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สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน

 กลับมาพบกันเช่นเคยกับจดหมายข่าว FAP Newsletter ของ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ เล่มน้ีด�าเนินมาถึงฉบับท่ี 10 แล้วนะค่ะ โดยฉบับน้ี

สภาฯได้รับเกียรติจากคุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการและประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ มากล่าวทักทายเปิด

เล่มพูดคุยกับท่านสมาชิก และชี้แจงให้ทราบในเรื่องของการด�าเนินงาน

ด้านประชาสัมพันธ์ของสภาฯ ทุกท่านอย่าลืมพลิกไปอ่านกันนะคะ

 มาพูดถึงเน้ือหาภายในเล่มกันบ้างดีกว่า..ฉบับน้ีฝ่ายทะเบียนมี

ข่าวฝากมาบอกเกี่ยวกับข้อควรรู้ของสมาชิก ผู้สอบบัญชี ผู้ฝึกหัดงาน 

และผู้ทดสอบ ในการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ในปี 2556

ซึ่งเน้ือหาเพิ่มเติมอยู่ในหน้าท่ี 5 ของคอลัมภ์ FAP News Update 

ต่อกันด้วยบทความจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการท�าบัญชี  

ซึ่งเล่มน้ี ได้ส่งเรื่องเก่ียวกับงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม 

Professional Controller รุ่นที่ 1 มาฝาก  ทางด้านบทความเก่ียวกับ

ผูส้อบก็มีเช่นกันค่ะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี 

ได้ส่งเรื่องความคืบหน้าของการให้บริการแก่สมาชิกด้านการสอบบัญชี 

มาแจ้งให้กับผู้สอบทุกท่านทราบ

 และต่อกันด้วยบทความจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชี

บริหาร เล่มน้ีได้ส่งบทความต่อจากตอนท่ีแล้วในเรื่อง การบัญชีบริหาร 

เครื่องมือส�าหรับ ผู้น�าองค์กรยุคใหม่ (ตอนที่ 4) หากใครที่อ่านมาแล้ว

ท้ัง 3 ตอนแรก ตอนน้ีก็ห้ามพลาดเช่นกันค่ะ และปิดท้ายเช่นเดมิกับตาราง

อบรมสัมมนาท่ีเราน�ามาลงปิดท้ายเล่ม  เพื่อความสะดวกส�าหรับผู้ท่ี

ต้องการเข้าอบรมสัมมนา   โดยเล่มน้ีเป็นตารางอบรมสัมมนาท่ีสภาฯ

จัดข้ึนระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556 

 ท้ังหมดน้ีเป็นพียงแค่น�้าจ้ิมของบทความข่าวสารในแวดวง

วิชาชีพบัญชี ภายในเล่มยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมากมายที่รอท่านเปิด

อ่านอยู่...และหากท่านใดต้องการแนะน�าหรือติชม FAP Newsletter 

ทางสภาฯยินดีรับความคิดเห็นของท่าน โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็น

ของท่านมาได้ที่.. fapnewsletter@fap.or.th  ขอบคุณค่ะ
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วัตถุประสงค์การจัดทำา : 

เ พ่ือเป ็นสื่อกลางในการน�าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์แก่

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเป็นช่อง

ทางหนึ่งที่น� า เสนอข ้อมูลความ

เคลื่อนไหวต่างๆ  โดยการรวบรวม

ข้อมูลให้ทันต่อปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และเสริมสร้างประโยชน์ใน

แวดวงบัญชี
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EdiTOr Talk..
สวัสดีค่ะทุกท่าน..ดิฉันในฐานะกรรมการและประชาสัมพันธ์

สภาฯรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมากล่าวทักทาย

เปิดเล่มแก่ทุกท่านผ่าน FAP Newsletter ฉบับนี้ ในช่วงท่ีผ่านมา

สภาวิชาชีพบัญชีฯได้มีการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์

สมำ่าเสมอ เพ่ือรองรับความต้องการและอำานวยความสะดวกแก่

ผู้ทีต้่องการรับข้อมลูข่าวสารจากสภาฯ   โดยเป็นการสือ่สารผ่าน

ช่องทางต่างๆมากมาย อาทิ เว็บไซต์สภาฯ www.fap.or.th, FAP 

Newsletter, การส่ง E-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) และการ

ส่งจดหมายแจ้ง ซึ่งช่องทางต่างๆ ถือว่ามีวัตถุประสงค์ต่างกัน 

ดิฉันจึงอยากบอกเล่าให้กับทุกๆท่านทราบถึงประโยชน์ในการใช้

ช่องทางต่างๆเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร

ของตัวท่านเอง ดังนี้

 • ช่องทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ภายในเว็บไซต์ถือว่า

เป็นศูนย์รวบรวมความรู้และแหล่งข้อมูลต่างๆท่ีมากท่ีสุดของสภาฯ

ในขณะน้ีเพราะในการอัพเดทข้อมูลภายเว็บไซต์เรามีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะ

คอยอัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ เรียกได้ว่าหากสภาฯมีข้อมูลอะไร

ท่ีต้องการแจ้งสมาชิกอย่างเร่งด่วน เราจะลงข่าวเพื่อเผยแพร่ให้แก่

สมาชิกทราบโดยทันที  ช่องทางน้ีถือว่าเป็นการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็วและง่ายท่ีสุด และท่านสมาชิกสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร

