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ระบบบญัช ีMyGL และ MyIC (ตอนที ่2)

Interview : อดุช่องว่างนกับญัช ีเร่งพฒันาคนก่อนเปิดเสรี 

การประเมินตนเองเพื่อริเริ่มแนวทาง
การต่อต้านการคอรัปชั่น

จะเริม่ต้นท�าอย่างไรกนัให้เป็นรูปธรรม (ตอนที ่1)

หนังสือรับรองจากผู้บริหาร (Representation letter)
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ตารางอบรมสัมมนา 
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ทักทายเปิดเล่ม

สวัสดีครับทุกท่าน……..

 หลังจากผ่านช่วงสงกรานต์ท่ีเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันคงได้พักผ่อนกันอย่างเต็มท่ี

แล้วนะครับ ......ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนไปหน่อย แต่หลายท่านคงได้เล่นสาดน�้ากันชุ่มฉ�่า คลายร้อน

ไปตามๆกัน ใช่มั๊ยครับ  ส�าหรับผมก็ได้พักผ่อนกับครอบครัวและใช้โอกาสนี้ทักทายกับทุกท่านผ่าน 

Newsletter ฉบับนี้แหละครับ……

 เดี๋ยวนี้วันเวลาผ่านไปเร็วมากครับ  อีกไม่กี่วัน  เดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดก็

จะผ่านไปแล้วนะครับ เช่นเดียวกับผม ตอนนี้ก็ผ่านมา 2 ปีแล้วที่ได้เข้ามาท�างานในฐานะประธาน   

คณะกรรมการด้านวางระบบฯ ให้กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีภาระกิจที่ส�าคัญก็คือ การพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

           ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะวางระบบฯ ได้ด�าเนินการต่างๆตามแผนงานซึ่งได้น�าเสนอไว้

อย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงผมจะขอเล่าถึง ภาระกิจที่ส�าคัญๆดังนี้ครับ…..เร่ืองแรกก็คือ  โครงการ

ความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากรทางด้านวางระบบกับสถาบันการศึกษาช้ันน�า ที่ได้ริเร่ิมไว้

ตั้งแต่คณะวางระบบชุดก่อน  โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้สานต่อและผลักดันโครงการดังกล่าวจนประสบ

ความส�าเร็จ  โครงการนี้นับว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่และเป็น คร้ังแรกของประเทศไทย    ที่ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาฯในการพัฒนา

เส้นทางแห่งสายวิชาชีพ(Professtional career) ทางด้านวางระบบ  ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ และช่วยบรรเทาปัญหา

การขาดแคลนมือนักวางระบบมืออาชีพ....  โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาระบบ (Business System Development :BSD)    

ขณะน้ีได้มีผู้เข้ารับการอบรมท่ีได้รับประกาศนียบัตรในโครงการดังกล่าวรุ่นแรกจากคณะพาณิชย์ฯ มธ. แล้ว เม่ือวันท่ี  27 พฤษภาคม

ท่ีผ่านมา และก�าหนด จะเปิดรับสมัครรุ่นท่ีสองในเดือน กรกฎาคม น้ี   ส�าหรับสถาบันปัญญาภิวัฒน์อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรม  ซึ่งอีก

ไม่นานผู้ผ่านการเข้ารับการอบรมก็จะได้รับประกาศนียบัตรในโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ....ท่านที่สนใจสามารถติดตามดูรายละเอียด

ได้จากทั้งใน Web สภาฯและจาก Web ของทั้งสองสถาบันนะครับ.....และเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคได้รับโอกาสในการศึกษาเช่นเดียวกัน  

ขณะนี้เราก�าลังประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างจังหวัดเพื่อจัดท�าโครงการดังกล่าว  โดยจะเริ่มที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อน    

ส�าหรับท่านที่อยู่จังหวัดอื่นๆคงต้องรออีกนิดนะครับ       

 “การวางระบบงานนั้นเป็นหัวใจส�าคัญของทุกองค์กร เนื่องจาก “ระบบงาน” เป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้การด�าเนินงานขององค์กร 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางระบบที่ดี นอกจากจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

ให้กับองค์กรด้วย ดงันัน้ ผู้วางระบบจะต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถรอบด้าน ทัง้ทางด้านกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 

ระบบการควบคุมภายใน และทักษะความรู้ความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ

ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal Skill) เป็นอย่างสูง ทั้งในด้านการสื่อสาร การน�าเสนอ การแก้ไขปัญหา มีภาวะผู้น�าและการ

ท�างานเป็นทีม เป็นต้น ขณะนี้ ประเทศเรายังขาดแคลนนักวางระบบมืออาชีพจึงต้องใช้บริการจากต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงถือ

เป็นโอกาสและเส้นทางสายวิชาชีพที่ดีส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกเส้นทางหนึ่ง.......”

 เรื่องที่นับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ส�าคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว และจะด�าเนินการต่อๆไป ก็คือ เราได้พัฒนารูปแบบ

หลักสูตรที่เรียกว่า  Accounting  System Clinic ร่วมกับส�านักงานสาขา เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ความรู้แก่ท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

และผู้สนใจที่อยู่ในภูมิภาค  โดยจัดในรูปแบบการเสวนาเพื่อให้ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมนา  โดยการเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมสัมนามีส่วนร่วมในการก�าหนดรายละเอียดเนื้อเรื่องที่ต้องการจะทราบได้เอง  ซึ่งที่ผ่านมาได้ด�าเนินการไปแล้วที่สาขาเชียงใหม่

และท่ีสาขาสงขลา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีน้ีเรามีแผนท่ีจะขยายต่อ.... ส่วนจะไปท�าท่ีใดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ..

 นอกจากน้ี   คณะวางระบบฯ ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดสัมนาความรู้ต่างๆให้ท้ังท่ีเป็นความรู้พื้นฐานท่ีจ�าเป็น   เช่น  

การวางระบบบัญชีต้นทุน การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เป็นต้น และหลักสูตรท่ีเป็นวิทยาการความก้าวหน้ายุคใหม่

ที่เกี่ยวข้องกับงานการวางระบบ เช่น  เทคนิคการวางระบบเพื่อป้องกันการทุจริต  ฯลฯ เป็นต้น  

 ท่านผู้อ่านครับ... จริงๆแล้วผมและคณะวางระบบฯ ยังมีอีกหลายเรื่องท่ีอยากจะเรียนให้ท่านทราบนะครับ เอาไว้โอกาสหน้า

ผมจะเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ....วันนี้คงต้องลากันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ.....สวัสดีคร้าบ....บ

 ลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี
 ประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ด้านวางระบบ
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Editor Talk

วัตถุประสงค์การจัดท�า
    เพื่อเป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเป็นช่องทางหนึ่งที่น�าเสนอข้อมูล
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยการรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อปัจจุบัน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประโยชน์ในแวดวงบัญชี...

สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน..

