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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

ภาพที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้สภาวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

พันธกิจ (Missions)

สร้้างและพััฒนามาตร้ฐานทางวิิชาชีพับััญชี เพั่อให้้เป็็นที�ยอมร้ับั

   ทั�งภายในป็ร้ะเทศและร้ะดัับัสากล และเป็็นศูนย์ร้วิมองค์์ค์วิามรู้้ดั้านวิิชาชีพับััญชี 

พััฒนาและส่งเสร้ิมค์วิามรู้้ทางการ้บััญชีและศาสตร้์ที�เกี �ยวิข้้อง

   กับัวิิชาชีพับััญชีให้้มีค์วิามก้าวิห้น้าในวิิชาชีพั เพั่อเป็็นกลไกสำาค์ัญ

   ในการ้สนับัสนุนเศร้ษฐกิจข้องป็ร้ะเทศ  

ส่งเสร้ิมและกำากับัดัูแลผูู้้ป็ร้ะกอบัวิิชาชีพับััญชีให้้มีจร้ร้ยาบัร้ร้ณวิิชาชีพับััญชี 

เป็็นตัวิแทนข้องผูู้้ป็ร้ะกอบัวิิชาชีพับััญชีในการ้ร้่วิมมือกับัห้น่วิยงานต่าง ๆ 

   ทั�งภายในป็ร้ะเทศและร้ะดัับัสากล 

เป็็นองค์์กร้วิิชาชีพับััญชีที�มีร้ะบับัการ้จัดัการ้ที�ทันสมัย

   และให้้บัร้ิการ้อย่างมืออาชีพั 

Content

สาร้จากนายกสภาวิิชาชีพับััญชี

โค์ร้งสร้้างตามพัร้ะร้าชบััญญัติวิิชาชีพับััญชี พั.ศ. 2547

โค์ร้งสร้้างค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิิชาชีพับััญชี

ร้ายนามค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิิชาชีพับััญชี วิาร้ะป็ี 2563 - 2566

สรุ้ป็สถิิติการ้เข้้าร้่วิมป็ร้ะชุมข้องค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิิชาชีพับััญชี

โค์ร้งสร้้างองค์์กร้สภาวิิชาชีพับััญชี

ร้ายนามผูู้้บัร้ิห้าร้สภาวิิชาชีพับััญชี

สถิิติจำานวินสมาชิกสภาวิิชาชีพับััญชี

สถิิติการ้จัดัอบัร้ม/ สัมมนา

ป็ร้ะมวิลภาพักิจกร้ร้มที�สำาค์ัญ

สรุ้ป็ผู้ลการ้ดัำาเนินงาน

ร้วิมร้ายช่อห้ลักสูตร้อบัร้ม /สัมมนา

งบัการ้เงินและร้ายงานผูู้้สอบับััญชีร้ับัอนุญาต

(สำาห้ร้ับัป็ีสิ�นสุดัวิันที� 31 ธัันวิาค์ม พั.ศ. 2563)

ภาค์ผู้นวิก

สถิานที�ตั�งและข้้อมูลติดัต่อสภาวิิชาชีพับััญชี

สาร้บััญ
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STRATEGIES

ยุทธศาสตร ์

พัฒนาโครงสร้าง 

การบริหารจัดการ 

กระบวนการปฏิิบัติงาน 

เทคโนโลยี และบุคลากร 

สภาวิชาชีพบัญชี

ประสานความร่วมมือ 

ภาครัฐและเอกชน

รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

เพื่อให้มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี 

ได้รับการยอมรับ

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี

ให้มีความรู้ด้านบัญชี

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ส่งเสริมและกำากับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ให้ปฏิิบัติงานอย่างม ี

จรรยาบรรณ

กำาหนดมาตรฐาน 

วิชาชีพบัญชี

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ตามบริบทของประเทศไทย
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“Accurate 

and Timely”



MESSAGE FROM

President
สาร้จากนายกสภาวิ ิชาช ีพับััญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล

นายกสภาวิ ิชาช ีพับััญชี ในพัร้ะบัร้มร้าช ูป็ถิ ัมภ์

สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์ (สภาวิิชาชีพบััญชี) ปฏิิเสธไม่ได้้เลยว่ิาวิิกฤต 

ข้้างต้นกระทบัต่อการด้ำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ข้องสภาวิิชาชีพบััญชีเป็นอย่างมาก ทำาให้้ 

สภาวิิชาชีพบััญชีต้องปรับัเปลี�ยนกำาห้นด้การและแผนงานต่าง ๆ  ให้้รองรับักับัสถัานการณ์์

อยา่งตอ่เน่�อง เช่น การจดั้อบัรม การจดั้ประชมุให้ญ่สามญัประจำาปี และการจดั้ประชมุให้ญ่

วิิสามัญเพ่�อการเล่อกตั�ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผมและคณ์ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

ยั งคง มุ่งมั�นที�จะพัฒนาองค์กรวิิชาชีพข้องพวิกเราให้้สามารถัปรับัตัวิเข้้ากับั 

การเปลี�ยนแปลงอันรวิด้เร็วิข้องโลกและเติบัโตได้้อย่างมั�นคงยั�งย่น โด้ยยึด้วัิตถุัประสงค์ห้ลัก 

และทิศทางการทำางาน ค่อ เพ่�อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี ให้้เป็น 

ม่ออาชีพร่วิมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบัรรณ์ 

นอกจากนี� สภาวิิชาชีพบััญชีได้้มีการปรับัปรุงกระบัวินการทำางานในห้ลาย ๆ ด้้าน 

ให้้เป็นไปอย่างมีระบับัและมีประสิทธิภาพมากขึ้�น โด้ยลด้ขั้�นตอนการทำางานให้้มีควิาม

กระชับัรวิด้เร็วิ เพ่�อให้้การส่งมอบับัริการที�มีคุณ์ภาพและเกิด้ประโยชน์สูงสุด้แก่สมาชิก อาทิ 

        การนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการให้บริการสมาชิก 

        ให้สะดวกและรวดเร็ว

 

โด้ยในปีที�ผ่านมาสภาวิิชาชีพบััญชีได้้เปิด้ระบับัการให้้บัริการแก่สมาชิกผ่านระบับัออนไลน์

เพิ�มเติมห้ลายระบับั เพ่�อเป็นการอำานวิยควิามสะด้วิกให้้แก่สมาชิกสามารถัทำาธุรกรรม 

กับัสภาวิิชาชีพบััญชีได้้ในทุกสถัานที�ทุกเวิลา เช่น ระบับัฝึึกหั้ด้งาน ระบับัทะเบัียน

นิตบิัคุคล และระบับัห้น่วิยงานผู้จดั้การอบัรม เป็นต้น นอกจากนี� สภาวิิชาชีพบััญชีได้้เพิ�ม 

ช่องทางการติด้ต่อส่�อสารผ่าน Live chat บันเว็ิบัไซต์สภาวิิชาชีพบััญชี เพ่�อเป็นอีกห้นึ�ง

ทางเล่อกให้้สมาชิกสามารถัติด้ต่อกับัส่วินงานต่าง ๆ  ข้องสภาวิิชาชีพบััญชีได้้อยา่งรวิด้เร็วิ 

สวััสดีีครัับ ท่่านสมาชิิกทุ่กท่่าน 

ในปี็ 2563 ที�ผู้่านมา นับัไดั้วิ่าเป็็นอีกปี็ที�ห้นักห้น่วิงและเป็็นค์วิามท้าท้ายข้องพัวิกเร้า 

ที�ต้องเผู้ชิญกับัวิิกฤตโร้ค์ร้ะบัาดั COVID-19 ค์ร้ั�งให้ม่อีกค์ร้ั�ง เพัร้าะวิิกฤตการ้ณ์นี� 

นอกจากจะส่งผู้ลต่อสุข้ภาพัทั�งทางร่้างกายและจิตใจแล้วิยังกร้ะทบัต่อวิิถีิชีวิิต 

ข้องพัวิกเร้าอย่างห้ลีกเลี�ยงไมไ่ดั ้อย่างไร้แลว้ิผู้มเชอ่วิา่พัวิกเร้าทกุค์นจะสามาร้ถิฝ่า่ฟันั

และผู้า่นพัน้อปุ็สร้ร้ค์ตา่ง ๆ  ไป็ไดัอ้ยา่งแนน่อน โดัยนำาวิกิฤตนี�มาเป็น็บัทเร้ยีนในการ้ดัำาเนนิ

ชีวิิตและการ้ทำางานอย่างร้อบัค์อบัมากข้้�น
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MESSAGE FROM

President
สาร้จากนายกสภาวิ ิชาช ีพับััญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล

นายกสภาวิ ิชาช ีพับััญชี ในพัร้ะบัร้มร้าช ูป็ถิ ัมภ์

สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์ (สภาวิิชาชีพบััญชี) ปฏิิเสธไม่ได้้เลยว่ิาวิิกฤต 

ข้้างต้นกระทบัต่อการด้ำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ข้องสภาวิิชาชีพบััญชีเป็นอย่างมาก ทำาให้้ 

สภาวิิชาชีพบััญชีต้องปรับัเปลี�ยนกำาห้นด้การและแผนงานต่าง ๆ  ให้้รองรับักับัสถัานการณ์์

อยา่งตอ่เน่�อง เช่น การจดั้อบัรม การจดั้ประชมุให้ญ่สามญัประจำาปี และการจดั้ประชมุให้ญ่

วิิสามัญเพ่�อการเล่อกตั�ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผมและคณ์ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

ยั งคง มุ่งมั�นที�จะพัฒนาองค์กรวิิชาชีพข้องพวิกเราให้้สามารถัปรับัตัวิเข้้ากับั 

การเปลี�ยนแปลงอันรวิด้เร็วิข้องโลกและเติบัโตได้้อย่างมั�นคงยั�งย่น โด้ยยึด้วัิตถุัประสงค์ห้ลัก 

และทิศทางการทำางาน ค่อ เพ่�อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี ให้้เป็น 

ม่ออาชีพร่วิมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบัรรณ์ 

นอกจากนี� สภาวิิชาชีพบััญชีได้้มีการปรับัปรุงกระบัวินการทำางานในห้ลาย ๆ ด้้าน 

ให้้เป็นไปอย่างมีระบับัและมีประสิทธิภาพมากขึ้�น โด้ยลด้ขั้�นตอนการทำางานให้้มีควิาม

กระชับัรวิด้เร็วิ เพ่�อให้้การส่งมอบับัริการที�มีคุณ์ภาพและเกิด้ประโยชน์สูงสุด้แก่สมาชิก อาทิ 

        การนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการให้บริการสมาชิก 

        ให้สะดวกและรวดเร็ว

 

โด้ยในปีที�ผ่านมาสภาวิิชาชีพบััญชีได้้เปิด้ระบับัการให้้บัริการแก่สมาชิกผ่านระบับัออนไลน์

เพิ�มเติมห้ลายระบับั เพ่�อเป็นการอำานวิยควิามสะด้วิกให้้แก่สมาชิกสามารถัทำาธุรกรรม 

กับัสภาวิิชาชีพบััญชีได้้ในทุกสถัานที�ทุกเวิลา เช่น ระบับัฝึึกหั้ด้งาน ระบับัทะเบีัยน

นิตบิัคุคล และระบับัห้น่วิยงานผู้จัด้การอบัรม เป็นต้น นอกจากนี� สภาวิิชาชีพบััญชีได้้เพิ�ม 

ช่องทางการติด้ต่อส่�อสารผ่าน Live chat บันเว็ิบัไซต์สภาวิิชาชีพบััญชี เพ่�อเป็นอีกห้นึ�ง

ทางเล่อกให้้สมาชิกสามารถัติด้ต่อกับัส่วินงานต่าง ๆ  ข้องสภาวิิชาชีพบััญชีได้้อยา่งรวิด้เร็วิ 

สวััสดีีครัับ ท่่านสมาชิิกทุ่กท่่าน 

ในปี็ 2563 ที�ผู้่านมา นับัไดั้วิ่าเป็็นอีกปี็ที�ห้นักห้น่วิงและเป็็นค์วิามท้าท้ายข้องพัวิกเร้า 

ที�ต้องเผู้ชิญกับัวิิกฤตโร้ค์ร้ะบัาดั COVID-19 ค์ร้ั�งให้ม่อีกค์ร้ั�ง เพัร้าะวิิกฤตการ้ณ์นี� 

นอกจากจะส่งผู้ลต่อสุข้ภาพัทั�งทางร่้างกายและจิตใจแล้วิยังกร้ะทบัต่อวิิถีิชีวิิต 

ข้องพัวิกเร้าอย่างห้ลีกเลี�ยงไมไ่ดั ้อย่างไร้แลว้ิผู้มเชอ่วิา่พัวิกเร้าทกุค์นจะสามาร้ถิฝ่า่ฟันั

และผู้า่นพัน้อปุ็สร้ร้ค์ตา่ง ๆ  ไป็ไดัอ้ยา่งแนน่อน โดัยนำาวิกิฤตนี�มาเป็น็บัทเร้ยีนในการ้ดัำาเนนิ

ชีวิิตและการ้ทำางานอย่างร้อบัค์อบัมากข้้�น
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        การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

        ผ่านช่องทางออนไลน์

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้จัด้กิจกรรมส่งเสริมและช่วิยเห้ล่อ 

การพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�องทางวิิชาชีพ (CPD) ข้อง

สมาชิกในสถัานการณ์์การแพร่ระบัาด้ข้อง COVID-19 

อย่างต่อเน่�อง โด้ยจัด้การอบัรมห้ร่อเสวินาผ่าน 

เฟซบุั�กไลฟ์ข้องสภาวิิชาชีพบััญชี เพ่�อให้้สมาชิกสามารถั

รับัชมและสามารถันับัเป็นจำานวินชั�วิโมง CPD ที�ไม่เป็น

ทางการข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตได้้ ซึ�งในปีที�ผ่านมา 

ได้้มีการจัด้อบัรมห้ร่อเสวินามากกว่ิา 30 หั้วิข้้อ 

        มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชี

        รับอนุญาตในการเข้ารับการฝึึกอบรม 

        หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ออกมาตรการผ่อนผันในการพัฒนา

ควิามรู้ต่อเน่�องทางวิิชาชีพ (CPD) ที� เป็นทางการ 

ให้้แก่ผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตและผู้ทำาบััญชี โด้ยอนุโลม 

ให้้นำาชั�วิโมง CPD ที�ไม่ เป็นทางการมาทด้แทนได้้ 

และชั�วิโมง CPD ที�เป็นทางการที�ยังไม่ได้้ย่�นนับัเป็น

ชั�วิโมง CPD ในปี 2563 สามารถันำาไปนับัรวิมเป็นชั�วิโมง 

CPD ที� เ ป็นทางการใน ปี  2564 ไ ด้้  ตลอด้จน 

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ให้้ควิามช่วิยเห้ล่อแก่ห้น่วิยงาน 

ผู้จัด้การอบัรม โด้ยการยกเว้ินค่าด้ำาเนินการในการ

เล่�อนห้ร่อยกเลิก ห้ร่อการเปลี�ยนแปลงห้ลักสูตร 

ในกรณี์วิิทยากรได้้รับัควิามเห็้นชอบัไว้ิแล้วิในปี 2563

ห้ลังจากสิ�นสุด้ระยะเวิลาการย่�นชั�วิโมง CPD ข้องปี 2563 

ในวิันที� 31 ธันวิาคม 2563 มีผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 

จำานวินห้นึ�งเกิด้ควิามเข้้าใจคลาด้เคล่�อนเกี�ยวิกับัวิิธีการ

ย่�นชั�วิโมง CPD ที�เป็นทางการข้องปี 2563  ในการใช้สิทธิ 

โอนย้ายไปเป็นชั�วิโมง CPD ที�เป็นทางการข้องปี 2564 

ห้ร่อไม่ได้้ทำารายการโอนย้ายชั�วิโมง CPD  ที�เป็นทางการ

ข้องปี 2563 ในห้ลักสูตรที�ยังไม่ได้้นับัชั�วิโมง CPD 

ตามระยะเวิลาที�กำาห้นด้

สภาวิิชาชีพบััญชีจึงผ่อนผันให้้ผู้สอบับััญชีที�ยังไม่ได้้

ด้ำาเนินการด้ังกล่าวิสามารถัข้อใช้สิทธิข้อโอนย้ายชั�วิโมง 

CPD ที�เป็นทางการข้องปี 2563 ไปเป็นข้องชั�วิโมง CPD 

ที�เป็นทางการข้องปี 2564 ได้้ โด้ยผู้สอบับััญชีสามารถั 

ย่�นห้นังส่อข้อผ่อนผันได้้ภายในวิันที� 30 มิถุันายน 

พ .ศ .  2564  นอกจากน ี �  ผมและคณ์ะกรรมการ 

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ ร่วิมกันผลักดั้นให้้มีการจัด้ทำา 

โครงการห้ร่อ กิจกรรมต่าง  ๆ ที� เ ป็นประโยชน์ 

แก่ผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีทุกท่าน แต่ทั�งนี�อาจต้อง 

ใ ช้ ร ะ ย ะ เวิ ล าพอสมควิ ร ใ นก า ร ใ ห้้ สั ม ฤท ธิ� ผ ล 

ตามวัิตถุัประสงค์ อาทิ โครงการจัด้ตั�งสถัาบัันพัฒนา

ศักยภาพทางวิิชาชีพชั�นสูง (TFAC Academy) 

เพ่�อเป็นศูนยร์วิมข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี องค์ควิามรู้ 

ด้้านการบััญชี รวิมถึังงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้้องกับัวิิชาชีพบััญชี 

ซึ�งจะช่วิยพัฒนาควิามรู้ ควิามสามารถั และทักษะ

ที� จำา เ ป็ นข้อง ผู้ป ระกอบั วิิช า ชีพ บััญ ชี ใ ห้้ ทั น กับั 

สภาพแวิด้ล้อมทางธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไป โครงการ

พัฒนาระบับั e-Learning เพ่�อใช้ในการจัด้การพัฒนา

ควิามรู้ต่อเน่�องทางวิิชาชีพในรูปแบับัส่�ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่�อให้้สอด้คลอ้งกับัวิิถีัชีวิิตให้ม่ ตอบัสนองตอ่พฤติกรรม

การเรียนรู้ข้องคนรุ่นให้ม่ในยุคดิ้จิทัล และการปรับัปรุง

เว็ิบัไซต์สภาวิิชาชีพบััญชีให้้สามารถัเข้้าถัึงข้้อมูลต่าง ๆ 

ได้้ ง่าย โด้ยข้ณ์ะนี�อยู่ ระห้ว่ิางสำารวิจคิด้เห็้นและ 

ควิามต้องการข้องผู้ใช้บัริการเว็ิบัไซต์ www.tfac.or.th 

เพ่�อนำามาเป็นข้้อมูลประกอบัการวิิเคราะห์้ปรับัปรุง

เว็ิบัไซต์สภาวิิชาชีพบััญชีให้้ตรงต่อควิามต้องการ 

ข้องผู้ใช้บัริการ 

ทั�งห้มด้นี�เป็นเพียงส่วินห้นึ�งเท่านั�นที�ผมได้้ห้ยิบัยก 

มาเล่า สู่ กันฟัง ซึ� ง ในโอกาสห้น้าผมจะข้อมาเล่า 

ควิามค่บัห้น้าข้องการด้ำาเนินโครงการต่าง ๆ ให้้ท่าน

สมาชิกทราบัอีกครั�งครับั

สุดัท้ายนี� ผู้มข้อเป็็นตัวิแทนค์ณะกร้ร้มการ้ 

ค์ณะผูู้้บัร้ิห้าร้และเจ้าห้น้าที�ทุกค์น ข้อบัพัร้ะค์ุณท่านสมาชิก 

ที�ไดั้มอบัค์วิามไวิ้วิางใจ และให้้ค์วิามร้่วิมมือ 

ในการ้พััฒนาวิิชาชีพับััญชีดั้วิยดัีเสมอมา 

ซึ่้�งสภาวิิชาชีพับััญชีจะสามาร้ถิก้าวิต่อไป็ไดั้ 

อย่างสง่างามและยั�งยืนต้องอาศัยค์วิามเช่อมั�น 

และแร้งสนับัสนุนจากสมาชิกทุกท่าน เพัร้าะท้ายที�สุดัแล้วิ

พัวิกเร้าทุกค์น ค์ือ ผูู้้ป็ร้ะกอบัวิิชาชีพับััญชี 

ที�ล้วินมุ่งห้วัิงจะเห็้นวิิชาชีพับััญชีอันเป็็นที�รั้กยิ�งข้องพัวิกเร้า 

เติบัโตเจริ้ญก้าวิห้น้าและมั�นค์งอย่างเต็มภาค์ภูมิ
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        การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

        ผ่านช่องทางออนไลน์

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้จัด้กิจกรรมส่งเสริมและช่วิยเห้ล่อ 

การพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�องทางวิิชาชีพ (CPD) ข้อง

สมาชิกในสถัานการณ์์การแพร่ระบัาด้ข้อง COVID-19 

อย่างต่อเน่�อง โด้ยจัด้การอบัรมห้ร่อเสวินาผ่าน 

เฟซบุั�กไลฟ์ข้องสภาวิิชาชีพบััญชี เพ่�อให้้สมาชิกสามารถั

รับัชมและสามารถันับัเป็นจำานวินชั�วิโมง CPD ที�ไม่เป็น

ทางการข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตได้้ ซึ�งในปีที�ผ่านมา 

ได้้มีการจัด้อบัรมห้ร่อเสวินามากกว่ิา 30 หั้วิข้้อ 

        มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชี

        รับอนุญาตในการเข้ารับการฝึึกอบรม 

        หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ออกมาตรการผ่อนผันในการพัฒนา

ควิามรู้ต่อเน่�องทางวิิชาชีพ (CPD) ที� เป็นทางการ 

ให้้แก่ผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตและผู้ทำาบััญชี โด้ยอนุโลม 

ให้้นำาชั�วิโมง CPD ที�ไม่ เป็นทางการมาทด้แทนได้้ 

และชั�วิโมง CPD ที�เป็นทางการที�ยังไม่ได้้ย่�นนับัเป็น

ชั�วิโมง CPD ในปี 2563 สามารถันำาไปนับัรวิมเป็นชั�วิโมง 

CPD ที� เ ป็นทางการใน ปี  2564 ไ ด้้  ตลอด้จน 

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ให้้ควิามช่วิยเห้ล่อแก่ห้น่วิยงาน 

ผู้จัด้การอบัรม โด้ยการยกเว้ินค่าด้ำาเนินการในการ

เล่�อนห้ร่อยกเลิก ห้ร่อการเปลี�ยนแปลงห้ลักสูตร 

ในกรณี์วิิทยากรได้้รับัควิามเห็้นชอบัไว้ิแล้วิในปี 2563

ห้ลังจากสิ�นสุด้ระยะเวิลาการย่�นชั�วิโมง CPD ข้องปี 2563 

ในวิันที� 31 ธันวิาคม 2563 มีผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 

จำานวินห้นึ�งเกิด้ควิามเข้้าใจคลาด้เคล่�อนเกี�ยวิกับัวิิธีการ

ย่�นชั�วิโมง CPD ที�เป็นทางการข้องปี 2563  ในการใช้สิทธิ 

โอนย้ายไปเป็นชั�วิโมง CPD ที�เป็นทางการข้องปี 2564 

ห้ร่อไม่ได้้ทำารายการโอนย้ายชั�วิโมง CPD  ที�เป็นทางการ

ข้องปี 2563 ในห้ลักสูตรที�ยังไม่ได้้นับัชั�วิโมง CPD 

ตามระยะเวิลาที�กำาห้นด้

สภาวิิชาชีพบััญชีจึงผ่อนผันให้้ผู้สอบับััญชีที�ยังไม่ได้้

ด้ำาเนินการด้ังกล่าวิสามารถัข้อใช้สิทธิข้อโอนย้ายชั�วิโมง 

CPD ที�เป็นทางการข้องปี 2563 ไปเป็นข้องชั�วิโมง CPD 

ที�เป็นทางการข้องปี 2564 ได้้ โด้ยผู้สอบับััญชีสามารถั 

ย่�นห้นังส่อข้อผ่อนผันได้้ภายในวิันที� 30 มิถุันายน 

พ .ศ .  2564  นอกจากน ี �  ผมและคณ์ะกรรมการ 

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ ร่วิมกันผลักดั้นให้้มีการจัด้ทำา 

โครงการห้ร่อ กิจกรรมต่าง  ๆ ที� เ ป็นประโยชน์ 

แก่ผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีทุกท่าน แต่ทั�งนี�อาจต้อง 

ใ ช้ ร ะ ย ะ เวิ ล า พ อสมควิ ร ใ นก า ร ใ ห้้ สั ม ฤท ธิ� ผ ล 

ตามวัิตถุัประสงค์ อาทิ โครงการจัด้ตั�งสถัาบัันพัฒนา

ศักยภาพทางวิิชาชีพชั�นสูง (TFAC Academy) 

เพ่�อเป็นศูนยร์วิมข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี องค์ควิามรู้ 

ด้้านการบััญชี รวิมถึังงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้้องกับัวิิชาชีพบััญชี 

ซึ�งจะช่วิยพัฒนาควิามรู้ ควิามสามารถั และทักษะ

ที� จำา เ ป็ นข้อง ผู้ป ระกอบั วิิช า ชีพ บััญ ชี ใ ห้้ ทั น กับั 

สภาพแวิด้ล้อมทางธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไป โครงการ

พัฒนาระบับั e-Learning เพ่�อใช้ในการจัด้การพัฒนา

ควิามรู้ต่อเน่�องทางวิิชาชีพในรูปแบับัส่�ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่�อให้้สอด้คลอ้งกับัวิิถีัชีวิิตให้ม่ ตอบัสนองตอ่พฤติกรรม

การเรียนรู้ข้องคนรุ่นให้ม่ในยุคดิ้จิทัล และการปรับัปรุง

เว็ิบัไซต์สภาวิิชาชีพบััญชีให้้สามารถัเข้้าถัึงข้้อมูลต่าง ๆ 

ได้้ ง่าย โด้ยข้ณ์ะนี�อยู่ ระห้ว่ิางสำารวิจคิด้เห็้นและ 

ควิามต้องการข้องผู้ใช้บัริการเว็ิบัไซต์ www.tfac.or.th 

เพ่�อนำามาเป็นข้้อมูลประกอบัการวิิเคราะห์้ปรับัปรุง

เว็ิบัไซต์สภาวิิชาชีพบััญชีให้้ตรงต่อควิามต้องการ 

ข้องผู้ใช้บัริการ 

ทั�งห้มด้นี�เป็นเพียงส่วินห้นึ�งเท่านั�นที�ผมได้้ห้ยิบัยก 

มาเล่า สู่ กันฟัง ซึ� ง ในโอกาสห้น้าผมจะข้อมาเล่า 

ควิามค่บัห้น้าข้องการด้ำาเนินโครงการต่าง ๆ ให้้ท่าน

สมาชิกทราบัอีกครั�งครับั

สุดัท้ายนี� ผู้มข้อเป็็นตัวิแทนค์ณะกร้ร้มการ้ 

ค์ณะผูู้้บัร้ิห้าร้และเจ้าห้น้าที�ทุกค์น ข้อบัพัร้ะค์ุณท่านสมาชิก 

ที�ไดั้มอบัค์วิามไวิ้วิางใจ และให้้ค์วิามร้่วิมมือ 

ในการ้พััฒนาวิิชาชีพับััญชีดั้วิยดัีเสมอมา 

ซึ่้�งสภาวิิชาชีพับััญชีจะสามาร้ถิก้าวิต่อไป็ไดั้ 

อย่างสง่างามและยั�งยืนต้องอาศัยค์วิามเช่อมั�น 

และแร้งสนับัสนุนจากสมาชิกทุกท่าน เพัร้าะท้ายที�สุดัแล้วิ

พัวิกเร้าทุกค์น ค์ือ ผูู้้ป็ร้ะกอบัวิิชาชีพับััญชี 

ที�ล้วินมุ่งห้วัิงจะเห็้นวิิชาชีพับััญชีอันเป็็นที�รั้กยิ�งข้องพัวิกเร้า 

เติบัโตเจริ้ญก้าวิห้น้าและมั�นค์งอย่างเต็มภาค์ภูมิ

9TFAC ANNUAL REPORT 2020

“Solution Focused 

and Value Creation”



1. ด้้านการทำาบััญชี
2. ด้้านการสอบับััญชี
3. ด้้านการบััญชีบัริห้าร
4. ด้้านการวิางระบับับััญชี
5. ด้้านการบััญชีภาษีอากร
6. ด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบััญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (มาตรา 32)

ร้วิม  6  ค์น

แต่งตั�ง 9 - 15 คน โด้ยควิามเห้็นชอบั
ข้องที�ประชุมให้ญ่สภาวิิชาชีพบััญชี
กรรมการจรรยาบัรรณ์ต้องไม่ด้ำารง

ตำาแห้น่งนายกสภาวิิชาชีพบััญชี ห้ร่อ
กรรมการ ห้ร่ออนุกรรมการอ่�น

ตามพระราชบััญญัตินี�

คณะกรรมการจรรยาบรรณ (มาตรา 50)

• ปลัด้กระทรวิงพาณิ์ชย์
• เลข้าธิการคณ์ะกรรมการกำากับั 
 และส่งเสริมการประกอบัธุรกิจประกันภัย
• อธิบัดี้กรมสรรพากร
• ผู้ว่ิาการตรวิจเงินแผ่นดิ้น
• ผู้ว่ิาการธนาคารแห่้งประเทศไทย
• เลข้าธิการสำานักงานคณ์ะกรรมการ 
 กำากับัห้ลักทรัพย์และตลาด้ห้ลักทรัพย์

• นายกสภาวิิชาชีพบััญชี
• ประธานสภาอุตสาห้กรรมแห่้งประเทศไทย
• ประธานสมาคมธนาคารไทย
• ประธานกรรมการห้อการค้าไทย
• ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 2 คน
• ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านกฎห้มาย 1 คน
• อธิบัดี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (มาตรา 59)

• นายกสภาวิิชาชีพบััญชี
• ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 6 ด้้าน 6 คน
• ประธานคณ์ะกรรมการกำาห้นด้มาตรฐานการบััญชี
• ประธานคณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์
• กรรมการผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 2 คน
• กรรมการผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านกฎห้มาย 1 คน
• กรรมการ 5 คน

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 22)

• ผู้ทรงคุณ์วุิฒิ 7 - 11 คน
• ผู้แทนสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับั 
 และส่งเสริมการประกอบัธุรกิจประกันภัย
• ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• ผู้แทนกรมสรรพากร
• ผู้แทนธนาคารแห่้งประเทศไทย
• ผู้แทนสำานักงานการตรวิจเงินแผ่นดิ้น
• ผู้แทนสำานักงานคณ์ะกรรมการ 
 กำากับัห้ลักทรัพย์และตลาด้ห้ลักทรัพย์

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี (มาตรา 33)

สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 6)

โครงสร้างตามพระราชบัญญัติว ิชาช ีพบัญชี พ.ศ. 2547

ร้วิม  14  ค์น

ร้วิม  17  ค์น

ร้วิม  13 - 17  ค์น

ร้วิม  9 - 15  ค์น

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายสุุรชััย สุนธิิรติิ

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธินากุุล

โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาช ีพบัญชี

ประธานคณะกรรมการ 

กำาหนดมาตรฐานการบัญชี

รองศาสุติราจารย์ ดร.วรศักุดิ� ทุมมานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสุติราจารย์สุมฤกุษ์์ กุฤษ์ณามระ 
ด้้านบััญชี

รองศาสุติราจารย์ ดร.ดนุชัา คุุณพนิชักิุจ 
ด้้านบััญชี

นายธินพิชัญ์์ มูลพฤกุษ์์ 

ด้้านกฎห้มาย

ผูู้�ช่ัวยศาสุติราจารย์ ดร.ธีิรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ 
พัฒนาวิิชาชีพบััญชี

นางสุุวิมล กุฤติยาเกีุยรณ์ 
นายทะเบีัยน 

นายฉััติรชััย วิไลรัตินสุุวรรณ 
เห้รัญญิก

นายปิิยะพงศ์ แสุงภััทราชััย 
ประชาสัมพันธ์

นายสุุพจน์ สิุงห์์เสุน่ห์์ 
เลข้าธิการ

กรรมการ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

นายพิชิัติ ลีละพันธ์ิเมธิา 
ด้้านการทำาบััญชี

นายวินิจ ศิลามงคุล 
ด้้านการสอบับััญชี

นางสุาวภััทรลดา สุง่าแสุง 
ด้้านการบััญชีบัริห้าร

ดร.เยาวลักุษ์ณ์ ชัาติิบััญ์ชัาชััย 
ด้้านการวิางระบับับััญชี

นายอนันต์ิ สิุริแสุงทักุษิ์ณ 
ด้้านการบััญชีภาษีอากร

รองศาสุติราจารย์ ดร.ศิลปิพร ศรีจั�นเพชัร 
 ด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบััญชี

10 TFAC ANNUAL REPORT 2020



1. ด้้านการทำาบััญชี
2. ด้้านการสอบับััญชี
3. ด้้านการบััญชีบัริห้าร
4. ด้้านการวิางระบับับััญชี
5. ด้้านการบััญชีภาษีอากร
6. ด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบััญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (มาตรา 32)

ร้วิม  6  ค์น

แต่งตั�ง 9 - 15 คน โด้ยควิามเห้็นชอบั
ข้องที�ประชุมให้ญ่สภาวิิชาชีพบััญชี
กรรมการจรรยาบัรรณ์ต้องไม่ด้ำารง

ตำาแห้น่งนายกสภาวิิชาชีพบััญชี ห้ร่อ
กรรมการ ห้ร่ออนุกรรมการอ่�น

ตามพระราชบััญญัตินี�

คณะกรรมการจรรยาบรรณ (มาตรา 50)

• ปลัด้กระทรวิงพาณิ์ชย์
• เลข้าธิการคณ์ะกรรมการกำากับั 
 และส่งเสริมการประกอบัธุรกิจประกันภัย
• อธิบัดี้กรมสรรพากร
• ผู้ว่ิาการตรวิจเงินแผ่นดิ้น
• ผู้ว่ิาการธนาคารแห่้งประเทศไทย
• เลข้าธิการสำานักงานคณ์ะกรรมการ 
 กำากับัห้ลักทรัพย์และตลาด้ห้ลักทรัพย์

• นายกสภาวิิชาชีพบััญชี
• ประธานสภาอุตสาห้กรรมแห่้งประเทศไทย
• ประธานสมาคมธนาคารไทย
• ประธานกรรมการห้อการค้าไทย
• ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 2 คน
• ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านกฎห้มาย 1 คน
• อธิบัดี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (มาตรา 59)

• นายกสภาวิิชาชีพบััญชี
• ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 6 ด้้าน 6 คน
• ประธานคณ์ะกรรมการกำาห้นด้มาตรฐานการบััญชี
• ประธานคณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์
• กรรมการผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 2 คน
• กรรมการผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านกฎห้มาย 1 คน
• กรรมการ 5 คน

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 22)

• ผู้ทรงคุณ์วุิฒิ 7 - 11 คน
• ผู้แทนสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับั 
 และส่งเสริมการประกอบัธุรกิจประกันภัย
• ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• ผู้แทนกรมสรรพากร
• ผู้แทนธนาคารแห่้งประเทศไทย
• ผู้แทนสำานักงานการตรวิจเงินแผ่นดิ้น
• ผู้แทนสำานักงานคณ์ะกรรมการ 
 กำากับัห้ลักทรัพย์และตลาด้ห้ลักทรัพย์

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี (มาตรา 33)

สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 6)

โครงสร้างตามพระราชบัญญัติว ิชาช ีพบัญชี พ.ศ. 2547

ร้วิม  14  ค์น

ร้วิม  17  ค์น

ร้วิม  13 - 17  ค์น

ร้วิม  9 - 15  ค์น

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นายสุุรชััย สุนธิิรติิ

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธินากุุล

โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาช ีพบัญชี

ประธานคณะกรรมการ 

กำาหนดมาตรฐานการบัญชี

รองศาสุติราจารย์ ดร.วรศักุดิ� ทุมมานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสุติราจารย์สุมฤกุษ์์ กุฤษ์ณามระ 
ด้้านบััญชี

รองศาสุติราจารย์ ดร.ดนุชัา คุุณพนิชักิุจ 
ด้้านบััญชี

นายธินพิชัญ์์ มูลพฤกุษ์์ 

ด้้านกฎห้มาย

ผูู้�ช่ัวยศาสุติราจารย์ ดร.ธีิรชััย อรุณเรืองศิริเลิศ 
พัฒนาวิิชาชีพบััญชี

นางสุุวิมล กุฤติยาเกีุยรณ์ 
นายทะเบีัยน 

นายฉััติรชััย วิไลรัตินสุุวรรณ 
เห้รัญญิก

นายปิิยะพงศ์ แสุงภััทราชััย 
ประชาสัมพันธ์

นายสุุพจน์ สิุงห์์เสุน่ห์์ 
เลข้าธิการ

กรรมการ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

นายพิชิัติ ลีละพันธ์ิเมธิา 
ด้้านการทำาบััญชี

นายวินิจ ศิลามงคุล 
ด้้านการสอบับััญชี

นางสุาวภััทรลดา สุง่าแสุง 
ด้้านการบััญชีบัริห้าร

ดร.เยาวลักุษ์ณ์ ชัาติิบััญ์ชัาชััย 
ด้้านการวิางระบับับััญชี

นายอนันต์ิ สิุริแสุงทักุษิ์ณ 
ด้้านการบััญชีภาษีอากร

รองศาสุติราจารย์ ดร.ศิลปิพร ศรีจั�นเพชัร 
 ด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบััญชี
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ร้ายนามค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิ ิชาช ีพับััญชี

วิาร้ะป็ ี 2563 - 2566

TFAC COMMITTEE

1. นายวรวิทย์  เจนธนากุล  นายกสภาวิิชาชีพับััญชี

2. ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กร้ร้มการ้และพััฒนาวิิชาชีพับััญชีและอุป็นายกค์นที�ห้น้�ง

3. นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้บััญชีภาษีอากร้ 

      และอุป็นายกค์นที�สอง

4. ศ.สมฤกษ์   กฤษณามระ  ผูู้้ทร้งค์ุณวิุฒิดั้านบััญชี

5. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ  ผูู้้ทร้งค์ุณวิุฒิดั้านบััญชี

6. นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์  ผูู้้ทร้งค์ุณวิุฒิดั้านกฎห้มาย

7. รศ. ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้กำาห้นดัมาตร้ฐานการ้บััญชี

8. นายสุรชัย   สนธิรต ิ  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้จร้ร้ยาบัร้ร้ณ
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ร้ายนามค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิ ิชาช ีพับััญชี

วิาร้ะป็ ี 2563 - 2566

TFAC COMMITTEE

1. นายวรวิทย์  เจนธนากุล  นายกสภาวิิชาชีพับััญชี

2. ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กร้ร้มการ้และพััฒนาวิิชาชีพับััญชีและอุป็นายกค์นที�ห้น้�ง

3. นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้บััญชีภาษีอากร้ 

      และอุป็นายกค์นที�สอง

4. ศ.สมฤกษ์   กฤษณามระ  ผูู้้ทร้งค์ุณวิุฒิดั้านบััญชี

5. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ  ผูู้้ทร้งค์ุณวิุฒิดั้านบััญชี

6. นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์  ผูู้้ทร้งค์ุณวิุฒิดั้านกฎห้มาย

7. รศ. ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้กำาห้นดัมาตร้ฐานการ้บััญชี

8. นายสุรชัย   สนธิรต ิ  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้จร้ร้ยาบัร้ร้ณ
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9.  นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้ทำาบััญชี

10. นายวินิจ  ศิลามงคล ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้สอบับััญชี

11. ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้วิางร้ะบับับััญชี

12. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้บััญชีบัร้ิห้าร้

13. รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชี 

      ดั้านการ้ศ้กษาและเทค์โนโลยีการ้บััญชี

14. นายฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ กร้ร้มการ้และเห้ร้ัญญิก

15. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์  กร้ร้มการ้และนายทะเบัียน

16. นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย  กร้ร้มการ้และป็ร้ะชาสัมพัันธั์

17. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  กร้ร้มการ้และเลข้าธัิการ้
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9.  นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้ทำาบััญชี

10. นายวินิจ  ศิลามงคล ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้สอบับััญชี

11. ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้วิางร้ะบับับััญชี

12. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชีดั้านการ้บััญชีบัร้ิห้าร้

13. รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  ป็ร้ะธัานค์ณะกร้ร้มการ้วิิชาชีพับััญชี 

      ดั้านการ้ศ้กษาและเทค์โนโลยีการ้บััญชี

14. นายฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ กร้ร้มการ้และเห้ร้ัญญิก

15. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์  กร้ร้มการ้และนายทะเบัียน

16. นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย  กร้ร้มการ้และป็ร้ะชาสัมพัันธั์

17. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  กร้ร้มการ้และเลข้าธัิการ้
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สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

วิาร้ะป็ ี 2560 – 2563 (มกร้าค์ม - ส ิงห้าค์ม พั.ศ. 2563)

ลำาดับั รายนาม ติำาแห์น่ง
รวม

เข้�าปิระชุัม
(คุรั�ง)

คุ่าเบีั�ยปิระชุัม 
(บัาท)

1 นายจักรกฤศฏิิ� พาราพันธกุล นายกสภาวิิชาชีพบััญชี 2 4,400

2 นายสุพจน์ สิงห์้เสน่ห์้
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการสอบับััญชีและอุปนายกคนที�ห้นึ�ง

2 3,600

3 นายวิรวิิทย์ เจนธนากุล
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการบััญชีบัริห้ารและอุปนายกคนที�สอง

2 3,600

4 นายประเสริฐ ห้วัิงรัตนปราณี์
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการทำาบััญชีและอุปนายกคนที�สาม

2 3,600

5 ศ.สมฤกษ์ กฤษณ์ามระ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 1 1,800

6 รศ. ด้ร.ด้นุชา คุณ์พนิชกิจ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 2 3,600

7 นายเจษฎา อนุจารี ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านกฎห้มาย 1 1,800

8 รศ. ด้ร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณ์ะกรรมการกำาห้นด้มาตรฐานการบััญชี 1 1,800

9 นางสาวิสุพัตรา ธนเสนีวัิฒน์ ประธานคณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์ 2 3,600

10 นางสาวิพัชรา ชาติบััญชาชัย
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการวิางระบับับััญชี

2 3,600

11 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ์
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการบััญชีภาษีอากร

2 3,600

12 รศ.กอบัแก้วิ รัตนอุบัล
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบััญชี

2 3,600

13 ผศ. ด้ร.ธีรชัย อรุณ์เร่องศิริเลิศ กรรมการและพัฒนาวิิชาชีพบััญชี 2 3,600

14 นางสาวิชวินา วิิวัิฒน์พนชาติ กรรมการและเห้รัญญิก 1 1,800

15 นางสุวิิมล กฤตยาเกียรณ์์ กรรมการและนายทะเบีัยน 2 3,600

16 นางด้ารินทร์ ห้ยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 1 1,800

17 นางจารุวิรรณ์ เร่องสวัิสดิ้พงศ์ กรรมการและเลข้าธิการ 2 3,600

รวม 53,000

สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

วิาร้ะป็ ี 2563 – 2566 (ส ิงห้าค์ม - ธั ันวิาค์ม พั.ศ. 2563)

ลำาดับั รายนาม ติำาแห์น่ง
รวม

เข้�าปิระชุัม
(คุรั�ง)

คุ่าเบีั�ยปิระชุัม 
(บัาท)

1 นายวิรวิิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิิชาชีพบััญชี 4 8,800

2 ผศ. ด้ร.ธีรชัย อรุณ์เร่องศิริเลิศ
กรรมการและพัฒนาวิิชาชีพบััญชี 
และอุปนายกคนที�ห้นึ�ง

5 9,000

3 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ์
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการบััญชีภาษีอากรและอุปนายกคนที�สอง

4 7,200

4 ศ.สมฤกษ์ กฤษณ์ามระ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 2 3,600

5 รศ. ด้ร.ด้นุชา คุณ์พนิชกิจ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 4 7,200

6 นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านกฎห้มาย 3 5,400

7 รศ. ด้ร.วิรศักดิ้�  ทุมมานนท์ ประธานคณ์ะกรรมการกำาห้นด้มาตรฐานการบััญชี 1 1,800

8 นายสุรชัย สนธิรติ ประธานคณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์ 5 9,000

9 นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการทำาบััญชี

5 9,000

10 นายวิินิจ ศิลามงคล
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการสอบับััญชี

4 7,200

11 ด้ร.เยาวิลักษณ์์ ชาติบััญชาชัย
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการวิางระบับับััญชี

5 9,000

12 นางสาวิภัทรลด้า สง่าแสง
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการบััญชีบัริห้าร

4 7,200

13 รศ. ด้ร.ศิลปพร ศรีจั�นเพชร
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบััญชี

5 9,000

14 นายฉััตรชัย วิิไลรัตนสุวิรรณ์ กรรมการและเห้รัญญิก 5 9,000

15 นางสุวิิมล กฤตยาเกียรณ์์ กรรมการและนายทะเบีัยน 4 7,200

16 นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย กรรมการและประชาสัมพันธ์ 5 9,000

17 นายสุพจน์ สิงห์้เสน่ห์้ กรรมการและเลข้าธิการ 5 9,000

รวม 127,600
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สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

วิาร้ะป็ ี 2560 – 2563 (มกร้าค์ม - ส ิงห้าค์ม พั.ศ. 2563)

ลำาดับั รายนาม ติำาแห์น่ง
รวม

เข้�าปิระชุัม
(คุรั�ง)

คุ่าเบีั�ยปิระชุัม 
(บัาท)

1 นายจักรกฤศฏิิ� พาราพันธกุล นายกสภาวิิชาชีพบััญชี 2 4,400

2 นายสุพจน์ สิงห์้เสน่ห์้
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการสอบับััญชีและอุปนายกคนที�ห้นึ�ง

2 3,600

3 นายวิรวิิทย์ เจนธนากุล
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการบััญชีบัริห้ารและอุปนายกคนที�สอง

2 3,600

4 นายประเสริฐ ห้วัิงรัตนปราณี์
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการทำาบััญชีและอุปนายกคนที�สาม

2 3,600

5 ศ.สมฤกษ์ กฤษณ์ามระ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 1 1,800

6 รศ. ด้ร.ด้นุชา คุณ์พนิชกิจ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 2 3,600

7 นายเจษฎา อนุจารี ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านกฎห้มาย 1 1,800

8 รศ. ด้ร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณ์ะกรรมการกำาห้นด้มาตรฐานการบััญชี 1 1,800

9 นางสาวิสุพัตรา ธนเสนีวัิฒน์ ประธานคณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์ 2 3,600

10 นางสาวิพัชรา ชาติบััญชาชัย
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการวิางระบับับััญชี

2 3,600

11 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ์
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการบััญชีภาษีอากร

2 3,600

12 รศ.กอบัแก้วิ รัตนอุบัล
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบััญชี

2 3,600

13 ผศ. ด้ร.ธีรชัย อรุณ์เร่องศิริเลิศ กรรมการและพัฒนาวิิชาชีพบััญชี 2 3,600

14 นางสาวิชวินา วิิวัิฒน์พนชาติ กรรมการและเห้รัญญิก 1 1,800

15 นางสุวิิมล กฤตยาเกียรณ์์ กรรมการและนายทะเบีัยน 2 3,600

16 นางด้ารินทร์ ห้ยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 1 1,800

17 นางจารุวิรรณ์ เร่องสวัิสดิ้พงศ์ กรรมการและเลข้าธิการ 2 3,600

รวม 53,000

สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

วิาร้ะป็ ี 2563 – 2566 (ส ิงห้าค์ม - ธั ันวิาค์ม พั.ศ. 2563)

ลำาดับั รายนาม ติำาแห์น่ง
รวม

เข้�าปิระชุัม
(คุรั�ง)

คุ่าเบีั�ยปิระชุัม 
(บัาท)

1 นายวิรวิิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิิชาชีพบััญชี 4 8,800

2 ผศ. ด้ร.ธีรชัย อรุณ์เร่องศิริเลิศ
กรรมการและพัฒนาวิิชาชีพบััญชี 
และอุปนายกคนที�ห้นึ�ง

5 9,000

3 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ์
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการบััญชีภาษีอากรและอุปนายกคนที�สอง

4 7,200

4 ศ.สมฤกษ์ กฤษณ์ามระ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 2 3,600

5 รศ. ด้ร.ด้นุชา คุณ์พนิชกิจ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านบััญชี 4 7,200

6 นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์ ผู้ทรงคุณ์วุิฒิด้้านกฎห้มาย 3 5,400

7 รศ. ด้ร.วิรศักดิ้�  ทุมมานนท์ ประธานคณ์ะกรรมการกำาห้นด้มาตรฐานการบััญชี 1 1,800

8 นายสุรชัย สนธิรติ ประธานคณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์ 5 9,000

9 นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการทำาบััญชี

5 9,000

10 นายวิินิจ ศิลามงคล
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการสอบับััญชี

4 7,200

11 ด้ร.เยาวิลักษณ์์ ชาติบััญชาชัย
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการวิางระบับับััญชี

5 9,000

12 นางสาวิภัทรลด้า สง่าแสง
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการบััญชีบัริห้าร

4 7,200

13 รศ. ด้ร.ศิลปพร ศรีจั�นเพชร
ประธานคณ์ะกรรมการวิิชาชีพบััญชี 
ด้้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบััญชี

5 9,000

14 นายฉััตรชัย วิิไลรัตนสุวิรรณ์ กรรมการและเห้รัญญิก 5 9,000

15 นางสุวิิมล กฤตยาเกียรณ์์ กรรมการและนายทะเบีัยน 4 7,200

16 นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย กรรมการและประชาสัมพันธ์ 5 9,000

17 นายสุพจน์ สิงห์้เสน่ห์้ กรรมการและเลข้าธิการ 5 9,000

รวม 127,600
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โค์ร้งสร้้างองค์์กร้สภาวิ ิชาช ีพับััญชี

ORGANIZATION CHART

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ส่วินงานอำานวิยการ้

ฝึ่ายกฎหมาย ฝึ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วินงานกฎห้มาย ส่วินงานบััญชี ส่วินงานการ้เงิน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ผู้อำานวยการ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

สำานักงานคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณ

ฝึ่ายบริการสมาชิกและกำากับดูแล

ฝึ่ายบริหารจัดการ

ฝึ่ายวิชาการ

ศูนย์อบรมทดสอบและประเมินผล

ส่วินงานทะเบัียน

ส่วินงานกำากับัดัูแลห้น่วิยงานอบัร้ม

ส่วินงานจัดัการ้ 

ส่วินงานบัุค์ค์ล

ส่วินงานส่อสาร้องค์์กร้

ส่วินงานพััฒนาร้ะบับัสาร้สนเทศ

ส่วินงานโค์ร้งสร้้างเทค์โนโลยีและเค์รื้อข่้าย

ส่วินงานวิิศวิกร้ร้มร้ะบับัอาค์าร้และค์วิามป็ลอดัภัย

ส่วินงานวิิชาการ้มาตร้ฐานวิิชาชีพั

ส่วินงานวิิชาการ้วิิชาชีพัดั้านอ่น ๆ

ส่วินงานทดัสอบัผูู้้สอบับััญชี

ส่วินงานบัร้ิการ้สมาชิก

ฝึ่ายเลขานุการ

ส่วินงานเลข้านุการ้มาตร้ฐานวิิชาชีพั

ส่วินงานเลข้านุการ้วิิชาชีพัดั้านอ่น ๆ

ส่วินงานป็ฏิบััติการ้อบัร้ม

ส่วินงานทดัสอบัและป็ร้ะเมินผู้ลอ่น ๆ

ส่วินงานพััฒนาห้ลักสูตร้ และ In-House
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โค์ร้งสร้้างองค์์กร้สภาวิ ิชาช ีพับััญชี

ORGANIZATION CHART

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ส่วินงานอำานวิยการ้

ฝึ่ายกฎหมาย ฝึ่ายบัญชีและการเงิน

ส่วินงานกฎห้มาย ส่วินงานบััญชี ส่วินงานการ้เงิน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ผู้อำานวยการ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

สำานักงานคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณ

ฝึ่ายบริการสมาชิกและกำากับดูแล

ฝึ่ายบริหารจัดการ

ฝึ่ายวิชาการ

ศูนย์อบรมทดสอบและประเมินผล

ส่วินงานทะเบัียน

ส่วินงานกำากับัดัูแลห้น่วิยงานอบัร้ม

ส่วินงานจัดัการ้ 

ส่วินงานบัุค์ค์ล

ส่วินงานส่อสาร้องค์์กร้

ส่วินงานพััฒนาร้ะบับัสาร้สนเทศ

ส่วินงานโค์ร้งสร้้างเทค์โนโลยีและเค์รื้อข่้าย

ส่วินงานวิิศวิกร้ร้มร้ะบับัอาค์าร้และค์วิามป็ลอดัภัย

ส่วินงานวิิชาการ้มาตร้ฐานวิิชาชีพั

ส่วินงานวิิชาการ้วิิชาชีพัดั้านอ่น ๆ

ส่วินงานทดัสอบัผูู้้สอบับััญชี

ส่วินงานบัร้ิการ้สมาชิก

ฝึ่ายเลขานุการ

ส่วินงานเลข้านุการ้มาตร้ฐานวิิชาชีพั

ส่วินงานเลข้านุการ้วิิชาชีพัดั้านอ่น ๆ

ส่วินงานป็ฏิบััติการ้อบัร้ม

ส่วินงานทดัสอบัและป็ร้ะเมินผู้ลอ่น ๆ

ส่วินงานพััฒนาห้ลักสูตร้ และ In-House
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รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี

1. นางสาวสุภาณี  ศรีสถิตวัตร ผูู้้ช่วิยเลข้าธัิการ้และผูู้้ช่วิยเลข้านุการ้

2. นางสาวพัชรินทร์ รักษรเงิน ผูู้้ช่วิยเลข้าธัิการ้และผูู้้ช่วิยเลข้านุการ้

3. นางสมคิด   จิตต์ไทย  ผูู้้ช่วิยเห้ร้ัญญิก

4. นางภูษณา  แจ่มแจ้ง  ผูู้้อำานวิยการ้

รายนามผู้จัดการฝึ่าย

5. นายกิตติพังษ์  เลิศอนันต์  ผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายบัร้ิห้าร้จัดัการ้

6. นางสาวินิตยา   ภูมิชัยวิิจิตร้์ ผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายบััญชีและการ้เงิน

7. นายอุดัม   ธันูร้ัตน์พังศ์ ผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายวิิชาการ้

8. นางสาวิร้ัตนาภร้ณ์   สุวิร้ร้ณยิ�งยง หั้วิห้น้าสำานักงานค์ณะกร้ร้มการ้จร้ร้ยาบัร้ร้ณ

รายนามผู้ช่วยผู้จัดการฝึ่าย/ หัวหน้าสำานักงาน

9. นายสายชล  เชื�อทห้าร้  ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายกฎห้มาย

10. นางสาวิสุธัีร้า  ห้งษ์มณี  ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายเลข้านุการ้

11. นางสาวิเสาวิลี  เสนาการ้  ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายบัร้ิการ้สมาชิกและกำากับัดัูแล

12. นางสาวิอนงค์์  ตันตร้าภิร้มย์ ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายบััญชีและการ้เงิน

รายนามผู้จัดการส่วน/ หัวหน้าส่วนงาน

13. นายนิกร้  เพั็ชร้ค์ล้าย  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานวิิศวิกร้ร้มร้ะบับัอาค์าร้และค์วิามป็ลอดัภัย

14. นางพัร้ศรี้  บัุญเชิดั  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานทดัสอบัผูู้้สอบับััญชี

15. นางสาวิภัทร้ินทร้์  ทัตติ  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานจัดัการ้

16. นายภาค์ภูมิ   เทียนแก้วิ  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานพััฒนาร้ะบับัสาร้สนเทศ

17. นายวิิฑููร้ย์   ทองมีสี  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานโค์ร้งสร้้างเทค์โนโลยีและเค์ร้ือข้่าย

18. นายบัวิร้  ศะศิงาม  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานกฎห้มาย

19. นางสาวิสาวิิตา  สุวิร้ร้ณกูล  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานส่อสาร้องค์์กร้

20. นางสาวิสุจิตร้า  คี์ร้ี  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานป็ฏิบััติการ้อบัร้ม

21. นางสาวิอภิชญา  ผิู้วิทองดัี  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานบัุค์ค์ล

22. นางสาวิจุฑูาร้ัตน์   สันติพัร้ร้ค์  ห้ัวิห้น้าส่วินงานพัิจาร้ณาค์ดัีจร้ร้ยาบัร้ร้ณ ทีมที� 1

23. นางจร้ิยา  วัิชร้ชลธัี  ห้ัวิห้น้าส่วินงานพัิจาร้ณาค์ดัีจร้ร้ยาบัร้ร้ณ ทีมที� 2
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รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี

1. นางสาวสุภาณี  ศรีสถิตวัตร ผูู้้ช่วิยเลข้าธัิการ้และผูู้้ช่วิยเลข้านุการ้

2. นางสาวพัชรินทร์ รักษรเงิน ผูู้้ช่วิยเลข้าธัิการ้และผูู้้ช่วิยเลข้านุการ้

3. นางสมคิด   จิตต์ไทย  ผูู้้ช่วิยเห้ร้ัญญิก

4. นางภูษณา  แจ่มแจ้ง  ผูู้้อำานวิยการ้

รายนามผู้จัดการฝึ่าย

5. นายกิตติพังษ์  เลิศอนันต์  ผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายบัร้ิห้าร้จัดัการ้

6. นางสาวินิตยา   ภูมิชัยวิิจิตร้์ ผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายบััญชีและการ้เงิน

7. นายอุดัม   ธันูร้ัตน์พังศ์ ผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายวิิชาการ้

8. นางสาวิร้ัตนาภร้ณ์   สุวิร้ร้ณยิ�งยง ห้ัวิห้น้าสำานักงานค์ณะกร้ร้มการ้จร้ร้ยาบัร้ร้ณ

รายนามผู้ช่วยผู้จัดการฝึ่าย/ หัวหน้าสำานักงาน

9. นายสายชล  เชื�อทห้าร้  ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายกฎห้มาย

10. นางสาวิสุธัีร้า  ห้งษ์มณี  ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายเลข้านุการ้

11. นางสาวิเสาวิลี  เสนาการ้  ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายบัร้ิการ้สมาชิกและกำากับัดัูแล

12. นางสาวิอนงค์์  ตันตร้าภิร้มย์ ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดัการ้ฝ่่ายบััญชีและการ้เงิน

รายนามผู้จัดการส่วน/ หัวหน้าส่วนงาน

13. นายนิกร้  เพั็ชร้ค์ล้าย  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานวิิศวิกร้ร้มร้ะบับัอาค์าร้และค์วิามป็ลอดัภัย

14. นางพัร้ศรี้  บัุญเชิดั  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานทดัสอบัผูู้้สอบับััญชี

15. นางสาวิภัทร้ินทร้์  ทัตติ  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานจัดัการ้

16. นายภาค์ภูมิ   เทียนแก้วิ  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานพััฒนาร้ะบับัสาร้สนเทศ

17. นายวิิฑููร้ย์   ทองมีสี  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานโค์ร้งสร้้างเทค์โนโลยีและเค์ร้ือข้่าย

18. นายบัวิร้  ศะศิงาม  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานกฎห้มาย

19. นางสาวิสาวิิตา  สุวิร้ร้ณกูล  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานส่อสาร้องค์์กร้

20. นางสาวิสุจิตร้า  คี์ร้ี  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานป็ฏิบััติการ้อบัร้ม

21. นางสาวิอภิชญา  ผิู้วิทองดัี  ผูู้้จัดัการ้ส่วินงานบัุค์ค์ล

22. นางสาวิจุฑูาร้ัตน์   สันติพัร้ร้ค์  ห้ัวิห้น้าส่วินงานพัิจาร้ณาค์ดัีจร้ร้ยาบัร้ร้ณ ทีมที� 1

23. นางจร้ิยา  วัิชร้ชลธัี  ห้ัวิห้น้าส่วินงานพัิจาร้ณาค์ดัีจร้ร้ยาบัร้ร้ณ ทีมที� 2
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สถิิต ิจ ำ านวินสมาช ิกสภาวิ ิชาช ีพับััญชี

TFAC MEMBER STATISTICS

กรุงเทพมหานคร
48,733 คน

จำนวนสมาชิกแยกตามจังหวัด ประจำป 2563

จังหวัดที่อยูนอกเหนือ
พื้นที่ปฏิบัติการ*

21,903 คน

*กาญจนบุรี, นครนายก, นครปฐม,
นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ,
พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี,

สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร,
สุพรรณบุรี, อางทอง
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จำนวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประจำป 2555-2563

ป พ.ศ.

คน

จำานวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2555 - 2563

จำนวนสมาชิกแยกตามประเภท ประจำป 2563

สมาชิกสามัญ
86,060 คน

สมาชิกสมทบ
2,805 คน

สมาชิกวิสามัญ
416 คน

จำานวนสมาชิกแยกตามประเภท ปี 2563

จำานวนสมาชิกแยกตามจังหวัด ปี 2563
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คน

จำนวนสมาชิกแยกตามสำนักงานสาขา ประจำป 2559-2562

ป 2561 ป 2562 ป 2563

จำานวนสมาชิกแยกตามสำานักงานสาขา ปี 2561 - 2563

จำานวนสาขาของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563
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สถิิต ิจ ำ านวินสมาช ิกสภาวิ ิชาช ีพับััญชี

TFAC MEMBER STATISTICS

กรุงเทพมหานคร
48,733 คน

จำนวนสมาชิกแยกตามจังหวัด ประจำป 2563

จังหวัดที่อยูนอกเหนือ
พื้นที่ปฏิบัติการ*

21,903 คน

*กาญจนบุรี, นครนายก, นครปฐม,
นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ,
พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี,

สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร,
สุพรรณบุรี, อางทอง
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2,805 คน

สมาชิกวิสามัญ
416 คน

จำานวนสมาชิกแยกตามประเภท ปี 2563

จำานวนสมาชิกแยกตามจังหวัด ปี 2563
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สถิติการจัดอบรม /สัมมนา ปี 2563

(1 มกร้าค์ม - 31 ธั ันวิาค์ม 2563 : แยกตามดั้านวิ ิชาช ีพับััญชีและส ำาน ักงานสาข้า)

ลำาดับั สุาข้ากุารอบัรม
จำานวน
ห์ลักุสูุติร 

ผูู้�เข้�ารับั 
กุารอบัรม

(คุน) 

รายได�
(ห์น่วยพันบัาท)

e-Discount

1 ด้้านการทำาบััญชี 3 676 1,116 36

2 ด้้านการสอบับััญชี 4 312 374 12

3 ด้้านการบััญชีบัริห้าร 6 485 1,695 25

4 ด้้านการบััญชีภาษีอากร 12 994 4,181 41

5 ด้้านการวิางระบับับััญชี 8 1,065 2,155 37

6 ด้้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี 30 3,726 8,999 136

7 ด้้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 40 6,497 7,616 328

8 In House Training 2 115 316 -

9 สำานักงานสาข้า 37 3,675 3,981 81

รวม 142 17,545 30,433 696

ตารางแสดงจำานวนหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม และรายได้

ตามด้านวิชาชีพบัญชีและสำานักงานสาขา ปี 2563

ภาพแสดงจำนวนผูเขารับการอบรม และรายไดตามดานวิชาชีพบัญชี และสำนักงานสาขา ป 2563
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จำนวน
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ตามด้านวิชาชีพบัญชีและสำานักงานสาขา ปี 2563
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สัดสวนรายไดแบงตามดานวิชาชีพบัญชี ป 2563 (%)
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สรุปการจัดอบรม /สัมมนา ประจำาปี 2563

  (1 มกร้าค์ม - 31 ธั ันวิาค์ม 2563 : แยกตามสำาน ักงานสาข้า)

ลำาดับั สุาข้า
จำานวน
ห์ลักุสูุติร 

ผูู้�เข้�ารับั 
กุารอบัรม

(คุน) 

รายได�
(ห์น่วยพันบัาท)

1 เชียงให้ม่ 5 754 967

2 อุบัลราชธานี 3 724 576

3 สงข้ลา 3 242 283

4 สุราษฎร์ธานี 2 137 168

5 นครราชสีมา 4 172 312

6 ข้อนแก่น 6 590 667

7 ภูเก็ต 2 205 225

8 นครสวิรรค์ 3 258 303

9 ระยอง -  - -

10 พิษณุ์โลก 5 355 133

11 ชลบุัรี 2 119 182

12 มห้าสารคาม -  - -

13 สุรินทร์ 2 119 165

รวม 37 3,675 3,982

ตารางแสดงจำานวนหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม และรายได้แบ่งตามสำานักงานสาขา ปี 2563
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ภาพกิจกรรมที่สำาคัญ 

ค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิิชาชีพับััญชี

วิาร้ะป็ี 2560 - 2563
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TFAC ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรมที ่ส ำ าค ัญ
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ภาพกิจกรรมที่สำาคัญ 

ค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิิชาชีพับััญชี

วิาร้ะป็ี 2560 - 2563
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TFAC ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรมที ่ส ำ าค ัญ

ภาพกิจกรรมที่สำาคัญ 

ค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิิชาชีพับััญชี

วิาร้ะป็ี 2560 - 2563

ภาพกิจกรรมที่สำาคัญ 

ค์ณะกร้ร้มการ้สภาวิิชาชีพับััญชี

วิาร้ะป็ี 2563 - 2566



ประมวิลภาพกิจกรรมที่ี�สำาคััญ 

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี วิาระปีี 2560 - 2563

ร่วัมื่บัริจัาคเงินให้แก่ “ม้ื่ลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมื่”
เน่�องในงานเปิีดสำานักงานสภาอุตสาหกรรมื่แห่งปีระเที่ศไที่ย 

(F.T.I. Open House)  

วัันท่ี่� 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารปฏิิบััติิการเที่คโนโลยี่เชิิงสร้างสรรค์ 
มหาวิัที่ยีาลัยีเที่คโนโลยี่ราชิมงคลกรุงเที่พ สภาวิัชาช่พบััญช่จััดสัมื่มื่นาร่วัมื่กับัสำานักงาน ก.ล.ต.

หัวัข้้อ IAASB work plan and the value of audit 
toward the users of financial statements

วัันท่ี่� 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ หอประชุิม ศ.สังเว่ัยีน อินที่รวิัชัิยี 

ชัิ�น 7 อาคารติลาดหลักที่รัพยี์แห่งประเที่ศไที่ยี

สภาวิัชาช่พบััญช่พบัผู้้้แที่นจัาก International
Federation of Accountants (IFAC)

Mr. Christopher Arnold,
Head of SME/SMP and Research 

วัันท่ี่� 29 มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุิม VIP 

ชัิ�น 7 อาคารติลาดหลักที่รัพยี์แห่งประเที่ศไที่ยี

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้ามื่อบัแจักันดอกไม้ื่แสดงควัามื่ยินด่ 
วัันคล้ายวัันสถุาปีนาสภาสถุาปีนิกครบัรอบั 20 ปีี

วัันท่ี่� 7 กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุิม 301 ชัิ�น 3 อาคารสภาปถาปนิก
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สภาวิิชาชีพบััญชี เข้้าเฝ้้าฯ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้าฯ

เพ่อถวิายเงิินิรายได้็จากการจัด็กิจกรรม Bunchee Run 2019

   เม่ื่�อวัันท่ี่� 26 มิื่ถุุนายน พ.ศ. 2563 สภาวิัชาช่พบััญช่ โดยนายจัักรกฤศฏิิ์� พาราพันธกุล นายกสภาวิัชาช่พบััญช่
ร่วัมื่ด้วัยคณะกรรมื่การสภาวิัชาช่พบััญช่ วัาระปีี 2560 - 2563 และผู้้้บัริหารสภาวิัชาช่พบััญช่ 

เข้้าเฝ้้าท้ี่ลละอองธุล่พระบัาที่สมื่เด็จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา กรมื่สมื่เด็จัพระเที่พรัตนราชสุดาฯ สยามื่บัรมื่ราชกุมื่าร่
เพ่�อท้ี่ลเกล้าถุวัายเงินรายได้หลังจัากหักค่าใช้จ่ัาย

จัากกิจักรรมื่เดิน-วิั�งการกุศลชิงถุ้วัยพระราชที่าน Bunchee Run 2019 “รวัมื่พลคนบััญช่”
เพ่�อสมื่ที่บัทุี่นม้ื่ลนิธิสมื่เด็จัพระเที่พรัตนราชสุดาเพ่�อการศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวันจิัตรลดา



ประมวิลภาพกิจกรรมที่ี�สำาคััญ 

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี วิาระปีี 2560 - 2563

ร่วัมื่บัริจัาคเงินให้แก่ “ม้ื่ลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมื่”
เน่�องในงานเปิีดสำานักงานสภาอุตสาหกรรมื่แห่งปีระเที่ศไที่ย 

(F.T.I. Open House)  

วัันท่ี่� 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารปฏิิบััติิการเที่คโนโลยี่เชิิงสร้างสรรค์ 
มหาวิัที่ยีาลัยีเที่คโนโลยี่ราชิมงคลกรุงเที่พ สภาวิัชาช่พบััญช่จััดสัมื่มื่นาร่วัมื่กับัสำานักงาน ก.ล.ต.

หัวัข้้อ IAASB work plan and the value of audit 
toward the users of financial statements

วัันท่ี่� 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ หอประชุิม ศ.สังเว่ัยีน อินที่รวิัชัิยี 

ชัิ�น 7 อาคารติลาดหลักที่รัพยี์แห่งประเที่ศไที่ยี

สภาวิัชาช่พบััญช่พบัผู้้้แที่นจัาก International
Federation of Accountants (IFAC)

Mr. Christopher Arnold,
Head of SME/SMP and Research 

วัันท่ี่� 29 มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุิม VIP 

ชัิ�น 7 อาคารติลาดหลักที่รัพยี์แห่งประเที่ศไที่ยี

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้ามื่อบัแจักันดอกไม้ื่แสดงควัามื่ยินด่ 
วัันคล้ายวัันสถุาปีนาสภาสถุาปีนิกครบัรอบั 20 ปีี

วัันท่ี่� 7 กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุิม 301 ชัิ�น 3 อาคารสภาปถาปนิก

29TFAC ANNUAL REPORT 2020

สภาวิิชาชีพบััญชี เข้้าเฝ้้าฯ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้าฯ
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   เม่ื่�อวัันท่ี่� 26 มิื่ถุุนายน พ.ศ. 2563 สภาวิัชาช่พบััญช่ โดยนายจัักรกฤศฏิิ์� พาราพันธกุล นายกสภาวิัชาช่พบััญช่
ร่วัมื่ด้วัยคณะกรรมื่การสภาวิัชาช่พบััญช่ วัาระปีี 2560 - 2563 และผู้้้บัริหารสภาวิัชาช่พบััญช่ 

เข้้าเฝ้้าท้ี่ลละอองธุล่พระบัาที่สมื่เด็จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา กรมื่สมื่เด็จัพระเที่พรัตนราชสุดาฯ สยามื่บัรมื่ราชกุมื่าร่
เพ่�อท้ี่ลเกล้าถุวัายเงินรายได้หลังจัากหักค่าใช้จ่ัาย

จัากกิจักรรมื่เดิน-วิั�งการกุศลชิงถุ้วัยพระราชที่าน Bunchee Run 2019 “รวัมื่พลคนบััญช่”
เพ่�อสมื่ที่บัทุี่นม้ื่ลนิธิสมื่เด็จัพระเที่พรัตนราชสุดาเพ่�อการศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวันจิัตรลดา



สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งานสัมื่มื่นา
“SEC FinTech for SMEs and Startup : 
Innovation for Financial Inclusion” 
สำานักงานคณะกรรมื่การกำากับัหลักที่รัพย์

และตลาดหลักที่รัพย์

วัันท่ี่� 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารปฏิิบััติิการเที่คโนโลย่ีเชิิงสร้างสรรค์ 
มหาวิัที่ยีาลัยีเที่คโนโลยี่ราชิมงคลกรุงเที่พ

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: การบัรรยายตัวัอย่าง
การรับัร้้รายการที่างด้านผู้้้เช่าและผู้้้ให้เช่า เน่�องจัากสถุานการณ์

 COVID-19 จัะรับัร้้รายการที่างบััญช่อย่างไร?

วัันท่ี่� 30 เมษายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่ปีระชุมื่การขั้บัเคล่�อน
ผู้้้ปีระกอบัวิัชาช่พและแรงงานข้้ามื่ชาติ

วัันท่ี่� 20 กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมแอมบัาสเดอร์ สุขุุมวิัที่

การสัมื่มื่นาพิจัารณ์ (ร่าง) มื่าตรฐานการรายงานที่างการเงิน
ฉบัับัท่ี่� 7 และฉบัับัท่ี่� 9  (TFRS 7 และ TFRS 9)

เพิ�มื่เติมื่หลักการปีฏิิ์ร้ปีอัตราดอกเบ่ั�ยอ้างอิง

วัันท่ี่� 3 ม่นาคม พ.ศ. 2563 
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ สุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่และสมื่าชิกร่วัมื่แบ่ังปัีนนำ�าใจัส่้สังคมื่ 
ผู่้าน “ต้้พ่�แบ่ัง น้องปัีน By TFAC”

วัันพุธ์ท่ี่� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

นายกสภาวิัชาช่พบััญช่มื่อบัรางวััลให้แก่
ผู้้้ชนะปีระกวัดคำาข้วััญสภาวิัชาช่พบััญช่

วัันท่ี่� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การปีระชุมื่และสัมื่มื่นาที่างวิัชาการระดับัชาติ
ด้านการศึกษาที่างการบััญช่ “Accounting Education

Conference (AccEC 2020)”

วัันท่ี่�  24 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งานสัมื่มื่นา
“SEC FinTech for SMEs and Startup : 
Innovation for Financial Inclusion” 
สำานักงานคณะกรรมื่การกำากับัหลักที่รัพย์

และตลาดหลักที่รัพย์

วัันท่ี่� 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารปฏิิบััติิการเที่คโนโลยี่เชิิงสร้างสรรค์ 
มหาวิัที่ยีาลัยีเที่คโนโลยี่ราชิมงคลกรุงเที่พ

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: การบัรรยายตัวัอย่าง
การรับัร้้รายการที่างด้านผู้้้เช่าและผู้้้ให้เช่า เน่�องจัากสถุานการณ์

 COVID-19 จัะรับัร้้รายการที่างบััญช่อย่างไร?

วัันท่ี่� 30 เมษายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่ปีระชุมื่การขั้บัเคล่�อน
ผู้้้ปีระกอบัวิัชาช่พและแรงงานข้้ามื่ชาติ

วัันท่ี่� 20 กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมแอมบัาสเดอร์ สุขุุมวิัที่

การสัมื่มื่นาพิจัารณ์ (ร่าง) มื่าตรฐานการรายงานที่างการเงิน
ฉบัับัท่ี่� 7 และฉบัับัท่ี่� 9  (TFRS 7 และ TFRS 9)

เพิ�มื่เติมื่หลักการปีฏิิ์ร้ปีอัตราดอกเบ่ั�ยอ้างอิง

วัันท่ี่� 3 ม่นาคม พ.ศ. 2563 
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ สุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่และสมื่าชิกร่วัมื่แบ่ังปัีนนำ�าใจัส่้สังคมื่ 
ผู่้าน “ต้้พ่�แบ่ัง น้องปัีน By TFAC”

วัันพุธ์ท่ี่� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

นายกสภาวิัชาช่พบััญช่มื่อบัรางวััลให้แก่
ผู้้้ชนะปีระกวัดคำาข้วััญสภาวิัชาช่พบััญช่

วัันท่ี่� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การปีระชุมื่และสัมื่มื่นาที่างวิัชาการระดับัชาติ
ด้านการศึกษาที่างการบััญช่ “Accounting Education

Conference (AccEC 2020)”

วัันท่ี่�  24 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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การปีระชุมื่ใหญ่สามัื่ญ สภาวิัชาช่พบััญช่ ในพระบัรมื่ราช้ปีถัุมื่ภ์ ปีระจัำาปีี 2563

วัันท่ี่� 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดพิธ่มื่อบัใบัอนุญาตการเป็ีนผู้้้สอบับััญช่รับัอนุญาต 
และอบัรมื่จัรรยาบัรรณผู้้้สอบับััญช่รับัอนุญาตรายใหม่ื่

วัันท่ี่� 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “ปีระเด็นที่างการบััญช่และการสอบับััญช่

ในสถุานการณ์วิักฤต COVID-19”

วัันท่ี่� 17 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “หลักกฎหมื่ายว่ัาด้วัยการฟ้�นฟ้กิจัการ

ท่ี่�เจ้ัาหน่�และล้กหน่�ต้องที่ราบั”

วัันท่ี่� 11 - 12 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: 
การเสวันา “บัที่บัาที่ข้องนักบััญช่บัริหารในยุคหลัง COVID-19

และ Technology Disruption”

วัันท่ี่� 15 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “การปีรับัตัวัที่างธุรกิจัหลังวิักฤต COVID-19

ด้วัยกระบัวันการฟ้�นฟ้กิจัการ”

วัันท่ี่� 16 - 17 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “แนวัที่างการปีรับัปีรุง NPAE – การศึกษา

ผู้ลกระที่บัต่อนักบััญช่และสาธารณชน (ตอนท่ี่� 1)”

วัันท่ี่� 18 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การสัมื่มื่นาเชิงปีฏิิ์บััติการ “โครงการพัฒนาทัี่กษะการวิัเคราะห์
และการนำาเสนอแนวัที่างแก้ไข้ปัีญหากรณ่ศึกษาที่างธุรกิจั”

วัันท่ี่� 19 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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การปีระชุมื่ใหญ่สามัื่ญ สภาวิัชาช่พบััญช่ ในพระบัรมื่ราช้ปีถัุมื่ภ์ ปีระจัำาปีี 2563

วัันท่ี่� 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดพิธ่มื่อบัใบัอนุญาตการเป็ีนผู้้้สอบับััญช่รับัอนุญาต 
และอบัรมื่จัรรยาบัรรณผู้้้สอบับััญช่รับัอนุญาตรายใหม่ื่

วัันท่ี่� 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “ปีระเด็นที่างการบััญช่และการสอบับััญช่

ในสถุานการณ์วิักฤต COVID-19”

วัันท่ี่� 17 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “หลักกฎหมื่ายว่ัาด้วัยการฟ้�นฟ้กิจัการ

ท่ี่�เจ้ัาหน่�และล้กหน่�ต้องที่ราบั”

วัันท่ี่� 11 - 12 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: 
การเสวันา “บัที่บัาที่ข้องนักบััญช่บัริหารในยุคหลัง COVID-19

และ Technology Disruption”

วัันท่ี่� 15 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “การปีรับัตัวัที่างธุรกิจัหลังวิักฤต COVID-19

ด้วัยกระบัวันการฟ้�นฟ้กิจัการ”

วัันท่ี่� 16 - 17 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “แนวัที่างการปีรับัปีรุง NPAE – การศึกษา

ผู้ลกระที่บัต่อนักบััญช่และสาธารณชน (ตอนท่ี่� 1)”

วัันท่ี่� 18 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การสัมื่มื่นาเชิงปีฏิิ์บััติการ “โครงการพัฒนาทัี่กษะการวิัเคราะห์
และการนำาเสนอแนวัที่างแก้ไข้ปัีญหากรณ่ศึกษาที่างธุรกิจั”

วัันท่ี่� 19 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “การวิัเคราะห์เจัาะลึกข้้อม้ื่ล 
และการปีระยุกต์ในการบััญช่นิติวิัที่ยา”

วัันท่ี่� 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “การปีฏิิ์บััติตามื่ TFRS 16

โดยไม่ื่ยุ่งยาก”

วัันท่ี่� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “ควัามื่รับัผิู้ดข้องนักบััญช่และผู้้้ตรวัจัสอบั

ตามื่ร่างพระราชบััญญัติป้ีองกันและปีราบัปีรามื่การฟอกเงิน”

วัันท่ี่� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “เม่ื่�อต้องเข่้ยนรายงาน

ข้องผู้้้สอบับััญช่กิจัการ NPAEs”

วัันท่ี่� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย“การตรวัจัสอบังบัการเงินข้อง NPAEs”

วัันท่ี่� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “การปีระเมิื่นราคาท่ี่�ดิน อาคาร และอุปีกรณ์

 และอสังหาริมื่ที่รัพย์เพ่�อการลงทุี่น”

วัันท่ี่� 23 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “ปีระเด็นท่ี่�น่าสนใจัเก่�ยวักับั

TFRSs กลุ่มื่เคร่�องม่ื่อที่างการเงิน”

วัันท่ี่� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “Transfer Pricing การกำาหนดราคาโอน
หลักการ เหตุผู้ล และแนวัที่างการปีฏิิ์บััติให้ถุ้กต้อง”

วัันท่ี่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “การรับัร้้รายได้ตามื่ TFRS 15

กับัหลักเกณฑ์์ปีระมื่วัลรัษฎากร”

วัันท่ี่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “Fraud Risk and Control

in The New Normal Age”

วัันท่ี่� 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “TFRS การตั�งสำารองหน่�ส้ญ

แบับั Simplified Approach”

วัันท่ี่� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “การวิัเคราะห์เจัาะลึกข้้อม้ื่ล 
และการปีระยุกต์ในการบััญช่นิติวิัที่ยา”

วัันท่ี่� 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “การปีฏิิ์บััติตามื่ TFRS 16

โดยไม่ื่ยุ่งยาก”

วัันท่ี่� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “ควัามื่รับัผิู้ดข้องนักบััญช่และผู้้้ตรวัจัสอบั

ตามื่ร่างพระราชบััญญัติป้ีองกันและปีราบัปีรามื่การฟอกเงิน”

วัันท่ี่� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “เม่ื่�อต้องเข่้ยนรายงาน

ข้องผู้้้สอบับััญช่กิจัการ NPAEs”

วัันท่ี่� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย“การตรวัจัสอบังบัการเงินข้อง NPAEs”

วัันท่ี่� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “การปีระเมิื่นราคาท่ี่�ดิน อาคาร และอุปีกรณ์

 และอสังหาริมื่ที่รัพย์เพ่�อการลงทุี่น”

วัันท่ี่� 23 มิถุนายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “ปีระเด็นท่ี่�น่าสนใจัเก่�ยวักับั

TFRSs กลุ่มื่เคร่�องม่ื่อที่างการเงิน”

วัันท่ี่� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “Transfer Pricing การกำาหนดราคาโอน
หลักการ เหตุผู้ล และแนวัที่างการปีฏิิ์บััติให้ถุ้กต้อง”

วัันท่ี่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “การรับัร้้รายได้ตามื่ TFRS 15

กับัหลักเกณฑ์์ปีระมื่วัลรัษฎากร”

วัันท่ี่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “Fraud Risk and Control

in The New Normal Age”

วัันท่ี่� 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การบัรรยาย “TFRS การตั�งสำารองหน่�ส้ญ

แบับั Simplified Approach”

วัันท่ี่� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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การเลือกตั้ั�งินิายกสภาวิิชาชีพบััญชี และกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี

วิันิเสาร์ที่ี� 22 สิงิหาคัม พ.ศ. 2563

ติามท่ี่� คณะกรรมการจรรยีาบัรรณได้ม่ประกาศให้ม่การเลือกตัิ�งและกำาหนดวัันประชิุมใหญ่วิัสามัญเพื�อดำาเนินการ 

เลือกตัิ�งนายีกสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ กรรมการซ่ึ่�งท่ี่�ประชุิมใหญ่เลือกตัิ�งจากสมาชิิกสามัญ และประธ์านคณะกรรมการ 

วิัชิาช่ิพบััญช่ิแต่ิละด้านขุองสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ในวัันเสาร์ท่ี่� 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นั�น ผลการเลือกตัิ�งติามประกาศ 

คณะกรรมการอำานวัยีการเลือกตัิ�ง ฉบัับัท่ี่� 6/2563 ซ่ึ่�งผลการเลือกตัิ�งเป็นดังต่ิอไปน่�

1. นายกสภาวิัชาช่พบััญช่

    หมายีเลขุ 2 (1) นายีวัรวิัที่ยี์ เจนธ์นากุล

2. กรรมื่การซึ�งท่ี่�ปีระชุมื่ใหญ่เล่อกตั�งจัากสมื่าชิกสามัื่ญ

    หมายีเลขุ 2 (2) นายีฉัติรชัิยี วิัไลรัตินสุวัรรณ

    หมายีเลขุ 1 (5) นายีสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

    หมายีเลขุ 1 (2) นางสุวิัมล กฤติยีาเก่ยีรณ์

    หมายีเลขุ 2 (3) นายีธ่์รชัิยี อรุณเรืองศิริเลิศ

    หมายีเลขุ 2 (6) นายีปิยีะพงศ์ แสงภัที่ราชัิยี

3. ปีระธานคณะกรรมื่การวิัชาช่พบััญช่

    3.1 ด้านการที่ำาบััญช่ิ

            หมายีเลขุ 2 (7) นายีพิชิิติ ล่ละพันธ์์เมธ์า

    3.2 ด้านการสอบับััญช่ิ

            หมายีเลขุ 1 (8) นายีวิันิจ ศิลามงคล

    3.3 ด้านการบััญช่ิบัริหาร

            หมายีเลขุ 1 (9) นางสาวัภัที่รลดา สง่าแสง

    3.4 ด้านการวัางระบับับััญช่ิ

            หมายีเลขุ 2 (10) นางสาวัเยีาวัลักษณ์ ชิาติิบััญชิาชัิยี

    3.5 ด้านการบััญช่ิภาษ่อากร

            หมายีเลขุ 1 (11) นายีอนันต์ิ สิริแสงทัี่กษิณ

    3.6 ด้านการศ่กษาและเที่คโนโลย่ีการบััญช่ิ

            หมายีเลขุ 1 (12) นายีศิลปพร ศร่จั�นเพชิร

ประมวิลภาพกิจกรรมที่ี�สำาคััญ

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี วิาระปีี 2563 - 2566

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่แสดงควัามื่ยินด่
เน่�องในวัันสถุาปีนากรมื่สรรพากร ครบัรอบั 105 ปีี

วัันท่ี่� 2 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ ชัิ�น 1 อาคารกรมสรรพากร

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดโครงการวุัฒิบััตรวิัชาช่พ
ด้านการบััญช่นิติวิัที่ยา วุัฒิบััตรวิัชาช่พ (ผู้้้เช่�ยวัชาญ)

รุ่นแรก (พิเศษ) ในปีระเที่ศไที่ย

วัันท่ี่� 5, 11 - 12 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ึ่ รัชิดา

การจััดการแข่้งขั้นกรณ่ศึกษาที่างบััญช่ระดับัปีระเที่ศ 
Thailand Accounting Case Competition 2020

วัันท่ี่� 19 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21 สภาวิัชาช่พบััญช่ได้รับัการยกย่องและได้รับัโล่ปีระกาศ

เก่ยรติคุณเป็ีน “อาคารราชการต้นแบับั
ด้านการจััดการนำ�าเส่ย” จัากกรมื่ควับัคุมื่มื่ลพิษ

วัันท่ี่� 25 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ ห้องศักดิ�สิที่ธิ์� ติร่เดชิ ชัิ�น 3 อาคารกรมควับัคุมมลพิษ 

กระที่รวังที่รัพยีากรธ์รรมชิาติิและสิ�งแวัดล้อม
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การเลือกตั้ั�งินิายกสภาวิิชาชีพบััญชี และกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี

วิันิเสาร์ที่ี� 22 สิงิหาคัม พ.ศ. 2563

ติามท่ี่� คณะกรรมการจรรยีาบัรรณได้ม่ประกาศให้ม่การเลือกตัิ�งและกำาหนดวัันประชิุมใหญ่วิัสามัญเพื�อดำาเนินการ 

เลือกตัิ�งนายีกสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ กรรมการซ่ึ่�งท่ี่�ประชุิมใหญ่เลือกตัิ�งจากสมาชิิกสามัญ และประธ์านคณะกรรมการ 

วิัชิาช่ิพบััญช่ิแต่ิละด้านขุองสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ในวัันเสาร์ท่ี่� 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นั�น ผลการเลือกตัิ�งติามประกาศ 

คณะกรรมการอำานวัยีการเลือกตัิ�ง ฉบัับัท่ี่� 6/2563 ซ่ึ่�งผลการเลือกตัิ�งเป็นดังต่ิอไปน่�

1. นายกสภาวิัชาช่พบััญช่

    หมายีเลขุ 2 (1) นายีวัรวิัที่ยี์ เจนธ์นากุล

2. กรรมื่การซึ�งท่ี่�ปีระชุมื่ใหญ่เล่อกตั�งจัากสมื่าชิกสามัื่ญ

    หมายีเลขุ 2 (2) นายีฉัติรชัิยี วิัไลรัตินสุวัรรณ

    หมายีเลขุ 1 (5) นายีสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

    หมายีเลขุ 1 (2) นางสุวิัมล กฤติยีาเก่ยีรณ์

    หมายีเลขุ 2 (3) นายีธ่์รชัิยี อรุณเรืองศิริเลิศ

    หมายีเลขุ 2 (6) นายีปิยีะพงศ์ แสงภัที่ราชัิยี

3. ปีระธานคณะกรรมื่การวิัชาช่พบััญช่

    3.1 ด้านการที่ำาบััญช่ิ

            หมายีเลขุ 2 (7) นายีพิชิิติ ล่ละพันธ์์เมธ์า

    3.2 ด้านการสอบับััญช่ิ

            หมายีเลขุ 1 (8) นายีวิันิจ ศิลามงคล

    3.3 ด้านการบััญช่ิบัริหาร

            หมายีเลขุ 1 (9) นางสาวัภัที่รลดา สง่าแสง

    3.4 ด้านการวัางระบับับััญช่ิ

            หมายีเลขุ 2 (10) นางสาวัเยีาวัลักษณ์ ชิาติิบััญชิาชัิยี

    3.5 ด้านการบััญช่ิภาษ่อากร

            หมายีเลขุ 1 (11) นายีอนันต์ิ สิริแสงทัี่กษิณ

    3.6 ด้านการศ่กษาและเที่คโนโลยี่การบััญช่ิ

            หมายีเลขุ 1 (12) นายีศิลปพร ศร่จั�นเพชิร

ประมวิลภาพกิจกรรมที่ี�สำาคััญ

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี วิาระปีี 2563 - 2566

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่แสดงควัามื่ยินด่
เน่�องในวัันสถุาปีนากรมื่สรรพากร ครบัรอบั 105 ปีี

วัันท่ี่� 2 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ ชัิ�น 1 อาคารกรมสรรพากร

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดโครงการวุัฒิบััตรวิัชาช่พ
ด้านการบััญช่นิติวิัที่ยา วุัฒิบััตรวิัชาช่พ (ผู้้้เช่�ยวัชาญ)

รุ่นแรก (พิเศษ) ในปีระเที่ศไที่ย

วัันท่ี่� 5, 11 - 12 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ึ่ รัชิดา

การจััดการแข่้งขั้นกรณ่ศึกษาที่างบััญช่ระดับัปีระเที่ศ 
Thailand Accounting Case Competition 2020

วัันท่ี่� 19 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21 สภาวิัชาช่พบััญช่ได้รับัการยกย่องและได้รับัโล่ปีระกาศ

เก่ยรติคุณเป็ีน “อาคารราชการต้นแบับั
ด้านการจััดการนำ�าเส่ย” จัากกรมื่ควับัคุมื่มื่ลพิษ

วัันท่ี่� 25 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ ห้องศักดิ�สิที่ธิ์� ติร่เดชิ ชัิ�น 3 อาคารกรมควับัคุมมลพิษ 

กระที่รวังที่รัพยีากรธ์รรมชิาติิและสิ�งแวัดล้อม
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การจััดงานแสดงควัามื่ยินด่แก่ผู้้้รับัวุัฒิบััตรวิัชาช่พ
ด้านการบััญช่นิติวิัที่ยา รุ่นแรก (พิเศษ)

วัันท่ี่� 29 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

พิธ่ลงนามื่บัันทึี่กข้้อตกลงควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อ
ระหว่ัาง สำานักงาน ก.ล.ต. และ สสวั.

วัันท่ี่� 5 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องวิัภาวัด่ บัอลรูม A

โรงแรมเซ็ึ่นที่าราแกรนด์แอที่เซ็ึ่นที่รัลพลาซ่ึ่าลาดพร้าวั

การเข้้าร่วัมื่ปีระชุมื่ Virtual International
Tax Conference 2020

วัันท่ี่� 6 - 7 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
จัดการประชุิมผ่าน Application Zoom

สภาวิัชาช่พบััญช่มื่อบัแจักันดอกไม้ื่เพ่�อร่วัมื่
แสดงควัามื่ยินด่เน่�องในโอกาสเปิีดสำานักงานใหม่ื่ 

สภากายภาพบัำาบััด

วัันท่ี่� 1 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ สภากายีภาพบัำาบััด ชัิ�น 7 อาคารสภาวิัชิาช่ิพ

กระที่รวังสาธ์ารณสุขุ จังหวััดนนที่บุัร่

สภาวิิชาชีพบััญชีเข้้ามอบัแจกันิด็อกไม ้

เพ่อแสด็งิคัวิามยินิด็ีคัรบัรอบั 52 ปี แพที่ยสภา

วัันท่ี่� 9 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ แพที่ยีสภา ห้องประชุิมสิริวััฒนภักด่ ชัิ�น 3 

กระที่รวังสาธ์ารณสุขุ จังหวััดนนที่บุัร่

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดกิจักรรมื่ท่ี่องเท่ี่�ยวัปีระจัำาปีี
One Day Trip ครั�งท่ี่� 5

“ล่องเร่อชมื่วััด..ท่ี่องโลกแห่งการเงิน”

วัันท่ี่� 9 ตุิลาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเที่พมหานคร

สำานักงาน ก.ล.ต. เข้้าร่วัมื่แสดงควัามื่ยินด่ 
กับันายกสภาวิัชาช่พบััญช่ และคณะกรรมื่การสภาวิัชาช่พบััญช่ 

พร้อมื่หาร่อถึุงควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อด้านการพัฒนาวิัชาช่พบััญช่

วัันท่ี่� 15 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

จััดพิธ่ที่ำาบุัญวัันคล้ายวัันสถุาปีนา 
สภาวิัชาช่พบััญช่ครบัรอบั 16 ปีี

วัันท่ี่� 26 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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การจััดงานแสดงควัามื่ยินด่แก่ผู้้้รับัวุัฒิบััตรวิัชาช่พ
ด้านการบััญช่นิติวิัที่ยา รุ่นแรก (พิเศษ)

วัันท่ี่� 29 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

พิธ่ลงนามื่บัันทึี่กข้้อตกลงควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อ
ระหว่ัาง สำานักงาน ก.ล.ต. และ สสวั.

