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	 สวัสดีครับทุกท่าน	ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้มีโอกาสกล่าวทักทายทุกท่านผ่าน	FAP	Newsletter		ในฉบับนี้	ผมรู้สึกเป็นเกียรติ

อย่างย่ิงที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	 ซึ่งจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะ

เวลาเกือบ	2	ปีแล้วที่ผมได้เข้ามาดูแลคณะนี้

	 เรื่องการศึกษานั้น	ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่และส�าคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงความส�าคัญและให้ความใส่ใจเพื่อก่อให้เกิด

การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางการบัญชีของเรา	 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี	 ตามที่องค์กรสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติก�าหนด	 รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของคณาจารย์ที่สอน

วิชาการบัญชี

	 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น	 ทางคณะกรรมการฯ	 ได้ด�าเนินการตามแผนงานที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดแนวทางไว้	 อย่างแรก

เลยคือการพัฒนา	ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการกล่ันกรองหลักสูตรวิชาบัญชีของสถาบันการศึกษาให้มีความรวดเร็วและชัดเจน

เพื่อรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ	 และ

การพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	คณะกรรมการฯ	ได้ด�าเนินการแต่งตั้งและจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพ

บัญชี	 เพื่อหารือและท�าความเข้าใจหลักการในการพัฒนาหลักสูตรให้กับสถาบันต่างๆ	ก่อนที่สถาบันจะยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ	การสัมมนา

ดังกล่าวทางคณะกรรมการฯ	ได้จัดขึ้นแล้ว	1	ครั้ง	เมื่อเดือนธันวาคม	2554	และจะจัดอีกครั้งในวันที่	8	มิถุนายน	2556		ซึ่งได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีจากผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี

	 นอกจากนี้	 ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพให้แก่คณาจารย์ด้านการบัญชีนั้น	 ทางคณะกรรมการฯ	 ได้ร่วมมือกับสาขาในภูมิภาค

ในการจัดอบรมและสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย	 เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 โดยมีการจัดสัมมนาขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น	

และวางแผนจะจัดในครั้งต่อไปภายในปีนี้	 ซึ่งผมเล็งเห็นว่าการจัดสัมมนานี้เป็นโอกาสอันดี	 ที่จะท�าให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้มีโอกาสใกล้ชิด	

พูดคุย	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 รวมถึงรับทราบปัญหาหรือค�าแนะน�าต่างๆ	 จากคณาจารย์และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในแต่ละภูมิภาค	

อนึ่ง	หากสถาบันหรือหน่วยงานใดจะจัดอบรมและต้องการวิทยากร			ทางคณะกรรมการฯ	มีความยินดีที่จะประสานกับสภาวิชาชีพบัญชี

ในการจัดหาวิทยากรเพ่ือบรรยายให้ได้			ที่ผ่านมาได้มีชมรมวิชาชีพครูบัญชีแจ้งขอความอนุเคราะห์วิทยากรมาในการจัดบรรยายหัวข้อ																	

	 	 				เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสู่สากล”	ระหว่างวันที่	8-10	พฤษภาคม	2556		

	 																		ซึ่งทางเราได้ประสานและเรียนเชิญวิทยากรบรรยายในครั้งนี้และส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	งานใหญ่อีกหนึ่งงาน

	 	 						ทีค่ณะกรรมการฯ	ได้ด�าเนนิการข้ึนเป็นครัง้แรกและหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะมกีารสาน	ต่อด�าเนนิการต่อไปเป็นประจ�า	

	 																								ทุกปีคือ	การจัดงานแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ		Thailand	Accounting	Challenge	ครั้งที่	1		

	 	 	 					ประจ�าปี	2555	ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดีและผมถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างย่ิงส�าหรับการจัดครั้งแรกนี้

		 	 	 							สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ	มีทีมสมัครเข้าร่วม		

	 	 	 									การแข่งขันมากกว่าที่ผมคิดไว้มาก				ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะพวกเราทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า		

	 	 	 	 				เราควรส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นบทบาทส�าคัญของการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการ			

	 	 	 	 					บัญชีและเทคโนโลยี	เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชี		

	 	 	 	 									ในการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล			และเป็นประโยชน์		

	 	 	 	 	 	ต่อนิสิตนักศึกษาให้มีโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง	รวมทั้งกระตุ้น		

	 	 	 	 			 					ให้นิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเกิดความใฝ่รู้และศึกษาค้นคว้า		

	 	 	 	 	 	 									เพิ่มเติม	ทั้งนี้	คณะกรรมการฯ	ได้วางแผนการจัดการแข่งขันครั้งที่	2	ขึ้น

			 	 	 	 	 	 									ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  		โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป		

	 	 	 	 	 	 						เพื่อให้แต่ละสถาบันได้วางแผนและเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มที่

	 	 	 	 	 				สุดท้ายนี้	ผมหวังว่าการศึกษาทางด้านการบัญชีของเราจะก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่าง		

	 	 	 	 						 ต่อเนื่อง		สภาวิชาชีพบัญชีฯ	มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทุ่มเทพร้อมที่จะสนับสนุนสถาบัน

	 	 	 	 	 การศึกษาในทุกๆ	ด้านที่สามารถท�าได้	เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมและ		

	 	 	 	 	 มีมาตรฐานสากล	เพ่ือเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่	AEC	ต่อไป	หวังว่าเราคงได้มีโอกาสได้พบ		

	 	 	 	 	 กันใหม่ในโอกาสต่อไป	สวัสดีครับ

ทักทำยเปิดเล่ม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา	และเทคโนโลยีการบัญชี
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เผลอเดีย๋วเดยีวก็ผ่านมาแล้วเกอืบคร่ึงปี  เช่นเดยีว

กบั  FAP Newsletter ท่ีคลอดมาแล้วถึง 6 ฉบับ  ทกุฉบบั

ที่ผ่านมาถือว่ากระแสตอบรับกลับมาดีมากๆเลยค่ะ 

เพราะมผีูอ่้านหลายท่าน อเีมลล์มาขอ FAP Newsletter 

ย้อนหลังกว่า 100 อีเมลล์ เห็นแบบนี้ผู้จัดท�าก็ชื่นใจ

ขึ้นมาทันที ท�าให้มีก�าลังใจในการน�าบทความสาระดีๆ

ที่เก่ียวข้องกับแวดวงวิชาชีพบัญชีมาน�าเสนอกับให้

กับผู้อ่านต่อไป อย่างเช่นภายในเล่มนี้ ผู้จัดท�าก็ไม่ลืม

น�าบทความดีๆมาเผยแพร่แก่ผู้อ่านเช่นกัน อยากรู้ว่า

ภายในเล่มมีสาระความรู้และให้ประโยชน์อะไรบ้าง ? 

อย่ารอช้า!! พลิกไปอ่านได้เลยจ้า...



