอยลาดพร้าว 54

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance 
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั�งแรกของการจัดประชุมในลักษณะ New Normal
ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมประชุมจากสมาชิก
มากเป็นประวัติการณ์ จำานวนกว่า 1,000 คน

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)
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สรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิสภาวิิชาชีพบััญชี

คณะกรุรุมการุสภาวิิชาชีพบััญชีมีการุปรุะชุมทุุกเดำือนิเพ่อทุำาหนิ้าทุี�บัรุิหารุ 

พัฒนิา และขัับัเคลอ่นิสภาวิชิาชพีบัญัชใีหเ้ปน็ิองคก์รุทุี�เสรุิมสรุ้างและพัฒนิา

ผ้ป้รุะกอบัวิิชาชพีบััญชี ให้เป็นิมืออาชีพรุ่วิมสมัย เป็นิสากล และมจีรุรุยาบัรุรุณ

โดำยคณะกรุรุมการุ คณะอนิุกรุรุมการุ และคณะทุำางานิชุดำต่่าง ๆ 

ไดำ้ดำำาเนิินิงานิเพ่อผลักดำันิให้บัรุรุลุวิัต่ถุุปรุะสงค์และเป็นิไปต่ามวิิสัยทุัศนิ์ 

พนัิธกิจ และยุทุธศาสต่ร์ุทุี�ได้ำกำาหนิดำ ซึ่่�งสรุปุผลการุดำำาเนินิิการุในิปี 2564 ดำงันิี�
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คณะกรุรุมการุวิิชาชีพบััญชีดำ้านิการุทุำาบััญชีมีแผนิยุทุธศาสต่รุ์เพ่อกำาหนิดำแนิวิทุางดำำาเนิินิการุลดำปัญหา

อุปสรุรุคต่่อการุทุำางานิขัองนิักบััญชีในิปัจจุบัันิ ควิบัค้่กับัการุมุ่งสนิับัสนิุนิ ส่งเสรุิม และพัฒนิานิักบััญชี 

โดำยเน้ินิให้มีควิามสะดำวิกในิการุปฏิิบััติ่งานิบััญชี โดำยนิำาเทุคโนิโลยีทุี�ทุันิสมัย เขั้าใจ และปฏิิบััติ่ง่าย 

มาใช้ให้เหมาะกับักิจการุทุั�งขันิาดำเล็กไปจนิถุ่งขันิาดำใหญ่ ทุั�งนิี� รุะบับัหรุือเทุคโนิโลยีต่่าง ๆ สามารุถุนิำามาใช ้

เพ่อการุพัฒนิาไดำ้อย่างมีปรุะสิทุธิภาพนิั�นิ จำาเป็นิต่้องสรุ้างควิามต่รุะหนัิกให้ควิามรุ้้ สรุ้างควิามเข้ัาใจ 

ทุี�ถุ้กต่้องแก่นิักบััญชี โดำยการุพัฒนิาหลักส้ต่รุต่่าง ๆ ให้ทุันิสมัยและเหมาะสม อีกทุั�งยังให้ควิามสำาคัญ

กับันิักบััญชี ผ้้ทุำาบััญชี ทุั�งผ้้ทุี�กำาลังศ่กษาดำ้านิการุบััญชี ไปจนิถุ่งรุะดำับัผ้้ปรุะกอบัการุ และผ้้บัรุิหารุ 

ทุั�งในิแง่ปฏิิบััติ่งานิให้เปน็ิไปต่ามมาต่รุฐานิทีุ�เกี�ยวิขัอ้งและมีการุพฒันิาอย่างต่่อเน่ิอง ซึ่่�งมีวิตั่ถุปุรุะสงค์หลกั 

ในิการุกำาหนิดำแผนิยุทุธศาสต่รุ์ ดำังนิี�

ดำ้านิการุทุำาบััญชี

โดยแต่่งต่้�งคณะทำงานเพื่่�อดำเนินงานให้้บรรลุุ

วั้ต่ถุุประสงค์ของแผนยุทธศาสต่ร์ท่�ต่้�งเป้าห้มายไวั้ 

1. คณะทำงานสร้้าง Community ของผู้้้ทำบััญชีี 

ในแต่่ละ Industry เพื่่�อสร้้างร้ะบับันิเวศ (Ecosystem) 

ในแต่่ละ Community เพื่่�อให้้เป็็นศ้นย์์กลางของ 

ผู้้้ทำบััญชีีในแต่่ละ Industry เสร้ิมสร้้างวิชีาชีีพื่ทำบััญชีี

ให้้เข้มแข็ง ร้ับัฟัังความคิดเห้็น แลกเป็ลี�ย์นองค์ความร้้้ 

ให้ข้อ้เสนอแนะ ป็ร้กึษาห้าร้อ่ และป็ร้ะสานความร้ว่มมอ่ 

กับัองค์กร้ต่่าง ๆ ทั�งภาคร้ัฐและเอกชีน

2. คณะทำงานโคร้งการ้ส่งเสร้ิมการ้ป็ร้ะย์ุกต่์ใชี้ 

Accounting Software สำห้รั้บัธุุร้กิจขนาดกลาง 

และขนาดย์่อม (SMEs) เพื่ิ�มศักย์ภาพื่ผู้้้ป็ร้ะกอบั

การ้ SMEs ร้วมทั�ง MSMEs ให้้มีความร้้้ความเข้าใจ 

ด้านบััญชีี จากการ้ใชี้ Accounting Software ที�มี

มาต่ร้ฐานต่ามห้ลักบััญชีีชีุดเดีย์ว
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3.  คณะทำงานพื่ัฒนาและศึกษาความก้าวห้น้า 

ทางเทคโนโลย์ีเพื่่�อการ้ทำบััญชีี ส่งเสร้ิม ให้้ความร้้้ 

สนบััสนนุ พื่ฒันา สร้า้งมาต่ร้ฐานการ้ป็ร้ะกอบัวชิีาชีพีื่บัญัชีี 

ด้านการ้ทำบััญชีีด้วย์การ้นำเทคโนโลย์ีมาป็ร้ับัใชี้ 

ในการ้ทำบััญชีี

4.  คณะทำงานเพื่่�อการ้พัื่ฒนาด้าน Soft Skill ของ 

ผู้้้ทำบััญชีี กำห้นด Soft Skill Framework กำห้นด

กลย์ุทธุ์ วัต่ถุุป็ร้ะสงค์ และห้ลักส้ต่ร้การ้ฝึึกอบัร้ม 

ด้าน Soft Skills ให้้แก่ผู้้้ทำบััญชีี

5.  คณะทำงานโคร้งการ้พื่ัฒนาผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี 

เพื่่�อเข้าส้่นักบััญชีีวิชีาชีีพื่อาเซีีย์น เพื่่�อดำเนินงาน 

ให้้สอดร้ับักับัพื่ันธุกิจของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีที�จะพื่ัฒนา 

และส่งเสริ้มความร้้้ทางการ้บััญชีีและศาสต่ร์้ที�เกี�ย์วข้อง

ให้แ้กผู่้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีีพื่บัญัชีใีห้ม้คีวามกา้วห้นา้ในวชิีาชีพีื่ 

และสามาร้ถุพื่ัฒนาการ้ทำงานไป็ส้่ภ้มิภาคอาเซีีย์นได้

การุดำำาเนิินิงานิต่ลอดำรุะยะเวิลาปี 2564 สรุุปได้ำ

ดำังนิี�

  1. การุสรุ้าง Line Openchat และ Facebook 

G r o up  สำา ห รุั บั ผ้้ ทุำา บััญ ชี  โ ดย์คณะทำง าน 

สร้้าง Community ของผู้้้ทำบััญชีีในแต่่ละ Industry 

ได้สร้้าง Line Openchat และ Facebook Group 

สำห้ร้ับัผู้้้ทำบััญชีี โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพ่ื่�อเป็็นกลุ่ม 

แลกเป็ลี�ย์นองค์ความร้้้  และแบั่งป็ันป็ร้ะสบัการ้ณ ์

ในการ้ทำงานของกลุ่มผู้้้ทำบััญชีี อีกทั�งย์ังจะเป็็นห้นึ�ง 

ชี่องทางที�จะเผู้ย์แพื่ร่้ข้อม้ลที� เ ป็็นป็ร้ะโย์ชีน์จาก 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีห้ร้่อห้น่วย์งานต่่าง ๆ ที�เกี�ย์วข้องกับั 

ผู้้้ทำบััญชีีได้ร้ับัร้้้ผู้่านชี่องทางดังกล่าวได้อีกด้วย์ ซีึ�งได้

เร้ิ�มดำเนินการ้ต่ั�งแต่่เด่อนกร้กฎาคม 2564 ในป็ัจจุบัันมี

จำนวนสมาชีิกในกลุ่ม Line Openchat กว่า 1,200 คน 

และ Facebook Group มีจำนวนสมาชิีกแล้ว 

กว่า 4,000 คน

  2. โครุงการุ Cloud Accounting Software 

สำาหรุับัธุรุกิจ SMEs โดย์คณะทำงานโคร้งการ้ส่งเสร้ิม

การ้ป็ร้ะย์ุกต่์ใชี้ Accounting Software สำห้ร้ับัธุุร้กิจ

ขนาดกลางและขนาดย่์อม (SMEs) ได้ป็ร้ะชีาสัมพัื่นธ์ุ 

และเปิ็ดรั้บัสมัคร้ Software Provider เพื่่�อเข้าร่้วม

โคร้งการ้ Cloud Accounting Software สำห้ร้ับัธุุร้กิจ 

SMEs ซีึ�งมีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อส่งเสร้ิมผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้ 

กลุม่ SMEs MSMEs ผู้้ท้ำบัญัชี ีสำนกังานบัญัชี ีให้ม้คีวามร้้ ้

ความเข้าใจด้านบััญชีี และสามาร้ถุนำ Software และ 

Application ทางบััญชีีออกร้าย์งานทางบััญชีีที�ถุ้กต่้อง

คร้บัถุ้วน Real Time เพื่่�อใชี้ในการ้วางแผู้นและบัร้ิห้าร้

จัดการ้ธุุร้กิจได้อย์่างมีป็ร้ะสิทธุิภาพื่ และให้้ความร้้้ 

สร้้างความเข้าใจในการ้ใชี้ร้ะบับับััญชีี เดีย์วให้้แก ่

ผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้กลุ่ม SMEs MSMEs ผู้้้ทำบััญชีี สำนักงาน

บััญชีี และพัื่ฒนาความสามาร้ถุของนักบััญชีี สำนักงาน

บััญชีีให้้มีความพื่ร้้อมในการ้บัริ้การ้ให้้แก่ผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้ 

อันจะนำไป็ส้่ความมั�นใจในการ้ทำบััญชีีที�ถุ้กต่้องเป็็น

ร้ะบับับััญชีีเดีย์ว ถุ่อเป็็นการ้เป็ิดโอกาสให้้ผู้้้ป็ร้ะกอบั

การ้ SMEs สำนักงานบััญชีี ผู้้้ทำบััญชีีอิสร้ะและนักบััญชีี 

ทุกภาคส่วน ได้นำไป็ป็ร้ะย์ุกต่์ใชี้ในกิจการ้และสามาร้ถุ 

นำไป็ส้่ร้ะบับับััญชีีเดีย์วในร้้ป็แบับัออนไลน์ได้และ 

นำข้อม้ล Real time ไป็ใชี้ เพื่่�อการ้เติ่บัโต่ของกิจการ้

สอดร้ับักับัการ้ดำเนินธุุร้กิจในย์ุคดิจิทัลได้ 

ทั�งนี� ได้เร้ิ�มดำเนินการ้ต่ั�งแต่่วันที� 18 – 30 มิถุุนาย์น 

พื่.ศ. 2564 ที�ผู้่านมา และมี Software Provider 

ที�สนใจเข้าร้่วมโคร้งการ้จำนวน 14 บัร้ิษัท ซีึ�งเป็็นการ้

เป็ิดร้ับัผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้เพื่่�อเข้าร้่วมโคร้งการ้ 2 คร้ั�ง ได้แก่ 

งาน Grand Opening Cloud Accounting Software 

SMEs 2gether โดย์เม่�อวนัที� 23 สงิห้าคม พื่.ศ. 2564 ได้

จัดงานมอบัต่ร้าสัญลักษณ์ “Grand Opening Cloud 

Accounting Software SMEs 2gether” ผู้่าน 

โป็ร้แกร้ม Zoom และมอบัต่ร้าสัญลักษณ์ให้้แก่ 

Software Provider ที�ผู้่านการ้ป็ร้ะเมินในโคร้งการ้

สนับัสนุน Cloud Accounting Software สำห้ร้ับั
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ธุุร้กิจ SMEs ต่ามเกณฑ์์ขั�นต่�ำที�สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีกำห้นด 

จำนวน 8 บัร้ิษัท และเชีิญผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้ SMEs MSMEs 

สำนกังานบัญัชี ีผู้้ท้ำบัญัชีีอสิร้ะ และนกับัญัชีทีกุภาคสว่น 

เข้าร่้วมภาย์ในงานกว่า 400 กิจการ้ โดย์มีการ้นำเสนอ

ร้ะบับั Cloud Accounting Software จากทั�ง 8 Software 

Provider ที�พื่ร้้อมให้้ผู้้้เข้าร้่วมงานลงทะเบัีย์นเล่อกใชี้

ร้ะบับัฟัร้ี 2 users นาน 1 ป็ี 

นอกจากนี� ได้ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์โคร้งการ้ผู้่านการ้เสวนา

ถุ่าย์ทอดสด Facebook ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ห้ัวข้อ 

“Cloud Accounting Software The Series” 

จำนวน 4 ต่อน และรั้บัสมัคร้เพื่ิ�มเต่ิม ร้ะห้ว่างวันที� 

25 พื่ฤศจิกาย์น - 10 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 ซีึ�งมีผู้้้สนใจ 

เข้าร่้วมโคร้งการ้เพื่ิ�มขึ�นอกี 486 คน โดย์สร้ปุ็มผ้้ีู้ป็ร้ะกอบัการ้ 

SMEs สำนักงานบััญชีีและผู้้้ทำบััญชีีอิสร้ะที�สนใจสมัคร้

เข้าร้่วมโคร้งการ้ทั�งสิ�น 824 คน

  3. การุเผยแพรุ่ควิามรุ้้ผา่นิส่อออนิไลน์ิทุางด้ำานิ

ควิามก้าวิหนิ้าทุางเทุคโนิโลยี Advance Technology  

ให้แก่ผ้้ทุำาบััญชี โดย์คณะทำงานพื่ัฒนาและศึกษา 

ความก้าวห้น้าทางเทคโนโลยี์ Advance Technology 

ได้จัดกิจกร้ร้มให้้ความร้้้แก่ผู้้้ทำบััญชีีเกี�ย์วกับัทักษะ 

ที�สำคัญและเทคโนโลยี์ที�มีผู้ลกร้ะทบัต่่องานทำบััญชี ี

เพื่่�อพัื่ฒนากร้ะบัวนการ้ทำงานให้้ย์กร้ะดับัทันกับั

เทคโนโลยี์และเพื่ิ�มป็ร้ะสิทธิุภาพื่งานทำบััญชีี ร้วมถึุง

เพื่ิ�มคุณค่าในทักษะที�จำเป็็นต่่องานบััญชีีที�พื่ัฒนาขึ�น

ต่ลอดจนส่งเสร้ิมและเสนอแนะการ้สร้้างป็ร้ะสบัการ้ณ์

การ้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีให้้ทันกับัความก้าวห้น้า 

ของเทคโนโลย์ีการ้ทำบััญชีีเพื่่�อให้้สอดคล้องกับั 

ความก้าวห้น้าทางเศร้ษฐกิจของป็ร้ะเทศด้วย์ ดังนี�

•  การเสวันาถุ่ายทอดสดผ่าน Facebook ห้้วัข้อ 

“ฝ่่ากระแส Disruption ควัามท้าทายของน้กบ้ญชี่ 

ในยุคดิจิิท้ลุ” เม่�อวันที� 28 พื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2564 โดย์มี

ย์อดผู้้้ร้ับัชีมขณะถุ่าย์ทอดสด 540 คน และย์อด 

การ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วมทั�งห้มด 9,476 คน

•  การเสวันาถุ่ายทอดสดผ่าน Facebook ห้้วัข้อ 

“Improve Process Through Digital Technology” 

เม่�อวันที� 22 มิถุุนาย์น พื่.ศ. 2564 โดย์มีย์อดผู้้้ร้ับัชีม

ขณะถุ่าย์ทอดสด 655 คน และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง 

ร้วมทั�งห้มด 6,871 คน

•  การเสวันาถุ่ายทอดสดผ่าน Facebook ห้้วัข้อ 

“RPA หุ้่นยนต์่น้กบ้ญช่ี ย่างก้าวัสำค้ญ...ยกระด้บ

งานบ้ญชี่ส่่ยุค Digital Accounting” เม่�อวันที� 21 

กร้กฎาคม พื่.ศ. 2564 โดย์มยี์อดผู้้ร้้บััชีมขณะถุา่ย์ทอดสด 

1,139 คน และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วมทั�งห้มด 

15,107 คน

•  การเสวันาถุ่ายทอดสดผ่าน Facebook ห้้วัข้อ 

“ก้าวัท้น Data Analytics แบบน้กบ้ญช่ียุค 5.0” 

เม่�อวันที� 26 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564  โดย์มีย์อดผู้้้ร้ับัชีม

ขณะถุ่าย์ทอดสด 971 คน และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง 

ร้วมทั�งห้มด 12,016 คน

•  การเสวันาถุ่ายทอดสดผ่าน Facebook ห้้วัข้อ  

“Cloud Accounting Software The Future of 

Work Life สำห้ร้บน้กบ้ญช่ี” เม่�อวันที� 28 ตุ่ลาคม 

พื่.ศ. 2564 โดย์มีย์อดผู้้้ร้ับัชีมขณะถุ่าย์ทอดสด 629 คน 

และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วมทั�งห้มด 8,451 คน

•  การเสวันาถุ่ายทอดสดผ่าน Facebook ห้้วัข้อ 

“Blockchain เทคโนโลุยเ่ปลุ่�ยนโลุก ควัามทา้ทายของ

น้กบ้ญชี่ในยุคดิจิิท้ลุ” เม่�อวันที� 3 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 

โดย์มยี์อดผู้้ร้้บััชีมขณะถุา่ย์ทอดสด 962 คน และย์อดการ้

ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วมทั�งห้มด 18,999 คน

•  การเสวันาถุ่ายทอดสดผ่าน Facebook ห้้วัข้อ 

“Blockchain Exploring : ยกระด้บธุรกิจิด้วัย

เทคโนโลุยบ่ลุอ็กเชีน” เม่�อวันที� 15 ธุนัวาคม พื่.ศ. 2564 

โดย์มีย์อดผู้้้ร้ับัชีมขณะถุ่าย์ทอดสด 596 คน และย์อด 

การ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วมทั�งห้มด 7,563 คน

การ้จดัโคร้งการ้อบัร้มเพื่่�อร้บััวุฒบิัตั่ร้ Digital Accountant 

ป็ ี2564 ผู้า่นโป็ร้แกร้ม Microsoft Teams มวีตั่ถุปุ็ร้ะสงค์

เพื่่�อสง่เสร้มิความร้้ใ้นการ้นำเทคโนโลย์เีขา้มาป็ร้บััเป็ลี�ย์น 

การ้ทำงานในภาพื่ร้วมขององค์กร้และงานบััญชีี 

สร้้างความเข้าใจในแนวคิดการ้ป็ร้ับัต่ัวการ้ทำงาน 

ในย์ุคดิจิทัล โดย์กลุ่มเป้็าห้มาย์ค่อ นักบััญชีีที�ต่้องการ้

ป็รั้บัตั่วแต่่ขาดการ้เข้าถุึงกร้ะบัวนการ้ป็ร้ับัใชี้เทคโนโลย์ี 

และองค์กร้ขนาดเล็กถุึงกลางที�ต่้องการ้ส่งเสร้ิมบัุคลากร้

ให้้มีความเข้าใจในการ้นำเทคโนโลย์ีมาป็ร้ับัใชี้ ซีึ�งเป็ิดให้้

มกีาร้สะสมการ้อบัร้มได้  โดย์ห้ากอบัร้ม 3 ใน 4 ห้ลกัสต้่ร้

ของโคร้งการ้นี�แลว้จะไดร้้บััวฒุบิัตั่ร้ Digital Accountant 

และในคร้ั�งแร้กไดจ้ดัขึ�นร้ะห้วา่งเดอ่นกนัย์าย์น - ธุนัวาคม 

2564 ป็ร้ะกอบัด้วย์  

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์38



•  ห้ลุก้สต่่ร Digital Transformation สำห้รบ้นก้บญ้ชี่ 

มีผู้้้เข้าอบัร้ม 181 คน

• ห้ลุ้กส่ต่ร How to Transform to Digital 

Accounting มีผู้้้เข้าอบัร้ม 69 คน

•  ห้ลุ้กส่ต่ร Fundamental Data Analytic สำห้ร้บ

น้กบ้ญชี่ มีผู้้้เข้าอบัร้ม 56 คน

•  ห้ลุ้กส่ต่ร RPA หุ้่นยนต่์น้กบ้ญชี ่มีผู้้้เข้าอบัร้ม 56 คน

และในรุ้่น 1 ของป็ี 2564 มีผู้้้เข้าอบัร้มที�ได้ร้ับัวุฒิบััต่ร้ 

Digital Accountant  จำนวน 16 คน

  4. การุเผยแพรุ่ควิามรุ้้ผ่านิส่อออนิไลนิ์ 

ทุางด้ำานิ Soft Skill ให้แก่ผ้้ทุำาบััญชี โดย์คณะทำงาน 

เพ่ื่�อการ้พื่ฒันาดา้น Soft Skill ของผู้้ท้ำบัญัชี ีไดด้ำเนนิการ้ 

จัดกิจกร้ร้มเสวนาถุ่าย์ทอดสดผู่้าน Facebook 

เ พ่ื่� อ ให้้ ความร้้้ แก่ ผู้้้ ท ำบััญชีี  ร้วมทั� งพื่ัฒนาและ 

เพื่ิ�มศักย์ภาพื่ของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีในปั็จจุบัันและ

อนาคต่ ทกัษะด้าน Soft Skill ที�ผู้้ท้ำบัญัชีคีวร้ต้่องมี ดงันี�

• ห้้วัข้อ “Soft Skill ท้กษะท่�น้กบ้ญช่ียุคให้ม่ 

ต่้องม่” เม่�อวันที� 23 เมษาย์น พื่.ศ. 2564 ย์อดผู้้้ร้ับัชีม

ขณะถุ่าย์ทอดสด 989 คน และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง 

ร้วม 20,035 คน

• ห้้วัข้อ “Growth Mindset” เม่�อวันที� 1 ตุ่ลาคม 

พื่.ศ. 2564 ย์อดผู้้้ร้ับัชีมขณะถุ่าย์ทอดสด 564 คน และ

ย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วม 9,008 คน

• ห้้วัข้อ “Communication” เม่�อวันที� 12 ตุ่ลาคม 

พื่.ศ. 2564 ย์อดผู้้้ร้ับัชีมขณะถุ่าย์ทอดสด 629 คน 

และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วม 7,596 คน

• ห้้วัข้อ “Presentation” เม่�อวันที� 27 ตุ่ลาคม 

พื่.ศ. 2564 ย์อดผู้้้ร้ับัชีมขณะถุ่าย์ทอดสด 669 คน  

และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วม 7,151 คน

• ห้้วัข้อ “Critical Thinking” เม่�อวันที� 9 พื่ฤศจิกาย์น 

พื่.ศ. 2564 ย์อดผู้้้ร้ับัชีมขณะถุ่าย์ทอดสด 564 คน 

และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วม 9,008 คน

• ห้้วัข้อ “People Transformation” เม่�อวันที� 24 

พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ย์อดผู้้้ร้ับัชีมขณะถุ่าย์ทอด

สด 403 คน และย์อดการ้ร้ับัชีมย์้อนห้ลัง ร้วมทั�งห้มด 

6,447 คน

  5. การุจดัำโครุงการุปรุะกาศนิยีบัตั่รุนิกับััญชวิีิชาชพี 

หรุอื Professional Accountant Certificate (PAC) 

โดย์คณะทำงานโคร้งการ้พัื่ฒนาผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี

เพื่่�อเข้าส้่นักบััญชีีวิชีาชีีพื่อาเซีีย์นได้ดำเนินโคร้งการ้

ป็ร้ะกาศนีย์บััต่ร้นักบััญชีีวิชีาชีีพื่ห้ร้่อ Professional 

Accountant Certificate (PAC) โดย์เร้ิ�มป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์

เพื่่�อให้้สมาชิีกสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี นักบััญชีี ได้ร้ับัทร้าบั

ขอ้มล้โคร้งการ้ พื่ร้อ้มขอบัเขต่เน่�อห้าร้าย์วชิีาให้ส้ามาร้ถุ 

เต่ร้ยี์มต่วัก่อนเปิ็ดร้บััสมคัร้โคร้งการ้ต่่อไป็ผู่้าน Facebook  

และเวบ็ัไซีต์่ของสภาวชิีาชีพีื่บัญัชี ีร้วมถุงึเปิ็ด Line Openchat 

สำห้ร้ับักลุ่มคนที�สนใจโคร้งการ้ ซีึ�งมีผู้้้เข้าร้่วมกลุ่ม 

ป็ร้ะมาณ 700 คน และเม่�อวันที� 23 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 

ได้เป็ิดร้ับัสมัคร้เพื่่�อทดสอบัโคร้งการ้ PAC โดย์เบั่�องต่้น 

ร้ับัเพื่ีย์ง 50 คน ภาย์ห้ลังมีผู้้้สนใจเข้าร้่วมทดสอบั

จำนวนมากจึงได้ร้ับัเพื่ิ�มเป็็น 100 คน โดย์มีการ้ทดสอบั 

ในวันที� 26 กุมภาพื่ันธุ์ พื่.ศ. 2565 

  6 .  ควิามรุ่วิมมือกับัต่ลาดำหลักทุรุัพย์ 

แห่งปรุะเทุศไทุย เพ่อสนิับัสนิุนิโครุงการุพัฒนิาและ

สนิับัสนุินิวิิสาหกิจเรุิ�มต้่นิและวิิสาหกิจขันิาดำกลางและ

ขันิาดำย่อม สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี และต่ลาดห้ลักทร้ัพื่ย์์

แห้่งป็ร้ะเทศไทย์ ได้จัดทำบัันทึกข้อต่กลงความร้่วมม่อ 

โคร้งการ้พื่ัฒนาและสนับัสนุนวิสาห้กิจเร้ิ�มต่้นและ

วสิาห้กจิขนาดกลางและขนาดย่์อม เม่�อวนัที� 15 มถิุนุาย์น 

พื่.ศ. 2564 และเอกสาร้แนบัท้าย์บัันทึกข้อต่กลง 

การ้ดำเนินงานที�เกี�ย์วข้องกับัการ้ส่งเสร้ิมพื่ัฒนาต่ลาด

ทุนไทย์ (ฉบัับัที� 2) เม่�อวันที� 1 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 

โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อสร้้างองค์ความร้้้ และการ้เต่รี้ย์ม

ความพื่ร้้อมทางด้านการ้จัดทำบััญชีีให้้แก่ผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้ 

SMEs และ Start-ups ซีึ�งมีขอบัเขต่การ้ดำเนินงาน ดังนี� 

1) การพื่้ฒนาแบบประเมินควัามพื่ร้อมทางด้านบ้ญช่ี 

(Assessment Tools)

2) การสน้บสนุนการใชี้งานระบบบ้ญชี่ออนไลุน์ 

(Accounting System)

3) การเสริมสร้างองค์ควัามร่้ทางด้านบ้ญชี่ในร่ปแบบ

ต่่าง ๆ 

4) การสน้บสนุนบุคลุากรผ่้เชี่�ยวัชีาญทางด้านบ้ญชี่ 

ใ น ค ว า ม ร้่ ว ม ม่ อ ดั ง ก ล่ า ว  ต่ ล า ด ห้ ลั ก ท ร้ั พื่ ย์์ 

แห้่งป็ร้ะเทศไทย์ ได้สนับัสนุนทุนสำห้ร้ับัการ้ดำเนิน

โคร้งการ้ Live Platform ของกลุ่มต่ลาดห้ลักทร้ัพื่ย์ ์
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แห้่งป็ร้ะเทศไทย์ให้้แก่สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี นับัเป็็น 

การ้สนับัสนุนที�แสดงถุึงการ้ให้้ความสำคัญเป็็นอย่์างย์ิ�ง 

ที�จะร่้วมม่อในการ้ส่งเสริ้มและพัื่ฒนาให้้ นักบััญชีี 

และผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้ SMEs และ Start-ups ที�เป็็น 

กลุ่มเป็้าห้มาย์ห้ลักและมีจำนวนมากในป็ร้ะเทศไทย์

  7.  การุจัดำทุำาบัทุควิามและเอกสารุวิิชาการุ

จัดทำบัทความเผู้ย์แพื่ร้่บัทความทางวิชีาการ้เพื่่�อให้้

สมาชีิกได้ศึกษาผู้่านทาง TFAC Newsletter ของ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ดังนี�

1) บัทความเร้่�อง “Digital Transformation สำห้ร้บ

น้กบ้ญชี่ในยุคดิจิิท้ลุ” 

2) บัทความเร้่�อง “Soft Skill ท้กษะท่�น้กบ้ญช่ี 

ในอนาคต่ต่้องม่” 

3) บัทความเร้่�อง “การบริห้ารจิ้ดการสำน้กงานบ้ญช่ี 

ในยุคดิจิิท้ลุ”

4) บัทความเร้่�อง “Responsible AI ท่�สามารถุ 

ไวั้วัางใจิได้”

5)  บัทความเร้่� อ ง  “มาทำควัามร่้ จิ้ กก้บ  RPA 

โซลุ่ชี้�นการทำงานอ้ต่โนม้ต่ิ สำห้ร้บยุค Digital 

Transformation”

6) บัทความเร้่�อง “มาเป็นน้กบ้ญชี่พื่้นธุ์ให้ม่ท่�ม่ Digital 

DNA ก้นเถุอะ”

7) บัทความเร้่�อง “ฝ่า่กระแส Disruption ควัามท้าทาย

ของน้กบ้ญชี่ในยุคดิจิิท้ลุ”

8) บัทความเร้่�อง  “Improve Process Through 

Digital Technology”

9) บัทความเร้่�อง “จิาก Data นำไปส่่ Insight เปลุ่�ยน

น้กบ้ญชี่จิากห้น่วัยงานห้ลุ้งบ้านส่่การสร้างคุณค่า 

แลุะเป็นค่่คิดธุรกิจิ”

10) บัทความเร้่�อง “ท้กษะท่�สำค้ญสำห้ร้บน้กบ้ญช่ี 

ยุค Data Driven”

11) บัทความเร้่�อง “น้กบ้ญช่ีก้บการวัิเคราะห้์ข้อม่ลุ 

เพื่่�อใชี้ประโยชีน์ภาคธุรกิจิ”

12) บัทความเร้่�อง “PDPA ก้บบทบาทบ้ญชี่ในยุค

ดิจิิท้ลุ”

13) บัทความเร้่�อง “น้กบ้ญช่ีก้บการวิัเคราะห์้ข้อม่ลุ 

เพื่่�อใชี้ประโยชีน์ภาคธุรกิจิ”

14) บัทความเร้่�อง “RPA หุ้่นยนต่์น้กบ้ญชี่ ย่างก้าวั

สำคญ้...ยกระดบ้งานบญ้ชีส่่ย่คุ Digital Accounting”

  8. การุเขั้ารุ่วิมปรุะชุมกับัหนิ่วิยงานิภายนิอก 

1) เข้าร่วัมเป็นคณะทำงานด้านการประสานงาน 

การข้บเคลุ่�อนแลุะต่ิดต่ามการดำเนินการต่ามแผน 

การปฏิิร่ปประเทศด้านเศรษฐกิจิ ซีึ�งมีป็ร้ะเด็นการ้เพื่ิ�ม

โอกาสของผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้ SMEs ในอุต่สาห้กร้ร้มและ

บัร้ิการ้เป็้าห้มาย์ และในป็ี 2564 มีการ้จัดป็ร้ะชีุม 4 คร้ั�ง 

เม่�อวันที� 29 มกร้าคม พื่.ศ. 2564 วันที� 18 พื่ฤษภาคม 

พื่.ศ. 2564 วันที� 26 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 และวันที� 19 

พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ต่ามลำดับั เพื่่�อร้ับัทร้าบัความ

ค่บัห้น้าการ้สนับัสนุนวิสาห้กิจขนาดกลางและขนาด

ย์่อมให้้เข้าถุึงการ้จัดซี่�อจัดจ้างภาคร้ัฐ การ้จัดทำ SMEs 

Big Data ร้วมถุึงร้่วมพื่ิจาร้ณาแนวทางในการ้ดำเนิน

กจิกร้ร้มสนบััสนนุการ้พื่ฒันาธุรุ้กจิ SMEs ผู้า่นผู้้ใ้ห้บ้ัร้กิาร้ 

ทางธุุร้กิจ (Business Development Service : BDS) 

และได้นำเสนอโคร้งการ้ Cloud Accounting Software 

สำห้ร้ับัธุุร้กิจ SMEs

2) เข้าร่วัมเป็นคณะอนุกรรมการ ป.ป.ชี. ด้านพื่้ฒนา

แลุะส่งเสริมธรรมาภิบาลุภาคร้ฐวิัสาห้กิจิแลุะเอกชีน 

ในวันที� 23 กันย์าย์น พื่.ศ. 2564 เพื่่�อป็ร้ะชีุมพื่ิจาร้ณา

กร้อบัแนวทางขับัเคล่�อนธุร้ร้มาภิบัาลภาครั้ฐวิสาห้กิจ

และเอกชีน ป็ี 2565
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3) เข้าร่วัมเป็นคณะทำงานเสริมสร้างวิัสาห้กิจิ 

ขนาดกลุางแลุะขนาดย่อม วัิสาห้กิจิเริ�มต่้น กิจิการ

เงินร่วัมลุงทุน นิต่ิบุคคลุร่วัมลุงทุนส่่ต่ลุาดทุนไทย

ของสำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับัห้ลักทร้ัพื่ย์์และ

ต่ลาดห้ลักทร้ัพื่ย์์ (ก.ล.ต่.) เพื่่�อการ้ส่งเสร้ิมและสนับัสนุน

ให้้ SMEs และ Startup สามาร้ถุเข้าถุึงแห้ล่งเงินทุน 

ในต่ลาดทุนได้ ต่ามแผู้นย์ุทธุศาสต่ร้์ชีาต่ิและแผู้นพื่ัฒนา

ต่ลาดทุนไทย์ มีการ้ป็ร้ะชีุมร้่วมกัน 2 คร้ั�ง เม่�อวันที� 26 

เมษาย์น พื่.ศ. 2564 และวันที� 30 กร้กฎาคม พื่.ศ. 2564 

4) เข้าร่วัมประชีุมกลุุ่มย่อย ภายใต่้โครงการงานศึกษา

พื่้ฒนา SMEs รายสาขา/รายพื่่�นท่�/รายประเด็น : 

การส่งเสริม SMEs เข้าส่่ระบบ เม่�อวันที� 6 กร้กฎาคม 

พื่.ศ. 2564 และวันที� 27 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564 เพื่่�อศึกษา

และจัดทำแนวทางการ้ส่งเสร้ิมวิสาห้กิจขนาดกลางและ

ขนาดย่์อมเข้าส้่ร้ะบับั สนับัสนุนให้้เกิดความเท่าเทีย์ม

กันในสังคม ให้้ผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้ที�อย์้่นอกร้ะบับัได้ร้ับั 

สิทธุิ ความคุ้มคร้อง การ้บัร้ิการ้จากภาคร้ัฐ เชี่นเดีย์ว 

กับัผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้ในร้ะบับั เกิดการ้แข่งขันที�เป็็นธุร้ร้ม 

ย์กร้ะดับัคุณภาพื่ผู้ลิต่ภัณฑ์์และบัร้ิการ้มีความมั�นคง 

ในร้าย์ได้และอาชีีพื่ เพื่่�อสร้้างความเจร้ิญแก่ป็ร้ะเทศ 

ต่่อไป็ได้ในอนาคต่
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คณะกรุรุมการุวิิชาชีพบััญชีดำ้านิการุสอบับััญชีไดำ้รุ่วิมกันิพัฒนิา ส่งเสรุิม และควิบัคุมคุณภาพ 

ดำ้านิการุสอบับััญชีอย่างต่่อเนิ่อง สรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิในิปี 2564 ไดำ้ดำังนิี�

ดำ้านิการุสอบับััญชี

  1. การุเผยแพรุ่มาต่รุฐานิด้ำานิการุสอบับััญชี 

และเปิดำรุับัควิามคิดำเห็นิ

•  ต่ามท่�   IAASB ได้เผยแพื่ร่รา่งมาต่รฐานต่า่ง ๆ  บนเวับ็ไซต์่ 

ของ International of Federation of Accountants 

(IFAC) สภาวิัชีาชี่พื่บ้ญชี่ได้เปิดให้้สมาชีิกร่วัมแสดง 

ควัามคิดเห้็น ซึ� ง เป็นไปต่ามข้�นต่อนการจิ้ดทำ 

มาต่รฐานการสอบบ้ญช่ีแลุะเพื่่� อ เพื่ิ� ม คุณภาพื่ 

ในการออกมาต่รฐานการสอบบ้ญช่ีให้้เป็นไปอย่างม่

ประสิทธิภาพื่แลุะประสิทธิผลุ โดยสภาวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ 

ได้ประกาศมาต่รฐานการสอบบ้ญชี่ แลุะบทแก้ไข 

เพื่ิ�มเต่ิมจิำนวัน 6 ฉบ้บ ด้งน่�

1) มาต่ร้ฐานการ้บัร้ิห้าร้คุณภาพื่ ฉบัับัที� 1 – การ้บัร้ิห้าร้

คุณภาพื่สำห้ร้ับัสำนักงานที�ให้้บัร้ิการ้ด้านการ้ต่ร้วจสอบั

ห้ร้่อการ้สอบัทานงบัการ้เงิน ห้ร้่องานให้้ความเชี่�อมั�นอ่�น

ต่ลอดจนบัร้ิการ้เกี�ย์วเน่�อง (TSQM1)

2) มาต่ร้ฐานการ้บัริ้ห้าร้คุณภาพื่ ฉบัับัที� 2 – การ้สอบัทาน 

คุณภาพื่งาน (TSQM2)

3) มาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีี ร้หั้ส 220 (ป็รั้บัป็รุ้ง) -  

การ้บัร้ิห้าร้คุณภาพื่การ้ต่ร้วจสอบังบัการ้เงิน (TSA 220 

(Revised))

4) บัทแก้ไขเพื่ิ�มเต่ิมสำห้ร้ับัมาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชี ี

และคำอธุิบัาย์ที� เกี� ย์วข้อง เพื่่� อให้้สอดคล้องกับั 

การ้ป็ร้ับัป็รุ้งมาต่ร้ฐานการ้บัร้ิห้าร้คุณภาพื่

5) มาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีี ร้ห้ัส 315 (ป็ร้ับัป็รุ้ง 2564) 

การ้ร้ะบัุและป็ร้ะเมินความเสี�ย์งจากการ้แสดงข้อม้ล 

ที�ขัดต่่อข้อเท็จจริ้งอันเป็็นสาร้ะสำคัญ  (TSA 315 

(Revised))

6) บัทแกไ้ขเพื่ิ�มเต่มิสำห้ร้บััมาต่ร้ฐานอ่�น เพื่่�อให้ส้อดคลอ้ง

กับัการ้ป็รั้บัป็รุ้งมาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีี ร้ห้ัส 315 

(ป็ร้ับัป็รุ้ง 2564)

• เปิดให้้สมาชิีกร่วัมแสดงควัามคิดเห้็น จิำนวัน 

2 ฉบ้บ ด้งน่�

1) มาต่ร้ฐานงานบัร้กิาร้เกี�ย์วเน่�อง ร้ห้สั 4400 (ป็ร้บััป็ร้งุ) 

“งานที�ป็ฏิิบััต่ิต่ามวิธุีการ้ที�ต่กลงร้่วมกัน” (TSRS 4400 

(Revised)) (คาดว่าจะออกป็ร้ะกาศสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ในเด่อนมกร้าคม 2565)

2) Audits of Financial Statements of Less 

Complex Entities (ISA for LCE)
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นอกจากนี�

- ได้ต่อบั comment letter ต่่อ Exposure draft of  

proposed conforming amendments to 

the IAASB’s other standards และดำเนินการ้นำ

ส่ง Comment letter ผู้่านร้ะบับั Online ของ IAASB  

เม่�อวันที� 27 พื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2564

- ได้ต่อบั IFAC Survey - Questions around ISQM1 

Adoption & Implementation โดย์นำส่งคำต่อบั 

เม่�อวันที� 13 กันย์าย์น  พื่.ศ. 2564 และ

- ได้ต่อบั Comment Letter - Audits of Financial 

Statements of Less Complex Entities (ISA  

for LCE) ไป็ย์ังคณะกร้ร้มการ้มาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีี

และการ้ให้้ความเชี่�อมั�นร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ (IAASB) 

เม่�อวันที� 15 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564

  2. กิจกรุรุมสัมมนิาเกี�ยวิกับัมาต่รุฐานิ 

การุสอบับััญชี และงานิสอบับััญชี

คณะกรรมการ แลุะคณะทำงานท่� เก่�ยวัข้องก้บ 

วัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ด้านการสอบบ้ญช่ีให้้ควัามสำค้ญ 

เร่�องการพื่้ฒนาห้ลุ้กส่ต่รอบรมให้ม่ ๆ แลุะกิจิกรรม 

เพื่่�อพื่้ฒนางานสอบบ้ญชี่ในปี 2564 ด้งน่�

• จิ้ดประชีุมห้าร่อร่วัมก้บผ่้สอบบ้ญชี่ร้บอนุญาต่ 

จิำนวัน 2 คร้�ง ด้งน่�

1) วันที� 26 มกร้าคม พื่.ศ. 2564 ได้จัดป็ร้ะชีุมห้าร้่อ 

กับัผู้้้แทนสำนักงานสอบับััญชีีในร้้ป็แบับัออนไลน ์

ผู้่านโป็ร้แกร้ม Microsoft Teams โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์

เพื่่�อพื่ัฒนาวิชีาชีีพื่สอบับััญชีีและย์กร้ะดับังานสอบับััญชีี

ของไทย์ 

2) วันที� 25 มีนาคม พื่.ศ. 2564 ได้จัดการ้ป็ร้ะชีุม

ห้าร้่อกับัผู้้้สอบับััญชีี โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อเปิ็ดรั้บัฟััง 

ความเห้็นและข้อเสนอแนะจากผู้้้สอบับััญชีี เพื่่�อช่ีวย์ 

ในการ้กำห้นดห้ลักเกณฑ์ก์าร้จัดอบัร้มสัมมนาและพัื่ฒนา

ความร้้้ความสามาร้ถุของผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่

• จิ้ดถุ่ายทอดสดผ่าน Facebook จิำนวัน 9 คร้�ง ด้งน่�

1) วันที� 31 มีนาคม พื่.ศ. 2564 ได้จัดถุ่าย์ทอดสด 

ในห้วัขอ้ “เสวันาเต่รย่มควัามพื่ร้อม ISQM1 & ISQM2 

จิากมมุมองของผ่ป้ฏิบิติ้่” โดย์มวีตั่ถุปุ็ร้ะสงคเ์พื่่�อแบัง่ป็นั 

ป็ร้ะสบัการ้ณ์จริ้งจากการ้บัริ้ห้าร้คุณภาพื่สำนักงาน

สอบับััญชีีต่าม ISQM1 และ ISQM2 ที�จะบัังคับัใชี้ 

ในอนาคต่อันใกล้

2) วนัที� 1 เมษาย์น พื่.ศ. 2564 ไดจ้ดัถุา่ย์ทอดสด ในห้วัขอ้ 

“บริห้ารสำน้กงานสอบบ้ญช่ีอย่างไรให้้ม่คุณภาพื่” 

โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อให้้สำนักงานสอบับััญชีีเข้าใจ

วัต่ถุุป็ร้ะสงค์ และป็ร้ะโย์ชีน์ของการ้นำมาต่ร้ฐาน 

การ้ควบัคุมคุณภาพื่มาใชี้ในสำนักงานสอบับััญชีี

3) วันที� 30 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564 ได้จัดถุ่าย์ทอดสด 

ในห้ัวข้อ “การส้มมนาพื่ิจิารณ์  ร่ างมาต่รฐาน 

การสอบบ้ญช่ี รห้้ส 220 (ปร้บปรุง) เร่�องการบริห้าร

คุณภาพื่งานการต่รวัจิสอบงบการเงิน”

4) วนัที� 5 ต่ลุาคม พื่.ศ. 2564 ไดจ้ดัถุา่ย์ทอดสด ในห้วัขอ้ 

“เสวันาประชีาพิื่จิารณ์ เร่�อง ร่างกฎห้มายฟอกเงิน

ฉบบ้แกไ้ขเพื่ิ�มเต่มิ : ผ่ป้ระกอบวัชิีาชีพ่ื่บญ้ชีไ่มร่่ไ้มไ่ด”้

5) วันที� 7 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 ได้จัดถุ่าย์ทอดสดในห้ัวข้อ 

“การเสวันา มาต่รฐานการสอบบ้ญช่ี รห้้ส 315 

ท่�ปร้บปรุงให้ม่ เร่�อง การระบุแลุะประเมินควัามเส่�ยง

จิากการแสดงข้อม่ลุท่�ข้ดต่่อข้อเท็จิจิริงอ้นเป็นสาระ

สำค้ญ”

6) วันที� 14 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 ได้จัดถุ่าย์ทอดสด 

ในห้ัวข้อ “Cyber Risk ท่�เก่�ยวัข้องก้บผ่้สอบบ้ญชี่”

7) วันที� 3 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ได้จัดถุ่าย์ทอดสด 

ในหั้วข้อ “Practical issues สำห้ร้บการสอบบ้ญชี่ 

ภายใต้่ภาวัะ Work from Anywhere ในช่ีวัง 

COVID-19”

8) วันที� 16 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ได้จัดถุ่าย์ทอดสด 

ในห้ัวข้อ “การเสวันามาต่รฐานงานบริการเก่�ยวัเน่�อง 

รห้้ส 4400 ท่�เปลุ่�ยนแปลุงไป เร่�องงานท่�ปฏิิบ้ติ่ต่าม 

วัิธ่การท่�ต่กลุงร่วัมก้น”

9) วันที� 22 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 ได้จัดถุ่าย์ทอดสด 

ในห้ัวข้อ “ทิศทางจิาก ISQC ส่่ ISQM : ควัามท้าทาย 

แลุะการเต่รย่มควัามพื่รอ้มสำห้รบ้สำนก้งานสอบบญ้ชี่

นอกต่ลุาดทุนแลุะผ่้สอบบ้ญชี่ท่�ปฏิิบ้ต่ิงานคนเด่ยวั”
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• จิด้ Focus Group จิำนวัน 2 คร้�ง ในรป่แบบออนไลุน์ 

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ด้งน่�

1) คร้ั�งที� 1 เพื่่�อจัดทำค้่ม่อ ISQM โดย์จัดเม่�อวันที� 

27 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564  

2) คร้ั�งที� 2 เพื่่�อจัดทำค้่ม่อ ISQM โดย์จัดเม่�อวันที� 

30 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 

จิ้ดห้ลุ้กส่ต่รอบรมในร่ปแบบออนไลุน์ จิำนวัน 

3 ห้ลุ้กส่ต่ร ด้งน่�

1) โคร้งการ้ “พัื่ฒนาผู้้้สอบัทานการ้ควบัคุมคุณภาพื่ 

งานสอบับัญัชี ี(EQCR) และผู้้ส้อบัทานการ้ควบัคุมคณุภาพื่

ของสำนักงานสอบับััญชีี (Monitoring) ในต่ลาดทุน” 

รุ้น่ที� 1/2564 (Certificate Program) ซีึ�งสภาวชิีาชีพีื่บัญัชีี 

ร้่วมกับักองทุนส่งเสริ้มการ้พัื่ฒนาต่ลาดทุน (CMDF) 

และสำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับัห้ลักทรั้พื่ย์์และ

ต่ลาดห้ลักทร้ัพื่ย์์ (สำนักงาน ก.ล.ต่.) จัดสัมมนา 

เม่�อวันที� 20, 23 - 24, 30 - 31 สิงห้าคม และ 3, 6 

กันย์าย์น พื่.ศ. 2564 

2) ห้ลักส้ต่ร้ Startup สำนักงานสอบับััญชีีคุณภาพื่ 

จัดทุกวันศุกร้์ของเด่อนกันย์าย์น 2564 ร้วมทั�งสิ�น 4 วัน 

3) ห้ลักส้ต่ร้ Audit Core Training (Workshop) 

จัด 6 วันในเด่อนกันย์าย์น พื่.ศ. 2564

  3. กจิกรุรุมควิามรุว่ิมมอืกบััหนิว่ิยงานิภายนิอก

เพ่อส่งเสรุิมวิิชาชีพ

เพื่่�อส่�อสาร ประชีาส้มพื่้นธ์ แลุะให้้ควัามร่้ควัามเข้าใจิ

เก่�ยวัก้บควัามค่บห้น้าของมาต่รฐานการสอบบ้ญช่ี 

แลุะมาต่รฐานท่�เก่�ยวัข้องอ่�น ๆ  ให้แ้ก่ผ่ม้ส่่วันได้สว่ันเสย่ 

ในวังกว้ัาง สภาวิัชีาช่ีพื่บ้ญช่ีร่วัมม่อก้บห้น่วัยงาน

ภายนอกห้ลุายแห้ง่ดำเนนิการเก่�ยวักบ้การจิด้ห้ลุก้สต่่ร

อบรมแลุะส้มมนา ด้งน่�

• วนัที� 6 กร้กฎาคม พื่.ศ. 2564 สำนกังาน ก.ล.ต่. ร้ว่มกบัั 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ได้จัดการ้เสวนาในห้ัวข้อ “ISQM : 

มุมมองของผ่้ กำก้บด่แลุ”  ในร้้ป็แบับัออนไลน์ 

ผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom ซีึ�งเป็็นการ้พื่้ดคุย์ห้าร้่อถุึงมุมมอง

ของสำนักงาน ก.ล.ต่. ต่่อการ้นำมาต่ร้ฐาน ISQM มาใชี้

กับัสำนักงานสอบับััญชีีในต่ลาดทุน

• วันที� 24 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 นาย์วินิจ ศิลามงคล 

ป็ร้ะธุานคณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บััญชีีด้านการ้สอบับััญชีี 

เป็็น ผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เข้า ร่้วมเป็็นวิทย์ากร้ 

ในการประชุีมเชีิงวิัชีาการของกรมเจิรจิาการค้า 

กระทรวังพื่าณิชีย์ เพื่่�อนำเสนอเกี�ย์วกับักฎร้ะเบัีย์บั 

ในการ้กำกับัด้แลบัริ้การ้วิชีาชีีพื่บััญชีี ร้วมทั�งแนวทาง

ป็ฏิิบััต่ิที�เกี�ย์วข้องของบัร้ิการ้วิชีาชีีพื่บััญชีี 

นอกจากความร่้วมมอ่ด้านการ้ส่งเสริ้มความร้้้ความเขา้ใจ 

ข้างต่้นแล้ว สภาวิชีาชีีพื่บััญชีียั์งให้้ความร่้วมม่อกับั 

ห้น่วย์งานภาย์นอกในเร้่�องต่่าง ๆ ดังต่่อไป็นี�

• เป็็นส่�อกลางในการ้ป็ร้ะชีาสัมพัื่นธ์ุข้อม้ลจากสมาคม

ธุนาคาร้ไทย์ และสมาคมสถุาบัันการ้เ งินของรั้ฐ 

เกี�ย์วกับัการ้จัดส่งห้นังส่อย์่นยั์นย์อดธุนาคาร้สำห้รั้บั

ป็ี 2564 โดย์ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์ข้อม้ลบันเว็บัไซีต่์ของ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เพื่่�อให้้ผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่สามาร้ถุ 

จดัสง่และต่ดิต่ามขอ้มล้กบััแต่ล่ะธุนาคาร้ไดอ้ย์า่งถุก้ต่อ้ง 

ต่ามคำแนะนำของธุนาคาร้สมาชีิกของสมาคม 

ธุนาคาร้ไทย์และสมาคมสถุาบัันการ้เงินของร้ัฐ

• ร้่วมเป็็นคณะอนุกร้ร้มการ้พัื่ฒนาร้ะบับัการ้ต่ร้วจสอบั

ทร้ัพื่ย์์สินและห้นี�สิน สำนักงานคณะกร้ร้มการ้ป็้องกัน

และป็ร้าบัป็ร้ามการ้ทุจร้ิต่แห้่งชีาต่ิ โดย์เข้าร้่วมป็ร้ะชีุม 

แสดงความเห้็น และให้้ข้อเสนอแนะทางวิชีาการ้ ร้วมถุึง

ข้อม้ลองค์ความร้้้ต่่าง ๆ ที�เป็็นป็ร้ะโย์ชีน์ต่่อภาร้กิจการ้

ป็ฏิิบััต่ิงานด้านการ้ต่ร้วจสอบัทร้ัพื่ย์์สิน

• ร้่วมเป็็นคณะทำงานศึกษาแนวทางการ้ป็ร้ะเมิน

ม้ลค่าทร้ัพื่ย์์สิน เพื่่�อให้้ความเห้็น และจัดทำแนวทาง 

การ้ป็ร้ะเมนิมล้ค่าของทร้พัื่ย์์สนิในแต่่ละร้าย์การ้ต่ามแบับั 

บััญชีีทร้ัพื่ย์์สินและห้นี�สิน ร้วมทั�งให้้คำป็ร้ึกษาที�เป็็น 

ป็ร้ะโย์ชีน์ต่่อการ้ต่ร้วจสอบัทรั้พื่ย์์สินและห้นี�สิน 

ของสำนักงานคณะกร้ร้มการ้ป็้องกันและป็ร้าบัป็ร้าม 

การ้ทุจร้ิต่แห้่งชีาต่ิ
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•  ร้่ วมเป็็นคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบัร้าย์ร้ับัและ 

ผู้ลป็ร้ะโย์ชีน์ต่อบัแทนการ้ให้้บัร้ิการ้วงจร้ดาวเทีย์ม 

ต่ามสัญญาดำเนินกิจการ้ดาวเทีย์มส่�อสาร้ภาย์ใน

ป็ร้ะเทศ เพื่่�อเข้าร้่วมป็ร้ะชีุม แสดงความเห้็น และ 

ให้ข้อ้เสนอแนะทางวชิีาการ้ ร้วมถุงึขอ้มล้องคค์วามร้้ต้่า่ง ๆ  

ที�เป็็นป็ร้ะโย์ชีน์ต่่อคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบัร้าย์ร้ับัและ

ผู้ลป็ร้ะโย์ชีน์ต่อบัแทนการ้ให้้บัร้ิการ้วงจร้ดาวเทีย์ม 

ต่ามสญัญาดำเนนิกจิการ้ดาวเทยี์มส่�อสาร้ภาย์ในป็ร้ะเทศ

• แต่่งต่ั�งคณะทำงานเพื่่�อศึกษาผู้ลกร้ะทบั และพื่ิจาร้ณา

ร้่างพื่ร้ะร้าชีบััญญัต่ิป็้องกันและป็ร้าบัป็ร้ามการ้ฟัอกเงิน 

(ฉบัับัที�) พื่.ศ....   ร้วมทั�งเสนอแนะให้้ข้อม้ลเพื่ิ�มเต่ิม 

แก่สำนักงานป็้องกันและป็ร้าบัป็ร้ามการ้ฟัอกเงิน 

เพื่่�อป็รั้บัป็รุ้งและเป็ลี�ย์นแป็ลงให้้เกิดความย์่ดห้ย์ุ่น 

และชี่วย์เห้ล่อผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี โดย์มีการ้ห้าร้่อ 

ร้่วมกันไป็เม่�อวันที� 11 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 

• วันที� 10 - 11 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 สห้พื่ันธุ์นักบััญชี ี

ร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ (International Federation of 

Accountants - IFAC) ได้จัดป็ร้ะชีุมแบับัเสม่อนจร้ิง 

IFAC Council Meeting 2021 สภาวิชีาชีีพื่บััญชี ี

ในฐานะสมาชีิกของ IFAC ได้เข้าร้่วมการ้ป็ร้ะชีุม 

ดังกล่าว โดย์มีนางสาวชีวนา วิวัฒน์พื่นชีาต่ิ กร้ร้มการ้

และเลขานุการ้ คณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บััญชีีด้าน 

การ้สอบับััญชีี เป็็นผู้้้แทนเข้าร้่วมป็ร้ะชีุม

  4. เผยแพรุ่ส่อ /บัทุควิามทุางวิิชาการุ

• เผยแพื่ร่บทควัามทางวัิชีาการผ่านชี่องทางต่่าง ๆ 

ของสภาวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ เพื่่�อส่�อสารก้บสมาชีิกให้้ทราบ 

แลุะส่ ง เสริมควัามเข้ า ใจิเก่� ยวัก้บวัิชีาชี่พื่ด้าน 

การสอบบญ้ชี ่ท้�งเร่�องมาต่รฐานท่�เก่�ยวัข้อง ข้อกำห้นด 

ประกาศ ห้ร่อการปฏิิบ้ต่ิงานด้านการสอบบ้ญชี่ 

โดยเผยแพื่ร่บทควัาม จิำนวัน 9 บทควัาม ด้งน่�

1) เด่อนมกร้าคม 2564 เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ห้ัวข้อ 

“S.M.A.R.T Controls วั้คซ่นป้องก้นภ้ยไซเบอร์”

2) เด่อนกุมภาพื่ันธุ์ พื่.ศ. 2564 เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ 

ห้ัวข้อ “ร่้จิ้กมาต่รฐานการบริห้ารคุณภาพื่ฉบ้บให้ม่...