วัันท่ี่� 5 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องวิัภาวัด่ บัอลรูม A

โรงแรมเซ็ึ่นที่าราแกรนด์แอที่เซ็ึ่นที่รัลพลาซ่ึ่าลาดพร้าวั

การเข้้าร่วัมื่ปีระชุมื่ Virtual International
Tax Conference 2020

วัันท่ี่� 6 - 7 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
จัดการประชุิมผ่าน Application Zoom

สภาวิัชาช่พบััญช่มื่อบัแจักันดอกไม้ื่เพ่�อร่วัมื่
แสดงควัามื่ยินด่เน่�องในโอกาสเปิีดสำานักงานใหม่ื่ 

สภากายภาพบัำาบััด

วัันท่ี่� 1 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ สภากายีภาพบัำาบััด ชัิ�น 7 อาคารสภาวิัชิาช่ิพ

กระที่รวังสาธ์ารณสุขุ จังหวััดนนที่บุัร่

สภาวิิชาชีพบััญชีเข้้ามอบัแจกันิด็อกไม ้

เพ่อแสด็งิคัวิามยินิด็ีคัรบัรอบั 52 ปี แพที่ยสภา

วัันท่ี่� 9 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ แพที่ยีสภา ห้องประชุิมสิริวััฒนภักด่ ชัิ�น 3 

กระที่รวังสาธ์ารณสุขุ จังหวััดนนที่บุัร่

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดกิจักรรมื่ท่ี่องเท่ี่�ยวัปีระจัำาปีี
One Day Trip ครั�งท่ี่� 5

“ล่องเร่อชมื่วััด..ท่ี่องโลกแห่งการเงิน”

วัันท่ี่� 9 ตุิลาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเที่พมหานคร

สำานักงาน ก.ล.ต. เข้้าร่วัมื่แสดงควัามื่ยินด่ 
กับันายกสภาวิัชาช่พบััญช่ และคณะกรรมื่การสภาวิัชาช่พบััญช่ 

พร้อมื่หาร่อถึุงควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อด้านการพัฒนาวิัชาช่พบััญช่

วัันท่ี่� 15 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

จััดพิธ่ที่ำาบุัญวัันคล้ายวัันสถุาปีนา 
สภาวิัชาช่พบััญช่ครบัรอบั 16 ปีี

วัันท่ี่� 26 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งานเปิีดตัวั
โครงการหนังส่อรับัรองที่างการเงินบันระบับับัล็อกเชน

(Bank Confirmation on Blockchain)

วัันท่ี่� 29 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุิม

สำานักงานคณะกรรมการกำากับัหลักที่รัพยี์และติลาดหลักที่รัพยี์  

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดการปีระชุมื่ Online Focus Group
กับัสมื่าคมื่นักวิัเคราะห์หลักที่รัพย์

เพ่�อหาร่อมื่าตรการผู่้อนปีรนชั�วัคราวัที่างเล่อกเพิ�มื่เติมื่
ที่างบััญช่จัากสถุานการณ์ COVID-19

วัันท่ี่� 6 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
จัดการประชุิมผ่าน Microsoft Team

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่การปีระชุมื่ 
คณะกรรมื่การบัริหารสมื่าพันธ์สภาวิัชาช่พแห่งปีระเที่ศไที่ย

วัันท่ี่� 10 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุิม ดร.ทัี่ศนา บุัญที่อง สภาการพยีาบัาล

กระที่รวังสาธ์ารณสุขุ จังหวััดนนที่บุัร่

นายกสภาวิัชาช่พบััญช่
เข้้ารับัมื่อบัเข็้มื่เก่ยรติยศธรรมื่ศาสตร์สามัื่คค่

วัันท่ี่� 5 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ ห้องเธ่์ยีร์เติอร์ หอสมุดป๋วัยี อ่�งภากรณ์

มหาวิัที่ยีาลัยีธ์รรมศาสติร์ ศูนยี์รังสิติ

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดโครงการ “TFAC Engagement Day 2020” 
เพ่�อเปิีดโอกาสให้เจ้ัาหน้าท่ี่�ได้แชร์ไอเด่ย

แสดงควัามื่คิดเห็น นำาเสนอโครงการ/กิจักรรมื่/นวััตกรรมื่
เพ่�อร่วัมื่กันปีรับัปีรุงและพัฒนาสภาวิัชาช่พบััญช่

วัันท่ี่� 24 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

นายวิันิจั ศิลามื่งคล เป็ีนตัวัแที่นสภาวิัชาช่พบััญช่
เข้้าร่วัมื่ปีระชุมื่เสม่ื่อนจัริง IFAC Council 2020

วัันท่ี่� 11 - 12  พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
จัดการประชุิมสามัญประจำาปี 2563

ผ่าน Application Zoom

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่เปิีดงาน
ACT FORUM’20 Design + Built

วัันท่ี่� 18 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ ลานกิจกรรมพื�นท่ี่�สภาสถาปนิก (FORUM C) 

ชิาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองที่องธ์าน่

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งาน วัันคล้ายวัันสถุาปีนา
กรมื่บัังคับัดค่ ครบัรอบั 46 ปีี

วัันท่ี่� 27 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารกรมบัังคับัคด่
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สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งานเปิีดตัวั
โครงการหนังส่อรับัรองที่างการเงินบันระบับับัล็อกเชน

(Bank Confirmation on Blockchain)

วัันท่ี่� 29 ตุิลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุิม

สำานักงานคณะกรรมการกำากับัหลักที่รัพยี์และติลาดหลักที่รัพยี์  

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดการปีระชุมื่ Online Focus Group
กับัสมื่าคมื่นักวิัเคราะห์หลักที่รัพย์

เพ่�อหาร่อมื่าตรการผู่้อนปีรนชั�วัคราวัที่างเล่อกเพิ�มื่เติมื่
ที่างบััญช่จัากสถุานการณ์ COVID-19

วัันท่ี่� 6 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
จัดการประชุิมผ่าน Microsoft Team

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่การปีระชุมื่ 
คณะกรรมื่การบัริหารสมื่าพันธ์สภาวิัชาช่พแห่งปีระเที่ศไที่ย

วัันท่ี่� 10 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุิม ดร.ทัี่ศนา บุัญที่อง สภาการพยีาบัาล

กระที่รวังสาธ์ารณสุขุ จังหวััดนนที่บุัร่

นายกสภาวิัชาช่พบััญช่
เข้้ารับัมื่อบัเข็้มื่เก่ยรติยศธรรมื่ศาสตร์สามัื่คค่

วัันท่ี่� 5 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ ห้องเธ่์ยีร์เติอร์ หอสมุดป๋วัยี อ่�งภากรณ์

มหาวิัที่ยีาลัยีธ์รรมศาสติร์ ศูนยี์รังสิติ

สภาวิัชาช่พบััญช่จััดโครงการ “TFAC Engagement Day 2020” 
เพ่�อเปิีดโอกาสให้เจ้ัาหน้าท่ี่�ได้แชร์ไอเด่ย

แสดงควัามื่คิดเห็น นำาเสนอโครงการ/กิจักรรมื่/นวััตกรรมื่
เพ่�อร่วัมื่กันปีรับัปีรุงและพัฒนาสภาวิัชาช่พบััญช่

วัันท่ี่� 24 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

นายวิันิจั ศิลามื่งคล เป็ีนตัวัแที่นสภาวิัชาช่พบััญช่
เข้้าร่วัมื่ปีระชุมื่เสม่ื่อนจัริง IFAC Council 2020

วัันท่ี่� 11 - 12  พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
จัดการประชุิมสามัญประจำาปี 2563

ผ่าน Application Zoom

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่เปิีดงาน
ACT FORUM’20 Design + Built

วัันท่ี่� 18 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ ลานกิจกรรมพื�นท่ี่�สภาสถาปนิก (FORUM C) 

ชิาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองที่องธ์าน่

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งาน วัันคล้ายวัันสถุาปีนา
กรมื่บัังคับัดค่ ครบัรอบั 46 ปีี

วัันท่ี่� 27 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารกรมบัังคับัคด่
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สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งานวัันคล้ายวัันสถุาปีนา 
สภาวิัศวักรครบัรอบั 21 ปีี

วัันท่ี่� 27 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารกรมบัังคับัคด่

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่การปีระชุมื่เสม่ื่อนจัริง
AFA Council ครั�งท่ี่� 130

วัันที่่� 5 ธ์ันวัาคม พ.ศ. 2563
จัดการประชุิมผ่าน Application Zoom

สภาวิัชาช่พบััญช่ที่ำาการฝึ้กซ้อมื่ดับัเพลิงและฝึ้กซ้อมื่หน่ไฟ
ปีระจัำาปีี 2563

วัันท่ี่� 21 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งานต่อต้านคอร์รัปีชันสากล
(ปีระเที่ศไที่ย) ปีระจัำาปีี 2563

วัันท่ี่� 9 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องนนที่บุัร่ 1 สำานักงาน ป.ป.ชิ. จังหวััดนนที่บุัร่

สมื่าคมื่สำานักงานบััญช่คุณภาพมื่อบักระเช้าดอกไม้ื่ 
แก่นายกสภาวิัชาช่พบััญช่เน่�องในโอกาสวัันขึ้�นปีีใหม่ื่

วัันท่ี่� 24 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่ดำาเนินการฉ่ดพ่นยาฆ่่าเช่�อ
เพ่�อป้ีองกันการแพร่ระบัาด 

ข้องโรคติดเช่�อไวัรัสโคโรนา (COVID –19)

วัันท่ี่� 27 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สมื่าคมื่ปีระกันช่วิัตไที่ยมื่อบักระเช้าแสดงควัามื่ยินด่ 
แก่นายกสภาวิัชาช่พบััญช่ เน่�องในโอกาสได้รับัตำาแหน่ง 

นายกสภาวิัชาช่พบััญช่และในโอกาสวัันขึ้�นปีีใหม่ื่ 

วัันท่ี่� 28 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การสัมื่มื่นาพิจัารณ์ “ร่าง TSA ฉบัับั 600”

วัันท่ี่� 25 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งานวัันคล้ายวัันสถุาปีนา 
สภาวิัศวักรครบัรอบั 21 ปีี

วัันท่ี่� 27 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารกรมบัังคับัคด่

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่การปีระชุมื่เสม่ื่อนจัริง
AFA Council ครั�งท่ี่� 130

วัันที่่� 5 ธ์ันวัาคม พ.ศ. 2563
จัดการประชุิมผ่าน Application Zoom

สภาวิัชาช่พบััญช่ที่ำาการฝึ้กซ้อมื่ดับัเพลิงและฝึ้กซ้อมื่หน่ไฟ
ปีระจัำาปีี 2563

วัันท่ี่� 21 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่เข้้าร่วัมื่งานต่อต้านคอร์รัปีชันสากล
(ปีระเที่ศไที่ย) ปีระจัำาปีี 2563

วัันท่ี่� 9 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องนนที่บุัร่ 1 สำานักงาน ป.ป.ชิ. จังหวััดนนที่บุัร่

สมื่าคมื่สำานักงานบััญช่คุณภาพมื่อบักระเช้าดอกไม้ื่ 
แก่นายกสภาวิัชาช่พบััญช่เน่�องในโอกาสวัันขึ้�นปีีใหม่ื่

วัันท่ี่� 24 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิัชาช่พบััญช่ดำาเนินการฉ่ดพ่นยาฆ่่าเช่�อ
เพ่�อป้ีองกันการแพร่ระบัาด 

ข้องโรคติดเช่�อไวัรัสโคโรนา (COVID –19)

วัันท่ี่� 27 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

สมื่าคมื่ปีระกันช่วิัตไที่ยมื่อบักระเช้าแสดงควัามื่ยินด่ 
แก่นายกสภาวิัชาช่พบััญช่ เน่�องในโอกาสได้รับัตำาแหน่ง 

นายกสภาวิัชาช่พบััญช่และในโอกาสวัันขึ้�นปีีใหม่ื่ 

วัันท่ี่� 28 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การสัมื่มื่นาพิจัารณ์ “ร่าง TSA ฉบัับั 600”

วัันท่ี่� 25 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: 
การเสวันา “คำาช่�แจัง การนำามื่าตรฐานการรายงานที่างการเงิน

มื่าใช้หลังจัากวัันสิ�นสุดแนวัปีฏิิ์บััติที่างการบััญช่ 
เร่�อง มื่าตรการผู่้อนปีรนฯ COVID-19”

วัันท่ี่� 18 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “Discussion Paper:

Business Combination - Disclosures,
 Goodwill and Impairment”

วัันท่ี่� 25 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: 
การบัรรยาย “ISQM ใหม่ื่ กำาลังจัะมื่า”

วัันท่ี่� 4 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: ปีาฐกถุาพิเศษ
“การเสนอหลักฐานโดยนักบััญช่นิติวิัที่ยา

ส่้กระบัวันการพิจัารณาคด่ควัามื่ : ปัีญหา และที่างออก” 

วัันท่ี่� 29 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “งบัการเงินในภาวัะ COVID-19

ควัามื่ท้ี่าที่ายข้องผู้้้บัริหาร นักบััญช่ และผู้้้สอบับััญช่”

วัันท่ี่� 21 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “New TSA 540: Accounting Estimate”

วัันท่ี่� 7 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: 
การเสวันา “คำาช่�แจัง การนำามื่าตรฐานการรายงานที่างการเงิน

มื่าใช้หลังจัากวัันสิ�นสุดแนวัปีฏิิ์บััติที่างการบััญช่ 
เร่�อง มื่าตรการผู่้อนปีรนฯ COVID-19”

วัันท่ี่� 18 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “Discussion Paper:

Business Combination - Disclosures,
 Goodwill and Impairment”

วัันท่ี่� 25 พฤศจิกายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: 
การบัรรยาย “ISQM ใหม่ื่ กำาลังจัะมื่า”

วัันท่ี่� 4 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก: ปีาฐกถุาพิเศษ
“การเสนอหลักฐานโดยนักบััญช่นิติวิัที่ยา

ส่้กระบัวันการพิจัารณาคด่ควัามื่ : ปัีญหา และที่างออก” 

วัันท่ี่� 29 กันยีายีน พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “งบัการเงินในภาวัะ COVID-19

ควัามื่ท้ี่าที่ายข้องผู้้้บัริหาร นักบััญช่ และผู้้้สอบับััญช่”

วัันท่ี่� 21 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21

การถุ่ายที่อดสดผู่้านเฟซบุั�ก:
การเสวันา “New TSA 540: Accounting Estimate”

วัันท่ี่� 7 ธั์นวัาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสภาวิัชิาช่ิพบััญช่ิ ถนนสุขุุมวิัที่ 21
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สรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

ประจำำาปี 2563

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี วิาระปีี 2563 – 2566 ได้้รับัเลืือกจากทีี่�ปีระชุมใหญ่วิิสามัญสมาชิกเมื�อเดื้อนสิงหาคม 2563 

ให้ที่ำาหน้าทีี่�บัริหารงานสภาวิิชาชีพบััญชีแลืะสานต่่อพันธกิจจากคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีชุด้เดิ้ม ซ่ึ่�งปีระกอบัด้้วิย 

ผู้้้ที่รงคุณวุิฒิิด้้านการบััญชีแลืะด้้านกฎหมาย กรรมการที่ี�เป็ีนปีระธานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านต่่าง ๆ รวิม 6 ด้้าน 

ได้้แก่ ด้้านการที่ำาบััญชี ด้้านการสอบับััญชี ด้้านการบััญชีบัริหาร ด้้านการวิางระบับับััญชี ด้้านการบััญชีภาษีีอากร 

ด้้านการศ่ึกษีาแลืะเที่คโนโลืยีการบััญชี ปีระธานคณะกรรมการกำาหนด้มาต่รฐานการบััญชี ปีระธานคณะกรรมการ 

จรรยาบัรรณ แลืะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี รวิมทัี่�งสิ�น 17 คน 

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีได้้มีการปีระชุมเป็ีนปีระจำาทุี่กเดื้อน เพื�อวิางแผู้น หารือ มอบัหมาย แลืะต่ิด้ต่ามงาน 

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ แลืะคณะที่ำางานต่่าง ๆ ให้เป็ีนไปีต่ามอำานาจหน้าทีี่�ทีี่�กำาหนด้ไว้ิในมาต่รา 7 

แห่งพระราชบััญญัติ่วิิชาชีพบััญชี พ.ศึ. 2547 แลืะเพื�อให้บัรรลุืวัิต่ถุุปีระสงค์ วิิสัยทัี่ศึน์ แลืะพันธกิจทีี่�กำาหนด้ไว้ิ อันจะเกิด้

ปีระโยชนส้์งสุด้ต่่อวิิชาชพีบััญชี สังคม แลืะปีระเที่ศึชาต่ ิโด้ยสรปุีภาพรวิมของการด้ำาเนนิงานต่ามพนัธกจิสำาหรบััรอบัปีี 2563 

มีดั้งต่่อไปีนี�

กำาหนด้มาต่รฐานวิิชาชพีบััญชีให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานสากลื

ต่ามบัริบัที่ของปีระเที่ศึไที่ยสำาหรับัการปีระกอบัวิิชาชีพ

บััญชีเป็ีนพันธกิจหลืักหน่�งของสภาวิิชาชีพบััญชี เพื�อให้

เกิด้ควิามโปีร่งใส เป็ีนทีี่�ยอมรับัในระดั้บันานาปีระเที่ศึ 

แลืะสร้างควิามเชื�อมั�นต่่อการใช้บัริการวิิชาชีพ อันจะส่งผู้ลืดี้ 

ต่่อเศึรษีฐกิจโด้ยรวิมของปีระเที่ศึ สภาวิิชาชีพบััญชี 

มีหน้าทีี่�แลืะควิามรบััผิู้ด้ชอบัในการปีฏิิบััติ่ต่ามภาระผู้้กพัน

ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการกำาหนด้มาต่รฐาน 

การบััญชรีะหวิา่งปีระเที่ศึ (The International Accounting 

Standards Board: IASB) แลืะสมาพันธ์นักบััญชีโลืก 

(International Federation of Accountants: IFAC) 

ในการพัฒินามาต่รฐานวิิชาชีพบััญชีของไที่ยให้อย้ใ่นระดั้บั

สากลื อันปีระกอบัด้้วิย

1) ด้้านมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชาชีพบััญชีได้้กำาหนด้

ทิี่ศึที่างการนำามาต่รฐานการรายงานที่างการเงินมาใช้ 

ในปีระเที่ศึไที่ยให้เป็ีนไปีต่าม Roadmap เพื�อให้มาต่รฐานฯ 

แต่่ลืะฉบัับัมีผู้ลืบัังคับัใช้ ในปีระเที่ศึไที่ยภายหลืั ง 

International Accounting Standards Board (IASB) 

ปีระกาศึใช้มาต่รฐานการรายงานที่างการเงินระหว่ิาง

ปีระเที่ศึ (IFRS) 1 ปีี โด้ยในปีี 2563 ได้้จัด้ที่ำาแลืะ

ปีรับัปีรุงมาต่รฐานการรายงานที่างการเงิน การตี่ควิาม

ต่ามมาต่รฐานการบััญชี แลืะแนวิปีฏิิบััติ่ที่างการบััญชี 

โด้ยด้ำาเนินการต่ามกระบัวินการจัด้ที่ำาแลืะปีรับัปีรุง

มาต่รฐานการรายงานที่างการเงิน จำานวินรวิม 18 ฉบัับั 

สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิิชาชีพบััญชี เพ่อให้้เป็นที�ยอมรับัทั�งภายในประเทศ

และระดับัสากล และเป็นศูนย์รวิมองค์ควิามรู้ด้านวิิชาชีพบััญชี

2) มาตรฐานการสอบับััญชีี สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ด้ำาเนิน

การปีรับัปีรุงแลืะเผู้ยแพร่มาต่รฐานการสอบับััญชี จำานวิน 

1 ฉบัับั ซ่ึ่�งเปี็นการปีรับัปีรุงมาต่รฐานเพื�อรองรับัควิาม

เสี�ยงในการสอบับััญชีทีี่�เพิ�มส้งข่�นอันเกิด้จากควิามซัึ่บัซ้ึ่อน 

ของธุรกิจแลืะมาต่รฐานการรายงานที่างการเงินในปัีจจุบััน

โด้ยให้ถืุอปีฏิิบััติ่กับัการต่รวิจสอบังบัการเงินสำาหรับัรอบับััญชี 

ทีี่�เริ�มในหรือหลัืงวัินทีี่� 15 ธันวิาคม พ.ศึ. 2563 เป็ีนต้่นไปี

3) มาตรฐานการศึึกษา สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ส่งเสริม 

การเรียนการสอนในหลัืกส้ต่รวิิชาการบััญชีของสถุาบััน 

การศ่ึกษีาใหเ้ป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานสากลื เพื�อสรา้งบัคุลืากร

ทีี่�มีคุณภาพเข้าส่้วิิชาชีพบััญชีในอนาคต่ โด้ยส่งผู้้้แที่น 

สภาวิิชาชีพบััญชีเข้าร่วิมเป็ีนกรรมการพัฒินาหลัืกส้ต่ร

ปีริญญาต่รี จำานวิน 58 แห่ง หลัืกส้ต่รปีริญญาโที่ จำานวิน 

5 แห่ง แลืะหลัืกส้ต่รเที่คโนโลืยีบััณฑิิต่ จำานวิน 5 แห่ง แลืะ

ให้การรับัรองหลัืกส้ต่รที่างการบััญชีทัี่�งหลัืกส้ต่รปีริญญาต่รี

ปีริญญาโที่ แลืะเที่คโนโลืยีบััณฑิิต่ (การบััญชี) แก่สถุาบััน

การศ่ึกษีาทัี่�วิปีระเที่ศึ จำานวิน 34 แห่ง รวิม 35 หลัืกส้ต่ร 

รวิมทัี่�งให้การรับัรองคุณวุิฒิิการศ่ึกษีาเป็ีนรายบุัคคลื 

จำานวิน 6 ราย

4) จรรยาบัรรณวิิชีาชีีพ สภาวิิชาชีพบััญชีได้้เผู้ยแพร่

ค่้มือปีระมวิลืจรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีทีี่�

จัด้ที่ำาข่�นต่ามมาต่รฐานสากลืบันเว็ิบัไซึ่ต์่สภาวิิชาชีพบััญชี 

ในร้ปีแบับัต่่าง ๆ อย่างต่่อเนื�อง เช่น การจัด้พิมพ์เป็ีน 

ร้ปีเล่ืม การจัด้ที่ำาคลิืปีวิิดี้โอ การสรุปีสาระสำาคัญของ 

จรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีในร้ปีแบับั 

Booklet แลืะ e-Booklet เพื�อให้ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี

ได้้ศ่ึกษีาถุ่งเนื�อหาสาระสำาคัญทีี่�จำาเปี็นต่้องนำาไปีปีฏิิบััติ่ใช้

ในการที่ำางาน

พัฒนาและส่งเสริมควิามรู้ทางการบััญชีและศาสตร์ที�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพบััญช ี

ให้้มีควิามก้าวิห้น้าในวิิชาชีพ เพ่อเป็นกลไกสำาคัญในการสนับัสนุนเศรษฐกิจำ 

ของประเทศ

นอกจากภารกิจสำาคัญในการพัฒินามาต่รฐานวิิชาชีพ 

ด้้านต่่าง ๆ ให้เป็ีนสากลืแลื้วิ สภาวิิชาชีพบััญชีได้้เล็ืงเห็น

ควิามสำาคัญของพัฒินาแลืะส่งเสริมควิามร้้ที่างการบััญชี

แลืะศึาสต่ร์ทีี่�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพบััญชีอันเป็ีนกลืไกสำาคัญ 

ทีี่�จะสนับัสนุนเศึรษีฐกิจของปีระเที่ศึ สภาวิิชาชีพบััญชี 

เสริมสร้างศัึกยภาพของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีทัี่�งใน 

ส่วินกลืางแลืะส่วินภ้มิภาคผู้่านคณะกรรมการชุด้ต่่าง ๆ 

เพื�อให้ ก้าวิทัี่นต่่อสถุานการณ์ โด้ยนอกเหนือจาก 

ด้้านการบััญชีแลืะการสอบับััญชีได้้ด้ำาเนินการโครงการ

เพื�อส่งเสริมควิามร้้ในศึาสต่ร์ต่่าง ๆ เพิ�มเติ่มอย่างต่่อเนื�อง

เช่น โครงการ “พัฒินานักบััญชีบัริหาร” ซ่ึ่�งเที่ียบัเคียง

หลัืกส้ต่รของ Chartered Institute of Management 

Accountants (CIMA)  แลืะนำามาปีรับัใช้กับัการที่ำางาน

ของปีระเที่ศึ  โครงการอบัรมหลัืกส้ต่ร “ยกระดั้บักระด้าษี

ที่ำาการเชี�ยวิชาญสอบัที่านต้่านคอร์รัปีชัน” ซ่ึ่�งร่วิมกับั

สมาคมส่งเสริมสถุาบัันกรรมการบัริษัีที่ไที่ย (IOD)  โครงการ 

“นักบััญชีภาษีีอากร” โครงการ “ปีระกาศึนียบััต่ร

ควิามร้้ด้้านการบััญชีนิติ่วิิที่ยา (Forensic Accounting 

Certificate : FAC)”  โครงการ “จัด้อบัรมหลัืกส้ต่ร 

ด้้านการต่รวิจสอบัภายใน” แลืะโครงการ “จัด้อบัรมหลัืกส้ต่ร 

CIA Review Part II”  เป็ีนต้่น  นอกจากนี� มีการเผู้ยแพร่ 

ควิามร้้ข้ามศึาสต่ร์ผู่้านบัที่ควิามวิิชาการ แลืะการเสวินา 

ผู่้านการถุ่ายที่อด้สด้ที่างเฟซึ่บุั�ก เช่น การบัริหารจัด้การ 

งานบััญชีในยุคดิ้จิทัี่ลืกับับัที่บัาที่นักบััญชีทีี่�เปีลีื�ยนไปี 

ทิี่ศึที่างของนักบััญชีบัริหารแลืะควิามคาด้หวัิงของ 

Stakeholder ในยุคหลัืง COVID-19 แลืะผู้ลืจาก 

Technology Disruption เป็ีนต้่น

สภาวิิชาชีพบััญชีต่ระหนักว่ิาผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ควิรมีโอกาสได้้รับัการอบัรมควิามร้้ด้้านต่่าง ๆ จากแหลื่ง 

ควิามร้้ทีี่�หลืากหลืาย โด้ยได้้พิจารณาให้ควิามเห็นชอบั

ผู้้้จัด้การอบัรมหรือการปีระชุมสัมมนา หลัืกส้ต่ร แลืะ

วิิที่ยากร จำานวิน 6 หน่วิยงาน แลืะให้ควิามเห็นชอบั

หลัืกส้ต่ร แลืะวิิที่ยากรการอบัรม หรือสัมมนาเพื�อพัฒินา

ควิามร้้ต่่อเนื�องที่างวิิชาชีพ (CPD) ของผู้้้สอบับััญชี 

รับัอนุญาต่แลืะผู้้้ที่ำาบััญชีต่ามทีี่�กำาหนด้ไว้ิในข้อบัังคับั 

หรือปีระกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีสำาหรับัผู้้้เข้าอบัรมหรือ

สัมมนาทัี่�งในแลืะต่่างปีระเที่ศึ รวิม 1,619 หลัืกส้ต่ร 
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สรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

ประจำำาปี 2563

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี วิาระปีี 2563 – 2566 ได้้รับัเลืือกจากทีี่�ปีระชุมใหญ่วิิสามัญสมาชิกเมื�อเดื้อนสิงหาคม 2563 

ให้ที่ำาหน้าทีี่�บัริหารงานสภาวิิชาชีพบััญชีแลืะสานต่่อพันธกิจจากคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีชุด้เดิ้ม ซ่ึ่�งปีระกอบัด้้วิย 

ผู้้้ที่รงคุณวุิฒิิด้้านการบััญชีแลืะด้้านกฎหมาย กรรมการที่ี�เป็ีนปีระธานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านต่่าง ๆ รวิม 6 ด้้าน 

ได้้แก่ ด้้านการที่ำาบััญชี ด้้านการสอบับััญชี ด้้านการบััญชีบัริหาร ด้้านการวิางระบับับััญชี ด้้านการบััญชีภาษีีอากร 

ด้้านการศ่ึกษีาแลืะเที่คโนโลืยีการบััญชี ปีระธานคณะกรรมการกำาหนด้มาต่รฐานการบััญชี ปีระธานคณะกรรมการ 

จรรยาบัรรณ แลืะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี รวิมทัี่�งสิ�น 17 คน 

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีได้้มีการปีระชุมเป็ีนปีระจำาทุี่กเดื้อน เพื�อวิางแผู้น หารือ มอบัหมาย แลืะต่ิด้ต่ามงาน 

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ แลืะคณะที่ำางานต่่าง ๆ ให้เป็ีนไปีต่ามอำานาจหน้าทีี่�ทีี่�กำาหนด้ไว้ิในมาต่รา 7 

แห่งพระราชบััญญัติ่วิิชาชีพบััญชี พ.ศึ. 2547 แลืะเพื�อให้บัรรลุืวัิต่ถุุปีระสงค์ วิิสัยทัี่ศึน์ แลืะพันธกิจทีี่�กำาหนด้ไว้ิ อันจะเกิด้

ปีระโยชนส้์งสุด้ต่่อวิิชาชพีบััญชี สังคม แลืะปีระเที่ศึชาต่ ิโด้ยสรปุีภาพรวิมของการด้ำาเนนิงานต่ามพนัธกจิสำาหรบััรอบัปีี 2563 

มีดั้งต่่อไปีนี�

กำาหนด้มาต่รฐานวิิชาชพีบััญชีให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานสากลื

ต่ามบัริบัที่ของปีระเที่ศึไที่ยสำาหรับัการปีระกอบัวิิชาชีพ

บััญชีเป็ีนพันธกิจหลืักหน่�งของสภาวิิชาชีพบััญชี เพื�อให้

เกิด้ควิามโปีร่งใส เป็ีนทีี่�ยอมรับัในระดั้บันานาปีระเที่ศึ 

แลืะสร้างควิามเชื�อมั�นต่่อการใช้บัริการวิิชาชีพ อันจะส่งผู้ลืดี้ 

ต่่อเศึรษีฐกิจโด้ยรวิมของปีระเที่ศึ สภาวิิชาชีพบััญชี 

มีหน้าทีี่�แลืะควิามรบััผิู้ด้ชอบัในการปีฏิิบััติ่ต่ามภาระผู้้กพัน

ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการกำาหนด้มาต่รฐาน 

การบััญชรีะหวิา่งปีระเที่ศึ (The International Accounting 

Standards Board: IASB) แลืะสมาพันธ์นักบััญชีโลืก 

(International Federation of Accountants: IFAC) 

ในการพัฒินามาต่รฐานวิิชาชีพบััญชีของไที่ยให้อย้ใ่นระดั้บั

สากลื อันปีระกอบัด้้วิย

1) ด้้านมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชาชีพบััญชีได้้กำาหนด้

ทิี่ศึที่างการนำามาต่รฐานการรายงานที่างการเงินมาใช้ 

ในปีระเที่ศึไที่ยให้เป็ีนไปีต่าม Roadmap เพื�อให้มาต่รฐานฯ 

แต่่ลืะฉบัับัมีผู้ลืบัังคับัใช้ ในปีระเที่ศึไที่ยภายหลืั ง 

International Accounting Standards Board (IASB) 

ปีระกาศึใช้มาต่รฐานการรายงานที่างการเงินระหว่ิาง

ปีระเที่ศึ (IFRS) 1 ปีี โด้ยในปีี 2563 ได้้จัด้ที่ำาแลืะ

ปีรับัปีรุงมาต่รฐานการรายงานที่างการเงิน การตี่ควิาม

ต่ามมาต่รฐานการบััญชี แลืะแนวิปีฏิิบััติ่ที่างการบััญชี 

โด้ยด้ำาเนินการต่ามกระบัวินการจัด้ที่ำาแลืะปีรับัปีรุง

มาต่รฐานการรายงานที่างการเงิน จำานวินรวิม 18 ฉบัับั 

สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิิชาชีพบััญชี เพ่อให้้เป็นที�ยอมรับัทั�งภายในประเทศ

และระดับัสากล และเป็นศูนย์รวิมองค์ควิามรู้ด้านวิิชาชีพบััญชี

2) มาตรฐานการสอบับััญชีี สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ด้ำาเนิน

การปีรับัปีรุงแลืะเผู้ยแพร่มาต่รฐานการสอบับััญชี จำานวิน 

1 ฉบัับั ซ่ึ่�งเปี็นการปีรับัปีรุงมาต่รฐานเพื�อรองรับัควิาม

เสี�ยงในการสอบับััญชีทีี่�เพิ�มส้งข่�นอันเกิด้จากควิามซัึ่บัซ้ึ่อน 

ของธุรกิจแลืะมาต่รฐานการรายงานที่างการเงินในปัีจจุบััน

โด้ยให้ถืุอปีฏิิบััติ่กับัการต่รวิจสอบังบัการเงินสำาหรับัรอบับััญชี 

ทีี่�เริ�มในหรือหลัืงวัินทีี่� 15 ธันวิาคม พ.ศึ. 2563 เป็ีนต้่นไปี

3) มาตรฐานการศึึกษา สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ส่งเสริม 

การเรียนการสอนในหลัืกส้ต่รวิิชาการบััญชีของสถุาบััน 

การศ่ึกษีาใหเ้ป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานสากลื เพื�อสรา้งบัคุลืากร

ทีี่�มีคุณภาพเข้าส่้วิิชาชีพบััญชีในอนาคต่ โด้ยส่งผู้้้แที่น 

สภาวิิชาชีพบััญชีเข้าร่วิมเป็ีนกรรมการพัฒินาหลัืกส้ต่ร

ปีริญญาต่รี จำานวิน 58 แห่ง หลัืกส้ต่รปีริญญาโที่ จำานวิน 

5 แห่ง แลืะหลัืกส้ต่รเที่คโนโลืยีบััณฑิิต่ จำานวิน 5 แห่ง แลืะ

ให้การรับัรองหลัืกส้ต่รที่างการบััญชีทัี่�งหลัืกส้ต่รปีริญญาต่รี

ปีริญญาโที่ แลืะเที่คโนโลืยีบััณฑิิต่ (การบััญชี) แก่สถุาบััน

การศ่ึกษีาทัี่�วิปีระเที่ศึ จำานวิน 34 แห่ง รวิม 35 หลัืกส้ต่ร 

รวิมทัี่�งให้การรับัรองคุณวุิฒิิการศ่ึกษีาเป็ีนรายบุัคคลื 

จำานวิน 6 ราย

4) จรรยาบัรรณวิิชีาชีีพ สภาวิิชาชีพบััญชีได้้เผู้ยแพร่

ค่้มือปีระมวิลืจรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีทีี่�

จัด้ที่ำาข่�นต่ามมาต่รฐานสากลืบันเว็ิบัไซึ่ต์่สภาวิิชาชีพบััญชี 

ในร้ปีแบับัต่่าง ๆ อย่างต่่อเนื�อง เช่น การจัด้พิมพ์เป็ีน 

ร้ปีเล่ืม การจัด้ที่ำาคลิืปีวิิดี้โอ การสรุปีสาระสำาคัญของ 

จรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีในร้ปีแบับั 

Booklet แลืะ e-Booklet เพื�อให้ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี

ได้้ศ่ึกษีาถุ่งเนื�อหาสาระสำาคัญทีี่�จำาเปี็นต่้องนำาไปีปีฏิิบััติ่ใช้

ในการที่ำางาน

พัฒนาและส่งเสริมควิามรู้ทางการบััญชีและศาสตร์ที�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพบััญช ี

ให้้มีควิามก้าวิห้น้าในวิิชาชีพ เพ่อเป็นกลไกสำาคัญในการสนับัสนุนเศรษฐกิจำ 

ของประเทศ

นอกจากภารกิจสำาคัญในการพัฒินามาต่รฐานวิิชาชีพ 

ด้้านต่่าง ๆ ให้เป็ีนสากลืแลื้วิ สภาวิิชาชีพบััญชีได้้เล็ืงเห็น

ควิามสำาคัญของพัฒินาแลืะส่งเสริมควิามร้้ที่างการบััญชี

แลืะศึาสต่ร์ทีี่�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพบััญชีอันเป็ีนกลืไกสำาคัญ 

ทีี่�จะสนับัสนุนเศึรษีฐกิจของปีระเที่ศึ สภาวิิชาชีพบััญชี 

เสริมสร้างศัึกยภาพของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีทัี่�งใน 

ส่วินกลืางแลืะส่วินภ้มิภาคผู้่านคณะกรรมการชุด้ต่่าง ๆ 

เพื�อให้ ก้าวิทัี่นต่่อสถุานการณ์ โด้ยนอกเหนือจาก 

ด้้านการบััญชีแลืะการสอบับััญชีได้้ด้ำาเนินการโครงการ

เพื�อส่งเสริมควิามร้้ในศึาสต่ร์ต่่าง ๆ เพิ�มเติ่มอย่างต่่อเนื�อง

เช่น โครงการ “พัฒินานักบััญชีบัริหาร” ซ่ึ่�งเที่ียบัเคียง

หลัืกส้ต่รของ Chartered Institute of Management 

Accountants (CIMA)  แลืะนำามาปีรับัใช้กับัการที่ำางาน

ของปีระเที่ศึ  โครงการอบัรมหลัืกส้ต่ร “ยกระดั้บักระด้าษี

ที่ำาการเชี�ยวิชาญสอบัที่านต้่านคอร์รัปีชัน” ซ่ึ่�งร่วิมกับั

สมาคมส่งเสริมสถุาบัันกรรมการบัริษัีที่ไที่ย (IOD)  โครงการ 

“นักบััญชีภาษีีอากร” โครงการ “ปีระกาศึนียบััต่ร

ควิามร้้ด้้านการบััญชีนิติ่วิิที่ยา (Forensic Accounting 

Certificate : FAC)”  โครงการ “จัด้อบัรมหลัืกส้ต่ร 

ด้้านการต่รวิจสอบัภายใน” แลืะโครงการ “จัด้อบัรมหลัืกส้ต่ร 

CIA Review Part II”  เป็ีนต้่น  นอกจากนี� มีการเผู้ยแพร่ 

ควิามร้้ข้ามศึาสต่ร์ผู่้านบัที่ควิามวิิชาการ แลืะการเสวินา 

ผู่้านการถุ่ายที่อด้สด้ที่างเฟซึ่บุั�ก เช่น การบัริหารจัด้การ 

งานบััญชีในยุคดิ้จิทัี่ลืกับับัที่บัาที่นักบััญชีทีี่�เปีลีื�ยนไปี 

ทิี่ศึที่างของนักบััญชีบัริหารแลืะควิามคาด้หวัิงของ 

Stakeholder ในยุคหลัืง COVID-19 แลืะผู้ลืจาก 

Technology Disruption เป็ีนต้่น

สภาวิิชาชีพบััญชีต่ระหนักว่ิาผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ควิรมีโอกาสได้้รับัการอบัรมควิามร้้ด้้านต่่าง ๆ จากแหลื่ง 

ควิามร้้ทีี่�หลืากหลืาย โด้ยได้้พิจารณาให้ควิามเห็นชอบั

ผู้้้จัด้การอบัรมหรือการปีระชุมสัมมนา หลัืกส้ต่ร แลืะ

วิิที่ยากร จำานวิน 6 หน่วิยงาน แลืะให้ควิามเห็นชอบั

หลัืกส้ต่ร แลืะวิิที่ยากรการอบัรม หรือสัมมนาเพื�อพัฒินา

ควิามร้้ต่่อเนื�องที่างวิิชาชีพ (CPD) ของผู้้้สอบับััญชี 

รับัอนุญาต่แลืะผู้้้ที่ำาบััญชีต่ามทีี่�กำาหนด้ไว้ิในข้อบัังคับั 

หรือปีระกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีสำาหรับัผู้้้เข้าอบัรมหรือ

สัมมนาทัี่�งในแลืะต่่างปีระเที่ศึ รวิม 1,619 หลัืกส้ต่ร 
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นอกจากนี� ได้้จัด้ที่ำาแลืะเผู้ยแพร่บัที่ควิามที่างวิิชาการบััญชี

แลืะศึาสต่ร์อื�นทีี่�เกี�ยวิข้องอันเปี็นปีระโยชน์ต่่อผู้้้ปีระกอบั

วิิชาชพีบััญชผ่ีู้านจด้หมายข่าวิสภาวิิชาชพีบััญชแีลืะวิารสาร

สภาวิิชาชีพบััญชี แต่่ในปีี 2563 ได้้เกิด้สถุานการณ์การ

ระบัาด้ของโรคติ่ด้เชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิิชาชีพบััญชีต่ระหนักถุ่งผู้ลืกระที่บัจากการแพร่ระบัาด้ 

ของโรค COVID-19 ต่่อบัริษีัที่แลืะหน่วิยงานทุี่กแห่ง 

ดั้งนั�น สภาวิิชาชีพบััญชีจ่งออกมาต่รการช่วิยเหลืือที่าง

ด้้านบััญชีแลืะบัรรเที่าผู้ลืกระที่บัทีี่�เกิด้จากสถุานการณ์

ดั้งกล่ืาวิให้แก่สมาชิก ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี แลืะ 

ผู้้้ปีระกอบัการ ได้้แก่

1. การผ่่อนปรนให้้แก่ผ้้่สอบับััญชีีรับัอนุญาตในการ

พัฒนาควิามร้ต่้อเน่�องทางวิิชีาชีีพ (CPD) ประจำาปี 2563 

และห้น่วิยงานผ้้่จัด้การอบัรม ซ่ึ่�งแบ่ังมาต่รการช่วิยเหลืือ

ออกเปี็น 3 ส่วิน คือ การช่วิยเหลืือผู้้้สอบับััญชี โด้ยให้ 

ผู้้้สอบับััญชีสามารถุใช้ชั�วิโมง CPD ที่ี�ไม่เปี็นที่างการ

ที่ด้แที่นชั�วิโมง CPD ที่ี�เปี็นที่างการได้้ การช่วิยเหลืือ 

ผู้้้ที่ำาบััญชี สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ปีระสานงานกับักรมพัฒินา

ธุรกิจการค้า เพื�อออกมาต่รการช่วิยเหลืือผู้้้ที่ำาบััญชีให้ 

เป็ีนไปีในทิี่ศึที่างเดี้ยวิกัน การช่วิยเหลืือหน่วิยงานผู้้้จัด้การ

อบัรม สภาวิิชาชพีบััญชไีด้้ยกเว้ินค่าด้ำาเนินการสำาหรับักรณี

การขอเลืื�อนหรือยกเลิืกการจัด้อบัรมหรือการเปีลีื�ยนแปีลืง

หลัืกส้ต่รทีี่�ได้้รับัควิามเห็นชอบัไว้ิแล้ืวิในปีี 2563

2. จัด้โครงการถ่่ายทอด้การอบัรม สัมมนา และเสวินา

ผ่่านช่ีองทางออนไลน์ เพื�อเป็ีนช่องที่างให้ควิามช่วิยเหลืือ

แก่ผู้้้สอบับััญชีแลืะสมาชิกสภาวิิชาชีพบััญชีในการพัฒินา

ควิามร้้ต่่อเนื�องได้้โด้ยสะด้วิกมากข่�น โด้ยสามารถุนับั 

เป็ีนชั�วิโมง CPD ทีี่�ไม่เป็ีนที่างการได้้ 

3. การออกมาตรการชี่วิยเห้ล่อทางบััญชีีเพ่�อบัรรเทา 

ผ่ลกระทบัต่อ ผ้้่ มี ส่วินไ ด้้ ส่วินเ สียใ ห้้ ไ ด้้มากที� สุด้

ปีระกอบัด้้วิย 

1) แนวิปีฏิิบััติ่ที่างบััญชี เรื�อง มาต่รการผู่้อนปีรนชั�วิคราวิ

ในการจัด้ชั�นล้ืกหนี�ทีี่�ได้้รับัผู้ลืกระที่บัจากสถุานการณ์ 

ทีี่�ส่งผู้ลืกระที่บัต่่อเศึรษีฐกิจไที่ย ซ่ึ่�งเปี็นการบัรรเที่าภาระ 

ในการปีระมาณค่าเผืู้�อหนี�สงสัยจะส้ญที่างบััญชีให้แก่

สถุาบัันการเงิน ธุรกิจเช่าซืึ่�อ ลีืสซิึ่�งทีี่�ให้ควิามช่วิยเหลืือ

ที่างการเงินแก่ล้ืกค้า

2) แนวิปีฏิิบััติ่ที่างการบััญชีที่างเลืือกเพิ�ม (Local 
options) เพื�อผู่้อนปีรนแก่กิจการทีี่�ได้้รับัผู้ลืกระที่บัจาก

สถุานการณ์การแพร่ระบัาด้ของเชี�อไวิรัส COVID-19 

ซ่ึ่�งจะมีผู้ลืให้ผู้้้ปีระกอบัการทีี่�ต้่องพิจารณาค่าเผืู้�อหนี� 

สงสัยจะส้ญ การด้้อยค่าของสินที่รัพย์ แลืะปีระมาณการ 

หนี�สินสามารถุจัด้ที่ำางบัการเงินได้้ในทิี่ศึที่างเดี้ยวิกัน รวิมทัี่�ง 

ลืด้ข้อขัด้แย้งระหวิ่างผู้้้ปีระกอบัการแลืะผู้้้สอบับััญชี 

ในการใช้ดุ้ลืยพินิจทีี่�แต่กต่่างกันได้้

3)  ข้อกำาหนด้เพิ�มเติ่มสำาหรับัมาต่รฐานการรายงานที่างการเงิน 

สำาหรับักิจการทีี่�ไม่มีส่วินได้้เสียสาธารณะเรื�องทีี่� ดิ้น 

อาคารแลืะอุปีกรณ์ แลืะอสังหาริมที่รัพย์เพื�อการลืงทีุ่น

เพื�อให้ที่างเลืือกเพิ�มเติ่มที่างบััญชีแก่กิจการ NPAEs 

ให้สามารถุตี่ราคาใหม่สำาหรับัทีี่�ดิ้น อาคารแลืะอุปีกรณ์ 

แลืะอสังหาริมที่รัพย์เพื�อการลืงทุี่นได้้ 

4) การเลืื�อนการจัด้การที่ด้สอบั CPA จำานวิน 2 รายวิิชา

5) การเลืื�อนการปีระชุมใหญ่สามัญ ปีระจำาปีี 2563

การประชุุมคณะกรรมการสภาวิิชุาชุีพบััญชุี วิาระปี 2563 - 2566

ส่งเสริมและกำากับัดูแลผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีให้้มีจำรรยาบัรรณวิิชาชีพบััญชี

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีได้้ต่ระหนักถุ่งควิามสำาคัญ

ในการส่งเสริมแลืะกำากับัด้้แลืผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ให้มีจรรยาบัรรณวิิชาชีพ เพื�อให้ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ได้้รับัควิามเชื�อถุือแลืะเชื�อมั�นจากผู้้้ใช้บัริการที่างวิิชาชีพ

โด้ยคณะกรรมการจรรยาบัรรณได้้พิจารณาจรรยาบัรรณ

ของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีให้ถุ้กต้่องต่ามจรรยาบัรรณ 

แ ห่ ง วิิ ช า ชี พต่ าม ทีี่� บัั ญ ญั ติ่ ไ ว้ิ ใ นพระ ร าช บััญ ญั ติ่ 

วิิชา ชีพบััญชี  พ .ศึ .  2547 แลืะไ ด้้ มีการ ส่ ง เส ริม 

ควิาม ร้้ ส ร้ า งควิาม เข้ า ใจ เ รื� อ งจรรยาบัรรณของ 

ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี โด้ยกำาหนด้ไว้ิเป็ีนหัวิข้อหน่�ง 

ในทุี่กหลัืกส้ต่รอบัรมของการพัฒินาควิามร้้ต่่อเนื�อง 

ที่าง วิิชาชีพ ต่ลือด้จนจัด้ให้ มีการอบัรมข้อบััง คับั 

สภาวิิชาชีพบััญชีวิ่าด้้วิยจรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบั

วิิชา ชีพ บััญ ชี  พ .ศึ .  2561  แลืะปีระชาสั ม พัน ธ์ 

ผู่้านคลิืปีวิิดี้โอจรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพ

บััญชี รวิมถุ่งเผู้ยแพร่สรุปีสาระสำาคัญจรรยาบัรรณ

ของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีร้ปีแบับั Booklet แลืะ 

e-Booklet เพื�อให้ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้เข้าใจ 

แลืะสามารถุปีระยุกต์่ใช้ในการปีฏิิบััติ่งานได้้

ใ น ด้้ า น ก า ร กำา กั บั ด้้ แ ลื ผู้้้ ปี ร ะ ก อ บั วิิ ช า ชี พ บัั ญ ชี 

เพื�อให้การด้ำาเนินการด้้านการกำากับัด้้แลืผู้้้ปีระกอบั 

วิิชาชีพบััญชีให้เป็ีนไปีต่ามพระราชบััญญัติ่วิิชาชีพบััญชี 

พ.ศึ. 2547 แลืะจรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี 

รวิมถุ่งข้อกำาหนด้สภาวิิชาชีพบััญชีว่ิาด้้วิยหลืักเกณฑิ์ 

การรายงานแลืะการพิจารณาการปีฏิิบัั ติ่งานของ 

ผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ พ.ศึ. 2556 โด้ยได้้มีการปีระสาน

ควิามร่วิมมือกับัหน่วิยงานกำากับัด้้แลืเพื�อหารือร่วิมกัน 

ถุ่งแนวิที่างการด้ำาเนินการในกรณีทีี่�ผู้้้สอบับััญชีแจ้งต่่อ

สภาวิิชาชีพบััญชีเกี�ยวิกับัการถุ้กแอบัอ้างแลืะปีลือมแปีลืง

ลืายมือชื�อในรายงานผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ เพื�อให้ 

วิิชาชีพด้้านการสอบับััญชีมีคุณภาพมากยิ�งข่�น

นอกจากนี� ยังได้้ให้ควิามสำาคัญในการส่งเสริมแลืะพัฒินา

คุณภาพงานของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพให้สามารถุปีฏิิบััติ่งาน

ด้้านการสอบับััญชีได้้ถุ้กต้่องต่ามมาต่รฐานแลืะมีคุณภาพ

โด้ยจัด้ที่ำาค่้มือแนวิที่างในการใช้มาต่รฐานการสอบับััญชี

เพื�อต่รวิจสอบักิจการขนาด้กลืางแลืะขนาด้ย่อม (SME) 

เล่ืมทีี่� 2 เพื�อช่วิยให้ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพเข้าใจคำาอธิบัาย 

แลืะต่ัวิอย่างปีระกอบัในการปีฏิิบััติ่งานต่รวิจสอบัให้

เป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานการสอบับััญชีดี้ยิ�งข่�น แลืะด้ำาเนิน

โครงการคลิืนิก TSQC1 เพื�อเป็ีนช่องที่างให้ผู้้้ปีฏิิบััติ่งาน 

ด้้านการสอบับััญชีเข้ามาปีร่กษีาหรือขอคำาแนะนำาเกี�ยวิกับั

การปีฏิิบััติ่งานอย่างมีคุณภาพต่ามมาต่รฐานการควิบัคุม

คุณภาพ ฉบัับัทีี่� 1 โด้ยไม่มีค่าใช้จ่าย ทัี่�งนี� ได้้ด้ำาเนินการ 

อย่างต่่อเนื�องตั่�งแต่่เดื้อนมกราคมถุ่งเดื้อนมิถุุนายน 
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นอกจากนี� ได้้จัด้ที่ำาแลืะเผู้ยแพร่บัที่ควิามที่างวิิชาการบััญชี

แลืะศึาสต่ร์อื�นทีี่�เกี�ยวิข้องอันเปี็นปีระโยชน์ต่่อผู้้้ปีระกอบั

วิิชาชพีบััญชผ่ีู้านจด้หมายข่าวิสภาวิิชาชพีบััญชแีลืะวิารสาร

สภาวิิชาชีพบััญชี แต่่ในปีี 2563 ได้้เกิด้สถุานการณ์การ

ระบัาด้ของโรคติ่ด้เชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิิชาชีพบััญชีต่ระหนักถุ่งผู้ลืกระที่บัจากการแพร่ระบัาด้ 

ของโรค COVID-19 ต่่อบัริษีัที่แลืะหน่วิยงานทุี่กแห่ง 

ดั้งนั�น สภาวิิชาชีพบััญชีจ่งออกมาต่รการช่วิยเหลืือที่าง

ด้้านบััญชีแลืะบัรรเที่าผู้ลืกระที่บัทีี่�เกิด้จากสถุานการณ์

ดั้งกล่ืาวิให้แก่สมาชิก ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี แลืะ 

ผู้้้ปีระกอบัการ ได้้แก่

1. การผ่่อนปรนให้้แก่ผ้้่สอบับััญชีีรับัอนุญาตในการ

พัฒนาควิามร้ต่้อเน่�องทางวิิชีาชีีพ (CPD) ประจำาปี 2563 

และห้น่วิยงานผ้้่จัด้การอบัรม ซ่ึ่�งแบ่ังมาต่รการช่วิยเหลืือ

ออกเปี็น 3 ส่วิน คือ การช่วิยเหลืือผู้้้สอบับััญชี โด้ยให้ 

ผู้้้สอบับััญชีสามารถุใช้ชั�วิโมง CPD ที่ี�ไม่เปี็นที่างการ

ที่ด้แที่นชั�วิโมง CPD ที่ี�เปี็นที่างการได้้ การช่วิยเหลืือ 

ผู้้้ที่ำาบััญชี สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ปีระสานงานกับักรมพัฒินา

ธุรกิจการค้า เพื�อออกมาต่รการช่วิยเหลืือผู้้้ที่ำาบััญชีให้ 

เป็ีนไปีในทิี่ศึที่างเดี้ยวิกัน การช่วิยเหลืือหน่วิยงานผู้้้จัด้การ

อบัรม สภาวิิชาชพีบััญชไีด้้ยกเว้ินค่าด้ำาเนินการสำาหรับักรณี

การขอเลืื�อนหรือยกเลิืกการจัด้อบัรมหรือการเปีลีื�ยนแปีลืง

หลัืกส้ต่รทีี่�ได้้รับัควิามเห็นชอบัไว้ิแล้ืวิในปีี 2563

2. จัด้โครงการถ่่ายทอด้การอบัรม สัมมนา และเสวินา

ผ่่านช่ีองทางออนไลน์ เพื�อเป็ีนช่องที่างให้ควิามช่วิยเหลืือ

แก่ผู้้้สอบับััญชีแลืะสมาชิกสภาวิิชาชีพบััญชีในการพัฒินา

ควิามร้้ต่่อเนื�องได้้โด้ยสะด้วิกมากข่�น โด้ยสามารถุนับั 

เป็ีนชั�วิโมง CPD ทีี่�ไม่เป็ีนที่างการได้้ 

3. การออกมาตรการชี่วิยเห้ล่อทางบััญชีีเพ่�อบัรรเทา 

ผ่ลกระทบัต่อ ผ้้่ มี ส่วินไ ด้้ ส่วินเ สียใ ห้้ ไ ด้้มากที� สุด้

ปีระกอบัด้้วิย 

1) แนวิปีฏิิบััติ่ที่างบััญชี เรื�อง มาต่รการผู่้อนปีรนชั�วิคราวิ

ในการจัด้ชั�นล้ืกหนี�ทีี่�ได้้รับัผู้ลืกระที่บัจากสถุานการณ์ 

ทีี่�ส่งผู้ลืกระที่บัต่่อเศึรษีฐกิจไที่ย ซ่ึ่�งเปี็นการบัรรเที่าภาระ 

ในการปีระมาณค่าเผืู้�อหนี�สงสัยจะส้ญที่างบััญชีให้แก่

สถุาบัันการเงิน ธุรกิจเช่าซืึ่�อ ลีืสซิึ่�งทีี่�ให้ควิามช่วิยเหลืือ

ที่างการเงินแก่ล้ืกค้า

2) แนวิปีฏิิบััติ่ที่างการบััญชีที่างเลืือกเพิ�ม (Local 
options) เพื�อผู่้อนปีรนแก่กิจการทีี่�ได้้รับัผู้ลืกระที่บัจาก

สถุานการณ์การแพร่ระบัาด้ของเชี�อไวิรัส COVID-19 

ซ่ึ่�งจะมีผู้ลืให้ผู้้้ปีระกอบัการทีี่�ต้่องพิจารณาค่าเผืู้�อหนี� 

สงสัยจะส้ญ การด้้อยค่าของสินที่รัพย์ แลืะปีระมาณการ 

หนี�สินสามารถุจัด้ที่ำางบัการเงินได้้ในทิี่ศึที่างเดี้ยวิกัน รวิมทัี่�ง 

ลืด้ข้อขัด้แย้งระหวิ่างผู้้้ปีระกอบัการแลืะผู้้้สอบับััญชี 

ในการใช้ดุ้ลืยพินิจทีี่�แต่กต่่างกันได้้

3)  ข้อกำาหนด้เพิ�มเติ่มสำาหรับัมาต่รฐานการรายงานที่างการเงิน 

สำาหรับักิจการทีี่�ไม่มีส่วินได้้เสียสาธารณะเรื�องทีี่� ดิ้น 

อาคารแลืะอุปีกรณ์ แลืะอสังหาริมที่รัพย์เพื�อการลืงทีุ่น

เพื�อให้ที่างเลืือกเพิ�มเติ่มที่างบััญชีแก่กิจการ NPAEs 

ให้สามารถุตี่ราคาใหม่สำาหรับัทีี่�ดิ้น อาคารแลืะอุปีกรณ์ 

แลืะอสังหาริมที่รัพย์เพื�อการลืงทุี่นได้้ 

4) การเลืื�อนการจัด้การที่ด้สอบั CPA จำานวิน 2 รายวิิชา

5) การเลืื�อนการปีระชุมใหญ่สามัญ ปีระจำาปีี 2563

การประชุุมคณะกรรมการสภาวิิชุาชุีพบััญชุี วิาระปี 2563 - 2566

ส่งเสริมและกำากับัดูแลผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีให้้มีจำรรยาบัรรณวิิชาชีพบััญชี

คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีได้้ต่ระหนักถุ่งควิามสำาคัญ

ในการส่งเสริมแลืะกำากับัด้้แลืผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ให้มีจรรยาบัรรณวิิชาชีพ เพื�อให้ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ได้้รับัควิามเชื�อถุือแลืะเชื�อมั�นจากผู้้้ใช้บัริการที่างวิิชาชีพ

โด้ยคณะกรรมการจรรยาบัรรณได้้พิจารณาจรรยาบัรรณ

ของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีให้ถุ้กต้่องต่ามจรรยาบัรรณ 

แ ห่ ง วิิ ช า ชี พต่ าม ทีี่� บัั ญ ญั ติ่ ไ ว้ิ ใ นพ ระ ร าช บััญ ญั ติ่ 

วิิชา ชีพบััญชี  พ .ศึ .  2547 แลืะไ ด้้ มีการ ส่ ง เส ริม 

ควิาม ร้้ ส ร้ า งควิาม เข้ า ใจ เ รื� อ งจรรยาบัรรณของ 

ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี โด้ยกำาหนด้ไว้ิเป็ีนหัวิข้อหน่�ง 

ในทุี่กหลัืกส้ต่รอบัรมของการพัฒินาควิามร้้ต่่อเนื�อง 

ที่าง วิิชาชีพ ต่ลือด้จนจัด้ให้ มีการอบัรมข้อบััง คับั 

สภาวิิชาชีพบััญชีวิ่าด้้วิยจรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบั

วิิชา ชีพ บััญ ชี  พ .ศึ .  2561  แลืะปีระชาสั ม พัน ธ์ 

ผู่้านคลิืปีวิิดี้โอจรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพ

บััญชี รวิมถุ่งเผู้ยแพร่สรุปีสาระสำาคัญจรรยาบัรรณ

ของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีร้ปีแบับั Booklet แลืะ 

e-Booklet เพื�อให้ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้เข้าใจ 

แลืะสามารถุปีระยุกต์่ใช้ในการปีฏิิบััติ่งานได้้

ใ น ด้้ า น ก า ร กำา กั บั ด้้ แ ลื ผู้้้ ปี ร ะ ก อ บั วิิ ช า ชี พ บัั ญ ชี 

เพื�อให้การด้ำาเนินการด้้านการกำากับัด้้แลืผู้้้ปีระกอบั 

วิิชาชีพบััญชีให้เป็ีนไปีต่ามพระราชบััญญัติ่วิิชาชีพบััญชี 

พ.ศึ. 2547 แลืะจรรยาบัรรณของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี 

รวิมถุ่งข้อกำาหนด้สภาวิิชาชีพบััญชีว่ิาด้้วิยหลืักเกณฑิ์ 

การรายงานแลืะการพิจารณาการปีฏิิบัั ติ่งานของ 

ผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ พ.ศึ. 2556 โด้ยได้้มีการปีระสาน

ควิามร่วิมมือกับัหน่วิยงานกำากับัด้้แลืเพื�อหารือร่วิมกัน 

ถุ่งแนวิที่างการด้ำาเนินการในกรณีทีี่�ผู้้้สอบับััญชีแจ้งต่่อ

สภาวิิชาชีพบััญชีเกี�ยวิกับัการถุ้กแอบัอ้างแลืะปีลือมแปีลืง

ลืายมือชื�อในรายงานผู้้้สอบับััญชีรับัอนุญาต่ เพื�อให้ 

วิิชาชีพด้้านการสอบับััญชีมีคุณภาพมากยิ�งข่�น

นอกจากนี� ยังได้้ให้ควิามสำาคัญในการส่งเสริมแลืะพัฒินา

คุณภาพงานของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพให้สามารถุปีฏิิบััติ่งาน

ด้้านการสอบับััญชีได้้ถุ้กต้่องต่ามมาต่รฐานแลืะมีคุณภาพ

โด้ยจัด้ที่ำาค่้มือแนวิที่างในการใช้มาต่รฐานการสอบับััญชี

เพื�อต่รวิจสอบักิจการขนาด้กลืางแลืะขนาด้ย่อม (SME) 

เล่ืมทีี่� 2 เพื�อช่วิยให้ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพเข้าใจคำาอธิบัาย 

แลืะต่ัวิอย่างปีระกอบัในการปีฏิิบััติ่งานต่รวิจสอบัให้

เป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานการสอบับััญชีดี้ยิ�งข่�น แลืะด้ำาเนิน

โครงการคลิืนิก TSQC1 เพื�อเป็ีนช่องที่างให้ผู้้้ปีฏิิบััติ่งาน 

ด้้านการสอบับััญชีเข้ามาปีร่กษีาหรือขอคำาแนะนำาเกี�ยวิกับั

การปีฏิิบััติ่งานอย่างมีคุณภาพต่ามมาต่รฐานการควิบัคุม

คุณภาพ ฉบัับัทีี่� 1 โด้ยไม่มีค่าใช้จ่าย ทัี่�งนี� ได้้ด้ำาเนินการ 

อย่างต่่อเนื�องตั่�งแต่่เดื้อนมกราคมถุ่งเดื้อนมิถุุนายน 

2563

การประชุุมปฏิิบััติิการวิางแผนยุุทธศาสติร์การดำำาเนินงานของสภาวิิชุาชุีพบััญชุี
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การส่งเสริมแลืะพัฒินาวิิชาชีพบััญชีด้้านต่่าง ๆ ให้มีปีระสิที่ธิผู้ลืจำาเป็ีนต้่องอาศัึยควิามร่วิมมือจากหลืายภาคส่วิน 

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ที่ำาควิามร่วิมมือในการด้ำาเนินการเรื�องต่่าง ๆ  แลืะเป็ีนผู้้้แที่นผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีในการแสด้งควิามคดิ้เห็น 

กับัหน่วิยงานทีี่�เกี�ยวิข้องทัี่�งในปีระเที่ศึแลืะต่่างปีระเที่ศึอย่างต่่อเนื�อง อาที่ิ ร่วิมกับัสมาคมนักวิิเคราะห์หลัืกที่รัพย์ 

เพื�อหารือเรื�องการใช้แนวิปีฏิิบััติ่ที่างการบััญชี เรื�อง มาต่รการผู่้อนปีรนชั�วิคราวิสำาหรับัที่างเลืือกเพิ�มเติ่มที่างบััญชีเพื�อรองรับั 

ผู้ลืกระที่บัจากสถุานการณ์การแพร่ระบัาด้ของโรคติ่ด้เชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วิมกับัสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับัหลัืกที่รัพยแ์ลืะต่ลืาด้หลัืกที่รัพยด์้ำาเนินโครงการพัฒินาคุณภาพงานสำานักงานสอบับััญชี ร่วิมมือกับัสมาคมธนาคารไที่ย 

แลืะสมาคมสถุาบัันการเงนิของรฐัเกี�ยวิกับัการจดั้ส่งหนงัสอืยนืยนัยอด้ธนาคาร แลืะเปีน็สื�อกลืางในการปีระชาสมัพนัธข้์อม้ลื 

ร่วิมมือกับัสถุาบัันวิิจัยเพื�อการพัฒินาปีระเที่ศึไที่ย (ทีี่ดี้อาร์ไอ) ในการปีระชุมระด้มควิามคิด้เห็น “โครงการศ่ึกษีา

แนวิที่างการกำากับัด้้แลืผู้้้สอบับััญชีแลืะสำานักงานสอบับััญชีในต่ลืาด้ทุี่น” ต่ลือด้จนร่วิมมือกับักรมพัฒินาธุรกิจการค้า 

กรมสรรพากร สมาคมส่งเสริมสถุาบัันกรรมการบัริษัีที่ไที่ย (IOD) ธนาคารแห่งปีระเที่ศึไที่ย สำานักงานคณะกรรมการป้ีองกัน

แลืะปีราบัปีรามการทีุ่จริต่แห่งชาต่ิ ในการเข้าร่วิมปีระชุม แสด้งควิามเห็น แลืะให้ข้อเสนอแนะที่างวิิชาการ รวิมถุ่งข้อม้ลื 

องค์ควิามร้้ต่่าง ๆ ทีี่�เป็ีนปีระโยชน์ทีี่�ต่่อภารกิจการปีฏิิบััติ่งานด้้านภารกิจการต่รวิจสอบัที่รัพย์สิน 

เป็นตัวิแทนของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีในการร่วิมมือกับัห้น่วิยงานต่าง ๆ

ทั�งภายในประเทศและระดับัสากล 

นอกจากนี� ยังที่ำาหน้าทีี่�ติ่ด้ต่่อสื�อสารกับัหน่วิยงานต่่างปีระเที่ศึทีี่�เกี�ยวิข้อง เช่น  International Federation of 

Accountants (IFAC), ASEAN Federation of Accountants (AFA), Chartered Institute of Management 

Accountants (CIMA) The ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC), 

The ASEAN CPA, The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), The Institute of Singapore 

Chartered Accountants (ISCA) เป็ีนต้่น ในเรื�องการที่ำาธุรกรรมต่ามปีกติ่ เช่น การที่ำาหน้าทีี่�ในฐานะเป็ีน Reviewer 

ร่างรายงานวิิจัยเรื�อง ASEAN SMPs : Technological Competency Skills การปีระชุมออนไลืน์ การต่่ออายุสมาชิก

การปีระชุมสภาสากลืปีระจำาปีี เอกสารการเบัิกจ่ายเงิน การส่งแผู้นปีฏิิบััติ่การการต่อบัข้อหารือ แลืะการแสด้งควิามเห็น 

ทีี่�มีต่่อมาต่รฐานแลืะร่างมาต่รฐานระหว่ิางปีระเที่ศึ เป็ีนต้่น ทัี่�งนี� เพื�อให้การด้ำาเนินงานของสภาวิิชาชีพบััญชีในด้้านยทุี่ธศึาสต่ร์

ต่่างปีระเที่ศึเป็ีนไปีด้้วิยควิามราบัรื�นแลืะสมบ้ัรณ์ แลืะในปีี 2563 กรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี (ผู้้้ช่วิยศึาสต่ราจารย์ ด้ร.ธีรชัย 

อรุณเรืองศิึริเลิืศึ) ผู้้้แที่นปีระเที่ศึไที่ยเข้ารับัต่ำาแหน่ง Deputy President (ปีี 2563 - 2564) ใน ASEAN Federation of 

Accountants (AFA) แลืะเข้าร่วิมปีระชุมออนไลืน์ เพื�อพิจารณา Constitution and By Laws แลืะเอกสารรายงานอื�น ๆ 

อันเกี�ยวิเนื�องกับัการด้ำาเนินงานต่ามควิามร่วิมมือกับัหน่วิยงานทีี่�สภาวิิชาชีพบััญชีเป็ีนสมาชิกแลืะหรือเปี็นพันธมิต่ร 

นอกจากการด้ำาเนินงานข้างต้่นแล้ืวิ สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ให้

ควิามสำาคัญด้้านการให้บัริการทีี่�ดี้แก่สมาชิก โด้ยเร่งพัฒินา

ระบับัเที่คโนโลืยีสารสนเที่ศึแลืะการจัด้การฐานข้อม้ลื 

ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีทัี่�งรายบุัคคลืแลืะนิติ่บุัคคลืให้เป็ีน

ปัีจจบัุันแลืะถุ้กต้่อง เพื�อใหส้มาชกิแลืะผู้้ส้นใจทัี่�วิไปีสามารถุ

ที่ำาธุรกรรมออนไลืน์ แลืะสืบัค้นข้อม้ลืที่ี�เกี�ยวิข้องกับั 

วิิชาชีพบััญชีได้้สะด้วิกแลืะรวิด้เร็วิยิ�งข่�น โด้ยพัฒินา 

ระบับัการให้บัริการออนไลืน์ใหม่ 2 ระบับั เพื�ออำานวิย

ควิามสะด้วิกให้แก่สมาชิกโด้ยไม่จำาเป็ีนต้่องมาติ่ด้ต่่อ 

ทีี่�สภาวิิชาชีพบััญชีด้้วิยต่นเอง คือ ระบับัฝึึกหัด้งานออนไลืน์

เป็ีนระบับัทีี่� ผู้้้ฝึึกหัด้งานสามารถุกรอกแบับัฟอร์มยื�น 

เอกสารหลืักฐานผู้่านระบับัออนไลืน์ได้้ด้้วิยต่นเอง แลืะ

ระบับัที่ะเบัียนนิติ่บุัคคลืที่ี�สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ร่วิมมือ

กับัสำานักงานพัฒินารัฐบัาลืดิ้จิทัี่ลื (องค์การมหาชน) 

(สพร.) แลืะสำานักงานคณะกรรมการพัฒินาระบับัราชการ

(ก.พ.ร.) พัฒินาระบับัการขอจด้ที่ะเบัียนนิติ่บุัคคลืใหม่

ผู่้านระบับัออนไลืน์ทีี่�เรียกว่ิา “BIZ Portal” โด้ยนิติ่บุัคคลื

ใหม่ทีี่� มี วัิต่ถุุปีระสงค์ปีระกอบักิจการให้บัริการด้้าน 

การสอบับััญชีหรือด้้านการที่ำาบััญชีสามารถุกรอก 

แบับัฟอร์มแลืะยื�นเอกสารหลัืกฐานผู่้านระบับั BIZ Portal 

ได้้ต่ลือด้ 24 ชั�วิโมง

นอกจากนี� ยังเพิ�มช่องที่างการติ่ด้ต่่อกับัสภาวิิชาชีพบััญชี

ผู่้าน Live Chat ซ่ึ่�งเปี็นการเพิ�มช่องที่างการให้บัริการ

อีกที่างหน่�งของสภาวิิชาชีพบััญชี รวิมถุ่งเพิ�มช่องที่าง 

การปีระชาสัมพันธ์ข้อม้ลืข่าวิสารแลืะช่องที่างการติ่ด้ต่่ออื�น 

ทีี่�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพบััญชีผู่้าน Social Media แลืะ 

เสริมสร้างควิามสัมพันธ์ทีี่�ดี้ระหวิ่างสภาวิิชาชีพบััญชี 

แลืะผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี แลืะจากสถุานการณ์ 

การแพร่ระบัาด้ของเชื�อไวิรัส COVID-19 ได้้จัด้การอบัรม

สัมมนา แลืะเสวินาผู่้านการถุ่ายที่อด้สด้ที่างเฟซึ่บุั�ก 

หลืายหลัืกส้ต่ร แลืะจัด้โครงการต่่าง ๆ เพื�อเสริมสร้าง 

ควิามสัมพันธ์ทีี่�ดี้กับัสมาชิก เช่น โครงการ One Day Trip 

w i th  TFAC โครงการแ บ่ัง ปัีนนำ�า ใจ ส่้ สั งคม ผู่้าน 

“ต้้พี�แบ่ัง น้องปัน By TFAC” สิที่ธิพิเศึษีสินเชื�อบ้ัาน 

แลืะเงินฝึากโครงการ Life Begins With GHB สำาหรับั 

สมาชิกสภาวิิชาชีพบััญชี แลืะโครงการปีระกวิด้คำาขวัิญ 

“สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราช้ปีถัุมภ์” เป็ีนต้่น

สภาวิิชาชีพบััญชีให้ควิามสำาคัญด้้านการพัฒินาบุัคลืากร

ขององค์กรให้มีศัึกยภาพพร้อมสนับัสนุนภารกิจต่่าง ๆ

ของสภาวิิชาชีพบััญชีให้สำาเร็จลุืล่ืวิงด้้วิยดี้ โด้ยกำาหนด้ให้

บุัคลืากรขององค์กรต้่องเข้ารับัการฝึึกอบัรมในหัวิข้อ 

ทีี่�เหมาะสมกับัภาระงานอย่างน้อยปีีลืะ 12 ชั�วิโมง แลืะ

ปีรับัปีรุงขั�นต่อนการปีฏิิบััติ่งานให้มีปีระสิที่ธิภาพมากข่�น

อย่างสมำ�าเสมอ 

ทัี่�งนี� รายลืะเอียด้ผู้ลืการด้ำาเนินงานของสภาวิิชาชีพบััญชี

ดั้งกล่ืาวิข้างต้่น ปีระกอบัด้้วิย ผู้ลืการด้ำาเนินงานของ 

คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ แลืะคณะที่ำางานชดุ้ต่่าง ๆ  

ดั้งนี�

เป็นองค์กรวิิชาชีพบััญชีที�มีระบับัการจำัดการที�ทันสมัย และให้้บัริการอย่างมืออาชีพ
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การส่งเสริมแลืะพัฒินาวิิชาชีพบััญชีด้้านต่่าง ๆ ให้มีปีระสิที่ธิผู้ลืจำาเป็ีนต้่องอาศัึยควิามร่วิมมือจากหลืายภาคส่วิน 

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ที่ำาควิามร่วิมมือในการด้ำาเนินการเรื�องต่่าง ๆ  แลืะเป็ีนผู้้้แที่นผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีในการแสด้งควิามคดิ้เห็น 

กับัหน่วิยงานทีี่�เกี�ยวิข้องทัี่�งในปีระเที่ศึแลืะต่่างปีระเที่ศึอย่างต่่อเนื�อง อาที่ิ ร่วิมกับัสมาคมนักวิิเคราะห์หลัืกที่รัพย์ 

เพื�อหารือเรื�องการใช้แนวิปีฏิิบััติ่ที่างการบััญชี เรื�อง มาต่รการผู่้อนปีรนชั�วิคราวิสำาหรับัที่างเลืือกเพิ�มเติ่มที่างบััญชีเพื�อรองรับั 

ผู้ลืกระที่บัจากสถุานการณ์การแพร่ระบัาด้ของโรคติ่ด้เชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วิมกับัสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับัหลัืกที่รัพยแ์ลืะต่ลืาด้หลัืกที่รัพยด์้ำาเนินโครงการพัฒินาคุณภาพงานสำานักงานสอบับััญชี ร่วิมมือกับัสมาคมธนาคารไที่ย 

แลืะสมาคมสถุาบัันการเงนิของรฐัเกี�ยวิกับัการจดั้ส่งหนงัสอืยนืยนัยอด้ธนาคาร แลืะเปีน็สื�อกลืางในการปีระชาสมัพนัธข้์อม้ลื 

ร่วิมมือกับัสถุาบัันวิิจัยเพื�อการพัฒินาปีระเที่ศึไที่ย (ทีี่ดี้อาร์ไอ) ในการปีระชุมระด้มควิามคิด้เห็น “โครงการศ่ึกษีา

แนวิที่างการกำากับัด้้แลืผู้้้สอบับััญชีแลืะสำานักงานสอบับััญชีในต่ลืาด้ทุี่น” ต่ลือด้จนร่วิมมือกับักรมพัฒินาธุรกิจการค้า 

กรมสรรพากร สมาคมส่งเสริมสถุาบัันกรรมการบัริษัีที่ไที่ย (IOD) ธนาคารแห่งปีระเที่ศึไที่ย สำานักงานคณะกรรมการป้ีองกัน

แลืะปีราบัปีรามการทีุ่จริต่แห่งชาต่ิ ในการเข้าร่วิมปีระชุม แสด้งควิามเห็น แลืะให้ข้อเสนอแนะที่างวิิชาการ รวิมถุ่งข้อม้ลื 

องค์ควิามร้้ต่่าง ๆ ทีี่�เป็ีนปีระโยชน์ทีี่�ต่่อภารกิจการปีฏิิบััติ่งานด้้านภารกิจการต่รวิจสอบัที่รัพย์สิน 

เป็นตัวิแทนของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีในการร่วิมมือกับัห้น่วิยงานต่าง ๆ

ทั�งภายในประเทศและระดับัสากล 

นอกจากนี� ยังที่ำาหน้าทีี่�ติ่ด้ต่่อสื�อสารกับัหน่วิยงานต่่างปีระเที่ศึทีี่�เกี�ยวิข้อง เช่น  International Federation of 

Accountants (IFAC), ASEAN Federation of Accountants (AFA), Chartered Institute of Management 

Accountants (CIMA) The ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC), 

The ASEAN CPA, The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), The Institute of Singapore 

Chartered Accountants (ISCA) เป็ีนต้่น ในเรื�องการที่ำาธุรกรรมต่ามปีกติ่ เช่น การที่ำาหน้าทีี่�ในฐานะเป็ีน Reviewer 

ร่างรายงานวิิจัยเรื�อง ASEAN SMPs : Technological Competency Skills การปีระชุมออนไลืน์ การต่่ออายุสมาชิก

การปีระชุมสภาสากลืปีระจำาปีี เอกสารการเบัิกจ่ายเงิน การส่งแผู้นปีฏิิบััติ่การการต่อบัข้อหารือ แลืะการแสด้งควิามเห็น 

ทีี่�มีต่่อมาต่รฐานแลืะร่างมาต่รฐานระหว่ิางปีระเที่ศึ เป็ีนต้่น ทัี่�งนี� เพื�อให้การด้ำาเนินงานของสภาวิิชาชีพบััญชีในด้้านยทุี่ธศึาสต่ร์

ต่่างปีระเที่ศึเป็ีนไปีด้้วิยควิามราบัรื�นแลืะสมบ้ัรณ์ แลืะในปีี 2563 กรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี (ผู้้้ช่วิยศึาสต่ราจารย์ ด้ร.ธีรชัย 

อรุณเรืองศิึริเลิืศึ) ผู้้้แที่นปีระเที่ศึไที่ยเข้ารับัต่ำาแหน่ง Deputy President (ปีี 2563 - 2564) ใน ASEAN Federation of 

Accountants (AFA) แลืะเข้าร่วิมปีระชุมออนไลืน์ เพื�อพิจารณา Constitution and By Laws แลืะเอกสารรายงานอื�น ๆ 

อันเกี�ยวิเนื�องกับัการด้ำาเนินงานต่ามควิามร่วิมมือกับัหน่วิยงานทีี่�สภาวิิชาชีพบััญชีเป็ีนสมาชิกแลืะหรือเปี็นพันธมิต่ร 

นอกจากการด้ำาเนินงานข้างต้่นแล้ืวิ สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ให้

ควิามสำาคัญด้้านการให้บัริการทีี่�ดี้แก่สมาชิก โด้ยเร่งพัฒินา

ระบับัเที่คโนโลืยีสารสนเที่ศึแลืะการจัด้การฐานข้อม้ลื 

ผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีทัี่�งรายบุัคคลืแลืะนิติ่บุัคคลืให้เป็ีน

ปัีจจบัุันแลืะถุ้กต้่อง เพื�อใหส้มาชกิแลืะผู้้ส้นใจทัี่�วิไปีสามารถุ

ที่ำาธุรกรรมออนไลืน์ แลืะสืบัค้นข้อม้ลืที่ี�เกี�ยวิข้องกับั 

วิิชาชีพบััญชีได้้สะด้วิกแลืะรวิด้เร็วิยิ�งข่�น โด้ยพัฒินา 

ระบับัการให้บัริการออนไลืน์ใหม่ 2 ระบับั เพื�ออำานวิย

ควิามสะด้วิกให้แก่สมาชิกโด้ยไม่จำาเป็ีนต้่องมาติ่ด้ต่่อ 

ทีี่�สภาวิิชาชีพบััญชีด้้วิยต่นเอง คือ ระบับัฝึึกหัด้งานออนไลืน์

เป็ีนระบับัทีี่� ผู้้้ฝึึกหัด้งานสามารถุกรอกแบับัฟอร์มยื�น 

เอกสารหลืักฐานผู้่านระบับัออนไลืน์ได้้ด้้วิยต่นเอง แลืะ

ระบับัที่ะเบัียนนิติ่บุัคคลืที่ี�สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ร่วิมมือ

กับัสำานักงานพัฒินารัฐบัาลืดิ้จิทัี่ลื (องค์การมหาชน) 

(สพร.) แลืะสำานักงานคณะกรรมการพัฒินาระบับัราชการ

(ก.พ.ร.) พัฒินาระบับัการขอจด้ที่ะเบัียนนิติ่บุัคคลืใหม่

ผู่้านระบับัออนไลืน์ทีี่�เรียกว่ิา “BIZ Portal” โด้ยนิติ่บุัคคลื

ใหม่ทีี่� มี วัิต่ถุุปีระสงค์ปีระกอบักิจการให้บัริการด้้าน 

การสอบับััญชีหรือด้้านการที่ำาบััญชีสามารถุกรอก 

แบับัฟอร์มแลืะยื�นเอกสารหลัืกฐานผู่้านระบับั BIZ Portal 

ได้้ต่ลือด้ 24 ชั�วิโมง

นอกจากนี� ยังเพิ�มช่องที่างการติ่ด้ต่่อกับัสภาวิิชาชีพบััญชี

ผู่้าน Live Chat ซ่ึ่�งเปี็นการเพิ�มช่องที่างการให้บัริการ

อีกที่างหน่�งของสภาวิิชาชีพบััญชี รวิมถุ่งเพิ�มช่องที่าง 

การปีระชาสัมพันธ์ข้อม้ลืข่าวิสารแลืะช่องที่างการติ่ด้ต่่ออื�น 

ทีี่�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพบััญชีผู่้าน Social Media แลืะ 

เสริมสร้างควิามสัมพันธ์ทีี่�ดี้ระหวิ่างสภาวิิชาชีพบััญชี 

แลืะผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชี แลืะจากสถุานการณ์ 

การแพร่ระบัาด้ของเชื�อไวิรัส COVID-19 ได้้จัด้การอบัรม

สัมมนา แลืะเสวินาผู่้านการถุ่ายที่อด้สด้ที่างเฟซึ่บุั�ก 

หลืายหลัืกส้ต่ร แลืะจัด้โครงการต่่าง ๆ เพื�อเสริมสร้าง 

ควิามสัมพันธ์ทีี่�ดี้กับัสมาชิก เช่น โครงการ One Day Trip 

w i th  TFAC โครงการแ บ่ัง ปัีนนำ�า ใจ ส่้ สั งคม ผู่้าน 

“ต้้พี�แบ่ัง น้องปัน By TFAC” สิที่ธิพิเศึษีสินเชื�อบ้ัาน 

แลืะเงินฝึากโครงการ Life Begins With GHB สำาหรับั 

สมาชิกสภาวิิชาชีพบััญชี แลืะโครงการปีระกวิด้คำาขวัิญ 

“สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราช้ปีถัุมภ์” เป็ีนต้่น

สภาวิิชาชีพบััญชีให้ควิามสำาคัญด้้านการพัฒินาบุัคลืากร

ขององค์กรให้มีศัึกยภาพพร้อมสนับัสนุนภารกิจต่่าง ๆ

ของสภาวิิชาชีพบััญชีให้สำาเร็จลุืล่ืวิงด้้วิยดี้ โด้ยกำาหนด้ให้

บุัคลืากรขององค์กรต้่องเข้ารับัการฝึึกอบัรมในหัวิข้อ 

ทีี่�เหมาะสมกับัภาระงานอย่างน้อยปีีลืะ 12 ชั�วิโมง แลืะ

ปีรับัปีรุงขั�นต่อนการปีฏิิบััติ่งานให้มีปีระสิที่ธิภาพมากข่�น

อย่างสมำ�าเสมอ 

ทัี่�งนี� รายลืะเอียด้ผู้ลืการด้ำาเนินงานของสภาวิิชาชีพบััญชี

ดั้งกล่ืาวิข้างต้่น ปีระกอบัด้้วิย ผู้ลืการด้ำาเนินงานของ 

คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ แลืะคณะที่ำางานชดุ้ต่่าง ๆ  

ดั้งนี�

เป็นองค์กรวิิชาชีพบััญชีที�มีระบับัการจำัดการที�ทันสมัย และให้้บัริการอย่างมืออาชีพ

51TFAC ANNUAL REPORT 2020



      สานต่อ่โครงการทำำาบััญชีชีีดุเดยีว

โ ค ร ง ก า ร ทำำา บัั ญ ชีี ชุี ด เ ดี ย ว เ ป็็ น น โ ย บั า ย ข อ ง รั ฐ 
ทีำ�สภาวิชีาชีีพบััญชีีให้้การสนับัสนุนมาอย่างต่่อเน่�อง 

เพ่�อการยกระดับัป็ระเทำศไทำยในการจััดทำำาข้อมูลการเงิน 

ให้้โป็ร่งใส อันจัะเป็็นป็ระโยชีน์ในการส่งเสริมการเจัริญ

เติ่บัโต่ของระบับัเศรษฐกิจั และสร้างความเข้มแข็งให้้แก่

กิจัการ ทัำ�งนี� เพ่�อให้้ผูู้้ป็ระกอบัการสามารถบัริห้ารจััดการ

และใช้ีข้อมูลเพ่�อการต่ัดสินใจัได้อย่างมีป็ระสิทำธิิภาพ 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน และความน่าเช่ี�อถ่อ 

สามารถบัริห้ารความเสี �ยงและลดต่้นทำุนการกู ้ย ่มได้

สภาวิชีาชีีพบััญชีี โดยคณะกรรมการวิชีาชีีพบััญชีี 

ด้านการทำำาบััญชีี ได้ดำาเนินการให้้ความรู้ข้อแนะนำา 

แก่ผูู้้ทีำ�เกี�ยวข้อง ได้แก่ เจ้ัาของกิจัการ ผูู้้ทำำาบััญชีี และ 

ผูู้้สอบับััญชีีในการป็รับัป็รุงระบับังานและข้อมูลเพ่�อ

รองรับัการเป็ลี�ยนแป็ลงดังกล่าวและให้้ข้อแนะนำาต่่าง ๆ 

แก่ผูู้้ป็ระกอบัการผู่้านช่ีองทำางผูู้้ป็ระกอบัวิชีาชีีพบััญชีี

และสอบับััญชีี และจััดอบัรมสัมมนาแก่ผูู้้สนใจัทัำ�วไป็ 

อย่างต่่อเน่�อง อีกทัำ�งยังได้กำาห้นดเป็็นแผู้นกลยุทำธ์ิ 

ห้ลักแผู้นงานห้น่�งภายใต้่โครงการส่งเสริมการป็ระยุกต์่ใช้ี 

Accounting Software สำาห้รับัธุิรกิจัขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs)

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการทำำาบััญชีี

คณะกรรมการวิชีาชีีพบััญชีีด้านการทำำาบััญชีีได้มีแผู้นงานเพ่�อกำาห้นดแนวทำางดำาเนินการเพ่�อห้าทำางลดป็ัญห้าอุป็สรรค 

ต่่อการทำำางานของนักบััญชีีในป็ัจัจุับัันควบัคู่กับัการมุ่งสนับัสนุน ส่งเสริมและพัฒนานักบััญชีี โดยเน้นให้้มีความสะดวก 

ในการป็ฏิิบััติ่งานบััญชีี โดยนำาเทำคโนโลยีทีำ�ทัำนสมัยเข้าใจัและป็ฏิิบััติ่ง่ายมาใช้ี เห้มาะกับัธุิรกิจัทัำ�งขนาดเล็กจันถ่ง 

ขนาดให้ญ่ ทัำ�งนี� ระบับัห้ร่อเทำคโนโลยีต่่าง ๆ สามารถนำามาใช้ีเพ่�อการพัฒนาได้อย่างมีป็ระสิทำธิิภาพนั�น จัำาเป็็นต้่องสร้าง

ความต่ระห้นัก ให้้ความรู้และสร้างความเข้าใจัทีำ�ถูกต้่องแก่นักบััญชีี โดยการพัฒนาห้ลักสูต่รต่่าง ๆ ให้้ทัำนสมัยและเห้มาะสม 

อีกทัำ�งยังให้้ความสำาคัญกับัผูู้้ป็ระกอบัวิชีาชีีพบััญชีี ทัำ�งผูู้้ทีำ�กำาลังศ่กษาด้านการบััญชีีจันถ่งระดับัผูู้้ป็ระกอบัการและผูู้้บัริห้าร

ทัำ�งในแง่ป็ฏิิบััติ่งานให้้เป็็นไป็ต่ามมาต่รฐานทีำ�เกี�ยวข้องและมีการพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง ซ่ึ่�งมีวัต่ถุป็ระสงค์ห้ลักในการกำาห้นด 

แผู้นยุทำธิศาสต่ร์ ดังนี� 

กำาหนดแผนยุทำธศาสต่ร์เพื่่อพื่ัฒนาและส่งเสริมผ้้ทำำาบััญชีี

โดยมีีการแต่่งต้่�งคณะทำำางานเพ่ื่�อดำาเนินงานให้้บรรลุุว้ัต่ถุุประสงค์ของแผนยุทำธศาสต่ร์ทีำ�ต้่�งเป้าห้มีายไว้ั ได้แก่

• คณะทำำางานสร้าง Community ของผูู้้ทำำาบััญชีีในแต่่ละ Industry เพ่�อสร้างระบับันิเวศ (Ecosystem) ในแต่่ละ 

Community เพ่�อให้้เป็็นศนูยก์ลางของผูู้้ทำำาบััญชีีในแต่่ละ Industry เสรมิสร้างวิชีาชีีพทำำาบััญชีีให้้เข็มแข็ง รับัฟัังความคดิเห็้น 

แลกเป็ลี�ยนองค์ความรู้ ให้้ข้อเสนอแนะ ป็ร่กษาห้าร่อ และป็ระสานความร่วมม่อกับัองค์กรต่่าง ๆ ทัำ�งภาครัฐและเอกชีน

• คณะทำำางานโครงการส่งเสริมการป็ระยุกต่์ใชี้ Accounting Software สำาห้รับัธุิรกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

เพิ�มศักยภาพผูู้้ป็ระกอบัการ SMEs รวมทำั�ง MSMEs ให้้มีความรู้ความเข้าใจัด้านบััญชีีจัากการใชี้ Accounting Software 

ทีำ�มีมาต่รฐานต่ามห้ลักบััญชีีชุีดเดียว

สร้าง Community

ของผ้้ทำำาบััญชีี 

ในแต่่ละ Industry

นำาเทำคโนโลยีมาใชี้ในกระบัวนการทำำางาน 

แบับั End-to-end process

พื่ัฒนาด้าน Soft side 

ของผ้้ทำำาบััญชีี

•  คณะทำำางานพัฒนาและศ่กษาความก้าวห้น้าทำาง

เทำคโนโลยีเพ่�อการทำำาบััญชีี ส่งเสริม ให้้ความรู้ สนับัสนุน 

พัฒนา สร้ างมาต่รฐานการป็ระกอบัวิชีาชีีพบััญชีี 

ด้านการทำำาบััญชีี

• คณะทำำางานเพ่�อการพัฒนาด้าน Soft Skill ของ 

ผูู้้ทำำาบััญชีี กำาห้นด Soft Skill Framework  กำาห้นดกลยทุำธ์ิ

วัต่ถุป็ระสงค์ และห้ลักสูต่รการฝึึกอบัรมด้าน Soft Skills 

ให้้แก่ผูู้้ทำำาบััญชีี
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      สานต่อ่โครงการทำำาบััญชีชีีดุเดยีว

โ ค ร ง ก า ร ทำำา บัั ญ ชีี ชุี ด เ ดี ย ว เ ป็็ น น โ ย บั า ย ข อ ง รั ฐ 
ทีำ�สภาวิชีาชีีพบััญชีีให้้การสนับัสนุนมาอย่างต่่อเน่�อง 

เพ่�อการยกระดับัป็ระเทำศไทำยในการจััดทำำาข้อมูลการเงิน 

ให้้โป็ร่งใส อันจัะเป็็นป็ระโยชีน์ในการส่งเสริมการเจัริญ

เติ่บัโต่ของระบับัเศรษฐกิจั และสร้างความเข้มแข็งให้้แก่

กิจัการ ทัำ�งนี� เพ่�อให้้ผูู้้ป็ระกอบัการสามารถบัริห้ารจััดการ

และใช้ีข้อมูลเพ่�อการต่ัดสินใจัได้อย่างมีป็ระสิทำธิิภาพ 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน และความน่าเช่ี�อถ่อ 

สามารถบัริห้ารความเสี �ยงและลดต่้นทำุนการกู ้ย ่มได้

สภาวิชีาชีีพบััญชีี โดยคณะกรรมการวิชีาชีีพบััญชีี 

ด้านการทำำาบััญชีี ได้ดำาเนินการให้้ความรู้ข้อแนะนำา 

แก่ผูู้้ทีำ�เกี�ยวข้อง ได้แก่ เจ้ัาของกิจัการ ผูู้้ทำำาบััญชีี และ 

ผูู้้สอบับััญชีีในการป็รับัป็รุงระบับังานและข้อมูลเพ่�อ

รองรับัการเป็ลี�ยนแป็ลงดังกล่าวและให้้ข้อแนะนำาต่่าง ๆ 

แก่ผูู้้ป็ระกอบัการผู่้านช่ีองทำางผูู้้ป็ระกอบัวิชีาชีีพบััญชีี

และสอบับััญชีี และจััดอบัรมสัมมนาแก่ผูู้้สนใจัทัำ�วไป็ 

อย่างต่่อเน่�อง อีกทัำ�งยังได้กำาห้นดเป็็นแผู้นกลยุทำธ์ิ 

ห้ลักแผู้นงานห้น่�งภายใต้่โครงการส่งเสริมการป็ระยุกต์่ใช้ี 

Accounting Software สำาห้รับัธุิรกิจัขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs)

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการทำำาบััญชีี

คณะกรรมการวิชีาชีีพบััญชีีด้านการทำำาบััญชีีได้มีแผู้นงานเพ่�อกำาห้นดแนวทำางดำาเนินการเพ่�อห้าทำางลดป็ัญห้าอุป็สรรค 

ต่่อการทำำางานของนักบััญชีีในป็ัจัจุับัันควบัคู่กับัการมุ่งสนับัสนุน ส่งเสริมและพัฒนานักบััญชีี โดยเน้นให้้มีความสะดวก 

ในการป็ฏิิบััติ่งานบััญชีี โดยนำาเทำคโนโลยีทีำ�ทัำนสมัยเข้าใจัและป็ฏิิบััติ่ง่ายมาใช้ี เห้มาะกับัธุิรกิจัทัำ�งขนาดเล็กจันถ่ง 

ขนาดให้ญ่ ทัำ�งนี� ระบับัห้ร่อเทำคโนโลยีต่่าง ๆ สามารถนำามาใช้ีเพ่�อการพัฒนาได้อย่างมีป็ระสิทำธิิภาพนั�น จัำาเป็็นต้่องสร้าง

ความต่ระห้นัก ให้้ความรู้และสร้างความเข้าใจัทีำ�ถูกต้่องแก่นักบััญชีี โดยการพัฒนาห้ลักสูต่รต่่าง ๆ ให้้ทัำนสมัยและเห้มาะสม 

อีกทัำ�งยังให้้ความสำาคัญกับัผูู้้ป็ระกอบัวิชีาชีีพบััญชีี ทัำ�งผูู้้ทีำ�กำาลังศ่กษาด้านการบััญชีีจันถ่งระดับัผูู้้ป็ระกอบัการและผูู้้บัริห้าร

ทัำ�งในแง่ป็ฏิิบััติ่งานให้้เป็็นไป็ต่ามมาต่รฐานทีำ�เกี�ยวข้องและมีการพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง ซ่ึ่�งมีวัต่ถุป็ระสงค์ห้ลักในการกำาห้นด 

แผู้นยุทำธิศาสต่ร์ ดังนี� 

กำาหนดแผนยุทำธศาสต่ร์เพื่่อพื่ัฒนาและส่งเสริมผ้้ทำำาบััญชีี

โดยมีีการแต่่งต้่�งคณะทำำางานเพ่ื่�อดำาเนินงานให้้บรรลุุว้ัต่ถุุประสงค์ของแผนยุทำธศาสต่ร์ทีำ�ต้่�งเป้าห้มีายไว้ั ได้แก่

• คณะทำำางานสร้าง Community ของผูู้้ทำำาบััญชีีในแต่่ละ Industry เพ่�อสร้างระบับันิเวศ (Ecosystem) ในแต่่ละ 

Community เพ่�อให้้เป็็นศนูยก์ลางของผูู้้ทำำาบััญชีีในแต่่ละ Industry เสรมิสร้างวิชีาชีีพทำำาบััญชีีให้้เข็มแข็ง รับัฟัังความคดิเห็้น 

แลกเป็ลี�ยนองค์ความรู้ ให้้ข้อเสนอแนะ ป็ร่กษาห้าร่อ และป็ระสานความร่วมม่อกับัองค์กรต่่าง ๆ ทัำ�งภาครัฐและเอกชีน

• คณะทำำางานโครงการส่งเสริมการป็ระยุกต่์ใชี้ Accounting Software สำาห้รับัธุิรกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

เพิ�มศักยภาพผูู้้ป็ระกอบัการ SMEs รวมทำั�ง MSMEs ให้้มีความรู้ความเข้าใจัด้านบััญชีีจัากการใชี้ Accounting Software 

ทีำ�มีมาต่รฐานต่ามห้ลักบััญชีีชุีดเดียว

สร้าง Community

ของผ้้ทำำาบััญชีี 

ในแต่่ละ Industry

นำาเทำคโนโลยีมาใชี้ในกระบัวนการทำำางาน 

แบับั End-to-end process

พื่ัฒนาด้าน Soft side 

ของผ้้ทำำาบััญชีี

•  คณะทำำางานพัฒนาและศ่กษาความก้าวห้น้าทำาง

เทำคโนโลยีเพ่�อการทำำาบััญชีี ส่งเสริม ให้้ความรู้ สนับัสนุน 

พัฒนา สร้ างมาต่รฐานการป็ระกอบัวิชีาชีีพบััญชีี 

ด้านการทำำาบััญชีี

• คณะทำำางานเพ่�อการพัฒนาด้าน Soft Skill ของ 

ผูู้้ทำำาบััญชีี กำาห้นด Soft Skill Framework  กำาห้นดกลยทุำธ์ิ

วัต่ถุป็ระสงค์ และห้ลักสูต่รการฝึึกอบัรมด้าน Soft Skills 

ให้้แก่ผูู้้ทำำาบััญชีี
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กิจกรรมความร่วมมือกับัหน่วยงานภายนอก

 การเผยแพื่ร่บัทำความทำางวิชีาการ

เดือนมกราคม 2563

เผู้ยแพร่บัทำความทำางวิชีาการ

เร่�อง “การเต่รียมความพร้อมให้้กับันักบััญชีี 

เพ่�อเข้าสู่ยุค“Digital Disruption” 

เดือนตุ่ลาคม  2563

เผู้ยแพร่บัทำความทำางวิชีาการ

เร่�อง “การบัริห้ารจััดการงานบััญชีี ในยุคดิจิัทัำล 

กับับัทำบัาทำนักบััญชีีทีำ�เป็ลี�ยนไป็” 

• การเข้าร่วมป็ระชุีมระดมสมองทำี�จััดโดยสภาวิศวกร

เร่�องการขับัเคล่�อนผูู้้ป็ระกอบัวิชีาชีีพ แรงงานข้ามชีาติ่ 

ณ โรงแรมแอมบัาสเดอร์ สุขุมวิทำ กรุงเทำพมห้านคร 

โดยการป็ระชุีมครั�งนี�เป็็นการป็ระชุีมห้ลายห้น่วยงาน

ทัำ�งภาครัฐและภาคเอกชีน เพ่�อให้้รับัทำราบัถ่งกฎห้มาย 

ทีำ� เกี�ยวข้องกับัการเคล่�อนย้ายแรงงานทัำ�งขาเข้าและ 

ขาออกเกี�ยวกับัการขออนุญาต่ในการทำำางานในป็ระเทำศ

และต่่างป็ระเทำศ และวิธีิการเคล่�อนยา้ยแรงงานคนต่่างชีาติ่ 

ในปั็จัจุับััน รวมถ่งมีการห้าร่อแนวทำางร่วมกันในการ 

เคล่�อนย้ายกลุ่มนักบัริการวิชีาชีีพ

• การเข้าร่วมเสวนาในห้ัวข้อ การป็รับัตั่วทำางธิุกิจั

ห้ลังสถานการณ์แพร่ระบัาดของโรคติ่ดเชี่�อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ด้วยกระบัวนการฟ้ั�นฟูักิจัการ 

การจััดทำำาแผู้นฟ้ั�นฟูั (ต่อนทีำ� 3 และต่อนทีำ� 4) ซ่ึ่�งโครงการนี� 

เป็็นมาต่รการส่งเสริมและชี่วยเห้ล่อการพัฒนาความรู้ 

ต่่อเน่�อง (CPD) แก่ผูู้้สอบับััญชีีและสมาชิีกสภาวิชีาชีีพบััญชีี 

• การเข้าร่วมเป็็นคณะอนุกรรมการ ป็.ป็.ชี. ด้านพัฒนา

และส่งเสริมธิรรมาภิบัาลภาครัฐวิสาห้กิจัและเอกชีน 

ของสำานักงานคณะกรรมการป้็องกันและป็ราบัป็ราม 

การทุำจัริต่แห่้งชีาติ่ มีการป็ระชุีมเม่�อวันทีำ� 30 พฤศจิักายน

พ.ศ. 2563 โดยในทีำ�ป็ระชุีมเห็้นชีอบัแนวทำางการสร้าง 

ช่ีองทำางรับัเร่�องร้องเรียนสำาห้รับัโครงการทีำ�ได้รับัรายงาน 

จัากผูู้้สังเกต่การณ์ต่ามข้อต่กลงคุณธิรรม โดยมีสำานัก 

เฝ้ึาระวังและป็ระเมินสภาวการณ์ทุำจัริต่ซ่ึ่�งบูัรณาการดำาเนิน

การร่วมกับักรมบััญชีีกลาง 

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการสอบบัญชี

ในปี 2563 สภาวิิชาชีพบััญชีมุุ่�งเน้นพัฒนาผ้้สอบับััญชีและสำานักงานสอบับััญชี และร�วิมุ่มุ่ือกับัทุุกภาคส�วิน 

ทุั�งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยคำานึงถึึงประโยชน์ของผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีเป็นหลัก รวิมุ่ถึึงการนำาเสนอนโยบัาย 

ทุี�เป็นประโยชน์ต่�อผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีในอดีต่มุ่าสานต่�อต่ามุ่ภารกิจของคณะกรรมุ่การวิิชาชีพบััญชี 

ด้านการสอบับััญชี เพ่อช�วิยส�งเสริมุ่พัฒนาผ้้สอบับััญชีและสำานักงานสอบับััญชีให้สามุ่ารถึยกระดับัคุณภาพ 

ของการสอบับััญชีให้เป็นทุี�ยอมุ่รับัของสาธารณชน โดยมุ่ีสรุปผลการดำาเนินงานในรอบัปี 2563 ดังต่�อไปนี�

      การจััดทำำามาตรฐานการสอบบัญชี

1. เม่ื่�อวัันท่ี่� 27 เมื่ษายน พ.ศ. 2563 IAASB ได้้เผยแพร่่ 

ร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) 

“ข้้อพิจาร่ณาพิเศษ – การ่ตร่วัจสอบงบการ่เงินข้อง 

กลุุ่่มื่กิจการ่ร่วัมื่ถึึงงานข้องผ้้สอบบัญช่ีอ่�น” บนเว็ับไซต์ 

IFAC ดั้งนั�น สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีจึงเปิด้ให้ัสมื่าชิีกร่่วัมื่แสด้ง

ควัามื่คิด้เหั็นเก่�ยวักับร่่างมื่าตร่ฐานด้ังกลุ่่าวับนเว็ับไซต์ 

สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี แลุ่ะเ ม่ื่�อ วัันท่ี่�  25 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้นำาส่ง Comment letter 

ต่อร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) แก่ IFAC 

แลุ่ะเผยแพร่่ให้ัสมื่าชิีกที่ร่าบบนเว็ับไซต์สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

ซึ�งสามื่าร่ถึด้้ข้้อม้ื่ลุ่เพิ�มื่เติมื่ได้้ท่ี่� www.tfac.or.th
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กิจกรรมความร่วมมือกับัหน่วยงานภายนอก

 การเผยแพื่ร่บัทำความทำางวิชีาการ

เดือนมกราคม 2563

เผู้ยแพร่บัทำความทำางวิชีาการ

เร่�อง “การเต่รียมความพร้อมให้้กับันักบััญชีี 

เพ่�อเข้าสู่ยุค“Digital Disruption” 

เดือนตุ่ลาคม  2563

เผู้ยแพร่บัทำความทำางวิชีาการ

เร่�อง “การบัริห้ารจััดการงานบััญชีี ในยุคดิจิัทัำล 

กับับัทำบัาทำนักบััญชีีทีำ�เป็ลี�ยนไป็” 

• การเข้าร่วมป็ระชุีมระดมสมองทำี�จััดโดยสภาวิศวกร

เร่�องการขับัเคล่�อนผูู้้ป็ระกอบัวิชีาชีีพ แรงงานข้ามชีาติ่ 

ณ โรงแรมแอมบัาสเดอร์ สุขุมวิทำ กรุงเทำพมห้านคร 

โดยการป็ระชุีมครั�งนี�เป็็นการป็ระชุีมห้ลายห้น่วยงาน

ทัำ�งภาครัฐและภาคเอกชีน เพ่�อให้้รับัทำราบัถ่งกฎห้มาย 

ทีำ� เกี�ยวข้องกับัการเคล่�อนย้ายแรงงานทัำ�งขาเข้าและ 

ขาออกเกี�ยวกับัการขออนุญาต่ในการทำำางานในป็ระเทำศ

และต่่างป็ระเทำศ และวิธีิการเคล่�อนยา้ยแรงงานคนต่่างชีาติ่ 

ในปั็จัจุับััน รวมถ่งมีการห้าร่อแนวทำางร่วมกันในการ 

เคล่�อนย้ายกลุ่มนักบัริการวิชีาชีีพ

• การเข้าร่วมเสวนาในห้ัวข้อ การป็รับัตั่วทำางธิุกิจั

ห้ลังสถานการณ์แพร่ระบัาดของโรคติ่ดเชี่�อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ด้วยกระบัวนการฟ้ั�นฟูักิจัการ 

การจััดทำำาแผู้นฟ้ั�นฟูั (ต่อนทีำ� 3 และต่อนทีำ� 4) ซ่ึ่�งโครงการนี� 

เป็็นมาต่รการส่งเสริมและชี่วยเห้ล่อการพัฒนาความรู้ 

ต่่อเน่�อง (CPD) แก่ผูู้้สอบับััญชีีและสมาชิีกสภาวิชีาชีีพบััญชีี 

• การเข้าร่วมเป็็นคณะอนุกรรมการ ป็.ป็.ชี. ด้านพัฒนา

และส่งเสริมธิรรมาภิบัาลภาครัฐวิสาห้กิจัและเอกชีน 

ของสำานักงานคณะกรรมการป้็องกันและป็ราบัป็ราม 

การทุำจัริต่แห่้งชีาติ่ มีการป็ระชุีมเม่�อวันทีำ� 30 พฤศจิักายน

พ.ศ. 2563 โดยในทีำ�ป็ระชุีมเห็้นชีอบัแนวทำางการสร้าง 

ช่ีองทำางรับัเร่�องร้องเรียนสำาห้รับัโครงการทีำ�ได้รับัรายงาน 

จัากผูู้้สังเกต่การณ์ต่ามข้อต่กลงคุณธิรรม โดยมีสำานัก 

เฝ้ึาระวังและป็ระเมินสภาวการณ์ทุำจัริต่ซ่ึ่�งบูัรณาการดำาเนิน

การร่วมกับักรมบััญชีีกลาง 

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการสอบบัญชี

ในปี 2563 สภาวิิชาชีพบััญชีมุุ่�งเน้นพัฒนาผ้้สอบับััญชีและสำานักงานสอบับััญชี และร�วิมุ่มุ่ือกับัทุุกภาคส�วิน 

ทุั�งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยคำานึงถึึงประโยชน์ของผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีเป็นหลัก รวิมุ่ถึึงการนำาเสนอนโยบัาย 

ทุี�เป็นประโยชน์ต่�อผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีในอดีต่มุ่าสานต่�อต่ามุ่ภารกิจของคณะกรรมุ่การวิิชาชีพบััญชี 

ด้านการสอบับััญชี เพ่อช�วิยส�งเสริมุ่พัฒนาผ้้สอบับััญชีและสำานักงานสอบับััญชีให้สามุ่ารถึยกระดับัคุณภาพ 

ของการสอบับััญชีให้เป็นทุี�ยอมุ่รับัของสาธารณชน โดยมุ่ีสรุปผลการดำาเนินงานในรอบัปี 2563 ดังต่�อไปนี�

      การจััดทำำามาตรฐานการสอบบัญชี

1. เม่ื่�อวัันท่ี่� 27 เมื่ษายน พ.ศ. 2563 IAASB ได้้เผยแพร่่ 

ร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) 

“ข้้อพิจาร่ณาพิเศษ – การ่ตร่วัจสอบงบการ่เงินข้อง 

กลุุ่่มื่กิจการ่ร่วัมื่ถึึงงานข้องผ้้สอบบัญช่ีอ่�น” บนเว็ับไซต์ 

IFAC ดั้งนั�น สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีจึงเปิด้ให้ัสมื่าชิีกร่่วัมื่แสด้ง

ควัามื่คิด้เหั็นเก่�ยวักับร่่างมื่าตร่ฐานด้ังกลุ่่าวับนเว็ับไซต์ 

สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี แลุ่ะเ ม่ื่�อ วัันท่ี่�  25 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้นำาส่ง Comment letter 

ต่อร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) แก่ IFAC 

แลุ่ะเผยแพร่่ให้ัสมื่าชิีกที่ร่าบบนเว็ับไซต์สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