เรื่องแนวทางการจัดท�าข้อผูกพัน เปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของไทยอาเซียน

	 ก�าหนดให้ประเทศสมาชิก	จัดท�าข้อผูกพัน	เปิดตลาดการค้าชุดที่	9	ของกรอบ

ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน	 เพื่อให้ทุกประเทศมีเวลาในการด�าเนินการ

ภายในส�าหรับการลงนาม	 พิธีสารฯ	 ในเดือนสิงหาคม	 2556	 จึงขอรับฟังความคิดเห็น

จากสมาชิก

เรื่องการให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นหน่วยงานของรัฐ

	 สภาฯ	เป็นหน่วยงานที่คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	คณะท�างาน	และเจ้า

หน้าที่ของสภาฯ	 ได้ปฏิบัติงาน	 ไปตามอ�านาจหน้าที่	 ซึ่งบางครั้งกระทบต่อบุคคล	 หรือ

หน่วยงานภายนอก	 และถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย	 ซึ่งคณะกรรมการสภาฯ	 เห็นชอบใน

หลักการให้สภาฯ	 เป็นหน่วยงานของรัฐตาม	 พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้า

หน้าที่	พ.ศ.2539	จึงประสงค์ขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกก่อนจัดท�าร่างฯ	ต่อไป

	 หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ติดตามดูรายละเอียดและดาวน์โหลด

ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สภาฯ www.fap.or.th หรือโทร. 02-685-2500 ต่อ 2591
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สภาฯขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสภาฯ 

ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ  สุขุมวิท 21 (อโศก)

สภำฯขอเชิญชวนท่ำนผู้สนใจเข้ำร่วมงำน...
ขอควำมเห็นจำกสมำชิกเรื่อง AFAS : package 9-10 และ สภำฯเป็นหน่วยงำนของรัฐ ?  

ฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ฝากมาบอก!!!!
วันนี้สมาชิกทุกท่านสามาถเข้าใช้บริการออนไลน์ได้ง่ายนิดเดียว  

ซึ่งวิธีการนั้นแสนง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อรองรับผู้ใช้บริการทุกท่าน....

 หากท่านต้องการตรวจสอบ สถานะสมาชิก/วันหมดอายุ และท�าการต่ออายุ	(ส�าหรบัสมาชิกทีห่มดอายุปี	2555	ข้ึนไปเท่านัน้)
	 •	โดยการเข้าหน้าสภาฯ	http://www.fap.or.th		และคลิ๊กที่	Link	Banner	บริการออนไลน์

	 •	เข้าผ่าน	URL	http://membership.fap.or.th

 หากท่านต้องการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันที่สภาฯรับรอง ระหว่างปี 2549 -  2555
	 •	โดยการเข้าหน้าเว็บไซต์สภาฯ	http://www.fap.or.th	เข้าเมนู		บริการ	>>	ตรวจสอบข้อมูล	>>	หลักสูตรสถาบันที่สภาฯรับรอง

	 •	เข้าผ่าน	URL	http://membership.fap.or.th/edu/

 หากท่านต้องการตรวจสอบหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชีที่จัดขึ้นใน ปี 2556
	 •	โดยการเข้าหน้าเว็บไซต์สภาฯ	http://www.fap.or.th	เข้าเมนู		บริการ	>>	ตรวจสอบข้อมูล	>>	หลักสูตร	CPD	ของผู้สอบบัญชี

	 •	เข้าผ่าน	URL	http://cpdonline.fap.or.th/CPD_list/



หลักสูตรอบรมสัมมนาที่น่าสนใจ

	 	 	 	 	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชี	ด้านการท�าบัญชี	ได้เห็นถึงความส�าคัญในบทบาท	และ

หน้าที่	 Control ler	 จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และศักยภาพของ	 Controller	 รวมถึงเตรียมความพร้อมให้

ผู้ที่จะก้าวเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง	 Controller	 อันจะน�าไปสู่การบริหาร

จัดการองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 รวมทัง้สร้างเครอืข่าย	 Controller	

ในอนาคตต่อไป

						หลักสูตรนี้มีการอบรมทั้งหมด	42	ชั่วโมง	จัดขึ้นภายในวันศุกร์	

และวันเสาร์	 ที่	 2	 -	 30	สิงหาคม	พ.ศ.	 2556	 (รวม	 7	 วัน)	ที่จะช่วย

พัฒนาความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและต่อยอดความรู้ในด้าน

การบริหารจัดการให้กับ	 Controller	 โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	

ท่านสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ในเวบ็ไซต์สภาฯ	www.fap.or.th

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

Professional Controller

Sustainability Accounting
	 ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกมีแนวโน้มการให้น�้าหนักการลงทุนในบริษัท

ที่ีด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development:	 SD)	

มากข้ึนท�าให้บริษัทและองค์กรต่างๆ	ต้องให้ความส�าคัญ	กับ		“ความคุ้มค่า

ของ SD”	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าเร็จของการท�าธุรกิจที่ท�าให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับ

การสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม	 ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชียุคใหม่จ�าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจประเด็นส�าคัญของหลักการ	

แนวคิดและวิธีปฏิบัติของ	Sustainability	Accounting	ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เพียงพอ	ที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 (Value	

added)	ให้กับองค์กร	 	 	โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน	

	 	 																สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชี	ได้เล็งเห็นความจ�าเป็นและความส�าคัญของบทบาทดังกล่าวของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง	

“Sustainability Accounting: บทบาทใหม่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุค Global Warming”	ข้ึน	เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี		โดยเน้นการน�าความรู้ใหม่ในเรื่อง	“Materials and energy flow cost accounting”		มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การลดต้นทุนการผลิตและปริมาณของเสียขององค์กร		จนท�าให้เกิดความย่ังยืนของการท�าก�าไร	ไปพร้อมกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม		รวมทั้งประเด็นหลักของการจัดท�ารายงานเพื่อความยั่งยืนและการให้ความเชื่อมั่นในรายงานเพื่อความยั่งยืน	ในการ

นี้สภาวชิาชีพบญัชีฯ	จงึขอเชิญเข้าเรยีนรูแ้บบเป็นทมีตัง้แต่	2	ท่านข้ึนไป	เพ่ือให้สามารถร่วมกนักลบัมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างทรงพลัง	!!!	

งานสัมมนานี้จัดขึ้นใน	วันพฤหัสบดี	-	วันเสาร์ที่	4-6	กรกฏาคม	2556	เวลา	09.00–16.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	หากท่าน

ใดสนใจเข้าไปคลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์สภาฯ	www.fap.or.th	เลยค่ะ

บทบาทใหม่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุค Global Warming
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นักบัญชมีีส่วนช่วยน�ำพำองค์กร
ให้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงไร?