 กลับมาพบกันอีกแล้วนะค่ะส�าหรับ FAP Newsletter 

ฉบับที่ 5 ฉบับนี้เราขนข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงบัญชีจาก

สภาวิชาชีพบัญชีฯ มาเสริฟให้ท่านกันถึงท่ี ซึ่งภายในเล่มน้ีเราได้

รวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน อาทิ ระบบบัญชี My GL 

และ My IC  ซึ่งฉบับนี้เป็นตอนที่ 2 ต่อจากฉบับที่แล้ว, การประเมิน

ตนเองเพื่อริเริ่มแนวทางการต่อต้านการคอรัปช่ัน จะเริ่มต้นท�า

อย่างไร? ให้เป็นรูปธรรม,  บทสัมภาษณ์จาก อ.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์  

เรื่อง อุดช่องว่างนักบัญชี เร่งพัฒนาคนก่อนเปิดเสรี และบทความ

เก่ียวกับ หนังสือรับรองจากผู้บริหาร (Representation letter) 

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น  ภายในเล่มยังมีข่าวสารและบทความ

ที่น่าสนใจอีกมากมาย และส�าหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรมสัมมนา

อย่าลมืพลกิไปท้ายเล่มนะค่ะ เพราะได้รวบรวมตารางอบรมสมันนา

ระหว่าง เดือน พฤษภาคม – เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2556 ไว้ให้ท่านแล้ว 

 สุดท้ายขอขอบพระคุณคณะกรรมการและนักวิชาการ

ด้านท�าบัญชี ด้านสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร ด้านมาตรฐาน

บัญชี ด้านวางระบบ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึงคณะ

อนุกรรมการด ้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี ท่ีเ อ้ือเฟ ื ้อข ้อมูลภาย

ในเล่ม... และขอขอบคุณทุกท่านท่ีติดตาม FAP Newsletter ค่ะ
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จะเริม่ต้นท�าอย่างไรกันให้เป็นรูปธรรม (ตอนที ่1)
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ฉบับที่ 5 / 2556

ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้ารับการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็น..
                                                    กรรมการจรรยาบรรณ 
       ท่านที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (1) เป็นสมาชิกสามัญ  

  (2) ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหน่ึงด้านใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ตามท่ีก�าหนดในข้อบังคบั            

       สภาวิชาชีพบัญชี 

  (3) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  (4) ไม่ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น

       ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

  (5) เป็นผู้ซึ่งมีความเที่ยงธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  

       เข้ารับการสรรหาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี 2556 แต่งตั้งเป็นกรรมการ

จรรยาบรรณ โดยมรีะยะเวลายืน่ค�าขอตัง้แต่วันที ่25 เมษายน ถึงวันที ่10 พฤษภาคม 2556 

ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. ณ สภาวิชาชีพบญัชี  

>> รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ใน www.fap.or.th 
>> หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
     หมายเลขติดต่อ 02-685-2516

FAP Newsletter No.54

   หลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) เป็นการ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทยเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไทยที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยอ้างอิงกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไทยท่ีได้มีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วหรือจะมีผลบังคับใช้ในระยะ

เวลาอันใกล้ เหมาะกับผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีต้องการจะทดสอบ

เพื่อยกระดับความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบัน  ท้ังน้ี 

ลักษณะข้อสอบการทดสอบแบ่งเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกก�าหนดให้ผู้เข้าทดสอบ

จัดท�างบการเงินรวมเป็นข้อบังคับ ส�าหรับส่วนที่สองเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอ่ืนๆโดยผู้เข้าทดสอบสามารถเลือก

ที่จะท�า 3 ข้อจากจ�านวนทั้งหมด 4 ข้อ 

         จากการทดสอบครั้งแรกท่ีผ่านมาในวันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2555 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีฯ มีความเห็นให้เผยแพร่ข้อสังเกต

ที่พบและตัวอย่างข้อสอบในครั้งแรก เพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างให้ผู้สนใจได้มี

แนวทางในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการสอบในครั้งต่อไปมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจ

สามารถดาวน์โหลดข้อสังเกตจากการทดสอบ และตัวอย่างข้อสอบได้ใน www.fap.or.th

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
เข้าร่วมทดสอบความรู้ในโครงการประกาศนียบัตร

การรายงานทางการเงินไทย



ภาพกิจกรรม

งานอบรมสมัมนา “เทคนคิการจดัท�าและย่ืนแบบ บช. 1 
                         ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.”
        สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้

จัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องใน หัวข้อ “เทคนิคการจัดท�าและยื่นแบบ บช. 1 ให้

ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2” ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรม

สัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดย

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดท�าและแสดงบัญชีรับจ่าย รวมถึง

ศึกษาตัวอย่างและวิธีการกรอกแบบ บช. 1 ตามประกาศ ป.ป.ช.ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้

รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 250 คน

AFA Council Meeting 110th  

และ IFAC- CAP Meeting  
 เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2556 นายพิชัย ชุณหวชิร นายก

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 

ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ และคณะฯ ตัวแทน

จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะ

กรรมการบริหาร สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน (ASEAN Federation 

of Accountants Council Meeting) ครั้งที่ 110 ณ ห้องประชุม 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนาย Kuy Lim 

ประธาน AFA คนปัจจุบันและตัวแทนสมาชิกจาก 10 ประเทศ

อาเซียน เข้าร่วมประชุม และในวันที่ 8-9 เมษายน 2556 IFAC  

เดินทางมาจัดการประชุมคณะ Compliance Advisory Panel 

(CAP) ของ IFAC ที่เป็นทีมงานให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่ประเทศ

สมาชิกในการปฏิบัติตาม Statement of Membership Obli-

gations(SMO)  ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท โดยได้ประสานขอ

ความร่วมมือสภาฯเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม รวมทั้งได้เชิญให้

สภาฯน�าเสนอภาพรวม/บทบาทของสภา หรือแลกเปลี่ยนความเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของไทย โดยวันที่ 6  เมษายน ได้มีการจัด

ท�า MRA workshop และจัดท�า SMO workshop    ในวันที่  

7  เมษายน 2556 ตามล�าดับ พร้อมร่วมท�ากิจกรรมเน่ืองใน

เทศกาลสงกรานต์ท่ีก�าลังถึงในไม่ช้าน้ีด้วย

Activity
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 สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้ท�าบัญชีที่รัก

ทุกท่านคะ ในจดหมายข่าวฉบับท่ีแล้ว ทางคณะกรรมการวิชาชีพ

บัญชีด้านการท�าบัญชีได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี MyGL 

และ MyIC ให้ทุกท่านทราบในส่วนของประวัติความเป็นมาของ

โปรแกรม และภาพรวมของระบบงานไปแล้วน้ัน ในจดหมายข่าว

ฉบับนี้ทางคณะกรรมการฯ จะได้น�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ

โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การใช้งานระบบบัญชี MyGL และ 

MyIC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน

การท�าบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.) ในการส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการจัดท�าบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยโครงการ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน ดังนี้

     1. เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบันทึกและจัดท�าบัญชีใน

การวางแผนธุรกิจ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

     2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมด้านวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้าน

การท�าบัญชี ให้สามารถสนับสนุนการบริหารธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

     3. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการน�าโปรแกรม MyGL และ My IC 

ไปใช้อย่างทั่วถึง

  คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชีได้ประสานงานกับ

สมาคม สสวท. โดยมีการก�าหนดแนวทางความร่วมมือและหน้าที่

ความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งสองไว้ดังนี้ สมาคม สสวท. จะรับ

ผิดชอบในการเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมไทยได้รู้จักและใช้งานโปรแกรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม ในขณะที่ทาง

สภาวิชาชีพบัญชีฯ    รับผิดชอบในส่วนของเน้ือหาการอบรม

การพัฒนาโปรแกรม โดยจัดให้มีการเก็บประวัติผู ้ใช้งานและ

รวบรวมค�าถาม ค�าแนะน�าจากผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถพัฒนา

โปรแกรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้

     โดยเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2556 คุณปริศนา ประหารข้าศึก 

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการท�าบัญชี เป็นตัวแทน

สภาวิชาชีพบัญชีฯ เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

ณ  ตึกสันติไมตรี  ท�าเนียบรัฐบาล  พร้อมกับสมาคม  สสวท. 