ซึ�งสามื่าร่ถึด้้ข้้อม้ื่ลุ่เพิ�มื่เติมื่ได้้ท่ี่� www.tfac.or.th
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กิจักรรมเพื่่อพื่ัฒนาเกี�ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและงานสอบบัญชี

(การออกหนังสือฉบับใหม่)

1. เ ม่ื่�อ IAASB ได้้ ม่ื่การ่ออก Guide to Using 

International Standards on Auditing in the Audits 

of Small and Medium-Sized Entities Fourth Edition 

- 2018 จำานวัน 2 เลุ่่มื่ ค่อ Volume 1 – Core concepts 

(covers the fundamental concepts of a risk-based 

audit in conformance with the ISAs) แลุ่ะ Volume 2 

– Practical Guidance (contains practical guidance 

on performing SME audits, including two illustrative 

case studies—one of an SME audit and one of 

a micro-entity audit) ซึ�งให้ัแนวัที่างการ่ปฏิิบัติเก่�ยวักับ 

วิั ธี่ การ่ตร่วัจสอบ เ พ่� อ ช่ีวัยใ ห้ัผ้้ ปร่ะกอบวิัชีา ช่ีพ 

ด้้านการ่สอบบัญช่ีสามื่าร่ถึเข้้าใจจากคำาอธิีบายแลุ่ะ 

ตัวัอย่างปร่ะกอบในการ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีโด้ยใช้ี 

ควัามื่เส่�ยงเป็นเกณฑ์์ (Risk-based audit) ในกิจการ่ 

ข้นาด้กลุ่างแลุ่ะข้นาด้ย่อมื่อย่างม่ื่ปร่ะสิที่ธิีภาพแลุ่ะ 

ยังช่ีวัยเสริ่มื่สร้่างควัามื่เข้้าใจการ่สอบบัญช่ีตามื่มื่าตร่ฐาน

การ่สอบบัญช่ีมื่ากขึ้�น สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีจึงได้้ด้ำาเนินการ่

แปลุ่ SME Manual 4th Edition – Vol. 1 and Vol. 2 

ซึ�งแลุ้่วัเสร็่จเม่ื่�อเด่้อนพฤศจิกายน 2562 แลุ่ะกันยายน 

2563 ตามื่ลุ่ำาดั้บ

2. สภาวัิชีาชี่พบัญช่ีได้้ม่ื่การ่ปร่ับปรุ่งถึ้อยคำาข้องตัวัอย่าง

ร่ายงานข้องผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาต เพ่�อใหั้ผ้้สอบบัญช่ี 

ท่ี่�ใช้ีตัวัอย่างร่ายงานข้องผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาตได้้รั่บ

ข้้อม้ื่ลุ่ท่ี่�ถ้ึกต้องตร่งกันแลุ่ะสามื่าร่ถึนำาเสนอร่ายงานข้อง 

ผ้้สอบบัญช่ีได้้อย่างเหัมื่าะสมื่แลุ่ะเข้้าใจมื่ากขึ้�น โด้ยการ่

ปรั่บปรุ่งถ้ึอยคำาข้องตัวัอย่างร่ายงานฉบับภาษาไที่ย อาทิี่ 

“การ่สอด้ส่องด้้แลุ่” เปลุ่่�ยนเป็น “การ่กำากับด้้แลุ่” 

ซึ�งไมื่่ม่ื่การ่เปลุ่่�ยนแปลุ่งถึ้อยคำาข้องตัวัอย่างร่ายงาน 

ฉบับภาษาองักฤษแลุ่ะหัลุ่กัการ่ใด้ ๆ  ข้องการ่เข่้ยนร่ายงาน

ข้องผ้้สอบบัญช่ี ยกเว้ัน การ่แก้ไข้ช่ี�อข้องสภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

(Federation of  Accounting Professions) ในตัวัอย่าง

ร่ายงานฉบับภาษาอังกฤษ เพ่�อให้ัสอด้คลุ้่องกับการ่แก้ไข้

ช่ี�อ “สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี” ในหัน้าร่ายงานฉบับภาษาไที่ย

ทัี่�งน่�  คณะกร่ร่มื่การ่วิัชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการ่สอบบัญช่ี 

จึงได้้ปรั่บปรุ่งถ้ึอยคำาในตัวัอย่างร่ายงานข้องผ้้สอบบัญช่ี 

ต่องบการ่เงินสำาหัรั่บกิจการ่ท่ี่�ไม่ื่ม่ื่ส่วันได้้เส่ยสาธีาร่ณะ

(NPAE) ในกร่ณ่ท่ี่�ผ้้สอบบัญช่ีแสด้งควัามื่เหั็นอย่างไมื่่ม่ื่

เง่�อนไข้ต่องบการ่เงิน แลุ่ะสำาหัร่ับกิจการ่ท่ี่�ม่ื่ส่วันได้้เส่ย

สาธีาร่ณะ (PAE) ได้้ปร่ับปรุ่งถ้ึอยคำาในภาคผนวักข้อง

มื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 700 (ปรั่บปรุ่ง) โด้ยเผยแพร่่ 

ที่างเว็ับไซต์สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีเม่ื่�อวัันท่ี่� 17 มื่กร่าคมื่ 

พ.ศ. 2563 แลุ่ะได้้ปร่ะชีาสัมื่พันธี์ใหั้สมื่าชีิกที่ร่าบ 

ทัี่�งไลุ่น์แลุ่ะเฟซบุ�กสภาวัิชีาช่ีพบัญช่ี ทัี่�งน่�  สามื่าร่ถึ 

ด้้ร่ายลุ่ะเอ่ยด้เพิ�มื่เติมื่ได้้ท่ี่� http://www.tfac.or.th/ 

Article/Detail/118837

3. สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี ได้้จัด้ที่ำาโคร่งการ่พัฒนาตัวัอย่าง

กร่ะด้าษที่ำาการ่ (Working papers template) ซึ�งแบ่ง

เป็น 4 Phase (Phase 1.1 - 1.4) โด้ยม่ื่วััตถุึปร่ะสงค์ 

เพ่�อพัฒนาตัวัอย่างกร่ะด้าษที่ำาการ่สำาหัรั่บการ่ปฏิิบัติ

งานสอบบัญช่ีให้ัเป็นไปตามื่มื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ีแลุ่ะ

มื่าตร่ฐานการ่ควับคุมื่คุณภาพ แลุ่ะยกร่ะดั้บคุณภาพ 

การ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีให้ัด่้ขึ้�น สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้เผยแพร่่ 

ร่่างตัวัอย่างกร่ะด้าษที่ำาการ่แลุ่ะเปิด้รั่บฟังควัามื่คิด้เห็ัน 

เพ่�อให้ัสมื่าชิีกแลุ่ะสำานักงานสอบบัญช่ีทัี่�วัไปเข้้ามื่าม่ื่ 

ส่วันร่่วัมื่ในการ่พัฒนาตัวัอย่างกร่ะด้าษที่ำาการ่แลุ้่วั 

ซึ�งสามื่าร่ถึด้้ข้้อม้ื่ลุ่เพิ�มื่เติมื่ท่ี่� https://www.tfac.or.th/ 

Article/Detail/114826 

2. เม่ื่�อวัันท่ี่� 24 มิื่ถุึนายน พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้ออกปร่ะกาศมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 540 (ปรั่บปรุ่ง) 

“การ่ตร่วัจสอบปร่ะมื่าณการ่ที่างบัญช่ีแลุ่ะการ่เปิด้เผยข้้อม้ื่ลุ่ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง” ซึ�งเป็นการ่ปรั่บปรุ่งเพ่�อให้ัสอด้คลุ้่องกับมื่าตร่ฐาน

ร่ายงานที่างการ่เงนิ โด้ยถ่ึอปฏิิบัติกับการ่ตร่วัจสอบงบการ่เงนิสำาหัรั่บร่อบบญัช่ีท่ี่�เริ่�มื่ในหัร่่อหัลุ่งัวัันท่ี่� 15 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 

เป็นต้นไป

4. สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้เผยแพร่่ตัวัอย่างร่ายงานข้อง 

ผ้้สอบบัญช่ีในการ่ตร่วัจสอบแลุ่ะสอบที่านงบการ่เงิน

สำาหัรั่บกิจการ่ปร่ะเภที่กองทุี่นสำาร่องเลุ่่�ยงช่ีพ กองทุี่นร่วัมื่

แลุ่ะกองที่ร่ัสต์ เพ่�อเป็นแนวัที่างในการ่จัด้ที่ำาร่ายงาน 

การ่สอบบัญช่ีแลุ่ะร่ายงานการ่สอบที่านใหั้เป็นไปตามื่

มื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 700  (ปรั่บปรุ่ง) แลุ่ะมื่าตร่ฐาน

งานสอบที่าน ร่หััส 2410 แลุ่ะสอด้คลุ้่องกับการ่จัด้ที่ำา 

งบการ่เงินข้องกิจการ่ปร่ะเภที่กองทีุ่นท่ี่� ต้องจัด้ที่ำา 

ตามื่แนวัปฏิิบัติที่างบัญช่ีสำาหัรั่บกองทุี่นร่วัมื่แลุ่ะกองทุี่น

สำาร่องเลุ่่�ยงช่ีพ แนวัปฏิิบัติที่างบัญช่ีสำาหัรั่บกองทุี่นร่วัมื่

อสังหัาริ่มื่ที่รั่พย์ ที่รั่สต์เพ่�อการ่ลุ่งทีุ่นในอสังหัาริ่มื่ที่รั่พย์

กองทีุ่นร่วัมื่โคร่งสร่้างพ่�นฐาน แลุ่ะที่ร่ัสต์เพ่�อการ่ลุ่งทีุ่น 

ในโคร่งสร้่างพ่�นฐาน ทัี่�งน่� ได้้กำาหันด้วัันถ่ึอปฏิิบัติกับ 

งบการ่เงินสำาหัรั่บร่อบร่ะยะเวัลุ่าบัญช่ีท่ี่�เริ่�มื่ในหัร่่อหัลัุ่ง 

วัันท่ี่� 1 มื่กร่าคมื่ พ.ศ. 2563 โด้ยมิื่ใช่ีเป็นข้้อกำาหันด้ 

โด้ยสามื่าร่ถึเข้้าด้้ร่ายลุ่ะเอ่ยด้ได้้ท่ี่� http://www.tfac.

or.th/Article/Detail/123665

กิจักรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทำั�งในและต่างประเทำศ

1. สภาวัชิีาช่ีพบัญช่ีให้ัควัามื่ร่่วัมื่ม่ื่อกับสมื่าคมื่ธีนาคาร่ไที่ย

สมื่าคมื่สถึาบันการ่เงินข้องรั่ฐ แลุ่ะตัวัแที่นจากธีนาคาร่

สมื่าชิีกช่ีวัยเป็นส่�อกลุ่างในการ่ปร่ะชีาสัมื่พันธ์ีข้้อม้ื่ลุ่ 

เก่�ยวักับการ่จัด้ส่งหันังส่อย่นยันยอด้ธีนาคาร่สำาหัรั่บปี 

2563 บนเว็ับไซต์ ไลุ่น์ แลุ่ะเฟซบุ�ก ข้องสภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี

เพ่�อให้ัผ้้สอบบัญช่ีสามื่าร่ถึจัด้ส่งแลุ่ะติด้ตามื่ข้้อม้ื่ลุ่กับ

แต่ลุ่ะธีนาคาร่ได้้อย่างถ้ึกต้องตามื่คำาแนะนำาข้องธีนาคาร่

ท่ี่�เป็นสมื่าชิีกข้องสมื่าคมื่ธีนาคาร่ไที่ยแลุ่ะสมื่าคมื่สถึาบัน 

การ่เงนิข้องร่ฐั  โด้ยสภาวัชิีาชีพ่บัญช่ีได้้ช่ีวัยปร่ะชีาสมัื่พันธี์

แจ้งเปลุ่่�ยนแปลุ่งข้้อม้ื่ลุ่จากสมื่าคมื่ธีนาคาร่ไที่ยแลุ่ะสมื่าคมื่

สถึาบันการ่เงินข้องรั่ฐอย่างต่อเน่�อง

2. เม่ื่�อวัันท่ี่� 29 มื่กร่าคมื่ พ.ศ. 2563 ผ้้แที่นกร่ร่มื่การ่ 

สภา วิัชีา ช่ีพ บัญ ช่ี  ผ้้ แที่นกร่ร่มื่การ่ วิัชีา ช่ีพ บัญ ช่ี 

ด้้านการ่สอบบัญช่ี แลุ่ะผ้้อำานวัยการ่สภาวัิชีาช่ีพบัญช่ี 

ได้้พบกับผ้้แที่นข้ององค์กร่ท่ี่�ออกมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี

ร่ะดั้บสากลุ่ ค่อ Mr. Christopher Arnold, Head of SME/

SMP and Research, IFAC ณ อาคาร่ตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย ์

แห่ังปร่ะเที่ศไที่ย เพ่�อแลุ่กเปลุ่่�ยนควัามื่คิด้เหั็นเก่�ยวักับ

ทิี่ศที่างแลุ่ะปร่ะเด้น็การ่ปฏิิบัติงานสอบบญัช่ีข้องสำานักงาน

สอบบัญช่ีข้นาด้กลุ่างแลุ่ะข้นาด้ย่อมื่ ซึ�ง Mr. Christopher 

Arnold ได้้ให้ัข้้อม้ื่ลุ่ว่ัาในเว็ับไซต์ข้อง IFAC ม่ื่บที่ควัามื่ท่ี่� 

น่าสนใจท่ี่�อาจชี่วัยการ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีข้องสำานักงาน

สอบบัญช่ีข้นาด้กลุ่างแลุ่ะข้นาด้ย่อมื่ได้้

3. ผ้้แที่นคณะกร่ร่มื่การ่วัิชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการ่สอบบัญช่ี

ได้้เข้้าร่่วัมื่การ่ปร่ะชุีมื่การ่ร่ะด้มื่ควัามื่คิด้เห็ัน “โคร่งการ่

ศึกษาแนวัที่างการ่กำากับด้้แลุ่ผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะสำานักงาน

สอบบัญช่ี ในตลุ่าด้ทุี่น” จัด้ โด้ยสถึา บัน วิั จัย เ พ่� อ 

การ่พัฒนาปร่ะเที่ศไที่ย (ท่ี่ด่้อาร์่ไอ) ซึ�งได้้รั่บมื่อบหัมื่าย

จากสำานักงานคณะกร่ร่มื่การ่กำากับหัลัุ่กที่รั่พย์แลุ่ะ

ตลุ่าด้หัลุ่ักที่รั่พย์ โด้ยโคร่งการ่น่�ม่ื่วััตถุึปร่ะสงค์หัลัุ่ก 

เพ่�อศึกษาแลุ่ะวัิเคร่าะหั์กฎหัมื่ายแลุ่ะกลุ่ไกท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

กับการ่กำากับด้้แลุ่ผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะสำานักงานสอบบัญช่ี 

ในตลุ่าด้ทุี่นข้องปร่ะเที่ศไที่ย พร้่อมื่ทัี่�งจัด้ที่ำาข้้อเสนอแนะ

เชิีงนโยบายในการ่พิจาร่ณาปรั่บปรุ่งพร่ะร่าชีบัญญัติ 

หั ลัุ่ กที่ รั่พย์ แ ลุ่ ะตลุ่ าด้หั ลัุ่ กที่ รั่พย์  พ . ศ .  2 5 3 5 

แลุ่ะกฎหัมื่ายอ่�นท่ี่�เก่�ยวัข้้องให้ัสอด้คลุ้่องกับสภาพปัจจุบัน

แลุ่ะสามื่าร่ถึกำากับด้้แลุ่ได้้อย่างม่ื่ปร่ะสิที่ธิีภาพ
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กิจักรรมเพื่่อพื่ัฒนาเกี�ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและงานสอบบัญชี

(การออกหนังสือฉบับใหม่)

1. เ ม่ื่�อ IAASB ได้้ ม่ื่การ่ออก Guide to Using 

International Standards on Auditing in the Audits 

of Small and Medium-Sized Entities Fourth Edition 

- 2018 จำานวัน 2 เลุ่่มื่ ค่อ Volume 1 – Core concepts 

(covers the fundamental concepts of a risk-based 

audit in conformance with the ISAs) แลุ่ะ Volume 2 

– Practical Guidance (contains practical guidance 

on performing SME audits, including two illustrative 

case studies—one of an SME audit and one of 

a micro-entity audit) ซึ�งให้ัแนวัที่างการ่ปฏิิบัติเก่�ยวักับ 

วิั ธี่ การ่ตร่วัจสอบ เ พ่� อ ช่ีวัยใ ห้ัผ้้ ปร่ะกอบวิัชีา ช่ีพ 

ด้้านการ่สอบบัญช่ีสามื่าร่ถึเข้้าใจจากคำาอธิีบายแลุ่ะ 

ตัวัอย่างปร่ะกอบในการ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีโด้ยใช้ี 

ควัามื่เส่�ยงเป็นเกณฑ์์ (Risk-based audit) ในกิจการ่ 

ข้นาด้กลุ่างแลุ่ะข้นาด้ย่อมื่อย่างม่ื่ปร่ะสิที่ธิีภาพแลุ่ะ 

ยังช่ีวัยเสริ่มื่สร้่างควัามื่เข้้าใจการ่สอบบัญช่ีตามื่มื่าตร่ฐาน

การ่สอบบัญช่ีมื่ากขึ้�น สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีจึงได้้ด้ำาเนินการ่

แปลุ่ SME Manual 4th Edition – Vol. 1 and Vol. 2 

ซึ�งแลุ้่วัเสร็่จเม่ื่�อเด่้อนพฤศจิกายน 2562 แลุ่ะกันยายน 

2563 ตามื่ลุ่ำาดั้บ

2. สภาวัิชีาชี่พบัญช่ีได้้ม่ื่การ่ปร่ับปรุ่งถึ้อยคำาข้องตัวัอย่าง

ร่ายงานข้องผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาต เพ่�อใหั้ผ้้สอบบัญช่ี 

ท่ี่�ใช้ีตัวัอย่างร่ายงานข้องผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาตได้้รั่บ

ข้้อม้ื่ลุ่ท่ี่�ถ้ึกต้องตร่งกันแลุ่ะสามื่าร่ถึนำาเสนอร่ายงานข้อง 

ผ้้สอบบัญช่ีได้้อย่างเหัมื่าะสมื่แลุ่ะเข้้าใจมื่ากขึ้�น โด้ยการ่

ปรั่บปรุ่งถ้ึอยคำาข้องตัวัอย่างร่ายงานฉบับภาษาไที่ย อาทิี่ 

“การ่สอด้ส่องด้้แลุ่” เปลุ่่�ยนเป็น “การ่กำากับด้้แลุ่” 

ซึ�งไมื่่ม่ื่การ่เปลุ่่�ยนแปลุ่งถึ้อยคำาข้องตัวัอย่างร่ายงาน 

ฉบับภาษาองักฤษแลุ่ะหัลุ่กัการ่ใด้ ๆ  ข้องการ่เข่้ยนร่ายงาน

ข้องผ้้สอบบัญช่ี ยกเว้ัน การ่แก้ไข้ช่ี�อข้องสภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

(Federation of  Accounting Professions) ในตัวัอย่าง

ร่ายงานฉบับภาษาอังกฤษ เพ่�อให้ัสอด้คลุ้่องกับการ่แก้ไข้

ช่ี�อ “สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี” ในหัน้าร่ายงานฉบับภาษาไที่ย

ทัี่�งน่�  คณะกร่ร่มื่การ่วิัชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการ่สอบบัญช่ี 

จึงได้้ปรั่บปรุ่งถ้ึอยคำาในตัวัอย่างร่ายงานข้องผ้้สอบบัญช่ี 

ต่องบการ่เงินสำาหัรั่บกิจการ่ท่ี่�ไม่ื่ม่ื่ส่วันได้้เส่ยสาธีาร่ณะ

(NPAE) ในกร่ณ่ท่ี่�ผ้้สอบบัญช่ีแสด้งควัามื่เหั็นอย่างไมื่่ม่ื่

เง่�อนไข้ต่องบการ่เงิน แลุ่ะสำาหัร่ับกิจการ่ท่ี่�ม่ื่ส่วันได้้เส่ย

สาธีาร่ณะ (PAE) ได้้ปร่ับปรุ่งถ้ึอยคำาในภาคผนวักข้อง

มื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 700 (ปรั่บปรุ่ง) โด้ยเผยแพร่่ 

ที่างเว็ับไซต์สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีเม่ื่�อวัันท่ี่� 17 มื่กร่าคมื่ 

พ.ศ. 2563 แลุ่ะได้้ปร่ะชีาสัมื่พันธี์ใหั้สมื่าชีิกที่ร่าบ 

ทัี่�งไลุ่น์แลุ่ะเฟซบุ�กสภาวัิชีาช่ีพบัญช่ี ทัี่�งน่�  สามื่าร่ถึ 

ด้้ร่ายลุ่ะเอ่ยด้เพิ�มื่เติมื่ได้้ท่ี่� http://www.tfac.or.th/ 

Article/Detail/118837

3. สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี ได้้จัด้ที่ำาโคร่งการ่พัฒนาตัวัอย่าง

กร่ะด้าษที่ำาการ่ (Working papers template) ซึ�งแบ่ง

เป็น 4 Phase (Phase 1.1 - 1.4) โด้ยม่ื่วััตถุึปร่ะสงค์ 

เพ่�อพัฒนาตัวัอย่างกร่ะด้าษที่ำาการ่สำาหัรั่บการ่ปฏิิบัติ

งานสอบบัญช่ีให้ัเป็นไปตามื่มื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ีแลุ่ะ

มื่าตร่ฐานการ่ควับคุมื่คุณภาพ แลุ่ะยกร่ะดั้บคุณภาพ 

การ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีให้ัด่้ขึ้�น สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้เผยแพร่่ 

ร่่างตัวัอย่างกร่ะด้าษที่ำาการ่แลุ่ะเปิด้รั่บฟังควัามื่คิด้เห็ัน 

เพ่�อให้ัสมื่าชิีกแลุ่ะสำานักงานสอบบัญช่ีทัี่�วัไปเข้้ามื่าม่ื่ 

ส่วันร่่วัมื่ในการ่พัฒนาตัวัอย่างกร่ะด้าษที่ำาการ่แลุ้่วั 

ซึ�งสามื่าร่ถึด้้ข้้อม้ื่ลุ่เพิ�มื่เติมื่ท่ี่� https://www.tfac.or.th/ 

Article/Detail/114826 

2. เม่ื่�อวัันท่ี่� 24 มิื่ถุึนายน พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้ออกปร่ะกาศมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 540 (ปรั่บปรุ่ง) 

“การ่ตร่วัจสอบปร่ะมื่าณการ่ที่างบัญช่ีแลุ่ะการ่เปิด้เผยข้้อม้ื่ลุ่ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง” ซึ�งเป็นการ่ปรั่บปรุ่งเพ่�อให้ัสอด้คลุ้่องกับมื่าตร่ฐาน

ร่ายงานที่างการ่เงนิ โด้ยถ่ึอปฏิิบัติกับการ่ตร่วัจสอบงบการ่เงนิสำาหัรั่บร่อบบญัช่ีท่ี่�เริ่�มื่ในหัร่่อหัลุ่งัวัันท่ี่� 15 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 

เป็นต้นไป

4. สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้เผยแพร่่ตัวัอย่างร่ายงานข้อง 

ผ้้สอบบัญช่ีในการ่ตร่วัจสอบแลุ่ะสอบที่านงบการ่เงิน

สำาหัรั่บกิจการ่ปร่ะเภที่กองทุี่นสำาร่องเลุ่่�ยงช่ีพ กองทุี่นร่วัมื่

แลุ่ะกองที่ร่ัสต์ เพ่�อเป็นแนวัที่างในการ่จัด้ที่ำาร่ายงาน 

การ่สอบบัญช่ีแลุ่ะร่ายงานการ่สอบที่านใหั้เป็นไปตามื่

มื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 700  (ปรั่บปรุ่ง) แลุ่ะมื่าตร่ฐาน

งานสอบที่าน ร่หััส 2410 แลุ่ะสอด้คลุ้่องกับการ่จัด้ที่ำา 

งบการ่เงินข้องกิจการ่ปร่ะเภที่กองทีุ่นท่ี่� ต้องจัด้ที่ำา 

ตามื่แนวัปฏิิบัติที่างบัญช่ีสำาหัรั่บกองทุี่นร่วัมื่แลุ่ะกองทุี่น

สำาร่องเลุ่่�ยงช่ีพ แนวัปฏิิบัติที่างบัญช่ีสำาหัรั่บกองทุี่นร่วัมื่

อสังหัาริ่มื่ที่รั่พย์ ที่รั่สต์เพ่�อการ่ลุ่งทีุ่นในอสังหัาริ่มื่ที่รั่พย์

กองทีุ่นร่วัมื่โคร่งสร่้างพ่�นฐาน แลุ่ะที่ร่ัสต์เพ่�อการ่ลุ่งทีุ่น 

ในโคร่งสร้่างพ่�นฐาน ทัี่�งน่� ได้้กำาหันด้วัันถ่ึอปฏิิบัติกับ 

งบการ่เงินสำาหัรั่บร่อบร่ะยะเวัลุ่าบัญช่ีท่ี่�เริ่�มื่ในหัร่่อหัลัุ่ง 

วัันท่ี่� 1 มื่กร่าคมื่ พ.ศ. 2563 โด้ยมิื่ใช่ีเป็นข้้อกำาหันด้ 

โด้ยสามื่าร่ถึเข้้าด้้ร่ายลุ่ะเอ่ยด้ได้้ท่ี่� http://www.tfac.

or.th/Article/Detail/123665

กิจักรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทำั�งในและต่างประเทำศ

1. สภาวัชิีาช่ีพบัญช่ีให้ัควัามื่ร่่วัมื่ม่ื่อกับสมื่าคมื่ธีนาคาร่ไที่ย

สมื่าคมื่สถึาบันการ่เงินข้องรั่ฐ แลุ่ะตัวัแที่นจากธีนาคาร่

สมื่าชิีกช่ีวัยเป็นส่�อกลุ่างในการ่ปร่ะชีาสัมื่พันธ์ีข้้อม้ื่ลุ่ 

เก่�ยวักับการ่จัด้ส่งหันังส่อย่นยันยอด้ธีนาคาร่สำาหัรั่บปี 

2563 บนเว็ับไซต์ ไลุ่น์ แลุ่ะเฟซบุ�ก ข้องสภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี

เพ่�อให้ัผ้้สอบบัญช่ีสามื่าร่ถึจัด้ส่งแลุ่ะติด้ตามื่ข้้อม้ื่ลุ่กับ

แต่ลุ่ะธีนาคาร่ได้้อย่างถ้ึกต้องตามื่คำาแนะนำาข้องธีนาคาร่

ท่ี่�เป็นสมื่าชิีกข้องสมื่าคมื่ธีนาคาร่ไที่ยแลุ่ะสมื่าคมื่สถึาบัน 

การ่เงนิข้องร่ฐั  โด้ยสภาวัชิีาชีพ่บัญช่ีได้้ช่ีวัยปร่ะชีาสมัื่พันธี์

แจ้งเปลุ่่�ยนแปลุ่งข้้อม้ื่ลุ่จากสมื่าคมื่ธีนาคาร่ไที่ยแลุ่ะสมื่าคมื่

สถึาบันการ่เงินข้องรั่ฐอย่างต่อเน่�อง

2. เม่ื่�อวัันท่ี่� 29 มื่กร่าคมื่ พ.ศ. 2563 ผ้้แที่นกร่ร่มื่การ่ 

สภา วิัชีา ช่ีพ บัญ ช่ี  ผ้้ แที่นกร่ร่มื่การ่ วิัชีา ช่ีพ บัญ ช่ี 

ด้้านการ่สอบบัญช่ี แลุ่ะผ้้อำานวัยการ่สภาวัิชีาช่ีพบัญช่ี 

ได้้พบกับผ้้แที่นข้ององค์กร่ท่ี่�ออกมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี

ร่ะดั้บสากลุ่ ค่อ Mr. Christopher Arnold, Head of SME/

SMP and Research, IFAC ณ อาคาร่ตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย ์

แห่ังปร่ะเที่ศไที่ย เพ่�อแลุ่กเปลุ่่�ยนควัามื่คิด้เหั็นเก่�ยวักับ

ทิี่ศที่างแลุ่ะปร่ะเด้น็การ่ปฏิิบัติงานสอบบญัช่ีข้องสำานักงาน

สอบบัญช่ีข้นาด้กลุ่างแลุ่ะข้นาด้ย่อมื่ ซึ�ง Mr. Christopher 

Arnold ได้้ให้ัข้้อม้ื่ลุ่ว่ัาในเว็ับไซต์ข้อง IFAC ม่ื่บที่ควัามื่ท่ี่� 

น่าสนใจท่ี่�อาจชี่วัยการ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีข้องสำานักงาน

สอบบัญช่ีข้นาด้กลุ่างแลุ่ะข้นาด้ย่อมื่ได้้

3. ผ้้แที่นคณะกร่ร่มื่การ่วัิชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการ่สอบบัญช่ี

ได้้เข้้าร่่วัมื่การ่ปร่ะชุีมื่การ่ร่ะด้มื่ควัามื่คิด้เห็ัน “โคร่งการ่

ศึกษาแนวัที่างการ่กำากับด้้แลุ่ผ้้สอบบัญชี่แลุ่ะสำานักงาน

สอบบัญช่ี ในตลุ่าด้ทุี่น” จัด้ โด้ยสถึา บัน วิั จัย เ พ่� อ 

การ่พัฒนาปร่ะเที่ศไที่ย (ท่ี่ด่้อาร์่ไอ) ซึ�งได้้รั่บมื่อบหัมื่าย

จากสำานักงานคณะกร่ร่มื่การ่กำากับหัลัุ่กที่รั่พย์แลุ่ะ

ตลุ่าด้หัลุ่ักที่รั่พย์ โด้ยโคร่งการ่น่�ม่ื่วััตถุึปร่ะสงค์หัลัุ่ก 

เพ่�อศึกษาแลุ่ะวัิเคร่าะหั์กฎหัมื่ายแลุ่ะกลุ่ไกท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

กับการ่กำากับด้้แลุ่ผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะสำานักงานสอบบัญช่ี 

ในตลุ่าด้ทุี่นข้องปร่ะเที่ศไที่ย พร้่อมื่ทัี่�งจัด้ที่ำาข้้อเสนอแนะ

เชิีงนโยบายในการ่พิจาร่ณาปรั่บปรุ่งพร่ะร่าชีบัญญัติ 

หั ลัุ่ กที่ รั่พย์ แ ลุ่ ะตลุ่ าด้หั ลัุ่ กที่ รั่พย์  พ . ศ .  2 5 3 5 

แลุ่ะกฎหัมื่ายอ่�นท่ี่�เก่�ยวัข้้องให้ัสอด้คลุ้่องกับสภาพปัจจุบัน

แลุ่ะสามื่าร่ถึกำากับด้้แลุ่ได้้อย่างม่ื่ปร่ะสิที่ธิีภาพ
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4. เม่ื่�อวัันท่ี่� 27 เมื่ษายน พ.ศ. 2563 IAASB ได้้เผยแพร่่ร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) “ข้้อพิจาร่ณาพิเศษ

– การ่ตร่วัจสอบงบการ่เงินข้องกลุุ่่มื่กิจการ่ร่วัมื่ถึึงงานข้องผ้้สอบบัญช่ีอ่�น” แลุ่ะเปิด้รั่บฟังควัามื่คิด้เห็ันจนถึึงวัันท่ี่� 2 ตุลุ่าคมื่ 

พ.ศ. 2563 แลุ่ะม่ื่แผนจะเผยแพร่่มื่าตร่ฐานฉบับปร่ับปรุ่งด้ังกลุ่่าวัในเด่้อนกันยายน 2564 ดั้งนั�น เม่ื่�อวัันท่ี่� 28 พฤษภาคมื่ 

พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้ปร่ะชีาสัมื่พันธ์ีเพ่�อให้ัสมื่าชิีก ผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะผ้้ท่ี่�สนใจได้้ลุ่งที่ะเบ่ยนเข้้าร่่วัมื่ฟังสัมื่มื่นาข้อง 

IAASB เก่�ยวักับร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) ที่างเว็ับไซต์ (webinar) เม่ื่�อวัันท่ี่� 11 มิื่ถุึนายน พ.ศ. 2563 

ซึ�งเน่�อหัาข้องการ่สัมื่มื่นาจะอธิีบายถึึงท่ี่�มื่าข้องการ่ปรั่บปรุ่งมื่าตร่ฐานแลุ่ะการ่แก้ไข้ท่ี่�สำาคัญ ๆ ข้องมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี

ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง)

5. เม่ื่�อวัันท่ี่� 29 ตุลุ่าคมื่ พ.ศ. 2563 นายอภิพงศ์ เหัลุ่่องนาคที่องด่้ ผ้้แที่นกร่ร่มื่การ่วิัชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการ่สอบบัญช่ี 

เข้้าร่่วัมื่งานกิจกร่ร่มื่การ่เปิด้ตัวัโคร่งการ่หันังส่อรั่บร่องสถึานะที่างการ่เงินบนร่ะบบบล็ุ่อกเชีน (Bank Confirmation on 

Blockchain) ณ ห้ัองปร่ะชุีมื่สำานักงานคณะกร่ร่มื่การ่กำากับหัลัุ่กที่รั่พย์แลุ่ะตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย์ ซึ�งโคร่งการ่น่�จะสนับสนุน

การ่ที่ำางานข้องผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะธีนาคาร่ในการ่ตร่วัจสอบงบการ่เงินข้องบริ่ษัที่ แลุ่ะช่ีวัยบริ่หัาร่จัด้การ่ธุีร่กร่ร่มื่แลุ่ะ 

การ่ข้อข้้อม้ื่ลุ่จากธีนาคาร่แลุ่ะสถึาบันการ่เงินอย่างม่ื่ปร่ะสิที่ธิีภาพ ร่วัด้เร็่วั ปลุ่อด้ภัย น่าเช่ี�อถ่ึอ แลุ่ะป้องกันการ่ปลุ่อมื่แปลุ่ง

ข้้อม้ื่ลุ่ ทัี่�งน่� ผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะสถึาบันการ่เงินสามื่าร่ถึเช่ี�อมื่ต่อเข้้ามื่าใช้ีบริ่การ่ Blockchain ผ่านเว็ับไซต์ท่ี่�ผ่านการ่ตร่วัจสอบ 

แลุ้่วัได้้อย่างปลุ่อด้ภัย สะด้วัก ร่วัด้เร็่วั แลุ่ะง่ายต่อการ่ใช้ีงาน ซึ�งโคร่งการ่น่�จะเป็นปร่ะโยชีน์ต่อผ้้ปร่ะกอบวัิชีาช่ีพ 

ด้้านการ่สอบบัญช่ีในอนาคต

6. เม่ื่�อวัันท่ี่� 11 - 12  พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 สหัพนัธีนั์กบญัช่ีร่ะหัวัา่งปร่ะเที่ศ

(International Federation of Accountants (IFAC)) ซึ�งปร่ะกอบด้้วัย 

องค์กร่สมื่าชิีกสามัื่ญแลุ่ะองค์กร่สมื่าชิีกสมื่ที่บจำานวัน 175 องค์กร่ จาก 

130 ปร่ะเที่ศ ซึ�งเป็นตัวัแที่นข้องนักบัญช่ีทัี่�วัโลุ่กมื่ากกว่ัา 3 ลุ้่านคน ได้้จัด้ 

การ่ปร่ะชุีมื่สามัื่ญปร่ะจำาปี 2563 ผ่าน Application Zoom โด้ยนายวัินิจ 

ศิลุ่ามื่งคลุ่ ปร่ะธีานคณะกร่ร่มื่การ่วิัชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการ่สอบบัญช่ีแลุ่ะ 

ด้ร่.ฐาน์ร่ต่ มุื่ข้ด่้ นักวัิชีาการ่ด้้านต่างปร่ะเที่ศ เป็นตัวัแที่นสภาวัิชีาชี่พบัญช่ี 

เข้้าร่่วัมื่ปร่ะชุีมื่ดั้งกลุ่่าวั แลุ่ะการ่ปร่ะชุีมื่ IFAC Council 2020 ได้้ม่ื่พันธีกิจ

ร่่วัมื่กัน 3 ด้้าน ค่อ 1) บที่บาที่ข้องนักบัญช่ีในภาวัะ COVID-19  2) การ่ปรั่บ

ตัวัเข้้าส่้ยุคดิ้จิทัี่ลุ่ แลุ่ะ 3) ร่ายงานเพ่�อการ่พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น

7.  สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีเข้้าร่่วัมื่เป็นกร่ร่มื่การ่ อนุกร่ร่มื่การ่ แลุ่ะคณะที่ำางานด้้านการ่สอบบัญช่ีกับหัน่วัยงานภายนอกหัลุ่ายคณะ ดั้งน่� 

• ร่่วัมื่เป็นคณะที่ำางานพิจาร่ณาที่บที่วันกฎกร่ะที่ร่วังวั่าด้้วัยการ่ยกเวั้นไมื่่ต้องจัด้ใหั้งบการ่เงินได้้รั่บการ่ตร่วัจสอบแลุ่ะ 

แสด้งควัามื่เห็ันโด้ยผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาต พ.ศ. 2544  เพ่�อศึกษาแลุ่ะที่บที่วันกฎกร่ะที่ร่วัง ร่วัมื่ถึึงศึกษาข้้อด่้ ข้้อเส่ย แลุ่ะ

ผลุ่กร่ะที่บกร่ณ่ยกเว้ันให้ังบการ่เงินไม่ื่ต้องม่ื่ผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาตตร่วัจสอบแลุ่ะแสด้งควัามื่เห็ันเพ่�อกำาหันด้ปร่ะเด็้นสำาหัรั่บ

การ่รั่บฟังควัามื่คิด้เห็ันในการ่แก้ไข้กฎกร่ะที่ร่วัง หัร่่อกฎหัมื่ายท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับการ่สอบบัญช่ี  

กิจักรรมสัมมนาเกี�ยวกับมาตรฐาน 

การสอบบัญชีและงานสอบบัญชี (หลักสูตรใหม่)

เม่ื่�อวัันท่ี่� 29 มื่กร่าคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญชี่

ร่่วัมื่กับสำานักงาน ก.ลุ่.ต. ได้้ จัด้งานสัมื่มื่นาหััวัข้้อ 

IAASB work plan and the value of audit toward 

the users of financial statements ณ หัอปร่ะชีุมื่ 

ศ.สังเว่ัยน อินที่ร่วิัชัีย ชัี�น 7 อาคาร่ตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย์

แห่ังปร่ะเที่ศไที่ย เพ่�อตร่ะหันักถึึงทิี่ศที่างข้องมื่าตร่ฐาน

การ่สอบบัญช่ีร่ะหัว่ัางปร่ะเที่ศท่ี่�จะเปลุ่่�ยนแปลุ่งไป 

ในอนาคต โด้ยม่ื่ผ้้เข้้าร่่วัมื่สัมื่มื่นาจำานวันปร่ะมื่าณ 300 คน

ซึ�งกลุุ่่มื่ผ้้เข้้าร่่วัมื่สัมื่มื่นา ได้้แก่ คณะกร่ร่มื่การ่ตร่วัจสอบ 

คณะกร่ร่มื่การ่บริ่ษัที่จด้ที่ะเบ่ยนในตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย์ แลุ่ะ

ผ้้สอบบัญช่ี

เม่ื่�อวัันท่ี่� 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

ไ ด้้ จั ด้หั ลัุ่ก ส้ ต ร่ สั มื่มื่นา หัั วั ข้้ อ  “แนวัที่า งป ฏิิ บั ติ

ภายในสำา นักงานสอบบัญช่ีข้นาด้เ ล็ุ่ก”  โด้ย เ น้น 

การ่สร้่างให้ัผ้้ปฏิิบัติงานด้้านการ่สอบบัญช่ีเข้้าใจแลุ่ะให้ั

แนวัที่างการ่นำามื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ีมื่าใช้ีปฏิิบัติงาน

ตร่วัจสอบกิจการ่ท่ี่�ม่ื่ข้นาด้กลุ่างแลุ่ะข้นาด้ย่อมื่ ซึ�งม่ื่ 

ผ้้เข้้าร่่วัมื่สัมื่มื่นากว่ัา 140 คน

เม่ื่�อวัันท่ี่� 25 กันยายน พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้

จัด้โคร่งการ่สัมื่มื่นาพิจาร่ณ์ร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี 

ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) “ข้้อพิจาร่ณาพิเศษ - การ่ตร่วัจสอบ 

งบการ่เงิน ข้องกลุุ่่มื่กิจการ่ร่วัมื่ถึึงงานข้องผ้้สอบบญัช่ีอ่�น” 

เพ่�อสรุ่ปควัามื่เปลุ่่�ยนแปลุ่งท่ี่�สำาคัญร่วัมื่ทัี่�งให้ัสมื่าชีิก 

ร่่วัมื่แสด้งควัามื่คิด้เห็ันก่อนนำาส่ง IAASB โด้ยเป็นการ่จัด้ 

อบร่มื่สัมื่มื่นาแบบไมื่่ ม่ื่ ค่ า ใช้ี จ่ าย  ณ ศ้นย์ อบร่มื่

สัมื่มื่นาศาสตร่าจาร่ย์ เ ก่ยร่ติ คุณเกษร่่ ณร่งค์ เด้ชี 

อาคาร่สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี ถึนนสุขุ้มื่วิัที่ 21 (อโศก)

• ร่่วัมื่เป็นคณะกร่ร่มื่การ่เตร่่ยมื่การ่โอนกร่ร่มื่สิที่ธีิ์การ่ส่งมื่อบที่ร่ัพย์สิน ภายใต้สัญญาด้ำาเนินกิจการ่ด้าวัเที่่ยมื่ส่�อสาร่

ภายในปร่ะเที่ศ กร่ะที่ร่วังด้ิจิที่ัลุ่เพ่�อเศร่ษฐกิจแลุ่ะสังคมื่ โด้ยได้้เข้้าร่่วัมื่ปร่ะชีุมื่เพ่�อใหั้ข้้อมื่้ลุ่ ตร่วัจสอบข้้อมื่้ลุ่ต่าง ๆ เก่�ยวักับ 

การ่เตร่่ยมื่การ่โอนกร่ร่มื่สิที่ธ์ิี การ่ส่งมื่อบที่รั่พย์สิน ภายใต้สัญญาด้ำาเนินกิจการ่ด้าวัเท่ี่ยมื่ส่�อสาร่ภายในปร่ะเที่ศ

• ร่่วัมื่เป็นคณะอนุกร่ร่มื่การ่พัฒนาร่ะบบการ่ตร่วัจสอบที่รั่พย์สินแลุ่ะหัน่�สิน สำานักงานคณะกร่ร่มื่การ่ป้องกันแลุ่ะ 

ปร่าบปร่ามื่การ่ทีุ่จร่ิตแหั่งชีาติ เพ่�อเข้้าร่่วัมื่ปร่ะชีุมื่แลุ่ะแสด้งควัามื่เหั็น ให้ัข้้อเสนอแนะหัร่่อข้้อแนะนำาที่างวัิชีาการ่ ร่วัมื่ถึึง

ข้้อม้ื่ลุ่องค์ควัามื่ร้้่ต่าง ๆ ท่ี่�เป็นปร่ะโยชีน์ท่ี่�ต่อภาร่กิจการ่ปฏิิบัติงานด้้านภาร่กิจการ่ตร่วัจสอบที่รั่พย์สิน
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4. เม่ื่�อวัันท่ี่� 27 เมื่ษายน พ.ศ. 2563 IAASB ได้้เผยแพร่่ร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) “ข้้อพิจาร่ณาพิเศษ

– การ่ตร่วัจสอบงบการ่เงินข้องกลุุ่่มื่กิจการ่ร่วัมื่ถึึงงานข้องผ้้สอบบัญช่ีอ่�น” แลุ่ะเปิด้รั่บฟังควัามื่คิด้เห็ันจนถึึงวัันท่ี่� 2 ตุลุ่าคมื่ 

พ.ศ. 2563 แลุ่ะม่ื่แผนจะเผยแพร่่มื่าตร่ฐานฉบับปร่ับปรุ่งด้ังกลุ่่าวัในเด่้อนกันยายน 2564 ดั้งนั�น เม่ื่�อวัันท่ี่� 28 พฤษภาคมื่ 

พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้ปร่ะชีาสัมื่พันธ์ีเพ่�อให้ัสมื่าชิีก ผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะผ้้ท่ี่�สนใจได้้ลุ่งที่ะเบ่ยนเข้้าร่่วัมื่ฟังสัมื่มื่นาข้อง 

IAASB เก่�ยวักับร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) ที่างเว็ับไซต์ (webinar) เม่ื่�อวัันท่ี่� 11 มิื่ถุึนายน พ.ศ. 2563 

ซึ�งเน่�อหัาข้องการ่สัมื่มื่นาจะอธิีบายถึึงท่ี่�มื่าข้องการ่ปรั่บปรุ่งมื่าตร่ฐานแลุ่ะการ่แก้ไข้ท่ี่�สำาคัญ ๆ ข้องมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี

ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง)

5. เม่ื่�อวัันท่ี่� 29 ตุลุ่าคมื่ พ.ศ. 2563 นายอภิพงศ์ เหัลุ่่องนาคที่องด่้ ผ้้แที่นกร่ร่มื่การ่วิัชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการ่สอบบัญช่ี 

เข้้าร่่วัมื่งานกิจกร่ร่มื่การ่เปิด้ตัวัโคร่งการ่หันังส่อรั่บร่องสถึานะที่างการ่เงินบนร่ะบบบล็ุ่อกเชีน (Bank Confirmation on 

Blockchain) ณ ห้ัองปร่ะชุีมื่สำานักงานคณะกร่ร่มื่การ่กำากับหัลัุ่กที่รั่พย์แลุ่ะตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย์ ซึ�งโคร่งการ่น่�จะสนับสนุน

การ่ที่ำางานข้องผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะธีนาคาร่ในการ่ตร่วัจสอบงบการ่เงินข้องบริ่ษัที่ แลุ่ะช่ีวัยบริ่หัาร่จัด้การ่ธุีร่กร่ร่มื่แลุ่ะ 

การ่ข้อข้้อม้ื่ลุ่จากธีนาคาร่แลุ่ะสถึาบันการ่เงินอย่างม่ื่ปร่ะสิที่ธิีภาพ ร่วัด้เร็่วั ปลุ่อด้ภัย น่าเช่ี�อถ่ึอ แลุ่ะป้องกันการ่ปลุ่อมื่แปลุ่ง

ข้้อม้ื่ลุ่ ทัี่�งน่� ผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะสถึาบันการ่เงินสามื่าร่ถึเช่ี�อมื่ต่อเข้้ามื่าใช้ีบริ่การ่ Blockchain ผ่านเว็ับไซต์ท่ี่�ผ่านการ่ตร่วัจสอบ 

แลุ้่วัได้้อย่างปลุ่อด้ภัย สะด้วัก ร่วัด้เร็่วั แลุ่ะง่ายต่อการ่ใช้ีงาน ซึ�งโคร่งการ่น่�จะเป็นปร่ะโยชีน์ต่อผ้้ปร่ะกอบวัิชีาช่ีพ 

ด้้านการ่สอบบัญช่ีในอนาคต

6. เม่ื่�อวัันท่ี่� 11 - 12  พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 สหัพนัธีนั์กบญัช่ีร่ะหัวัา่งปร่ะเที่ศ

(International Federation of Accountants (IFAC)) ซึ�งปร่ะกอบด้้วัย 

องค์กร่สมื่าชิีกสามัื่ญแลุ่ะองค์กร่สมื่าชิีกสมื่ที่บจำานวัน 175 องค์กร่ จาก 

130 ปร่ะเที่ศ ซึ�งเป็นตัวัแที่นข้องนักบัญช่ีทัี่�วัโลุ่กมื่ากกว่ัา 3 ลุ้่านคน ได้้จัด้ 

การ่ปร่ะชุีมื่สามัื่ญปร่ะจำาปี 2563 ผ่าน Application Zoom โด้ยนายวัินิจ 

ศิลุ่ามื่งคลุ่ ปร่ะธีานคณะกร่ร่มื่การ่วิัชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการ่สอบบัญช่ีแลุ่ะ 

ด้ร่.ฐาน์ร่ต่ มุื่ข้ด่้ นักวัิชีาการ่ด้้านต่างปร่ะเที่ศ เป็นตัวัแที่นสภาวัิชีาชี่พบัญช่ี 

เข้้าร่่วัมื่ปร่ะชุีมื่ดั้งกลุ่่าวั แลุ่ะการ่ปร่ะชุีมื่ IFAC Council 2020 ได้้ม่ื่พันธีกิจ

ร่่วัมื่กัน 3 ด้้าน ค่อ 1) บที่บาที่ข้องนักบัญช่ีในภาวัะ COVID-19  2) การ่ปรั่บ

ตัวัเข้้าส่้ยุคดิ้จิทัี่ลุ่ แลุ่ะ 3) ร่ายงานเพ่�อการ่พัฒนาท่ี่�ยั�งย่น

7.  สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีเข้้าร่่วัมื่เป็นกร่ร่มื่การ่ อนุกร่ร่มื่การ่ แลุ่ะคณะที่ำางานด้้านการ่สอบบัญช่ีกับหัน่วัยงานภายนอกหัลุ่ายคณะ ดั้งน่� 

• ร่่วัมื่เป็นคณะที่ำางานพิจาร่ณาที่บที่วันกฎกร่ะที่ร่วังวั่าด้้วัยการ่ยกเวั้นไมื่่ต้องจัด้ใหั้งบการ่เงินได้้รั่บการ่ตร่วัจสอบแลุ่ะ 

แสด้งควัามื่เห็ันโด้ยผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาต พ.ศ. 2544  เพ่�อศึกษาแลุ่ะที่บที่วันกฎกร่ะที่ร่วัง ร่วัมื่ถึึงศึกษาข้้อด่้ ข้้อเส่ย แลุ่ะ

ผลุ่กร่ะที่บกร่ณ่ยกเว้ันให้ังบการ่เงินไม่ื่ต้องม่ื่ผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาตตร่วัจสอบแลุ่ะแสด้งควัามื่เห็ันเพ่�อกำาหันด้ปร่ะเด็้นสำาหัรั่บ

การ่รั่บฟังควัามื่คิด้เห็ันในการ่แก้ไข้กฎกร่ะที่ร่วัง หัร่่อกฎหัมื่ายท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับการ่สอบบัญช่ี  

กิจักรรมสัมมนาเกี�ยวกับมาตรฐาน 

การสอบบัญชีและงานสอบบัญชี (หลักสูตรใหม่)

เม่ื่�อวัันท่ี่� 29 มื่กร่าคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญชี่

ร่่วัมื่กับสำานักงาน ก.ลุ่.ต. ได้้ จัด้งานสัมื่มื่นาหััวัข้้อ 

IAASB work plan and the value of audit toward 

the users of financial statements ณ หัอปร่ะชีุมื่ 

ศ.สังเว่ัยน อินที่ร่วิัชัีย ชัี�น 7 อาคาร่ตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย์

แห่ังปร่ะเที่ศไที่ย เพ่�อตร่ะหันักถึึงทิี่ศที่างข้องมื่าตร่ฐาน

การ่สอบบัญช่ีร่ะหัว่ัางปร่ะเที่ศท่ี่�จะเปลุ่่�ยนแปลุ่งไป 

ในอนาคต โด้ยม่ื่ผ้้เข้้าร่่วัมื่สัมื่มื่นาจำานวันปร่ะมื่าณ 300 คน

ซึ�งกลุุ่่มื่ผ้้เข้้าร่่วัมื่สัมื่มื่นา ได้้แก่ คณะกร่ร่มื่การ่ตร่วัจสอบ 

คณะกร่ร่มื่การ่บริ่ษัที่จด้ที่ะเบ่ยนในตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย์ แลุ่ะ

ผ้้สอบบัญช่ี

เม่ื่�อวัันท่ี่� 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

ไ ด้้ จั ด้หั ลัุ่ก ส้ ต ร่ สั มื่มื่นา หัั วั ข้้ อ  “แนวัที่า งป ฏิิ บั ติ

ภายในสำา นักงานสอบบัญช่ีข้นาด้เ ล็ุ่ก”  โด้ย เ น้น 

การ่สร้่างให้ัผ้้ปฏิิบัติงานด้้านการ่สอบบัญช่ีเข้้าใจแลุ่ะให้ั

แนวัที่างการ่นำามื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ีมื่าใช้ีปฏิิบัติงาน

ตร่วัจสอบกิจการ่ท่ี่�ม่ื่ข้นาด้กลุ่างแลุ่ะข้นาด้ย่อมื่ ซึ�งม่ื่ 

ผ้้เข้้าร่่วัมื่สัมื่มื่นากว่ัา 140 คน

เม่ื่�อวัันท่ี่� 25 กันยายน พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้

จัด้โคร่งการ่สัมื่มื่นาพิจาร่ณ์ร่่างมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ี 

ร่หััส 600 (ปรั่บปรุ่ง) “ข้้อพิจาร่ณาพิเศษ - การ่ตร่วัจสอบ 

งบการ่เงิน ข้องกลุุ่่มื่กิจการ่ร่วัมื่ถึึงงานข้องผ้้สอบบญัช่ีอ่�น” 

เพ่�อสรุ่ปควัามื่เปลุ่่�ยนแปลุ่งท่ี่�สำาคัญร่วัมื่ทัี่�งให้ัสมื่าชีิก 

ร่่วัมื่แสด้งควัามื่คิด้เห็ันก่อนนำาส่ง IAASB โด้ยเป็นการ่จัด้ 

อบร่มื่สัมื่มื่นาแบบไมื่่ ม่ื่ ค่ า ใช้ี จ่ าย  ณ ศ้นย์ อบร่มื่

สัมื่มื่นาศาสตร่าจาร่ย์ เ ก่ยร่ติ คุณเกษร่่ ณร่งค์ เด้ชี 

อาคาร่สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี ถึนนสุขุ้มื่วิัที่ 21 (อโศก)

• ร่่วัมื่เป็นคณะกร่ร่มื่การ่เตร่่ยมื่การ่โอนกร่ร่มื่สิที่ธีิ์การ่ส่งมื่อบที่ร่ัพย์สิน ภายใต้สัญญาด้ำาเนินกิจการ่ด้าวัเที่่ยมื่ส่�อสาร่

ภายในปร่ะเที่ศ กร่ะที่ร่วังด้ิจิที่ัลุ่เพ่�อเศร่ษฐกิจแลุ่ะสังคมื่ โด้ยได้้เข้้าร่่วัมื่ปร่ะชีุมื่เพ่�อใหั้ข้้อมื่้ลุ่ ตร่วัจสอบข้้อมื่้ลุ่ต่าง ๆ เก่�ยวักับ 

การ่เตร่่ยมื่การ่โอนกร่ร่มื่สิที่ธ์ิี การ่ส่งมื่อบที่รั่พย์สิน ภายใต้สัญญาด้ำาเนินกิจการ่ด้าวัเท่ี่ยมื่ส่�อสาร่ภายในปร่ะเที่ศ

• ร่่วัมื่เป็นคณะอนุกร่ร่มื่การ่พัฒนาร่ะบบการ่ตร่วัจสอบที่รั่พย์สินแลุ่ะหัน่�สิน สำานักงานคณะกร่ร่มื่การ่ป้องกันแลุ่ะ 

ปร่าบปร่ามื่การ่ทีุ่จร่ิตแหั่งชีาติ เพ่�อเข้้าร่่วัมื่ปร่ะชีุมื่แลุ่ะแสด้งควัามื่เหั็น ให้ัข้้อเสนอแนะหัร่่อข้้อแนะนำาที่างวัิชีาการ่ ร่วัมื่ถึึง

ข้้อม้ื่ลุ่องค์ควัามื่ร้้่ต่าง ๆ ท่ี่�เป็นปร่ะโยชีน์ท่ี่�ต่อภาร่กิจการ่ปฏิิบัติงานด้้านภาร่กิจการ่ตร่วัจสอบที่รั่พย์สิน
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เม่ื่�อวัันท่ี่� 4 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีจัด้ 

ถ่ึายที่อด้สด้เฟซบุ�กเร่่�อง “ISQM ใหัม่ื่กำาลัุ่งจะมื่า” 

บร่ร่ยายโด้ย ร่องศาสตร่าจาร่ย์ ด้ร่. สมื่พงษ์ พร่อุปถัึมื่ภ์ 

แลุ่ะร่องศาสตร่าจาร่ย์ ด้ร่.ศิลุ่ปพร่ ศร่่จั�นเพชีร่ เพ่�อสร้่าง 

ควัามื่ตร่ะหันักร่้้แลุ่ะควัามื่เข้้าใจเก่�ยวักับมื่าตร่ฐาน 

การ่บริ่หัาร่คุณภาพสำานักงานสอบบัญช่ี เพ่�อเตร่่ยมื่ 

ควัามื่พร้่อมื่ ก่อนการ่บังคับใช้ีในปี 2565 โด้ยสามื่าร่ถึ 

รั่บชีมื่ย้อนหัลัุ่งได้้ท่ี่�  https://fb.me/e/3mI8yucJD

เม่ื่�อวัันท่ี่� 7 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีจัด้ 

ถ่ึายที่อด้สด้ผ่านเฟซบุ�กเร่่�อง “New TSA 540 : Accounting 

Estimate” บร่ร่ยายโด้ยผ้้ที่ร่งคุณวุัฒิ 3 ท่ี่าน ค่อ 

ผ้้ช่ีวัยศาสตร่าจาร่ย์ ด้ร่.ชีาญชีัย ตั�งเร่่อนร่ัตน์ นายชีวัาลุ่า

เท่ี่ยนปร่ะเสริ่ฐกิจ แลุ่ะนายอนุวััฒน์ สงวันที่รั่พยากร่ 

เพ่�อให้ัผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะผ้้ที่ำาบัญช่ีท่ี่�สนใจเร่่�องปร่ะมื่าณการ่ 

ที่างบัญช่ีรั่บที่ร่าบการ่เปลุ่่�ยนแปลุ่งตามื่มื่าตร่ฐาน 

การ่สอบบัญช่ี (TSA 540) แลุ่ะเพ่�อร่องรั่บควัามื่ซับซ้อน

ท่ี่�มื่ากขึ้�นจากร้่ปแบบธุีร่กิจ สภาพแวัด้ลุ้่อมื่ที่างเศร่ษฐกิจ

แลุ่ะข้้อกำาหันด้ข้องมื่าตร่ฐานการ่ร่ายงานที่างการ่เงิน 

ใน ยุค ปัจ จุ บัน  โด้ยสามื่าร่ถึ รั่บชีมื่ ย้อนหั ลัุ่ ง ไ ด้้ ท่ี่� 

https://fb.me/e/1PX95KsVr

เม่ื่�อวัันท่ี่� 16 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

ได้้จัด้โคร่งการ่ปร่ะชุีมื่สัมื่มื่นาเร่่�อง “หััวัข้้อท่ี่�ตร่วัจพบ 

ข้องสำานักงาน ก.ลุ่.ต. จากการ่ตร่วัจที่านสำานักงาน” 

เพ่�อเปิด้โอกาสให้ัผ้้ปร่ะกอบวิัชีาช่ีพบัญช่ี สำานักงาน 

สอบบัญช่ี ผ้้สอบบัญช่ี ได้้รั่บฟังปร่ะเด็้น ข้้อสังเกต หััวัข้้อ

ต่าง ๆ ท่ี่�สำานักงาน ก.ลุ่.ต. ตร่วัจพบจากการ่ตร่วัจที่าน

สำานักงานสอบบัญช่ี 

เม่ื่�อวัันท่ี่� 17 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี

ร่่วัมื่กับสำานักงานคณะกร่ร่มื่การ่กำากับหัลัุ่กที่รั่พย์แลุ่ะ

ตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย์ ได้้จัด้เสวันาเพ่�อแชีร์่ปร่ะสบการ่ณ์ 

“การ่เตร่่ยมื่ควัามื่พร้่อมื่ มื่าตร่ฐาน ISQM” จากสำานักงาน 

Big 4 ให้ัแก่สำานักงานสอบบัญช่ี Non Big4 โด้ยจัด้ผ่าน

ที่างโปร่แกร่มื่ Microsoft Teams ซึ�งการ่เสวันาได้้รั่บ 

ควัามื่สนใจเป็นอย่างยิ�ง

เม่ื่�อวัันท่ี่� 21 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

จัด้ถ่ึายที่อด้สด้ผ่านเฟซบุ�กเร่่�อง “งบการ่เงิน ในภาวัะ 

COVID-19 : ควัามื่ท้ี่าที่ายข้องผ้้บริ่หัาร่ นักบัญช่ี แลุ่ะ 

ผ้้สอบบัญช่ี” เพ่�อใหั้ผ้้บริ่หัาร่ ผ้้ที่ำาบัญช่ีแลุ่ะผ้้สอบบัญช่ี 

ต้องพิจาร่ณาผลุ่กร่ะที่บท่ี่�เกิด้ต่อกิจการ่ กร่ะบวันการ่

จัด้ที่ำาร่ายงานที่างการ่เงิน ร่วัมื่ถึึงการ่ใช้ีดุ้ลุ่ยพินิจข้อง 

ผ้้บริ่หัาร่ แลุ่ะเพ่�อให้ัควัามื่ร้้่ ปร่ะสบการ่ณ์ แลุ่ะเป็น 

การ่แนะแนวัการ่ปฏิิบัติแก่ผ้้บริ่หัาร่ ผ้้ที่ำาบัญช่ี แลุ่ะผ้้สอบบัญช่ี

ในการ่จดั้ที่ำางบการ่เงินให้ัเป็นไปตามื่มื่าตร่ฐานการ่ร่ายงาน

ที่างการ่เงิน แลุ่ะมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ีท่ี่�เก่�ยวัข้้องอ่�น ๆ 

ภายใต้สถึานการ่ณ์การ่แพร่่ร่ะบาด้ข้องโร่คติด้เช่ี�อไวัรั่ส 

โคโร่นา 2019 (COVID-19) โด้ยสามื่าร่ถึรั่บชีมื่ยอ้นหัลัุ่งได้้ท่ี่� 

https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY/vid-

eos/1333675910358653/

เดือนมกราคม 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ 2 หััวัข้้อ ค่อ  

1. บที่ควัามื่เร่่�อง  “การ่เปลุ่่�ยนแปลุ่งจากมื่าตร่ฐานการ่ควับคุมื่คุณภาพ 

    เป็น มื่าตร่ฐานการ่บริ่หัาร่คุณภาพงานสอบบัญช่ี”

2. บที่ควัามื่เร่่�อง  “บันทึี่กการ่เข้้าร่่วัมื่ปร่ะชุีมื่ร่ะหัว่ัางปร่ะเที่ศ 

    Notice of the 2019 IFAC Ordinary Council Meeting”

เดือนกุมภาพื่ันธ์์ 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่  

2 หััวัข้้อ ค่อ  

1. บที่ควัามื่เร่่�อง “การ่ทัี่กที่าย 

    เปิด้เลุ่่มื่” 

2. บที่ควัามื่เร่่�อง  “การ่ปรั่บปรุ่ง 

    มื่าตร่ฐานท่ี่�เก่�ยวักับการ่ตร่วัจสอบ 

    ปร่ะมื่าณการ่ที่างบัญช่ี”

เดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่

เร่่�อง “CPA 4.0”

เดือนเมษายน 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ 2 หััวัข้้อ ค่อ  

1. บที่ควัามื่เร่่�อง  “COVID-19 ช่ีวิัตคนมื่าก่อน” 

2. บที่ควัามื่เร่่�อง  “ผลุ่กร่ะที่บต่อข้นาด้ตัวัอย่างจากการ่ที่บที่วันร่ะดั้บ 

    ควัามื่ม่ื่สาร่ะสำาคัญในการ่ปฏิิบัติงาน (Performance Materiality)”

เดือนพื่ฤษภาคม 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ 2 หััวัข้้อ ค่อ  

1. บที่ควัามื่เร่่�อง “ถึึงเวัลุ่าท่ี่�เร่าจะนำา Remoting Audit มื่าใช้ีกันหัร่่อยงั?” 

2. บที่ควัามื่เร่่�อง “COVID-19 ข้้อพิจาร่ณาในการ่ร่ายงานข้องผ้้สอบบัญช่ี”

เดือนมิถุุนายน 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ 

เร่่�อง “ยกร่ะดั้บการ่สอบบัญช่ี 

ด้้วัยนวััตกร่ร่มื่การ่ตร่วัจสอบ”

        การเผยแพื่ร่บทำความทำางวิชาการ

การ่ปร่ะชีาสัมื่พันธ์ีเผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่เก่�ยวักับวิัชีาช่ีพด้้านการ่สอบบัญช่ี

เพ่�อส่�อสาร่ถึึงสมื่าชิีกผ่าน TFAC Newsletter ไลุ่น์ เฟซบุ�ก แลุ่ะก้าวัทัี่นข่้าวัชีาวัออดิ้ที่

บนเว็ับไซต์ www.tfac.or.th  ดั้งน่�
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เม่ื่�อวัันท่ี่� 4 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีจัด้ 

ถ่ึายที่อด้สด้เฟซบุ�กเร่่�อง “ISQM ใหัม่ื่กำาลัุ่งจะมื่า” 

บร่ร่ยายโด้ย ร่องศาสตร่าจาร่ย์ ด้ร่. สมื่พงษ์ พร่อุปถัึมื่ภ์ 

แลุ่ะร่องศาสตร่าจาร่ย์ ด้ร่.ศิลุ่ปพร่ ศร่่จั�นเพชีร่ เพ่�อสร้่าง 

ควัามื่ตร่ะหันักร่้้แลุ่ะควัามื่เข้้าใจเก่�ยวักับมื่าตร่ฐาน 

การ่บริ่หัาร่คุณภาพสำานักงานสอบบัญช่ี เพ่�อเตร่่ยมื่ 

ควัามื่พร้่อมื่ ก่อนการ่บังคับใช้ีในปี 2565 โด้ยสามื่าร่ถึ 

รั่บชีมื่ย้อนหัลัุ่งได้้ท่ี่�  https://fb.me/e/3mI8yucJD

เม่ื่�อวัันท่ี่� 7 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีจัด้ 

ถ่ึายที่อด้สด้ผ่านเฟซบุ�กเร่่�อง “New TSA 540 : Accounting 

Estimate” บร่ร่ยายโด้ยผ้้ที่ร่งคุณวุัฒิ 3 ท่ี่าน ค่อ 

ผ้้ช่ีวัยศาสตร่าจาร่ย์ ด้ร่.ชีาญชีัย ตั�งเร่่อนร่ัตน์ นายชีวัาลุ่า

เท่ี่ยนปร่ะเสริ่ฐกิจ แลุ่ะนายอนุวััฒน์ สงวันที่รั่พยากร่ 

เพ่�อให้ัผ้้สอบบัญช่ีแลุ่ะผ้้ที่ำาบัญช่ีท่ี่�สนใจเร่่�องปร่ะมื่าณการ่ 

ที่างบัญช่ีรั่บที่ร่าบการ่เปลุ่่�ยนแปลุ่งตามื่มื่าตร่ฐาน 

การ่สอบบัญช่ี (TSA 540) แลุ่ะเพ่�อร่องรั่บควัามื่ซับซ้อน

ท่ี่�มื่ากขึ้�นจากร้่ปแบบธุีร่กิจ สภาพแวัด้ลุ้่อมื่ที่างเศร่ษฐกิจ

แลุ่ะข้้อกำาหันด้ข้องมื่าตร่ฐานการ่ร่ายงานที่างการ่เงิน 

ใน ยุค ปัจ จุ บัน  โด้ยสามื่าร่ถึ รั่บชีมื่ ย้อนหั ลัุ่ ง ไ ด้้ ท่ี่� 

https://fb.me/e/1PX95KsVr

เม่ื่�อวัันท่ี่� 16 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

ได้้จัด้โคร่งการ่ปร่ะชุีมื่สัมื่มื่นาเร่่�อง “หััวัข้้อท่ี่�ตร่วัจพบ 

ข้องสำานักงาน ก.ลุ่.ต. จากการ่ตร่วัจที่านสำานักงาน” 

เพ่�อเปิด้โอกาสให้ัผ้้ปร่ะกอบวิัชีาช่ีพบัญช่ี สำานักงาน 

สอบบัญช่ี ผ้้สอบบัญช่ี ได้้รั่บฟังปร่ะเด็้น ข้้อสังเกต หััวัข้้อ

ต่าง ๆ ท่ี่�สำานักงาน ก.ลุ่.ต. ตร่วัจพบจากการ่ตร่วัจที่าน

สำานักงานสอบบัญช่ี 

เม่ื่�อวัันท่ี่� 17 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี

ร่่วัมื่กับสำานักงานคณะกร่ร่มื่การ่กำากับหัลัุ่กที่รั่พย์แลุ่ะ

ตลุ่าด้หัลัุ่กที่รั่พย์ ได้้จัด้เสวันาเพ่�อแชีร์่ปร่ะสบการ่ณ์ 

“การ่เตร่่ยมื่ควัามื่พร้่อมื่ มื่าตร่ฐาน ISQM” จากสำานักงาน 

Big 4 ให้ัแก่สำานักงานสอบบัญช่ี Non Big4 โด้ยจัด้ผ่าน

ที่างโปร่แกร่มื่ Microsoft Teams ซึ�งการ่เสวันาได้้รั่บ 

ควัามื่สนใจเป็นอย่างยิ�ง

เม่ื่�อวัันท่ี่� 21 ธัีนวัาคมื่ พ.ศ. 2563 สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

จัด้ถ่ึายที่อด้สด้ผ่านเฟซบุ�กเร่่�อง “งบการ่เงิน ในภาวัะ 

COVID-19 : ควัามื่ท้ี่าที่ายข้องผ้้บริ่หัาร่ นักบัญชี่ แลุ่ะ 

ผ้้สอบบัญช่ี” เพ่�อใหั้ผ้้บริ่หัาร่ ผ้้ที่ำาบัญช่ีแลุ่ะผ้้สอบบัญช่ี 

ต้องพิจาร่ณาผลุ่กร่ะที่บท่ี่�เกิด้ต่อกิจการ่ กร่ะบวันการ่

จัด้ที่ำาร่ายงานที่างการ่เงิน ร่วัมื่ถึึงการ่ใช้ีดุ้ลุ่ยพินิจข้อง 

ผ้้บริ่หัาร่ แลุ่ะเพ่�อให้ัควัามื่ร้้่ ปร่ะสบการ่ณ์ แลุ่ะเป็น 

การ่แนะแนวัการ่ปฏิิบัติแก่ผ้้บริ่หัาร่ ผ้้ที่ำาบัญช่ี แลุ่ะผ้้สอบบัญช่ี

ในการ่จดั้ที่ำางบการ่เงินให้ัเป็นไปตามื่มื่าตร่ฐานการ่ร่ายงาน

ที่างการ่เงิน แลุ่ะมื่าตร่ฐานการ่สอบบัญช่ีท่ี่�เก่�ยวัข้้องอ่�น ๆ 

ภายใต้สถึานการ่ณ์การ่แพร่่ร่ะบาด้ข้องโร่คติด้เช่ี�อไวัรั่ส 

โคโร่นา 2019 (COVID-19) โด้ยสามื่าร่ถึรั่บชีมื่ยอ้นหัลัุ่งได้้ท่ี่� 

https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY/vid-

eos/1333675910358653/

เดือนมกราคม 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ 2 หััวัข้้อ ค่อ  

1. บที่ควัามื่เร่่�อง  “การ่เปลุ่่�ยนแปลุ่งจากมื่าตร่ฐานการ่ควับคุมื่คุณภาพ 

    เป็น มื่าตร่ฐานการ่บริ่หัาร่คุณภาพงานสอบบัญช่ี”

2. บที่ควัามื่เร่่�อง  “บันทึี่กการ่เข้้าร่่วัมื่ปร่ะชุีมื่ร่ะหัว่ัางปร่ะเที่ศ 

    Notice of the 2019 IFAC Ordinary Council Meeting”

เดือนกุมภาพื่ันธ์์ 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่  

2 หััวัข้้อ ค่อ  

1. บที่ควัามื่เร่่�อง “การ่ทัี่กที่าย 

    เปิด้เลุ่่มื่” 

2. บที่ควัามื่เร่่�อง  “การ่ปรั่บปรุ่ง 

    มื่าตร่ฐานท่ี่�เก่�ยวักับการ่ตร่วัจสอบ 

    ปร่ะมื่าณการ่ที่างบัญช่ี”

เดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่

เร่่�อง “CPA 4.0”

เดือนเมษายน 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ 2 หััวัข้้อ ค่อ  

1. บที่ควัามื่เร่่�อง  “COVID-19 ช่ีวิัตคนมื่าก่อน” 

2. บที่ควัามื่เร่่�อง  “ผลุ่กร่ะที่บต่อข้นาด้ตัวัอย่างจากการ่ที่บที่วันร่ะดั้บ 

    ควัามื่ม่ื่สาร่ะสำาคัญในการ่ปฏิิบัติงาน (Performance Materiality)”

เดือนพื่ฤษภาคม 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ 2 หััวัข้้อ ค่อ  

1. บที่ควัามื่เร่่�อง “ถึึงเวัลุ่าท่ี่�เร่าจะนำา Remoting Audit มื่าใช้ีกันหัร่่อยงั?” 

2. บที่ควัามื่เร่่�อง “COVID-19 ข้้อพิจาร่ณาในการ่ร่ายงานข้องผ้้สอบบัญช่ี”

เดือนมิถุุนายน 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ 

เร่่�อง “ยกร่ะดั้บการ่สอบบัญช่ี 

ด้้วัยนวััตกร่ร่มื่การ่ตร่วัจสอบ”

        การเผยแพื่ร่บทำความทำางวิชาการ

การ่ปร่ะชีาสัมื่พันธ์ีเผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่เก่�ยวักับวิัชีาช่ีพด้้านการ่สอบบัญช่ี

เพ่�อส่�อสาร่ถึึงสมื่าชิีกผ่าน TFAC Newsletter ไลุ่น์ เฟซบุ�ก แลุ่ะก้าวัทัี่นข่้าวัชีาวัออดิ้ที่

บนเว็ับไซต์ www.tfac.or.th  ดั้งน่�
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เดือนกรกฎาคม 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่

เร่่�อง “สถึานการ่ณ์ COVID-19 

แลุ่ะการ่ด้ำาเนินงานต่อเน่�องข้องกิจการ่”

เดือนสิงหาคม 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ เร่่�อง “สิ�งท่ี่�ต้อง

พิจาร่ณาในการ่สอบบัญช่ีในสถึานการ่ณ์ COVID-19”

เดือนพื่ฤศจัิกายน 2563

เผยแพร่่บที่ควัามื่ที่างวิัชีาการ่ เร่่�อง “Transform 

ผ้้สอบบัญช่ี..ให้ัก้าวัทัี่น Transformation”

เดือนธ์ันวาคม 2563

เผยแพร่่คลิุ่ปวิัด่้โอ เร่่�อง “ตัวัอย่างการ่ปฏิิบัติงาน 

สอบบัญช่ีในสถึานการ่ณ์ COVID-19”

ด้านการส่งเสริมและพื่ัฒนาคุณภาพื่งานสอบบัญชี

1. ปร่ะสานงานกับกร่มื่พัฒนาธุีร่กิจการ่ค้า คณะอนุกร่ร่มื่การ่ 

ส่งเสริ่มื่แลุ่ะพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญช่ีได้้ร่่วัมื่ม่ื่อ

กับกร่มื่พัฒนาธุีร่กิจการ่ค้า เพ่�อให้ัการ่ด้ำาเนินการ่ 

ด้้านการ่กำากับด้้แลุ่ผ้้ปร่ะกอบวิัชีาช่ีพบัญช่ีเป็นไปตามื่ 

พ.ร่.บ. วิัชีาช่ีพบัญช่ี พ.ศ. 2547 ข้้อ 9 แลุ่ะจร่ร่ยาบร่ร่ณข้อง

ผ้้ปร่ะกอบวิัชีาช่ีพบัญช่ี ร่วัมื่ถึึงข้้อกำาหันด้สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี 

ว่ัา ด้้วัย หัลัุ่กเกณฑ์์การ่ร่ายงานแลุ่ะการ่พิจาร่ณา 

การ่ปฏิิบัติงานข้องผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาต พ.ศ. 2556 

โด้ยสภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีได้้ร่ับควัามื่อนุเคร่าะห์ัข้้อม้ื่ลุ่ 

ข้องผ้้สอบบัญช่ีจากกร่มื่พัฒนาธุีร่กิจการ่ค้า ทัี่�งน่� ยังร่่วัมื่

หัาร่่อถึึงแนวัที่างการ่ด้ำาเนินการ่ในกร่ณ่ท่ี่� ผ้้สอบบัญช่ี 

แจ้งต่อสภาวิัชีาช่ีพบัญช่ีเก่�ยวักับการ่ถ้ึกแอบอ้างแลุ่ะ 

ปลุ่อมื่แปลุ่งลุ่ายม่ื่อช่ี�อในร่ายงานผ้ส้อบบญัช่ี เพ่�อใหัวิ้ัชีาชีพ่ 

ด้้านการ่สอบบัญช่ีม่ื่คุณภาพมื่ากยิ�งขึ้�น

2. เปิด้โคร่งการ่คลิุ่นิก TSQC1 โด้ยคณะอนุกร่ร่มื่การ่ 

ส่งเสร่ิมื่แลุ่ะพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญช่ีให้ัควัามื่สำาคัญ

กับการ่ส่งเสร่ิมื่ใหั้ผ้้ปฏิิบัติงานด้้านการ่สอบบัญช่ีสามื่าร่ถึ

ปฏิิบัติงานด้้านการ่สอบบัญช่ีได้้ถ้ึกต้องตามื่มื่าตร่ฐาน 

แลุ่ะม่ื่คุณภาพ จึงเปิด้โคร่งการ่คลิุ่นิก TSQC1 เพ่�อเป็น

ช่ีองที่างใหั้ผ้้ปฏิิบัติงานด้้านการ่สอบบัญช่ีเข้้ามื่าปร่ึกษา

หัร่่อข้อคำาแนะนำาเก่�ยวักับการ่ปฏิิบัติงานอย่างม่ื่คุณภาพ 

ตามื่มื่าตร่ฐานการ่ควับคุมื่คุณภาพ ฉบับท่ี่� 1 โด้ยไม่ื่ม่ื่ค่าใช้ีจ่าย 

ทัี่�งน่� ได้้ด้ำาเนินการ่มื่าอย่างต่อเน่�อง
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ส่งเสริ่มื่แลุ่ะพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญช่ีได้้ร่่วัมื่ม่ื่อ

กับกร่มื่พัฒนาธุีร่กิจการ่ค้า เพ่�อให้ัการ่ด้ำาเนินการ่ 

ด้้านการ่กำากับด้้แลุ่ผ้้ปร่ะกอบวิัชีาช่ีพบัญช่ีเป็นไปตามื่ 
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ทัี่�งน่� ได้้ด้ำาเนินการ่มื่าอย่างต่อเน่�อง

3. ด้ำาเนินการ่ด้้านการ่กำากับด้้แลุ่การ่ปฏิิบัติงานข้อง 

ผ้้สอบบัญช่ีตามื่แผนงาน ได้้ม่ื่การ่แจ้งเต่อนผ้้สอบบัญช่ี 

ผ่าน TFAC Newsletter ไลุ่น์ เฟซบุ�ก แลุ่ะเว็ับไซต์ 

ข้องสภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี ซึ� งร่วัมื่ถึึงส่งอ่เมื่ลุ่แจ้งเต่อน 

ผ้้สอบบัญช่ีเก่�ยวักับการ่ไม่ื่ปฏิิบัติตามื่ข้้อกำาหันด้ข้อง

สภาวิัชีาช่ีพบัญช่ี ว่ัาด้้วัยหัลัุ่กเกณฑ์์การ่ร่ายงานแลุ่ะ 

การ่พิจาร่ณาการ่ปฏิิบัติงานข้องผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาต 

พ.ศ. 2556 เร่่�อง การ่แจ้งแลุ่ะการ่ยน่ยันการ่ลุ่งลุ่ายม่ื่อช่ี�อ

ตร่วัจสอบงบการ่เงิน 

นอกจากน่� ด้้านการ่สอบบัญช่ีม่ื่ผลุ่การ่ด้ำาเนินงานเก่�ยวักับ 

การ่จัด้การ่ที่ด้สอบควัามื่ร้้่ข้องผ้้ข้อขึ้�นที่ะเบ่ยนเป็น 

ผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาต ซึ�งเป็นพันธีกิจแลุ่ะหัน้าท่ี่�ใน 

การ่สร้่างแลุ่ะพัฒนาผ้้ปร่ะกอบวิัชีาช่ีพบัญช่ีให้ัเป็น 

ม่ื่ออาช่ีพแลุ่ะม่ื่คุณภาพ โด้ยยงัคงด้ำาเนินการ่จัด้การ่ที่ด้สอบ 

ควัามื่ร่้้ข้องผ้้ข้อขึ้�นที่ะเบ่ยนเป็นผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาต 

อยา่งต่อเน่�องตามื่กำาหันด้เป็นร่ายไตร่มื่าส ร่วัมื่ 3 ครั่�ง ต่อปี 

กลุ่่าวัค่อ ในเด่้อนม่ื่นาคมื่ กร่กฎาคมื่ แลุ่ะพฤศจิกายน 

โด้ยในปี 2563 คณะอนุกร่ร่มื่การ่บร่ิหัาร่การ่ที่ด้สอบ 

การ่ปฏิิบัติงานเก่�ยวักับการ่สอบบัญช่ีได้้ม่ื่การ่วัางแผน 

ในการ่ด้ำาเนินการ่จัด้การ่ที่ด้สอบภายใต้สถึานการ่ณ์ 

การ่แพร่่ร่ะบาด้ข้องเช่ี�อไวัรั่ส COVID-19 โด้ยยึด้หัลัุ่ก

ควัามื่ปลุ่อด้ภัยตามื่มื่าตร่การ่ท่ี่�รั่ฐกำาหันด้  แลุ่ะคำานึงถึึง

ปร่ะโยชีน์ข้องผ้เ้ข้้ารั่บการ่ที่ด้สอบ โด้ยได้้พิจาร่ณาใหัข้้ยาย

วัันสิ�นผลุ่สอบข้องปี 2563 ออกไป เพ่�อไม่ื่ให้ัม่ื่ผลุ่กร่ะที่บ

ต่อผ้้เข้้ารั่บที่ด้สอบท่ี่�ม่ื่ผลุ่การ่ที่ด้สอบสะสมื่คร่บในแต่ลุ่ะ

ครั่�งข้องปี 2563  แลุ่ะเลุ่่�อนการ่จัด้ที่ด้สอบไปในเด่้อน 

ท่ี่�ม่ื่ควัามื่ปลุ่อด้ภัยจากสถึานการ่ณ์การ่แพร่่ร่ะบาด้ข้อง 

เช่ี�อไวัรั่ส COVID-19 เพ่�อด้ำาเนินการ่จัด้การ่ที่ด้สอบ 

ได้้คร่บ 3 ครั่�งต่อปี 

ในการ่ด้ำาเนินการ่จัด้การ่ที่ด้สอบยังคงมุ่ื่งเน้นในการ่ผลิุ่ต 

ผ้้สอบบัญช่ีร่ับอนุญาตท่ี่�ม่ื่ควัามื่ร้้่ควัามื่สามื่าร่ถึเหัมื่าะสมื่ 

แก่การ่ปร่ะกอบวิัชีาช่ีพผ้้สอบบัญช่ีในยุคใหัม่ื่ โด้ยได้้

พิจาร่ณาปร่ับปรุ่งข้อบเข้ต ร่ายลุ่ะเอ่ยด้เน่�อหัาวัิชีาท่ี่�ใช้ี 

ในการ่ที่ด้สอบเพ่�อข้อรั่บใบอนุญาตข้องผ้้ข้อขึ้�นที่ะเบ่ยน

เป็นผ้้สอบบัญช่ีรั่บอนุญาตทัี่�ง 6 ร่ายวิัชีาให้ัเป็นปัจจุบันแลุ่ะ

ม่ื่ควัามื่เหัมื่าะสมื่  โด้ยได้้รั่บควัามื่ร่่วัมื่ม่ื่อจากผ้้ที่ร่งคุณวุัฒิ

ในสาข้าวิัชีาท่ี่�เก่�ยวัข้้อง จากสถึาบันการ่ศึกษา หัน่วัยงาน

ร่าชีการ่ แลุ่ะสำานักงานสอบบัญช่ีส่งผ้้แที่นเพ่�อปฏิิบัติหัน้าท่ี่�

ในคณะอนุกร่ร่มื่การ่ผ้้ที่ร่งคุณวุัฒิเก่�ยวักับการ่ที่ด้สอบ 

การ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีในแต่ลุ่ะด้้านวิัชีา ปร่ะกอบด้้วัย

• อนุกร่ร่มื่การ่ผ้ ้ที่ร่งคุณวุัฒิ เก่�ยวักับการ่ที่ด้สอบ 

การ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีด้้านวิัชีาการ่บัญช่ี

• อนุกร่ร่มื่การ่ผ้ ้ที่ร่งคุณวุัฒิ เก่�ยวักับการ่ที่ด้สอบ 

การ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีด้้านวิัชีาการ่สอบบัญช่ี

• อนุกร่ร่มื่การ่ผ้ ้ที่ร่งคุณวุัฒิ เก่�ยวักับการ่ที่ด้สอบ 

การ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีเน่�อหัาการ่สอบบญัช่ีท่ี่�ปร่ะมื่วัลุ่ผลุ่ 

โด้ยคอมื่พิวัเตอร์่

• อนุกร่ร่มื่การ่ผ้ ้ที่ร่งคุณวุัฒิ เก่�ยวักับการ่ที่ด้สอบ 

การ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีด้้านวิัชีากฎหัมื่ายท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับ

การ่ปร่ะกอบวิัชีาช่ีพสอบบัญช่ี

โด้ยคณะอนุกร่ร่มื่การ่ผ้้ที่ร่งคุณวัุฒิเก่�ยวักับการ่ที่ด้สอบ 

การ่ปฏิิบัติงานสอบบัญช่ีในแต่ลุ่ะด้้านวัิชีาได้้ด้ำาเนินการ่ 

จัด้การ่ปร่ะชีุมื่เพ่�อพิจาร่ณาข้อบเข้ตเน่�อหัาท่ี่� ใช้ีใน 

การ่ที่ด้สอบ การ่จัด้ที่ำาแนวัที่างในการ่ตร่วัจข้้อสอบแลุ่ะ 
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         ผลการดำาเนินงานเกี�ยวกับการจััดการทำดสอบ ประจัำาปี 2563  ดังนี�

1. สถึิต่ิผ้้เข้าสอบัและสอบัผ�านในแต่�ละวิิชา ในปี 2563

2. สถึิต่ิผ้้เข้าสอบัและสอบัผ�าน ในปี 2558 - 2563

3. สถึิต่ิผ้้สอบัผ�านครบัทุุกรายวิิชา (ราย) ในปี 2558 - 2563

โครงการน้ี้� ม้ี วััตถุุประสงค์เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าศัักยภาพื่ให้้ม้ี 

ข้ีดควัามีสามีารถุ และเพ่ื่�อเกิดควัามีได้เปร้ยบเชิิงแข่ีงขัีนี้ 

ภายใต้การเปิดเสร้ทางการค้าในี้ประชิาคมีโลก พื่ร้อมีทั�ง 

เพ่ื่�อเปิดโอกาสให้้นัี้กบัญช้ิบริห้ารขีองประเทศัไทย 

ม้ีศัักยภาพื่เปน็ี้ท้�ยอมีรบัเช่ินี้เด้ยวักับผู้้้ประกอบวัชิิาช้ิพื่บัญช้ิ

บริห้ารในี้ต่างประเทศั โดยมี้การกำาห้นี้ดขีอบเขีตรายวิัชิา 

ท้�จะดำาเนิี้นี้การจัดทดสอบและรับ Certificate โครงการ 

“พัื่ฒนี้านัี้กบัญช้ิบริห้าร” ซ่ึ่� ง เ ท้ยบเค้ยงห้ลักส้ตร 

ขีอง CIMA และนี้ำามีาปรับใช้ิกับการทำางานี้ขีองประเทศัไทย 

โดยได้ดำาเนิี้นี้งานี้จัดตั�งคณะทำางานี้โครงการบริห้าร 

การทดสอบนัี้กบัญช้ิบริห้าร (Thai Chartered of 

Management Accountants: TCMA) เพ่ื่�อทำาการ 

ออกขี้อสอบและจัดการทดสอบเมี่�อวัันี้ท้� 17 ธัันี้วัาคมี 

พื่.ศั. 2562 และเริ�มีเปิดรับสมีัครผู้้้เข้ีาร่วัมีโครงการ 

การทดสอบนี้ักบัญช้ิบริห้ารระดับส้งตั�งแต่ต้นี้ปี 2563 

ทั� ง น้ี้�  กำาห้นี้ดการทดสอบและการจัดอบรมีเตร้ยมี 

ควัามีพื่ร้อมี ม้ีดังต่อไปน้ี้�

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการบัญชีบริหาร

วิิชา การอบรม การทดสอบ

*ปรนััย - วิิชา Strategic Management

(การจััดการเชิงกลยุทธ์์) 

วัันี้พุื่ธั 19 ก.พื่. 2563

เวัลา 9.00 – 16.30 นี้.

วัันี้เสาร์ 29 ก.พื่. 2563

เวัลา 9.00 – 10.30 นี้.

*ปรนััย - วิิชา Risk Management

(การบริหารควิามเส่ี่�ยง) 

วัันี้พื่ฤหั้สบด้ 20 ก.พื่. 2563

เวัลา 9.00 – 16.30 นี้.

วัันี้เสาร์ 29 ก.พื่. 2563

เวัลา 13.00 – 14.30 นี้.

*ปรนััย - วิิชา Financial Strategy

(กลยุทธ์์ทางการเงินั)

วัันี้ศุักร์ 21 ก.พื่. 2563

เวัลา 9.00 – 16.30 นี้.

วัันี้อาทิตย์ 1 ม้ี.ค. 2563

เวัลา 9.00 – 10.30 นี้.

*อััตนััย - การทดสี่อับกรณ่ีศึึกษา ไม่ีม้ีอบรมี 
วัันี้เสาร์ 27 มิี.ย. 2563

เวัลา 13.00 – 17.00 นี้.