ผ่านช่องทางนี้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย

• FAP Newsletter  จัดท�า ข้ึนเพื่อ

มี วัตถุประสงค์ในการน�าเสนอข้อมูล

ข่าวสารท่ีเกิดประโยชน์และเพ่ิมพูนความ

รู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเป็นช่อง

ทางหน่ึงท่ีน�าเสนอข้อมูลความเคลื่อน

ไหวต่าง ๆ ให้ทันต่อปัจจุบัน ภายในเล่ม

จะประกอบไปด้วยบทความท่ีน่าสนใจ

ในขณะน้ัน   โดยผ่านการรังสรรค์จาก

นักวิชาการประจ�าของสภาฯ ท่ีมีความ

รู้ความช�านาญในแต่ละด้านท่ีเก่ียวข้อง

กับวิชาชีพบัญชีโดยตรงซึ่งเราจะน�าออก

เผยแพร่แก ่สมาชิกในทุกๆเดือนผ่าน

ช่องทางการส่ง E-mail ในรูปแบบของ 

E-book และยังมีแจกเป็นรูปเล่ม ณ ช้ัน 

1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหน้าห้อง

สัมมนาทุกห้องของสภาฯ นอกจากนั้นเรา

ยังน�าไปแจกยังสถาบันการศึกษาต่างๆ 

เพื่อเป็นการต่อยอดความรู ้ของน้องๆ

นักศึกษา ดังน้ัน หากสมาชิกท่านใดท่ี

อ่านมาถึงตรงนี้และยังไม่เคยได้รับ FAP 

Newsletter สักฉบับเลย 

ทักทายเปิดเล่ม
อาจจะเป็นเพราะ E-mail ของท่านผิดพลาด ท่านสามารถเข้ามา

แจ้งอัพเดท ท่ีอยู่ E-mail ของท่านได้ท่ี fapnewsletter@fap.or.th

และท่านยังสามารถดาวน์โหลดอ่านย้อนหลังได้ครบทุกเล่มได้ใน

เว็บไซต์สภาฯอีกด้วย

 • การส่ง E-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ส่วนใหญ่

ข้อมูลข่าวสารท่ีสภาฯเลือกท่ีจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางน้ีจะ

เป็นข้อมูลเก่ียวกับการประกาศเพื่อให้สมาชิกทุกท่านทราบใน

เรื่องส�าคัญและเก่ียวข้องกับสภาฯ หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ี

น่าสนใจท่ีทางสภาฯจัดข้ึนและต้องการให้ผู้รับ E-mail เข้าร่วม

 • การส่งจดหมายแจ้ง ปัจจุบันสภาฯยังมีการส่งจดหมาย

แจ้งอยู ่ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหน่ึงท่ีส�าคัญและขาดไม่ได้ ซึ่ง

ท่านจะเห็นได้ว่าการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องน้ีจะเป็นเรื่องท่ี

ต้องการแจ้งอย่างเร่งด่วนมาก เช่น จดหมายแจ้งก�าหนดการ

ต่ออายุใบอนุญาต และการส่งสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สภาฯ เป็นต้น แต่ในขณะน้ีดิฉันขอแจ้งว่าสภาฯยังประสบปัญหา 

“จดหมายตีกลับ” จากท่าน นั่นก็แปลว่าที่อยู่ของท่านอาจผิดพลาด

หรือไม่อัพเดท ดังน้ัน หากท่านใดท่ียังไม่รับจดหมายจากสภาฯ

กรณุาส่งท่ีอยู่ใหม่ของท่านมาท่ี member@fap.or.th เพือ่ประโยชน์

แก่ตัวท่านเอง

 จะเห็นได้ว่าการเลอืกใช้ช่องทางการส่งข่าวประชาสมัพนัธ์

ดงักล่าว มีหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หากสมาชิก

ท่านใดต้องการแนะน�าช่องทางเพิ่มเติมท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ

ตัวของท่านและสภาฯ สามารถส่งความคิดเห็นของท่านมาแชร์

กับเราได้ท่ี  pr@fap.or.th ซึ่งความคิดเห็นของท่านทางสภาฯ

จะน�าไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงต่อไป 

 ตบท้ายด้วยการจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ของ

สภาฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2- 3 ธันวาคม  2556  ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ภายใต้หัวข้อ “2020…

Where We Are...บทบาทของนักบัญชีในทศวรรษหน้า” ซึ่ง

เป็นการรวมพลของนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 19  ถือเป็น

โอกาสอันดีของบรรดาสมาชิกที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ด้าน

บัญชี และยกระดับตัวเองเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับสากล 

 โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาค

เอกชนและภาครัฐ จะมาร่วมเสนอความเห็นและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในงานครั้งนี้ ที่สำาคัญตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลา 

Early Bird Rate หากท่านใดสนใจอย่ารอช้า! เข้าไปดาวน์โหลด

ใบลงทะเบียน หรือสมัครโดยตรงได้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือ

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-685-2500 ต่อหมายเลข 2591 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.fap.or.th ขอบคุณค่ะ..

คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย
คณะกรรมการและประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
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การประชุม AFA Council 
คร้ังท่ี 112 ณ กรุงบันดาร์
เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

FAP Activity

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในฐานะ

สมาชิก AFA ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 

112th  AFA Council Meeting  ซึ่งครั้ง

น้ีจัดข้ึนท่ีประเทศบรูไน โดยมีคุณสุพจน์  

สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ, คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ 

และคุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู ้อ�านวยการ

สภาวิชาชีพบัญชี เป็นตัวแทนจากประเทศ

ไทยในการเข้าร ่วมประชุม ซึ่งงานเริ่ม

ข้ึนในวันท่ี 6 กันยายน ด ้วยงานเลี้ยง

อาหารค�่าต้อนรับสมาชิก AFA จากประเทศ

ต่างๆ 

 โดยในวันท่ี 7 กันยายน เป็นการ

ประชุม 112th AFA Council Meeting  

เป็นการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือยกระดับ

และพัฒนาวิชาชีพบัญชีของสมาชิกท้ัง 10 

ประเทศ มีสาระส�าคัญกล่าวถึงเรื่องต่างๆ 

ดังนี้

•  เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ต้ั ง  Mon i t o r i n g 