ท่�กำลุ้งจิะมา” International Standard on Quality 

Management  (ISQM)  

3) เด่อนมีนาคม 2564 เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ 

“เม่�อนำมาต่รฐานการบริห้ารคุณภาพื่ (ISQM) มาใชี้

จิะเป็นประโยชีน์อย่างไร? ”

4) เด่อนเมษาย์น  2564 เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ห้ัวข้อ

“Quality Control Monitoring การต่ิดต่ามผลุ”

5) เด่อนมิถุุนาย์น 2564 เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ห้ัวข้อ 

“การเต่ร่ยมควัามพื่ร้อมส่่ระบบการบริห้ารคุณภาพื่ 

ต่ามมาต่รฐานการบริห้ารคุณภาพื่ (ISQM) สำห้ร้บ

สำน้กงานสอบบ้ญชี่ในยุค Digital”

6) เด่อนกร้กฎาคม 2564 เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ 

“บุคลุากร “ของห้ายาก” ค้ดเลุ่อกให้้ด่แลุ้วัร้กษาไวั ้

ให้้นาน ๆ ได้อย่างไร”

7) เด่อนกร้กฎาคม 2564 เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ 

“BIG DATA – น่าร่้ส่่น้กบ้ญชี่”

8) เด่อนสิงห้าคม 2564 เผู้ย์แพื่ร้่บัทความห้ัวข้อ “VRAI 

(We are AI) เทคโนโลุย่แลุะนวั้ต่กรรมการต่รวัจิสอบ

สำห้ร้บ Next-Gen Audit” 

9) เด่อนกันย์าย์น 2564 เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ห้ัวข้อ 

“กาแฟรสขมท่�ทำให้้ห้ลุายคนนอนไม่ห้ลุ้บ” 

เผยแพื่ร่คลุิปแอนิเมชี้น จิำนวัน 1 คลุิป ด้งน่�

วนัที� 1 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ได้เผู้ย์แพื่ร่้คลิป็แอนิเมชัีน 

“มาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีี ร้ห้ัส 500 เร้่�อง ห้ลักฐาน 

การ้สอบับััญชีี” ซีึ�งการ้จัดทำในร้้ป็แบับัคลิป็วิดีโอนี� 

เพื่่�อให้้ผู้้้สนใจสามาร้ถุเข้าถุึงได้ง่าย์และร้ับัชีมได้สะดวก

ต่ามชี่องทางต่่าง ๆ ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี
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TFAC Tips – Quality Management เผยแพื่ร่

ให้้ควัามร่้แลุะให้้ เกิดควัามต่ระห้น้กต่่อคุณภาพื่ 

ของสำน้กงานสอบบ้ญชี่ต่ามมาต่รฐาน ISQM 

ซึ�งเผยแพื่ร่แลุ้วั จิำนวัน 6 Tips ด้งน่�

• วันที� 4 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564 ได้เผู้ย์แพื่ร้่ TFAC Tips 

– Quality Management Ep.1

• วันที� 11 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564 ได้เผู้ย์แพื่ร้่ TFAC Tips 

– Quality Management Ep.2

• วันที� 20 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564 ได้เผู้ย์แพื่ร้่ TFAC Tips 

– Quality Management Ep.3

• วันที� 20 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 ได้เผู้ย์แพื่ร้่ TFAC Tips 

– Quality Management Ep.4 ป็ร้ะเด็นเกี�ย์วกับั 

Engagement Performance

• วนัที� 22 พื่ฤศจกิาย์น พื่.ศ. 2564 ไดเ้ผู้ย์แพื่ร้ ่TFAC Tips 

–  Qua l i t y  Managemen t  Ep . 5  ป็ร้ะ เ ด็น 

เกี�ย์วกับั Resource

• วันที� 20 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 ได้เผู้ย์แพื่ร้่ TFAC Tips 

– Quality Management Ep.6 ป็ร้ะเด็นเกี�ย์วกับั 

Risk Assessment Process

  5. การุพฒันิาและสง่เสริุมคณุภาพงานิสอบับััญชี

• เพื่่�อให้้เป็็นไป็ต่ามข้อกำห้นดของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ว่าด้วย์ ห้ลักเกณฑ์์การ้ร้าย์งานและการ้พิื่จาร้ณา 

การ้ป็ฏิิบััติ่งานของผู้้้สอบับััญชีีรั้บัอนุญาต่ พื่.ศ. 2556 

เร้่�อง การ้แจ้งและการ้ย์่นย์ันการ้ลงลาย์ม่อชี่�อต่ร้วจสอบั 

งบัการ้เงิน สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้ดำเนินการ้เพื่่�อให้้ 

ผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ป็ฏิิบััต่ิต่ามข้อกำห้นดฯ โดย์แจ้ง

เต่อ่นผู้้ส้อบับัญัชีรี้บััอนญุาต่ให้้ดำเนนิการ้แจ้งร้าย์ชี่�อธุรุ้กจิ

ที�จะต่ร้วจสอบังบัการ้เงิน และย์่นยั์นการ้ลงลาย์ม่อช่ี�อ 

ในร้ะบับัของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีให้้ถุ้กต่้องคร้บัถุ้วนภาย์ใน

กร้อบัร้ะย์ะเวลาที�กำห้นดทั�งการ้ลงลาย์มอ่ช่ี�อในปี็ 2563 

และ 2564 โดย์ป็ร้ะชีาสัมพื่นัธุผ์ู้า่นทกุชีอ่งทางการ้ส่�อสาร้

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี (Facebook Line และเว็บัไซีต่์)  

เพื่่�อให้้ผู้้้ป็ฏิิบััต่ิงานสอบับััญชีีทร้าบัและร้ีบัดำเนินการ้

• การ้ป็ร้ะชุีมห้าร้่อร่้วมกับัผู้้้สอบับััญชีี รั้บัอนุญาต่ 

และสำนักงานสอบับััญชีี  โดย์คณะกร้ร้มการ้ได้เชีิญ 

ผู้้ส้อบับัญัชีรัี้บัอนุญาต่และสำนักงานสอบับัญัชีีจำนวนห้นึ�ง 

มาชีี� แจงและทำความเข้ า ใจ เกี� ย์ว กับัมาต่ร้ฐาน 

สอบับััญชีี จร้ร้ย์าบัร้ร้ณ กฎห้มาย์ ข้อกำห้นดต่่าง ๆ 

ที�เกี�ย์วข้อง เพื่่�อทำความเข้าใจเกี�ย์วกับัการ้ป็ฏิิบััต่ิงาน

สอบับััญชีีและป็้องป็ร้ามมิให้้กร้ะทำผู้ิดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ

• เปิ็ดโคร้งการ้คลินิก TSQC1 เพื่่�อเป็็นช่ีองทางให้้ 

ผู้้้ป็ฏิิบััต่ิงานด้านการ้สอบับััญชีี เข้ามาป็ร้ึกษาห้ร้่อ 

ขอคำแนะนำเกี�ย์วกับัการ้ป็ฏิิบััติ่งานอย่์างมีคุณภาพื่ 

ต่ามมาต่ร้ฐานการ้ควบัคุมคุณภาพื่ ฉบัับัที� 1 โดย์ไม่มี 

ค่าใชี้จ่าย์ ทั�งนี� ได้ดำเนินการ้มาอย์่างต่่อเน่�อง

  6. โครุงการุ Automated Leadsheet 

(Simple E Working Papers)

• ได้พื่ฒันาโป็ร้แกร้มกร้ะดาษทำการ้อัต่โนมัต่ ิห้ร้อ่เร้ยี์กว่า 

Automated Leadsheet (Simple E Working 

Papers) จัดทำในร้้ป็แบับัไฟัล์ Excel อัต่โนมัต่ิ (Excel 

macro) เพื่่�อช่ีวย์ลดเวลาในการ้จัดทำ Leadsheet 

ให้้กับัผู้้้ป็ฏิิบััติ่งานด้านสอบับััญชีี ซีึ�งคาดว่าจะเผู้ย์แพื่ร่้ 

ให้้ผู้้้ป็ฏิิบััต่ิงานสอบับััญชีีนำโป็ร้แกร้มไป็ใชี้งานได้ 

ในชี่วงเด่อนมกร้าคม 2565

  7. โครุงการุการุพัฒนิาผ้้สอบับััญชีรุับัอนิุญาต่

และสำานิักงานิสอบับััญชีนิอกต่ลาดำทุุนิให้มีควิามพรุ้อม

เพียงพอทุี�จะเขั้าไปปฏิิบััต่ิงานิในิฐานิะผ้้สอบับััญช ี

รุับัอนิุญาต่ในิต่ลาดำทุุนิ

•  สภาวิ ชี าชีี พื่บััญชีี ไ ด้ จั ดท ำ โค ร้ งก า ร้ ร้่ ว มกั บั 

สำนักงาน ก.ล.ต่. โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ เพื่่�อพัื่ฒนา 

ผู้้้ สอบับััญชีี ร้ับัอนุญาต่และสำนักงานสอบับััญชี ี

นอกต่ลาดทุนให้้มีความพื่ร้้อมเพื่ีย์งพื่อที�จะเข้าไป็ 

ป็ฏิบิัตั่งิานในฐานะผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ในต่ลาดทุนได้ 

ซีึ�งมีสำนักงานสอบับััญชีีที� เข้าร้่วมโคร้งการ้จำนวน 

2 สำนักงาน และดำเนินการ้เสร้็จสิ�นแล้ว
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  8. โครุงการุส่งเสรุิมให้ Stakeholders เห็นิคุณค่าขัองงานิสอบับััญชี 

• สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้จัดทำโคร้งการ้ร้่วมกับัสำนักงาน ก.ล.ต่. โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อศึกษาและวิเคร้าะห้์สาเห้ตุ่ 

ที�ทำให้ผู้้้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี์ ที�เกี�ย์วขอ้งไมเ่ห้น็คณุคา่ของงานสอบับัญัชี ีอาทิ ป็ญัห้าเร้่�องการ้คัดเลอ่กผู้้ส้อบับัญัชีรี้บััอนญุาต่ 

โดย์มุง่เนน้ที�คา่บัร้กิาร้ และความต่อ้งการ้บัร้กิาร้ของผู้้ส้อบับัญัชีรี้บััอนญุาต่เพื่ยี์งเพื่่�อการ้ป็ฏิบิัตั่ติ่ามกฎห้มาย์ โดย์มเีป็า้ห้มาย์ 

เพื่่�อกำห้นดแนวการ้แก้ไขทั�งร้ะย์ะสั�นและร้ะย์ะย์าว ร้วมถึุงให้ข้้อเสนอแนะแก้ไขเพื่่�อส่งเสริ้มให้ผู้้้ม้สีว่นได้สว่นเสีย์ต่ร้ะห้นัก

ถุึงคุณค่าของงานสอบับััญชีีทั�งในป็ัจจุบัันและอนาคต่ ซีึ�งโคร้งการ้นี�จะใชี้เวลาในการ้ดำเนินโคร้งการ้ป็ร้ะมาณ 7 เด่อน 

และคาดว่าจะดำเนินการ้แล้วเสร้็จในชี่วงไต่ร้มาส 3 ป็ี 2565 

นอกจากนี� คณะอนุกร้ร้มการ้บัร้ิห้าร้การ้ทดสอบัการ้ป็ฏิิบััต่ิงานเกี�ย์วกับัการ้สอบับััญชีีได้กำห้นดจิ้ดการทดสอบควัามร่้ 

ของผ่้ขอขึ�นทะเบ่ยนเป็นผ่้สอบบ้ญช่ีร้บอนุญาต่ (CPA) ประจิำปี 2564 ได้ 2 คร้�ง เน่�องจากสถุานการ้ณ์การ้แพื่ร้่

ร้ะบัาดของเชี่�อไวร้ัส COVID-19 ที�ย์ังคงมีความรุ้นแร้งอย์่างต่่อเน่�อง จึงทำให้้การ้ดำเนินการ้จัดการ้ทดสอบัความร้้ ้

ของผู้้้ขอขึ�นทะเบัยี์นเป็็นผู้้ส้อบับัญัชีีรั้บัอนญุาต่เป็็นไป็ด้วย์ความย์ากลำบัาก ด้วย์ต้่องคำนงึถุงึความป็ลอดภัย์ของผู้้เ้ข้าร้บัั 

การ้ทดสอบัร้วมและบัุคลากร้ที�เกี�ย์วข้องในการ้ทำงานเป็็นสำคัญ สรุ้ป็สถุิต่ิการ้จัดการ้ทดสอบั CPA  ได้ดังนี�

1. สถุิต่ิผ้้เขั้ารุับัการุทุดำสอบัและสอบัผ่านิในิแต่่ละวิิชา ในิปี 2564

2. สถุิต่ิผ้้สอบัผ่านิครุบัทุุกรุายวิิชา (รุาย) ในิปี 2560 - 2564

327 1,359

143 1,039

347 1,375

390 1,099

สถิติผูเขาสอบและสอบผานในแตละวิชาในป 2564

การบัญชี 1

การบัญชี 2

การสอบบัญชี 1

(ขอบเขตใหม)

การสอบบัญชี 2

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

จำนวนผูเขาสอบที่มีผลสอบสะสมครบ 6 รายวิชา

2560 2561 2562 2563 2564

365

328

381

456

301

รวมผูสอบผาน ป 2564 (ราย) รวมผูเขารับการทดสอบ (หักขาดสอบ) (ราย)

1,824245

314 1,798

327 1,359

143 1,039

347 1,375

390 1,099

สถิติผูเขาสอบและสอบผานในแตละวิชาในป 2564

การบัญชี 1

การบัญชี 2

การสอบบัญชี 1

(ขอบเขตใหม)

การสอบบัญชี 2

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

จำนวนผูเขาสอบที่มีผลสอบสะสมครบ 6 รายวิชา

2560 2561 2562 2563 2564

365

328

381

456

301

รวมผูสอบผาน ป 2564 (ราย) รวมผูเขารับการทดสอบ (หักขาดสอบ) (ราย)

1,824245

314 1,798
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คณะกรุรุมการุวิิชาชีพบััญชีดำ้านิการุบััญชีบัรุิหารุ (คณะกรุรุมการุฯ) มีการุดำำาเนิินิงานิต่ามโครุงการุ 

อย่างต่่อเนิ่อง ดำังนิี�

ดำ้านิการุบััญชีบัรุิหารุ

  1. โครุงการุพัฒนิานิักบััญชีบัรุิหารุ 

ดำเนินโคร้งการ้บัร้ิห้าร้การ้ทดสอบันักบััญชีีบัริ้ห้าร้ (Thai Chartered of Management Accountants: TCMA) 

โดย์มวีตั่ถุปุ็ร้ะสงค์เพื่่�อพื่ฒันาศกัย์ภาพื่ของนักบัญัชีบีัร้หิ้าร้ให้ม้ขีดีความสามาร้ถุ และเพื่่�อให้เ้กิดความไดเ้ป็ร้ยี์บัเชีงิแขง่ขนั

ภาย์ใต่้การ้เป็ิดเสร้ีทางการ้ค้าในป็ร้ะชีาคมโลก อันจะทำให้้นักบััญชีีบัร้ิห้าร้ของป็ร้ะเทศไทย์มีโอกาสพื่ัฒนาศักย์ภาพื่ 

และเป็็นที�ย์อมรั้บัเชี่นเดีย์วกับัผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีบัริ้ห้าร้ในต่่างป็ร้ะเทศ ซีึ�งเปิ็ดรั้บัสมัคร้การ้อบัร้มเพื่่�อเต่รี้ย์ม 

ความพื่ร้้อมเพื่่�อเข้าทดสอบัโคร้งการ้ดังกล่าว ผู้่านร้ะบับัออนไลน์ผู้่าน Microsoft Teams จำนวน 1 รุ้่น และมีจำนวน 

ผู้้้เข้าอบัร้มในแต่่ละวิชีา ดังนี� 

วิิชา กำาหนิดำการุอบัรุม จำานิวินิผ้้เข้ัาอบัรุม (คนิ)

วิชีา Strategic Management (การ้จัดการ้เชีิงกลย์ุทธุ์) วันที� 24 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 47

วิชีา Risk Management (การ้บัร้ิห้าร้ความเสี�ย์ง) วันที� 25 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 48

วิชีา Financial Strategy (กลย์ุทธุ์ทางการ้เงิน) วันที� 26 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 53
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  2. หลักส้ต่รุอบัรุมโครุงการุ CFO Certificate  

รุุ่นิ 23 ปี 2564 

ห้ลักส้ต่ร้นี�ได้จัดมาอย์่างต่่อเน่�องในทุก ๆ ป็ี เพื่่�อส่งเสร้ิม 

และพัื่ฒนานักบััญชีีบัร้ิห้าร้และการ้เงิน โดย์เน้น 

ที�ป็ร้ะโย์ชีน์ของผู้้้บัร้ิห้าร้ที�เข้าอบัร้มและคุณภาพื่ของ

ห้ลักส้ต่ร้ ซีึ�งได้พื่ัฒนาและป็ร้ับัป็รุ้งห้ัวข้อและเน่�อห้า 

ให้้ทันสมัย์เพื่่�อสนับัสนุนการ้สร้้างความสามาร้ถุ 

ในการ้แข่งขันของป็ร้ะเทศ โดย์มีห้ัวข้อสำคัญที�จำเป็็น

เกี�ย์วกับัการ้เป็ลี�ย์นแป็ลงของเศร้ษฐกิจและการ้กำกับั

ด้แล เชี่น Digital Finance Impact on Financial 

Inclusion and Stability, Sustainable Finance 

Framework, Future Workforce Management 

Trend แลุะ ESG Integration into Business เป็น็ต่น้ 

และเร้ยี์นเชีญิผู้้บ้ัริ้ห้าร้มากป็ร้ะสบัการ้ณ์จากห้ลากห้ลาย์

องค์กร้มาร้่วมเป็็นวิทย์ากร้ 

ในป็ี 2564 เน่�องจากสถุานการ้ณ์การ้แพื่ร้่ร้ะบัาดของ 

เชี่�อไวร้ัส COVID-19 จึงได้ป็รั้บัร้้ป็แบับัการ้อบัร้ม

ห้ลุ้กส่ต่ร CFO Certification Program เป็็นร้้ป็แบับั 

ผู้สม (Hybrid) โดย์จัดอบัร้มในรุ้่นที�  23 ร้ะห้ว่าง 

วันที� 24 - 25 กันย์าย์น, 2, 9, 16, 23, 30 ตุ่ลาคม และ 

5 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 และมีผู้้้เข้าร้่วมโคร้งการ้

จำนวน 47 คน โดย์ในวันแร้กได้มีการ้ดำเนินการ้ 

จัดอบัร้มร้้ป็แบับัออนไลน์ผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom และ

ถุา่ย์ทอดสดผู้า่น Facebook ในชีว่งพื่ธิุเีป็ดิ และต่อ่เน่�อง

ดว้ย์การ้จดัเสวนาในห้วัขอ้พื่เิศษ “CFO as A Business 

Partner to CEO” โดย์นางสาวภัทร้ลดา สง่าแสง 

ป็ร้ะธุานคณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บัญัชีด้ีานการ้บัญัชีบีัริ้ห้าร้ 

เป็็นผู้้้ดำเนินร้าย์การ้ และมีนางสาวจร้ีพื่ร้ จารุ้กร้สกุล 

ป็ร้ะธุานคณะกร้ร้มการ้และป็ร้ะธุานเจ้าห้น้าที�บัร้ิห้าร้

กลุ่ม บัร้ิษัท ดับับัลิวเอชีเอ คอร้์ป็อเร้ชีั�น จำกัด (มห้าชีน)  

และนางสาวจิร้าพื่ร้ ขาวสวัสดิ� ป็ร้ะธุานเจา้ห้น้าที�บัร้หิ้าร้

และกร้ร้มการ้ผู้้้จัดการ้ให้ญ่ บัร้ิษัท ป็ต่ท. น�ำมัน และ 

การ้ค้าป็ลีก จำกัด (มห้าชีน) ร้่วมการ้เสวนา 

ทั�งนี� เม่�อวันที� 27 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ณ โร้งแร้ม

อนิเต่อร์้คอนติ่เนนทอล กรุ้งเทพื่ฯ  ได้จดัพิื่ธุมีอบัวุฒบิัตั่ร้

ให้้กับัผู้้้ผู่้านการ้อบัร้มห้ลักส้ต่ร้ CFO Certification 

Program รุ้่นที� 23 จำนวน 44 คน

  3. โครุงการุ CIMA - TFAC Membership 

program  

เป็็น โคร้งการ้ ร่้วมม่อร้ะห้ ว่างสภาวิ ชีาชีีพื่บััญชีี 

โดย์คณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บััญชีีด้านการ้บััญชีีบัริ้ห้าร้ 

กับัสถุาบัันนักบััญชีีบัร้ิห้าร้ (Chartered Institute of  

Management Accountants : CIMA) ป็ร้ะเทศอังกฤษ  

เพื่่�อดำเนินโคร้งการ้ “CIMA–FAP Strategic Partnership 

/CIMA - TFAC Membership program” ที�เป็ิด

โอกาสให้้สมาชิีกสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีที�มีป็ร้ะสบัการ้ณ์ 

ด้านการ้บัร้ิห้าร้จัดการ้ไม่น้อย์กว่า 3 ป็ี ได้ร้ับัสิทธุิ

พื่ิเศษ Fast-Track โดย์เข้าทดสอบัและผู้่านการ้ทดสอบั 

วิชีา Strategic Case Study เพื่ีย์งวิชีาเดีย์ว และได้ร้ับั 

การ้อบัร้มแบับัเข้มข้นก่อนการ้ทดสอบั ในร้าคา 

ค่าสมัคร้สอบั 1,500 ป็อนด์ (จากป็กต่ิร้าคาเต่็ม 2,200 

– 3,700 ป็อนด์) และเปิ็ดรั้บัสมัคร้สมาชิีกที�สนใจเขา้ร่้วม

โคร้งการ้รุ้น่ 3 ต่ั�งแต่เ่ดอ่นมกร้าคมถึุงวนัที� 17 พื่ฤษภาคม 

พื่.ศ. 2564 โดย์มีสมาชีิกสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าร้่วม

โคร้งการ้ จำนวน 10 คน ทั�งนี� CIMA ได้จัดอบัร้มวิชีา 

Strategic Case Study COURSE ร้้ป็แบับัออนไลน์

ผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom โดย์วิทย์ากร้จาก CIMA ร้ะห้ว่าง 

เด่อนกร้กฎาคม - สิงห้าคม 2564 และจัดทดสอบั 

ร้้ป็แบับัออนไลน์ร้ะห้ว่างวันที�  25 – 27 สิงห้าคม 

พื่.ศ. 2564 และมีสมาชิีกสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าทดสอบั  

6 คน โดย์สอบัผู้่านและได้เป็็น CGMA จำนวน 3 คน
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  4. เขั้ารุ่วิมการุหารุือแนิวิทุางควิามรุ่วิมมือในิปี 2021 รุ้ปแบับัออนิไลนิ์ผ่านิโปรุแกรุม Zoom กับั CIMA

เม่�อวันที� 24 กุมภาพื่ันธุ์ พื่.ศ. 2564 นางสาวภัทร้ลดา สง่าแสง ป็ร้ะธุานคณะกร้ร้มการ้ฯ ได้เข้าร้่วมการ้ห้าร้่อกับัผู้้้แทน 

จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ในร้ป้็แบับัออนไลน์ผู้า่นโป็ร้แกร้ม Zoom เพื่่�อทำ 

ความร้้้จักร้ะห้ว่างกัน และเสนอแนวทางความร้่วมม่อในโคร้งการ้ต่่าง ๆ โดย์ CIMA ได้เสนอร้่างโคร้งการ้ดังนี� 

1) Thai Certified Management Accountants – Global Business Leaders Programme (TCMA - G) 

ซีึ�งเป็็นโคร้งการ้ค้่ขนานกับัโคร้งการ้ TCMA ของไทย์ โดย์มุ่งเน้นกลุ่ม C-Suite ที�ไม่ใชี่สมาชีิกสภาวิชีาชีีพื่บััญชี ี

โดย์จะได้ร้ับัวุฒิบััต่ร้พื่ร้้อมกันสองใบั ค่อ CGMA ของ CIMA และ TCMA ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ซีึ�งอย์้่ร้ะห้ว่างพื่ิจาร้ณา

แนวทางดำเนินการ้เพื่่�อให้้ผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้วิชีาชีีพื่บััญชีีไทย์ได้ร้ับัป็ร้ะโย์ชีน์ส้งสุด 

2) การเย่�ยมชีมสภาวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ในร่ปแบบเสม่อนจิริงผ่านระบบออนไลุน์จิาก CEO ของ Association เน่�องจาก

สถุานการ้ณ์การ้แพื่ร้่ร้ะบัาดของเชี่�อไวร้ัส COVID-19 ทำให้้ไม่สามาร้ถุเดินทางมาป็ร้ะเทศไทย์ได้ ดังนั�น นาย์แบัร้ี� 

ซีี เมลาคอน ป็ร้ะธุานและ CEO ของ AICPA และ CEO ของ Association จึงมีแผู้นเย์ี�ย์มชีมสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี และ 

ลงนาม MOU ความร้่วมม่อ 2 ฉบัับั ในร้้ป็แบับัออนไลน์ 

3) การจิด้แขง่ขน้วิัเคราะห์้กรณศึ่กษาทางธุรกิจิในรป่แบบออนไลุน์ผา่นโปรแกรม Zoom (Global Business Chal-

lenge : GBC)  โดย์ความร่้วมมอ่ร้ะห้ว่างสภาวิชีาชีพีื่บัญัชี ีและ Chartered Institute of Management of Accountants 

(CIMA) ซีึ�งโคร้งการ้ดังกล่าวได้เคย์จัดแล้วที�ป็ร้ะเทศฟิัลิป็ปิ็นส์ ในปี็ 2563 สำห้รั้บัปี็ 2564 ได้จัดการ้แข่งขัน Glob-

al Business Challenge (GBC) 2021 ในร้ะดับัป็ร้ะเทศไทย์ ซีึ�งคณะกร้ร้มการ้ฯ ให้้ความร้่วมม่อในโคร้งการ้นี� 

เพื่่�อส่งเสร้มิและสนบััสนนุให้้นสิติ่และนกัศกึษาในป็ร้ะเทศไทย์นำความร้้ม้าใช้ีในการ้สร้้างความเป็ลี�ย์นแป็ลงให้้กบััโลกธุรุ้กจิ 

โดย์กร้ณีศกึษาจะให้้นิสติ่และนักศึกษาวางแผู้น วเิคร้าะห์้สถุานการ้ณ์ และออกแบับักลยุ์ทธ์ุการ้ดำเนินธุรุ้กิจให้้บัร้ร้ลุเป้็าห้มาย์ 

ในการ้แข่งขันคร้ั�งนี�มีนิสิต่และนักศึกษา จากห้ลาย์มห้าวิทย์าลัย์เข้าร้่วมแข่งขัน โดย์ในวันที� 19 กันย์าย์น พื่.ศ. 2564 

ได้ป็ร้ะกาศผู้ลร้างวัลการ้แข่งขัน Global Business Challenge (GBC) 2021 ในร้ะดับัป็ร้ะเทศไทย์ ซีึ�งนางสาวภัทร้ลดา 

สง่าแสง ป็ร้ะธุานคณะกร้ร้มการ้ฯ ได้ร้่วมงานและกล่าวแสดงความย์ินดีกับันิสิต่และนักศึกษาที�ได้ร้ับัร้างวัลในการ้จัด

กิจกร้ร้มนี�สรุ้ป็ผู้ลการ้แข่งขันและร้าย์ชี่�อทีมที�ได้ร้ับัโล่ร้างวัลและป็ร้ะกาศนีย์บััต่ร้มี ดังนี�

ผลการุต่ัดำสินิ ช่อทุีม สถุาบัันิ

ชีนะเลิศ Le Petit Monde Consulting จิุฬาลุงกรณ์มห้าวัิทยาลุ้ย

ร้องชีนะเลิศอันดับั 1 Stellar Consulting มห้าวัิทยาลุ้ยธรรมศาสต่ร์

ร้องชีนะเลิศอันดับั 2 The Blueprint มห้าวัิทยาลุ้ยแสต่มฟอร์ด

ทั�งนี� ทมี “Le Petit Monde Consulting” 

จากจุฬาลงกร้ณ์มห้าวิทย์าลัย์ ที�ชีนะเลิศ

จะได้ไป็แขง่ขันต่อ่ในร้อบัร้ะดับัภมิ้ภาคกับั

ทีมที�ชีนะเลิศจากป็ร้ะเทศเวีย์ดนามและ

ฟัิลิป็ป็ินส์ ในวันที� 10 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์50



  5. การุจัดำทุำาบัทุควิามและเอกสารุวิิชาการุ 

เผู้ย์แพื่ร่้บัทความทางวิชีาการ้เพ่ื่�อให้้สมาชิีกได้ศึกษา 

ผู้่าน TFAC Newsletter จำนวน 2 บัทความ

1) บัทความห้วัขอ้ “Upskill แลุะ Reskill ควัามทา้ทาย

สำห้ร้บ CFO แลุะผ่้ประกอบวิิัชีาชี่่พื่บ้้ญช่ีในโลุก 

ท่��เปลุ่��ยนแปลุงอย่่างรวัดเร็็วั” ฉบัับัที� 97 เด่อนมกร้าคม 

2564

2) บัทความห้ัวข้อ “Finance Shared Services : 

ทางรอดของธุรกิจิท่� CFO ควัรพิื่จิารณา” ฉบัับัที� 98 

เด่อนเมษาย์น 2564

Upskill และ Reskill

ควิามทุ้าทุายสำาหรุับั CFO และผู้้้ปรุะกอบัวิิชาชีพบััญชี

ในโลกทุี�เปลี�ยนแปลงอย่างรุวิดำเรุ็วิ

บัทุนำา

 ทุกวันนี� เร้าอย์่่ ในโลกมีการ้เปลี�ย์นแปลงเกิดขึ�น 
อย์่่ตลอดเวลา และในอัตร้าที� ร้วดเร็้ว ขึ�น มีการ้พัื่ฒนา 
ด้านวิทย์าศาสตร์้และเทคโนโลย์ีให้ม่ ๆ มาอย์่างไม่ห้ย์ุดนิ�ง อาทิ 
Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Robotic 
Process Automation (RPA), Cloud Computing, Internet 
of Things (IoT) และ Cognitive Technology เป็นต้น 
จนทำาให้้เกิด Disruption ในการ้เปลี�ย์นร่้ปแบับัการ้ดำาเนินธุุร้กิจ 
การ้ใช้ีชีีวิตปร้ะจำาวัน และวิธีุการ้ทำางานของแต่ละสาย์อาชีีพื่ 
อย์่างที�ไม่เคย์เกิดขึ�นมาก่อน ส่งผู้ลให้้ภู่มิศาสตร้์การ้แข่งขัน 
ในธุุร้กิจมีการ้เปลี�ย์นร่้ปแบับัด้วย์เช่ีนกัน การ้ชีี�วัดความสามาร้ถ
ในการ้แข่งขันจะไม่ได้ขึ�นอย์่่กับั “ขนาด” ห้ร่้อ “เสถีย์ร้ภูาพื่” 
อีกต่อไป แต่จะเป็นเร่้�องของ “ความเร็้ว” ในการ้ปรั้บัเปลี�ย์น
โคร้งสร้้างและกลย์ุทธ์ุในการ้ดำาเนินธุุร้กิจ และวิธีุการ้ทำางาน 
ให้้เกิดปร้ะสิทธิุภูาพื่ที�ส่งขึ�น ที�จะเป็นตัวชีี�วัดสำาคัญในการ้ร้ักษา
ความสามาร้ถในการ้แข่งขันต่อไปในอนาคต ดังนั�นการ้พัื่ฒนา
ความสามาร้ถในการ้แข่งขันของบุัคลากร้ในแต่กลุ่มอาชีีพื่จะเป็น
ปร้ะเด็นที�องค์กร้ต่าง ๆ ให้้ความสำาคัญมากขึ�น ส่งเสริ้มและ 
ขับัเคล่�อนให้้องค์กร้มีวัฒนธุร้ร้มการ้เรี้ย์นร้่้อย์่างไม่ห้ย์ุดนิ�ง 
เพ่ื่�อเตรี้ย์มพื่ร้้อมต่อการ้เปลี�ย์นแปลงที�เกิดขึ�นได้ต่อไป

 ผู้่้ที�ปร้ะกอบัวิชีาชีีพื่สาย์งานการ้เงินและบััญชีีเองนั�น 
เป็นสาย์อาชีีพื่ที�มีความจำาเป็นต้องเรี้ย์นร้่้พัื่ฒนาทักษะให้ม่ในห้น้าที�
การ้งานอย่์างมากที�สุด เน่�องจากเป็นสาย์งานที�จะมีแน้วโน้ม 
การ้ทดแทนแร้งงานด้วย์เทคโนโลยี์และนวัตกร้ร้มให้ม่เป็นอันดับั
ต้น ๆ  ในอีก 5 ปีข้างห้น้า ด้วย์ภูาพื่ลักษณ์์ที�เป็นงานที�ต้องใช้ีทักษะ
เฉพื่าะเจาะจง ส่วนให้ญ่เป็นงานลักษณ์ะ Routine เพ่ื่�อเป็นไป
ตามร้ะเบีัย์บักฎเกณ์ฑ์์ห้ร่้อเป็นเพีื่ย์งแค่ห้น่วย์งานสนับัสนุนธุุร้กิจ
เท่านั�น  แม้แต่ผู้่้บัริ้ห้าร้ร้ะดับัส่งสุดในสาย์งานการ้เงินอย่์าง CFO เอง 
ต้องมีการ้เปลี�ย์นแปลงบัทบัาทในองค์กร้ ให้้มีความร้่้และทักษะ
ให้ม่นอกเห้น่อจากบัริ้ห้าร้ทางการ้เงิน วางแผู้นการ้พัื่ฒนาเส้นทาง
อาชีีพื่และส่งเสริ้มการ้เรี้ย์นร้่้และฝึึกฝึนทักษะให้ม่แก่บุัคลากร้ 
ให้้มีความพื่ร้้อมต่อวิธีุการ้ทำางานในบัทบัาทให้ม่ที�ช่ีวย์เพิื่�มม่ลค่า
ทางธุุร้กิจต่อไปได้
 ในช่ีวง 4-5 ปีที�ผู่้านมา ปร้ะเด็นเร่้�อง Big Data เป็นสิ�งที� 
ทุกองค์กร้ให้้ความสนใจเป็นอย่์างมาก และด้วย์ความก้าวห้น้า 
ของเทคโนโลยี์และนวัตกร้ร้มสมัย์ให้ม่ ปัจจุบัันมีเคร่้�องม่อ 
ที�สามาร้ถเก็บัข้อม่ลทางธุุร้กิจได้อย่์างมากมาย์ในห้ลากห้ลาย์มิติ 
และมีบัริ้ษัทที�พื่ย์าย์ามแปลงสภูาพื่องค์กร้ของตนให้้เป็น Data 
Driven Organization มากขึ�น โดย์ที�ต้องมีกลยุ์ทธ์ุการ้พัื่ฒนา 
ขีดความสามาร้ถขององค์กร้อย่์างทั�วถึง มีแผู้นการ้ลงทุน 

ในเทคโนโลยี์ให้ม่ควบัค่่ไปกับัการ้พัื่ฒนาความร้่้และทักษะของบุัคลากร้ในการ้ใช้ี
เทคโนโลยี์ดังกล่าว ด้วย์ปร้ะเด็นนี�เอง บุัคลากร้สาย์งานการ้เงินและบััญชีี ซึึ่�งมีทักษะ
ในการ้ร้วบัร้วมและวิเคร้าะห์้ข้อม่ลเชิีงธุุร้กิจ จึงมีความสำาคัญอย่์างยิ์�งในการ้ขับัเคล่�อน
องค์กร้ให้้เป็น Data Driven Organization อย่์างแท้จริ้ง และมีความจำาเป็นที� 
ต้องพัื่ฒนาความร้่้และทักษะการ้ทำางานให้ม่ เพ่ื่�อย์กร้ะดับัขีดความสามาร้ถขององค์กร้
ให้้มีความพื่ร้้อมที�จะเติบัโตต่อไป ท่ามกลางความเปลี�ย์นแปลงที�เกิดขึ�นอย่่์ตลอดเวลา

อะไรุคือการุ Upskilling และ Reskilling ?

 การ้ Upskilling ห้ร่้อ พัื่ฒนาทักษะโดย์การ้เรี้ย์นร้่้วิธีุการ้ทำางานให้ม่ ๆ 
เ พ่ื่� อใ ห้้ดำา เ นินงานที�ทำาอ ย่่์ใ ห้้แตกต่างจากเ ดิม เช่ีนนักบััญชีีเรี้ย์น ร้่้ วิ ธีุการ้ 
นำากร้ะบัวนการ้ Robotics Process Automation เพ่ื่�อจัดเตรี้ย์มข้อม่ลทางการ้เงิน 
ลักษณ์ะ Real-time ให้้แก่กลุ่มบุัคคลที�เกี�ย์วข้อง ทั�งภูาย์ในและนอกองค์กร้ 
ได้อย่์างทั�วถึง ในขณ์ะที� Reskilling ห้ร่้อ พัื่ฒนาทักษะให้ม่ห้ร่้อทักษะที�ส่งขึ�น 
เพ่ื่�อสามาร้ถทำางานห้ร่้อรั้บับัทบัาทให้ม่ในองค์กร้ได้ เช่ีน พื่นักงานบัริ้ษัท 
ในสาย์งานบััญชีีที�มีห้น้าที�ทำา Data Entry เรี้ย์นร้่้ทักษะวิเคร้าะห์้ข้อม่ลเชิีง Big Data ห้ร่้อ 
เรี้ย์นร้่้วิธีุการ้ใช้ีเคร่้�องม่อ AI เพ่ื่�อตร้วจสอบัและปร้ะเมินความเสี�ย์งในการ้ทุจริ้ต 
ทางบััญชีีได้ โดย์พื่นักงานที�ผู่้านการ้ Reskilling ห้ร่้อ Upskilling สามาร้ถนำาความร้่้ 
ดังกล่าวมาพัื่ฒนาทักษะของบุัคลากร้ในองค์กร้ได้ด้วย์เช่ีนกัน

ทางรอดของธุรกิจที่

 ในสถานการณ์ปจัิจิบุน้ การระบาดของ COVID-19 ไดก้อ่ให้เ้กดิผลุกระทบไปท้�วัทกุวังการ 
ไมว่ัา่จิะเปน็ธรุกจิิการคา้ การเงนิ การธนาคาร การลุงทนุ ธรุกจิิการบนิ ฯลุฯ ทำาให้ร้ะบบเศรษฐกจิิ 
เกิดควัามปั่นป่วัน ส่งผลุกระทบโดยรวัมเป็นลุ่กโซ่ ผลุสำารวัจิของห้ลุายสำาน้กได้ม่การ 
ประมาณการฟื้นต้วัของกิจิกรรมทางธุรกิจิน่าจิะอย่่ในชี่วังครึ�งห้ลุ้งของปี 2564

 การ้ปร้ับัตัวขององค์กร้ที�ต้องเผู้ชิีญกับัความไม่แน่นอนทางเศร้ษฐกิจซึึ่�งมีความกดดัน 
อย่์างมากในการ้ลดค่าใช้ีจ่าย์ การ้จัดองค์กร้ให้้อย่่์ในร่้ปแบับัของ Shared Services Operation 
เพ่ื่�อให้้มีการ้บัร้ิห้าร้งานอย์่างมีปร้ะสิทธิุภูาพื่ที� CFO ห้ลาย์ท่านขององค์กร้ชัี�นนำาได้นำามาปฏิิบััติและ
เห็้นผู้ลได้จริ้ง ก็น่าจะเป็นทางเล่อกที� CFO ควร้นำามาพิื่จาร้ณ์า

 ห้ลักการ้ของ SSO เริ้�มต้นจากการ้ที� Business Unit (BU) ต้องการ้ที�จะทุ่มเทความสนใจ 
ไปในการ้บัริ้ห้าร้งานที�เกี�ย์วข้องกับักลยุ์ทธ์ุต่าง ๆ  ขององค์กร้เพ่ื่�อเพิื่�มกำาไร้โดย์มีการ้โอนงานที�เกี�ย์วข้อง 
กับังาน Transactional ห้ร่้องานที�เป็นงาน Routine ออกมาจาก BUs แล้วไปร้วมกันไว้ที� Shared 
Services Operation การ้ทำาเช่ีนนี�จะทำาให้้เร้าร้วบัร้วม Resources ได้จำานวนห้นึ�งที�จะทำางาน 
Support BUs ต่าง ๆ โดย์มีต้นทุนของการ้ให้้บัริ้การ้ที�ลดลง ในขณ์ะเดีย์วกันจะมีบัริ้การ้ที�ดีขึ�น 
เม่�อเร้าร้วมศ่นย์์ไว้ที� SSO แล้วก็จะเป็นการ้สะดวกมากขึ�นในการ้นำาเทคโนโลย์ีให้ม่ ๆ เข้ามาใช้ี 
ในการ้ปร้ับัปรุ้งกร้ะบัวนการ้การ้ทำางาน การ้จัดให้้มีการ้ทำา Process Improvement ภูาย์ใน SSO 
ถ่อเป็นหั้วใจสำาคัญในการ้บัริ้ห้าร้งานของ Shared Services

 แห้ลง่ที�มาของ Saving ของ SSO ได้แก่ การ้ทำา Re-engineering, การ้ทำา Standardization, 
การ้ Consolidation, การ้Transformation ของกร้ะบัวนการ้การ้ทำางาน ร้วมไปถึงการ้นำาเอา 
Best Practices มาปร้ะย์ุกต์ใช้ีให้้เข้ากับัวัฒนธุร้ร้มขององค์กร้ เม่�อเร้าย้์าย์งานมาอย่่์ที�เดีย์วกัน 
ทำาโดย์กลุ่มคนเดีย์วกันก็จะต้องมีการ้เปลี�ย์นแปลงงานให้้เป็น Process เดีย์วกันที�เร้าเรี้ย์กว่า 
การ้ทำา Standardization Processes โดย์เป้าห้มาย์ค่อทำาให้้มีปร้ะสิทธิุภูาพื่มากขึ�นและมีการ้ 
ควบัคุมภูาย์ในที�ดี

 ถ้าขอ 3 คำาเพื่ื�อให้้คำาจิำาก้ดควัามของปีท่�ผ่านมา ก็น่าจิะเป็น

‘SSO

without

IT support

is unthinkable’

Shared Services Operation (SSO) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

โดย นางกัญญา นิวัฒนสกุล
กร้ร้มการ้ในคณ์ะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บััญชีีด้านการ้บััญชีีบัร้ิห้าร้

ควรพิจารณา
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คณะกรุรุมการุวิิชาชีพบััญชีดำ้านิการุวิางรุะบับับััญชี (คณะกรุรุมการุฯ) มีควิามมุ่งมั�นิต่ั�งใจในิการุพัฒนิา 

และส่งเสรุิมผ้้ปรุะกอบัการุวิิชาชีพบััญชีและผ้้ มีส่วินิได้ำเสียหลักทุุกภาคส่วินิให้มีควิามรุ้้ดำ้านิ 

การุวิางรุะบับับััญช ีซึ่่�งปรุะกอบัดำว้ิยศาสต่รุท์ุี�เกี�ยวิขัอ้งหลายแขันิง อาทุ ิ การุออกแบับัและพฒันิารุป้แบับั 

และกลยุทุธ์ทุางธุรุกิจ (Business Model an Strategies) การุออกแบับัและพัฒนิารุ้ปแบับัและกลยุทุธ์

ในิการุดำำาเนิินิงานิ (Operating Model and Strategies) การุกำากับัดำ้แลกิจการุและการุกำากับัดำ้แล 

ดำ้านิเทุคโนิโลยีสารุสนิเทุศ (Corporate and Information Technology Governance) การุบัรุิหารุ

จัดำการุควิามเสี�ยงองค์กรุและการุบัรุิหารุจัดำการุควิามเสี�ยงดำ้านิเทุคโนิโลยีสารุสนิเทุศ (Enterprise and 

Information Technology Risk Management) การุปรุะเมินิและพัฒนิารุะบับัการุควิบัคุมภายในิ 

(Internal Control System)  โดำยมุ่งหวิังให้ผ้้ปรุะกอบัวิิชาชีพบััญชีและผ้้มีส่วินิไดำ้เสียนิั�นิ ๆ มีขั้อม้ล 

ควิามรุ้้ และเครุ่องมือด้ำานิการุวิางรุะบับับััญชีทุี�จำาเป็นิและเป็นิปรุะโยชน์ิต่่อการุปฏิิบััติ่งานิและการุดำำาเนิินิ

ธุรุกิจให้ก้าวิทัุนิหรืุอก้าวินิำาการุเปลี�ยนิแปลงและควิามก้าวิหน้ิาขัองสภาพแวิดำล้อมทุางธุรุกิจ เทุคโนิโลยี 

และสงัคม อนัิจะชว่ิยใหธุ้รุกจิ เศรุษฐกจิ และสงัคมขัองปรุะเทุศมกีารุพฒันิาและเติ่บัโต่ทีุ�ต่่อเน่ิองและมั�นิคง 

ดำ้านิการุวิางรุะบับับััญชี

ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีียุ์คให้ม่จึงควร้ต้่องมีความร้้้ 

ความเข้าใจและทักษะความสามาร้ถุ ในการ้วางและ

พื่ัฒนาร้ะบับัและร้ะบับับััญชีี ร้วมถุึงเป็็นบุัคลากร้ 

ห้ลักห้นึ�งในการ้วางและพื่ัฒนาร้ะบับัและร้ะบับับััญชีี 

ของธุุร้กิจ ซีึ�งผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีอาจมีบัทบัาท 

ในฐานะเจ้าของร้ะบับัและข้อม้ลทางการ้บััญชีี ห้ร้่อ 

ในฐานะนักวางร้ะบับั ห้ร้่อในฐานะผู้้้ใชี้งานห้ลัก ห้ร้่อ 

ในฐานะผู้้้ด้แลร้ะบับั ห้ร้่อในฐานะผู้้้กำกับัด้แลห้ร้่อ 

ต่ร้วจสอบัร้ะบับัและข้อม้ลทางการ้บััญชีี เพื่่�อให้้ร้ะบับั

และร้ะบับับัญัชีขีองธุรุ้กจิเป็น็ร้ะบับัที�ไดร้้บััการ้ออกแบับั

อย์่างดีต่ั�งแต่่ต่้น (By Design) ที�สามาร้ถุช่ีวย์สนับัสนุน

การ้บัริ้ห้าร้และการ้ดำเนินงานของธุุร้กิจ เชี่น ทำให้้

กร้ะบัวนการ้การ้ป็ฏิิบััต่ิงานมีความคล่องต่ัว สะดวก 

ร้วดเร้็ว และป็ลอดภัย์มากขึ�น นอกจากนี� ในการ้วาง

และพัื่ฒนาร้ะบับัและร้ะบับับััญชีีของธุุร้กิจ จำเป็็นต้่อง

พื่ิจาร้ณาถุึงร้ะบับังานของธุุร้กิจที�เกี�ย์วโย์งกันต่ั�งแต่่ต่้น

ไป็ถึุงร้ะบับับััญชีีและร้ะบับัจัดทำข้อม้ลและร้าย์งาน 

ต่่าง ๆ เพื่่�อการ้ป็ฏิิบััติ่งานและการ้ต่ัดสินใจ ซีึ�งในการ้

พื่ิจาร้ณาดังกล่าวจำเป็็นต่้องคร้อบัคลุมถุึงองค์ป็ร้ะกอบั

ที�สำคัญของร้ะบับั ได้แก่ ซีอฟัต์่แวร์้ ฮาร์้ดแวร์้ ข้อม้ล 

บัุคลากร้ และกร้ะบัวนการ้ธุุร้กิจที�เกี�ย์วข้อง โดย์ร้วมถึุง 

ร้ะบับัการ้ควบัคุมภาย์ใน ร้ะบับัการ้บัร้ิห้าร้ความเสี�ย์ง 

และการ้กำกับัด้แลกิจการ้ร้วมถุึงการ้กำกับัด้แล 

ด้านเทคโนโลย์ีสาร้สนเทศที�มีป็ร้ะสิทธุิผู้ล อาทิ มีการ้

แบั่งแย์กห้น้าที�ที�ดี มีการ้รั้กษาความมั�นคงป็ลอดภัย์ 

จากภยั์คกุคามทางไซีเบัอร้ ์สามาร้ถุป็อ้งกนัการ้ทจุร้ติ่กอ่น 

ที�ความเสีย์ห้าย์จะเกิดขึ�น ร้วมถุึงมีมาต่ร้การ้ที�ดีในการ้ 

ต่อ่ต่า้นการ้คอร์้ร้ปั็ชีนัในองค์กร้ และมีการ้วางและพัื่ฒนา

ร้ะบับัเพื่่�อให้้สามาร้ถุป็ฏิิบััติ่ต่ามกฎห้มาย์ที�เกี�ย์วข้องได้

ต่ั�งแต่่ต่้น อาทิ กฎห้มาย์คุ้มคร้องข้อม้ลส่วนบัุคคล      
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การ้ที�ธุุร้กิจจะสามาร้ถุวางและพื่ัฒนาร้ะบับับััญชีีที�ดีได้ 

ผู้้้ที�เกี�ย์วข้องห้ลัก โดย์เฉพื่าะผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ไม่ว่าจะอย์้่ในบัทบัาทใด จำเป็็นต้่องสามาร้ถุมองเห็้น

และมีความเข้าใจภาพื่ร้วมของกร้ะบัวนการ้ป็ฏิิบััติ่งาน

และความสมัพื่นัธุข์องกร้ะบัวนการ้ดังกลา่วกบััเทคโนโลย์ี 

ที�ใชี้และข้อม้ลที�เกี�ย์วข้องอย์่างเพื่ีย์งพื่อที�จะร้ะบัุและ

ป็ร้ะเมนิความเสี�ย์ง  และร้ะบัมุาต่ร้การ้จดัการ้ความเสี�ย์ง 

ห้ร้่อการ้ควบัคุมที�มีป็ร้ะสิทธุิผู้ลและป็ร้ะสิทธุิภาพื่ 

เพื่่�อให้้ร้ะบับัที�วางไว้สามาร้ถุนำไป็ใชี้งานได้ในย์ุคที�ม ี

การ้เป็ลี�ย์นแป็ลงไป็ส้ง่านที�ทนัสมัย์กวา่ ร้ะบับัเทคโนโลยี์

สาร้สนเทศที�ก้าวล�ำย์ุคไป็ถุึงการ้ทำงานที� เป็็นการ้

ป็ร้ะมวลผู้ลข้อม้ลแบับัเร้ีย์ลไทม์ สามาร้ถุบัันทึกและ 

เข้าถุึงข้อม้ล จากที�ใด ๆ เวลาใด ๆ ด้วย์อุป็กร้ณ์ใด ๆ 

ก็ได้ (Anytime, Anywhere, Any Device) อย์้่บัน

พื่่�นฐานของ Single-Entry Design Principle ค่อ 

“ลุดงานท่�ซ�ำซ้อน” ข้อม้ลในร้้ป็อิเล็กทร้อนิกส์ที�อย์้่

ในร้ะบับัมีความย์่ดห้ย์ุ่นต่่อการ้ Check in & out 

เพื่่�ออำนวย์ความสะดวกในการ้นำเข้าห้ร้่อส่งออก

ข้อม้ล เชี่น ใบัแจ้งห้นี�ที�เคย์เป็็นกร้ะดาษมากมาย์ที�ส่งมา 

ทางไป็ร้ษณีย์์ให้้ล้กค้า กลับักลาย์เป็็น e-Bill เพื่ร้าะ

ล้กค้าสมัคร้ใจชี่วย์กันลดกร้ะดาษ เพื่่�อป้็องกันโลกร้้อน 

การ้ชีำร้ะเงินต่ามใบัแจ้งห้นี�แทนที�ล้กค้าจะเดินทางไป็

จา่ย์ที�ชีอ่งทางสาขากก็ลาย์เป็น็จา่ย์ผู้า่นร้ะบับั i-Banking 

ใบัเสร้็จร้ับัเงินที�เคย์ใชี้กร้ะดาษกลาย์เป็็น e-Receipt  

การ้ห้ักภาษี ณ ที�จ่าย์ กลาย์เป็็น e-Withholding Tax  

การ้ค้าขาย์สินค้าออนไลน์และพื่ัฒนาไป็ส้่การ้ชีำร้ะเงิน

ด้วย์ Cryptocurrency เป็็นต่้น ในเม่�อความต่้องการ้ 

ของล้กค้าเป็ลี�ย์นแป็ลงไป็ กร้ะบัวนการ้และขั�นต่อน

ป็ฏิบิัตั่งิานขององคก์ร้กเ็ป็ลี�ย์นไป็ ผู้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีีพื่บัญัชีี 

จึงต่้องมองไป็ข้างห้น้า และห้าโอกาสและทางออกจาก

ผู้ลกร้ะทบัของ Digital Disruptive กับัวิชีาชีีพื่บััญชี ี

ให้้ได้จากข้างต้่น คณะกร้ร้มการ้ฯ จึงได้พื่ัฒนาและ 

จัดให้้มีห้ลักส้ต่ร้และการ้เผู้ย์แพื่ร้่ความร้้้ผู้่านส่�อสังคม

ออนไลน์และเอกสาร้เผู้ย์แพื่ร่้ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชี ี

เพื่่�อการ้พัื่ฒนาและให้้ความร้้้แก่ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชี ี