โครงการพััฒนานักบัญชีบริหาร
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ทั� ง น้ี้�  ผู้้้ ท้� ผู่้ านี้การทดสอบปรนี้ัย ทั� ง  3  วิัชิา 

และอัตนัี้ยท้�เป็นี้กรณ้ศ่ักษาแล้วัจะได้รับวุัฒิบัตร 

เพ่ื่�อรับรองเป็นี้นัี้กบัญช้ิบริห้ารระดับส้ง ซ่ึ่�งในี้ 

ปี 2563 ได้ดำาเนิี้นี้งานี้ 1 รุ่นี้ โดยม้ีผู้้้ให้้ควัามี

สนี้ใจเข้ีาร่วัมีโครงการและทดสอบวิัชิาปรนัี้ยกว่ัา 

100 คนี้ และผู่้านี้การทดสอบทั�ง 3 วิัชิา เพ่ื่�อเข้ีาส่้ 

ขัี�นี้ตอนี้การทดสอบวัิชิาอัตนัี้ยท้�เป็นี้กรณ้ศ่ักษา

ทั�งห้มีด 2 คนี้ 

โครงการ CIMA - TFAC Membership Program 

ตามีท้�สภาวิัชิาช้ิพื่บัญช้ิ โดยคณะกรรมีการวัิชิาช้ิพื่บัญช้ิ 

ด้านี้การบัญช้ิบริห้าร ม้ีการร่วัมีม่ีอกับสถุาบันี้นัี้กบัญช้ิ

บริห้าร (Chartered Institute of Management 

Accountants : CIMA) ประเทศัอังกฤษ เพ่ื่�อดำาเนิี้นี้

โครงการ “CIMA–FAC Strategic Partnership / CIMA - 

TFAC Membership Program” โดยเป็นี้โครงการท้�เปิด

โอกาสให้้สมีาชิิกขีองสภาวัิชิาช้ิพื่บัญช้ิท้�ม้ีประสบการณ์ 

ด้านี้การบริห้ารจัดการไม่ีน้ี้อยกว่ัา 3 ปี สามีารถุได้รับสิทธิั

พิื่เศัษในี้การเข้ีาร่วัมี Fast-Track โดยผู่้านี้การทดสอบ 

Strategic Case Study เพ้ื่ยงวัิชิาเด้ยวั และได้รับ 

การอบรมีแบบติวัเข้ีมีก่อนี้การทดสอบ ในี้ราคาค่า

สมัีครสอบ 1,500 ปอนี้ด์ (จากราคาปกติ 2,200 – 

3,700 ปอนี้ด์) ทั�งน้ี้� เพ่ื่�อส่งเสริมีศัักยภาพื่ขีองสมีาชิิก 

สภาวิัชิาช้ิพื่บัญช้ิให้้เป็นี้ท้�ยอมีรับในี้ระดับสากล และ 

การพัื่ฒนี้าการบัญช้ิบริห้ารในี้ประเทศัไทย 

จากการดำาเนิี้นี้โครงการดังกล่าวัในี้รุ่นี้ท้� 1 ต่อเน่ี้�อง

มีายังรุ่นี้ท้� 2 ในี้ปี 2563 ได้เริ�มีดำาเนิี้นี้การรับสมัีคร 

ผู้้้สนี้ใจเข้ีาร่วัมีโครงการตั�งแต่เด่อนี้มีกราคมี 2563 และ 

ม้ีผู้้้สนี้ใจสมีคัรโดยกรอกแบบฟอรม์ีทั�งห้มีด 19 คนี้ เข้ีาร่วัมี 

อบรมี CIMA-TFAC CA Program Study Support 

เพ่ื่�อเตร้ยมีควัามีพื่ร้อมีให้้แก่ผู้้้ท้�จะเข้ีาทดสอบ Strategic 

Case Study (ทดสอบเพ้ื่ยง 1 วิัชิา) โดยผู่้านี้ระบบออนี้ไลนี้์

และในี้เด่อนี้สิงห้าคมี 2563 ซ่ึ่�งม้ีค่าธัรรมีเน้ี้ยมีสมัีครสอบ

ราคา 1,500 ปอนี้ด ์(ประมีาณ 60,000 บาท) โดยมีผู้้้้ยน่ี้ยนัี้

และชิำาระเงินี้เข้ีาทดสอบ 10 คนี้ 

เม่ี�อเด่อนี้ตุลาคมี 2563 ปรากฏว่ัาม้ีผู้้้ผู่้านี้การทดสอบและ

จะได้รับ Chartered Global Management Accountant 

(CGMA)  ซ่ึ่� ง เ ป็นี้ วุัฒิ บัตร ท้� เ กิดจากควัามี ร่วัมี ม่ีอ 

ระห้ว่ัางองค์กร American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) และ CIMA ซ่ึ่�งวัุฒิบัตร 

ดังกล่าวัแสดงถุ่งควัามีเช้ิ�ยวัชิาญในี้ด้านี้การบัญช้ิบริห้าร

และการจัดการ ซ่ึ่�งในี้ปี 2563 มี้สมีาชิิกสภาวัิชิาช้ิพื่บัญช้ิ

ได้เป็นี้ CGMA ในี้รุ่นี้ท้� 2 ขีองไทย จำานี้วันี้ 2 คนี้

 การเผยแพัร่บทควิามทางวิิชาการ

เดือนกุมภาพัันธ์์ 2563

เผู้ยแพื่ร่บทควัามีทางวิัชิาการ

เร่�อง “ควัามีคาดห้วัังจากนัี้กบัญช้ิบริห้าร

จากโลกธุัรกิจสมัียให้ม่ี”

เดือนมีนาคม  2563

เผู้ยแพื่ร่บทควัามีทางวิัชิาการ

เร่�อง “การประเมิีนี้ผู้ลการดำาเนิี้นี้ธุัรกิจ 

ให้้กับนัี้กบัญช้ิ” 

การจััดทำาคลิิปวิิดีโอเผยแพัร่ด้านการบัญชีบริหาร

เดือนธ์ันวิาคม 2563

เผู้ยแพื่ร่บทควัามีทางวิัชิาการ

เร่�อง “มีองผู่้านี้เลนี้ส์ CFO ในี้ยุค New Normal 

พื่ร้อมีก้าวัผู่้านี้ควัามีท้าทาย ห้ลัง COVID-19” 

เป็นี้การเสวันี้าและเผู้ยแพื่ร่คลิปวิัด้โอผู่้านี้เฟซึ่บุ�กขีอง 

สภาวิัชิาช้ิพื่บัญช้ิ โดยกรรมีการและท้�ปร่กษา ในี้คณะกรรมีการ 

วิัชิาช้ิพื่บัญช้ิด้านี้การบัญช้ิบริห้ารในี้หั้วัข้ีอต่าง ๆ ดังน้ี้�

1 .  ทิศัทางขีองนัี้กบัญช้ิบริห้ารและควัามีคาดห้วััง 

ขีอง Stakeholder ในี้ยุคห้ลัง COVID-19 และผู้ลจาก 

Technology Disruption

2. บทบาทขีองสภาวัิชิาช้ิพื่บัญช้ิต่อการส่งเสริมีอาช้ิพื่ 

นัี้กบัญช้ิบริห้ารเพ่ื่�อเพิื่�มีคุณค่าให้้แก่นัี้กบัญช้ิบริห้ารในี้

ปัจจุบันี้และการเตร้ยมีพื่ร้อมียุคห้ลัง COVID-19 และ 

ผู้ลจาก Technology Disruption ในี้ยุคท้�คนี้ทำางานี้อาจ

ทำางานี้แบบไม่ีต้องเจอกันี้และใช้ิเทคโนี้โลย้มีาส่งเสริมี 

งานี้บัญช้ิ

3. การก้าวัส่้สากลขีองนี้ักบัญช้ิบริห้ารไทยให้้ทัดเท้ยมี

อารยประเทศัในี้ยุคท้�เน้ี้นี้ Localization มีากยิ�งข่ี�นี้ 

โอกาสให้ม่ีในี้ยุคห้ลังวิักฤต

4. การแบ่งปันี้ประสบการณ์ขีองงานี้นี้ักบัญช้ิบริห้าร 

ในี้ธุัรกิจท้�ห้ลากห้ลายและบทบาทต่อ C-Suite
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ทั� ง น้ี้�  ผู้้้ ท้� ผู่้ านี้การทดสอบปรนี้ัย ทั� ง  3  วิัชิา 

และอัตนัี้ยท้�เป็นี้กรณ้ศ่ักษาแล้วัจะได้รับวุัฒิบัตร 

เพ่ื่�อรับรองเป็นี้นัี้กบัญช้ิบริห้ารระดับส้ง ซ่ึ่�งในี้ 

ปี 2563 ได้ดำาเนิี้นี้งานี้ 1 รุ่นี้ โดยม้ีผู้้้ให้้ควัามี

สนี้ใจเข้ีาร่วัมีโครงการและทดสอบวิัชิาปรนัี้ยกว่ัา 

100 คนี้ และผู่้านี้การทดสอบทั�ง 3 วิัชิา เพ่ื่�อเข้ีาส่้ 

ขัี�นี้ตอนี้การทดสอบวัิชิาอัตนัี้ยท้�เป็นี้กรณ้ศ่ักษา

ทั�งห้มีด 2 คนี้ 

โครงการ CIMA - TFAC Membership Program 

ตามีท้�สภาวิัชิาช้ิพื่บัญช้ิ โดยคณะกรรมีการวัิชิาช้ิพื่บัญช้ิ 

ด้านี้การบัญช้ิบริห้าร ม้ีการร่วัมีม่ีอกับสถุาบันี้นัี้กบัญช้ิ

บริห้าร (Chartered Institute of Management 

Accountants : CIMA) ประเทศัอังกฤษ เพ่ื่�อดำาเนิี้นี้

โครงการ “CIMA–FAC Strategic Partnership / CIMA - 

TFAC Membership Program” โดยเป็นี้โครงการท้�เปิด

โอกาสให้้สมีาชิิกขีองสภาวัิชิาช้ิพื่บัญช้ิท้�ม้ีประสบการณ์ 

ด้านี้การบริห้ารจัดการไม่ีน้ี้อยกว่ัา 3 ปี สามีารถุได้รับสิทธิั

พิื่เศัษในี้การเข้ีาร่วัมี Fast-Track โดยผู่้านี้การทดสอบ 

Strategic Case Study เพ้ื่ยงวัิชิาเด้ยวั และได้รับ 

การอบรมีแบบติวัเข้ีมีก่อนี้การทดสอบ ในี้ราคาค่า

สมัีครสอบ 1,500 ปอนี้ด์ (จากราคาปกติ 2,200 – 

3,700 ปอนี้ด์) ทั�งน้ี้� เพ่ื่�อส่งเสริมีศัักยภาพื่ขีองสมีาชิิก 

สภาวิัชิาช้ิพื่บัญช้ิให้้เป็นี้ท้�ยอมีรับในี้ระดับสากล และ 

การพัื่ฒนี้าการบัญช้ิบริห้ารในี้ประเทศัไทย 

จากการดำาเนิี้นี้โครงการดังกล่าวัในี้รุ่นี้ท้� 1 ต่อเน่ี้�อง

มีายังรุ่นี้ท้� 2 ในี้ปี 2563 ได้เริ�มีดำาเนิี้นี้การรับสมัีคร 

ผู้้้สนี้ใจเข้ีาร่วัมีโครงการตั�งแต่เด่อนี้มีกราคมี 2563 และ 

ม้ีผู้้้สนี้ใจสมีคัรโดยกรอกแบบฟอรม์ีทั�งห้มีด 19 คนี้ เข้ีาร่วัมี 

อบรมี CIMA-TFAC CA Program Study Support 

เพ่ื่�อเตร้ยมีควัามีพื่ร้อมีให้้แก่ผู้้้ท้�จะเข้ีาทดสอบ Strategic 

Case Study (ทดสอบเพ้ื่ยง 1 วิัชิา) โดยผู่้านี้ระบบออนี้ไลนี้์

และในี้เด่อนี้สิงห้าคมี 2563 ซ่ึ่�งม้ีค่าธัรรมีเน้ี้ยมีสมัีครสอบ

ราคา 1,500 ปอนี้ด ์(ประมีาณ 60,000 บาท) โดยมีผู้้้้ยน่ี้ยนัี้

และชิำาระเงินี้เข้ีาทดสอบ 10 คนี้ 

เม่ี�อเด่อนี้ตุลาคมี 2563 ปรากฏว่ัาม้ีผู้้้ผู่้านี้การทดสอบและ

จะได้รับ Chartered Global Management Accountant 

(CGMA)  ซ่ึ่� ง เ ป็นี้ วุัฒิ บัตร ท้� เ กิดจากควัามี ร่วัมี ม่ีอ 

ระห้ว่ัางองค์กร American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) และ CIMA ซ่ึ่�งวัุฒิบัตร 

ดังกล่าวัแสดงถุ่งควัามีเช้ิ�ยวัชิาญในี้ด้านี้การบัญช้ิบริห้าร

และการจัดการ ซ่ึ่�งในี้ปี 2563 มี้สมีาชิิกสภาวัิชิาช้ิพื่บัญช้ิ

ได้เป็นี้ CGMA ในี้รุ่นี้ท้� 2 ขีองไทย จำานี้วันี้ 2 คนี้

 การเผยแพัร่บทควิามทางวิิชาการ

เดือนกุมภาพัันธ์์ 2563

เผู้ยแพื่ร่บทควัามีทางวิัชิาการ

เร่�อง “ควัามีคาดห้วัังจากนัี้กบัญช้ิบริห้าร

จากโลกธุัรกิจสมัียให้ม่ี”

เดือนมีนาคม  2563

เผู้ยแพื่ร่บทควัามีทางวิัชิาการ

เร่�อง “การประเมิีนี้ผู้ลการดำาเนิี้นี้ธุัรกิจ 

ให้้กับนัี้กบัญช้ิ” 

การจััดทำาคลิิปวิิดีโอเผยแพัร่ด้านการบัญชีบริหาร

เดือนธ์ันวิาคม 2563

เผู้ยแพื่ร่บทควัามีทางวิัชิาการ

เร่�อง “มีองผู่้านี้เลนี้ส์ CFO ในี้ยุค New Normal 

พื่ร้อมีก้าวัผู่้านี้ควัามีท้าทาย ห้ลัง COVID-19” 

เป็นี้การเสวันี้าและเผู้ยแพื่ร่คลิปวิัด้โอผู่้านี้เฟซึ่บุ�กขีอง 

สภาวิัชิาช้ิพื่บัญช้ิ โดยกรรมีการและท้�ปร่กษา ในี้คณะกรรมีการ 

วิัชิาช้ิพื่บัญช้ิด้านี้การบัญช้ิบริห้ารในี้หั้วัข้ีอต่าง ๆ ดังน้ี้�

1 .  ทิศัทางขีองนัี้กบัญช้ิบริห้ารและควัามีคาดห้วััง 

ขีอง Stakeholder ในี้ยุคห้ลัง COVID-19 และผู้ลจาก 

Technology Disruption

2. บทบาทขีองสภาวัิชิาช้ิพื่บัญช้ิต่อการส่งเสริมีอาช้ิพื่ 

นัี้กบัญช้ิบริห้ารเพ่ื่�อเพิื่�มีคุณค่าให้้แก่นัี้กบัญช้ิบริห้ารในี้

ปัจจุบันี้และการเตร้ยมีพื่ร้อมียุคห้ลัง COVID-19 และ 

ผู้ลจาก Technology Disruption ในี้ยุคท้�คนี้ทำางานี้อาจ

ทำางานี้แบบไม่ีต้องเจอกันี้และใช้ิเทคโนี้โลย้มีาส่งเสริมี 

งานี้บัญช้ิ

3. การก้าวัส่้สากลขีองนี้ักบัญช้ิบริห้ารไทยให้้ทัดเท้ยมี

อารยประเทศัในี้ยุคท้�เน้ี้นี้ Localization มีากยิ�งข่ี�นี้ 

โอกาสให้ม่ีในี้ยุคห้ลังวิักฤต

4. การแบ่งปันี้ประสบการณ์ขีองงานี้นี้ักบัญช้ิบริห้าร 

ในี้ธุัรกิจท้�ห้ลากห้ลายและบทบาทต่อ C-Suite
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คณะกรรมการด้้านการวางระบบบัญชีี มีความม่�งมั�น

ตัั้� ง ใจ ในกา ร พััฒนา ผู้้้ป ระกอบ วิชี า ชีีพั บัญ ชีี ใ ห้้ มี 

ทัักษะความร้้ ทีั� ก้าวทัันกับการเปลี่ี�ยนแปลี่งทีั�เกิด้ข้ึ้�น 

ตั้ลี่อด้เวลี่า โด้ยการสร้างห้ลัี่กส้ตั้รในการพััฒนา 

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีแลี่ะผู้้้เกี�ยวข้ึ้องให้้ตั้ระห้นัก

ถ้ึงพััฒนาการขึ้องโลี่กทีั�มีผู้ลี่ตั้�อการวางระบบบัญชีี 

เพ่ั�อให้้เกิด้ความตั้่�นตัั้ว การปรับ Mindset ในการมอง

ไปข้ึ้างห้น้า เห็้นการเปลีี่�ยนแปลี่งเป็นโอกาสขึ้องธุ่รกิจ

แลี่ะความพัร้อมทีั�จะเปลีี่�ยนตั้นเองให้้เป็นผู้้้นำาขึ้อง 

การเปลีี่�ยนแปลี่งระบบงานจากปัจจ่บันไปส้�อนาคตั้ 

เพ่ั�อให้้องค์กรไปส้�ความยั�งย่นถึาวร โด้ยใช้ี Digital 

Mindset Culture เป็นวัฒนธุรรมขึ้องการปฏิิบัติั้งาน

พัาองค์กร Transform จากระบบงานปัจจ่บันไปส้� 

ระบบงานเพ่ั�ออนาคตั้ทีั�ก้าวไปส้�ย่ค Digital ขึ้องการได้้มา 

แลี่ะใช้ีไปขึ้องข้ึ้อม้ลี่ทีั�มีความรวด้เร็ว ถ้ึกต้ั้อง ใช้ีเวลี่า

ในการปฏิิบัติั้งานน้อยกว�า มีต้ั้นท่ันตั้ำ�ากว�า ให้้บริการ

ล้ี่กค้าดี้กว�า เพิั�มศัักยภาพัขึ้องการตัั้ด้สินใจทัางธุ่รกิจ 

ทีั�รวด้เร็วข้ึ้�น แลี่ะตั้อบโจทัย์ขึ้องการแขึ้�งขัึ้นทีั�ร่นแรงข้ึ้�นใน

ท่ักธุ่รกิจได้้ถ้ึกต้ั้องข้ึ้�น

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีควรต้ั้องมีทัักษะความสามารถึ

ในการวางแลี่ะพััฒนาระบบงานแลี่ะระบบบัญ ชีี 

รวมถึ้งเป็นบ่คลี่ากรห้ลี่ักในการวางแลี่ะพััฒนาระบบ

งานแลี่ะระบบบัญ ชีีขึ้อง ธุ่ ร กิจ  ในฐานะ เจ้ าขึ้อง

ระบบงานแลี่ะข้ึ้อม้ลี่ทัางการบัญชีีจำานวนมาก ห้ร่อ 

ในฐานะนักวางระบบ ระบบทีั�ได้้รับการออกแบบอย�างดี้ 

จะชี�วยสนับสน่นการบริห้ารธุ่รกิจ การสร้างระบบแลี่ะ

กระบวนการการปฏิิบัติั้งานทีั�ดี้ข้ึ้�น เพัราะมีความคลี่�องตัั้ว 

สะด้วก รวด้เร็ว ปลี่อด้ภัย นอกจากนี� ในการวางแลี่ะ

พััฒนาระบบงานขึ้องธุ่รกิจ นักวางระบบงานจำาเป็นต้ั้อง

มีความเข้ึ้าใจในระบบงานขึ้องธุ่รกิจทีั�เกี�ยวโยงไปถ้ึง 

ระบบบัญชีีผู้�านระบบเทัคโนโลี่ยีสารสนเทัศัทีั�ครอบคล่ี่ม

ถ้ึงซอฟต์ั้แวร์ ฮาร์ด้แวร์ ข้ึ้อม้ลี่ บ่คลี่ากร แลี่ะขัึ้�นตั้อน 

ในแตั้�ลี่ะกระบวนการธุ่รกิจ ซ้�งต้ั้องมีระบบการควบค่ม

ภายใน การบริห้ารความเสี�ยง แลี่ะการกำากับด้้แลี่กิจการ

รวมถึ้ง IT Governance ทีั�มีประสิทัธิุผู้ลี่ เชี�น มีการ 

แบ�งแยกห้น้าทีั�ทีั�ดี้เพ่ั�อให้้มีระบบ Check and Balance 

ทีั�เห้มาะสม  ซ้�งจะชี�วยให้้ธุ่รกิจปลี่อด้ภัยจากภัยค่กคาม 

ทัางไซเบอร ์สามารถึปอ้งกนัการท่ัจริตั้ก�อนทีั�ความเสยีห้าย

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการวางระบบบัญชี

กิจกรรมอบรมสััมมนาเกี�ยวกับด้านการวางระบบบัญชี

จะเกิด้ข้ึ้�น รวมถ้ึงตั้�อต้ั้านการคอรรั์ปชัีนในองคก์ร แลี่ะมกีาร

วางระบบเพั่�อให้้เปน็ไปตั้ามกฎห้มาย อาทั ิกฎห้มายค้่มครอง

ข้ึ้อม้ลี่ส�วนบ่คคลี่ ทัำาให้้สามารถึนำาห้ลัี่กการขึ้องกฎห้มาย 

ไปส้�การปฏิิบัติั้ได้้อย�างจริงจัง

การวางระบบไปส้�องค์กรในอนาคตั้ทีั�มีการเปลีี่�ยนแปลี่ง

อย้�ตั้ลี่อด้เวลี่า เป็นความทั้าทัายทีั�ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีี

ต้ั้องตั้ระห้นักร้้แลี่ะเป็นแนวห้น้าในการผู้ลัี่กดั้นการปฏิิร้ป

องค์กรให้้ไปส้�ระบบให้ม�ทีั�ก้าวทัันพัร้อมกับโลี่กย่คดิ้จิทััลี่

แม้ว�าจะเป็นสิ�งทีั�ยากแลี่ะต้ั้องใช้ีเวลี่าในการเปลีี่�ยนแปลี่ง 

การเป็นนักวางระบบทีั�ดี้ต้ั้องสามารถึมองเห้็นภาพัรวม 

ขึ้องท่ักขัึ้�นตั้อนในกระบวนการปฏิิบัติั้การ ระบบสารสนเทัศั

ทีั�ใช้ีซอฟต์ั้แวร์ ฮาร์ด้แวร์ ข้ึ้อม้ลี่ทีั�จะต้ั้องใช้ีในการตัั้ด้สินใจ

การปฏิิบัติั้งาน การรายงานแลี่ะการควบค่มภายใน แลี่ะ

ผู้้้ทีั�เกี�ยวข้ึ้อง โด้ยนักวางระบบตั้้องมองเห้็นความเสี�ยง

แลี่ะแนะนำาจ่ด้ควบค่มทีั�มีประสิทัธิุผู้ลี่แลี่ะประสิทัธิุภาพั

เพ่ั�อให้้ระบบทีั�วางไว้สามารถึนำาไปใช้ีงานได้้ในย่คทีั�มี 

การเปลี่ี�ยนแปลี่งไปส้�งานทีั�ทัันสมัยกว�า ระบบเทัคโนโลี่ยี

สารสนเทัศัทีั�ก้าวลี่ำ�าย่คไปถ้ึงการทัำางานทีั�เป็น Real Time 

สามารถึบันท้ักแลี่ะเข้ึ้าถ้ึงข้ึ้อม้ลี่ จากทีั�ใด้ ๆ  เวลี่าใด้ ๆ  ด้้วย

อ่ปกรณ์ใด้ ๆ ก็ได้้ (Anytime, Anywhere, Any Device) 

อย้�บนพ่ั�นฐานขึ้อง Single-Entry Design Principle ค่อ 

“ลี่ด้งานทีั�ซำ�าซ้อน” ข้ึ้อม้ลี่ในร้ปอิเล็ี่กทัรอนิกส์ทีั�อย้�ในระบบ

มีความย่ด้ห้ย่�นตั้�อการ Check in & out เพั่�ออำานวย 

ความสะด้วกในการนำาเข้ึ้าห้ร่อส�งออกขึ้อ้ม้ลี่ เชี�น ใบแจ้งห้นี� 

ทีั�เคยเป็นกระด้าษมากมายทีั�ส�งมาทัางไปรษณีย์ให้้ล้ี่กค้า

กลัี่บกลี่ายเป็น e-Bill เพัราะล้ี่กค้าสมัครใจชี�วยกัน 

ลี่ด้กระด้าษ เพ่ั�อป้องกันโลี่กร้อน การชีำาระเงินตั้ามใบแจ้งห้นี� 

แทันทีั�ล้ี่กค้าจะเด้ินทัางไปจ�ายทีั�ชี�องทัางสาขึ้าก็กลี่าย

เป็นการจ�ายผู้�านระบบ i-Banking ใบเสร็จรับเงินทีั�เคยใช้ี 

กระด้าษกลี่ายเป็น e-Receipt การหั้กภาษี ณ ทีั�จ�ายกลี่าย

เป็น e-Withholding Tax แลี่ะการค้าขึ้ายสินค้ากลี่ายเป็น 

Online เป็นต้ั้น เม่�อความต้ั้องการขึ้องล้ี่กค้าเปลีี่�ยนแปลี่งไป

กระบวนการแลี่ะขัึ้�นตั้อนปฏิิบัติั้งานขึ้ององคก์รก็เปลีี่�ยนไป 

นักวางระบบทีั�ดี้จ้งต้ั้องมองไปขึ้้างห้น้า เพั่�อตั้อบโจทัย์กับ

การเกิด้ Digital Disruptive ให้้ได้้

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีต้ั้องพัร้อมทีั�จะพััฒนาศัักยภาพั

แลี่ะเปลีี่�ยนวัฒนธุรรมขึ้องการปฏิิบัตั้ิงาน สร้างเส้นทัาง

ขึ้องการไขึ้ว�คว้าห้าความร้้ เพ่ั�อยกระด้ับบทับาทัขึ้อง 

การเป็น บ่คลี่ากรห้ลี่ักในการออกแบบระบบงาน 

ทัางธุ่รกิจเพ่ั�ออนาคตั้ ซ้�งคณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีี 

ด้้านการวางระบบบัญชีีจะย่นห้ยัด้ม่�งมั�นในการสร้าง 

Competency เห้ลี่�านั�น ให้้ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีี 

มีทัักษะความร้้ทีั�ก้าวทัันกับการเปลีี่�ยนแปลี่งทีั�เกิด้ข้ึ้�น 

ตั้ลี่อด้เวลี่า โด้ยการสร้างห้ลัี่กส้ตั้รพััฒนาผู้้้ประกอบ 

วิชีาชีีพับัญชีีแลี่ะ ผู้้้ ทีั� เ กี� ยว ข้ึ้อง เ พ่ั� อ ใ ห้้อง ค์กรไปส้� 

ความยั�งย่นถึาวร 

ห้ลัี่กส้ตั้รพ่ั�นฐานขึ้องการให้้ความร้้ ในการวางระบบ 

ทีั� จัด้อบรมโด้ยคณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีีด้้านการ 

วางระบบบัญชีี มีห้ลี่ายห้ลัี่กส้ตั้ร ได้้แก� “เทัคนิคพ่ั�นฐาน 

ในการพััฒนาระบบสารสนเทัศัทัางบัญชีี”“พััฒนา 

การขึ้องระบบบัญชีีในย่ค Digital ทีั�น�าจับตั้ามอง” 

“การวางระบบสารสนเทัศัเพ่ั�อการตัั้ด้สินใจ” “การวางระบบ 

บัญชีีต้ั้นท่ันอ่ตั้สาห้กรรม” แลี่ะ “XBRL มิติั้ให้ม�ขึ้อง 

การรายงานข้ึ้อม้ลี่ทัางการเงินในโลี่กย่คดิ้จิทััลี่” รวมทัั�ง 

มีห้ลัี่กส้ตั้ร “IT Governance แลี่ะ IT  Risk Management 

ย่ค 4.0” เพ่ั�อการวางระบบเทัคโนโลี่ยีสารสนเทัศัทีั�ม ี

ความปลี่อด้ภัยจากการถ้ึกค่กคามจากภัยทัางไซเบอร์
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คณะกรรมการด้้านการวางระบบบัญชีี มีความม่�งมั�น

ตัั้� ง ใจ ในกา ร พััฒนา ผู้้้ป ระกอบ วิชี า ชีีพั บัญ ชีี ใ ห้้ มี 

ทัักษะความร้้ ทีั� ก้าวทัันกับการเปลี่ี�ยนแปลี่งทีั�เกิด้ข้ึ้�น 

ตั้ลี่อด้เวลี่า โด้ยการสร้างห้ลัี่กส้ตั้รในการพััฒนา 

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีแลี่ะผู้้้เกี�ยวข้ึ้องให้้ตั้ระห้นัก

ถ้ึงพััฒนาการขึ้องโลี่กทีั�มีผู้ลี่ตั้�อการวางระบบบัญชีี 

เพ่ั�อให้้เกิด้ความตั้่�นตัั้ว การปรับ Mindset ในการมอง

ไปข้ึ้างห้น้า เห็้นการเปลีี่�ยนแปลี่งเป็นโอกาสขึ้องธุ่รกิจ

แลี่ะความพัร้อมทีั�จะเปลีี่�ยนตั้นเองให้้เป็นผู้้้นำาขึ้อง 

การเปลีี่�ยนแปลี่งระบบงานจากปัจจ่บันไปส้�อนาคตั้ 

เพ่ั�อให้้องค์กรไปส้�ความยั�งย่นถึาวร โด้ยใช้ี Digital 

Mindset Culture เป็นวัฒนธุรรมขึ้องการปฏิิบัติั้งาน

พัาองค์กร Transform จากระบบงานปัจจ่บันไปส้� 

ระบบงานเพ่ั�ออนาคตั้ทีั�ก้าวไปส้�ย่ค Digital ขึ้องการได้้มา 

แลี่ะใช้ีไปขึ้องข้ึ้อม้ลี่ทีั�มีความรวด้เร็ว ถ้ึกต้ั้อง ใช้ีเวลี่า

ในการปฏิิบัติั้งานน้อยกว�า มีต้ั้นท่ันตั้ำ�ากว�า ให้้บริการ

ล้ี่กค้าดี้กว�า เพิั�มศัักยภาพัขึ้องการตัั้ด้สินใจทัางธุ่รกิจ 

ทีั�รวด้เร็วข้ึ้�น แลี่ะตั้อบโจทัย์ขึ้องการแขึ้�งขัึ้นทีั�ร่นแรงข้ึ้�นใน

ท่ักธุ่รกิจได้้ถ้ึกต้ั้องข้ึ้�น

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีควรต้ั้องมีทัักษะความสามารถึ

ในการวางแลี่ะพััฒนาระบบงานแลี่ะระบบบัญ ชีี 

รวมถ้ึงเป็นบ่คลี่ากรห้ลี่ักในการวางแลี่ะพััฒนาระบบ

งานแลี่ะระบบบัญ ชีีขึ้อง ธุ่ ร กิจ  ในฐานะ เจ้ าขึ้อง

ระบบงานแลี่ะข้ึ้อม้ลี่ทัางการบัญชีีจำานวนมาก ห้ร่อ 

ในฐานะนักวางระบบ ระบบทีั�ได้้รับการออกแบบอย�างดี้ 

จะชี�วยสนับสน่นการบริห้ารธุ่รกิจ การสร้างระบบแลี่ะ

กระบวนการการปฏิิบัติั้งานทีั�ดี้ข้ึ้�น เพัราะมีความคลี่�องตัั้ว 

สะด้วก รวด้เร็ว ปลี่อด้ภัย นอกจากนี� ในการวางแลี่ะ

พััฒนาระบบงานขึ้องธุ่รกิจ นักวางระบบงานจำาเป็นต้ั้อง

มีความเข้ึ้าใจในระบบงานขึ้องธุ่รกิจทีั�เกี�ยวโยงไปถ้ึง 

ระบบบัญชีีผู้�านระบบเทัคโนโลี่ยีสารสนเทัศัทีั�ครอบคล่ี่ม

ถ้ึงซอฟต์ั้แวร์ ฮาร์ด้แวร์ ข้ึ้อม้ลี่ บ่คลี่ากร แลี่ะขัึ้�นตั้อน 

ในแตั้�ลี่ะกระบวนการธุ่รกิจ ซ้�งต้ั้องมีระบบการควบค่ม

ภายใน การบริห้ารความเสี�ยง แลี่ะการกำากับด้้แลี่กิจการ

รวมถึ้ง IT Governance ทีั�มีประสิทัธิุผู้ลี่ เชี�น มีการ 

แบ�งแยกห้น้าทีั�ทีั�ดี้เพ่ั�อให้้มีระบบ Check and Balance 

ทีั�เห้มาะสม  ซ้�งจะชี�วยให้้ธุ่รกิจปลี่อด้ภัยจากภัยค่กคาม 

ทัางไซเบอร ์สามารถึปอ้งกนัการท่ัจริตั้ก�อนทีั�ความเสยีห้าย

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการวางระบบบัญชี

กิจกรรมอบรมสััมมนาเกี�ยวกับด้านการวางระบบบัญชี

จะเกิด้ข้ึ้�น รวมถ้ึงตั้�อต้ั้านการคอรรั์ปชัีนในองคก์ร แลี่ะมกีาร

วางระบบเพั่�อให้้เปน็ไปตั้ามกฎห้มาย อาทั ิกฎห้มายค้่มครอง

ข้ึ้อม้ลี่ส�วนบ่คคลี่ ทัำาให้้สามารถึนำาห้ลัี่กการขึ้องกฎห้มาย 

ไปส้�การปฏิิบัติั้ได้้อย�างจริงจัง

การวางระบบไปส้�องค์กรในอนาคตั้ทีั�มีการเปลีี่�ยนแปลี่ง

อย้�ตั้ลี่อด้เวลี่า เป็นความทั้าทัายทีั�ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีี

ต้ั้องตั้ระห้นักร้้แลี่ะเป็นแนวห้น้าในการผู้ลัี่กดั้นการปฏิิร้ป

องค์กรให้้ไปส้�ระบบให้ม�ทีั�ก้าวทัันพัร้อมกับโลี่กย่คดิ้จิทััลี่

แม้ว�าจะเป็นสิ�งทีั�ยากแลี่ะต้ั้องใช้ีเวลี่าในการเปลีี่�ยนแปลี่ง 

การเป็นนักวางระบบทีั�ดี้ต้ั้องสามารถึมองเห้็นภาพัรวม 

ขึ้องท่ักขัึ้�นตั้อนในกระบวนการปฏิิบัติั้การ ระบบสารสนเทัศั

ทีั�ใช้ีซอฟต์ั้แวร์ ฮาร์ด้แวร์ ข้ึ้อม้ลี่ทีั�จะต้ั้องใช้ีในการตัั้ด้สินใจ

การปฏิิบัติั้งาน การรายงานแลี่ะการควบค่มภายใน แลี่ะ

ผู้้้ทีั�เกี�ยวข้ึ้อง โด้ยนักวางระบบตั้้องมองเห้็นความเสี�ยง

แลี่ะแนะนำาจ่ด้ควบค่มทีั�มีประสิทัธิุผู้ลี่แลี่ะประสิทัธิุภาพั

เพ่ั�อให้้ระบบทีั�วางไว้สามารถึนำาไปใช้ีงานได้้ในย่คทีั�มี 

การเปลี่ี�ยนแปลี่งไปส้�งานทีั�ทัันสมัยกว�า ระบบเทัคโนโลี่ยี

สารสนเทัศัทีั�ก้าวลี่ำ�ายค่ไปถ้ึงการทัำางานทีั�เป็น Real Time 

สามารถึบันท้ักแลี่ะเข้ึ้าถ้ึงข้ึ้อม้ลี่ จากทีั�ใด้ ๆ  เวลี่าใด้ ๆ  ด้้วย

อ่ปกรณ์ใด้ ๆ ก็ได้้ (Anytime, Anywhere, Any Device) 

อย้�บนพ่ั�นฐานขึ้อง Single-Entry Design Principle ค่อ 

“ลี่ด้งานทีั�ซำ�าซ้อน” ข้ึ้อม้ลี่ในร้ปอิเล็ี่กทัรอนิกส์ทีั�อย้�ในระบบ

มีความย่ด้ห้ย่�นตั้�อการ Check in & out เพั่�ออำานวย 

ความสะด้วกในการนำาเข้ึ้าห้ร่อส�งออกขึ้อ้ม้ลี่ เชี�น ใบแจ้งห้นี� 

ทีั�เคยเป็นกระด้าษมากมายทีั�ส�งมาทัางไปรษณีย์ให้้ล้ี่กค้า

กลัี่บกลี่ายเป็น e-Bill เพัราะล้ี่กค้าสมัครใจชี�วยกัน 

ลี่ด้กระด้าษ เพ่ั�อป้องกันโลี่กร้อน การชีำาระเงินตั้ามใบแจ้งห้นี� 

แทันทีั�ล้ี่กค้าจะเด้ินทัางไปจ�ายทีั�ชี�องทัางสาขึ้าก็กลี่าย

เป็นการจ�ายผู้�านระบบ i-Banking ใบเสร็จรับเงินทีั�เคยใช้ี 

กระด้าษกลี่ายเป็น e-Receipt การหั้กภาษี ณ ทีั�จ�ายกลี่าย

เป็น e-Withholding Tax แลี่ะการค้าขึ้ายสินค้ากลี่ายเป็น 

Online เป็นต้ั้น เม่�อความต้ั้องการขึ้องล้ี่กค้าเปลีี่�ยนแปลี่งไป

กระบวนการแลี่ะขัึ้�นตั้อนปฏิิบัติั้งานขึ้ององคก์รก็เปลีี่�ยนไป 

นักวางระบบทีั�ดี้จ้งต้ั้องมองไปขึ้้างห้น้า เพั่�อตั้อบโจทัย์กับ

การเกิด้ Digital Disruptive ให้้ได้้

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีต้ั้องพัร้อมทีั�จะพััฒนาศัักยภาพั

แลี่ะเปลีี่�ยนวัฒนธุรรมขึ้องการปฏิิบัตั้ิงาน สร้างเส้นทัาง

ขึ้องการไขึ้ว�คว้าห้าความร้้ เพ่ั�อยกระด้ับบทับาทัขึ้อง 

การเป็น บ่คลี่ากรห้ลัี่กในการออกแบบระบบงาน 

ทัางธุ่รกิจเพ่ั�ออนาคตั้ ซ้�งคณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีี 

ด้้านการวางระบบบัญชีีจะย่นห้ยัด้ม่�งมั�นในการสร้าง 

Competency เห้ลี่�านั�น ให้้ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีี 

มีทัักษะความร้้ทีั�ก้าวทัันกับการเปลีี่�ยนแปลี่งทีั�เกิด้ข้ึ้�น 

ตั้ลี่อด้เวลี่า โด้ยการสร้างห้ลัี่กส้ตั้รพััฒนาผู้้้ประกอบ 

วิชีาชีีพับัญชีีแลี่ะ ผู้้้ ทีั� เ กี� ยว ข้ึ้อง เ พ่ั� อ ใ ห้้อง ค์กรไปส้� 

ความยั�งย่นถึาวร 

ห้ลัี่กส้ตั้รพ่ั�นฐานขึ้องการให้้ความร้้ ในการวางระบบ 

ทีั� จัด้อบรมโด้ยคณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีีด้้านการ 

วางระบบบัญชีี มีห้ลี่ายห้ลัี่กส้ตั้ร ได้้แก� “เทัคนิคพ่ั�นฐาน 

ในการพััฒนาระบบสารสนเทัศัทัางบัญชีี”“พััฒนา 

การขึ้องระบบบัญชีีในย่ค Digital ทีั�น�าจับตั้ามอง” 

“การวางระบบสารสนเทัศัเพ่ั�อการตัั้ด้สินใจ” “การวางระบบ 

บัญชีีต้ั้นท่ันอ่ตั้สาห้กรรม” แลี่ะ “XBRL มิติั้ให้ม�ขึ้อง 

การรายงานข้ึ้อม้ลี่ทัางการเงินในโลี่กย่คดิ้จิทััลี่” รวมทัั�ง 

มีห้ลัี่กส้ตั้ร “IT Governance แลี่ะ IT  Risk Management 

ย่ค 4.0” เพ่ั�อการวางระบบเทัคโนโลี่ยีสารสนเทัศัทีั�ม ี

ความปลี่อด้ภัยจากการถ้ึกค่กคามจากภัยทัางไซเบอร์
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คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีภาษีีอากร 

(คณะกรรมการฯ) ได้้เล็็งเห็็นควิามสำำาคัญของการพัฒนา

นักบััญชีภาษีีอากร แล็ะเพ่�อเป็็นการสำร้างมูล็ค่าเพิ�มให้็ 

นักบััญชี จึึงได้้ด้ำาเนินโครงการศึึกษีาแนวิทางในการด้ำาเนิน

การเกี�ยวิกับัการป็ระกอบัวิิชาชีพด้้านการบััญชีภาษีีอากร

ในป็ระเทศึไทย เพ่�อยกระดั้บัมาตรฐานให้็เป็็นที�ยอมรับั 

ในเบ่ั�องต้นได้้มีการป็ระซาสำัมพันธ์์เพ่�อสำร้างควิามเข้าใจึ

แล็ะเห็็นถึึงควิามสำำาคัญซองวิิชาชีพ “การบััญชีภาษีีอากร”  

ใ ห้็มากยิ� ง ขึ�น โด้ยมีการจึัด้ทำา เว็ิบัเพจึ คล็ิป็ วิิ ดี้ โอ 

แล็ะบัทควิามที� เ กี�ยวิข้อง เพ่�อเผยแพร่ทางเว็ิบัไซต์ 

สำภาวิิชาชีพบััญชี ดั้งนี� 

คลิิปวิิดีีโอ

• นักบััญชีภาษีีอากรในป็ัจึจึุบััน

• แนวิโน้มควิามต้องการของตล็าด้ที�มนีกับัญัชภีาษีอีากร

• บัทบัาทห็น ้ าที� ของนั กบััญชีภาษีี อากรที� มี ต ่ อ 

 สำภาพเศึรษีฐกิจึในปั็จึจุึบััน

• อยากฝากอะไรถึึงผู ้ป็ระกอบัวิิชาชีพบััญชีเกี�ยวิกับั 

 การเป็็นนักบััญชีภาษีีอากร

• คุณล็ักษีณะพิเศึษีแล็ะแนวิโน้มของนักบััญชีภาษีีอากร 

 ในอนาคต

• ภาษีีอากรถึ่อวิ่าเป็็นต้นทุนทางธ์ุรกิจึอย่างไร

• ห็น้าที�นักบััญชีภาษีีอากรค่ออะไร

• ภาษีีมูล็ค่าเพิ�มแล็ะภาษีีอ่�น ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับันักบััญชี 

 ภาษีีอากร

• 8 นาที ที�คุ้มค่า ครบัทุกเร่�องที�เกี�ยวิข้องกับับััญชี แล็ะ 

 ด้้านภาษีีอากรตั�งแต่อดี้ตจึนถึึงปั็จึจุึบััน

• ตัวิอย่างการรับัรู ้รายได้้รายจึ่ายทางบััญชีแล็ะภาษีี 

 มีควิามเห็ม่อน ห็ร่อแตกต่างกัน อย่างไร

• การย่�นแบับัแสำด้งรายการ ขาด้ไป็ห็ร่อตำ�าไป็ จึะต้อง 

 รับัผิด้ชอบั ในเบีั�ยป็รับัด้้วิย เงินเพิ�มตามกฎห็มาย

• กองทุนรวิมกับัภาษีีอากร

• นกับัญัชภีาษีกีบัักจิึการ SME ที�ได้้รบััส่ำงเสำรมิการล็งทนุ 

  (BOI) 

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านบัญชีภาษีอากร

โครงการนักบัญชีภาษีอากร

นอกจาก นี�  ยั ง มีห้ ลัี่ก ส้ตั้ร พ่ั� นฐานอ่� น ทีั� สำา คัญตั้� อ 

การวางระบบค่อ “COSO 2013” ทีั�เป็นกรอบแนวทัาง

ขึ้องการควบค่มภายใน รวมถ้ึง มีห้ลัี่กส้ตั้รเ พ่ั�อใ ห้้ 

นักวางระบบสามารถึเข้ึ้าใจการบริห้ารความเสี�ยง

ขึ้ององค์กรกับการบ้รณาการร� วมกับกลี่ย่ทั ธ์ุแลี่ะ 

ผู้ลี่การปฏิิบัติั้งาน ได้้แก� ห้ลัี่กส้ตั้ร “COSO ERM 2017” 

แลี่ะห้ลัี่กส้ตั้ร “การบริห้ารความเสี�ยงเร่�องการท่ัจริตั้ 

(Fraud Risk Management)”

การเผยแพร่บทความทางวิชาการ

เดือนมีนาคม 2563

เผู้ยแพัร�บทัความทัางวิชีาการ เร่�อง “วิศัวกรบัญชีี 

(Accounting Engineering) อาชีีพัให้ม�ขึ้อง 

นักบัญชีีในย่คดิ้จิทััลี่”

เดือนเมษายน 2563

เผู้ยแพัร�บทัความทัางวิชีาการ เร่�อง “ทัำาไม Google 

จ้งเห็้นความสำาคัญขึ้องการเจริญสติั้”(Mindfulness) 

จนถ้ึงขึ้นาด้บรรจ่ไว้ในห้ลัี่กส้ตั้รการพััฒนาบ่คลี่ากร ?”

 

นอกจากการพััฒนาแลี่ะจัด้อบรมห้ลัี่กส้ตั้รตั้�าง ๆ ให้้ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีแลี่ะผู้้้ทีั�สนใจอ่�นแล้ี่ว ยังมีการเผู้ยแพัร�บทัความ

ทัางวิชีาการ ได้้แก�

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีตั้้องทัราบว�าพ่ั�นฐานทีั�มั�นคงถึาวร 

ทีั�ทัำาให้้องค์กรมีความโปร�งใส ค่อ การมีจริยธุรรมแลี่ะ 

ความซ่�อตั้รง จ้งมีห้ลัี่กส้ตั้รทีั�ชี�วยให้้ความร้้ เกี�ยวกับ 

การยกระดั้บจริยธุรรมขึ้องธุ่รกิจ ได้้แก� ห้ลัี่กส้ตั้ร“ยกระดั้บ

กระด้าษทัำาการ เชีี�ยวชีาญสอบทัานต้ั้านคอร์รัปชัีน” ซ้�งเป็น

ห้ลัี่กส้ตั้รทีั�สภาวิชีาชีีพับัญชีีได้้ด้ำาเนินงานร�วมกับสมาคม 

ส�งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทัไทัย (IOD) ภายใต้ั้ 

การทัำาความตั้กลี่งร�วมกนัในการจดั้อบรมห้ลี่กัส้ตั้รด้งักลี่�าว

เพ่ั�อเพิั�มความร้้เกี�ยวกับการวางระบบแลี่ะแนวปฏิิบัติั้ 

เกี�ยวกับการป้องกันการท่ัจริตั้คอร์รัปชัีนภายในองค์กร 

รวมทัั�งเพิั�มชี�องทัางการจำาห้น�ายห้นังส่อการบริห้ารความเสี�ยงระดั้บองค์กร (COSO ERM 2017) ทีั�ศ้ันยห์้นังส่อแห้�งจ่ฬาลี่งกรณ์

มห้าวิทัยาลัี่ยทัั�ง 3 สาขึ้า แลี่ะสถึาบันการศ้ักษาตั้�าง ๆ

เดือนพฤษภาคม 2563

เผู้ยแพัร�บทัความทัางวิชีาการ

เร่�อง “Work from home อย�างไร

ให้้มีประสิทัธิุภาพั ?”

นอกจากนี� การให้้ความร้้ด้้านการวางระบบงานแลี่ะระบบบัญชีีให้้แก�ผู้้้ประกอบการ SME เป็นอีกเป้าห้มายห้น้�ง 

ทีั�คณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีีด้้านการวางระบบบัญชีีมีแผู้นงานทีั�จะส�งมอบความร้้ผู้�านร้ปแบบขึ้องการส่�อสารให้้เข้ึ้าถ้ึง 

ผู้้้ประกอบการให้้ทัั�วถ้ึง เพ่ั�อเป็นการกระจายความร้้ไปส้�การปฏิิบัติั้ทีั�คำาน้งถ้ึงผู้้้มีส�วนได้้เสียห้ลัี่กอ่�นในระบบนิเวศัขึ้อง 

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีด้้วย

คณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีีด้้านการวางระบบบัญชีีมีความม่�งมั�นทีั�จะเป็นแกนห้ลัี่กในการพััฒนาผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีให้้ก้าวทััน 

การเปลีี่�ยนแปลี่ง ให้้พัร้อมทีั�จะล่ี่กข้ึ้�นมามบีทับาทัสำาคัญในการออกแบบแลี่ะพััฒนาระบบงานทีั�ทัันสมยั เพ่ั�อให้้ธุร่กิจสามารถึ

แขึ้�งขัึ้นไปกับโลี่กขึ้องการมี Digital Disruptive ทีั�ธุ่รกิจต้ั้องสามารถึเปลีี่�ยนผู้�านไปได้้อย�างรวด้เร็วเพ่ั�อไปส้�ความยั�งย่นถึาวร

เดือนมิถุุนายน 2563

เผู้ยแพัร�บทัความทัางวิชีาการ

เร่�อง “WFH ให้้สะด้วกยิ�งข้ึ้�นด้้วย 

Dropbox กลี่�องเก็บแฟ้มเอกสารออนไลี่น์”
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คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีภาษีีอากร 

(คณะกรรมการฯ) ได้้เล็็งเห็็นควิามสำำาคัญของการพัฒนา

นักบััญชีภาษีีอากร แล็ะเพ่�อเป็็นการสำร้างมูล็ค่าเพิ�มให้็ 

นักบััญชี จึึงได้้ด้ำาเนินโครงการศึึกษีาแนวิทางในการด้ำาเนิน

การเกี�ยวิกับัการป็ระกอบัวิิชาชีพด้้านการบััญชีภาษีีอากร

ในป็ระเทศึไทย เพ่�อยกระดั้บัมาตรฐานให้็เป็็นที�ยอมรับั 

ในเบ่ั�องต้นได้้มีการป็ระซาสำัมพันธ์์เพ่�อสำร้างควิามเข้าใจึ

แล็ะเห็็นถึึงควิามสำำาคัญซองวิิชาชีพ “การบััญชีภาษีีอากร”  

ใ ห้็มากยิ� ง ขึ�น โด้ยมีการจึัด้ทำา เว็ิบัเพจึ คล็ิป็ วิิ ดี้ โอ 

แล็ะบัทควิามที� เ กี�ยวิข้อง เพ่�อเผยแพร่ทางเว็ิบัไซต์ 

สำภาวิิชาชีพบััญชี ดั้งนี� 

คลิิปวิิดีีโอ

• นักบััญชีภาษีีอากรในป็ัจึจึุบััน

• แนวิโน้มควิามต้องการของตล็าด้ที�มนีกับัญัชภีาษีอีากร

• บัทบัาทห็น ้ าที� ของนั กบััญชีภาษีี อากรที� มี ต ่ อ 

 สำภาพเศึรษีฐกิจึในปั็จึจุึบััน

• อยากฝากอะไรถึึงผู ้ป็ระกอบัวิิชาชีพบััญชีเกี�ยวิกับั 

 การเป็็นนักบััญชีภาษีีอากร

• คุณล็ักษีณะพิเศึษีแล็ะแนวิโน้มของนักบััญชีภาษีีอากร 

 ในอนาคต

• ภาษีีอากรถึ่อวิ่าเป็็นต้นทุนทางธ์ุรกิจึอย่างไร

• ห็น้าที�นักบััญชีภาษีีอากรค่ออะไร

• ภาษีีมูล็ค่าเพิ�มแล็ะภาษีีอ่�น ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับันักบััญช ี

 ภาษีีอากร

• 8 นาที ที�คุ้มค่า ครบัทุกเร่�องที�เกี�ยวิข้องกับับััญชี แล็ะ 

 ด้้านภาษีีอากรตั�งแต่อดี้ตจึนถึึงปั็จึจุึบััน

• ตัวิอย่างการรับัรู ้รายได้้รายจึ่ายทางบััญชีแล็ะภาษีี 

 มีควิามเห็ม่อน ห็ร่อแตกต่างกัน อย่างไร

• การย่�นแบับัแสำด้งรายการ ขาด้ไป็ห็ร่อตำ�าไป็ จึะต้อง 

 รับัผิด้ชอบั ในเบีั�ยป็รับัด้้วิย เงินเพิ�มตามกฎห็มาย

• กองทุนรวิมกับัภาษีีอากร

• นกับัญัชภีาษีกีบัักจิึการ SME ที�ได้้รบััส่ำงเสำรมิการล็งทนุ 

  (BOI) 

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านบัญชีภาษีอากร

โครงการนักบัญชีภาษีอากร

นอกจาก นี�  ยั ง มีห้ ลัี่ก ส้ตั้ร พ่ั� นฐานอ่� น ทีั� สำา คัญตั้� อ 

การวางระบบค่อ “COSO 2013” ทีั�เป็นกรอบแนวทัาง

ขึ้องการควบค่มภายใน รวมถ้ึง มีห้ลัี่กส้ตั้รเ พ่ั�อใ ห้้ 

นักวางระบบสามารถึเข้ึ้าใจการบริห้ารความเสี�ยง

ขึ้ององค์กรกับการบ้รณาการร� วมกับกลี่ย่ทั ธ์ุแลี่ะ 

ผู้ลี่การปฏิิบัติั้งาน ได้้แก� ห้ลัี่กส้ตั้ร “COSO ERM 2017” 

แลี่ะห้ลัี่กส้ตั้ร “การบริห้ารความเสี�ยงเร่�องการท่ัจริตั้ 

(Fraud Risk Management)”

การเผยแพร่บทความทางวิชาการ

เดือนมีนาคม 2563

เผู้ยแพัร�บทัความทัางวิชีาการ เร่�อง “วิศัวกรบัญชีี 

(Accounting Engineering) อาชีีพัให้ม�ขึ้อง 

นักบัญชีีในย่คดิ้จิทััลี่”

เดือนเมษายน 2563

เผู้ยแพัร�บทัความทัางวิชีาการ เร่�อง “ทัำาไม Google 

จ้งเห็้นความสำาคัญขึ้องการเจริญสติั้”(Mindfulness) 

จนถ้ึงขึ้นาด้บรรจ่ไว้ในห้ลัี่กส้ตั้รการพััฒนาบ่คลี่ากร ?”

 

นอกจากการพััฒนาแลี่ะจัด้อบรมห้ลัี่กส้ตั้รตั้�าง ๆ ให้้ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีแลี่ะผู้้้ทีั�สนใจอ่�นแล้ี่ว ยังมีการเผู้ยแพัร�บทัความ

ทัางวิชีาการ ได้้แก�

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีตั้้องทัราบว�าพ่ั�นฐานทีั�มั�นคงถึาวร 

ทีั�ทัำาให้้องค์กรมีความโปร�งใส ค่อ การมีจริยธุรรมแลี่ะ 

ความซ่�อตั้รง จ้งมีห้ลัี่กส้ตั้รทีั�ชี�วยให้้ความร้้ เกี�ยวกับ 

การยกระดั้บจริยธุรรมขึ้องธุ่รกิจ ได้้แก� ห้ลัี่กส้ตั้ร“ยกระดั้บ

กระด้าษทัำาการ เชีี�ยวชีาญสอบทัานต้ั้านคอร์รัปชัีน” ซ้�งเป็น

ห้ลัี่กส้ตั้รทีั�สภาวิชีาชีีพับัญชีีได้้ด้ำาเนินงานร�วมกับสมาคม 

ส�งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทัไทัย (IOD) ภายใต้ั้ 

การทัำาความตั้กลี่งร�วมกนัในการจดั้อบรมห้ลี่กัส้ตั้รด้งักลี่�าว

เพ่ั�อเพิั�มความร้้เกี�ยวกับการวางระบบแลี่ะแนวปฏิิบัติั้ 

เกี�ยวกับการป้องกันการท่ัจริตั้คอร์รัปชัีนภายในองค์กร 

รวมทัั�งเพิั�มชี�องทัางการจำาห้น�ายห้นังส่อการบริห้ารความเสี�ยงระดั้บองค์กร (COSO ERM 2017) ทีั�ศ้ันยห์้นังส่อแห้�งจ่ฬาลี่งกรณ์

มห้าวิทัยาลัี่ยทัั�ง 3 สาขึ้า แลี่ะสถึาบันการศ้ักษาตั้�าง ๆ

เดือนพฤษภาคม 2563

เผู้ยแพัร�บทัความทัางวิชีาการ

เร่�อง “Work from home อย�างไร

ให้้มีประสิทัธิุภาพั ?”

นอกจากนี� การให้้ความร้้ด้้านการวางระบบงานแลี่ะระบบบัญชีีให้้แก�ผู้้้ประกอบการ SME เป็นอีกเป้าห้มายห้น้�ง 

ทีั�คณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีีด้้านการวางระบบบัญชีีมีแผู้นงานทีั�จะส�งมอบความร้้ผู้�านร้ปแบบขึ้องการส่�อสารให้้เข้ึ้าถ้ึง 

ผู้้้ประกอบการให้้ทัั�วถ้ึง เพ่ั�อเป็นการกระจายความร้้ไปส้�การปฏิิบัติั้ทีั�คำาน้งถ้ึงผู้้้มีส�วนได้้เสียห้ลัี่กอ่�นในระบบนิเวศัขึ้อง 

ผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีด้้วย

คณะกรรมการวิชีาชีีพับัญชีีด้้านการวางระบบบัญชีีมีความม่�งมั�นทีั�จะเป็นแกนห้ลัี่กในการพััฒนาผู้้้ประกอบวิชีาชีีพับัญชีีให้้ก้าวทััน 

การเปลี่ี�ยนแปลี่ง ให้้พัร้อมทีั�จะล่ี่กข้ึ้�นมามบีทับาทัสำาคัญในการออกแบบแลี่ะพััฒนาระบบงานทีั�ทัันสมยั เพ่ั�อให้้ธุร่กิจสามารถึ

แขึ้�งขัึ้นไปกับโลี่กขึ้องการมี Digital Disruptive ทีั�ธุ่รกิจต้ั้องสามารถึเปลีี่�ยนผู้�านไปได้้อย�างรวด้เร็วเพ่ั�อไปส้�ความยั�งย่นถึาวร

เดือนมิถุุนายน 2563

เผู้ยแพัร�บทัความทัางวิชีาการ

เร่�อง “WFH ให้้สะด้วกยิ�งข้ึ้�นด้้วย 

Dropbox กลี่�องเก็บแฟ้มเอกสารออนไลี่น์”
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คณะกรรมการฯ ได้้สำรุป็ห็ลั็กการทางบััญชีตาม TFRS for 

NPAEs เป็รียบัเทียบักับัห็ลั็กการทางภาษีีตามป็ระมวิล็

รัษีฎากร โด้ยจัึด้ทำาขึ�นเพ่�อเป็็นแนวิทางสำนับัสำนุนสำำาห็รับั 

ผู้ทำาบััญชีในการป็ฏิิบััติงานได้้อย่างถึูกต้องเห็มาะสำม 

โด้ยเผยแพร่ทางเว็ิบัไซต์สำภาวิิชาชีพบััญชี แล็ะพัฒนา 

รูป็แบับัการนำาเสำนอให็้สำะด้วิก แล็ะเกิด้ป็ระโยชน์สูำงสุำด้ 

แก่สำมาชิกสำภาวิิชาชีพบััญชีแล็ะผู้ที�สำนใจึทั�วิไป็

การจััดทำำาความแตกต่างของหลัักการทำางบัญช ี

กับหลัักการทำางภาษีสำำาหรับกิจัการทำี�ไม่มีสำ่วนได้เสำียสำาธารณะ

การหารือกรมสำรรพากร เร่อง การรับร้้รายจั่ายทำางภาษี 

สำำาหรับค่าเช่าทำรัพย์สำินตาม TFRS 16 เร่องสำัญญาเช่า

ส่ำบัเน่�องจึากการป็ระกาศึใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบัับัที� 16 เร่�อง สัำญญาเช่า (TFRS 16) มีผล็ใช้บัังคับัตั�งแต่

วัินที� 1 มกราคม พ.ศึ. 2563 เป็็นต้นไป็ ซึ�งวิิธี์การทางบััญชี

ตามมาตรฐานดั้งกล่็าวิมีผล็กระทบักับัแนวิทางป็ฏิิบััติ 

ทางภาษีีอากร

คณะกรรมการฯ จึึงได้้ป็ระชุมห็าร่อกรมสำรรพากร 

เกี�ยวิกับัเง่�อนไขในการพิจึารณาสำัญญาสำำาห็รับัผู้เช่า 

ตามคำาสัำ�งกรมสำรรพากรที� ท.ป็.1/2528 (แก้ไข เพิ�มเติม

โด้ยคำาสัำ�งกรมสำรรพากรที� ท.ป็.299/2561 ใช้บัังคับั 

รอบัระยะเวิล็าบััญชีที�เริ�มวัินที� 1 มกราคม พ.ศึ. 2561 

เป็็นต้นไป็) โด้ยป็ระชุมห็าร่อกรณีควิามแตกต่างแล็ะ 

ผล็กระทบัทางภาษีี ดั้งนี�

1. กรณีการป็รับัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ 

โด้ยแสำด้งให็เ้ห็็นถึึงการรบััรู้รายการ ทั�งระบับัของสำญัญาเช่า 

(ทั�งฝ่ายผู้เช่าแล็ะผู้ให้็เช่า)

2. ผล็กระทบัจึากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ 

ต่อป็ระเด็้นการจึำาห็น่ายห็นี�สูำญแล็ะการหั็กค่าสึำกห็รอ 

ค่าเส่ำ�อมราคา

3. ป็ระเด็้นการต่ออายุสัำญญา

4. ป็ระเด็้นอ่�น ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับัการรับัรู้รายได้้แล็ะ 

รายจ่ึายตามสัำญญาเช่าอันเป็็นป็ระโยชน์ต่อการพิจึารณา

ของกรมสำรรพากร

กรมสำรรพากรได้้รับัทราบั แล็ะอยู่ระห็ว่ิางการพิจึารณา 

ของกรมสำรรพากร

การหารือกรมสำรรพากร เร่อง การปรับปรุงหลัักเกณฑ์์ในการคำานวณ 

กำาไรสำุทำธิตามประมวลัรัษฎากรให้สำอดคลั้องกับกำาไรสำุทำธิตามมาตรฐานการบัญชี

ส่ำบัเน่�องจึากการป็ระกาศึใช้มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน ฉบัับัที� 15 เร่�อง รายได้้จึากสำัญญาที�ทำากับัลู็กค้า

(TFRS 15) มีผล็ใช้บัังคับัสำำาห็รับัรอบัระยะเวิล็ารายงาน 

ที�เริ�มในห็ร่อห็ล็ังวิันที� 1 มกราคม พ.ศึ. 2562 เป็็นต้นไป็ 

โด้ยมีการกำาห็นด้แนวิคิด้เร่�องการรับัรู้รายได้้ที�มีควิาม 

แตกต่างจึากมาตรฐานการบััญชีฉบัับัเดิ้ม (มาตรฐานการบััญชี 

ฉบัับัที� 18 เร่�อง รายได้้) ทำาให้็เกิด้ควิามแตกต่างอย่าง

มีสำาระสำำาคัญในห็ล็ักเกณฑ์์พิจึารณาเพ่�อการบัันทึก

รายไ ด้้ของกิจึการ คณะกรรมการฯ จึึ ง ไ ด้้ห็า ร่อ 

กรมสำรรพากรเพ่�อพิจึารณาป็รับัป็รุงเกณฑ์์ในการคำานวิณ 

กำาไรสุำทธิ์ตามป็ระมวิล็ให้็สำอด้คล้็องกับัมาตรฐานการบััญชี 

ซึ�งกรมสำรรพากรรับัทราบัป็ระเด้็น ปั็ญห็า แล็ะภาระ

ของผู้จัึด้ทำาบััญชี เน่�องจึากควิามแตกต่างของห็ล็ักการ

ทางบััญชีแล็ะห็ลั็กเกณฑ์์ทางภาษีี โด้ยคณะกรรมการ

กำาห็นด้มาตรฐานการบััญชี สำภาวิิชาชีพบััญชี อยู่ระห็วิ่าง

ด้ำาเนินการรวิบัรวิมป็ระเด็้นปั็ญห็าแล็ะผล็กระทบัที�ได้้

รับัจึากผู้ป็ระกอบักิจึการ ผู้ทำาบััญชีของแต่ล็ะกลุ่็มธุ์รกิจึ

อุตสำาห็กรรม ผ่านการป็ระชุม Focus group เพ่�อรวิบัรวิม

ป็ระเด้็นป็ัญห็าอย่างครบัถึ้วิน เพ่�อขอให็้กรมสำรรพากร

พิจึารณา

1. คณะทำางานออกข้อสำอบั กลั็�นกรองข้อสำอบั แล็ะร่วิม

เป็็นผู้ทรงคุณวิุฒิในการตัด้สิำนผล็การแข่งขัน ตอบัคำาถึาม 

ทางบััญชีระดั้บัป็ระเทศึ ครั�งที�  8 ป็ระจึำาปี็ 2563 

“Thailand Accounting Challenge 2020” เม่�อวัินที� 25 

มกราคม พ.ศึ. 2563 โด้ยมีวัิตถุึป็ระสำงค์เพ่�อเป็็นการส่ำงเสำริม

แล็ะพัฒนาคุณภาพด้้านการศึึกษีาให้็กลุ่็มอาจึารย์แล็ะ 

นิสิำตนักศึึกษีา ซึ�งเป็็นป็ระโยชนแ์ก่สำถึาบัันระด้บััอุด้มศึึกษีา

ที�เปิ็ด้สำอนห็ล็ักสูำตรการบััญชี อันทำาให้็นิสิำตนักศึึกษีา 

ได้้แสำด้งควิามรู้ควิามสำามารถึด้้านบััญชี แล็ะเป็็นแนวิทาง 

ในการสำร้างผล็งานให้็แก่นิสิำตนักศึึกษีาในป็ระเทศึไทย

2. คณะกรรมการตัด้สิำนโครงการป็ระกวิด้คำาขวัิญ 

“สำภาวิิชาชีพบััญชี” เม่�อวัินที� 24 มีนาคม พ.ศึ. 2563 

เพ่�อสำะท้อนถึึงภาพลั็กษีณ์ การด้ำาเนินงาน แล็ะเป้็าห็มาย

ของสำภาวิิชาชีพบััญชีทั�งในปั็จึจึุบัันแล็ะอนาคต โด้ยมี 

วัิตถุึป็ระสำงค์เพ่�อเปิ็ด้โอกาสำให้็นักเรียน นิสิำต นักศึึกษีาแล็ะ

เป็นผู้้้แทำนสำภาวิชาชีพบัญชีในโครงการต่าง ๆ

ป็ระชาชนทั�วิไป็ส่ำงผล็งานเข้าร่วิมป็ระกวิด้ โด้ยใช้ควิามคิด้

สำร้างสำรรค์คิด้คำาขวัิญที�สำามารถึส่ำ�อควิามห็มายอย่างชัด้เจึน

ด้้วิยถ้ึอยคำางด้งาม

3. เป็็นผู้แทนร่วิมงานในโอกาสำวัินคล้็ายวัินสำถึาป็นา 

กรมสำรรพากร ครบัรอบั 108 ปี็ เม่�อวัินที� 2 กันยายน 

พ.ศึ. 2563 พร้อมเยี�ยมชมนิทรรศึการ “วิิถีึให็ม่...ให็้ภาษีี

เป็็นเร่�องง่าย” (Easy Tax Transforms Your Life)

4. วิิทยากรผู้เสำวินาในโครงการ CPD Non Verify CPD 

For TFAC Member ซึ�งเป็็นห็นึ�งในโครงการ การเสำวินา 

มาตรฐานการส่ำงเสำริมช่วิยเห็ล่็อการพัฒนาควิามรู้ 

ต่อเน่�อง (CPD) แก่ผู้สำอบับััญชีแล็ะสำมาชิกสำภาวิิชาชีพบััญชี 

โด้ยถ่ึายทอด้สำด้ผ่านเฟซบุั�กสำภาวิิชาชีพบััญชี เม่�อวัินที� 

20 กรกฎาคม พ.ศึ. 2563 ในหั็วิข้อ “การกำาห็นด้ราคาโอน 

ห็ลั็กการ เห็ตุผล็แล็ะแนวิทางป็ฏิิบััติให้็ถูึกต้อง”  

คณะกรรมการฯ เห็็นควิรเผยแพร่ควิามรู้ไป็สู่ำภูมิภาค โด้ยสำำานักงานสำาขาพิษีณุโล็กได้้ขอจึัด้อบัรมห็ล็ักสูำตร 

“เจึาะลึ็กปั็ญห็าภาษีีเงินได้้นิติบุัคคล็” เม่�อวัินท่� 24 ตุล็าคม พ.ศึ. 2563 เพ่�อให้็นักบััญชีห็ร่อที�ป็รึกษีาด้้านภาษีีได้้เพิ�มพูน 

ควิามรู้ ควิามเข้าใจึแล็ะ Update ป็ระเด็้นเร่�องภาษีีเงินได้้นิติบุัคคล็ในปั็จึจุึบัันอย่างต่อเน่�องผ่าน Application Zoom 

จึากอาคารสำภาวิิชาชีพบััญชี ถึนนสุำขุมวิิท (21) อโศึก 

การอบรมสำัมมนา ผู้่าน Application Zoom ของสำาขาพิษณุโลัก

ในสำภาวิะเศึรษีฐกิจึที�มีควิามผันผวินป็ระกอบักับัรูป็แบับั

ของธุ์รกิจึที�มีควิามซับัซ้อน ภาครัฐจึึงได้้มีการออกมาตรการ

ทางภาษีีมาเป็็นกล็ไกในการบัริห็ารจัึด้การ แล็ะเพ่�อควิาม

เป็็นธ์รรม

คณะกรรมการฯ ได้้ตระห็นักถึึงควิามสำำาคัญดั้งกล่็าวิ 

จึึงได้้จัึด้ทำาห็ลั็กสูำตรอบัรมสำำาห็รับัด้้านภาษีีอากรที�ออกให็ม่

ห็ร่อป็รับัป็รุงให็ม่ : อบัรมภาษีีออกให็ม่ เพ่�อสำร้างควิามรู้ 

ควิามเข้าใจึในข้อกฎห็มาย กฎระเบัียบัแล็ะมาตรการ 

ทางภาษีีที�มีการเป็ลี็�ยนแป็ล็งให้็แก่ผู้สำนใจึเพ่�อที�จึะสำามารถึ

นำาไป็ป็ฏิิบััติให้็ถูึกต้อง ในปี็ 2563 ได้้แก่

การจััดทำำาหลัักสำ้ตรอบรมสำำาหรับด้านภาษีอากรทำี�ออกใหม่หรือปรับปรุงใหม ่

: อบรมภาษีออกใหม่

ลัำาดับ หลัักสำ้ตร

1
ภาษีีที�ดิ้นแล็ะสิำ�งป็ลู็กสำร้าง... การวิางแผน

แล็ะเตรียมพร้อมก่อนบัังคับัใช้ปี็ 2563

2
Transfer Pricing เจึาะลึ็กกฎห็มาย 

แล็ะปั็ญห็าในทางป็ฏิิบััติจึริง

3
ควิามต่างของบััญชีแล็ะภาษีีเงินได้้

นิติบุัคคล็ที�นักบััญชีควิรรู้
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คณะกรรมการฯ ได้้สำรุป็ห็ลั็กการทางบััญชีตาม TFRS for 

NPAEs เป็รียบัเทียบักับัห็ลั็กการทางภาษีีตามป็ระมวิล็

รัษีฎากร โด้ยจัึด้ทำาขึ�นเพ่�อเป็็นแนวิทางสำนับัสำนุนสำำาห็รับั 

ผู้ทำาบััญชีในการป็ฏิิบััติงานได้้อย่างถึูกต้องเห็มาะสำม 

โด้ยเผยแพร่ทางเว็ิบัไซต์สำภาวิิชาชีพบััญชี แล็ะพัฒนา 

รูป็แบับัการนำาเสำนอให้็สำะด้วิก แล็ะเกิด้ป็ระโยชน์สูำงสุำด้ 

แก่สำมาชิกสำภาวิิชาชีพบััญชีแล็ะผู้ที�สำนใจึทั�วิไป็

การจััดทำำาความแตกต่างของหลัักการทำางบัญช ี

กับหลัักการทำางภาษีสำำาหรับกิจัการทำี�ไม่มีสำ่วนได้เสำียสำาธารณะ

การหารือกรมสำรรพากร เร่อง การรับร้้รายจั่ายทำางภาษี 

สำำาหรับค่าเช่าทำรัพย์สำินตาม TFRS 16 เร่องสำัญญาเช่า

ส่ำบัเน่�องจึากการป็ระกาศึใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบัับัที� 16 เร่�อง สัำญญาเช่า (TFRS 16) มีผล็ใช้บัังคับัตั�งแต่

วัินที� 1 มกราคม พ.ศึ. 2563 เป็็นต้นไป็ ซึ�งวิิธี์การทางบััญชี

ตามมาตรฐานดั้งกล่็าวิมีผล็กระทบักับัแนวิทางป็ฏิิบััติ 

ทางภาษีีอากร

คณะกรรมการฯ จึึงได้้ป็ระชุมห็าร่อกรมสำรรพากร 

เกี�ยวิกับัเง่�อนไขในการพิจึารณาสำัญญาสำำาห็รับัผู้เช่า 

ตามคำาสัำ�งกรมสำรรพากรที� ท.ป็.1/2528 (แก้ไข เพิ�มเติม

โด้ยคำาสัำ�งกรมสำรรพากรที� ท.ป็.299/2561 ใช้บัังคับั 

รอบัระยะเวิล็าบััญชีที�เริ�มวัินที� 1 มกราคม พ.ศึ. 2561 

เป็็นต้นไป็) โด้ยป็ระชุมห็าร่อกรณีควิามแตกต่างแล็ะ 

ผล็กระทบัทางภาษีี ดั้งนี�

1. กรณีการป็รับัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ 

โด้ยแสำด้งให็เ้ห็็นถึึงการรบััรู้รายการ ทั�งระบับัของสำญัญาเช่า 

(ทั�งฝ่ายผู้เช่าแล็ะผู้ให้็เช่า)

2. ผล็กระทบัจึากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ 

ต่อป็ระเด็้นการจึำาห็น่ายห็นี�สูำญแล็ะการหั็กค่าสึำกห็รอ 

ค่าเส่ำ�อมราคา

3. ป็ระเด็้นการต่ออายุสัำญญา

4. ป็ระเด็้นอ่�น ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับัการรับัรู้รายได้้แล็ะ 

รายจ่ึายตามสัำญญาเช่าอันเป็็นป็ระโยชน์ต่อการพิจึารณา

ของกรมสำรรพากร

กรมสำรรพากรได้้รับัทราบั แล็ะอยู่ระห็ว่ิางการพิจึารณา 

ของกรมสำรรพากร

การหารือกรมสำรรพากร เร่อง การปรับปรุงหลัักเกณฑ์์ในการคำานวณ 

กำาไรสำุทำธิตามประมวลัรัษฎากรให้สำอดคลั้องกับกำาไรสำุทำธิตามมาตรฐานการบัญชี

ส่ำบัเน่�องจึากการป็ระกาศึใช้มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน ฉบัับัที� 15 เร่�อง รายได้้จึากสำัญญาที�ทำากับัลู็กค้า

(TFRS 15) มีผล็ใช้บัังคับัสำำาห็รับัรอบัระยะเวิล็ารายงาน 

ที�เริ�มในห็ร่อห็ลั็งวิันที� 1 มกราคม พ.ศึ. 2562 เป็็นต้นไป็ 

โด้ยมีการกำาห็นด้แนวิคิด้เร่�องการรับัรู้รายได้้ที�มีควิาม 

แตกต่างจึากมาตรฐานการบััญชีฉบัับัเดิ้ม (มาตรฐานการบััญชี 

ฉบัับัที� 18 เร่�อง รายได้้) ทำาให้็เกิด้ควิามแตกต่างอย่าง

มีสำาระสำำาคัญในห็ล็ักเกณฑ์์พิจึารณาเพ่�อการบัันทึก

รายไ ด้้ของกิจึการ คณะกรรมการฯ จึึ ง ไ ด้้ห็า ร่อ 

กรมสำรรพากรเพ่�อพิจึารณาป็รับัป็รุงเกณฑ์์ในการคำานวิณ 

กำาไรสุำทธิ์ตามป็ระมวิล็ให้็สำอด้คล้็องกับัมาตรฐานการบััญชี 

ซึ�งกรมสำรรพากรรับัทราบัป็ระเด็้น ปั็ญห็า แล็ะภาระ

ของผู้จัึด้ทำาบััญชี เน่�องจึากควิามแตกต่างของห็ล็ักการ

ทางบััญชีแล็ะห็ลั็กเกณฑ์์ทางภาษีี โด้ยคณะกรรมการ

กำาห็นด้มาตรฐานการบััญชี สำภาวิิชาชีพบััญชี อยู่ระห็ว่ิาง

ด้ำาเนินการรวิบัรวิมป็ระเด็้นปั็ญห็าแล็ะผล็กระทบัที�ได้้

รับัจึากผู้ป็ระกอบักิจึการ ผู้ทำาบััญชีของแต่ล็ะกลุ่็มธุ์รกิจึ

อุตสำาห็กรรม ผ่านการป็ระชุม Focus group เพ่�อรวิบัรวิม

ป็ระเด้็นป็ัญห็าอย่างครบัถึ้วิน เพ่�อขอให็้กรมสำรรพากร

พิจึารณา

1. คณะทำางานออกข้อสำอบั กลั็�นกรองข้อสำอบั แล็ะร่วิม

เป็็นผู้ทรงคุณวิุฒิในการตัด้สิำนผล็การแข่งขัน ตอบัคำาถึาม 

ทางบััญชีระดั้บัป็ระเทศึ ครั�งที�  8 ป็ระจึำาปี็ 2563 

“Thailand Accounting Challenge 2020” เม่�อวัินที� 25 

มกราคม พ.ศึ. 2563 โด้ยมีวัิตถุึป็ระสำงค์เพ่�อเป็็นการส่ำงเสำริม

แล็ะพัฒนาคุณภาพด้้านการศึึกษีาให้็กลุ่็มอาจึารย์แล็ะ 

นิสิำตนักศึึกษีา ซึ�งเป็็นป็ระโยชนแ์ก่สำถึาบัันระด้บััอุด้มศึึกษีา

ที�เปิ็ด้สำอนห็ล็ักสูำตรการบััญชี อันทำาให้็นิสิำตนักศึึกษีา 

ได้้แสำด้งควิามรู้ควิามสำามารถึด้้านบััญชี แล็ะเป็็นแนวิทาง 

ในการสำร้างผล็งานให้็แก่นิสิำตนักศึึกษีาในป็ระเทศึไทย

2. คณะกรรมการตัด้สิำนโครงการป็ระกวิด้คำาขวัิญ 

“สำภาวิิชาชีพบััญชี” เม่�อวัินที� 24 มีนาคม พ.ศึ. 2563 

เพ่�อสำะท้อนถึึงภาพลั็กษีณ์ การด้ำาเนินงาน แล็ะเป้็าห็มาย

ของสำภาวิิชาชีพบััญชีทั�งในปั็จึจึุบัันแล็ะอนาคต โด้ยมี 

วัิตถุึป็ระสำงค์เพ่�อเปิ็ด้โอกาสำให้็นักเรียน นิสิำต นักศึึกษีาแล็ะ

เป็นผู้้้แทำนสำภาวิชาชีพบัญชีในโครงการต่าง ๆ

ป็ระชาชนทั�วิไป็ส่ำงผล็งานเข้าร่วิมป็ระกวิด้ โด้ยใช้ควิามคิด้

สำร้างสำรรค์คิด้คำาขวัิญที�สำามารถึส่ำ�อควิามห็มายอย่างชัด้เจึน

ด้้วิยถ้ึอยคำางด้งาม

3. เป็็นผู้แทนร่วิมงานในโอกาสำวัินคล้็ายวัินสำถึาป็นา 

กรมสำรรพากร ครบัรอบั 108 ปี็ เม่�อวัินที� 2 กันยายน 

พ.ศึ. 2563 พร้อมเยี�ยมชมนิทรรศึการ “วิิถีึให็ม่...ให็้ภาษีี

เป็็นเร่�องง่าย” (Easy Tax Transforms Your Life)

4. วิิทยากรผู้เสำวินาในโครงการ CPD Non Verify CPD 

For TFAC Member ซึ�งเป็็นห็นึ�งในโครงการ การเสำวินา 

มาตรฐานการส่ำงเสำริมช่วิยเห็ล่็อการพัฒนาควิามรู้ 

ต่อเน่�อง (CPD) แก่ผู้สำอบับััญชีแล็ะสำมาชิกสำภาวิิชาชีพบััญชี 

โด้ยถ่ึายทอด้สำด้ผ่านเฟซบุั�กสำภาวิิชาชีพบััญชี เม่�อวัินที� 

20 กรกฎาคม พ.ศึ. 2563 ในหั็วิข้อ “การกำาห็นด้ราคาโอน 

ห็ลั็กการ เห็ตุผล็แล็ะแนวิทางป็ฏิิบััติให้็ถูึกต้อง”  

คณะกรรมการฯ เห็็นควิรเผยแพร่ควิามรู้ไป็สู่ำภูมิภาค โด้ยสำำานักงานสำาขาพิษีณุโล็กได้้ขอจึัด้อบัรมห็ล็ักสูำตร 

“เจึาะลึ็กปั็ญห็าภาษีีเงินได้้นิติบุัคคล็” เม่�อวัินท่� 24 ตุล็าคม พ.ศึ. 2563 เพ่�อให้็นักบััญชีห็ร่อที�ป็รึกษีาด้้านภาษีีได้้เพิ�มพูน 

ควิามรู้ ควิามเข้าใจึแล็ะ Update ป็ระเด็้นเร่�องภาษีีเงินได้้นิติบุัคคล็ในปั็จึจุึบัันอย่างต่อเน่�องผ่าน Application Zoom 

จึากอาคารสำภาวิิชาชีพบััญชี ถึนนสุำขุมวิิท (21) อโศึก 

การอบรมสำัมมนา ผู้่าน Application Zoom ของสำาขาพิษณุโลัก

ในสำภาวิะเศึรษีฐกิจึที�มีควิามผันผวินป็ระกอบักับัรูป็แบับั

ของธุ์รกิจึที�มีควิามซับัซ้อน ภาครัฐจึึงได้้มีการออกมาตรการ

ทางภาษีีมาเป็็นกล็ไกในการบัริห็ารจัึด้การ แล็ะเพ่�อควิาม

เป็็นธ์รรม

คณะกรรมการฯ ได้้ตระห็นักถึึงควิามสำำาคัญดั้งกล่็าวิ 

จึึงได้้จัึด้ทำาห็ลั็กสูำตรอบัรมสำำาห็รับัด้้านภาษีีอากรที�ออกให็ม่

ห็ร่อป็รับัป็รุงให็ม่ : อบัรมภาษีีออกให็ม่ เพ่�อสำร้างควิามรู้ 

ควิามเข้าใจึในข้อกฎห็มาย กฎระเบัียบัแล็ะมาตรการ 

ทางภาษีีที�มีการเป็ลี็�ยนแป็ล็งให้็แก่ผู้สำนใจึเพ่�อที�จึะสำามารถึ

นำาไป็ป็ฏิิบััติให้็ถูึกต้อง ในปี็ 2563 ได้้แก่

การจััดทำำาหลัักสำ้ตรอบรมสำำาหรับด้านภาษีอากรทำี�ออกใหม่หรือปรับปรุงใหม ่

: อบรมภาษีออกใหม่

ลัำาดับ หลัักสำ้ตร

1
ภาษีีที�ดิ้นแล็ะสิำ�งป็ลู็กสำร้าง... การวิางแผน

แล็ะเตรียมพร้อมก่อนบัังคับัใช้ปี็ 2563

2
Transfer Pricing เจึาะลึ็กกฎห็มาย 

แล็ะปั็ญห็าในทางป็ฏิิบััติจึริง

3
ควิามต่างของบััญชีแล็ะภาษีีเงินได้้

นิติบุัคคล็ที�นักบััญชีควิรรู้
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การเผู้ยแพร่บทำความวิชาการ

เดือนมกราคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “นักบััญชีภาษีีอากร 

กับัควิามต่างของมาตรฐานบััญชี

แล็ะภาษีี”

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “นักบััญชี (การเงิน) 

นักบััญชีภาษีีอากร” 

เดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “บัทบัาทของนักบััญชี 

ภาษีีอากรต่อกำาไรทางบััญชี 

กับักำาไรทางภาษีี” 

เดือนเมษายน 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “ผล็กระทบัด้้านภาษีี 

ของ TFRS 15”

เดือนพฤษภาคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “การบััญชีภาษีีอากร

ใช่ค่อ....ห็ร่อแค่...(เพียง)

ควิามแตกต่างทางบััญชี

กับัภาษีีอากร”

เดือนมิถุุนายน 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “นักบััญชีภาษีีกับักิจึการ 

SME ที�ได้้รับัส่ำงเสำริมการล็งทุน

(BOI)”

เดือนกรกฎาคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “ภาษีีกองทุนรวิม” 

เดือนธันวาคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “มาทำาควิามรู้จัึก 

กับั e-Withholding Tax”
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การเผู้ยแพร่บทำความวิชาการ

เดือนมกราคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “นักบััญชีภาษีีอากร 

กับัควิามต่างของมาตรฐานบััญชี

แล็ะภาษีี”

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “นักบััญชี (การเงิน) 

นักบััญชีภาษีีอากร” 

เดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “บัทบัาทของนักบััญชี 

ภาษีีอากรต่อกำาไรทางบััญชี 

กับักำาไรทางภาษีี” 

เดือนเมษายน 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “ผล็กระทบัด้้านภาษีี 

ของ TFRS 15”

เดือนพฤษภาคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “การบััญชีภาษีีอากร

ใช่ค่อ....ห็ร่อแค่...(เพียง)

ควิามแตกต่างทางบััญชี

กับัภาษีีอากร”

เดือนมิถุุนายน 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “นักบััญชีภาษีีกับักิจึการ 

SME ที�ได้้รับัส่ำงเสำริมการล็งทุน

(BOI)”

เดือนกรกฎาคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “ภาษีีกองทุนรวิม” 

เดือนธันวาคม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง “มาทำาควิามรู้จัึก 

กับั e-Withholding Tax”

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

นโยบายและเป้้าหมาย

สภาวิิชาชีพบััญชี ได้ตระหนักถึึงบัทบัาทที�สำาคััญเกี�ยวิกับัการพัฒนาคัุณภาพวิิชาชีพบััญชี โดยมอบัหมายให้ 

คัณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้านการศึึกษาและเทคัโนโลยีการบััญชี (คัณะกรรมการฯ) จััดกิจักรรมและโคัรงการ 

ทางวิิชาการและการศึึกษา เพ่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรบััญชีบััณฑิิตและการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศึทาง

ที�สอดคัล้องกับัคัวิามต้องการของตลาดวิิชาชีพและการเปลี�ยนแปลงทางเทคัโนโลยี ตลอดจันการพัฒนาคัุณภาพ

นิสิตนักศึึกษาสาขาวิิชาการบััญชีให้มีคัุณภาพสอดคัล้องกับัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามเกณฑิ์มาตรฐานคุัณวิุฒิ

ระดับัปริญญาตรีสาขาวิิชาการบััญชี และมาตรฐานการศึึกษาระหวิ่างประเทศึ รวิมทั�งผลลัพธ์์ผู้เรียนตามมาตรฐาน

การอุดมศึกึษา กจิักรรมและโคัรงการต่าง ๆ  ดงักลา่วิได้รบััคัวิามร่วิมมอือยา่งดจีัากสถึาบันัการศึกึษา องค์ักรธุ์รกิจั

ชั�นนำา ตลอดจันองคั์กรวิิชาชีพขนาดใหญ่ในประเทศึไทยหลายแห่ง โดยได้กำาหนดนโยบัาย เป้าหมาย และแผนการ

ดำาเนินงาน ดังนี�

สนัับสนุันัและร่่วมมือกัับสถาบันักัาร่ศึึกัษาเพืื่�อพัื่ฒนัา

หลักัสูตร่บัญชีีบัณฑิิตทีี่�ตอบสนัองต่อความต้องกัาร่ของ 

ทุี่กัฝ่่ายที่ี�ใช้ีข้อมูลที่างกัาร่บัญชีีเพื่ื�อกัาร่ตัดสินัใจ ทัี่�งนีั� 

ให้ก้ัาวทัี่นัต่อกัาร่เปลี�ยนัแปลงที่างเที่คโนัโลยี เศึร่ษฐกิัจ 

กัาร่ค้าและอุตสาหกัร่ร่ม และตลาดกัาร่เงินั โดยสร้่างกัลไกั 

และโอกัาสให้คณาจาร่ย์นัำาองค์ความรู้่มาใช้ีในัภาคปฏิิบัติจริ่ง 

เพืื่�อนัำาปร่ะสบกัาร่ณ์ไปพัื่ฒนัาใช้ีในักัาร่เรี่ยนักัาร่สอนั
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สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี โดยคณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้แต่งตั�งผูู้้แที่นัให้แก่ั

สถาบันักัาร่ศึึกัษาเพืื่�อพัื่ฒนัาหลักัสูตร่ ตามปร่ะกัาศึกัร่ะที่ร่วง

ศึึกัษาธิิกัาร่ เรื่�อง มาตร่ฐานัคุณวุฒิร่ะดับปริ่ญญาตรี่ 

สาขาวิชีากัาร่บัญชีี สู่กัาร่ปฏิิบัติตาม มคอ.1 ซึึ่�งกัำาหนัด

ให้สถาบันักัาร่ศึึกัษาทีี่�ปร่ะสงค์จะเปิดสอนัหรื่อปรั่บปรุ่ง 

หลักัสูตร่ร่ะดับปริ่ญญาตรี่ สาขาวิชีากัาร่บัญชีีควร่ดำาเนิันักัาร่ 

แต่งตั�งคณะกัร่ร่มกัาร่พัื่ฒนัาหลักัสูตร่ร่ะดับปริ่ญญาตรี่

สาขาวิชีากัาร่บัญชีี ซึึ่�งปร่ะกัอบด้วย กัร่ร่มกัาร่อย่างนั้อย 

5 คนั โดยมีกัร่ร่มกัาร่ผูู้รั้่บผิู้ดชีอบหลกััสูตร่อยา่งนัอ้ย 2 คนั 

โดยในปีี 2563 คณะกรรมการฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมต่่าง ๆ ดังน้�

การจััดให้มีผู้้้แทนจัากสภาวิิชาชีพบัญชี

เพ่อเป้็นผู้้้แทนในการพัฒนาหลักส้ตรให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

กัร่ร่มกัาร่ผูู้้ที่ร่งคุณวุฒิหรื่อผูู้้เชีี�ยวชีาญในัสาขาวิชีา 

กัาร่บัญชีีจากับุคคลภายนัอกัอย่างน้ัอย 2 คนั และผูู้้แที่นั 

ทีี่�ได้รั่บกัาร่แต่งตั�งจากัสภาวิชีาชีีพื่บัญชีีอย่างน้ัอย 1 คนั 

เพืื่�อดำาเนิันักัาร่พัื่ฒนัาหลักัสูตร่ให้สอดคล้องกัับมาตร่ฐานั

คุณวุฒิร่ะดับปร่ิญญาตร่ี สาขาวิชีากัาร่บัญชีี จำานัวนั 

58 หลักัสูตร่ นัอกัจากันีั� คณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้แต่งตั�งผูู้้แที่นั 

ร่่วมเป็นักัร่ร่มกัาร่พัื่ฒนัาหลักัสูตร่ปริ่ญญาโที่ให้แก่ัสถาบันั

กัาร่ศึึกัษา จำานัวนั 5 หลักัสูตร่ และหลักัสูตร่เที่คโนัโลยี

บัณฑิิต (กัาร่บัญชีี) จำานัวนั 5 หลักัสูตร่

จััดป้ระชุมหารือกับตัวิแทน

คณาจัารย์ของสถาบัน 

การศึกษาที�เป้ิดสอนหลักส้ตร

บัญชีบัณฑิิตในการกำาหนด

กรอบหลักส้ตรบัญชีบัณฑิิต 

ที�เป้ิดกวิ้าง เพ่อการพัฒนา 

ให้ทันต่อการเป้ลี�ยนแป้ลง

จััดการชี�แจัง 

ให้ควิามร้้เกี�ยวิกับ

การพัฒนาการศึกษา

ทางการบัญชี

จััดอบรมผู้้้แทน 

สภาวิิชาชีพบัญช ี

เพ่อเป้็นกรรมการ 

พัฒนาหลักส้ตร 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

จััดกิจักรรมส่งเสริม 

และพัฒนาด้านการศึกษา 

(กลุ่มอาจัารย์/ 

กลุ่มนักศึกษา)

แผู้นการดำาเนินงาน

การรับรองป้ริญญาตรีทางการบัญชีให้แก่สถาบันการศึกษา

หลักส้ตรบัญชีบัณฑิิต/หลักส้ตรบริหารธุุรกิจั (การบัญชี)

สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี คณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้พิื่จาร่ณารั่บร่อง

หลักัสูตร่ของสถาบันักัาร่ศึึกัษาทีี่�สอดคล้องกัับมาตร่ฐานั

กัาร่ศึึกัษาร่ะหว่างปร่ะเที่ศึสำาหรั่บผูู้้ปร่ะกัอบวิชีาชีีพื่บัญชีี

ของสถาบันักัาร่ศึึกัษาในัปร่ะเที่ศึ 31 แห่ง โดยมีจำานัวนั

หลักัสูตร่ร่วมทัี่�งสิ�นั 32 หลักัสูตร่ ทัี่�งนีั� ในักัาร่ร่ับร่อง 

ของสภาวิชีาชีีพื่บัญชีี แบ่งออกัเป็นั 2 ส่วนั ได้แก่ั

1. หลัักสููต่รใหมห่รอืหลัักสููต่รปีรบัปีรงุท้ี่�สูภามหาวิิที่ยาลััย

อนุมัติ่ก่อนวัินท้ี่� 28 กุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2560

1) พิื่จาร่ณารั่บร่องปริ่ญญาในัวิชีากัาร่บัญชีีของสถาบันั

อุดมศึึกัษา เพืื่�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่รั่บสมัคร่เป็นัสมาชิีกัสามัญ 

2) พิื่จาร่ณารั่บร่องปริ่ญญาในัวิชีากัาร่บัญชีีของสถาบันั

อุดมศึึกัษา เพืื่�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่รั่บสมัคร่เป็นัสมาชิีกัสามัญ

และกัาร่ขอขึ�นัที่ะเบียนัฝึ่กัหัดงานัและขึ�นัที่ะเบียนัเป็นั 

ผูู้้สอบบัญชีีรั่บอนัุญาต โดยจะต้องเป็นัหลักัสูตร่วิชีา 

กัาร่บญัชีีทีี่�เคยศึึกัษา และสอบผู้า่นั 8 ร่ายวิชีา คือ กัาร่บญัชีี 

ขั�นัต้นั/ชัี�นัต้นั 1 ร่ายวิชีา กัาร่บัญชีี ขั�นักัลาง/ชัี�นักัลาง 

2 ร่ายวิชีา กัาร่บัญชีีขั�นัสูง/ชัี�นัสูง 2 ร่ายวิชีา กัาร่บัญชีีต้นัทุี่นั 

1 ร่ายวิชีา กัาร่สอบบัญชีี 1 ร่ายวิชีา และกัาร่ภาษีอากัร่ 

1 ร่ายวิชีา มีหน่ัวยกิัตอย่างน้ัอยวิชีาละ 3 หน่ัวยกิัต

2. หลัักสููต่รใหมห่รอืหลัักสููต่รปีรบัปีรงุท้ี่�สูภามหาวิิที่ยาลััย

อนุมัติ่หลัังวัินท้ี่� 28 กุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2560 พิื่จาร่ณา

รั่บร่องปริ่ญญาในัวิชีากัาร่บัญชีีของสถาบันัอุดมศึึกัษา 

เพืื่�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่รั่บสมัคร่เป็นัสมาชิีกัสามัญและ 

กัาร่ขอขึ�นัที่ะเบียนัฝึ่กัหัดงานัและขึ�นัที่ะเบียนัเป็นั 

ผูู้้สอบบัญชีีรั่บอนุัญาต 

การรับรองป้ริญญาเทคโนโลยีบัณฑิิต

สาขาวิิชาการบัญชี (ต่อเน่อง)

พิื่จาร่ณารั่บร่องหลักัสูตร่ของสถาบันักัาร่อาชีีวศึึกัษา 

ในัปร่ะเที่ศึ เพื่ื�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่สมัคร่สมาชีิกัวิสามัญ 

สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี จำานัวนัร่วมทัี่�งสิ�นั 2 แห่ง

พิื่จาร่ณากัาร่รั่บร่องวุฒิกัาร่ศึึกัษาเป็นัร่ายบุคคลกัร่ณีสำาเร็่จกัาร่ศึึกัษาจากัสถาบันักัาร่ศึึกัษาในัต่างปร่ะเที่ศึว่ามีคุณสมบัติ 

คร่บถ้วนัเพืื่�อสมัคร่เป็นัสมาชิีกัสามัญของสภาวิชีาชีีพื่บัญชีี และขึ�นัที่ะเบียนัฝึ่กัหัดงานัและขึ�นัที่ะเบียนัเป็นัผูู้้สอบบัญชีี 

รั่บอนุัญาตได้ จำานัวนัร่วมทัี่�งสิ�นั 6 ร่าย  

การรับรองป้ริญญาให้แก่สถาบันการศึกษา 

หลักส้ตรป้ริญญาโท (การบัญชี)

พิื่จาร่ณารั่บร่องปริ่ญญาในัวิชีากัาร่บัญชีีของสถาบันั

อุดมศึึกัษา เพืื่�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่รั่บสมัคร่เป็นัสมาชิีกั

สามัญและกัาร่ขอขึ�นัที่ะเบียนัฝึ่กัหัดงานัและขึ�นัที่ะเบียนั 

เป็นัผูู้้สอบบัญชีีรั่บอนุัญาต จำานัวนัร่วม 1 แห่ง
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สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี โดยคณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้แต่งตั�งผูู้้แที่นัให้แก่ั

สถาบันักัาร่ศึึกัษาเพืื่�อพัื่ฒนัาหลักัสูตร่ ตามปร่ะกัาศึกัร่ะที่ร่วง

ศึึกัษาธิิกัาร่ เรื่�อง มาตร่ฐานัคุณวุฒิร่ะดับปริ่ญญาตรี่ 

สาขาวิชีากัาร่บัญชีี สู่กัาร่ปฏิิบัติตาม มคอ.1 ซึึ่�งกัำาหนัด

ให้สถาบันักัาร่ศึึกัษาทีี่�ปร่ะสงค์จะเปิดสอนัหรื่อปรั่บปรุ่ง 

หลักัสูตร่ร่ะดับปริ่ญญาตรี่ สาขาวิชีากัาร่บัญชีีควร่ดำาเนิันักัาร่ 

แต่งตั�งคณะกัร่ร่มกัาร่พัื่ฒนัาหลักัสูตร่ร่ะดับปริ่ญญาตรี่

สาขาวิชีากัาร่บัญชีี ซึึ่�งปร่ะกัอบด้วย กัร่ร่มกัาร่อย่างนั้อย 

5 คนั โดยมีกัร่ร่มกัาร่ผูู้รั้่บผิู้ดชีอบหลกััสูตร่อยา่งนัอ้ย 2 คนั 

โดยในปีี 2563 คณะกรรมการฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมต่่าง ๆ ดังน้�

การจััดให้มีผู้้้แทนจัากสภาวิิชาชีพบัญชี

เพ่อเป้็นผู้้้แทนในการพัฒนาหลักส้ตรให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

กัร่ร่มกัาร่ผูู้้ที่ร่งคุณวุฒิหรื่อผูู้้เชีี�ยวชีาญในัสาขาวิชีา 

กัาร่บัญชีีจากับุคคลภายนัอกัอย่างน้ัอย 2 คนั และผูู้้แที่นั 

ทีี่�ได้รั่บกัาร่แต่งตั�งจากัสภาวิชีาชีีพื่บัญชีีอย่างน้ัอย 1 คนั 

เพืื่�อดำาเนิันักัาร่พัื่ฒนัาหลักัสูตร่ให้สอดคล้องกัับมาตร่ฐานั

คุณวุฒิร่ะดับปร่ิญญาตร่ี สาขาวิชีากัาร่บัญชีี จำานัวนั 

58 หลักัสูตร่ นัอกัจากันีั� คณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้แต่งตั�งผูู้้แที่นั 

ร่่วมเป็นักัร่ร่มกัาร่พัื่ฒนัาหลักัสูตร่ปริ่ญญาโที่ให้แก่ัสถาบันั

กัาร่ศึึกัษา จำานัวนั 5 หลักัสูตร่ และหลักัสูตร่เที่คโนัโลยี

บัณฑิิต (กัาร่บัญชีี) จำานัวนั 5 หลักัสูตร่

จััดป้ระชุมหารือกับตัวิแทน

คณาจัารย์ของสถาบัน 

การศึกษาที�เป้ิดสอนหลักส้ตร

บัญชีบัณฑิิตในการกำาหนด

กรอบหลักส้ตรบัญชีบัณฑิิต 

ที�เป้ิดกวิ้าง เพ่อการพัฒนา 

ให้ทันต่อการเป้ลี�ยนแป้ลง

จััดการชี�แจัง 

ให้ควิามร้้เกี�ยวิกับ

การพัฒนาการศึกษา

ทางการบัญชี

จััดอบรมผู้้้แทน 

สภาวิิชาชีพบัญช ี

เพ่อเป้็นกรรมการ 

พัฒนาหลักส้ตร 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

จััดกิจักรรมส่งเสริม 

และพัฒนาด้านการศึกษา 

(กลุ่มอาจัารย์/ 

กลุ่มนักศึกษา)

แผู้นการดำาเนินงาน

การรับรองป้ริญญาตรีทางการบัญชีให้แก่สถาบันการศึกษา

หลักส้ตรบัญชีบัณฑิิต/หลักส้ตรบริหารธุุรกิจั (การบัญชี)

สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี คณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้พิื่จาร่ณารั่บร่อง

หลักัสูตร่ของสถาบันักัาร่ศึึกัษาทีี่�สอดคล้องกัับมาตร่ฐานั

กัาร่ศึึกัษาร่ะหว่างปร่ะเที่ศึสำาหรั่บผูู้้ปร่ะกัอบวิชีาชีีพื่บัญชีี

ของสถาบันักัาร่ศึึกัษาในัปร่ะเที่ศึ 31 แห่ง โดยมีจำานัวนั

หลักัสูตร่ร่วมทัี่�งสิ�นั 32 หลักัสูตร่ ทัี่�งนีั� ในักัาร่ร่ับร่อง 

ของสภาวิชีาชีีพื่บัญชีี แบ่งออกัเป็นั 2 ส่วนั ได้แก่ั

1. หลัักสููต่รใหมห่รอืหลัักสููต่รปีรับปีรุงท้ี่�สูภามหาวิิที่ยาลััย

อนุมัติ่ก่อนวัินท้ี่� 28 กุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2560

1) พิื่จาร่ณารั่บร่องปริ่ญญาในัวิชีากัาร่บัญชีีของสถาบันั

อุดมศึึกัษา เพืื่�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่รั่บสมัคร่เป็นัสมาชิีกัสามัญ 

2) พิื่จาร่ณารั่บร่องปริ่ญญาในัวิชีากัาร่บัญชีีของสถาบันั

อุดมศึึกัษา เพืื่�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่รั่บสมัคร่เป็นัสมาชิีกัสามัญ

และกัาร่ขอขึ�นัที่ะเบียนัฝึ่กัหัดงานัและขึ�นัที่ะเบียนัเป็นั 

ผูู้้สอบบัญชีีรั่บอนัุญาต โดยจะต้องเป็นัหลักัสูตร่วิชีา 

กัาร่บญัชีีที่ี�เคยศึึกัษา และสอบผู้า่นั 8 ร่ายวิชีา คือ กัาร่บญัชีี 

ขั�นัต้นั/ชัี�นัต้นั 1 ร่ายวิชีา กัาร่บัญชีี ขั�นักัลาง/ชัี�นักัลาง 

2 ร่ายวิชีา กัาร่บัญชีีขั�นัสูง/ชัี�นัสูง 2 ร่ายวิชีา กัาร่บัญชีีต้นัทุี่นั 

1 ร่ายวิชีา กัาร่สอบบัญชีี 1 ร่ายวิชีา และกัาร่ภาษีอากัร่ 

1 ร่ายวิชีา มีหน่ัวยกิัตอย่างน้ัอยวิชีาละ 3 หน่ัวยกิัต

2. หลัักสููต่รใหมห่รอืหลัักสููต่รปีรบัปีรงุท้ี่�สูภามหาวิิที่ยาลััย

อนุมัติ่หลัังวัินท้ี่� 28 กุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2560 พิื่จาร่ณา

รั่บร่องปริ่ญญาในัวิชีากัาร่บัญชีีของสถาบันัอุดมศึึกัษา 

เพืื่�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่รั่บสมัคร่เป็นัสมาชิีกัสามัญและ 

กัาร่ขอขึ�นัที่ะเบียนัฝึ่กัหัดงานัและขึ�นัที่ะเบียนัเป็นั 

ผูู้้สอบบัญชีีรั่บอนุัญาต 

การรับรองป้ริญญาเทคโนโลยีบัณฑิิต

สาขาวิิชาการบัญชี (ต่อเน่อง)

พิื่จาร่ณารั่บร่องหลักัสูตร่ของสถาบันักัาร่อาชีีวศึึกัษา 

ในัปร่ะเที่ศึ เพื่ื�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่สมัคร่สมาชีิกัวิสามัญ 

สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี จำานัวนัร่วมทัี่�งสิ�นั 2 แห่ง

พิื่จาร่ณากัาร่รั่บร่องวุฒิกัาร่ศึึกัษาเป็นัร่ายบุคคลกัร่ณีสำาเร็่จกัาร่ศึึกัษาจากัสถาบันักัาร่ศึึกัษาในัต่างปร่ะเที่ศึว่ามีคุณสมบัติ 

คร่บถ้วนัเพืื่�อสมัคร่เป็นัสมาชิีกัสามัญของสภาวิชีาชีีพื่บัญชีี และขึ�นัที่ะเบียนัฝึ่กัหัดงานัและขึ�นัที่ะเบียนัเป็นัผูู้้สอบบัญชีี 

รั่บอนุัญาตได้ จำานัวนัร่วมทัี่�งสิ�นั 6 ร่าย  

การรับรองป้ริญญาให้แก่สถาบันการศึกษา 

หลักส้ตรป้ริญญาโท (การบัญชี)

พิื่จาร่ณารั่บร่องปริ่ญญาในัวิชีากัาร่บัญชีีของสถาบันั

อุดมศึึกัษา เพืื่�อปร่ะโยชีน์ัในักัาร่รั่บสมัคร่เป็นัสมาชิีกั

สามัญและกัาร่ขอขึ�นัที่ะเบียนัฝึ่กัหัดงานัและขึ�นัที่ะเบียนั 

เป็นัผูู้้สอบบัญชีีรั่บอนุัญาต จำานัวนัร่วม 1 แห่ง
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การสัมมนาผู้้้แทนสภาวิิชาชีพบัญชีเพ่อทำาควิามเข้าใจัและหารือในการพัฒนา 

หลักส้ตรให้แก่สถาบันการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระหวิ่างป้ระเทศ 

(ฉบับป้รับป้รุง) (IES 2015)

คณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้จัดกัาร่สัมมนัาเกีั�ยวกัับหลักัเกัณฑิ์

ผูู้้ แที่นัสภาวิ ชี า ชีีพื่ บัญ ชีี  ในักัาร่พื่ัฒนัาหลั กั สูตร่ 

สถาบันักัาร่ศึึกัษาต่าง ๆ เพืื่�อให้เป็นัไปตามปร่ะกัาศึ

กัร่ะที่ร่วงศึึกัษาธิิกัาร่ เรื่�อง เกัณฑิ์มาตร่ฐานัคุณวุฒิ 

ร่ะดับปริ่ญญาตรี่ สาขาวิชีากัาร่บัญชีี (มคอ.1) ซึึ่�งได้

กัำาหนัดให้สถาบันัอุดมศึึกัษาแต่งตั�งคณะกัร่ร่มกัาร่พื่ัฒนัา

หลักัสูตร่ร่ะดับปริ่ญญาตรี่ สาขาวิชีากัาร่บัญชีี ทีี่�ได้รั่บ 

กัาร่เสนัอชืี�อจากัสภาวิชีาชีีพื่บัญชีี อย่างน้ัอย 1 คนั เพืื่�อให้

พัื่ฒนัาหลักัสูตร่เป็นัไปตามแนัวที่างเดยีวกัันั และสอดคลอ้ง

กัับมาตร่ฐานัคุณวุฒิร่ะดับปริ่ญญาตรี่ สาขาวิชีากัาร่บัญชีี

โดยได้จัดสัมมนัาหัวข้อ “กัาร่สัมมนัาและกัาร่พื่ัฒนัาครู่ 

ผูู้้สอนัหลักัสูตร่วิชีากัาร่บัญชีีปี พื่.ศึ. 2563” เมื�อวันัทีี่� 

19 มิถุนัายนั พื่.ศึ. 2563 ณ อาคาร่สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี 

ถนันัสุขุมวิที่ 21 (อโศึกั) และกัาร่สัมมนัาผู่้านัโปร่แกัร่ม 

Microsoft Teams โดยมีผูู้้เข้าร่่วมปร่ะชุีมทัี่�งสิ�นั 42 คนั

การสัมมนา “โครงการพัฒนาทักษะการวิิเคราะห์ 

และการนำาเสนอแนวิทางแก้ไขป้ัญหากรณีศึกษาทางธุุรกิจั”

สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี โดยคณะที่ำางานักัาร่จัดงานัแข่งขันักัร่ณี

ศึึกัษาที่างบัญชีีร่ะดับปร่ะเที่ศึ ครั่�งทีี่� 4 ปร่ะจำาปี 2563 

“Thailand Accounting Case Competition” (TACC 

2020) ได้จัดสัมมนัาเกีั�ยวกัับโคร่งกัาร่พัื่ฒนัาทัี่กัษะ 

กัาร่วิเคร่าะห์และกัาร่นัำาเสนัอแนัวที่างแกั้ไขปัญหา 

กัร่ณีศึึกัษาที่างธิุร่กิัจ (กัาร่สัมมนัาเตร่ียมความพื่ร้่อม 

สำาหรั่บกัาร่แข่งขันักัร่ณีศึึกัษา) เมื�อวันัทีี่� 19 มิถุนัายนั 

พื่.ศึ. 2563 โดยสัมมนัาผู้่านั Application Zoom และ 

รั่บชีมกัาร่ถ่ายที่อดสดผู่้านัเฟซึ่บุ�กั 

สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี โดยคณะที่ำางานัโคร่งกัาร่เคร่ือข่าย

หลักัสูตร่ที่างกัาร่บัญชีีในัปร่ะเที่ศึไที่ย (TAP - Net) 

ได้ดำาเนันิักัาร่จดักัาร่ปร่ะชีมุและสมัมนัาที่างวชิีากัาร่ร่ะดบั

ชีาติด้านักัาร่ศึึกัษาที่างกัาร่บัญชีี (AccEC 2020) เมื�อวันัทีี่� 

24 - 25 กัร่กัฎาคม พื่.ศึ. 2563 ณ อาคาร่สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี

ถนันัสุขุมวิที่ 21 (อโศึกั) โดยกัาร่จัดสัมมนัามี 2 รู่ปแบบ 

คือ (1) กัาร่ปร่ะชุีมและสัมมนัาผู่้านั Application Zoom 

(2) กัาร่ปร่ะชุีมและสัมมนัา ณ อาคาร่สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี 

ถนันัสุขุมวิที่ 21 (อโศึกั)

การป้ระชุมและสัมมนาทางวิิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญช ี

Accounting Education Conference: AccEC 2020 “Innovative Learning 

and Teaching in Accounting” 

ทัี่�งนีั� กัาร่จัดสัมมนัาดังกัล่าวมุ่งเน้ันักัาร่ให้ความรู้่เกีั�ยวกัับ 

กัาร่พัื่ฒนัากัาร่เรี่ยนักัาร่สอนัที่างด้านักัาร่บัญชีีให้

แก่ัคณาจาร่ย์ในัหลักัสูตร่ที่างกัาร่บัญชีีทัี่�วปร่ะเที่ศึ 

เพืื่�อยกัร่ะดับมาตร่ฐานักัาร่เรี่ยนักัาร่สอนั และกัาร่พื่ัฒนัา 

ผู้ลงานัที่างวิ ชีากัาร่ที่างด้ านักัาร่ ศึึกัษาที่างบัญ ชีี 

ในัปร่ะเที่ศึไที่ย ซึ่ึ�งเป็นัเป้าหมายสำาคัญปร่ะกัาร่หนึั�ง 

ของสภาวิชีาชีีพื่บัญชีีโดยคณะกัร่ร่มกัาร่ฯ และเครื่อข่าย

หลักัสูตร่บัญชีีในัปร่ะเที่ศึไที่ย

นัอกัจากันีั� ยงัมุ่งให้เกิัดกัาร่แลกัเปลี�ยนัเรี่ยนัรู้่ และถ่ายที่อด

ปร่ะสบกัาร่ณ์กัาร่เรี่ยนักัาร่สอนัเชิีงรุ่กั (Active Learning) 

ทีี่�เน้ันัผูู้้เรี่ยนัเป็นัสำาคัญ กัาร่บูร่ณากัาร่กัาร่เรี่ยนักัาร่สอนั

กัับกัาร่วิจัย กัาร่บริ่กัาร่วิชีากัาร่ หรื่อกัาร่ที่ำานุับำารุ่ง 

ศิึลปวัฒนัธิร่ร่ม ร่ะหว่างสมาชิีกัของเครื่อข่ายทีี่�เข้าร่่วม

ปร่ะชุีมวิชีากัาร่ โดยมีผูู้้เข้าร่่วมปร่ะชีุมและสัมมนัา 

เมื�อวันัทีี่� 24 กัร่กัฎาคม พื่.ศึ. 2563 จำานัวนัร่วมทัี่�งสิ�นั 

93 คนั และวันัทีี่� 25 กัร่กัฎาคม พื่.ศึ. 2563 จำานัวนัร่วม

ทัี่�งสิ�นั 65 คนั 

การสัมมนาเยี�ยมชมธุุรกิจัฟาร์มไก่เนื�อและพบเกษตรกรผู้่าน Application Zoom

สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี โดยคณะที่ำางานั TACC 2020 ได้กัำาหนัดจัดกัาร่สัมมนัา

เยี�ยมชีมธิุร่กิัจฟาร่์มไกั่เนืั�อและพื่บเกัษตร่กัร่ผู้่านั Application Zoom 

เ มื�อ วันัทีี่�  2 กัันัยายนั พื่.ศึ. 2563 ซึึ่� งไ ด้ รั่บความอนุัเคร่าะห์จากั 

บริ่ษัที่ เจริ่ญโภคภัณฑ์ิอาหาร่จำากััด (มหาชีนั) ในักัาร่ให้นิัสิตนัักัศึึกัษา 

ทีี่�ผู่้านัเข้าร่อบ 20 ทีี่ม เยี�ยมชีมและร่ับฟังข้อมูล พื่ร้่อมพืู่ดคุยกัับเกัษตร่กัร่ 