สวัสดีค่ะ	ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ	และผู้ท�าบัญชีที่รัก
ทุกท่านคะ	 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการท�าบัญชีจะขอน�าเสนอประเด็นที่น่าสนใจว่า	 นักบัญชีมีส่วน

ช่วยน�าพาองค์กรให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างไร	 โดย

คณะกรรมการ	Professional	Accountants	in	Business	(PAIB)	ของสมา

พนัธ์นักบัญชีโลก	(International	of	Federation	of	Accountants;	IFAC)	

ได้จัดท�าเอกสารเผยแพร่เรื่อง	 	 “Competent	 and	 Versatile:	 How	

Professional	Accountants	in	Business	Drive	Sustainable	Organizational	

Success”			ซึง่ในเอกสารดงักล่าวได้ระบปัุจจยัทีช่่วยให้องค์กรสามารถ

ประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืนในระยะยาว	 พร้อมทั้งกล่าวถึง

บทบาทและทักษะความสามารถของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในการ

ช่วยให้องค์กรประสบความส�าเร็จไว้ด้วย	ดังนี้

	 	 	  ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจถึงปัจจัย 8 ประการที่จะท�าให้

องค์กรสามารถประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้			โดยปัจจัย

ดังกล่าวได้แก่

1. การให้ความส�าคัญแก่ลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสีย	 การที่องค์กร

จะประสบความส�าเร็จได้นั้น	 ต้องมุ่งด�าเนินกิจการที่จะสร้างคุณค่า

และตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

ไม่ว่าจะเป็น	 ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 เจ้าหนี้	 พนักงาน	 	 หรือ	 หน่วยงาน

ของรัฐ

2. ผู้บริหารองค์กรควรมีทักษะการเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์  ที่นอกจาก

จะท�าให้องค์กรสามารถด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลแล้ว		ยังต้อง

ค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมองค์กรด้วย

3. มีการบูรณาการระหว่างการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความ

เสี่ยง และระบบการควบคุมเข้าด้วยกัน		ซึ่งจะท�าให้นักลงทุน

เกิดความเชื่อมั่นในองค์กร

4. มีความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรม		เพ่ือตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ความต้องการของลูกค้า		

5. มีการบริหารการเงินที่ดี	 โดยกลยุทธ์ทางการเงินต้องมีส่วนช่วย

ท�าให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวมากกว่าที่จะมุ่งเน้น

ผลก�าไรในระยะสั้นเท่านั้น

6. มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี	บุคลากรถือเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จได้	 องค์กรจึงควรให้การส่ง

เสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอ

7. มีความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน  	ซึ่งหมายรวมถึงการจัดสรร

ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	วัตถุประสงค์	และเป้าหมาย

ขององค์กร	การมีระบบการวัดผลการด�าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึง

การบรรลุแผนกลยุทธ์นั้น

 8. มกีารสือ่สารทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธิผล	องค์กรทปีระสบ

ความส�าเร็จจ�าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบระหว่างผู้มี

ส่วนได้เสียต่างๆ	 ดังนั้น	 ฝ่ายบัญชีซึ่งมีหน้าที่จัดท�ารายงานทางการ

เงินของธุรกิจ			และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท�าหน้าที่สื่อสารต่อ

นักลงทุน	จึงมีบทบาทที่ส�าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก		

	 ปัจจัยที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จที่กล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้เรา

สามารถก�าหนดบทบาทและลักษณะอันพึงประสงค ์ของผู ้ท�า

บัญชีไว้ดังนี้	 ผู้ท�าบัญชีควรเป็นมากกว่าผู้จัดงบการเงินให้แก่

กิจการ โดยควรยกระดับบทบาทของตนให้เป็นเสมือนหุ้นส่วน

ทางธุรกิจท่ีมีส่วนผลักดันองค์กรไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	

ดังนั้น	 ผู้ท�าบัญชีจ�าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน

วิชาชีพ	 และทักษะด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 ทักษะเชิงปัญญา	 ทักษะ

ทางด้านวิชาการและการท�างาน	ทักษะเกี่ยวกับคน	การสื่อสาร	และ

การท�างานร่วมกัน	และทักษะการบริหารงาน	นอกจากนั้น	ผู้ท�าบัญชี

จ�าเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ	รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย			

	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีไทย

ให้สอดคล้องกับบทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี  ได ้ตระหนักถึง

ความจ�าเป็นในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือก้าว

เข้าสู่สากล	จึงได้ด�าเนินมาตรการต่าง	ๆ		โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด

“หลักสูตรประกาศนียบัตร Professional Controller”	 ซึ่งเป็น
หลักสูตรเพ่ือพัฒนา		และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

นักบัญชีระดับสูง	 เช่น	 ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน	 โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมความรู ้ทางด้านบัญชีทั้งบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร	

รวมทั้งศาสตร์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ภาษี	กระบวนการทางธุรกิจ	

การควบคุมภายใน	 การเงิน	 และการบริหารโครงการ	 จุดเด่นของ

หลักสูตรนี้อยู่ที่การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนา	

	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี	จึงขอเชิญชวน

ท่านในฐานะผู้ท�าบัญชีมาร่วมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิชาชีพให้กับตัวของท่านเอง	 และเพื่อให้ท่านสามารถน�าพา

องค์กรให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย	 หากท่านสนใจ

สมัครเข้าอบรม	“หลักสูตรประกาศนียบัตร	Professional	Controller”	

สามารถสอบถามได้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ทาง	www.fap.or.th	นะคะ

	 ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับหน้าทางคณะกรรมการวิชาชีพ

บัญชีด้านการท�าบัญชีจะได้น�าเสนอข้อมูลอื่นๆ	 ที่น่าสนใจให้ทุกท่าน

ทราบเป็นอันดับต่อไปนะคะ	.....สวัสดีค่ะ	

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

      ด้านการท�าบัญชี
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กำรวำงแผนกำรโอนข้อมูลจำกระบบงำนเก่ำเข้ำสู่ระบบงำนใหม่ 

Cutover Plan and
Data Migration
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว	 ระบบคอมพิวเตอร์	 และโปรแกรมระบบงานต่าง	 ๆ	 ได้เข้า

มามีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ	 สารสนเทศที่ได้จากการ

ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์		ได้น�ามาใช้เพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด	

	 บางองค์กรที่มีการขยายตัว	 หรือในธุรกิจที่มีการแข่งขัน

อย่างรุนแรง	 อาจจ�าเป็นต้องพิจารณาการเปล่ียนแปลงระบบงาน

ต่าง	 ๆ	 ให้มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน	 เพ่ือรองรับขนาดของรายการค้า	 และ

ความซับซ้อน		

	 การโอนเปลี่ยนถ ่ายข ้อมูลจากโปรแกรมระบบงาน

เก่าเข้าสู ่ระบบงานใหม่	 จึงเป็นข้ันตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญ	

เนื่องจากข้อมูลที่จะโอนไปนั้น		ต้องครบถ้วนถูกต้อง	ไม่มีข้อมูล

ซ�้าซ้อน	ไม่มีข้อมูลที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว	หรือบางครั้งต้องการ

ถ่ายโอนข้อมูลย้อนหลัง	 (History	 Data)	 เพ่ือให้สามารถเรียกดู

รายงานเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันและปีก่อน	ๆ	ได้

		

การโอนข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ กระบวนการถ่าย
โอนข้อมูล เกิดขึ้นได้จาก 3 เหตุผลหลัก ได้แก ่
 1.	การเปลี่ยนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	

(เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่)	

	 2.	การเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล	เนื่องจากการเปลี่ยน	

version	

	 3.	การเปลี่ยนแปลงระบบงานที่ใช้	ระบบงานใหม่	

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี
ภาพแสดงการเปลี่ยนเครื่อง

ประเภทข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน ประกอบด้วย
	 1.	ข้อมูลหลัก	เช่น		ข้อมูลรหัสบัญชี	ข้อมูลลูกค้า	ข้อมูล

ผู้ขาย	ข้อมูลสินค้า		เป็นต้น

	 2.	ข้อมูลยอดคงเหลือรายการค้า	เช่น	ข้อมูลยอดคงเหลือ

บัญชี	 ข้อมูลยอดคงเหลือลูกค้า/ผู้ขาย	 ข้อมูลยอดคงเหลือสินค้า	

ข้อมูลใบสั่งซื้อรอรับของ	ข้อมูลใบสั่งขายรอส่งมอบ	เป็นต้น

	 3.	 ข้อมูลประวัติรายการค้า	 เช่น	 ข้อมูลยอดคงเหลือบัญชี		

5	ปีย้อนหลัง	เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมการโอนถ่ายข้อมูล 
ประกอบด้วย 
	 1.	 การจัดท�าแผนการโอนข้อมูล	 	 (Data	 Migration	 Plan)	

ได้แก่	ระบปุระเภทข้อมลู	จ�านวนข้อมลู	วธิกีารถ่ายโอน	เช่น	ใช้โปรแกรม

หรือบันทึกด้วยคน		และบุคคลที่เก่ียวข้อง		เช่น		เจ้าของข้อมูล	

ผู้ทดสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	เป็นต้น

	 2.	การก�าหนดกิจกรรมที่ต้องท�า	(Work-break	down)	

สิ่งส�าคัญคือต้องก�าหนดล�าดับของการน�าเข้าข้อมูล	 โดยจัด

ล�าดับรายการที่ต้องน�าเข้าก่อน	 	 ตัวอย่างเช่น	 ข้อมูลหลัก	 ต้องน�า

เข้าก่อนข้อมูลรายการค้า	 การจัดท�า	 Mapping	 ข้อมูลโครงสร้าง

เก่า-ใหม่	 	 ระบบที่ต้องการถ่ายโอน	 เช่น	 ระบบทดสอบ	 ระบบจริง	

จ�านวนที่ต้องถ่ายโอน	เป็นต้น

	 3.	 ช่วงเวลาที่ต้องถ่ายโอน	 ได้แก่	 ช่วงการทดสอบ	หรือ	

ช่วง	Go-Live		

จะเห็นได้ว่า การวางแผนและความร่วมมือจากทุกส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของข้อมูล ผู้ใช้รายงาน 
ผู้บริหาร จ�าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ระบบงานใหม่ มี
ข้อมูลยอดตั้งต้นที่ถูกต้องครบถ้วน และ Clean!!!
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กำรประเมินตนเองเพื่อริเริ่มแนวทำง

กำรต่อต้ำนกำรคอรัปช่ันจะเริ่มต้นท�ำอย่ำงไรกันให้เป็นรูปธรรม (ตอนจบ)

ภาพรวมของการ ทุจริ คคอรั ปชั่ นที่ เ กิ ดขึ้ น ใน

ประเทศไทยทีไ่ด้กล่าวไว้ตอนทีแ่ล้วนัน้  พวกเรานกับญัชี

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพเราส่วนหนึ่งอาจมี

ส่วนร่วมหรือเมินเฉยหรือหลับหูหลับตาช่วยกันสร้าง

ปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตามผมหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่านักบัญชีมืออาชีพทั้งท่ีเป็นสมาชิกสภาหรือ

เพื่อนร่วมวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาจะเริ่มต้น 

“ปฎิเสธการทุจริต หันหลังต่อการสมรู้ร่วมคิด และ

เดินหน้าต่อต้าน” ต่อการทุจริคคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
	 เริ่มต้นง่ายด้วยการชักช่วยผู้บริหารของบริษัทที่ท�างาน

อยู่หรือหากท่านเป็นผู้บริหารส�าคัญในบริษัทอยู่แล้ว	 ลองท�าความ

เข้าใจแบบประเมินตนเองเพ่ือการต่อต้านการทุจริคคอรัปช่ันที่จัด

ท�าข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยโดยอ้างอิงจากแบบ

ประเมินตนเองของ	Transparency	International	 (TI)	ทั้งนี้	ข้อค�าถาม

ในแบบประเมินตนเองมุ่งเน้นให้บริษัทที่ตอบแบบประเมินตนเอง

ได้เข้าใจสิ่งที่ได้ปฎิบัติอยู่ว่าครบถ้วนและสัมฤทธิ์ผลอย่างไรเมื่อ

เทียบกับแนวทางที่เขาด�าเนินการกันในต่างประเทศ	 หลักส�าคัญมี

อยู่สี่ประการคือ	 ประการแรกคือนโยบายชัดเจน	 ประการที่สองคือ

ได้จัดให้มีกระบวนการน�านโยบายไปปฎิบัติที่รัดกุม	 ประการต่อมา

ประการที่สามคือบริษัทเริ่มหรือได้ด�าเนินการตามกระบวนการตาม

ที่ก�าหนดไว้อย่างไร	และประการสุดท้ายประการที่สี่

ก็คือการสื่อสารรายงานต่อสาธารณชนถึงสิ่งที่ได้ด�าเนินการเหล่านั้น	

	 เริ่มต้นที่การก�าหนดนโยบายต้องชัดเจนเป็นรูปธรรมและ

ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งสื่อสารให้ทราบทั่วกันทั้งใน

บริษัทตนเองและผู้มีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัท	(stakeholders)	หากข้อ

ใดด�าเนินการอย่างไม่เป็นทางการในบริษัทท่านจึงสมควรแก่เวลา

ที่จะยกระดับให้เป็นทางการได้เลย	 บางเรื่องอาจประเมินว่ายังไม่

เกี่ยวกันกับธุรกรรมของบริษัทก็น่าจะเตรียมตัวไปเลยไม่ให้เกิดศรี

ธนญชัยในบริษัทของท่านเรียกได้ว่าลงทุนป้องกันบริษัทท่านก่อน

โจรจะเข้าปล้นบริษัทเรานั่นเอง

	

	 ต่อจากนั้นเป็นสิ่งส�าคัญคือก�าหนดกระบวนการเพ่ือให้

นโยบายไม่ได้มีไว้ติดข้างฝาแต่ให้ได้ท�าจริง	 ส�าคัญมากคือการ

ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงที่ต้องแสดงเป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช่ปาก