ด้านการ้วางร้ะบับับััญชีีและผู้้้ที� เกี� ย์วข้องในด้าน 

ต่่าง ๆ อาทิ การ้กำกับัด้แลด้านเทคโนโลย์ีสาร้สนเทศ 

การ้บัร้ิห้าร้จัดการ้ความเสี�ย์งองค์กร้และการ้บัร้ิห้าร้

จดัการ้ความเสี�ย์งด้านเทคโนโลยี์สาร้สนเทศ การ้ป็ร้ะเมิน

และพื่ฒันาร้ะบับัการ้ควบัคมุภาย์ใน ร้วมถุงึการ้สอดแทร้ก 

เน่�อห้าเกี�ย์วกับัพัื่ฒนาการ้ของโลกและเทคโนโลย์ีเข้าไป็

ในแต่่ละห้ลักส้ต่ร้ และการ้จัดห้ลักส้ต่ร้เฉพื่าะเร้่�อง 

เกี�ย์วกับัพื่ัฒนาการ้ของโลกและเทคโนโลยี์ที�มีผู้ล 

กับัการ้วางร้ะบับับััญชีี เพื่่�อให้้เกิดความต่ร้ะห้นักและ

ต่่�นต่ัวในการ้มองไป็ข้างห้น้า เห้็นการ้เป็ลี�ย์นแป็ลง 

ที� เป็็น โอกาสของธุุ ร้ กิจและความเสี� ย์ งต่่อธุุ ร้ กิจ 

ที�สำคญั และมคีวามพื่ร้อ้มที�จะเป็ลี�ย์นต่นเองให้เ้ป็น็ผู้้น้ำ 

ของการ้เป็ลี�ย์นแป็ลงในการ้นำพื่าให้้เกิดการ้ป็ฏิิร้้ป็ 

(Transform) องค์กร้ในมิต่ิร้ะดับัองค์กร้และบัุคลากร้ 

ร้ะดับักร้ะบัวนการ้ทำงาน จนถึุงร้ะดับัเทคโนโลยี์ที�ใชี้ 

จากร้ะบับัป็ัจจุบัันไป็ส้่ร้ะบับัเพื่่�ออนาคต่ที�ก้าวไป็ 

ส้ย่์คุดจิทิลั ซีึ�งเป็น็ความท้าทาย์ที�ผู้้ป้็ร้ะกอบัวิชีาชีพีื่บัญัชี ี

ด้านการ้วางร้ะบับับััญชีีสามาร้ถุสร้้างคุณค่าให้้แก่

องค์กร้ ต่นเอง และป็ร้ะเทศอย์่างมาก ห้ากสามาร้ถุเป็็น 

แนวห้น้าและแนวสนับัสนุนที�สำคัญในการ้ผู้ลักดัน 

การ้ป็ฏิิร้้ป็องค์กร้ให้้ไป็ส้่ร้ะบับัให้ม่ที�ก้าวทันห้ร้่อก้าวนำ 

การ้เป็ลี�ย์นแป็ลงในโลกย์ุคดิจิทัลได้ แม้ว่าจะเป็็น 

สิ� งที�ท้ าทาย์อย์่างมาก เพื่ร้าะต่้องมีความมุ่ งมั�น 

ค ว า ม เข้ า ใ จ กั น แ ล ะ กั น  แ ล ะ ก า ร้ ร่้ ว ม แร้ ง ใจ 

ในการ้เป็ลี�ย์นแป็ลง
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 กิจกรุรุมอบัรุมสัมมนิาเกี�ยวิกับัดำ้ านิการุ 

วิางรุะบับับััญชี

ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี ต่้องพื่ร้้อมที�จะพื่ัฒนาศักย์ภาพื่

และเป็ลี� ย์นวัฒนธุร้ร้มของการ้ป็ฏิิบัั ติ่ งานที� ชี่ วย์ 

เต่ิมเต็่มการ้สร้้างเส้นทางของการ้ไขว่คว้าห้าความร้้ ้

เพื่่�อย์กร้ะดับับัทบัาทของการ้เป็็นบุัคลากร้ห้ลักในการ้

ออกแบับัและพื่ัฒนาร้ะบับังานทางธุุร้กิจเพื่่�ออนาคต่ 

ซีึ�งคณะกร้ร้มการ้ฯ จะย์่นห้ยั์ดและมุ่งมั�นในการ้สร้้าง

ทักษะความสามาร้ถุ (Competency) ที�จำเป็็นเห้ล่านี�

แก่ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ห้ลกัสต้่ร้พ่ื่�นฐานของการ้ให้้ความร้้ด้้านการ้วางร้ะบับับัญัชีี 

ที�จัดอบัร้มโดย์คณะกร้ร้มการ้ฯ ในปี็ 2564 ส่วนให้ญ่ 

เป็็นร้้ป็แบับัออนไลน์  เชี่น  ห้ลักส้ต่ร้  “เทคนิค 

พื่่�นฐานในการพื่้ฒนาระบบสารสนเทศทางบ้ญชี่” 

ห้ลักส้ต่ร้ “พื่้ฒนาการของระบบบ้ญชี่ในยุค Digital 

ท่�น่าจิ้บต่ามอง” ห้ลักส้ต่ร้ “การวัางระบบสารสนเทศ

เพื่่�อการต่้ดสินใจิ” ห้ลักส้ต่ร้ “การวัางระบบบ้ญชี่

ทางการเกษต่ร” ห้ลักส้ต่ร้ “IT Governance 

แลุะ IT Risk Management ยุค 4.0” ห้ลักส้ต่ร้ 

“การคุ้ ม ค รอง ข้อม่ ลุ ส่ วันบุ คคลุท่� ผ่้ ป ร ะกอบ 

วัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ต่้องร่้-จิากห้ลุ้กกฎห้มายส่่การปฏิิบ้ต่ิ”

ความก้าวห้น้าด้านเทคโนโลย์ีและการ้เป็ลี�ย์นแป็ลง 

ที�เกิดขึ�นในโลกและธุุร้กิจ เชี่น อินเทอร้์เน็ต่ คลาวด์ 

คอมพื่ิวต่ิ�ง หุ้่นย์นต่์อัจฉร้ิย์ะ เทคโนโลย์ีเสม่อนจร้ิง 

โดร้น เทคโนโลย์ีอินเทอร์้เน็ต่ของสร้ร้พื่สิ�ง (IoT ห้ร้่อ 

Internet of Things) ร้วมถุึงพื่ฤต่ิกร้ร้มผู้้้บัร้ิโภค 

ที�เป็ลี�ย์นแป็ลงไป็ ร้้ป็แบับัธุุร้กิจแบับัให้ม่ ๆ และ 

การ้ทำงานในร้ป้็แบับัให้ม่ ทำให้ค้วามห้มาย์และขอบัเขต่

ของร้ะบับับััญชีีในย์ุคนี�ไม่ได้คร้อบัคลุมเพื่ีย์งร้ะบับัที�ใชี้ 

จัดทำร้าย์งานทางการ้เงินต่ามความห้มาย์แบับัดั�งเดิม 

ในอดีต่อีกต่่อไป็ แต่่คร้อบัคลุมถุึงร้ะบับัที�คร้อบัคลุม 

การ้เดินทางของข้อม้ลที�จำเป็็นต่่อการ้จัดทำข้อม้ล 

เพื่่�อการ้บัร้ิห้าร้และการ้ป็ฏิิบััต่ิงานด้านต่่าง ๆ ต่ั�งแต่่

ต่้นทางไป็จนถึุงร้ะบับัที�ป็ร้ะมวลผู้ล จัดเก็บัข้อม้ล 

วิเคร้าะห์้ข้อม้ล และจัดทำร้าย์งานห้ร้่อให้้ข้อม้ลออก 

แกผู่้้ใ้ชีข้อ้มล้ในร้ป้็แบับัต่า่ง ๆ  และร้ะบับัพื่่�นฐานที�สำคัญ

ของธุุร้กิจอ่�นที�เกี�ย์วข้องด้วย์ เชี่น ร้ะบับัการ้ควบัคุม

ภาย์ใน ร้ะบับัการ้บัริ้ห้าร้ความเสี�ย์ง และร้ะบับัการ้กำกับั

ด้แลกิจการ้ด้านต่่าง ๆ เป็็นต่้น

ห้ลักส้ต่ร้ที�จัดโดย์คณะกร้ร้มการ้ฯ เพื่่�อให้้ผู้้้ป็ร้ะกอบั

วิชีาชีีพื่บััญชีีมีความร้้้และทักษะด้านการ้วางร้ะบับับััญชี ี

แบับับั้ร้ณาการ้ที� เน้นการ้มีความร้้้และความเข้าใจ 

การ้บัริ้ห้าร้ความเสี�ย์งขององค์กร้กับัการ้บ้ัร้ณาการ้ 

ร้่ ว มกั บั กลย์ุ ท ธุ์ แ ล ะผู้ลก า ร้ป็ฏิิ บัั ต่ิ ง า น  ไ ด้ แ ก่ 

ห้ลักส้ต่ร้ “การบริห้ารควัามเส่�ยงข้�นพื่่�นฐาน COSO 

ERM 2017” ห้ลักส้ต่ร้ “การบริห้ารควัามเส่�ยง 

ข้�น Advance (COSO ERM 2017)” ห้ลักส้ต่ร้ 

“Forensic Analytics ข้�นพื่่�นฐานในการต่รวัจิสอบ

การทุจิริต่ของงบการเงิน” ห้ลักส้ต่ร้ “Professional 

Forensic Accounting”

ทั� งนี�  ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีจะทร้าบัว่าพื่่�นฐาน 

ที�มั�นคงถุาวร้ที�ทำให้อ้งคก์ร้มคีวามโป็ร้ง่ใส คอ่ การ้กำกบัั

ด้แลกิจการ้ที�ดี และการ้มีจร้ิย์ธุร้ร้มและความซ่ี�อต่ร้ง 

คณะกร้ร้มการ้ฯ จงึไดจ้ดัห้ลกัสต้่ร้ที�ชีว่ย์ให้ค้วามร้้เ้กี�ย์วกบัั 

การ้ย์กร้ะดับัจร้ิย์ธุร้ร้มของธุุร้กิจ ได้แก่ ห้ลักส้ต่ร้ 

“ยกระด้บกระดาษทำการ เชี่�ยวัชีาญสอบทาน 

ต่้านคอร์ร้ปชี้น” ซีึ�งเป็็นห้ลักส้ต่ร้ที�สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ไ ด้ ด ำ เ นิ น ง าน ร้่ ว มกั บั สมาคมสถุาบัั นส่ ง เ ส ร้ิ ม

กร้ร้มการ้บัริ้ษัทไทย์ ( IOD) ภาย์ใต้่การ้ทำความ

ต่กลงร้่ วมกันในการ้จัดอบัร้มห้ลักส้ต่ร้ดั งกล่ าว 

เ พื่่� อ เ พื่ิ� ม ค ว า ม ร้้้ เ กี� ย์ ว กั บั ก า ร้ ว า ง ร้ ะ บั บั แ ล ะ 

แนวป็ฏิิบััต่ิเกี�ย์วกับัการ้ป็้องกันการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัป็ชีัน

ภาย์ในองค์กร้

นอกจากนี� คณะกร้ร้มการ้ฯ ย์ังได้พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้ 

e-Learning เพื่่�อเผู้ย์แพื่ร่้ความร้้้ได้ทั�วถุึงทั�งป็ร้ะเทศ 

โดย์เลอ่กพัื่ฒนา 2 ห้ลักสต้่ร้ คอ่ ห้ลักสต้่ร้“การวัางระบบ 

บ้ญชี่ ต่้ นทุ นทางการ เกษต่ร”  และ  ห้ลั ก ส้ต่ร้ 

“การรายงานข้อม่ลุทางการเงินในโลุกยุคดิจิิท้ลุ 

แลุะการนำส่งข้อม่ลุผ่านระบบ e-Filing” ซีึ�งการ้

พื่ัฒนาเสร้็จสมบ้ัร้ณ์แล้วและพื่ร้้อมเป็ิดห้ลักส้ต่ร้อบัร้ม

ในต่้นป็ี 2565

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์54



 กิจกรุรุมถุ่ายทุอดำสดำการุอบัรุมและเสวินิา 

ผ่านิ Facebook 

นอกจากการ้พื่ัฒนาและจัดอบัร้มห้ลักส้ต่ร้ต่่าง ๆ 

ให้้ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีด้านการ้วางร้ะบับับััญชีีและ 

ผู้้้ที�เกี�ย์วข้องแล้ว คณะกร้ร้มการ้ฯ ย์ังมีการ้เผู้ย์แพื่ร้่ 

ผู้่านส่�อสังคมออนไลน์ โดย์ใชี้ชี่องทางการ้ถุ่าย์ทอดสด 

ผู้่าน Facebook เด่อนละคร้ั�ง ในช่ีวงเวลา 15.00 -  

16 .30  น .ของ ทุก วันพื่ฤหั้สบัดีที� ส ามของ เด่ อน 

ภายใต่้ชีุด (Series) การวัางระบบเพื่่�อสร้างพื่ลุ้งบวัก 

ซีึ�งป็ร้ะกอบัด้วย์ 12 ต่อน (Episodes) โดย์ได้จัดคร้ั�งแร้ก 

ในเดอ่นกนัย์าย์น 2564 ซีึ�งในป็ ี2564 ไดม้กีาร้จดัไป็แลว้ 

4 ต่อน ในห้ัวข้อต่่อไป็นี�ต่ามลำดับั

• Ep.1 การออกแบบแลุะพื่้ฒนาระบบแบบคลุ่องต่้วั  

  (Adaptive System Design)

• Ep.2 Digital Transformation สำน้กงานบ้ญชี่:  

  กรณ่ศึกษาโครงการประกวัดสำน้กงานบ้ญช่ีดิจิิท้ลุ 

   กรมพื่้ฒนาธุรกิจิการค้า

• Ep.3 IT Audit ฉบ้บกระเป๋าสำห้ร้บโลุกธุรกิจิ 

  ยุค New Normal

• Ep.4 Cryptocurrency ก้บการวัางระบบเพื่่�อสร้าง 

  พื่ลุ้งบวัก

 ก า รุ เ ผ ย แ พ รุ่ บั ทุ ค วิ า ม ทุ า ง วิิ ช า ก า รุ 

ผ่านิ TFAC Newsletter

ในป็ี 2564 คณะกร้ร้มการ้ ฯ ได้เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ 

ทางวิชีาการ้ผู่้าน TFAC Newsletter ของสภาวิชีาชีพีื่บัญัชี ี

5 บัทความ ได้แก่ “การวัางระบบบ้ญชี่ต่ามห้ลุ้ก

การ Agile” “ได้เวัลุาก้าวัส่่ Digital Account” 

“Big Data ขมุทองให้ม่ของนก้บญ้ช่ี” “ควัามร่พ้ื่่�นฐาน 

ด้านเทคโนโลุย่ Blockchain” และ “คุณลุ้กษณะ

พื่่�นฐาน เกณฑ์์การเลุ่อกแลุะการใชี้ เทคโนโลุย่ 

Blockchain”   

ไดำ้เวิลา ก้าวิส่่

 การ้กลับัมาของ Covid-19 ร้ะลอก 3 ที�ห้นักห้นา 
สาหั้ส กันถุ้วนห้น้า โดย์เฉพื่าะสำาห้รั้บันักบััญชีี ผู้้้เขีย์น 
ได้ย์ินเสีย์งบ่ันจากทุกทิศทางว่า ช่ีางมาได้จังห้วะที�เป็็น 
ช่ีวงเวลาที� เป็็น Tax Season ห้ร่้อห้น้างบัที� นักบััญชีี 
ต้่องปิ็ดงบัป็ร้ะจำาปี็ เพ่ื่�อนำาส่งกร้มพัื่ฒนาธุุร้กิจการ้ค้าและ
กร้มสร้ร้พื่ากร้กัน

 การ้อาละวาดห้นักของ Covid-19 เช่ี�อแพื่ร่้กร้ะจาย์ 
ไป็ทั�ว จนไม่สามาร้ถุไว้ใจใคร้ได้ รั้ฐบัาลต้่องขอความร่้วมม่อ 
ให้้ WFH กันอีกครั้�งห้นึ�ง สิ�งที�เกิดขึ�นในวงการ้บััญชีีก็ค่อ 
“ห้มอพื่ร้้อมแต่่ เร้าย์ั ง ไ ม่พื่ ร้้อม” เพื่ร้าะ ยั์งทำา บััญชีี 
บัน Desktop อย์้่ จะให้้ล้กน้องเข้ามาก็ต่่างคนต่่างกลัวจะ
เอาเช่ี�อมาแจกกัน โดย์เฉพื่าะในห้ม่้เฮาชีาวสำานักงานบััญชีี 
ซึี�งกุมงานบััญชีีไว้กว่า 80% ของ SMEs ที�เจอปั็ญห้าเพิื่�มมาอีก 
ค่อ ล้กค้าก็กลัวไม่สะดวกเอาเอกสาร้มาส่ง ห้ร่้อในสำานักงาน
บััญชีีบัางแห่้ง มีเจ้านาย์ห้ร่้อล้กน้องติ่ด Covid-19 ต้่องกักตั่ว 
ก็ย์ิ�งไป็กันให้ญ่

 ดังนั�น นอกจากจะขอร้้องให้้พื่วกเร้าชีาวนักบััญชีี 
ไป็ฉีดวัคซีีน เพ่ื่�อตั่วเอง คร้อบัคร้ัว และป็ร้ะเทศชีาต่ิกันแล้ว 
อีกเร่้�องห้นึ�งที�อย์ากจะขอค่อได้เวลาสมควร้อย์่างย์ิ�งที�จะทำา
ร้ะบับับััญชีีให้้เป็็น Digital Accounting ด้วย์การ้พัื่ฒนา 
ส่้ร้ะบับับััญชีี Online (Cloud) กันแล้ว ไม่ว่าท่านจะอย์้ ่
ในมุมของเจ้าของธุุร้กิจ นักบััญชีีก็จะได้รั้บัป็ร้ะโย์ชีน์ 
โดย์ถุ้วนห้น้ากันโดย์มีป็ร้ะโย์ชีน์ห้ลัก ๆ 4 ข้อให้ญ่

สามาร้ถุบัันทึกและเข้าถึุงข้อม้ลบััญชีีแบับั Real Time จากที�ใด 
ก็ได้ และบันอุป็กร้ณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็็น PC/ Notepad/ 
Mobile เพื่ร้าะในภาวะวิกฤต่นั�นตั่วเลขทางบััญชีี สำาคัญต่่อ
การ้นำามาใช้ีในการ้ตั่ดสินใจ การ้ทำาบััญชีีออนไลน์จะช่ีวย์ให้้
ทั�งนักบััญชีีและเจ้าของธุุร้กิจสามาร้ถุบัันทึกและเข้าถึุงข้อม้ล
แบับั Real Time จากที�ไห้นก็ได้ ซึี�งสอดรั้บักับัการ้ WFH 
เป็็นอย์่างมาก

สามาร้ถุเช่ี�อมโย์งข้อม้ลบััญชีีจากโป็ร้แกร้มอ่�น ๆ เช่ีน 
e-Commerce มาย์ังโป็ร้แกร้มบััญชีี โดย์ไม่ต้่องบัันทึกซีำ�า

โป็ร้แกร้มบััญชีีออนไลน์ย์ังช่ีวย์ด้านความป็ลอดภัย์ของข้อม้ล 
เพื่ร้าะขอ้ม้ลของเร้า จะถุ้ก Backup และเกบ็ัไว้อย์า่งป็ลอดภยั์ 
บัน Cloud ไม่ต้่องกังวลว่าข้อม้ลจะห้าย์เพื่ร้าะไวรั้ส นำ�าท่วม 
ไฟไห้ม้ ห้ร่้อถุ้กแฮคข้อม้ลอีกต่่อไป็  และย์ังป็ร้ะห้ย์ัดทั�งเวลา 
ในการ้ Backup จัดเก็บัค่า Server และค่าบุัคคลากร้ IT

ช่ีวย์ใ ห้้การ้บั ริ้ห้าร้ เ งินของ กิจการ้ทำา ไ ด้ร้วดเร็้วและ 
มีป็ร้ะสิทธิุภาพื่ ในภาวะวิกฤต่เช่ีนนี�การ้บัร้ิห้าร้เงินในกร้ะเป็๋า
สำาคัญอย่์างย์ิ�ง โป็ร้แกร้มบััญชีีออนไลน์ส่วนให้ญ่จะสามาร้ถุ 
ดึงตั่วเลขเงินเข้า - ออกจากธุนาคาร้ของเร้ามายั์งโป็ร้แกร้มบััญชีี 
ซึี�งนอกจะทำาให้้เร้าเห็้นตั่วเลขแบับั Real Time แล้ว ย์งัมีร้าย์งาน 
ที�ช่ีวย์ป็ร้ะมาณเงินรั้บั - จ่าย์ ให้้อีกด้วย์

โดย นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชี ด้้านการวิางระบับับััญชี

ขุุมทองใหม่ขุองนัักบััญชีี
	 จั่่�วหั่วเรื่่องมาแบบนี้้�	คงทำำาใหั้พวกเรื่าชาววิชาช้พบ่ญช้	เรื่ิ�มสนี้ใจั่ว่า	Big	Data	คืออะไรื่	และจั่ะม้ส่วนี้รื่่วม

ก่บขุุมทำองนี้้�ได้้อย่่างไรื่

Big Data คืือ อะไร

อะไรที�ทำ�ให้ Big Data มีคืว�มสำำ�คืัญขุ้�นัม�?

 Big Data คือ ข้้อมูลข้นาด้ใหญ่ (Volume) ทีี่�มีและมาจากหลากหลายแหล่งและรูปแบับั เช่น ข้้อมูล 
เป็นข้้อควิาม ภาพ เสีียง วิิดี้โอ หรืออื�นๆ (Variety) มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวิด้เร็วิและต้้องใช้ควิามรวิด้เร็วิในการประมวิลผล 
ลองนึกถึึงในแต่้ละวิินาทีี่ ข้้อมูลเฉพาะใน Social Media ต่้าง ๆ เปลี�ยนแปลงไปข้นาด้ไหน (Velocity) และมีควิามไม่ชัด้เจน 
เพราะยังเป็นข้้อมูลดิ้บัจำานวินมากมายอยู ่การจะนำาข้้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ได้้ จึงต้้องนำามาผ่านกระบัวินการวิิเคราะห์ 
(Big Data Analytics)

 ควิามจริงแต่้เดิ้ม ข้้อมูลต่้าง ๆ ก็มีอยู่แล้วิบันโลกใบันี� แต่้สิี�งทีี่�มีผลให้เราใช้ ประโยชน์จาก Big Data ได้้ 
อย่างมีประสิีที่ธิิภาพมากขึ้�นก็คือ

 Growth in Computing Power 

  วิิวัิฒนาการข้องคอมพิวิเต้อร์ทีี่�นับัวัินจะมีทัี่�งควิามเร็วิในการประมวิลผลและควิามสีามารถึ 
 ในการจัด้เก็บับัน Cloud Base

 New Sources of Data

  แหล่งข้องข้้อมูล ไม่ว่ิาจะเป็นในรูปแบับัข้อง ข้้อควิาม ภาพ เสีียง วิิดี้โอหรืออื�น ๆ ทีี่�ค้นหา 
 ได้้จากหลากหลายช่องที่างไม่ว่ิาจะ เป็น Social Media, Search Engine, Mobile Data รวิมทัี่�ง 
 ทุี่กอย่างทีี่�ถูึกเชื�อมโยง ผ่าน IOT (Internet of Things) ด้้วิย Computer Chips and Sensors

 Infrastructure for Knowledge Creation

  โครงสีรา้งพื�นฐานข้องยคุดิ้จิทัี่ลทีี่�มีประสีทิี่ธิิภาพและอำานวิยควิามสีะด้วิกในการคน้หาและเชื�อมโยง 
 ข้้อมูลเพื�อนำามาวิิเคราะห์และที่ำานายอนาคต้

Big Data

โดย นางสาวศิิริิริัฐ โชติิเวชการิ
กร้ร้มการ้ในคณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บััญชีีด้านการ้วางร้ะบับับััญชีี
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คณะกรุรุมการุวิิชาชีพบััญชีดำ้านิการุบััญชีภาษีอากรุ (คณะกรุรุมการุฯ) ไดำ้ต่รุะหนิักถุ่งบัทุบัาทุและหนิ้าทุี�

ในิการุสรุ้างปรุะโยชน์ิ พัฒนิาและเสริุมสรุ้างนัิกบััญชีภาษีอากรุทุี�มีควิามรุ้้ ควิามเชี�ยวิชาญในิหลักการุ

ปรุะกอบัวิิชาชีพบััญชีด้ำานิการุบััญชีภาษีอากรุ รุวิมทุั�งส่งเสริุมและเสนิอแนิะให้สมาชิกและบัุคคลทุี�สนิใจ 

มีควิามรุ้้ ควิามเข้ัาใจในิหลักการุบััญชีภาษีอากรุ ลดำข้ัอแต่กต่่างรุะหว่ิางบััญชีและภาษีอากรุ 

เพอ่ใหส้อดำคลอ้งกบััควิามกา้วิหนิา้ทุางเศรุษฐกจิขัองปรุะเทุศ โดำยไดำมี้การุปรุบััปรุงุเว็ิบัเพจให้สอดำคลอ้ง 

กับัสถุานิการุณ์ปัจจุบัันิ มีการุจัดำทุำาเอกสารุทุางวิชิาการุและบัทุควิามทุี�เกี�ยวิขั้อง โดำยเผยแพรุ่บันิเวิ็บัไซึ่ต่์

ขัองสภาวิิชาชีพบััญชีเพ่อให้การุนิำาไปใช้เกิดำปรุะโยชนิ์อย่างส้งสุดำ

ดำ้านิการุบััญชีภาษีอากรุ

 กิจกรุรุมเพ่อพัฒนิาควิามรุ้้ดำ้านิการุบััญชีภาษีอากรุ

• การปรบ้ปรุงเวับ็เพื่จิ “การบญ้ช่ีภาษอ่ากร (Tax Accounting)” บนเวับ็ไซต์่สภาวิัชีาช่ีพื่บ้ญช่ี
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ลำาดำับั หลักส้ต่รุ วิันิทุี� หมายเหตุ่

1 เจาะลึกป็ัญห้าภาษีเงินได้นิต่ิบัุคคล 13 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 อบัร้มออนไลน์ผู่้าน Microsoft Teams

2 เจาะลึกภาษีเงินได้ห้ัก ณ ที�จ่าย์ 4 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 อบัร้มออนไลนผ์ู้า่น Microsoft Teams

3 ก้าวทันภาษีม้ลค่าเพื่ิ�ม 28 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 อบัร้มออนไลนผ์ู้า่น Microsoft Teams

4

ภาษีอากร้สำห้ร้ับัธุุร้กร้ร้มร้ะห้ว่าง

ป็ร้ะเทศ รุ้่นที� 1/64

- ห้ลักส้ต่ร้เต่็ม 2 วัน

- ห้ลักส้ต่ร้ย์่อย์ที� 1                              

- ห้ลักส้ต่ร้ย์่อย์ที� 2

12 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564

19 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564
อบัร้มออนไลนผ์ู้า่น Microsoft Teams

5
Upda te  กฎห้มาย์และ สิทธุิ

ป็ร้ะโย์ชีน์ทางภาษีอากร้ ป็ี 2563
28 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ณ อาคาร้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ถุนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

6

ภาษีที�ดินและสิ�งป็ล้กสร้้าง...

การ้วางแผู้นและเต่ร้ีย์มพื่ร้้อม 

ก่อนบัังคับัใชี้ป็ี 2563

20 กันย์าย์น พื่.ศ. 2564 อบัร้มออนไลนผ์ู้า่น Microsoft Teams

7
Transfer Pricing เจาะลกึกฎห้มาย์ 

 และป็ัญห้าในทางป็ฏิิบััต่ิจร้ิง
22 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 อบัร้มออนไลนผ์ู้า่น Microsoft Teams

8
ร้าย์จ่าย์ต้่องห้้าม ห้นามย์อกอก 

ผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้

13 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 

(รุ้่นที� 1)

19 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564

(รุ้่นที� 2)

อบัร้มออนไลนผ์ู้า่น Microsoft Teams

• การจิ้ดอบรมแลุะส้มมนาห้ลุ้กส่ต่รเพื่่�อเผยแพื่ร่ควัามร่้ควัามเข้าใจิเร่�องห้ลุ้กการภาษ่อากร

โดย์ได้ดำเนินการ้จัดอบัร้มสัมมนาห้ลักส้ต่ร้ต่่าง ๆ สรุ้ป็ดังนี� 

• ศกึษารบ้ฟงัปญัห้าจิากผ่ป้ฏิบิต้่งิานจิรงิ ผา่นชีอ่งทาง 

อิเลุ็กทรอนิกส์

การ้จัดทำแบับัสอบัถุาม Google Forms ศึกษาร้ับัฟััง

ป็ญัห้าการ้จัดทำเอกสาร้การ้กำห้นด ร้าคาโอน (Transfer 

Pricing Documentation) จากผู้้้ป็ฏิิบััต่ิงานจร้ิง 

ผู้่ าน ช่ีองทาง อิ เล็ กทร้อนิกส์  และ ผู่้าน ช่ีองทาง

เว็บัไซีต่์ Facebook และ Line ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์ของ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เม่�อวันที� 23 กุมภาพื่ันธุ์ พื่.ศ. 2564
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• การประชีาส้มพื่้นธ์การพิื่จิารณาควัามส้มพื่้นธ์ 

ของนิต่ิบุคคลุแลุะคุณสมบ้ติ่ของผ่้ม่ห้น้าท่�ย่�นแบบ 

Disclosure Form

การ้ เ ปิ็ดร้ั บัฟัั ง ปั็ญห้าจากผู้้้ ป็ฏิิ บัั ติ่ ง านจ ริ้ งผู้่ าน 

ชี่องทางอิเล็กทร้อนิกส์ เม่�อวันที� 23 กุมภาพัื่นธ์ุ - 

31 มีนาคม พื่.ศ. 2564 พื่บัว่า ผู้้้ป็ฏิิบััต่ิงานมีป็ัญห้า 

ดา้นการ้พิื่จาร้ณาความสมัพื่นัธุข์องนติ่บิัคุคลที�กำห้นดไว้ 

ต่ามมาต่ร้า 71 แห้ง่ป็ร้ะมวลร้ษัฎากร้ ร้วมถุงึการ้พื่จิาร้ณา 

คุณสมบััติ่ของผู้้้มีห้น้าที�ย์่�นแบับั Disclosure Form 

จึงจัดทำร้าย์การ้ต่ร้วจสอบัคุณสมบััต่ิ (Checklist) 

ของผู้้ท้ี�มหี้นา้ที�ย์่�นแบับั Disclosure Form พื่ร้อ้มต่วัอย์า่ง 

ป็ร้ะกอบัความเข้าใจ เพื่่�อเป็็นการ้เผู้ย์แพื่ร่้ให้้แก่ 

ผู้้้ป็ฏิิบััติ่งานได้ศึกษาและนำไป็ใชี้ในการ้ป็ฏิิบััติ่งาน  

โดย์ได้นำเสนอผู้่านเว็บัไซีต่์สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เม่�อวันที� 

14 มิถุุนาย์น พื่.ศ. 2564

• การเผยแพื่ร่บทควัามควัามร่้กฎห้มายเก่�ยวัก้บ 

การกำห้นดราคาโอน (Transfer Pricing)

การ้ศึกษาห้ลักการ้ของ OECD Transfer Pricing 

Guideline 2017 ที�เป็็นแม่แบับัในการ้ออกกฎห้มาย์ 

ที�เกี�ย์วข้องกับัการ้กำห้นดร้าคาโอน (Transfer Pricing) 

เห้็นว่าควร้มีการ้เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ความร้้้กฎห้มาย์ 

Transfer Pricing เพื่่�อสะท้อนให้้เห้็นถุึงวิวัฒนาการ้ 

และวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ของกฎห้มาย์ เป็็นการ้ให้้ความร้้้ 

แก่สมาชีิกและผู้้้ ศึกษา โดย์การ้จัดทำในร้้ป็แบับั 

ของบัทความเผู้ย์แพื่ร่้ผู้่านเว็บัไซีต่์สภาวิชีาชีีพื่บััญชี ี

แบั่งเป็็น 3 ชี่วงเห้ตุ่การ้ณ์ ดังนี� 

• การประชีาสม้พื่น้ธ์คำอธิบายประกอบการกรอกแบบ 

รายงานประจิำปี สำห้ร้บบริษ้ทห้ร่อห้้างหุ้้นส่วัน

นิต่ิบุคคลุท่�ม่ควัามส้มพื่้นธ์ ต่ามมาต่รา 71 ทวั ิ

แห้่งประมวัลุร้ษฎากร (Disclosure Form) 

การ้จัดทำการ้ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์ “คำอธุิบัาย์ป็ร้ะกอบัการ้ 

กร้อกแบับัร้าย์งานป็ร้ะจำปี็ สำห้รั้บับัริ้ษทัห้ร้อ่ห้้างหุ้น้ส่วน 

นิต่ิบัุคคลที�มีความสัมพื่ันธุ์กัน ต่ามมาต่ร้า 71 ทวิ 

แห้ง่ป็ร้ะมวลรั้ษฎากร้” เพื่่�อเผู้ย์แพื่ร่้ให้ค้วามร้้้แกส่มาชีกิ

และบัุคคลทั�วไป็ และได้ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์ผู้่านเว็บัไซีต่์ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเร้ีย์บัร้้อย์แล้ว เม่�อวันที� 15 ตุ่ลาคม 

พื่.ศ. 2564

1) กฎห้มาย์ภาษีเดิมเพื่่�อป้็องกันการ้ห้ลีกเลี�ย์งภาษีก่อน

ป็ี 2545 (ซีึ�งบัทบััญญัต่ิเห้ล่านี�ย์ังใชี้บัังคับัจนถุึงป็ัจจุบััน)

2) คำสั�งกร้มสร้ร้พื่ากร้ที� ป็.113/2545

3) กฎห้มาย์ภาษีป็ัจจุบัันเกี�ย์วกับัการ้กำห้นดร้าคา

โอน (Transfer Pricing) (พื่.ร้.บั.แก้ไขเพื่ิ�มเติ่มป็ร้ะมวล

ร้ัษฎากร้ (ฉบัับัที� 47) และกฎห้มาย์ลำดับัร้อง)
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• ศึกษามาต่รฐานการรายงานทางการเงินสำห้ร้บ

กิจิการท่�ไม่ม่ส่วันได้เส่ยสาธารณะ

ศึกษาเน่�อห้ามาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินสำห้รั้บั

กิจการ้ที�ไม่มีส่วนได้เสีย์สาธุาร้ณะของเดิม (ก.ค. 2562) 

ต่ั�งแต่่บัทที� 7 – 22 เป็็นการ้ป็ร้ับัป็รุ้งจากร้้ป็แบับัเดิม

ซีึ�งแสดงเฉพื่าะเน่�อห้าความแต่กต่่างร้ะห้ว่างห้ลักเกณฑ์์

ต่ามมาต่ร้ฐานกับัห้ลักเกณฑ์์ต่ามป็ร้ะมวลร้ัษฎากร้ 

และการ้ป็ร้ับัป็รุ้ ง เน่� อห้าให้้ เป็็นปั็จจุ บััน เพื่่� อ ให้้  

นักบััญชีีสามาร้ถุนำไป็ศึกษาและเป็็นตั่วอย่์างในการ้

ป็ฏิิบััต่ิงานได้จร้ิง  

 กิจกรุรุมควิามรุ่วิมมือกับัหนิ่วิยงานิภายนิอก

คณะกร้ร้มการ้ฯ ได้เล็งเห้็นความสำคัญในการ้พัื่ฒนา 

ส่งเสร้ิมและสร้้างม้ลค่าให้้แก่นักบััญชีีภาษีอากร้ 

โดย์ร่้วมมอ่กับัห้น่วย์งานภาย์นอกห้ลาย์แห่้งเพื่่�อย์กร้ะดับั

มาต่ร้ฐานให้้เป็็นที�ย์อมร้ับั และได้ดำเนินโคร้งการ้ดังนี�

• การห้าร่อกรมสรรพื่ากรในประเด็นปัญห้าเก่�ยวัก้บ

การย่�นแบบ Disclosure Form

กร้มสร้ร้พื่ากร้ได้ออกกฎห้มาย์ภาษีเกี�ย์วกับัการ้กำห้นด

ร้าคาโอน โดย์ต่ร้าพื่ร้ะร้าชีบัญัญตั่แิกไ้ขเพื่ิ�มเต่มิป็ร้ะมวล

ร้ัษฎากร้ (ฉบัับัที� 47) เพื่่�อป็้องกันและแก้ไขป็ัญห้า 

การ้ถุ่าย์โอนกำไร้ (Profit Shifting) ร้ะห้ว่างบัริ้ษัท  

ทั�งนี� คณะกร้ร้มการ้ฯ จึงได้ศึกษากฎห้มาย์ดังกล่าว 

และร้วบัร้วมป็ร้ะเด็นป็ัญห้าที�เกี�ย์วข้องห้าร้่อไป็ยั์ง 

กร้มสร้ร้พื่ากร้ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ้ป็ฏิิบััต่ิต่่อไป็

• การเป็นผ่้แทนสภาวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ในโครงการต่่าง ๆ

เป็็นผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าร้่วมการ้ป็ร้ะชีุมกับั 

กร้มสร้ร้พื่ากร้เพื่่�อร้ับัฟัังความคิดเห้็นในการ้เข้าร้่วม 

เป็็นภาคีความต่กลงพื่หุ้ภาคีร้ะห้ว่างเจ้าห้น้าที�ผู้้้มีอำนาจ 

ในการ้แลกเป็ลี�ย์นข้อม้ลร้าย์ป็ร้ะเทศแบับัอัต่โนมัต่ิ 

(Multilateral Competent Authority Agreement 

on the Exchange of Country-by-Country Reports: 

MCAA CbCR)  ซีึ�งเป็น็การ้ร้บััฟังัความคดิเห้น็ต่ามมาต่ร้า 

178 ของรั้ฐธุร้ร้มน้ญแห่้งร้าชีอาณาจักร้ไทย์ เม่�อวันที� 

8 กร้กฎาคม พื่.ศ. 2564

เป็็นผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าร้่วมการ้ป็ร้ะชีุมวิชีาการ้

ภาษีร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ Virtual International Tax 

conference 2021 “The New Era of Global 

TAX Transparency” กับัสถุาบัันวิชีาชีีพื่บััญชีี 

แห้่งอินโดนีเซีีย์ และ Bureaus Van Dijk  ซีึ�งมี

การ้จัดการ้ป็ร้ะชีุมด้านภาษีอากร้ร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ 

คร้ั�งที� 8 ห้ัวข้อ “The New Era of Global TAX 

Transparency” เม่�อวันที� 12 - 13 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 

ณ ป็ร้ะเทศอินโดนีเซีีย์ ผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom
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•  เด่อนมกราคม 2564

เผู้ย์แพื่ร่้บัทความเร้่�อง “เงินบัริ้จาคความต่่างของบััญชีี

และภาษีที�เป็็นคุณ” ลงใน TFAC Newsletter ฉบัับัที� 

97 ป็ร้ะจำเด่อนมกร้าคม - มีนาคม 2564

•  เด่อนกุมภาพื่้นธ์ 2564  

เผู้ย์แพื่ร่้บัทความเร้่�อง “นกับัญัชีีที�ร้้ภ้าษอีากร้คอ่เพื่่�อนค้ค่ดิ 

ของธุุร้กิจย์ุคดิจิต่อล” และลงใน TFAC Newsletter  

ฉบัับัที� 98 ป็ร้ะจำเด่อนเมษาย์น - กร้กฎาคม 2564

•  เด่อนม่นาคม 2564 

เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ “ผู้ลกร้ะทบัจากกฎห้มาย์ 

e-Service” และลงใน TFAC Newsletter ฉบัับัที� 98 

ป็ร้ะจำเด่อนเมษาย์น - กร้กฎาคม 2564

•  เด่อนเมษายน 2564

เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ห้ัวข้อ “ภาษีห้ัก ณ ที�จ่าย์กับักิจการ้

ขาย์ของออนไลน์” และลงใน TFAC Newsletter 

ฉบัับัที� 99 ป็ร้ะจำเด่อนกร้กฎาคม - กันย์าย์น 2564

•  เด่อนพื่ฤษภาคม 2564

เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ “ขาย์สินค้าออนไลน์ผู้่าน 

Platform ภาษีดอีย่์างไร้” และลงใน TFAC Newsletter 

ฉบัับัที� 99 ป็ร้ะจำเด่อนกร้กฎาคม - กันย์าย์น 2564

•  เด่อนมิถุุนายน 2564

เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ห้ัวข้อ “นักบััญชีียุ์คดิจิทัล ได้อะไร้ 

จาก Taxliteracy นวัต่กร้ร้มการ้ให้้ความร้้้ทางภาษี

จากกร้มสร้ร้พื่ากร้” และลงใน TFAC Newsletter  

ฉบัับัที� 99 ป็ร้ะจำเด่อนกร้กฎาคม - กันย์าย์น 2564

•  เด่อนกรกฎาคม 2564

เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ “เร้่�อง วิถุีให้ม่...ให้้ภาษีเป็็น 

เร้่�องงา่ย์ “Easy Tax Transforms Your Life” และลงใน 

TFAC Newsletter ฉบัับัที� 100 ป็ร้ะจำเด่อนตุ่ลาคม - 

ธุันวาคม 2564

•  เด่อนสิงห้าคม 2564

เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ห้ัวข้อ “เร้่�อง นักบััญชีียุ์คโควิด 19” 

และลงใน TFAC Newsletter ฉบัับัที� 100 ป็ร้ะจำเด่อน

ตุ่ลาคม - ธุันวาคม 2564

 การุเผยแพรุ่บัทุควิามวิิชาการุ

คณะกร้ร้มการ้ฯ ให้้ความสำคัญในการ้ส่�อสาร้กับั 

ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่เพื่่�อส่งเสร้ิมการ้เร้ีย์นร้้้ด้วย์ต่นเอง 

จึงมีการ้เผู้ย์แพื่ร่้บัทความทางวิชีาการ้เกี�ย์วกับัวิชีาชีีพื่

การ้บััญชีีภาษีอากร้ผู้่านทางเว็บัไซีต่์ และ TFAC 

Newsletter ดังนี�

•  เด่อนก้นยายน 2564

เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ “เร้่�อง ป็ร้ะมวลร้ัษฎากร้ : ภาษี

เกี�ย์วกับัการ้กำห้นดร้าคาโอน (Transfer Pricing)” และ

ลงใน TFAC Newsletter ฉบัับัที� 100 ป็ร้ะจำเด่อน

ตุ่ลาคม - ธุันวาคม 2564

•  เด่อนตุ่ลุาคม 2564

เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ “เร้่�อง ผู้ลป็ร้ะโย์ชีน์พื่นักงาน” 

และลงใน TFAC Newsletter ฉบัับัที� 101 ป็ร้ะจำเด่อน

มกร้าคม - มีนาคม 2565

•  เด่อนพื่ฤศจิิกายน 2564

เผู้ย์แพื่ร้่บัทความ ห้ัวข้อ “เร้่�อง ความสำคัญของการ้

วางแผู้นภาษีที�ถุ้กต่้อง” และลงใน TFAC Newsletter 

ฉบัับัที� 101 ป็ร้ะจำเด่อนมกร้าคม - มีนาคม 2565

•  เด่อนธ้นวัาคม 2564

เผู้ย์แพื่ร่้บัทความ ห้ัวข้อ “เร้่�อง Disclosure Form” 

และลงใน TFAC Newsletter ฉบัับัที� 101 ป็ร้ะจำเด่อน

มกร้าคม - มีนาคม 2565
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สภาวิิชาชพีบััญช ีไดำต้่รุะหนิกัถุง่บัทุบัาทุทุี�สำาคัญเกี�ยวิกบััการุพฒันิาคณุภาพวิิชาชพีบััญช ีโดำยมอบัหมาย

ให้คณะกรุรุมการุวิิชาชีพบััญชีดำ้านิการุศ่กษาและเทุคโนิโลยีการุบััญชี (คณะกรุรุมการุฯ) จัดำกิจกรุรุมและ

โครุงการุทุางวิิชาการุและการุศ่กษาเพ่อส่งเสรุิมการุพัฒนิาหลักส้ต่รุบััญชีบััณฑิิต่และการุเรีุยนิการุสอนิ 

ให้เป็นิไปในิทิุศทุางทุี�สอดำคล้องกับัควิามต่้องการุขัองต่ลาดำวิิชาชีพและการุเปลี�ยนิแปลงทุางเทุคโนิโลยี 

ต่ลอดำจนิการุพัฒนิาคุณภาพนิิสิต่นัิกศ่กษา สาขัาวิิชาการุบััญชีให้มีคุณภาพสอดำคล้องกับัมาต่รุฐานิ 

ผลการุเรุียนิรุ้้ต่ามเกณฑ์ิมาต่รุฐานิคุณวิุฒิรุะดัำบัปรุิญญาต่รีุสาขัาวิิชาการุบััญชี และมาต่รุฐานิการุศ่กษา

รุะหวิ่างปรุะเทุศ รุวิมทุั�งผลลัพธ์ผ้้เรุียนิต่ามมาต่รุฐานิการุอุดำมศ่กษา กิจกรุรุมและโครุงการุต่่าง ๆ 

ดำังกล่าวิไดำ้รุับัควิามรุ่วิมมืออย่างดำีจากสถุาบัันิการุศ่กษา องค์กรุธุรุกิจชั�นินิำา ต่ลอดำจนิองค์กรุวิิชาชีพ 

ขันิาดำใหญ่ ในิปรุะเทุศไทุยหลายแห่ง โดำยไดำ้กำาหนิดำนิโยบัาย เป้าหมาย และแผนิการุดำำาเนิินิงานิ ดำังนิี�

ดำ้านิการุศ่กษาและเทุคโนิโลยีการุบััญชี

 นิโยบัายและเป้าหมาย 

สนับัสนุนและร้่วมม่อกับัสถุาบัันการ้ศึกษาเพื่่�อพื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้บััญชีีบััณฑ์ิต่ที�ต่อบัสนองต่่อความต่้องการ้ 

ของทุกฝึ่าย์ที�ใชี้ข้อม้ลทางการ้บััญชีีเพื่่�อการ้ต่ัดสินใจ ทั�งนี� ให้้ก้าวทันต่่อการ้เป็ลี�ย์นแป็ลงทางเทคโนโลย์ี 

เศร้ษฐกิจ การ้ค้าและอุต่สาห้กร้ร้ม และต่ลาดการ้เงิน โดย์สร้้างกลไกและโอกาสให้้คณาจาร้ย์์ 

นำองค์ความร้้้มาใชี้ในภาคป็ฏิิบััต่ิจร้ิง เพื่่�อนำป็ร้ะสบัการ้ณ์ไป็พื่ัฒนาใชี้ในการ้เร้ีย์นการ้สอน
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แต่่งต่ั� งผู้้้แทนจากสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ใ ห้้แก่สถุาบััน 

การ้ศึกษาเพื่่�อพื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้ ต่ามป็ร้ะกาศกร้ะทร้วง

ศึกษาธุิการ้ เร้่�อง มาต่ร้ฐานคุณวุฒิร้ะดับัป็ร้ิญญาต่ร้ี 

สาขาวิชีาการ้บััญชีี ส้่การ้ป็ฏิิบััต่ิต่าม มคอ.1 ซีึ�งกำห้นด

ให้้สถุาบัันการ้ศึกษาที�ป็ร้ะสงค์จะเป็ิดสอนห้ร้่อป็ร้ับัป็รุ้ง 

ห้ลกัสต้่ร้ร้ะดบััป็ริ้ญญาต่รี้ สาขาวชิีาการ้บัญัชี ีควร้ดำเนนิการ้ 

แต่่งต่ั�งคณะกร้ร้มการ้พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้ร้ะดับัป็ร้ิญญาต่ร้ี 

สาขาวิชีาการ้บััญชีี ซีึ�งป็ร้ะกอบัด้วย์กร้ร้มการ้อย่์างน้อย์ 

5 คน โดย์มีกร้ร้มการ้ผู้้้ร้ับัผู้ิดชีอบัห้ลักส้ต่ร้อย่์างน้อย์ 

2 คน กร้ร้มการ้ผู้้้ทร้งคุณวุฒิห้ร้่อผู้้้เชีี�ย์วชีาญ ในสาขา

จัดประชุมหารือกับตัวแทน

คณาจารยของสถาบัน

การศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร

บัญชีบัณฑิตในการกำหนด

กรอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ที่เปดกวางเพื่อการพัฒนา

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

จัดการชี้แจงใหความรู

เกี่ยวกับการพัฒนา

การศึกษาทางการบัญชี

จัดกิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาดานการศึกษา

(กลุมอาจารย กลุมนักศึกษา)

จัดอบรมผูแทนสภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สถาบันการศึกษาตาง ๆ

 แผนิการุดำำาเนิินิงานิ

โดยในปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินกิจิกรรมต่่าง ๆ ด้งน่�

 1. การุจดัำใหม้ผี้แ้ทุนิจากสภาวิิชาชพีบััญช ีเพอ่เปน็ิผ้แ้ทุนิในิการุพฒันิาหลกัสต้่รุใหแ้กส่ถุาบัันิการุศ่กษาต่่าง ๆ

 

วิชีาการ้บััญชีีจากบัุคคลภาย์นอกอย์่างน้อย์ 2 คน 

และผู้้้แทนที�ได้ร้ับัการ้แต่่งต่ั�งจากสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

อย์่างน้อย์ 1 คน เพ่ื่�อดำเนินการ้พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้ 

ให้้สอดคล้องกับัมาต่ร้ฐานคุณวุฒิร้ะดับัป็ร้ิญญาต่ร้ ี

สาขาวิชีาการ้บััญชีี จำนวน 45 ห้ลักส้ต่ร้ นอกจากนี� 

คณะกร้ร้มการ้ฯ ได้แต่่งต่ั�งผู้้้แทนร้่วมเป็็นกร้ร้มการ้

พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้ร้ะดับัป็ร้ิญญาโทให้้แก่สถุาบัันการ้ศึกษา 

จำนวน 5 ห้ลักส้ต่ร้ และห้ลักส้ต่ร้เทคโนโลย์ีบััณฑ์ิต่ 

(การ้บััญชีี) จำนวน 3 ห้ลักส้ต่ร้

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 63



 2. การุรุับัรุองปริุญญาต่รีุทุางการุบััญชีให้แก่

สถุาบัันิการุศ่กษา หลักส้ต่รุบััญชีบััณฑิิต่/หลักส้ต่รุ

บัรุิหารุธุรุกิจ (การุบััญชี)

พื่ิจาร้ณารั้บัร้องห้ลักส้ต่ร้ของสถุาบัันการ้ศึกษา 

ที�สอดคล้องกับัมาต่ร้ฐานการ้ศึกษาร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ

สำห้รั้บัผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีของสถุาบัันการ้ศึกษา 

ในป็ร้ะเทศ จำนวน 56 แห่้ง ซีึ�งมีจำนวนห้ลักส้ต่ร้ 

ร้วมทั�งสิ�น 59 ห้ลกัสต้่ร้ นอกจากนี� ในการ้ร้บััร้องห้ลกัสต้่ร้ 

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี แบั่งเป็็น 2 ส่วน ได้แก่

2.1 ห้ลุ้กส่ต่รให้ม่ห้ร่อห้ลุ้กส่ต่รปร้บปรุงท่�สภา

มห้าวัทิยาลุย้อนมุต้่กิอ่นวัน้ท่� 28 กมุภาพื่น้ธ ์พื่.ศ. 2560

• พิื่จาร้ณาร้ับัร้องป็ร้ิญญาห้ร้่อป็ร้ะกาศนีย์บััต่ร้ 

ในวิชีาการ้บััญชีีของสถุาบัันอุดมศึกษา เพื่่�อป็ร้ะโย์ชีน์ 

ในการ้รั้บัสมัคร้เป็็นสมาชีิกสามัญ และการ้พื่ิจาร้ณา

คุณสมบััต่ิเพื่่�อขอขึ�นทะเบัีย์นเป็็นผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ 

โดย์จะต่้องเป็็นห้ลักส้ต่ร้วิชีาการ้บััญชีีที� เคย์ศึกษา 

และสอบัผู่้าน 8 ร้าย์วิชีา ค่อ การ้บััญชีีขั�นต่้น/ชีั�นต้่น 

1 ร้าย์วิชีา การ้บััญชีีขั�นกลาง/ชีั�นกลาง 2 ร้าย์วิชีา 

การ้บััญชีีขั�นส้ง/ชีั�นส้ง 2 ร้าย์วิชีา การ้บััญชีีต่้นทุน 

1 ร้าย์วิชีา การ้สอบับััญชีี 1 ร้าย์วิชีา และการ้ภาษีอากร้ 

1 ร้าย์วิชีา มีห้น่วย์กิต่อย์่างน้อย์วิชีาละ 3 ห้น่วย์กิต่

2.2 ห้ลุ้กส่ต่รให้ม่ห้ร่อห้ลุ้กส่ต่รปร้บปรุงท่�สภา

มห้าวัทิยาลุย้อนมุติ้่ห้ลุง้วัน้ท่� 28 กมุภาพื่น้ธ์ พื่.ศ. 2560

• พิื่จาร้ณาร้ับัร้องป็ร้ิญญาห้ร้่อป็ร้ะกาศนีย์บััต่ร้ 

ในวิชีาการ้บััญชีีของสถุาบัันอุดมศึกษา เพื่่�อป็ร้ะโย์ชีน์ 

ในการ้รั้บัสมัคร้เป็็นสมาชีิกสามัญ และการ้พื่ิจาร้ณา

คุณสมบััต่ิเพื่่�อขอขึ�นทะเบัีย์นเป็็นผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ 

 3. การุรุับัรุองปรุิญญาเทุคโนิโลยีบััณฑิิต่ 

(การุบััญชี)

พื่ิจาร้ณารั้บัร้องป็ริ้ญญาเทคโนโลยี์บััณฑิ์ต่ (การ้บััญชีี) 

ของสถุาบัันการ้อาชีีวศึกษาในป็ร้ะเทศ เพ่ื่�อป็ร้ะโย์ชีน์  

ในการ้สมคัร้สมาชีกิวสิามญัของสภาวชิีาชีีพื่บัญัชีี สำห้ร้บัั

ห้ลักส้ต่ร้ให้ม่ห้ร้่อห้ลักส้ต่ร้ป็ร้ับัป็รุ้งที�มีผู้ลบัังคับัใชี้ต่ั�งแต่่

ป็กีาร้ศกึษา 2556 เป็น็ต้่นไป็ ของสถุาบันัการ้อาชีวีศึกษา

ที� เ ปิ็ดสอนป็ริ้ญญาเทคโนโลยี์บััณฑิ์ต่ (การ้บััญชีี ) 

ในร้ะดับัป็ร้ิญญาต่ร้ี (ต่่อเน่�อง) และได้ร้ับัการ้ร้ับัร้อง

คณุวฒุเิทยี์บัเทา่ป็ร้ญิญาต่ร้จีากสำนกังานคณะกร้ร้มการ้

การ้อาชีีวศึกษา และสำนักงานคณะกร้ร้มการ้การ้

อุดมศึกษา จำนวน 4 ห้ลักส้ต่ร้

 4. การุรัุบัรุองปริุญญาให้แก่สถุาบัันิการุศ่กษา 

หลักส้ต่รุปรุิญญาโทุ (การุบััญชี)

พื่ิจาร้ณารั้บัร้องป็ริ้ญญาในวิชีาการ้บััญชีีของสถุาบััน

อุดมศึกษา เพื่่�อป็ร้ะโย์ชีน์ในการ้รั้บัสมัคร้เป็็นสมาชิีก

สามัญ และการ้พิื่จาร้ณาคุณสมบััติ่เพื่่�อขอขึ�นทะเบีัย์น

เป็็นผู้้้สอบับััญชีี รั้บัอนุญาต่ จำนวน 3 ห้ลักส้ต่ร้ 

จากสถุาบัันการ้ศึกษา 3 แห้่ง

 5. การุรุับัรุองวิุฒิการุศ่กษาเป็นิรุายบัุคคล

พื่ิจาร้ณาการ้ร้ับัร้องวุฒิการ้ศึกษาเป็็นร้าย์บัุคคล กร้ณี

สำเร้็จการ้ศึกษาจากสถุาบัันการ้ศึกษาในต่่างป็ร้ะเทศ 

ว่ามีคุณสมบััติ่คร้บัถุ้วนเพื่่�อขอสมัคร้เป็็นสมาชิีกสามัญ

ของสภาวชิีาชีพีื่บััญชี ีและการ้พื่จิาร้ณาคณุสมบัตั่เิพื่่�อขอ

ขึ�นทะเบัีย์นเป็็นผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ จำนวน 11 คน 

ทั�งนี� สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีไม่สามาร้ถุร้ับัร้องป็ร้ิญญาร้าย์

บัุคคล จำนวน 1 คน 

 6 .  ก ารุสัมมนิาผ้้ แทุนิสภา วิิช าชีพ บััญชี 

เพ่อทุำาควิามเข้ัาใจและหารุือในิการุพัฒนิาหลักส้ต่รุ 

ให้แก่สถุาบัันิการุศ่กษาต่ามมาต่รุฐานิการุศ่กษารุะหว่ิาง 

ปรุะเทุศ (ฉบัับัปรุับัปรุุง) (IES 2015)

จัดสัมมนาเกี�ย์วกับัห้ลักเกณฑ์์ ผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่

บััญชีี ในการ้พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้สถุาบัันการ้ศึกษาต่่าง ๆ 

เพื่่�อให้้ เป็็นไป็ต่ามป็ร้ะกาศกร้ะทร้วงศึกษาธุิการ้ 

เร้่�อง เกณฑ์์มาต่ร้ฐานคุณวุฒิร้ะดับัป็ร้ิญญาต่รี้ สาขา

วชิีาการ้บัญัชี ี(มคอ.1) ซีึ�งไดก้ำห้นดให้ส้ถุาบันัอดุมศกึษา

แต่่งต่ั�งคณะกร้ร้มการ้พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้ร้ะดับัป็ร้ิญญาต่ร้ ี