เพื่อรายงานปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผู ้ประกอบการ 

SME ไทย และในวันเดียวกันน้ี ยังได้ร่วมพิธีลงนามบันทึก       

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ 

สมาคม สสวท. เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการจัดท�าบัญชีด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีดีในการจัดท�ารายงานการ

เงินของธุรกิจ ในงานดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประชาสัมพันธ์

โปรแกรม MyGL และ MyIC เพื่อให้สมาชิกของ สมาคม สสวท. 

น�าไปใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งงานน้ีนับเป็นอีกบทบาท

หน่ึงท่ีส�าคัญของสภาวิชาชีพบัญชี   ท่ีมีส่วนช่วยในการยกระดับ

คุณภาพ และความน่าเช่ือถือของกระบวนการจัดท�ารายงาน

การเงินขององค์กร SMEs ประเทศไทยต่อไป

ระบบบญัช ีMyGL และ MyIC (ตอนที ่2)
โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

ในจดหมายข่าวฉบับหน้าทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�า
บัญชีจะได้น�าเสนอข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ทุกท่านทราบเป็นอันดับ
ต่อไปนะคะ ส�าหรับฉบับนี้ สวัสดีค่ะ...
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หากกล่าวถึงความคืบหน้าของ 7 วิชาชีพ เคลื่อนย้ายเสรี        

พบว่ามีอยู่ 2 วิชาชีพ หนึ่งในนั้นคือ “นักบัญชี” ที่ยังไม่มีข้อตกลง

ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) ระหว่างประเทศใน

อาเซียนด้วยกันอย่างเป็นทางการ มีเพียงกรอบความตกลงวางไว้

กว้างๆ เท่านั้น

    นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมสู่ 

AEC สภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า ภาพรวมของวิชาชีพ ทุกประเทศ

เห็นด้วยในหลักการว่า ต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายนักบัญชีเสรี    

แต่ในทางปฏิบัติจริง ยังเป็นไปไม่ได้ เพราะประเทศส่วนใหญ่ติดขัด

ข้อกฎหมายเดิมของตัวเอง เช่น ฟิลิปปินส์ รัฐธรรมนูญก�าหนดให้

อาชีพนักบัญชี เป็นอาชีพสงวน ห้ามคนต่างชาติเข้ามาท�า

     เช ่นเดียวกับไทยท่ียังติดขัดกฎหมายพระราชบัญญัติและ

กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องรวม 7-8 ฉบับ ขณะที่ขั้นตอนการแก้ไข

แต่ละฉบับต้องใช้เวลานาน MRA วิชาชีพบัญชีจึงยังไม่สามารถเกิด

ขึ้นได้เร็วๆนี้ แต่ละประเทศที่มีความพร้อมและอาจร่วมมือกันเอง

ก่อน เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้จับคู่กันอนุญาตให้นักบัญชี

ของอีกฝ่ายเข้ามาสอบใบอนุญาตและท�างานในประเทศตัวเองได้

สภาวิชาชีพบัญชี เตรียมพร้อมสู่อาเซียน..
1. สัมมนาปรับความรู้และทัศนคติ 8 ครั้ง

2. เปิดหลักสูตร 1 ปี ประกาศนียบัตรพิเศษนักบัญชี

                3. เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและ ขั้นกลาง

                   4. เปิดทดสอบมาตรฐานส�านักงานสอบบัญชี

                      5. พาไปดูงานในอาเซียน

    สุพจน์ กล่าวถึงความพร้อมของไทยว่า ไทยน่าจะขึ้นชื่อได้ว่า

มีนักบัญชีมากท่ีสุดในอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ข้ึนทะเบียนประกอบ

วิชาชีพบัญชีราว 5.8 หมื่นคน และมีผู้ถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต (CPA) 8,700 คน ขณะที่สถาบันผลิตนักบัญชี           

ทั่วประเทศมีกว่า 300 แห่ง ผลิตออกมาปีละไม่ต�่ากว่า 2 หมื่นคน 

ดังนั้นในแง่จ�านวนถือว่าไทยมีความพร้อม

    แต่ค�าถามใหญ่ที่คาใจสุพจน์ คือ บุคคลที่จบด้านบัญชีเข้ามาขึ้น

ทะเบียนกับสภาไม่เกินปีละ 2,000 คน หรือมีคนขึ้นทะเบียนปีละไม่ถึง 

10% แล้วที่เหลืออีกกว่า 90% หายไปไหน

      เบ้ืองต้นเขาประเมินว่า กว่า 90% ท่ีเหลือไปเป็นนักบัญชี

ในบรษิทัหรอืส�านักงานท่ีไม่ใหญ่มากนัก   ใช้เพยีงวุฒพิาณชิยศาสตร

บัณฑิตในการสมัครงาน ส่วนหนึ่งจึงไม่เห็นความจ�าเป็นในการขึ้น

ทะเบียน การพัฒนาทักษะของตัวเองไปจนถึงการสอบ CPA  ขณะ

ที่กลุ่มไม่ถึง 10% ส่วนใหญ่ท�างานกับบริษัทบัญชีข้ามชาติขนาด

ใหญ่ในไทย ได้แก่ เคพีเอ็มจี ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ดีลอยท์

และ เอินส์ท แอนด์ ยัง จึงมีประสบการณ์พร้อมสู่ต่างประเทศ

มากกว่า “เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีการ

เคลื่อนย้ายเสรีอย่างแท้จริง นักบัญชี 10% จะย่ิงไขว่คว้าโอกาสโต

ไปสู่ต่างประเทศ หรือท�างานกับชาวต่างประเทศในประเทศไทย 

ได้ความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ  ต่อเน่ือง  ขณะท่ีอีก  90% 

ซึ่งขาดทักษะจะยิ่งถูกกดให้อยู่ข้างล่าง มาตรฐาน โอกาส และ

ความสามารถของบุคลากร ยังคงกระจุกอยู่กับกลุ่มคนไม่ถึง 10% 

ที่ขึ้นทะเบียน น่ากังวลว่าช่องว่างระหว่างคน 10% และ 90% จะยิ่ง

ห่างออกไปจากปัจจุบัน”

    ปัญหาช่องว่างดังกล่าว กลายเป็นวาระส�าคัญของสภาวิชาชีพ

บัญชี ท่ีต้องเร่งจัดการ เริ่มจากปรับทัศนคติ และให้ความรู้แก่

นักบัญชีเก่ียวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน โดยจัดอบรมท้ังหมด 8 ครัง้ เริม่ครัง้แรก 16 พ.ค. น้ี

      ช่วงปลายปีน้ี  สภาจะเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพิเศษ 

นักบัญชี 1 ปี เพื่อยกระดับให้แก่ผู้ที่จบบัญชี แต่ขาดทักษะบัญชี

ข้ันสูง เบ้ืองต้นจะรับสมัครผู้เรียน 60 คน และระหว่างเรียนจะ

จัดโรดโชว์ไปยังสถานประกอบการ เพื่อยืนยันคุณภาพของ                    

ผู้จบหลักสูตรดังกล่าว และให้บริษัทชั้นน�าได้มาเลือกคนกลุ่มนี้เข้า

ท�างาน

      อีกหนึ่งภารกิจ คือ จะจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและ

ขั้นกลาง ช่วงหลังเลิกงานโดยจะเริ่มกิจกรรมในปลายปีนี้

     พร้อมกันนี้ สภายังพยายามสร้างมาตรฐานของส�านักงานบัญชี

ขนาดเลก็ให้สงูข้ึน   โดยปีท่ีผ่านมาได้ร่วมกับกรมพัฒนาธรุกิจการค้า

กระทรวงพาณชิย์   ต้ังส�านักงานสอบบัญชีคณุภาพและออกใบรบัรอง

ให้แก่ส�านักงานบัญชี 

      นอกจากน้ียังมีแผนพาส�านักงานบัญชีไปดูงานในอาเซียน 

โดยปีที่ผ่านมา ไปดูงานที่เมียนม่าร์

    นายสุพจน์ บอกว่า กลุ่มนักบัญชีท่ีมีโอกาสในอาเซียนอย่าง

เป็นรูปธรรมที่สุด คือกลุ่มผู้สอบบัญชี เนื่องจากเป็นสาขาที่มีการ

สอบมาตรฐานอย่างชัดเจนทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงสามารถ

มั่นใจคุณภาพของผู้ที่ท�างานข้ามแดนได้ อย่างไรก็ตาม การสอบใบ

อนุญาต ในแต่ละประเทศยังต้องสอบเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ

    ทั้งนี้ผู้ประกอบการวิชาชีพจะรอสภา

หรือภาครัฐ มาช ่วยอย ่างเดียวไม ่ได ้ 

เพราะถ้าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ปรับทัศนคติ

และพัฒนาตัวเองด้วย ความช่วยเหลือ

ก็จะไม่เกิดผลใดๆ สุดท้ายต้องเลือก

ว่าอยากจะ ”ข่ีกระแส” ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนน้ีก ้าวไป

ข้างหน้าหรือไม่

ขอบคุณข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
คอลัมภ์ ประชาคมอาเซียน
ฉบับวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

อุดช่องว่างนักบัญชี 
         เร่งพัฒนาคนก่อนเปิดเสรี  
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การประเมินตนเองเพื่อริเริ่มแนวทาง

การต่อต้านการคอรัปชั่น
จะเริ่มต้นท�าอย่างไรกันให้เป็นรูปธรรม (ตอนที่ 1)

การทุจริคคอรัปช่ันเกิดข้ึนทุกหนแห่งในประเทศไทยในช่วง

หลายปีท่ีผ่านมาดัชนีภาพลกัษณ์การทุจรติคอร์รปัช่ัน (Corruption 

Perceptions Index :CPI ) ในสายตาขององค์กรระหว่างประเทศ

ที่ชื่อว่า Transparency International (TI) ” ที่มีการจัดท�าดัชนี

เรื่องดังกล่าว (CPI) ในแต่ละประเทศทั่วโลก และเป็นดัชนีที่ได้รับ

การยอมรับในการใช้อ้างอิงประกอบการลงทุนทางตรงหรือการ

ลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนของบริษัทหรือกองทุนขนาด

ใหญ่ท่ัวโลก ผลของการจัดท�าดัชนีดังกล่าวประจ�าปี  2012  พบว่า

ประเทศไทยได้ 3.7 คะแนน อยู่อันดับที่ 88 จากทั้งหมด 174 

ประเทศ โดยไทยอยู่อันดับที่ 88 ร่วมกับประเทศซูรินาม แซมเบีย 

สวาซิแลนด์ มาลาวี และโมรอคโค (ได้ 88 คะแนนเท่ากันหมด) ส่วน

ประเทศที่มี CPI สูงที่สุดคือฟินแลนด์ เดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ (ได้

เท่ากันที่ 9.0 คะแนน) และประเทศที่ CPI ต�่าที่สุดคือ เกาหลีเหนือ 

โซมาเลีย และอัฟกานิสถาน (ได้เท่ากันที่ 0.8 คะแนน)

การจัดท�า CPI ใช้วิธีส่งแบบสอบถามให้องค์กร
ธุรกิจระหว่างประเทศ 10-13 หน่วยงานทั่วโลก 
(จ�านวนหน่วยงานทีต่อบแบบสอบถามอาจไม่เท่ากนัใน
แต่ละปี) โดยสอบถามในท�านองว่า “จากประสบการณ์
ท�างานของท่านในประเทศ A ท่านคิดว่าระบบราชการ
ของประเทศ A มีการคอร์รัปชันมากหรือน้อยแค่ไหน” 
หรือในบางปีก็ใช้การสุ ่มสอบถามจากสาธารณชน
และอาสาสมัครร่วมด้วย ดังนั้น CPI วัด “ความรู้สึก” 
ของหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ใช่จ�านวนใน
การคอร์รัปชันจริง สาเหตุที่ต้องวัดเช่นนี้เนื่องจาก
คอร์รัปชันเป็นกิจกรรมที่ตรวจสอบยาก ที่ตรวจพบก็
มกัเป็นเพยีงส่วนเดยีวของส่ิงทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด ดงันัน้  
TI จึงวัดระดับการคอร์รัปชันผ่าน “ภาพลักษณ์” ของ
ประเทศ ซึ่งท�าโดยการวัด “ความเชื่อมั่น” ของภาค
ธุรกิจที่มีต่อภาครัฐและระบบราชการในประเทศน้ัน 
อย่างไรก็ดี CPI สามารถสะท้อนภาพ “ระบบราชการ” 
ในประเทศหนึ่งว่ามี “ภาพลักษณ์” โปร่งใสมากน้อย
แค่ไหนในสายตาภาคธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ว่านี้คิด
จากประสบการณ์ที่นักธุรกิจต่างๆพบเจอมา สะท้อน 
“ความเชื่อมั่น”ของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อความ
โปร่งใสในประเทศนั้น

นักบัญชีย่อมมีส่วนร่วมลดภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปช่ันเพื่อ

เพิ่มความเช่ือม่ันของนักลงทุนท้ังภายในประเทศและจากต่าง

ประเทศท่ีมีต่อภาพลักษณ์ความโปร่งใสของบริษัทท่ีท่านท�างาน

ได้และย่อมเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การปราศจากการทุจริต

คอรัปชั่นด้วยเริ่มต้นประเมินตนเองตามแนวทางของ TI ที่ได้รับ

การปรับปรุงและปรับให้เข้ากับจุดเริ่มต้นของการต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่นโดยใช้แบบประเมินเองดังกล่าวที่เป็นภาษาไทย และแบบ

ประเมินตนเองได้แสดงหลักเกณฑ์ท่ีเป็นพื้นฐาน  (base line) 

ของหลักการปฏิบัติ ท่ีดีและเป ็นท่ียอมรับในการต่อต ้านการ

คอร์รัปชั่น..

ค�าถามหลักส�าหรับหลักเกณฑม์ีดังต่อไปนี้ 

  1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นหรือไม่ ?

  2. บริษัทมีขั้นตอนเพื่อก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไป

      ปฏิบัติหรือไม่ ?

  3. บริษัทได้น�าขั้นตอนเหล่านั้นไปปฏิบัติหรือไม่ ?

  4. บริษัทได้มีการรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อ   

      ต่อต้านการคอร์รัปชั่นหรือไม่ ?

รายละเอียดของกระบวนการและแนวทางในการประเมินตนเองเป็น
อย่างไร? ผมขอน�าเสนอในตอนต่อไปครับ...
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หนังสือรับรองจากผู้บริหาร 
(Representation letter)

มิงกาลาบา ชาวออดิท

     ฉบับน้ีขอแนะน�าค�าทักทายท่ีเป็นภาษาพม่า เน่ืองจากช่วงน้ี

ก�าลังเป็นท่ีจับตาของนักลงทุนท้ังหลายท่ีจะเข้าไปหาช่องทางใน

การท�าธุรกิจ  ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีธุรกิจต้องมีการจัดท�ารายงานทาง

การเงินและมีการตรวจสอบบัญชี โดยที่มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

สอบบัญชีของพม่า ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของ IFAC เช่น

กนั ดังนั้นการที่ประเทศไทยใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็นสากล    

จึงท�าให้ชาวออดิทของไทยมีความรู ้ความสามารถเพียงพอท่ีจะ

เข้าไปปฏิบัติงานในพม่าได้ หากมีการเปิดเสรีด้านวิชาชีพสอบบัญชี

     ส�าหรับในครั้งน้ี  จะขอพูดถึงเรื่องส�าคัญเรื่องหน่ึง ในช่วงของ

การเสร็จสิ้นงานปฏิบัติงานสอบบัญชี    นั่นคือ การขอหนังสือรับรอง

จากผู้บริหาร (Representation letter) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง

ไปจากเดิมพอสมควร โดยตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 580 

หนังสือรับรองจากผู้บริหาร ถือเป็นหลักฐานการสอบบัญชีประกอบ

อย่างหน่ึง แต่มิใช่เป็นหลักฐานการสอบบัญชีท่ีจะทดแทนวิธีการ

ตรวจสอบอื่นหรือหลักฐานการสอบบัญชีอื่น ดังนั้น แนวคิดที่ว่าการ

ขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารจะขอเม่ือผู้สอบบัญชีไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีในบางเรื่องเพ่ือน�ามาประกอบการพิจารณา

แสดงความเห็นต่องบการเงินได้จึงไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชียังคง

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้หลักฐานการสอบ

บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ และเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ

รับรองจะใช้เพื่อสนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้มา

เท่านั้น  

     ผู้สอบบัญชีต้องขอให้ผู้บริหารจัดท�าหนังสือรับรองว่า  ผู้บริหาร

ได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการน�าเสนองบการ

เงินอย่างถูกต้องตามท่ีควร รวมท้ังรับรองว่าผู้บริหารได้ให้ข้อมูล

ทั้งหมดแก่ผู้สอบบัญชี ให้ผู้สอบบัญชีเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่   

ตกลงไว้แล้ว และรายการค้าทั้งหมดได้รับการบันทึกและรวมอยู่ใน

งบการเงินแล้ว นอกจากเนื้อหาหลักตามที่กล่าวไว้แล้ว มาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับอื่นๆ ยังก�าหนดประเด็นที่จ�าเป็นต้องเพิ่มลงไป

ในหนังสือรับรอง    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ในเรื่องดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240  ก�าหนดให้ผู้บริหาร

รับรองว่าทราบถึงความรับผิดชอบของตนในการออกแบบ  การน�า

ไปปฏิบัติและการคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในท่ีจะใช้ป้องกันและ

ตรวจจับการทุจริต รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

การทุจริตหรือข้อสงสัยการทุจริตที่กระทบกับกิจการแล้ว

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 ก�าหนดให้ผู้บริหาร

รับรองว่าได้เปิดเผยข้อมูลท่ีทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามหรือข้อสงสัย

ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับซึ่งควรน�ามาพิจารณา

ถึงผลกระทบในการจัดท�างบการเงินให้กับผู้สอบบัญชีอย่างครบ

ถ้วนแล้ว 

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 ก�าหนดให้ผู้บริหาร

ต้องระบุถึงความเชื่อมั่นว่า ผลกระทบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขจะไม่เป็นสาระส�าคัญต่องบการ

เงินโดยรวม และผลสรุปของรายการดังกล่าวต้องรวมไว้ในหรือ

แนบไว้กับหนังสือรับรองของผู้บริหารด้วย

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501 ก�าหนดให้ผู้บริหาร

รับรองว่าผลกระทบของทุกคดีความและ การฟ้องร้องเท่าที่ทราบ

ท้ังหมดท้ังท่ีเกิดข้ึนแล้วหรือท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนซึ่งควรน�ามา

พิจารณาในขณะจัดท�า งบการเงินได้ถูกเปิดเผยต่อผู ้สอบบัญชี 

และได้มีการบันทึกบัญชีและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามแม่บท 

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 ก�าหนดให้ผู้บริหาร

รับรองว่าผู้บริหารหรือผู้มีหน้าท่ีในก�ากับดูแลเช่ือว่าข้อสมมติท่ีใช้

ในการจัดท�าประมาณการมีความสมเหตุสมผลหรือไม่

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550 ก�าหนดให้ผู้บริหาร

รับรองว่ากิจการได้บันทึกบัญชีและเปิดเผยความสัมพันธ์และ

รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในงบการเงินอย่าง

เหมาะสมตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 ก�าหนดให้ผู้บริหาร

รับรองว่าเหตุการณ์ภายหลังวันที่ใน งบการเงินทุกรายการซึ่งต้อง

ปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ได้มีการปรับปรุง

รายการ หรือเปิดเผยข้อมูลแล้ว

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 ก�าหนดให้ผู้บริหาร

รับรองเก่ียวกับแผนงานในอนาคตและความเป็นไปได้ของแผนงาน

จากผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 ก�าหนดให้ผู้สอบบัญชี

ต้องขอหนังสือรับรองเป็นการเฉพาะส�าหรับเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปรับปรุงย้อนหลังเพื่อแก้ไขการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส�าคัญในงบการเงินงวดก่อน ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อมูล

เปรียบเทียบ

โดย...คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
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        ประเด็นต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใส่ไว้ในหนังสือรับรองตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้สอบบัญชีจ�าเป็นต้องชี้แจงให้ผู้บริหารของกิจการรับทราบ
และท�าความเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆดังกล่าว และที่ส�าคัญอย่าลืมว่าวันที่
ในหนังสือรับรองจากผู้บริหารต้องใกล้เคียงกับวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเท่าที่จะสามารถท�าได้ซึ่งโดยปกติแล้วควรเป็น
วันเดียวกับวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่ต้องไม่ใช่ลงวันที่หลังจาก
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

       ก่อนจาก ขอแจ้งให้ทราบอีกเรื่องว่า 

ขณะน้ีเราได้รวบรวมค�าถามเก่ียวกับ

การ จัดท� ารายงานของผู ้ สอบบัญชี

ท่ีได้รับท้ังทางอีเมล์และทางโทรศัพท์ 

โดยท�าเป็นลักษณะค�าถาม - ค�าตอบ

ท่ีท่านสมาชิกมักจะสงสัยเก่ียวกับการ

จัดท�ารายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งถ้าหาก

เพือ่น ๆ ยังไม่ได้รบัทราบข่าวสารดังกล่าว

หรือต ้องการ ท่ีจะดาวน ์ โหลดมาเก็บไว ้ ใช ้อ ่ านประกอบ

การปฏิบัติงาน ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสภาฯในหัวข้อ

ข่าวบัญชีด้านการสอบบัญชีเช่นเคยครับ

ส�าหรับฉบับนี้ “ตั่มเบียด” ครับ 
(มาเป็นพม่า ตอนลากลายเป็นเวียดนาม ซะแล้ว)

หนังสือรับรองจากผู้บริหาร 

(Representation letter) หมายถึง ค�ารับรองที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร ที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากผู้บริหาร

เพือ่ยนืยนัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรอืเพือ่สนบัสนนุหลักฐาน

การสอบบัญชีอ่ืน ถือเป็นหลักฐานการสอบบัญชี

ประกอบอย่างหนึ่ง ไม่สามารถใช้ทดแทนวิธีการตรวจ

สอบอื่นหรือหลักฐานการสอบบัญชีอื่นได้ ดังนั้น 

แนวคิดที่ว่าการขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารจะขอ

เมื่อผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี

ในบางเรื่องเพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาแสดง

ความเห็นต่องบการเงินจะใช้ไม่ได้อีกแล้ว แต่เน้ือหา

ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรอง จะใช้เพื่อสนับสนุน

หลักฐานการสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีได้มาเท่าน้ัน 
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Audit Quality Focus

                         ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง       

ส�าหรับฉบับนี้ จะกล่าวถึงองค์ประกอบที่ 2 ของมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ  ฉบับที่ 1  (TSQC1)  คือ  ข้อก�าหนดด้าน

จรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง 

1. ความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงาน

2. ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง (Relevant Ethical     

    Requirements)

3. การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มี

    ลักษณะเฉพาะ

4. ทรัพยากรบุคคล

5. การปฏิบัติงาน

6. การติดตามผล

ท�าไมเราต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ???
      ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19)  พ.ศ. 2553   

ได้ก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้หมวด

ที่ 2 ถึงหมวดที่ 7 อันประกอบด้วย (1) ความโปร่งใส  ความเป็น

อิสระ  ความเที่ยงธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริต (2) ความรู้ความ

สามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (3) การรักษาความลับ 

(4) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ (5) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่

ให้ และ (6) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ทั่วไป

  ส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ของจรรยาบรรณข้างต้นโดยเคร่งครัด เนื่องจากมีบุคคลหลายฝ่าย

น�ารายงานทางการเงินไปใช้ และจะส่งผลกระทบต่อสาธารณะ    

ในวงกว้าง   ส�านักงานและผู้สอบบัญชีจึงต้องมีมาตรการหรือระบบ

ในส�านักงานท่ีท�าให้ม่ันใจว่า บุคลากรของส�านักงานทุกคนได้

ปฏิบัติตามนโยบายและข้อก�าหนดของจรรยาบรรณโดยสม�่าเสมอ

และครบถ้วน หากมีกรณีฝ่าฝืน จะต้องมีการลงโทษท้ังทางวินัย

และด้านผลตอบแทนของบุคคลนั้น อนึ่งเพื่อให้มีการตระหนักและ

เป็นการส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมในเรื่องคุณภาพในองค์กร                           

      

    ตามข้อก�าหนดของ TSQC1 ส�านักงานต้องจัดให้มีนโยบาย

และวิธีปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับจรรยาบรรณในเรื่องความเป็น

อิสระ เช่น ต้องก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานต้องให้

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานของลูกค้ารวมท้ังขอบเขตของการให้

บริการแก่ส�านักงาน และบุคลากรของส�านักงานต้องแจ้งให้

ส�านักงานทราบทันทีหากเกิดกรณีท่ีอาจกระทบกับความเป็น

อิสระ เพื่อให้ส�านักงานสามารถประเมินผลกระทบโดยรวม และ

พิจารณาด�าเนินการอ่ืนใดเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับอุปสรรคความ

เป็นอิสระตามท่ีจ�าเป็นได้ นอกจากน้ันยังรวมถึงมาตรการการ

หมุนเวียนผู ้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานหรือพนักงานงานอาวุโส 

และการให้บุคลากรของส�านักงานจัดท�าหนังสือยืนยันเก่ียวกับ

ความเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์  :  แนะน�าหลักสูตรอบรม TSQC1   
ขณะนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ   ได้จัดหลักสูตรอบรมด้าน  TSQC1 
2 หลักสูตร  ดังนี้
   1. หลักสูตรพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1  ที่จะมีผลบังคับใช้ปี พ.ศ. 

2557  เหมาะส�าหรับบุคคลที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมด้าน TSQC1 

มาก่อน - รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2556  ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

       2.  หลักสูตรเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึก  ส�าหรับส�านักงาน

สอบบัญชี  เหมาะส�าหรับผู้ผ่านการอบรม TSQC1 มาก่อนหรือ     

มีประสบการณ์การปฏิบัติตาม TSQC1 มาแล้ว - รุ่นที่ 1  วันที่ 10-

11 กรกฎาคม 2556  ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ   (พิเศษ.......หลักสูตรนี้ 
แจกคู่มือการปฏิบัติตาม TSQC1 ส�าหรับส�านักงานสอบบัญชีขนาด
กลางและเล็กด้วย)
         ส�าหรับท่านผู้สนใจหลักสูตรดัง

กล่าว สามารถดูรายละเอียดท่ีเวบไซต์

ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  หรือ     โทร. 

02-685-2500 ต่อ  2526, 2583  หรือ 

E-mail :  marketing@fap.or.th 
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม สถานที่จัดอบรม

 พ.ค.

2556 

 

ส. 18 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด รุ่นทีี่ 1/56

บรรยายโดย :  รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.-อา. 

18-19,25-26 พ.ค.

1-2, 8-9, 15-16,

22-23 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8 

(หลักสูตรเต็ม 11วัน) สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได ้

บรรยายโดย :   รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

                   คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

                   ดร.พรสิริ ปุณเกษม

                   คุณวันชัย พิทักษ์กรณ์

                   คุณวิภาวรรณ ประมูลความดี

                   ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย

                   คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

                   คุณสุวิมล กุลาเลิศ

                   คุณอ�านวย อุทัยรังษี

สมาชิก 20,000 บาท บุคคลทั่วไป 23,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 18 พ.ค. 56 

09.00-12.15 น.

(ครึ่งวันเช้า)

โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ที ่8

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง   บทบาทและหน้าที่งานตรวจสอบภายใน

บรรยายโดย :  คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ CIA ,CFE               

สมาชิก 1,200 บาท   บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. 19 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง   การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บรรยายโดย :   คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต CPA,CIA,CPIA,QIA                     

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.-อา.

18-19 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/56

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

สมาชิก 4,200 บาท   บุคคลทั่วไป 4,800 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 25 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น. 

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง  การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM 

ของแต่ละระบบงาน

บรรยายโดย :  ดร.พรสิริ ปุณเกษ

                  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต                 

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตารางอบรมสัมมนา
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม สถานที่จัดอบรม

 พ.ค.

2556 

 

อา. 26 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง การวางแผนงานบริหารงานตรวจสอบประจ�าปี

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ CPA

                  คุณสุวิมล กุลาเลิศ CPA ,CIA                 

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พ.-พฤ.

29-30 พ.ค. และ

5 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 1/56   (วิชา การบัญชี 1) 3 วัน  

บรรยายโดย :   คุณพจนัคร  ปักษี

                   คุณไพศาล  บุญศิริสุขพงษ์

                   คุณวันดี  ลีวรวัฒน์

สมาชิก 3,400 บาท บุคคลทั่วไป 3,600 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

 มิ.ย.

2556

ส. 1 มิ.ย. 56

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8

เรื่อง  วิธีการวางแผนงานตรวจสอบระบบงาน

บรรยายโดย :    ดร.พรสิริ ปุณเกษม

                    คุณสุวิมล กุลาเลิศ CPA ,CIA          

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.-อา.

1 มิ.ย. 56 

09.00-16.30 น.

2 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

แนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนส�าหรับนักบัญชี รุ่นที่ 1

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง   การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บรรยายโดย :   รองศาสตราจารย์ดวงมณี  โกมารทัต

                   คุณพัฒนพงศ์  อิทธิผลิน

                   รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ

                   คุณสุวัฒน์  ปริญญาปริวัฒน์

                   คุณณัฎฐินี  สักพนาเวศ                  

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. 2 มิ.ย. 56  

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8 

เรื่อง เทคนิคการจัดท�ากระดาษท�าการ (Audit Documents)

บรรยายโดย :       คุณวิภาวรรณ ประมูลความดี CPA,CIA,CFSA

                       คุณสุวิมล กุลาเลิศ CPA ,CIA

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อ. 4 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

 

สนทนาภาษาบัญชี ปีที่ 1 “พัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ครั้งที่ 2/56 เตรียมความพร้อมทางด้านการสอบบัญชี

 Internal Auditing Certificate Program (IACP)

บรรยายโดย :       คุณประสัณห์  เชื้อพานิช

                       คุณณัฐเสกข์  ฉิมโฉม

                       ผศ.ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์

                       คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์            

สมาชิก 1,000 บาท   บุคคลทั่วไป 1,400 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม สถานที่จัดอบรม

 มิ.ย.