Committee และ การท�า ASEAN 

CPA Committee ซึ่งมีกระบวน

คล ้ ายคลึ ง กับของ วิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม

• เรื่องร่าง MRA มี 2 ประเด็นส�าคัญ

ในร ่าง MRA คือ คุณสมบัติของ 

ASEAN CPA และรูปแบบของ 

MRA ว่าจะเป็นแบบ Bilateral หรือ  

Multilateral MRA

• เรื่อง World Bank จะออกรายงาน

ผลส�ารวจท่ีได้รับความร่วมมือจาก

สมาชิกอาเซียน ในเดือนกันยายน 

2013 และจะน�าเสนอรายงานในการ

ประชุม AFA ครั้งท่ี 113

• เรื่อง MOU ท่ีประชุมเห็นควรด�าเนิน

การต่อแม้ MRA จะเซ็นกันต้นปีหน้า 

เพื่อเป ็นการกระตุ ้นให้สมาชิกร ่วม

มือกันอย่างเต็มความสามารถ

 

อย่างไรก็ตามในฐานะประเทศสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชีก็ได้เป็นส่วนส�าคัญ

ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือ

แนวทางเพื่อปรับปรุง และพัฒนา

วิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ AEC อีกทั้งยังถือเป็นการกระชับ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก

ต่างๆ เพื่อร่วมมือกันในการยกระดับ

วิชาชีพให้สอดคล้องและก้าวไปใน

แนวทางเดียวกัน

คู่มือในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชี 
        เพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลาง
        และขนาดย่อม
คู่มือเล่มนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือช่วย

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เป็น

ไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ได้ดี

ยิ่งข้ึน จากค�าอธิบายและตัวอย่าง

ประกอบในคู่มือ

หนังสือมาใหม่!! มีจ�าหน่ายแล้ว!!

ในราคา 300 บาท
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ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

สภาฯได้รับเกียรติจากคุณพิชัย 

ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

มาเป็นประธานในการเปิดงาน 

และกล่าวปาฐกถาแก่ผู ้เข้าร่วม

โครงการ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทาง

ด้านการบัญชีหลายท่านมาร่วม

เป็นวิทยากร ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ี

น่าสนใจ อาทิเช่น

• TFRS เกี่ยวกับการน�าเสนองบ  

   การเงิน และเรื่องอื่นๆ

• TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์

• TFRS เกี่ยวกับหนี้สิน

• TFRS เกี่ยวกับรายได้

• TFRS เกี่ยวกับการรวมกิจการ  

   และการจัดท�างบการเงินรวม

• TFRS เกี่ยวกับเครื่องมือทาง

  การเงิน

โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับ 
สำาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
ทั่วประเทศ (Train the Trainer)
    เนื่องจากปัจจุบันมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย ได้รับ

การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตาม 2012 Edition of Bound 

Volume of IFRS (Blue Book) ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้หลังวันที่

1 มกราคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีฯ เห็นความส�าคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการ

อบรม TFRS ทุกฉบับ ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ 

โดยคร้ังนี้จัดเป็นคร้ังแรก ระหว่างวันที่ 1 - 25 ตุลาคม พ.ศ.

2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองดังกล่าวให้แก่

อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ 

Train the Trainer FAP News Update

คู่มือในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชี 
        เพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลาง
        และขนาดย่อม

ข้อควรรู้ของสมาชิก ผู้สอบบัญชี 
ผู้ฝึกหัดงาน และผู้ทดสอบ 
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ในปี 2556 นี้..
 

    สมาชิก 

1. ช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกภายใน 3 เดือน ก่อนบัตรสมาชิก

    หมดอายุ 

2. อัตราค่าบ�ารุงสมาชิกต่อปี ยังคงเท่าเดิม สามัญ 500 บาท 

    วิสามัญ 500 บาท และสมทบ 300 บาท

 

    ผู้สอบบัญชี

1. ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ภายใน 3 เดือน 

    ก่อนวันส้ินสุดของปี  

2. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชีต่อปี  

    ยังคงเท่าเดิม 1,000 บาท

3. จ�านวนช่ัวโมง CPD ต่อปี ยังคงเท่าเดิม  12 ช่ัวโมง

4. การแสดงตัวของผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นการลดภาระของ

    ผู้สอบบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชีให้ถือเอาการท่ีผู้สอบบัญชี

    ได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาเป็นการแสดงตัว

    ของผู้สอบบัญชีแล้ว โดยไม่ต้องย่ืนหลักฐานการแสดงตัว

    ใดๆ  ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

 

   ผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชี

1. ช�าระค่าธรรมเนียมภายใน 3 เดือนก่อนเริ่มต้นปีถัดไป

2. อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี ยังคงเท่าเดิม 

   ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

   500 บาท  ต�่ากว่าปริญญาตรี 300 บาท

 

    ผู้ฝึกหัดงาน

1. ฝึกหัดงาน ต่อเน่ือง 3 ปี 3,000 ช่ัวโมง ภายใน 5 ปี

2. ย่ืนรายงานการฝึกหัดงานปีละ 1 ครั้ง

 

    ผู้เข้ารับการทดสอบ

1. รายวิชาท่ีทดสอบ ยังคงเท่าเดิม 7 รายวิชา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียน โทร.02-6852500
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สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้ทำา

บัญชีที่รักทุกท่านคะ สำาหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ 

ทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญช ี

จะขอนำาผลการจัดสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 

Professional Controller รุ่นที่ 1 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลง

มาเล่าสู่กันฟังนะคะ งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น

ในระหว่างวันที่ 2 - 30 สิงหาคม 2556 โดยมีการ

อบรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์เว้นเสาร์ รวมทั้งสิ้น 42 

ชั่วโมง ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติ

คุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

บทความโดย..