สาขาวชิีาการ้บัญัชีทีี�ได้ร้บััการ้เสนอชี่�อจากสภาวชิีาชีพีื่บัญัชีี 

อย์่างน้อย์ 1 คน เพื่่�อให้้พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้เป็็นไป็ต่าม 

แนวทางเดีย์วกัน และสอดคล้องกับัมาต่ร้ฐานคุณวุฒิ

ร้ะดับัป็ริ้ญญาต่รี้  สาขา วิชีาการ้บััญชีี โดย์ไ ด้จัด 

สัมมนา ห้ัวข้อ “การ้สัมมนาและการ้พื่ัฒนาคร้้ 

ผู้้้สอนห้ลักส้ต่ร้วิชีาการ้บััญชีีป็ี พื่.ศ. 2564” คร้ั�งที� 1 

เม่�อวันที� 21 พื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2564 และคร้ั�งที� 2 

เม่� อวันที�  24 ธุันวาคม พื่.ศ.  2564 ณ อาคาร้ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ถุนนสุขุมวิท 21 (อโศก) และ 

ผู้่านโป็ร้แกร้ม Microsoft Teams โดย์มีคณะกร้ร้มการ้ 

ผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี และคณาจาร้ย์์จากสถุาบััน 

การ้ศึกษาทั�วป็ร้ะเทศเข้าร้บััฟััง การ้บัร้ร้ย์าย์ จำนวน 229 คน 

โดย์แบั่งเป็็นผู้้้เข้าร้่วมสัมมนา คร้ั�งที� 1 จำนวน 119 คน 

และคร้ั�งที� 2 จำนวน 110 คน

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์64



 7. การุจดัำปรุะชมุและสมัมนิาทุางวิิชาการุรุะดำบััชาต่ ิ

ดำา้นิการุศ่กษาทุางการุบััญช ี“Accounting Education 

Conference (AccEC 2021)” ภายใต่้หัวิขั้อ 

Accounting Education in the New Normal 

คณะทำงานโคร้งการ้เคร้่อข่าย์ห้ลักส้ต่ร้การ้บััญชีี 

ในป็ร้ะเทศไทย์ Thailand Accounting Program 

Network (TAP-Net) ได้จัดการ้ป็ร้ะชีุมและสัมมนา 

ทางวิชีาการ้ร้ะดับัชีาติ่ด้านการ้ศึกษาทางการ้บััญชี ี

“Accounting Education Conference (AccEC 

2021)” ภาย์ใต่้ห้ัวข้อ Accounting Education in the 

New Normal เม่�อวันที� 15 - 16 กร้กฎาคม พื่.ศ. 2564 

ณ อาคาร้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ถุนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

และผู้่านโป็ร้แกร้ม Microsoft Teams โดย์การ้สัมมนา

ในภาคเชี้าได้ร้ับัเกีย์ร้ต่ิจากนาย์วร้วิทย์์ เจนธุนากุล 

นาย์กสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เป็็นป็ร้ะธุานกล่าวเปิ็ดงาน

และแสดงป็าฐกถุา ร้องศาสต่ร้าจาร้ย์์ ดร้.สมนึก 

เอ่�อจิร้ะพื่งษ์พื่ันธุ์ ป็ร้ะธุานคณะทำงานฯ จัดการ้

ป็ร้ะชีุมและสัมมนา AccEC 2021 กล่าวร้าย์งาน และ 

ร้องศาสต่ร้าจาร้ย์์ ดร้.ศิลป็พื่ร้ ศรี้จั�นเพื่ชีร้ ป็ร้ะธุาน 

คณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บัญัชีด้ีานการ้ศึกษาและเทคโนโลยี์

การ้บััญชีี กล่าวต่้อนร้ับัผู้้้เข้าร้่วมป็ร้ะชีุมและสัมมนา 

ในงาน ทั�งนี�  การ้จัดสัมมนาดังกล่าวมุ่งเน้นการ้ให้้

ความร้้้เกี�ย์วกับัการ้พัื่ฒนาการ้เร้ีย์นการ้สอนทางด้าน

การ้บััญชีีให้้แก่คณาจาร้ย์์ในห้ลักส้ต่ร้ทางการ้บััญชี ี

ทั�วป็ร้ะเทศ เพื่่�อย์กร้ะดับัมาต่ร้ฐานการ้เร้ีย์นการ้สอน 

และการ้พัื่ฒนาผู้ลงานทางวิชีาการ้ทางด้านการ้ศึกษา 

ทางบัญัชีใีนป็ร้ะเทศไทย์ ซีึ�งเป็็นเป้็าห้มาย์สำคัญป็ร้ะการ้ห้นึ�ง 

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี โดย์คณะกร้ร้มการ้ฯ และ 

เคร้่อข่าย์ห้ลักส้ต่ร้บััญชีีในป็ร้ะเทศไทย์ โดย์การ้สัมมนา

ดังกล่าวแบั่งกิจกร้ร้มเป็็น 2 วัน ดังนี�

• เม่�อว้ันท่� 15 กรกฎาคม พื่.ศ. 2564 การ้ป็าฐกถุา

พื่เิศษ ห้วัขอ้ “How to prepare Students for Success 

in the Accounting Professions” โดย์นาย์วร้วิทย์ ์

เจนธุนากุล นาย์กสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เสวนาภาย์ใต้่ 

ห้ัวข้อเร้่�อง “Rethinking Learning and Teaching in 

the Age of the New Normal” และได้เร้ีย์นเชีิญ

วิทย์ากร้ผู้้้ทร้งคุณวุฒิร้่วมเสวนา ดังนี� ศาสต่ร้าจาร้ย์์ 

ดร้.สุชีัชีวีร้์ สุวร้ร้ณสวัสดิ� อธุิการ้บัดีสถุาบัันเทคโนโลย์ี

พื่ร้ะจอมเกล้าเจ้าคุณทห้าร้ลาดกร้ะบััง และนาย์ก 

สภาวิศวกร้ ดร้.กานต์่ ย์งศิร้ิวิทย์์  ห้ัวห้น้าสาขา

วิชีาสาร้สนเทศการ้แพื่ทย์์และวิทย์าลัย์นวัต่กร้ร้ม

ดิจิทัลและเทคโนโลย์ีสาร้สนเทศ มห้าวิทย์าลัย์ร้ังสิต่ 

ร้องศาสต่ร้าจาร้ย์์ ดร้.เชีฏิฐเนต่ิ ศร้ีสอ้าน ร้องอธุิการ้บัดี 

ฝึา่ย์เทคโนโลย์สีาร้สนเทศ และคณบัดวีทิย์าลยั์นวตั่กร้ร้ม

ดิจิทัลและเทคโนโลย์ีสาร้สนเทศ มห้าวิทย์าลัย์ร้ังสิต่ 

และผู้้้ชี่วย์ศาสต่ร้าจาร้ย์์ ดร้.นิ�มนวล วิเศษสร้ร้พื่์ คณบัดี

คณะบััญชีี มห้าวิทย์าลัย์ร้ังสิต่ เป็็นผู้้้ดำเนินร้าย์การ้ 

สำห้ร้ับัภาคบั่าย์เป็็นนำเสนอผู้ลงานวิจัย์ทางวิชีาการ้

และมอบัใบัเกีย์ร้ต่ิบััต่ร้ให้้แก่ผู้้้นำเสนอผู้ลงานวิจัย์ 

ทางวิชีาการ้ ซีึ�งมีผู้้้เข้าร้่วมป็ร้ะชีุมและสัมมนา จำนวน 

101 คน

• เม่�อวั้นท่�16 กรกฎาคม พื่.ศ. 2564 การ้สัมมนา 

เชีงิป็ฏิบิัติั่การ้ เร้่�อง “Technologies Used in Accounting 

 Education” โดย์วิทย์ากร้ ดร้.สุพื่จน์ ศรี้นตุ่พื่งษ์ ห้วัห้น้า

สว่นงานการ้จดัการ้ความร้้ด้า้นเทคนคิ บัร้ษิทั แอดวานซี์ 

อินโฟัร์้ เซีอร้์วิส จำกัด (มห้าชีน) อดีต่ผู้้้จัดการ้ฝ่ึาย์ 

การ้ศึกษา บัร้ิษัท ไมโคร้ซีอฟัท์ (ป็ร้ะเทศไทย์) จำกัด 

เร้่�อง “Games for Learning in Accounting 

Education” โดย์ ดร้.วร้ีวร้ร้ณ เจร้ิญร้้ป็ ดร้.นิต่ิศักดิ� 

เจร้ิญร้้ป็ มห้าวิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร้าชีมงคลล้านนา

เชีีย์งร้าย์ และ ดร้ .ชีลธิุชีา ธุร้ร้มวิญญู้  คณบัดี 

คณะการ้บัญัชีแีละการ้จดัการ้ มห้าวทิย์าลยั์มห้าสาร้คาม 

เป็็นผู้้้ดำเนินร้าย์การ้ ซีึ�งมีผู้้้เข้าร้่วมป็ร้ะชุีมและสัมมนา 

จำนวน 81 คน
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นอกจากนี� ในช่ีวงสุดท้าย์ของการ้ป็ร้ะชุีมและสัมมนาฯ 

ได้มอบัเกีย์ร้ต่ิบััต่ร้ให้้แก่ผู้้้ นำ เสนอผู้ลงานดี เด่น 

(The Best Paper Awards) จำนวน 1 ร้าย์ ซีึ�งผู้้้ที�

ได้ร้ับัผู้ลงานดีเด่นคร้ั�งนี� ค่อ ดร้.คมกฤษณ์ สิงห้์ใจ 

จากมห้าวิทย์าลัย์เกษต่ร้ศาสต่ร้์ จากผู้้้นำเสนอบัทความ

ทั�งห้มด จำนวน 32 บัทความ

 8. การุจดัำสมัมนิาเขัา้ชมและฟังัการุบัรุรุยายขัอง

ผ้้บัริุหารุรุะดำับัส้งบัรุิษัทุ สยามโกลบัอลเฮ้้าส์ จำากัดำ 

(มหาชนิ)

เม่�อวันที� 27 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564 คณะทำงานจัดการ้

แข่งขันกร้ณีศึกษาทางบััญชีีร้ะดับัป็ร้ะเทศ คร้ั�งที� 5 

ป็ร้ะจำป็ี 2564 “Thailand Accounting Case 

Competition” (TACC 2021) ได้จัดสัมมนาเข้าชีม

และฟัังการ้บัร้ร้ย์าย์ของผู้้้บัริ้ห้าร้ร้ะดับัส้งบัริ้ษัท สย์าม 

โกลบัอลเฮ้ าส์  จำกัด (มห้าชีน) ผู้่ านโป็ร้แกร้ม 

Microsoft Teams ซีึ�งสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้ร้ับัเกีย์ร้ติ่ 

จากนาย์วิท้ร้ สุร้ิย์วนากุล ป็ร้ะธุานเจ้าห้น้าที�บัร้ิห้าร้และ

นางสาวชีุต่ิกาญจน์ ศร้ีแสงจันทร้์ ร้องป็ร้ะธุานเจ้าห้น้าที�

บัร้ิห้าร้ฝึ่าย์บััญชีีและการ้เงิน โดย์มีร้องศาสต่ร้าจาร้ย์์

ศร้ัณย์์ ชี้ เกีย์ร้ต่ิ และ ดร้.สมศักดิ�  ป็ร้ะถุมศร้ีเมฆ 

เป็น็ผู้้ด้ำเนนิร้าย์การ้ การ้จดัสมัมนาคร้ั�งนี� มวีตั่ถุปุ็ร้ะสงค์

เพื่่�อให้้นิสิต่นักศึกษาทีมที�ผู้่านการ้คัดเล่อก จำนวน 

15 ทมี ไดร้้บััชีมและร้บััฟังัการ้บัร้ร้ย์าย์เกี�ย์วกบััวสิยั์ทศัน์ 

และกลยุ์ทธุ์ของ SGH พื่ัฒนาการ้ด้านร้ะบับั SGH 

 9. การุจัดำกิจกรุรุมส่งเสรุิมการุศ่กษาให้แก่ 

กลุ่มนิิสิต่นัิกศ่กษาดำำาเนิินิการุจัดำกิจกรุรุมส่งเสรุิม 

การุศ่กษาให้แก่กลุ่มนิิสิต่นิักศ่กษา ดำังนิี�

เม่�อวันที� 4 กันย์าย์น พื่.ศ. 2564 คณะทำงานจัดการ้

แข่งขันกร้ณีศึกษาทางบััญชีีร้ะดับัป็ร้ะเทศ คร้ั�งที� 5 

ป็ร้ะจำป็ี 2564 “Thailand Accounting Case 

Competition 2021” (TACC 2021) ได้จัดการ้แข่งขัน 

TACC 2021 ณ อาคาร้สภาวชิีาชีพีื่บัญัชี ีถุนนสขุมุวทิ 21 

(อโศก) และผู้่านโป็ร้แกร้ม Microsoft Teams โดย์มี

วัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อเป็็นการ้ส่งเสร้ิมและพื่ัฒนาคุณภาพื่ 

นิสิต่นักศึกษาร้ะดับัอุดมศึกษาในด้านการ้ป็ร้ะย์ุกต่์ 

และบั้ร้ณาการ้ความร้้้ทางการ้บััญชีีและศาสต่ร์้อ่�น 

ในการ้วิเคร้าะห้์ป็ร้ะเด็นป็ัญห้าของธุุร้กิจและเสนอ

แนวทางในการ้แก้ป็ัญห้าของธุุร้กิจ ร้วมทั�งการ้พัื่ฒนา

ทักษะการ้ทำงานร้่วมกันเป็็นทีมและการ้นำเสนอ 

อย์่างม่ออาชีีพื่

ร้วมไป็ถุึงการ้ป็ร้ับัต่ัวในวิกฤต่ COVID-19 Global Crisis 

ซีึ�งเม่�อนสิติ่นักศกึษาไดข้อ้มล้ต่า่ง ๆ  แลว้สามาร้ถุนำขอ้มล้

เพื่่�อป็ร้ะกอบัการ้นำเสนอกร้ณีศึกษาสำห้รั้บัการ้แข่งขัน 

TACC 2021 ในวันแข่งขันได้อย์่างมีป็ร้ะสิทธุิภาพื่และ

สมบั้ร้ณ์มากย์ิ�งขึ�น

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์66



•  รางวั้ลุชีนะเลุิศ

ท่ม Maha Mongkol มห้าวัิทยาลุ้ยร้งสิต่

•  รองชีนะเลุิศอ้นด้บ 1

ท่ม FamTP consulting มห้าวัิทยาลุ้ยธรรมศาสต่ร์

•  รองชีนะเลุิศอ้นด้บ 2

ทม่ Midnight rendezvous มห้าวัทิยาลุย้ธรรมศาสต่ร์

•  รองชีนะเลุิศอ้นด้บ 3

ท่ม The Genesis จิุฬาลุงกรณ์มห้าวัิทยาลุ้ย

•  รองชีนะเลุิศอ้นด้บ 4

ท่ม The Rookies มห้าวัิทยาลุ้ยห้อการค้าไทย

ทั�งนี�  สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้ร้ับัความอนุเคร้าะห้์จาก 

บัร้ิษัท สย์ามโกลบัอลเฮ้าส์ จำกัด (มห้าชีน) เป็็นบัริ้ษัท

ที�ใชี้เป็็นกร้ณีศึกษาสำห้รั้บัการ้แข่งขัน TACC 2021 

ซีึ�งการ้แข่งขันคร้ั�งนี�มีทีมสมัคร้เข้าร้่วมการ้แข่งขัน 

จำนวน 120 ทีม จากสถุาบัันการ้ศึกษา จำนวน 16 แห้่ง 

โดย์ในจำนวนดังกล่าวมีทีมที�สมัคร้เข้าร้่วมการ้แข่งขัน

และส่งบัทวิ เคร้าะห้์กร้ณีศึกษา จำนวน 93 ทีม 

จากสถุาบัันการ้ศึกษาจำนวน 15 แห่้ง เพื่่�อเข้าร่้วม 

การ้แข่งขันในร้อบัคัดเล่อกภาคเชี้า และคัดเล่อกทีม 

เพื่่�อเข้าแข่งขันในร้อบัชิีงชีนะเลิศในช่ีวงบ่ัาย์ จำนวน 

5 ทีม โดย์มีผู้ลการ้แข่งขัน ดังนี�

 10 .  ก า รุจั ดำกิ จกรุรุม เผยแพรุ่ ควิ ามรุ้้ 

ผ่านิช่องทุางอิเล็กทุรุอนิิกส์

คณะทำงานโครงการเคร่อข่ายห้ลุ้กส่ต่รทางการบ้ญชี ่

ในประเทศไทย (Thailand Accounting Program 

Network: TAP-Net) ได้จัดเสวนา “การ้จัดเวที 

การ้แลกเป็ลี�ย์นเร้ีย์นร้้้สำห้ร้ับัอาจาร้ย์์บััญชีีและ

นักศึกษา” โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ห้ลักเพื่่�อเสร้ิมสร้้าง 

ความเป็น็เลศิทางวชิีาชีพีื่บัญัชีใีห้แ้กอ่าจาร้ย์ใ์นเคร้อ่ขา่ย์

ห้ลักส้ต่ร้ทางการ้บััญชีีในป็ร้ะเทศไทย์ และเพ่ื่�อเป็็นเวที 

ในการ้แลกเป็ลี�ย์นเร้ีย์นร้้้เปิ็ดโอกาสให้้มีการ้แลกเป็ลี�ย์น 

ความคิดเห้็นร้ะห้ว่างคณาจาร้ย์์กับัวิทย์ากร้ ต่ลอดจน 

เพื่่� อส่ ง เสร้ิมให้้ เ กิดความร่้วมม่อและการ้พัื่ฒนา 

ทางวิชีาการ้ร้่วมกันร้ะห้ว่างคณาจาร้ย์์จากสถุาบััน 

การ้ศึกษาทั�วป็ร้ะเทศ โดย์แบั่งเป็็น 2 กิจกร้ร้ม ดังนี�

1) การจิ้ดเวัท่แลุกเปลุ่�ยนการเร่ยนร่้สำห้ร้บสำห้ร้บ

นก้ศกึษา “TAP-Net Talk for Students” ซีึ�งกจิกร้ร้ม

ดงักลา่วไดก้ำห้นดจดัขึ�น จำนวน 4 คร้ั�ง โดย์มรี้าย์ละเอยี์ด

ผู้้้ร้ับัชีม ดังนี�

•  ผู้้้ร้ับัชีม ณ วันถุ่าย์ทอดสด จำนวน 2,050 คน

• ผู้้้รั้บัชีมคลิป็วิดีโอย้์อนห้ลัง จำนวน 45,594 คร้ั�ง 

(ข้อม้ล ณ วันที� 11 มีนาคม พื่.ศ. 2565)

2) การจิ้ดเวัท่การแลุกเปลุ่�ยนเร่ยนร่้สำห้ร้บอาจิารย์

บ้ญชี่ “TAP-Net Talk for Instructors” ซีึ�งกิจกร้ร้ม

ดงักลา่วไดก้ำห้นดจดัขึ�น จำนวน 5 คร้ั�ง โดย์มรี้าย์ละเอยี์ด

ผู้้้ร้ับัชีม ดังนี�

•  ผู้้้ร้ับัชีม ณ วันถุ่าย์ทอดสด จำนวน 2,301 คน

• ผู้้้รั้บัชีมคลิป็วิดีโอย้์อนห้ลัง จำนวน 53,817 คร้ั�ง 

(ข้อม้ล ณ วันที� 11 มีนาคม พื่.ศ. 2565)
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การจิ้ดกิจิกรรมด้านเทคโนโลุย่การบ้ญชี่

คณะกร้ร้มการ้ฯ ได้แต่่งต่ั�งคณะทำงานศึกษาเกี�ย์วกับัเทคโนโลย์ีการ้บััญชีี (คณะทำงานฯ) เม่�อวันที� 20 สิงห้าคม 

พื่.ศ. 2564 เพื่่�อทำห้น้าที�ส่งเสร้ิมสนับัสนุนให้้มีการ้พื่ัฒนาการ้เร้ีย์นการ้สอน คุณภาพื่ของบััณฑ์ิต่ให้้เต่ร้ีย์มพื่ร้้อม 

สำห้รั้บัการ้นำเทคโนโลยี์การ้บััญชีีไป็ใชี้ ซีึ�งคณะทำงานฯ วางแผู้นจัดกิจกร้ร้มที�เกี�ย์วข้องกับัเทคโนโลยี์ ค่อ กิจกร้ร้ม

ถุ่าย์ทอดสดผู้่าน Facebook ห้ัวข้อ Accounting Technology Transformation - Future Ready!  โดย์อย์้่ร้ะห้ว่าง

การ้ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์กิจกร้ร้มที�จะจัดขึ�นในวันที� 19 มกร้าคม พื่.ศ. 2565

 11. การุเขั้ารุ่วิมปรุะชุมกับัหนิ่วิยงานิภายนิอก

คณะกร้ร้มการ้ฯ ได้เข้าร้่วมป็ร้ะชีุมกับัห้น่วย์งานภาย์นอก ผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom และผู้่านโป็ร้แกร้ม Microsoft Teams 

ป็ร้ะจำป็ี 2564 ดังนี�

ลำาดำบัั วิันิ/เดำือนิ/ปี ปรุะชุม/สัมมนิาเรุ่อง ช่อ - สกุล หนิ่วิยงานิ

1 วันที� 12 กร้กฎาคม 

พื่.ศ. 2564

การ้ป็ร้ะชีุมป็ร้ะชีาพื่ิจาร้ณ์ 

(ร้่าง) ย์ุทธุศาสต่ร้์และ 

แผู้นป็ฏิิบััต่ิการ้สถุาบััน 

คุณวุฒิวิชีาชีีพื่ 2565 - 2570

ร้ศ. ดร้.ศลิป็พื่ร้ ศร้จีั�นเพื่ชีร้ สถุาบัันคุณวุฒิวิชีาชีีพื่ 

(องค์การ้มห้าชีน)

2 วันที� 1 กันย์าย์น 

พื่.ศ. 2564
แนวทางการ้จัดทำย์ุทธุศาสต่ร้์

การ้ร้ับัร้องห้ลักส้ต่ร้ของ

สภาวิชีาชีีพื่

อาจาร้ย์์สาวิต่ร้ี

สมบั้ร้ณ์จันทร้์

คณะกร้ร้มการ้บัร้ิห้าร้

สมาพื่ันธุ์ สภาวิชีาชีีพื่

แห้่งป็ร้ะเทศไทย์

3 วันที� 28 - 30 

กันย์าย์น พื่.ศ. 

2564

โคร้งการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา

ป็ร้ะชีาพื่ิจาร้ณ์ร้่างกฎห้มาย์ 

ที�เกี�ย์วข้องกับัมาต่ร้ฐาน 

การ้อุดมศึกษา

ผู้ศ.สมใจ จันทร้์เต่็ม สำนักงานป็ลัดกร้ะทร้วง

การ้อุดมศึกษา 

วิทย์าศาสต่ร้์ วิจัย์ 

และนวัต่กร้ร้ม

4 วันที� 8 พื่ฤศจิกาย์น 

พื่.ศ. 2564  

การ้เข้าร้่วมสัมมนาการ้เขีย์น 

SMO

อาจาร้ย์์สาวิต่ร้ี

สมบั้ร้ณ์จันทร้์

AFA - IFAC ป็ร้ะเทศ

สิงคโป็ร้์

5 วันที� 9 พื่ฤศจิกาย์น 

พื่.ศ. 2564  

ขอเชีิญเข้าร้่วมการ้ป็ร้ะชีุม

ร้ะดมสมองเร้่�อง “University 

Campus ของสถุาบััน

อุดมศึกษาไทย์ในอนาคต่”

อาจาร้ย์์สาวิต่ร้ี

สมบั้ร้ณ์จันทร้์

สำนักงานป็ลัดกร้ะทร้วง

การ้อุดมศึกษา 

วิทย์าศาสต่ร้์ วิจัย์ 

และนวัต่กร้ร้ม
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สภาวิิชาชพีบััญชกีำาหนิดำวิสิยัทุศันิอ์ยา่งชดัำเจนิในิเรุอ่งการุเปน็ิองคก์รุทุี�เสรุมิสรุา้งและพฒันิาผ้ป้รุะกอบั

วิิชาชีพบััญชี ให้เป็นิมืออาชีพรุ่วิมสมัย เป็นิสากล และมีจรุรุยาบัรุรุณ และมีพันิธกิจในิการุสรุ้าง 

และพฒันิามาต่รุฐานิทุางวิิชาชีพบััญชี เพ่อให้เป็นิทีุ�ยอมรัุบัทัุ�งภายในิปรุะเทุศและรุะดัำบัสากล และเป็นิศ้นิย์รุวิม 

องค์ควิามรุ้้ดำ้านิวิิชาชีพบััญชี คณะกรุรุมการุกำาหนิดำมาต่รุฐานิการุบััญชีมีบัทุบัาทุหน้ิาทุี�ในิการุกำาหนิดำ

มาต่รุฐานิการุรุายงานิทุางการุเงินิ (“มาต่รุฐานิฯ”) ให้เป็นิไปต่ามมาต่รุฐานิสากล และต่ามบัริุบัทุ 

ขัองปรุะเทุศไทุย เพ่อใช้เป็นิมาต่รุฐานิในิการุจัดำทุำาบััญชีต่ามกฎหมาย ซ่ึ่�งช่วิยทุำาให้รุายงานิทุางการุเงินิ 

ขัองกจิการุภายในิปรุะเทุศไทุย มคีณุภาพ เชอ่ถุอืไดำ ้เปน็ิไปในิรุป้แบับัและทุศิทุางเดำยีวิกนัิ และเปรุยีบัเทุยีบั

ไดำ้ในิรุะดำับัสากล

ดำ้านิกำาหนิดำมาต่รุฐานิการุบััญชี

 ภ าพรุวิมก ารุดำำา เ นิิ นิ ง านิดำ้ า นิม าต่รุฐ านิ 

การุรุายงานิทุางการุเงินิ

ค ณ ะ ก ร้ ร้ ม ก า ร้ ก ำ ห้ น ด ม า ต่ ร้ ฐ า น ก า ร้ บัั ญ ชีี 

(คณะกร้ร้มการ้ฯ) ได้ต่ิดต่ามมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งาน

ทางการ้เงินร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ เพื่่�อกำห้นดทิศทาง 

ในการ้นำมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินมาใชี้สำห้ร้ับั

ป็ร้ะเทศไทย์ให้้เป็็นต่าม Roadmap เพื่่�อให้้มาต่ร้ฐานฯ 

แต่่ละฉบัับัมีผู้ลบัังคับัใชี้ ในป็ร้ะเทศไทย์ภาย์ห้ลัง 

International Accounting Standards Board (IASB) 

ป็ร้ะกาศใชี้มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินร้ะห้ว่าง

ป็ร้ะเทศ (IFRS) เป็็นเวลา 1 ป็ี  โดย์มีการ้ศึกษาและ

วางแผู้นการ้จัดทำและป็รั้บัป็รุ้งมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งาน

ทางการ้เงินให้้คร้บัถุ้วน ถุ้กต่้องสอดคล้องต่ามมาต่ร้ฐาน

การ้ร้าย์งานทางการ้เงินร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ ต่ลอดจน 

มีการ้ต่ิดต่าม และผู้ลักดันมาต่ร้ฐานฯ ให้้ได้ร้ับัความ

เห้็นชีอบัจากคณะกร้ร้มการ้กำกับัด้แลการ้ป็ร้ะกอบั 

วิชีาชีีพื่บััญชีี เพื่่�อนำไป็ส้่การ้ป็ร้ะกาศในร้าชีกิจจา 

นุเบักษาให้้มีผู้ลบัังคับัใชี้ 

ทั� งนี�  ต่ั� งแต่่ เร้ิ�มพื่ัฒนาร้่างมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งาน 

ทางการ้เงิน จนกร้ะทั�งป็ร้ะกาศใชี้ ต่ลอดจนภาย์ห้ลัง

จากมาต่ร้ฐานฯ ป็ร้ะกาศใชี้ คณะกร้ร้มการ้ฯ ได้ดำเนิน

กิจกร้ร้มให้้ความร้้้และสร้้างความเข้าใจอย์่างต่่อเน่�อง

ในห้ลักการ้ของมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน 

และมาต่ร้ฐานการ้บััญชีี แ ก่กลุ่ มผู้้้ มี ส่ วน ได้ เ สี ย์ 

ร้วมถุึงห้น่วย์งานที�เกี�ย์วข้อง และก่อนที�จะป็ร้ะกาศใชี้ 

มาต่ร้ฐานฯ ได้ศึกษาป็ร้ะเด็นปั็ญห้า และผู้ลกร้ะทบั 

จากการ้นำมาต่ร้ฐานฯ มาถุ่อป็ฏิิบััติ่โดย์เป็ิดร้ับัฟััง 

ความคิดเห็้นของผู้้เ้กี�ย์วขอ้ง อาทิ ผู้้ป้็ร้ะกอบัวิชีาชีพีื่บัญัชีี 

ผู้้้ใชี้ข้อม้ลทางการ้เงิน ห้ร้่อห้น่วย์งานต่่าง ๆ ที�เกี�ย์วข้อง 

ร้วมถุึงมีการ้ศึกษาแนวทางของป็ร้ะเทศอ่�น และนำ 

ข้อคิดเห้็น และผู้ลการ้ศึกษามาป็ร้ะกอบัการ้พิื่จาร้ณา

กำห้นดและป็ร้ับัป็รุ้งมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน 

ห้ร้่อแนวทางป็ฏิิบััติ่ที�เห้มาะสม นอกจากนี� ย์ังจัดทำ 

ต่ัวอย์่างป็ร้ะกอบัความเข้าใจ คำถุาม-คำต่อบั และ 

คำชีี�แจงเพื่ิ�มเต่ิมที�จำเป็็นเพื่่�ออธิุบัาย์ห้ลักการ้ให้้เกิด 

ความเข้าใจที�ชีัดเจนย์ิ�งขึ�น 
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 1. ปรุับัปรุุงมาต่รุฐานิการุรุายงานิทุางการุเงินิ (TFRS) 

ป็รั้บัป็รุ้งมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินของไทย์ต่ามมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ ซีึ�งเป็็น

ฉบัับัที�ป็รั้บัป็รุ้งสิ�นสุดในวันที� 31 ธุันวาคม พื่.ศ. 2563 (Bound Volume 2021 Consolidated without early 

application) โดย์มีผู้ลบัังคับัใชี้สำห้ร้ับัร้อบัร้ะย์ะเวลาบััญชีีที�เร้ิ�มในห้ร้่อห้ลังวันที� 1 มกร้าคม พื่.ศ. 2565 ร้วมทั�งสิ�น 

จำนวน 8 ฉบัับั โดย์แบั่งออกเป็็นกลุ่มได้ดังนี�

ลำาดำับั มาต่รุฐานิฯ (แบั่งต่ามกลุ่ม) ปีทุี�มีผล

บัังคับัใช้

จำานิวินิ

(ฉบัับั)

วิันิทุี�ปรุะกาศลงในิ

รุาชกิจจานิุเบักษา

1 มาต่รฐานการรายงานทางการเงินท่�ม่การเปลุ่�ยนแปลุงอย่างเป็นสาระสำค้ญ

1.1 มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน ฉบัับัที� 1  

 เร้่�อง การ้นำมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงนิ 

 มาใชี้เป็็นคร้ั�งแร้ก

2565 1 วันที� 22 ธุันวาคม

พื่.ศ. 2564

1.2 มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน ฉบัับัที� 4  

 เร้่�อง สัญญาป็ร้ะกันภัย์

2565 1 วันที� 28 มิถุุนาย์น

พื่.ศ. 2564

1.3 มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน ฉบัับัที� 7  

 เร้่�อง การ้เปิ็ดเผู้ย์ข้อมล้เคร่้�องมอ่ทางการ้เงิน

2565 1 วันที� 28 มิถุุนาย์น

พื่.ศ. 2564

1.4 มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน ฉบัับัที� 9  

 เร้่�อง เคร้่�องม่อทางการ้เงิน

2565 1 วันที� 28 มิถุุนาย์น

พื่.ศ. 2564

1.5 มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน ฉบับััที� 16  

 เร้่�อง สัญญาเชี่า

2565 1 วันที� 13 พื่ฤษภาคม

พื่.ศ. 2564
(ป็ร้ับัป็รุ้งการ้ลดค่าเชี่า 

ร้ะย์ะที� 2)

2 การแก้ไขถุ้อยคำการแปลุ ให้้สอดคลุ้องก้บมาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบ้บอ่�น

2.1 มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน ฉบัับัที� 6 

 เร้่�อง การ้สำร้วจและการ้ป็ร้ะเมินค่าแห้ล่ง 

 ทร้ัพื่ย์ากร้แร้่

2565 1 วันที� 22 ธุันวาคม

พื่.ศ. 2564

3 แนวัปฏิิบ้ต่ิทางการบ้ญชี่

3.1 แนวป็ฏิิบััต่ิทางการ้บััญชีี เร้่�อง เคร้่�องม่อ 

 ทางการ้เงิน และการ้เป็ิดเผู้ย์ข้อม้ลสำห้ร้ับั 

 ธุุร้กิจป็ร้ะกันภัย์

2565 1 วันที� 28 มิถุุนาย์น

พื่.ศ. 2564

3.2 แนวป็ฏิิบััต่ิทางการ้บััญชีี เร้่�อง แนวทางการ้ 

 ให้้ความชี่วย์เห้ล่อล้กห้นี�ที�ได้ร้ับัผู้ลกร้ะทบั 

 จากโร้คต่ิดเชี่�อไวร้ัสโคโร้นา 2019

2565 1 วันที� 22 ธุันวาคม

พื่.ศ. 2564

รุวิม 8

ในปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเร่�องต่่าง ๆ ด้งน่�
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คณะกร้ร้มการ้ฯ เสนอให้ย้์กเลกิแนวป็ฏิบิัตั่ทิางการ้บัญัชีี 

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีที�ล้าสมัย์ โดย์ความเห็้นชีอบัของ

คณะกร้ร้มการ้กำกับัด้แลการ้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี 

(กกบั.) ในการ้ป็ร้ะชีมุ คร้ั�งที� 65 (3/2564) ซีึ�งไดป้็ร้ะกาศ

ย์กเลิกในร้าชีกิจจานุเบักษา เม่�อวันที� 22 ธุันวาคม 

พื่.ศ. 2564 จำนวน 6 ฉบัับั ดังนี�

ลำาดำับั

1

ลำาดำับั

2

ลำาดำับั

3

ลำาดำับั

4

ลำาดำับั

5

ลำาดำับั

6

01

02

03

04

05

06

07

แนวัปฏิิบ้ติ่การว้ัดม่ลุค่าแลุะร้บร่้รายการ

ของพื่่ชีเพื่่�อการให้้ผลุผลุิต่

แนวัปฏิบิติ้่ทางการบญ้ช่ีสำห้รบ้การบน้ทึก

บ้ญชี่สำห้ร้บสินทร้พื่ย์ประเภทอาคารชีุด

แนวัปฏิิบ้ต่ิการเปิดเผยข้อม่ลุสำห้ร้บ

กิจิการท่�เก่�ยวัข้องก้บร้ฐบาลุ

แนวัปฏิิบ้ต่ิทางการบ้ญชี่การบ้นทึกบ้ญชี่

เม่�อม่การต่่ราคาให้ม่

แนวัปฏิบิติ้่ทางการบญ้ช่ีสำห้รบ้การบน้ทึก

บ้ญชี่หุ้้นปันผลุ (Stock Dividend)

แนวัปฏิบิติ้่ทางการบญ้ช่ีสำห้รบ้การบน้ทึก

บ้ญชี่สิทธิการเชี่า

เสวนาป็ร้ะมาณการ้กร้ะแสเงินสดคิดลด 

เพื่่�อพื่ิจาร้ณาการ้ด้อย์ค่าต่าม TAS 36 

ห้ลังสิ�นสุดมาต่ร้การ้ผู้่อนป็ร้นฯ เม่�อวันที� 

14 มกร้าคม พื่.ศ. 2564 ในร้้ป็แบับัการ้

ถุ่าย์ทอดสดผู่้าน Facebook โดย์มีผู้้้เข้า 

ร้ับัชีมถุ่าย์ทอดสด จำนวนกว่า 500 User

TFRS 9 IBOR Reformation Phase 2 and 

related disclosure เม่�อวันที� 23 มกร้าคม 

2564 ในร้้ป็แบับัการ้ถุ่าย์ทอดสดผู่้าน 

Facebook โดย์มีผู้้้เข้าร้ับัชีมถุ่าย์ทอดสด 

จำนวนกว่า 620 User

เสนาชีี�แจงการ้นำการ้ผู่้อนป็ร้นในทาง

ป็ฏิิบััติ่มาถุ่อป็ฏิิบััติ่กับัการ้ยิ์นย์อมลดค่าเชี่า 

จากสถุานการ้ณ์ COVID-19 ต่าม TFRS 16 

ฉบัับัป็ร้ับัป็รุ้งให้ม่ เม่�อวันที� 30 เมษาย์น 

พื่.ศ. 2564 ในร้้ป็แบับัการ้ถุ่าย์ทอดสด 

ผู้่ าน  Facebook  โดย์ มีผู้้้ เข้ า ร้ั บัชีม 

ถุ่าย์ทอดสดจำนวนกว่า 700 User

Focus Group เกี�ย์วกับัการ้บัันทึกต่้นทุน

และร้าย์ได้ที� เกี�ย์วข้องกับัการ้ให้้บัริ้การ้

สาธุาร้ณ้ป็โภคแก่ล้กค้าสำห้ร้ับักิจการ้ 

ที�ดำเนินกิจการ้เกี�ย์วกับั “การ้พื่ัฒนานิคม

อุต่สาห้กร้ร้ม” เม่�อวันที� 14 กร้กฎาคม พื่.ศ. 

2564 ในร้้ป็แบับัออนไลน์ผู้่าน Microsoft 

Teams โดย์มีผู้้เ้ข้าร่้วม จำนวนกว่า 40 User

เสวนา ร้า่งมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงนิ 

ฉบัับัที� 1 เร้่�อง การ้นำมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งาน

ทางการ้เงินมาใชี้เป็็นคร้ั�งแร้ก (ป็รั้บัป็รุ้ง 

เพื่ิ�มเต่ิม เร้่�อง เคร้่�องม่อทางการ้เงิน) 

เม่�อวันที�  20 กร้กฎาคม พื่.ศ. 2564 

ในร้้ป็แบับัการ้ถุ่าย์ทอดสดผู้่าน Facebook 

โดย์มีผู้้้เข้ารั้บัชีมถุ่าย์ทอดสด จำนวนกว่า 

650 User

เสวนาเร้่�อง Discussion Paper: Business 

Combinations under Common Control 

และ  Exposu re  D ra f t :  Lack  o f  

Exchangeabi l i ty  IAS21 เ ม่�อวันที� 

23 กร้กฎาคม พื่.ศ. 2564  ในร้้ป็แบับั 

การ้ถุ่าย์ทอดสดผู้่าน Facebook โดย์มี 

ผู้้้เข้าร้ับัชีมถุ่าย์ทอดสด จำนวนกว่า 500 

User

สัมมนาพื่ิจาร้ณ์ร้่างมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งาน

ทางการ้เงิน ฉบัับัที�  17 เร้่�อง สัญญา

ป็ร้ะกันภัย์ เม่�อวันที� 6 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 

ในร้้ป็แบับัออนไลน์ผู้่าน Microsoft Teams 

โดย์มีผู้้้ เข้าร้่วมสัมมนาพื่ิจาร้ณ์ จำนวน 

กว่า 260 User

เม่�อวันที� 17 กันย์าย์น พื่.ศ. 2564 คณะกร้ร้มการ้ฯ 

ได้พื่ิจาร้ณาให้้ความเห้็นชีอบัร้่างมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งาน

ทางการ้เงิน เร้่�อง สัญญาป็ร้ะกันภัย์ (TFRS 17) ซีึ�งเป็็น

มาต่ร้ฐานอีกห้นึ�งฉบัับัที�จะมีผู้ลบัังคับัใชี้ในอนาคต่

 2. จัดำสัมมนิาพิจารุณ์/ Focus Group/ 

ถุ่ายทุอดำสดำผ่านิ Facebook เกี�ยวิกับัรุ่างมาต่รุฐานิ

การุรุายงานิทุางการุเงินิ

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์72



08

09

Focus Group คำถุาม-คำต่อบั เกี�ย์วกับั 

การ้บัันทึกต่้นทุนที� เกี�ย์วข้องกับัการ้ให้้

บัร้ิการ้ร้ะบับัสาธุาร้ณ้ป็โภคแก่ล้ก ค้า

สำห้รั้บักิจการ้ที�ดำเนินกิจการ้เกี�ย์วกับั

การ้พัื่ฒนานิคมอุต่สาห้กร้ร้ม เม่�อวันที� 19 

ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 ในร้้ป็แบับัออนไลน์ 

ผู้่าน Microsoft Teams โดย์มีผู้้้เข้าร้่วม 

จำนวนกว่า 40 User

การ้จัดทำงบัการ้เงินนิต่ิบัุคคลอาคาร้ชุีด 

และห้ม้่ บ้ัานจัดสร้ร้ ให้้ เพื่ิ�มป็ร้ะโย์ชีน์ 

ต่่อผู้้้ใชี้งบัการ้เงิน เม่�อวันที� 25 พื่ฤศจิกาย์น 

พื่.ศ. 2564  ในร้้ป็แบับัการ้ถุ่าย์ทอดสด 

ผู้่าน Facebook โดย์มีผู้้้ เข้าร้่วมร้ับัชีม 

ผู้่านการ้ถุ่าย์ทอดสด จำนวนกว่า 580 User

ภาพื่การเสวันาประมาณการกระแสเงินสด

คิดลุดเพื่่�อพื่ิจิารณาการด้อยค่าต่าม TAS 36

ห้ลุ้งสิ�นสุดมาต่รการผ่อนปรนฯ 

เม่�อวั้นท่� 14 มกราคม พื่.ศ. 2564  

ภาพื่การเสวันาชี่�แจิงการนำการผ่อนปรน

ในทางปฏิิบ้ต่ิมาถุ่อปฏิิบ้ต่ิก้บการยินยอมลุด 

ค่าเช่ีาจิากสถุานการณ์ COVID-19 ต่าม TFRS 16

ฉบ้บปร้บปรุงให้ม่ 

เม่�อวั้นท่� 30 เมษายน พื่.ศ. 2564   

ภาพื่การเสวันาร่างมาต่รฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบ้บท่� 1 เร่�อง การนำมาต่รฐาน

การรายงานทางการเงินมาใชี้เป็นคร้�งแรก 

(ปร้บปรุงเพื่ิ�มเต่ิม เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน) 

เม่�อวั้นท่� 20 กรกฎาคม พื่ศ. 2564  

ภาพื่การเสวันาเร่�อง Discussion Paper:

Business Combinations under Common 

Control แลุะ Exposure Draft: Lack

of Exchangeability IAS21

เม่�อวั้นท่� 23 กรกฎาคม พื่.ศ. 2564   

ภาพื่การส้มมนา TFRS 9 IBOR Reformation 

Phase 2 and related disclosure

 เม่�อวั้นท่� 23 มกราคม พื่.ศ. 2564
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ภาพื่การส้มมนาพื่ิจิารณ์ร่างมาต่รฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบ้บท่� 17 เร่�อง ส้ญญาประก้นภ้ย 

เม่�อวั้นท่� 6 ตุ่ลุาคม พื่.ศ. 2564

ภาพื่การถุ่ายทอดสด การจิ้ดทำงบการเงิน

นิต่ิบุคคลุอาคารชีุดแลุะห้ม่่บ้านจิ้ดสรร 

ให้้เพื่ิ�มประโยชีน์ต่่อผ่้ใชี้งบการเงิน 

เม่�อวั้นท่� 25 พื่ฤศจิิกายน พื่.ศ. 2564    

 3. ศ่กษาและต่ิดำต่ามมาต่รุฐานิการุรุายงานิทุางการุเงินิรุะหวิ่างปรุะเทุศ 

ศึกษาและต่ิดต่ามมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ ต่ามที� IASB ได้มีการ้ออก Exposure Draft 

เพื่่�อป็ร้ับัป็รุ้งมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศและขอความคิดเห้็นจากป็ร้ะเทศสมาชิีก โดย์ในปี็ 2564 

ได้จัดทำห้นังส่อแสดงความคิดเห้็น (Comment Letter) เกี�ย์วกับัการ้ป็รั้บัป็รุ้งมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน 

ร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศและนำส่งไป็ย์ัง IASB และ AOSSG จำนวน 7 ฉบัับั ดังนี�

ลำาดำับั Comment Letter / ED วิันิทุี�นิำาส่ง IASB/

AOSSG

1
Comment Letter: Exposure Draft ED/2020/4 Lease Liability  

in a Sale and Leaseback Proposed amendment to IFRS 16
29 มีนาคม พื่.ศ. 2564

2
Comment Letter: Request for Information - Post-implementation 

Review of IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12
5 พื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2564

3
Comment Letter: IFRS Taxonomy 2021 - disclosure of accounting 

policies and definition of accounting estimates
21 มิถุุนาย์น พื่.ศ. 2564

4
Comment Letter: Discussion Paper DP/2020/2 Business 

Combinations under Common Control
26 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564

5 Comment Letter: Exposure Draft ED/2021/4 Lack of Exchangeability 26 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564

6
Comment Letter: Exposure Draft ED/2021/8 Initial Application  

of IFRS 17 and IFRS 9—Comparative Information
23 กันย์าย์น พื่.ศ. 2564

7
Comment Letter: IFRS Standards IFRS Taxonomy Update 

PTU/2021/2 - Technology Update
27 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564
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 4. ต่อบัคำาถุามเกี�ยวิกับัมาต่รุฐานิการุรุายงานิ

ทุางการุเงินิแก่สมาชิกสภาวิิชาชีพบััญชี

ต่อบัคำถุามสมาชีิกสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีผู้่านทางอีเมล 

academic-fap@tfac.or.th ซีึ�งเป็น็การ้ต่อบัในเชีงิอา้งองิ 

ห้ลักการ้มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินให้้สมาชิีก

สามาร้ถุนำไป็ป็ร้ะย์กุต์่ใช้ีมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงนิ 

และเพื่่�อเสร้ิมสร้้างความร้้้ทางบััญชีีสำห้ร้ับัสมาชีิก

และบุัคคลทั�วไป็ในวงกว้าง โดย์มีการ้ต่อบัคำถุาม 

ต่ามห้มวดห้ม้่ต่่าง ๆ  ดังนี�

 1) ต่้นทุนการ้ก้้ย์่ม

 2) สัญญาเชี่า

 3) สินค้าคงเห้ล่อ

 4) ร้าย์ได้

 5) ผู้ลป็ร้ะโย์ชีน์ของพื่นักงาน

 6) การ้บัันทึกบััญชีีทั�วไป็

 7) มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงนิสำห้ร้บัักจิการ้ 

  ที�ไม่มีส่วนได้เสีย์สาธุาร้ณะ (TFRS for NPAEs)

 8) การ้นำเสนองบัการ้เงิน

 9) ที�ดิน อาคาร้และอุป็กร้ณ์

 10) การ้นำมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน 

  มาถุ่อป็ฏิิบััต่ิ

 11) สินทร้ัพื่ย์์ไม่มีต่ัวต่น

 12) เคร้่�องม่อทางการ้เงิน

 13) อ่�น ๆ
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 5. จัดำทุำาบัทุควิาม และเอกสารุวิิชาการุเผยแพรุ่

เกี�ยวิกับัมาต่รุฐานิการุรุายงานิทุางการุเงินิ  

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่�อง การ้ป็ฏิิร้้ป็อัต่ร้าดอกเบัี�ย์อ้างอิง 

(Interest Rate Benchmark Reform) การ้บััญชี ี

เพื่่�อร้องร้ับัการ้ย์ุต่ิการ้ใชี้อัต่ร้าดอกเบัี�ย์อ้างอิง IBOR 

(IBOR Discontinuation) และการ้ใชี้อัต่ร้าดอกเบัี�ย์

อ้างอิงให้ม่ของป็ร้ะเทศไทย์ (Thai Overnight 

Repurchase Rate: THOR)

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่� อ ง  การ้ร้ับัร้้้ ร้ าย์การ้และ 

การ้เป็ิดเผู้ย์ข้อม้ล ในกร้ณีที�กิจการ้ย์ุต่ิการ้ป็ฏิิบััต่ิ 

ต่ามแนวป็ฏิิบััต่ิทางการ้บััญชีี เร้่�อง มาต่ร้การ้ผู่้อนป็ร้น

ชีั�วคร้าวสำห้รั้บัทางเล่อกเพื่ิ�มเติ่มทางบััญชีีเพื่่�อร้องรั้บั

ผู้ลกร้ะทบัจากสถุานการ้ณก์าร้แพื่ร้ร่้ะบัาดของโร้คต่ดิเชี่�อ 

ไวร้สัโคโร้นา 2019 (COVID-19) ภาย์ในวนัที� 31 ธุนัวาคม 

พื่.ศ. 2563

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่� อ ง  การ้ ยิ์นย์อมลดค่า เชี่ า 

ที�เกี�ย์วข้องกับั COVID-19 (COVID -19 Related Rent 

Concessions)

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่�อง การ้จัดป็ร้ะเภทร้าย์การ้หุ้้นก้้ 

ที�มีลักษณะคล้าย์ทุนภาย์ใต่้ TAS 32

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่�อง การ้ถุ่อป็ฏิิบััต่ิต่ามมาต่ร้ฐาน 

การ้ร้าย์งานทางการ้เงินสำห้รั้บักิจการ้ที�ไม่มีส่วนได้เสีย์

สาธุาร้ณะ (TFRS for NPAEs)

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่�อง สถุานการ้ณ์ COVID-19 สำห้ร้ับั

กจิการ้ที�ไม่มสีว่นได้เสีย์สาธุาร้ณะ และตั่วอย่์างป็ร้ะกอบั

ทำความเข้าใจการ้ร้ับัร้้้ร้าย์การ้ทางด้านผู้้้ เชี่าและ 

ผู้้้ให้้เชี่า กร้ณีการ้ย์ินย์อมลดค่าเชี่าเน่�องจากสถุานการ้ณ์ 

COVID-19 สำห้ร้ับักิจการ้ที�ไม่มีส่วนได้เสีย์สาธุาร้ณะ

• คำชีี�แจง เร้่�อง วิธุีป็ฏิิบััต่ิทางบััญชีีเกี�ย์วกับัธุุร้กร้ร้ม

การ้โอนทร้ัพื่ย์์ เพื่่�อชีำร้ะห้นี� ให้้กับัสถุาบัันการ้เงิน 

ต่ามมาต่ร้การ้สนบััสนนุการ้ร้บััโอนทร้พัื่ย์ส์นิห้ลกัป็ร้ะกนั

เพื่่�อชีำร้ะห้นี�ต่ามพื่ร้ะร้าชีกำห้นดการ้ให้้ความช่ีวย์เห้ล่อ

และฟั้�นฟั้ผู้้้ป็ร้ะกอบัธุุร้กิจที�ได้ร้ับัผู้ลกร้ะทบัจากการ้

ร้ะบัาดของโร้คติ่ดเชี่�อไวรั้สโคโร้นา 2019 พื่.ศ. 2564  

กร้ณทีี�ใชีม้าต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงนิสำห้ร้บัักจิการ้

ที�ไม่มีส่วนได้เสีย์สาธุาร้ณะ

• คำชีี�แจงสำห้รั้บัการ้นำการ้ผู่้อนป็ร้นในทางป็ฏิิบััติ่ 

มาถุ่อป็ฏิิบััต่ิกับัการ้ย์ินย์อมลดค่าเชี่าจากสถุานการ้ณ์

การ้แพื่ร้่ร้ะบัาดของโร้คต่ิดเชี่�อไวร้ัสโคโร้นา 2019 

(COVID-19)

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่�อง การ้จัดสร้ร้ผู้ลป็ร้ะโย์ชีน์ 

ไป็ย์ังงวดที�มีการ้ให้้บัร้ิการ้ กร้ณีผู้ลป็ร้ะโย์ชีน์ห้ลัง

ออกจากงาน ต่ามมาต่ร้ฐานการ้บััญชีี ฉบัับัที�  19 

เร้่�อง ผู้ลป็ร้ะโย์ชีน์ของพื่นักงาน

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่�อง การ้บันัทกึบัญัชีสีำห้ร้บััหุ้น้ป็นัผู้ล

• คำถุาม-คำต่อบั เร้่�อง การ้นำมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งาน 

ทางการ้เงินมาใชี้ ในการ้ป็ฏิิบััต่ิทางบััญชีีสำห้ร้ับั

สินทร้ัพื่ย์์ป็ร้ะเภทอาคาร้ชุีดเม่�อมีการ้ย์กเลิกแนวป็ฏิิบััติ่ 

ทางการ้บััญชีีสำห้รั้บัการ้บัันทึกบััญชีีสำห้ร้ับัสินทร้ัพื่ย์์

ป็ร้ะเภทอาคาร้ชีุด
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 6. การุให้ควิามเห็นิต่่อขั้อหารุือขัองหนิ่วิยงานิภายนิอก

ให้้ความเห็้นต่่อข้อห้าร้่อด้านมาต่ร้ฐานการ้บััญชีีของห้น่วย์งานภาย์นอก โดย์ในการ้พิื่จาร้ณาบัางคร้ั�งได้เชีิญผู้้้แทน 

จากห้น่วย์งานภาย์นอกเข้าร่้วมป็ร้ะชีุมเพื่่�อให้้ข้อม้ลเพื่ิ�มเต่ิมเกี�ย์วกับัข้อห้าร้่อ โดย์ได้ต่อบัข้อห้าร้่อและให้้ข้อคิดเห้็น 

ต่ามห้ลักการ้ของมาต่ร้ฐานการ้บััญชีี จำนวน 11 เร้่�อง ดังนี�

ลำาดำับั ขั้อหารุือเรุ่อง

1 สอบัถุามความเห้็นเกี�ย์วกับัป็ร้ะเด็นการ้บัันทึกบััญชีีและการ้แสดงร้าย์การ้ในงบัการ้เงิน

2 แนวทางการ้บัันทึกบััญชีีร้าย์การ้ร้ับัเงินงบัป็ร้ะมาณป็ร้ะจำป็ี

3 TFRS 15 สำห้ร้ับักิจการ้บัร้ิษัท ชี้วิทย์์ฟัาร้์ม (2019) จำกัด

4 วิธุีป็ฏิิบััต่ิทางบััญชีีเกี�ย์วกับัการ้ให้้บัร้ิการ้สาธุาร้ณ้ป็โภคของผู้้้ป็ร้ะกอบัการ้นิคมอุต่สาห้กร้ร้ม

5 สอบัถุามความเห้็นเกี�ย์วกับัป็ร้ะเด็นการ้บัันทึกบััญชีีและการ้แสดงร้าย์การ้ในงบัการ้เงิน

6 ขอคำแนะนำวิธุีการ้บัันทึกบััญชีี

7 แนวทางป็ฏิิบััต่ิด้านการ้บัันทึกบััญชีี ต่ามมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงิน ฉบัับัที� 16 เร้่�อง สัญญาเชี่า

8 การ้บัันทึกบััญชีีโคร้งการ้พื่ัฒนา Platform ธุ.ก.ส. New Mobile

9 ความคิดเห้็นและข้อเสนอแนะต่่อ (ร้่าง) ป็ร้ะกาศคณะกร้ร้มการ้กิจการ้กร้ะจาย์เสีย์ง กิจการ้โทร้ทัศน์ 

และกิจการ้โทร้คมนาคมแห้่งชีาต่ิ เร้่�อง ห้ลักเกณฑ์์และวิธุีการ้จัดทำร้าย์งานบััญชีีแย์กป็ร้ะเภทในกิจการ้

โทร้คมนาคม

10 คำแนะนำเกี�ย์วกับัมาต่ร้ฐานการ้บััญชีี ฉบัับัที� 19 เร้่�อง ผู้ลป็ร้ะโย์ชีน์ของพื่นักงาน

11 การ้ต่ั�งสำร้องห้นี�สงสัย์จะส้ญ
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ภายใต้่พรุะรุาชบััญญัติ่วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 คณะกรุรุมการุจรุรุยาบัรุรุณทุำาหน้ิาทุี�ในิการุพิจารุณา