จริ่ง ๆ จากัโร่งงานันัคร่ร่าชีสีมา เพืื่�อนัำาข้อมูลและความรู้่ทีี่�ได้รั่บจากักัาร่

เยี�ยมชีมฟาร์่มมาจัดที่ำากัร่ณีศึึกัษาสำาหรั่บกัาร่แข่งขันัฯ เมื�อวันัทีี่� 19 กัันัยายนั 

พื่.ศึ. 2563 

 
ACCOUNTING  CASE 
COMPETITION 2020
การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ 

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวรรณดี กองวงศ์จันทร์ โทรศัพท์ 02 685 2569 Email : Wandee.ko@tfac.or.th

หรือ tfaccase2020@tfac.or.th, www.tfac.or.th

ชนะเลิศ 

ได้รับโล่และเงินรางวัล

50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้รับโล่และเงินรางวัล

30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้รับโล่และเงินรางวัล

20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 3 

ได้รับโล่และเงินรางวัล

15,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 4 

ได้รับโล่และเงินรางวัล

10,000 บาท

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช

ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

“เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสื่อสารเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการทำางานเป็นทีม”

โล่และเงินรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกัน ทีมละ 5 คน 

โดยแต่ละทีมต้องประกอบไปด้วยนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี

อย่างน้อย 3 คน โดยไม่จำากัดจำานวนทีมในแต่ละสถาบัน 

ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษา 

ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2563

สมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น 

ได้ที่ www.tfac.or.th/TACC2020 

หรือ SCAN QR CODE

78 TFAC ANNUAL REPORT 2020



การสัมมนาผู้้้แทนสภาวิิชาชีพบัญชีเพ่อทำาควิามเข้าใจัและหารือในการพัฒนา 

หลักส้ตรให้แก่สถาบันการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระหวิ่างป้ระเทศ 

(ฉบับป้รับป้รุง) (IES 2015)
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สถาบันักัาร่ศึึกัษาต่าง ๆ เพืื่�อให้เป็นัไปตามปร่ะกัาศึ

กัร่ะที่ร่วงศึึกัษาธิิกัาร่ เรื่�อง เกัณฑิ์มาตร่ฐานัคุณวุฒิ 
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19 มิถุนัายนั พื่.ศึ. 2563 ณ อาคาร่สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี 

ถนันัสุขุมวิที่ 21 (อโศึกั) และกัาร่สัมมนัาผู่้านัโปร่แกัร่ม 

Microsoft Teams โดยมีผูู้้เข้าร่่วมปร่ะชุีมทัี่�งสิ�นั 42 คนั
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ศึึกัษาที่างบัญชีีร่ะดับปร่ะเที่ศึ ครั่�งทีี่� 4 ปร่ะจำาปี 2563 
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วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช

ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

“เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสื่อสารเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการทำางานเป็นทีม”

โล่และเงินรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกัน ทีมละ 5 คน 

โดยแต่ละทีมต้องประกอบไปด้วยนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี

อย่างน้อย 3 คน โดยไม่จำากัดจำานวนทีมในแต่ละสถาบัน 

ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษา 

ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2563

สมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น 

ได้ที่ www.tfac.or.th/TACC2020 

หรือ SCAN QR CODE
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คณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้ดำาเนิันักัาร่จัดกิัจกัร่ร่มส่งเสริ่มกัาร่ศึึกัษาให้แก่ักัลุ่มนิัสิตนัักัศึึกัษา ร่วม 2 ครั่�ง ดังนีั�

1. การจดังานแข่่งข่นัต่อบคำาถามที่างบญัช้ีระดับปีระเที่ศ ครั�งท้ี่� 8 ปีระจำาปีี 2563 “Thailand Accounting Challenge 

2020”  เมื�อวันัทีี่� 25 มกัร่าคม พื่.ศึ. 2563 ณ อาคาร่สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี ถนันัสุขุมวิที่ 21 (อโศึกั) โดยมีวัตถุปร่ะสงค์เพืื่�อเป็นั 

กัาร่ส่งเสริ่มและพัื่ฒนัาคุณภาพื่ด้านักัาร่ศึึกัษาให้กัลุ่มอาจาร่ย์และนิัสิตนัักัศึึกัษา อีกัทัี่�งกัร่ะตุ้นัให้เห็นับที่บาที่สำาคัญของ 

กัาร่ศึึกัษาด้านับัญชีีที่ี�มีต่อกัาร่ปร่ะกัอบวิชีาชีีพื่บัญชีี ซึึ่�งเป็นัปร่ะโยชีน์ัต่อสถาบันักัาร่ศึึกัษาร่ะดับอุดมศึึกัษาที่ี�เปิดหลักัสูตร่

กัาร่บัญชีี และที่ำาให้นิัสิตนัักัศึึกัษาได้แสดงความรู้่ความสามาร่ถด้านับัญชีี ร่วมทัี่�งเป็นัแนัวที่างในักัาร่สร่้างผู้ลงานัให้กัับนิัสิต

นัักัศึึกัษาในัปร่ะเที่ศึไที่ย โดยมีผูู้้สมัคร่เข้าแข่งขันัในัร่อบคัดเลือกั จำานัวนั 143 ทีี่ม จากั 76 สถาบันั และมีผู้ลกัาร่แข่งขันั ดังนีั�

  • รางวัิลัชีนะเลิัศ  จุฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย

  • รองชีนะเลิัศอันดับท้ี่� 1 มหาวิิที่ยาลััยเกษต่รศาสูต่ร์

  • รองชีนะเลิัศอันดับท้ี่� 2 มหาวิิที่ยาลััยรามคำาแหง

  • รองชีนะเลิัศอันดับท้ี่� 3 ม้จำานวิน 2 ท้ี่ม ได้แก่

     มหาวิิที่ยาลััยเกษต่รศาสูต่ร์ แลัะ

     มหาวิิที่ยาลััยธ์รรมศาสูต่ร์

  •รองชีนะเลิัศอันดับท้ี่� 4 จุฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย

2. การจัดงานแข่่งข่ันกรณ้ศึกษาที่างบัญช้ีระดับปีระเที่ศ ครั�งท้ี่� 4 ปีระจำาปีี 2563 “Thailand Accounting Case 

Competition 2020” เมื�อวันัทีี่� 19 กัันัยายนั พื่.ศึ. 2563 ณ อาคาร่สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี ถนันัสุขุมวิที่ 21 (อโศึกั) 

โดยมีวัตถุปร่ะสงค์เพืื่�อส่งเสริ่มสนัับสนุันัให้นิัสิตนัักัศึึกัษาได้แสดงออกัถึงความรู้่ความสามาร่ถในัทัี่กัษะด้านัวิชีาชีีพื่ และ 

นัำาเสนัอผู้ลงานัของนัิสิตนัักัศึึกัษา อาจาร่ย์และบุคลากัร่ที่างกัาร่ศึึกัษาให้ปร่ากัฏิแกั่สาธิาร่ณชีนั เพื่ื�อให้นิัสิตนัักัศึึกัษาเข้าใจ 

ถึงกัาร่บร่ิหาร่งานัขององค์กัร่ธุิร่กิัจอย่างแที่้จริ่ง และฝ่ึกัตนัเองให้มีความพื่ร่้อมในักัาร่ปฏิิบัติงานั สามาร่ถตัดสินัใจแกั้ปัญหา

โดยพิื่จาร่ณาจากัความเร่่งด่วนั มีความคิดริ่เริ่�มสร้่างสร่ร่ค์ ฝึ่กักัาร่ที่ำางานัเป็นัทีี่ม คิดอย่างเป็นัร่ะบบ และเป็นัแนัวที่าง 

ในักัาร่สร้่างผู้ลงานัให้แก่ันิัสิตนัักัศึึกัษาในัปร่ะเที่ศึไที่ย ซึึ่�งมีทีี่มสมัคร่เข้าร่่วมกัาร่แข่งขันัทัี่�งสิ�นั 97 ทีี่ม และส่งบที่วิเคร่าะห์

จำานัวนั 73 ทีี่ม โดยคณะกัร่ร่มกัาร่คัดเลือกัร่ายงานักัร่ณีศึึกัษาจำานัวนั 20 ทีี่ม เพืื่�อเข้าร่่วมกัาร่แข่งขันัในัร่อบคัดเลือกั 

ในัช่ีวงเช้ีา และคัดเลือกัทีี่มเพืื่�อเข้าแข่งขันัในัร่อบชิีงชีนัะเลิศึในัช่ีวงบ่าย จำานัวนั 5 ทีี่ม โดยมีผู้ลกัาร่แข่งขันั ดังนีั�

  • รางวัิลัชีนะเลิัศ  ท้ี่ม Quaran TEAM  มหาวิิที่ยาลััยธ์รรมศาสูต่ร์

  • รองชีนะเลิัศอันดับ 1 ท้ี่ม The Elite จากมหาวิิที่ยาลััยธ์รรมศาสูต่ร์

  • รองชีนะเลิัศอันดับ 2 ท้ี่ม รต่น จากมหาวิิที่ยาลััยธ์รรมศาสูต่ร์

  • รองชีนะเลิัศอันดับ 3 ท้ี่ม INSIDE OUT จากมหาวิิที่ยาลััยรังสิูต่

  • รองชีนะเลิัศอันดับ 4 ท้ี่ม Case From Home จากจุฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย

การจััดกิจักรรมส่งเสริมการศึกษาให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษา

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านมาตรฐานการบัญชี

สภาวิิชาชีพบััญชีมีีการกำาหนดวิิสัยทััศน์อย่ างชัด เจนในเ ร่องของการเ ป็นองค์์กรชั�นนำา ในภูมีิภาค์ 

เพ่อพัฒนาผู�ประกอบัวิิชาชีพบััญชีให�เป็นมีืออาชีพ มีีจรรยาบัรรณเพ่อให�บัริการและพร�อมีรับัการแข่งขัน

ในระดับัสากล การกำาหนดมีาตรฐานการรายงานทัางการเงิน (“มีาตรฐานฯ”) ให�เป็นไปตามีมีาตรฐานสากล

และตามีบัริบัทัของประเทัศไทัยเป็นแผนยุทัธศาสตร์หน่�ง เพ่อทัำาให�รายงานทัางการเงินของกิจการภายใน

ประเทัศไทัย มีีคุ์ณภาพ เช่อถืือได� เป็นไปในรูปแบับัและทัิศทัางเดียวิกัน รวิมีถ่ืงสามีารถืเปรียบัเทัียบั 

ได�ในระดับัสากล

ภาพรวมการดำาเนินงานด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สภาวิิชาชีพบััญชี โดยคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 

การบััญชี (คณะกรรมการฯ) มีการติดตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศ เพ่�อกำาหนด

ทิศทางในการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

สำาหรับัประเทศไทยให้เป็นตาม Roadmap โดยดำาเนิน

การบัริหารจััดการ และสอบัทานให้มีการจััดทำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินให้ครบัถ้้วิน และถู้กต้อง สอดคล้อง

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวิ่างประเทศ 

รวิมทั�งได้ติดตาม และผลักดันมาตรฐานฯ เพ่�อให้ได้รับั

ควิามเห็นชอบัจัากคณะกรรมการกำากับัดูแลการประกอบั

วิิชาชีพบััญชี เพ่�อนำาไปสู่การประกาศในราชกิจัจัานุเบักษา

และให้บัังคับัใช้ได้ ในระหว่ิางกระบัวินการทำางานได้อบัรม

ให้ควิามรู้และสร้างควิามเข้้าใจัเร่�องมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและมาตรฐานการบััญชีแก่กลุ่มบุัคคลต่าง ๆ 

รวิมทั�งหน่วิยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้้องอย่างต่อเน่�อง ตั�งแต่ 

เริ�มพัฒนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จันกระทั�ง 

มีการประกาศใช้ และหลังจัากมาตรฐานฯ ประกาศใช้ 
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คณะกัร่ร่มกัาร่ฯ ได้ดำาเนิันักัาร่จัดกิัจกัร่ร่มส่งเสริ่มกัาร่ศึึกัษาให้แก่ักัลุ่มนิัสิตนัักัศึึกัษา ร่วม 2 ครั่�ง ดังนีั�

1. การจดังานแข่่งข่นัต่อบคำาถามที่างบญัช้ีระดับปีระเที่ศ ครั�งท้ี่� 8 ปีระจำาปีี 2563 “Thailand Accounting Challenge 

2020”  เมื�อวันัทีี่� 25 มกัร่าคม พื่.ศึ. 2563 ณ อาคาร่สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี ถนันัสุขุมวิที่ 21 (อโศึกั) โดยมีวัตถุปร่ะสงค์เพืื่�อเป็นั 

กัาร่ส่งเสริ่มและพัื่ฒนัาคุณภาพื่ด้านักัาร่ศึึกัษาให้กัลุ่มอาจาร่ย์และนิัสิตนัักัศึึกัษา อีกัทัี่�งกัร่ะตุ้นัให้เห็นับที่บาที่สำาคัญของ 

กัาร่ศึึกัษาด้านับัญชีีทีี่�มีต่อกัาร่ปร่ะกัอบวิชีาชีีพื่บัญชีี ซึึ่�งเป็นัปร่ะโยชีน์ัต่อสถาบันักัาร่ศึึกัษาร่ะดับอุดมศึึกัษาที่ี�เปิดหลักัสูตร่

กัาร่บัญชีี และที่ำาให้นิัสิตนัักัศึึกัษาได้แสดงความรู้่ความสามาร่ถด้านับัญชีี ร่วมทัี่�งเป็นัแนัวที่างในักัาร่สร่้างผู้ลงานัให้กัับนิัสิต

นัักัศึึกัษาในัปร่ะเที่ศึไที่ย โดยมีผูู้้สมัคร่เข้าแข่งขันัในัร่อบคัดเลือกั จำานัวนั 143 ทีี่ม จากั 76 สถาบันั และมีผู้ลกัาร่แข่งขันั ดังนีั�

  • รางวัิลัชีนะเลิัศ  จุฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย

  • รองชีนะเลิัศอันดับท้ี่� 1 มหาวิิที่ยาลััยเกษต่รศาสูต่ร์

  • รองชีนะเลิัศอันดับท้ี่� 2 มหาวิิที่ยาลััยรามคำาแหง

  • รองชีนะเลิัศอันดับท้ี่� 3 ม้จำานวิน 2 ท้ี่ม ได้แก่

     มหาวิิที่ยาลััยเกษต่รศาสูต่ร์ แลัะ

     มหาวิิที่ยาลััยธ์รรมศาสูต่ร์

  •รองชีนะเลิัศอันดับท้ี่� 4 จุฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย

2. การจัดงานแข่่งข่ันกรณ้ศึกษาที่างบัญช้ีระดับปีระเที่ศ ครั�งท้ี่� 4 ปีระจำาปีี 2563 “Thailand Accounting Case 

Competition 2020” เมื�อวันัทีี่� 19 กัันัยายนั พื่.ศึ. 2563 ณ อาคาร่สภาวิชีาชีีพื่บัญชีี ถนันัสุขุมวิที่ 21 (อโศึกั) 

โดยมีวัตถุปร่ะสงค์เพืื่�อส่งเสริ่มสนัับสนุันัให้นิัสิตนัักัศึึกัษาได้แสดงออกัถึงความรู้่ความสามาร่ถในัทัี่กัษะด้านัวิชีาชีีพื่ และ 

นัำาเสนัอผู้ลงานัของนัิสิตนัักัศึึกัษา อาจาร่ย์และบุคลากัร่ที่างกัาร่ศึึกัษาให้ปร่ากัฏิแกั่สาธิาร่ณชีนั เพื่ื�อให้นิัสิตนัักัศึึกัษาเข้าใจ 

ถึงกัาร่บร่ิหาร่งานัขององค์กัร่ธุิร่กิัจอย่างแที่้จริ่ง และฝ่ึกัตนัเองให้มีความพื่ร่้อมในักัาร่ปฏิิบัติงานั สามาร่ถตัดสินัใจแกั้ปัญหา

โดยพิื่จาร่ณาจากัความเร่่งด่วนั มีความคิดริ่เริ่�มสร้่างสร่ร่ค์ ฝึ่กักัาร่ที่ำางานัเป็นัทีี่ม คิดอย่างเป็นัร่ะบบ และเป็นัแนัวที่าง 

ในักัาร่สร้่างผู้ลงานัให้แก่ันิัสิตนัักัศึึกัษาในัปร่ะเที่ศึไที่ย ซึึ่�งมีทีี่มสมัคร่เข้าร่่วมกัาร่แข่งขันัทัี่�งสิ�นั 97 ทีี่ม และส่งบที่วิเคร่าะห์

จำานัวนั 73 ทีี่ม โดยคณะกัร่ร่มกัาร่คัดเลือกัร่ายงานักัร่ณีศึึกัษาจำานัวนั 20 ทีี่ม เพืื่�อเข้าร่่วมกัาร่แข่งขันัในัร่อบคัดเลือกั 

ในัช่ีวงเช้ีา และคัดเลือกัทีี่มเพืื่�อเข้าแข่งขันัในัร่อบชิีงชีนัะเลิศึในัช่ีวงบ่าย จำานัวนั 5 ทีี่ม โดยมีผู้ลกัาร่แข่งขันั ดังนีั�

  • รางวัิลัชีนะเลิัศ  ท้ี่ม Quaran TEAM  มหาวิิที่ยาลััยธ์รรมศาสูต่ร์

  • รองชีนะเลิัศอันดับ 1 ท้ี่ม The Elite จากมหาวิิที่ยาลััยธ์รรมศาสูต่ร์

  • รองชีนะเลิัศอันดับ 2 ท้ี่ม รต่น จากมหาวิิที่ยาลััยธ์รรมศาสูต่ร์

  • รองชีนะเลิัศอันดับ 3 ท้ี่ม INSIDE OUT จากมหาวิิที่ยาลััยรังสิูต่

  • รองชีนะเลิัศอันดับ 4 ท้ี่ม Case From Home จากจุฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย

การจััดกิจักรรมส่งเสริมการศึกษาให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษา

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านมาตรฐานการบัญชี

สภาวิิชาชีพบััญชีมีีการกำาหนดวิิสัยทััศน์อย่ างชัด เจนในเ ร่องของการเ ป็นองค์์กรชั�นนำา ในภูมีิภาค์ 

เพ่อพัฒนาผู�ประกอบัวิิชาชีพบััญชีให�เป็นมีืออาชีพ มีีจรรยาบัรรณเพ่อให�บัริการและพร�อมีรับัการแข่งขัน

ในระดับัสากล การกำาหนดมีาตรฐานการรายงานทัางการเงิน (“มีาตรฐานฯ”) ให�เป็นไปตามีมีาตรฐานสากล

และตามีบัริบัทัของประเทัศไทัยเป็นแผนยุทัธศาสตร์หน่�ง เพ่อทัำาให�รายงานทัางการเงินของกิจการภายใน

ประเทัศไทัย มีีคุ์ณภาพ เช่อถืือได� เป็นไปในรูปแบับัและทัิศทัางเดียวิกัน รวิมีถ่ืงสามีารถืเปรียบัเทัียบั 

ได�ในระดับัสากล

ภาพรวมการดำาเนินงานด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สภาวิิชาชีพบััญชี โดยคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 

การบััญชี (คณะกรรมการฯ) มีการติดตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศ เพ่�อกำาหนด

ทิศทางในการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

สำาหรับัประเทศไทยให้เป็นตาม Roadmap โดยดำาเนิน

การบัริหารจััดการ และสอบัทานให้มีการจััดทำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินให้ครบัถ้้วิน และถู้กต้อง สอดคล้อง

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวิ่างประเทศ 

รวิมทั�งได้ติดตาม และผลักดันมาตรฐานฯ เพ่�อให้ได้รับั

ควิามเห็นชอบัจัากคณะกรรมการกำากับัดูแลการประกอบั

วิิชาชีพบััญชี เพ่�อนำาไปสู่การประกาศในราชกิจัจัานุเบักษา

และให้บัังคับัใช้ได้ ในระหว่ิางกระบัวินการทำางานได้อบัรม

ให้ควิามรู้และสร้างควิามเข้้าใจัเร่�องมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและมาตรฐานการบััญชีแก่กลุ่มบุัคคลต่าง ๆ 

รวิมทั�งหน่วิยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้้องอย่างต่อเน่�อง ตั�งแต่ 

เริ�มพัฒนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จันกระทั�ง 

มีการประกาศใช้ และหลังจัากมาตรฐานฯ ประกาศใช้ 
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ลำาดับ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปีที�มีผลบงัคัับใช้

1

ประกาศสภาวิิชาชีพบััญชี ที� 42/2563 เร่�อง ข้้อกำาหนดเพิ�มเติม 

สำาหรับัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับักิจัการที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะ 

เร่�องที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน

2563 (2020) 

เป็นต้นไป

คัวามคัืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

อยา่งไรก็ดี ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานฯ ไดมี้การดำาเนนิ

การตรวิจัสอบัและรับัฟัังควิามคิดเห็นข้องผู้เกี�ยวิข้้อง 

ศึกษาผลกระทบั ประเด็นปัญหา และข้้อคิดเห็นจัาก 

ผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี ผู้ใช้ข้้อมูลทางการเงิน หร่อ 

หน่วิยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้้อง เพ่�อนำาข้้อคิดเห็นต่าง ๆ 

มาพจิัารณาดำาเนนิการกำาหนด ปรบััปรงุมาตรฐานการบััญชี

หร่อหาแนวิทางปฏิิบััติที�เหมาะสม ศึกษาถึ้งแนวิปฏิิบััติ 

ที�ใช้ในประเทศอ่�น รวิมทั�งการจััดทำาตัวิอย่าง คำาชี�แจัง 

เพิ�มเติมที�จัำาเป็น ทั�งนี� สำาหรับัการดำาเนินงานบัางเร่�อง 

ได้มีการแต่งตั�งคณะอนุกรรมการและคณะทำางานภายใต้ 

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีพิจัารณา 

ดำาเนินการหร่อปฏิิบััติการตามวัิตถุ้ประสงค์เพ่�อให้ 

บัรรลุเป้าหมายได้ทันเวิลา

สภาวิิชาชีพบััญชี โดยคณะกรรมการฯ ได้กำาหนดทิศทางการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในประเทศไทยให้เป็นไป

ตาม Roadmap เพ่�อให้มาตรฐานฯ แต่ละฉบัับัมีผลบัังคับัใช้ในประเทศไทยภายหลัง International Accounting Standards 

Board (IASB) ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศ (IFRS) 1 ปี 

วาระปี 2560 - 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้องไทยได้รับัการปรับัปรุงในปี 2563 ให้เป็นไปตามเกณฑ์์ที�กำาหนดขึ้�นโดยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศ ซึ่ึ�งเป็นฉบัับัที�ปรับัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศที�

สิ�นสุดในวัินที� 31 ธันวิาคม พ.ศ. 2562 (Bound volume 2020 consolidated without early application) โดยมีผล

บัังคับัใช้สำาหรับัรอบัระยะเวิลาบััญชีที�เริ�มในหร่อหลังวัินที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รวิมทั�งสิ�นจัำานวิน 21 ฉบัับั โดยแบ่ังออก 

เป็นกลุ่มได้ดังนี�

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

กลุ่มีมีาตรฐาน 

การรายงานทัางการเงิน

ฉบัับัใหมี่

กลุ่มีทัี�ปรับัปรุง 

สาระสำาค์ัญ

กลุ่มีทัี�ปรับัปรุงการอ�างอิง

กรอบัแนวิค์ิดสำาหรับั

การรายงานทัางการเงิน

แนวิปฏิิบััติ 

ทัางการบััญชี 

และได้จััดทำาประกาศสภาวิิชาชีพบััญชีเพิ�มเติมสำาหรับักิจัการ NPAEs จัำานวิน 1 ฉบัับั

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที�อยู่ระหว่ิางกระบัวินการจััดทำา

TAS/TFRS
ปีที�คัาดว่าจะมีผลบังคัับใช้ 

ในประเทศไทย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบัับัที� 17 เร่�อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) พ.ศ. 2567 (2024)

จัดสัมมนาพิจารณ์์/ Focus group เกี�ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. สัมมนาพิจัารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ 

TSIC 7 เม่�อวัินที� 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 

สภาวิิชาชีพบััญชีฯ ถ้นนสุขุ้มวิิท 21 (อโศก) โดยมีผู้เข้้าร่วิม

ประชุมทั�งสิ�น 114 คน

2. สัมมนาพจิัารณ ์(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบัับัที� 7 และฉบัับัที� 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ�มเติม

หลักการปฏิิรูปอัตราดอกเบีั�ยอ้างอิง เม่�อวิันที� 3 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 ณ อาคารสภาวิิชาชีพบััญชีฯ ถ้นนสุขุ้มวิิท 21 

(อโศก) โดยมีผู้เข้้าร่วิมประชุมทั�งสิ�น 195 คน

3. เผยแพร่คลิปวิิดีโอ สรุปหลักการข้องร่างมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบัับัที� 3 เร่�อง การรวิมธุรกิจั 

เม่�อวัินที� 14 เมษายน พ.ศ.2563 ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์ 

สภาวิิชาชีพบััญชี Link >> http://www.tfac.or.th/

Article/Detail/67537

4. เผยแพร่คลิปวิิดีโอ การเน้นยำ�า TFRS 9 และ TFRS 16 

ไม่ได้เล่�อนบัังคับัใช้ เป็นเพียงมาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิ

บัางเร่�องเท่านั�น เม่�อวัินที� 23 เมษายน พ.ศ. 2563 

ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชี Link >> https://www.

tfac.or.th/Article/Detail/123690

5. เผยแพร่คลิปวิิดีโอ เจัาะลึกมาตรการผ่อนปรน 

ทางบััญชี แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผอ่นปรน

ชั�วิคราวิสำาหรับักิจัการที�ให้ควิามช่วิยเหล่อลูกหนี�ที�ได้รับั

ผลกระทบัจัากสถ้านการณ์ที�ส่งผลกระทบัต่อเศรษฐกิจัไทย 

เม่�อวัินที� 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์ 

สภาวิิชาชีพบััญชี Link >> https://www.tfac.or.th/

Article/Detail/123690

6 .  ถ่้ า ยทอดสด ผ่ าน เฟัซึ่ บุั� ก  ตั วิอ ย่ า งประกอบั 

ทำาควิามเข้้าใจัการรับัรู้รายการทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

กรณีการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจัากผู้ให้เช่า เน่�องจัาก

สถ้านการณ์ COVID-19 เม่�อวัินที� 30 เมษายน พ.ศ. 

2563 และเผยแพร่ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชีในรูป

แบับัวิิดีโอ Link >> https://www.tfac.or.th/Article/ 

Detail/123690

7. เผยแพร่คลิปวิิดีโอ ตัวิอย่างประกอบัควิามเข้้าใจัสำาหรับั

แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิ

สำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชีเพ่�อรองรับัผลกระทบั 

จัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวิรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เม่�อวัินที� 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชี Link >>  

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/123690

8 .  เผยแพร่คลิป วิิ ดี โอประกาศสภา วิิชาชีพ บััญชี 

เร่�อง ข้้อกำาหนดเพิ�มเติมสำาหรับัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสำาหรับักิจัการที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะ 

เร่�องที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย ์

เพ่�อการลงทุน ในรูปแบับัวิิดีโอ เม่�อวัินที� 30 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563
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ลำาดับ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปีที�มีผลบงัคัับใช้

1

ประกาศสภาวิิชาชีพบััญชี ที� 42/2563 เร่�อง ข้้อกำาหนดเพิ�มเติม 

สำาหรับัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับักิจัการที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะ 

เร่�องที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน

2563 (2020) 

เป็นต้นไป

คัวามคัืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

อยา่งไรก็ดี ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานฯ ไดมี้การดำาเนนิ

การตรวิจัสอบัและรับัฟัังควิามคิดเห็นข้องผู้เกี�ยวิข้้อง 

ศึกษาผลกระทบั ประเด็นปัญหา และข้้อคิดเห็นจัาก 

ผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี ผู้ใช้ข้้อมูลทางการเงิน หร่อ 

หน่วิยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้้อง เพ่�อนำาข้้อคิดเห็นต่าง ๆ 

มาพจิัารณาดำาเนนิการกำาหนด ปรบััปรงุมาตรฐานการบััญชี

หร่อหาแนวิทางปฏิิบััติที�เหมาะสม ศึกษาถึ้งแนวิปฏิิบััติ 

ที�ใช้ในประเทศอ่�น รวิมทั�งการจััดทำาตัวิอย่าง คำาชี�แจัง 

เพิ�มเติมที�จัำาเป็น ทั�งนี� สำาหรับัการดำาเนินงานบัางเร่�อง 

ได้มีการแต่งตั�งคณะอนุกรรมการและคณะทำางานภายใต้ 

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีพิจัารณา 

ดำาเนินการหร่อปฏิิบััติการตามวัิตถุ้ประสงค์เพ่�อให้ 

บัรรลุเป้าหมายได้ทันเวิลา

สภาวิิชาชีพบััญชี โดยคณะกรรมการฯ ได้กำาหนดทิศทางการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในประเทศไทยให้เป็นไป

ตาม Roadmap เพ่�อให้มาตรฐานฯ แต่ละฉบัับัมีผลบัังคับัใช้ในประเทศไทยภายหลัง International Accounting Standards 

Board (IASB) ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศ (IFRS) 1 ปี 

วาระปี 2560 - 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้องไทยได้รับัการปรับัปรุงในปี 2563 ให้เป็นไปตามเกณฑ์์ที�กำาหนดขึ้�นโดยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศ ซึ่ึ�งเป็นฉบัับัที�ปรับัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศที�

สิ�นสุดในวัินที� 31 ธันวิาคม พ.ศ. 2562 (Bound volume 2020 consolidated without early application) โดยมีผล

บัังคับัใช้สำาหรับัรอบัระยะเวิลาบััญชีที�เริ�มในหร่อหลังวัินที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รวิมทั�งสิ�นจัำานวิน 21 ฉบัับั โดยแบ่ังออก 

เป็นกลุ่มได้ดังนี�

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

กลุ่มีมีาตรฐาน 

การรายงานทัางการเงิน

ฉบัับัใหมี่

กลุ่มีทัี�ปรับัปรุง 

สาระสำาค์ัญ

กลุ่มีทัี�ปรับัปรุงการอ�างอิง

กรอบัแนวิค์ิดสำาหรับั

การรายงานทัางการเงิน

แนวิปฏิิบััติ 

ทัางการบััญชี 

และได้จััดทำาประกาศสภาวิิชาชีพบััญชีเพิ�มเติมสำาหรับักิจัการ NPAEs จัำานวิน 1 ฉบัับั

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที�อยู่ระหว่ิางกระบัวินการจััดทำา

TAS/TFRS
ปีที�คัาดว่าจะมีผลบังคัับใช้ 

ในประเทศไทย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบัับัที� 17 เร่�อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) พ.ศ. 2567 (2024)

จัดสัมมนาพิจารณ์์/ Focus group เกี�ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. สัมมนาพิจัารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ 

TSIC 7 เม่�อวัินที� 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 

สภาวิิชาชีพบััญชีฯ ถ้นนสุขุ้มวิิท 21 (อโศก) โดยมีผู้เข้้าร่วิม

ประชุมทั�งสิ�น 114 คน

2. สัมมนาพจิัารณ ์(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบัับัที� 7 และฉบัับัที� 9 (TFRS 7 และ TFRS 9) เพิ�มเติม

หลักการปฏิิรูปอัตราดอกเบีั�ยอ้างอิง เม่�อวิันที� 3 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 ณ อาคารสภาวิิชาชีพบััญชีฯ ถ้นนสุขุ้มวิิท 21 

(อโศก) โดยมีผู้เข้้าร่วิมประชุมทั�งสิ�น 195 คน

3. เผยแพร่คลิปวิิดีโอ สรุปหลักการข้องร่างมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบัับัที� 3 เร่�อง การรวิมธุรกิจั 

เม่�อวัินที� 14 เมษายน พ.ศ.2563 ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์ 

สภาวิิชาชีพบััญชี Link >> http://www.tfac.or.th/

Article/Detail/67537

4. เผยแพร่คลิปวิิดีโอ การเน้นยำ�า TFRS 9 และ TFRS 16 

ไม่ได้เล่�อนบัังคับัใช้ เป็นเพียงมาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิ

บัางเร่�องเท่านั�น เม่�อวัินที� 23 เมษายน พ.ศ. 2563 

ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชี Link >> https://www.

tfac.or.th/Article/Detail/123690

5. เผยแพร่คลิปวิิดีโอ เจัาะลึกมาตรการผ่อนปรน 

ทางบััญชี แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผอ่นปรน

ชั�วิคราวิสำาหรับักิจัการที�ให้ควิามช่วิยเหล่อลูกหนี�ที�ได้รับั

ผลกระทบัจัากสถ้านการณ์ที�ส่งผลกระทบัต่อเศรษฐกิจัไทย 

เม่�อวัินที� 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์ 

สภาวิิชาชีพบััญชี Link >> https://www.tfac.or.th/

Article/Detail/123690

6 .  ถ่้ า ยทอดสด ผ่ าน เฟัซึ่ บุั� ก  ตั วิอ ย่ า งประกอบั 

ทำาควิามเข้้าใจัการรับัรู้รายการทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

กรณีการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจัากผู้ให้เช่า เน่�องจัาก

สถ้านการณ์ COVID-19 เม่�อวัินที� 30 เมษายน พ.ศ. 

2563 และเผยแพร่ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชีในรูป

แบับัวิิดีโอ Link >> https://www.tfac.or.th/Article/ 

Detail/123690

7. เผยแพร่คลิปวิิดีโอ ตัวิอย่างประกอบัควิามเข้้าใจัสำาหรับั

แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิ

สำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชีเพ่�อรองรับัผลกระทบั 

จัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวิรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เม่�อวัินที� 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็ิบัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชี Link >>  

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/123690

8 .  เผยแพร่คลิป วิิ ดี โอประกาศสภา วิิชาชีพ บััญชี 

เร่�อง ข้้อกำาหนดเพิ�มเติมสำาหรับัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสำาหรับักิจัการที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะ 

เร่�องที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย ์

เพ่�อการลงทุน ในรูปแบับัวิิดีโอ เม่�อวัินที� 30 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563
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ศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศภายใต้คณะกรรมการกำาหนด 

มาตรฐานการบััญชี ได้จััดทำาหนังส่อแสดงควิามคิดเห็น (Comment letter) เกี�ยวิกับัการปรับัปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวิ่างประเทศ โดยควิามเห็นชอบัข้องคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชี และได้นำาส่งไปยังหน่วิยงาน 

ที�เกี�ยวิข้้องได้แก่ IASB และ AOSSG จัำานวิน 4 ฉบัับั ดังนี�

ลำาดบั Comment letter / ED วนัที�นำาส่ง IASB/AOSSG

1
Comment Letter: IFRS Standards Exposure Draft ED/2020/ 

1 - Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2
วัินที� 25 มิถุ้นายน พ.ศ. 2563

2

Comment Letter: IFRS Standards Exposure Draft ED/2020/ 

3 - Classification of Liabilities as Current or Non-current— 

Deferral of Effective Date

วัินที� 25 มิถุ้นายน พ.ศ. 2563

3
Comment Letter: IFRS Standards Exposure Draft ED/2020/ 

2 – Covid 19-Related Rent
วัินที� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

4
Comment Letter: IFRS Standards Exposure Draft ED/2019/ 

7 - General presentation disclosures
วัินที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ตอบคัำาถามเกี�ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบััญชี ภายใต้การมอบัหมายจัากคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชี

ได้เปิดช่องทางสำาหรับัการส่งคำาถ้ามข้องสมาชิกสภาวิิชาชีพบััญชีทางอีเมล Academic-fap@tfac.or.th ซึ่ึ�งเป็น 

การตอบัคำาถ้ามลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการจัากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สมาชิกสามารถ้ประยุกต์ใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และเพ่�อเสริมสร้างควิามรู้ทางบััญชีสำาหรับัสมาชิกและบุัคคลทั�วิไปในวิงกว้ิาง โดยมีการตอบัคำาถ้าม

เพิ�มเติมตามหมวิดหมู่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวิลา ดังนี�

	 1)	การนำำามาตรฐานำการรายงานำทางการเงินำมาถืือปฏิิบััติ

	 2)	การบัันำทึกบััญชีีทั�วไป

	 3)	ที�ดิินำ	อาคารและอุปกรณ์์

	 4)	เครื�องมือทางการเงินำ

	 5)	อื�นำ	ๆ

	 6)	สััญญาเช่ีา

	 7)	งบัการเงินำรวม

	 8)	สิันำทรัพย์ไม่มีตัวตนำ

	 9)	มาตรฐานำการรายงานำทางการเงินำสัำาหรับักิจการ 

	 				ที�ไม่มีส่ัวนำได้ิเสีัยสัาธารณ์ะ	(TFRS	for	NPAEs)

	 10)	เงินำลงทุนำในำบัริษััทร่วมและการร่วมค้า

เดือนมกราคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง ผลกระทบัจัากการใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบัับัที� ่16 เร่�อ่ง สัญญาเช่า

เดือนมกราคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง TFRS 16 สัญญาเช่าสำาหรับัสินทรัพย์อ้างอิง 

มูลค่าตำ�า

เดือนพฤษภาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง ตัวิอย่างประกอบัควิามเข้้าใจั สำาหรับั 

แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผ่อนปรน

ชั�วิคราวิสำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชี 

เพ่�อรองรับัผลกระทบัจัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาด

ข้องโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เดือนกันยายน 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง  ตัวิอย่างประกอบัควิามเข้้าใจั สำาหรับัประกาศ

สภาวิิชาชีพบััญชีเร่�องข้้อกำาหนดเพิ�มเติม 

สำาหรับัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สำาหรับักิจัการที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะเร่�องที�ดิน

อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน

การจัดทำาบทคัวามและเอกสารวิชาการ
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ศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศภายใต้คณะกรรมการกำาหนด 

มาตรฐานการบััญชี ได้จััดทำาหนังส่อแสดงควิามคิดเห็น (Comment letter) เกี�ยวิกับัการปรับัปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวิ่างประเทศ โดยควิามเห็นชอบัข้องคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชี และได้นำาส่งไปยังหน่วิยงาน 

ที�เกี�ยวิข้้องได้แก่ IASB และ AOSSG จัำานวิน 4 ฉบัับั ดังนี�

ลำาดบั Comment letter / ED วนัที�นำาส่ง IASB/AOSSG

1
Comment Letter: IFRS Standards Exposure Draft ED/2020/ 

1 - Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2
วัินที� 25 มิถุ้นายน พ.ศ. 2563

2

Comment Letter: IFRS Standards Exposure Draft ED/2020/ 

3 - Classification of Liabilities as Current or Non-current— 

Deferral of Effective Date

วัินที� 25 มิถุ้นายน พ.ศ. 2563

3
Comment Letter: IFRS Standards Exposure Draft ED/2020/ 

2 – Covid 19-Related Rent
วัินที� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

4
Comment Letter: IFRS Standards Exposure Draft ED/2019/ 

7 - General presentation disclosures
วัินที� 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ตอบคัำาถามเกี�ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบััญชี ภายใต้การมอบัหมายจัากคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชี

ได้เปิดช่องทางสำาหรับัการส่งคำาถ้ามข้องสมาชิกสภาวิิชาชีพบััญชีทางอีเมล Academic-fap@tfac.or.th ซึ่ึ�งเป็น 

การตอบัคำาถ้ามลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการจัากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สมาชิกสามารถ้ประยุกต์ใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และเพ่�อเสริมสร้างควิามรู้ทางบััญชีสำาหรับัสมาชิกและบุัคคลทั�วิไปในวิงกว้ิาง โดยมีการตอบัคำาถ้าม

เพิ�มเติมตามหมวิดหมู่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวิลา ดังนี�

	 1)	การนำำามาตรฐานำการรายงานำทางการเงินำมาถืือปฏิิบััติ

	 2)	การบัันำทึกบััญชีีทั�วไป

	 3)	ที�ดิินำ	อาคารและอุปกรณ์์

	 4)	เครื�องมือทางการเงินำ

	 5)	อื�นำ	ๆ

	 6)	สััญญาเช่ีา

	 7)	งบัการเงินำรวม

	 8)	สิันำทรัพย์ไม่มีตัวตนำ

	 9)	มาตรฐานำการรายงานำทางการเงินำสัำาหรับักิจการ 

	 				ที�ไม่มีส่ัวนำได้ิเสีัยสัาธารณ์ะ	(TFRS	for	NPAEs)

	 10)	เงินำลงทุนำในำบัริษััทร่วมและการร่วมค้า

เดือนมกราคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง ผลกระทบัจัากการใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบัับัที� ่16 เร่�อ่ง สัญญาเช่า

เดือนมกราคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง TFRS 16 สัญญาเช่าสำาหรับัสินทรัพย์อ้างอิง 

มูลค่าตำ�า

เดือนพฤษภาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง ตัวิอย่างประกอบัควิามเข้้าใจั สำาหรับั 

แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผ่อนปรน

ชั�วิคราวิสำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชี 

เพ่�อรองรับัผลกระทบัจัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาด

ข้องโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เดือนกันยายน 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง  ตัวิอย่างประกอบัควิามเข้้าใจั สำาหรับัประกาศ

สภาวิิชาชีพบััญชีเร่�องข้้อกำาหนดเพิ�มเติม 

สำาหรับัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สำาหรับักิจัการที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะเร่�องที�ดิน

อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน

การจัดทำาบทคัวามและเอกสารวิชาการ
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การให้คัวามเห็นต่อข้อหารือของหน่วยงานภายนอก

ได้เชิญผู้แทนจัากหน่วิยงานภายนอกเข้้าร่วิมประชุม เพ่�อให้ข้้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวิกับัข้้อหาร่อด้านมาตรฐานการบััญชี 

และได้พิจัารณาให้ควิามคิดเห็นตามหลักการข้องมาตรฐานการบััญชี ดังนี�

ลำาดบั ข้อหารือเร่อง

1. พิจัารณาข้้อหาร่อเร่�องมาตรฐานการบััญชี ฉบัับัที� 12 เร่�อง ภาษีเงินได้รอตัดบััญชี

2.
พิจัารณาข้้อหาร่อเร่�อง “การบัันทึกรายการบััญชีเกี�ยวิกับัการออกแบับัและเสนอข้ายโทเคนดิจิัทัล 

และการประกอบัธุรกิจัสินทรัพย์ดิจิัทัลตามพระราชกำาหนดการประกอบัธุรกิจัสินทรัพย์ดิจิัทัล พ.ศ. 2561”

3.
ข้อหาร่อในประเด็นการบัันทึกบััญชีจัากการแก้ไข้สัญญาโครงการระบับัทางด่วินขั้�นที� 2 (ทางพิเศษศรีรัช 

รวิมถึ้งส่วินดี) และสัญญาโครงการทางด่วินสายบัางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถ้ยา)”

4.
การบัันทึกค่าจ้ัางพัฒนาและปรับัปรุงระบับั MDMs เพิ�มเติมภายหลังจัากที�ซ่ึ่�อ และค่าจ้ัางพัฒนา 

และปรับัปรุงระบับัเว็ิบัไซึ่ต์ข้องบัริษัท

5.
พิจัารณาแนวิทางตอบัข้้อหาร่อเร่�อง “การบัันทึกรายการบััญชีเกี�ยวิกับัการออกแบับัและเสนอข้ายโทเคนดิจิัทัล

และการประกอบัธุรกิจัสินทรัพย์ดิจิัทัลตามพระราชกำาหนดการประกอบัธุรกิจัสินทรัพย์ดิจิัทัล พ.ศ. 2561”

6.

พิจัารณาหนังส่อตอบัข้้อหาร่อเร่�อง “ข้อหาร่อในประเด็นการบัันทึกบััญชีจัากการแก้ไข้สัญญา 

โครงการระบับัทางด่วินขั้�นที� 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวิมถึ้งส่วินดี) และสัญญาโครงการทางด่วิน 

สายบัางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถ้ยา)”

วาระปี 2563 - 2566

กลุ่มที�ปรับปรุง 

ในสาระสำาคััญ

กลุ่มที�ปรับัปรุงในสาระสำาคัญ (ประกอบัด้วิย

TFRS 1/ TFRS 4/ TFRS 7/TFRS 9/TFRS 16*)

ปีที�มีผลบัังคับัใช้ 2564 (2021) จำานำวนำ	5	ฉบัับั

ความคืบหน้้า อยู่่�ระหว่�างนำำาเสนำอ 
คณะกรรมการกำาหนำดมาตรฐานำการบััญชีี
ครั�งทีี่� 6 ในำวั่นำทีี่� 19 กุมภาพัันำธ์์ พั.ศ. 2564

แนวปฏิิบัติ

ทางการบัญชี

แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี 

เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน และการเปิดเผย 

ข้้อมูลสำาหรับัธุรกิจัประกันภัย

ปีที�มีผลบัังคับัใช้ี 2564 (2021) จำานำวนำ	1	ฉบัับั

ความคืบหน้้า อยู่่�ระหว่�างนำำาเสนำอ 
คณะกรรมการกำาหนำดมาตรฐานำการบััญชีี
ครั�งทีี่� 6 ในำวั่นำทีี่� 19 กุมภาพัันำธ์์ พั.ศ. 2564

แนวิปฏิิบััติทางการบััญชีสำาหรับั

การบัันทึกบััญชีสำาหรับัสินทรัพย์ประเภท

อาคารชุด (ปรับัปรุงใหม่)

จำานำวนำ	1	ฉบัับั

ความคืบหน้้า อยู่่�ระหว่�างการพิัจารณายู่กเลิิก
แนำว่ปฏิิบััติฯ ฉบัับัเดิมแลิะออกคำาชีี�แจงอธิ์บัายู่เหตุผลิ
ของการยู่กเลิิกแนำว่ปฏิิบััติฯ

*การปรับัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบัับัที� 16 เร่�อง สัญญาเช่า เพิ�มเติมข้้อผ่อนปรน
เน่�องจัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรค 
ติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เร่�อง 
การยินยอมการลดค่าเช่า โดยใช้กับัการยินยอม 
ลดค่าเช่าที�เกิดขึ้�นอันเป็นผลโดยตรงจัากสถ้านการณ์ 
COVID-19 ในช่วิงเวิลากับัการจ่ัายชำาระตามสัญญา
เช่าในหร่อก่อนวัินที� 30 มิถุ้นายน พ.ศ. 2564 
ข้ณะนี�อยู่ระหว่ิางรอลงประกาศในราชกิจัจัานุเบักษา

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้องไทยได้รับัการปรับัปรุงในปี 2564 ให้เป็นไปตามเกณฑ์์ที�กำาหนดขึ้�นโดยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศ ซึึ่�งเป็นฉบัับัที�ปรับัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศที�สิ�นสุด

ในวัินที� 31 ธันวิาคม พ.ศ. 2563 (Bound volume 2021 consolidated without early application) โดยมีผลบัังคับัใช้

สำาหรับัรอบัระยะเวิลาบััญชีที�เริ�มในหร่อหลังวัินที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 รวิมจัำานวินทั�งสิ�น 7 ฉบัับั โดยแบ่ังออกเป็นกลุ่มได้ดังนี�

นอกจัากนี� ยังมีแผนการจััดทำาและปรับัปรุงมาตรฐานที�จัะมีผลบัังคับัใช้ในอนาคตอีก 1 ฉบัับั

ลำาดบั TAS/ TFRS ปีที�มีผลบังคัับใช้ จำานวน(ฉบับ) คัวามคืับหน้า

1 TFRS 17 เร่�อง สัญญาประกันภัย 2567 (2024) 1 อยู่ระหว่ิางการยกร่าง
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การให้คัวามเห็นต่อข้อหารือของหน่วยงานภายนอก

ได้เชิญผู้แทนจัากหน่วิยงานภายนอกเข้้าร่วิมประชุม เพ่�อให้ข้้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวิกับัข้้อหาร่อด้านมาตรฐานการบััญชี 

และได้พิจัารณาให้ควิามคิดเห็นตามหลักการข้องมาตรฐานการบััญชี ดังนี�

ลำาดบั ข้อหารือเร่อง

1. พิจัารณาข้้อหาร่อเร่�องมาตรฐานการบััญชี ฉบัับัที� 12 เร่�อง ภาษีเงินได้รอตัดบััญชี

2.
พิจัารณาข้้อหาร่อเร่�อง “การบัันทึกรายการบััญชีเกี�ยวิกับัการออกแบับัและเสนอข้ายโทเคนดิจิัทัล 

และการประกอบัธุรกิจัสินทรัพย์ดิจิัทัลตามพระราชกำาหนดการประกอบัธุรกิจัสินทรัพย์ดิจิัทัล พ.ศ. 2561”

3.
ข้อหาร่อในประเด็นการบัันทึกบััญชีจัากการแก้ไข้สัญญาโครงการระบับัทางด่วินขั้�นที� 2 (ทางพิเศษศรีรัช 

รวิมถึ้งส่วินดี) และสัญญาโครงการทางด่วินสายบัางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถ้ยา)”

4.
การบัันทึกค่าจ้ัางพัฒนาและปรับัปรุงระบับั MDMs เพิ�มเติมภายหลังจัากที�ซ่ึ่�อ และค่าจ้ัางพัฒนา 

และปรับัปรุงระบับัเว็ิบัไซึ่ต์ข้องบัริษัท

5.
พิจัารณาแนวิทางตอบัข้้อหาร่อเร่�อง “การบัันทึกรายการบััญชีเกี�ยวิกับัการออกแบับัและเสนอข้ายโทเคนดิจิัทัล

และการประกอบัธุรกิจัสินทรัพย์ดิจิัทัลตามพระราชกำาหนดการประกอบัธุรกิจัสินทรัพย์ดิจิัทัล พ.ศ. 2561”

6.

พิจัารณาหนังส่อตอบัข้้อหาร่อเร่�อง “ข้อหาร่อในประเด็นการบัันทึกบััญชีจัากการแก้ไข้สัญญา 

โครงการระบับัทางด่วินขั้�นที� 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวิมถึ้งส่วินดี) และสัญญาโครงการทางด่วิน 

สายบัางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถ้ยา)”

วาระปี 2563 - 2566

กลุ่มที�ปรับปรุง 

ในสาระสำาคััญ

กลุ่มที�ปรับัปรุงในสาระสำาคัญ (ประกอบัด้วิย

TFRS 1/ TFRS 4/ TFRS 7/TFRS 9/TFRS 16*)

ปีที�มีผลบัังคับัใช้ 2564 (2021) จำานำวนำ	5	ฉบัับั

ความคืบหน้้า อยู่่�ระหว่�างนำำาเสนำอ 
คณะกรรมการกำาหนำดมาตรฐานำการบััญชีี
ครั�งทีี่� 6 ในำวั่นำทีี่� 19 กุมภาพัันำธ์์ พั.ศ. 2564

แนวปฏิิบัติ

ทางการบัญชี

แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี 

เร่�อง เคร่�องม่อทางการเงิน และการเปิดเผย 

ข้้อมูลสำาหรับัธุรกิจัประกันภัย

ปีที�มีผลบัังคับัใช้ี 2564 (2021) จำานำวนำ	1	ฉบัับั

ความคืบหน้้า อยู่่�ระหว่�างนำำาเสนำอ 
คณะกรรมการกำาหนำดมาตรฐานำการบััญชีี
ครั�งทีี่� 6 ในำวั่นำทีี่� 19 กุมภาพัันำธ์์ พั.ศ. 2564

แนวิปฏิิบััติทางการบััญชีสำาหรับั

การบัันทึกบััญชีสำาหรับัสินทรัพย์ประเภท

อาคารชุด (ปรับัปรุงใหม่)

จำานำวนำ	1	ฉบัับั

ความคืบหน้้า อยู่่�ระหว่�างการพิัจารณายู่กเลิิก
แนำว่ปฏิิบััติฯ ฉบัับัเดิมแลิะออกคำาชีี�แจงอธิ์บัายู่เหตุผลิ
ของการยู่กเลิิกแนำว่ปฏิิบััติฯ

*การปรับัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบัับัที� 16 เร่�อง สัญญาเช่า เพิ�มเติมข้้อผ่อนปรน
เน่�องจัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรค 
ติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เร่�อง 
การยินยอมการลดค่าเช่า โดยใช้กับัการยินยอม 
ลดค่าเช่าที�เกิดขึ้�นอันเป็นผลโดยตรงจัากสถ้านการณ์ 
COVID-19 ในช่วิงเวิลากับัการจ่ัายชำาระตามสัญญา
เช่าในหร่อก่อนวัินที� 30 มิถุ้นายน พ.ศ. 2564 
ข้ณะนี�อยู่ระหว่ิางรอลงประกาศในราชกิจัจัานุเบักษา

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้องไทยได้รับัการปรับัปรุงในปี 2564 ให้เป็นไปตามเกณฑ์์ที�กำาหนดขึ้�นโดยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศ ซึึ่�งเป็นฉบัับัที�ปรับัปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศที�สิ�นสุด

ในวัินที� 31 ธันวิาคม พ.ศ. 2563 (Bound volume 2021 consolidated without early application) โดยมีผลบัังคับัใช้

สำาหรับัรอบัระยะเวิลาบััญชีที�เริ�มในหร่อหลังวัินที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 รวิมจัำานวินทั�งสิ�น 7 ฉบัับั โดยแบ่ังออกเป็นกลุ่มได้ดังนี�

นอกจัากนี� ยังมีแผนการจััดทำาและปรับัปรุงมาตรฐานที�จัะมีผลบัังคับัใช้ในอนาคตอีก 1 ฉบัับั

ลำาดบั TAS/ TFRS ปีที�มีผลบังคัับใช้ จำานวน(ฉบับ) คัวามคืับหน้า

1 TFRS 17 เร่�อง สัญญาประกันภัย 2567 (2024) 1 อยู่ระหว่ิางการยกร่าง
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จัดสัมมนาพิจารณ์์/ Focus group เกี�ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. การเสวินาเร่�อง Discussion Paper: Business Combinations – 

Disclosures, Goodwill and Impairment เม่�อวัินที� 25 พฤศจิักายน  

พ.ศ. 2563 ผ่านการถ่้ายทอดสดทางเฟัซึ่บุั�ก โดยมีผู้เข้้ารับัชม 

ทั�งสิ�น 394 คน

2. การเสวินาคำาชี�แจัง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ 

หลังจัากวิันสิ�นสุดแนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผ่อนปรน

ชั�วิคราวิสำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชีเพ่�อรองรับัผลกระทบั

จัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เม่�อวัินที� 18 ธันวิาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการถ่้ายทอดสด 

ทางเฟัซึ่บุั�ก โดยมีผู้เข้้ารับัชมทั�งสิ�น 575 คน

ศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศภายใต้คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบััญชี ได้จััดทำาหนังส่อแสดงควิามคิดเห็น (Comment letter) เกี�ยวิกับัการปรับัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ระหว่ิางประเทศ ภายใต้ควิามเห็นชอบัข้องคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชี และได้นำาส่งไปยังหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้้อง

ได้แก่ IASB และ AOSSG จัำานวิน 1 ฉบัับั ดังนี�

ลำาดบั Comment letter / DP

วนัที�นำาส่ง 

IASB/AOSSG

1
Comment Letter: IFRS Standards Discussion Paper DP/2020/1 Business Com-

binations—Disclosures, Goodwill and Impairment

วัินที� 18 ธันวิาคม 

พ.ศ. 2563

ตอบคัำาถามเกี�ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบััญชี ภายใต้ 

การมอบัหมายจัากคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 

การบััญชีได้เปิดช่องทางสำาหรับัการส่งคำาถ้ามข้องสมาชิก

สภาวิิชาชีพบััญชีทางอีเมล Academic-fap@tfac.or.th 

ซึึ่� ง เป็นการตอบัคำาถ้ามลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการ 

จัากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สมาชิกสามารถ้

ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

เพ่�อเสริมสร้างควิามรู้ทางบััญชีสำาหรับัสมาชิกและบุัคคล

ทั�วิไปในวิงกว้ิาง โดยมีการตอบัคำาถ้ามเพิ�มเติมตาม 

หมวิดหมู่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวิลา ดังนี�

1)	ที�ดิินำ	อาคารและอุปกรณ์์

2)	สััญญาเช่ีา

3)	มาตรฐานำการรายงานำทางการเงินำสัำาหรับักิจการ 

				ที�ไม่มีส่ัวนำได้ิเสีัยสัาธารณ์ะ	(TFRS	for	NPAEs)

4)	รายได้ิ

5)	การรวมธุรกิจ

6)	เครื�องมือทางการเงินำ

7)	การนำำาเสันำองบัการเงินำ

8)	การบัันำทึกบััญชีีทั�วไป

9)	การนำำามาตรฐานำการรายงานำทางการเงินำมาถืือปฏิิบััติ

10)	สััญญาเช่ีา

การให้คัวามเห็นต่อข้อหารือของหน่วยงานภายนอก

ได้เชิญผู้แทนจัากหน่วิยงานภายนอกเข้้าร่วิมประชุม เพ่�อให้ข้้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวิกับัข้้อหาร่อด้านมาตรฐานการบััญชี 

และได้พิจัารณาให้ควิามคิดเห็นตามหลักการข้องมาตรฐานการบััญชี ดังนี�

ลำาดบั ข้อหารือเร่อง

1 ผลประโยชน์ระยะสั�นข้องพนักงาน

2
พิจัารณาข้้อหาร่อเร่�อง “Request for Exemption to do a revaluation in 2020  

as part of the temporary relief measures on accounting alternatives under the COVID-19” 

เดือนธัันวาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง รูปแบับัการปรับัปรุง

มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินใหม่

เดือนธัันวาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

คำาชี�แจัง เร่�อง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้หลังจัาก 

วัินสิ�นสุดแนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิ

สำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชีเพ่�อรองรับัผลกระทบัจัากสถ้านการณ์

การแพร่ระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เดือนธัันวาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง เกณฑ์์ในการนำาไปสู่ข้้อสรุปข้องคำาชี�แจัง เร่�อง การนำามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมาใช้หลังจัากวัินสิ�นสุดแนวิปฏิิบััติทางการบััญชี 

เร่�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิสำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชี 

เพ่�อรองรับัผลกระทบัจัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวิรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)

เดือนธัันวาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง การใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ในปี 2564 กับัผลกระทบั 

จัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาด 

ข้องโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

จัดทำาบทคัวามและเอกสารวิชาการเผยแพร่เกี�ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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จัดสัมมนาพิจารณ์์/ Focus group เกี�ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. การเสวินาเร่�อง Discussion Paper: Business Combinations – 

Disclosures, Goodwill and Impairment เม่�อวัินที� 25 พฤศจิักายน  

พ.ศ. 2563 ผ่านการถ่้ายทอดสดทางเฟัซึ่บุั�ก โดยมีผู้เข้้ารับัชม 

ทั�งสิ�น 394 คน

2. การเสวินาคำาชี�แจัง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ 

หลังจัากวิันสิ�นสุดแนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผ่อนปรน

ชั�วิคราวิสำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชีเพ่�อรองรับัผลกระทบั

จัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เม่�อวัินที� 18 ธันวิาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการถ่้ายทอดสด 

ทางเฟัซึ่บุั�ก โดยมีผู้เข้้ารับัชมทั�งสิ�น 575 คน

ศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ิางประเทศภายใต้คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบััญชี ได้จััดทำาหนังส่อแสดงควิามคิดเห็น (Comment letter) เกี�ยวิกับัการปรับัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ระหว่ิางประเทศ ภายใต้ควิามเห็นชอบัข้องคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชี และได้นำาส่งไปยังหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้้อง

ได้แก่ IASB และ AOSSG จัำานวิน 1 ฉบัับั ดังนี�

ลำาดบั Comment letter / DP

วนัที�นำาส่ง 

IASB/AOSSG

1
Comment Letter: IFRS Standards Discussion Paper DP/2020/1 Business Com-

binations—Disclosures, Goodwill and Impairment

วัินที� 18 ธันวิาคม 

พ.ศ. 2563

ตอบคัำาถามเกี�ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบััญชี ภายใต้ 

การมอบัหมายจัากคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 

การบััญชีได้เปิดช่องทางสำาหรับัการส่งคำาถ้ามข้องสมาชิก

สภาวิิชาชีพบััญชีทางอีเมล Academic-fap@tfac.or.th 

ซึึ่� ง เป็นการตอบัคำาถ้ามลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการ 

จัากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สมาชิกสามารถ้

ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 

เพ่�อเสริมสร้างควิามรู้ทางบััญชีสำาหรับัสมาชิกและบุัคคล

ทั�วิไปในวิงกว้ิาง โดยมีการตอบัคำาถ้ามเพิ�มเติมตาม 

หมวิดหมู่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวิลา ดังนี�

1)	ที�ดิินำ	อาคารและอุปกรณ์์

2)	สััญญาเช่ีา

3)	มาตรฐานำการรายงานำทางการเงินำสัำาหรับักิจการ 

				ที�ไม่มีส่ัวนำได้ิเสีัยสัาธารณ์ะ	(TFRS	for	NPAEs)

4)	รายได้ิ

5)	การรวมธุรกิจ

6)	เครื�องมือทางการเงินำ

7)	การนำำาเสันำองบัการเงินำ

8)	การบัันำทึกบััญชีีทั�วไป

9)	การนำำามาตรฐานำการรายงานำทางการเงินำมาถืือปฏิิบััติ

10)	สััญญาเช่ีา

การให้คัวามเห็นต่อข้อหารือของหน่วยงานภายนอก

ได้เชิญผู้แทนจัากหน่วิยงานภายนอกเข้้าร่วิมประชุม เพ่�อให้ข้้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวิกับัข้้อหาร่อด้านมาตรฐานการบััญชี 

และได้พิจัารณาให้ควิามคิดเห็นตามหลักการข้องมาตรฐานการบััญชี ดังนี�

ลำาดบั ข้อหารือเร่อง

1 ผลประโยชน์ระยะสั�นข้องพนักงาน

2
พิจัารณาข้้อหาร่อเร่�อง “Request for Exemption to do a revaluation in 2020  

as part of the temporary relief measures on accounting alternatives under the COVID-19” 

เดือนธัันวาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง รูปแบับัการปรับัปรุง

มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินใหม่

เดือนธัันวาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

คำาชี�แจัง เร่�อง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้หลังจัาก 

วัินสิ�นสุดแนวิปฏิิบััติทางการบััญชี เร่�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิ

สำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชีเพ่�อรองรับัผลกระทบัจัากสถ้านการณ์

การแพร่ระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เดือนธัันวาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง เกณฑ์์ในการนำาไปสู่ข้้อสรุปข้องคำาชี�แจัง เร่�อง การนำามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมาใช้หลังจัากวัินสิ�นสุดแนวิปฏิิบััติทางการบััญชี 

เร่�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วิคราวิสำาหรับัทางเล่อกเพิ�มเติมทางบััญชี 

เพ่�อรองรับัผลกระทบัจัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวิรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)

เดือนธัันวาคัม 2563

เผยแพร่บัทควิามทางวิิชาการ

เร่�อง การใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ในปี 2564 กับัผลกระทบั 

จัากสถ้านการณ์การแพร่ระบัาด 

ข้องโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

จัดทำาบทคัวามและเอกสารวิชาการเผยแพร่เกี�ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ภายใต้้พระราชบััญญัต้ิวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการจรรยาบัรรณทำำาหน้้าทีำ�ใน้การพิจารณาจรรยาบัรรณ 

ของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีเม่�อมีผู้้้กล่่าวิหาหร่อปรากฏต่้อคณะกรรมการจรรยาบัรรณว่ิาผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีหร่อ 

ผู้้้ซ่ึ่�งข่�น้ทำะเบีัยน้ไว้ิกับัสภาวิิชาชีพบััญชีประพฤติ้ผิู้ดจรรยาบัรรณ แล่ะมีหน้้าทีำ�พิจารณาจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ให้เป็น้ไปต้ามกฎหมายทีำ�เกี�ยวิข้อง ดังนี้�

• พระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 หมวิด 7 จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี แล่ะบัทำเฉพาะกาล่มาต้รา 76

• ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 12) เร่�อง การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ พ.ศ. 2549

• ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 19) เร่�อง จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2553 (สำาหรับัการประพฤติ้ผิู้ด 

 จรรยาบัรรณก่อน้วัิน้ทีำ� 28 พฤศจิกายน้พ.ศ. 2561)

• ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 21) เร่�อง การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ (แก้ไขเพิ�มเติ้ม ครั�งทีำ� 1) พ.ศ. 2554

• ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี ว่ิาด้วิยจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2561

• ข้อกำาหน้ดสภาวิิชาชีพบััญชี เร่�อง การกำาหน้ดองค์ประกอบั วิิธีีการแต่้งตั้�งแล่ะอำาน้าจหน้้าทีำ�ของคณะอนุ้กรรมการสอบัสวิน้ 

 เกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ พ.ศ. 2549

• ข้อกำาหน้ดสภาวิิชาชีพบััญชี เร่�อง หลั่กเกณฑ์์แล่ะวิิธีีการสอบัสวิน้ของคณะอนุ้กรรมการสอบัสวิน้ พ.ศ. 2550

• ข้อกำาหน้ดสภาวิิชาชีพบััญชี ว่ิาด้วิยหลั่กเกณฑ์์การรายงาน้แล่ะการพิจารณาการปฏิบััติ้งาน้ของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุ้ญาต้ 

 พ.ศ. 2556

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ผลการดำาเนินงานด้านการพิจารณาจรรยาบรรณของผ้้ประกอบวิชาชีพบัญชี

น้อกจากนี้� ต้ามข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี  (ฉบัับัทีำ� 4) 

เร่�องคุณสมบััติ้แล่ะลั่กษณะต้้องห้ามของน้ายกสภาวิิชาชีพบััญชี 

กรรมการผู้้้ทำรงคุณวุิฒิิ แล่ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

แล่ะหล่ัก เกณฑ์์แล่ะ วิิ ธีีการ เ ล่่อกตั้� ง  พ .ศ .  2563 

คณะกรรมการจรรยาบัรรณยังมีหน้้าทีำ�ประกาศให้มีการเล่่อกตั้�ง 

แล่ะกำาหน้ดวัิน้ประชุมใหญ่เพ่�อดำาเนิ้น้การเล่่อกตั้�ง 

เม่�อต้้องมีการเล่่อกตั้�งน้ายกสภาวิิชาชีพบััญชี กรรมการ

ผู้้้ทำรงคณุวุิฒิิ แล่ะกรรมการสภาวิิชาชพีบััญช ีแล่ะทำำาหน้้าทีำ�

แต่้งตั้�งคณะกรรมการอำาน้วิยการเล่่อกตั้�งเพ่�อทำำาหน้้าทีำ�

ดำาเนิ้น้การเกี�ยวิกับัการเล่่อกตั้�ง 

อำานาจหน้าที่ี�ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ใน้ปี 2563 คณะกรรมการจรรยาบัรรณได้มีประกาศ 

ให้มีการเล่่อกตั้�งแล่ะกำาหน้ดวัิน้ประชุมใหญ่เพ่�อดำาเนิ้น้การ

เล่่อกตั้�ง พรอ้มกับัแต่้งตั้�งคณะกรรมการอำาน้วิยการเล่่อกตั้�ง

เพ่�อทำำาหน้้าทีำ�ดำาเนิ้น้การเกี�ยวิกับัการเล่่อกตั้�งคณะกรรมการ

สภาวิิชาชีพบััญชี ต้ามทีำ�ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 4) 

เร่�องคุณสมบััติ้แล่ะลั่กษณะต้้องห้ามของน้ายกสภาวิิชาชีพบััญชี 

กรรมการผู้้้ทำรงคุณวุิฒิิ แล่ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

แล่ะหลั่กเกณฑ์์แล่ะวิิธีีการเล่่อกตั้�ง พ.ศ. 2563 ได้กำาหน้ด

อำาน้าจหน้้าทีำ�ไว้ิ

1. พิจารณาจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีหร่อ 

ผู้้้ซ่ึ่�งข่�น้ทำะเบัียน้อัน้เกี�ยวิกับัการประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ให้ถู้กต้้องต้ามจรรยาบัรรณแห่งวิิชาชีพบััญชี ต้ามทีำ�บััญญัติ้

ไว้ิใน้พระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547

2. กรรมการจรรยาบัรรณเป็น้เจ้าพนั้กงาน้ต้ามประมวิล่

กฎหมายอาญา (มาต้รา 56) ใน้การปฏิบััติ้หน้้าทีำ�ต้าม 

พระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547

3. ปฏิบััติ้ต้ามพระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 

ข้อบัังคับั ข้อกำาหน้ด แล่ะประกาศของสภาวิิชาชีพบััญชี

 ใน้ส่วิน้ทีำ�เกี�ยวิข้องกับัการปฏิบััติ้งาน้ของคณะกรรมการ

จรรยาบัรรณ

4. กำาหน้ดแล่ะปรับัปรุงแน้วิทำางการดำาเนิ้น้งาน้ของ 

การพิจารณาเร่�องจรรยาบัรรณให้สอดคล่้องกับัมาต้รฐาน้

วิิชาชีพสากล่

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ในการพิจารณาจรรยาบรรณของผ้้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

เม่�อผู้้้กล่่าวิหาหร่อผู้้้เสียหายได้ย่�น้คำากล่่าวิหาคดีควิามผิู้ดต่้อจรรยาบัรรณวิิชาชีพบััญชี โดยระบุัข้อเท็ำจจริงแห่งการประพฤติ้ผิู้ด 

จรรยาบัรรณพร้อมแสดงเอกสารหลั่กฐาน้ประกอบัคำากล่่าวิหาการประพฤติ้ผิู้ดใน้เร่�องดังกล่่าวินั้�น้แล้่วิ จำาเป็น้ต้้อง 

ผู่้าน้กระบัวิน้การใน้การพจิารณาสอบัทำาน้ วิิเคราะห ์กลั่�น้กรองคำากล่่าวิหาดงักล่่าวิกอ่น้ แล่ว้ิจ่งดำาเนิ้น้การสอบัสวิน้พิจารณา

ใน้ประเด็น้ควิามผิู้ดจรรยาบัรรณต้ามคำากล่่าวิหาดังกล่่าวิอยา่งรอบัคอบั เพ่�อพิจารณาตั้ดสิน้แล่ะกำาหน้ดบัทำล่งโทำษทีำ�เหมาะสม 

หร่อยกคำากล่่าวิหา (แล้่วิแต่้กรณี) ต้ามกรอบัพระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 แล่ะหร่อใน้บัางกรณีทีำ�เกี�ยวิข้องกับั

กฎหมายอาญาหร่อกฎหมายแพ่ง จะส่งเร่�องให้แก่ผู้้้มีอำาน้าจบัังคับัใช้กฎหมายเพ่�อดำาเนิ้น้การใน้ส่วิน้ทีำ�เกี�ยวิข้อง
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ภายใต้้พระราชบััญญัต้ิวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการจรรยาบัรรณทำำาหน้้าทีำ�ใน้การพิจารณาจรรยาบัรรณ 

ของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีเม่�อมีผู้้้กล่่าวิหาหร่อปรากฏต่้อคณะกรรมการจรรยาบัรรณว่ิาผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีหร่อ 

ผู้้้ซ่ึ่�งข่�น้ทำะเบีัยน้ไว้ิกับัสภาวิิชาชีพบััญชีประพฤติ้ผิู้ดจรรยาบัรรณ แล่ะมีหน้้าทีำ�พิจารณาจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ให้เป็น้ไปต้ามกฎหมายทีำ�เกี�ยวิข้อง ดังนี้�

• พระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 หมวิด 7 จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี แล่ะบัทำเฉพาะกาล่มาต้รา 76

• ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 12) เร่�อง การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ พ.ศ. 2549

• ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 19) เร่�อง จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2553 (สำาหรับัการประพฤติ้ผิู้ด 

 จรรยาบัรรณก่อน้วัิน้ทีำ� 28 พฤศจิกายน้พ.ศ. 2561)

• ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 21) เร่�อง การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ (แก้ไขเพิ�มเติ้ม ครั�งทีำ� 1) พ.ศ. 2554

• ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี ว่ิาด้วิยจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2561

• ข้อกำาหน้ดสภาวิิชาชีพบััญชี เร่�อง การกำาหน้ดองค์ประกอบั วิิธีีการแต่้งตั้�งแล่ะอำาน้าจหน้้าทีำ�ของคณะอนุ้กรรมการสอบัสวิน้ 

 เกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ พ.ศ. 2549

• ข้อกำาหน้ดสภาวิิชาชีพบััญชี เร่�อง หลั่กเกณฑ์์แล่ะวิิธีีการสอบัสวิน้ของคณะอนุ้กรรมการสอบัสวิน้ พ.ศ. 2550

• ข้อกำาหน้ดสภาวิิชาชีพบััญชี ว่ิาด้วิยหลั่กเกณฑ์์การรายงาน้แล่ะการพิจารณาการปฏิบััติ้งาน้ของผู้้้สอบับััญชีรับัอนุ้ญาต้ 

 พ.ศ. 2556

สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ผลการดำาเนินงานด้านการพิจารณาจรรยาบรรณของผ้้ประกอบวิชาชีพบัญชี

น้อกจากนี้� ต้ามข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี  (ฉบัับัทีำ� 4) 

เร่�องคุณสมบััติ้แล่ะลั่กษณะต้้องห้ามของน้ายกสภาวิิชาชีพบััญชี 

กรรมการผู้้้ทำรงคุณวุิฒิิ แล่ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

แล่ะหล่ัก เกณฑ์์แล่ะ วิิ ธีีการ เ ล่่อกตั้� ง  พ .ศ .  2563 

คณะกรรมการจรรยาบัรรณยังมีหน้้าทีำ�ประกาศให้มีการเล่่อกตั้�ง 

แล่ะกำาหน้ดวัิน้ประชุมใหญ่เพ่�อดำาเนิ้น้การเล่่อกตั้�ง 

เม่�อต้้องมีการเล่่อกตั้�งน้ายกสภาวิิชาชีพบััญชี กรรมการ

ผู้้้ทำรงคณุวุิฒิิ แล่ะกรรมการสภาวิิชาชพีบััญช ีแล่ะทำำาหน้้าทีำ�

แต่้งตั้�งคณะกรรมการอำาน้วิยการเล่่อกตั้�งเพ่�อทำำาหน้้าทีำ�

ดำาเนิ้น้การเกี�ยวิกับัการเล่่อกตั้�ง 

อำานาจหน้าที่ี�ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ใน้ปี 2563 คณะกรรมการจรรยาบัรรณได้มีประกาศ 

ให้มีการเล่่อกตั้�งแล่ะกำาหน้ดวัิน้ประชุมใหญ่เพ่�อดำาเนิ้น้การ

เล่่อกตั้�ง พรอ้มกับัแต่้งตั้�งคณะกรรมการอำาน้วิยการเล่่อกตั้�ง

เพ่�อทำำาหน้้าทีำ�ดำาเนิ้น้การเกี�ยวิกับัการเล่่อกตั้�งคณะกรรมการ

สภาวิิชาชีพบััญชี ต้ามทีำ�ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 4) 

เร่�องคุณสมบััติ้แล่ะลั่กษณะต้้องห้ามของน้ายกสภาวิิชาชีพบััญชี 

กรรมการผู้้้ทำรงคุณวุิฒิิ แล่ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

แล่ะหลั่กเกณฑ์์แล่ะวิิธีีการเล่่อกตั้�ง พ.ศ. 2563 ได้กำาหน้ด

อำาน้าจหน้้าทีำ�ไว้ิ

1. พิจารณาจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีหร่อ 

ผู้้้ซ่ึ่�งข่�น้ทำะเบัียน้อัน้เกี�ยวิกับัการประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ให้ถู้กต้้องต้ามจรรยาบัรรณแห่งวิิชาชีพบััญชี ต้ามทีำ�บััญญัติ้

ไว้ิใน้พระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547

2. กรรมการจรรยาบัรรณเป็น้เจ้าพนั้กงาน้ต้ามประมวิล่

กฎหมายอาญา (มาต้รา 56) ใน้การปฏิบััติ้หน้้าทีำ�ต้าม 

พระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547

3. ปฏิบััติ้ต้ามพระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 

ข้อบัังคับั ข้อกำาหน้ด แล่ะประกาศของสภาวิิชาชีพบััญชี

 ใน้ส่วิน้ทีำ�เกี�ยวิข้องกับัการปฏิบััติ้งาน้ของคณะกรรมการ

จรรยาบัรรณ

4. กำาหน้ดแล่ะปรับัปรุงแน้วิทำางการดำาเนิ้น้งาน้ของ 

การพิจารณาเร่�องจรรยาบัรรณให้สอดคล่้องกับัมาต้รฐาน้

วิิชาชีพสากล่

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ในการพิจารณาจรรยาบรรณของผ้้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

เม่�อผู้้้กล่่าวิหาหร่อผู้้้เสียหายได้ย่�น้คำากล่่าวิหาคดีควิามผิู้ดต่้อจรรยาบัรรณวิิชาชีพบััญชี โดยระบุัข้อเท็ำจจริงแห่งการประพฤติ้ผิู้ด 

จรรยาบัรรณพร้อมแสดงเอกสารหลั่กฐาน้ประกอบัคำากล่่าวิหาการประพฤติ้ผิู้ดใน้เร่�องดังกล่่าวินั้�น้แล้่วิ จำาเป็น้ต้้อง 

ผู่้าน้กระบัวิน้การใน้การพจิารณาสอบัทำาน้ วิิเคราะห ์กลั่�น้กรองคำากล่่าวิหาดงักล่่าวิกอ่น้ แล่ว้ิจ่งดำาเนิ้น้การสอบัสวิน้พจิารณา

ใน้ประเด็น้ควิามผิู้ดจรรยาบัรรณต้ามคำากล่่าวิหาดังกล่่าวิอยา่งรอบัคอบั เพ่�อพิจารณาตั้ดสิน้แล่ะกำาหน้ดบัทำล่งโทำษทีำ�เหมาะสม 

หร่อยกคำากล่่าวิหา (แล้่วิแต่้กรณี) ต้ามกรอบัพระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 แล่ะหร่อใน้บัางกรณีทีำ�เกี�ยวิข้องกับั

กฎหมายอาญาหร่อกฎหมายแพ่ง จะส่งเร่�องให้แก่ผู้้้มีอำาน้าจบัังคับัใช้กฎหมายเพ่�อดำาเนิ้น้การใน้ส่วิน้ทีำ�เกี�ยวิข้อง
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สถิิติิคำำ�กล่่�วห�คำดีีจรรย�บรรณของผู้้�ประกอบวิช�ชีพบัญชีแล่ะหรือผู้้�ให�บริก�รวิช�ชีพบัญชี ย�อนหลั่ง 3 ปี ระหว่�ง 

ปี 2561 ถึิงปี 2563 มีีดัีงนี�

ปี จำานวน (ราย)

จำาแนกประเภที่ผ้้ถู้กกล่าวหา (ราย)

ผ้้สอบบัญชี ผ้้ที่ำาบัญชี อ่นๆ

2561 37 12 14 11

2562 68 33 21 14

2563 41 13 23 5

รวมี 146 58 58 30

คำากล่่าวิหาทีำ�คงค้างมาจาก ปี 2561 ถู่งปี 2562 มีจำาน้วิน้รวิมทัำ�งสิ�น้ 59 คดี เม่�อรวิมคำากล่่าวิหาใน้ปี 2563 อีกจำาน้วิน้ 

41 คดี จ่งมีคำากล่่าวิหาเพ่�อพิจารณาทัำ�งสิ�น้ 100 คดี โดยแบ่ังเป็น้เร่�องร้องเรียน้ทีำ�อย้ร่ะหว่ิางการพิจารณากลั่�น้กรองคำากล่่าวิหา 

เร่�องร้องเรียน้ทีำ�อย้่ระหว่ิางการแต่้งตั้�งคณะอนุ้กรรมการ เร่�องร้องเรียน้ทีำ�อย้่ระหว่ิางการพิจารณาสอบัสวิน้ แล่ะเร่�องร้องเรียน้

ทีำ�ได้ดำาเนิ้น้การพิจารณาแล้่วิเสร็จ มีดังนี้�

ลำาดับ เร่องร้องเรียน (คำากล่าวหา) จำานวน (ราย)

1 ระหว่ิางกลั่�น้กรองคำากล่่าวิหา 24

2 ระหว่ิางการพิจารณาแต่้งตั้�งคณะอนุ้กรรมการสอบัสวิน้ 30

3 ระหว่ิางการพิจารณาสอบัสวิน้ของคณะอนุ้กรรมการสอบัสวิน้ 16

4 พิจารณาแล้่วิเสร็จ 30

รวมี 100

น้อกจากนี้� คณะกรรมการจรรยาบัรรณได้แต้่งตั้�งคณะกรรมการ คณะอนุ้กรรมการแล่ะคณะทำำางาน้ด้าน้การพิจารณา 

จรรยาบัรรณสรุปได้ดังนี้�

1. คำณะกรรมีก�รอำ�นวยก�รเลื่อกตัิ�ง เพ่�อทำำาหน้้าทีำ�ดำาเนิ้น้การให้เป็น้ไปต้ามข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 4) 

เร่�องคุณสมบััติ้แล่ะลั่กษณะต้้องห้ามของน้ายกสภาวิิชาชีพบััญชีกรรมการผู้้้ทำรงคุณวุิฒิิ แล่ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

แล่ะหล่กัเกณฑ์์แล่ะวิิธีีการเล่่อกตั้�ง พ.ศ. 2547 แล่ะขอ้บัังคบััสภาวิิชาชพีบััญช ี(ฉบัับัทีำ� 5) เร่�อง คุณสมบััติ้แล่ะล่กัษณะต้้องหา้ม

การเล่่อกตั้�งหร่อการแต่้งตั้�ง  การดำารงต้ำาแหน่้ง การพ้น้จากต้ำาแหน่้งของประธีาน้คณะกรรมการหร่อกรรมการวิิชาชีพบััญชี 

แต่้ล่ะด้าน้ อำาน้าจหน้้าทีำ� แล่ะการดำาเน้ิน้การอ่�น้ของคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต้่ล่ะด้าน้ พ.ศ. 2547 ทีำ�แก้ไขเพิ�มเต้ิม 

โดยข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 16) (แก้ไขเพิ�มเติ้มครั�งทีำ� 2) พ.ศ. 2550

2. คำณะอนุกรรมีก�รสอบสวน ซ่ึ่�งจะมีองค์ประกอบัของกรรมการจรรยาบัรรณอย่างน้้อยหน่้�งคน้แล่ะอนุ้กรรมการอ่�น้ 

ซ่ึ่�งคณะกรรมการจรรยาบัรรณแต่้งตั้�งจากผู้้้ซ่ึ่�งมีคุณสมบััติ้แล่ะไม่มีลั่กษณะต้้องห้ามต้ามมาต้รา 50 (1) (3) แล่ะ (4) 

แห่งพระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 ต้ามจำาน้วิน้ทีำ�เห็น้สมควิร โดยมีหน้้าทีำ� ดังนี้�

• ดำาเนิ้น้การสอบัสวิน้เร่�องจรรยาบัรรณทีำ�ได้รับัมอบัหมาย

แล่ะพ้น้หน้้าทำี�เม่�อเร่�องถู่งทำี�สุด

• เรียกบุัคคล่ทีำ�เกี�ยวิข้องมาให้ถู้อยคำาหร่อชี�แจงหร่อ 

ทำำาคำาชี�แจงเป็น้หนั้งส่อหร่อส่งบััญชี ทำะเบีัยน้ เอกสารหร่อ

หลั่กฐาน้ใด เพ่�อต้รวิจสอบัหร่อประกอบัการพิจารณา

• เสน้อผู้ล่การสอบัสวิน้ พร้อมทัำ� งควิามเห็น้ ต่้อ 

คณะกรรมการจรรยาบัรรณเพ่�อพิจารณา

• อนุ้กรรมการสอบัสวิน้ทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

แต้่งต้ั�งเป็น้เจ้าพน้ักงาน้ต้ามประมวิล่กฎหมายอาญา 

(มาต้รา 56) ใน้การปฏิบััต้ิหน้้าทีำ�ต้ามพระราชบััญญัต้ ิ

วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547

• ปฏิบััต้หิน้้าทีำ�ต้ามทีำ�กำาหน้ดใน้ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี 

เร่�อง การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ (ฉบัับัทีำ� 12) 

พ.ศ. 2549 แล่ะ (ฉบัับัทีำ� 21) (แก้ไขเพิ�มเติ้มครั�งทีำ� 1) 

พ.ศ. 2554 แล่ะข้อกำาหน้ด

3. คำณะทำำ�ง�นกลั่�นกรองคำำ�กล่่�วห� มีอำาน้าจหน้้าทีำ�

• รวิบัรวิมข้อเท็ำจจริงแล่ะม้ล่แห่งการประพฤติ้ผิู้ด 

จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

• สอบัทำาน้ควิามเพียงพอของเอกสาร หลั่กฐาน้ประกอบั

คำากล่่าวิหา หร่อเร่�องร้องเรียน้ หร่อกรณีปรากฏต้่อ 

คณะกรรมการจรรยาบัรรณ รวิมทัำ�งการพิจารณาสิทำธิีการ 

กล่่าวิหาใน้เบ่ั�องต้้น้

• ดำาเนิ้น้การขอข้อม้ล่ เอกสารหลั่กฐาน้ต่้าง ๆ  ทีำ�เกี�ยวิข้อง

กับัคำากล่่าวิหา หร่อเร่�องร้องเรียน้ หร่อเร่�องกรณีปรากฏ

ต้่อคณะกรรมการจรรยาบัรรณ เพ่�อประกอบัการน้ำาเสน้อ

• กรณมีีปัญหาเกี�ยวิกับัการต้คีวิาม หร่อการรวิบัรวิมต้าม

ประเดน็้คำากล่่าวิหา หรอ่เร่�องร้องเรยีน้ หรอ่เร่�องกรณปีรากฏ

ต้่อคณะกรรมการจรรยาบัรรณ ทำี�มีควิามสล่ับัซึ่ับัซึ่้อน้ 

หร่อเกี�ยวิข้องกบััหลั่กทำางวิิชาการเฉพาะเร่�องต้ามมาต้รฐาน้

การบััญชี มาต้รฐาน้การสอบับััญชี มาต้รฐาน้อ่�น้ใดทีำ� 

เกี�ยวิข้องทีำ�กำาหน้ดต้ามพระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี 

พ.ศ. 2547 หร่อหลั่กกฎหมายนั้�น้ ๆ  ทีำ�เป็น้ส่วิน้ประกอบัการ

พิจารณา  คณะทำำางาน้กลั่�น้กรองคำากล่่าวิหาจะดำาเนิ้น้การ

พิจารณาควิามเพียงพอของเอกสารใน้เบ่ั�องต้้น้ แล่ะอาจขอ

ควิามเห็น้จากผู้้้เชี�ยวิชาญ

• กลั่�น้กรองข้อม้ล่เอกสารหลั่กฐาน้ประกอบัคำากล่่าวิหา 

หรอ่เร่�องร้องเรยีน้ หร่อเร่�องกรณปีรากฏต่้อคณะกรรมการ

จรรยาบัรรณ พร้อมทำำาควิามเห็น้เสน้อคณะกรรมการ

จรรยาบัรรณเพ่�อพิจารณา

• ดำาเนิ้น้การอ่�น้ใด ต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

มอบัหมาย

4. คำณะทำำ�ง�นปรับปรุงหล่ักเกณฑ์์ก�รพิจ�รณ� 

แล่ะล่ง โทำษก�รประพฤ ติิ ผิู้ดีจรรย�บรรณของ 

ผู้้�ประกอบวิช�ชีพบัญชีมีหน้้าทีำ� 

• ศ่กษา รวิบัรวิมรายล่ะเอียด แน้วิทำางปฏิ บัั ติ้ 

หลั่กเกณฑ์์การพิจารณาแล่ะล่งโทำษการประพฤต้ิผิู้ด 

จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

• พิจารณาทำบัทำวิน้ ปรับัปรุง แก้ไข เพิ�มเติ้ม แล่ะกำาหน้ด

แน้วิทำางหร่อหล่ักเกณฑ์์ระดับัโทำษใน้แต้่ล่ะประเด็น้ 

หร่อลั่กษณะควิามผิู้ดทีำ�ต้รวิจพบัจากการสอบัสวิน้ 

• จัดทำำา ร่างหลั่กเกณฑ์์การพิจารณาแล่ะล่งโทำษ 

การประพฤต้ิผิู้ดจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ทีำ� ดำา เ นิ้น้การพิ จารณาแล่้ วิ  เสน้อคณะกรรมการ 

จรรยาบัรรณพิจารณา แล่ะ 

• ดำาเนิ้น้การอ่�น้ใด ต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

มอบัหมาย

 

5. คำณะทำำ�ง�นพิจ�รณ�ก�รปรับปรุงแก�ไขก�รพิจ�รณ�

เกี�ยวกับจรรย�บรรณ มีหน้้าทีำ�

• รวิบัรวิมรายล่ะเอียด พิจารณาประเด็น้ปัญหา 

ข้อเสน้อแน้ะ แล่ะเหตุ้ผู้ล่ประกอบัการปรับัปรุงแก้ไข 

ร่างข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี ว่ิาด้วิยการพิจารณา 

เ กี� ยวิ กับัจรรยาบัรรณ แล่ะเสน้อแน้วิทำางปฏิ บัั ติ้ 

ใน้การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบั 

วิิชาชีพบััญชีต่้อคณะกรรมการจรรยาบัรรณ หร่อ 

ต่้อหน่้วิยงาน้ หร่อคณะกรรมการ หร่อคณะอนุ้กรรมการ

ต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณกำาหน้ด ก่อน้น้ำาเสน้อ

คณะอนุ้กรรมการจัดทำำาร่างข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี 

เพ่�อพิจารณาแล่ะดำาเนิ้น้การ 

• เป็น้ผู้้้แทำน้คณะกรรมการจรรยาบัรรณเพ่�อน้ำาเสน้อ 

ข้อม้ล่ข้างต้้น้ ต่้อหน่้วิยงาน้หร่อคณะกรรมการหร่อ 

คณะอนุ้กรรมการ ต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

กำาหน้ด แล่ะ

• ดำาเนิ้น้การอ่�น้ใดต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

มอบัหมาย
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สถิิติิคำำ�กล่่�วห�คำดีีจรรย�บรรณของผู้้�ประกอบวิช�ชีพบัญชีแล่ะหรือผู้้�ให�บริก�รวิช�ชีพบัญชี ย�อนหลั่ง 3 ปี ระหว่�ง 

ปี 2561 ถึิงปี 2563 มีีดัีงนี�

ปี จำานวน (ราย)

จำาแนกประเภที่ผ้้ถู้กกล่าวหา (ราย)

ผ้้สอบบัญชี ผ้้ที่ำาบัญชี อ่นๆ

2561 37 12 14 11

2562 68 33 21 14

2563 41 13 23 5

รวมี 146 58 58 30

คำากล่่าวิหาทีำ�คงค้างมาจาก ปี 2561 ถู่งปี 2562 มีจำาน้วิน้รวิมทัำ�งสิ�น้ 59 คดี เม่�อรวิมคำากล่่าวิหาใน้ปี 2563 อีกจำาน้วิน้ 

41 คดี จ่งมีคำากล่่าวิหาเพ่�อพิจารณาทัำ�งสิ�น้ 100 คดี โดยแบ่ังเป็น้เร่�องร้องเรียน้ทีำ�อย้ร่ะหว่ิางการพิจารณากลั่�น้กรองคำากล่่าวิหา 

เร่�องร้องเรียน้ทีำ�อย้่ระหว่ิางการแต่้งตั้�งคณะอนุ้กรรมการ เร่�องร้องเรียน้ทีำ�อย้่ระหว่ิางการพิจารณาสอบัสวิน้ แล่ะเร่�องร้องเรียน้

ทีำ�ได้ดำาเนิ้น้การพิจารณาแล้่วิเสร็จ มีดังนี้�

ลำาดับ เร่องร้องเรียน (คำากล่าวหา) จำานวน (ราย)

1 ระหว่ิางกลั่�น้กรองคำากล่่าวิหา 24

2 ระหว่ิางการพิจารณาแต่้งตั้�งคณะอนุ้กรรมการสอบัสวิน้ 30

3 ระหว่ิางการพิจารณาสอบัสวิน้ของคณะอนุ้กรรมการสอบัสวิน้ 16

4 พิจารณาแล้่วิเสร็จ 30

รวมี 100

น้อกจากนี้� คณะกรรมการจรรยาบัรรณได้แต้่งตั้�งคณะกรรมการ คณะอนุ้กรรมการแล่ะคณะทำำางาน้ด้าน้การพิจารณา 

จรรยาบัรรณสรุปได้ดังนี้�

1. คำณะกรรมีก�รอำ�นวยก�รเลื่อกตัิ�ง เพ่�อทำำาหน้้าทีำ�ดำาเนิ้น้การให้เป็น้ไปต้ามข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 4) 

เร่�องคุณสมบััติ้แล่ะลั่กษณะต้้องห้ามของน้ายกสภาวิิชาชีพบััญชีกรรมการผู้้้ทำรงคุณวุิฒิิ แล่ะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี 

แล่ะหล่กัเกณฑ์์แล่ะวิิธีีการเล่่อกตั้�ง พ.ศ. 2547 แล่ะขอ้บัังคบััสภาวิิชาชพีบััญช ี(ฉบัับัทีำ� 5) เร่�อง คุณสมบััติ้แล่ะล่กัษณะต้้องหา้ม

การเล่่อกตั้�งหร่อการแต่้งตั้�ง  การดำารงต้ำาแหน่้ง การพ้น้จากต้ำาแหน่้งของประธีาน้คณะกรรมการหร่อกรรมการวิิชาชีพบััญชี 

แต่้ล่ะด้าน้ อำาน้าจหน้้าทีำ� แล่ะการดำาเน้ิน้การอ่�น้ของคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต้่ล่ะด้าน้ พ.ศ. 2547 ทีำ�แก้ไขเพิ�มเต้ิม 

โดยข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี (ฉบัับัทีำ� 16) (แก้ไขเพิ�มเติ้มครั�งทีำ� 2) พ.ศ. 2550

2. คำณะอนุกรรมีก�รสอบสวน ซ่ึ่�งจะมีองค์ประกอบัของกรรมการจรรยาบัรรณอย่างน้้อยหน่้�งคน้แล่ะอนุ้กรรมการอ่�น้ 

ซ่ึ่�งคณะกรรมการจรรยาบัรรณแต่้งตั้�งจากผู้้้ซ่ึ่�งมีคุณสมบััติ้แล่ะไม่มีลั่กษณะต้้องห้ามต้ามมาต้รา 50 (1) (3) แล่ะ (4) 

แห่งพระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 ต้ามจำาน้วิน้ทีำ�เห็น้สมควิร โดยมีหน้้าทีำ� ดังนี้�

• ดำาเนิ้น้การสอบัสวิน้เร่�องจรรยาบัรรณทีำ�ได้รับัมอบัหมาย

แล่ะพ้น้หน้้าทำี�เม่�อเร่�องถู่งทำี�สุด

• เรียกบุัคคล่ทีำ�เกี�ยวิข้องมาให้ถู้อยคำาหร่อชี�แจงหร่อ 

ทำำาคำาชี�แจงเป็น้หนั้งส่อหร่อส่งบััญชี ทำะเบีัยน้ เอกสารหร่อ

หลั่กฐาน้ใด เพ่�อต้รวิจสอบัหร่อประกอบัการพิจารณา

• เสน้อผู้ล่การสอบัสวิน้ พร้อมทัำ� งควิามเห็น้ ต่้อ 

คณะกรรมการจรรยาบัรรณเพ่�อพิจารณา

• อนุ้กรรมการสอบัสวิน้ทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

แต้่งต้ั�งเป็น้เจ้าพน้ักงาน้ต้ามประมวิล่กฎหมายอาญา 

(มาต้รา 56) ใน้การปฏิบััต้ิหน้้าทีำ�ต้ามพระราชบััญญัต้ ิ

วิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547

• ปฏิบััต้หิน้้าทีำ�ต้ามทีำ�กำาหน้ดใน้ข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี 

เร่�อง การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ (ฉบัับัทีำ� 12) 

พ.ศ. 2549 แล่ะ (ฉบัับัทีำ� 21) (แก้ไขเพิ�มเติ้มครั�งทีำ� 1) 

พ.ศ. 2554 แล่ะข้อกำาหน้ด

3. คำณะทำำ�ง�นกลั่�นกรองคำำ�กล่่�วห� มีอำาน้าจหน้้าทีำ�

• รวิบัรวิมข้อเท็ำจจริงแล่ะม้ล่แห่งการประพฤติ้ผิู้ด 

จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

• สอบัทำาน้ควิามเพียงพอของเอกสาร หลั่กฐาน้ประกอบั

คำากล่่าวิหา หร่อเร่�องร้องเรียน้ หร่อกรณีปรากฏต้่อ 

คณะกรรมการจรรยาบัรรณ รวิมทัำ�งการพิจารณาสิทำธิีการ 

กล่่าวิหาใน้เบ่ั�องต้้น้

• ดำาเนิ้น้การขอข้อม้ล่ เอกสารหลั่กฐาน้ต่้าง ๆ  ทีำ�เกี�ยวิข้อง

กับัคำากล่่าวิหา หร่อเร่�องร้องเรียน้ หร่อเร่�องกรณีปรากฏ

ต้่อคณะกรรมการจรรยาบัรรณ เพ่�อประกอบัการน้ำาเสน้อ

• กรณมีีปัญหาเกี�ยวิกับัการต้คีวิาม หร่อการรวิบัรวิมต้าม

ประเดน็้คำากล่่าวิหา หรอ่เร่�องร้องเรยีน้ หรอ่เร่�องกรณปีรากฏ

ต้่อคณะกรรมการจรรยาบัรรณ ทำี�มีควิามสล่ับัซึ่ับัซึ่้อน้ 

หร่อเกี�ยวิข้องกบััหลั่กทำางวิิชาการเฉพาะเร่�องต้ามมาต้รฐาน้

การบััญชี มาต้รฐาน้การสอบับััญชี มาต้รฐาน้อ่�น้ใดทีำ� 

เกี�ยวิข้องทีำ�กำาหน้ดต้ามพระราชบััญญัติ้วิิชาชีพบััญชี 

พ.ศ. 2547 หร่อหลั่กกฎหมายนั้�น้ ๆ  ทีำ�เป็น้ส่วิน้ประกอบัการ

พิจารณา  คณะทำำางาน้กลั่�น้กรองคำากล่่าวิหาจะดำาเนิ้น้การ

พิจารณาควิามเพียงพอของเอกสารใน้เบ่ั�องต้้น้ แล่ะอาจขอ

ควิามเห็น้จากผู้้้เชี�ยวิชาญ

• กลั่�น้กรองข้อม้ล่เอกสารหลั่กฐาน้ประกอบัคำากล่่าวิหา 

หรอ่เร่�องร้องเรยีน้ หร่อเร่�องกรณปีรากฏต่้อคณะกรรมการ

จรรยาบัรรณ พร้อมทำำาควิามเห็น้เสน้อคณะกรรมการ

จรรยาบัรรณเพ่�อพิจารณา

• ดำาเนิ้น้การอ่�น้ใด ต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

มอบัหมาย

4. คำณะทำำ�ง�นปรับปรุงหล่ักเกณฑ์์ก�รพิจ�รณ� 

แล่ะล่ง โทำษก�รประพฤ ติิ ผิู้ดีจรรย�บรรณของ 

ผู้้�ประกอบวิช�ชีพบัญชีมีหน้้าทีำ� 

• ศ่กษา รวิบัรวิมรายล่ะเอียด แน้วิทำางปฏิ บัั ติ้ 

หลั่กเกณฑ์์การพิจารณาแล่ะล่งโทำษการประพฤต้ิผิู้ด 

จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

• พิจารณาทำบัทำวิน้ ปรับัปรุง แก้ไข เพิ�มเติ้ม แล่ะกำาหน้ด

แน้วิทำางหร่อหล่ักเกณฑ์์ระดับัโทำษใน้แต้่ล่ะประเด็น้ 

หร่อลั่กษณะควิามผิู้ดทีำ�ต้รวิจพบัจากการสอบัสวิน้ 

• จัดทำำา ร่างหลั่กเกณฑ์์การพิจารณาแล่ะล่งโทำษ 

การประพฤต้ิผิู้ดจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

ทีำ� ดำา เ นิ้น้การพิ จารณาแล่้ วิ  เสน้อคณะกรรมการ 

จรรยาบัรรณพิจารณา แล่ะ 

• ดำาเนิ้น้การอ่�น้ใด ต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

มอบัหมาย

 

5. คำณะทำำ�ง�นพิจ�รณ�ก�รปรับปรุงแก�ไขก�รพิจ�รณ�

เกี�ยวกับจรรย�บรรณ มีหน้้าทีำ�

• รวิบัรวิมรายล่ะเอียด พิจารณาประเด็น้ปัญหา 

ข้อเสน้อแน้ะ แล่ะเหตุ้ผู้ล่ประกอบัการปรับัปรุงแก้ไข 

ร่างข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี ว่ิาด้วิยการพิจารณา 

เ กี� ยวิ กับัจรรยาบัรรณ แล่ะเสน้อแน้วิทำางปฏิ บัั ติ้ 

ใน้การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบั 

วิิชาชีพบััญชีต่้อคณะกรรมการจรรยาบัรรณ หร่อ 

ต่้อหน่้วิยงาน้ หร่อคณะกรรมการ หร่อคณะอนุ้กรรมการ

ต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณกำาหน้ด ก่อน้น้ำาเสน้อ

คณะอนุ้กรรมการจัดทำำาร่างข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี 

เพ่�อพิจารณาแล่ะดำาเนิ้น้การ 

• เป็น้ผู้้้แทำน้คณะกรรมการจรรยาบัรรณเพ่�อน้ำาเสน้อ 

ข้อม้ล่ข้างต้้น้ ต่้อหน่้วิยงาน้หร่อคณะกรรมการหร่อ 

คณะอนุ้กรรมการ ต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

กำาหน้ด แล่ะ

• ดำาเนิ้น้การอ่�น้ใดต้ามทีำ�คณะกรรมการจรรยาบัรรณ

มอบัหมาย
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สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

การกำากับดูแลผูู้้จััดการอบรมหรือการประชุมสััมมนา

คณะอนุุกรรมการด้้านุการพััฒนุาวิิชาชีพับััญชี โด้ยคณะทำำางานุพิัจารณาให้้ควิามเห็้นุชอบัผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการประชุม

สััมมนุา ห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากร ได้้พิัจารณาให้้ควิามเห็้นุชอบัผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการประชุมสััมมนุา ห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากร

รวิมถึึงชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั (CPD) ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชีตามทีำ�กำาห้นุด้ไว้ิ 

ในุข้อบัังคับั ห้รือประกาศสัภาวิิชาชีพับััญชี ซึึ่�งเป็นุชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพัของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต 

แลัะผู้้้ทำำาบััญชีทัำ�งในุแลัะต่างประเทำศ ดั้งนีุ�

ลำาดับ การพิจัารณา

รายละเอียด

เก็บค่่า 

ดำาเนินการ

ไม่เก็บค่่า 

ดำาเนินการ

1 ให้้ควิามเห็้นุชอบัห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการประชุมสััมมนุา 13 ห้นุ่วิยงานุ 2 ห้นุ่วิยงานุ

2

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั 

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำห้ลัักส้ัตร 

การอบัรมจากผู้้้จัด้การอบัรมในุต่างประเทำศ 

- 17 คนุ

3

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำผู้ลังานุ 

ทำางวิิชาการทีำ�ได้้รับัการเผู้ยแพัร่ต่อสัาธารณชนุ ห้รือทีำ�ประชุม 

เช่นุ การเขียนุบัทำควิาม งานุวิิจัย ห้นัุงสืัอห้รือตำาราทำางวิิชาการ

- 44 คนุ

น้อกจากนี้�  สภา วิิชา ชีพบััญชี มีคณะอนุ้กรรมการ 

กำาหน้ดจรรยาบัรรณ ซ่ึ่� ง ใน้ปี  2563 ไ ด้ เริ� มแปล่ 

Handbook of the Code of Ethics for Professional 

Accountants 2018 จัดทำำาค่้ม่อประมวิล่จรรยาบัรรณ 

ของ ผู้้้ประกอบัวิิชา ชีพบััญชี  เ พ่� อ ใช้ เ ป็น้แน้วิทำาง 

ใน้การปฏิ บัั ติ้ต้ามจรรยาบัรรณแห่ง วิิชา ชีพบััญชี 

รวิมทัำ�งเพ่�อรองรับัการวิินิ้จฉัยปัญหาเกี�ยวิกับัการปฏิบััติ้

ต้ามจรรยาบัรรณแห่งวิิชาชีพบััญชี รวิมทัำ�งมีการจัดทำำาส่�อ 

ร้ปแบับัการน้ำาเสน้อประกอบัการบัรรยายเกี�ยวิกับั 

จรรยาบัรรณวิิชาชีพบััญชีของสภาวิิชาชีพบััญชี เพ่�อให้

วิิทำยากรใช้ประกอบัการบัรรยายเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ

วิิชาชีพบััญชี เพ่�อสร้างควิามเข้าใจให้แก่ผู้้้ประกอบั 

วิิชาชีพบััญชีเป็น้ไปใน้แน้วิทำางเดียวิกัน้ รวิมทัำ�งเผู้ยแพร่

ควิามร้้ให้กลุ่่มอาจารย์ผู้้้สอน้บััญชีทัำ�วิประเทำศไทำย แล่ะ 

จัดทำำาคลิ่ปวิิดีโอ เพ่�อสร้างควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ

ของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี พร้อมทัำ�งร่วิมเป็น้วิิทำยากร

บัรรยายให้แก่ผู้้้สอบับััญชีรับัอนุ้ญาต้รายใหม่ ใน้หัวิข้อ

จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

อย่�งไรก็ดีี คำณะอนุกรรมีก�รกำ�หนดีจรรย�บรรณมีีแผู้นง�นหลั่กทีำ�อย่้ระหว่�งก�รดีำ�เนินง�นดัีงนี�

1. ทำบัทำวิน้งาน้แปล่ Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2018 

แล่ะเพิ�มเต้ิมเน่้�อหางาน้ให้เป็น้ฉบัับั 2020 ต้ามทีำ� IESBA ประกาศใช้ แล่ะการจัดจำาหน้่ายหน้ังส่อ 

ฉบัับั 2020 (ล่่าสุด)

2. จัดอบัรมข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชีว่ิาด้วิยจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี ทัำ�งใน้ 

ส่วิน้กล่างแล่ะภ้มิภาค (ต่้างจังหวัิดจำาน้วิน้ 2 ภาค)

3. จัดทำำาเน่้�อหากรณีศ่กษา เพ่�อเผู้ยแพร่ แล่ะประชาสัมพัน้ธ์ี ให้ควิามร้้แล่ะควิามเข้าใจข้อบัังคับั 

สภาวิิชาชีพบััญชีว่ิาด้วิยจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี ค่้ม่อประมวิล่จรรยาบัรรณ 

ของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีใน้เว็ิบัไซึ่ต์้สภาวิิชาชีพบััญชี

4. ทำบัทำวิน้การจัดทำำาส่�อร้ปแบับัการน้ำาเสน้อประกอบัการบัรรยาย แล่ะรับัฟัังควิามเห็น้เกี�ยวิกับั 

จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีให้สอดคล้่องกับัข้อบัังคับั

5. ติ้ดต้ามการเปลี่�ยน้แปล่งจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีของสถูาบััน้ระหว่ิางประเทำศ
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สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

การกำากับดูแลผูู้้จััดการอบรมหรือการประชุมสััมมนา

คณะอนุุกรรมการด้้านุการพััฒนุาวิิชาชีพับััญชี โด้ยคณะทำำางานุพิัจารณาให้้ควิามเห็้นุชอบัผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการประชุม

สััมมนุา ห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากร ได้้พิัจารณาให้้ควิามเห็้นุชอบัผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการประชุมสััมมนุา ห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากร

รวิมถึึงชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั (CPD) ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชีตามทีำ�กำาห้นุด้ไว้ิ 

ในุข้อบัังคับั ห้รือประกาศสัภาวิิชาชีพับััญชี ซึึ่�งเป็นุชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพัของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต 

แลัะผู้้้ทำำาบััญชีทัำ�งในุแลัะต่างประเทำศ ดั้งนีุ�

ลำาดับ การพิจัารณา

รายละเอียด

เก็บค่่า 

ดำาเนินการ

ไม่เก็บค่่า 

ดำาเนินการ

1 ให้้ควิามเห็้นุชอบัห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการประชุมสััมมนุา 13 ห้นุ่วิยงานุ 2 ห้นุ่วิยงานุ

2

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั 

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำห้ลัักส้ัตร 

การอบัรมจากผู้้้จัด้การอบัรมในุต่างประเทำศ 

- 17 คนุ

3

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำผู้ลังานุ 

ทำางวิิชาการทีำ�ได้้รับัการเผู้ยแพัร่ต่อสัาธารณชนุ ห้รือทีำ�ประชุม 

เช่นุ การเขียนุบัทำควิาม งานุวิิจัย ห้นัุงสืัอห้รือตำาราทำางวิิชาการ

- 44 คนุ

น้อกจากนี้�  สภา วิิชา ชีพบััญชี มีคณะอนุ้กรรมการ 

กำาหน้ดจรรยาบัรรณ ซ่ึ่� ง ใน้ปี  2563 ไ ด้ เริ� มแปล่ 

Handbook of the Code of Ethics for Professional 

Accountants 2018 จัดทำำาค่้ม่อประมวิล่จรรยาบัรรณ 

ของ ผู้้้ประกอบัวิิชา ชีพบััญชี  เ พ่� อ ใช้ เ ป็น้แน้วิทำาง 

ใน้การปฏิ บัั ติ้ต้ามจรรยาบัรรณแห่ง วิิชา ชีพบััญชี 

รวิมทัำ�งเพ่�อรองรับัการวิินิ้จฉัยปัญหาเกี�ยวิกับัการปฏิบััติ้

ต้ามจรรยาบัรรณแห่งวิิชาชีพบััญชี รวิมทัำ�งมีการจัดทำำาส่�อ 

ร้ปแบับัการน้ำาเสน้อประกอบัการบัรรยายเกี�ยวิกับั 

จรรยาบัรรณวิิชาชีพบััญชีของสภาวิิชาชีพบััญชี เพ่�อให้

วิิทำยากรใช้ประกอบัการบัรรยายเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ

วิิชาชีพบััญชี เพ่�อสร้างควิามเข้าใจให้แก่ผู้้้ประกอบั 

วิิชาชีพบััญชีเป็น้ไปใน้แน้วิทำางเดียวิกัน้ รวิมทัำ�งเผู้ยแพร่

ควิามร้้ให้กลุ่่มอาจารย์ผู้้้สอน้บััญชีทัำ�วิประเทำศไทำย แล่ะ 

จัดทำำาคลิ่ปวิิดีโอ เพ่�อสร้างควิามเข้าใจเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ

ของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี พร้อมทัำ�งร่วิมเป็น้วิิทำยากร

บัรรยายให้แก่ผู้้้สอบับััญชีรับัอนุ้ญาต้รายใหม่ ใน้หัวิข้อ

จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 

อย่�งไรก็ดีี คำณะอนุกรรมีก�รกำ�หนดีจรรย�บรรณมีีแผู้นง�นหลั่กทีำ�อย่้ระหว่�งก�รดีำ�เนินง�นดัีงนี�

1. ทำบัทำวิน้งาน้แปล่ Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2018 

แล่ะเพิ�มเต้ิมเน่้�อหางาน้ให้เป็น้ฉบัับั 2020 ต้ามทีำ� IESBA ประกาศใช้ แล่ะการจัดจำาหน้่ายหน้ังส่อ 

ฉบัับั 2020 (ล่่าสุด)

2. จัดอบัรมข้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชีว่ิาด้วิยจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี ทัำ�งใน้ 

ส่วิน้กล่างแล่ะภ้มิภาค (ต่้างจังหวัิดจำาน้วิน้ 2 ภาค)

3. จัดทำำาเน่้�อหากรณีศ่กษา เพ่�อเผู้ยแพร่ แล่ะประชาสัมพัน้ธ์ี ให้ควิามร้้แล่ะควิามเข้าใจข้อบัังคับั 

สภาวิิชาชีพบััญชีว่ิาด้วิยจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี ค่้ม่อประมวิล่จรรยาบัรรณ 

ของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีใน้เว็ิบัไซึ่ต์้สภาวิิชาชีพบััญชี

4. ทำบัทำวิน้การจัดทำำาส่�อร้ปแบับัการน้ำาเสน้อประกอบัการบัรรยาย แล่ะรับัฟัังควิามเห็น้เกี�ยวิกับั 

จรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีให้สอดคล้่องกับัข้อบัังคับั

5. ติ้ดต้ามการเปลี่�ยน้แปล่งจรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีของสถูาบััน้ระหว่ิางประเทำศ
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ลำาดับ การพิจัารณา

รายละเอียด

เก็บค่่า 

ดำาเนินการ

ไม่เก็บค่่า 

ดำาเนินการ

4

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำห้ลัักส้ัตรสัำาเร็จ

การศึกษาในุระดั้บัส้ังกว่ิาเดิ้ม ห้รือวุิฒิเดิ้มในุห้ลัักส้ัตรห้รือสัาขาอื�นุ

ทีำ�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพับััญชี

-  28 คนุ

5

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั 

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำการเป็นุอาจารย์

ในุสัถึาบัันุการศึกษาของรัฐห้รือเอกชนุ ซึึ่�งมีการสัอนุไม่ตำ�ากว่ิา

ระดั้บัอนุุปริญญาห้รือประกาศนีุยบััตรวิิชาชีพัชั�นุส้ัง (ปวิสั.)