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการท�าบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตร Professional 

Controller เกิดข้ึนจากการท่ีคณะกรรม

การวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี ได้เล็ง

เห็นถึงความส�าคัญในบทบาทและหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของนักบัญชีระดับสูง 

เช่น Controller และผู้จัดการด้านบัญชี

และการเงิน ซึ่ งในป ัจจุ บันน้ีบทบาท

ของนักบัญชีได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เป็นอย่างมาก โดยเปลี่ยนจากการเป็น

เพียงผู ้จดบันทึกข้อมูล (Bookkeeper) 

มาเป ็นหุ ้นส ่ วนทางธุ ร กิจขององค ์กร 

(Business Partner) ดังน้ัน จึงมีความ

จ�าเป็นอย่างย่ิงยวดท่ีนักบัญชีต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพการท�างานของตนเอง 

ต้องมีการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ 

ท้ังทางด้านวิชาชีพบัญชี การเงิน และ

ภาษี ซึ่งถือเป็นความรู ้ ท่ีเป็นแกนหลัก 

(Core Knowledge) ท่ีนักบัญชีต้องมี

และทักษะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างาน

ของนักบัญชี (Incremental Knowledge)

ได ้แก ่  การบริหารความเสี่ยง การรวม

ธุรกิจ การวางแผนภาษี การเงินธุรกิจ 

แนวโน้มทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทาง

ธุรกิจ ระบบ ERP และการจัดท�ารายงาน

เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร 

 

 

ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการท�าบัญชี จึงได้จัดหลักสูตรน้ีข้ึน

เพื่อช ่วยเสริมความเป ็นมืออาชีพของ

นักบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

Controller ได้เป ็นอย่างดี รวมถึงการ

เตรียมความพร้อมให้แก ่ผู ้ ท่ีจะก ้าวข้ึน

ไปเป็น Controller ในอนาคตด้วย โดย

เ น้ือหาการสัมมนามีความครอบคลุม

ท้ังศาสตร์ทางด้านบัญชีและความรู ้ข้าม

ศาสตร์ อันประกอบไปด้วย

 • บทบาท หน้าท่ีและสิ่งท่ีผู้บริหาร

    คาดหวังจาก Controller

 • สรุป TFRS ท่ีส�าคัญและทิศทาง  

    มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย

 • Financial Statement Reporting  

    and Analysis

 • Budgeting and Controlling

 • Cost Measurement and  

    Management

 • Corporate Income tax and 

    Tax  Planning

 • Tax in Practice

 • Business Process and Internal   

    Control

 • Accounting Software / ERP

 • Working Capital Management   

    and Funding

 • Project Management

 • จรรยาบรรณในการประกอบ

    วิชาชีพบัญชี 



จุดเด ่นของหลักสูตรนี้อยู ่ที่การ
ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง 
และประสบการณ์ระหว่างวิทยากร
ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ เข ้าร ่วมการ
สัมมนา นอกจากความรู ้ที่ ได้รับ
แล้วผู ้ เข ้าร ่วมสัมมนายังได้สร้าง
เครือข ่ายระหว่างผู ้ทำาบัญชีด้วย 
โดยเมื่อวันศุกร ์ที่  30 สิงหาคม 
2556 ซึ่งเป็นวันปิดหลักสูตรและ
พิธีมอบประกาศนียบัตรสำาหรับ
ผู้ผ่านการอบรม ได้รับเกียรติจาก
คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสภา
วิชาชีพบัญชีฯ  และคุณปริศนา 
ประหารข้าศกึ ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี เป็น
ผู้มอบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพ
หมู่ร่วมกัน ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยง
สังสรรค์ภายในรุ่นด้วยบรรยากาศ
ที่อบอุ ่นและเป็นกันเอง จากความ
สำาเร็จของการจัดสัมมนารุ ่นที่ 1 
นี้เอง ทางคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการทำาบัญชี จึงมีมติให้
จัดสัมมนารุ่นท่ี 2 ขึ้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2556 นี้

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด ้านการท�า

บัญชี จึงขอเชิญชวนท่านในฐานะผู้ท�าบัญชี

มาร่วมพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ

ให้กับตัวของท่านเอง หากท่านสนใจสมัคร

เข ้ าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตร 

P ro fe s s iona l  Cont ro l l e r ”  รุ ่ น ท่ี  2 

ท่านสามารถสอบถามได้ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ

หรื ออ ่ านรายละ เ อียด เพิ่ ม เ ติม ได ้ ทาง 

www.fap.or.th นะคะ ส�าหรับจดหมาย

ข่าวฉบับหน้าทางคณะกรรมการวิชาชีพ

บัญชีด้านการท�าบัญชีจะได้น�าเสนอข้อมูล

อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจให้ทุกท่านทราบเป็นอันดับ

ต่อไปนะคะ .....สวัสดีค่ะ 
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วามรวดเร็วและถูกต้องแม ่นยำา
ของข้อมูลเป็นเรื่องสำาคัญมากใน

ปัจจุบัน โลกในปัจจุบันจึงมีภาษาเพื่อ
การส่ือสารใหม่ เกิดขึ้นเรียกว่า XBRL 
(eXtensible Business Reporting Language)
ภาษานี้กำาลังเปล่ียนการส่งข้อมูลและ
รายงานทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงิน
จากผู้จัดทำาข้อมูลไปยังผู ้เกี่ยวข้องท้ัง
ที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือหน่วยงานกำากับดูแล  
จากเดิมที่มีการนำาส่งข้อมูลด้วยกระดาษ
ไปสู่การนำาส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำาให้ไม่ต้องการกรอกข้อมูลทวนซำ้าและ
ไม่ใช้กระดาษ XBRL ทำาให้ผู้รับและผู้ส่ง
ข้อมูลไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาตรวจสอบ
ข้อมูลระหว่างกันและลดเวลาในการสอบ
ทานข้อมูลให้ใช้เวลาน้อยลงอย่างมาก 
ส่งผลให้การใช้ XBRL ในการนำาส่งและ
รับข้อมูลได้ประโยชน์ต่อทั้งผู้รับ ผู้ส่ง 
ประกอบกับเป็นการช่วยลดมลภาวะจาก
การลดการใช้ปริมาณกระดาษ

บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำาเป็นต่อ
นักบัญชีไม่ว่าในบทบาทผู้ทำาบัญชี 
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่จะใช้
ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่ม

บุคคลหลักในกลไกการจัดเตรียม
ข้อมูลและรายงานทางธุรกิจให้ได้
รับทราบถึงวิวัฒนาการของการ
ปรับเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลไปสู่
ภาษา XBRL และช่วยท่านในการ

เตรียมพร้อมสู่อีกระดับของการรับ
และส่งข้อมูลทางธุรกิจผ่าน XBRL

XBRL คืออะไร และทำางานอย่างไร
   XBRL คือภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับ

การพัฒนาโดย XBRL International Inc. ซ่ึง

เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไร จัดตั้งโดยบริษัท

และตัวแทนช้ันน�ากว่า 500 แห่งจากทั่วโลก 

ซ่ึงองค์กรนี้ได้น�า XBRL มาใช้เพ่ือให้เกิดความ

เช่ือมั่นในความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ 

และความรวดเร็ว เพ่ือให ้ ได ้ข ้อมูลที่แม ่นย�า

เพราะลดการน�าเข ้าข ้อมูลซ�้า (Re-Key) ของ

รายงานต่างๆ ทางธุรกิจ 

    การท�างานของ XBRL คล ้ายๆ กับการ

ท�างานของเคร่ืองอ่านบาร์โค ้ด โดยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์จะอ่านรหัส XBRL และดึงข ้อมูลธุรกิจ ซ่ึงรวดเร็ว แม่นย�า และ

สามารถเก็บและรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งที่ต ่างกันได้และลดความไม่เข้าใจกันใน

การสื่อสารข้อมูล พร้อมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ข ้อมูลได้อย่างเต็มที่ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องสอบทานข้อมูลระหว่างกันอย่างที่เป็นในปัจจุบัน

    ประเทศที่น�า XBRL ไปใช้มีเกือบทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศ

ก�าลังพัฒนา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในกลุ ่มสหภาพยุโรป เช่น สเปน 

อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ 

อินเดีย เป็นต้น

 ส� าห รับประ เทศในกลุ ่ มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ (ACRA: 

Accounting and Corporate Regulatory 

Authority) และอินโดนีเซีย (Bank Indo-

nesia) 

 นอกจากนี้ เมื่ออ้างอิงจากข้อมูล

เผยแพร ่ ใน  IFRS Taxonomy Annua l 

Convention เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 

พบว่ามีการน�า XBRL มาใช้แล้วจ�านวน 

103 ประเทศ นับว ่า เป ็นโลกสมัยใหม ่ยุค

หลัง PC World ท�าให้มีการกล่าวกัน

ว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้ XBRL อาจได้รับ

ภาพพจน์ว ่ายังอยู ่ ในยุคก่อน PC World

XBRL ได้นำาไปใช้ในประเทศใดแล้วบ้าง

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

“

“

ค
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ประโยชน์ของ XBRL มีอะไรบ้าง?
    

     XBRL มีประโยชน์ต่อการรายงานทางธุรกิจและการวิเคราะห์

ข้อมูล เน่ืองจากเป็นระบบอัตโนมัติ ท�าให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

สามารถจัดการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เร็วข้ึน อีกท้ังให้ความน่า

เช่ือถือได้มากข้ึน โดย XBRL ให้ผู้ใช้รายงานทางธุรกิจและข้อมูล

ทางการเงินสามารถเข้าถึงเอกสาร และโอนข้อมูลหรือรายงาน

ต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประโยชน์ท่ี XBRL ให้เพิ่มเติม

จากรายงานทางธุรกิจในรูปแบบเดิม มีดังน้ี

   1. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย�ามากข้ึน XBRL ช่วยให้การ

วิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินของแต่ละธุรกิจมี

ความน่าเช่ือถือมากข้ึน เน่ืองจากมีการน�าคอมพิวเตอร์มประยุกต์

ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง ท�าให้ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการ

ใช้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

      2.  มีการจัดการข้อมูล กระบวนการท�างานของ  XBRL มีระบบ

การจัดการและตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลได้แบบ Real-time

       3.  ประหยัดเวลา  ผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูลจาก XBRL สามารถ

น่ังอยู่ท่ีโต๊ะท�างานหรือเก็บข้อมูลได้จากทุกสถานท่ีในโลก ซึ่งช่วย

ให้สามารถท�างานได้ง่ายข้ึน

       4.  การแบ่งปันข้อมูลง่ายข้ึน    รหัสท่ีใส่ในแฟ้มข้อมูลของ 

XBRL ช่วยให้แต่ละองค์กรธุรกิจสามารถแบ่งปันข้อมูลในรายงาน

ทางธุรกิจได้ง ่ายข้ึน ท้ังข้อมูลภายในและข้อมูลระหว่างองค์กร 

นอกจากน้ียังสามารถใช้ประโยชน์จากรหัสท่ีใส่ในแฟ้มข้อมูลของ 

XBRL ในการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ในการจัดท�าและการ

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน

       5. อ ่านเอกสารได้ง ่ายข้ึน   XBRL Taxonomies ช ่วยให้

คอมพิวเตอร์สามารถเปิดอ่านเอกสารได้หลายรูปแบบ  นอกจากน้ี

หากผู ้ใช้ข้อมูลพูดได้เพียงภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ ่น

ภาษาสเปน ก็สามารถเก็บและรวมข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเก็บและ

รวบรวมอีกครั้งจากข้อมูลท่ีถูกเขียนโดยภาษาฟินแลนด์และภาษา

เวลส์ ถ้า XBRL ถูกติดตาม (tag) จากข้อมูลของ XBRL ตามรหัส

ท่ีใส่ในแฟ้มข้อมูลเดิม

       จะเห็นได ้ว ่า XBRL มีประโยชน์ในหลายด้านทั้งการจัดเก็บ

รวบรวมและการน�าข้อมูลไปใช้ และได้รับการยอมรับจากประเทศ

ต่างๆ ในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้น�าทาง

เศรษฐกิจ  และคาดว่าจะแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ ในอนาคต

เพ่ือให้การรายงานข้อมูลทางการเงินมีมาตรฐานเดียวกัน

ท้ายสุดนี้นักบัญชีไทยควรเร่ิมตระหนักถึงกระแสการมาของ

เทคโนโลยีและรูปแบบการท�างานที่ง ่ายมากข้ึน เพียงแต่ต ้อง

เร่ิมวันแรกที่ท ้าทาย... 