จรุรุยาบัรุรุณขัองผ้้ปรุะกอบัวิิชาชีพบััญชีให้เป็นิไปต่ามกฎหมายทุี�เกี�ยวิขั้อง ดำังนิี�

• พื่ร้ะร้าชีบััญญัต่ิวิชีาชีีพื่บััญชีี พื่.ศ. 2547 ห้มวด 7 จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี

      และบัทเฉพื่าะกาล มาต่ร้า 76

• ข้อบัังคับัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี (ฉบัับัที� 12) เร้่�อง การ้พื่ิจาร้ณาเกี�ย์วกับัจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ พื่.ศ. 2549

• ข้อบัังคับัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี (ฉบัับัที� 19) เร้่�อง จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี พื่.ศ. 2553

      (สำห้ร้ับัการ้ป็ร้ะพื่ฤต่ิผู้ิดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณก่อนวันที� 28 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2561)

• ข้อบัังคับัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี (ฉบัับัที� 21) เร้่�อง การ้พื่ิจาร้ณาเกี�ย์วกับัจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ (แก้ไขเพื่ิ�มเต่ิม คร้ั�งที� 1) พื่.ศ. 2554

• ข้อบัังคับัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ว่าด้วย์จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี พื่.ศ. 2561

• ข้อกำห้นดสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เร้่�อง การ้กำห้นดองค์ป็ร้ะกอบั วิธุีการ้แต่่งต่ั�งและอำนาจห้น้าที�

      ของคณะอนุกร้ร้มการ้สอบัสวนเกี�ย์วกับัจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ พื่.ศ. 2549

• ข้อกำห้นดสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เร้่�อง ห้ลักเกณฑ์์และวิธุีการ้สอบัสวนของคณะอนุกร้ร้มการ้สอบัสวน พื่.ศ. 2550

• ข้อกำห้นดสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ว่าด้วย์ห้ลักเกณฑ์์การ้ร้าย์งานและการ้พื่ิจาร้ณาการ้ป็ฏิิบััต่ิงาน

      ของผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ พื่.ศ. 2556

ดำ้านิการุพิจารุณาจรุรุยาบัรุรุณ 

ขัองผ้้ปรุะกอบัวิิชาชีพบััญชี
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 จำานิวินิคำากล่าวิหา

คำกล่าวห้าคดีจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีและห้ร้่อผู้้้ให้้บัริ้การ้วิชีาชีีพื่บััญชีี มีสถิุต่ิจำนวนคำกล่าวห้า 

ย์้อนห้ลัง 3 ป็ี ร้ะห้ว่างป็ี 2562 ถุึงป็ี 2564 ดังนี�

ปี จำานิวินิ (คดำี) จำาแนิกปรุะเภทุผ้้ถุ้กกล่าวิหา (คดำี)

ผ้้สอบับััญชี

รุับัอนิุญาต่

ผ้้ทุำาบััญชี อ่นิ ๆ

2562 68 33 21 14

2563 41 13 23 5

2564 32 9 14 9

รุวิม 141 55 58 28

 

เม่�อผู้้ก้ล่าวห้าห้ร้อ่ผู้้เ้สยี์ห้าย์ได้ย์่�นคำกล่าวห้าคดคีวามผู้ดิต่่อจร้ร้ย์าบัร้ร้ณวชิีาชีพีื่บัญัชี ีโดย์ร้ะบัขุ้อเทจ็จร้งิแห่้งการ้ป็ร้ะพื่ฤต่ ิ

ผู้ดิจร้ร้ย์าบัร้ร้ณพื่ร้้อมแสดงเอกสาร้ห้ลักฐานป็ร้ะกอบัคำกล่าวห้าการ้ป็ร้ะพื่ฤต่ิผู้ิดในเร้่�องดังกล่าวนั�นแล้ว จำเป็็นต่้อง 

ผู้่านกร้ะบัวนการ้ในการ้พิื่จาร้ณาสอบัทาน วิเคร้าะห์้ กลั�นกร้องคำกล่าวห้าดังกล่าวก่อนแล้วจึงดำเนินการ้สอบัสวน

พื่จิาร้ณาในป็ร้ะเดน็ความผู้ดิจร้ร้ย์าบัร้ร้ณต่ามคำกลา่วห้าดงักลา่วอย์า่งร้อบัคอบั เพื่่�อพื่จิาร้ณาต่ดัสนิและกำห้นดบัทลงโทษ

ที�เห้มาะสม ห้ร้่อย์กคำกล่าวห้า (แล้วแต่่กร้ณี) ต่ามกร้อบัพื่ร้ะร้าชีบััญญัต่ิวิชีาชีีพื่บััญชีี พื่.ศ. 2547 และห้ร้่อในบัางกร้ณี 

ที�เกี�ย์วข้องกับักฎห้มาย์อาญาห้ร้่อกฎห้มาย์แพ่ื่ง จะส่งเร้่�องให้้กับัผู้้้มีอำนาจบัังคับัใชี้กฎห้มาย์เพื่่�อดำเนินการ้ในส่วน 

ที�เกี�ย์วข้อง
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คณะกร้ร้มการ้จร้ร้ย์าบัร้ร้ณแต่่งต่ั�งคณะอนุกร้ร้มการ้สอบัสวนต่ามที�กำห้นดไว้ในข้อกำห้นดสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

เร้่�อง การ้กำห้นดองค์ป็ร้ะกอบั วิธุีการ้แต่่งต่ั�งและอำนาจห้น้าที�ของคณะอนุกร้ร้มการ้สอบัสวนเกี�ย์วกับัจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

พื่.ศ. 2549 โดย์คณะอนุกร้ร้มการ้สอบัสวนแต่่ละชีุดป็ร้ะกอบัด้วย์ กร้ร้มการ้จร้ร้ย์าบัร้ร้ณห้นึ�งคนเป็็นป็ร้ะธุาน 

และอนุกร้ร้มการ้ต่ามที�คณะกร้ร้มการ้จร้ร้ย์าบัร้ร้ณเห้็นสมควร้ ซีึ�งคณะกร้ร้มการ้จร้ร้ย์าบัร้ร้ณได้พื่ิจาร้ณาแต่่งต่ั�ง 

จากผู้้ซ้ีึ�งมคีณุสมบัติั่และไม่มลีกัษณะต้่องห้า้มต่ามมาต่ร้า 50 (1) (3) และ (4) แห่้งพื่ร้ะร้าชีบัญัญัต่วิชิีาชีพีื่บัญัชี ีพื่.ศ. 2547 

เพื่่�อดำเนินการ้สอบัสวนเร้่�องจร้ร้ย์าบัร้ร้ณที�ได้ร้ับัมอบัห้มาย์และพื่้นห้น้าที�เม่�อเร้่�องถุึงที�สุด 

 

นอกจากนี� คณะกร้ร้มการ้จร้ร้ย์าบัร้ร้ณยั์งได้แต่่งต่ั�งคณะทำงานต่่าง ๆ เพื่่�อทำห้น้าที�ดำเนินการ้ต่ามที�ได้ร้ับัมอบัห้มาย์ 

ต่ามแต่่ละวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ของคณะทำงานชีุดนั�น ๆ  เชี่น การ้กลั�นกร้องคำกล่าวห้า การ้ศึกษาเพื่่�อป็ร้ับัป็รุ้งกฎเกณฑ์์ 

เกี�ย์วกับัการ้เล่อกต่ั�ง การ้ป็รั้บัป็รุ้งห้ลักเกณฑ์์การ้พิื่จาร้ณาและลงโทษการ้ป็ร้ะพื่ฤติ่ผู้ิดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบั 

วิชีาชีีพื่บััญชีี และพื่ิจาร้ณาคำฟั้องกร้ณีไม่ร้ับัคำกล่าวห้า ต่ามแต่่ละองค์ป็ร้ะกอบัของคณะทำงานต่่าง ๆ

คำากล่าวิหา (เรุ่องรุ้องเรุียนิ) จำานิวินิ 

(คดำี)

(1) ร้ะห้ว่างกลั�นกร้องคำกล่าวห้า 19

(2) ร้ะห้ว่างการ้พื่ิจาร้ณาแต่่งต่ั�ง 

 คณะอนุกร้ร้มการ้สอบัสวน

25

(3) ร้ะห้ว่างการ้พื่ิจาร้ณาสอบัสวน 

     ของคณะอนุกร้ร้มการ้สอบัสวน

16

(4) พื่ิจาร้ณาแล้วเสร้็จ 42*

รุวิม 102

* คำกลุ่าวัห้า (เรื่่�องร้ื่องเรื่ียน) ทีี่�พิิจารื่ณาแล้้วเสร็ื่จ 

ในปีี 2564 จำนวน 42 คดีี จำแนกตามปีรื่ะเภที่ 

ผู้้้ถู้กกล้่าวหา ดีังนี�

ปรุะเภทุผ้้ถุ้กกล่าวิหา จำานิวินิ (คดำี)

ผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ 17

ผู้้้ทำบััญชีี 17

อ่�น ๆ 8

รุวิม 42

ในป็ี 2564 คำกล่าวห้าที�คงค้างมาจากป็ี 2562 ถุึงป็ี 2563 มีจำนวนร้วมทั�งสิ�น 70 คดี เม่�อร้วมคำกล่าวห้าในป็ี 2564 

อีกจำนวน 32 คดี จึงมีคำกล่าวห้าเพื่่�อดำเนินการ้พิื่จาร้ณาทั�งสิ�น 102 คดี โดย์แบ่ังเป็็น : (1) คำกล่าวห้า (เร้่�องร้้อง

เร้ีย์น) ที�อย์้่ร้ะห้ว่างการ้พื่ิจาร้ณากลั�นกร้องคำกล่าวห้า  (2) คำกล่าวห้า (เร้่�องร้้องเร้ีย์น) ที�อย์้่ร้ะห้ว่างการ้พื่ิจาร้ณาแต่่งต่ั�ง 

คณะอนุกร้ร้มการ้สอบัสวน  (3) คำกล่าวห้า (เร้่�องร้้องเร้ีย์น) ที�อย์้่ร้ะห้ว่างการ้พื่ิจาร้ณาสอบัสวนของคณะอนุกร้ร้มการ้

สอบัสวน และ (4) คำกล่าวห้า (เร้่�องร้้องเร้ีย์น) ที�ได้ดำเนินการ้พื่ิจาร้ณาแล้วเสร้็จ มีดังนี�
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คณะอนิกุรุรุมการุด้ำานิการุพัฒนิาวิิชาชพีบััญชีได้ำรุบััมอบัหมายให้อนุิมตั่ริุบััรุองหลักส้ต่รุการุพฒันิาควิามรุ้้ 

ต่่อเนิ่องทุางวิิชาชีพ (CPD) และการุปรุะเมินิคุณภาพขัองสถุาบัันิผ้้จัดำอบัรุมให้เป็นิไปต่ามข้ัอกำาหนิดำ 

ขัองสภาวิิชาชีพบััญชี รุวิมถุ่งการุจัดำฝึึกอบัรุม ทุดำสอบั ศ่กษา และกำาหนิดำหลักเกณฑิ์ในิการุพัฒนิา 

วิิชาชีพบััญชี ซึ่่�งสรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิในิปี 2564 ไดำ้ดำังนิี�

ดำ้านิการุพัฒนิาวิิชาชีพบััญชี

 1.  การุกำากับัดำ้แลผ้้จัดำการุอบัรุมหรุือการุปรุะชุมสัมมนิา

ม่การให้้ควัามเห้็นชีอบเร่�องการจิ้ดอบรม แลุะห้น่วัยงานอบรม ด้งน่� 

• ให้้ความเห้็นชีอบัห้น่วย์งานผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา 11 ห้น่วย์งาน

• ให้้ความเห้็นชีอบัห้ลักส้ต่ร้ และวิทย์ากร้การ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา 

 - สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีและสาขาสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 256 ห้ลักส้ต่ร้

 - ภาคร้ัฐและสถุาบัันการ้ศึกษาภาคร้ัฐ 47 ห้ลักส้ต่ร้

 - ภาคเอกชีนและสถุาบัันการ้ศึกษาเอกชีน 2,879 ห้ลักส้ต่ร้

• ทบัทวนการ้ให้้ความเห้็นชีอบัการ้นับัชีั�วโมงการ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�อง 

ทางวิชีาชีีพื่บััญชีีของห้น่วย์งานผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา

1 ห้ลักส้ต่ร้

• ให้้ความเห้็นชีอบัการ้เป็ลี�ย์นแป็ลง แก้ไข ห้ร้่อเพื่ิ�มเต่ิมร้าย์ละเอีย์ด 

ที�เกี�ย์วข้องกับัการ้จัดอบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนาของห้น่วย์งาน 

ผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา

881 ห้ลักส้ต่ร้

• ให้้ความเห้็นชีอบัการ้เป็ลี�ย์นแป็ลงข้อม้ล ชี่�อ ที�อย์้่ ห้ร้่อ ผู้้้บัร้ิห้าร้ 

ของห้น่วย์งานผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา

13 ห้น่วย์งาน

• ให้้ความเห้็นชีอบัแจ้งการ้ย์กเลิกการ้จัดอบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา 

ของห้น่วย์งานผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา

1,564 ห้ลักส้ต่ร้
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 2 ดำ้านิผ้้สอบับััญชีรุับัอนิุญาต่ และผ้้ทุำาบััญชี ม่การให้้ควัามเห้็นชีอบด้งน่�

• ให้้ความเห้็นชีอบัชีั�วโมงการ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่  

ป็ร้ะเภทห้ลักส้ต่ร้การ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนาในต่่างป็ร้ะเทศ

6 ร้าย์

• ให้้ความเห้็นชีอบัชีั�วโมงการ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่  

ป็ร้ะเภทการ้จัดทำผู้ลงานทางวิชีาการ้เกี�ย์วกับัวิชีาชีีพื่บััญชีีโดย์เผู้ย์แพื่ร้่ 

ต่่อสาธุาร้ณชีน เช่ีน การ้เขยี์นบัทความ งานวจิยั์ ห้นังสอ่ห้ร้อ่ต่ำร้าทางวชิีาการ้

35 ร้าย์

• ให้้ความเห้็นชีอบัชีั�วโมงการ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่  

ป็ร้ะเภทห้ลักส้ต่ร้สำเร้็จการ้ศึกษาในร้ะดับัส้งกว่าเดิม ห้ร้่อวุฒิเดิม

ในห้ลักส้ต่ร้ห้ร้่อสาขาอ่�นที�เกี�ย์วข้องกับัวิชีาชีีพื่บััญชีี 

23 ร้าย์

• ให้้ความเห้็นชีอบัชีั�วโมงการ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่  

ป็ร้ะเภทผู้่านการ้ทดสอบัต่ามที�สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีกำห้นด

16 ร้าย์

• ให้้ความเห้็นชีอบัชีั�วโมงการ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่  

ป็ร้ะเภทการ้เป็็นอาจาร้ย์์ในสถุาบัันการ้ศึกษาของร้ัฐห้ร้่อเอกชีน  

ซีึ�งมีการ้สอนไม่ต่�ำกว่าร้ะดับัอนุป็ร้ิญญาห้ร้่อป็ร้ะกาศนีย์บััต่ร้วิชีาชีีพื่ชีั�นส้ง 

(ป็วส.) ทางการ้บััญชีีห้ร้่อเทีย์บัเท่า

15 ร้าย์

 3. การุพัฒนิาหลักส้ต่รุอบัรุมหรุืองานิดำ้านิ 

การุพัฒนิาวิิชาชีพบััญชี

 ม่การดำเนินการด้งน่�

• การ้จัดโคร้งการ้อบัร้มความร้้้ด้านการ้บััญชีีนิต่ิวิทย์า 

(Forensic Accounting Series) ป็ร้ะจำป็ี 2564 

โดย์คณะทำงานศึกษาและพัื่ฒนาห้ลักส้ต่ร้การ้

ป็้องกันการ้ทุจร้ิต่ การ้ฟัอกเงิน และการ้สนับัสนุนการ้ 

ก่อการ้ร้้าย์ ได้ดำเนินการ้จัดโคร้งการ้อบัร้มความร้้้ 

ด้านการ้บััญชีีนิต่ิวิทย์า (Forensic Accounting Series) 

ในร้้ป็แบับัถุ่าย์ทอดสดผู้่าน Facebook เพื่่�อพื่ัฒนา 

ความร้้้และความเข้าใจเกี�ย์วกับัการ้บััญชีีนิต่ินักบััญชีี 

นิต่ิวิทย์า บัทบัาทและความสำคัญของนักบััญชีีนิต่ิวิทย์า

ในวงกว้าง มีจำนวน 7 ห้ลักส้ต่ร้ ดังนี�

1) การ้เสวนา ห้ัวข้อ “ความสำคัญ และบัทบัาทของ 

นกับัญัชีนีติ่วิทิย์าต่อ่ย์ทุธุศาสต่ร้ช์ีาต่ดิา้น AML/CFT และ

กฎห้มาย์ที�เกี�ย์วขอ้ง” เม่�อวนัที� 22 กร้กฎาคม พื่.ศ. 2564

2) การ้เสวนา ห้ัวข้อ “แนวโน้มนักบััญชีีนิต่ิวิทย์า 

ในป็ร้ะเทศไทย์ : มุมมองและป็ร้ะสบัการ้ณ์ของ 

นักบัร้ิห้าร้” เม่�อวันที� 17 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564 

3) การ้เสวนา ห้ัวข้อ “กร้ะบัวนการ้ฟั้�นฟั้กิจการ้ภาย์ห้ลัง

วกิฤต่กิาร้ณโ์ควดิ-19” เม่�อวนัที� 25 สงิห้าคม พื่.ศ. 2564

4) การ้เสวนา ห้ัวข้อ “เทคนิคการ้ส่บัค้นห้าห้ลักฐาน 

ทางด้านการ้บััญชีีนิต่ิวิทย์า” เม่�อวันที� 23 กันย์าย์น 

พื่.ศ. 2564 

5) การ้เสวนา ห้ัวข้อ “เทคนิคการ้เต่ร้ีย์มพื่ย์านคดีแพ่ื่ง
เม่�อจะเป็็นค้่ความในคดีและกร้ะบัวนการ้ดำเนินคดีแพื่่ง

ทางป็ฏิิบััต่ิที�นักบััญชีีต่้องทร้าบัต่ั�งแต่่เร้ิ�มต่้น จนสิ�นสุด

กร้ะบัวนการ้” เม่�อวันที� 8 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564

6) การ้เสวนา ห้ัวข้อ “กร้ะบัวนการ้บััญชีีนิต่ิวิทย์า : 

แนวทางการ้พัื่ฒนาสาย์งานวิชีาชีีพื่บััญชีีในอนาคต่” 

เม่�อวันที� 20 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564

7) การ้เสวนา ห้ัวข้อ “โคร้งการ้อบัร้มความร้้้ด้านการ้

บััญชีีนิต่ิวิทย์า เทคนิค และความเชี่�อมโย์งการ้เก็บั

ร้วบัร้วมข้อม้ลทางบััญชีีกับักร้ะบัวนการ้ย์ุต่ิธุร้ร้ม : กร้ณี

ศึกษา” เม่�อวันที� 17 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564
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• การดำเนินงานเพื่่�อร่วัมข้บเคลุ่�อนแผนยุทธศาสต่ร์ 

ของประเทศ ด้านการป้องกน้แลุะปราบปรามการฟอกเงนิ 

แลุะต่่อต้่านการสนบ้สนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินงานร่้วมกับัสำนักงานป้็องกัน

และป็ร้าบัป็ร้ามการ้ฟัอกเงิน (ป็ป็ง.) และสำนักงาน 

คณะกร้ร้มการ้ป้็องกันและป็ร้าบัป็ร้ามการ้ทจุร้ติ่แห้ง่ชีาต่ิ 

(ป็.ป็.ชี.) เพื่่�อร้ว่มขบััเคล่�อนแผู้นย์ทุธุศาสต่ร้ข์องป็ร้ะเทศ 

ด้านการ้ป็้องกันและป็ร้าบัป็ร้ามการ้ฟัอกเงินและ 

ต่อ่ต่า้นการ้สนบััสนนุทางการ้เงนิแกก่าร้กอ่การ้ร้า้ย์ โดย์ได้ 

เข้าร้่วมป็ร้ะชีุมในฐานะต่ัวแทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ร้วมถุึง

ได้จัดทำร้าย์งานต่่าง ๆ ดังนี�

1) เป็็นผู้้้แทนเข้าร้่วมเป็็นอนุกร้ร้มการ้เพื่่�อเต่ร้ีย์ม 

ความพื่ร้้อมในการ้สมัคร้เข้าเป็็นสมาชีิกของคณะทำงาน

เฉพื่าะกิจเพื่่�อดำเนินมาต่ร้การ้ทางการ้เงิน (Financial 

Action Task Force (FATF)) คร้ั�งที� 1/2564 เม่�อวันที� 

27 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564

2) เป็น็ผู้้แ้ทนเขา้ร้ว่มสนทนากลุม่ในการ้จดัทำย์ทุธุศาสต่ร้์

ด้าน AML/CFT พื่.ศ. 2565 - 2570 และแผู้นป็ฏิิบััต่ิการ้

ดา้น AML/CFT พื่.ศ. 2565 - 2570 เม่�อวนัที� 15 กนัย์าย์น 

พื่.ศ. 2564

3) เป็็นผู้้้แทนเข้าร้่วมการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนาเชีิงป็ฏิิบััต่ิการ้

ภาย์ใต่้ย์ุทธุศาสต่ร้์ AML/CFT เม่�อวันที� 12 พื่ฤศจิกาย์น 

พื่.ศ. 2564 

4) เป็็นผู้้้ แทนเข้ า ร่้วมการ้ สัมมนาเชีิ งป็ฏิิบัั ติ่การ้ 

เพื่่� อป็ร้ะเมินความเสี� ย์ งด้ านการ้ฟัอกเงิน  และ 

การ้สนับัสนุนทางการ้เงินฯ คร้ั�งที� 4 เม่�อวันที� 23 

พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 

5) จัดทำร้าย์งานการ้ต่ร้วจสอบั/ป็ร้ับัป็รุ้งข้อม้ลต่าม

ป็ร้ะเด็นป็ร้ะสานการ้จัดเก็บัข้อม้ลสถิุต่ิและร้าย์งาน 

ผู้ลการ้ดำเนนิงานในชีว่งป็งีบัป็ร้ะมาณ 2564 ร้อบั 6 เดอ่น 

ย์้อนห้ลัง (เมษาย์น - กันย์าย์น 2564)

6) จดัทำร้าย์งานต่ามแบับัฟัอร้ม์ของสถุาบันัการ้เงนิ และ

กลุ่มธุุร้กิจและผู้้้ป็ร้ะกอบัอาชีีพื่ที�ไม่ใชี่สถุาบัันการ้เงิน 

(DNFBPs) ที�ไม่อย์้ภ่าย์ใต้่ พื่.ร้.บั. ป็อ้งกันและป็ร้าบัป็ร้าม

การ้ฟัอกเงิน และม้ลค่าทร้ัพื่ย์์สิน เป็็นร้าย์ไต่ร้มาส

• โครงการผลุ้กด้นน้กบ้ญชี่นิต่ิวัิทยาให้้เป็นผ่้ประกอบ

วัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ต่ามควัามสำค้ญแลุะจิำเป็นยิ�งขึ�น 

ในปัจิจุิบ้น รวัมถึุงม่แนวัโน้มควัามต้่องการเพื่ิ�มส่งขึ�น 

ในอนาคต่ โดย์นักบััญชีีนิต่ิวิทย์าถุ่อเป็็นผู้้้เชีี�ย์วชีาญ

เฉพื่าะทางที�ต่้องสามาร้ถุป็ร้ะย์ุกต่์ความร้้้ในการ้เก็บั

ร้วบัร้วมข้อม้ล การ้วิเคร้าะห้์ข้อม้ล และนำไป็ใชี้ในการ้

แก้ไขป็ัญห้าผู้ลกร้ะทบัทางการ้เงินจากการ้ทุจร้ิต่ห้ร่้อ

คดีความให้้สอดคล้องต่ามมาต่ร้ฐาน ข้อกำห้นดทาง

กฎห้มาย์ และกฎร้ะเบัีย์บัต่่าง ๆ อันเป็็นการ้สนับัสนุน

กร้ะบัวนการ้ยุ์ต่ิธุร้ร้มในชีั�นศาล สามาร้ถุเป็็นกลไกห้นึ�ง

ที�ชี่วย์ป้็องกันป็ัญห้าการ้ทุจร้ิต่ คอร์้ร้ัป็ชีัน การ้ฟัอกเงิน 

และการ้สนับัสนุนการ้ก่อการ้ร้้าย์ทั�งในร้ะดับัป็ร้ะเทศ

และร้ะดับัองค์กร้ 

คณะทำงานฯ จึงวางแผู้นดำเนินงานด้านการ้ผู้ลักดัน

นักบััญชีีนิต่ิวิทย์าให้้เป็็นผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีต่าม

กฎห้มาย์อันจะเป็็นการ้คุ้มคร้องป็ร้ะโย์ชีน์แก่ป็ร้ะชีาชีน

ให้้ได้ร้ับับัร้ิการ้จากวิชีาชีีพื่ดังกล่าวสอดคล้องต่าม

มาต่ร้ฐานและมีคุณภาพื่ร้ะดับัสากล โดย์ในป็ี 2564 

คณะทำงานไดม้กีาร้ดำเนนิการ้บัางสว่นให้ส้อดคลอ้งต่าม

แผู้นงานที�วางไว้

• การพื่้ฒนาห้ลุ้กส่ต่รการอบรมด้านการต่รวัจิสอบ

ภายใน โดยคณะทำงานศกึษาโครงการพื่ฒ้นาห้ลุก้สต่่ร

การอบรมด้านการต่รวัจิสอบภายใน ได้ดำเนินการ้

พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้ด้านการ้ต่ร้วจสอบัภาย์ในและจัดอบัร้ม

อย์่างต่่อเน่�อง โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อพื่ัฒนาความร้้้ 

ด้านการ้ต่ร้วจสอบัภาย์ในให้้แก่ผู้้้ต่ร้วจสอบัภาย์ใน 

ผู้้้บัริ้ห้าร้ คณาจาร้ย์์ และผู้้้ที�สนใจ โดย์ได้เร้ีย์นเชีิญ

วิทย์ากร้ผู้้้คุณวุฒิที�มากด้วย์ความร้้้และป็ร้ะสบัการ้ณ์ 

มาบัร้ร้ย์าย์ถุ่าย์ทอดความร้้้ให้้แก่ผู้้้เข้ารั้บัการ้อบัร้ม 

และสถุานการ้ณก์าร้แพื่ร้ร่้ะบัาดของเชี่�อไวร้สั COVID-19 

สภาวชิีาชีพีื่บัญัชีจีงึไดจ้ดัอบัร้มผู้า่นโป็ร้แกร้ม Microsoft 

Teams เพื่่�อให้้สอดคล้องกับัมาต่ร้การ้ป็้องกันการ้แพื่ร้่ 

ร้ะบัาดของเชี่�อไวร้ัส COVID-19 มีจำนวน 39 ห้ลักส้ต่ร้

7) จัดทำร้าย์งานผู้ลการ้ดำเนินงานต่ามแผู้นป็ฏิิบััต่ิการ้ 

ด้านการ้ป็้องกันและป็ร้าบัป็ร้ามการ้ฟัอกเงินและ 

การ้ต่่อต่้านการ้สนับัสนุนทางการ้เงินแก่การ้ก่อการ้ร้้าย์ 

(AML/CFT) ป็ร้ะจำป็ีงบัป็ร้ะมาณ 2564
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• โครงการพื่้ฒนาระบบศ่นย์ทดสอบ (Test Center) 

โดย์คณะทำงานศึกษาและจัดต่ั�งสถุาบัันพัื่ฒนาศักย์ภาพื่

ทางวชิีาชีพีื่ชีั�นสง้แห่้งสภาวชิีาชีพีื่บัญัชี ี(TFAC Academy) 

อย์้่ร้ะห้ว่างการ้ดำเนินการ้พื่ัฒนาร้ะบับัศ้นย์์ทดสอบั 

(Test Center) เพื่่�อใชี้จัดการ้เกี�ย์วกับัการ้ทดสอบั

และป็ร้ะเมินศักย์ภาพื่ทางวิชีาชีีพื่บััญชีีและด้านอ่�น 

ที�เกี�ย์วขอ้ง เพื่่�อให้ผู้้้ม้สีว่นไดเ้สยี์เกดิความมั�นใจในความร้้้ 

ความสามาร้ถุของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี และสามาร้ถุ

ใชี้ผู้ลการ้ป็ร้ะเมินดังกล่าวเป็็นข้อม้ลป็ร้ะกอบัการ้

พื่ัฒนาศักย์ภาพื่ทางวิชีาชีีพื่ให้้เพื่ิ�มส้งขึ�น เพื่่�อให้้มีทักษะ 

ความเชีี�ย์วชีาญเฉพื่าะต่ามความต้่องการ้ของผู้้ป้็ร้ะกอบัการ้ 

ซีึ�งจะก่อให้้เกิดป็ร้ะโย์ชีน์ต่่อร้ะบับัเศร้ษฐกิจโดย์ร้วม

• โครงการพื่ฒ้นาระบบการเรย่นร่ผ่้านส่�ออเิลุก็ทรอนิกส์ 

(e-Learning) คณะทำงานฯ ได้ร้ิ เร้ิ�มศึกษาและ

พื่ัฒนาร้ะบับัการ้เร้ีย์นการ้สอนผู่้านส่�ออิเล็กทร้อนิกส ์

(e-Learning) ที�มีคุณภาพื่และมาต่ร้ฐานสอดคล้อง

ต่ามข้อกำห้นดของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เพื่่�อให้้ทันกับั 

การ้เป็ลี�ย์นแป็ลงของสงัคมโลกในย์คุดจิทิลั อกีทั�งสามาร้ถุ

ต่อบัสนองความต้่องการ้ของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชี ี

ทั�งในปั็จจุบัันและอนาคต่ ซีึ�งการ้พัื่ฒนาความร้้้ต่่อเน่�อง

มีการ้ป็รั้บัเป็ลี�ย์นไป็ส้่ร้้ป็แบับั e-Learning มากย์ิ�งขึ�น 

และในชี่วงป็ลาย์ป็ี 2564 สภาวชิีาชีีพื่บััญชีีได้ดำเนินการ้

พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้อบัร้มในร้้้ป็แบับั e-Learning จำนวน 1 

ห้ลักส้ต่ร้ ค่อ “ความร้้้เบั่�องต่้นในการ้จัดทำและนำส่ง 

งบัการ้เงิน” วิทย์ากร้โดย์ ดร้.ธุนาดล ร้ักษาพื่ล ทั�งนี� 

เพื่่�อเป็็นการ้ทดสอบัร้ะบับัและให้้สิทธุิป็ร้ะโย์ชีน์แก่

สมาชีิกอีกทางห้นึ�งด้วย์

• ร้บฟังบรรยายพื่ิเศษ เร่�อง “ระบบบริห้ารจิ้ดการ 

ด้านการวัิจิ้ย แลุะการจิ้ดอบรมส้มมนาทางวัิชีาการ 

ของสถุาบ้นพื่ระปกเกลุ้า” ผ่านโปรแกรม Zoom

เม่�อวันที� 20 เมษาย์น พื่.ศ. 2564 คณะอนุกร้ร้มการ้ 

ด้านการ้พัื่ฒนาวิชีาชีีพื่บััญชีี  และคณะทำงานฯ 

ได้ร้่วมร้ับัฟัังบัร้ร้ย์าย์พื่ิเศษ ผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom 

ในห้ัวข้อเร้่�อง “ร้ะบับับัร้ิห้าร้จัดการ้ด้านการ้วิจัย์ และ 

การ้จัดอบัร้มสัมมนาทางวิชีาการ้ของสถุาบันัพื่ร้ะป็กเกล้า” 

ซีึ�งได้ร้ับัเกีย์ร้ต่ิจากนาย์วิทวัส ชีัย์ภาคภ้มิ ร้องเลขาธุิการ้ 

สถุาบัั นพื่ร้ะป็ก เก ล้ า  เ ป็็ น ผู้้้ บั ร้ ร้ย์ าย์ ในคร้ั� ง นี� 

ห้ัวข้อการ้บัร้ร้ย์าย์ป็ร้ะกอบัด้วย์ ป็ร้ะวัต่ิความเป็็นมา 

ของสถุาบัันพื่ร้ะป็กเกล้า พื่ันธุกิจและแผู้นยุ์ทธุศาสต่ร์้

ของสถุาบััน ห้ลักส้ต่ร้อบัร้มป็ร้ะเภทต่่าง ๆ ของสถุาบััน 

การ้บัร้ิห้าร้จัดการ้ห้ลักส้ต่ร้และการ้ควบัคุมคุณภาพื่ 

การ้จัดอบัร้มสัมมนาของสถุาบัันฯ

• ร้บฟังบรรยายพื่ิเศษ เร่�อง “ระบบบริห้ารจิ้ดการ 

ด้านการวัิจิ้ย แลุะการจิ้ดอบรมส้มมนาทางวัิชีาการ 

ของสมาคมส่งเสริมสถุาบ้นกรรมการบริษ้ทไทย 

( IOD)” ผ่ านโปรแกรม Zoom  เม่� อวันที�  19 

พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 คณะทำงานฯ ได้ร้่วมร้ับัฟััง 

การ้บัร้ร้ย์าย์พื่ิเศษผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom ในหั้วข้อเร้่�อง 

“ร้ะบับับัร้ิห้าร้จัดการ้ด้านการ้วิจัย์ และการ้จัดอบัร้ม 

สมัมนาทางวชิีาการ้ของสมาคมสง่เสร้มิสถุาบันักร้ร้มการ้

บัร้ิษัทไทย์ (IOD)” ซีึ�งได้ร้ับัเกีย์ร้ต่ิจากผู้้้บัร้ิห้าร้สมาคมฯ 

บัร้ร้ย์าย์ป็ร้ะวัต่ิความเป็็นมาของสมาคมฯ โคร้งสร้้าง

ห้ลักส้ต่ร้อบัร้มแผู้นการ้ดำเนนิงาน การ้คดัเลอ่กวทิย์ากร้ 

การ้บัร้ิห้าร้จัดการ้ห้ลักส้ต่ร้และการ้ควบัคุมคุณภาพื่ 

การ้จัดอบัร้มสัมมนาของสมาคมฯ

จากการ้ร้บััฟังับัร้ร้ย์าย์พื่ิเศษ คณะทำงานฯ จะนำความร้้ ้

ที� ได้ร้ับัมาป็ร้ะย์ุกต่์ใชี้ในการจิ้ดต่้�งสถุาบ้นพื่้ฒนา

ศ้กยภาพื่ทางวัิชีาชี่พื่ชี้�นส่งแห้่งสภาวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ 

(TFAC Academy) เพื่่�อเป็็นศ้นย์์ร้วมของผู้้้ป็ร้ะกอบั

วิชีาชีีพื่บััญชีี องค์ความร้้้ด้านการ้บััญชีี และงานวิจัย์ 

ที�เกี�ย์วข้องกับัวิชีาชีีพื่บััญชีี ที�มีความทันสมัย์ ซีึ�งจะชี่วย์

ย์กร้ะดับัความร้้้และทักษะที�จำเป็็นในการ้ป็ฏิิบััติ่งาน 

ให้้แก่ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีและผู้้้ที� เกี�ย์วข้องให้้มี

คุณภาพื่ในร้ะดับัสากล
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•  การประเมินคุณภาพื่ของผ่้จิ้ดการอบรมห้ร่อ 

การประชุีมส้มมนา โดย์คณะทำงานป็ร้ะเมินคุณภาพื่ 

ผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา ได้มีการ้ศึกษา 

และค้นคว้าข้อม้ลของห้น่วย์งานภาคร้ัฐและภาคเอกชีน

เกี�ย์วกับัห้ลักเกณฑ์์การ้ป็ร้ะเมินคุณภาพื่ห้น่วย์งาน 

เพื่่�อนำมาป็ร้ะย์ุกต่์ใชี้ในการ้จัดทำห้ลักเกณฑ์์การ้

ป็ร้ะเมินคุณภาพื่ผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา 

ต่ามโคร้งการ้ป็ร้ะเมินคุณภาพื่ผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อ 

การ้ป็ร้ะชีุมสัมมนา (CPD RATING) โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์

เพื่่�อย์กร้ะดับัการ้จัดอบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชุีมสัมมนาของ 

ผู้้้จัดการ้อบัร้มฯ ให้้มีการ้ดำเนินงานอย์่างเป็็นร้ะบับั 

และเกิดการ้พัื่ฒนาคุณภาพื่อย่์างต่่อเน่�อง อันจะเป็็น

ป็ร้ะโย์ชีน์แก่ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี และสามาร้ถุใชี้เป็็น 

แนวทางในการ้พิื่จาร้ณาเล่อกห้น่วย์งานผู้้้จัดการ้อบัร้ม

ห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนาจากร้ะดับัคุณภาพื่ที� ได้ร้ับั 

จากการ้ป็ร้ะเมิน อีกทั�งย์ังเป็็นการ้ร้ณร้งค์และส่งเสร้ิม 

ให้้ผู้้้จัดการ้อบัร้มห้ร้่อการ้ป็ร้ะชีุมสัมมนาพื่ัฒนาคุณภาพื่

และมาต่ร้ฐานมากย์ิ�งขึ�นในภาพื่ร้วมต่่อไป็

• การพื่้ฒนาห้ลุ้กส่ต่รวิัชีาช่ีพื่บ้ญช่ี โดยคณะทำงาน 

เพื่่�อพื่ฒ้นาห้ลุก้สต่่รวิัชีาช่ีพื่บญ้ช่ี ให้ค้วามสำคัญในการ้

พื่ฒันาผู้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีีพื่ให้ม้คีวามร้้ร้้อบั ร้้ล้กึ และมคีวาม

สามาร้ถุในการ้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีพีื่บัญัชีทีี�ทันสมัย์ สอดคล้อง

กับัแนวโน้มการ้เป็ลี�ย์นแป็ลงของความต้่องการ้บุัคลากร้

ดา้นวิชีาชีพีื่บัญัชีใีนปั็จจบุันั ร้วมถึุงการ้พัื่ฒนาผู้้ป้็ร้ะกอบั

วชิีาชีพีื่ให้ม้คีณุธุร้ร้ม จร้ยิ์ธุร้ร้ม จติ่สำนกึความร้บััผู้ดิชีอบั

ต่่อห้น้าที� และสังคม สามาร้ถุนำความร้้้ที�ได้ไป็ป็ร้ะย์ุกต่์

ใชี้ในการ้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่อย่์างมีจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ ซีึ�งจะก่อ 

ให้้เกิดป็ร้ะโย์ชีน์ต่่อร้ะบับัเศร้ษฐกิจของป็ร้ะเทศต่่อไป็ 

โดย์ในป็ี 2564 คณะทำงานฯ ได้พื่ัฒนาห้ลักส้ต่ร้อบัร้ม

ทางด้านการ้บััญชีี และการ้สอบับััญชีี ดังนี�

- ห้ลกัสต้่ร้ป็ร้ะกาศนยี์บัตั่ร้ทางการ้สอบับัญัชี ี(Diploma 

in Auditing Program) เพื่่�อเป็็นทางเล่อกสำห้รั้บั 

ผู้้้ที� ป็ร้ะสงค์จะขอร้ับัใบัอนุญาต่เป็็น ผู้้้ สอบับััญชีี 

ร้ับัอนุญาต่ สามาร้ถุเข้าร้ับัการ้ศึกษาอบัร้มในห้ลักส้ต่ร้นี� 

ทดแทนการ้ฝึึกหั้ดงานสอบับััญชีี ซีึ�งจะช่ีวย์เพื่ิ�มจำนวน

ผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ที�มีคุณภาพื่ให้้ เพื่ีย์งพื่อกับั 

ความต่้องการ้ที�เพื่ิ�มขึ�นในป็ัจจุบััน 

- ห้ลักส้ต่ร้ “Refreshment Of The Role And 

Expectation Of A CFO” เพื่่�อพัื่ฒนาทักษะ CFO 

ให้้มีความสามาร้ถุในการ้วิเคร้าะห้์ป็ัญห้าด้านการ้บััญชีี

และที�เกี�ย์วขอ้งที�เกดิขึ�นในป็จัจบุันัไดด้ว้ย์ต่นเอง สามาร้ถุ

วางแผู้นแก้ไขป็ัญห้าและบัร้ิห้าร้ธุุร้กิจได้อย์่างเต่็ม

ป็ร้ะสิทธุิภาพื่ ร้วมทั�งเพื่่�อสนับัสนุนการ้สร้้างเคร้่อข่าย์ 

ร้ะห้ว่าง CFO ที�ร้่วมโคร้งการ้

- โคร้งการ้ป็ร้ะกาศนีย์บััต่ร้การ้ร้าย์งานทางการ้เงินไทย์ 

(Diploma in Thai Financial Reporting) เพื่่�อทดสอบั

ความร้้้ความเข้าใจผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีของไทย์ 

เกี�ย์วกบััมาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงนิสำห้ร้บัักจิการ้

ที�มีส่วนได้เสีย์สาธุาร้ณะ (PAEs) ให้้การ้รั้บัร้องและ 

ย์กร้ะดบััผู้้ป้็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บัญัชีขีองไทย์ให้เ้ป็น็ที�ย์อมร้บัั

จากห้น่วย์งานต่่าง ๆ ทั�งภาย์ในและต่่างป็ร้ะเทศ

ในป็ ี2564 คณะอนุกร้ร้มการ้ด้านการ้พัื่ฒนาวิชีาชีีพื่บัญัชีี

ได้มีการ้แต่่งต่ั�งคณะทำงานขับัเคล่�อนการ้ดำเนินการ้ 

ต่ามบัันทึกข้อต่กลงความร่้วมม่อร้ะห้ว่างสภาวิชีาชีีพื่

บััญชีี กับัสำนักงานการ้ต่ร้วจเงินแผู่้นดินเพื่่�อการ้ศึกษา 

คน้ควา้และวิจยั์ ร้ว่มกนัผู้้้แทนของสำนักงานการ้ต่ร้วจเงิน 

แผู้่นดิน เพื่่�อให้้บัร้ร้ลุเป้็าห้มาย์ของวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ 

ของการ้แต่่งต่ั�งคณะทำงานฯ และในร้ะห้ว่างการ้ดำเนิน

การ้ต่ามกร้อบัร้ะย์ะเวลาได้มีการ้จัดทำโคร้งการ้วิจัย์ 

ร้่วมกับัสำนักงานการ้ต่ร้วจเ งินแผู่้นดิน จำนวน 

2  โคร้งการ้ ได้แก่ 

(1 )  โคร้งการ้วิจัย์การ้ศึกษาแนวทางการ้พื่ัฒนา 

การ้กำกับัด้แลผู้้้สอบับััญชีีภาคร้ัฐในป็ร้ะเทศไทย์ และ 

(2) โคร้งการ้วิจัย์การ้ศึกษาองค์ความร้้้ คุณลักษณะ 

และปั็จจัย์ที�ส่งเสริ้มศักย์ภาพื่ของผู้้้สอบับััญชีีภาครั้ฐ 

(ร้ับัอนุญาต่) ในป็ร้ะเทศไทย์
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 4. การุจดัำทุำาและเผยแพรุ่วิารุสารุสภาวิิชาชพีบััญชี

จัดทำและเผู้ย์แพื่ร้่วาร้สาร้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี (Journal 

of Federation of Accountants Professions: JFAC) 

ในร้้ป็แบับัฐานข้อม้ลร้ะบับัออนไลน์ (Online Based 

Electronic Journal) โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อเป็็น

แห้ล่งข้อม้ลในการ้ค้นคว้า เผู้ย์แพื่ร้่องค์ความร้้้ด้านการ้

บััญชีี การ้ต่ร้วจสอบั และด้านอ่�น ๆ ที�เกี�ย์วข้อง ซีึ�งจะ

เป็็นป็ร้ะโย์ชีน์แก่ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี สมาชิีก และ 

ผู้้้สนใจ สามาร้ถุนำความร้้้ที�ได้ร้ับัจากการ้ศึกษาวาร้สาร้ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีไป็ป็ร้ะย์ุกต่์ใชี้ให้้เกิดป็ร้ะโย์ชีน์ต่่อไป็ 

จากความมุ่งมั�นในการ้จัดทำและเผู้ย์แพื่ร้่วาร้สาร้ JFAC 

ให้ม้คีณุภาพื่และมาต่ร้ฐาน เพื่่�อพื่ฒันาผู้้ป้็ร้ะกอบัวิชีาชีพีื่

บัญัชี ีป็จัจบุันัวาร้สาร้สภาวชิีาชีพีื่บัญัชีไีดผู้้า่นการ้ร้บััร้อง

คุณภาพื่จากศ้นย์์ดัชีนีการ้อ้างอิงวาร้สาร้ไทย์ (Thai - 

Journal Citation Index Centre: TCI) และเข้าอย์้่

ในฐานข้อม้ล TCI กลุ่มที� 2 โดย์มีร้ะย์ะเวลาการ้รั้บัร้อง

คุณภาพื่ต่ั�งแต่่วันที� 1 มกร้าคม พื่.ศ. 2564 จนถุึงวันที� 

31 ธุันวาคม พื่.ศ. 2567 

ในป็ี 2564 ได้จัดทำ และเผู้ย์แพื่ร้่วาร้สาร้สภาวิชีาชีีพื่

บััญชีี (JFAC) จำนวน 3 ฉบัับั 14 บัทความ ดังนี�

• ป็ีที� 3 ฉบัับัที� 7 ป็ร้ะจำเด่อนมกร้าคม ถุึง เมษาย์น 

มีบัทความเผู้ย์แพื่ร้่จำนวนทั�งสิ�น 4 บัทความ

• ป็ีที� 3 ฉบัับัที� 8 ป็ร้ะจำเด่อนพื่ฤษภาคม ถุึง สิงห้าคม 

มีบัทความเผู้ย์แพื่ร้่จำนวนทั�งสิ�น 7 บัทความ

• ป็ีที� 3 ฉบัับัที� 9 ป็ร้ะจำเด่อนกันย์าย์น ถุึง ธุันวาคม 

มีบัทความเผู้ย์แพื่ร้่จำนวนทั�งสิ�น 3 บัทความ
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สภาวิิชาชีพบััญชีโดำยคณะกรุรุมการุกำากับัดำ้แลและคณะอนุิกรุรุมการุดำ้านิงานิต่่างปรุะเทุศทุำาหนิ้าทุี� 

ในิฐานิะต่ัวิแทุนิขัองผ้้ปรุะกอบัวิิชาชีพบััญชีในิปรุะเทุศไทุย ในิการุกำากับั ปรุะสานิงานิ ต่ิดำต่่อ  

และเสรุมิสรุา้งควิามสมัพนัิธ์และควิามรุว่ิมมอืกบััทุุกหนิว่ิยงานิรุะหวิา่งปรุะเทุศทุี�เกี�ยวิข้ัองกบััวิิชาชพีบััญชี 

สรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิดำ้านิงานิต่่างปรุะเทุศในิปี 2564 ไดำ้ดำังนิี�

ดำ้านิควิามรุ่วิมมือรุะหวิ่างปรุะเทุศ

 ควิามรุ่วิมมือดำ้านิต่่างปรุะเทุศในิภ้มิภาคอาเซึ่ียนิ

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีมีการ้ป็ร้ะชีุมร้่วมกันกับัสมาชีิก 

ในภ้ มิ ภ าคอา เซีี ย์น ในร้้ ป็คณะกร้ร้มการ้  และ 

คณะทำงาน ย่์อย์ห้ลาย์คณะฯ โดย์ใน ปี็  2564 

ผู้ศ. ดร้.ธุีร้ชีัย์ อรุ้ณเร้่องศิร้ิเลิศ อุป็นาย์กและกร้ร้มการ้

กำกบััดแ้ล พื่ร้อ้มดว้ย์ ดร้.พื่เย์ยี์  เสงี�ย์มวบิัล้ อนกุร้ร้มการ้

ด้านต่่างป็ร้ะเทศ และ ดร้.ฐาน์ร้ต่ี มุขดี นักวิชีาการ้ 

ด้านต่่างป็ร้ะเทศ เป็็นผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าร่้วม

ป็ร้ะชีุม มีดังนี�

• การเข้าร่วัมประชีุม สห้พื่้นธ์น้กบ้ญชี่วัิชีาชี่พื่อาเซ่ยน 

(AFA Council Meeting) ในป็ี 2564 ร้วม 3 คร้ั�ง  

สรุ้ป็ได้ดังนี�

ครุั�งทุี� 131

AFA Council Meeting คร้ั�งที� 131 ในร้ป้็แบับัเสมอ่นจริ้ง 

เม่�อวนัที� 27 เมษาย์น พื่.ศ. 2564 ซีึ�งผู้้แ้ทนป็ร้ะเทศสมาชีกิ

ได้ร้่วมกันแลกเป็ลี�ย์นข้อม้ลข่าวสาร้ พื่ิจาร้ณากำห้นด 

วิธุีการ้พัื่ฒนาวิชีาชีีพื่บััญชีีในภ้มิภาคอาเซีีย์น ร้ับัร้อง

ร้าย์งานป็ร้ะจำป็ี งบัป็ร้ะมาณและแผู้นงานต่่าง ๆ  

อกีทั�งที�ป็ร้ะชีมุไดต้่อ้นร้บััสมาชีกิให้ม่ คอ่ สมาคมนกับัญัชีี

แห้่งป็ร้ะเทศอินเดีย์ (ICAI) โดย์ผู้้้บัร้ิห้าร้สมาคมฯ ได้นำ

เสนอวสิยั์ทศัน ์ขอ้มล้พื่่�นฐาน ให้ค้ำมั�นในการ้เป็น็สมาชีกิ

ที�ดีและสร้้างป็ร้ะโย์ชีน์กับัภ้มิภาคอาเซีีย์น นอกจากนี� 

ที�ป็ร้ะชีุมได้ให้้การ้รั้บัร้องผู้้้แทนจากป็ร้ะเทศไทย์ 

ค่อ นางสาวภาสิน จันทร้์ โมลี  ในฐานะป็ร้ะธุาน 

คณะทำงานชีุดที� 1 (AFA Working Committee 1)  

ซีึ�งเป็็นคณะทำงานที�มุ่งเน้นการ้ส่งเสร้ิมและพื่ัฒนา 
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• การประชุีมคณะกรรมการประสานงานด้านวิัชีาช่ีพื่

บ้ญชี่อาเซ่ยน  (ACPACC)

ครุั�งทุี� 16

เม่�อวันที� 14 มิถุุนาย์น พื่.ศ. 2564 ผู้ศ. ดร้.ธุีร้ชีัย์ 

อรุ้ณเร้่องศิ ร้ิ เลิศ  ดร้ .พื่เย์ีย์  เสงี� ย์มวิบั้ล  ผู้้้ แทน 

คณะกร้ร้มการ้กำกับัด้แล ดร้.ฐาน์ร้ต่ี มุขดี นักวิชีาการ้

ด้านต่่างป็ร้ะเทศ เป็็นผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีและ 

นางสาวภาสิน จันทร้์โมลี ผู้้้แทนจากกร้ะทร้วงพื่าณิชีย์์ 

เข้าร้่วมป็ร้ะชีุมคณะกร้ร้มการ้ป็ร้ะสานงานด้านวิชีาชีีพื่

บััญชีีอาเซีีย์น (ACPACC) คร้ั�งที� 16 ด้วย์วิธุีการ้ป็ร้ะชีุม

เสม่อนจร้ิง (Virtual meeting) ร้่วมกับัผู้้้แทนจาก 

8 ป็ร้ะเทศสมาชีิก สรุ้ป็ผู้ลการ้ป็ร้ะชีุมได้ดังนี�

1) ที�ป็ร้ะชีุมได้อนุมัต่ิร้้ป็แบับัใบัรั้บัร้องนักบััญชีีวิชีาชีีพื่

อาเซีีย์นให้ม่ โดย์สมาชีิกทุกคนสามาร้ถุเข้าไป็ร้ับัชีม 

ได้ในเว็บัไซีต่์ ส่วนใบัร้ับัร้องร้้ป็แบับัเก่าให้้ถุ่อว่ามี 

ผู้ลถุ้กต่้องต่ามกฎห้มาย์

2) ที�ป็ร้ะชีุมเห้็นควร้ส่งผู้่านการ้ดำร้งต่ำแห้น่งป็ร้ะธุาน 

ACPACC ในการ้ป็ร้ะชีุมคร้ั�งถุัดไป็ ค่อ คร้ั�งที� 17th 

ACPACC Meeting (CCS 99) ซีึ�งกำห้นดไว้ในเด่อน 

ตุ่ลาคม 2564 ให้้ป็ร้ะเทศบัร้้ไน เน่�องจากวาร้ะ 

การ้ดำร้งต่ำแห้น่งป็ร้ะธุาน ACPACC ของป็ร้ะเทศเวยี์ดนาม 

จะสิ�นสุดลงในเด่อนตุ่ลาคม 2564 และขอให้้เลขาธิุการ้ 

ACPACC สอบัถุามไป็ยั์งป็ร้ะเทศกัมพื่้ชีา เพื่่�อให้้รั้บั

ต่ำแห้น่งร้องป็ร้ะธุาน ACPACC

3) ที�ป็ร้ะชีุมร้ับัทร้าบัการ้พื่ัฒนาเว็บัไซีต่์นักบััญชีีวิชีาชีีพื่

อาเซีีย์น www.aseancpa.org ที�มีการ้ป็รั้บัป็รุ้ง 

ให้้สามาร้ถุค้นห้าชี่�อสมาชีิกและต่ร้วจสอบัสถุานะ 

ของใบัร้ับัร้องนักบััญชีีวิชีาชีีพื่อาเซีีย์นได้

4) ที�ป็ร้ะชุีมรั้บัทร้าบัว่า ในร้อบัเด่อนมิถุุนาย์นจะมี 

ผู้้้สมัคร้จากป็ร้ะเทศไทย์และฟัิลิป็ปิ็นส์ที�ร้อการ้อนุมัต่ิ

การ้ขึ�นทะเบีัย์น ASEAN CPA ในวันที� 30 มิถุุนาย์น 

พื่.ศ. 2564

นักบััญชีีในภ้มิภาคอาเซีีย์น ด้วย์การ้ใชี้มาต่ร้ฐานวิชีาชีีพื่

ร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ ทั�งมาต่ร้ฐานการ้บััญชีี มาต่ร้ฐาน 

การ้สอบับััญชีี มาต่ร้ฐานจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ และมาต่ร้ฐาน 

การ้ศึกษาทางด้านบััญชีี

ครุั�งทุี� 132 

AFA Council Meeting คร้ั�งที� 132 ในร้ป้็แบับัเสมอ่นจริ้ง 

เม่�อวนัที� 30 สงิห้าคม พื่.ศ. 2564 เป็น็การ้ป็ร้ะชุีมร้ว่มกนั 

เพื่่�อพื่ิจาร้ณา ห้าร้่อ แลกเป็ลี�ย์นข้อม้ลข่าวสาร้ กำห้นด

วิธุีการ้พัื่ฒนาวิชีาชีีพื่บััญชีีในภ้มิภาคอาเซีีย์น ร้ับัร้อง 

งบัป็ร้ะมาณและแผู้นงาน แสดงความเห้็นการ้พื่ัฒนา 

การ้ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์ การ้จัดกิจกร้ร้ม และการ้ออนไลน ์

ของป็ร้ะเทศสมาชีิก ร้วมทั�งร้ับัทร้าบัองค์ป็ร้ะกอบั 

คณะทำงานที�ต่ั�งขึ�น 3 คณะ นอกจากนี� ที�ป็ร้ะชุีม

ได้กำห้นดการ้ป็ร้ะชุีม AFA Conference ในเด่อน

พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ซีึ�งมีวาร้ะสำคัญ ค่อ การ้อำลา

ต่ำแห้น่งของป็ร้ะธุาน President Wan Tin และ 

ส่งมอบัให้้ป็ร้ะเทศไทย์ส่งผู้้้แทนเพื่่�อดำร้งต่ำแห้น่ง 

ป็ร้ะธุาน AFA คนให้ม่ต่่อไป็

ครุั�งทุี� 133

AFA Council Meeting คร้ั�งที� 133 ในร้ป้็แบับัเสมอ่นจริ้ง 

เม่�อวันที� 24 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 ได้มีมต่ิอนุมัต่ิ 