ทำางการบััญชีห้รือเทีำยบัเท่ำา

 10 คนุ

6

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำการผู่้านุการศึกษา

เฉพัาะรายวิิชาทีำ�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพัจากสัถึาบัันุการศึกษาของรัฐ

ห้รือเอกชนุ ซึึ่�งมีการสัอนุไม่ตำ�ากว่ิาระดั้บัอนุุปริญญา

ห้รือประกาศนีุยบััตรวิิชาชีพัชั�นุส้ัง (ปวิสั.) ทำางการบััญชีห้รือเทีำยบัเท่ำา

1 คนุ

7

การนัุบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพัของ

ผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาตแลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำผู่้านุการทำด้สัอบั

ตามทีำ�สัภาวิิชาชีพับััญชีกำาห้นุด้

-  -

8

ให้้ควิามเห็้นุชอบัห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากรการอบัรม ห้รือสััมมนุา

เพืั�อพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพัของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต

แลัะผู้้้ทำำาบััญชี แบ่ังเป็นุ

- สัภาวิิชาชีพับััญชี แลัะสัาขาของสัภาวิิชาชีพับััญชี

- ภาครัฐ แลัะสัถึาบัันุการศึกษาภาครัฐ

- ภาคเอกชนุ แลัะสัถึาบัันุการศึกษาเอกชนุ

210  ห้ลัักส้ัตร

-

1,186 ห้ลัักส้ัตร

66  ห้ลัักส้ัตร

96  ห้ลัักส้ัตร

2,065 ห้ลัักส้ัตร

9

ให้้ควิามเห็้นุชอบัการเปลีั�ยนุแปลัง แก้ไข ห้รือเพิั�มเติมรายลัะเอียด้

ทีำ�เกี�ยวิข้องกับัห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากรทีำ�ได้้รับัควิามเห็้นุชอบั

จากสัภาวิิชาชีพับััญชีแล้ัวิ

23 ห้ลัักส้ัตร 700 ห้ลัักส้ัตร

10
ให้้ควิามเห็้นุชอบัการเปลีั�ยนุแปลังข้อม้ลั ชื�อ ทีำ�อย้่ ห้รือผู้้้บัริห้าร

ของห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการประชุมสััมมนุา
- 2 ห้นุ่วิยงานุ

11

ให้้ควิามเห็้นุชอบัการยกเลิักการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชีของห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้อบัรม

ห้รือการประชุมสััมมนุา ห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากรการอบัรมห้รือสััมมนุา

- 806 ห้ลัักส้ัตร

การกำากับดูแลหน่วยงานผูู้้จััดการอบรมหรือการประชุมสััมมนา 

สัภาวิิชาชีพับััญชีได้้มีการออกตรวิจห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้การ

อบัรมห้รือการประชุมสััมมนุา เพืั�อให้้เป็นุไปตามระเบัียบั

ของสัภาวิิชาชีพับััญชี ในุระห้ว่ิางเดื้อนุมกราคม - ธันุวิาคม 

2563 รวิม 12 ห้นุ่วิยงานุ

การพัฒนาหลักสัูตรอบรมหรือสััมมนา

เนืุ�องจากปัจจุบัันุคดี้ควิามด้้านุการทุำจริตแลัะประพัฤติ 

มิ ชอบัยั ง ค ง เป็ นุ ปัญห้า ทีำ� เ กิ ด้ ขึ� นุ ในุปั จ จุ บัั นุแลัะ 

ห้ลีักเลีั�ยงได้้ยากเกี�ยวิกับัการขาด้ระบับัการควิบัคุม

ภายในุทีำ�เห้มาะสัมเพัียงพัอ รวิมถึึงขาด้การด้ำาเนุินุการ

ตามกระบัวินุการยุติธรรมทีำ�เอาจริงเอาจังแลัะเข้มแข็ง 

ซึึ่�งก่อให้้เกิด้ผู้ลักระทำบัแลัะควิามเสัียห้ายให้้แก่องค์กร 

แลัะสัังคมจำานุวินุมาก คณะทำำางานุศึกษาแลัะพััฒนุา

ห้ลัักส้ัตรการป้องกันุการทุำจริต การฟอกเ งินุแลัะ 

การสันัุบัสันุุนุการก่อการร้ายจึงได้้จัด้ห้ลัักส้ัตร “บััญชี 

นิุติวิิทำยาบ้ัรณาการบััญชีแลัะนุิติศาสัตร์ Forensic 

Accounting : Law and Accounting Integration” 

เมื�อวัินุทีำ� 26 กุมภาพัันุธ์ พั.ศ. 2563 ณ ศ้นุย์อบัรมสััมมนุา 

ศาสัตราจารย์ เ กียรติ คุณเกษรี  ณรงค์เด้ช อาคาร 

สัภาวิิชาชีพับััญชี ถึนุนุสุัขุมวิิทำ 21 (อโศก) โด้ยมีผู้้้ให้้ 

ควิามสันุใจเข้าร่วิมการเสัวินุาครั�งนีุ� จำานุวินุ 182 คนุ 

การจัด้เสัวินุาครั�งนีุ�มีวัิตถุึประสังค์เพืั�อให้้ควิามร้้พืั�นุฐานุ 

ด้้านุการบััญชีนิุติวิิทำยาแก่ผู้้้ทีำ�สันุใจสัามารถึนุำาควิามร้้ 

ทีำ�ได้้รับัไปประยุกต์ในุห้ลัักส้ัตรวุิฒิบััตรด้้านุการบััญชี 

นิุติวิิทำยาได้้ต่อไป แลัะเพืั�อให้้ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพัตื�นุตัวิ

รวิมถึึงมีการผู้นึุกกำาลัังกับับุัคลัากรสัายกฎห้มายแลัะ 

การสัอบัสัวินุ เพืั�อค้นุห้าการทุำจริตแลัะห้าทำางป้องกันุ 

การทุำจริต เพืั�อเป็นุประโยชน์ุต่อกระบัวินุการยุติธรรมต่อไป 

โด้ยการเสัวินุาครั�งนีุ�ได้้รับัเกียรติจากนุางสัาวิประภารัตน์ุ 

ศรีวิรพังษ์พัันุธ์ ข้าราชการบัำานุาญทีำ�ปรึกษาคดี้พิัเศษ 

กรมสัอบัสัวินุคดี้พิัเศษ เป็นุวิิทำยากรบัรรยายในุหั้วิข้อ

แนุวิทำางการปฏิิิิบััติิทำางบััญชีีต่อบััญชีีนิุติิวิิทำยา นุอกจากนีุ� 

ยั ง ไ ด้้ รับัเ กียรติจากนุายประยุทำธ นีุรพัลั หั้วิห้นุ้า 

ฝ่่ายกฎห้มายสัำานัุกเลัขาคณะรัฐมนุตรี แลัะผู้้้พิิัพัากษา 

ศาลัแพ่ังกรุงเทำพัใต้ บัรรยายในุหั้วิข้อ นัุกบััญชีีแลัะ 

ผู้้้สัอบับััญชีกับักระบัวินุการทำางกฎห้มายทีำ�จำาเป็นุ

การเสัวนาเพ่อแนะนำาโค่รงการประกาศนียบัตรค่วามรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา
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ลำาดับ การพิจัารณา

รายละเอียด

เก็บค่่า 

ดำาเนินการ

ไม่เก็บค่่า 

ดำาเนินการ

4

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำห้ลัักส้ัตรสัำาเร็จ

การศึกษาในุระดั้บัส้ังกว่ิาเดิ้ม ห้รือวุิฒิเดิ้มในุห้ลัักส้ัตรห้รือสัาขาอื�นุ

ทีำ�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพับััญชี

-  28 คนุ

5

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั 

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำการเป็นุอาจารย์

ในุสัถึาบัันุการศึกษาของรัฐห้รือเอกชนุ ซึึ่�งมีการสัอนุไม่ตำ�ากว่ิา

ระดั้บัอนุุปริญญาห้รือประกาศนีุยบััตรวิิชาชีพัชั�นุส้ัง (ปวิสั.)

ทำางการบััญชีห้รือเทีำยบัเท่ำา

 10 คนุ

6

ให้้ควิามเห็้นุชอบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำการผู่้านุการศึกษา

เฉพัาะรายวิิชาทีำ�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพัจากสัถึาบัันุการศึกษาของรัฐ

ห้รือเอกชนุ ซึึ่�งมีการสัอนุไม่ตำ�ากว่ิาระดั้บัอนุุปริญญา

ห้รือประกาศนีุยบััตรวิิชาชีพัชั�นุส้ัง (ปวิสั.) ทำางการบััญชีห้รือเทีำยบัเท่ำา

1 คนุ

7

การนัุบัชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพัของ

ผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาตแลัะผู้้้ทำำาบััญชี ประเภทำผู่้านุการทำด้สัอบั

ตามทีำ�สัภาวิิชาชีพับััญชีกำาห้นุด้

-  -

8

ให้้ควิามเห็้นุชอบัห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากรการอบัรม ห้รือสััมมนุา

เพืั�อพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพัของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต

แลัะผู้้้ทำำาบััญชี แบ่ังเป็นุ

- สัภาวิิชาชีพับััญชี แลัะสัาขาของสัภาวิิชาชีพับััญชี

- ภาครัฐ แลัะสัถึาบัันุการศึกษาภาครัฐ

- ภาคเอกชนุ แลัะสัถึาบัันุการศึกษาเอกชนุ

210  ห้ลัักส้ัตร

-

1,186 ห้ลัักส้ัตร

66  ห้ลัักส้ัตร

96  ห้ลัักส้ัตร

2,065 ห้ลัักส้ัตร

9

ให้้ควิามเห็้นุชอบัการเปลีั�ยนุแปลัง แก้ไข ห้รือเพิั�มเติมรายลัะเอียด้

ทีำ�เกี�ยวิข้องกับัห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากรทีำ�ได้้รับัควิามเห็้นุชอบั

จากสัภาวิิชาชีพับััญชีแล้ัวิ

23 ห้ลัักส้ัตร 700 ห้ลัักส้ัตร

10
ให้้ควิามเห็้นุชอบัการเปลีั�ยนุแปลังข้อม้ลั ชื�อ ทีำ�อย้่ ห้รือผู้้้บัริห้าร

ของห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการประชุมสััมมนุา
- 2 ห้นุ่วิยงานุ

11

ให้้ควิามเห็้นุชอบัการยกเลิักการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาต แลัะผู้้้ทำำาบััญชีของห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้อบัรม

ห้รือการประชุมสััมมนุา ห้ลัักส้ัตร แลัะวิิทำยากรการอบัรมห้รือสััมมนุา

- 806 ห้ลัักส้ัตร

การกำากับดูแลหน่วยงานผูู้้จััดการอบรมหรือการประชุมสััมมนา 

สัภาวิิชาชีพับััญชีได้้มีการออกตรวิจห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้การ

อบัรมห้รือการประชุมสััมมนุา เพืั�อให้้เป็นุไปตามระเบัียบั

ของสัภาวิิชาชีพับััญชี ในุระห้ว่ิางเดื้อนุมกราคม - ธันุวิาคม 

2563 รวิม 12 ห้นุ่วิยงานุ

การพัฒนาหลักสัูตรอบรมหรือสััมมนา

เนืุ�องจากปัจจุบัันุคดี้ควิามด้้านุการทุำจริตแลัะประพัฤติ 

มิ ชอบัยั ง ค ง เป็ นุ ปัญห้า ทีำ� เ กิ ด้ ขึ� นุ ในุปั จ จุ บัั นุแลัะ 

ห้ลีักเลีั�ยงได้้ยากเกี�ยวิกับัการขาด้ระบับัการควิบัคุม

ภายในุทีำ�เห้มาะสัมเพัียงพัอ รวิมถึึงขาด้การด้ำาเนุินุการ

ตามกระบัวินุการยุติธรรมทีำ�เอาจริงเอาจังแลัะเข้มแข็ง 

ซึึ่�งก่อให้้เกิด้ผู้ลักระทำบัแลัะควิามเสัียห้ายให้้แก่องค์กร 

แลัะสัังคมจำานุวินุมาก คณะทำำางานุศึกษาแลัะพััฒนุา

ห้ลัักส้ัตรการป้องกันุการทุำจริต การฟอกเ งินุแลัะ 

การสันัุบัสันุุนุการก่อการร้ายจึงได้้จัด้ห้ลัักส้ัตร “บััญชี 

นิุติวิิทำยาบ้ัรณาการบััญชีแลัะนุิติศาสัตร์ Forensic 

Accounting : Law and Accounting Integration” 

เมื�อวัินุทีำ� 26 กุมภาพัันุธ์ พั.ศ. 2563 ณ ศ้นุย์อบัรมสััมมนุา 

ศาสัตราจารย์ เ กียรติ คุณเกษรี  ณรงค์เด้ช อาคาร 

สัภาวิิชาชีพับััญชี ถึนุนุสุัขุมวิิทำ 21 (อโศก) โด้ยมีผู้้้ให้้ 

ควิามสันุใจเข้าร่วิมการเสัวินุาครั�งนีุ� จำานุวินุ 182 คนุ 

การจัด้เสัวินุาครั�งนีุ�มีวัิตถุึประสังค์เพืั�อให้้ควิามร้้พืั�นุฐานุ 

ด้้านุการบััญชีนิุติวิิทำยาแก่ผู้้้ทีำ�สันุใจสัามารถึนุำาควิามร้้ 

ทีำ�ได้้รับัไปประยุกต์ในุห้ลัักส้ัตรวุิฒิบััตรด้้านุการบััญชี 

นิุติวิิทำยาได้้ต่อไป แลัะเพืั�อให้้ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพัตื�นุตัวิ

รวิมถึึงมีการผู้นึุกกำาลัังกับับุัคลัากรสัายกฎห้มายแลัะ 

การสัอบัสัวินุ เพืั�อค้นุห้าการทุำจริตแลัะห้าทำางป้องกันุ 

การทุำจริต เพืั�อเป็นุประโยชน์ุต่อกระบัวินุการยุติธรรมต่อไป 

โด้ยการเสัวินุาครั�งนีุ�ได้้รับัเกียรติจากนุางสัาวิประภารัตน์ุ 

ศรีวิรพังษ์พัันุธ์ ข้าราชการบัำานุาญทีำ�ปรึกษาคดี้พิัเศษ 

กรมสัอบัสัวินุคดี้พิัเศษ เป็นุวิิทำยากรบัรรยายในุหั้วิข้อ

แนุวิทำางการปฏิิิิบััติิทำางบััญชีีต่อบััญชีีนิุติิวิิทำยา นุอกจากนีุ� 

ยั ง ไ ด้้ รับัเ กียรติจากนุายประยุทำธ นีุรพัลั หั้วิห้นุ้า 

ฝ่่ายกฎห้มายสัำานัุกเลัขาคณะรัฐมนุตรี แลัะผู้้้พิิัพัากษา 

ศาลัแพ่ังกรุงเทำพัใต้ บัรรยายในุหั้วิข้อ นัุกบััญชีีแลัะ 

ผู้้้สัอบับััญชีกับักระบัวินุการทำางกฎห้มายทีำ�จำาเป็นุ

การเสัวนาเพ่อแนะนำาโค่รงการประกาศนียบัตรค่วามรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา
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คณะทำำางานุเพืั�อศึกษาแลัะพััฒนุาห้ลัักส้ัตร

การป้องกันุการทุำจริต การฟอกเงินุแลัะ 

การสันัุบัสันุุนุการก่อการร้ายจัด้ให้้มีโครงการ

วุิ ฒิ บััตร วิิชา ชีพั ด้้ านุการ บััญ ชี นิุ ติ วิิทำยา 

(Forensic Accounting Certificate: FAC) 

รุ่นุพิัเศษ เมื�อวัินุทีำ� 4 - 5, 11 - 12 กันุยายนุ 

พั.ศ.  2563 ณ โรงแรมเด้อะพัาลัาสัโซ่ึ่ 

ถึนุนุรัชด้าภิเษก กรุงเทำพัมห้านุคร โด้ยมี 

ผู้้้เข้าร่วิมอบัรม จำานุวินุ 105 คนุ ประกอบัด้้วิย

(1) ผู้้้ทำรงคุณวุิฒิจากห้นุ่วิยงานุภายนุอก จำานุวินุ 

8 คนุ  (2) คณะกรรมการ อนุุกรรมการ แลัะ 

คณะทำำางานุ สัภาวิิชาชีพับััญชี จำานุวินุ 22 คนุ 

แลัะ (3) ผู้้้สันุใจทัำ�วิไป จำานุวินุ 75 คนุ โด้ยมี

ผู้้้ผู่้านุการทำด้สัอบั แลัะได้้รับัวุิฒิบััตรวิิชาชีพั

ด้้านุการบััญชีนิุติวิิทำยา (FAC) รวิมจำานุวินุ 

ทัำ�งสิั�นุ 105 คนุ

โค่รงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate: FAC) รุ่นพิเศษ

โค่รงการจััดอบรมหลักสัูตรด้านการตรวจัสัอบภายใน

คณะทำำางานุโครงการพััฒนุาห้ลัักส้ัตรอบัรมด้้านุการตรวิจสัอบัภายในุได้้จัด้ห้ลัักส้ัตรอบัรมอย่างต่อเนืุ�อง เพืั�อพััฒนุา 

ควิามร้้ด้้านุการตรวิจสัอบัภายในุให้้แก่ผู้้้ตรวิจสัอบัภายในุ ผู้้้บัริห้าร คณาจารย์ แลัะผู้้้ทีำ�สันุใจ โด้ยได้้เรียนุเชิญวิิทำยากร

ผู้้้ทำรงคุณวุิฒิทีำ�มากด้้วิยควิามร้้แลัะประสับัการณ์ มาบัรรยายถ่ึายทำอด้ควิามร้้ให้้แก่ผู้้้เข้ารับัการอบัรม ซึึ่�งในุช่วิงไตรมาสัทีำ� 1 

ปี 2563 คณะทำำางานุฯ ได้้จัด้ห้ลัักส้ัตรอบัรม จำานุวินุทัำ�งสิั�นุ 3 ห้ลัักส้ัตร ได้้แก่

ลำาดับ หลักสัูตร วัน-เวลาที�จััดอบรม สัถานที�
จัำานวนผูู้้เข้้า

อบรม (ค่น)

1 ประเด้็นุทำุจริตทำี�ต้องร้้เทำ่าทำันุ
วัินุทีำ� 1 กุมภาพัันุธ์

พั.ศ. 2563

อาคาร

สัภาวิิชาชีพับััญชี
282

2
Analytical Thinking in 

the Internal Audit Process

วัินุทีำ� 4 - 5 กุมภาพัันุธ์

พั.ศ. 2563
 โรงแรมจัสัมินุ ซิึ่ตี� 47

3
โครงการอบัรมห้ลัักสั้ตร CIA Review 

Part III

ระห้ว่ิางวัินุทีำ� 15 กุมภาพัันุธ์ 

ถึึงวัินุทีำ� 15 มีนุาคม

พั.ศ. 2563 (รวิม 8 วัินุ)

โรงแรมจัสัมินุ ซิึ่ตี� 29

ต่อมาด้้วิยสัถึานุการณ์ในุปัจจุบัันุมีการแพัร่ระบัาด้ของโรคติด้เชื�อไวิรัสัโคโรนุา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนืุ�อง ซึึ่�งไม่สัามารถึ 

คาด้การณ์ได้้ว่ิาจะยุติเมื�อใด้ สัภาวิิชาชีพับััญชีจึงเลืั�อนุการจัด้อบัรมทุำกห้ลัักส้ัตรในุปี 2563 ออกไป โด้ยไม่มีกำาห้นุด้จนุกว่ิา

สัถึานุการณ์จะดี้ขึ�นุ  

โค่รงการจััดอบรมหลักสัูตร CIA Review Part III

คณะทำำางานุฯ ได้้จัด้อบัรมห้ลัักส้ัตร CIA Review 

Part III เมื�อวัินุทีำ� 15 - 16, 22 - 23 กุมภาพัันุธ์ แลัะ 7 - 8, 

14 - 15 มีนุาคม พั.ศ. 2563 รวิม 8 วัินุ ณ โรงแรม 

จัสัมินุซิึ่ ตี�  สุัขุม วิิทำ 23 โด้ยมี ผู้้้ เข้ า ร่วิมการอบัรม 

จำานุวินุ 29 คนุ ซึึ่�งคณะทำำางานุฯ ได้้มีปรับัปรุงเนืุ�อห้า 

แลัะข้อสัอบัให้้สัอด้คล้ัองตาม Exam Syl labus 

ปี 2019 แลัะสัอด้คล้ัองตาม International Professional 

Practices Framework (IPPF) ทีำ�ใช้อย้่ในุปัจจุบัันุ 

การจัด้อบัรมห้ลัักส้ัตรนีุ�  มี วัิตถุึประสังค์เพืั�อพััฒนุา 

ควิามร้แ้ลัะทำกัษะในุการวิิเคราะห้ข้์อสัอบัให้้แกผู้้่้ทีำ�ประสังค์

จะสัอบัเป็นุผู้้้ตรวิจสัอบัภายในุสัากลั (Certified Internal 

Auditor: CIA) อีกทัำ�งเพืั�อยกระดั้บัควิามร้้ควิามสัามารถึ 

ผู้้้ตรวิจสัอบัภายในุของประเทำศไทำย ให้้มีศักยภาพัส้ังแลัะ 

ได้้รับัการยอมรับั รวิมถึึงเพืั�อเพิั�มจำานุวินุ CIA ในุประเทำศไทำย

ให้้มากยิ�งขึ�นุ โด้ยได้้รับัเกียรติจากคณะวิิทำยากรผู้้้มาก 

ด้้ วิ ย ค วิ า ม ร้้ แ ลั ะ ป ร ะ สั บั ก า ร ณ์  อี ก ทัำ� ง ยั ง ไ ด้้ รั บั

ประกาศนีุยบััตรรับัรองควิามร้้จำานุวินุมาก 

โค่รงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)

สัภาวิิชาชีพับััญชี จัด้พิั ธีมอบัวุิฒิบััตร “โครงการ

ประกาศนีุยบััตรการรายงานุทำางการเงินุไทำย ประจำาปี 

2563” เมื�อวิันุทีำ� 25 กุมภาพัันุธ์ พั.ศ. 2563 เพืั�อแสัด้ง

ควิามยินุดี้ แลัะเชิด้ช้เกียรติ ณ อาคารสัภาวิิชาชีพับััญชี 

ถึนุนุสุัขุมวิิทำ 21 (อโศก) โด้ยมี ผู้้้ ผู่้านุการทำด้สัอบั 

จำานุวินุ 9 คนุ ในุการนีุ� ผู้้้ช่วิยศาสัตราจารย์ ด้ร.ธีรชัย 

อรุณเรืองศิริเลิัศ ประธานุคณะอนุุกรรมการด้้านุการพััฒนุา

วิิชาชีพับััญชี เป็นุประธานุเปิด้พิัธีมอบัวุิฒิบััตรแก่ผู้้้ผู่้านุ 

การทำด้สัอบั “โครงการประกาศนีียบััตรการรายงานี

ทางการเงนิีไทย ประจำำาปี 2563” พัร้อมด้้วิยอนุุกรรมการ

ด้้านุการพััฒนุาวิิชาชีพับััญชีร่วิมแสัด้งควิามยินุดี้ในุครั�งนีุ�

เนืุ�องจากสัถึานุการณ์การแพัร่ระบัาด้ของโรคติด้เชื�อไวิรัสั 

โคโรนุา 2019 (COVID-19 )  การผู้่อนุผู้ันุใ ห้้แก่ 

ผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาตในุการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�อง 

ทำางวิิชาชีพัทีำ�เป็นุทำางการ ประจำาปี 2563 

1. กรณีทีำ�ผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาตไม่สัามารถึด้ำาเนิุนุการ

พััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพัแบับัทีำ�เป็นุทำางการได้้ 

อนุุโลัมให้้นุำา ชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำาง 

วิิชาชีพัทีำ�ไม่เป็นุทำางการมาทำด้แทำนุได้้ ดั้งนีุ�

• ชั�วิโมง CPD ทีำ�ไม่เป็นุทำางการจำานุวินุ 1.5 เท่ำา ทำด้แทำนุ

ชั�วิโมง CPD ทำี�เป็นุทำางการได้้จำานุวินุ 1 ชั�วิโมง

• ชั�วิโมง CPD ทีำ�เป็นุทำางการทีำ�ยังไม่ได้้ยื�นุนัุบัเป็นุ

ชั�วิโมง CPD ในุปี 2563 นุำาไปนุับัรวิมเป็นุชั�วิโมง CPD 

ทีำ� เป็นุทำางการในุปี 2564 ได้้ โด้ยนัุบัได้้ตามชั�วิโมง 

การเข้าอบัรมจริงของห้ลัักส้ัตรนัุ�นุ ๆ

มาตรการช่วยเหลือผูู้้สัอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้้ารับการฝึึกอบรม 

หรือเข้้าร่วมประชุมสััมมนา ประจัำาปี 2563  
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คณะทำำางานุเพืั�อศึกษาแลัะพััฒนุาห้ลัักส้ัตร

การป้องกันุการทุำจริต การฟอกเงินุแลัะ 

การสันัุบัสันุุนุการก่อการร้ายจัด้ให้้มีโครงการ

วุิ ฒิ บััตร วิิชา ชีพั ด้้ านุการ บััญ ชี นิุ ติ วิิทำยา 

(Forensic Accounting Certificate: FAC) 

รุ่นุพิัเศษ เมื�อวัินุทีำ� 4 - 5, 11 - 12 กันุยายนุ 

พั.ศ.  2563 ณ โรงแรมเด้อะพัาลัาสัโซ่ึ่ 

ถึนุนุรัชด้าภิเษก กรุงเทำพัมห้านุคร โด้ยมี 

ผู้้้เข้าร่วิมอบัรม จำานุวินุ 105 คนุ ประกอบัด้้วิย

(1) ผู้้้ทำรงคุณวุิฒิจากห้นุ่วิยงานุภายนุอก จำานุวินุ 

8 คนุ  (2) คณะกรรมการ อนุุกรรมการ แลัะ 

คณะทำำางานุ สัภาวิิชาชีพับััญชี จำานุวินุ 22 คนุ 

แลัะ (3) ผู้้้สันุใจทัำ�วิไป จำานุวินุ 75 คนุ โด้ยมี

ผู้้้ผู่้านุการทำด้สัอบั แลัะได้้รับัวุิฒิบััตรวิิชาชีพั

ด้้านุการบััญชีนิุติวิิทำยา (FAC) รวิมจำานุวินุ 

ทัำ�งสิั�นุ 105 คนุ

โค่รงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate: FAC) รุ่นพิเศษ

โค่รงการจััดอบรมหลักสัูตรด้านการตรวจัสัอบภายใน

คณะทำำางานุโครงการพััฒนุาห้ลัักส้ัตรอบัรมด้้านุการตรวิจสัอบัภายในุได้้จัด้ห้ลัักส้ัตรอบัรมอย่างต่อเนืุ�อง เพืั�อพััฒนุา 

ควิามร้้ด้้านุการตรวิจสัอบัภายในุให้้แก่ผู้้้ตรวิจสัอบัภายในุ ผู้้้บัริห้าร คณาจารย์ แลัะผู้้้ทีำ�สันุใจ โด้ยได้้เรียนุเชิญวิิทำยากร

ผู้้้ทำรงคุณวุิฒิทีำ�มากด้้วิยควิามร้้แลัะประสับัการณ์ มาบัรรยายถ่ึายทำอด้ควิามร้้ให้้แก่ผู้้้เข้ารับัการอบัรม ซึึ่�งในุช่วิงไตรมาสัทีำ� 1 

ปี 2563 คณะทำำางานุฯ ได้้จัด้ห้ลัักส้ัตรอบัรม จำานุวินุทัำ�งสิั�นุ 3 ห้ลัักส้ัตร ได้้แก่

ลำาดับ หลักสัูตร วัน-เวลาที�จััดอบรม สัถานที�
จัำานวนผูู้้เข้้า

อบรม (ค่น)

1 ประเด้็นุทำุจริตทำี�ต้องร้้เทำ่าทำันุ
วัินุทีำ� 1 กุมภาพัันุธ์

พั.ศ. 2563

อาคาร

สัภาวิิชาชีพับััญชี
282

2
Analytical Thinking in 

the Internal Audit Process

วัินุทีำ� 4 - 5 กุมภาพัันุธ์

พั.ศ. 2563
 โรงแรมจัสัมินุ ซิึ่ตี� 47

3
โครงการอบัรมห้ลัักสั้ตร CIA Review 

Part III

ระห้ว่ิางวัินุทีำ� 15 กุมภาพัันุธ์ 

ถึึงวัินุทีำ� 15 มีนุาคม

พั.ศ. 2563 (รวิม 8 วัินุ)

โรงแรมจัสัมินุ ซิึ่ตี� 29

ต่อมาด้้วิยสัถึานุการณ์ในุปัจจุบัันุมีการแพัร่ระบัาด้ของโรคติด้เชื�อไวิรัสัโคโรนุา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนืุ�อง ซึึ่�งไม่สัามารถึ 

คาด้การณ์ได้้ว่ิาจะยุติเมื�อใด้ สัภาวิิชาชีพับััญชีจึงเลืั�อนุการจัด้อบัรมทุำกห้ลัักส้ัตรในุปี 2563 ออกไป โด้ยไม่มีกำาห้นุด้จนุกว่ิา

สัถึานุการณ์จะดี้ขึ�นุ  

โค่รงการจััดอบรมหลักสัูตร CIA Review Part III

คณะทำำางานุฯ ได้้จัด้อบัรมห้ลัักส้ัตร CIA Review 

Part III เมื�อวัินุทีำ� 15 - 16, 22 - 23 กุมภาพัันุธ์ แลัะ 7 - 8, 

14 - 15 มีนุาคม พั.ศ. 2563 รวิม 8 วัินุ ณ โรงแรม 

จัสัมินุซิึ่ ตี�  สุัขุม วิิทำ 23 โด้ยมี ผู้้้ เข้ า ร่วิมการอบัรม 

จำานุวินุ 29 คนุ ซึึ่�งคณะทำำางานุฯ ได้้มีปรับัปรุงเนืุ�อห้า 

แลัะข้อสัอบัให้้สัอด้คล้ัองตาม Exam Syl labus 

ปี 2019 แลัะสัอด้คล้ัองตาม International Professional 

Practices Framework (IPPF) ทีำ�ใช้อย้่ในุปัจจุบัันุ 

การจัด้อบัรมห้ลัักส้ัตรนีุ�  มี วัิตถุึประสังค์เพืั�อพััฒนุา 

ควิามร้แ้ลัะทำกัษะในุการวิิเคราะห้ข้์อสัอบัให้้แกผู้้่้ทีำ�ประสังค์
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โค่รงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)

สัภาวิิชาชีพับััญชี จัด้พิั ธีมอบัวุิฒิบััตร “โครงการ

ประกาศนีุยบััตรการรายงานุทำางการเงินุไทำย ประจำาปี 

2563” เมื�อวิันุทีำ� 25 กุมภาพัันุธ์ พั.ศ. 2563 เพืั�อแสัด้ง
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อรุณเรืองศิริเลิัศ ประธานุคณะอนุุกรรมการด้้านุการพััฒนุา
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ทำางวิิชาชีพัทีำ�เป็นุทำางการ ประจำาปี 2563 

1. กรณีทีำ�ผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาตไม่สัามารถึด้ำาเนิุนุการ
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มาตรการช่วยเหลือผูู้้สัอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้้ารับการฝึึกอบรม 

หรือเข้้าร่วมประชุมสััมมนา ประจัำาปี 2563  
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สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านต่างประเทศ

สภาวิิชาชีพบััญชีทำำาหน้าทำี�ในฐานะตััวิแทำนของผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีในประเทำศไทำย ในการร่วิมมือกับัหน่วิย

งานระหวิ่างประเทำศ เช่น International Federation of Accountants (IFAC), ASEAN Federation of 

Accountants (AFA), The ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee 

( ACPACC ), The ASEAN CPA, The International Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA), The Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) and, etc. ในการประชุมออนไลน์ 

การตัอ่อายสุมาชกิ การสง่แผนปฏิบิัตัักิาร การตัอบัข้อหารอื เพอ่ใหก้ารดำาเนนิงานของสภาวิชิาชพีในดา้นยทุำธศาสตัร์

ตั่างประเทำศ เป็นไปด้วิยควิามราบัร่น สมบั้รณ์์ สรุปได้ดังนี�

เม่ื่�อวัันท่ี่� 11-12  พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 เวัลา 18.00 

- 22.00 น. ตามื่เวัลาประเที่ศไที่ย (06.00 - 10.00 น. 

ตามื่เวัลามื่หานครนิวัยอร์ก สหรัฐอเมื่ริกา) IFAC จัิดการ

ประชุุมื่สามื่ัญประจิำาปี 2563 (IFAC Council 2020) 

ผ่่าน Application Zoom ประกอบดว้ัย ผ้้่แที่นจิากองคก์ร

วิัชุาชุ่พบัญชุ่มื่ากกว่ัา 240 คน จิาก 120 ประเที่ศทัี่�วัโลก 

โดยนายวิันิจิ ศิลามื่งคล ประธานคณะกรรมื่การวิัชุาชุ่พบัญชุ่ 

ด้านสอบบัญชุ่ และ ดร.ฐาน์รต่ มุื่ขด่ นักวิัชุาการ 

ด้านต่างประเที่ศ ในการเป็นตัวัแที่นสภาวิัชุาชุ่พบัญชุ่ 

เข้าร่วัมื่ประชุุมื่ดังกล่าวั

การเข้้าร่วมประชุุม IFAC Council 2020

สัภาวิิชาชีพับััญชี โด้ยคณะอนุุกรรมการด้้านุการพััฒนุา

วิิชาชีพับััญชีได้้ด้ำาเนิุนุการจัด้ทำำาแลัะเผู้ยแพัร่วิารสัาร 

สัภาวิิชาชีพับััญชี (Journal of Federation of Accounting 

Professions: JFAC) ในุร้ปแบับัฐานุข้อม้ลัระบับัออนุไลัน์ุ 

(Online Based Electronic Journal) โด้ยมีวัิตถุึประสังค์

เพืั�อเป็นุแห้ล่ังข้อม้ลัในุการค้นุคว้ิา เผู้ยแพัร่องค์ควิามร้้ 

ด้้านุการบััญชี การตรวิจสัอบั แลัะด้้านุอื�นุ ๆ ทีำ�เกี�ยวิข้อง 

ซึึ่�งจะเป็นุประโยชน์ุแก่ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพับััญชี สัมาชิก แลัะ

ผู้้้ทีำ�สันุใจ สัามารถึนุำาควิามร้้ทีำ�ได้้รับัจากการศึกษาวิารสัาร

สัภาวิิชาชีพับััญชีไปประยุกต์ใช้ให้้เกิด้ประโยชน์ุต่อไป 

โด้ยในุปี 2563 สัภาวิิชาชีพับััญชีได้้จัด้ทำำา แลัะเผู้ยแพัร่ 

วิารสัารสัภาวิิชาชีพับััญชี (JFAC) จำานุวินุ 3 ฉบัับั 

14 บัทำควิาม ดั้งนีุ�

• ปีทีำ� 2 ฉบัับัทีำ� 4 ประจำาเด้ือนุมกราคม ถึึง เมษายนุ  

มีบัทำควิามเผู้ยแพัร่จำานุวินุทัำ�งสิั�นุ 5 บัทำควิาม

• ปีทีำ� 2 ฉบัับัทีำ� 5 ประจำาเดื้อนุพัฤษภาคม ถึึง สิังห้าคม 

มีบัทำควิามเผู้ยแพัร่จำานุวินุทำั�งสัิ�นุ 5 บัทำควิาม

• ปีทีำ� 2 ฉบัับัทีำ� 6 ประจำาเดื้อนุกันุยายนุ ถึึง ธันุวิาคม 

มีบัทำควิามเผู้ยแพัร่จำานุวินุทัำ�งสิั�นุ 4 บัทำควิาม

 

การจััดทำาและเผู้ยแพร่วารสัารสัภาวิชาชีพบัญชี

(Journal of Federation of Accountants Professions JFAC)

2. การช่วิยเห้ลืัอห้นุ่วิยงานุผู้้้จัด้การอบัรมห้รือการสััมมนุา

สัภาวิิชาชีพับััญชียกเว้ินุค่าด้ำาเนิุนุการในุการเลืั�อนุ 

ห้รือยกเลิัก ห้รือการเปลีั�ยนุแปลังห้ลัักส้ัตรกรณีวิิทำยากร 

ทีำ�ได้้รับัควิามเห็้นุชอบัในุปี 2563

3. มาตรการส่ังเสัริมแลัะช่วิยเห้ลืัอการพััฒนุาควิามร้้ 

ต่อเนืุ�องผู่้านุช่องทำางออนุไลัน์ุอย่างต่อเนืุ�องสัามารถึ

รับัชมผู้่านุการถึ่ายทำอด้สัด้ผู้่านุเฟซึ่บุั�ก แลัะสัามารถึ 

นัุบัเป็นุจำานุวินุชั�วิโมงการพััฒนุาควิามร้้ต่อเนืุ�องทำางวิิชาชีพั

ทีำ�ไม่เป็นุทำางการของผู้้้สัอบับััญชีรับัอนุุญาตได้้
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สาระสำาคัญของการประชุุมื่ครั�งน่� ประกอบด้วัย การนำาเสนอแผ่นกลยุที่ธ์ของ IFAC รวัมื่ถึึงแผ่นควัามื่ค่บหน้าการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมื่การมื่าตรฐานการสอบบัญชุ่ มื่าตรฐานจิรรยาบรรณของนักบัญชุ่ระหว่ัางประเที่ศ การปรับตัวัเข้าส่้ยุคดิจิิทัี่ล 

การจัิดที่ำารายงานเพ่�อควัามื่ยั�งยน่ และการจัิดการกับวิักฤตจิากสถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชุ่�อไวัรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพ่�อส่งเสริมื่ควัามื่เข้าใจิร่วัมื่กันเก่�ยวักับแนวัโน้มื่และควัามื่เป็นไปของการขับเคล่�อนกลยุที่ธ์เพ่�อพัฒนาวัิชุาชุ่พ

ขององค์กรระดับโลก

การเข้้าร่วมประชุุมคณะกรรมการประสานงานวิชุาชุีพบััญชุีแห่่งอาเซีียน ครั�งที� 96

วัันท่ี่� 18 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ดร.พเย่ย เสง่�ยมื่วิับ้ล 

เข้าร่วัมื่ประชุุมื่คณะกรรมื่การประสานงานวิัชุาชุ่พ

บัญชุ่แห่งอาเซ่ียน ครั�งท่ี่� 96 (The 96th Meeting of 

the ASEAN Chartered Professional Accountant 

Coordinating Committee: ACPACC) ผ่่านระบบ 

การประชุุมื่ที่างไกล (V ideo Conference: VC 

ผ่่าน Application Bluejeans) ผ้้่เข้าประชุุมื่ประกอบ

ด้วัยผ้้่แที่นจิากประเที่ศสมื่าชุิกในอาเซ่ียน 10 ประเที่ศ 

สาระสำาคัญของการประชุุมื่ ประกอบด้วัย การปรับเปล่�ยน

ข้อบังคับและระเบ่ยบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปัจิจุิบัน

เชุ่น การจัิดประชุุมื่ออนไลน์แที่นการประชุุมื่แบบพบปะ 

การส่งใบประกาศน่ยบัตร ASEAN CPA ไปลงนามื่ 

ในประเที่ศเว่ัยดนามื่ การรับรองรายชุ่�อ Monitoring 

Committee และการเสนอชุ่�อผ้้่สมัื่คร ASEAN CPA 

จิากแต่ละประเที่ศ รวัมื่ถึึงการรับรองแผ่นการดำาเนินงาน 

ของคณะกรรมื่การการประชุุมื่ดังกล่าวั การประชุุมื่ 

ACPACC จิะชุ่วัยเสริมื่สร้างศักยภาพการที่ำางานร่วัมื่กัน

ของประเที่ศสมื่าชิุกเพ่�อให้เกิดการเคล่�อนย้ายแลกเปล่�ยน

แรงงานท่ี่�ม่ื่คุณภาพในภ้มิื่ภาคอาเซ่ียน

การเข้้าร่วมประชุุม AFA Council Meeting 2020 ครั�งที� 130

นอกจิากน่� ท่ี่�ประชุุมื่ได้รับที่ราบสถิึติของ ASEAN CPA ท่ี่�ขึ�นที่ะเบ่ยนกับ ACPACC แต่ละประเที่ศท่ี่�ขึ�นที่ะเบ่ยนกับ ACPACC 

ตามื่ผั่งภาพต่อไปน่� 

เม่ื่�อวัันท่ี่� 5 ธันวัาคมื่ พ.ศ. 2563  ผ้้่ชุ่วัยศาสตราจิารย์ 

ดร.ธ่รชัุย อรุณเร่องศิริเลิศ อุปนายกสภาวัิชุาชุ่พบัญชุ่ 

คนท่ี่� 1 และรองประธานสหพันธ์นักบัญชุ่อาเซ่ียน (AFA) 

พร้อมื่ด้วัย ดร.พเย่ย เสง่�ยมื่วิับ้ล อนุกรรมื่การด้าน 

ต่างประเที่ศ เข้าร่วัมื่ประชุุมื่เสม่ื่อนจิริง AFA Council 

Meeting 2020  ครั�งท่ี่� 130 ซึี�งนับเป็นการประชุุมื่สมื่าชิุก

สหพันธ์ครั�งแรกในประวััติศาสตร์ ท่ี่� จัิดการประชุุมื่ 

แบบออนไลน์เน่�องจิากสถึานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชุ่�อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภ้มิื่ภาค

เอเซ่ียตะวัันออกเฉ่ียงใต้ ผ้้่เข้าร่วัมื่ประชุุมื่ประกอบด้วัย 

ผ้้่แที่นสมื่าชิุกสภาวิัชุาชุ่พจิากอาเซ่ียน ได้แก่ ประเที่ศบร้ไน 

ดารุสซีาลามื่ กัมื่พ้ชุา อินโดน่เซ่ีย สิงคโปร์ ฟิิลิปปินส์

เว่ัยดนามื่ ลาวั เม่ื่ยนมื่าร์ มื่าเลเซ่ีย และประเที่ศไที่ย

นอกจิากน่� ยังม่ื่ผ้้่แที่นจิากประเที่ศญ่�ปุ�น ออสเตรเล่ย 

นิวัซ่ีแลนด์ และองค์กรชัุ�นนำาอย่าง ACCA เข้าร่วัมื่ประชุุมื่

ในฐานะสมื่าชุิกสมื่ที่บ สาระของการประชุุมื่รวัมื่ถึึง 

การอนุมัื่ติแผ่นกลยุที่ธ์ท่ี่� มุ่ื่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ 

ผ้้่ประกอบวัิชุาชุ่พบัญชุ่ และการนำาเสนอรายงานวัิจัิย 

เร่�อง ทัี่กษะควัามื่สามื่ารถึที่างด้านเที่คโนโลย่ของ 

สำานักงานบัญชุ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในภ้มิื่ภาคอาเซ่ียน 
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การเข้้าร่วมประชุุมห่ารือระดับับัริห่ารข้อง AFA 

ในปี 2563 สภาวิัชุาชุ่พบัญชุ่ได้รับตำาแหน่ง Deputy 

P res ident  ข อ ง  A S E A N  F e d e r a t i o n  o f 

Accountants (สหพนัธนั์กบญัชุ่อาเซ่ียน, AFA) โดยปัจิจุิบัน 

ผ้้่ชุ่วัยศาสตราจิารย์ ดร.ธ่รชัุย อรุณเร่องศิริเลิศ เข้าดำารง

ตำาแหน่งรองประธาน AFA ที่ำาหน้าท่ี่�ในการบริหารงาน 

AFA ซึี�งครอบคลุมื่ประเด็นเก่�ยวักับแผ่นกลยุที่ธ์ ตัวัชุ่�วััด

ควัามื่สำาเร็จิ รายงานวัิจัิยการพัฒนานักบัญชุ่ในอาเซี่ยน 

งบประมื่าณ และการบริหารที่รัพยากรมื่นุษย์ โดยได้จัิด 

การประชุุมื่ผ้้่บริหารแบบออนไลน์ผ่่าน Application 

MS Team เป็นประจิำาทุี่กเด่อน

การประชุุม TFAC – CIMA Virtual Courtesy Call 

เม่ื่�อวัันท่ี่� 3 ธันวัาคมื่ พ.ศ. 2563 ผ้้่ชุ่วัยศาสตราจิารย์ ดร.ธ่รชัุย อรุณเร่องศิริเลิศ และ ดร.จุิฬารัตน์ จิิตไพศาลวััฒนา 

ได้เข้าร่วัมื่ประชุุมื่กับท่ี่มื่ผ้้่บริหารของ CIMA - Chartered Institute of Management Accountants โดย Mr.Venkkat 

Ramanan กล่าวัต้อนรับและแนะนำาองค์กร CIMA ซึี�งเป็นองค์กรท่ี่�พัฒนานักบัญชุ่วิัชุาชุ่พท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดในโลก พร้อมื่กับ 

การกล่าวัถึึง CIMA ท่ี่�ได้ Joint Venture กับ American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (USA) 

และรวัมื่กนัเปน็ Association of International Certified Professional Accountants (AICPA) ท่ี่�ม่ื่สมื่าชุกิกวัา่ 657,000 คน 

ที่ำาให้องคก์รม่ื่จุิดแข็งทัี่�งด้านท่ี่�พัฒนานกับัญชุ่บริหารและการพฒันาผ่้ส้อบบญัชุ่ จึิงถ่ึอเป็นนิมิื่ตรหมื่ายอันด่ท่ี่�สภาวัชิุาชุ่พบัญชุ่

จิะร่วัมื่พฒันานักบัญชุ่ไที่ยสถึาบันท่ี่�ม่ื่ชุ่�อเส่ยงระดับโลก ทัี่�งน่� สภาวิัชุาชุ่พบัญชุ่ม่ื่ควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อระหว่ัาง CIMA – TFAC เก่�ยวักบั 

กิจิกรรมื่ ได้แก่ CIMA – TFAC Chartered Accountants program  CFO Dinner TFAC Conference 2019 และ 

FM Magazine publication 

การประชุุมกลุุ่่มย่อยเพ่อแสดงความคิดเห็่นเกี�ยวกับัโครงการศึกษาเพ่อกำาห่นดท่าทีไทย 

การฟื้้�นการเจรจาความตกลุ่งการค้าเสรี - สมาคมการค้าเสรีแห่่งยุโรป

เม่ื่�อวัันท่ี่� 13 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 และ วัันท่ี่� 8 ธันวัาคมื่ 

พ.ศ. 2563 ดร.ฐาน์รต่  มุื่ขด่ ผ้้่แที่นด้านงานต่างประเที่ศ

เข้าร่วัมื่ประชุุมื่กลุ่มื่ย่อยเพ่�อแสดงควัามื่คิดเห็นเก่�ยวักับ

โครงการศึกษาเพ่�อกำาหนดที่่าท่ี่ไที่ยการฟิ้�นการเจิรจิา 

ควัามื่ตกลงการค้าเสร่ - สมื่าคมื่การค้าเสร่แห่งยุโรป 

ซึี� ง จัิด ขึ� น โดยกรมื่ เจิรจิาการ ค้าระห ว่ัางประ เที่ศ 

กระที่รวังพาณิชุย์  เพ่�อประชุุมื่กลุ่มื่ย่อยและหาร่อ 

ควัามื่เป็นไปได้ในการเปิดเสร่การค้าด้านการบริการที่างการ

บัญชุ่ โดยกรมื่เจิรจิาฯได้เสนอตัวัอย่าง การแลกเปล่�ยน 

บริการของ EFTA ท่ี่�ที่ำากับประเที่ศอ่�น เพ่�อวิัเคราะห์ 

ร่วัมื่กันว่ัาหากเปิดการค้าเสร่ จิะม่ื่ข้อจิำากัดและข้อด่ข้อเส่ย

ต่อวิัชุาชุ่พบัญชุ่อย่างไร การประชุุมื่ดังกล่าวัยังประกอบ

ด้วัยผ้้่แที่นจิากองค์กรที่างวัิชุาชุ่พอ่�นอ่กหลายแห่ง เชุ่น 

สภาวิัศกร สภาเภสัชุกรรมื่ ผ่ลการประชุุมื่สรุปว่ัา เหตุผ่ล

สำาคัญท่ี่�ประเที่ศไที่ยต้องการเปิดการค้าเสร่การบริการ 

ที่างวัชิุาชุ่พนั�น เน่�องจิากตอ้งการรบัการถึา่ยที่อดเที่คโนโลย่

และทัี่กษะ ซึี�งอาชุ่พนักบัญชุ่เป็นอาชุ่พท่ี่�ต่างชุาตไิม่ื่สามื่ารถึ

เข้ามื่าแข่งขันได้โดยง่ายเน่�องจิากข้อจิำากัดด้านภาษา

สำาหรับนักบัญชุ่ไที่ยท่ี่�ม่ื่ควัามื่สามื่ารถึด้านภาษาอังกฤษ 

จึิงเป็นกลุ่มื่ท่ี่�ได้เปร่ยบในการไปที่ำางานต่างประเที่ศ

ในการประชุุมื่ Mr. Edmund ผ้้่บริหารของ AICPA ยังได้

กล่าวัถึึงโครงการควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อกันในปี 2021 ซึี�งคาดหวััง 

จิะร่วัมื่ม่ื่อกับสภาวิัชุาชุ่พบัญชุ่ ดังน่� 

1. พัฒนานกับญัชุ่ให้ไดรั้บการรบัรองในระดบัสากลเพิ�มื่ขึ�น

ผ่่านโครงการ CIMA – TFAC Chartered Accountants 

program

2. ร่วัมื่ม่ื่อกับ TFAC ในการแนะนำา Platform Online 

ท่ี่�สอดคล้องกับหลักส้ตรของ CIMA ให้กับมื่หาวัิที่ยาลัย 

ผ่่านโครงการ CGMA Finance Leadership Programme 

with Universities โดยอาจินำาเสนอโครงการในกิจิกรรมื่ 

Global business challenge ซึี�งเป็นการจัิดการแข่งขัน

ของนักศึกษา 

3. สนับสนุนควัามื่สามื่ารถึในระดับสากล โดยการจัิด

กิจิกรรมื่ร่วัมื่กับ TFAC หลักส้ตรอบรมื่ CPD และหนังส่อ

ของ CIMA

4. Mr.Barry Melancon ประธานของ AICPA ม่ื่ควัามื่

ประสงค์มื่าเย่อน TFAC เพ่�อที่ำาควัามื่ร้้จิักและพัฒนา 

นักบัญชุ่ร่วัมื่กัน 

ในการประชุุมื่หาร่อครั�งน่� ผ้้่ชุ่วัยศาสตราจิารย์ ดร.ธ่รชัุยฯ

ได้กล่าวัในมุื่มื่ของสภาวิัชุาชุ่พบัญชุ่ ว่ัากำาลังพัฒนา TFAC 

Academy ซึี�งเป็นแหล่งค้นคว้ัา สร้างองค์ควัามื่ร้้และ

พัฒนานักบัญชุ่ให้ผ่่านการที่ดสอบ ซึี�งจิะส่งเสริมื่และพัฒนา

โครงการ TCMA ของไที่ยต่อไป
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สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านงานทะเบียน

สภาวิิชาชีพบััญชี ได้ให้้ควิามสำาคัญกับัการพัฒนาคุณภาพของงานบัริการสมาชิก โดยเฉพาะด้านงานทะเบัียนสมาชิก

และผ้้สอบับััญชีให้้มีการปฏิิบััติิงานอย่างถู้กต้ิองและรวิดเร็วิ โดยได้แติ่งติั�งคณะอนุกรรมการควิบัคุมกำากับัด้แล

งานทะเบัียน เพ่อทำาห้น้าที�ควิบัคุมกำากับัด้แลการปฏิิบััติิงานของส่วินงานทะเบัียน โดยการติรวิจสอบัข้อเท็จจริง 

กลั�นกรองคำาร้องขอติ่าง ๆ รวิมถูึงการกำาห้นดกรอบัพิจารณาคำาร้องขอที�เกี�ยวิกับัสมาชิก ผ้้ฝึึกห้ัดงาน 

ผ้้สอบับััญชีรับัอนุญาติ และนิติิบัุคคล ติามพระราชบััญญัติิวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 และงานอ่นที�เกี�ยวิกับั 

งานทะเบีัยน เพ่อให้ก้ารปฏิบิัตัิงิานทะเบีัยนมคีวิามชัดเจนและรวิดเรว็ิมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� ในปี 2563 พจิารณาคำารอ้งขอ 

ติ่าง ๆ พร้อมห้นังสือชี�แจงเห้ติุพฤติิการณ์ที�จำาเป็นที�เกี�ยวิกับัสมาชิก ผ้้ฝึึกห้ัดงาน และผ้้สอบับััญชีรับัอนุญาติ

สรุปได้ดังติ่อไปนี�

1. การพิิจารณารับรองคุุณสมบัติิและการไม่มีลักษณะ 

ต้ิองห้้ามของผู้้้ขอรับใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ

และการออกใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ ป็ระจำาปี็ 

2563 จำานุวนุ 312 ราย

2. การพิิจารณาห้นัุงสือชีี�แจงเห้ตุิพิฤติิการณ์ทีี่�จำาเป็็นุ และ

คุำาร้องขอต่ิาง ๆ ของผู้้้ฝึึกหั้ดงานุงานุสอบบัญชีี จำานุวนุ 

855 ราย และการพิิจารณาห้นัุงสือชีี�แจงเห้ตุิพิฤติิการณ์ 

ทีี่�จำาเป็็นุ และคุำาร้องขอต่ิาง ๆ ของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ

จำานุวนุ 279 ราย เพืิ�อเป็็นุการสนัุบสนุุนุให้้ผู้้้สำาเร็จ 

ที่างด้านุการบัญชีีเข้าส่้วิชีาชีีพิของการสอบบัญชีีมากข้�นุ 

และคุวรคุำานุ้งถ้ึงคุวามเห้มาะสมห้รือห้ลักเกณฑ์์การป็ฏิิบัติิ

ทีี่�ถ้ึกต้ิอง

3. การจำาห้นุา่ยคุำาขอของผู้้ข้อรบัใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบญัชีี 

ทีี่�มิได้ฝึึกหั้ดงานุให้้เสร็จสิ�นุภายในุกำาห้นุดเวลา ติามข้อบังคัุบ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีว่าด้วยห้ลักเกณฑ์์และคุุณสมบัติิของ 

ผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ (ฉบับที่ี� 3) พิ.ศ. 2563 ข้อ 7 (6) 

ในุกรณีผู้้้ขอรับใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีมิได้ฝึึกหั้ดงานุ

ให้้เสร็จสิ�นุภายในุเวลาห้้าป็ีนัุบจากวันุทีี่�ยื�นุคุำาขอแจ้ง 

การฝึึกหั้ดงานุต่ิอคุณะกรรมการ ให้้ถืึอว่าคุำาขอฝึึกหั้ดงานุ

ดังกล่าวสิ�นุสุดลง จำานุวนุ 6,057 ราย

4. การติรวจสอบและป็รับสถึานุะผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี

ทีี่�สถึานุภาพิบุคุคุลถึ้งแก่คุวามติายแล้ว ซ้ึ่�งจะมีผู้ลที่ำาให้้

สมาชีกิภาพิสิ�นุสุดลงติามมาติรา 17 และติอ้งขาดคุุณสมบติัิ

ในุการป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ 

ติามมาติรา 41 วรรคุสอง (1) ห้รือผู้้้ที่ำาบัญชีีติามมาติรา 44 

แ ห่้งพิ ร ะ ร า ชี บัญ ญั ติิ วิชี า ชีีพิ บัญ ชีี  พิ . ศ .  2 5 47 

จำานุวนุ 408 ราย

5. การป็ระชีาสัมพัินุธ์์เกี�ยวกับการรักษาสถึานุภาพิของ 

ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี อาทิี่ การชีำาระคุ่าบำารุงสมาชีิก

คุ่าธ์รรมเนีุยมใบอนุุญาติฯ การยื�นุชัี�วโมงการพัิฒนุา 

คุวามร้้ ต่ิอเ นืุ�องที่างวิชีาชีีพิ โดยสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

มีการป็ระชีาสัมพัินุธ์์ช่ีองที่างผู่้านุช่ีองต่ิาง ๆ ของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี ได้แก่ ใบแจ้งชีำาระเงินุ (Bill Payment) 

Bomb ma i l  ส่ งห้นุั งสื อ ใ ห้้สำา นัุกงานุสอบบัญ ชีี 

ที่างไป็รษณียเ์ว็บไซึ่ต์ิ เฟซึ่บุ�ก ไลน์ุ และ TFAC Newsletter 

เพืิ�อมิให้้สถึานุภาพิของสมาชิีก ห้รือใบอนุุญาติของ 

ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีสิ�นุสุดลง

6. การพิิจารณากลั�นุกรองคุุณสมบัติิของผู้้้ขอข้�นุที่ะเบียนุ

เป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ ซึ่้�งสภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้ให้้ 

คุวามสำาคัุญกับการพิิจารณากลั�นุกรองคุุณสมบัติิของ 

ผู้้้ขอข้�นุที่ะเบียนุเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ โดยวางห้ลักเกณฑ์์ 

การพิิจารณาเพืิ�อการติรวจสอบคุุณสมบัติิที่ี�คุรบถ้ึวนุและ

ถ้ึกต้ิองเป็็นุไป็ติามที่ี�กฎห้มายกำาห้นุด โดยในุปี็ 2563 

ได้พิิจารณาเห็้นุชีอบคุุณสมบัติิของผู้้้ขอข้�นุที่ะเบียนุเป็็นุ 

ผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ รวมทัี่�งสิ�นุ 199 ราย 

7. จัดพิิธี์มอบใบอนุุญาติและอบรมให้้แก่ผู้้้สอบบัญชีี 

รับอนุุญาติรายให้ม่ จำานุวนุ 2 คุรั�ง ซ้ึ่�งมีผู้้้สอบบัญชีีรายให้ม่

เข้าร่วมพิิธี์ทัี่�งสิ�นุ 246 ราย โดยมีวิที่ยากรผู้้้ที่รงคุุณวุฒิ 

ให้้คุวามร้้คุวามเข้าใจ สร้างคุวามติระห้นุักถ้ึงคุวามสำาคัุญ

ของห้นุ้าทีี่�และคุวามรับผู้ิดชีอบของผู้้้สอบบัญชีีในุการ

ป็ฏิิบัติิงานุอยา่งมคุีุณภาพิ เป็็นุไป็ติามมาติรฐานุที่างวชิีาชีีพิ 

ซ้ึ่�งรวมถ้ึงมาติรฐานุด้านุจรรยาบรรณอย่างเห้มาะสม
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สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านงานทะเบียน

สภาวิิชาชีพบััญชี ได้ให้้ควิามสำาคัญกับัการพัฒนาคุณภาพของงานบัริการสมาชิก โดยเฉพาะด้านงานทะเบัียนสมาชิก

และผ้้สอบับััญชีให้้มีการปฏิิบััติิงานอย่างถู้กต้ิองและรวิดเร็วิ โดยได้แติ่งติั�งคณะอนุกรรมการควิบัคุมกำากับัด้แล

งานทะเบัียน เพ่อทำาห้น้าที�ควิบัคุมกำากับัด้แลการปฏิิบััติิงานของส่วินงานทะเบัียน โดยการติรวิจสอบัข้อเท็จจริง 

กลั�นกรองคำาร้องขอติ่าง ๆ รวิมถูึงการกำาห้นดกรอบัพิจารณาคำาร้องขอที�เกี�ยวิกับัสมาชิก ผ้้ฝึึกห้ัดงาน 

ผ้้สอบับััญชีรับัอนุญาติ และนิติิบัุคคล ติามพระราชบััญญัติิวิิชาชีพบััญชี พ.ศ. 2547 และงานอ่นที�เกี�ยวิกับั 

งานทะเบีัยน เพ่อให้ก้ารปฏิบิัตัิงิานทะเบีัยนมคีวิามชัดเจนและรวิดเรว็ิมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� ในปี 2563 พจิารณาคำารอ้งขอ 

ติ่าง ๆ พร้อมห้นังสือชี�แจงเห้ตุิพฤติิการณ์ที�จำาเป็นที�เกี�ยวิกับัสมาชิก ผ้้ฝึึกห้ัดงาน และผ้้สอบับััญชีรับัอนุญาติ

สรุปได้ดังติ่อไปนี�

1. การพิิจารณารับรองคุุณสมบัติิและการไม่มีลักษณะ 

ต้ิองห้้ามของผู้้้ขอรับใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ

และการออกใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ ป็ระจำาปี็ 

2563 จำานุวนุ 312 ราย

2. การพิิจารณาห้นัุงสือชีี�แจงเห้ตุิพิฤติิการณ์ทีี่�จำาเป็็นุ และ

คุำาร้องขอต่ิาง ๆ ของผู้้้ฝึึกหั้ดงานุงานุสอบบัญชีี จำานุวนุ 

855 ราย และการพิิจารณาห้นัุงสือชีี�แจงเห้ตุิพิฤติิการณ์ 

ทีี่�จำาเป็็นุ และคุำาร้องขอต่ิาง ๆ ของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ

จำานุวนุ 279 ราย เพืิ�อเป็็นุการสนัุบสนุุนุให้้ผู้้้สำาเร็จ 

ที่างด้านุการบัญชีีเข้าส่้วิชีาชีีพิของการสอบบัญชีีมากข้�นุ 

และคุวรคุำานุ้งถ้ึงคุวามเห้มาะสมห้รือห้ลักเกณฑ์์การป็ฏิิบัติิ

ทีี่�ถ้ึกต้ิอง

3. การจำาห้นุา่ยคุำาขอของผู้้ข้อรบัใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบญัชีี 

ทีี่�มิได้ฝึึกหั้ดงานุให้้เสร็จสิ�นุภายในุกำาห้นุดเวลา ติามข้อบังคัุบ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีว่าด้วยห้ลักเกณฑ์์และคุุณสมบัติิของ 

ผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ (ฉบับทีี่� 3) พิ.ศ. 2563 ข้อ 7 (6) 

ในุกรณีผู้้้ขอรับใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีมิได้ฝึึกหั้ดงานุ

ให้้เสร็จสิ�นุภายในุเวลาห้้าป็ีนัุบจากวันุทีี่�ยื�นุคุำาขอแจ้ง 

การฝึึกหั้ดงานุต่ิอคุณะกรรมการ ให้้ถืึอว่าคุำาขอฝึึกหั้ดงานุ

ดังกล่าวสิ�นุสุดลง จำานุวนุ 6,057 ราย

4. การติรวจสอบและป็รับสถึานุะผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี

ทีี่�สถึานุภาพิบุคุคุลถ้ึงแก่คุวามติายแล้ว ซ้ึ่�งจะมีผู้ลที่ำาให้้

สมาชีกิภาพิสิ�นุสุดลงติามมาติรา 17 และติอ้งขาดคุุณสมบติัิ

ในุการป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ 

ติามมาติรา 41 วรรคุสอง (1) ห้รือผู้้้ที่ำาบัญชีีติามมาติรา 44 

แ ห่้งพิ ร ะ ร า ชี บัญ ญั ติิ วิชี า ชีีพิ บัญ ชีี  พิ . ศ .  2 5 47 

จำานุวนุ 408 ราย

5. การป็ระชีาสัมพัินุธ์์เกี�ยวกับการรักษาสถึานุภาพิของ 

ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี อาทิี่ การชีำาระคุ่าบำารุงสมาชีิก

คุ่าธ์รรมเนีุยมใบอนุุญาติฯ การยื�นุชัี�วโมงการพัิฒนุา 

คุวามร้้ ต่ิอเ นืุ�องที่างวิชีาชีีพิ โดยสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

มีการป็ระชีาสัมพัินุธ์์ช่ีองที่างผู่้านุช่ีองต่ิาง ๆ ของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี ได้แก่ ใบแจ้งชีำาระเงินุ (Bill Payment) 

Bomb ma i l  ส่ งห้นุั งสื อ ใ ห้้สำา นัุกงานุสอบบัญ ชีี 

ที่างไป็รษณียเ์ว็บไซึ่ต์ิ เฟซึ่บุ�ก ไลน์ุ และ TFAC Newsletter 

เพืิ�อมิให้้สถึานุภาพิของสมาชิีก ห้รือใบอนุุญาติของ 

ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีสิ�นุสุดลง

6. การพิิจารณากลั�นุกรองคุุณสมบัติิของผู้้้ขอข้�นุที่ะเบียนุ

เป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ ซ้ึ่�งสภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้ให้้ 

คุวามสำาคัุญกับการพิิจารณากลั�นุกรองคุุณสมบัติิของ 

ผู้้้ขอข้�นุที่ะเบียนุเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ โดยวางห้ลักเกณฑ์์ 

การพิิจารณาเพืิ�อการติรวจสอบคุุณสมบัติิที่ี�คุรบถ้ึวนุและ

ถ้ึกต้ิองเป็็นุไป็ติามที่ี�กฎห้มายกำาห้นุด โดยในุปี็ 2563 

ได้พิิจารณาเห็้นุชีอบคุุณสมบัติิของผู้้้ขอข้�นุที่ะเบียนุเป็็นุ 

ผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ รวมทัี่�งสิ�นุ 199 ราย 

7. จัดพิิธี์มอบใบอนุุญาติและอบรมให้้แก่ผู้้้สอบบัญชีี 

รับอนุุญาติรายให้ม่ จำานุวนุ 2 คุรั�ง ซ้ึ่�งมีผู้้้สอบบัญชีีรายให้ม่

เข้าร่วมพิิธี์ทัี่�งสิ�นุ 246 ราย โดยมีวิที่ยากรผู้้้ที่รงคุุณวุฒิ 

ให้้คุวามร้้คุวามเข้าใจ สร้างคุวามติระห้นุักถ้ึงคุวามสำาคัุญ

ของห้นุ้าทีี่�และคุวามรับผู้ิดชีอบของผู้้้สอบบัญชีีในุการ

ป็ฏิิบัติิงานุอยา่งมคุีุณภาพิ เป็็นุไป็ติามมาติรฐานุที่างวชิีาชีีพิ 

ซ้ึ่�งรวมถ้ึงมาติรฐานุด้านุจรรยาบรรณอย่างเห้มาะสม
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สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านส่วนภูมิภาค

สภาวิิชาชีพบััญชีติระห้นักถูึงการพัฒนาศักยภาพของผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีในส่วินภ้มิภาคให้้เป็นที�ยอมรับั 

ของทุกภาคส่วินที� เกี�ยวิข้อง โดยสำานักงานสาขาทำาห้น้าที� เป็นติัวิแทนของสภาวิิชาชีพบััญชีในภ้มิภาค 

รวิม 13 สำานักงานสาขา เพ่อพัฒนาควิามร้้ติ่อเน่อง และให้้บัริการแก่สมาชิก ผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี และผ้้สนใจ 

ที�อย้่ในเขติจังห้วิัดของพื�นที�ปฏิิบััติิการของแต่ิละสำานักงานสาขาในด้านติ่าง ๆ โดยในปี 2563 สำานักงานสาขา 

ดังกล่าวิมีผลการดำาเนินการ สรุปได้ดังนี�

1.  มีการจัดอบรมและสัมมนุา จำานุวนุ 37 ห้ลักส้ติร

โดยมีวัติถุึป็ระสงคุ์เพืิ�อส่งเสริมและพิัฒนุาคุวามร้้และ

ป็ระสบการณ์ด้านุวิชีาชีีพิบัญชีีให้้แก่สมาชิีก นัุกศ้กษา 

และบุคุคุลทัี่�วไป็ในุส่วนุภ้มิภาคุ 

2. มีการป็ระชีาสัมพัินุธ์์โคุรงการถ่ึายที่อดการเสวนุา 

ผู่้านุชี่องที่าง Digital Media ให้้แก่สมาชีิก ผู้้้ป็ระกอบ 

วิชีาชีีพิบัญชีี ผู้้้ป็ระกอบการ และผู้้้สนุใจทัี่�วไป็ ในุร้ป็แบบ 

การถ่ึายที่อดสดผู่้านุสื�อ Social Media ของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

เช่ีนุ ถ่ึายที่อดสดผู่้านุเฟซึ่บุ�ก และ YouTube เป็็นุต้ินุ 

3. มีการป็ระสานุงานุด้านุงานุที่ะเบียนุสมาชีิก และ 

ผู้้้สอบบัญชีี เช่ีนุ การรับสมัคุรสมาชีิกให้ม่พิร้อมการชีำาระ 

คุ่าบำารุงสมาชิีกสภาวิชีาชีีพิบัญชีี การต่ิออายุสมาชิีก 

การชีำาระคุ่าธ์รรมเนีุยมใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ 

การรับสมัคุรและชีำาระคุ่าดำาเนิุนุการข้�นุที่ะเบียนุนิุติิบุคุคุล 

ทีี่�ให้้บริการด้านุการสอบบัญชีี ห้รือด้านุการที่ำาบัญชีี

และการยื�นุชัี�วโมงพิัฒนุาคุวามร้้ต่ิอเนืุ�องที่างด้านุวิชีาชีีพิ

เป็็นุต้ินุ

4. ให้้คุำาป็ร้กษา แนุะนุำาแกผู้้่้ป็ระกอบวชิีาชีีพิ ผู้้้ป็ระกอบการ 

นัุกศ้กษา ในุเรื�องการข้�นุที่ะเบียนุผู้้้ที่ำาบัญชีี ผู้้้ฝึึกหั้ดงานุ 

ผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ นิุติิบุคุคุล

5. การจำาห้นุ่ายห้นัุงสือทีี่�เกี�ยวข้องกับวิชีาชีีพิบัญชีี เช่ีนุ

มาติรฐานุการรายงานุที่างการเงินุ มาติรฐานุการบัญชีี 

มาติรฐานุการสอบบัญชีี และมาติรฐานุการคุวบคุุมคุุณภาพิ

งานุสอบบัญชีี เป็็นุต้ินุ

ภาพบรรยากาศการประชุุมคณะอนุุกรรมการประสานุงานุการบริหาร

สำานัุกงานุสาขาสภาวิิชุาชีุพบัญชีุร่วิมกับผู้้�บริหารสำานัุกงานุสาขา สภาวิิชุาชีุพบัญชีุ ประจำำาปี 2563 

วัินุทีี่� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสภาวิิชุาชีุพบัญชีุ ถนุนุสุขุมวิิที่ 21 

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนุาของสำานัุกงานุสาขา
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ด้านส่วนภูมิภาค
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โดยมีวัติถุึป็ระสงคุ์เพืิ�อส่งเสริมและพิัฒนุาคุวามร้้และ

ป็ระสบการณ์ด้านุวิชีาชีีพิบัญชีีให้้แก่สมาชิีก นัุกศ้กษา 
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เช่ีนุ ถ่ึายที่อดสดผู่้านุเฟซึ่บุ�ก และ YouTube เป็็นุต้ินุ 
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ผู้้้สอบบัญชีี เช่ีนุ การรับสมัคุรสมาชีิกให้ม่พิร้อมการชีำาระ 

คุ่าบำารุงสมาชิีกสภาวิชีาชีีพิบัญชีี การต่ิออายุสมาชิีก 

การชีำาระคุ่าธ์รรมเนีุยมใบอนุุญาติเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ 

การรับสมัคุรและชีำาระคุ่าดำาเนิุนุการข้�นุที่ะเบียนุนิุติิบุคุคุล 

ทีี่�ให้้บริการด้านุการสอบบัญชีี ห้รือด้านุการที่ำาบัญชีี

และการยื�นุชัี�วโมงพิัฒนุาคุวามร้้ต่ิอเนืุ�องที่างด้านุวิชีาชีีพิ

เป็็นุต้ินุ

4. ให้้คุำาป็ร้กษา แนุะนุำาแกผู้้่้ป็ระกอบวชิีาชีีพิ ผู้้้ป็ระกอบการ 

นัุกศ้กษา ในุเรื�องการข้�นุที่ะเบียนุผู้้้ที่ำาบัญชีี ผู้้้ฝึึกหั้ดงานุ 

ผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ นิุติิบุคุคุล

5. การจำาห้นุ่ายห้นัุงสือทีี่�เกี�ยวข้องกับวิชีาชีีพิบัญชีี เช่ีนุ
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ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนุาของสำานัุกงานุสาขา
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สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ในปี 2563 ประเทศไทยติ้องเผชิญสถูานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคติิดเชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ส่งผลให้้ภาคธุุรกิจและเศรษฐกิจไทยต้ิองห้ยุดชะงักอย่างห้ลีกเลี�ยงไม่ได้ สภาวิิชาชีพบััญชีติระห้นักถึูงผลกระทบั 

ที�เกิดขึ�น จึงดำาเนินภารกิจเพ่อส่งเสริมและพัฒนาผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีภายใติ้การดำาเนินงานที�เห้มาะสม 

ติ่อสถูานการณ์ สำาห้รับังานด้านประชาสัมพันธุ์ในสภาวิการณ์เช่นนี�การส่อสารข้อม้ลข่าวิสารถูึงผ้้ประกอบั 

วิิชาชีพบััญชีให้้ถู้กติ้องและรวิดเร็วิจึงมีควิามสำาคัญเป็นอย่างยิ�ง กรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ุภายใติ้ 

การดำาเนินงานของส่วินงานส่อสารองค์กร จึงดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธุ์ให้้เป็นไปติามนโยบัายของ 

สภาวิิชาชีพบััญชี ดังนี�

จากสถึานุการณ์การแพิร่ระบาดของโรคุติิดเชืี�อไวรัสโคุโรนุา 

2019 (COVID-19) ทีี่�ส่งผู้ลต่ิอระบบเศรษฐกิจไที่ย ที่ำาให้้

กระที่บติอ่ติลาดการเงนิุและการจดัที่ำารายงานุที่างการเงนิุ

ของกิจการ เนืุ�องจากเป็็นุวิกฤติการณ์ให้ม่ของป็ระเที่ศไที่ย

ในุห้ลายองค์ุกรจ้งเป็ลี�ยนุแป็ลงวิธี์การดำาเนิุนุธุ์รกิจ 

ให้้เห้มาะสมติ่อสถึานุการณ์ ที่ำาให้้ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี

จ้งต้ิองป็รับตัิวอย่างรวดเร็ว เพืิ�อเพิิ�มองค์ุคุวามร้้ให้ม่และ 

ใช้ีดุลยพิินิุจการป็ฏิิบัติิงานุอยา่งรอบคุอบ สภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

จ้งจัดที่ำา “แห้ล่งรวบรวมข้อม้ลข่าวสารและมาติรการ

ช่ีวยเห้ลือผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีและผู้้้ป็ระกอบการจาก 

ภาคุรัฐในุสถึานุการณ์วิกฤติ COVID-19” เพืิ�อสื�อสารข้อม้ล

อันุเป็็นุป็ระโยชีน์ุโดยติรงต่ิอวิชีาชีีพิบัญชีีมารวมไว้ในุ 

ห้นุ้าแรกของเว็บไซึ่ต์ิสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ไม่ ว่าจะเป็็นุ

มาติรการชีว่ยเห้ลอืจากสภาวชิีาชีีพิบัญชีีเองห้รอืมาติรการ

จากภาคุรัฐต่ิาง ๆ เป็็นุต้ินุ

นุอกจากนัุ�นุ สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้รวบรวมบที่คุวามทีี่�นุ่าสนุใจ

เกี�ยวกับการติรวจสอบบญัชีีในุสถึานุการณก์ารแพิรร่ะบาด

ของเชีี�อไวรัส COVID-19 จาก International Federation 

of Accountants ห้รือ IFAC เพืิ�อแนุะนุำาแห้ล่งคุวามร้้ 

และแนุวป็ ฏิิ บั ติิ ง านุ ทีี่� นุ่ า สนุ ใจของ ต่ิ า งป็ระ เที่ศ 

โดยนุำามารวบรวมและเผู้ยแพิร่ในุทีุ่กชี่องที่างการสื�อสาร 

ให้้แก่ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิไที่ยได้ศ้กษาที่ำาคุวามเข้าใจเพิิ�มเติิม

จััดทำาแหล่่งรวบรวมข้้อมูล่ข้่าวสารแล่ะมาตรการช่วยเหล่ือผูู้้ประกอบวิชาชีพบัญชี

แล่ะผูู้้ประกอบการจัากภาครัฐในสถานการณ์์วิกฤต COVID-19

การถ่ายทอดการเสวนาแล่ะการบรรยายผู้่านช่องทาง Social Media

ในช่วงสถานการณ์์ COVID-19

จากมาติรการเว้นุระยะห่้าง “อย้่บ้านุ ห้ยุดเชืี�อ เพืิ�อชีาติิ” 

จากภาคุรัฐ เพืิ�อลดการแพิรร่ะบาดของเชีี�อไวรัส COVID-19  

ส่งผู้ลให้้การจัดอบรมสัมมนุาต้ิองเลื�อนุออกไป็อย่าง

ไม่มีกำาห้นุด สภาวิชีาชีีพิบัญชีีจ้งจัดให้้มีการเสวนุาและ 

การบรรยายผู่้านุช่ีองที่าง Social Media ที่ดแที่นุ 

เพืิ�อเพิิ�มชี่องที่างให้้คุวามร้้แก่ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี 

โดยสามารถึรับชีมได้ทุี่กทีี่�ทุี่กเวลา อีกทัี่�งยังสามารถึ 

นัุบชัี�วโมงพัิฒนุาคุวามร้้ต่ิอเนืุ�องทีี่�ไม่เป็็นุที่างการได้

ทูล่เกล่้าฯ ถวายเงินจัากกิจักรรมเดิน-วิ�งการกุศล่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

Bunchee Run 2019

จากการจัดกิจกรรมแข่งขันุเดินุ-วิ�งการกุศล ชิีงถึ้วย 

พิระราชีที่านุฯ Bunchee Run 2019 รวมพิลคุนุบัญชีี

(Run for Charity) เมื�อวันุอาทิี่ติย์ทีี่� 17 พิฤศจิกายนุ 

พิ.ศ. 2562 ณ กระที่รวงสาธ์ารณสุข จังห้วัดนุนุที่บุรี 

โดยภายห้ลังจากการจัดกิจกรรม คุณะกรรมการ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีและผู้้้บริห้าร ไดเ้ดินุที่างเข้าเฝ้ึาท้ี่ลละออง 

ธุ์ลีพิระบาที่สมเด็จพิระกนิุษฐาธิ์ราชีเจ้ากรมสมเด็จพิระเที่พิ

รัตินุราชีสุดาฯ สยามบรมราชีกุมารี ในุวันุทีี่� 26 มิถุึนุายนุ 

พิ.ศ. 2563 เพืิ�อท้ี่ลเกล้าถึวายเงินุรายได้ห้ลังจากหั้กคุ่าใช้ีจ่าย

ให้้แก่ม้ลนิุธิ์ฯส่วนุพิระองค์ุ สำาห้รับนุำาไป็ใช้ีเป็็นุทุี่นุที่รัพิย์

เพืิ�อสร้างโอกาสที่างการศ้กษาให้้แก่เยาวชีนุผู้้้ด้อยโอกาส 

ในุป็ระเที่ศไที่ย ติามวัติถุึป็ระสงค์ุห้ลักของกิจกรรม

โครงการ TFAC Engagement

ห้ลายองค์ุกรทัี่�งในุและต่ิางป็ระเที่ศได้ให้้คุวามสำาคัุญ 

ในุการเปิ็ดโอกาสให้้บุคุลากรได้มีส่วนุร่วมในุการกำาห้นุด

ทิี่ศที่างนุโยบายขององค์ุกร สืบเนืุ�องจากการบริห้ารจัดการ

องค์ุกรให้้ป็ระสบคุวามสำาเร็จ จำาเป็็นุต้ิองจ้งใจให้้บุคุลากร

มีส่วนุร่วมในุการป็ฏิิบัติิงานุ เมื�อมีการจัดการภายในุ 

ด้านุบุคุลากรที่ี�แข็งแรง ย่อมส่งผู้ลติ่อการดำาเนิุนุงานุ 

ในุภาพิรวมของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ซ้ึ่�งสอดคุล้องกับยุที่ธ์ศาสติร์

ห้ลักของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี คืุอ การพัิฒนุาโคุรงสร้าง 

การบริห้ารจัดการบุคุลากรสภาวิชีาชีีพิบัญชีี สภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

จ้งจัดโคุรงการ “TFAC Engagement” เพืิ�อเปิ็ดโอกาส 

ให้้พินัุกงานุเจ้าห้นุ้าทีี่�ทุี่กฝึ่าย/ส่วนุงานุ ได้มีส่วนุร่วมในุ

การกำาห้นุดทิี่ศที่างนุโยบายของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี รวมถ้ึง

ได้ร่วมแชีร์ไอเดีย แสดงคุวามคิุดเห็้นุ นุำาเสนุอโคุรงการ

/กิจกรรม/นุวัติกรรม เพืิ�อร่วมกันุป็รับป็รุงและพัิฒนุา 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีให้้ยั�งยืนุในุอนุาคุติ
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สรุปผลการดำาเนินงาน 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ในปี 2563 ประเทศไทยติ้องเผชิญสถูานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคติิดเชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ส่งผลให้้ภาคธุุรกิจและเศรษฐกิจไทยต้ิองห้ยุดชะงักอย่างห้ลีกเลี�ยงไม่ได้ สภาวิิชาชีพบััญชีติระห้นักถึูงผลกระทบั 

ที�เกิดขึ�น จึงดำาเนินภารกิจเพ่อส่งเสริมและพัฒนาผ้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีภายใติ้การดำาเนินงานที�เห้มาะสม 

ติ่อสถูานการณ์ สำาห้รับังานด้านประชาสัมพันธุ์ในสภาวิการณ์เช่นนี�การส่อสารข้อม้ลข่าวิสารถูึงผ้้ประกอบั 

วิิชาชีพบััญชีให้้ถู้กติ้องและรวิดเร็วิจึงมีควิามสำาคัญเป็นอย่างยิ�ง กรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ุภายใติ้ 

การดำาเนินงานของส่วินงานส่อสารองค์กร จึงดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธุ์ให้้เป็นไปติามนโยบัายของ 

สภาวิิชาชีพบััญชี ดังนี�

จากสถึานุการณ์การแพิร่ระบาดของโรคุติิดเชืี�อไวรัสโคุโรนุา 

2019 (COVID-19) ทีี่�ส่งผู้ลต่ิอระบบเศรษฐกิจไที่ย ที่ำาให้้

กระที่บติอ่ติลาดการเงนิุและการจดัที่ำารายงานุที่างการเงนิุ

ของกิจการ เนืุ�องจากเป็็นุวิกฤติการณ์ให้ม่ของป็ระเที่ศไที่ย

ในุห้ลายองค์ุกรจ้งเป็ลี�ยนุแป็ลงวิธี์การดำาเนิุนุธุ์รกิจ 

ให้้เห้มาะสมติ่อสถึานุการณ์ ที่ำาให้้ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี

จ้งต้ิองป็รับตัิวอย่างรวดเร็ว เพืิ�อเพิิ�มองค์ุคุวามร้้ให้ม่และ 

ใช้ีดุลยพิินิุจการป็ฏิิบัติิงานุอยา่งรอบคุอบ สภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

จ้งจัดที่ำา “แห้ล่งรวบรวมข้อม้ลข่าวสารและมาติรการ

ช่ีวยเห้ลือผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีและผู้้้ป็ระกอบการจาก 

ภาคุรัฐในุสถึานุการณ์วิกฤติ COVID-19” เพืิ�อสื�อสารข้อม้ล

อันุเป็็นุป็ระโยชีน์ุโดยติรงต่ิอวิชีาชีีพิบัญชีีมารวมไว้ในุ 

ห้นุ้าแรกของเว็บไซึ่ต์ิสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ไม่ ว่าจะเป็็นุ

มาติรการชีว่ยเห้ลอืจากสภาวชิีาชีีพิบัญชีีเองห้รอืมาติรการ

จากภาคุรัฐต่ิาง ๆ เป็็นุต้ินุ

นุอกจากนัุ�นุ สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้รวบรวมบที่คุวามทีี่�นุ่าสนุใจ

เกี�ยวกับการติรวจสอบบญัชีีในุสถึานุการณก์ารแพิรร่ะบาด

ของเชีี�อไวรัส COVID-19 จาก International Federation 

of Accountants ห้รือ IFAC เพืิ�อแนุะนุำาแห้ล่งคุวามร้้ 

และแนุวป็ ฏิิ บั ติิ ง านุ ทีี่� นุ่ า สนุ ใจของ ต่ิ า งป็ระ เที่ศ 

โดยนุำามารวบรวมและเผู้ยแพิร่ในุทีุ่กชี่องที่างการสื�อสาร 

ให้้แก่ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิไที่ยได้ศ้กษาที่ำาคุวามเข้าใจเพิิ�มเติิม

จััดทำาแหล่่งรวบรวมข้้อมูล่ข้่าวสารแล่ะมาตรการช่วยเหล่ือผูู้้ประกอบวิชาชีพบัญชี

แล่ะผูู้้ประกอบการจัากภาครัฐในสถานการณ์์วิกฤต COVID-19

การถ่ายทอดการเสวนาแล่ะการบรรยายผู้่านช่องทาง Social Media

ในช่วงสถานการณ์์ COVID-19

จากมาติรการเว้นุระยะห่้าง “อย้่บ้านุ ห้ยุดเชืี�อ เพืิ�อชีาติิ” 

จากภาคุรัฐ เพืิ�อลดการแพิรร่ะบาดของเชีี�อไวรัส COVID-19  

ส่งผู้ลให้้การจัดอบรมสัมมนุาต้ิองเลื�อนุออกไป็อย่าง

ไม่มีกำาห้นุด สภาวิชีาชีีพิบัญชีีจ้งจัดให้้มีการเสวนุาและ 

การบรรยายผู่้านุช่ีองที่าง Social Media ที่ดแที่นุ 

เพืิ�อเพิิ�มชี่องที่างให้้คุวามร้้แก่ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี 

โดยสามารถึรับชีมได้ทุี่กทีี่�ทุี่กเวลา อีกทัี่�งยังสามารถึ 

นัุบชัี�วโมงพัิฒนุาคุวามร้้ต่ิอเนืุ�องทีี่�ไม่เป็็นุที่างการได้

ทูล่เกล่้าฯ ถวายเงินจัากกิจักรรมเดิน-วิ�งการกุศล่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

Bunchee Run 2019

จากการจัดกิจกรรมแข่งขันุเดินุ-วิ�งการกุศล ชิีงถึ้วย 

พิระราชีที่านุฯ Bunchee Run 2019 รวมพิลคุนุบัญชีี

(Run for Charity) เมื�อวันุอาทิี่ติย์ทีี่� 17 พิฤศจิกายนุ 

พิ.ศ. 2562 ณ กระที่รวงสาธ์ารณสุข จังห้วัดนุนุที่บุรี 

โดยภายห้ลังจากการจัดกิจกรรม คุณะกรรมการ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีและผู้้้บริห้าร ไดเ้ดินุที่างเข้าเฝ้ึาท้ี่ลละออง 

ธุ์ลีพิระบาที่สมเด็จพิระกนิุษฐาธิ์ราชีเจ้ากรมสมเด็จพิระเที่พิ

รัตินุราชีสุดาฯ สยามบรมราชีกุมารี ในุวันุทีี่� 26 มิถุึนุายนุ 

พิ.ศ. 2563 เพืิ�อท้ี่ลเกล้าถึวายเงินุรายได้ห้ลังจากหั้กคุ่าใช้ีจ่าย

ให้้แก่ม้ลนิุธิ์ฯส่วนุพิระองค์ุ สำาห้รับนุำาไป็ใช้ีเป็็นุทุี่นุที่รัพิย์

เพืิ�อสร้างโอกาสที่างการศ้กษาให้้แก่เยาวชีนุผู้้้ด้อยโอกาส 

ในุป็ระเที่ศไที่ย ติามวัติถุึป็ระสงค์ุห้ลักของกิจกรรม

โครงการ TFAC Engagement

ห้ลายองค์ุกรทัี่�งในุและต่ิางป็ระเที่ศได้ให้้คุวามสำาคัุญ 

ในุการเปิ็ดโอกาสให้้บุคุลากรได้มีส่วนุร่วมในุการกำาห้นุด

ทิี่ศที่างนุโยบายขององค์ุกร สืบเนืุ�องจากการบริห้ารจัดการ

องค์ุกรให้้ป็ระสบคุวามสำาเร็จ จำาเป็็นุต้ิองจ้งใจให้้บุคุลากร

มีส่วนุร่วมในุการป็ฏิิบัติิงานุ เมื�อมีการจัดการภายในุ 

ด้านุบุคุลากรที่ี�แข็งแรง ย่อมส่งผู้ลติ่อการดำาเนิุนุงานุ 

ในุภาพิรวมของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ซ้ึ่�งสอดคุล้องกับยุที่ธ์ศาสติร์

ห้ลักของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี คืุอ การพัิฒนุาโคุรงสร้าง 

การบริห้ารจัดการบุคุลากรสภาวิชีาชีีพิบัญชีี สภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

จ้งจัดโคุรงการ “TFAC Engagement” เพืิ�อเปิ็ดโอกาส 

ให้้พินัุกงานุเจ้าห้นุ้าทีี่�ทุี่กฝึ่าย/ส่วนุงานุ ได้มีส่วนุร่วมในุ

การกำาห้นุดทิี่ศที่างนุโยบายของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี รวมถ้ึง

ได้ร่วมแชีร์ไอเดีย แสดงคุวามคิุดเห็้นุ นุำาเสนุอโคุรงการ

/กิจกรรม/นุวัติกรรม เพืิ�อร่วมกันุป็รับป็รุงและพัิฒนุา 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีให้้ยั�งยืนุในุอนุาคุติ
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การจััดทำาการ์ตูนสัญล่ักษณ์์สภาวิชาชีพบัญชี (Mascot) “น้องคิด (KID)”

ห้นุ้�งในุภารกิจการดำาเนิุนุงานุด้านุการสื�อสารภาพิลักษณ์องค์ุกรของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี คืุอ การจัดที่ำาการ์ต้ินุสัญลักษณ์ 

ห้รือ Mascot เพืิ�อใช้ีเป็็นุสื�อกลางในุการสร้างภาพิลักษณ์ สร้างการจดจำา และเป็็นุเคุรื�องมือเพืิ�อชี่วยในุการสื�อสาร 

และป็ระชีาสัมพัินุธ์์กิจกรรมสภาวิชีาชีีพิบัญชีี โดยการ์ต้ินุสัญลักษณ์ทีี่�จัดที่ำาข้�นุ คืุอ Mascot “นุ้องคิุด (KID)”

“นุ้องคุิด (KID)” สามารถึสื�อคุวามและเชีื�อมโยงกับสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ดังนุี�

• “นุ้องคิุด” เป็็นุเคุรื�องคิุดเลข เคุรื�องคิุดเลขเป็็นุคุ่้คิุดของธุ์รกิจ ตัิ�งแต่ิอดีติ 

 มาจนุถ้ึงปั็จจุบันุ

• “คิุด” ในุมุมมองเด็กรุ่นุให้ม่ทีี่�จะมาผู้ลักดันุวิชีาชีีพิบัญชีี

• “คิุด” ในุมุมมองผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี คืุอ คิุดดี ที่ำาดี เพืิ�อพัิฒนุาวิชีาชีีพิบัญชีี 

K I D ย่อมาจาก K  -  Knowledge, I  -  Innovation และ D -  Dynamic 

ดังนัุ�นุ Mascot “นุ้องคิุด (KID)” ทีี่�สภาวิชีาชีีพิบัญชีีจัดที่ำาข้�นุ ใช้ีแที่นุภาพิลักษณ์

ของผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีทีี่� “รอบร้้ รอบคุอบ พิร้อมเป็ลี�ยนุแป็ลง” ในุอนุาคุติ

การจััดทำาแบบสำารวจั “ความพึงพอใจัในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญช ี

การพัฒนาวิชาชีพบัญชี การให้บริการ แล่ะการประชาสัมพันธ์ข้้อมูล่ข้่าวสาร 

ข้องสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” (TFAC Survey)