XBRL คือคำาตอบของนักบัญชี
ยุคหลัง PC World ที่จะสามารถทำางานได้
ทุกสถานที่ ไม่จำากัดเพียงแค่ที่โต๊ะทำางาน 

วันน้ีคุณพร้อมหรือยัง? 
หากวิธีการนำาส่งข้อมูลทางการเงิน

จะปรับเปล่ียนไปสู่ภาษา XBRL

“

“

บทความโดย.. ดร.สุวัจชัย เมฆะอ�านวยชัย

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมสัมมนาด้านการวางระบบบัญชี

XBRL ได้นำาไปใช้ในประเทศใดแล้วบ้าง

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

หลักสูตรระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติบัญชีศาสตร์ 

     ครั้งแรก!!!  ที่ท่านจะได้พบกับซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ

ผู้ท่ีเข้ามาเป็นพนักงานของท่านในองค์กรรวมท้ังสัญญาณอันตรายในการ

ทุจริต ด้วยเหตุน้ีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดหลักสูตร 

โครงการอบรมระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติบัญชีศาสตร์ จัดขึ้นในวัน

อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556

ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.fap.or.th 
หรือสมัครและสอบถามได้ที่เบอร์  02-6852500 ต่อ 2526 2583 2555 2560 2575 
Email: Marketing@fap.or.th,training@fap.or.th

หลักสูตร COSO 2013  กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด 

      เนื่องจากในปี 2013  COSO  ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ของธุรกิจและการปฎิบัติงานทีเปลี ่ยนแปลงไป เรียกว่า COSO 2013 

ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทุกองค์กรควร

รับทราบและน�าไปประยุกต์ใช้ให้ทันมาตรฐานสากล  ซึ่งในรุ่นที่ 1 ได้รับ

ความสนใจเป็นอย่างมาก  หากท่านพลาดในรุ่นแรก  จะเปิดรุ่นที่ 2 ใน

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 9-10  พศจิกายน  พ.ศ.2556  
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ในเรื่องการควบคุมคุณภาพตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ฉบับที่  1 มี เ ร่ืองส�าคัญที่ เป ็น

องค ์ประกอบส� าคัญของด ้ าน

ก ารปฎิ บั ติ ง านอี ก เ ร่ื องหนึ่ ง

ได้แก่ การสอบทานการควบคุม

คุณภาพงาน (Engagement Quality Control Review 

(EQCR))  
  การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานเป็นการประเมิน

อย่างมีหลักเกณฑ์ถึงความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจที่

ส�าคัญและข้อสรุปท่ีได้ในรายงานว่าเหมาะสมกับสถานการณ์

หรือไม่ โดยส�านักงาน/ผู ้สอบบัญชีต้องก�าหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบัติการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานในเรื่อง

ต่างๆ เช่น

•    งานท่ีควรต้องมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

•    คุณสมบัติของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

•    ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของงานการสอบทาน

      การควบคุมคุณภาพ

•    เอกสารหลักฐานท่ีต้องจัดท�าเก่ียวกับการสอบทานการ

      ควบคุมคุณภาพงาน

  ส�านักงานต้องก�าหนดนโยบายว่า สถานการณ์ใดบ้างที่

จัดให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานการจัดให้มีการ

สอบทานคุณภาพจะท�าให้งานมีคุณภาพมากข้ึน ตัวอย่าง

สถานการณ์ดงักล่าว เช่น

   -    งานท่ีบริการต่อลูกค้ามีความเก่ียวข้องกับสาธารณชน

ทั่วไป หรือเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

 - กิจการของลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการ

ด�าเนินงานต่อเนื่อง

  -  ลักษณะรายการของกิจการลูกค้ามีความซับซ้อน เช่น 

ตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

               ล�าดับถัดมาต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้สอบ

ทานการควบคุมคุณภาพงาน  โดยมีข้อควรพิจารณา ดังนี้

• มีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม

• มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติ

หน้าที่ 

• มีอ�านาจหน้าท่ีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมในการปฏบัิติงานได้

• ต้องไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานนั้น

• มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

    ส�าหรับลักษณะ ระยะเวลาและ

ขอบเขตของการสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงาน  ผู้ท�าหน้าท่ี

ในการสอบทานคุณภาพงานต้อง

ปฎบัิติงานเช่นใดบ้าง  ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้

• พิจารณากระดาษท�าการ

หรื อ เ อกสารหลั ก ฐ าน ท่ี

ถูก เ ลือกมาสอบทานว ่ า

สะท ้อนถึงผลการปฏิ บั ติ

งานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

ดุลยพินิจท่ีส�าคัญและข้อ

สรุปที่ได้หรือไม่

• สอบทานข ้อสรุปในการ

พิจารณาเรื่องการด�าเนิน

งานต่อเนื่อง

• สอบทานรายงานทางการ

เงิน หรือรายงานที่ออกอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับงาน 

• สอบทานค�าแนะน�าจากการ

ปรึกษาหารือผู ้ เ ช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน  

• ประ เ มินข ้ อสรุป ท่ีน� า ไป

สู ่การ เสนอรายงานและ

พิจารณาว ่าประเภทของ

รายงานท่ีน�าเสนอเหมาะสม

หรือไม่ 

    นอกจากน้ี ผู้สอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงานจะต้องมี

ส ่วนร ่วมในแต่ละข้ันตอนการ

ปฏบัิติงานดังน้ี ได้แก่การวางแผน

การตรวจสอบ การประเมินความ

เสี่ยงในการตรวจสอบ การปฏิบัติ

งานตรวจสอบและการสรุปผล

การตรวจสอบ

     การสอบทานการควบคุม

คุณภาพงานและผู้สอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงานท่ีมีความ