ว่าตาขยิบ	ผมว่าเหนื่อยมาในขั้นตอนนี้เพราะหลายคนอยากดีเลิศใน

ข้ันตอนเดียวเลยตัดสินใจว่าจะท�าอะไรโดยไม่ด�าเนินการจนกว่าจะ

สมบูรณ์	 ผมว่าไม่น่าจะถูกนะวิธีคิดแบบนี้แต่ก็ไม่อยากเห็นว่าบริษัท

ท่านโยนหินถามทางไปเรื่อยแบบแต่งตัวเก่งแต่จูบไม่หอมซะงั้นเลย

เอาเป็นว่าทางสายกลางท�าอย่างดีเท่าที่ท�าได้ตามสากลไม่ยาก

อย่างที่กลัวแต่ก็ไม่ง่ายหากไม่เตรียมตัว

	 ประการที่สามส�าคัญข้ึนไปอีกคือลองให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในหรือจ้างผู้สอบบัญชีมาสอบทานส่ิงที่ได้ท�ากันมาแล้วว่าครบ

กันหรือยัง	 หากยังไม่ครบก็เติมเต็มกันนะ	 หากครบแล้วน่าจะมีหลัก

ฐานรองรับส่ิงที่ท�ากันไป	 ไม่ยากที่จะสอบทานแต่อาจยากที่จะรับ

ความจริงเปรียบเสมือนคนเคยเป็นนางเอกพันล้านวันหนึ่งต้องรับ

บทบาทแม่นางเอกท�าใจกันยากมากๆ	

ประการสุดท้ายคือเริ่มบอกกล่าวคนทุกระดับให้ทราบถึง

ส่ิงที่ได้ท�ากันไป		เอาเป็นว่าส่ือสารได้แต่ขอกันเลยนะว่าท�าแค่

สิบบอกแสนอย่างที่เห็นๆกันอยู่ก็เรียกไปว่าทุจริตความจริงใจนะ	

ขอความจริงที่ใช้ทักษะการส่ือสารประชาสัมพันธ์แบบวิชามนุษย์ไม่

ต้องเอาเทพไม่อยากได้มาร	จริงและกลางกับที่ได้ท�าไปดีที่สุด

ตัวอย่างค�าถามในแบบประเมินตนเองท่ีน่าสนใจ เช่น 

บริษัทนิยามการคอรัปชั่นที่ท�าให้เกิดการใช้อ�านาจ

อย่างถูกต้องอย่างไร? สื่อสารพนักงานอย่างไร? 

คนนอกบริษัทเช ่นผู ้ป ้อนวัตถุดิบรู ้หรือไม ่และท�า

อย่างไรให้ม่ันใจว่าเขาด�าเนินการกับตัวเขาเองก่อน

มีปฎิสัมพันธ์กับบริษัท เป็นต้น เรื่องพ้ืน ๆ ท่ีอาจ

ไม่ได้ง่ายเท่าท่ีคิดแต่เช่ือเถอะครับว่าเมื่อเริ่มลงมือท�า

นักบัญชีจะภูมิใจว่าฉันตัวเล็กได้สร้างโลกแห่งความดี

หลังใหญ่ด้วยมือของฉันเอง เริ่มเลยนะครับ สนใจหา

ข้อมูลจากสององค์กรที่กล่าวไว้ย่อหน้าแรก หรือถาม

โดยตรงกับผู้สอบบัญชีของท่าน

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี
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กำรจัดท�ำข้อผูกพันกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำร 

สำขำบริกำรวิชำชีพบัญชี

สวัสดีค่ะ	 ชาวสมาชิก	 FAP	 ทุกท่าน	 หากได้มีการติดตามข่าวสารด้าน	 AEC	 กันมาบ้าง	 คงทราบกันดีว่า	 ในปี	 2015	 (พ.ศ.	 2558)	
ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		นอกจากการเปิดเสรีในการค้า		การลงทุน		ในด้านการบริการ

ด้านวิชาชีพบัญชีเป็น	 1ใน	 7	 ของวิชาชีพด้านการบริการที่จะมีการเปิดเสรีในครั้งนี้ด้วย	 โดยได้ด�าเนินการมาเป็นขั้นเป็นตอน	 เริ่มจากการมี

กรอบกว้างๆ	ที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนตกลงร่วมกัน	(AEC	Blueprint	และ	ASEAN	Framework	Agreement	on	Services	:	AFAS)	ไปสู่การ

เจรจาในรายละเอียดในการจัดท�าข้อตกลงหรือข้อผูกพันร่วมกันเพื่อลดข้อจ�ากัดด้านการค้าบริการระหว่างกันมากขึ้นในกลุ่มที่เจรจาร่วมกัน

สาระส�าคัญของข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ	ตามรูปแบบการบริการ	ดังนี้	

 รูปแบบที่ 1						การให้บริการข้ามพรมแดน	คือ	การให้ต่างชาติซึ่งอยู่นอกอาณาเขตไทยสามารถให้บริการข้ามพรมแดนเข้ามา

ในประเทศไทยได้	เช่น	การให้บริการผ่านสื่ออิเลคทรอนิก	หรืออินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	

 รูปแบบที่  2					การบรโิภคในต่างประเทศ	คือ	การอนญุาตให้คนไทยเดนิทางไปใช้บรกิารในต่างประเทศได้	ซึง่ทัง้รปูแบบที	่1	และ	2	

ไม่มีข้อจ�ากัด	และมีการให้บริการอยู่เป็นปกติแล้ว

 รูปแบบที่  3	 	 	 การจัดตั้งธุรกิจ	 คือ	 การเพ่ิมสัดส่วนหุ้นต่างชาติจากไม่เกินร้อยละ	 49	 เป็นไม่เกินร้อยละ	 70	 ภายในป	ี

2015	โดยสาขาวิชาชีพบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องใน	2	รายการ	นั่นคือ	บริการบัญชีและตรวจสอบบัญชี	และบริการด้านภาษีอากร		ซึ่งขณะนี้ตาม

ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่	8	สาขาบริการวิชาชีพบัญชีได้ผูกพันเฉพาะบริการจัดท�าบัญชีส�าหรับยื่นแบบภาษีให้กับบริษัทในเครือ	

หรือบริษัทในกลุ่มของต่างชาติไว้ที่ร้อยละ	 51	 ส่วนบริการอื่นๆนั้นผูกพันไว้ที่ร้อยละ	 49	 เท่านั้น	 ส�าหรับแนวทางการก�าหนดข้อผูกพันชุดที่	

9-10	 ที่ต้องเพิ่มสัดส่วนหุ้นต่างชาติเป็นร้อยละ	 70	 ในด้านการบริการที่เห็นควรผูกพันนั้น	 สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น

จากสมาชิกในวันที่	19	มิถุนายน	2556	ที่ท่านสามารถติดตามสรุปความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้จากเว็บไซท์ของสภาฯ	

 รูปแบบที่ 4	 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา	 คือ	 ผู้ให้บริการมีการเดินทางเข้าหรือออก	 เช่น	 นักบัญชีในประเทศอาเซียนเข้ามา

ท�างานในประเทศไทย	 หรือนักบัญชีไทยเดินทางออกไปท�างานในประเทศต่างๆในอาเซียนได้สะดวกขึ้นโดยผ่านการจัดท�าข้อตกลงยอมรับ