นาย์วร้วิทย์์ เจนธุนากุล นาย์กสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเป็็น

ป็ร้ะธุาน AFA ซีึ�งจะดำร้งต่ำแห้น่งวาร้ะ 2 ป็ี ค่อ ร้ะห้ว่าง

ป็ี 2565 - 2566 และที�ป็ร้ะชีุมได้มีการ้อนุมัต่ิแผู้น 

การ้ดำเนินงานในปี็ 2565 ร้วมถึุงได้กล่าวขอบัคุณ

ผู้้้บัร้ิห้าร้เดิมที�วาร้ะการ้ดำร้งต่ำแห้น่งจะสิ�นสุดลง 

ในวันที� 31 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 ได้แก่ นาย์ Wan Tin 

ป็ร้ะธุานจากเมีย์นมาร้์ ผู้ศ. ดร้.ธุีร้ชัีย์ อรุ้ณเร้่องศิร้ิเลิศ 

ร้องป็ร้ะธุานจากป็ร้ะเทศไทย์ และศาสต่ร้าจาร้ย์์ Chan 

Yok Kai เห้ร้ัญญิกจากสิงค์โป็ร้์
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• การเข้าร่วัมงาน 22nd AFA Conference

เม่�อวันที� 25 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ในฐานะสมาชิีก AFA เขา้ร่้วมงานป็ร้ะชุีม AFA Conference 

(ASEAN Federation of Accountants) จดัโดย์สมาพื่นัธุ์

นกับัญัชีอีาเซียี์น ซีึ�งมกีำห้นดจดัขึ�นเป็น็ป็ร้ะจำในทกุสองป็ี 

สำห้รั้บัในปี็นี�จัดขึ�นเป็็น คร้ั� งที�  22 ผู้่านช่ีองทาง 

ออนไลน์  โดย์มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ เพื่่� อ เป็ิด โอกาสให้้ 

ผู้้้เข้าร้่วมป็ร้ะชีุมได้สร้้างเคร้่อข่าย์ เกิดการ้เร้ีย์นร้้้ และ 

ร่้วมแบ่ังปั็นร้ะห้ว่างกนั ร้วมไป็ถุงึการ้ได้ร้บััความร้้เ้ชีงิลึก

จากวิทย์ากร้ผู้้เ้ชีี�ย์วชีาญร้ะดบััโลก ผู่้านหั้วข้อ “Redefining 

our value: The future ASEAN accountants” 

นอกจากนั�น การ้ป็ร้ะชุีม AFA Conference ในปี็นี� 

เป็็นโอกาสของป็ร้ะเทศไทย์ที�นาย์กสภาวิชีาชีีพื่บััญชี ี

ได้เข้าดำร้งต่ำแห้น่งป็ร้ะธุานสมาพื่ันธุ์นักบััญชีีอาเซีีย์น 

ห้ร้่อ AFA President คนต่่อไป็

• การประชีุม The 2nd ASEAN CPA Conference

สภาวิชีาชีพีื่บัญัชี ีได้เขา้ร้ว่มป็ร้ะชุีม The 2nd ASEAN CPA 

Conference ซีึ�งจดัโดย์ The Professional Regulatory 

Board of Accountancy (BOA), in cooperation 

with the Philippine Institute of Certified Public 

Accountants (PICPA)  เม่�อวันที� 30 - 31 กร้กฎาคม 

พื่.ศ. 2564 ซีึ�งมีผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าร้่วมป็ร้ะชีุม 

ได้แก่ ผู้ศ. ดร้.ธีุร้ชีัย์ อรุ้ณเร้่องศิร้ิเลิศ อุป็นาย์กคน 

ที�ห้นึ� งสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีและร้องป็ร้ะธุานสห้พื่ันธุ์ 

นักบััญชีีอาเซีีย์น ดร้.พื่เยี์ย์ เสงี�ย์มวิบั้ล อนุกร้ร้มการ้ 

ด้านต่่างป็ร้ะเทศ และ ดร้.ฐาน์ร้ต่ี มุขดี นักวิชีาการ้ 

ด้านต่่างป็ร้ะเท โดย์การ้ป็ร้ะชุีมคร้ั�งนี�ป็ร้ะเทศฟิัลิป็ปิ็นส์

เป็็นเจ้าภาพื่ในการ้จัดงาน และป็ร้ะธุานาธุิบัดีป็ร้ะเทศ

ฟัิลิป็ป็ินส์เป็็นผู้้้กล่าวเป็ิดงานดังกล่าว

• การเข้าร่วัมประชีุม AFA Working Committee 1 

ม่ 2 คร้�ง ซึ�งนางสาวัภาสิน จิ้นทร์โมลุ่ อนุกรรมการ

ด้านต่่างประเทศ ค่อ

- เม่�อวันที� 26 สิงห้าคม พื่.ศ. 2564 โดย์การ้ป็ร้ะชีุม 

ดังกล่าวคณะทำงานได้อนุมัต่ิการ้เข้าร้่วมเป็็นสมาชีิก 

ของผู้้แ้ทนจากป็ร้ะเทศอนิเดยี์ 1 ท่าน และมกีาร้สร้ปุ็ผู้ล 

การ้ดำเนินงานของคณะทำงาน ได้แก่ การ้ต่อบัข้อห้าร้่อ

ของคณะกร้ร้มการ้มาต่ร้ฐานการ้บััญชีีร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ 

และคณะกร้ร้มการ้มาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีีร้ะห้ว่าง

ป็ร้ะเทศ ซีึ�งคณะทำงานได้มีมต่ิร้่วมกันในการ้แสดง

ความคิดเห็้นในนามของสมาพัื่นธ์ุนักบััญชีีแห่้งอาเซีีย์น 

ร้วมทั� งที�ป็ร้ะชีุมมีป็ร้ะเด็นการ้ให้้แต่่ละป็ร้ะเทศ 

ให้้ความสำคัญของการ้จัดทำเอกสาร้ผู้ลการ้ป็ร้ะเมิน 

SMO ด้วย์

ครุั�งทุี� 17

เม่�อวันที�  11 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 ผู้ศ. ดร้.ธุีร้ชัีย์ 

อรุ้ณเร้่องศิร้ิเลิศ และ ดร้.พื่เย์ีย์ เสงี�ย์มวิบั้ล ผู้้้แทน 

คณะกร้ร้มการ้กำกับัด้แลสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี พื่ร้้อมด้วย์ 

ดร้.ฐาน์ร้ต่ี มุขดี นักวิชีาการ้ด้านต่่างป็ร้ะเทศ เข้าร้่วม

ป็ร้ะชุีมคณะกร้ร้มการ้ป็ร้ะสานงานด้านวิชีาชีีพื่บััญชีี

อาเซีีย์น (ACPACC) คร้ั�งที� 17 ด้วย์วิธุีการ้ป็ร้ะชุีม 

เสม่อนจร้ิง (Virtual meeting) ร้่วมกับัผู้้้แทนจาก 

8 ป็ร้ะเทศสมาชีิก การ้ป็ร้ะชีุมคร้ั�งนี�เป็็นการ้ป็ร้ะชีุม 

ของตั่วแทนคณะกร้ร้มการ้กำกับัด้แล (Monitoring  

Committee) ของแต่่ละป็ร้ะเทศสมาชิีก เพื่่�อกำห้นด

แนวทางในการ้ดำเนินการ้ต่าม MRA ของวิชีาชีีพื่บััญชีี  

ซีึ� ง ร้ วมถุึ ง ก า ร้กำห้นดคุณสมบัั ต่ิ  และขั� น ต่อน 

การ้ขึ�นทะเบัีย์นของนักบััญชีีอาเซีีย์น

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์90



- เม่�อวันที� 15 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564 โดย์ที�ป็ร้ะชีุม 

ร้บััทร้าบัความกา้วห้นา้ของงานต่ามมต่ทิี�ป็ร้ะชีมุคร้ั�งกอ่น

และภาพื่ร้วมผู้ลงานของคณะกร้ร้มการ้ร้วมทั�งได้อนุมัต่ิ

ร้่างข้อเสนอแผู้นงานในป็ี 2565

• การเข้าร่วัมประชีุม The High-Level Dialogue 

Forum and Launching Ceremony of the 

Comparative Study on Laws and Policies in 

the Management of Migrant Workers in ASEAN

จัดขึ�นโดย์ความร้่วมม่อร้ะห้ว่างสห้ภาพื่ย์ุโร้ป็ ร้ัฐบัาล

สาธุาร้ณร้ัฐสังคมนิย์มเวีย์ดนาม และอาเซีีย์น เพื่่�อนำ

เสนอผู้ลการ้ศึกษาเป็รี้ย์บัเทีย์บักฎห้มาย์และนโย์บัาย์

การ้จัดการ้แร้งงานข้ามชีาต่ิในอาเซีีย์น ซีึ�งถุ่อเป็็นมิต่ิ

ให้ม่ในการ้ค้นคว้าเชีิงลึกเพื่่�อการ้พัื่ฒนาความร้่วมม่อ

ร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศสมาชิีกให้้เกิดการ้รั้บัร้้้ ย์อมรั้บัและ

พื่ฒันากฎห้มาย์แร้งงานและยั์งเป็น็การ้สนับัสนุนสง่เสริ้ม 

การ้แลกเป็ลี�ย์นแร้งงานอย่์างมีป็ร้ะสิทธุิภาพื่ และ

คร้อบัคลุมไป็ถึุงการ้คุ้มคร้องป็กป้็องสิทธุิของแร้งงาน 

ที�ข้ามแดนไป็ทำงานในป็ร้ะเทศป็ลาย์ทาง ให้้สามาร้ถุ

ดำร้งชีี วิต่และป็ฏิิบัั ติ่ห้น้ าที� ในต่่ า งแดนไ ด้อย์่ า ง 

ถุ้กกฎห้มาย์และสงบัสุข โดย์จัดขึ�นเม่�อวันอังคาร้ที� 20 

เมษาย์น พื่.ศ. 2564 ผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom ทั�งนี� ใน

ฐานะที�สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ได้เป็็นส่วนห้นึ�งในการ้ให้้ 

ใบัอนุญาต่ ASEAN CPA  แก่สมาชีิก ผู้้้ป็ร้ะกอบั 

วิชีาชีีพื่บััญชีีไทย์ ดังนั�น การ้ติ่ดต่ามความค่บัห้น้า 

ด้านกฎห้มาย์แร้งงานในอาเซีีย์นนั�น จึงถุ่อเป็็นภาร้กิจ 

ที� ส ำคัญ  ในการ้กำห้นดแนวทางน โย์บัาย์ของ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี และส่งเสร้ิมให้้ ASEAN CPA ของไทย์

มศีกัย์ภาพื่เป็น็ที�ย์อมรั้บัของภาคธุรุ้กิจในภมิ้ภาคอาเซียี์น 

• การร่วัมประสานงานในการจิ้ดงาน SAFA/ ICMAB 

International Conference “Developing 

the Accountancy Profession in the Digital Era: 

Role of Regional Bodies”

- เม่�อวันที� 5 กุมภาพัื่นธุ์ พื่.ศ. 2564 สมาคมนักบััญชีี

บัร้ิห้าร้ ป็ร้ะเทศบัังคลาเทศ (ICMAB) ได้จัดงาน Panel 

Discussion ในงาน SAFA/ ICMAB International  

Conference ในหั้วขอ้ “Developing the Accountancy 

Profession in the Digital Era: Role of Regional 

Bodies” โดย์มี Mr. Kevin Dancey, CEO ของ 

IFAC เป็็นผู้้้ดำเนินการ้อภิป็ร้าย์ และสภาวิชีาชีีพื่บััญชี ี

มี ผู้ศ. ดร้.ธีุร้ชีัย์ อรุ้ณเร้่องศิร้ิเลิศ ร้องป็ร้ะธุานสห้พัื่นธุ์

นักบััญชีีอาเซีีย์น, ป็ร้ะธุานสห้พื่ันธุ์นักบััญชีีเอเซีีย์ใต่้, 

ป็ร้ะธุานสห้พื่ันธุ์นักบััญชีีและผู้้้สอบับััญชีีสำห้ร้ับัธุุร้กิจ

ขนาดกลางและขนาดย่์อมแห่้งยุ์โร้ป็ และผู้้บ้ัริ้ห้าร้องค์กร้

วชิีาชีพีื่บัญัชีรี้ะห้วา่งป็ร้ะเทศชีั�นนำอกีห้ลาย์แห้ง่เขา้ร้ว่ม

การ้เสวนาผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom และถุ่าย์ทอดสดผู้่าน 

Facebook โดย์ได้มีการ้แพื่ร้่ไป็ทั�วทุกภ้มิภาคทั�วโลก 
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 ควิามรุ่วิมมือกับัหนิ่วิยงานิ IFAC

• การเข้าร่วัมประชีุม IFAC’s CE Forum

เม่�อวันที� 1 - 2 มีนาคม พื่.ศ. 2564 IFAC ได้จัดป็ร้ะชีุม 

ผู้้้บัร้ิห้าร้ป็ร้ะเทศสมาชิีกทั�วโลกโดย์วิธุีเสม่อนจริ้ง 

เร้ีย์กว่า IFAC’s CE Forum โดย์นาย์วินิจ ศิลามงคล 

ป็ร้ะธุานคณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บััญชีีด้านการ้สอบับััญชีี 

เป็็นผู้้แ้ทนสภาวชิีาชีพีื่บัญัชีเีขา้ร้ว่มป็ร้ะชีมุ ซีึ�งไดร้้บััทร้าบั 

สรุ้ป็ข่าวความค่บัห้น้าในต่่างป็ร้ะเทศในร้อบัเด่อน

กุมภาพื่ันธุ์และมีนาคม และมีการ้นำเสนอเน่�อห้าโดย์ย์่อ 

Exposure Draft, the Revision of the Definition 

of Listed Entity and Public Interest Entity ของ 

คณะกร้ร้มการ้กำห้นดมาต่ร้ฐานจร้ร้ย์าบัร้ร้ณร้ะห้ว่าง

ป็ร้ะเทศของนักบััญชีี (IESBA) ต่ัวอย์่างร้าย์ละเอีย์ด 

ดังป็ร้ากฏิในภาพื่ด้านล่าง

•  การแสดงควัามคิดเห้็น Proposed IESBA 

Definition of Public Interest Entity

เม่�อวันที� 11 มกร้าคม พื่.ศ. 2564 คณะกร้ร้มการ้กำห้นด

มาต่ร้ฐานจร้ร้ย์าบัร้ร้ณร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศของนักบััญชีี 

(IESBA) ได้นำเสนอ Exposure Draft, the Revision of 

the Definition of Listed Entity and Public Interest 

Entity และเปิ็ดรั้บัฟัังความคิดเห็้นจากผู้้้มีส่วนได้เสีย์ 

ห้น่วย์งานกำกับัด้แลและผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี ทั�วโลก

จนถุงึวนัที� 3 พื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2564 ซีึ�งคณะอนกุร้ร้มการ้

กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณอย์้่ร้ะห้ว่างการ้ป็ร้ะสานงาน 

และร้วบัร้วมความคิดเห้็นจากกร้ร้มการ้ที�เกี�ย์วข้อง

• การเข้าร่วัมประชีุม IFAC Council Meeting 2021

เม่�อวนัที� 10  -  11 พื่ฤศจกิาย์น พื่.ศ. 2564 สภาวิชีาชีพีื่บัญัชี ี

ในฐานะสมาชีิกของ IFAC ได้เข้าร้่วมการ้ป็ร้ะชีุม

สห้พื่ันธุ์นักบััญชีีร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ IFAC Council 

Meeting 2021 โดย์มีนางสาวชีวนา วิวัฒน์พื่นชีาต่ิ 

กร้ร้มการ้และเลขานุการ้ในคณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บััญชีี

ด้านการ้สอบับััญชีี และ ดร้.ฐาน์ร้ต่ี มุขดี นักวิชีาการ้ 

ด้านต่่างป็ร้ะเทศ เป็็นผู้้้แทนเข้าร้่วมป็ร้ะชีุมแบับั 

เสม่อนจร้ิง ซีึ�งนับัเป็็นการ้จัดป็ร้ะชีุมเสม่อนจร้ิง คร้ั�งที� 2 

ต่ั�งแต่่เกิดการ้แพื่ร่้ร้ะบัาดของโร้ค COVID-19 ภาย์ใน

การ้ป็ร้ะชุีมคร้ั�งนี�ที�ป็ร้ะชุีมได้สรุ้ป็ผู้ลการ้ดำเนินงาน 

ของ IFAC ในร้อบัป็ีที�ผู้่านมาโดย์มุ่งเน้นโคร้งการ้ 

และกิจกร้ร้มต่่าง ๆ ดังนี�

1) การ้คุม้คร้องป็อ้งกนัวชิีาชีีพื่บัญัชีี ซีึ�งเป็น็วชิีาชีีพื่อนัทร้ง 

   คุณค่าและสามาร้ถุป็ร้ับัต่ัวกับัภาวะวิกฤต่ได้

2) การ้ร้ักษาคุณภาพื่และความซี่�อสัต่ย์์

3) การ้สร้้างนวัต่กร้ร้มและความเป็็นผู้้้นำในย์ุคดิจิทัล

4) การ้ส่งเสริ้มความโป็ร่้งใส ความร้้้ และความรั้บัผิู้ดชีอบั 

   ของภาคร้ัฐทั�วโลก
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• การเสวันาเร่�อง IFAC IAASB and AFA Roundtable 

on the LCE Standards

เม่�อวันที� 1 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 ผู้ศ. ดร้.ชีาญชัีย์ 

ต่ั�งเร้่อนรั้ต่น์ ผู้้้แทนสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าร้่วมการ้เสวนา

เร้่�อง IFAC IAASB and AFA Roundtable on the 

LCE Standards การ้เสวนาคร้ั�งนี�เป็น็โอกาสอนัดทีี�ผู้้้แทน 

ในป็ร้ะ เทศอา เซีี ย์นได้ แลก เป็ลี� ย์นมุ มมองและ

ป็ร้ะสบัการ้ณ์ที�เกี�ย์วข้องกับัวิชีาชีีพื่บััญชีีจากป็ร้ะเทศ

ของต่นกับัผู้้้แทนคณะกร้ร้มการ้มาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีี 

ร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศร้วมถึุงแลกเป็ลี�ย์นความร้้้เกี�ย์วกับั 

ร้า่งมาต่ร้ฐานการ้สอบับัญัชีเีร้่�องการ้ต่ร้วจสอบังบัการ้เงิน

ของ Less Complex Entities

• การดำเนินงานด้านต่่างประเทศอ่�น

-  ป็ร้ะสานงานกับัคณะทำงาน MRA ASEAN 

Professional Services ในสังกัด The Economic 

Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) 

เพื่่�อร่้วมต่อบัแบับัสอบัถุามชุีดให้ม่ในร้้ป็แบับั Online 

Survey  

- เข้าร้่วมป็ร้ะชีุมต่ามคำเชีิญของห้อการ้ค้าร้ัฐบัาล 

แห้ง่ร้ฐัวคิต่อเร้ยี์ ป็ร้ะเทศออสเต่ร้เลยี์ และต่อบัร้บััคำเชีญิ 

ของสมาคมนักบััญชีีแห้่งชีาต่ิสิงคโป็ร์้ (ISCA) เพื่่�อห้าร้่อ

ความเป็็นไป็ได้ในการ้จัดโคร้งการ้ร้่วมกันในอนาคต่

- การ้ร้วบัร้วมความคิดเห้็นเร้่�องความห้มาย์ของ Public 

Interest Entity โดย์ International Ethics Standards 

Board for Accountants (IESBA) ให้้ IESBA

- การ้ต่ิดต่ามและศึกษาความค่บัห้น้าของคณะกร้ร้มการ้

มาต่ร้ฐานจร้ร้ย์าบัร้ร้ณร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศสำห้ร้ับันักบััญชีี 

(IESBA) ในร้าย์ละเอีย์ดหั้วข้อและเน่�อห้ามาต่ร้ฐาน 

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณที�ออกให้ม่ ร้วมถุึงเก็บัร้วบัร้วมความเห้็น 

เร้่�องการ้ห้มุนเวีย์นผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ (Long  

Association Post - Implementation Review)  

- การ้เข้าร้่วมการ้เสวนาเร้่�อง นักบััญชีีวิชีาชีีพื่อาเซีีย์น: 

โอกาสอันย์ิ�งให้ญ่ส้่ความสำเร้็จในอาเซีีย์น (ASEAN 

CPA: Great Opportunities to Succeed in ASEAN) 

ซีึ�งการ้เสวนาออนไลน์คร้ั�งนี�จัดโดย์กร้ะทร้วงการ้คลัง

ป็ร้ะเทศอินโดนีเซีีย์ เพื่่�อแลกเป็ลี�ย์นความคิดเห้็นและ 

ให้้ข้อม้ลกับัสมาชีิกในอาเซีีย์นเกี�ย์วกับัเง่�อนไขและ

ป็ัจจัย์ที�จะช่ีวย์ให้้นักบััญชีีวิชีาชีีพื่อาเซีีย์นพัื่ฒนาตั่วเอง

ไป็ส้่ความสำเร้็จในอนาคต่ อีกทั�งย์ังเป็็นการ้ส่งเสร้ิม 

ความร่้วมมอ่ร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศในการ้เคล่�อนย้์าย์แลกเป็ลี�ย์น 

บัร้ิการ้ทางด้านบััญชีีในภมิภาคให้้เป็็นร้้ป็ธุร้ร้มต่่อไป็

- การ้เข้าร้่วมป็ร้ะชีุมเชีิงป็ฏิิบััต่ิการ้ AFA IFAC SMO  

Workshop 1 on SMO 1 และ AFA IFAC SMO Workshop 2 

on SMO 2 และ AFA IFAC SMO Workshop 3 

on SMO 6 ที�จัดโดย์ AFA และ IFAC เพื่่�อส่งเสร้ิม

ศกัย์ภาพื่ของป็ร้ะเทศสมาชีกิในการ้เขยี์นแผู้นป็ฏิบิัติั่การ้ 

SMO 1, SMO 2 และ SMO 6 ให้้เป็็นไป็ต่ามข้อบัังคับั

ของ IFAC และเพื่่�อเพื่ิ�มป็ร้ะสิทธิุภาพื่ในการ้ดำเนินงาน 

ขององค์กร้ทางวิชีาชีีพื่ในอาเซีีย์น การ้ป็ร้ะชีุมเชีิงป็ฏิิบััต่ิ

การ้ดังกล่าวได้ร้ับัความสนใจจากป็ร้ะเทศในสมาชิีก

อาเซีีย์นเป็็นอย์่างดี มีการ้แลกเป็ลี�ย์นความคิดเห้็น

ร้ะห้วา่งผู้้ท้ร้งคณุวฒุ ิจาก IFAC และ MIA และมกีาร้ต่อบั 

ขอ้ซัีกถุาม โดย์ผู้้เ้ขา้ฟังัทำให้เ้กิดการ้ต่อ่ย์อดทางความคดิ 

อันจะนำไป็ส้่การ้พื่ัฒนาแผู้นการ้จัดทำ SMO ต่่อไป็
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คณะกรุรุมการุสภาวิิชาชีพบััญชีไดำ้มีการุแต่่งต่ั�งคณะอนิุกรุรุมการุหลายคณะ เพ่อรุองรุับัการุดำำาเนิินิงานิ 

การุบัรุิหารุงานิ การุพัฒนิา และส่งเสรุิมสภาวิิชาชีพบััญชี โดำยในิปี 2564 คณะอนิุกรุรุมการุต่่าง ๆ 

ไดำ้ดำำาเนิินิงานิต่ามทุี�รุับัมอบัหมาย โดำยสรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิดำังนิี� 

ผลการุดำำาเนิินิงานิดำ้านิอ่นิ ๆ

 ดำ้านิภ้มิภาค

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ไ ด้มีการ้แต่่งต่ั� งสำนักงานสาขา 

เพื่่�อเป็็นผู้้้แทนของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีในภ้มิภาค จำนวน 

13 สาขา เพ่ื่�อเป็น็ส่�อกลางร้ะห้วา่งสมาชีกิสภาวชิีาชีีพื่บัญัชีี 

ในภ้มิภาคกับัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีและให้้เป็็นไป็ต่าม

ย์ุทธุศาสต่ร้์ที� สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีกำห้นดเกี� ย์วกับั 

การ้พื่ัฒนาและเพื่ิ�มศักย์ภาพื่ของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี

ให้้มีความร้้้ด้านบััญชีีและศาสต่ร์้ที�เกี�ย์วข้อง ร้วมถึุงการ้ 

เผู้ย์แพื่ร่้ข้อม้ลข่าวสาร้ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีให้้ทั�วถึุง 

โดย์ในป็ ี2564 สำนกังานสาขาไดม้กีาร้สร้ปุ็ผู้ลการ้ดำเนนิ

งานด้านภ้มิภาค ดังนี�

•  กำห้นดร้ะเบัีย์บัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี  ว่ าด้วย์การ้

กำกับัด้แลคณะอนุกร้ร้มการ้บัริ้ห้าร้สำนักงานสาขา 

เพื่่�อให้้เกิดความชัีดเจนในห้ลักเกณฑ์์ และวิธุีการ้ 

ในบัร้ิห้าร้จัดการ้ และกำกับัด้แลสำนักงานสาขาของ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ให้้เป็็นไป็ต่ามกร้อบัวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ 

วิสัย์ทัศน์ พื่ันธุกิจ และย์ุทธุศาสต่ร้์ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ร้วมถุึงป็รั้บัป็รุ้งกร้อบัโคร้งสร้้างขององค์ป็ร้ะกอบั และ 

กร้อบัอำนาจห้น้าที�ของคณะอนุกร้ร้มการ้บัร้ิห้าร้

สำนักงานสาขาให้้มีความเห้มาะสมย์ิ�งขึ�น

• จัดการ้อบัร้มสัมมนาเพื่่�อพัื่ฒนาความร้้้ต่่อเน่�อง 

ทางวิชีาชีีพื่บััญชีีอย่์างต่่อเ น่�องสำห้รั้บัผู้้้ทำบััญชีี 

และผู้้ส้อบับัญัชีรี้บััอนญุาต่ เพื่่�อให้ผู้้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีพีื่บัญัชีี 

มีความร้้้ ความเข้าใจ และมีความร้้้ให้ม่ ๆ สามาร้ถุ 

นำไป็ใชี้ป็ฏิิบััต่ิงานได้อย่์างถุ้กต่้องและสอดคล้อง 

กบััมาต่ร้ฐานวชิีาชีพีื่บัญัชี ีทั�งในร้ป้็แบับั Classroom และ 

ร้้ป็แบับัออนไลน์ผู้่านโป็ร้แกร้ม Zoom ห้ร้่อ Microsoft 

Teams ร้วมจำนวน 17 ห้ลักสต้่ร้ โดย์มีผู้้้เขา้อบัร้ม จำนวน 

1,088 ร้าย์ แบั่งเป็็น

 - ร้้ป็แบับั Classroom จำนวน 11 ห้ลักส้ต่ร้ และ 

      ผู้้้เข้าอบัร้ม จำนวน 326 คน

 - ร้ป้็แบับั ออนไลน์ จำนวน 6 ห้ลกัสต้่ร้ และผู้้เ้ขา้อบัร้ม  

     จำนวน 762 คน

• การ้ให้้คำแนะนำ ป็ร้ึกษา ณ ที�ทำการ้สำนักงานสาขา 

โทร้ศัพื่ท์ ห้ร้่อผู่้านส่�อสังคมออนไลน์ต่่าง ๆ แก่สมาชีิก 

บัุคคลทั�วไป็ และนิต่ิบัุคคลในเร้่�องที�เกี�ย์วกับัการ้ชีำร้ะ 

ค่าบัำรุ้งสมาชีิก การ้ชีำร้ะค่าธุร้ร้มเนีย์มใบัอนุญาต่ 

การ้เป็็นผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ การ้ย์่�นห้ลักฐาน 

การ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่ของผู้้้ป็ร้ะกอบั

วิชีาชีีพื่บััญชีี การ้ขึ�นทะเบัีย์นผู้้้ฝึึกห้ัดงานสอบับััญชี ี

การ้ขึ� นทะเบัีย์นนิต่ิบัุคคลด้ านการ้ทำบััญชีีห้ร้่อ 

การ้สอบับััญชีี เป็็นต่้น
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• การ้เพื่ิ�มชีอ่งทางส่�อสาร้ ป็ร้ะชีาสมัพื่นัธุผ์ู้า่น Facebook 

ของสำนักงานสาขา ซีึ�ง Facebook เป็็นส่�อสังคม

ออนไลน์ที�ไดร้้บััความนิย์ม การ้ใชีง้านง่าย์ สะดวกสามาร้ถุ 

เข้าถุึงข่าวสาร้ได้อย์่างร้วดเร้็ว และแพื่ร้่ห้ลาย์ข้อม้ล 

ในวงกว้าง โดย์สำนักงานสาขาทั�ง 13 สาขา ได้มีการ้

เป็ิดชี่องทาง Facebook เพื่่�อป็ร้ะโย์ชีน์ในการ้ร้ับัร้้้ 

ข่าวสาร้ต่่าง ๆ ของสมาชีิก ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ห้ร้่อบุัคคลทั�วไป็ที�ให้้ความสนใจต่่อวิชีาชีีพื่บััญชีีในส่วน

ภ้มิภาค

การ้ป็ร้ะชีุ ม ร้่ วมกั นร้ะห้ว่ า งคณะอนุ ก ร้ร้มการ้

กำกับัด้แลการ้บัริ้ห้าร้สาขา สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีและ 

คณะอนุกร้ร้มการ้บัร้ิห้าร้สำนักงานสาขา 13 สาขา 

ในร้้ป็แบับั Online เม่�อวันที� 16 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564
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 ดำ้านิการุกำาหนิดำจรุรุยาบัรุรุณ

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้ให้้ความสำคัญกับัการ้ส่งเสร้ิม 

และกำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชี ี

ให้้มีการ้ป็ฏิิบััต่ิต่ามจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบั 

วิ ชี าชีี พื่บััญชีี อย์่ า งถุ้ กต่้ อ ง  โดย์ ได้ แต่่ งต่ั� ง คณะ

อนุกร้ร้มการ้กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ เพื่่�อทำห้น้าที�

ในการ้ศึกษาและป็ร้ับัป็รุ้งข้อกำห้นดและข้อบัังคับั

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีว่าด้วย์จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบั

วิ ชีาชีีพื่บััญชีี ให้้ มีคุณภาพื่ที� ดี เ สมอและทันส มัย์ 

ต่ามมาต่ร้ฐานสากล และป็ร้ับัป็รุ้งค้่ม่อป็ร้ะมวล 

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณให้้สอดคล้องกับัค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ของคณะกร้ร้มการ้มาต่ฐานจร้ร้ย์าบัร้ร้ณร้ะห้ว่าง

ป็ร้ะเทศ (IESBA) ร้วมทั�งเผู้ย์แพื่ร้่ความร้้้และความเข้าใจ 

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีพีื่บัญัชี ีต่ลอดจนศกึษา

และต่ิดต่ามการ้เป็ลี�ย์นแป็ลง และพัื่ฒนาจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่ต่่าง ๆ ภาย์ในป็ร้ะเทศ และ 

ต่่างป็ร้ะเทศ โดย์สรุ้ป็การ้ดำเนินงานคณะอนุกร้ร้มการ้

กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ ได้ดังนี�

1. จิ้ดทำค่่ม่อประมวัลุจิรรยาบรรณให้้สอดคลุ้องก้บ

ค่ม่อ่ประมวัลุจิรรยาบรรณของคณะกรรมการมาต่ฐาน

จิรรยาบรรณระห้วั่างประเทศ (IESBA)

1.1    งานด้านการ้แป็ล Code of Ethics for Professional 

Accountants 2020 เพื่่�อจัดทำค้ม่อ่ป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี ทดแทนฉบัับัเดิม

กลุ่มทำงานแป็ลและอ่านทวน ภาย์ใต่้คณะอนุกร้ร้มการ้

กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ ได้แป็ลค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ

ของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี ต่าม Handbook of the 

Code of Ethics for Professional Accountants 

2020 แทนฉบัับัเดิมที�จัดทำขึ�นต่าม Handbook of  

the Code of Ethics for Professional Accountants 

2014 ต่ามป็ร้ะกาศสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี  เร้่�อง จร้ร้ย์าบัร้ร้ณ

สำห้รั้บัผู้้ป้็ร้ะกอบัวิชีาชีพีื่บัญัชี ีพื่.ศ. 2562 เสร็้จเร้ยี์บัร้อ้ย์ 

โดย์ปั็จจบุันัสภาวชิีาชีพีื่บัญัชีี ได้ออกป็ร้ะกาศสภาวชิีาชีพีื่บัญัชีี 

ที� 39/2564 เร้่�อง ค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของ 

ผู้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีพีื่บััญชี ีเม่�อวนัที� 22 ธุนัวาคม พื่.ศ. 2564 

โดย์มีผู้ลบัังคับัใชี้ในวันที� 31 ธุันวาคม พื่.ศ. 2565 

แทนฉบัับัป็ี 2562

1.2  จัดการ้ป็ร้ะชีุมเสวนาเพื่่�อแสดงความคิดเห้็นที�ม ี

ต่่อร้่างค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ ฉบัับัป็ร้ับัป็รุ้ง 2020

ร้ะห้ ว่าง วันที�  1  -  30  กั นย์าย์น พื่ .ศ .  2564 

คณะอนุกร้ร้มการ้กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณได้เผู้ย์แพื่ร้ ่

ร้่างค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณสำห้ร้ับัผู้้้ป็ร้ะกอบั 

วิชีาชีีพื่บััญชีี ฉบัับัป็รั้บัป็รุ้ง 2020 (ร่้างค้่ม่อป็ร้ะมวล

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณฯ)  ฉบัับัภาษา ไทย์  ผู้่ าน เว็ บั ไซีต่์ 

ส ภ า วิ ชี า ชีี พื่ บัั ญ ชีี ใ ห้้ ผู้้้ ป็ ร้ ะ ก อ บั วิ ชี า ชีี พื่ บัั ญ ชีี

ร้ับัร้้้ เป็็นการ้ทั�วไป็ และเพ่ื่�อร้ับัฟัังความคิดเห้็นต่่อ 

ร้่างค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ ร้วมทั�งได้จัดเสวนา

ถุ่าย์ทอดสดผู้่าน Facebook ในห้ัวข้อ “จร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ที�เป็ลี�ย์นไป็ (อีกแล้ว)” (ร้่าง) ค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

สำห้รั้บัผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี พื่.ศ. ... เม่�อวันที� 22 

กันย์าย์น พื่.ศ. 2564

และเม่�อวันที� 20 ตุ่ลาคม พื่.ศ. 2564 ได้จัดป็ร้ะชีุม

เสวนาเพื่่�อแสดงความคิดเห็้นที�มีต่่อร่้างค้่ม่อป็ร้ะมวล

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณ ฉบัับัป็ร้ับัป็รุ้ง 2020 ร้่วมกันร้ะห้ว่าง 

คณะกร้ร้มการ้จร้ร้ย์าบัร้ร้ณ คณะกร้ร้มการ้วิชีาชีีพื่บััญชีี 

ด้านการ้สอบับัญัชี ีและคณะอนกุร้ร้มการ้กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ผู้่านโป็ร้แกร้ม Microsoft Teams เพื่่�อทำความ

เข้าใจร่้างค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณฯ ฉบัับัให้ม่ และ 

เพื่่�อความเห้มาะสมของการ้นำไป็บัังคับัใชี้ให้้สอดคล้อง

กับัมาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีี ซีึ�งที�ป็ร้ะชุีมเสวนาได้ 

ข้อสรุ้ป็ว่าเห้็นด้วย์กับัร้่างค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ฉบับััให้ม ่อย์า่งไร้กต็่าม เพื่่�อให้ก้าร้ป็ร้ะกาศใชีม้ผีู้ลในทาง 

ป็ฏิิบััต่ิ จึงมีการ้เสนอให้้ต่ั�งห้น่วย์งานกำกับัด้แลควบัค้่ 

กั บั ก า ร้ ส่ ง เ ส ริ้ ม ใ ห้้ ค ว า ม ร้้้ ด้ า น จ ร้ ร้ ย์ า บั ร้ ร้ ณ 

แก่ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่
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2. การเผยแพื่ร่ประกาศสภาวัชิีาชีพ่ื่บญ้ชี ่เร่�อง จิรรยาบรรณ 

ของผ่ป้ระกอบวัชิีาชีพ่ื่บญ้ชี ่พื่.ศ. 2564 

เม่�อวันที� 23 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 ได้เผู้ย์แพื่ร่้ค้่ม่อ

ป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณฯ ผู้า่นชีอ่งทางป็ร้ะชีาสัมพัื่นธ์ุต่า่ง ๆ  

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี อาทิ เว็บัไซีต่์ Facebook และ 

Line เพื่่�อให้้ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี ต่ลอดจนห้น่วย์งาน

กำกับัด้แล และองค์กร้ที�เกี�ย์วข้องได้ร้ับัทร้าบั พื่ร้้อมทั�ง

ขอความจากร่้วมม่อห้น่วย์งานที�เกี�ย์วข้องกับัผู้้้ป็ร้ะกอบั

วิชีาชีีพื่บััญชีี ได้แก่ ห้น่วย์งานกำกับั องค์กร้ที�เกี�ย์วข้อง 

และสถุาบัันการ้ศึกษาชี่วย์เผู้ย์แพื่ร้่และป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์

นอกจากนี� ได้เผู้ย์แพื่ร่้สรุ้ป็สาร้ะสำคัญของป็ร้ะมวล

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณฯ ในร้้ป็แบับัของ Power Point เพื่่�อให้้

ศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย์ขึ�น และมีแผู้นงานจัดทำ

ห้นงัสอ่ค้ม่อ่ป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณฯ ฉบับััป็รั้บัป็รุ้ง 2020 

Edition (ร้้ป็เล่ม) ร้วมทั�งแผู้นจัดทำ Booklet ฉบัับัให้ม่ 

โดย์ร้วบัร้วมเน่�อห้าสรุ้ป็ห้ลักการ้สำคัญของข้อบัังคับั 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีว่าด้วย์จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบั

วิชีาชีีพื่บััญชีี พื่.ศ. 2561 และเพื่ิ�มเติ่มสาร้ะสำคัญ 

ของค้ม่อ่ป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีพีื่บัญัชีี 

พื่.ศ. 2564  ซีึ�งคาดวา่จะจดัพื่มิพื่แ์ลว้เสร้จ็ภาย์ในไต่ร้มาส

แร้กของป็ ี2565  สามาร้ถุศกึษาร้าย์ละเอยี์ดค้ม่อ่ป็ร้ะมวล

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี ได้ที� https://

acpro-std.tfac.or.th/standard/6

3. จิด้ทำส่�อเพื่่�อเผยแพื่รแ่ลุะประชีาสม้พื่น้ธก์รณศ่กึษา 

“เร่�องจิรรยาบรรณผ่้ประกอบวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่” จิำนวัน 

2 ห้ลุ้กการ

กลุ่มทำงานจัดทำส่�อเพื่่�อเผู้ย์แพื่ร้่และป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์ 

กร้ณศีกึษา ภาย์ใต่ค้ณะอนกุร้ร้มการ้กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ได้จัดทำส่�อเพื่่�อเผู้ย์แพื่ร้่และป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์กร้ณีศึกษา 

ในร้ป้็แบับัการ้ต์่น้แอนเิมชีนัภาพื่เคล่�อนไห้ว (Animation) 

2 มติ่ ิของห้ลักการ้พื่่�นฐานต่ามค้ม่อ่ป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

จำนวน 6 ห้ลักการ้ ซีึ�งในป็ี 2564 ได้ดำเนินการ้เสร้็จสิ�น 

จำนวน 2 ห้ลักการ้ ค่อ 1) ความซี่�อสัต่ย์์สุจร้ิต่ และ  

2) ความเที�ย์งธุร้ร้มและความเป็็นอิสร้ะ โดย์ได้เผู้ย์แพื่ร้่ 

เม่�อวันที�  23 ธุันวาคม พื่.ศ. 2564 ผู้่านช่ีองทาง

ป็ร้ะชีาสัมพัื่นธ์ุต่า่ง ๆ  ของสภาวิชีาชีพีื่บัญัชี ีอาทิ เวบ็ัไซีต่์ 

Facebook  และ Line ซีึ�งไดข้อความจากร้ว่มมอ่ห้นว่ย์งาน 

องคก์ร้ที�เกี�ย์วขอ้งกบััผู้้ป้็ร้ะกอบัวิชีาชีพีื่บัญัชีรี้ว่มเผู้ย์แพื่ร้่

และป็ร้ะชีาสมัพื่นัธุ ์สำห้รั้บัการ้จัดทำส่�อกร้ณีศกึษาในร้ป้็

แบับัการ์้ต่น้แอนเิมชีนัภาพื่เคล่�อนไห้ว (Animation) 2 มติ่ ิ

อีก 4 ห้ลักการ้ ค่อ 1)  ความร้้้  ความสามาร้ถุ 

ความเอาใจใส ่และการ้ร้กัษามาต่ร้ฐานในการ้ป็ฏิบิัตั่งิาน  

2) การ้ร้ักษาความลับั 3) พื่ฤต่ิกร้ร้มทางวิชีาชีีพื่ และ 

4) ความโป็ร่้งใส อย์้ร่้ะห้ว่างดำเนินการ้ซึี�งคาดว่าจะแล้วเสร็้จ 

ในป็ี 2565 โดย์สามาร้ถุด้ร้าย์ละเอีย์ดกร้ณีศึกษา 

ในร้้ป็แบับัการ์้ต่้นแอนิเมชีันของห้ลักการ้พื่่�นฐาน 

ต่ามค้ม่อ่ป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ จำนวน 2 ห้ลักการ้ ได้แก่  

1) ความซี่�อสัต่ย์์สุจร้ิต่ และ2) ความเที�ย์งธุร้ร้มและ 

ความเป็น็อิสร้ะ ได้ที� https://www.tfac.or.th/Article/

Detail/148918
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4. การปร้บปรุงห้ลุ้กเกณฑ์์การอบรมห้ร่อเข้าร่วัม

ประชุีมส้มมนาการพื่้ฒนาควัามร่้ต่่อเน่�องทางวิัชีาช่ีพื่ 

(CPD) ด้านจิรรยาบรรณสำห้ร้บผ่้ประกอบวัิชีาชี่พื่

บ้ญชี่

กลุ่มทำงานศึกษาต่ิดต่ามการ้เป็ลี�ย์นแป็ลงและพื่ัฒนา

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีต่่าง ๆ ภาย์ใน

ป็ร้ะเทศ ภาย์ใต่้คณะอนุกร้ร้มการ้กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ได้ศึกษาและจัดทำข้อม้ลเป็ร้ีย์บัเทีย์บัจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของ

วิชีาชีีพื่อ่�นกับัจร้ร้ย์าบัร้ร้ณวิชีาชีีพื่บััญชีี ร้วม 9 วิชีาชีีพื่ 

และได้เสนอให้้มีการ้ป็ร้ับัป็รุ้งห้ลักเกณฑ์์การ้อบัร้ม

สัมมนาเพื่่�อพัื่ฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่ (CPD) 

ด้านจร้ร้ย์าบัร้ร้ณสำห้รั้บัผู้้ป้็ร้ะกอบัวิชีาชีพีื่บัญัชี ีเพื่่�อส่งเสร้มิ 

ให้้ความร้้้ และความต่ร้ะห้นักด้านจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

แก่ ผู้้้ ป็ ร้ะกอบั วิชีาชีี พื่บััญชีี  ซีึ� ง คณะกร้ร้มการ้ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้ให้้ความเห็้นชีอบั และนำเสนอ 

ที�ป็ร้ะชุีมให้ญ่สามัญสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ป็ร้ะจำปี็ 2564 

ให้้ความเห้็นชีอบัแล้ว และอย์้่ร้ะห้ว่างการ้เสนอร้่าง 

ขอ้บังัคับัสภาวิชีาชีพีื่บัญัชีี วา่ดว้ย์ห้ลักเกณฑ์ ์และวธิุกีาร้ 

เข้ าร้ับัการ้ฝึึกอบัร้มห้ร้่อ เข้ าร้่ วมป็ร้ะชุีมสัมมนา 

ของผู้้้สอบับััญชีี รั้บัอนุญาต่ (ฉบัับัที�  ๓) พื่.ศ. . . . . 

ให้้คณะกร้ร้มการ้กำกับัด้แลการ้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี 

(กกบั.) พื่จิาร้ณาอนุมตั่แิละป็ร้ะกาศในร้าชีกิจจานุเบักษา

ให้้มีผู้ลบัังคับัใชี้ต่่อไป็

5.  ศึกษาสภาพื่แวัดลุ้อมการประกอบวัิชีาชี่พื่บ้ญชี ่

ท้�งในด้านผ่้ประกอบวิัชีาช่ีพื่บ้ญช่ี ผ่้ประกอบธุรกิจิ 

ห้นว่ัยงานท่�เก่�ยวัขอ้งกบ้การกำกบ้ดแ่ลุวัชิีาชีพ่ื่ ผลุงาน 

วัิจิ้ย แลุะการกำก้บด่แลุของวัิชีาชี่พื่อิสระประกอบก้น 

เพ่ื่�อประกอบการดำเนินการเสนอแก้ ไขปัญห้า 

จิรรยาบรรณของผ่้ประกอบวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่

กลุ่มทำงานศึกษาต่ิดต่ามการ้เป็ลี�ย์นแป็ลงและพื่ัฒนา

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีต่่าง ๆ ภาย์ใน

ป็ร้ะเทศ ภาย์ใต่้คณะอนุกร้ร้มการ้กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ได้ศึกษาสภาพื่แวดล้อมการ้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ทั�งในด้านผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี ผู้้้ป็ร้ะกอบัธุุร้กิจ 

ห้น่วย์งานที�เกี�ย์วข้องกับัการ้กำกับัด้แลวิชีาชีีพื่ ผู้ลงาน

วิจัย์ และการ้กำกับัด้แลของวิชีาชีีพื่อิสร้ะ และเห็้นว่า 

สภาพื่แวดล้อมการ้ป็ร้ะกอบัธุุร้กิจป็ัจจุบัันที�มีนิต่ิบัุคคล 

และผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่มากขึ�น จึงอาจทำให้้อัต่ร้า 

การ้กำกับัด้แลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีมีจำนวนไม่เพื่ีย์งพื่อ และอาจ

ทำให้้เกิดการ้กร้ะทำความผิู้ดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณโดย์ไม่ได้ร้ับั 

การ้ต่ักเต่่อน และลงโทษ เน่�องจากขาดทีมงานในการ้ 

สอดสอ่ง กำกบััดแ้ล และส่บัคน้ขอ้มล้ ร้วมทั�งการ้ร้บััเร้่�อง

ร้้องเร้ีย์นจากบุัคคลภาย์นอกเกี�ย์วกับัการ้ป็ร้ะพื่ฤติ่ผู้ิด 

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีที�เกิดขึ�นเป็็น

ป็ร้ะจำทุกป็ีมาอย์่างต่่อเน่�อง

จากผู้ลการ้ศึกษาดังกล่าวจึงมีมุมมองแนวทางส่งเสริ้ม

และพื่ัฒนาที�กว้างขึ�น ทั�งด้านกำกับัและส่งเสร้ิมพื่ัฒนา

ซีึ�งควร้พิื่จาร้ณาดำเนินการ้ในห้ลาย์ด้านควบัค้่กันไป็ 

และคาดว่าจะนำข้อเสนอแนวทางในการ้ส่งเสร้ิมการ้

แก้ไขปั็ญห้าจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี

ต่่อคณะกร้ร้มสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีพิื่จาร้ณาในไต่ร้มาสแร้ก

ของป็ี 2565  

6. ให้้ควัามอนุเคราะห์้ส่งผ่้แทนจิากคณะอนุกรรมการ

กำห้นดจิรรยาบรรณ เพื่่� อ เป็นวัิทยากรให้้แก่

มห้าวัิทยาลุ้ยธรรมศาสต่ร์ ศ่นย์ร้งสิต่ 

ส่งผู้้้แทนจากคณะอนุกร้ร้มการ้กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

เป็็นวิทย์ากร้ให้้แก่มห้าวิทย์าลัย์ธุร้ร้มศาสต่ร์้ ศ้นย์์ร้ังสิต่  

ในโคร้งการ้อบัร้มออนไลน์ เร้่�องการ้พื่ัฒนานักวิชีาชีีพื่

ห้ร้่อนักวิชีาการ้เงิน บััญชีี และพื่ัสดุ ร้ะดับัต่้น โดย์มี 

วัต่ถุุป็ร้ะสงค์เพื่่�อให้้บัุคลากร้ทั�วไป็มีความร้้้ความเข้าใจ

เบั่�องต้่นเกี�ย์วกับัด้านการ้เงิน การ้บััญชีี และพัื่สดุ 

ซีึ�งร้วมถุึงการ้สร้้างความเข้าใจและต่ร้ะห้นักในคุณธุร้ร้ม 

จร้ยิ์ธุร้ร้ม และจร้ร้ย์าบัร้ร้ณในวิชีาชีีพื่บัญัชีี โดย์โคร้งการ้

ดังกล่าวนี�จะจัดขึ�นผู้่านโป็ร้แกร้ม Microsoft Teams 

เม่�อวันอังคาร้ที� 16 พื่ฤศจิกาย์น พื่.ศ. 2564
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7. ต่ิดต่ามการดำเนินงานของ IESBA

7.1 การ้ป็ร้ะชีาสัมพัื่นธ์ุการ้เป็ิดรั้บัความคิดเห้็นของ 

คณะกร้ร้มการ้มาต่ร้ฐานจร้ร้ย์าบัร้ร้ณร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ 

เร้่�อง Proposed Quality Management-related 

Conforming Amendments to the Code 

ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์การ้เป็ิดร้ับัความคิดเห้็น ร้่างข้อเสนอ 

ขอแก้ไขมาต่ร้ฐานจร้ร้ย์าบัร้ร้ณร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ 

ในห้ัวข้อที� เกี�ย์วข้องกับัการ้จัดการ้คุณภาพื่เพื่่�อให้้

สอดคล้องกับัมาต่ร้ฐาน ISQM1 และ ISQM2 ของ 

คณะกร้ร้มการ้มาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีีร้ะห้ว่างป็ร้ะเทศ

7.2 การ้ร้วบัร้วมความคิดเห็้นเร้่�องความห้มาย์ของ 

Public Interest Entity

สร้ปุ็ป็ร้ะเด็นคำถุามที� International Ethics Standards 

Board for Accountants (IESBA) เปิ็ดรั้บัฟังัความคิดเห็้น 

โดย์นำเสนอต่่อคณะกร้ร้มการ้กำห้นดมาต่ร้ฐานการ้บัญัชีี 

คณะกร้ร้มการ้วิชีาชีพีื่บัญัชีด้ีานการ้สอบับัญัชี ีเพื่่�อป็ร้ะกอบั

การ้ห้าร้่อร้่วมกัน พื่ร้้อมกันกับัร้ับัความคิดเห้็นจาก 

คณะกร้ร้มการ้กำกับัห้ลักทร้ัพื่ย์์และต่ลาดห้ลักทร้ัพื่ย์์ 

และกร้มพื่ัฒนาธุุร้กิจการ้ค้า ก่อนนำส่งความคิดเห็้น 

ไป็ย์ัง IESBA

8. แผนการดำเนินการต่่อไป

คณะอนุกร้ร้มการ้กำห้นดจร้ร้ย์าบัร้ร้ณอย์้่ร้ะห้ว่าง 

การ้เต่ร้ยี์มการ้จดัอบัร้มสมัมนาให้้ความร้้เ้ร้่�องจร้ร้ย์าบัร้ร้ณ 

ต่ามค้่ม่อป็ร้ะมวลจร้ร้ย์าบัร้ร้ณฉบัับัให้ม่ ให้้ผู้้้ป็ร้ะกอบั

วิชีาชีีพื่บััญชีี และสถุาบัันการ้ศึกษา โดย์แบ่ังเป็็น 

5 กลุ่ม ดังนี�

 1) กลุ่มอาจาร้ย์์ 

 2) กลุ่มผู้้้ทำบััญชีี 

 3) กลุ่มผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่

 4) กลุ่มสำนักงานบััญชีี

 5) กลุ่มสำนักงานสอบับััญชีี

 ดำ้านิงานิทุะเบัียนิ

สภาวชิีาชีพีื่บัญัชีไีดใ้ห้ค้วามสำคญักบััการ้พื่ฒันาคณุภาพื่

ของงานบัร้ิการ้สมาชีิก โดย์เฉพื่าะด้านงานทะเบัีย์น

สมาชีิกและผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ให้้มีการ้ป็ฏิิบััต่ิงาน

อย์า่งถุก้ต่อ้งและร้วดเร้ว็ โดย์ไดแ้ต่ง่ต่ั�งคณะอนกุร้ร้มการ้

ควบัคุมกำกับัด้แลงานทะเบัีย์น เพื่่�อทำห้น้าที�ควบัคุม

กำกับัด้แลการ้ป็ฏิิบัั ติ่ งานของส่วนงานทะเ บีัย์น 

เพื่่�อดำเนนิการ้ต่ร้วจสอบัขอ้เทจ็จร้งิ กลั�นกร้องคำร้อ้งขอ 

ต่่าง ๆ ร้วมถึุงการ้กำห้นดกร้อบัพิื่จาร้ณา คำร้้องขอ 

ที�เกี�ย์วกับัสมาชีิก ผู้้้ฝึึกห้ัดงาน ผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ 

และนิต่ิบัุคคล ต่ามพื่ร้ะร้าชีบััญญัต่ิวิชีาชีีพื่บััญชี ี

พื่.ศ. 2547 และงานอ่�นที� เกี� ย์วกับังานทะเบัีย์น 

เพื่่�อให้ก้าร้ป็ฏิบิัติั่งานทะเบีัย์นมีความชัีดเจนและร้วดเร้ว็

มากย์ิ�งขึ�น ทั�งนี� ในป็ ี2564 พื่จิาร้ณาคำร้อ้งต่า่ง ๆ  ห้นังสอ่

ชีี�แจงเห้ตุ่พื่ฤติ่การ้ณ์ที�จำเป็น็ที�ขอผู่้อนผัู้นเกี�ย์วกับัสมาชิีก 

ผู้้ฝ้ึกึห้ดังาน และผู้้ส้อบับัญัชีรี้บััอนญุาต่ สร้ปุ็ไดด้งัต่อ่ไป็นี�

1) การ้พิื่จาร้ณารั้บัร้องคุณสมบััต่ิและการ้ไม่มีลักษณะ

ต่้องห้้ ามของผู้้้ ขอร้ับัใบัอนุญาต่เป็็น ผู้้้ สอบับััญชีี 

ร้ับัอนุญาต่และการ้ออกใบัอนุญาต่เป็็นผู้้้สอบับััญชี ี

ร้ับัอนุญาต่ ป็ร้ะจำปี็ 2564 จำนวน 551 ร้าย์

2) การ้พื่ิจาร้ณาห้นังส่อชีี�แจงเห้ตุ่พื่ฤต่ิการ้ณ์ที�จำเป็็น 

และคำร้้องขอต่่าง ๆ ของผู้้้ฝึึกห้ัดงานสอบับััญชีี  

จำนวน 691 ร้าย์ และผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ จำนวน 

227 ร้าย์
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3) การ้ต่ร้วจสอบัข้อม้ลและป็รั้บัสถุานะสิ�นผู้ลของ 

ผู้้้ขอขึ�นทะเบีัย์นฝึึกหั้ดงาน กร้ณีที�ผู้้้ขอรั้บัใบัอนุญาต่ 

เป็็นผู้้้สอบับััญชีีรั้บัอนุญาต่มิได้ฝึึกหั้ดงานให้้เสร็้จสิ�น

ภาย์ในกำห้นดเวลาห้้าป็ี จำนวน 576 ร้าย์

4) การ้ต่ร้วจสอบัข้อม้ลกับัห้น่วย์งานที�เกี�ย์วข้องและ 

ป็ร้ับัสถุานะผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีที�สถุานภาพื่บัุคคล

ถุึงแก่กร้ร้ม จำนวน 128 ร้าย์

5) การ้พิื่จาร้ณากลั�นกร้องคณุสมบัตั่ขิองผู้้ข้อขึ�นทะเบัยี์น

เป็็นผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ เพื่่�อการ้ต่ร้วจสอบัคุณสมบััต่ิ