เช่ียวชาญ ประสบการณ์ และ

อ�านาจหน ้า ท่ี ท่ี เพียงพอและ

เหมาะสม จะช่วยลดความเส่ียง

ให้ผูส้อบบัญชีในการออกรายงาน

ผดิพลาด การสอบทานเป็นระยะๆ

ท�าให้พบข้อผิดพลาด และมีการ

แก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ท�าให้

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ดังนั้น การสอบทานการ

ควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) 

จึงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส�านักงาน

/ผู ้สอบบัญชีควรส่งเสริมและ

ก�าหนดเป ็ น หั วข ้ อส� าคัญ ใน

นโยบายการควบคุมคุณภาพของ

ส�านักงาน

Audit Quality Focus
การปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 : EQCR

เน้นภาคปฏิบัติแบบเจาะลึก พร้อมแนวปฏิบัติ และท�า Workshop 
ให้ท่านได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามข้อก�าหนดของ  TSQC1  
ได้อย่างถูกต้อง ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอแนะน�า  2 หลักสูตร  ดังนี้
      1. แนวปฏิบัติตาม TSQC1  ส�าหรับส�านักงานสอบบัญช ี    ในวันอังคาร 

และพุธ ที่ 15-16 ตุลาคม 2556 (หลักสูตร 2 วัน)  ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ      

      2. แนวปฏิบัติตาม  TSQC1  ส�าหรับผู้สอบบัญที่ปฏิบัติงานคนเดียว

ในวันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2556  ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ(พร้อมคู่มือปฏิบัติการ 

TSQC1  ส�าหรับผู้สอบบัญชีอิสระ)

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

หรือ โทร. 02-685-2500 ต่อ 2526, 2583 หรือ E-mail :  marketing@fap.or.th 

อย่าพลาดหลักสูตรสำาคัญ!

บทความโดย..TSQC1
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Audit Quality Focus การเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี (ตอนที่ 3) 

เมื่อพร้อมแล้ว จะรุกที่ไหนดี? 
หนี ห่าว หรือสวัสดีในแบบฉบับของสิงคโปร์ ฉบับน้ีเป็น

ตอนที่ 3 ของการเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี 

ความเดิมจากฉบับท่ีแล้ว ที่พูดถึงว่าทุกท่านควรเตรียม

ความพร้อมของการเป็นนักบัญชียุคใหม่ที่พร้อมรับและรุก

ไปกับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 แล้ว ฉบับนี้ขอมา

ต่อกันที่ เมื่อพร้อมแล้ว จะรุกที่ไหนดี ....

ซึ่งอาจยากส�าหรับการเจรจา

การค้าหากไม่สามารถใช้ภาษา

ท้องถ่ินได้

     พม่า            เป็นประเทศท่ี

นักลงทุนหลายๆประเทศสนใจ

เข้าไป  เน่ืองจากมีทรัพยากร

ธรรมชาติ อุดมสมบูรณ ์มาก

อีกท้ังเพิ่งมีการเปิดประเทศยัง

ต้องการการลงทุนเพื่อพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน เม่ือมีการลงทุน

ก็ต้องมีนักวิชาชีพบัญชีเข้าไป

ช่วยในการจัดการเอกสารการ

ค้าต่างๆให้ราบรื่น อีกท้ังนัก

วิชาชีพบัญชีท่ีเป็นคนท้องถ่ิน

ของพม ่า เอง มีจ� านวนจ�า กัด 

ประชากรยังขาดความรู ้และ

ทักษะท่ีเพียงพอในการท�าบัญชี

สากล ถึงแม้ว่าจะรับมาตรฐาน

การบัญชีสากลแล้วก็ตาม งาน

บริการวิชาชีพบัญชีในประเทศ

พม ่า เองก็ มีบางส ่วน ท่ีท�าใน

ประเทศไทย จึงเป็นท่ีน่าจับตา

มองว่าเป็นโอกาสท่ีนักวิชาชีพ

ไทยจะขยับขยายสาขาไปต้ังท่ี

พม่า โดยอาจเป็นไปในรูปแบบ

ของการร ่วมทุนกับส�านักงาน

วิชาชีพท้องถ่ินก็ได้

    เวียดนาม        เป็นประเทศ

หน่ึงท่ียังเปิดรับนักวิชาชีพบัญชี

ต่างชาติให้เข้ามาในประเทศได้ 

โดยมีการจัดท�าแบบทดสอบวัด

ความรู ้ทางวิชาชีพเป ็นภาษา

อังกฤษ ซึ่งหากสอบผ่านแล้ว

ก็สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนัก

วิชาชีพของเ วียดนามได ้ เลย 

ประชากรในประเทศมีประมาณ 

90 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็น

ประชากรวัยแรงงาน ท่ีพยายาม

พัฒนาความรู้ ความสามารถให้

รองรบักับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ดังน้ันยังมีความต้องการรับนัก