ร่วม	(Mutual	Recognition	Agreement	:	MRA)	ซึ่งกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีลงนามแล้วในปี	2009	และขณะนี้อยู่ในระหว่างการ

ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีในแนวทางที่สาขาวิชาชีพอื่น	เช่น	วิชาชีพวิศวกร	และวิชาชีพสถาปัตย์	ได้จัดท�าไปแล้ว	

CPC 862 : บริการวิชาชีพบัญชี

			•	CPC	8621	บริการบัญชีและตรวจสอบบัญชี	

			–>	49%

			•	CPC	8622	บริการรับท�าบัญชี	ยกเว้นการคืน			

			ภาษี	–>	49%

			•	บริการจัดท�าบัญชีส�าหรับยื่นแบบภาษีให้กับ		

			บริษัท	ในเครือหรือบริษัทในกลุ่มของต่างชาติ	

			–>	51%	

CPC 863 : บริการภาษีอากร –> 49%

Package 8: สาขาวิชาชีพบัญชี

ส�าหรับท่านล่ะ !! ท่านพร้อมที่ จะรับหรือจะรุก เพื่อการแข่งขันกับนักบัญชีในประเทศอาเซียนอย่างไร??  
	 ในด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ	 สภาวิชาชีพบัญชีฯได้จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่จ�าเป็นอย่างต่อเนื่อง	

เช่น	หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ	(IFRS		ISA	ทุกฉบับ	รวมทั้ง	ISQC	1)		หลักสูตรภาษาอังกฤษส�าหรับนักบัญชี		หลักสูตรสนทนาภาษาบัญชี:

พัฒนาวิชาชีพบัญชีสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 รวมทั้งการยกระดับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีผ่านการทดสอบความรู ้ในโครงการ

ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	(Dip	TFR)	เป็นต้น
โดย..ฝ่ายต่างประเทศ
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กำรรับรองหลักสูตร
สวัสดีค่ะ	 หลายฉบับที่ผ่านมาทุกท่านคงได้อ่านบทสัมภาษณ์น้องๆ	 ทีมชนะเลิศและอาจารย์ที่ปรึกษากันอย่างเต็มอิ่ม	 หวังว่าจะได้

เคล็ดลับดีๆในการเรียนไปบอกต่อกันนะคะ	 แอบกระซิบบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่าคณะกรรมการฯ	 จะจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชี

ระดับประเทศครั้งที่	2	ในวันเสาร์ที่	25	มกราคม	2557	ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ	คิดว่าการแข่งขันครั้งที่	2	คง

เข้มข้นขึ้นน่าดู	อาจารย์แต่ละสถาบันแอบซุ่มเตรียมความพร้อมน้องๆ	ไว้ได้เลยค่ะ

	 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา	ตัวแทนจากคณะกรรมการฯ	ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา	ได้พบว่ามีหลายๆ	

ท่านที่มาจากสถาบันการศึกษายังไม่ทราบถึงการเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ	 ฉบับที่	

2	(IES2)	รวมไปถึงขั้นตอนการรับรองปริญญา	ถ้าหากทุกท่านได้ย้อนอ่านใน	Newsletter	ฉบับที่	1	และ	2	อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัด	ฉบับนี้เลย

ขออนุญาตน�าแผนผังมาให้เห็นกันเลยว่าการรับรองหลักสูตรนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย หรือ สถาบัน

ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

สภาวิชาชีพบัญชี 

ก�าหนดให้มีตัวแทนจากสภาวิชาชีพบัญชี 1 ท่าน

รายชื่อผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี (สามารถเสนอชื่อได้ 3 ท่าน)

โครงสร้างหลักสูตร มคอ.๑

แนวปฏิบัติในการน�าเสนอหลักสูตร

ตัวอย่างตราประทับที่ สกอ. รับรอง

การรับรองปริญญา

เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญ

การรับรองคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 1/2555

• จดหมายน�าการสรุปเนื้อหาและขอบเขตวิชาตาม IES2

• แบบฟอร์มกรอกเนื้อหาและขอบเขตวิชาตาม IES2

• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา 

• คุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• แบบฟอร์มกรอกเนื้อหาและขอบเขต 8 รายวิชา

	 อธิบายคร่าวๆ	 ตามแผนผัง	 อย่างแรกที่สถาบันต้องท�าเมื่อจะมีการเปิดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรคือ	 ต้องมีคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรโดยหน่ึงในนั้นจะต้องมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง	1	ท่านร่วมเป็นกรรมการด้วยตามที่ก�าหนดไว้ใน

มคอ.1	 เมื่อหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยก็ผ่านหลักสูตรไปยังสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันข้ึนอยู่กับโครงสร้างของแต่ละสถาบัน	 จากนั้น

ยื่นหลักสูตรไปที่ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ	สกอ.	ซึ่งสกอ.	ก็จะมีแนวทางการรับรองของสกอ.	 เมื่อ	สกอ.	ประทับตรารับรอง

หลักสูตรแล้วก็ยื่นหลักสูตรต่อมายังสภาวิชาชีพบัญชี	(ใน	2	ขั้นตอนนี้เราอนุโลมให้สามารถยื่นไปยัง	สกอ.	และสภาฯ	พร้อมกันได้เพื่อไม่ให้

เป็นการเสียเวลา)

	 ในส่วนของสภาวิชาชีพบัญชีนั้น จะพิจารณา 2 ส่วนคือ

	 ส่วนที่ 1		ให้การรับรองเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญ	ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่	1/2555	ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าสภาจะรับรอง

เฉพาะหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 (IES2)	 และมีโครงสร้างหลักสูตรเป็นไป

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

	 ส่วนที่ 2		ให้การรับรองคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ในส่วนนี้จะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาจากส่วนที่	1	คือจะ

ต้องศึกษาและสอบผ่าน	8	รายวิชาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันที่สภาให้การรับรอง	

	 พอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นไหมคะ	รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางหน้า	Website	ของ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ค่ะ

	 ช่วงนี้	(จริงๆก็ทุกช่วง)	อากาศร้อนมากแม้จะเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วก็ตาม	รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

โดย..คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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Audit Quality Focus
การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า และงานที่มีลักษณะเฉพาะ

	 ส�าหรับฉบับนี้	จะกล่าวถึงองค์ประกอบที่	3		ของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ	ฉบับที่	1	(TSQC1)	คือ	การตอบรับงานและ

คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ

	 	 1.	ความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงาน

	 	 2.	ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง	

	 	 3. การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
	 	 4.	ทรัพยากรบุคคล

	 	 5.	การปฏิบัติงาน

	 	 6.	การติดตามผล

	 การพิจารณาตอบรับงานกับลูกค้ารายใหม่	 หรือคงไว้ซึ่งลูกค้ารายเดิม	 เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญในการปฏิบัติงาน	

ส�านักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งลูกค้ารายเดิม		ผู้สอบบัญชีควรประเมินปัจจัยต่าง	ๆ	

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ก่อนที่จะมีการประเมินพิจารณารับงานใหม่	หรือคงไว้ซึ่งลูกค้ารายเดิม		ส�านักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมข้อมูล	