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีจัดที่ำา TFAC Survey เพืิ�อให้้ได้มาซ้ึ่�ง 

ข้อเสนุอแนุะจากผู้้้มีส่วนุได้เสียทีี่�มีต่ิอบที่บาที่ห้นุ้าทีี่�และ

การดำาเนิุนุงานุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี โดยมีเป้็าห้มาย 

ในุการนุำา ข้อม้ลมามาใช้ีป็ระโยชีน์ุในุการป็รับป็รุง 

การ สื� อคุวาม ในุ เ รื� อ งคุวามสำา คัุญของมาติรฐานุ 

วิชีาชีีพิบัญชีี บที่บาที่ และผู้ลงานุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

รวมถึ้งคุวามร่วมมือกับห้นุ่วยงานุทัี่�งในุและติ่างป็ระเที่ศ 

ต่ิอสาธ์ารณชีนุ 

สำาห้รับผู้ลสำารวจคุวามพ้ิงพิอใจต่ิอการป็ระชีาสัมพัินุธ์์

ข้อม้ลข่าวสารของสภาวิชีาชีีพิบัญชีีพิบว่า ผู้้้ติอบแบบ

สำารวจมีคุวามพ้ิงพิอใจด้านุการมีช่ีองที่างการสื�อสารที่ี�

ห้ลากห้ลายและเพีิยงพิอ และมีร้ป็แบบข้อม้ลข่าวสารการ

ป็ระชีาสัมพัินุธ์์มีคุวามทัี่นุสมัย สวยงาม สื�อสารเข้ากับ

สถึานุการณ์ปั็จจุบันุมากทีี่�สุด รองลงมาคืุอ ข้อม้ลข่าวสาร

การป็ระชีาสัมพิันุธ์์ติรงติ่อคุวามติ้องการ สื�อสารชีัดเจนุ 

เข้าใจง่าย และนุำาไป็ใช้ีป็ระโยชีน์ุได้จริง และลำาดับสุดท้ี่าย

คืุอ สามารถึคุ้นุห้าข้อม้ลข่าวสารการป็ระชีาสัมพัินุธ์์ได้อยา่ง

สะดวกรวดเร็ว 

จากผู้ลสำารวจในุลำาดับสุดท้ี่ายทีี่�ป็รากฏินัุ�นุ สภาวชิีาชีีพิบัญชีี 

จ้ ง มี แผู้นุป็ รับป็ รุ ง เ ว็บ ไซึ่ ต์ิสภา วิชีา ชีีพิ บัญ ชีีและ 

ช่ีองที่างการสื�อสารอื�นุ ๆ ให้้สอดคุล้องติามผู้ลสำารวจ

และเพืิ�อสร้างคุวามพ้ิงพิอใจในุการคุ้นุห้าข้อม้ลข่าวสาร 

การป็ระชีาสัมพัินุธ์์ให้้สะดวกรวดเร็วมากยิ�งข้�นุ โดยคุาดว่า 

จะเผู้ยแพิร่เว็บไซึ่ต์ิให้ม่ภายในุป็ลายปี็ 2564 ห้รือต้ินุปี็ 

2565

ภายห้ลังสถึานุการณ์ COVID-19 ได้คุลี�คุลายลง ในุวันุทีี่� 

9 ตุิลาคุม พิ.ศ. 2563 (กำาห้นุดการเดมิ 13 มีนุาคุม พิ.ศ. 2563) 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้ จัดกิจกรรมที่่องเทีี่�ยวป็ระจำาปี็ 

One Day Trip คุรั�งทีี่� 5 “ล่องเรือชีมวัด..ท่ี่องโลกแห่้ง 

การเงินุ” โดยนุำาสมาชิีกล่องเรือชีมสองฟากฝัึ�งแม่นุำ�า

เ จ้ าพิระยา  ในุ ช่ีวง เช้ี า ไ ด้นุำาสมา ชิีก เข้ า เยี� ยมชีม 

ศ้นุย์การเรียนุร้้ธ์นุาคุารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย และในุช่ีวงบ่าย

ได้นุำาชีมมิวเซีึ่ยมสยาม และเข้าชีมคุวามสวยงามของ 

วัดพิระเชีตุิพินุวิมลมังคุลาราม (วัดโพิธิ์�) การจัดกิจกรรม

สัมพัินุธ์์คุรั�งนีุ� จัดข้�นุโดยมีวัติถึุป็ระสงค์ุเพืิ�อเปิ็ดโอกาส 

ให้้สมาชีิกได้พิบป็ะเพืิ�อนุร่วมวิชีาชีีพิ และเป็็นุห้นุ้�งในุสิที่ธิ์

ป็ระโยชีน์ุพิิเศษของสมาชิีกสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

กิจักรรม One Day Trip with TFAC

การดำาเนิุนุงานุที่ี�กล่าวมาข้างต้ินุ เป็็นุเพีิยงส่วนุห้นุ้�ง

ของงานุด้านุการสื�อสารและป็ระชีาสัมพัินุธ์์ในุป็ี 2563 

สิ�งทีี่�สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้ให้้คุวามสำาคัุญมาโดยติลอด คืุอ 

การเผู้ยแพิร่ข้อม้ลข่าวสารและองค์ุคุวามร้้ให้ม่ในุ 

วิชีาชีีพิบัญชีีให้้แก่ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีอย่างรอบด้านุ 

โดยคุำานุ้งถ้ึงคุวามถ้ึกต้ิองและรวดเร็วของข้อม้ล เพืิ�อให้้

ผู้้้รับเข้าถ้ึงข้อม้ลได้อย่างคุรอบคุลุมและต่ิอเนืุ�อง สามารถึ

นุำาข้อม้ลไป็ใช้ีเป็็นุแนุวที่างในุการดำาเนิุนุงานุอย่าง 

เ ต็ิมป็ระสิที่ธิ์ภาพิ ผู่้านุช่ีองที่างการสื�อสาร อาทิี่ 

จดห้มายข่าว Newsletter, e-Newsletter, เว็บไซึ่ต์ิ

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี, Social Media (Facebook, Line@, 

YouTube) 
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การจััดทำาการ์ตูนสัญล่ักษณ์์สภาวิชาชีพบัญชี (Mascot) “น้องคิด (KID)”

ห้นุ้�งในุภารกิจการดำาเนิุนุงานุด้านุการสื�อสารภาพิลักษณ์องค์ุกรของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี คืุอ การจัดที่ำาการ์ต้ินุสัญลักษณ์ 

ห้รือ Mascot เพืิ�อใช้ีเป็็นุสื�อกลางในุการสร้างภาพิลักษณ์ สร้างการจดจำา และเป็็นุเคุรื�องมือเพืิ�อชี่วยในุการสื�อสาร 

และป็ระชีาสัมพัินุธ์์กิจกรรมสภาวิชีาชีีพิบัญชีี โดยการ์ต้ินุสัญลักษณ์ทีี่�จัดที่ำาข้�นุ คืุอ Mascot “นุ้องคิุด (KID)”

“นุ้องคุิด (KID)” สามารถึสื�อคุวามและเชีื�อมโยงกับสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ดังนุี�

• “นุ้องคิุด” เป็็นุเคุรื�องคิุดเลข เคุรื�องคิุดเลขเป็็นุคุ่้คิุดของธุ์รกิจ ตัิ�งแต่ิอดีติ 

 มาจนุถ้ึงปั็จจุบันุ

• “คิุด” ในุมุมมองเด็กรุ่นุให้ม่ทีี่�จะมาผู้ลักดันุวิชีาชีีพิบัญชีี

• “คิุด” ในุมุมมองผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี คืุอ คิุดดี ที่ำาดี เพืิ�อพัิฒนุาวิชีาชีีพิบัญชีี 

K I D ย่อมาจาก K  -  Knowledge, I  -  Innovation และ D -  Dynamic 

ดังนัุ�นุ Mascot “นุ้องคิุด (KID)” ทีี่�สภาวิชีาชีีพิบัญชีีจัดที่ำาข้�นุ ใช้ีแที่นุภาพิลักษณ์

ของผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีทีี่� “รอบร้้ รอบคุอบ พิร้อมเป็ลี�ยนุแป็ลง” ในุอนุาคุติ

การจััดทำาแบบสำารวจั “ความพึงพอใจัในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญช ี

การพัฒนาวิชาชีพบัญชี การให้บริการ แล่ะการประชาสัมพันธ์ข้้อมูล่ข้่าวสาร 

ข้องสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” (TFAC Survey)

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีจัดที่ำา TFAC Survey เพืิ�อให้้ได้มาซ้ึ่�ง 

ข้อเสนุอแนุะจากผู้้้มีส่วนุได้เสียทีี่�มีต่ิอบที่บาที่ห้นุ้าทีี่�และ

การดำาเนิุนุงานุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี โดยมีเป้็าห้มาย 

ในุการนุำา ข้อม้ลมามาใช้ีป็ระโยชีน์ุในุการป็รับป็รุง 

การ สื� อคุวาม ในุ เ รื� อ งคุวามสำา คัุญของมาติรฐานุ 

วิชีาชีีพิบัญชีี บที่บาที่ และผู้ลงานุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

รวมถึ้งคุวามร่วมมือกับห้นุ่วยงานุทัี่�งในุและติ่างป็ระเที่ศ 

ต่ิอสาธ์ารณชีนุ 

สำาห้รับผู้ลสำารวจคุวามพ้ิงพิอใจต่ิอการป็ระชีาสัมพัินุธ์์

ข้อม้ลข่าวสารของสภาวิชีาชีีพิบัญชีีพิบว่า ผู้้้ติอบแบบ

สำารวจมีคุวามพ้ิงพิอใจด้านุการมีช่ีองที่างการสื�อสารที่ี�

ห้ลากห้ลายและเพีิยงพิอ และมีร้ป็แบบข้อม้ลข่าวสารการ

ป็ระชีาสัมพัินุธ์์มีคุวามทัี่นุสมัย สวยงาม สื�อสารเข้ากับ

สถึานุการณ์ปั็จจุบันุมากทีี่�สุด รองลงมาคืุอ ข้อม้ลข่าวสาร

การป็ระชีาสัมพิันุธ์์ติรงติ่อคุวามติ้องการ สื�อสารชีัดเจนุ 

เข้าใจง่าย และนุำาไป็ใช้ีป็ระโยชีน์ุได้จริง และลำาดับสุดท้ี่าย

คืุอ สามารถึคุ้นุห้าข้อม้ลข่าวสารการป็ระชีาสัมพัินุธ์์ได้อยา่ง

สะดวกรวดเร็ว 

จากผู้ลสำารวจในุลำาดับสุดท้ี่ายทีี่�ป็รากฏินัุ�นุ สภาวชิีาชีีพิบัญชีี 

จ้ ง มี แผู้นุป็ รับป็ รุ ง เ ว็บ ไซึ่ ต์ิสภา วิชีา ชีีพิ บัญ ชีีและ 

ช่ีองที่างการสื�อสารอื�นุ ๆ ให้้สอดคุล้องติามผู้ลสำารวจ

และเพืิ�อสร้างคุวามพ้ิงพิอใจในุการคุ้นุห้าข้อม้ลข่าวสาร 

การป็ระชีาสัมพัินุธ์์ให้้สะดวกรวดเร็วมากยิ�งข้�นุ โดยคุาดว่า 

จะเผู้ยแพิร่เว็บไซึ่ต์ิให้ม่ภายในุป็ลายปี็ 2564 ห้รือต้ินุปี็ 

2565

ภายห้ลังสถึานุการณ์ COVID-19 ได้คุลี�คุลายลง ในุวันุทีี่� 

9 ตุิลาคุม พิ.ศ. 2563 (กำาห้นุดการเดมิ 13 มีนุาคุม พิ.ศ. 2563) 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้ จัดกิจกรรมที่่องเทีี่�ยวป็ระจำาปี็ 

One Day Trip คุรั�งทีี่� 5 “ล่องเรือชีมวัด..ท่ี่องโลกแห่้ง 

การเงินุ” โดยนุำาสมาชิีกล่องเรือชีมสองฟากฝัึ�งแม่นุำ�า

เ จ้ าพิระยา  ในุ ช่ีวง เช้ี า ไ ด้นุำาสมา ชิีก เข้ า เยี� ยมชีม 

ศ้นุย์การเรียนุร้้ธ์นุาคุารแห่้งป็ระเที่ศไที่ย และในุช่ีวงบ่าย

ได้นุำาชีมมิวเซีึ่ยมสยาม และเข้าชีมคุวามสวยงามของ 

วัดพิระเชีตุิพินุวิมลมังคุลาราม (วัดโพิธิ์�) การจัดกิจกรรม

สัมพัินุธ์์คุรั�งนีุ� จัดข้�นุโดยมีวัติถุึป็ระสงค์ุเพืิ�อเปิ็ดโอกาส 

ให้้สมาชีิกได้พิบป็ะเพืิ�อนุร่วมวิชีาชีีพิ และเป็็นุห้นุ้�งในุสิที่ธิ์

ป็ระโยชีน์ุพิิเศษของสมาชิีกสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

กิจักรรม One Day Trip with TFAC

การดำาเนิุนุงานุที่ี�กล่าวมาข้างต้ินุ เป็็นุเพีิยงส่วนุห้นุ้�ง

ของงานุด้านุการสื�อสารและป็ระชีาสัมพัินุธ์์ในุปี็ 2563 

สิ�งทีี่�สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้ให้้คุวามสำาคัุญมาโดยติลอด คืุอ 

การเผู้ยแพิร่ข้อม้ลข่าวสารและองค์ุคุวามร้้ให้ม่ในุ 

วิชีาชีีพิบัญชีีให้้แก่ผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีีอย่างรอบด้านุ 

โดยคุำานุ้งถ้ึงคุวามถ้ึกต้ิองและรวดเร็วของข้อม้ล เพืิ�อให้้

ผู้้้รับเข้าถ้ึงข้อม้ลได้อย่างคุรอบคุลุมและต่ิอเนืุ�อง สามารถึ

นุำาข้อม้ลไป็ใช้ีเป็็นุแนุวที่างในุการดำาเนิุนุงานุอย่าง 

เ ต็ิมป็ระสิที่ธิ์ภาพิ ผู่้านุช่ีองที่างการสื�อสาร อาทิี่ 

จดห้มายข่าว Newsletter, e-Newsletter, เว็บไซึ่ต์ิ

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี, Social Media (Facebook, Line@, 

YouTube) 
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สรุปผู้ล่การดำาเนินงานด้านอื่น ๆ

นอกจากผลการดำาเนินงานด้านวิิชาชีพบััญชีห้ลัก สภาวิิชาชีพบััญชีมีคณะอนุกรรมการ และคณะทำางานด้านอ่น ๆ 

เพ่อทำาห้น้าที�ด้แล พัฒนา และติิดติามการดำาเนินงานของสภาวิิชาชีพบััญชีให้้ปฏิิบััติิงานและมีแนวิทางที�ถู้กติ้อง 

สรุปได้ดังนี�

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี มีคุวามมุ่งมั�นุทีี่�จะพัิฒนุาเกี�ยวกับการบริห้ารจัดการข้อม้ลข่าวสารต่ิาง ๆ ทีี่�อย้่ในุคุวามรับผิู้ดชีอบของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี ให้้เป็็นุไป็ติามห้ลักเกณฑ์์ของพิระราชีบัญญัติิข้อม้ลข่าวสารของราชีการ พิ.ศ. 2540 โดยจะที่ำาให้้เกิดมาติรฐานุ

การบริห้ารและจัดการข้อม้ลข่าวสารติ่าง ๆ ทีี่�จะเป็็นุป็ระโยชีน์ุแก่สภาวิชีาชีีพิบัญชีี สมาชีิก และบุคุคุลที่ี�เกี�ยวข้องติ่าง ๆ 

ซ้ึ่�งในุปี็ 2563 มีคุวามคืุบห้นุ้า โดยอย้่ระห้ว่างการดำาเนิุนุการ ดังนีุ�

1. พิิจารณาคุ่้มือการป็ฏิิบัติิงานุติามระเบียบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยข้อม้ลข่าวสารสภาวิชีาชีีพิบัญชีี พิ.ศ. 2562    

2. พิิจารณาข้อห้ารือเกี�ยวกับแนุวป็ฏิิบัติิติามพิระราชีบัญญัติิข้อม้ลข่าวสารของราชีการ พิ.ศ. 2540

คณ์ะอนุกรรมการข้้อมูล่ข้่าวสารข้องสภาวิชาชีพบัญชี

คณ์ะอนุกรรมการจััดทำาร่างข้้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี มีคุวามมุ่งมั�นุทีี่�จะพัิฒนุาป็รับป็รุง 

ข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ข้อกำาห้นุดสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

รวมถ้ึงกฎเกณฑ์์อื�นุ ๆ ทีี่� เ กี�ยวข้องกับวิชีาชีีพิบัญชีี 

ให้้มีคุวามสอดคุล้องกับสถึานุการณ์และสภาพิแวดล้อม

ปั็จจุบันุ เพืิ�อป็ระโยชีน์ุแก่สภาวิชีาชีีพิบัญชีี สมาชิีกและ

บุคุคุลทีี่�เกี�ยวข้องต่ิาง ๆ ซ้ึ่�งในุปี็ 2563 มีคุวามคืุบห้นุ้า 

เกี�ยวกับการดำาเนิุนุงานุ ดังนีุ�

1. ดำำาเนิุนุการเสร็จำสิ�นุและมีผู้ลใชุ�บังคับแล�วิ

1) ข้อบงัคุบัสภาวชิีาชีีพิบัญชีี ว่าดว้ยคุุณสมบติัิและลกัษณะ

ต้ิองห้้าม การเลือกตัิ�งห้รือการแติ่งตัิ�ง การดำารงติำาแห้นุ่ง 

การพิ้นุจากติำาแห้นุ่งของป็ระธ์านุคุณะกรรมการห้รือ

กรรมการวิชีาชีีพิบัญชีีของแติ่ละด้านุ อำานุาจห้นุ้าทีี่�และ

การดำาเนิุนุการอื�นุของคุณะกรรมการวิชีาชีีพิบัญชีีของ

แต่ิละด้านุ พิ.ศ. 2563 (ป็ระกาศราชีกิจจานุุเบกษาวันุทีี่� 

1 มิถุึนุายนุ พิ.ศ. 2563)

2) ข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยห้ลักเกณฑ์์ และ 

วิธี์การเข้ารับการฝึึกอบรมห้รือเข้าร่วมป็ระชุีมสัมมนุาของ 

ผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ (ฉบับทีี่� 2) พิ.ศ. 2563 (ป็ระกาศ 

ราชีกิจจานุุเบกษา วันุทีี่� 1 มิถุึนุายนุ พิ.ศ. 2563)

3) ข้อบงัคุบัสภาวชิีาชีีพิบัญชีี ว่าดว้ยคุุณสมบติัิและลกัษณะ

ต้ิองห้้ามของนุายกสภาวิชีาชีีพิบัญชีี กรรมการผู้้้ที่รงคุุณวุฒิ

 และกรรมการสภาวิชีาชีีพิบัญชีีและห้ลักเกณฑ์์และวธีิ์การ

เลือกตัิ�ง พิ.ศ. 2563  (ป็ระกาศราชีกิจจานุุเบกษา วันุทีี่� 14 

กันุยายนุ พิ.ศ. 2563) 

4) ข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยห้ลักเกณฑ์์และ

คุุณสมบัติิของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ (ฉบับทีี่� 3) พิ.ศ. 2563 

(ป็ระกาศราชีกจิจานุุเบกษา วันุทีี่� 14 กันุยายนุ พิ.ศ. 2563)   

5) ข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยการป็ฏิิบัติิห้นุ้าทีี่� 

อำานุาจห้นุ้าทีี่�และการพ้ินุจากติำาแห้นุ่งของผู้้้ดำารงติำาแห้นุ่ง

อุป็นุายก เลขาธิ์การ เห้รัญญิก นุายที่ะเบียนุ และติำาแห้นุ่ง

อื�นุ ๆ ติามทีี่�คุณะกรรมการสภาวิชีาชีีพิบัญชีีกำาห้นุด 

พิ.ศ. 2563 (ป็ระกาศราชีกิจจานุุเบกษา วันุทีี่� 14 กันุยายนุ 

พิ.ศ. 2563)  

6) ป็ระกาศสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ทีี่� 11/2563 เรื�อง ห้ลักเกณฑ์์

วิธี์การอุที่ธ์รณ์และการพิิจารณาอุที่ธ์รณ์ผู้ลการที่ดสอบ

เพืิ�อข้�นุที่ะเบียนุเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ พิ.ศ. 2563 

(ป็ระกาศราชีกิจจานุุเบกษา วันุทีี่� 1 มิถุึนุายนุ พิ.ศ. 2563)

2. ดำำาเนิุนุการเสร็จำแล�วิ และอย่้ระหว่ิางการพิจำารณาของ

หนุ่วิยงานุทีี่�เกี�ยวิข�อง

1) ร่างระเบียบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยห้ลักเกณฑ์์ 

วิธี์การและเงื�อนุไขในุการข้�นุที่ะเบียนุนัุกบัญชีีวิชีาชีีพิทีี่�เป็็นุ 

คุนุต่ิางด้าวภายใต้ิข้อติกลงยอมรับร่วมของอาเซีึ่ยนุ

ด้านุบริการบัญชีี (Registered Foreign Professional 

Accountant ห้รือ RFPA) และการป็ฏิิบัติิวิชีาชีีพิร่วมกันุ

ระห้ว่างนัุกบัญชีีไที่ยกับนัุกบัญชีีวิชีาชีีพิทีี่�เป็็นุคุนุต่ิางด้าว

พิ.ศ. .... (อย้่ระห้ว่างการพิิจารณาของคุณะอนุุกรรมการ

ด้านุงานุต่ิางป็ระเที่ศ)  

3. อย่้ระหว่ิางการดำำาเนิุนุการ

ร่างข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยการพิิจารณา 

เกี�ยวกับจรรยาบรรณของผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี พิ.ศ. .... 

(โดยจะยกเลกิข้อบังคัุบสภาวชิีาชีีพิบัญชีี ฉบับทีี่� 12 และ 21)

คณ์ะอนุกรรมการบริหารการล่งทุน

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี มีนุโยบายการลงทุี่นุ และแนุวป็ฏิิบัติิเกี�ยวกับการบริห้ารการลงทุี่นุไว้ ปี็ 2563 ดังนีุ�

คุณะอนุุกรรมการบริห้ารการลงทีุ่นุ วาระปี็ 2560 – 2563 ได้มีการจัดป็ระชุีม 1 คุรั�ง เพืิ�อพิิจารณาการลงทีุ่นุให้้ได้รับ 

ผู้ลติอบแที่นุส้งสุดภายใติ้กรอบนุโยบายการลงทีุ่นุและแนุวป็ฏิิบัติิการลงทีุ่นุทีี่�อนุุมัติิโดยคุณะกรรมการสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

โดยพิิจารณาถ้ึงคุวามเสี�ยงในุการลงทุี่นุ และพิิจารณาระยะเวลาของการลงทุี่นุ ซ้ึ่�งข้�นุอย้กั่บกระแสเงินุสดของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

และภาวะอัติราดอกเบี�ยของติลาดเงินุ 

ล่งทุนในตราสารหนี�ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล่

หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจั

ล่งทุนเป็นสกุล่เงินบาท

ล่งทุนระยะสั�นหรือระยะยาว

ลงทุี่นุในุเงินุฝากสถาบันุการเงินุ
• สถึาบันุการเงินุที่ี�เป็็นุกลุ่มของธ์นุาคุารพิาณิชีย์ 
ที่ี�มีคุวามมั�นุคุงที่างการเงินุ รวมถึ้งสถึาบันุการเงินุ
เฉพิาะกิจทีี่�มีกฎห้มายเฉพิาะจัดตัิ�งข้�นุภายใติ้การ
ด้แลของกระที่รวงการคุลัง
• ยอดเงินุฝึากแห้่งละไม่เกินุ 50 ล้านุบาที่

ลงทุี่นุในุตราสารหนีุ�ภาคเอกชุนุ 
• หุ้้นุก้้ไม่ด้อยสิที่ธิ์�
• ได้รับการจัดอันุดับจากสถึาบันุการจัดอันุดับทีี่�
ได้รับใบอนุุญาติจากสำานัุกงานุ ก.ล.ติ. ในุระดับ 
A ข้�นุไป็
• กรอบการลงทุี่นุในุหุ้้นุก้้ภาคุเอกชีนุแต่ิละราย
ไม่เกินุ 30 ล้านุบาที่

*กรณีีทีี่�อาจมีีการลงทุี่นนอกเหนือจากนโยบายทีี่�ระบุไว้้ ให้นำาเสนอคณีะกรรมีการสภาวิ้ชาชีพบัญชีพิจารณีาอนุมัีติิ
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สรุปผู้ล่การดำาเนินงานด้านอื่น ๆ

นอกจากผลการดำาเนินงานด้านวิิชาชีพบััญชีห้ลัก สภาวิิชาชีพบััญชีมีคณะอนุกรรมการ และคณะทำางานด้านอ่น ๆ 

เพ่อทำาห้น้าที�ด้แล พัฒนา และติิดติามการดำาเนินงานของสภาวิิชาชีพบััญชีให้้ปฏิิบััติิงานและมีแนวิทางที�ถู้กติ้อง 

สรุปได้ดังนี�

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี มีคุวามมุ่งมั�นุทีี่�จะพัิฒนุาเกี�ยวกับการบริห้ารจัดการข้อม้ลข่าวสารต่ิาง ๆ ทีี่�อย้่ในุคุวามรับผิู้ดชีอบของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี ให้้เป็็นุไป็ติามห้ลักเกณฑ์์ของพิระราชีบัญญัติิข้อม้ลข่าวสารของราชีการ พิ.ศ. 2540 โดยจะที่ำาให้้เกิดมาติรฐานุ

การบริห้ารและจัดการข้อม้ลข่าวสารติ่าง ๆ ทีี่�จะเป็็นุป็ระโยชีน์ุแก่สภาวิชีาชีีพิบัญชีี สมาชีิก และบุคุคุลทีี่�เกี�ยวข้องติ่าง ๆ 

ซ้ึ่�งในุปี็ 2563 มีคุวามคืุบห้นุ้า โดยอย้่ระห้ว่างการดำาเนิุนุการ ดังนีุ�

1. พิิจารณาคุ่้มือการป็ฏิิบัติิงานุติามระเบียบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยข้อม้ลข่าวสารสภาวิชีาชีีพิบัญชีี พิ.ศ. 2562    

2. พิิจารณาข้อห้ารือเกี�ยวกับแนุวป็ฏิิบัติิติามพิระราชีบัญญัติิข้อม้ลข่าวสารของราชีการ พิ.ศ. 2540

คณ์ะอนุกรรมการข้้อมูล่ข้่าวสารข้องสภาวิชาชีพบัญชี

คณ์ะอนุกรรมการจััดทำาร่างข้้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี มีคุวามมุ่งมั�นุทีี่�จะพัิฒนุาป็รับป็รุง 

ข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ข้อกำาห้นุดสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

รวมถ้ึงกฎเกณฑ์์อื�นุ ๆ ทีี่� เ กี�ยวข้องกับวิชีาชีีพิบัญชีี 

ให้้มีคุวามสอดคุล้องกับสถึานุการณ์และสภาพิแวดล้อม

ปั็จจุบันุ เพืิ�อป็ระโยชีน์ุแก่สภาวิชีาชีีพิบัญชีี สมาชิีกและ

บุคุคุลทีี่�เกี�ยวข้องต่ิาง ๆ ซ้ึ่�งในุปี็ 2563 มีคุวามคืุบห้นุ้า 

เกี�ยวกับการดำาเนิุนุงานุ ดังนีุ�

1. ดำำาเนิุนุการเสร็จำสิ�นุและมีผู้ลใชุ�บังคับแล�วิ

1) ข้อบงัคุบัสภาวชิีาชีีพิบัญชีี ว่าดว้ยคุุณสมบติัิและลกัษณะ

ต้ิองห้้าม การเลือกตัิ�งห้รือการแติ่งตัิ�ง การดำารงติำาแห้นุ่ง 

การพิ้นุจากติำาแห้นุ่งของป็ระธ์านุคุณะกรรมการห้รือ

กรรมการวิชีาชีีพิบัญชีีของแติ่ละด้านุ อำานุาจห้นุ้าทีี่�และ

การดำาเนิุนุการอื�นุของคุณะกรรมการวิชีาชีีพิบัญชีีของ

แต่ิละด้านุ พิ.ศ. 2563 (ป็ระกาศราชีกิจจานุุเบกษาวันุทีี่� 

1 มิถุึนุายนุ พิ.ศ. 2563)

2) ข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยห้ลักเกณฑ์์ และ 

วิธี์การเข้ารับการฝึึกอบรมห้รือเข้าร่วมป็ระชุีมสัมมนุาของ 

ผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ (ฉบับทีี่� 2) พิ.ศ. 2563 (ป็ระกาศ 

ราชีกิจจานุุเบกษา วันุทีี่� 1 มิถุึนุายนุ พิ.ศ. 2563)

3) ข้อบงัคุบัสภาวชิีาชีีพิบัญชีี ว่าดว้ยคุุณสมบติัิและลกัษณะ

ต้ิองห้้ามของนุายกสภาวิชีาชีีพิบัญชีี กรรมการผู้้้ที่รงคุุณวุฒิ

 และกรรมการสภาวิชีาชีีพิบัญชีีและห้ลักเกณฑ์์และวธีิ์การ

เลือกตัิ�ง พิ.ศ. 2563  (ป็ระกาศราชีกิจจานุุเบกษา วันุทีี่� 14 

กันุยายนุ พิ.ศ. 2563) 

4) ข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยห้ลักเกณฑ์์และ

คุุณสมบัติิของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ (ฉบับทีี่� 3) พิ.ศ. 2563 

(ป็ระกาศราชีกจิจานุุเบกษา วันุทีี่� 14 กันุยายนุ พิ.ศ. 2563)   

5) ข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยการป็ฏิิบัติิห้นุ้าทีี่� 

อำานุาจห้นุ้าทีี่�และการพ้ินุจากติำาแห้นุ่งของผู้้้ดำารงติำาแห้นุ่ง

อุป็นุายก เลขาธิ์การ เห้รัญญิก นุายที่ะเบียนุ และติำาแห้นุ่ง

อื�นุ ๆ ติามทีี่�คุณะกรรมการสภาวิชีาชีีพิบัญชีีกำาห้นุด 

พิ.ศ. 2563 (ป็ระกาศราชีกิจจานุุเบกษา วันุทีี่� 14 กันุยายนุ 

พิ.ศ. 2563)  

6) ป็ระกาศสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ทีี่� 11/2563 เรื�อง ห้ลักเกณฑ์์

วิธี์การอุที่ธ์รณ์และการพิิจารณาอุที่ธ์รณ์ผู้ลการที่ดสอบ

เพืิ�อข้�นุที่ะเบียนุเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ พิ.ศ. 2563 

(ป็ระกาศราชีกิจจานุุเบกษา วันุทีี่� 1 มิถุึนุายนุ พิ.ศ. 2563)

2. ดำำาเนิุนุการเสร็จำแล�วิ และอย่้ระหว่ิางการพิจำารณาของ

หนุ่วิยงานุทีี่�เกี�ยวิข�อง

1) ร่างระเบียบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยห้ลักเกณฑ์์ 

วิธี์การและเงื�อนุไขในุการข้�นุที่ะเบียนุนัุกบัญชีีวิชีาชีีพิทีี่�เป็็นุ 

คุนุต่ิางด้าวภายใต้ิข้อติกลงยอมรับร่วมของอาเซีึ่ยนุ

ด้านุบริการบัญชีี (Registered Foreign Professional 

Accountant ห้รือ RFPA) และการป็ฏิิบัติิวิชีาชีีพิร่วมกันุ

ระห้ว่างนัุกบัญชีีไที่ยกับนัุกบัญชีีวิชีาชีีพิทีี่�เป็็นุคุนุต่ิางด้าว

พิ.ศ. .... (อย้่ระห้ว่างการพิิจารณาของคุณะอนุุกรรมการ

ด้านุงานุต่ิางป็ระเที่ศ)  

3. อย่้ระหว่ิางการดำำาเนิุนุการ

ร่างข้อบังคัุบสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ว่าด้วยการพิิจารณา 

เกี�ยวกับจรรยาบรรณของผู้้้ป็ระกอบวิชีาชีีพิบัญชีี พิ.ศ. .... 

(โดยจะยกเลกิข้อบังคัุบสภาวชิีาชีีพิบัญชีี ฉบับทีี่� 12 และ 21)

คณ์ะอนุกรรมการบริหารการล่งทุน

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี มีนุโยบายการลงทุี่นุ และแนุวป็ฏิิบัติิเกี�ยวกับการบริห้ารการลงทุี่นุไว้ ปี็ 2563 ดังนีุ�

คุณะอนุุกรรมการบริห้ารการลงทีุ่นุ วาระปี็ 2560 – 2563 ได้มีการจัดป็ระชุีม 1 คุรั�ง เพืิ�อพิิจารณาการลงทีุ่นุให้้ได้รับ 

ผู้ลติอบแที่นุส้งสุดภายใติ้กรอบนุโยบายการลงทีุ่นุและแนุวป็ฏิิบัติิการลงทีุ่นุทีี่�อนุุมัติิโดยคุณะกรรมการสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

โดยพิิจารณาถ้ึงคุวามเสี�ยงในุการลงทุี่นุ และพิิจารณาระยะเวลาของการลงทุี่นุ ซ้ึ่�งข้�นุอย้กั่บกระแสเงินุสดของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

และภาวะอัติราดอกเบี�ยของติลาดเงินุ 

ล่งทุนในตราสารหนี�ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล่

หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจั

ล่งทุนเป็นสกุล่เงินบาท

ล่งทุนระยะสั�นหรือระยะยาว

ลงทุี่นุในุเงินุฝากสถาบันุการเงินุ
• สถึาบันุการเงินุทีี่�เป็็นุกลุ่มของธ์นุาคุารพิาณิชีย์ 
ที่ี�มีคุวามมั�นุคุงที่างการเงินุ รวมถึ้งสถึาบันุการเงินุ
เฉพิาะกิจทีี่�มีกฎห้มายเฉพิาะจัดตัิ�งข้�นุภายใติ้การ
ด้แลของกระที่รวงการคุลัง
• ยอดเงินุฝึากแห้่งละไม่เกินุ 50 ล้านุบาที่

ลงทุี่นุในุตราสารหนีุ�ภาคเอกชุนุ 
• หุ้้นุก้้ไม่ด้อยสิที่ธิ์�
• ได้รับการจัดอันุดับจากสถึาบันุการจัดอันุดับทีี่�
ได้รับใบอนุุญาติจากสำานัุกงานุ ก.ล.ติ. ในุระดับ 
A ข้�นุไป็
• กรอบการลงทุี่นุในุหุ้้นุก้้ภาคุเอกชีนุแต่ิละราย
ไม่เกินุ 30 ล้านุบาที่

*กรณีีทีี่�อาจมีีการลงทุี่นนอกเหนือจากนโยบายทีี่�ระบุไว้้ ให้นำาเสนอคณีะกรรมีการสภาวิ้ชาชีพบัญชีพิจารณีาอนุมัีติิ
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คณ์ะอนุกรรมการจััดซื้ื�อจััดจั้างงานพัฒนาระบบเทคโนโล่ยีสารสนเทศสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้เล็งเห็้นุถ้ึงคุวามสำาคัุญของการนุำาระบบ

เที่คุโนุโลยีสารสนุเที่ศมาสนุับสนุุนุการที่ำางานุด้านุต่ิาง ๆ 

ขององค์ุกรให้้มีป็ระสิที่ธิ์ภาพิและป็ระสิที่ธิ์ผู้ล เพืิ�อมุ่งเนุ้นุ

ป็ระโยชีน์ุในุการพิัฒนุาวิชีาชีีพิบัญชีีและการให้้บริการ 

แก่สมาชีิก ซ้ึ่�งสอดคุล้องกับวิสัยทัี่ศน์ุและพิันุธ์กิจของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี และในุปี็ 2563 คุณะอนุุกรรมการ 

จัดซืึ่�อจัดจ้างงานุพัิฒนุาระบบเที่คุโนุโลยีสารสนุเที่ศ 

(คุณะอนุุกรรมการจัดซืึ่�อจัดจ้างฯ) ได้มีการจัดป็ระชุีม

เพืิ�อห้ารือการดำาเนุินุงานุจำานุวนุ 2 โคุรงการ ซึ่้�งในุแติ่ละ

โคุรงการเป็็นุโคุรงสร้างพืิ�นุฐานุที่ี�สำาคัุญในุการติ่อยอด

และพัิฒนุาระบบงานุสารสนุเที่ศของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

ให้้ก้าวห้นุ้า ทัี่นุสมัย ป็ระกอบด้วย

1. โครงการจำัดำหาคอมพิวิเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 

จัำดำเก็บข�อม้ล 

2. โครงการ Self-Study CPD ดำ�วิยระบบคอมพิวิเตอร์

ทัี่�งนีุ� คุณะอนุุกรรมการจดัซืึ่�อจดัจา้งฯ ไดคุ้ำานุ้งถ้ึงป็ระโยชีน์ุ

ใช้ีสอยและการใช้ีงบป็ระมาณที่ี�เห้มาะสมเป็็นุสิ�งสำาคัุญ 

และในุป็ี  2564 คุณะอนุุกรรมการจัดซืึ่�อ จัดจ้างฯ 

มีแผู้นุงานุในุการพิัฒนุาและป็รับป็รุงระบบงานุต่ิาง ๆ 

อีกห้ลายโคุรงการเพืิ�อมุ่งเนุ้นุการให้้บริการทีี่�ดีแก่สมาชิีก 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีต่ิอไป็

คณ์ะอนุกรรมการตรวจัรับงานระบบเทคโนโล่ยีสารสนเทศ

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้แติ่งตัิ�งคุณะอนุุกรรมการติรวจรับงานุ

ระบบเที่คุโนุโลยีสารสนุเที่ศ (คุณะอนุุกรรมการฯ) โดยมี

อำานุาจห้นุ้าทีี่�ติรวจสอบการป็ฏิิบัติิงานุ และผู้ลงานุของ

ผู้้้รับจ้างให้้เป็็นุไป็ติามสัญญาว่าจ้างและขอบเขติแห่้งงานุทีี่�

ได้จัดซืึ่�อจัดจ้างติามมติิของคุณะอนุุกรรมการจัดซืึ่�อจัดจ้าง 

งานุพัิฒนุาระบบเที่คุโนุโลยีสารสนุเที่ศ เพืิ�อให้้เกิด 

คุวามถ้ึกต้ิอง โป็ร่งใสในุการจัดซืึ่�อจัดจ้าง ให้้เป็็นุไป็ติาม

ระเบียบสภาวิชีาชีีพิบัญชีีว่าด้วยการพัิสดุ พิ.ศ. 2557

โดยในุป็ี 2563 คุณะอนุุกรรมการฯ ได้มีการพิิจารณา

ติรวจรับงานุโคุรงการติ่อสัญญาการใช้ีงานุและบำารุงรักษา

อุป็กรณ์เคุรือข่าย ซ้ึ่�งเป็็นุสัญญาต่ิอเนืุ�อง ตัิ�งแต่ิปี็ 2562 

และจะสิ�นุสุดสัญญาเมื�อติรวจรับงานุงวดสุดท้ี่ายในุช่ีวง

เดือนุกรกฎาคุม 2565 ผู้้้รับจ้างต้ิองส่งมอบงานุทัี่�งห้มด 

9 งวด ติามระยะเวลาทีี่�กำาห้นุดติามสัญญา ผู้้้รับจ้าง 

ได้ส่งมอบงานุงวดทีี่� 2 - 4 ในุปี็ 2563 และคุณะกรรมการฯ 

ได้ติรวจรับงานุเรียบร้อย

คณ์ะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

แล่ะพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

คุณะอนุุกรรมการป็รับป็รุงแก้ไขพิระราชีบัญญัติิการบัญชีี 

พิ.ศ. 2543 และพิระราชีบัญญัติิวิชีาชีีพิบัญชีี พิ.ศ. 2547 

ได้มีการป็ระชุีมเพืิ�อสรุป็ข้อคิุดเห็้นุและข้อเสนุอแนุะ 

ในุการป็รับป็รุงแก้ไขพิระราชีบัญญัติิการบัญชีี พิ.ศ. 2543 

และพิระราชีบัญญัติิวิชีาชีีพิบัญชีี พิ.ศ. 2547 ซ้ึ่�งขณะนีุ� 

ดำา เ นิุนุการแ ล้ว เส ร็จและ ส่ งมอบ ข้อ คิุด เ ห็้นุและ 

ข้อเสนุอแนุะติามขั�นุติอนุแล้ว

คณ์ะอนุกรรมการตรวจัสอบ 

คุณะอนุุกรรมการติรวจสอบไดด้ำาเนุนิุงานุติามอำานุาจห้นุา้ทีี่� 

ซ้ึ่�งสรุป็ได้ดังนีุ� 

1. สอบที่านุงบการเงินุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี สำาห้รับปี็ 

2563 ให้้เป็็นุไป็ติามมาติรฐานุการบัญชีี ซ้ึ่�งสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

ได้เลอืกใช้ีมาติรฐานุการรายงานุที่างการเงนิุสำาห้รบักจิการ

ทีี่�มีส่วนุได้เสียสาธ์ารณะ (PAEs) และผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ

ได้ให้้คุวามเห้็นุต่ิองบการเงินุว่ามีคุวามถ้ึกต้ิองติามที่ี�คุวร 

ในุสาระสำาคัุญ

2. ให้้คุำาแนุะนุำาเกี�ยวกับระบบการคุวบคุุมภายในุของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี โดยเสนุอแนุะเพืิ�อป็รับป็รุงแก้ไขให้้มี 

การดำาเนิุนุงานุทีี่�มีป็ระสิที่ธิ์ภาพิมากยิ�งข้�นุ และติิดติาม

คุวามคุบืห้นุา้อยา่งติอ่เนืุ�องให้้ดำาเนิุนุการแกไ้ขจนุแลว้เสรจ็

3. ป็ระชีุมร่วมกับผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ และผู้้้บริห้าร 

สภา วิชีา ชีีพิ บัญ ชีี  สอบที่านุการดำา เ นิุนุ งานุของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีและให้้คุำาแนุะนุำาแก่ ผู้้้บริห้ารงานุ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีในุด้านุการบัญชีี ระบบการคุวบคุุมภายในุ

และป็ระสิที่ธิ์ภาพิการดำาเนิุนุงานุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

4. ป็ระชุีมร่วมกับผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ โดยไม่มีผู้้้บริห้าร

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีเข้าร่วมการป็ระชุีมดังกล่าว เกี�ยวกับ 

การสอบที่านุการดำาเนิุนุงานุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

คุวามเป็็นุอิสระของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติในุการป็ฏิิบัติิงานุ

และคุวามร่วมมือของฝ่ึายบริห้ารและผู้้้ป็ฏิิบัติิงานุ

5. พิิจารณาคัุดเลือกผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติป็ระจำาปี็ 2563 

โดยพิิจารณาผู้ลงานุ คุวามเป็็นุอิสระและการป็ฏิิบัติิ 

ติามจรรยาบรรณของวิชีาชีีพิของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ

และคุ่าธ์รรมเนีุยมวิชีาชีีพิทีี่�เห้มาะสม และเสนุอคุวามเห็้นุ 

ต่ิอทีี่�ป็ระชุีมคุณะกรรมการสภาวิชีาชีีพิบัญชีีเพืิ�อนุำา

เสนุอทีี่�ป็ระชุีมให้ญ่สามัญสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ป็ระจำาปี็ 

พิ.ศ. 2563 เพืิ�อแติ่งตัิ�งเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติและ
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คณ์ะอนุกรรมการจััดซื้ื�อจััดจั้างงานพัฒนาระบบเทคโนโล่ยีสารสนเทศสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้เล็งเห็้นุถ้ึงคุวามสำาคัุญของการนุำาระบบ

เที่คุโนุโลยีสารสนุเที่ศมาสนุับสนุุนุการที่ำางานุด้านุต่ิาง ๆ 

ขององค์ุกรให้้มีป็ระสิที่ธิ์ภาพิและป็ระสิที่ธิ์ผู้ล เพืิ�อมุ่งเนุ้นุ

ป็ระโยชีน์ุในุการพิัฒนุาวิชีาชีีพิบัญชีีและการให้้บริการ 

แก่สมาชีิก ซ้ึ่�งสอดคุล้องกับวิสัยทัี่ศน์ุและพิันุธ์กิจของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี และในุปี็ 2563 คุณะอนุุกรรมการ 

จัดซืึ่�อจัดจ้างงานุพัิฒนุาระบบเที่คุโนุโลยีสารสนุเที่ศ 

(คุณะอนุุกรรมการจัดซืึ่�อจัดจ้างฯ) ได้มีการจัดป็ระชุีม

เพืิ�อห้ารือการดำาเนุินุงานุจำานุวนุ 2 โคุรงการ ซึ่้�งในุแติ่ละ

โคุรงการเป็็นุโคุรงสร้างพืิ�นุฐานุที่ี�สำาคัุญในุการติ่อยอด

และพัิฒนุาระบบงานุสารสนุเที่ศของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

ให้้ก้าวห้นุ้า ทัี่นุสมัย ป็ระกอบด้วย

1. โครงการจำัดำหาคอมพิวิเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 

จัำดำเก็บข�อม้ล 

2. โครงการ Self-Study CPD ดำ�วิยระบบคอมพิวิเตอร์

ทัี่�งนีุ� คุณะอนุุกรรมการจดัซืึ่�อจดัจา้งฯ ไดคุ้ำานุ้งถ้ึงป็ระโยชีน์ุ

ใช้ีสอยและการใช้ีงบป็ระมาณที่ี�เห้มาะสมเป็็นุสิ�งสำาคัุญ 

และในุป็ี  2564 คุณะอนุุกรรมการจัดซืึ่�อ จัดจ้างฯ 

มีแผู้นุงานุในุการพิัฒนุาและป็รับป็รุงระบบงานุต่ิาง ๆ 

อีกห้ลายโคุรงการเพืิ�อมุ่งเนุ้นุการให้้บริการทีี่�ดีแก่สมาชิีก 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีต่ิอไป็

คณ์ะอนุกรรมการตรวจัรับงานระบบเทคโนโล่ยีสารสนเทศ

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีได้แติ่งตัิ�งคุณะอนุุกรรมการติรวจรับงานุ

ระบบเที่คุโนุโลยีสารสนุเที่ศ (คุณะอนุุกรรมการฯ) โดยมี

อำานุาจห้นุ้าทีี่�ติรวจสอบการป็ฏิิบัติิงานุ และผู้ลงานุของ

ผู้้้รับจ้างให้้เป็็นุไป็ติามสัญญาว่าจ้างและขอบเขติแห่้งงานุทีี่�

ได้จัดซืึ่�อจัดจ้างติามมติิของคุณะอนุุกรรมการจัดซืึ่�อจัดจ้าง 

งานุพิัฒนุาระบบเที่คุโนุโลยีสารสนุเที่ศ เพืิ�อให้้เกิด 

คุวามถ้ึกต้ิอง โป็ร่งใสในุการจัดซืึ่�อจัดจ้าง ให้้เป็็นุไป็ติาม

ระเบียบสภาวิชีาชีีพิบัญชีีว่าด้วยการพัิสดุ พิ.ศ. 2557

โดยในุป็ี 2563 คุณะอนุุกรรมการฯ ได้มีการพิิจารณา

ติรวจรับงานุโคุรงการติ่อสัญญาการใช้ีงานุและบำารุงรักษา

อุป็กรณ์เคุรือข่าย ซ้ึ่�งเป็็นุสัญญาต่ิอเนืุ�อง ตัิ�งแต่ิปี็ 2562 

และจะสิ�นุสุดสัญญาเมื�อติรวจรับงานุงวดสุดท้ี่ายในุช่ีวง

เดือนุกรกฎาคุม 2565 ผู้้้รับจ้างต้ิองส่งมอบงานุทัี่�งห้มด 

9 งวด ติามระยะเวลาทีี่�กำาห้นุดติามสัญญา ผู้้้รับจ้าง 

ได้ส่งมอบงานุงวดทีี่� 2 - 4 ในุปี็ 2563 และคุณะกรรมการฯ 

ได้ติรวจรับงานุเรียบร้อย

คณ์ะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

แล่ะพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

คุณะอนุุกรรมการป็รับป็รุงแก้ไขพิระราชีบัญญัติิการบัญชีี 

พิ.ศ. 2543 และพิระราชีบัญญัติิวิชีาชีีพิบัญชีี พิ.ศ. 2547 

ได้มีการป็ระชุีมเพืิ�อสรุป็ข้อคิุดเห็้นุและข้อเสนุอแนุะ 

ในุการป็รับป็รุงแก้ไขพิระราชีบัญญัติิการบัญชีี พิ.ศ. 2543 

และพิระราชีบัญญัติิวิชีาชีีพิบัญชีี พิ.ศ. 2547 ซ้ึ่�งขณะนีุ� 

ดำา เ นิุนุการแ ล้ว เส ร็จและ ส่ งมอบ ข้อ คิุด เ ห็้นุและ 

ข้อเสนุอแนุะติามขั�นุติอนุแล้ว

คณ์ะอนุกรรมการตรวจัสอบ 

คุณะอนุุกรรมการติรวจสอบไดด้ำาเนุนิุงานุติามอำานุาจห้นุา้ทีี่� 

ซ้ึ่�งสรุป็ได้ดังนีุ� 

1. สอบที่านุงบการเงินุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี สำาห้รับปี็ 

2563 ให้้เป็็นุไป็ติามมาติรฐานุการบัญชีี ซ้ึ่�งสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

ได้เลอืกใช้ีมาติรฐานุการรายงานุที่างการเงนิุสำาห้รบักจิการ

ทีี่�มีส่วนุได้เสียสาธ์ารณะ (PAEs) และผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ

ได้ให้้คุวามเห้็นุต่ิองบการเงินุว่ามีคุวามถ้ึกต้ิองติามที่ี�คุวร 

ในุสาระสำาคัุญ

2. ให้้คุำาแนุะนุำาเกี�ยวกับระบบการคุวบคุุมภายในุของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีี โดยเสนุอแนุะเพืิ�อป็รับป็รุงแก้ไขให้้มี 

การดำาเนิุนุงานุทีี่�มีป็ระสิที่ธิ์ภาพิมากยิ�งข้�นุ และติิดติาม

คุวามคุบืห้นุา้อยา่งติอ่เนืุ�องให้้ดำาเนิุนุการแกไ้ขจนุแลว้เสรจ็

3. ป็ระชีุมร่วมกับผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ และผู้้้บริห้าร 

สภา วิชีา ชีีพิ บัญ ชีี  สอบที่านุการดำา เ นิุนุ งานุของ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีและให้้คุำาแนุะนุำาแก่ ผู้้้บริห้ารงานุ 

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีในุด้านุการบัญชีี ระบบการคุวบคุุมภายในุ

และป็ระสิที่ธิ์ภาพิการดำาเนิุนุงานุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี

4. ป็ระชุีมร่วมกับผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ โดยไม่มีผู้้้บริห้าร

สภาวิชีาชีีพิบัญชีีเข้าร่วมการป็ระชุีมดังกล่าว เกี�ยวกับ 

การสอบที่านุการดำาเนิุนุงานุของสภาวิชีาชีีพิบัญชีี 

คุวามเป็็นุอิสระของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติในุการป็ฏิิบัติิงานุ

และคุวามร่วมมือของฝ่ึายบริห้ารและผู้้้ป็ฏิิบัติิงานุ

5. พิิจารณาคัุดเลือกผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติป็ระจำาปี็ 2563 

โดยพิิจารณาผู้ลงานุ คุวามเป็็นุอิสระและการป็ฏิิบัติิ 

ติามจรรยาบรรณของวิชีาชีีพิของผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติ

และคุ่าธ์รรมเนีุยมวิชีาชีีพิทีี่�เห้มาะสม และเสนุอคุวามเห็้นุ 

ต่ิอทีี่�ป็ระชุีมคุณะกรรมการสภาวิชีาชีีพิบัญชีีเพืิ�อนุำา

เสนุอทีี่�ป็ระชุีมให้ญ่สามัญสภาวิชีาชีีพิบัญชีี ป็ระจำาปี็ 

พิ.ศ. 2563 เพืิ�อแติ่งตัิ�งเป็็นุผู้้้สอบบัญชีีรับอนุุญาติและ
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ด้้านการบััญชีีบัริหาร

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 โครงการอบรมเพ่ื่�อทดสอบ "นัักบัญชีีบริหารระดับสูง"

2 งบประมาณเพ่ื่�อการวางแผนัและทำากำาไร

3 ตรวจสุขภาพื่กิจการผ่านังบการเงินั

4 Beyond Treasury Management

5 Corporate Finance

6 บัญชีีบริหารเพ่ื่�อการวางแผนัและตัดสินัใจ

ด้้านการทำำาบััญชีี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ข้อควรระวังในัการปิดบัญชีี การจัดทำางบการเงินั และการยื่่�นัภาษีีเงินัได้

2 การบัญชีีและการวางแผนัภาษีีที�ถููกต้องสำาหรับธุุรกิจทั�วไป

3
เจาะลึกประเด็นัหลักมาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัสำาหรับบัญชีี
SMEs/NPAEs/PAEs เปรียื่บเทียื่บกับหลักเกณฑ์์ทางภาษีีสรรพื่ากร

ด้้านการสอบับััญชีี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 แนัวทางปฏิิบัติภายื่ในัสำานัักงานัสอบบัญชีีขนัาดเล็ก

2
การตรวจสอบและข้อควรพิื่จารณาในัการตรวจสอบเม่�อกิจการใช้ีคอมพิื่วเตอร์
ในัการประมวลผลข้อมูล

3 อ่านัและเขียื่นัรายื่งานัผู้สอบบัญชีีให้เข้าใจ

4 โครงการสัมมนัาพิื่จารณ์ร่างมาตรฐานัการสอบบัญชีี รหัส 600 (ปรับปรุง)

6
หลักสูตร

4
หลักสูตร

3
หลักสูตร

รวมรายชี่อหลักสูตรอบัรม /สัมมนา ประจำำาปี 2563
ด้้านการวางระบับับััญชีี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1
การวางระบบสารสนัเทศเพ่ื่�อการตัดสินัใจ (Information System Design
for Decision Making)

2 เทคนิัคพ่ื่�นัฐานัในัการพัื่ฒนัาระบบสารสนัเทศทางการบัญชีี

3 XBRL มิติใหม่ของการรายื่งานัข้อมูลทางการเงินัในัโลกยืุ่คดิจิตอล

4 การวางระบบบัญชีีต้นัทุนัอุตสาหกรรม

5 การบริหารความเสี�ยื่ง (ขั�นัพ่ื่�นัฐานั) - COSO ERM 2017

6 ยื่กระดับกระดาษีทำาการ เชีี�ยื่วชีาญสอบทานัต้านัคอร์รัปชัีนั

7 การวางระบบบัญชีีทางการเกษีตร (Agricultural Accounting System Design)

8 การบริหารความเสี�ยื่ง (ขั�นั Advance) - COSO ERM 2017

9 IT Governance and IT Risk Management ยืุ่ค 4.0

10 พัื่ฒนัาการของระบบบัญชีีในัยุื่ค Digital ที�น่ัาจับตามอง

11 การบริหารความเสี�ยื่งเร่�องการทุจริต (Fraud Risk Management)

12 Professional Forensic Accounting

ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ภาษีีที�ดินัและสิ�งปลูกสร้าง...การวางแผนัและเตรียื่มพื่ร้อมก่อนับังคับใช้ีปี 2563

2 ภาษีีเงินัได้ : หลักบัญชีีและภาษีีอากรความเหม่อนัที�แตกต่าง

3 ภาษีีเงินัได้นิัติบุคคลสำาหรับกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุนั

4 Transfer Pricing เจาะลึกกฎหมายื่และปัญหาในัทางปฏิิบัติจริง

5 เจาะลึกปัญหาภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล

6 ความต่างของบัญชีีและภาษีีเงินัได้นิัติบุคคลที�นัักบัญชีีควรรู้

7 ก้าวทันัภาษีีมูลค่าเพิื่�ม

8 ภาษีีเงินัได้หัก ณ ที�จ่ายื่ทั�งระบบและ e-Withholding Tax

12
หลักสูตร

8
หลักสูตร
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ด้้านการบััญชีีบัริหาร

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 โครงการอบรมเพ่ื่�อทดสอบ "นัักบัญชีีบริหารระดับสูง"

2 งบประมาณเพ่ื่�อการวางแผนัและทำากำาไร

3 ตรวจสุขภาพื่กิจการผ่านังบการเงินั

4 Beyond Treasury Management

5 Corporate Finance

6 บัญชีีบริหารเพ่ื่�อการวางแผนัและตัดสินัใจ

ด้้านการทำำาบััญชีี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ข้อควรระวังในัการปิดบัญชีี การจัดทำางบการเงินั และการยื่่�นัภาษีีเงินัได้

2 การบัญชีีและการวางแผนัภาษีีที�ถููกต้องสำาหรับธุุรกิจทั�วไป

3
เจาะลึกประเด็นัหลักมาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัสำาหรับบัญชีี
SMEs/NPAEs/PAEs เปรียื่บเทียื่บกับหลักเกณฑ์์ทางภาษีีสรรพื่ากร

ด้้านการสอบับััญชีี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 แนัวทางปฏิิบัติภายื่ในัสำานัักงานัสอบบัญชีีขนัาดเล็ก

2
การตรวจสอบและข้อควรพิื่จารณาในัการตรวจสอบเม่�อกิจการใช้ีคอมพิื่วเตอร์
ในัการประมวลผลข้อมูล

3 อ่านัและเขียื่นัรายื่งานัผู้สอบบัญชีีให้เข้าใจ

4 โครงการสัมมนัาพิื่จารณ์ร่างมาตรฐานัการสอบบัญชีี รหัส 600 (ปรับปรุง)

6
หลักสูตร

4
หลักสูตร

3
หลักสูตร

รวมรายชี่อหลักสูตรอบัรม /สัมมนา ประจำำาปี 2563
ด้้านการวางระบับับััญชีี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1
การวางระบบสารสนัเทศเพ่ื่�อการตัดสินัใจ (Information System Design
for Decision Making)

2 เทคนิัคพ่ื่�นัฐานัในัการพัื่ฒนัาระบบสารสนัเทศทางการบัญชีี

3 XBRL มิติใหม่ของการรายื่งานัข้อมูลทางการเงินัในัโลกยืุ่คดิจิตอล

4 การวางระบบบัญชีีต้นัทุนัอุตสาหกรรม

5 การบริหารความเสี�ยื่ง (ขั�นัพ่ื่�นัฐานั) - COSO ERM 2017

6 ยื่กระดับกระดาษีทำาการ เชีี�ยื่วชีาญสอบทานัต้านัคอร์รัปชัีนั

7 การวางระบบบัญชีีทางการเกษีตร (Agricultural Accounting System Design)

8 การบริหารความเสี�ยื่ง (ขั�นั Advance) - COSO ERM 2017

9 IT Governance and IT Risk Management ยืุ่ค 4.0

10 พัื่ฒนัาการของระบบบัญชีีในัยืุ่ค Digital ที�น่ัาจับตามอง

11 การบริหารความเสี�ยื่งเร่�องการทุจริต (Fraud Risk Management)

12 Professional Forensic Accounting

ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ภาษีีที�ดินัและสิ�งปลูกสร้าง...การวางแผนัและเตรียื่มพื่ร้อมก่อนับังคับใช้ีปี 2563

2 ภาษีีเงินัได้ : หลักบัญชีีและภาษีีอากรความเหม่อนัที�แตกต่าง

3 ภาษีีเงินัได้นิัติบุคคลสำาหรับกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุนั

4 Transfer Pricing เจาะลึกกฎหมายื่และปัญหาในัทางปฏิิบัติจริง

5 เจาะลึกปัญหาภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล

6 ความต่างของบัญชีีและภาษีีเงินัได้นิัติบุคคลที�นัักบัญชีีควรรู้

7 ก้าวทันัภาษีีมูลค่าเพิื่�ม

8 ภาษีีเงินัได้หัก ณ ที�จ่ายื่ทั�งระบบและ e-Withholding Tax

12
หลักสูตร

8
หลักสูตร
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ด้้านกำาหนด้มาตรฐานการบััญชีี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 Financial Model 1-Fundamentals of Finance 

2 Financial Model 2-Feasibility Study 

3 Financial Model 3-Financial Projection and DCF (Excel Workshop)

4
TFRS 9 Sharing ในัทางปฏิิบัติ สำาหรับการด้อยื่ค่าของสินัทรัพื่ยื่์ทางการเงินั
 (เน้ันัวิธีุการอยื่่างง่ายื่) การวัดมูลค่ายืุ่ติธุรรมของเคร่�องม่อทางการเงินั
และการบัญชีีป้องกันัความเสี�ยื่ง สำาหรับกลุ่มที�ไม่ใช่ีสถูาบันัการเงินั

5 TFRS 16 Sharing ในัทางปฏิิบัติ สำาหรับการนัำามาใช้ี

6 การจัดทำางบกระแสเงินัสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินัสด (workshop)

7 ทำาความเข้าใจหลักการพ่ื่�นัฐานัของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9)

8
สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัใหม่ TFRS 16 
เร่�อง สัญญาเช่ีา

9
เกณฑ์์การรับรู้รายื่ได้ตาม TFRS 15 สำาหรับธุุรกิจทั�วไป และประเด็นัที�นัา่เกี�ยื่วขอ้ง
ในัการตรวจสอบการรับรู้รายื่ได้ (Revenue recognition as TFRS 15 for 
general business and Matters related to auditing in revenue recognition)

10 การจัดทำางบกระแสเงินัสดเชิีงปฏิิบัติการ (Workshop) 

11
สรุปการเปลี�ยื่นัแปลงและประเด็นัที�สำาคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2562) สำาหรับ
สมาชิีกและบุคคลทั�วไป

12 การบัญชีีเกี�ยื่วกับเคร่�องม่อทางการเงินั 

13 ภาษีีเงินัได้รอตัดบัญชีี 

14 TFRS 9 Workshop (เชิีงปฏิิบัติ) การบัญชีีป้องกันัความเสี�ยื่ง 

15 TFRS 9 Workshop การด้อยื่ค่าของสินัทรัพื่ยื่์ทางการเงินั

16 ผลประโยื่ชีน์ัพื่นัักงานั

17 การจัดทำางบการเงินัรวมเชิีงปฏิิบัติการ (Workshop) สำาหรับสมาชิีกและบุคคลทั�วไป

18 สร้างความเข้าใจและประเด็นัหลัก TFRS for NPAEs ทั�งหมด 

19 Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall 

20 TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 

21
การรวมธุุรกิจและการจัดทำางบการเงินัรวมขั�นัสูงเชิีงปฏิิบัติการ (Workshop) 
สำาหรับสมาชิีกและบุคคลทั�วไป 

22
ผลกระทบ TFRS 16 เร่�อง สัญญาเช่ีา ที�มีต่องบการเงินัในัมุมมองของผู้ใช้ีข้อมูล
ทางการเงินั

23 ทำาความเข้าใจการวัดมูลค่ายืุ่ติธุรรม TFRS 13 

30
หลักสูตร

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

24
สร้างความเข้าใจเกี�ยื่วกับประเด็นัในัทางปฏิิบัติ เร่�อง ที�ดินั อาคารและอุปกรณ์

และต้นัทุนัการกู้ยื่่ม

25
สรุปการเปลี�ยื่นัแปลงและประเด็นัที�สำาคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2563)

สำาหรับสมาชิีกและบุคคลทั�วไป 

26
TFRSs กลุ่มเคร่�องม่อทางการเงินั : มุมมองการใช้ีและวิเคราะห์ข้อมูล

ผ่านังบการเงินัของกิจการที�ไม่ใช่ีสถูาบันัการเงินั

27 TFRS 15 และ 16 ประเด็นัทางบัญชีีและสอบบัญชีีที�ต้องพิื่จารณา

28 Case Study for Pack 5 & Fair Value

29 รู้มาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัก่อนัจดทะเบียื่นัเข้าตลาดหลักทรัพื่ยื่์

30 TFRS 9 Workshop การจัดประเภทรายื่การและการวัดมูลค่า

ด้้านการพััฒนาวิชีาชีีพับััญชีี

ลำำ�ดัับ ช่ื่�อหลัำกสููตร

1 ประเด็นัทุจริตที�ต้องรู้เท่าทันั 

2 โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III

3 Analytical Thinking in the Internal Audit Process

4
Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept
การจัดทำารายื่งานัประจำาปี ตามหลักการ Integrated Reporting 

5
เทคนิัคการควบคุมการปฏิิบัติงานัด้านับัญชีีสำาหรับกิจการที�ไม่มีส่วนัได้เสียื่
สาธุารณะ NPAEs 

6 รู้ทันัเข้าถึูงมาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัที�สำาคัญและเข้าใจรายื่งานัของผู้สอบบัญชีี 

7 ก้าวทันัและวิเคราะห์เจาะลึกรายื่งานัทางการเงินั 

8 การใช้ีโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในัการตรวจสอบแฟ้้มข้อมูลบัญชีี 

9 การสอบทานัระบบควบคุมภายื่ในัโดยื่ใช้ีกรอบการควบคุมภายื่ในัที�เป็นัสากล

10 การสอบทานักระบวนัการจัดทำาและติดตามการดำาเนิันัการตามแผนักลยืุ่ทธ์ุ

11 การตรวจสอบภายื่ในัแบบบูรณาการ ระบบจัดซ่�อและเจ้าหนีั�

12 การตรวจสอบภายื่ในัแบบบูรณาการ ระบบขายื่และลูกหนีั�

13 J-SOX : การควบคุมภายื่ในั แนัวคิดหลักการ และการนัำาไปปฏิิบัติใช้ี

14 การทุจริตที�เกี�ยื่วข้องกับเทคโนัโลยื่ีสารสนัเทศเบ่�องต้นั

15
The International Professional Practices Framework (IPPF) :
The Framework for Internal Audit effectiveness

16 Communication Skills for Auditors

17 The Art of Internal Audit Report Writing

40
หลักสูตร
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ด้้านกำาหนด้มาตรฐานการบััญชีี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 Financial Model 1-Fundamentals of Finance 

2 Financial Model 2-Feasibility Study 

3 Financial Model 3-Financial Projection and DCF (Excel Workshop)

4
TFRS 9 Sharing ในัทางปฏิิบัติ สำาหรับการด้อยื่ค่าของสินัทรัพื่ยื่์ทางการเงินั
 (เน้ันัวิธีุการอยื่่างง่ายื่) การวัดมูลค่ายืุ่ติธุรรมของเคร่�องม่อทางการเงินั
และการบัญชีีป้องกันัความเสี�ยื่ง สำาหรับกลุ่มที�ไม่ใช่ีสถูาบันัการเงินั

5 TFRS 16 Sharing ในัทางปฏิิบัติ สำาหรับการนัำามาใช้ี

6 การจัดทำางบกระแสเงินัสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินัสด (workshop)

7 ทำาความเข้าใจหลักการพ่ื่�นัฐานัของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9)

8
สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัใหม่ TFRS 16 
เร่�อง สัญญาเช่ีา

9
เกณฑ์์การรับรู้รายื่ได้ตาม TFRS 15 สำาหรับธุุรกิจทั�วไป และประเด็นัที�นัา่เกี�ยื่วขอ้ง
ในัการตรวจสอบการรับรู้รายื่ได้ (Revenue recognition as TFRS 15 for 
general business and Matters related to auditing in revenue recognition)

10 การจัดทำางบกระแสเงินัสดเชิีงปฏิิบัติการ (Workshop) 

11
สรุปการเปลี�ยื่นัแปลงและประเด็นัที�สำาคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2562) สำาหรับ
สมาชิีกและบุคคลทั�วไป

12 การบัญชีีเกี�ยื่วกับเคร่�องม่อทางการเงินั 

13 ภาษีีเงินัได้รอตัดบัญชีี 

14 TFRS 9 Workshop (เชิีงปฏิิบัติ) การบัญชีีป้องกันัความเสี�ยื่ง 

15 TFRS 9 Workshop การด้อยื่ค่าของสินัทรัพื่ยื่์ทางการเงินั

16 ผลประโยื่ชีน์ัพื่นัักงานั

17 การจัดทำางบการเงินัรวมเชิีงปฏิิบัติการ (Workshop) สำาหรับสมาชิีกและบุคคลทั�วไป

18 สร้างความเข้าใจและประเด็นัหลัก TFRS for NPAEs ทั�งหมด 

19 Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall 

20 TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 

21
การรวมธุุรกิจและการจัดทำางบการเงินัรวมขั�นัสูงเชิีงปฏิิบัติการ (Workshop) 
สำาหรับสมาชิีกและบุคคลทั�วไป 

22
ผลกระทบ TFRS 16 เร่�อง สัญญาเช่ีา ที�มีต่องบการเงินัในัมุมมองของผู้ใช้ีข้อมูล
ทางการเงินั

23 ทำาความเข้าใจการวัดมูลค่ายืุ่ติธุรรม TFRS 13 

30
หลักสูตร

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

24
สร้างความเข้าใจเกี�ยื่วกับประเด็นัในัทางปฏิิบัติ เร่�อง ที�ดินั อาคารและอุปกรณ์

และต้นัทุนัการกู้ยื่่ม

25
สรุปการเปลี�ยื่นัแปลงและประเด็นัที�สำาคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2563)

สำาหรับสมาชิีกและบุคคลทั�วไป 

26
TFRSs กลุ่มเคร่�องม่อทางการเงินั : มุมมองการใช้ีและวิเคราะห์ข้อมูล

ผ่านังบการเงินัของกิจการที�ไม่ใช่ีสถูาบันัการเงินั

27 TFRS 15 และ 16 ประเด็นัทางบัญชีีและสอบบัญชีีที�ต้องพิื่จารณา

28 Case Study for Pack 5 & Fair Value

29 รู้มาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัก่อนัจดทะเบียื่นัเข้าตลาดหลักทรัพื่ยื่์

30 TFRS 9 Workshop การจัดประเภทรายื่การและการวัดมูลค่า

ด้้านการพััฒนาวิชีาชีีพับััญชีี

ลำำ�ดัับ ช่ื่�อหลัำกสููตร

1 ประเด็นัทุจริตที�ต้องรู้เท่าทันั 

2 โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III

3 Analytical Thinking in the Internal Audit Process

4
Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept
การจัดทำารายื่งานัประจำาปี ตามหลักการ Integrated Reporting 

5
เทคนิัคการควบคุมการปฏิิบัติงานัด้านับัญชีีสำาหรับกิจการที�ไม่มีส่วนัได้เสียื่
สาธุารณะ NPAEs 

6 รู้ทันัเข้าถึูงมาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัที�สำาคัญและเข้าใจรายื่งานัของผู้สอบบัญชีี 

7 ก้าวทันัและวิเคราะห์เจาะลึกรายื่งานัทางการเงินั 

8 การใช้ีโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในัการตรวจสอบแฟ้้มข้อมูลบัญชีี 

9 การสอบทานัระบบควบคุมภายื่ในัโดยื่ใช้ีกรอบการควบคุมภายื่ในัที�เป็นัสากล

10 การสอบทานักระบวนัการจัดทำาและติดตามการดำาเนิันัการตามแผนักลยืุ่ทธ์ุ

11 การตรวจสอบภายื่ในัแบบบูรณาการ ระบบจัดซ่�อและเจ้าหนีั�

12 การตรวจสอบภายื่ในัแบบบูรณาการ ระบบขายื่และลูกหนีั�

13 J-SOX : การควบคุมภายื่ในั แนัวคิดหลักการ และการนัำาไปปฏิิบัติใช้ี

14 การทุจริตที�เกี�ยื่วข้องกับเทคโนัโลยื่ีสารสนัเทศเบ่�องต้นั

15
The International Professional Practices Framework (IPPF) :
The Framework for Internal Audit effectiveness

16 Communication Skills for Auditors

17 The Art of Internal Audit Report Writing

40
หลักสูตร
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ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

18 การใช้ีคอมพิื่วเตอร์ช่ีวยื่ในัการตรวจสอบ (CAATs)

19
โครงการวุฒิบัตรวิชีาชีีพื่ ด้านัการบัญชีีนิัติวิทยื่า

(Forensic Accounting Certificate: FAC)

20 ความรู้พ่ื่�นัฐานัด้านัการรักษีาความมั�นัคงปลอดภัยื่ไซเบอร์

21
ความรู้พ่ื่�นัฐานัด้านัการกำากับดูแล IT ระดับองค์กร

(Introduction to Governance of Enterprise IT)

22 พื่.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนับุคคล พื่.ศ. 2562 และกฎหมายื่ดิจิทัลที�เกี�ยื่วข้อง

23 Operational Audit and Compliance Audit for Value Adding

24 การเตรียื่มความพื่ร้อมและแนัวทางการนัำาส่งงบการเงินั (e-Filing)

25 เจาะลึกวิธีุปฏิิบัติทางบัญชีีเกี�ยื่วกับรายื่ได้สำาหรับ NPAEs 

26 สรุปหลักการบัญชีีด้านัสินัทรัพื่ยื่์สำาหรับ NPAEs 

27 คุยื่สบายื่ ๆ เร่�องบัญชีีและการวิเคราะห์งบการเงินั 

28 เร่�องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานับัญชีีของบริษัีทจดทะเบียื่นั 

29 ภาพื่รวมมาตรฐานัการสอบบัญชีีของไทยื่ 

30
ทบทวนัการบัญชีีตามความรับผิดชีอบ

(Refreshment Responsibility Accounting) 

31 ภาพื่รวมมาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินั 

32
บัญชีีนิัติวิทยื่า บูรณาการบัญชีีและนิัติศาสตร์ Forensic Accounting :

Law and Accounting Integration

33 Refreshment Traditional Costing

34 การบริหารงานัตรวจสอบภายื่ในั

35 IT Audit for Non IT Auditor

36 การตรวจสอบอยื่่างต่อเน่ั�อง (Continuous Auditing)

37 Data Analytics for Internal Auditor

38 การตรวจสอบการกำากับดูแลกิจการ

39 การตรวจสอบภายื่ในัแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 

40 Financial Statements Review for Internal Auditors

In-house Training

ลำำ�ดัับ ช่ื่�อหลัำกสููตร

1
"Course for Maintaining the Certified Fraud Examiner Credential 2020  
(ผ่านัระบบโปรแกรม Zoom Meeting)"

2
สรุปภาพื่รวมการเปลี�ยื่นัแปลงและประเด็นัสำาคัญของมาตรฐานัการบัญชีี TFRS 
(ฉบับปรับปรุง 2563) เคร่�องม่อทางการเงินั และเร่�องการรายื่งานัทางการเงินั

2
หลักสูตร

สำานักงานสาขา

สาขาเชีียงใหม่

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1
การบัญชีีทางนิัติวิทยื่าศาสตร์เบ่�องต้นั
(Introduction to Forensic Accounting)

2 เจาะลึกปัญหาภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล และ Update ภาษีีเงินัได้บุคคลธุรรมดา

3 Update มาตรฐานัการบัญชีี NPAEs เปรียื่บเทียื่บกับ PAEs

4
Update มาตรฐานัการบัญชีีและมาตรฐานัการสอบบัญชีี และการปรับตัว
ของนัักบัญชีีและผู้สอบบัญชีีในัยุื่ค Covid-19

5
Update ภาษีีอากรปี 63 ล่าสุด และ Update กฎหมายื่ที�เกี�ยื่วกับภาษีีที�ดินั
และสิ�งปลูกสร้างที�มีผลบังคับใช้ีในัปี 63

สาขาอุบัลราชีธานี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1
การปรับตัวของนัักบัญชีีกับเทคโนัโลยื่ีดิจิทัลและปัญญาประดิษีฐ์

(AI:Artificial Intelligence)

2 การบัญชีีและการวางแผนัภาษีีที�ถููกต้องสำาหรับธุุรกิจทั�วไป

3
มาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินั ฉบับที� 16 สัญญาเช่ีา และส่วนัปรับปรุง

ของมาตรฐานั NPAEs

สาขาสงขลา

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 เจาะลึกปัญหาภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล

2 ประเด็นัทุจริตที�ต้องรู้เท่าทันั

3 สรุปการเปลี�ยื่นัแปลงและประเด็นัที�สำาคัญ ของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2562)

สาขาสุราษีฎร์ธานี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 มาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัสำาหรับ NPAEs

2
เจาะลึกประเด็นัที�สำาคัญในัทางปฏิิบัติ พื่ร้อมกับUpdate TFRS for NPAEs" 

มาตรฐานัรายื่งานัทางการเงินัรายื่ได้ และ สัญญาเช่ีา TFRS 15 TFRS 16

32
หลักสูตร
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ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

18 การใช้ีคอมพิื่วเตอร์ช่ีวยื่ในัการตรวจสอบ (CAATs)

19
โครงการวุฒิบัตรวิชีาชีีพื่ ด้านัการบัญชีีนิัติวิทยื่า

(Forensic Accounting Certificate: FAC)

20 ความรู้พ่ื่�นัฐานัด้านัการรักษีาความมั�นัคงปลอดภัยื่ไซเบอร์

21
ความรู้พ่ื่�นัฐานัด้านัการกำากับดูแล IT ระดับองค์กร

(Introduction to Governance of Enterprise IT)

22 พื่.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนับุคคล พื่.ศ. 2562 และกฎหมายื่ดิจิทัลที�เกี�ยื่วข้อง

23 Operational Audit and Compliance Audit for Value Adding

24 การเตรียื่มความพื่ร้อมและแนัวทางการนัำาส่งงบการเงินั (e-Filing)

25 เจาะลึกวิธีุปฏิิบัติทางบัญชีีเกี�ยื่วกับรายื่ได้สำาหรับ NPAEs 

26 สรุปหลักการบัญชีีด้านัสินัทรัพื่ยื่์สำาหรับ NPAEs 

27 คุยื่สบายื่ ๆ เร่�องบัญชีีและการวิเคราะห์งบการเงินั 

28 เร่�องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานับัญชีีของบริษัีทจดทะเบียื่นั 

29 ภาพื่รวมมาตรฐานัการสอบบัญชีีของไทยื่ 

30
ทบทวนัการบัญชีีตามความรับผิดชีอบ

(Refreshment Responsibility Accounting) 

31 ภาพื่รวมมาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินั 

32
บัญชีีนิัติวิทยื่า บูรณาการบัญชีีและนิัติศาสตร์ Forensic Accounting :

Law and Accounting Integration

33 Refreshment Traditional Costing

34 การบริหารงานัตรวจสอบภายื่ในั

35 IT Audit for Non IT Auditor

36 การตรวจสอบอยื่่างต่อเน่ั�อง (Continuous Auditing)

37 Data Analytics for Internal Auditor

38 การตรวจสอบการกำากับดูแลกิจการ

39 การตรวจสอบภายื่ในัแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 

40 Financial Statements Review for Internal Auditors

In-house Training

ลำำ�ดัับ ช่ื่�อหลัำกสููตร

1
"Course for Maintaining the Certified Fraud Examiner Credential 2020  
(ผ่านัระบบโปรแกรม Zoom Meeting)"

2
สรุปภาพื่รวมการเปลี�ยื่นัแปลงและประเด็นัสำาคัญของมาตรฐานัการบัญชีี TFRS 
(ฉบับปรับปรุง 2563) เคร่�องม่อทางการเงินั และเร่�องการรายื่งานัทางการเงินั

2
หลักสูตร

สำานักงานสาขา

สาขาเชีียงใหม่

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1
การบัญชีีทางนิัติวิทยื่าศาสตร์เบ่�องต้นั
(Introduction to Forensic Accounting)

2 เจาะลึกปัญหาภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล และ Update ภาษีีเงินัได้บุคคลธุรรมดา

3 Update มาตรฐานัการบัญชีี NPAEs เปรียื่บเทียื่บกับ PAEs

4
Update มาตรฐานัการบัญชีีและมาตรฐานัการสอบบัญชีี และการปรับตัว
ของนัักบัญชีีและผู้สอบบัญชีีในัยุื่ค Covid-19

5
Update ภาษีีอากรปี 63 ล่าสุด และ Update กฎหมายื่ที�เกี�ยื่วกับภาษีีที�ดินั
และสิ�งปลูกสร้างที�มีผลบังคับใช้ีในัปี 63

สาขาอุบัลราชีธานี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1
การปรับตัวของนัักบัญชีีกับเทคโนัโลยื่ีดิจิทัลและปัญญาประดิษีฐ์

(AI:Artificial Intelligence)

2 การบัญชีีและการวางแผนัภาษีีที�ถููกต้องสำาหรับธุุรกิจทั�วไป

3
มาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินั ฉบับที� 16 สัญญาเช่ีา และส่วนัปรับปรุง

ของมาตรฐานั NPAEs

สาขาสงขลา

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 เจาะลึกปัญหาภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล

2 ประเด็นัทุจริตที�ต้องรู้เท่าทันั

3 สรุปการเปลี�ยื่นัแปลงและประเด็นัที�สำาคัญ ของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2562)

สาขาสุราษีฎร์ธานี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 มาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินัสำาหรับ NPAEs

2
เจาะลึกประเด็นัที�สำาคัญในัทางปฏิิบัติ พื่ร้อมกับUpdate TFRS for NPAEs" 

มาตรฐานัรายื่งานัทางการเงินัรายื่ได้ และ สัญญาเช่ีา TFRS 15 TFRS 16

32
หลักสูตร
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สาขานครราชีสีมา

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1
การเตรียื่มพื่ร้อมต่อกฎหมายื่ e-Payment เพ่ื่�อรองรับการจัดเก็บ

และตรวจสอบในัยุื่คดิจิทัล

2
การวิเคราะห์งบการเงินัเพ่ื่�อค้นัหาประเด็นัที�อาจจะเกิดการทุจริต

และข้อผิดพื่ลาด พื่ร้อมกรณีศึกษีา

3 เจาะลึกภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล และประเด็นัภาษีีแบบ New normal

4 Update มาตรฐานัการบัญชีี NPAEs เปรียื่บเทียื่บกับ PAEs

สาขาขอนแก่น

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ภาษีีที�ดินัและสิ�งปลูกสร้าง : การวางแผนัและเตรียื่มพื่ร้อมก่อนับังคับใช้ีปี 2563

2
กฎหมายื่ e-Payment หลักเกณฑ์์และวิธีุการจัดทำา e-Tax invoice & e-Receipt, 

e-Withholding tax, e-Filing

3
รายื่ได้จากสัญญาที�ทำากับลูกค้า TFRS 15 และ สัญญาเช่ีา TFRS 16

พื่ร้อมแนัวปฏิิบัติการบันัทึกบัญชีี

4 การวางแผนัภาษีีเงินัได้นิัติบุคคลและภาษีีมูลค่าเพิื่�ม (Tax Planning)

5 การเตรียื่มเอกสารราคาโอนัและวิธีุปฏิิบัติที�นัักบัญชีีควรรู้ (Transfer Pricing)

6 เจาะลึกวิธีุปฏิิบัติทางบัญชีีเกี�ยื่วกับสินัทรัพื่ยื่์และรายื่ได้สำาหรับ NPAEs

สาขาภูเก็ต

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ข้อควรระวังในัการปิดบัญชีี และการจัดทำางบการเงินั

2 TFRS for NPAEs ปรับปรุง กับ TFRS ในัปี 2564

สาขานครสวรรค์

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 การป้องกันัความผิดตามกฎหมายื่ทุจริตและฟ้อกเงินั

2
มาตรฐานัการบัญชีี ฉบับที� 16 เร่�องที�ดินั อาคารและอุปกรณ์ และสรุปสาระสำาคัญ

มาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินั ฉบับที� 16 เร่�อง “สัญญาเช่ีา

3

สรุปสาระสำาคัญ มาตรฐานัการบัญชีี ฉบับที� 24 เร่�องการเปิดเผยื่ข้อมูลเกี�ยื่วกับ

บุคคลหร่อกิจการที�เกี�ยื่วข้อง ราคาโอนั (Transfer Pricing) ผลกระทบทางบัญชีี

และภาษีีพื่ร้อมการวิเคราะห์งบการเงินัเพ่ื่�อการตัดสินัใจ

สาขาระยอง

ไม่่มี่ก�รจััดัอบรม่

สาขาชีลบัุรี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ก้าวทันัภาษีีมูลค่าเพิื่�มและภาษีีหัก ณ ที�จ่ายื่

2 ก้าวทันัภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล

สาขามหาสารคาม

ไม่่มี่ก�รจััดัอบรม่

สาขาสุรินทำร์

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 เจาะลึกรายื่ได้จากสัญญาที�ทำากับลูกค้าและรายื่ได้ธุุรกิจเฉพื่าะ PAEs และ NPAEs

2 วิเคราะห์เจาะลึกรายื่งานัทางการเงินัและเข้าใจรายื่งานัผู้สอบบัญชีี
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สาขานครราชีสีมา

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1
การเตรียื่มพื่ร้อมต่อกฎหมายื่ e-Payment เพ่ื่�อรองรับการจัดเก็บ

และตรวจสอบในัยืุ่คดิจิทัล

2
การวิเคราะห์งบการเงินัเพ่ื่�อค้นัหาประเด็นัที�อาจจะเกิดการทุจริต

และข้อผิดพื่ลาด พื่ร้อมกรณีศึกษีา

3 เจาะลึกภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล และประเด็นัภาษีีแบบ New normal

4 Update มาตรฐานัการบัญชีี NPAEs เปรียื่บเทียื่บกับ PAEs

สาขาขอนแก่น

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ภาษีีที�ดินัและสิ�งปลูกสร้าง : การวางแผนัและเตรียื่มพื่ร้อมก่อนับังคับใช้ีปี 2563

2
กฎหมายื่ e-Payment หลักเกณฑ์์และวิธีุการจัดทำา e-Tax invoice & e-Receipt, 

e-Withholding tax, e-Filing

3
รายื่ได้จากสัญญาที�ทำากับลูกค้า TFRS 15 และ สัญญาเช่ีา TFRS 16

พื่ร้อมแนัวปฏิิบัติการบันัทึกบัญชีี

4 การวางแผนัภาษีีเงินัได้นิัติบุคคลและภาษีีมูลค่าเพิื่�ม (Tax Planning)

5 การเตรียื่มเอกสารราคาโอนัและวิธีุปฏิิบัติที�นัักบัญชีีควรรู้ (Transfer Pricing)

6 เจาะลึกวิธีุปฏิิบัติทางบัญชีีเกี�ยื่วกับสินัทรัพื่ยื่์และรายื่ได้สำาหรับ NPAEs

สาขาภูเก็ต

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ข้อควรระวังในัการปิดบัญชีี และการจัดทำางบการเงินั

2 TFRS for NPAEs ปรับปรุง กับ TFRS ในัปี 2564

สาขานครสวรรค์

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 การป้องกันัความผิดตามกฎหมายื่ทุจริตและฟ้อกเงินั

2
มาตรฐานัการบัญชีี ฉบับที� 16 เร่�องที�ดินั อาคารและอุปกรณ์ และสรุปสาระสำาคัญ

มาตรฐานัการรายื่งานัทางการเงินั ฉบับที� 16 เร่�อง “สัญญาเช่ีา

3

สรุปสาระสำาคัญ มาตรฐานัการบัญชีี ฉบับที� 24 เร่�องการเปิดเผยื่ข้อมูลเกี�ยื่วกับ

บุคคลหร่อกิจการที�เกี�ยื่วข้อง ราคาโอนั (Transfer Pricing) ผลกระทบทางบัญชีี

และภาษีีพื่ร้อมการวิเคราะห์งบการเงินัเพ่ื่�อการตัดสินัใจ

สาขาระยอง

ไม่่มี่ก�รจััดัอบรม่

สาขาชีลบัุรี

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 ก้าวทันัภาษีีมูลค่าเพิื่�มและภาษีีหัก ณ ที�จ่ายื่

2 ก้าวทันัภาษีีเงินัได้นิัติบุคคล

สาขามหาสารคาม

ไม่่มี่ก�รจััดัอบรม่

สาขาสุรินทำร์

ลำำ�ดัับ หลัำกสููตร

1 เจาะลึกรายื่ได้จากสัญญาที�ทำากับลูกค้าและรายื่ได้ธุุรกิจเฉพื่าะ PAEs และ NPAEs

2 วิเคราะห์เจาะลึกรายื่งานัทางการเงินัและเข้าใจรายื่งานัผู้สอบบัญชีี
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TFAC 
FINANCIAL STATEMENTS 

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2563
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APPENDIX

ภ�คผนวก



ด้้านการทำำาบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการทำำาบััญชี
 » คณะอนุกรรมการศึึกษาผลกระทำบัในการบัังคับัใช้ 

	 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	9 
	 เร่�อง	เคร่�องม่อทำางการเงิน	(TFRS	9)
 » คณะอนุกรรมการพัฒนาระบับับััญชีชุด้เดี้ยวิ
 » คณะทำำางานกลุ�มย�อย	(Back)	เพ่�อพัฒนาระบับับััญชีชุด้เดี้ยวิ
 » คณะทำำางานกลุ�มย�อย	(Front)	เพ่�อพัฒนาระบับับััญชีชุด้เดี้ยวิ
 » คณะทำำางานกลุ�มย�อย	(Intersect)	เพ่�อพัฒนาระบับับััญชีชุด้เดี้ยวิ
 » คณะทำำางาน	Application	Programming	Interface	(API)
 » คณะทำำางาน	Operations	เกี�ยวิกับั	Application	SME	 

	 สบัายใจ
 » คณะทำำางานพัฒนาหลักสูตรด้้านการทำำาบััญชี

ด้้านการสอบบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการด้้านมาตรฐานการสอบับััญชี 

	 และเทำคนิคการสอบับััญชี
 » คณะทำำางานเพ่�อพิจารณาข้้อมูลเชิงคุณภาพเกี�ยวิกับั 

	 เร่�องสำาคัญทีำ�ตรวิจสอบั	(KAM)
 » คณะทำำางานเพ่�อพิจารณากระบัวินการเกี�ยวิกับัหนังส่อ 

	 ย่นยันยอด้ข้้อมูลธนาคารสู�ระบับั	Automation
 » คณะอนุกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบับััญชี
 » คณะทำำางานเพ่�อจัด้ทำำาโปรแกรมคอมพิวิเตอร์สำาหรับั 

	 การตรวิจสอบัและการควิบัคุมคุณภาพงานข้องสำานักงานสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการบัริหารการทำด้สอบัการปฏิิบััติงานเกี�ยวิกับั 

	 การสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบัการปฏิิบััติงาน 

	 สอบับััญชีด้้านวิิชากฎหมายทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัการประกอบัวิิชาชีพ	
	 สอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการสอบับััญชีทีำ�ประมวิลผล 
	 โด้ยคอมพิวิเตอร์
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการสอบับััญชี
 » คณะทำำางานการพิจารณาคุณสมบััติข้องผู้ข้อขึ้�นทำะเบีัยน 

	 เป็นผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต

ด้้านการบัญชีบริหาร

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีบัริหาร
 » คณะทำำางานโครงการพัฒนานักบััญชีบัริหาร
 » คณะทำำางานโครงการบัริหารการทำด้สอบันักบััญชีบัริหาร	 

	 (Thai	Chartered	of	Management	Accountants:	TCMA)

ด้้านการวางระบบบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการวิางระบับับััญชี
 » คณะทำำางานการแปลและอ�านทำบัทำวิน	COSO	ERM	2017

ด้้านการบัญชีภาษีีอากร

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีภาษีอากร
 » คณะทำำางานโครงการศึึกษาการเป็นผู้ประกอบัวิิชาชีพ 

	 ด้้านการบััญชีภาษีอากร
 » คณะทำำางานจัด้ทำำาสรุปควิามแตกต�างหลักการด้้านบััญชี 

	 ตามมาตรฐานการรายงานทำางการเงินกับัหลักเกณฑ์์ด้้านภาษี 
	 ตามประมวิลรัษฎากร

ด้้านการศึึกษีาและเทำคโนโลยีการบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการศึึกษาและเทำคโนโลยี 
	 การบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกลั�นกรองปริญญาหร่อประกาศึนียบััตร 

	 ในวิิชาการบััญชี
 » คณะทำำางานการจัด้การแข้�งขั้นตอบัคำาถามทำางบััญชีระดั้บั 

	 ประเทำศึ	ครั�งทีำ�	7	ประจำาปี	2562	
 » คณะทำำางานออกข้้อสอบั	กลั�นกรองข้้อสอบั	และตัด้สินผล 

	 การแข้�งขั้น	การแข้�งขั้นตอบัคำาถามทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ	 
	 ครั�งทีำ�	7	ประจำาปี	2562
 » คณะทำำางานจัด้การแข้�งขั้นกรณีทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ 

	 ครั�งทีำ�	3	ประจำาปี	2562
 » คณะทำำางานจัด้ทำำากรณีศึึกษาทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ	ครั�งทีำ�	3 

	 ประจำาปี	2562
 » คณะทำำางานโครงการเคร่อข้�ายหลักสูตรทำางการบััญชี 

	 ในประเทำศึไทำย	(Thailand	Accounting	Program	Network)
 » คณะทำำางานพิจารณาประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีเกี�ยวิกับั 

	 การรับัรองปริญญา
 » คณะทำำางานการจัด้การแข้�งขั้นกรณีศึึกษาทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ 

	 ครั�งทีำ�	4	ประจำาปี	2563
 » คณะทำำางานจัด้ทำำากรณีศึึกษาทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ	ครั�งทีำ�	4	 

	 ประจำาปี	2563
 » คณะทำำางานจัด้การแข้�งขั้นตอบัคำาถามทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ 

	 ครั�งทีำ�	8	ประจำาปี	2563

สรุปรายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำำางาน

วาระปี 2560 - 2563

 » คณะทำำางานออกข้้อสอบั	กลั�นกรองข้้อสอบั	และตัด้สินผล 
	 การแข้�งขั้น	การแข้�งขั้นตอบัคำาถามทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ	 
	 ครั�งทีำ�	8	ประจำาปี	2563

ด้้านมาตรฐานการบัญชี

 » คณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกลั�นกรองมาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการด้้านเทำคนิคมาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการศึึกษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงาน 

	 ทำางการเงินระหวิ�างประเทำศึ
 » คณะอนุกรรมการร�วิมเพ่�อจัด้ทำำาแนวิปฏิิบััติทำางบััญชี 

	 ข้องบัริษัทำในตลาด้ทุำน
 » คณะทำำางานติด้ตามและศึึกษาผลกระทำบัมาตรฐานการรายงาน 

	 ทำางการเงิน	เร่�อง	สัญญาประกันภัย
 » คณะทำำางานศึึกษาการนำามาตรฐานการรายงานทำางการเงิน 

	 สำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะมาปฏิิบััติใช้
 » คณะทำำางานจัด้ทำำามาตรฐานการราบังานทำางการเงิน 

					เร่�อง	การนำามาตรฐานการรายงานทำางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก
 » คณะทำำางานประเมินผลกระทำบัทำางเศึรษฐกิจข้องการใช้ 

	 มาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบัับัใหม�ในประเทำศึไทำย
 » คณะทำำางานสอบัทำานการแปลร�างมาตรฐานการรายงาน 

	 ทำางการเงิน
 » คณะทำำางานทำบัทำวินแนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการบัันทึำก 

	 บััญชีสินทำรัพย์ประเภทำอาคารชุด้
 » คณะทำำางานสนับัสนุนการเตรียมควิามพร้อมและแนวิทำาง 

	 แก้ไข้ปัญหาจากการใช้มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน 
	 กลุ�มเคร่�องม่อทำางการเงิน
 » คณะทำำางานเพ่�อพัฒนาหลักสูตรการอบัรมเชิงปฏิิบััติการ 

	 มาตรฐานการรายงานทำางการเงินเร่�องเคร่�องม่อทำางการเงิน	 
	 (TFRS	9	Workshop)

ด้้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 » คณะกรรมการจรรยาบัรรณ
 » คณะอนุกรรมการสอบัสวิน
 » คณะทำำางานกลั�นกรองคำากล�าวิหา
 » คณะทำำางานปรับัปรุงหลักเกณฑ์์การพิจารณาและลงโทำษ 

	 การประพฤติผิด้จรรยาบัรรณข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกำาหนด้จรรยาบัรรณ

ด้้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

 » คณะอนุกรรมการด้้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะทำำางานพิจารณาให้ควิามเห็นชอบัผู้จัด้การอบัรม 

	 หร่อการประชุมสัมมนา	หลักสูตร	และวิิทำยากร
 » คณะทำำางานโครงการประกาศึนียบััตรการรายงานทำางการเงิน	

	 ไทำย	(Dip	TFR)
 » คณะทำำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบัรมด้้านการตรวิจ 

	 สอบัภายใน

 » คณะทำำางานเพ่�อพัฒนาหลักสูตรวิิชาชีพบััญชี
 » คณะทำำางานศึึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุำจริต 

	 การฟอกเงิน	และการสนับัสนุนการก�อการร้าย
 » คณะทำำางานจัด้ตั�งศูึนย์ทำด้สอบัวิิชาชีพบััญชี
 » คณะทำำางานปรับัปรุงประกาศึทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัผู้จัด้การอบัรม 

	 หร่อประชุมสัมมนา	หลักสูตรและวิิทำยากรข้องผู้สอบับััญชี 
	 และผู้ทำำาบััญชี

ด้้านต่างประเทำศึ

 » คณะกรรมการกำากับัดู้แล	(Monitoring	Committee)
 » คณะอนุกรรมการด้้านงานต�างประเทำศึ
 » คณะทำำางานพิจารณาคุณสมบััติข้องผู้ข้อขึ้�นทำะเบีัยน 

	 เป็นนักบััญชีวิิชาชีพอาเซีียน	(ASEAN	Chartered	 
	 Professional	Accountant)

ด้้านอ่น ๆ

 » ทีำ�ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการตรวิจสอบั
 » คณะอนุกรรมการบัริหารงานสภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการประสานงานการบัริหารสำานักงานสาข้า 

	 สภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการดู้แลการบัริหารงบัประมาณสนับัสนุน 

	 จากตลาด้หลักทำรัพย์แห�งประเทำศึไทำย
 » คณะอนุกรรมการปรับัปรุงแก้ไข้พระราชบััญญัติการบััญชี 

	 พ.ศึ.	2543	และพระราชบััญญัติวิิชาชีพบััญชี	พ.ศึ.	2547
 » คณะอนุกรรมการจัด้ทำำาร�างข้้อบัังคับัข้องสภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการข้้อมูลข้�าวิสารสภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการด้้านงานประชาสัมพันธ์
 » คณะอนุกรรมการควิบัคุมกำากับัดู้แลงานทำะเบีัยน
 » คณะอนุกรรมการบัริหารการลงทุำน
 » คณะอนุกรรมการจัด้ซ่ี�อจัด้จ้างข้องสภาวิิชาชีพบััญชี	
 » คณะอนุกรรมการจัด้ซ่ี�อจัด้จ้างงานพัฒนาระบับัเทำคโนโลยี 

	 สารสนเทำศึ	สภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการตรวิจรับังานพัฒนาระบับัเทำคโนโลยี 

	 สารสนเทำศึ	สภาวิิชาชีพบััญชี

Scan QR Code เพ่ื่�อดููรายช่ื่�อคณะกรรมการ
คณะอนุุกรรมการ และคณะทำำางานุ วาระปีี 2560 - 2563
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ด้้านการทำำาบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการทำำาบััญชี
 » คณะอนุกรรมการศึึกษาผลกระทำบัในการบัังคับัใช้ 

	 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	9 
	 เร่�อง	เคร่�องม่อทำางการเงิน	(TFRS	9)
 » คณะอนุกรรมการพัฒนาระบับับััญชีชุด้เดี้ยวิ
 » คณะทำำางานกลุ�มย�อย	(Back)	เพ่�อพัฒนาระบับับััญชีชุด้เดี้ยวิ
 » คณะทำำางานกลุ�มย�อย	(Front)	เพ่�อพัฒนาระบับับััญชีชุด้เดี้ยวิ
 » คณะทำำางานกลุ�มย�อย	(Intersect)	เพ่�อพัฒนาระบับับััญชีชุด้เดี้ยวิ
 » คณะทำำางาน	Application	Programming	Interface	(API)
 » คณะทำำางาน	Operations	เกี�ยวิกับั	Application	SME	 

	 สบัายใจ
 » คณะทำำางานพัฒนาหลักสูตรด้้านการทำำาบััญชี

ด้้านการสอบบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการด้้านมาตรฐานการสอบับััญชี 

	 และเทำคนิคการสอบับััญชี
 » คณะทำำางานเพ่�อพิจารณาข้้อมูลเชิงคุณภาพเกี�ยวิกับั 

	 เร่�องสำาคัญทีำ�ตรวิจสอบั	(KAM)
 » คณะทำำางานเพ่�อพิจารณากระบัวินการเกี�ยวิกับัหนังส่อ 

	 ย่นยันยอด้ข้้อมูลธนาคารสู�ระบับั	Automation
 » คณะอนุกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบับััญชี
 » คณะทำำางานเพ่�อจัด้ทำำาโปรแกรมคอมพิวิเตอร์สำาหรับั 

	 การตรวิจสอบัและการควิบัคุมคุณภาพงานข้องสำานักงานสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการบัริหารการทำด้สอบัการปฏิิบััติงานเกี�ยวิกับั 

	 การสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบัการปฏิิบััติงาน 

	 สอบับััญชีด้้านวิิชากฎหมายทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัการประกอบัวิิชาชีพ	
	 สอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการสอบับััญชีทีำ�ประมวิลผล 
	 โด้ยคอมพิวิเตอร์
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการสอบับััญชี
 » คณะทำำางานการพิจารณาคุณสมบััติข้องผู้ข้อขึ้�นทำะเบีัยน 

	 เป็นผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต

ด้้านการบัญชีบริหาร

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีบัริหาร
 » คณะทำำางานโครงการพัฒนานักบััญชีบัริหาร
 » คณะทำำางานโครงการบัริหารการทำด้สอบันักบััญชีบัริหาร	 

	 (Thai	Chartered	of	Management	Accountants:	TCMA)

ด้้านการวางระบบบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการวิางระบับับััญชี
 » คณะทำำางานการแปลและอ�านทำบัทำวิน	COSO	ERM	2017

ด้้านการบัญชีภาษีีอากร

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีภาษีอากร
 » คณะทำำางานโครงการศึึกษาการเป็นผู้ประกอบัวิิชาชีพ 

	 ด้้านการบััญชีภาษีอากร
 » คณะทำำางานจัด้ทำำาสรุปควิามแตกต�างหลักการด้้านบััญชี 

	 ตามมาตรฐานการรายงานทำางการเงินกับัหลักเกณฑ์์ด้้านภาษี 
	 ตามประมวิลรัษฎากร

ด้้านการศึึกษีาและเทำคโนโลยีการบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการศึึกษาและเทำคโนโลยี 
	 การบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกลั�นกรองปริญญาหร่อประกาศึนียบััตร 