ที�คร้บัถุ้วนและถุ้กต่้องเป็็นไป็ต่ามที�กฎห้มาย์กำห้นด 

จำนวน 409 ร้าย์

6) การ้พื่ิจาร้ณากำห้นดห้ลักเกณฑ์์และวิธุีการ้พื่ิจาร้ณา

ให้้ผู้้้สอบับััญชีีรั้บัอนุญาต่ที�ใบัอนุญาต่เคย์สิ�นผู้ลใชี้ 

เลขทะเบัยี์นเดมิมคีวามชีดัเจนในทางป็ฏิบิัตั่ติ่ามป็ร้ะกาศ

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ที� 9/2564 เร้่�อง การ้ขอใชี้เลขทะเบัีย์น

เดิมสำห้ร้ับัผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ที�ใบัอนุญาต่สิ�นผู้ล

7) การ้พื่ิจาร้ณาป็ร้ับัป็รุ้งแบับัฟัอร้์มต่่าง ๆ ที�เกี�ย์วข้อง

กับัการ้ดำเนินการ้เพื่่�อให้้สอดคล้องกับัร้ะบับัออนไลน์

และสอดคล้องกับัการ้ป็ฏิิบััติ่งานในปั็จจุบััน อาทิ คำขอ

ร้ับัใบัอนุญาต่เป็็นผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่, คำขอทั�วไป็ 

(ผู้ส.7) บัันทึกทั�วไป็ (สวบัชี.6) ร้วมเป็็นแบับัฟัอร้์ม

เดีย์วกันเน่�องจากมีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์เห้ม่อนกัน, แบับัฟัอร้์ม

ร้าย์ละเอีย์ดการ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่ของ

ผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ (ผู้ส.10) และคำขอสมัคร้เป็็น

สมาชีิกสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี (สวบัชี.1) เป็็นต่้น

8) การ้พื่ิจาร้ณาแนวทางเกี�ย์วกับัการ้ใชี้ลาย์ม่อชี่�อ

อิเล็กทร้อนิกส์ในเอกสาร้ที� เกี�ย์วข้องกับัการ้ต่ิดต่่อ

ธุุร้กร้ร้มของสมาชีิก ผู้้้ฝึึกห้ัดงาน ผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ 

และนิต่ิบัุคคล อาทิ ห้นังส่อร้ับัร้องและห้นังส่อร้ับัร้อง

ความป็ร้ะพื่ฤต่ิของผู้้้ขอร้ับัใบัอนุญาต่เป็็นผู้้้สอบับััญชีี 

ร้ับัอนุญาต่, คำขอต่่าง ๆ ของผู้้้ฝึึกหั้ดงานสอบับััญชี ี

พื่ร้้อมทั�งได้กำห้นดแนวทางการ้พื่ิจาร้ณาห้นังส่อชีี�แจง

พื่ฤต่กิาร้ณ์ที�จำเป็็นของผู้้้ฝึึกห้ัดงานสอบับััญชีี

9) การ้ป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์เกี�ย์วกับัการ้ร้ักษาสถุานภาพื่ของ 

ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี เชี่น การ้ชีำร้ะค่าบัำรุ้งสมาชิีก 

ค่าธุร้ร้มเนีย์มใบัอนุญาต่ฯ และการ้ย์่�นชีั�วโมงการ้พื่ัฒนา 

ความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่ เป็็นต้่น โดย์ป็ร้ะชีาสัมพัื่นธ์ุ

ผู้่านชี่องต่่าง ๆ ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี อาทิ ใบัแจ้งชีำร้ะ

เงนิ (Bill Payment) Bomb mail สง่ห้นังสอ่ให้ส้ำนักงาน

สอบับััญชีีทางไป็ร้ษณีย์์ เว็บัไซีต่์ Facebook Line และ 

TFAC Newsletter เพื่่�อมิให้้สถุานภาพื่ของสมาชีิก ห้ร้่อ

ใบัอนุญาต่ของผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีสิ�นสุดลง

10) การ้พิื่จาร้ณากำห้นดมาต่ร้การ้บัร้ร้เทาผู้ลกร้ะทบั

ของป็ร้ะชีาชีนในชี่วงสถุานการ้ณ์การ้แพื่ร้่ร้ะบัาดของ

โร้คต่ิดเชี่�อไวร้ัสโคโร้นา 2019 โดย์การ้กำห้นดมาต่ร้การ้

บัร้ร้เทาผู้ลกร้ะทบัของป็ร้ะชีาชีนและกำห้นดแนวทาง

การ้พื่ิจาร้ณาให้้สอดคล้องกับัมต่ิคณะรั้ฐมนต่รี้ร้วมถึุง

กำห้นดการ้ป็ร้ะชีาสมัพื่นัธุใ์ห้แ้กส่มาชีกิสภาวชิีาชีพีื่บัญัชีี  

ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีี และบัุคคลทั�วไป็ได้ร้ับัทร้าบัด้วย์ 

นอกจากนี� ย์ังกำห้นดให้้ขย์าย์ร้ะย์ะเวลาการ้ดำเนิน

การ้ด้านงานบัริ้การ้ที�เกี�ย์วกับัการ้ต่่ออนุญาต่/การ้แจ้ง/ 

การ้ร้บััชีำร้ะคา่ธุร้ร้มเนยี์มห้ร้อ่เงนิอ่�นใดที�อย์้ใ่นความดแ้ล

ของสภาวชิีาชีีพื่บัญัชีีจากร้ะย์ะเวลาเดมิออกไป็อกี 90 วนั 

และ/ห้ร้่อ 3 เด่อน ดังนี�
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01

02

03

Implementation
การติดตั้งและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ไดมี
การศึกษา วิเคราะหและออกแบบเรียบรอยแลว
เพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงาน

ใชระยะเวลา
ประมาณ 1 ป

ใชระยะเวลา
ประมาณ 1 ป

Activation
การนำระบบสารสนเทศออกใช ภายหลังจากขั้นตอน
Implementation คาดวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักทั้งหมดจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ของป 2566จะแลวเสร็จ

ภายในไตรมาส 1
ของป 2566

Transformation
เพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบไอที
(IT Infrastructure) ทบทวนกระบวนการทำงาน
ดานการพัฒนาระบบไอที (IT Development)
ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลที่จำเปนเพื่อการจัดทำ
แผนติดตั้งและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของ
สภาวิชาชีพบัญชี

 ดำ้านิการุพัฒนิารุะบับัเทุคโนิโลย ี

     สารุสนิเทุศสภาวิิชาชีพบััญชี

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีย์ังคงมุ่งมั�นในการ้พื่ัฒนาวิชีาชีีพื่ 

และอง ค์กร้อย่์างต่่อ เ น่� อง  การ้บั ริ้ห้าร้งานของ 

คณะกร้ร้มการ้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ภาย์ใต้่วิสัย์ทัศน ์

ที�จะเสร้มิสร้า้งและพื่ฒันาผู้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีพีื่บัญัชีใีห้เ้ป็น็

มอ่อาชีพีื่ร้ว่มสมยั์ เป็น็สากล มจีร้ร้ย์าบัร้ร้ณ  และพื่นัธุกจิ 

ที�พื่ร้้อมขับัเคล่�อนให้้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเป็็นองค์กร้ 

วชิีาชีพีื่บัญัชีทีี�มรี้ะบับัการ้จดัการ้ที�ทนัสมยั์และให้บ้ัร้กิาร้

อย์่างม่ออาชีีพื่ โดย์ใชี้กลย์ุทธุ์การ้พื่ัฒนาโคร้งสร้้างการ้

บัร้ิห้าร้จัดการ้กร้ะบัวนการ้ป็ฏิิบััต่ิงาน เทคโนโลยี์ และ

บัุคลากร้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เป็็นแนวทางในการ้ดำเนิน

การ้ให้้บัร้ร้ลุพื่ันธุกิจดังกล่าว ดังนั�น เพื่่�อร้องรั้บัพัื่นธุกิจ 

และสอดคล้องกับักลย์ุท ธ์ุของสภา วิชีาชีีพื่บััญชี ี

การ้พื่ัฒนางานด้านเทคโนโลยี์สาร้สนเทศจึงได ้

ถุ้กออกแบับักร้ะบัวนการ้พื่ัฒนาเป็็น 3 ขั�นต่อน ได้แก่

การ้บั้ร้ณาการ้และขับัเคล่�อนกร้ะบัวนการ้พื่ัฒนาทั�ง 

3 ขั�นต่อน ที�ไดเ้ร้ิ�มดำเนินการ้มาแล้ว กอ่ให้เ้กิดป็ร้ะโย์ชีน์

ในด้านพื่ัฒนาร้ะบับัโคร้งสร้้างพื่่�นฐานทางเทคโนโลย์ี

สาร้สนเทศ (Infrastructure) และการ้พื่ัฒนาร้ะบับั

เทคโนโลย์ีสาร้สนเทศได้ใน 3 มิต่ิ ป็ร้ะกอบัด้วย์

มิต่ิท่�  1 การพื่้ฒนาเพื่่�อยกระด้บการให้้บริการ 

แลุะอำนวัยควัามสะดวักแก่สมาชีิก

1.1 เวับ็ไซต์่มาต่รฐานทางวิัชีาช่ีพื่ เพื่่�องา่ย์ต่อ่การ้สบ่ัคน้ 

ในป็ี 2564 สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้แย์กเว็บัไซีต่์มาต่ร้ฐาน

วิชีาชีีพื่ต่่าง ๆ ป็ร้ะกอบัด้วย์ มาต่ร้ฐานการ้ร้าย์งาน

ทางการ้เงิน มาต่ร้ฐานสอบับััญชีี มาต่ร้ฐานการ้ศึกษา  

และจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของ ผู้้้ป็ร้ะกอบั วิชีาชีี พื่บััญชี ี

ผู้่าน https://acpro-std.tfac.or.th เพื่่�อป็ร้ะโย์ชีน์ 

ต่่อการ้ส่บัค้นและจัดห้มวดห้ม้่ให้้ง่าย์ต่่อการ้ใชี้งาน 

ร้วมถุึงเผู้ย์แพื่ร้่ข่าวสาร้ด้านมาต่ร้ฐานทางวิชีาชีีพื่ต่่าง ๆ 

ให้้สมาชีิกได้ทร้าบัอย์่างร้วดเร้็วและทันเวลา

1.2 เพื่ิ�มชีอ่งทางการชีำระเงนิผา่นระบบ QR Payment  

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้ให้้ความสำคัญต่่อการ้ให้้บัร้ิการ้ 

ในการ้ทำธุุร้กร้ร้มของท่านสมาชีิก จึงเพื่ิ�มชี่องทาง 

การ้ชีำร้ะเงินให้้ห้ลากห้ลาย์ขึ�น โดย์ในป็ี  2564 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้เพื่ิ�มชี่องทางการ้ชีำร้ะเงินผู้่านร้ะบับั 

QR Payment ที�มีความสะดวก ป็ลอดภัย์ และให้้ความ

เป็็นส่วนต่ัวอีกชี่องทางห้นึ�ง

1.3 ปร้บปรุงระบบการให้้บริการออนไลุน์ เพื่่�อให้้

สมาชีิกมีความสะดวกในการ้ใชี้งานมากย์ิ�งขึ�น โดย์การ้

ป็ร้ับัป็รุ้งนี�จะป็ร้ะกอบัด้วย์การ้ป็ร้ับัป็รุ้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

ดา้นความสะดวกในการ้ใชีง้าน  ดา้นป็ร้ะสทิธุภิาพื่ในการ้

ต่อบัสนองต่อ่ผู้้้ใชีง้าน และดา้นความป็ลอดภยั์ของร้ะบับั 

ร้วมถุึงการ้ป็ร้ับัป็รุ้งร้ะบับัการ้ให้้บัร้ิการ้ต่ามมาต่ร้การ้ 

ต่่าง ๆ ที�สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้ออกมาเพื่่�อชี่วย์เห้ล่อ 

ผู้้ป้็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บัญัชีีในชีว่งสถุานการ้ณก์าร้แพื่ร้ร่้ะบัาด

ของโร้คต่ิดเชี่�อไวร้ัสโคโร้นา 2019 (COVID-19)

1.4 เริ�มพื่้ฒนาระบบทดสอบแบบ e-Testing 

ในสถุานการ้ณป์็จัจบุันัที�ร้ะบับัเทคโนโลย์เีขา้มามบีัทบัาท

ในชีีวิต่ป็ร้ะจำวันค่อนข้างมาก สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีจึงได้นำ

เทคโนโลย์มีาป็ร้บััใชีเ้พื่่�อให้เ้กดิป็ร้ะโย์ชีนส์ง้สดุแกส่มาชีกิ 

ป็ัจจุบัันสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีมีการ้จัดทดสอบัแก่สมาชีิก 

เพื่่�อได้ชีั�วโมงการ้พัื่ฒนาความร้้้ต่่อเน่�องป็ร้ะจำป็ี (CPD) 
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ร้วมถุึงการ้ทดสอบัแบับัอ่�น ๆ ซีึ�งย์ังใชี้ร้ะบับัการ้ทดสอบั

ผู้่านกร้ะดาษ ในป็ี 2564 สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้เร้ิ�มพื่ัฒนา

ร้ะบับัทดสอบัแบับั e-Testing เพื่่�อให้้การ้บัร้ิห้าร้จัดการ้

การ้ทดสอบัมีความคล่องต่ัวสามาร้ถุร้องรั้บัการ้จัด

ทดสอบัได้ห้ลากห้ลาย์ร้้ป็แบับัและจำนวนคร้ั�งในการ้จัด

ทดสอบัที�มากขึ�น ร้วมถุึงการ้ลดการ้ใชี้กร้ะดาษได้อีก

ด้วย์ ซีึ�งร้ะบับัดังกล่าวมีกำห้นดแล้วเสร้็จ และจะเป็ิดให้้

บัร้ิการ้ได้ในป็ี 2565

1.5 เพื่ิ�มช่ีองทางการอบรมแบบ e-Learning แลุะ 

Online Training ด้วย์สถุานการ้ณ์การ้แพื่ร่้ร้ะบัาดของ

โร้คต่ิดเชี่�อไวร้ัสโคโร้นา 2019 (COVID-19) การ้อบัร้ม

สมัมนาเพ่ื่�อพื่ฒันาความร้้ท้างวชิีาชีีพื่แบับัเดมิทำได้ย์ากขึ�น 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีจึงได้เพื่ิ�มชี่องทางการ้พื่ัฒนาความร้้้ 

ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่อีก 2 ชี่องทาง ค่อ การ้อบัร้มสัมมนา

แบับั e-Learning และ Online Training โดย์ผู้้้ป็ร้ะกอบั

วิชีาชีีพื่บััญชีีสามาร้ถุเก็บัชีั�วโมงพื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�อง 

ได้เชี่นเดีย์วกับัการ้อบัร้มสัมมนาแบับัเดิม โดย์ร้้ป็แบับั

การ้ให้้บัริ้การ้ดังกล่าวได้เร้ิ�มให้้บัริ้การ้ในช่ีวงไต่ร้มาส

สุดท้าย์ของป็ี 2564

1.6 การปร้บปรุงระบบ Internet โดยขยาย Band-

width ให้้เพื่ิ�มมากขึ�น โดย์ได้เร้ิ�มดำเนินการ้ในชี่วง

เด่อนพื่ฤศจิกาย์น 2564 เป็็นต่้นมา เน่�องด้วย์ป็ัจจุบััน

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีมีการ้จัดกิจกร้ร้มในร้้ป็แบับัการ้ใชี้

งานออนไลน์มากขึ�น ทั�งการ้จัดป็ร้ะชีุมคณะกร้ร้มการ้ 

คณะทำงานชุีดต่่าง ๆ การ้จัดอบัร้มสัมมนาออนไลน์ 

การ้ถุ่าย์ทอดสดผู้่าน Facebook และ YouTube 

อย์่างต่่อเน่�อง ซีึ� งชี่องทางดังกล่าวเป็็นการ้ต่ิดต่่อ 

ใชี้งานกับั Server ต่่างป็ร้ะเทศแทบัทั�งสิ�น ร้วมถุึงได้

ดำเนินการ้ป็รั้บัป็รุ้งร้ะบับั Firewall ให้้สอดคล้องกับั 

การ้ขย์าย์ Bandwidth ดังกล่าว เพื่่�อเพื่ิ�มป็ร้ะสิทธุิภาพื่ 

ทางด้านการ้ใชี้งานออนไลน์ให้้มากย์ิ�งขึ�น 

มิต่ิท่�  2 รองร้บการเปลุ่�ยนแปลุงทางธุรกิจิแลุะ

เทคโนโลุย่เพื่่�อสร้างควัามย้�งย่นขององค์กร

2.1 การเปลุ่� ยนไปใชี้  Cloud Technology 

สภาวิ ชีาชีีพื่บััญชีีทำการ้ป็ร้ับัป็รุ้ งคอมพื่ิ ว เต่อร้ ์

แม่ข่าย์และชีุดอุป็กร้ณ์จัดเก็บัข้อม้ลที�ใชี้ร้องร้ับัร้ะบับั

สาร้สนเทศ เพื่่�อให้ก้าร้บัร้หิ้าร้จดัการ้การ้ใชีง้านทร้พัื่ย์ากร้

คอมพื่วิเต่อร้แ์มข่า่ย์และชีดุอปุ็กร้ณจ์ดัเกบ็ัขอ้มล้ไดอ้ย์า่ง

เต่็มป็ร้ะสิทธุิภาพื่ เพื่่�อร้องรั้บัการ้ขย์าย์ขอบัเขต่การ้ให้้

บัร้ิการ้ การ้ทำงาน และเพื่่�อความย์่ดห้ย์ุ่นในการ้ลงทุน

ด้าน Hardware เน่�องจากป็ัจจุบัันเทคโนโลย์ีมีการ้

เป็ลี�ย์นแป็ลงอย์่างร้วดเร้็ว

2 .2  การป้ อ งก้ นควัาม เส่ ยห้ายท่� อ าจิ เกิ ดขึ� น 

ผ่านกระบวันการ Preventive Maintenance

เชี่น การ้ต่ร้วจสอบัการ้ทำงานร้ะบับั Firewall และ  

Network ทกุ ๆ 4 เด่อน เพื่่�อต่ร้วจสอบัสภาพื่อุป็กร้ณ์

ในร้ะบับัให้้พื่ร้้อมใชี้งานได้ต่ลอดเวลา พื่ร้้อมทั�งอัป็เดต่

ร้ะบับัป็ฏิิบััติ่การ้ของอุป็กร้ณ์ให้้มีความทันสมัย์อย์้่เสมอ 

เพื่่�อเพื่ิ�มป็ร้ะสิทธุิภาพื่ด้านความป็ลอดภัย์ เป็็นต่้น

2.3  การต่ิดต่้�งระบบ Content Management  

เป็็ นร้ะบับัที� ทำห้น้ าที� บั ร้ิ ห้าร้ข้ อม้ ลที� มี ลั กษณะ 

Unstructured Information เชี่น เอกสาร้ห้ร้่อ 

ส่�ออิเล็กทร้อนิกส์ต่่าง ๆ ให้้อย์้่ในร้้ป็แบับัที�ง่าย์ต่่อ 

การ้ส่บัคน้ ทั�งนี�เพื่่�อให้ก้าร้ส่งต่อ่ความร้้้และป็ร้ะสบัการ้ณ์

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีมีความต่่อเน่�อง

2.4 การติ่ดต่้�งระบบ Data Service ทำห้น้าที�เป็็น 

ส่�อกลางในการ้รั้บั-ส่งข้อม้ลร้ะห้ว่างฐานข้อม้ลต่่าง ๆ 

โดย์ร้ะบับันี�จะเป็็นร้ะบับัห้ลักในการ้กำกับัดแ้ล การ้แบ่ังปั็น 

ข้อม้ลร้ะห้ว่างสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีกับัองค์กร้ต่่าง ๆ ให้้ได้

ร้ับัป็ร้ะโย์ชีน์ต่ามวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ และมีความป็ลอดภัย์ 

ด้านข้อม้ลในเวลาเดีย์วกัน

2.5 ประสานควัามร่วัมมอ่แลุะเชี่�อมโยงทางด้านข้อมลุ่

ก้บองค์กรต่่าง ๆ อย่างม่ประสิทธิภาพื่ ในป็ี 2564 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้มีการ้ป็ร้ะชีุมร้่วมกับัองค์กร้ที�

สำคัญ เชี่น กร้มพื่ัฒนาธุุร้กิจการ้ค้า กร้ะทร้วงพื่าณิชีย์์  

และสำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับัห้ลักทรั้พื่ย์์และ

ต่ลาดห้ลักทรั้พื่ย์์ เป็็นต้่น เพื่่�อเชี่�อมโย์งข้อม้ลผู่้าน 

ชี่องทางอิเล็กทร้อนิกส์ เป็็นการ้ลดขั�นต่อนการ้ทำงาน

และเกิดป็ร้ะสิทธุิภาพื่ส้งสุดในการ้ใชี้ข้อม้ลอย์่างถุ้กต่้อง

และทันเวลา
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มิต่ิท่�  3 เพื่ิ�มประสิทธิภาพื่การดำเนินงานของ 

สภาวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่แลุะพื่้ฒนาศ้กยภาพื่ของบุคลุากร

3.1 การย้ายระบบ File Sharing ไป็ไว้บันร้ะบับั 

SharePoint (Microsoft Office 365) มีวัต่ถุุป็ร้ะสงค์ 

เพื่่�อป็้องกันความเสี�ย์งต่่อการ้ถุ้กโจมตี่ทางไซีเบัอร์้ 

และการ้ส้ญห้าย์ของข้อม้ล เพื่ิ�มป็ร้ะสิทธุิภาพื่ในการ้

ทำงานให้้แก่เจ้าห้น้าที�ผู้้้ป็ฏิิบััติ่งานในการ้เข้าถึุงข้อม้ล

ได้อย์่างสะดวก ร้ะบับัป็ฏิิบััต่ิการ้ดังกล่าวทำงานอย์้่บัน

ร้ะบับั Cloud ของบัร้ษิทั Microsoft ผู้้น้ำดา้นเทคโนโลย์ี

การ้ป็กป้็องข้อม้ลที�ได้ร้ับัความน่าเชี่�อถุ่อ จึงทำให้้มั�นใจ 

ได้ว่าข้อม้ลมีความป็ลอดภัย์ไม่ส้ญห้าย์เร้ิ�มดำเนินการ้

เด่อนมีนาคม 2564 แล้วเสร้็จเด่อนพื่ฤษภาคม 2564

3.2 การกำห้นดมาต่รฐานการทำงานของ IT Support 

โดย์การ้เพื่ิ�มชี่องทางการ้ร้ับัแจ้งป็ัญห้าภาย์ในจาก

พื่นักงานทุกส่วนงาน เม่�อเกิดป็ัญห้าจากการ้ใชี้งาน

ร้ะบับั การ้ใชี้งานอุป็กร้ณ์ทางด้าน IT ผู้่านทางกลุ่ม Line 

ซีึ�งสามาร้ถุอำนวย์ความสะดวกและแก้ไขป็ัญห้าให้้แก่

ผู้้้แจ้งได้อย์่างร้วดเร้็ว ร้วมถุึงมีการ้ต่ิดต่ามและร้าย์งาน

ผู้ลการ้ดำเนินการ้แก้ป็ัญห้าในแต่่ละ Case ทุกคร้ั�ง 

โดย์เร้ิ�มดำเนินการ้มาต่ั�งแต่่เด่อนเมษาย์น 2564

3.3 การนำวัิธ่การบริห้ารโครงการด้านไอท่เข้ามาใชี้ 

ในการ้วางแผู้นการ้พื่ฒันาร้ะบับัอย์า่งเป็น็ร้ป้็ธุร้ร้ม ทำให้้

ที�ผู้่านมาช่ีวย์ลดงานป็ริ้มาณงานคงค้างให้้แล้วเสร็้จได้

ในเวลาที�ร้วดเร้็ว ย์ิ�งไป็กว่านั�นการ้นำวิธุีการ้บัริ้ห้าร้งาน 

โคร้งการ้มาใชี้อย่์างจริ้งจังนี�ชี่วย์ให้้กร้ะบัวนการ้

ทำงานภาย์ในของส่วนงานไอทีและส่วนงานต่่าง ๆ 

มีความชัีดเจน ทั�งในด้านแผู้นงาน กิจกร้ร้ม ต่ลอดจน

กำห้นดส่งมอบังาน ส่งผู้ลให้้ผู้้้ใชี้งานสามาร้ถุคาดห้มาย์

ได้ว่าร้ะบับัที�อย์้่ในแผู้นการ้พื่ัฒนาฯ จะแล้วเสร้็จเม่�อใด

3.4 ให้ก้ารฝ่กึอบรมการใชีง้าน Microsoft Excel /Word  

/Outlook /SharePoint /Teams กับัพื่นักงาน 

ทกุสว่นงาน เพื่่�อให้ส้ามาร้ถุนำความร้้ท้ี�ไดร้้บััไป็ป็ร้ะย์กุต่์

ใชี้งานร้ะบับั สามาร้ถุแก้ป็ัญห้าทางด้าน IT อย่์างง่าย์ 

ได้ด้วย์ต่นเอง โดย์การ้อบัร้มมีการ้จัดเป็็นรุ้่น ๆ อย่์าง 

ต่่อเน่�อง นอกจากการ้อบัร้มให้้ความร้้้การ้ใชี้งานที� 

กลา่วขา้งต่น้ แนวทางการ้แกไ้ขป็ญัห้าต่า่ง ๆ  (Solution) 

จะถุ้กเก็บัร้วบัร้วมเป็็นข้อม้ล (Log) จากการ้ใชี้งาน

โป็ร้แกร้มเพื่่�อพื่ัฒนาต่่อย์อดให้้เป็็น Knowledge 

Management (KM) ขององค์กร้ ร้วมถุึงการ้มีส่วนร้่วม

สนับัสนุนในการ้ทำงาน กร้ะบัวนการ้ที�กล่าวมาย์ังคง

ดำเนินการ้อย์้่อย์่างต่่อเน่�องจนถุึงป็ัจจุบััน

3.5 การศึกษากระบวันการทำงานของทุกส่วันงาน 

ในสภาวัิชีาชี่พื่บ้ญชี่ (Business Process) เพื่่�อนำมา

ใชี้เป็็นข้อม้ลสำห้ร้ับัการ้วางร้ะบับัสาร้สนเทศที�จำเป็็น

สำห้ร้บััการ้บัร้หิ้าร้งานในองคก์ร้ และเกดิป็ร้ะโย์ชีนส์ง้สดุ

จากร้าย์ละเอีย์ดที�กล่าวมาข้างต่้นทั�งห้มด จุดร้ิเร้ิ�ม 

และการ้ได้ร้ับัการ้สนับัสนุนจากนาย์กสภาวชิีาชีพีื่บัญัชี ี

นาย์วร้วิทย์์ เจนธุนากุล ที�เล็งเห็้นและให้้ความสำคัญ

เกี� ย์ วกับั เร้่� อ งนี� เป็็ นอ ย่์างมาก จึงลงนามแต่่ งต่ั� ง 

คณะอนุกร้ร้มการ้จัดซี่�อจัดจ้างงานพื่ัฒนาร้ะบับั

เทคโนโลย์ีสาร้สนเทศสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เพื่่�อควบัคุมด้แล

การ้วางแผู้นและกำห้นดงบัป็ร้ะมาณด้านเทคโนโลยี์

สาร้สนเทศ ต่ลอดถุึงวางกร้อบัแนวทางการ้พื่ัฒนาแผู้น

งานต่่าง ๆ ที�เกี�ย์วข้องในด้านเทคโนโลย์ีสาร้สนเทศ 

เสนอแนวทางห้ร้่อ วิธุีการ้อ่�น ๆ เพื่่�อ พัื่ฒนางาน 

ด้านเทคโนโลย์ีสาร้สนเทศที�เป็็นป็ร้ะโย์ชีน์ต่่อการ้ให้้

บัร้ิการ้ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี อาทิ งาน Hardware 

Software ห้ร้อ่ร้ะบับัอเิลก็ทร้อนกิส ์ห้ร้อ่บัร้กิาร้ออนไลน์

ต่า่ง ๆ  จงึเกดิกร้ะบัวนการ้พื่ฒันาต่า่ง ๆ  ขึ�นอย์า่งต่อ่เน่�อง

มาต่ามลำดับั

อย์่างไร้ก็ต่าม เพื่่�อให้้การ้พัื่ฒนาร้ะบับัเทคโนโลยี์

สาร้สนเทศสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เป็็นไป็อย์่างโป็ร้่งใส 

และสามาร้ถุต่ร้วจสอบัได้ ร้วมถุึงมุ่งเน้นป็ร้ะโย์ชีน์

ในการ้พื่ัฒนาวิชีาชีีพื่บััญชีีและการ้ให้้บัร้ิการ้แก่

สมาชีิก ซีึ�งสอดคล้องกับัวิสัย์ทัศน์และพื่ันธุกิจของ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี คณะกร้ร้มการ้สภาวิชีาชีีพื่บััญชี ี

ได้แต่่งต่ั�งคณะอนุกร้ร้มการ้ขึ�น 2 คณะ โดย์มีผู้ล 

การ้ดำเนินงานในป็ี 2564 ดังนี�
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(1) คณะอนุกร้ร้มการ้จัดซี่�อจัดจ้างงานพื่ัฒนาร้ะบับั

เทคโนโลยี์สาร้สนเทศสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ได้พื่ิจาร้ณา

ขอบัเขต่งาน (Term of Referenc : TOR) ของ

โคร้งการ้พัื่ฒนาร้ะบับัทดสอบั e-Testing ด้วย์ร้ะบับั

คอมพื่ิวเต่อร้์ เพื่่�อออกป็ร้ะกาศจัดห้าผู้้้พื่ัฒนาร้ะบับั

ทดสอบั e-Testing ด้วย์ร้ะบับัคอมพื่ิวเต่อร้์ให้้สามาร้ถุ

ใชีก้บััการ้ทดสอบัห้ลาย์ป็ร้ะเภท สอดคลอ้งกบััเทคโนโลย์ี 

ในป็จัจบุันัและสามาร้ถุต่อ่ย์อดไป็ส้ก่าร้สอบัแบับัออนไลน์

ในอนาคต่ ต่ามที�คณะกร้ร้มการ้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ได้อนุมัต่ิ ให้้ดำเนินโคร้งการ้พื่ัฒนาร้ะบับัทดสอบั 

e-Testing ดว้ย์ร้ะบับัคอมพื่วิเต่อร้ ์ร้วมทั�งไดใ้ห้ค้วามเห้น็

เกี�ย์วกับัโคร้งสร้้างพื่่�นฐานที�สำคัญของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ที�เป็็นป็ร้ะโย์ชีน์ในการ้พื่ัฒนาร้ะบับังานสาร้สนเทศ 

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีให้้ก้าวห้น้าและทันสมัย์

ทั�งนี� คณะอนุกร้ร้มการ้ฯ ได้คำนึงถุึงป็ร้ะโย์ชีน์ใชี้สอย์

และการ้ใชี้งบัป็ร้ะมาณที� เห้มาะสมเป็็นสิ� งสำคัญ 

และในปี็ 2565 คณะอนุกร้ร้มการ้ฯ มีแผู้นงานในการ้

พื่ัฒนาและป็ร้ับัป็รุ้งร้ะบับังานต่่าง ๆ อีกห้ลาย์โคร้งการ้

เพื่่�อมุ่งเน้นการ้ให้้บัริ้การ้ที�ดีแก่สมาชิีกสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี

ต่่อไป็

(2) คณะอนกุร้ร้มการ้ต่ร้วจร้บัังานพื่ฒันาร้ะบับัเทคโนโลย์ี

สาร้สนเทศสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีได้ทำห้น้าที�ต่ร้วจสอบั 

การ้ป็ฏิิบััต่ิงานและผู้ลงานของผู้้้ร้ับัจ้างให้้เป็็นไป็ต่าม

สัญญาว่าจ้างและขอบัเขต่แห่้งงาน ที�ได้จัดซี่�อจัดจ้าง 

ต่ามมติ่ของคณะอนุกร้ร้มการ้จัดซี่�อจัดจ้างงานพัื่ฒนา

ร้ะบับัเทคโนโลย์ีสาร้สนเทศสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เพื่่�อความ

ถุ้กต่้อง โป็ร้่งใสในการ้จัดซี่�อจัดจ้าง และเป็็นไป็ต่าม

ร้ะเบีัย์บัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีว่าด้วย์การ้พัื่สดุ พื่.ศ. 2557 

และในป็ี 2564 คณะอนุกร้ร้มการ้ฯ ได้พื่ิจาร้ณาต่ร้วจร้ับั

งานโคร้งการ้ต่อ่สัญญาการ้ใชีง้านและบัำรุ้งรั้กษาอุป็กร้ณ์

เคร้่อข่าย์ ซีึ�งเป็็นสัญญาต่่อเน่�อง ต่ั�งแต่่ปี็ 2562 และ 

จะสิ�นสดุสญัญาเม่�อต่ร้วจร้บัังานงวดสดุทา้ย์ในชีว่งเดอ่น

กร้กฎาคม 2565 โดย์ผู้้้ร้ับัจ้างต่้องส่งมอบังานทั�งห้มด 

9 งวด ต่ามร้ะย์ะเวลาที�กำห้นดต่ามสญัญา ผู้้ร้้บััจา้งไดส้ง่

มอบังานงวดที� 5 – 7 ในป็ ี2564 และคณะอนกุร้ร้มการ้ฯ 

ได้ต่ร้วจร้ับังานเร้ีย์บัร้้อย์แล้ว

 ดำ้านิการุต่รุวิจสอบัและบัรุิหารุ 

     เงินิลงทุุนิ

ค ณ ะ ก ร้ ร้ ม ก า ร้ ส ภ า วิ ชี า ชีี พื่ บัั ญ ชีี ไ ด้ แ ต่่ ง ต่ั� ง 

คณะอนุกร้ร้มการ้ 2 คณะ เพื่่�อด้แลด้านการ้ต่ร้วจสอบั 

และบัร้ิห้าร้เงินลงทุน ดังนี� 

• คณะอนกุรรมการต่รวัจิสอบ ไดส้รปุผลุการดำเนนิงาน

ต่ามอำนาจิห้น้าท่� ในปี 2564 ไวั้ด้งน่�

1) สอบัทานงบัการ้เงินของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี สำห้รั้บัป็ี 

2563 ให้้เป็็นไป็ต่ามมาต่ร้ฐานการ้บััญชีี ซีึ�งสภาวิชีาชีีพื่

บัญัชีไีด้เลอ่กใชีม้าต่ร้ฐานการ้ร้าย์งานทางการ้เงินสำห้รั้บั

กิจการ้ที�มีส่วนได้เสีย์สาธุาร้ณะ (PAEs) และผู้้้สอบับััญชีี

ร้บััอนญุาต่ไดใ้ห้ค้วามเห้น็ต่อ่งบัการ้เงนิวา่มคีวามถุก้ต่อ้ง

ต่ามที�ควร้ในสาร้ะสำคัญ

2) ให้้คำแนะนำเกี�ย์วกับัร้ะบับัการ้ควบัคุมภาย์ในของ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี โดย์เสนอแนะเพื่่�อป็รั้บัป็รุ้งแก้ไข 

ให้้มีการ้ดำเนินงานที�มีป็ร้ะสิทธุิภาพื่มากย์ิ�งขึ�น และ

ต่ิดต่ามความค่บัห้น้าอย์่างต่่อเน่�องให้้ดำเนินการ้แก้ไข

จนแล้วเสร้็จ

3 )  ป็ร้ะชีุมร้่ วมกับัผู้้้ สอบับััญชีี ร้ับัอนุญาต่ และ 

ผู้้้บัร้ิห้าร้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี สอบัทานการ้ดำเนินงาน 

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีและให้้คำแนะนำแก่ผู้้้บัร้ิห้าร้งาน 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีในด้านการ้บััญชีี ร้ะบับัการ้ควบัคุม

ภาย์ใน และป็ร้ะ สิท ธิุภาพื่การ้ดำ เ นินงานของ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี

4) ป็ร้ะชีมุร่้วมกบััผู้้ส้อบับัญัชีรี้บััอนญุาต่ โดย์ไมม่ผีู้้บ้ัริ้ห้าร้

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าร้่วมการ้ป็ร้ะชีุมดังกล่าว เกี�ย์วกับั 

การ้สอบัทานการ้ดำเนินงานของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ความเป็็นอิสร้ะของผู้้ส้อบับัญัชีรัี้บัอนญุาต่ในการ้ป็ฏิบิัติั่งาน 

และความร้่วมม่อของฝึ่าย์บัร้ิห้าร้และผู้้้ป็ฏิิบััต่ิงาน

5) พื่ิจาร้ณาคัดเล่อกผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่ ป็ร้ะจำป็ี 

2564 โดย์พื่ิจาร้ณาผู้ลงาน ความเป็็นอิสร้ะและ 

การ้ป็ฏิิบััติ่ต่ามจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของวิชีาชีีพื่ของผู้้้สอบับััญชี ี

ร้ับัอนุญาต่และค่าธุร้ร้มเนีย์มวิชีาชีีพื่ที� เห้มาะสม 

และเสนอความเห้็นต่่อที�ป็ร้ะชีุมคณะกร้ร้มการ้ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเพื่่�อนำเสนอที�ป็ร้ะชีุมให้ญ่สามัญ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ป็ร้ะจำป็ี พื่.ศ. 2564 เพื่่�อแต่่งต่ั�งเป็็น

ผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่และอนุมัต่ิค่าธุร้ร้มเนีย์มวิชีาชีีพื่

ต่่อไป็

รายงานประจำาปี 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์104



• คณะอนุกรรมการกำก้บด่แลุการบริห้ารการลุงทุน สภาวิัชีาชี่พื่บ้ญชี่ม่นโยบายการลุงทุนแลุะแนวัปฏิิบ้ติ่เก่�ยวัก้บ 

  การบริห้ารการลุงทุน ด้งน่�

ลงทุนในตราสารหนี้
ภาครัฐ

พันธบัตรรัฐบาล
หรือพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ

ลงทุนเปนสกุลเงินบาท
ลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว

ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน 

• หุนกูไมดอยสิทธิ์
• ไดรับการจัดอันดับจากสถาบัน
 การจัดอันดับที่ไดรับใบอนุญาต
 จากสำนักงาน ก.ล.ต.
 ในระดับ A ขึ้นไป
• กรอบการลงทุนในหุนกู
 ภาคเอกชนแตละราย
 ไมเกิน 30 ลานบาท

ลงทุนในเงินฝากสถาบัน

การเงิน

• สถาบันการเงินที่เปนกลุมของ
 ธนาคารพาณิชย ที่มีความมั่นคง
 ทางการเงิน รวมถึงสถาบันการเงิน
 เฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ
 จัดตั้งขึ้นภายใตการดูแลของ
 กระทรวงการคลัง
• ยอดเงินฝากแหงละไมเกิน 50 ลานบาท

*กรณีที่อาจมีการลงทุนนอกเหนือจากนโยบายที่ระบุไว ใหนำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาอนุมัติ*กรื่ณีที่ี�อาจมีการื่ล้งทีุ่นนอกเหน่อจากนโยบายที่ี�รื่ะบุไว้ ให้นำเสนอคณะกรื่รื่มการื่สภาวิชาชีพิบัญชีพิิจารื่ณาอนุมัติ

ในร้ะห้วา่งปี็ 2564 คณะอนุกร้ร้มกำกับัดแ้ลการ้บัริ้ห้าร้การ้ลงทุนได้มกีาร้ห้าร้อ่ผู้า่นแอป็พื่ลิเคชัีนไลนเ์พื่่�อพื่จิาร้ณาการ้ลงทนุ 

ให้้ได้ร้ับัผู้ลต่อบัแทนส้งสุดภาย์ใต่้กร้อบันโย์บัาย์การ้ลงทุนและแนวป็ฏิิบััต่ิการ้ลงทุนที�อนุมัต่ิโดย์คณะกร้ร้มการ้ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี พื่ิจาร้ณาถุึงความเสี�ย์งในการ้ลงทุน และพื่ิจาร้ณาร้ะย์ะเวลาของการ้ลงทุน ซีึ�งขึ�นอย์้่กับักร้ะแสเงินสด

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีและภาวะอัต่ร้าดอกเบัี�ย์ของต่ลาดเงิน โดย์ได้มีการ้พิื่จาร้ณาลงทุนในเงินฝึากป็ร้ะจำ 12 เด่อน 

เพื่ิ�มขึ�น 10 ล้านบัาท และลงทุนในต่ร้าสาร้ห้นี�ที�วัดม้ลค่าด้วย์ร้าคาทุนต่ัดจำห้น่าย์ เพื่ิ�มขึ�น 8 ล้านบัาท
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 ดำ้านิการุปรุะชาสัมพันิธ์

ในปี็ 2564 นับัเป็็นป็ีที�ย์ังคงมีการ้แพื่ร้่ร้ะบัาดโร้ค 

ต่ิดเชี่�อไวร้ัสโคโร้นา (COVID-19) อย์่างต่่อเน่�อง ซีึ�งส่งผู้ล 

ให้้ผู้้้ป็ร้ะกอบัวิชีาชีีพื่บััญชีีทุกท่านต่้องป็ร้ับัต่ัวต่าม 

ความป็กติ่ให้ม่ ห้ร่้อ New Normal ทั�งด้านการ้ดำเนินชีีวิต่

และด้านการ้ทำงาน สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเข้าใจสถุานการ้ณ์ 

ที�เกิดขึ�นเป็็นอย่์างดี จึงได้มีการ้ส่�อสาร้ข้อม้ลข่าวสาร้

มาต่ร้การ้ช่ีวย์เห้ล่อเพื่่�อบัร้ร้เทาผู้ลกร้ะทบั ทั�งด้าน 

การ้ขย์าย์ร้ะย์ะเวลาการ้ดำเนินงานบัร้ิการ้ การ้จัดทำ

มาต่ร้การ้ช่ีวย์เห้ล่อผู้้้สอบับััญชีีร้ับัอนุญาต่และผู้้้ทำ

บััญชีีในการ้พัื่ฒนาความร้้้ต่่อเน่�อง และการ้จัดป็ร้ะชุีม 

ห้ร้่ออบัร้มสัมมนาร้้ป็แบับัออนไลน์  นอกจากนั�น 

ย์ังดำเนินภาร้กิจด้านงานป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์เพื่่�อให้้เป็็นไป็

ต่ามนโย์บัาย์ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ดังนี�

1) เต่รี้ย์มการ้ถุ่าย์ทอดสดการ้เสวนาและการ้บัร้ร้ย์าย์ 

ผู่้านช่ีองทาง Facebook YouTube กวา่ 70 ห้วัขอ้ ร้วมถุงึ

การ้จัดทำแห้ล่งร้วมข้อม้ลกิจกร้ร้มการ้ร้ับัชีมส่�อ สำห้ร้ับั 

การ้พื่ัฒนาความร้้้ต่่อเน่�องทางวิชีาชีีพื่ (CPD) ของ 

ผู้้้สอบับััญชีี รั้บัอนุญาต่และผู้้้ทำบััญชีี เพื่่�ออำนวย์ 

ความสะดวกให้้แก่สมาชีิกในการ้ค้นห้ากิจกร้ร้ม 

ต่ามความต่้องการ้ โดย์แบั่งออกเป็็นห้มวดห้ม้่ต่่าง ๆ 

อาทิเชี่น Digital Accounting, Series Forensic 

Accounting Series, Soft Skill Series, Cloud 

Accounting Software Series, TAP-Net Talk, 

COVID-19 Series และการ้วางร้ะบับัเพื่่�อสร้้างพื่ลังบัวก 

เป็็นต่้น 

2)  การ้จัดทำแบับัสําร้วจความคิดเห็้นและความต้่องการ้ของ 

ผู้้้ใชี้บัร้ิการ้เว็บัไซีต่์สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี (www.tfac.or.th) 

เพื่่�อนํามาใชี้เป็็นข้อม้ลในการ้วิเคร้าะห์้ป็ร้ับัป็รุ้งแก้ไข

เว็บัไซีต่์ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ให้้ต่ร้งต่่อความต่้องการ้

ของผู้้้ใชี้บัริ้การ้เว็บัไซีต่์ และสวย์งามด้ทันสมัย์ สามาร้ถุ

เข้าถุึงข้อม้ลได้อย์่างร้วดเร้็ว ใชี้งานง่าย์ มีความน่าเชี่�อถุ่อ 

มีความป็ลอดภัย์ และเป็็นไป็ต่าม พื่.ร้.บั. คุ้มคร้องข้อม้ล

ส่วนบัุคคล (PDPA) ที�จะมีผู้ลบัังคับัใชี้

3 )  การ้จั ดทำแบับัสำร้วจความคิด เห้็นสมาชีิ ก 

สภาวชิีาชีพีื่บัญัชีทีี�มต่ี่อร้ป้็แบับั กร้ะบัวนการ้ และข้อกำห้นด 

การ้เล่อกต่ั�งสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีโดย์ทุกความคิดเห็้น 

จะนำไป็ใชี้ป็รั้บัป็รุ้งร้้ป็แบับัและกร้ะบัวนการ้เล่อกต่ั�ง 

ให้้ต่ร้งต่่อความต่้องการ้ของสมาชีิกมากที�สุด เพื่่�อให้้การ้

เล่อกต่ั�งสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเป็็นไป็อย์่างมีป็ร้ะสิทธุิภาพื่ 

และเพื่่�อเป็็นข้อม้ลสำคัญในการ้ตั่ดสินใจป็ร้ับัป็รุ้ง

ร้ะบับัการ้เล่อกต่ั�งออนไลน์ ห้ร้่อร้้ป็แบับัอ่�นที�เห้มาะสม 

ในอนาคต่
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4) สนับัสนุนการ้จัดทำคลิป็แอนิเมชีันส่งเสร้ิมความร้้ ้

ให้แ้กผู่้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีพีื่บัญัชี ีอาท ิคลปิ็แอนิเมชีนัตั่วอย์า่ง

การ้ป็ฏิิบััต่ิงานสอบับััญชีีในสถุานการ้ณ์ COVID-19 

คลิป็แอนิเมชีันมาต่ร้ฐานการ้สอบับััญชีี ร้ห้ัส 500 

เร้่�อง ห้ลักฐานการ้สอบับััญชีี และคลิป็แอนิเมชัีน 

จร้ร้ย์าบัร้ร้ณห้ลกัการ้พื่่�นฐานจร้ร้ย์าบัร้ร้ณของผู้้ป้็ร้ะกอบั

วิชีาชีีพื่บััญชีี ห้ลักการ้ที� 1 ความซี่�อสัต่ย์์สุจร้ิต่ และ 

ห้ลกัการ้ที� 2 ความเที�ย์งธุร้ร้มและความเป็น็อิสร้ะ เป็น็ต้่น

5) จัดอบัร้มภาย์ในให้้แก่คณะกร้ร้มการ้และเจ้าห้น้าที�

สภาวชิีาชีพีื่บัญัชี ีในห้วัขอ้ “เต่ร้ยี์มพื่ร้อ้ม TFAC ส้ ่PDPA 

อย์่างมีป็ร้ะสิทธุิภาพื่” เพื่่�อให้้การ้จัดการ้ข้อม้ล 

ส่วนบัุคคลของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีีทันต่่อการ้บัังคับัใชี ้

“พื่ร้ะร้าชีบััญญัต่ิคุ้มคร้องข้อม้ลส่วนบัุคคล พื่.ศ. 2562 

อย่์างเต่็มร้้ป็แบับัในเด่อนมิถุุนาย์น 2565” และเพื่่�อให้้

เจ้าห้น้าที�นำทักษะและแนวทางที�ได้ร้บััไป็ป็รั้บัใช้ีได้อย่์าง

เห้มาะสม มคีวามป็ลอดภัย์ และสอดคล้องกบััการ้ดำเนิน

งานของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี

6) จัดกิจกร้ร้ม TFAC Engagement Day 2021 เพื่่�อ

เป็ดิโอกาสให้เ้จา้ห้นา้ที�ไดม้สีว่นร้ว่มในการ้กำห้นดทศิทาง

นโย์บัาย์ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ร้วมถุึงได้ร้่วมแชีร้์ไอเดีย์

และแสดงความคิดเห็้น เพื่่�อร่้วมกันป็รั้บัป็รุ้งและพัื่ฒนา

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี โดย์โคร้งการ้ในปี็ 2565 ส่วนให้ญ่

เกี�ย์วข้อง Digital TFAC และกร้ะบัวนการ้ทำงานภาย์ใน

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี เพื่่�อเป็็นการ้เพื่ิ�มป็ร้ะสิทธุิภาพื่ 

การ้ทำงานภาย์ใน การ้ให้้บัร้ิการ้สมาชีิก และการ้ใชี้

ป็ร้ะโย์ชีน์จากเทคโนโลยี์เพื่่�อป็รั้บัองค์กร้ให้้เป็็นดิจิทัล

มากขึ�น

นอกจากกิจกร้ร้มดังกล่าวข้างต่้น การ้ดำเนินงาน 

ด้านป็ร้ะชีาสัมพัื่นธ์ุของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีียั์งให้้ความ

สำคัญการ้สนับัสนุนงานป็ร้ะชีาสัมพื่ันธุ์กิจกร้ร้มใน

โคร้งการ้ของคณะกร้ร้มการ้วชิีาชีพีื่บัญัชีทีั�ง 6 ดา้น ควบัค้่

ไป็กบััการ้ดำเนนิกจิกร้ร้มสมัพื่นัธุต์่า่ง ๆ  เพื่่�อการ้มสีว่นร้ว่ม

และสร้า้งความสมัพื่นัธุอ์นัดใีนห้ม้ผู่้้ป้็ร้ะกอบัวชิีาชีีพื่บัญัชีี 

ต่ามเป็้าห้มาย์ห้ลักของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ผู้่านชี่องทาง 

การ้ส่�อสาร้ อาทิ จดห้มาย์ข่าว TFAC Newsletter, 

e-TFAC Newsletter เว็บัไซีต่์สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี, 

ส่�อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line@, YouTube) 
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 ดำ้านิการุพัฒนิาปรุับัปรุุงอาคารุ 

     สภาวิิชาชีพบััญชี

ค ณ ะ ก ร้ ร้ ม ก า ร้ ส ภ า วิ ชี า ชีี พื่ บัั ญ ชีี ไ ด้ แ ต่่ ง ต่ั� ง 

คณะอนุกร้ร้มการ้พื่ัฒนาและป็ร้ับัป็รุ้งพื่่�นที�อาคาร้ 

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี โดย์มีอำนาจห้น้าที�สำร้วจอาคาร้

ของสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี พื่ร้้อมทั�งวางแผู้นการ้ดำเนินการ้ 

และวิเคร้าะห้์สภาพื่ของป็ัญห้าที�มี ในป็ัจจุบัันและ 

การ้คาดการ้ณ์สำห้ร้ับัอนาคต่ อีกทั�งได้พื่ิจาร้ณาเสนอ

แนะแนวทางที�เห้มาะสมในการ้ป็ร้ับัป็รุ้งพื่่�นที�อาคาร้ 

ของสภาวชิีาชีพีื่บัญัชีใีห้ท้นัสมยั์ เพื่่�ออำนวย์ความสะดวก

แก่สมาชีิกและผู้้้ต่ิดต่่อใชี้งาน เน่�องจากเห้็นว่า อาคาร้ 

สภาวชิีาชีพีื่บัญัชีตี่ั�งอย์้บ่ันถุนนอโศกมนต่ร้ ีไดเ้ป็ดิดำเนนิ

การ้และใชี้งานมาอย์่างต่่อเน่�องต่ั�งแต่่ป็ี 2552 จนถุึง 

ป็ ี2564 เป็น็ร้ะย์ะเวลา 12 ป็ ีทำให้ส้ภาพื่อาคาร้ สิ�งอำนวย์

ความสะดวก และอุป็กร้ณ์ต่่าง ๆ เร้ิ�มมีการ้เส่�อมสภาพื่

และล้าสมัย์ และเห้็นควร้ให้้ทำการ้ป็รั้บัป็รุ้งให้้มีความ

ทันสมัย์และสามาร้ถุใชี้ให้้เกิดป็ร้ะโย์ชีน์ส้งสุด โดย์ใน 

ป็ ี2564 ไดม้กีาร้ป็ร้ะชีมุคณะอนกุร้ร้มการ้ฯ จำนวน 4 คร้ั�ง 

และนำผู้ลการ้ป็ร้ะชุีมเขา้ห้าร้อ่ในที�ป็ร้ะชุีมคณะกร้ร้มการ้

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี และกำห้นดเป็็นโคร้งการ้พื่ัฒนา 

และป็รั้บัป็รุ้งพื่่�นที�อาคาร้สภาวิชีาชีพีื่บัญัชี ีโดย์มีขั�นต่อน

การ้ดำเนินงาน 3 ขั�นต่อน ดังนี�

1. จัดจ้างที�ป็ร้ึกษาดำเนินการ้ “การ้ศึกษาและจัดทำ 

ร้าย์ละเอีย์ดโคร้งการ้ป็รั้บัป็รุ้งสภาพื่อาคาร้สำนักงาน 

สภาวิชีาชีีพื่การ้บััญชีี” ต่ามขั�นต่อนของร้ะเบีัย์บั 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ว่าด้วย์การ้พื่ัสดุ พื่.ศ. 2557 เพื่่�อ

ศึกษาความเห้มาะสมและแนวทางการ้ป็ร้ับัป็รุ้งอาคาร้ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีให้้เกิดป็ร้ะโย์ชีน์ส้งสุด ซีึ�งปั็จจุบััน 

อย์้่ร้ะห้ว่างการ้ดำเนินงานของที�ป็ร้ึกษา เพื่่�อนำผู้ล 

การ้ศกึษานำเสนอที�ป็ร้ะชีมุอนกุร้ร้มการ้ฯ และที�ป็ร้ะชีมุ

คณะกร้ร้มการ้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี

2 .  เ ม่� อผู้ลการ้ศึ กษา ไ ด้ ร้ั บัความ เ ห็้นชีอบัจาก 

คณะกร้ร้มการ้สภาวิชีาชีีพื่บััญชีี จึงจะดำเนินการ้จัด

จ้างสถุาป็นิกต่ามขั�นต่อนของร้ะเบัีย์บัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี 

ว่าด้วย์การ้พื่ัสดุ พื่.ศ. 2557 เพื่่�อทำการ้ออกแบับั 

ต่ามความเห็้นของที�ป็ร้ึกษา และนำเสนอที�ป็ร้ะชุีม 

อนุ ก ร้ ร้มกา ร้ฯ  และที� ป็ ร้ ะ ชุี มคณะกร้ ร้มกา ร้ 

สภาวิชีาชีีพื่บััญชีีเพื่่� อพื่ิจาร้ณาให้้ความเ ห็้นชีอบั 

โดย์คาดว่าจะเร้ิ�มดำเนินการ้ในป็ี 2565

3. ดำเนินการ้จัดห้าวิศวกร้ห้ร้่อบัร้ิษัทต่ามขั�นต่อนของ

ร้ะเบัีย์บัสภาวิชีาชีีพื่บััญชีี ว่าด้วย์การ้พื่ัสดุ พื่.ศ. 2557 

เพื่่�อดำเนินการ้ก่อสร้้างต่่อไป็
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APPENDIX

ภ�คผนวก



ด้้านการทำำาบัญชี

 ■ คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการทำบััญชี
 ■ คณะทำงานสร้าง Community ของผู้้้ทำบััญชี 

      ในแต่่ละ Industry
 ■ คณะทำงานโครงการส่งเสริมการประยุุกต่์ใช้ Accounting  

 Software สำหรับัธุุรกิจขนาด้กลางและขนาด้ยุ่อม (SMEs)
 ■ คณะทำงานพัฒนาและศึึกษาควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลยุี 

 เพ่�อการทำบััญชี
 ■ คณะทำงานเพ่�อการพัฒนาด้้าน Soft Skill ของผู้้้ทำบััญชี
 ■ คณะทำงานโครงการพฒันาผู้้ป้ระกอบัวิชิาชพีบัญัช ี  

 เพ่�อเข้าส้นั่กบััญชวีิชิาชพีอาเซียีุน
 ■ คณะทำงานต่รวิจประเมินรับัรองเกณฑ์์ขั�นต่�ำ Cloud   

 Accounting Software สำหรับัธุุรกิจ SMEs

ด้้านการสอบบัญชี

 ■ คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการสอบับััญชี
 ■ คณะทำงานศึ้นยุ์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ  