2556

 

ระหว่างวันที่ 7 

มิ.ย. ถึง

วันที่ 20 ก.ค. 56

09.00-16.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 2 

(อบรมเฉพาะวันศุกร์ และเสาร์)

บรรยายโดย :  คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ / คุณปริศนา ประหารข้าศึก

                  คุณภัทรลดา สง่าแสง / รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

                  คุณวารุณี ปรีดานนท์ / ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์

                  คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล / ผศ.สมชาย ศุภธาดา

                  คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์               

สมาชิก 39,590 บาท   บุคคลทั่วไป 44,940 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 8 มิ.ย. 56 

09.00-16.30 น.

ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 1/56 

บรรยายโดย :  คุณชุมพร เสนไสย

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 8 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ที ่8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง  วิธีการรายงานการตรวจสอบ

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ CPA

                  คุณสุวิมล กุลาเลิศ CPA ,CIA

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. 9 มิ.ย. 56  

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง    การตรวจสอบทุจริต

บรรยายโดย :  คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ CIA ,CFE

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา.

9 และ16 มิ.ย. 56  

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 1/56   

(วิชา การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์) 2 วัน  

บรรยายโดย :  คุณปิยะพัชร์  อัศวจินดากรณ์

สมาชิก 2,300 บาท   บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

จ. และ พฤ.

10 และ 12 

มิ.ย. 56  

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 1/56   

(วิชา การสอบบัญชี 2) 2 วัน 

บรรยายโดย : คุณสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ 

สมาชิก 2,300 บาท   บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อ. และ พฤ.

10 และ13 มิ.ย.56  

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 1/56   

(วิชา การบัญชี 2) 2 วัน

บรรยายโดย : รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ

สมาชิก 2,300 บาท   บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พ.-พฤ.

12-13 มิ.ย. 56

09.00-17.00 น.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภาพฉบับที่ 1 (TSQC1)   

บรรยายโดย :   คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ / คุณโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ

                   คุณเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ / คุณชวนา  วิัวัฒน์พนชาติ

                   คุณจิรณัฐ  กูลมงคลรัตน์ / คุณธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล

สมาชิก 3,500 บาท   บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม สถานที่จัดอบรม

 มิ.ย.

2556

 

ศ.-ส.

14 มิ.ย. ถึง

30 ส.ค.56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556  รุ่นที่ 1/56 (หลักสูตรเต็ม 19 วัน) 

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้

บรรยายโดย :  กรรมการคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี และ    

                  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี               

สมาชิก 29,000 บาท   บุคคลทั่วไป 32,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 15 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ที ่8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ CPA

                  ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย CPA

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. 16 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

งบประมาณเพื่อการวางแผน และท�าก�าไร รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  ผศ.สมชาย ศุภธาดา

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. 16 มิ.ย. 56  

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ที ่8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

บรรยายโดย :  คุณอ�านวย อุทัยรังษี CISA,CISSP

                  คุณวันชัย พิทักษ์กรณ์ CISA

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อ.-พ.

18-19 มิ.ย. 56  

09.00-16.30 น.

สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 1/56 

บรรยายโดย :  คุณสายฝน  อินทร์แก้ว

                  คุณชูพงษ์  สุรชุติกาล

                  คุณสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง

                  คุณจิรณัฐ  กูลมงคลรัตน์

สมาชิก 3,500 บาท   บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พ. 19 มิ.ย. 56 

09.00-16.30 น.

เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณสาโรช ทองประค�า

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พ. และ พฤ.

20 และ 26 มิ.ย 56  

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 1/56   

(วิชา การสอบบัญชี 1) 2 วัน 

บรรยายโดย : คุณบุญเลิศ  กมลชนกกุล

สมาชิก 2,300 บาท   บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 22 มิ.ย. 56

09.00-12.15 น.

อา. 30 มิ.ย.56  

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 1/56   

(วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1) 1 วัน ครึ่ง

บรรยายโดย : คุณอนุจิต  แก้วร่วมวงศ์

                 คุณชัยณรงค์  โชไชย

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม สถานที่จัดอบรม

 มิ.ย.

2556

 

ส. 22 มิ.ย. 56

13.15-16.30 น.

ส. 6 ก.ค. 56  

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 1/56   

(วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2) 1 วัน ครึ่ง

บรรยายโดย : คุณอนุจิต  แก้วร่วมวงศ์

                  คุณเกษม  เกียรติเสรีกุล

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 22 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง  การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ CPA

                  คุณสุวิมล กุลาเลิศ CPA ,CIA

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. 23 มิ.ย. 56  

09.00-12.15 น.

(ครึ่งวันเช้า)

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง  บทบาทการให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

       13.00-16.00 ทดสอบ
บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ CPA                           

สมาชิก 1,200 บาท   บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อ. 25 มิ.ย. 56 

09.00-16.30 น.

การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/56   

เรื่อง  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

บรรยายโดย :  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ก.ค.

2556

อา. 7 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่ส�าคัญ รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ

สมาชิก 2,200 บาท   บุคคลทั่วไป 2,700 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พ. 10 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

เจาะลึกภาษีอากร ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณสาโรช ทองประค�า

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พ.-พฤ.

10-11 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1)

ส�าหรับส�านักงานสอบบัญชี

บรรยายโดย : คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ / คุณโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ

                 คุณเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ / คุณชวนา  วิวัฒน์พนชาติ

                 คุณจิรณัฐ  กูลมงคลรัตน์ / คุณธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล

สมาชิก 5,000 บาท   บุคคลทั่วไป 6,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 13 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย : รศ.อุษณา ภัทรมนตรี

สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 3,000บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. 14 ก.ค. 56 

09.00-17.00 น.

Corporate Finance 

บรรยายโดย : คุณศรัณย์  สุภัคศรัณย์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม สถานที่จัดอบรม

 มิ.ย.

2556

 

ศ. 19 ก.ค. 56 

09.00-16.30 น.

การอบรมสัมมนาธุรกิจ SMEs เรื่อง “การบัญชีและการวางแผนภาษี

ส�าหรับธุรกิจทั่วไป”  (สาขาเชียงใหม่)

บรรยายโดย : คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ช�าระภายในวันที่ 12 ก.ค. 56

สมาชิก 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท (รวม VAT)

ช�าระตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.56

สมาชิก 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม VAT)

ห้องทิพย์พิมาน

โรงแรมเชียงใหม่

แกรนด์วิว

จ.เชียงใหม่

ส.-อา.

27-28 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

การจัดท�ารายงานการเงนิทีน่่าเช่ือถือตามกรอบแนวทาง COSO-ERM รุ่นที ่1/56 

บรรยายโดย :  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต / รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

                  ดร.พรสิริ ปุณเกษม / คุณสุวิมล กุลาเลิศ

                  คุณอนุวัฒน์ จงยินดี / รศ.อุษณา ภัทรมนตรี

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.ค.

2556

ศ.-ส.

2-30 ส.ค. 56 

09.00-16.00 น.

ประกาศนียบัตร Professional Controller

บรรยายโดย :  คุณปริศนา ประหารข้าศึก / รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

                  รศ.ดวงมณี โกมารทัต / ผศ.สมชาย ศุภธาดา

                  อาจารย์ธนเดช มหโภไคย / คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

                  คุณสาโรช ทองประค�า / คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาศ

                  คุณสุวิมล กุลาเลิศ / คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

                  คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ / คุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล

                  คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์                    

สมาชิก 24,000  บาท   บุคคลทั่วไป 28,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.-อา.

3-4 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น.

เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน  

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ

                  คุณสุวิมล  กุลาเลิศ

สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ศ.16 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 2/56

To Understand All TFRS for NPAEs

บรรยายโดย :  รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สมาชิก 1,500 บาท   บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.-อา.

17-18 และ

24-25 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณบุญเกียรติ  เดชะวรานนท์

                  คุณจักรพงษ์  วงศ์วัน / คุณปิยะพัชร์  อัศวจินดากรณ์

                  คุณมานิต  พาณิชย์กุล / คุณวรางคณา  มุสิกะสังข์

                  คุณวันชัย  พิทักษ์กรณ์ / คุณอ�านวย  อุทัยรังษี

สมาชิก 7,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.-อา.

24 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น.

25 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

แนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนส�าหรับนักบัญชี รุ่นที่ 2

บรรยายโดย :   รองศาสตราจารย์ดวงมณี โกมารทัต

                   คุณพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน

                   รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

                   คุณสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์

                   คุณณัฎฐินี สักพนาเวศ

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21
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หลักสูตร ............................................................................................................................................................................... รุ่นที่ ...................................................................................................................... 

วันที่ ..................................................................................................................................................................................... สถานที่ .................................................................................................................. 

ท่านทราบการอบรมหลักสตูรนี้จากที่ใด     เว็บไซต์     อีเมล์     ไปรษณีย์     อื่นๆ ระบุ ....................................................................................................................................................................

กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม/สัมมนา (ตัวบรรจง)

1. นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ................................................................................ ต�าแหน่ง ..................................  เป็นสมาชิกสภาฯ หมายเลข  .......................................................   ไม่เป็นสมาชิกสภาฯ 

 บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ........................................................................ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ................................................. ผู้ท�าบัญชีรหัสเลขที่ ............................................................

 โทรศัพท์มือถือ ................................................................................................................................................. E-mail .......................................................................................................................................... 

2. นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ................................................................................ ต�าแหน่ง ..................................  เป็นสมาชิกสภาฯ หมายเลข  .......................................................   ไม่เป็นสมาชิกสภาฯ 

 บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ........................................................................ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ................................................. ผู้ท�าบัญชีรหัสเลขที่ .............................................................

 โทรศัพท์มือถือ ................................................................................................................................................. E-mail .......................................................................................................................................... 

3. นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ................................................................................ ต�าแหน่ง ..................................  เป็นสมาชิกสภาฯ หมายเลข  .......................................................   ไม่เป็นสมาชิกสภาฯ 

 บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ........................................................................ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ................................................. ผู้ท�าบัญชีรหัสเลขที่ .............................................................

 โทรศัพท์มือถือ ................................................................................................................................................. E-mail .......................................................................................................................................... 

กรุณาระบุ ชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ออกใบก�ากับภาษี   ออกใบเสร็จในนามบุคคล   ออกใบเสร็จในนามบริษัท/ส�านักงาน (ตัวบรรจง)

ที่ท�างาน : บริษัท/ส�านักงาน ................................................................................................................................... ทีต่ัง้/ทีอ่ยู ่................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสาร ...................................................................................... (E-mail: กลาง) ......................................................................................

(เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านและการติดต่อประสานงาน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย จักขอบคุณยิ่ง)

ขอสมัครเข้าร่วมการอบรม พร้อมช�าระค่าอบรมล่วงหน้า เป็นเงินจ�านวน ........................................................บาท เมื่อวันที่................................................. บาท โดย

  น�าฝากเงินสด /เช็คเข้าบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

   ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 0 8 5 - 0 0 6 1 3 4 - 2
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาอโศก เลขที่บัญชี 0 3 2 - 4 5 9 2 6 1 - 6
   ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่อยสุขุมวิท  เลขที่บัญชี 6 1 1 - 2 0 3 3 7 7 - 5
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกอโศก เลขที่บัญชี 1 0 9 - 1 3 7 2 6 1 - 4
    ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 9 2 5 - 0 0 3 7 7 3 - 7
  แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”

  ธนาณัติสั่งจ่าย “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” ปณศ. (พ) พระโขนง

  เงินสด ช�าระพร้อมใบสมัคร ณ ที่ท�าการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)โปรดแจ้งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินผ่านเครื่องโทรสารหมายเลข 0-2685-2503, 0-2685-2539

  หรือ marketing@fap.or.th และกรุณาน�าใบฝากเงินสด/เช็ค/ธนาณัติ มาแสดงในวันสัมมนาฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนและรับใบก�ากับภาษี

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิการเข้าอบรมส�าหรับผู้ที่ส่งใบสมัคร และช�าระเงินครบถ้วนก่อนเป็นล่วงหน้า โดยจะถือตามความครบถ้วนของใบสมัครและหลักฐานการช�าระเงินผ่านธนาคาร หรือหลักฐานการส่ง

ธนาณัติ ที่ส่งไปพร้อมกันทางโทรสารหมายเลข 0-2685-2503 หรือ 0-2685-2539 หรือทาง e-mail: marketing@fap.or.th เท่านั้น พร้อมทั้งน�าหลักฐานการช�าระเงินมาแสดงในวันอบรมด้วย

หมายเหตุ

1. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นองค์กรไม่เข้าข่ายลักษณะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

3. กรณีใช้สิทธิในอัตราสมาชิกหรือสิทธินิติบุคคลท่ีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะออกใบก�ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในนามสมาชิก หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

4. ในการขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 5 วันท�าการ ก่อนวันอบรม ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯจ�าเป็นที่จะขอหักเงิน 30% จากอัตราค่าอบรมเป็นค่าด�าเนินการ โดยระบุเป็น  

 เงินสนับสนุนกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในใบเสร็จรับเงิน หากผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมล่าช้ากว่าก�าหนดดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทั้งจ�านวน

5.  การเข้ารับการอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรของสภาฯ เป็นสิทธิเฉพาะของผู้สมัครที่ระบุชื่อในใบสมัครเท่านั้น สภาฯไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนผู้แทนเข้ารับการอบรม 

     ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมและประสงค์จะโอนสิทธิให้บุคคลอื่น จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 3 วันท�าการ ก่อนวันอบรมตามวันและเวลาที่ต้องการ แต่ทั้งนี้หากประสงค์ 

 จะเปลี่ยนแปลงชื่อหรือโอนสิทธิการเข้ารับการอบรม/สัมมนาให้บุคคลอื่น โปรดแจ้งสภาฯ ล่วงหน้า 3 วันท�าการก่อนการอบรม/สัมมนา

6.  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่อบรมได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 ลงชื่อ....................................................................................................................................ผู้สมัคร

 วันที่..............................................................เบอร์ติดต่อ..................................................................

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS
UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ใบสมัคร



หากท่านต้องการอ่าน FAP Newsletter ย้อนหลัง

สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ www.fap.or.th

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขท่ี 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   โทรศัพท์ 02-685-2500 ต่อ 2526, 2583, 2555-2560, 2572-2574
โทรสาร 02-685-2503, 02-685-2539, 02-685-2512  (สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3)  (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)
Website : www.fap.or.th E-mail: marketing@fap.or.th

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนุญาตพเิศษท่ี 209/2552
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

สิง่ตพิีมพ์
 จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

 ไม่มารับตามก�าหนด

 ไม่มีเลขที่บ้านตามท่ีจ่าหน้า

 ไม่ยอมรับ

 ไม่มีผู้รับตามท่ีจ่าหน้า

 เลิกกิจการ

 ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

FAP Newsletter ฉบับที่ 5

ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯจะจัดท�าในรูปเล่มแค่เพียง 6 ฉบับ

หากสมาชิกท่านใดต้องการรับ FAP Newsletter ฉบับต่อๆ ไป

กรุณาส่ง e-mail ของท่าน มาที่ Fapnewsletter@fap.or.th