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ	 	 เช่น	 การสอบถามบุคลากรอื่น/บุคคลภายนอก	 เช่น	 ธนาคาร	 	 ที่ปรึกษาด้าน

กฎหมาย	 และบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจนั้น	 การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีคนก่อนในเรื่องข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 	 หรือตรวจสอบประวัติ

ข้อมูลลูกค้าจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ	เช่น	หนังสือพิมพ์	ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต	เป็นต้น

		 องค์ประกอบที่ส�าคัญในเรื่องคุณภาพต้องรวมแนวทางปฎิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากการรับงานหรือการคงไว้ซึ่งงาน
เพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบ	 ท่านจะสามารถน�าไปปฎิบัติได้อย่างไร	 สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอบรมหลักสูตรเบื้องต้น 2 วัน ในวันที่ 

12- 13 มิถุนายน 2556		หลังจากนั้นเป็นหลักสูตรปฎิบัติจริง แบบเจาะลึก ในวันที่  10-11 กรกฎาคม 2556	ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้า

ร่วมอบรม	ส�าหรับท่านผู้สนใจหลักสูตรดังกล่าว	สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ		หรือ	โทร.	02-685-2500	ต่อ		2526,	

2583	หรือ	E-mail	:	marketing@fap.or.th 

	 • ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งทรัพยากรและเวลาในการปฏิบัติงาน	เช่น	บุคลากรของ

ส�านักงานหรือผู้สอบบัญชีมีความรู้ในธุรกิจนั้น	และข้อก�าหนดทางกฎหมายหรือการรายงาน

ที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ส�านักงานหรือผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานให้เสร็จส้ินภายในเวลา

ที่ก�าหนดให้ออกรายงานหรือไม่

	 • ส�านักงาน หุ้นส่วนและพนักงานสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางจรรยาบรรณ

ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงความเป็นอิสระจากลูกค้า	เช่น	ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

การให้บริการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งกับบริการสอบบัญชีเป็นต้น

	 • ความซื่อสัตย์สุจริตของลูกค้า		เช่น	ชื่อเสียงทางธุรกิจ	ประวัติและทัศนคติของ

ผู้เป็นเจ้าของหลัก	หรือผู้บริหารคนส�าคัญ	ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของลูกค้า	รวมถึงวิธีการ

ปฏิบัติทางธุรกิจของลูกค้า	เป็นต้น	

โดย..TSQC1

FAP Newsletter No.6 11





เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม สถานที่จัดอบรม

มิ.ย.

2556

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

ศ. 21 มิ.ย. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56 (หลักสูตรย่อยที่ 103)

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ การส�ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่

บรรยายโดย :  ดร.เอมอร  ใจเก่งกิจ

                   คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 22 มิ.ย. 56

09.00-12.15 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56 (หลักสูตรย่อยที่ 104)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

บรรยายโดย : คุณสุภาณี  ศรีสถิตวัตร

สมาชิก 1,000 บาท   บุคคลทั่วไป 1,300 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

ตำรำงอบรมสัมมนำ 
 มิถุนายน - สิงหาคม  พ.ศ. 2556
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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    การตรวจสอบทุจริต 

บรรยายโดย :  คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ CIA ,CFE

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา.

23 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน  รุ่นที่ 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

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

ส.

29 มิ.ย. 56

09.00-17.00 น

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 105)

เรื่อง งบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

บรรยายโดย : คุณสุภาณี  ศรีสถิตวัตร

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. และ ส.

30  มิ.ย.  และ

6 ก.ค. 56

09.00-17.00 น 

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (2 วัน)

หลักสูตรที่ 2 TFRS เกี่ยวกับหนี้สิน

บรรยายโดย :  ดร.ปัญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์/ คุณวริศรา  วงศ์จงรุ่งเรือง

                  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,200 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา. 

29  มิ.ย. 56

09.00-17.00 น

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 201)

เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน  การบัญชีและรายงานส�าหรับโครงการผล

ประโยชน์ตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ 

บรรยายโดย : ดร.ปัญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์/ คุณวริศรา  วงศ์จงรุ่งเรือง

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

อา.

30 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน  รุ่นที่ 8 

Internal Auditing Certificate Program (IACP)

เรื่อง  การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ 

                  คุณสุวิมล กุลาเลิศ CPA ,CIA

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

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

ก.ค.

2556

พ.-พฤ.

3-4 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

การวางแผนการตรวจสอบ ตาม TSA ใหม่ (ภาคปฎิบัติ)   รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณชาญชัย   ชัยประสิทธิ์

                       คุณจิรณัฐ   กูลมงคลรัตน์

ลงทะเบียนท้ัง 3 หลกัสตูร (หลักสตูร 6)ท่านสามารถเลอืกรุน่ท่ีจะเข้าอบรมได้

สมาชิก 11,100 บาท   บุคคลทั่วไป 12,000 บาท (รวม VAT)

หลักสูตร 2 วัน

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21 ฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พฤ.-ส.

4-6 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

Sustainability Accounting : บทบาทใหม่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในยุค Global Warming

บรรยายโดย :  คุณลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี/ คุณกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย

                   รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก

ช�าระภายในวันที่ 19 มิ.ย. 56

หรือสมัคร 2 คนขึ้นไป (ภายในองค์กรเดียวกัน) ท่านละ 5,000 บาท

ช�าระหลังวันที่ 19 มิ.ย.56

สมาชิก 6,000 บาท   บุคคลทั่วไป 7,000 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ศ.-ส.

5-6 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนด้วยโปรแกรม MyGL และ MyIC  รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา   รอดวรรณะ

                       คุณมณีรัตน์   ติรไพรวงศ์ 

สมาชิก 4,500 บาท   บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม VAT)

ส�านักคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศช้ัน 4

อาคารอเนกประสงค์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

ศ. 5 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56 (หลักสูตรย่อยที่ 301)

หลักสูตรที่ 3 TFRS เกี่ยวกับรายได้

บรรยายโดย :  คุณกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ                 

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 6 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 202)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และประมาณการหนี้สิ้น 

หนี้สิ้นที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

บรรยายโดย : ดร.ปัญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

                  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 2

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

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

      คุณจิรณัฐ  กูลมงคลรัตน์ / คุณธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล

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

พฤ. 11 ก.ค. 56

09.00-12.15 น.

เสวนาเรื่อง...ปัญหาการยื่นแบบ บช.1

บรรยายโดย :  คุณเพรามาตร   หันตรา/ คุณวิโรจน์   ฆ้องวงศ์

                  คุณปริศนา  ประหารข้าศึก/ คุณวิไลวรรณ   กาญจนกันติ

                  คุณสุกิจ   วงศ์ถาวราวัฒน์

สมาชิก 200 บาท   บุคคลทั่วไป 500 บาท (รวม VAT)

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ศ.-ส. 