 สำนักงานสอบับััญชี
 ■ คณะทำงานศึ้นยุ์ต่ิด้ต่ามควิามก้าวิหน้าและการพัฒนา  

 ค้่ม่อ ISQM และกิจการพิเศึษ
 ■ คณะทำงานศึ้นยุ์พัฒนาศึักยุภาพและควิามร้้ควิามสามารถ 

 สำหรับัผู้้้สอบับััญชี 
 ■ คณะทำงานศึ้นยุ์ควิามร้้ด้้านการสอบับััญชีในธุุรกิจ 

 ที�มีระบับั IT ที�ซีับัซี้อน
 ■ คณะทำงานศึ้นยุ์ต่ิด้ต่ามมาต่รฐานการสอบับััญชี 

 ระหวิ่างประเทศึ
 ■ คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบััญญัต่ิป้องกัน 

      และปราบัปรามการฟอกเงิน 
 ■ คณะทำงานโครงการส่งเสรมิให้ Stakeholders ที�เกี�ยุวิข้อง 

 เหน็คณุค่าของงานสอบับัญัชี
 ■ คณะอนกุรรมการบัรหิารการทด้สอบัการปฏิบิัตั่งิาน 

 เกี�ยุวิกบััการสอบับัญัชี
 ■ คณะอนกุรรมการผู้้ท้รงคณุวิฒุเิกี�ยุวิกบััการทด้สอบัการปฏิบิัตั่งิาน 

 สอบับัญัช ีด้้านวิชิากฎหมายุที�เกี�ยุวิข้องกบััการประกอบัวิชิาชพี 
 สอบับัญัชี

 ■ คณะอนุกรรมการผู้้้ทรงคุณวิุฒิเกี�ยุวิกับัการทด้สอบั 
 การปฏิิบััต่ิงานสอบับััญชี ด้้านวิิชาการบััญชี

 ■ คณะอนุกรรมการผู้้้ทรงคุณวิุฒิเกี�ยุวิกับัการทด้สอบัการปฏิิบััต่ิ 
 งานสอบับััญชี ด้้านวิิชาการสอบับััญชีเน่�อหาการสอบับััญชี 
 ที�ประมวิลผู้ลโด้ยุคอมพิวิเต่อร์ 

 ■ คณะอนุกรรมการผู้้้ทรงคุณวิุฒิเกี�ยุวิกับัการทด้สอบัการปฏิิบััต่ิ 
 งานสอบับััญชี ด้้านวิิชาการสอบับััญชี

ด้้านการบัญชีบริหาร

 ■ คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีบัริหาร
 ■ คณะทำงานโครงการบัริหารการทด้สอบันักบััญชีบัริหาร

ด้้านการวางระบบบัญชี

 ■ คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการวิางระบับับััญชี
 ■ คณะทำงานจัด้ทำและเผู้ยุแพร่หนังส่อ COSO ERM   

 2017-Compendium of examples และ COSO ESG  
 ฉบัับัภาษาไทยุ 

 ■ คณะทำงานการพัฒนาแผู้นแม่บัทการเรียุนร้้  
 ด้้านการวิางระบับับััญชี

 ■ คณะทำงานจัด้ทำกฎบััต่รของคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
 ด้้านการวิางระบับับััญชี

ด้้านการบัญชีภาษีีอากร

 ■ คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีภาษีอากร
 ■ คณะทำงานโครงการเผู้ยุแพร่ควิามแต่กต่่าง  

 ระหวิ่างบััญชีและภาษี
 ■ คณะทำงานโครงการวิางแนวิทางการจัด้ทำเอกสารการ 

 กำหนด้ราคาโอน (Transfer Pricing Documentation) 
 ■ คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักส้ต่รเพ่�อรับัประกาศึนียุบััต่ร 

 ด้้านการบััญชีภาษีอากร

ด้้านการศึึกษีาและเทำคโนโลยีการบัญชี

 ■ คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการศึึกษาและเทคโนโลยุี 
 การบััญชี

 ■ คณะอนุกรรมการกลั�นกรองปริญญาหร่อประกาศึนียุบััต่ร 
 ในวิิชาการบััญชี

 ■ คณะทำงานโครงการเคร่อข่ายุหลักส้ต่รทางการบััญชี  
 ในประเทศึไทยุ      
 (Thailand Accounting Program Network: TAP-Net)

 ■ คณะทำงานการจัด้การแข่งขันกรณีศึึกษาทางบััญชี  
 ระด้ับัประเทศึ Thailand Accounting Case Competition  
 ครั�งที� 5 ประจำปี 2564

 ■ คณะทำงานการจัด้ทำกรณีศึึกษาทางบััญชีระด้ับัประเทศึ  
 Thailand Accounting Case Competition ครั�งที� 5  
 ประจำปี 2564

 ■ คณะทำงานอ่านทบัทวินและต่รวิจทานการแปลมาต่รฐาน 
 การศึึกษาระหวิ่างประเทศึ ฉบัับัปรับัปรุง (IES 2015) 

 ■ คณะทำงานการจัด้การแข่งขันต่อบัคำถามทางบััญชี  
 ระด้ับัประเทศึ Thailand Accounting Challenge ครั�งที� 9

 ■ คณะทำงานศึึกษาเกี�ยุวิกับัเทคโนโลยุีการบััญชี

สรุปรายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำำางาน
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 ■ คณะทำงานการจัด้การแข่งขันกรณีศึึกษาทางบััญชี 
 ระด้ับัประเทศึ Thailand Accounting Case Competition  
 ครั�งที� 6 ประจำปี 2565

 ■ คณะทำงานการจัด้ทำกรณีศึึกษาทางบััญชีระด้ับัประเทศึ  
 Thailand Accounting Case Competition  
 ครั�งที� 6 ประจำปี 2565

ด้้านมาตรฐานการบัญชี

 ■ คณะกรรมการกำหนด้มาต่รฐานการบััญชี
 ■ คณะอนุกรรมการกลั�นกรองมาต่รฐานการบััญชี
 ■ คณะอนุกรรมการด้้านเทคนิคมาต่รฐานการบััญชี
 ■ คณะอนุกรรมการศึึกษาและต่ิด้ต่ามมาต่รฐาน  

 การรายุงานทางการเงินระหวิ่างประเทศึ
 ■ คณะอนุกรรมการต่ิด้ต่ามและศึึกษาผู้ลกระทบัมาต่รฐาน 

 การรายุงานทางการเงิน เร่�อง สัญญาประกันภัยุ
 ■ คณะอนุกรรมการศึึกษาการนำมาต่รฐานการรายุงาน  

 ทางการเงินสำหรับักิจการที�ไม่มีส่วินได้้เสียุสาธุารณะ  
 มาปฏิิบััต่ิใช้

 ■ คณะอนุกรรมการสอบัทานการแปลร่างมาต่รฐาน  
 การรายุงานทางการเงิน

 ■ คณะอนุกรรมการสนับัสนุนและพิจารณาแนวิทางแก้ไขปัญหา 
 จากการใช้มาต่รฐานการรายุงานทางการเงินกลุ่มเคร่�องม่อ 
 ทางการเงิน

 ■ คณะอนุกรรมการศึึกษาควิามเป็นไปได้้ในการจัด้ทำมาต่รฐาน 
 การบััญชีสำหรับัสินทรัพยุ์ด้ิจิทัล (digital assets)

ด้้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 ■ คณะกรรมการจรรยุาบัรรณ
 ■ คณะอนุกรรมการสอบัสวิน
 ■ คณะทำงานกลั�นกรองคำกล่าวิหา
 ■ คณะทำงานศึึกษาเพ่�อปรับัปรุงกฎเกณฑ์์ 

     เกี�ยุวิกับัการเล่อกต่ั�ง 
 ■ คณะทำงานปรับัปรุงหลักเกณฑ์์การพิจารณา 

     และลงโทษการประพฤต่ิผู้ิด้จรรยุาบัรรณ 
     ของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

 ■ คณะทำงานพิจาณาคำฟ้องกรณีไม่รับัคำกล่าวิหา
 ■ คณะอนุกรรมการกำหนด้จรรยุาบัรรณ

ด้้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

 ■ คณะอนุกรรมการด้้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี
 ■ คณะทำงานพิจารณาให้ควิามเห็นชอบัผู้้้จัด้การอบัรม  

 หร่อการประชุมสัมมนา หลักส้ต่ร และวิิทยุากร
 ■ คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักส้ต่รการอบัรม  

 ด้้านการต่รวิจสอบัภายุใน
 ■ คณะทำงานศึึกษาและพัฒนาหลักส้ต่รการป้องกันการทุจริต่  

 การฟอกเงินและการสนับัสนุนการก่อการร้ายุ
 ■ คณะทำงานประเมินคุณภาพผู้้้จัด้อบัรมหร่อการประชุม 

 สัมมนา

 ■ คณะทำงานเพ่�อพัฒนาหลักส้ต่รวิิชาชีพบััญชี
 ■ คณะทำงานศึึกษาและจัด้ต่ั�งสถาบัันพัฒนาศึักยุภาพ  

 ทางวิิชาชีพชั�นส้งแห่งสภาวิิชาชีพบััญชี    
 (TFAC Academy) 

 ■ คณะทำงานขับัเคล่�อนการด้ำเนินการต่ามบัันทึกข้อต่กลง 
 ควิามร่วิมม่อระหวิ่างสภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราช้ปถัมภ์  
 กับัสำนักงานการต่รวิจเงินแผู้่นด้ิน

ด้้านต่างประเทำศึ

 ■ คณะกรรมการกำกับัด้้แล (Monitoring Committee)
 ■ คณะอนุกรรมการด้้านงานต่่างประเทศึ
 ■ คณะทำงานพิจารณาคุณสมบััต่ิของผู้้้ขอขึ�นทะเบัียุน 

 เป็นนักบััญชีวิิชาชีพอาเซีียุน (ASEAN Chartered  
 Professional Accountant)

ด้้านอ่น ๆ

 ■ คณะอนุกรรมการกำกับัด้้แลการบัริหารสาขา   
 สภาวิิชาชีพบััญชี

 ■ คณะอนุกรรมการควิบัคุมกำกับัด้้แลงานทะเบัียุน
 ■ คณะทำงานการพิจารณาคุณสมบััต่ิ   

 และการไม่มีลักษณะต่้องห้ามของผู้้้ขอรับัใบัอนุญาต่  
 เป็นผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่

 ■ คณะอนุกรรมการต่รวิจสอบั   
 ■ คณะอนุกรรมการต่รวิจรับังานพัฒนาระบับัเทคโนโลยุี  

 สารสนเทศึสภาวิิชาชีพบััญชี
 ■ คณะอนุกรรมการจัด้ซี่�อจัด้จ้างงานพัฒนาระบับัเทคโนโลยุี 

 สารสนเทศึสภาวิิชาชีพบััญชี
 ■ คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับัปรุงพ่�นที�อาคาร  

 ของสภาวิิชาชีพบััญชี
 ■ คณะทำงานสนับัสนุนการพัฒนาและปรับัปรุงพ่�นที�  

 อาคารสภาวิิชาชีพบััญชี
 ■ คณะอนุกรรมการศึึกษาและพิจารณาให้บัุคคลที�ไม่ได้้สำเร็จ 

 การศึึกษาวิิชาการบััญชีสามารถเป็นสมาชิกสามัญ  
 เพ่�อขอขึ�นทะเบัียุนเป็นผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่

 ■ คณะทำงานจัด้เต่รียุมการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564   
 ในร้ปแบับัการประชุมผู้่านส่�ออิเล็กทรอนิกส์  
 ของสภาวิิชาชีพบััญชี

 ■ คณะอนุกรรมการศึึกษาเพ่�อปรับัปรุงแก้ไขกฎหมายุ  
 ของสภาวิิชาชีพบััญชี

 ■ คณะอนุกรรมการกำกับัด้้แลการบัริหารการลงทุน
 ■ คณะทำงานคุ้มครองข้อม้ลส่วินบัุคคลของสภาวิิชาชีพบััญชี

Scan QR Code 

เพ่อด้รูายช่อคณะกรรมการ

คณะอนกุรรมการ และคณะทำำางาน
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สรุปกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี

1. พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศึ. 2547 วนัทำี�ประกาศึในราชกจิจานเุบกษีา  22 ตลุาคม 2547

2. กฎกระทำรวงกำาหนด้หลกัประกนัความรบัผดิ้ต่อบุคคลทำี�สามของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี พ.ศึ. 2553

   วนัทำี�ประกาศึในราชกจิจานเุบกษีา 27 พฤษีภาคม 2553

3. ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ีมดี้งันี

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
วันทำี�ประกาศึ 

ในราชกิจจานุเบกษีา

(ฉบัับัที� 12) เร่�อง การพิจารณาเกี�ยุวิกับัจรรยุาบัรรณ พ.ศึ. 2549 แก้ไขเพิ�มเต่ิมโด้ยุ
(ฉบัับัที� 21) (แก้ไขเพิ�มเต่ิมครั�งที� 1) พ.ศึ. 2554

19  มถินุายุน 2549

วิ่าด้้วิยุการประชุมใหญ่และการเสนอเร่�องให้ที�ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศึ. 2556 
แก้ไขเพิ�มเต่ิมโด้ยุ (ฉบัับัที� 2) พ.ศึ. 2564

6 พฤศึจกิายุน 2556

วิ่าด้้วิยุสมาชิก พ.ศึ. 2556 27 ธุนัวิาคม 2556

วิ่าด้้วิยุหลักเกณฑ์์ วิิธุีการ เง่�อนไข และคุณสมบััต่ิของผู้้้ขึ�นทะเบัียุนเป็นผู้้้ทำบััญชี พ.ศึ. 2556 27 ธุนัวิาคม 2556

วิ่าด้้วิยุหลักเกณฑ์์และคุณสมบััต่ิของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ พ.ศึ. 2556
แก้ไขเพิ�มเต่ิมโด้ยุ(ฉบัับัที� 2) พ.ศึ. 2561 และ (ฉบัับัที� 3) พ.ศึ. 2563

27 ธุนัวิาคม 2556

วิ่าด้้วิยุค่าบัำรุงสมาชิกและค่าธุรรมเนียุม พ.ศึ. 2556 27 ธุนัวิาคม 2556

วิ่าด้้วิยุระยุะเวิลาการประกอบัวิิชาชีพบััญชีของผู้้้ด้ำรงต่ำแหน่งกรรมการจรรยุาบัรรณ 
พ.ศึ. 2557

17 กรกฎาคม 2557

วิ่าด้้วิยุคุณสมบััต่ิ ลักษณะต่้องห้าม การคัด้เล่อก และการพ้นจากต่ำแหน่งของกรรมการ
ผู้้้ทรงคุณวิุฒิในคณะกรรมการกำหนด้มาต่รฐานการบััญชี พ.ศึ. 2557

17 กรกฎาคม 2557

วิ่าด้้วิยุหลักเกณฑ์์ และวิิธุีการเข้ารับัการฝึึกอบัรมหร่อเข้าร่วิมประชุมสัมมนา 
ของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ พ.ศึ. 2559

2 กนัยุายุน 2559

วิ่าด้้วิยุจรรยุาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี พ.ศึ. 2561 27 พฤศึจกิายุน 2561

วิ่าด้้วิยุคุณสมบััต่ิและลักษณะต่้องห้าม การเล่อกต่ั�งหร่อการแต่่งต่ั�ง การด้ำรงต่ำแหน่ง 
การพ้นจากต่ำแหน่งของประธุานคณะกรรมการหร่อกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ของแต่่ละด้้าน อำนาจหน้าที�และการด้ำเนินการอ่�นของคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ของแต่่ละด้้าน พ.ศึ. 2563

1 มถินุายุน 2563 

วิ่าด้้วิยุคุณสมบััต่ิและลักษณะต่้องห้ามของนายุกสภาวิิชาชีพบััญชี กรรมการผู้้้ทรงคุณวิุฒิ 
และกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี และหลักเกณฑ์์และวิิธุีการเล่อกต่ั�ง พ.ศึ. 2563

14 กนัยุายุน 2563

วิ่าด้้วิยุการปฏิิบััต่ิหน้าที� อำนาจหน้าที� และการพ้นจากต่ำแหน่งของผู้้้ด้ำรงต่ำแหน่ง 
อุปนายุก เลขาธุิการ เหรัญญิก นายุทะเบัียุน และต่ำแหน่งอ่�น ๆ ต่ามที�คณะกรรมการ 
สภาวิิชาชีพบััญชีกำหนด้ พ.ศึ. 2563 

14 กนัยุายุน 2563
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ข้้อกำหนดสภาวิิชาชีพบััญชี
วิันที่ี�ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบักษา

เร่�อง การกำหนด้องค์ประกอบั วิิธุีการแต่่งต่ั�งและอำนาจหน้าที�ของคณะอนุกรรมการสอบัสวิน 
เกี�ยุวิกับัจรรยุาบัรรณ พ.ศึ. 2549

16 พฤศึจกิายุน 2549

เร่�อง หลักเกณฑ์์และวิิธุีการสอบัสวินของคณะอนุกรรมการสอบัสวิน พ.ศึ. 2550 18 มถินุายุน 2550

วิ่าด้้วิยุหลักเกณฑ์์การรายุงานและการพิจารณาการปฏิิบััต่ิงานของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ พ.ศึ. 2556 17 ธุนัวิาคม 2556

4. ข้อกำาหนด้สภาวิชาชพีบญัช ีมดี้งันี�

สรุปมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน 

มาต่รฐานการรายุงานทางการเงินของไทยุฉบัับัปรับัปรุง 2564 เป็นไปต่ามเกณฑ์์ที�กำหนด้ขึ�นโด้ยุมาต่รฐานการรายุงาน

ทางการเงินระหวิ่างประเทศึที�สิ�นสุด้ในวิันที� 31 ธุันวิาคม 2563 (Bound Volume 2021 Consolidated without early 

application) จำนวิน 61 ฉบัับั (ไม่รวิมมาต่รฐานการรายุงานทางการเงินฉบัับัใหม่ในอนาคต่)

การปรับัปรุงมาต่รฐานการรายุงานทางการเงินปี 2564 แบั่งเป็น 2 กลุ่ม ด้ังต่่อไปนี� 

กลุุ่�มที่ี� 1: กลุ่มมาต่รฐานการรายุงานทางการเงินที�มีการปรับัปรุงในสาระสำคัญ จำนวิน 4 ฉบัับั ค่อ 
 ■  มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 4 เร่�อง สัญญาประกันภัยุ 
 ■  มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 7 เร่�อง การเปิด้เผู้ยุข้อม้ลเคร่�องม่อทางการเงิน 
 ■  มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 9 เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน

 ■  มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 16 เร่�อง สัญญาเช่า

กลุุ่�มที่ี� 2: กลุ่มที�ไม่มีการปรับัปรุงแก้ไข จำนวิน 57 ฉบัับั 

    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน

ลำาด้ับ ช่อมาตรฐาน

1 กรอบัแนวิคิด้สำหรับัการรายุงานทางการเงินฉบัับัปรับัปรุงใหม่

2 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 1 เร่�อง การนำเสนองบัการเงิน 

3 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 2 เร่�อง สินค้าคงเหล่อ 

4 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 7 เร่�อง งบักระแสเงินสด้ 

5 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 8 เร่�อง นโยุบัายุการบััญชี การเปลี�ยุนแปลงประมาณการทางบััญชีและข้อผู้ิด้พลาด้ 

6 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 10 เร่�อง เหตุ่การณ์ภายุหลังรอบัระยุะเวิลารายุงาน 

7 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 12 เร่�อง ภาษีเงินได้้

8 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 16 เร่�อง ที�ด้ิน อาคารและอุปกรณ์ 

9 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 19 เร่�อง ผู้ลประโยุชน์ของพนักงาน

10
มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 20 เร่�อง การบััญชีสำหรับัเงินอุด้หนุนจากรัฐบัาลและการเปิด้เผู้ยุข้อม้ลเกี�ยุวิกับั 
ควิามช่วิยุเหล่อจากรัฐบัาล

11 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 21 เร่�อง ผู้ลกระทบัจากการเปลี�ยุนแปลงของอัต่ราแลกเปลี�ยุนเงินต่ราต่่างประเทศึ

12 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 23 เร่�อง ต่้นทุนการก้้ยุ่ม

13 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 24 เร่�อง การเปิด้เผู้ยุข้อม้ลเกี�ยุวิกับับัุคคลหร่อกิจการที�เกี�ยุวิข้องกัน 
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ลำาด้ับ ช่อมาตรฐาน

14 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 26 เร่�อง การบััญชีและการรายุงานโครงการผู้ลประโยุชน์เม่�อออกจากงาน 

15 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 27 เร่�อง งบัการเงินเฉพาะกิจการ

16 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 28 เร่�อง เงินลงทุนในบัริษัทร่วิมและการร่วิมค้า

17 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 29 เร่�อง การรายุงานทางการเงินในสภาพเศึรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

18 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 32 เร่�อง การแสด้งรายุการเคร่�องม่อทางการเงิน

19 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 33 เร่�อง กำไรต่่อหุ้น 

20 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 34 เร่�อง การรายุงานทางการเงินระหวิ่างกาล 

21 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 36 เร่�อง การด้้อยุค่าของสินทรัพยุ์

22 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 37 เร่�อง ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิด้ขึ�น และสินทรัพยุ์ที�อาจเกิด้ขึ�น 

23 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 38 เร่�อง สินทรัพยุ์ไม่มีต่ัวิต่น

24 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 40 เร่�อง อสังหาริมทรัพยุ์เพ่�อการลงทุน 

28 มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 41 เร่�อง เกษต่รกรรม

26 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 1 เร่�อง การนำมาต่รฐานการรายุงานทางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก

27 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 2 เร่�อง การจ่ายุโด้ยุใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์ 

28 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 3 เร่�อง การรวิมธุุรกิจ 

29 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 4 เร่�อง สัญญาประกันภัยุ 

30 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 5 เร่�อง สินทรัพยุ์ไม่หมุนเวิียุนที�ถ่อไวิ้เพ่�อขายุและการด้ำเนินงานที�ยุกเลิก 

31 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 6 เร่�อง การสำรวิจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยุากรแร่ 

32 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 7 เร่�อง การเปิด้เผู้ยุข้อม้ลเคร่�องม่อทางการเงิน

33 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 8 เร่�อง ส่วินงานด้ำเนินงาน

34 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 9 เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน

35 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 10 เร่�อง งบัการเงินรวิม 

36 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 11 เร่�อง การร่วิมการงาน

37 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 12 เร่�อง การเปิด้เผู้ยุข้อม้ลเกี�ยุวิกับัส่วินได้้เสียุในกิจการอ่�น 

38 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 13 เร่�อง การวิัด้ม้ลค่ายุุต่ิธุรรม

39* มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 14 เร่�อง รายุการที�อยุ้่ภายุใต่้การกำกับัด้้แลรอต่ัด้บััญชี

40 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 15 เร่�อง รายุได้้จากสัญญาที�ทำกับัล้กค้า

41 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 16 เร่�อง สัญญาเช่า

    การตีความ

42* การต่ีควิามมาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 7 เร่�อง การเริ�มต่้นใช้สกุลเงินยุ้โรเป็นครั�งแรก

43
การต่ีควิามมาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 10 เร่�อง ควิามช่วิยุเหล่อจากรัฐบัาล – กรณีที�ไม่มีควิามเกี�ยุวิข้องอยุ่างเฉพาะเจาะจง
กับักิจกรรมด้ำเนินงาน

44 การต่ีควิามมาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 25 เร่�อง ภาษีเงินได้้ – การเปลี�ยุนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหร่อของผู้้้ถ่อหุ้น

45 การต่ีควิามมาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 29 เร่�อง การเปิด้เผู้ยุข้อม้ลของข้อต่กลงสัมปทานบัริการ

46 การต่ีควิามมาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 32 เร่�อง สินทรัพยุ์ไม่มีต่ัวิต่น – ต่้นทุนเวิ็บัไซีต่์
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47
การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 1 เร่�อง การเปลี�ยุนแปลงในหนี�สินที�เกิด้ขึ�นจากการร่�อถอน การบั้รณะ 
และหนี�สินที�มีลักษณะคล้ายุคลึงกัน

48*
การตี่ควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 2 เร่�อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเคร่�องม่อที�มีลักษณะ
คล้ายุคลึงกัน

49
การตี่ควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 5 เร่�อง สิทธุิในส่วินได้้เสียุจากกองทุนการร่�อถอน การบั้รณะและการ
ปรับัปรุงสภาพแวิด้ล้อม

50*
การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 6 เร่�อง หนี�สินที�เกิด้ขึ�นจากการมีส่วินร่วิมในต่ลาด้ที�เฉพาะเจาะจง
—เศึษเหล่อทิ�งของเคร่�องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

51
การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 7 เร่�อง การปรับัปรุงยุ้อนหลังภายุใต่้มาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 29  
เร่�อง การรายุงานทางการเงินในสภาพเศึรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง

52 การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 10 เร่�อง การรายุงานทางการเงินระหวิ่างกาลและการด้้อยุค่า

53 การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 12 เร่�อง ข้อต่กลงสัมปทานบัริการ

54
การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 14 เร่�อง ข้อจำกัด้สินทรัพยุ์ต่ามโครงการผู้ลประโยุชน์ ข้อกำหนด้
เงินทุนขั�นต่�ำและปฏิิสัมพันธุ์ของรายุการเหล่านี� สำหรับัมาต่รฐานการบััญชี ฉบัับัที� 19 เร่�อง ผู้ลประโยุชน์ของพนักงาน

55 การต่คีวิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงนิ ฉบับััที� 16 เร่�อง การปอ้งกนัควิามเสี�ยุงของเงนิลงทนุสทุธุใินหนว่ิยุงานต่า่งประเทศึ

56 การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 17 เร่�อง การจ่ายุสินทรัพยุ์ที�ไม่ใช่เงินสด้ให้เจ้าของ

57 การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 19 เร่�อง การชำระหนี�สินทางการเงินด้้วิยุต่ราสารทุน

58 การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 20 เร่�อง ต่้นทุนการเปิด้หน้าด้ินในช่วิงการผู้ลิต่สำหรับัเหม่องผู้ิวิด้ิน

59 การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 21 เร่�อง เงินที�นำส่งรัฐ

60 การตี่ควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบับััที� 22 เร่�อง รายุการที�เป็นเงินต่ราต่า่งประเทศึและสิ�งต่อบัแทนจ่ายุล่วิงหน้า

61 การต่ีควิามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน ฉบัับัที� 23 เร่�อง ควิามไม่แน่นอนเกี�ยุวิกับัวิิธุีการทางภาษีเงินได้้

*กลุ่่�มที่่�อาจม่ความเก่�ยวข้้องกับประเที่ศอ่�นซึ่่�งกิจการข้องประเที่ศไที่ยได้้ไปด้ำเนินการในประเที่ศนั�น

   มาตรฐานการรายงานทำางการเงินสำาหรับกิจการทำี�ไม่มีส่วนได้้เสียสาธารณะ (NPAEs)

ลุ่ำดับั ช่�อมาตรฐาน

1 มาต่รฐานการรายุงานทางการเงินสำหรับักิจการที�ไม่มีส่วินได้้เสียุสาธุารณะ (NPAEs)

   แนวปฏิิบัติทำางการบัญชี

ลุ่ำดับั แนวิที่างปฏิิบััติที่างการบััญชี

1 แนวิปฏิิบััต่ิทางการบััญชีสำหรับัการรวิมธุุรกิจภายุใต่้การควิบัคุมเด้ียุวิกัน

2 แนวิปฏิิบััต่ิทางการบััญชีเกี�ยุวิกับัหุ้นทุนซี่�อค่นของกิจการ

3
แนวิปฏิิบััติ่ทางการบััญชี เร่�อง ข้อยุกเวิ้นสำหรับัการรวิมธุุรกิจภายุใต้่การควิบัคุมเดี้ยุวิกัน กรณีการนำมาต่รฐานการรายุงาน
ทางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก

4 แนวิปฏิิบััต่ิทางการบััญชี เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน และการเปิด้เผู้ยุข้อม้ลสำหรับัธุุรกิจประกันภัยุ

5
แนวิปฏิิบััต่ิทางการบััญชี เร่�อง มาต่รการผู้่อนปรนชั�วิคราวิสำหรับักิจการที�ให้ควิามช่วิยุเหล่อล้กหนี�ที�ได้้รับัผู้ลกระทบั
จากสถานการณ์ที�ส่งผู้ลกระทบัต่่อเศึรษฐกิจไทยุ

6 แนวิปฏิิบััต่ิทางการบััญชี เร่�อง แนวิทางการให้ควิามช่วิยุเหล่อล้กหนี�ที�ได้้รับัผู้ลกระทบัจากโรคต่ิด้เช่�อไวิรัสโคโรนา 2019
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   ประกาศึสภาวิชาชีพบัญชี

ลุ่ำดับั เร่�อง

1
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชี เร่�อง การปฏิิบััต่ิในช่วิงการเปลี�ยุนแปลงเพิ�มเต่ิมสำหรับัการจัด้ประเภทรายุการของหุ้นก้้
ที�มีลักษณะคล้ายุทุน

2
ประกาศึสภาวิชิาชพีบัญัชทีี� 13/2555 เร่�อง ขอ้กำหนด้เพิ�มเต่มิสำหรบััการปฏิบิัตั่ติ่ามมาต่รฐานการรายุงานทางการเงนิสำหรบัั
กิจการที�ไม่มีส่วินได้้เสียุสาธุารณะ

3
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีที� 14/2555 เร่�อง การปฏิิบััต่ิในช่วิงเปลี�ยุนแปลงของมาต่รฐานการรายุงานทางการเงิน
สำหรับักิจการที�ไม่มีส่วินได้้เสียุสาธุารณะ

4
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีที� 29/2554 เร่�อง คำอธิุบัายุเกี�ยุวิกับัการปฏิิบััต่ิต่ามข้อกาหนด้ของมาต่รฐานการรายุงาน 
ทางการเงินสำหรับักิจการที�ไม่มีส่วินได้้เสียุสาธุารณะ

5
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชี ที� 42/2563 เร่�อง ข้อกำหนด้เพิ�มเต่ิมสำหรับัมาต่รฐานการรายุงานทางการเงินสำหรับักิจการ
ที�ไม่มีส่วินได้้เสียุสาธุารณะเร่�องที�ด้ิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยุ์เพ่�อการลงทุน

มาตรฐานการศึกษาระหวิ�างประเที่ศสำหรับัผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัปรับัปรุง Volume 2015)

 ■ ฉบัับัที� 1 (ฉบัับัปรับัปรุง)  เร่�อง ข้อกำหนด้ในการเข้าส้่หลักส้ต่รวิิชาชีพทางการบััญชี

 ■ ฉบัับัที� 2 (ฉบัับัปรับัปรุง)  เร่�อง การพัฒนาทางวิิชาชีพระยุะเริ�มแรก – ควิามร้้ควิามสามารถเชิงเทคนิค

 ■ ฉบัับัที� 3 (ฉบัับัปรับัปรุง)  เร่�อง การพัฒนาทางวิิชาชีพระยุะเริ�มแรก – ทักษะทางวิิชาชีพ

 ■ ฉบัับัที� 6 (ฉบัับัปรับัปรุง)  เร่�อง การพัฒนาทางวิิชาชีพระยุะเริ�มแรก - การประเมินควิามร้้ ควิามสามารถ 

            เยุี�ยุงผู้้้ประกอบัวิิชาชีพ

 ■ ฉบัับัที� 7 (ฉบัับัร่างใหม่)  เร่�อง การพัฒนาควิามร้้ต่่อเน่�องทางวิิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษาระหวิ�างประเที่ศสำหรับัผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

 ■ บัทนำส้่มาต่รฐานการศึึกษาระหวิ่างประเทศึ

 ■ แม่บัทการศึึกษาระหวิ่างประเทศึ

 ■ ฉบัับัที� 1  เร่�อง ข้อกำหนด้เพ่�อเข้าส้่โปรแกรมการศึึกษาทางวิิชาชีพบััญชี

 ■ ฉบัับัที� 2  เร่�อง เน่�อหาของโปรแกรมการศึึกษาทางวิิชาชีพบััญชี

 ■ ฉบัับัที� 3  เร่�อง ทักษะทางวิิชาชีพ

 ■ ฉบัับัที� 4  เร่�อง ค่านิยุม จรรยุาบัรรณ และทัศึนคต่ิทางวิิชาชีพ

 ■ ฉบัับัที� 5 เร่�อง ข้อกำหนด้ด้้านประสบัการณ์การทำงานจริง

 ■ ฉบัับัที� 6  เร่�อง การวิัด้ผู้ลขีด้ควิามสามารถและสมรรถนะ

 ■ ฉบัับัที� 7  เร่�อง การพัฒนาทางวิิชาชีพอยุ่างต่่อเน่�องเกี�ยุวิกับัโปรแกรมเพ่�อการเรียุนร้้ต่ลอด้ชีวิิต่ฯ

 ■ ฉบัับัที� 8  เร่�อง ข้อกำหนด้ด้้านสมรรถนะสำหรับัผู้้้ประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี

มาตรฐานการศึึกษีา
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มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทำาน มาตรฐานงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

มาตรฐานงานบริการเกี�ยวเน่อง แม่บทำสำาหรับงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

และคำาอธิบายวิธีปฏิิบัติงานตรวจสอบ

มาต่รฐานการสอบับัญัช ีมาต่รฐานงานสอบัทาน มาต่รฐานงานที�ใหค้วิามเช่�อมั�น มาต่รฐานงานบัรกิารเกี�ยุวิเน่�อง แมบ่ัทสำหรบัั

งานที�ใหค้วิามเช่�อมั�น และคำอธุบิัายุวิธิุปีฏิบิัตั่งิานต่รวิจสอบั (“มาต่รฐานการสอบับัญัช”ี) แปลมาจากมาต่รฐานการสอบับััญชี

ระหวิ่างประเทศึของ International Federation of Accountants (IFAC)  

ปัจจุบัันมาตรฐานการสอบับััญชีที่ี�เผู้ยแพร�แลุ่ะบัังคัับัใช้สำหรับัปี 2564 มีดังต�อไปนี�

1. มาต่รฐานการสอบับััญชี จำนวิน 37 ฉบัับั  4. มาต่รฐานงานบัริการเกี�ยุวิเน่�อง จำนวิน 2 ฉบัับั

2. มาต่รฐานงานสอบัทาน จำนวิน 2 ฉบัับั  5. แม่บัทสำหรับังานที�ให้ควิามเช่�อมั�น จำนวิน 1 ฉบัับั

3. มาต่รฐานงานที�ให้ควิามเช่�อมั�น จำนวิน 4 ฉบัับั  6. คำอธุิบัายุวิิธุีปฏิิบััต่ิงานต่รวิจสอบั จำนวิน 1 ฉบัับั

  มาตรฐานการสอบบัญชี

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน วิันที่ี�ถื่อปฏิิบััติ

1 200
วิัต่ถุประสงค์โด้ยุรวิมของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่และการปฏิิบััต่ิงานต่รวิจสอบั 
ต่ามมาต่รฐานการสอบับััญชี

1 มกราคม 2555

2 210 ข้อต่กลงในการรับังานสอบับััญชี 1 มกราคม 2555

3 220 การควิบัคุมคุณภาพการต่รวิจสอบังบัการเงิน 1 มกราคม 2555

4 230 เอกสารหลักฐานของงานต่รวิจสอบั 1 มกราคม 2555

5 240
ควิามรับัผู้ิด้ชอบัของผู้้้สอบับััญชีเกี�ยุวิกับัการพิจารณาการทุจริต่ในการต่รวิจสอบั 
งบัการเงิน

1 มกราคม 2555

6
250

(ปรับัปรุง)
การพิจารณากฎหมายุและข้อบัังคับัในการต่รวิจสอบังบัการเงิน 15 ธุนัวิาคม 2561

7
260

(ปรับัปรุง)
การส่�อสารกับัผู้้้มีหน้าที�ในการกำกับัด้้แล 31 ธุนัวิาคม 2559

8 265
การส่�อสารข้อบักพร่องของการควิบัคุมภายุในไปยุังผู้้้มีหน้าที�ในการกำกับัด้้แล 
และผู้้้บัริหารของกิจการ

1 มกราคม 2555

9 300 การวิางแผู้นการต่รวิจสอบังบัการเงิน 1 มกราคม 2555

10
315

(ปรับัปรุง)
การระบัุและประเมินควิามเสี�ยุงจากการแสด้งข้อม้ลที�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำคัญ โด้ยุการทำควิามเข้าใจกิจการและสภาพแวิด้ล้อมของกิจการ 

1 มกราคม 2557

11 320 ควิามมีสาระสำคัญในการวิางแผู้นและการปฏิิบััต่ิงานสอบับััญชี 1 มกราคม 2555

12 330 วิิธุีปฏิิบััต่ิของผู้้้สอบับััญชีในการต่อบัสนองต่่อควิามเสี�ยุงที�ได้้ประเมินไวิ้ 1 มกราคม 2555

13 402 ข้อพิจารณาในกรณีที�กิจการใช้บัริการขององค์กรอ่�น 1 มกราคม 2555

14 450 การประเมินการแสด้งข้อม้ลที�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริงที�พบัระหวิ่างการต่รวิจสอบั 1 มกราคม 2555

15 500 หลักฐานการสอบับััญชี 1 มกราคม 2555

16 501 หลักฐานการสอบับััญชี – ข้อพิจารณาเพิ�มเต่ิมเฉพาะรายุการ 1 มกราคม 2555

17 505 การขอคำยุ่นยุันจากบัุคคลภายุนอก 1 มกราคม 2555

18 510 การต่รวิจสอบัยุอด้ยุกมาในการสอบับััญชีครั�งแรก 1 มกราคม 2555
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  มาตรฐานการสอบบัญชี

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน วิันที่ี�ถื่อปฏิิบััติ

19 520 การวิิเคราะห์เปรียุบัเทียุบั 1 มกราคม 2555

20 530 การเล่อกต่ัวิอยุ่างในการสอบับััญชี 1 มกราคม 2555

21
540

(ปรับัปรุง)
การต่รวิจสอบัประมาณการทางบััญชี และการเปิด้เผู้ยุข้อม้ลที�เกี�ยุวิข้อง 15 ธุนัวิาคม 2563

22 550 บัุคคลหร่อกิจการที�เกี�ยุวิข้องกัน 1 มกราคม 2555

23 560 เหตุ่การณ์ภายุหลังวิันที�ในงบัการเงิน 1 มกราคม 2555

24
570

(ปรับัปรุง)
การด้ำเนินงานต่่อเน่�อง 31 ธุนัวิาคม 2559

25 580 หนังส่อรับัรอง 1 มกราคม 2555

26 600
ข้อพิจารณาพิเศึษ – การต่รวิจสอบังบัการเงินของกลุ่มกิจการรวิมถึงงาน 
ของผู้้้สอบับััญชีอ่�น

1 มกราคม 2555

27
610

(ปรับัปรุง)
การใช้ผู้ลงานของผู้้้ต่รวิจสอบัภายุใน 1 มกราคม 2557

28 620 การใช้ผู้ลงานของผู้้้เชี�ยุวิชาญของผู้้้สอบับััญชี 1 มกราคม 2555

29
700

(ปรับัปรุง)
การแสด้งควิามเห็นและการรายุงานต่่องบัการเงิน 31 ธุนัวิาคม 2559

30 701 การส่�อสารเร่�องสำคัญในการต่รวิจสอบัในรายุงานของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ 31 ธุนัวิาคม 2559

31
705

(ปรับัปรุง)
การแสด้งควิามเห็นแบับัที�เปลี�ยุนแปลงไปในรายุงานของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ 31 ธุนัวิาคม 2559

32
706

(ปรับัปรุง)
วิรรคเน้นข้อม้ลและเหตุ่การณ์และวิรรคเร่�องอ่�นในรายุงานของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ 31 ธุนัวิาคม 2559

33 710 ข้อม้ลเปรียุบัเทียุบั - ต่ัวิเลขเปรียุบัเทียุบัและงบัการเงินเปรียุบัเทียุบั 1 มกราคม 2555

34
720

(ปรับัปรุง)
ควิามรับัผู้ิด้ชอบัของผู้้้สอบับััญชีเกี�ยุวิกับัข้อม้ลอ่�น 31 ธุนัวิาคม 2559

35
800

(ปรับัปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศึษ – การต่รวิจสอบังบัการเงินที�จัด้ทำต่ามแม่บัทเพ่�อวิัต่ถุประสงค์
เฉพาะ

31 ธุนัวิาคม 2559

36
805

(ปรับัปรุง)
ข้อพิจารณาพิเศึษ – การต่รวิจสอบังบัการเงินงบัใด้งบัหนึ�งและการต่รวิจสอบั 
เฉพาะส่วินประกอบั หร่อบััญชี หร่อรายุการในงบัการเงิน

31 ธุนัวิาคม 2559

37
810

(ปรับัปรุง)
งานการรายุงานต่่องบัการเงินอยุ่างยุ่อ 31 ธุนัวิาคม 2559

  มาตรฐานงานสอบทำาน

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน วิันที่ี�ถื่อปฏิิบััติ

1
2400

(ปรับัปรุง)
งานการสอบัทานงบัการเงิน (โด้ยุผู้้้ประกอบัวิิชาชีพซีึ�งไม่ใช่ผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ 
ของกิจการ)

1 มกราคม 2559

2 2410 การสอบัทานข้อม้ลทางการเงินระหวิ่างกาลโด้ยุผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ของกิจการ 1 มกราคม 2555
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 มาตรฐานงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน วิันที่ี�ถื่อปฏิิบััติ

1
3000

(ปรับัปรุง)
งานที�ให้ควิามเช่�อมั�นนอกเหน่อจากการต่รวิจสอบัหร่อการสอบัทานข้อม้ลทางการเงิน
ในอด้ีต่

1 กรกฎาคม 2559

2 3400 การต่รวิจสอบัข้อม้ลทางการเงินที�เกี�ยุวิกับัอนาคต่ 1 มกราคม 2555

3 3402 รายุงานที�ให้ควิามเช่�อมั�นต่่อการควิบัคุมขององค์กรที�ให้บัริการ 1 มกราคม 2555

4 3420
งานที�ให้ควิามเช่�อมั�นเพ่�อรายุงานต่่อการรวิบัรวิมข้อม้ลทางการเงินเสม่อนที�รวิมอยุ้่ใน
หนังส่อชี�ชวิน

30 มถินุายุน 2557

  มาตรฐานงานบริการเกี�ยวเน่อง

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน วิันที่ี�ถื่อปฏิิบััติ

1 4400 งานการปฏิิบััต่ิงานต่ามวิิธุีการที�ต่กลงร่วิมกันที�เกี�ยุวิกับัข้อม้ลทางการเงิน 1 มกราคม 2555

2
4410

(ปรับัปรุง)
งานการรวิบัรวิมข้อม้ล 1 มกราคม 2559

  แม่บทำสำาหรับงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน วิันที่ี�ถื่อปฏิิบััติ

1 แม่บัท (ปรับัปรุง) แม่บัทสำหรับังานที�ให้ควิามเช่�อมั�น 1 กรกฎาคม 2559

  คำาอธิบายวิธีปฏิิบัติงานตรวจสอบ

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน ปีที่ี�เผู้ยแพร�

1 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการต่รวิจสอบัเคร่�องม่อทางการเงิน 2557

  มาตรฐานการสอบบัญชี

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน วิันที่ี�ถื่อปฏิิบััติ

1
220 

(ปรับัปรุง)
การบัริหารคุณภาพการต่รวิจสอบังบัการเงิน 15 ธุันวิาคม 2566

2
315

(ปรับัปรุง 
2564)

การระบัุและประเมินควิามเสี�ยุงจากการแสด้งข้อม้ลที�ขัด้ต่่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญ 15 ธุันวิาคม 2565

มาต่รฐานการสอบับััญชีที�ประกาศึใช้ในปี 2564 และจะถ่อปฏิิบััต่ิในอนาคต่จำนวิน 2 ฉบัับั มีด้ังต่่อไปนี� 
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 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน

1
มาต่รฐาน

การควิบัคุมคุณภาพ 
ฉบัับัที� 1

การควิบัคุมคุณภาพสำหรับัสำนักงานที�ให้บัริการด้้านการต่รวิจสอบัและการสอบัทานงบัการเงิน 
และงานให้ควิามเช่�อมั�นอ่�นต่ลอด้จนบัริการเกี�ยุวิเน่�อง

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

มาต่รฐานการควิบัคุมคุณภาพของไทยุ (TSQC 1) แปลมาจาก International Standard on Quality Control ของ 

International Federation of Accountants (IFAC) ปัจจุบัันเผู้ยุแพร่และบัังคับัใช้จำนวิน 1 ฉบัับั โด้ยุมีผู้ลบัังคับัใช้ต่ั�งแต่่

วิันที� 1 มกราคม 2557 

มาต่รฐานการบัริหารคุณภาพ (เดิ้มช่�อ มาต่รฐานการควิบัคุมคุณภาพ) ที�ประกาศึใช้ในปี 2564 และจะถ่อปฏิิบััติ่ในอนาคต่

จำนวิน 2 ฉบัับั มีด้ังต่่อไปนี�

 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ลุ่ำดับั รหัส ช่�อมาตรฐาน วิันที่ี�ถื่อปฏิิบััติ

1
มาต่รฐาน

การบัริหารคุณภาพ 
ฉบัับัที� 1

การบัริหารคุณภาพสำหรับัสำนักงานที�ให้บัริการด้า้นการต่รวิจสอบัหรอ่การสอบัทาน
งบัการเงินหร่องานให้ควิามเช่�อมั�นอ่�น ต่ลอด้จนบัริการเกี�ยุวิเน่�อง

15 ธุันวิาคม 2566

2
มาต่รฐาน

การบัริหารคุณภาพ 
ฉบัับัที� 2

การสอบัทานคุณภาพงาน 15 ธุันวิาคม 2566
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สถานทำี�ตั�งและข้อมูลการติด้ต่อ

สำานักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ี�อย้� เลุ่ข้ที่ี� 133 อาคัารสภาวิิชาชีพบััญชี ถืนนสุขุ้มวิิที่ 21 (อโศก)

แข้วิงคัลุ่องเตยเหน่อ เข้ตวิัฒนา กรุงเที่พฯ 10110

      02 685 2500     02 685 2501    www.tfac.or.th

      tfac@tfac.or.th      /tfac.family    @tfac.family    

ฝ่่ายวิชาการ

ส�วินงานวิิชาการมาตรฐานวิิชาชีพ
    2533, 2536, 2538, 2571
    academic-fap@tfac.or.th

ส�วินงานวิิชาการวิิชาชีพด้านอ่�น ๆ
(มาตรฐานการสอบับััญชี)
    2553 , 2563 , 2598
    auditing@tfac.or.th
    และ tsqc1@tfac.or.th

ฝ่่ายเลขานุการ

ส�วินงานเลุ่ข้านุการ 
มาตรฐานวิิชาชีพ
    2562, 2565, 2570, 2592
    secretary@tfac.or.th

ส�วินงานเลุ่ข้านกุารวิชิาชพีด้านอ่�น ๆ 
    2568 - 2569, 2576 – 2579,  
     2605 - 2607
    secretary@tfac.or.th

ฝ่่ายกฎหมาย

ส�วินงานกฎหมาย
    2506, 2520, 2586
    law@tfac.or.th

ฝ่่ายบัญชีและการเงิน

ส�วินงานบััญชี
    2518, 2541 - 2542, 2551
    tfac-account@tfac.or.th

ส�วินงานการเงิน
    2523, 2526, 2583
    finance@tfac.or.th

ส�วินงานโคัรงสร้างเที่คัโนโลุ่ยี 
แลุ่ะเคัร่อข้�าย

 2528, 2535
 it@tfac.or.th

ส�วินงานวิิศวิกรรมระบับัอาคัาร 
แลุ่ะคัวิามปลุ่อดภัย

 2512, 2521
 engineering@tfac.or.th

ศึูนย์อบรมทำด้สอบ 

และประเมินผล

ส�วินงานปฏิิบััติการอบัรม
 2504, 2508 – 2510, 2539, 

    2555 - 2559, 2572
 training@tfac.or.th

ฝ่่ายอ่น ๆ

ส�วินงานอำนวิยการ
 2519, 2599
 general-admin@tfac.or.th

ส�วินงานต�างประเที่ศ
 2573
 foreign-affairs@tfac.or.th

สำนักงานคัณะกรรมการ 
จรรยาบัรรณ

 2516, 2585, 2587 – 2589,  
    2604

ฝ่่ายบริการสมาชิก 

และกำากับดู้แล

ส�วินงานที่ะเบัียน
 2524 - 2525, 2529 - 2530, 2532 
 tfacmember@tfac.or.th

ส�วินงานกำกับัด้แลุ่หน�วิยงานอบัรม
 2511, 2531, 2561, 2574, 2584
 cpd@tfac.or.th

ส�วินงานที่ดสอบัผู้้้สอบับััญชี
 2580 - 2582
 cpaexam@tfac.or.th

ส�วินงานบัริการสมาชิก 
 2500, 2502
 tfac_service@tfac.or.th

ฝ่่ายบริหารจัด้การ

ส�วินงานจัดการ
 2513, 2547, 2549 – 2550, 2552
 tfac-admin@tfac.or.th

ส�วินงานบัุคัคัลุ่
 2527, 2503
 hr@tfac.or.th

ส�วินงานส่�อสารองคั์กร
 2514, 2543, 2567
 pr@tfac.or.th

ส�วินงานพัฒนาระบับัสารสนเที่ศ
 2534, 2564, 2566,  

    2608 - 2609
 it@tfac.or.th
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สำานักงานสาขาสงขลา

ภาควิิชาการบััญชี คณะวิิทยุาการจัด้การ
มหาวิิทยุาลัยุสงขลานครินทร์
เลขที� 15 ถนนกาญจนวินิช ต่ำบัลคอหงส์
อำเภอหาด้ใหญ่ จังหวิัด้สงขลา 90112

 062 968 4075, 081 969 1551

songkhla@tfac.or.th

สงขลา, ยุะลา, นราธุิวิาส, พัทลุง, สต่้ล, ต่รัง, ปัต่ต่านี

สำานักงานสาขาสุราษีฎร์ธานี

อาคารคณะวิิทยุาการจัด้การ มหาวิิทยุาลัยุราชภัฏิ
สุราษฎร์ธุานี ห้องสภาวิิชาชีพบััญชี 
ในพระบัรมราช้ปถัมภ์ ชั�น 3 
เลขที� 272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร  หม้่ 9 ต่ำบัลขุนทะเล 
อำเภอเม่อง จังหวิัด้สุราษฎร์ธุานี 84100

 093 549 5541, 091 915 5626 

surattanee@tfac.or.th

สุราษฎร์ธุานี, ชุมพร, ระนอง, นครศึรีธุรรมราช

สำานักงานสาขาเชียงใหม่

อาคารคณะบัริหารธุุรกิจ มหาวิิทยุาลัยุเชียุงใหม่ ชั�น 2
เลขที� 239 ถนนห้วิยุแก้วิ ต่ำบัลสุเทพ อำเภอเม่อง 
จังหวิัด้เชียุงใหม่ 50200

chiangmai@tfac.or.th

เชียุงใหม่, ลำพ้น, ลำปาง, พะเยุา, เชียุงรายุ, 
แม่ฮ่่องสอน, แพร่, น่าน

สำานักงานสาขาชลบุรี

อาคารเฉลิมพระเกียุรต่ิ คณะการจัด้การ
และการท่องเที�ยุวิ มหาวิิทยุาลยัุบัร้พา ชั�น 1 ห้อง 101B 
เลขที� 169 ถนนลงหาด้บัางแสน ต่ำบัลแสนสุข  
อำเภอเม่องชลบัุรี จังหวิัด้ชลบัุรี 20130

 092 892 9009

chonburi@tfac.or.th

ชลบัุรี, ฉะเชิงเทรา

สำานักงานสาขานครราชสีมา

คณะบัริหารธุุรกิจ
มหาวิิทยุาลัยุเทคโนโลยุีราชมงคลอีสาน
เลขที� 744 ถนนสุรนารายุณ์ อำเภอเม่อง
จังหวิัด้นครราชสีมา 30000

 098 496 2298

khorat@tfac.or.th

นครราชสีมา, ชัยุภ้มิ, ปราจีนบัุรี, สระบัุรี

สำานักงานสาขาขอนแก่น

คณะบัริหารธุุรกิจและการบััญชี มหาวิิทยุาลัยุขอนแก่น
เลขที� 123 ถนนมิต่รภาพ ต่ำบัลในเม่อง อำเภอเม่อง 
จังหวิัด้ขอนแก่น 40002

 062 159 1112

khonkean@tfac.or.th

ขอนแก่น, อุด้รธุานี, หนองคายุ, หนองบััวิลำภ้, เลยุ

สำานักงานสาขาภูเก็ต

เลขที� 26/227 หม้่ที� 9 ถนนศึักด้ิเด้ช ต่ำบัลวิิชิต่ 
อำเภอเม่อง จังหวิัด้ภ้เก็ต่ 83000

 081 892 8747, 081 245 5997

phuket@tfac.or.th

ภ้เก็ต่, กระบัี�, พังงา

สำานักงานสาขานครสวรรค์

เลขที� 89/11 ถนนมาตุ่ลี ต่ำบัลปากน�ำโพ
อำเภอเม่อง จังหวิัด้นครสวิรรค์ 60000

 081 680 0660, 081 379 0296, 083 954 1495

nakornsawan@tfac.or.th

นครสวิรรค์, อุทัยุธุานี, กำแพงเพชร, ลพบัุรี, ชัยุนาท
สิงห์บัุรี

สถานทำี�ตั�งและข้อมูลการติด้ต่อ
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สำานักงานสาขาพิษีณุโลก

ภาควิิชาบััญชี คณะบัริหารธุุรกิจ เศึรษฐศึาสต่ร์และ
การส่�อสาร มหาวิิทยุาลัยุนเรศึวิร
เลขที� 99 หม้่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวิรรค์
ต่ำบัลท่าโพธุิ� อำเภอเม่อง จังหวิัด้พิษณุโลก 65000

 081 532 1169, 089 707 6539 

phitsanulok@tfac.or.th

พิษณุโลก, พิจิต่ร, ต่าก, เพชรบั้รณ์, สุโขทัยุ, อุต่รด้ิต่ถ์

สำานักงานสาขาสุรินทำร์

คณะวิิทยุาการจัด้การ  
อาคารวิิทยุาลัยุ การจัด้การบัันทายุศึรี ชั�น 3
มหาวิิทยุาลัยุราชภัฏิสุรินทร์
เลขที� 186 หม้่ที� 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท
ต่ำบัลนอกเม่อง อำเภอเม่อง จังหวิัด้สุรินทร์ 32000

 063 428 9654

surin@tfac.or.th

สุรินทร์, บัุรีรัมยุ์, ร้อยุเอ็ด้, สระแก้วิ

สำานักงานสาขาอุบลราชธานี

คณะบัริหารธุุรกิจและการจัด้การ
มหาวิิทยุาลัยุราชภัฏิอุบัลราชธุานี 
เลขที� 2 ถนนราชธุานี ต่ำบัลในเม่อง 
อำเภอเม่อง จังหวิัด้อุบัลราชธุานี 34000

 081 877 5100, 081 547 3404 

ubon@tfac.or.th

อุบัลราชธุานี, ศึรีสะเกษ, ยุโสธุร, อำนาจเจริญ, 
มุกด้าหาร, บัึงกาฬ

สำานักงานสาขามหาสารคาม

คณะการบััญชีและการจัด้การ
มหาวิิทยุาลัยุมหาสารคาม 
เลขที� 41 หม้่ 20 ต่ำบัลขามเรียุง อำเภอกันทรวิิชัยุ
จังหวิัด้มหาสารคาม 44150

 086 234 6932, 085 855 6926

ubon@tfac.or.th

 มหาสารคาม, กาฬสินธุุ์, สกลนคร, นครพนม

สำานักงานสาขาระยอง

คณะบัริหารธุุรกิจ มหาวิิทยุาลัยุเทคโนโลยุี
พระจอมเกล้าพระนครเหน่อ วิิทยุาเขต่ระยุอง 
เลขที� 19 หม้่ 11 ต่ำบัลหนองละลอก อำเภอบั้านค่ายุ
จังหวิัด้ระยุอง 21120

 081 910 9994, 081 574 8353

rayong@tfac.or.th

ระยุอง, จันทบัุรี, ต่ราด้
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รายงานประจำาปี 2564

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2685 2500 โทรสาร 0 2685 2501

อีเมล tfac@tfac.or.th