	 ในวิิชาการบััญชี
 » คณะทำำางานการจัด้การแข้�งขั้นตอบัคำาถามทำางบััญชีระดั้บั 

	 ประเทำศึ	ครั�งทีำ�	7	ประจำาปี	2562	
 » คณะทำำางานออกข้้อสอบั	กลั�นกรองข้้อสอบั	และตัด้สินผล 

	 การแข้�งขั้น	การแข้�งขั้นตอบัคำาถามทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ	 
	 ครั�งทีำ�	7	ประจำาปี	2562
 » คณะทำำางานจัด้การแข้�งขั้นกรณีทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ 

	 ครั�งทีำ�	3	ประจำาปี	2562
 » คณะทำำางานจัด้ทำำากรณีศึึกษาทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ	ครั�งทีำ�	3 

	 ประจำาปี	2562
 » คณะทำำางานโครงการเคร่อข้�ายหลักสูตรทำางการบััญชี 

	 ในประเทำศึไทำย	(Thailand	Accounting	Program	Network)
 » คณะทำำางานพิจารณาประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีเกี�ยวิกับั 

	 การรับัรองปริญญา
 » คณะทำำางานการจัด้การแข้�งขั้นกรณีศึึกษาทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ 

	 ครั�งทีำ�	4	ประจำาปี	2563
 » คณะทำำางานจัด้ทำำากรณีศึึกษาทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ	ครั�งทีำ�	4	 

	 ประจำาปี	2563
 » คณะทำำางานจัด้การแข้�งขั้นตอบัคำาถามทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ 

	 ครั�งทีำ�	8	ประจำาปี	2563

สรุปรายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำำางาน

วาระปี 2560 - 2563

 » คณะทำำางานออกข้้อสอบั	กลั�นกรองข้้อสอบั	และตัด้สินผล 
	 การแข้�งขั้น	การแข้�งขั้นตอบัคำาถามทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ	 
	 ครั�งทีำ�	8	ประจำาปี	2563

ด้้านมาตรฐานการบัญชี

 » คณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกลั�นกรองมาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการด้้านเทำคนิคมาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการศึึกษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงาน 

	 ทำางการเงินระหวิ�างประเทำศึ
 » คณะอนุกรรมการร�วิมเพ่�อจัด้ทำำาแนวิปฏิิบััติทำางบััญชี 

	 ข้องบัริษัทำในตลาด้ทุำน
 » คณะทำำางานติด้ตามและศึึกษาผลกระทำบัมาตรฐานการรายงาน 

	 ทำางการเงิน	เร่�อง	สัญญาประกันภัย
 » คณะทำำางานศึึกษาการนำามาตรฐานการรายงานทำางการเงิน 

	 สำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะมาปฏิิบััติใช้
 » คณะทำำางานจัด้ทำำามาตรฐานการราบังานทำางการเงิน 

					เร่�อง	การนำามาตรฐานการรายงานทำางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก
 » คณะทำำางานประเมินผลกระทำบัทำางเศึรษฐกิจข้องการใช้ 

	 มาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบัับัใหม�ในประเทำศึไทำย
 » คณะทำำางานสอบัทำานการแปลร�างมาตรฐานการรายงาน 

	 ทำางการเงิน
 » คณะทำำางานทำบัทำวินแนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการบัันทึำก 

	 บััญชีสินทำรัพย์ประเภทำอาคารชุด้
 » คณะทำำางานสนับัสนุนการเตรียมควิามพร้อมและแนวิทำาง 

	 แก้ไข้ปัญหาจากการใช้มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน 
	 กลุ�มเคร่�องม่อทำางการเงิน
 » คณะทำำางานเพ่�อพัฒนาหลักสูตรการอบัรมเชิงปฏิิบััติการ 

	 มาตรฐานการรายงานทำางการเงินเร่�องเคร่�องม่อทำางการเงิน	 
	 (TFRS	9	Workshop)

ด้้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 » คณะกรรมการจรรยาบัรรณ
 » คณะอนุกรรมการสอบัสวิน
 » คณะทำำางานกลั�นกรองคำากล�าวิหา
 » คณะทำำางานปรับัปรุงหลักเกณฑ์์การพิจารณาและลงโทำษ 

	 การประพฤติผิด้จรรยาบัรรณข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกำาหนด้จรรยาบัรรณ

ด้้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

 » คณะอนุกรรมการด้้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะทำำางานพิจารณาให้ควิามเห็นชอบัผู้จัด้การอบัรม 

	 หร่อการประชุมสัมมนา	หลักสูตร	และวิิทำยากร
 » คณะทำำางานโครงการประกาศึนียบััตรการรายงานทำางการเงิน	

	 ไทำย	(Dip	TFR)
 » คณะทำำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบัรมด้้านการตรวิจ 

	 สอบัภายใน

 » คณะทำำางานเพ่�อพัฒนาหลักสูตรวิิชาชีพบััญชี
 » คณะทำำางานศึึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุำจริต 

	 การฟอกเงิน	และการสนับัสนุนการก�อการร้าย
 » คณะทำำางานจัด้ตั�งศูึนย์ทำด้สอบัวิิชาชีพบััญชี
 » คณะทำำางานปรับัปรุงประกาศึทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัผู้จัด้การอบัรม 

	 หร่อประชุมสัมมนา	หลักสูตรและวิิทำยากรข้องผู้สอบับััญชี 
	 และผู้ทำำาบััญชี

ด้้านต่างประเทำศึ

 » คณะกรรมการกำากับัดู้แล	(Monitoring	Committee)
 » คณะอนุกรรมการด้้านงานต�างประเทำศึ
 » คณะทำำางานพิจารณาคุณสมบััติข้องผู้ข้อขึ้�นทำะเบีัยน 

	 เป็นนักบััญชีวิิชาชีพอาเซีียน	(ASEAN	Chartered	 
	 Professional	Accountant)

ด้้านอ่น ๆ

 » ทีำ�ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการตรวิจสอบั
 » คณะอนุกรรมการบัริหารงานสภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการประสานงานการบัริหารสำานักงานสาข้า 

	 สภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการดู้แลการบัริหารงบัประมาณสนับัสนุน 

	 จากตลาด้หลักทำรัพย์แห�งประเทำศึไทำย
 » คณะอนุกรรมการปรับัปรุงแก้ไข้พระราชบััญญัติการบััญชี 

	 พ.ศึ.	2543	และพระราชบััญญัติวิิชาชีพบััญชี	พ.ศึ.	2547
 » คณะอนุกรรมการจัด้ทำำาร�างข้้อบัังคับัข้องสภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการข้้อมูลข้�าวิสารสภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการด้้านงานประชาสัมพันธ์
 » คณะอนุกรรมการควิบัคุมกำากับัดู้แลงานทำะเบีัยน
 » คณะอนุกรรมการบัริหารการลงทุำน
 » คณะอนุกรรมการจัด้ซ่ี�อจัด้จ้างข้องสภาวิิชาชีพบััญชี	
 » คณะอนุกรรมการจัด้ซ่ี�อจัด้จ้างงานพัฒนาระบับัเทำคโนโลยี 

	 สารสนเทำศึ	สภาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการตรวิจรับังานพัฒนาระบับัเทำคโนโลยี 

	 สารสนเทำศึ	สภาวิิชาชีพบััญชี
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สรุปรายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำำางาน

วาระปี 2563 - 2566

ด้้านการทำำาบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการทำำาบััญชี

ด้้านการสอบบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการสอบับััญชี
 » คณะทำำางานศูึนย์พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพสำานักงาน 

	 สอบับััญชี
 » คณะทำำางานศูึนย์ติด้ตามควิามก้าวิหน้าและการพัฒนาคู�ม่อ	 

	 ISQM	และกิจการพิเศึษ
 » คณะทำำางานศูึนย์พัฒนาศัึกยภาพและควิามรู้ควิามสามารถ 

	 สำาหรับัผู้สอบับััญชี		
 » คณะทำำางานศูึนย์ควิามรู้ด้้านการสอบับััญชีในธุรกิจทีำ�มีระบับั	 

	 IT	ทีำ�ซัีบัซ้ีอน	วิาระปี	2563-2566
 » คณะทำำางานศูึนย์ติด้ตามมาตรฐานการสอบับััญชี 

	 ระหวิ�างประเทำศึ
 » คณะอนุกรรมการบัริหารการทำด้สอบัการปฏิิบััติงาน 

	 เกี�ยวิกับัการสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชากฎหมายทีำ�เกี�ยวิข้้อง 
	 กับัการประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการสอบับััญชี 
	 เน่�อหาการสอบับััญชีทีำ�ประมวิลผลโด้ยคอมพิวิเตอร์
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการสอบับััญชี

ด้้านบัญชีบริหาร

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีบัริหาร

ด้้านการวางระบบบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการวิางระบับับััญชี

ด้้านการบัญชีภาษีีอากร

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีภาษีอากร
 » คณะทำำางานโครงการเผยแพร�ควิามแตกต�างระหวิ�างบััญชี 

	 และภาษี
 » คณะทำำางานโครงการวิางแนวิทำางการจัด้ทำำาเอกสาร 

	 การกำาหนด้ราคาโอน	(Transfer	Pricing	Documentation)
 » คณะทำำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่�อรับัประกาศึนียบััตร 

	 ด้้านการบััญชีภาษีอากร

ด้้านการศึึกษีาและเทำคโนโลยีการบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการศึึกษาและเทำคโนโลยี 
	 การบััญชี		
 » คณะอนุกรรมการกลั�นกรองปริญญาหร่อประกาศึนียบััตร 

	 ในวิิชาการบััญชี
 » คณะทำำางานโครงการเคร่อข้�ายหลักสูตรทำางการบััญชี 

	 ในประเทำศึไทำย	(Thailand	Accounting	Program	Network	 
	 :	TAP-Net)
 » คณะทำำางานการจัด้การแข้�งขั้นกรณีศึึกษาทำางบััญชี 

	 ระดั้บัประเทำศึ	Thailand	Accounting	Case	Competition	 
	 ครั�งทีำ�	5	ประจำาปี	2564
 » คณะทำำางานการจัด้ทำำากรณีศึึกษาทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ 

	 Thailand	Accounting	Case	Competition	ครั�งทีำ�	5 
	 ประจำาปี	2564
 » คณะทำำางานอ�านทำบัทำวินและตรวิจทำานการแปลมาตรฐาน 

	 การศึึกษาระหวิ�างประเทำศึ	ฉบัับัปรับัปรุง	(IES	2015) 

ด้้านมาตรฐานการบัญชี

 » คณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกลั�นกรองมาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการด้้านเทำคนิคมาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการศึึกษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงาน	

	 ทำางการเงินระหวิ�างประเทำศึ
 » คณะอนุกรรมการติด้ตามและศึึกษาผลกระทำบัมาตรฐาน 

	 การรายงานทำางการเงิน	เร่�อง	สัญญาประกันภัย
 » คณะอนุกรรมการศึึกษาการนำามาตรฐานการรายงานทำาง 

	 การเงินสำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะมาปฏิิบััติใช้

ด้้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 » คณะกรรมการจรรยาบัรรณ
 » คณะกรรมการอำานวิยการเล่อกตั�ง
 » คณะอนุกรรมการสอบัสวิน
 » คณะทำำางานกลั�นกรองคำากล�าวิหา
 » คณะทำำางานปรับัปรุงหลักเกณฑ์์การพิจารณาและลงโทำษ 

	 การประพฤติผิด้จรรยาบัรรณข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกำาหนด้จรรยาบัรรณ
 » คณะทำำางานพิจารณาการปรับัปรุงแก้ไข้การพิจารณา

	 เกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ

Scan QR Code เพ่ื่�อดููรายช่ื่�อคณะกรรมการ
คณะอนุุกรรมการ และคณะทำำางานุ วาระปีี 2563 - 2566

ด้้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

 » คณะอนุกรรมการด้้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะทำำางานพิจารณาให้ควิามเห็นชอบัผู้จัด้การอบัรม 

	 หร่อการประชุมสัมมนา	หลักสูตร	และวิิทำยากร
 » คณะทำำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบัรม 

	 ด้้านการตรวิจสอบัภายใน
 » คณะทำำางานศึึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุำจริต	 

	 การฟอกเงินและการสนับัสนุนการก�อการร้าย
 » คณะทำำางานประเมินคุณภาพผู้จัด้อบัรมหร่อการประชุม 

	 สัมมนา
 » คณะทำำางานเพ่�อพัฒนาหลักสูตรวิิชาชีพบััญชี	
 » คณะทำำางานศึึกษาและจัด้ตั�งสถาบัันพัฒนาศัึกยภาพ 

	 ทำางวิิชาชีพชั�นสูงแห�งสภาวิิชาชีพบััญชี		(TFAC	Academy)

ด้้านต่างประเทำศึ

 » คณะกรรมการกำากับัดู้แล	(Monitoring	Committee)
 » คณะอนุกรรมการด้้านงานต�างประเทำศึ

ด้้านอ่น ๆ

 » คณะอนุกรรมการควิบัคุมกำากับัดู้แลงานทำะเบีัยน		
 » คณะทำำางานการพิจารณาคุณสมบััติและการไม�มีลักษณะ 

	 ต้องห้ามข้องผู้ข้อรับัใบัอนุญาตเป็นผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต
 » คณะอนุกรรมการปรับัปรุงแก้ไข้พระราชบััญญัติการบััญชี 

	 พ.ศึ.	2543	และพระราชบััญญัติวิิชาชีพบััญชี	พ.ศึ.	2547
 » คณะอนุกรรมการตรวิจรับังานพัฒนาระบับัเทำคโนโลยี 

	 สารสนเทำศึ	สภาวิิชาชีพบััญชี
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สรุปรายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำำางาน

วาระปี 2563 - 2566

ด้้านการทำำาบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการทำำาบััญชี

ด้้านการสอบบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการสอบับััญชี
 » คณะทำำางานศูึนย์พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพสำานักงาน 

	 สอบับััญชี
 » คณะทำำางานศูึนย์ติด้ตามควิามก้าวิหน้าและการพัฒนาคู�ม่อ	 

	 ISQM	และกิจการพิเศึษ
 » คณะทำำางานศูึนย์พัฒนาศัึกยภาพและควิามรู้ควิามสามารถ 

	 สำาหรับัผู้สอบับััญชี		
 » คณะทำำางานศูึนย์ควิามรู้ด้้านการสอบับััญชีในธุรกิจทีำ�มีระบับั	 

	 IT	ทีำ�ซัีบัซ้ีอน	วิาระปี	2563-2566
 » คณะทำำางานศูึนย์ติด้ตามมาตรฐานการสอบับััญชี 

	 ระหวิ�างประเทำศึ
 » คณะอนุกรรมการบัริหารการทำด้สอบัการปฏิิบััติงาน 

	 เกี�ยวิกับัการสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชากฎหมายทีำ�เกี�ยวิข้้อง 
	 กับัการประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการสอบับััญชี 
	 เน่�อหาการสอบับััญชีทีำ�ประมวิลผลโด้ยคอมพิวิเตอร์
 » คณะอนุกรรมการผู้ทำรงคุณวุิฒิเกี�ยวิกับัการทำด้สอบั 

	 การปฏิิบััติงานสอบับััญชีด้้านวิิชาการสอบับััญชี

ด้้านบัญชีบริหาร

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีบัริหาร

ด้้านการวางระบบบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการวิางระบับับััญชี

ด้้านการบัญชีภาษีีอากร

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการบััญชีภาษีอากร
 » คณะทำำางานโครงการเผยแพร�ควิามแตกต�างระหวิ�างบััญชี 

	 และภาษี
 » คณะทำำางานโครงการวิางแนวิทำางการจัด้ทำำาเอกสาร 

	 การกำาหนด้ราคาโอน	(Transfer	Pricing	Documentation)
 » คณะทำำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่�อรับัประกาศึนียบััตร 

	 ด้้านการบััญชีภาษีอากร

ด้้านการศึึกษีาและเทำคโนโลยีการบัญชี

 » คณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านการศึึกษาและเทำคโนโลยี 
	 การบััญชี		
 » คณะอนุกรรมการกลั�นกรองปริญญาหร่อประกาศึนียบััตร 

	 ในวิิชาการบััญชี
 » คณะทำำางานโครงการเคร่อข้�ายหลักสูตรทำางการบััญชี 

	 ในประเทำศึไทำย	(Thailand	Accounting	Program	Network	 
	 :	TAP-Net)
 » คณะทำำางานการจัด้การแข้�งขั้นกรณีศึึกษาทำางบััญชี 

	 ระดั้บัประเทำศึ	Thailand	Accounting	Case	Competition	 
	 ครั�งทีำ�	5	ประจำาปี	2564
 » คณะทำำางานการจัด้ทำำากรณีศึึกษาทำางบััญชีระดั้บัประเทำศึ 

	 Thailand	Accounting	Case	Competition	ครั�งทีำ�	5 
	 ประจำาปี	2564
 » คณะทำำางานอ�านทำบัทำวินและตรวิจทำานการแปลมาตรฐาน 

	 การศึึกษาระหวิ�างประเทำศึ	ฉบัับัปรับัปรุง	(IES	2015) 

ด้้านมาตรฐานการบัญชี

 » คณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกลั�นกรองมาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการด้้านเทำคนิคมาตรฐานการบััญชี
 » คณะอนุกรรมการศึึกษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงาน	

	 ทำางการเงินระหวิ�างประเทำศึ
 » คณะอนุกรรมการติด้ตามและศึึกษาผลกระทำบัมาตรฐาน 

	 การรายงานทำางการเงิน	เร่�อง	สัญญาประกันภัย
 » คณะอนุกรรมการศึึกษาการนำามาตรฐานการรายงานทำาง 

	 การเงินสำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะมาปฏิิบััติใช้

ด้้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 » คณะกรรมการจรรยาบัรรณ
 » คณะกรรมการอำานวิยการเล่อกตั�ง
 » คณะอนุกรรมการสอบัสวิน
 » คณะทำำางานกลั�นกรองคำากล�าวิหา
 » คณะทำำางานปรับัปรุงหลักเกณฑ์์การพิจารณาและลงโทำษ 

	 การประพฤติผิด้จรรยาบัรรณข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี
 » คณะอนุกรรมการกำาหนด้จรรยาบัรรณ
 » คณะทำำางานพิจารณาการปรับัปรุงแก้ไข้การพิจารณา

	 เกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ

Scan QR Code เพ่ื่�อดููรายช่ื่�อคณะกรรมการ
คณะอนุุกรรมการ และคณะทำำางานุ วาระปีี 2563 - 2566

ด้้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

 » คณะอนุกรรมการด้้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี
 » คณะทำำางานพิจารณาให้ควิามเห็นชอบัผู้จัด้การอบัรม 

	 หร่อการประชุมสัมมนา	หลักสูตร	และวิิทำยากร
 » คณะทำำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบัรม 

	 ด้้านการตรวิจสอบัภายใน
 » คณะทำำางานศึึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุำจริต	 

	 การฟอกเงินและการสนับัสนุนการก�อการร้าย
 » คณะทำำางานประเมินคุณภาพผู้จัด้อบัรมหร่อการประชุม 

	 สัมมนา
 » คณะทำำางานเพ่�อพัฒนาหลักสูตรวิิชาชีพบััญชี	
 » คณะทำำางานศึึกษาและจัด้ตั�งสถาบัันพัฒนาศัึกยภาพ 

	 ทำางวิิชาชีพชั�นสูงแห�งสภาวิิชาชีพบััญชี		(TFAC	Academy)

ด้้านต่างประเทำศึ

 » คณะกรรมการกำากับัดู้แล	(Monitoring	Committee)
 » คณะอนุกรรมการด้้านงานต�างประเทำศึ

ด้้านอ่น ๆ

 » คณะอนุกรรมการควิบัคุมกำากับัดู้แลงานทำะเบีัยน		
 » คณะทำำางานการพิจารณาคุณสมบััติและการไม�มีลักษณะ 

	 ต้องห้ามข้องผู้ข้อรับัใบัอนุญาตเป็นผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต
 » คณะอนุกรรมการปรับัปรุงแก้ไข้พระราชบััญญัติการบััญชี 

	 พ.ศึ.	2543	และพระราชบััญญัติวิิชาชีพบััญชี	พ.ศึ.	2547
 » คณะอนุกรรมการตรวิจรับังานพัฒนาระบับัเทำคโนโลยี 

	 สารสนเทำศึ	สภาวิิชาชีพบััญชี
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สรุปกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี

1.	พระราชบััญญัติวิิชาชีพบััญชี	พ.ศึ.	2547	วัินทีำ�ประกาศึในราชกิจจานุเบักษา	22	ตุลาคม	พ.ศึ.	2547

2.	กฎกระทำรวิงกำาหนด้หลักประกันควิามรับัผิด้ต�อบุัคคลทีำ�สามข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี		พ.ศึ.	2553

			วัินทีำ�ประกาศึในราชกิจจานุเบักษา	27	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2553

3.	ข้้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี	มีดั้งนี�

ข้้อบัังคับัสภาวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่ 
วันุทีำ�ปีระกาศ 

ในุราชื่กิจจานุุเบักษา

(ฉบัับัทีำ�	4)	เร่�อง	คุณสมบััติและลักษณะต้องห้ามข้องนายกสภาวิิชาชีพบััญชีกรรมการ
ผู้ทำรงคุณวุิฒิ	และกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี	และหลักเกณฑ์์และวิิธีการเล่อกตั�ง	พ.ศึ.	2547

29	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2547

(ฉบัับัทีำ�	5)	เร่�อง	คุณสมบััติและลักษณะต้องห้าม	การเล่อกตั�งหร่อการแต�งตั�ง
การด้ำารงตำาแหน�ง	การพ้นจากตำาแหน�งข้องประธานคณะกรรมการ
หร่อกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต�ละด้้าน	อำานาจหน้าทีำ�	และการด้ำาเนินการอ่�น
ข้องคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต�ละด้้าน	พ.ศึ.	2547

29	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2547

(ฉบัับัทีำ�	12)	เร่�อง	การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ	พ.ศึ.	2549 19		มิถุนายน	พ.ศึ.	2549

(ฉบัับัทีำ�	14)	เร่�อง	การปฏิิบััติหน้าทีำ�	อำานาจหน้าทีำ�	และการพ้นจากตำาแหน�ง
ข้องผู้ด้ำารงตำาแหน�ง	อุปนายก	เลข้าธิการ	เหรัญญิก	นายทำะเบีัยน	และตำาแหน�งอ่�น	ๆ
ตามทีำ�คณะกรรมการสภาวิิชาชีพกำาหนด้	พ.ศึ.	2549

27		มิถุนายน	พ.ศึ.	2549

(ฉบัับัทีำ�	16)	เร่�อง	คุณสมบััติและลักษณะต้องห้าม	การเล่อกตั�งหร่อการแต�งตั�ง
การด้ำารงตำาแหน�ง	การพ้นจากตำาแหน�งข้องประธานคณะกรรมการ
หร่อกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต�ละด้้าน	อำานาจหน้าทีำ�	และการด้ำาเนินการอ่�น
ข้องคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต�ละด้้าน	(แก้ไข้เพิ�มเติมครั�งทีำ�	2)	พ.ศึ.	2550

27		ธันวิาคม	พ.ศึ.	2550

(ฉบัับัทีำ�	21)	เร่�อง	การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ	(แก้ไข้เพิ�มเติมครั�งทีำ�	1)	พ.ศึ.	2554 30	สิงหาคม	พ.ศึ.	2554

วิ�าด้้วิยการประชุมใหญ�และการเสนอเร่�องให้ทีำ�ประชุมใหญ�พิจารณา	พ.ศึ.	2556	 6	พฤศึจิกายน	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยสมาชิก	พ.ศึ.	2556 27	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยหลกัเกณฑ์์	วิิธีการ	เง่�อนไข้	และคณุสมบััติข้องผู้ขึ้�นทำะเบัยีนเปน็ผู้ทำำาบััญช	ีพ.ศึ.	2556 27	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์และคุณสมบััติข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต	พ.ศึ.	2556	 27	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยค�าบัำารุงสมาชิกและค�าธรรมเนียม	พ.ศึ.	2556	 27	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยระยะเวิลาการประกอบัวิิชาชีพบััญชีข้องผู้ด้ำารงตำาแหน�งกรรมการจรรยาบัรรณ
พ.ศึ.	2557

17	กรกฎาคม	พ.ศึ.	2557

วิ�าด้้วิยคุณสมบััติ	ลักษณะต้องห้าม	การคัด้เล่อก	และการพ้นจากตำาแหน�ง
ข้องกรรมการ	ผู้ทำรงคุณวุิฒิในคณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี	พ.ศึ.	2557

17	กรกฎาคม	พ.ศึ.	2557

วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์	และวิิธีการเข้้ารับัการฝึึกอบัรมหร่อเข้้าร�วิมประชุมสัมมนา
ข้องผู้สอบับััญชี	รับัอนุญาต	พ.ศึ.	2559

2	กันยายน	พ.ศึ.	2559

วิ�าด้้วิยจรรยาบัรรณข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	พ.ศึ.	2561 27	พฤศึจิกายน	พ.ศึ.	2561

วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์และคุณสมบััติข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต	(ฉบัับัทีำ�	2)	พ.ศึ.	2561 27	พฤศึจิกายน	พ.ศึ.	2561

pic

ข้้อกำาหนุดูสภาวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่
วันุทีำ�ปีระกาศ 

ในุราชื่กิจจานุุเบักษา

เร่�อง	การกำาหนด้องค์ประกอบั	วิิธีการแต�งตั�งและอำานาจหน้าทีำ�ข้องคณะอนุกรรมการสอบัสวินเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ
	พ.ศึ.	2549

29	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2547

เร่�อง	หลักเกณฑ์์และวิิธีการสอบัสวินข้องคณะอนุกรรมการสอบัสวิน	พ.ศึ.2550	วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์การรายงานและ
การพิจารณาการปฏิิบััติงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต	พ.ศึ.2556

29	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2547

วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์การรายงานและการพิจารณาการปฏิิบััติงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตพ.ศึ.2556 19		มิถุนายน	พ.ศึ.	2549

4.	ข้้อกำาหนด้สภาวิิชาชีพบััญชี	มีดั้งนี�

สรุปมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทำางการเงินข้องไทำยฉบัับัปรับัปรุง	2563	 เป็นไปตามเกณฑ์์ทีำ�กำาหนด้ขึ้�นโด้ยมาตรฐานการรายงาน

ทำางการเงินระหวิ�างประเทำศึทีำ�สิ�นสุด้ในวัินทีำ�	31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2562		(Bound	Volume	2020	Consolidated	without 

early	application)	จำานวิน	61	ฉบัับั	(ไม�รวิมมาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบัับัใหม�ในอนาคต)	การปรับัปรุงมาตรฐาน

การรายงานทำางการเงิน	ปี	2563	แบั�งเป็น	4	กลุ�ม	ดั้งต�อไปนี�	

	 กลุ�มทีำ�	1:	กลุ�มมาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบัับัใหม�	จำานวิน	1	ฉบัับั	ค่อ	กรอบัแนวิคิด้สำาหรับัการรายงาน 

	 	 	ทำางการเงินฉบัับัปรับัปรุงใหม�

	 กลุ�มทีำ�	2:	กลุ�มทีำ�ปรับัปรุงสาระสำาคัญ	จำานวิน	8	ฉบัับั	

	 กลุ�มทีำ�	3:	กลุ�มทีำ�ปรับัปรุงการอ้างอิงกรอบัแนวิคิด้สำาหรับัการรายงานทำางการเงิน	จำานวิน	8	ฉบัับั

	 กลุ�มทีำ�	4:	กลุ�มทีำ�ไม�มีการปรับัปรุงแก้ไข้	จำานวิน	44	ฉบัับั	

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน

ลำาดัูบั ช่ื่�อมาตรฐานุ

1 กรอบัแนวิคิด้สำาหรับัการรายงานทำางการเงิน

2 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	1	เร่�อง	การนำาเสนองบัการเงิน	

3 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	2	เร่�อง	สินค้าคงเหล่อ	

4 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	7	เร่�อง	งบักระแสเงินสด้	

5 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	8	เร่�อง	นโยบัายการบััญชี	การเปลี�ยนแปลงประมาณการทำางบััญชีและข้้อผิด้พลาด้	

6 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	10	เร่�อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบัระยะเวิลารายงาน	

7 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	12	เร่�อง	ภาษีเงินได้้

8 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	16	เร่�อง	ทีำ�ดิ้น	อาคารและอุปกรณ์	

9 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	19	เร่�อง	ผลประโยชน์ข้องพนักงาน

10
มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	20	เร่�อง	การบััญชีสำาหรับัเงินอุด้หนุนจากรัฐบัาลและการเปิด้เผยข้้อมูลเกี�ยวิกับัควิามช�วิยเหล่อ
จากรัฐบัาล

11 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	21	เร่�อง	ผลกระทำบัจากการเปลี�ยนแปลงข้องอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต�างประเทำศึ

12 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	23	เร่�อง	ต้นทุำนการกู้ย่ม

13 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	24	เร่�อง	การเปิด้เผยข้้อมูลเกี�ยวิกับับุัคคลหร่อกิจการทีำ�เกี�ยวิข้้องกัน	

14 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	26	เร่�อง	การบััญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่�อออกจากงาน	

15 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	27	เร่�อง	งบัการเงินเฉพาะกิจการ
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สรุปกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี

1.	พระราชบััญญัติวิิชาชีพบััญชี	พ.ศึ.	2547	วัินทีำ�ประกาศึในราชกิจจานุเบักษา	22	ตุลาคม	พ.ศึ.	2547

2.	กฎกระทำรวิงกำาหนด้หลักประกันควิามรับัผิด้ต�อบุัคคลทีำ�สามข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี		พ.ศึ.	2553

			วัินทีำ�ประกาศึในราชกิจจานุเบักษา	27	พฤษภาคม	พ.ศึ.	2553

3.	ข้้อบัังคับัสภาวิิชาชีพบััญชี	มีดั้งนี�

ข้้อบัังคับัสภาวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่ 
วันุทีำ�ปีระกาศ 

ในุราชื่กิจจานุุเบักษา

(ฉบัับัทีำ�	4)	เร่�อง	คุณสมบััติและลักษณะต้องห้ามข้องนายกสภาวิิชาชีพบััญชีกรรมการ
ผู้ทำรงคุณวุิฒิ	และกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี	และหลักเกณฑ์์และวิิธีการเล่อกตั�ง	พ.ศึ.	2547

29	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2547

(ฉบัับัทีำ�	5)	เร่�อง	คุณสมบััติและลักษณะต้องห้าม	การเล่อกตั�งหร่อการแต�งตั�ง
การด้ำารงตำาแหน�ง	การพ้นจากตำาแหน�งข้องประธานคณะกรรมการ
หร่อกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต�ละด้้าน	อำานาจหน้าทีำ�	และการด้ำาเนินการอ่�น
ข้องคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต�ละด้้าน	พ.ศึ.	2547

29	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2547

(ฉบัับัทีำ�	12)	เร่�อง	การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ	พ.ศึ.	2549 19		มิถุนายน	พ.ศึ.	2549

(ฉบัับัทีำ�	14)	เร่�อง	การปฏิิบััติหน้าทีำ�	อำานาจหน้าทีำ�	และการพ้นจากตำาแหน�ง
ข้องผู้ด้ำารงตำาแหน�ง	อุปนายก	เลข้าธิการ	เหรัญญิก	นายทำะเบีัยน	และตำาแหน�งอ่�น	ๆ
ตามทีำ�คณะกรรมการสภาวิิชาชีพกำาหนด้	พ.ศึ.	2549

27		มิถุนายน	พ.ศึ.	2549

(ฉบัับัทีำ�	16)	เร่�อง	คุณสมบััติและลักษณะต้องห้าม	การเล่อกตั�งหร่อการแต�งตั�ง
การด้ำารงตำาแหน�ง	การพ้นจากตำาแหน�งข้องประธานคณะกรรมการ
หร่อกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต�ละด้้าน	อำานาจหน้าทีำ�	และการด้ำาเนินการอ่�น
ข้องคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีแต�ละด้้าน	(แก้ไข้เพิ�มเติมครั�งทีำ�	2)	พ.ศึ.	2550

27		ธันวิาคม	พ.ศึ.	2550

(ฉบัับัทีำ�	21)	เร่�อง	การพิจารณาเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ	(แก้ไข้เพิ�มเติมครั�งทีำ�	1)	พ.ศึ.	2554 30	สิงหาคม	พ.ศึ.	2554

วิ�าด้้วิยการประชุมใหญ�และการเสนอเร่�องให้ทีำ�ประชุมใหญ�พิจารณา	พ.ศึ.	2556	 6	พฤศึจิกายน	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยสมาชิก	พ.ศึ.	2556 27	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยหลกัเกณฑ์์	วิิธีการ	เง่�อนไข้	และคณุสมบััติข้องผู้ขึ้�นทำะเบัยีนเปน็ผู้ทำำาบััญช	ีพ.ศึ.	2556 27	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์และคุณสมบััติข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต	พ.ศึ.	2556	 27	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยค�าบัำารุงสมาชิกและค�าธรรมเนียม	พ.ศึ.	2556	 27	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2556

วิ�าด้้วิยระยะเวิลาการประกอบัวิิชาชีพบััญชีข้องผู้ด้ำารงตำาแหน�งกรรมการจรรยาบัรรณ
พ.ศึ.	2557

17	กรกฎาคม	พ.ศึ.	2557

วิ�าด้้วิยคุณสมบััติ	ลักษณะต้องห้าม	การคัด้เล่อก	และการพ้นจากตำาแหน�ง
ข้องกรรมการ	ผู้ทำรงคุณวุิฒิในคณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี	พ.ศึ.	2557

17	กรกฎาคม	พ.ศึ.	2557

วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์	และวิิธีการเข้้ารับัการฝึึกอบัรมหร่อเข้้าร�วิมประชุมสัมมนา
ข้องผู้สอบับััญชี	รับัอนุญาต	พ.ศึ.	2559

2	กันยายน	พ.ศึ.	2559

วิ�าด้้วิยจรรยาบัรรณข้องผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	พ.ศึ.	2561 27	พฤศึจิกายน	พ.ศึ.	2561

วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์และคุณสมบััติข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต	(ฉบัับัทีำ�	2)	พ.ศึ.	2561 27	พฤศึจิกายน	พ.ศึ.	2561

pic

ข้้อกำาหนุดูสภาวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่
วันุทีำ�ปีระกาศ 

ในุราชื่กิจจานุุเบักษา

เร่�อง	การกำาหนด้องค์ประกอบั	วิิธีการแต�งตั�งและอำานาจหน้าทีำ�ข้องคณะอนุกรรมการสอบัสวินเกี�ยวิกับัจรรยาบัรรณ
	พ.ศึ.	2549

29	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2547

เร่�อง	หลักเกณฑ์์และวิิธีการสอบัสวินข้องคณะอนุกรรมการสอบัสวิน	พ.ศึ.2550	วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์การรายงานและ
การพิจารณาการปฏิิบััติงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต	พ.ศึ.2556

29	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2547

วิ�าด้้วิยหลักเกณฑ์์การรายงานและการพิจารณาการปฏิิบััติงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตพ.ศึ.2556 19		มิถุนายน	พ.ศึ.	2549

4.	ข้้อกำาหนด้สภาวิิชาชีพบััญชี	มีดั้งนี�

สรุปมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทำางการเงินข้องไทำยฉบัับัปรับัปรุง	2563	 เป็นไปตามเกณฑ์์ทีำ�กำาหนด้ขึ้�นโด้ยมาตรฐานการรายงาน

ทำางการเงินระหวิ�างประเทำศึทีำ�สิ�นสุด้ในวัินทีำ�	31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2562		(Bound	Volume	2020	Consolidated	without 

early	application)	จำานวิน	61	ฉบัับั	(ไม�รวิมมาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบัับัใหม�ในอนาคต)	การปรับัปรุงมาตรฐาน

การรายงานทำางการเงิน	ปี	2563	แบั�งเป็น	4	กลุ�ม	ดั้งต�อไปนี�	

	 กลุ�มทีำ�	1:	กลุ�มมาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบัับัใหม�	จำานวิน	1	ฉบัับั	ค่อ	กรอบัแนวิคิด้สำาหรับัการรายงาน 

	 	 	ทำางการเงินฉบัับัปรับัปรุงใหม�

	 กลุ�มทีำ�	2:	กลุ�มทีำ�ปรับัปรุงสาระสำาคัญ	จำานวิน	8	ฉบัับั	

	 กลุ�มทีำ�	3:	กลุ�มทีำ�ปรับัปรุงการอ้างอิงกรอบัแนวิคิด้สำาหรับัการรายงานทำางการเงิน	จำานวิน	8	ฉบัับั

	 กลุ�มทีำ�	4:	กลุ�มทีำ�ไม�มีการปรับัปรุงแก้ไข้	จำานวิน	44	ฉบัับั	

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน

ลำาดัูบั ช่ื่�อมาตรฐานุ

1 กรอบัแนวิคิด้สำาหรับัการรายงานทำางการเงิน

2 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	1	เร่�อง	การนำาเสนองบัการเงิน	

3 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	2	เร่�อง	สินค้าคงเหล่อ	

4 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	7	เร่�อง	งบักระแสเงินสด้	

5 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	8	เร่�อง	นโยบัายการบััญชี	การเปลี�ยนแปลงประมาณการทำางบััญชีและข้้อผิด้พลาด้	

6 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	10	เร่�อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบัระยะเวิลารายงาน	

7 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	12	เร่�อง	ภาษีเงินได้้

8 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	16	เร่�อง	ทีำ�ดิ้น	อาคารและอุปกรณ์	

9 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	19	เร่�อง	ผลประโยชน์ข้องพนักงาน

10
มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	20	เร่�อง	การบััญชีสำาหรับัเงินอุด้หนุนจากรัฐบัาลและการเปิด้เผยข้้อมูลเกี�ยวิกับัควิามช�วิยเหล่อ
จากรัฐบัาล

11 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	21	เร่�อง	ผลกระทำบัจากการเปลี�ยนแปลงข้องอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต�างประเทำศึ

12 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	23	เร่�อง	ต้นทุำนการกู้ย่ม

13 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	24	เร่�อง	การเปิด้เผยข้้อมูลเกี�ยวิกับับุัคคลหร่อกิจการทีำ�เกี�ยวิข้้องกัน	

14 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	26	เร่�อง	การบััญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่�อออกจากงาน	

15 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	27	เร่�อง	งบัการเงินเฉพาะกิจการ
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ลำาดัูบั ช่ื่�อมาตรฐานุ

16 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	28	เร่�อง	เงินลงทุำนในบัริษัทำร�วิมและการร�วิมค้า

17 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	29	เร่�อง	การรายงานทำางการเงินในสภาพเศึรษฐกิจทีำ�เงินเฟ้อรุนแรง	

18 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	32	เร่�อง	การแสด้งรายการเคร่�องม่อทำางการเงิน

19 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	33	เร่�อง	กำาไรต�อหุ้น	

20 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	34	เร่�อง	การรายงานทำางการเงินระหวิ�างกาล	

21 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	36	เร่�อง	การด้้อยค�าข้องสินทำรัพย์

22 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	37	เร่�อง	ประมาณการหนี�สิน	หนี�สินทีำ�อาจเกิด้ขึ้�น	และสินทำรัพย์ทีำ�อาจเกิด้ขึ้�น	

23 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	38	เร่�อง	สินทำรัพย์ไม�มีตัวิตน

24 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	40	เร่�อง	อสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทุำน	

28 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	41	เร่�อง	เกษตรกรรม

26 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	1	เร่�อง	การนำามาตรฐานการรายงานทำางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก

27 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	2	เร่�อง	การจ�ายโด้ยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์	

28 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	3	เร่�อง	การรวิมธุรกิจ	

29 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	4	เร่�อง	สัญญาประกันภัย	

30 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	5	เร่�อง	สินทำรัพย์ไม�หมุนเวีิยนทีำ�ถ่อไว้ิเพ่�อข้ายและการด้ำาเนินงานทีำ�ยกเลิก	

31 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	6	เร่�อง	การสำารวิจและการประเมินค�าแหล�งทำรัพยากรแร�	

32 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	7	เร่�อง	การเปิด้เผยข้้อมูลเคร่�องม่อทำางการเงิน

33 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	8	เร่�อง	ส�วินงานด้ำาเนินงาน

34 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	9	เร่�อง	เคร่�องม่อทำางการเงิน

35 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	10	เร่�อง	งบัการเงินรวิม	

36 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	11	เร่�อง	การร�วิมการงาน

37 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	12	เร่�อง	การเปิด้เผยข้้อมูลเกี�ยวิกับัส�วินได้้เสียในกิจการอ่�น	

38 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	13	เร่�อง	การวัิด้มูลค�ายุติธรรม

39* มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	14	เร่�อง	รายการทีำ�อยู�ภายใต้การกำากับัดู้แลรอตัด้บััญชี

40 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	15	เร่�อง	รายได้้จากสัญญาทีำ�ทำำากับัลูกค้า

41 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	16	เร่�อง	สัญญาเช�า

การตีความ

42* การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	7	เร่�อง	การเริ�มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั�งแรก

43
การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	10	เร่�อง	ควิามช�วิยเหล่อจากรัฐบัาล	–	กรณีทีำ�ไม�มีควิามเกี�ยวิข้้องอย�างเฉพาะเจาะจง
กับักิจกรรมด้ำาเนินงาน

44 การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	25	เร่�อง	ภาษีเงินได้้	–	การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทำางภาษีข้องกิจการหร่อข้องผู้ถ่อหุ้น

45 การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	29	เร่�อง	การเปิด้เผยข้้อมูลข้องข้้อตกลงสัมปทำานบัริการ

46 การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	32	เร่�อง	สินทำรัพย์ไม�มีตัวิตน	–	ต้นทุำนเว็ิบัไซีต์

47
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	1	เร่�อง	การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินทีำ�เกิด้ขึ้�นจากการร่�อถอน
การบูัรณะ	และหนี�สินทีำ�มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

48*
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	2	เร่�อง	หุ้นข้องสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเคร่�องม่อ
ทีำ�มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

49
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	5	เร่�อง	สิทำธิในส�วินได้้เสียจากกองทุำนการร่�อถอน
การบูัรณะและการปรับัปรุงสภาพแวิด้ล้อม

50*
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	6	เร่�อง	หนี�สินทีำ�เกิด้ขึ้�นจากการมีส�วินร�วิมในตลาด้ทีำ�เฉพาะเจาะจง
—เศึษเหล่อทิำ�งข้องเคร่�องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทำรอนิกส์

51
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	7	เร่�อง	การปรับัปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	29	
เร่�อง	การรายงานทำางการเงินในสภาพเศึรษฐกิจทีำ�เงินเฟ้อรุนแรง

52 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	10	เร่�อง	การรายงานทำางการเงินระหวิ�างกาลและการด้้อยค�า

53 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	12	เร่�อง	ข้้อตกลงสัมปทำานบัริการ

54
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	14	เร่�อง	ข้้อจำากัด้สินทำรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้้อกำาหนด้
เงินทุำนขั้�นตำ�าและปฏิิสัมพันธ์ข้องรายการเหล�านี�	สำาหรับัมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	19	เร่�อง	ผลประโยชน์ข้องพนักงาน

55 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงนิ	ฉบัับัทีำ�	16	เร่�อง	การป้องกันควิามเสี�ยงข้องเงนิลงทำนุสุทำธิในหน�วิยงานต�างประเทำศึ

56 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	17	เร่�อง	การจ�ายสินทำรัพย์ทีำ�ไม�ใช�เงินสด้ให้เจ้าข้อง

57 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	19	เร่�อง	การชำาระหนี�สินทำางการเงินด้้วิยตราสารทุำน

58 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	20	เร่�อง	ต้นทุำนการเปิด้หน้าดิ้นในช�วิงการผลิตสำาหรับัเหม่องผิวิดิ้น

59 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	21	เร่�อง	เงินทีำ�นำาส�งรัฐ

60 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	22	เร่�อง	รายการทีำ�เป็นเงินตราต�างประเทำศึและสิ�งตอบัแทำนจ�ายล�วิงหน้า

61 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	23	เร่�อง	ควิามไม�แน�นอนเกี�ยวิกับัวิิธีการทำางภาษีเงินได้้

*กลุ่่�มท่ี่�อาจม่ความเก่�ยวข้้องกับประเที่ศอ่�นซ่ึ่�งกิจการข้องประเที่ศไที่ยได้้ไปด้ำาเนินการในประเที่ศนั�น

มาตรฐานการรายงานทำางการเงินสำาหรับกิจการทำี�ไม่มีส่วนได้้เสียสาธารณะ (NPAEs)

ลำาดัูบั ช่ื่�อมาตรฐานุ

1 มาตรฐานการรายงานทำางการเงินสำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะ	(NPAEs)

แนวปฏิิบัติทำางการบัญชี

ลำาดัูบั มาตรฐานุ ฉบัับัทีำ� / เร่�อง

1 แนวิปฏิิบััติทำางบััญชีสำาหรับัการวัิด้มูลค�าและรับัรู้รายการข้องพ่ชเพ่�อการให้ผลิตผล	(อยู�ระหวิ�างกระบัวินการยกเลิก*)

2 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการบัันทึำกบััญชีหุ้นปันผล	(STOCK	DIVIDEND)

3 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการบัันทึำกบััญชีสำาหรับัสินทำรัพย์ประเภทำอาคารชุด้	(อยู�ระหวิ�างกระบัวินการยกเลิก*)

4 แนวิปฏิิบััติการเปิด้เผยข้้อมูลสำาหรับักิจการทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัรัฐบัาล	(อยู�ระหวิ�างกระบัวินการยกเลิก*)

5 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการรวิมธุรกิจภายใต้การควิบัคุมเดี้ยวิกัน

6 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีเกี�ยวิกับัหุ้นทุำนซ่ี�อค่นข้องกิจการ

7 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีการบัันทึำกบััญชีเม่�อมีการตีราคาใหม�	(อยู�ระหวิ�างกระบัวินการยกเลิก*)

8
แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชี	เร่�อง	ข้้อยกเว้ินสำาหรับัการรวิมธุรกิจภายใต้การควิบัคุมเดี้ยวิกัน	กรณีการนำามาตรฐาน
การรายงานทำางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก

9 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชี	เร่�อง	เคร่�องม่อทำางการเงิน	และการเปิด้เผยข้้อมูลสำาหรับัธุรกิจประกันภัย

10
แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชี	เร่�อง	มาตรการผ�อนปรนชั�วิคราวิสำาหรับักิจการทีำ�ให้ควิามช�วิยเหล่อลูกหนี�
ทีำ�ได้้รับัผลกระทำบัจากสถานการณ์ทีำ�ส�งผลกระทำบัต�อเศึรษฐกิจไทำย

*ทัี่�งน่�ได้้ผ่�านขั้�นตอนการพิิจารณาให้้ความเห็้นชอบจากคณะกรรมการกำาห้นด้มาตรฐานการบัญช่ ในการประช่มครั�งท่ี่� 29/2560-2563 (2/2563) 
วันท่ี่� 13 ก่มภาพัินธ์์ พิ.ศ. 2563 
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ลำาดัูบั ช่ื่�อมาตรฐานุ

16 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	28	เร่�อง	เงินลงทุำนในบัริษัทำร�วิมและการร�วิมค้า

17 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	29	เร่�อง	การรายงานทำางการเงินในสภาพเศึรษฐกิจทีำ�เงินเฟ้อรุนแรง	

18 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	32	เร่�อง	การแสด้งรายการเคร่�องม่อทำางการเงิน

19 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	33	เร่�อง	กำาไรต�อหุ้น	

20 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	34	เร่�อง	การรายงานทำางการเงินระหวิ�างกาล	

21 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	36	เร่�อง	การด้้อยค�าข้องสินทำรัพย์

22 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	37	เร่�อง	ประมาณการหนี�สิน	หนี�สินทีำ�อาจเกิด้ขึ้�น	และสินทำรัพย์ทีำ�อาจเกิด้ขึ้�น	

23 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	38	เร่�อง	สินทำรัพย์ไม�มีตัวิตน

24 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	40	เร่�อง	อสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทุำน	

28 มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	41	เร่�อง	เกษตรกรรม

26 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	1	เร่�อง	การนำามาตรฐานการรายงานทำางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก

27 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	2	เร่�อง	การจ�ายโด้ยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์	

28 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	3	เร่�อง	การรวิมธุรกิจ	

29 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	4	เร่�อง	สัญญาประกันภัย	

30 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	5	เร่�อง	สินทำรัพย์ไม�หมุนเวีิยนทีำ�ถ่อไว้ิเพ่�อข้ายและการด้ำาเนินงานทีำ�ยกเลิก	

31 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	6	เร่�อง	การสำารวิจและการประเมินค�าแหล�งทำรัพยากรแร�	

32 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	7	เร่�อง	การเปิด้เผยข้้อมูลเคร่�องม่อทำางการเงิน

33 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	8	เร่�อง	ส�วินงานด้ำาเนินงาน

34 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	9	เร่�อง	เคร่�องม่อทำางการเงิน

35 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	10	เร่�อง	งบัการเงินรวิม	

36 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	11	เร่�อง	การร�วิมการงาน

37 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	12	เร่�อง	การเปิด้เผยข้้อมูลเกี�ยวิกับัส�วินได้้เสียในกิจการอ่�น	

38 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	13	เร่�อง	การวัิด้มูลค�ายุติธรรม

39* มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	14	เร่�อง	รายการทีำ�อยู�ภายใต้การกำากับัดู้แลรอตัด้บััญชี

40 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	15	เร่�อง	รายได้้จากสัญญาทีำ�ทำำากับัลูกค้า

41 มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	16	เร่�อง	สัญญาเช�า

การตีความ

42* การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	7	เร่�อง	การเริ�มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั�งแรก

43
การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	10	เร่�อง	ควิามช�วิยเหล่อจากรัฐบัาล	–	กรณีทีำ�ไม�มีควิามเกี�ยวิข้้องอย�างเฉพาะเจาะจง
กับักิจกรรมด้ำาเนินงาน

44 การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	25	เร่�อง	ภาษีเงินได้้	–	การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทำางภาษีข้องกิจการหร่อข้องผู้ถ่อหุ้น

45 การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	29	เร่�อง	การเปิด้เผยข้้อมูลข้องข้้อตกลงสัมปทำานบัริการ

46 การตีควิามมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	32	เร่�อง	สินทำรัพย์ไม�มีตัวิตน	–	ต้นทุำนเว็ิบัไซีต์

47
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	1	เร่�อง	การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินทีำ�เกิด้ขึ้�นจากการร่�อถอน
การบูัรณะ	และหนี�สินทีำ�มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

48*
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	2	เร่�อง	หุ้นข้องสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเคร่�องม่อ
ทีำ�มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

49
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	5	เร่�อง	สิทำธิในส�วินได้้เสียจากกองทุำนการร่�อถอน
การบูัรณะและการปรับัปรุงสภาพแวิด้ล้อม

50*
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	6	เร่�อง	หนี�สินทีำ�เกิด้ขึ้�นจากการมีส�วินร�วิมในตลาด้ทีำ�เฉพาะเจาะจง
—เศึษเหล่อทิำ�งข้องเคร่�องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทำรอนิกส์

51
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	7	เร่�อง	การปรับัปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	29	
เร่�อง	การรายงานทำางการเงินในสภาพเศึรษฐกิจทีำ�เงินเฟ้อรุนแรง

52 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	10	เร่�อง	การรายงานทำางการเงินระหวิ�างกาลและการด้้อยค�า

53 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	12	เร่�อง	ข้้อตกลงสัมปทำานบัริการ

54
การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	14	เร่�อง	ข้้อจำากัด้สินทำรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้้อกำาหนด้
เงินทุำนขั้�นตำ�าและปฏิิสัมพันธ์ข้องรายการเหล�านี�	สำาหรับัมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทีำ�	19	เร่�อง	ผลประโยชน์ข้องพนักงาน

55 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงนิ	ฉบัับัทีำ�	16	เร่�อง	การป้องกันควิามเสี�ยงข้องเงนิลงทำนุสุทำธิในหน�วิยงานต�างประเทำศึ

56 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	17	เร่�อง	การจ�ายสินทำรัพย์ทีำ�ไม�ใช�เงินสด้ให้เจ้าข้อง

57 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	19	เร่�อง	การชำาระหนี�สินทำางการเงินด้้วิยตราสารทุำน

58 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	20	เร่�อง	ต้นทุำนการเปิด้หน้าดิ้นในช�วิงการผลิตสำาหรับัเหม่องผิวิดิ้น

59 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	21	เร่�อง	เงินทีำ�นำาส�งรัฐ

60 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	22	เร่�อง	รายการทีำ�เป็นเงินตราต�างประเทำศึและสิ�งตอบัแทำนจ�ายล�วิงหน้า

61 การตีควิามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	ฉบัับัทีำ�	23	เร่�อง	ควิามไม�แน�นอนเกี�ยวิกับัวิิธีการทำางภาษีเงินได้้

*กลุ่่�มท่ี่�อาจม่ความเก่�ยวข้้องกับประเที่ศอ่�นซ่ึ่�งกิจการข้องประเที่ศไที่ยได้้ไปด้ำาเนินการในประเที่ศนั�น

มาตรฐานการรายงานทำางการเงินสำาหรับกิจการทำี�ไม่มีส่วนได้้เสียสาธารณะ (NPAEs)

ลำาดัูบั ช่ื่�อมาตรฐานุ

1 มาตรฐานการรายงานทำางการเงินสำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะ	(NPAEs)

แนวปฏิิบัติทำางการบัญชี

ลำาดัูบั มาตรฐานุ ฉบัับัทีำ� / เร่�อง

1 แนวิปฏิิบััติทำางบััญชีสำาหรับัการวัิด้มูลค�าและรับัรู้รายการข้องพ่ชเพ่�อการให้ผลิตผล	(อยู�ระหวิ�างกระบัวินการยกเลิก*)

2 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการบัันทึำกบััญชีหุ้นปันผล	(STOCK	DIVIDEND)

3 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการบัันทึำกบััญชีสำาหรับัสินทำรัพย์ประเภทำอาคารชุด้	(อยู�ระหวิ�างกระบัวินการยกเลิก*)

4 แนวิปฏิิบััติการเปิด้เผยข้้อมูลสำาหรับักิจการทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัรัฐบัาล	(อยู�ระหวิ�างกระบัวินการยกเลิก*)

5 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการรวิมธุรกิจภายใต้การควิบัคุมเดี้ยวิกัน

6 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีเกี�ยวิกับัหุ้นทุำนซ่ี�อค่นข้องกิจการ

7 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีการบัันทึำกบััญชีเม่�อมีการตีราคาใหม�	(อยู�ระหวิ�างกระบัวินการยกเลิก*)

8
แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชี	เร่�อง	ข้้อยกเว้ินสำาหรับัการรวิมธุรกิจภายใต้การควิบัคุมเดี้ยวิกัน	กรณีการนำามาตรฐาน
การรายงานทำางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก

9 แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชี	เร่�อง	เคร่�องม่อทำางการเงิน	และการเปิด้เผยข้้อมูลสำาหรับัธุรกิจประกันภัย

10
แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชี	เร่�อง	มาตรการผ�อนปรนชั�วิคราวิสำาหรับักิจการทีำ�ให้ควิามช�วิยเหล่อลูกหนี�
ทีำ�ได้้รับัผลกระทำบัจากสถานการณ์ทีำ�ส�งผลกระทำบัต�อเศึรษฐกิจไทำย

*ทัี่�งน่�ได้้ผ่�านขั้�นตอนการพิิจารณาให้้ความเห็้นชอบจากคณะกรรมการกำาห้นด้มาตรฐานการบัญช่ ในการประช่มครั�งท่ี่� 29/2560-2563 (2/2563) 
วันท่ี่� 13 ก่มภาพัินธ์์ พิ.ศ. 2563 
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ประกาศึสภาวิชาชีพบัญชี

ลำาดัูบั เร่�อง

1
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชี	เร่�อง	การปฏิิบััติในช�วิงการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมสำาหรับัการจัด้ประเภทำรายการข้องหุ้นกู้
ทีำ�มีลักษณะคล้ายทุำน

2
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีทีำ�	13/2555	เร่�อง	ข้้อกำาหนด้เพิ�มเติมสำาหรับัการปฏิิบััติตามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน
สำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะ

3
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีทีำ�	14/2555	เร่�อง	การปฏิิบััติในช�วิงเปลี�ยนแปลงข้องมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน
สำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะ

4
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีทีำ�	29/2554	เร่�อง	คำาอธิบัายเกี�ยวิกับัการปฏิิบััติตามข้้อกาหนด้ข้องมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน
สำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะ

5
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชี	ทีำ�	42/2563	เร่�อง	ข้้อกำาหนด้เพิ�มเติมสำาหรับัมาตรฐานการรายงานทำางการเงินสำาหรับักิจการ
ทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะเร่�องทีำ�ดิ้น	อาคารและอุปกรณ์	และอสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทุำน

มาตรฐานุการศึกษาระหว่างปีระเทำศสำาหรับัผูู้้ปีระกอบัวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่ (ฉบัับัปีรับัปีรุง Volume 2015)

• ฉบัับัทีำ�	1	(ฉบัับัปรับัปรุง)		 เร่�อง	ข้้อกำาหนด้ในการเข้้าสู�หลักสูตรวิิชาชีพทำางการบััญชี

• ฉบัับัทีำ�	2	(ฉบัับัปรับัปรุง)		 เร่�อง	การพัฒนาทำางวิิชาชีพระยะเริ�มแรก	–	ควิามรู้ควิามสามารถเชิงเทำคนิค

• ฉบัับัทีำ�	3	(ฉบัับัปรับัปรุง)		 เร่�อง	การพัฒนาทำางวิิชาชีพระยะเริ�มแรก	–	ทัำกษะทำางวิิชาชีพ

• ฉบัับัทีำ�	6	(ฉบัับัปรับัปรุง)		 เร่�อง	การพัฒนาทำางวิิชาชีพระยะเริ�มแรก	-	การประเมินควิามรู้	ควิามสามารถเยี�ยง 

						 	 	 ผู้ประกอบัวิิชาชีพ

• ฉบัับัทีำ�	7	(ฉบัับัร�างใหม�)		 เร่�อง	การพัฒนาควิามรู้ต�อเน่�องทำางวิิชาชีพ

มาตรฐานุการศึกษาระหว่างปีระเทำศสำาหรับัผูู้้ปีระกอบัวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่

• บัทำนำาสู�มาตรฐานการศึึกษาระหวิ�างประเทำศึ

• แม�บัทำการศึึกษาระหวิ�างประเทำศึ

• ฉบัับัทีำ�	1		เร่�อง	ข้้อกำาหนด้เพ่�อเข้้าสู�โปรแกรมการศึึกษาทำางวิิชาชีพบััญชี

• ฉบัับัทีำ�	2		เร่�อง	เน่�อหาข้องโปรแกรมการศึึกษาทำางวิิชาชีพบััญชี

• ฉบัับัทีำ�	3		เร่�อง	ทัำกษะทำางวิิชาชีพ

• ฉบัับัทีำ�	4		เร่�อง	ค�านิยม	จรรยาบัรรณ	และทัำศึนคติทำางวิิชาชีพ

• ฉบัับัทีำ�	5	 เร่�อง	ข้้อกำาหนด้ด้้านประสบัการณ์การทำำางานจริง

• ฉบัับัทีำ�	6		เร่�อง	การวัิด้ผลขี้ด้ควิามสามารถและสมรรถนะ

• ฉบัับัทีำ�	7		เร่�อง	การพัฒนาทำางวิิชาชีพอย�างต�อเน่�องเกี�ยวิกับัโปรแกรมเพ่�อการเรียนรู้ตลอด้ชีวิิตฯ

• ฉบัับัทีำ�	8		เร่�อง	ข้้อกำาหนด้ด้้านสมรรถนะสำาหรับัผู้ประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี

มาตรฐานการศึึกษีา

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทำาน มาตรฐานงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

มาตรฐานงานบริการเกี�ยวเน่อง แม่บทำสำาหรับงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

และคำาอธิบายวิธีปฏิิบัติงานตรวจสอบ

มาตรฐานการสอบับััญช	ีมาตรฐานงานสอบัทำาน	มาตรฐานงานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น	มาตรฐานงานบัริการเกี�ยวิเน่�อง	แม�บัทำสำาหรับั

งานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น	และคำาอธิบัายวิิธีปฏิิบััติงานตรวิจสอบั	(“มาตรฐานการสอบับััญช”ี)	แปลมาจากมาตรฐานการสอบับััญชี

ระหวิ�างประเทำศึข้อง	International	Federation	of	Accountants	(IFAC)	

ปัีจจุบัันุมาตรฐานุการสอบับััญชีื่ทีำ�เผู้ยแพื่ร่และบัังคับัใช้ื่ สำาหรับัปีี 2563 มีดัูงต่อไปีนีุ�

1.	มาตรฐานการสอบับััญชี	จำานวิน	37	ฉบัับั	 	 4.	มาตรฐานงานบัริการเกี�ยวิเน่�อง	จำานวิน	2	ฉบัับั

2.	มาตรฐานการสอบัทำาน	จำานวิน	2	ฉบัับั	 	 5.	แม�บัทำสำาหรับังานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น	จำานวิน	1	ฉบัับั

3.	มาตรฐานงานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น	จำานวิน	4	ฉบัับั		 6.	คำาอธิบัายวิิธีปฏิิบััติงานตรวิจสอบั	จำานวิน	1	ฉบัับั

มาตรฐานการสอบบัญชี

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1 200
วัิตถุประสงค์โด้ยรวิมข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตและการปฏิิบััติงานตรวิจสอบั 
ตามมาตรฐานการสอบับััญชี

1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

2 210 ข้้อตกลงในการรับังานสอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

3 220 การควิบัคุมคุณภาพการตรวิจสอบังบัการเงิน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

4 230 เอกสารหลักฐานข้องงานตรวิจสอบั 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

5 240
ควิามรับัผิด้ชอบัข้องผู้สอบับััญชีเกี�ยวิกับัการพิจารณาการทุำจริตในการตรวิจสอบั 
งบัการเงิน

1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

6
250

(ปรับัปรุง)
การพิจารณากฎหมายและข้้อบัังคับัในการตรวิจสอบังบัการเงิน 15	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2561

7
260

(ปรับัปรุง)
การส่�อสารกับัผู้มีหน้าทีำ�ในการกำากับัดู้แล 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

8 265
การส่�อสารข้้อบักพร�องข้องการควิบัคุมภายในไปยังผู้มีหน้าทีำ�ในการกำากับัดู้แล 
และผู้บัริหารข้องกิจการ

1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

9 300 การวิางแผนการตรวิจสอบังบัการเงิน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

10
315

(ปรับัปรุง)
การระบุัและประเมินควิามเสี�ยงจากการแสด้งข้้อมูลทีำ�ขั้ด้ต�อข้้อเท็ำจจริงอันเป็น 
สาระสำาคัญ	โด้ยการทำำาควิามเข้้าใจกิจการและสภาพแวิด้ล้อมข้องกิจการ	

1	มกราคม	พ.ศึ.	2557

11 320 ควิามมีสาระสำาคัญในการวิางแผนและการปฏิิบััติงานสอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

12 330 วิิธีปฏิิบััติข้องผู้สอบับััญชีในการตอบัสนองต�อควิามเสี�ยงทีำ�ได้้ประเมินไว้ิ 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

13 402 ข้้อพิจารณาในกรณีทีำ�กิจการใช้บัริการข้ององค์กรอ่�น 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

14 450 การประเมินการแสด้งข้้อมูลทีำ�ขั้ด้ต�อข้้อเท็ำจจริงทีำ�พบัระหวิ�างการตรวิจสอบั 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

15 500 หลักฐานการสอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

16 501 หลักฐานการสอบับััญชี	–	ข้้อพิจารณาเพิ�มเติมเฉพาะรายการ 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

17 505 การข้อคำาย่นยันจากบุัคคลภายนอก 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

18 510 การตรวิจสอบัยอด้ยกมาในการสอบับััญชีครั�งแรก 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555
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ประกาศึสภาวิชาชีพบัญชี

ลำาดัูบั เร่�อง

1
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชี	เร่�อง	การปฏิิบััติในช�วิงการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมสำาหรับัการจัด้ประเภทำรายการข้องหุ้นกู้
ทีำ�มีลักษณะคล้ายทุำน

2
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีทีำ�	13/2555	เร่�อง	ข้้อกำาหนด้เพิ�มเติมสำาหรับัการปฏิิบััติตามมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน
สำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะ

3
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีทีำ�	14/2555	เร่�อง	การปฏิิบััติในช�วิงเปลี�ยนแปลงข้องมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน
สำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะ

4
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชีทีำ�	29/2554	เร่�อง	คำาอธิบัายเกี�ยวิกับัการปฏิิบััติตามข้้อกาหนด้ข้องมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน
สำาหรับักิจการทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะ

5
ประกาศึสภาวิิชาชีพบััญชี	ทีำ�	42/2563	เร่�อง	ข้้อกำาหนด้เพิ�มเติมสำาหรับัมาตรฐานการรายงานทำางการเงินสำาหรับักิจการ
ทีำ�ไม�มีส�วินได้้เสียสาธารณะเร่�องทีำ�ดิ้น	อาคารและอุปกรณ์	และอสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทุำน

มาตรฐานุการศึกษาระหว่างปีระเทำศสำาหรับัผูู้้ปีระกอบัวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่ (ฉบัับัปีรับัปีรุง Volume 2015)

• ฉบัับัทีำ�	1	(ฉบัับัปรับัปรุง)		 เร่�อง	ข้้อกำาหนด้ในการเข้้าสู�หลักสูตรวิิชาชีพทำางการบััญชี

• ฉบัับัทีำ�	2	(ฉบัับัปรับัปรุง)		 เร่�อง	การพัฒนาทำางวิิชาชีพระยะเริ�มแรก	–	ควิามรู้ควิามสามารถเชิงเทำคนิค

• ฉบัับัทีำ�	3	(ฉบัับัปรับัปรุง)		 เร่�อง	การพัฒนาทำางวิิชาชีพระยะเริ�มแรก	–	ทัำกษะทำางวิิชาชีพ

• ฉบัับัทีำ�	6	(ฉบัับัปรับัปรุง)		 เร่�อง	การพัฒนาทำางวิิชาชีพระยะเริ�มแรก	-	การประเมินควิามรู้	ควิามสามารถเยี�ยง 

						 	 	 ผู้ประกอบัวิิชาชีพ

• ฉบัับัทีำ�	7	(ฉบัับัร�างใหม�)		 เร่�อง	การพัฒนาควิามรู้ต�อเน่�องทำางวิิชาชีพ

มาตรฐานุการศึกษาระหว่างปีระเทำศสำาหรับัผูู้้ปีระกอบัวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่

• บัทำนำาสู�มาตรฐานการศึึกษาระหวิ�างประเทำศึ

• แม�บัทำการศึึกษาระหวิ�างประเทำศึ

• ฉบัับัทีำ�	1		เร่�อง	ข้้อกำาหนด้เพ่�อเข้้าสู�โปรแกรมการศึึกษาทำางวิิชาชีพบััญชี

• ฉบัับัทีำ�	2		เร่�อง	เน่�อหาข้องโปรแกรมการศึึกษาทำางวิิชาชีพบััญชี

• ฉบัับัทีำ�	3		เร่�อง	ทัำกษะทำางวิิชาชีพ

• ฉบัับัทีำ�	4		เร่�อง	ค�านิยม	จรรยาบัรรณ	และทัำศึนคติทำางวิิชาชีพ

• ฉบัับัทีำ�	5	 เร่�อง	ข้้อกำาหนด้ด้้านประสบัการณ์การทำำางานจริง

• ฉบัับัทีำ�	6		เร่�อง	การวัิด้ผลขี้ด้ควิามสามารถและสมรรถนะ

• ฉบัับัทีำ�	7		เร่�อง	การพัฒนาทำางวิิชาชีพอย�างต�อเน่�องเกี�ยวิกับัโปรแกรมเพ่�อการเรียนรู้ตลอด้ชีวิิตฯ

• ฉบัับัทีำ�	8		เร่�อง	ข้้อกำาหนด้ด้้านสมรรถนะสำาหรับัผู้ประกอบัวิิชาชีพสอบับััญชี

มาตรฐานการศึึกษีา

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทำาน มาตรฐานงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

มาตรฐานงานบริการเกี�ยวเน่อง แม่บทำสำาหรับงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

และคำาอธิบายวิธีปฏิิบัติงานตรวจสอบ

มาตรฐานการสอบับััญช	ีมาตรฐานงานสอบัทำาน	มาตรฐานงานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น	มาตรฐานงานบัรกิารเกี�ยวิเน่�อง	แม�บัทำสำาหรับั

งานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น	และคำาอธิบัายวิิธีปฏิิบััติงานตรวิจสอบั	(“มาตรฐานการสอบับััญช”ี)	แปลมาจากมาตรฐานการสอบับััญชี

ระหวิ�างประเทำศึข้อง	International	Federation	of	Accountants	(IFAC)	

ปัีจจุบัันุมาตรฐานุการสอบับััญชีื่ทีำ�เผู้ยแพื่ร่และบัังคับัใช้ื่ สำาหรับัปีี 2563 มีดัูงต่อไปีนีุ�

1.	มาตรฐานการสอบับััญชี	จำานวิน	37	ฉบัับั	 	 4.	มาตรฐานงานบัริการเกี�ยวิเน่�อง	จำานวิน	2	ฉบัับั

2.	มาตรฐานการสอบัทำาน	จำานวิน	2	ฉบัับั	 	 5.	แม�บัทำสำาหรับังานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น	จำานวิน	1	ฉบัับั

3.	มาตรฐานงานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น	จำานวิน	4	ฉบัับั		 6.	คำาอธิบัายวิิธีปฏิิบััติงานตรวิจสอบั	จำานวิน	1	ฉบัับั

มาตรฐานการสอบบัญชี

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1 200
วัิตถุประสงค์โด้ยรวิมข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตและการปฏิิบััติงานตรวิจสอบั 
ตามมาตรฐานการสอบับััญชี

1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

2 210 ข้้อตกลงในการรับังานสอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

3 220 การควิบัคุมคุณภาพการตรวิจสอบังบัการเงิน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

4 230 เอกสารหลักฐานข้องงานตรวิจสอบั 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

5 240
ควิามรับัผิด้ชอบัข้องผู้สอบับััญชีเกี�ยวิกับัการพิจารณาการทุำจริตในการตรวิจสอบั 
งบัการเงิน

1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

6
250

(ปรับัปรุง)
การพิจารณากฎหมายและข้้อบัังคับัในการตรวิจสอบังบัการเงิน 15	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2561

7
260

(ปรับัปรุง)
การส่�อสารกับัผู้มีหน้าทีำ�ในการกำากับัดู้แล 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

8 265
การส่�อสารข้้อบักพร�องข้องการควิบัคุมภายในไปยังผู้มีหน้าทีำ�ในการกำากับัดู้แล 
และผู้บัริหารข้องกิจการ

1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

9 300 การวิางแผนการตรวิจสอบังบัการเงิน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

10
315

(ปรับัปรุง)
การระบุัและประเมินควิามเสี�ยงจากการแสด้งข้้อมูลทีำ�ขั้ด้ต�อข้้อเท็ำจจริงอันเป็น 
สาระสำาคัญ	โด้ยการทำำาควิามเข้้าใจกิจการและสภาพแวิด้ล้อมข้องกิจการ	

1	มกราคม	พ.ศึ.	2557

11 320 ควิามมีสาระสำาคัญในการวิางแผนและการปฏิิบััติงานสอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

12 330 วิิธีปฏิิบััติข้องผู้สอบับััญชีในการตอบัสนองต�อควิามเสี�ยงทีำ�ได้้ประเมินไว้ิ 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

13 402 ข้้อพิจารณาในกรณีทีำ�กิจการใช้บัริการข้ององค์กรอ่�น 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

14 450 การประเมินการแสด้งข้้อมูลทีำ�ขั้ด้ต�อข้้อเท็ำจจริงทีำ�พบัระหวิ�างการตรวิจสอบั 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

15 500 หลักฐานการสอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

16 501 หลักฐานการสอบับััญชี	–	ข้้อพิจารณาเพิ�มเติมเฉพาะรายการ 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

17 505 การข้อคำาย่นยันจากบุัคคลภายนอก 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

18 510 การตรวิจสอบัยอด้ยกมาในการสอบับััญชีครั�งแรก 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555
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มาตรฐานการสอบบัญชี

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

19 520 การวิิเคราะห์เปรียบัเทีำยบั 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

20 530 การเล่อกตัวิอย�างในการสอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

21
540

(ปรับัปรุง)
การตรวิจสอบัประมาณการทำางบััญชี	และการเปิด้เผยข้้อมูลทีำ�เกี�ยวิข้้อง 15	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2563

22 550 บุัคคลหร่อกิจการทีำ�เกี�ยวิข้้องกัน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

23 560 เหตุการณ์ภายหลังวัินทีำ�ในงบัการเงิน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

24
570

(ปรับัปรุง)
การด้ำาเนินงานต�อเน่�อง 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

25 580 หนังส่อรับัรอง 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

26 600
ข้้อพิจารณาพิเศึษ	–	การตรวิจสอบังบัการเงินข้องกลุ�มกิจการรวิมถึงงาน 
ข้องผู้สอบับััญชีอ่�น

1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

27
610

(ปรับัปรุง)
การใช้ผลงานข้องผู้ตรวิจสอบัภายใน	 1	มกราคม	พ.ศึ.	2557

28 620 การใช้ผลงานข้องผู้เชี�ยวิชาญข้องผู้สอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

29
700

(ปรับัปรุง)
การแสด้งควิามเห็นและการรายงานต�องบัการเงิน 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

30 701 การส่�อสารเร่�องสำาคัญในการตรวิจสอบัในรายงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

31
705

(ปรับัปรุง)
การแสด้งควิามเห็นแบับัทีำ�เปลี�ยนแปลงไปในรายงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

32
706

(ปรับัปรุง)
วิรรคเน้นข้้อมูลและเหตุการณ์และวิรรคเร่�องอ่�นในรายงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

33 710 ข้้อมูลเปรียบัเทีำยบั	-	ตัวิเลข้เปรียบัเทีำยบัและงบัการเงินเปรียบัเทีำยบั 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

34
720

(ปรับัปรุง)
ควิามรับัผิด้ชอบัข้องผู้สอบับััญชีเกี�ยวิกับัข้้อมูลอ่�น 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

35
800

(ปรับัปรุง)
ข้้อพิจารณาพิเศึษ	–	การตรวิจสอบังบัการเงินทีำ�จัด้ทำำาตามแม�บัทำเพ่�อวัิตถุประสงค์
เฉพาะ

31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

36
805

(ปรับัปรุง)
ข้้อพิจารณาพิเศึษ	–	การตรวิจสอบังบัการเงินงบัใด้งบัหนึ�งและการตรวิจสอบั 
เฉพาะส�วินประกอบั	หร่อบััญชี	หร่อรายการในงบัการเงิน

31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

37
810

(ปรับัปรุง)
งานการรายงานต�องบัการเงินอย�างย�อ 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

มาตรฐานงานสอบทำาน

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1
2400

(ปรับัปรุง)
งานการสอบัทำานงบัการเงิน	(โด้ยผู้ประกอบัวิิชาชีพซึี�งไม�ใช�ผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 
ข้องกิจการ)	

1	มกราคม	พ.ศึ.	2559

2 2410 การสอบัทำานข้้อมูลทำางการเงินระหวิ�างกาลโด้ยผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตข้องกิจการ 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

มาตรฐานงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1
3000

(ปรับัปรุง)
งานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�นนอกเหน่อจากการตรวิจสอบัหร่อการสอบัทำานข้้อมูลทำางการเงิน
ในอดี้ต

1	กรกฎาคม	พ.ศึ.	2559

2 3400 การตรวิจสอบัข้้อมูลทำางการเงินทีำ�เกี�ยวิกับัอนาคต 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

3 3402 รายงานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�นต�อการควิบัคุมข้ององค์กรทีำ�ให้บัริการ 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

4 3420
งานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�นเพ่�อรายงานต�อการรวิบัรวิมข้้อมูลทำางการเงินเสม่อนทีำ�รวิมอยู�ใน
หนังส่อชี�ชวิน

30	มิถุนายน	พ.ศึ.	2557

มาตรฐานงานบริการเกี�ยวเน่อง

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1 4400 งานการปฏิิบััติงานตามวิิธีการทีำ�ตกลงร�วิมกันทีำ�เกี�ยวิกับัข้้อมูลทำางการเงิน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

2
4410

(ปรับัปรุง)
งานการรวิบัรวิมข้้อมูล 1	มกราคม	พ.ศึ.	2559

แม่บทำสำาหรับงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1 แม�บัทำ	(ปรับัปรุง) แม�บัทำสำาหรับังานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น 1	กรกฎาคม	พ.ศึ.	2559

คำาอธิบายวิธีปฏิิบัติงานตรวจสอบ

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1 1000 ข้้อพิจารณาเฉพาะในการตรวิจสอบัเคร่�องม่อทำางการเงิน 2557

มาตรฐานการควิบัคุมคุณภาพข้องไทำย	 (TSQC	1)	แปลมาจาก	 International	 Standard	On	Quality	Control 

ข้อง	 International	Federation	of	Accountants	 (IFAC)	 ปัจจุบัันเผยแพร�อยู�จำานวิน	1	ฉบัับั	 มีผลบัังคับัใช้ตั�งแต� 

วัินทีำ�	1	มกราคม	พ.ศึ.	2557	ซึี�งเป็นฉบัับัปรับัปรุงล�าสุด้

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ลำาดัูบั ช่ื่�อมาตรฐานุ

1
มาตรฐานการควิบัคุมคุณภาพ	ฉบัับัทีำ�	1	การควิบัคุมคุณภาพสำาหรับัสำานักงานทีำ�ให้บัริการด้้านการตรวิจสอบัและการสอบัทำาน
งบัการเงิน	และงานให้ควิามเช่�อมั�นอ่�นตลอด้จนบัริการเกี�ยวิเน่�อง
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มาตรฐานการสอบบัญชี

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

19 520 การวิิเคราะห์เปรียบัเทีำยบั 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

20 530 การเล่อกตัวิอย�างในการสอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

21
540

(ปรับัปรุง)
การตรวิจสอบัประมาณการทำางบััญชี	และการเปิด้เผยข้้อมูลทีำ�เกี�ยวิข้้อง 15	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2563

22 550 บุัคคลหร่อกิจการทีำ�เกี�ยวิข้้องกัน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

23 560 เหตุการณ์ภายหลังวัินทีำ�ในงบัการเงิน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

24
570

(ปรับัปรุง)
การด้ำาเนินงานต�อเน่�อง 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

25 580 หนังส่อรับัรอง 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

26 600
ข้้อพิจารณาพิเศึษ	–	การตรวิจสอบังบัการเงินข้องกลุ�มกิจการรวิมถึงงาน 
ข้องผู้สอบับััญชีอ่�น

1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

27
610

(ปรับัปรุง)
การใช้ผลงานข้องผู้ตรวิจสอบัภายใน	 1	มกราคม	พ.ศึ.	2557

28 620 การใช้ผลงานข้องผู้เชี�ยวิชาญข้องผู้สอบับััญชี 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

29
700

(ปรับัปรุง)
การแสด้งควิามเห็นและการรายงานต�องบัการเงิน 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

30 701 การส่�อสารเร่�องสำาคัญในการตรวิจสอบัในรายงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

31
705

(ปรับัปรุง)
การแสด้งควิามเห็นแบับัทีำ�เปลี�ยนแปลงไปในรายงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

32
706

(ปรับัปรุง)
วิรรคเน้นข้้อมูลและเหตุการณ์และวิรรคเร่�องอ่�นในรายงานข้องผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

33 710 ข้้อมูลเปรียบัเทีำยบั	-	ตัวิเลข้เปรียบัเทีำยบัและงบัการเงินเปรียบัเทีำยบั 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

34
720

(ปรับัปรุง)
ควิามรับัผิด้ชอบัข้องผู้สอบับััญชีเกี�ยวิกับัข้้อมูลอ่�น 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

35
800

(ปรับัปรุง)
ข้้อพิจารณาพิเศึษ	–	การตรวิจสอบังบัการเงินทีำ�จัด้ทำำาตามแม�บัทำเพ่�อวัิตถุประสงค์
เฉพาะ

31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

36
805

(ปรับัปรุง)
ข้้อพิจารณาพิเศึษ	–	การตรวิจสอบังบัการเงินงบัใด้งบัหนึ�งและการตรวิจสอบั 
เฉพาะส�วินประกอบั	หร่อบััญชี	หร่อรายการในงบัการเงิน

31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

37
810

(ปรับัปรุง)
งานการรายงานต�องบัการเงินอย�างย�อ 31	ธันวิาคม	พ.ศึ.	2559

มาตรฐานงานสอบทำาน

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1
2400

(ปรับัปรุง)
งานการสอบัทำานงบัการเงิน	(โด้ยผู้ประกอบัวิิชาชีพซึี�งไม�ใช�ผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต 
ข้องกิจการ)	

1	มกราคม	พ.ศึ.	2559

2 2410 การสอบัทำานข้้อมูลทำางการเงินระหวิ�างกาลโด้ยผู้สอบับััญชีรับัอนุญาตข้องกิจการ 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

มาตรฐานงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1
3000

(ปรับัปรุง)
งานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�นนอกเหน่อจากการตรวิจสอบัหร่อการสอบัทำานข้้อมูลทำางการเงิน
ในอดี้ต

1	กรกฎาคม	พ.ศึ.	2559

2 3400 การตรวิจสอบัข้้อมูลทำางการเงินทีำ�เกี�ยวิกับัอนาคต 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

3 3402 รายงานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�นต�อการควิบัคุมข้ององค์กรทีำ�ให้บัริการ 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

4 3420
งานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�นเพ่�อรายงานต�อการรวิบัรวิมข้้อมูลทำางการเงินเสม่อนทีำ�รวิมอยู�ใน
หนังส่อชี�ชวิน

30	มิถุนายน	พ.ศึ.	2557

มาตรฐานงานบริการเกี�ยวเน่อง

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1 4400 งานการปฏิิบััติงานตามวิิธีการทีำ�ตกลงร�วิมกันทีำ�เกี�ยวิกับัข้้อมูลทำางการเงิน 1	มกราคม	พ.ศึ.	2555

2
4410

(ปรับัปรุง)
งานการรวิบัรวิมข้้อมูล 1	มกราคม	พ.ศึ.	2559

แม่บทำสำาหรับงานทำี�ให้ความเช่อมั�น

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1 แม�บัทำ	(ปรับัปรุง) แม�บัทำสำาหรับังานทีำ�ให้ควิามเช่�อมั�น 1	กรกฎาคม	พ.ศึ.	2559

คำาอธิบายวิธีปฏิิบัติงานตรวจสอบ

ลำาดัูบั รหัส ช่ื่�อมาตรฐานุ วันุทีำ�ถ่ือปีฏิิบััติ

1 1000 ข้้อพิจารณาเฉพาะในการตรวิจสอบัเคร่�องม่อทำางการเงิน 2557

มาตรฐานการควิบัคุมคุณภาพข้องไทำย	 (TSQC	1)	แปลมาจาก	 International	 Standard	On	Quality	Control 

ข้อง	 International	Federation	of	Accountants	 (IFAC)	 ปัจจุบัันเผยแพร�อยู�จำานวิน	1	ฉบัับั	 มีผลบัังคับัใช้ตั�งแต� 

วัินทีำ�	1	มกราคม	พ.ศึ.	2557	ซึี�งเป็นฉบัับัปรับัปรุงล�าสุด้

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ลำาดัูบั ช่ื่�อมาตรฐานุ

1
มาตรฐานการควิบัคุมคุณภาพ	ฉบัับัทีำ�	1	การควิบัคุมคุณภาพสำาหรับัสำานักงานทีำ�ให้บัริการด้้านการตรวิจสอบัและการสอบัทำาน
งบัการเงิน	และงานให้ควิามเช่�อมั�นอ่�นตลอด้จนบัริการเกี�ยวิเน่�อง
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สถานทำี�ตั�งและข้้อมูลการติด้ต่อ

สำานักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทีำ�อยู่ เลข้ทีำ� 133 อาคารสภาวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่ ถืนุนุสุขุ้มวิทำ 21 (อโศก)

แข้วงคลองเตยเหนุ่อ เข้ตวัฒนุา กรุงเทำพื่ฯ 10110

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

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

ฝ่่ายวิชาการ

ดู้านุมาตรฐานุการบััญชีื่
	2533,	2536,	2538,	2571
	academic-fap@tfac.or.th

ดู้านุมาตรฐานุการสอบับััญชีื่
	2553	,	2563	,	2598
	auditing@tfac.or.th

ดู้านุพัื่ฒนุาและกำากับัดููแล 
คุณภาพื่ผูู้้สอบับััญชีื่

	2553,	2563,	2598
	tsqc1@tfac.or.th

ฝ่่ายเลข้านุการ

ส่วนุงานุเลข้านุุการ 
มาตรฐานุวิชื่าชีื่พื่

	2562,	2565,	2570,	2592
	secretary@tfac.or.th

ส่วนุงานุเลข้านุุการวิชื่าชีื่พื่ดู้านุอ่�นุ ๆ 
	2568	-	2569,	2576	–	2579,	2606
	secretary@tfac.or.th

ฝ่่ายกฎหมาย

ส่วนุงานุกฎหมาย
	2506,	2520,	2586
	law@tfac.or.th

ฝ่่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนุงานุบััญชีื่
	2518,	2541	-	2542,	2551
	tfac-account@tfac.or.th

ส่วนุงานุการเงินุ 
(ใบัเสร็จรับัเงินุ/ใบักำากับัภาษี)

	2523,	2526,	2583
	finance@tfac.or.th

ส่วนุงานุโครงสร้างเทำคโนุโลยีและ
เคร่อข่้าย

	2528,	2535
	it@tfac.or.th

ส่วนุงานุวิศวกรรมระบับัอาคาร 
และความปีลอดูภัย

	2512,	2521
	tfac-engineering@tfac.or.th

ฝ่่ายอ่น ๆ

ส่วนุงานุอำานุวยการ
	2519,	2599
	general-admin@tfac.or.th

ส่วนุงานุปีฏิิบััติการอบัรม
	2504,	2508	–	2510,	2539,	

2555	-	2557,	2559,	2572
	training@tfac.or.th

สำานัุกงานุคณะกรรมการ 
จรรยาบัรรณ

	2516,	2585,	2587	–	2589,	 
				2604

ฝ่่ายบริการสมาชิก 

และกำากับดู้แล

ส่วนุงานุทำะเบีัยนุ
	2524	-	2525,	2529	-	2530,	2532	
	tfacmember@tfac.or.th

ส่วนุงานุกำากับัดููแลหนุ่วยงานุอบัรม
	2511,	2531,	2561,	2574,	2584
	cpd@tfac.or.th

ส่วนุงานุทำดูสอบัผูู้้สอบับััญชีื่
	2580	-	2582
	cpaexam@tfac.or.th

ส่วนุงานุบัริการสมาชิื่ก 
	2500,	2502
	tfac_service@tfac.or.th

ฝ่่ายบริหารจัด้การ

ส่วนุงานุจัดูการ
	2513,	2547,	2549	–	2550,	2552
	tfac-admin@tfac.or.th

ส่วนุงานุบุัคคล
	2527,	2503
	hr@tfac.or.th

ส่วนุงานุส่�อสารองค์กร
	2514,	2543,	2567
	pr@tfac.or.th

ส่วนุงานุพัื่ฒนุาระบับัสารสนุเทำศ
	2564,	2566,	2534,	2609
	it@tfac.or.th

สำานักงานสาข้าสงข้ลา

ภาควิิชาการบััญชี	คณะวิิทำยาการจัด้การ
มหาวิิทำยาลัยสงข้ลานครินทำร์
เลข้ทีำ�	15	ถนนกาญจนวินิช	ตำาบัลคอหงส์
อำาเภอหาด้ใหญ�	จังหวัิด้สงข้ลา	90112

 062	968	4075,	081	969	1551

songkhla@tfac.or.th

สงข้ลา,	ยะลา,	นราธิวิาส,	พัทำลุง,	สตูล,	ตรัง,	ปัตตานี

สำานักงานสาข้าสุราษีฎร์ธานี

อาคารคณะวิิทำยาการจัด้การ
มหาวิิทำยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
เลข้ทีำ�	272	ถนนสุราษฎร์-นาสารหมู�	9	ตำาบัลขุ้นทำะเล	
อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้สุราษฎร์ธานี	84100

 093	549	5541,	091	915	5626	

surattanee@tfac.or.th

สุราษฎร์ธานี,	ชุมพร,	ระนอง,	นครศึรีธรรมราช

สำานักงานสาข้าเชียงใหม่

ชั�น	1	อาคารคณะบัริหารธุรกิจ	มหาวิิทำยาลัยเชียงใหม�	
เลข้ทีำ�	239	ถนนห้วิยแก้วิ	ตำาบัลสุเทำพ	อำาเภอเม่อง	
จังหวัิด้เชียงใหม�	50200

 087	178	4514

chiangmai@tfac.or.th

เชียงใหม�,	ลำาพูน,	ลำาปาง,	พะเยา,	เชียงราย,	
แม�ฮ่�องสอน,	แพร�,	น�าน

สำานักงานสาข้าชลบุรี

ห้อง	BBS101	(B)	อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะการจัด้การและการทำ�องเทีำ�ยวิ	มหาวิิทำยาลัยบูัรพา
เลข้ทีำ�	169	ถนนลงหาด้บัางแสน	ตำาบัลแสนสุข้ 
อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้ชลบุัรี	20131

 092	892	9009

chonburi@tfac.or.th

ชลบุัรี,	ฉะเชิงเทำรา

สำานักงานสาข้านครราชสีมา

คณะบัริหารธุรกิจ
มหาวิิทำยาลัยเทำคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลข้ทีำ�	744	ถนนสุรนารายณ์	อำาเภอเม่อง
จังหวัิด้นครราชสีมา	30000

 082	422	2956

khorat@tfac.or.th

นครราชสีมา,	ชัยภูมิ,	ปราจีนบุัรี,	สระบุัรี

สำานักงานสาข้าข้อนแก่น

คณะบัริหารธุรกิจและการบััญชี
มหาวิิทำยาลัยข้อนแก�น
เลข้ทีำ�	123	ถนนมิตรภาพ	ตำาบัลในเม่อง	อำาเภอเม่อง	
จังหวัิด้ข้อนแก�น	40002

 081	965	2281

khonkean@tfac.or.th

ข้อนแก�น,	อุด้รธานี,	หนองคาย,	หนองบััวิลำาภู,	เลย

สำานักงานสาข้าภูเก็ต

เลข้ทีำ�	26/227	หมู�ทีำ�	9	ถนนศัึกดิ้เด้ช	
ตำาบัลวิิชิต	อำาเภอเม่อง
จังหวัิด้ภูเก็ต	83000

 081	892	8747,	082	484	9113

phuket@tfac.or.th

ภูเก็ต,	กระบีั�,	พังงา

สำานักงานสาข้านครสวรรค์

เลข้ทีำ�	89/11	ถนนมาตุลี	ตำาบัลปากนำ�าโพ
อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้นครสวิรรค์	60000

 081	680	0660,	081	379	0296,	083	954	1495

nakornsawan@tfac.or.th

นครสวิรรค์,	อุทัำยธานี,	กำาแพงเพชร,	ลพบุัรี,	ชัยนาทำ
,	สิงห์บุัรี

สถานทำี�ตั�งและข้้อมูลการติด้ต่อ

สำานักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สถานทำี�ตั�งและข้้อมูลการติด้ต่อ

สำานักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทีำ�อยู่ เลข้ทีำ� 133 อาคารสภาวิชื่าชีื่พื่บััญชีื่ ถืนุนุสุขุ้มวิทำ 21 (อโศก)

แข้วงคลองเตยเหนุ่อ เข้ตวัฒนุา กรุงเทำพื่ฯ 10110

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

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

ฝ่่ายวิชาการ

ดู้านุมาตรฐานุการบััญชีื่
	2533,	2536,	2538,	2571
	academic-fap@tfac.or.th

ดู้านุมาตรฐานุการสอบับััญชีื่
	2553	,	2563	,	2598
	auditing@tfac.or.th

ดู้านุพัื่ฒนุาและกำากับัดููแล 
คุณภาพื่ผูู้้สอบับััญชีื่

	2553,	2563,	2598
	tsqc1@tfac.or.th

ฝ่่ายเลข้านุการ

ส่วนุงานุเลข้านุุการ 
มาตรฐานุวิชื่าชีื่พื่

	2562,	2565,	2570,	2592
	secretary@tfac.or.th

ส่วนุงานุเลข้านุุการวิชื่าชีื่พื่ดู้านุอ่�นุ ๆ 
	2568	-	2569,	2576	–	2579,	2606
	secretary@tfac.or.th

ฝ่่ายกฎหมาย

ส่วนุงานุกฎหมาย
	2506,	2520,	2586
	law@tfac.or.th

ฝ่่ายบัญชีและการเงิน

ส่วนุงานุบััญชีื่
	2518,	2541	-	2542,	2551
	tfac-account@tfac.or.th

ส่วนุงานุการเงินุ 
(ใบัเสร็จรับัเงินุ/ใบักำากับัภาษี)

	2523,	2526,	2583
	finance@tfac.or.th

ส่วนุงานุโครงสร้างเทำคโนุโลยีและ
เคร่อข่้าย

	2528,	2535
	it@tfac.or.th

ส่วนุงานุวิศวกรรมระบับัอาคาร 
และความปีลอดูภัย

	2512,	2521
	tfac-engineering@tfac.or.th

ฝ่่ายอ่น ๆ

ส่วนุงานุอำานุวยการ
	2519,	2599
	general-admin@tfac.or.th

ส่วนุงานุปีฏิิบััติการอบัรม
	2504,	2508	–	2510,	2539,	

2555	-	2557,	2559,	2572
	training@tfac.or.th

สำานัุกงานุคณะกรรมการ 
จรรยาบัรรณ

	2516,	2585,	2587	–	2589,	 
				2604

ฝ่่ายบริการสมาชิก 

และกำากับดู้แล

ส่วนุงานุทำะเบีัยนุ
	2524	-	2525,	2529	-	2530,	2532	
	tfacmember@tfac.or.th

ส่วนุงานุกำากับัดููแลหนุ่วยงานุอบัรม
	2511,	2531,	2561,	2574,	2584
	cpd@tfac.or.th

ส่วนุงานุทำดูสอบัผูู้้สอบับััญชีื่
	2580	-	2582
	cpaexam@tfac.or.th

ส่วนุงานุบัริการสมาชิื่ก 
	2500,	2502
	tfac_service@tfac.or.th

ฝ่่ายบริหารจัด้การ

ส่วนุงานุจัดูการ
	2513,	2547,	2549	–	2550,	2552
	tfac-admin@tfac.or.th

ส่วนุงานุบุัคคล
	2527,	2503
	hr@tfac.or.th

ส่วนุงานุส่�อสารองค์กร
	2514,	2543,	2567
	pr@tfac.or.th

ส่วนุงานุพัื่ฒนุาระบับัสารสนุเทำศ
	2564,	2566,	2534,	2609
	it@tfac.or.th

สำานักงานสาข้าสงข้ลา

ภาควิิชาการบััญชี	คณะวิิทำยาการจัด้การ
มหาวิิทำยาลัยสงข้ลานครินทำร์
เลข้ทีำ�	15	ถนนกาญจนวินิช	ตำาบัลคอหงส์
อำาเภอหาด้ใหญ�	จังหวัิด้สงข้ลา	90112

 062	968	4075,	081	969	1551

songkhla@tfac.or.th

สงข้ลา,	ยะลา,	นราธิวิาส,	พัทำลุง,	สตูล,	ตรัง,	ปัตตานี

สำานักงานสาข้าสุราษีฎร์ธานี

อาคารคณะวิิทำยาการจัด้การ
มหาวิิทำยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
เลข้ทีำ�	272	ถนนสุราษฎร์-นาสารหมู�	9	ตำาบัลขุ้นทำะเล	
อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้สุราษฎร์ธานี	84100

 093	549	5541,	091	915	5626	

surattanee@tfac.or.th

สุราษฎร์ธานี,	ชุมพร,	ระนอง,	นครศึรีธรรมราช

สำานักงานสาข้าเชียงใหม่

ชั�น	1	อาคารคณะบัริหารธุรกิจ	มหาวิิทำยาลัยเชียงใหม�	
เลข้ทีำ�	239	ถนนห้วิยแก้วิ	ตำาบัลสุเทำพ	อำาเภอเม่อง	
จังหวัิด้เชียงใหม�	50200

 087	178	4514

chiangmai@tfac.or.th

เชียงใหม�,	ลำาพูน,	ลำาปาง,	พะเยา,	เชียงราย,	
แม�ฮ่�องสอน,	แพร�,	น�าน

สำานักงานสาข้าชลบุรี

ห้อง	BBS101	(B)	อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะการจัด้การและการทำ�องเทีำ�ยวิ	มหาวิิทำยาลัยบูัรพา
เลข้ทีำ�	169	ถนนลงหาด้บัางแสน	ตำาบัลแสนสุข้ 
อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้ชลบุัรี	20131

 092	892	9009

chonburi@tfac.or.th

ชลบุัรี,	ฉะเชิงเทำรา

สำานักงานสาข้านครราชสีมา

คณะบัริหารธุรกิจ
มหาวิิทำยาลัยเทำคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลข้ทีำ�	744	ถนนสุรนารายณ์	อำาเภอเม่อง
จังหวัิด้นครราชสีมา	30000

 082	422	2956

khorat@tfac.or.th

นครราชสีมา,	ชัยภูมิ,	ปราจีนบุัรี,	สระบุัรี

สำานักงานสาข้าข้อนแก่น

คณะบัริหารธุรกิจและการบััญชี
มหาวิิทำยาลัยข้อนแก�น
เลข้ทีำ�	123	ถนนมิตรภาพ	ตำาบัลในเม่อง	อำาเภอเม่อง	
จังหวัิด้ข้อนแก�น	40002

 081	965	2281

khonkean@tfac.or.th

ข้อนแก�น,	อุด้รธานี,	หนองคาย,	หนองบััวิลำาภู,	เลย

สำานักงานสาข้าภูเก็ต

เลข้ทีำ�	26/227	หมู�ทีำ�	9	ถนนศัึกดิ้เด้ช	
ตำาบัลวิิชิต	อำาเภอเม่อง
จังหวัิด้ภูเก็ต	83000

 081	892	8747,	082	484	9113

phuket@tfac.or.th

ภูเก็ต,	กระบีั�,	พังงา

สำานักงานสาข้านครสวรรค์

เลข้ทีำ�	89/11	ถนนมาตุลี	ตำาบัลปากนำ�าโพ
อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้นครสวิรรค์	60000

 081	680	0660,	081	379	0296,	083	954	1495

nakornsawan@tfac.or.th

นครสวิรรค์,	อุทัำยธานี,	กำาแพงเพชร,	ลพบุัรี,	ชัยนาทำ
,	สิงห์บุัรี

สถานทำี�ตั�งและข้้อมูลการติด้ต่อ

สำานักงานใหญ่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

197TFAC ANNUAL REPORT 2020



สำานักงานสาข้าพิษีณุโลก

ภาควิิชาบััญชี	คณะบัริหารธุรกิจ	เศึรษฐศึาสตร์และ
การส่�อสาร	มหาวิิทำยาลัยนเรศึวิร
เลข้ทีำ�	99	หมู�	9	ถนนพิษณุโลก-นครสวิรรค์
ตำาบัลทำ�าโพธิ�	อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้พิษณุโลก	65000

 081	532	1169,	089	707	6539	

phitsanulok@tfac.or.th

พิษณุโลก,	พิจิตร,	ตาก,	เพชรบูัรณ์,	สุโข้ทัำย,	อุตรดิ้ตถ์

สำานักงานสาข้าสุรินทำร์

คณะวิิทำยาการจัด้การ	อาคารวิิทำยาลัย
การจัด้การบัันทำายศึรี	ชั�น	3
มหาวิิทำยาลัยราชภัฏิสุรินทำร์
เลข้ทีำ�	186	หมู�ทีำ�	1	ถนนสุรินทำร์-ปราสาทำ
ตำาบัลนอกเม่อง	อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้สุรินทำร์	32000

 063	428	9654,	098	198	9558

surin@tfac.or.th

สุรินทำร์,	บุัรีรัมย์,	ร้อยเอ็ด้,	สระแก้วิ

สำานักงานสาข้าอุบลราชธานี

คณะบัริหารธุรกิจและการจัด้การ
มหาวิิทำยาลัยราชภัฏิอุบัลราชธานี 
เลข้ทีำ�	2	ถนนราชธานี	ตำาบัลในเม่อง 
อำาเภอเม่อง	จังหวัิด้อุบัลราชธานี	34000

 081	547	3404,	081	321	6066

ubon@tfac.or.th

อุบัลราชธานี,	ศึรีสะเกษ,	ยโสธร,	อำานาจเจริญ,	
มุกด้าหาร,	บึังกาฬ

สำานักงานสาข้ามหาสารคาม

คณะการบััญชีและการจัด้การ
มหาวิิทำยาลัยมหาสารคาม	
เลข้ทีำ�	55/20	ตำาบัลข้ามเรียง	อำาเภอกันทำรวิิชัย
จังหวัิด้มหาสารคาม	44150

 085	855	6926,	062	896	1869

ubon@tfac.or.th

	มหาสารคาม,	กาฬสินธ์ุ,	สกลนคร,	นครพนม

สำานักงานสาข้าระยอง

คณะบัริหารธุรกิจ	มหาวิิทำยาลัยเทำคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหน่อ	วิิทำยาเข้ตระยอง	
เลข้ทีำ�	19	หมู�	11	ตำาบัลหนองละลอก	อำาเภอบ้ัานค�าย
จังหวัิด้ระยอง	21120

 081	574	8353	

rayong@tfac.or.th

ระยอง,	จันทำบุัรี,	ตราด้
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เขาถึงขอมูลขาวสาร

จากสภาวิชาชีพบัญชีงาย ๆ

“เพียงปลายนิ้ว”

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชี

ยังเปดชองทางใหม

www.tfac.or.th

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

Like Our Page on Facebook

เพียงเขาหนาเพจ Facebook โดยการคนหาช�อ

“สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ”

หรือคลิก http://www.facebook.com/TFAC.Family

TFAC.Family

Follow Our Youtube Channel

TFAC.Family

เพียงเขาเว็บไซต www.youtube.com

และคนคำวา TFAC.Family

http://acpro-std.tfac.or.th/

สำหรับสืบคนขอมูลมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี

โดยถายทอดสดไปยัง

เพิ่มชองทางการเผยแพร

สาระความรูดานวิชาชีพบัญชี

ปจจุบันมีมากกวา 168 คลิป
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TFAC Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2685 2500 โทรสาร 0 2685 2501

อีเมล tfac@tfac.or.th

Accounting