12-13, 19 และ

26 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56 (4 วัน)

หลักสูตรที่ 4 TFRS เกี่ยวกับน�าเสนองบการเงิน

บรรยายโดย :  คุณสายฝน  อินทร์แก้ว/ ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

                   ดร.เอมอร  ใจเก่งกิจ/ คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

                   คุณวันดี  ลีวรวัฒน์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ศ. 12 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 401)

เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน และ่ส่วนงานด�าเนินงาน

บรรยายโดย :  คุณสายฝน  อินทร์แก้ว/ ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 13 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

ภาษเีงนิได้นติบิคุคล ส�าหรับกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ รุ่นที ่1/56

บรรยายโดย :  คณุอมรา  จรติพจน์/ คณุสมบูรณ์  วีระวุฒวิงศ์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.-อา. 

13-14 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

Update ภาษีอากรและบัญชี  รุ่นที่ 1/56

       (* นับชั่วโมงส�าหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ได้ 12 ชั่วโมง)

บรรยายโดย : คุณสมศักดิ์   อนันทวัฒน์/ ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 2

ส. 13 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 402)

เรื่อง เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และ ก�าไรต่อหุ้น

บรรยายโดย :  ดร.เอมอร  ใจเก่งกิจ/ ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,200 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

ส.13 ก.ค. 56

09.00-16.30 น

เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ 

NPAEs/SME เปรียบเทียบกับ หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

บรรยายโดย :  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ช�าระภายในวันที่ 1 ก.ค. 56

สมาชิก 1,300 บาท บุคคลทั่วไป 1,700บาท (รวม VAT)

ช�าระหลังวันที่ 1 ก.ค. 56

สมาชิก 1,700 บาท บุคคลทั่วไป 2,100บาท (รวม VAT)

ห้อง หน้าเมือง ชั้น 4

โรงแรมเจริญธานี

 จ.ขอนแก่น
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม สถานที่จัดอบรม

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

อา.

14 ก.ค. 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

พ. 17 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)

บรรยายโดย :  คุณมานิต  พาณิชย์กุล (CIA,CISA,CISM,CRISC,CRMA)

                   คุณบุญเกียรติ  เดชะวรานนท์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ศ. 19 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 403)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และ การเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่าง

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บรรยายโดย :  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์/ คุณวันดี  ลีวรวัฒน์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

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

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

จ.เชียงใหม่

ส.-อา.

20-21 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/56

      สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 
บรรยายโดย : ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ศ. 26 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 404)

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิด

พลาด และ งบกระแสเงินสด

บรรยายโดย :  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

                   คุณวันดี  ลีวรวัฒน์ 

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พฤ., ศ.,ส.

27 ก.ค. 2-3 ส.ค.

09.00-17.00 น.

และ 15 ส.ค. 56

09.00-12.15 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56 (3 วันครึ่ง)

หลักสูตรที่ 5 TFRS เกี่ยวกับอื่นๆ

บรรยายโดย :   ผศ.วิภาดา  ตันติประภา/ คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

                   คุณวันดี  ลีวรวัฒน์/ คุณยุวนุช  เทพทรงวัจจ

                   คุณนงลักษณ์  พุ่มน้อย

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

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

ก.ค.  

2556

ส. 27 ก.ค.  56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 501)

เรื่อง สัญญาเช่า 

บรรยายโดย :  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส.-อา.

27-28 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

การจัดท�ารายงานการเงินที่น่าเชื่อถือตามกรอบแนวทาง COSO-ERM 

รุ่นที่ 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

ศ. 2 ส.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556 รุ่นที่ 1/56 (หลักสูตรย่อยที่ 502)

เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บรรยายโดย : ผศ.วิภาดา ตันติประภา/ คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 3 ส.ค. 56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556 รุ่นที่ 1/56 (หลักสูตรย่อยที่ 503)

เรื่อง ร่าง เกษตรกรรม และภาษีเงินได้

บรรยายโดย : คุณวันดี ลีวรวัฒน์/ คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ

สมาชิก 1,800  บาท บุคคลทั่วไป 2,200 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

อ.-พ.

6-7 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น. 

ภาษอีากร ส�าหรบัธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที ่1/56 (หลกัสตูรเตม็ 2 วัน)

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 

บรรยายโดย : คุณธนภณ แก้วสถิตย์/ ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

                 คุณศรีวรรณ พัวพันธุ์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

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

ส.ค.

2556

อ. 6 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น. 

ภาษีอากร ส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/56 (วันแรก)

หัวข้อ ภาษีเงินได้ของธุรกรรมระหว่างประเทศ หลักการอ�านวยสิทธิ

ประโยชน์ของอนุสัญญาภาษีซ้อนและ ปัญหาที่พบบ่อยและการวางแผนภาษี

บรรยายโดย : คุณธนภณ แก้วสถิตย์ 

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พ. 7 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น. 

ภาษีอากร ส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/56 (วันที่สอง)

หัวข้อ ก�าหนดราคาโอน และปัญหาในทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ

ภาษีอากรระหว่างประเทศ 

บรรยายโดย : ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

                 คุณศรีวรรณ พัวพันธุ์

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

พฤ.

15 ส.ค. 56

09.00-12.15 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556 รุ่นที่ 1/56 (หลักสูตรย่อยที่ 504)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

บรรยายโดย : คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย

สมาชิก 1,000  บาท บุคคลทั่วไป 1,300 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 2,200 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. 17 ส.ค. 56

09.00-17.00 น.

18 ส.ค. 56

09.00-12.15 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556 รุ่นที่ 1/56 (1 วันครึ่ง)

หลักสูตรที่ 6 TFRS เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บรรยายโดย : คุณวิเรขา สันตะพันธ์ุ 

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ส. 17 ส.ค. 56

09.00-17.00 น.

 

TFRS ทกุฉบบั ปี 2556 รุ่นที ่1/56 (หลกัสตูรย่อยที ่601)

เรื่อง ร่าง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 

บรรยายโดย : คุณวิเรขา สันตะพันธ์ุ 

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

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

ศ. 23 ส.ค. 56

09.00-17.00 น.

สนทนาภาษาบัญชี “พัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ครั้งที่ 2/ 56 เตรียมความพร้อมทางด้านการสอบบัญชี

บรรยายโดย : คุณประสัณห์  เชื้อพานิช/ ผศ.ดร. สมพงษ์  พรอุปถัมภ์

                  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ถนนสุขุมวิท 21

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

โทรศัพท์ 0-2685-2500  ต่อ 2526, 2583, 2555-60, 2575 โทรสาร 0-2685-2503 , 0-2685-2512
Dawnload ใบสมัครได้ที่ : www.fap.or.th  E-mail : marketing@fap.or.th, training@fap.or.th

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

สิง่ตพิีมพ์
 จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

 ไม่มารับตามก�าหนด

 ไม่มีเลขที่บ้านตามท่ีจ่าหน้า

 ไม่ยอมรับ

 ไม่มีผู้รับตามท่ีจ่าหน้า

 เลิกกิจการ

 ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

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

FAP Newsletter ฉบับที่ 6

หากสมาชิกท่านใดต้องการรับ FAP Newsletter ฉบับต่อๆ ไป

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