วิชาชีพท่ีมีคุณภาพอีกจ�านวน

มากการจัด ต้ังส� า นักงานให ้

บริการวิชาชีพบัญชีสามารถ

จัดต้ังได้ โดยบุคคลท่ีได้รับใบ

อนุญาตเป ็นนักวิชาชีพบัญชี

เ วียดนามและมี ถ่ินพ�า นักใน

ประเทศเวียดนามมากกว่า 1 ปี

     กัมพูชา       เป็นประเทศท่ี

ยอมให ้ นัก วิชา ชีพบัญชีต ่ าง

ประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว

มาข้ึนทะเบียนได้เลย โดยไม่

ต้องผ่านการทดสอบ โดยนัก

วิชาชีพในประเทศกัมพูชามีไม่

ถึง 300 คน ซึ่งเป็นนักวิชาชีพ

กัมพูชาและนักวิชาชีพต่างชาติ

ท่ีไปข้ึนทะเบียน โดยมีค่าบ�ารุง

สมาชิก USD 150 ต่อปี และมี

จ�านวนช่ัวโมงการพัฒนาความรู้

อย่างต่อเน่ืองไม่ต�่ากว่าปีละ 40 

ช่ัวโมง นอกจากน้ียังเปิดรับกับ

การลงทุนทางด้านวิชาชีพบัญชี 

ให ้ นักลงทุนต ่างชาติ เข ้ าไป

ลงทุนได้ 100% ประชากรใน

ประเทศมีประมาณ 15 ล้านคน

ซึง่ทางกัมพชูาเองก็ได้ใช้มาตรฐาน

สากลแล้วต้ังแต่ 1 มกราคม 

2555 เป็นต้นไปเช่นกัน 

ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่น่า

จับตามองและหาโอกาสไปลงทุน

ตามการเปิดโอกาสของเขา ท่าน

ได้เคยมองเห็นประเทศเหล่านี้ไว้

บ้างรึเปล่าในการวางแผนก้าว

สู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในปี 2015 นี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี

ในการเตรียมความพร้อมและ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดข้ึนค่ะ

บทความโดย...ฝ่ายต่างประเทศ

    

    

          สิงคโปร์       เป็นประเทศท่ี

หลายๆคนอยากเข้าไปท�างาน

เพราะมีค่าจ้างแรงงานท่ีสูงมาก 

รวมถึงค่าบริการวิชาชีพบัญชีก็

สูงเช่นกัน อีกทั้งประชากรมีคุณ-

ภาพชีวิตท่ีดี การเดินทางคมนาคม

สะดวกสบาย แต่ค่าครองชีพก็สูง

ตามเช่นกัน ประชากรในประเทศ

มีเพยีง 5 ล้านคน มีความต้องการ

ผู ้ ท่ีมีความสามารถและทักษะ

ท่ีจะช ่ วย ขับ เคลื่ อนประ เทศ 

มาตรฐานวิชาชีพบัญชีของประเทศ

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางการเงิน

และการลงทุน และสิงคโปร์จัด

เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนได้ง่าย

ใช้เวลาในการจัดต้ังนิติบุคคลส้ัน

เรว็ ภาษนิีติบุคคลก็ถูกกว่า จึง

เป็นประเทศท่ีน่าลงทุนส�าหรับ

การ เข ้ ามารูป เป ็น นิ ติ บุคคล

สัญชาติอาเซียนของประเทศ

อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้อยู่ภายในอาเซียน 

นอกจากน้ีภาษาอังกฤษถือเป็น

ภาษาราชการท่ีใช้ในประเทศน้ี

ท�าให้การติดต่อสื่อสารง ่าย

   มาเลเซีย    เป็นประเทศท่ี

น ่าจับตามองอีกประเทศหน่ึง 

ท่ีมีความพร้อมไม่แพ้สิงคโปร์   

ประชากรในประเทศมีเพียง 29 

ล้านคน และก�าลงัขยายการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ต้อนรับการลงทุน

ท่ีจะน�าพาประเทศและประชากร

ของประเทศให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึน

อีกท้ังได้ประกาศว่าในปี ค.ศ.

2020 มาเลเซียจะเป็นประเทศท่ี

พัฒนาแล้ว ดังน้ัน ระบบสาธาร-

ณปูโภค คุณภาพชีวิตก็ได้รับการ

พัฒนาให้ดีข้ึนอย่างเป็นล�าดับ

ค่าแรงทางวิชาชีพสูง แต่ค่าครอง

ชีพยังต�่า บุคคลากรมีคุณภาพ 

สามารถใช ้ภาษา อังกฤษใน

การส่ือสารได้ ส่วนภาษารองคือ

บาฮาซ่า ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้กัน

ในประเทศอินโดนีเซียและบรูไน

ด้วย นอกจากน้ีมาตรฐานการ

บัญชีของประเทศก็สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลด้วย
 

    บรูไน      เป็นประเทศท่ี

ร�่ารวยมากจากการมีทรัพยากร

น�้ามัน แต่มีประชากรในประเทศ

เพียง 5 แสนคน มีนักวิชาชีพ

บัญชีไม่ถึงร้อยคน และเม่ือเทียบ

ค่าแรงข้ันต�่าก็จัดได้ว ่าสูงรอง

จากสิงคโปร์แต่ค่าครองชีพกลับ

ไม่สูงมาก หากสามารถเข้าไป

ท�างานท่ีบรูไนได้ ก็จะได้รับค่า 

ค่าตอบแทนท่ีสูง  อย่างไรก็ตาม

ภาษาราชการใช้ภาษาบาฮาซา
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h สาเหตุที่ทำาให้แผนล้มเหลวก็คือ

1) แผนที่วางไว้ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การ 

    งานบางอย่างท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ�าอาจเป็นสาเหตุให้แผนไม่ 

    ส�าเร็จก็ได้หรือไม่จ�าเป็นต้องใช้แผนก็ได้

2) คนวางแผนไม่มีความรู้ในการวางแผน 

    ไม่มีความเช่ียวชาญพอท่ีจะวางแผนในแต่ละข้ันตอนให้   

    สอดคล้องกันได้อย่างเหมาะสม

3) ขาดข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการวางแผน 

    ท�าให้การน�าแผนไปใช้ผิดพลาดต้ังแต่เริ่มต้น

4) ขาดการสนับสนุน 

    จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับแผนท�าให้แผนท่ีน�าไปใช้มีอุปสรรค

5) ผู้บริหารเน้นในรายละเอียดมากเกินไป 

    ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของการวางแผน

6) ไม่มีการปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผน 

    เพื่อเอาแผนใหม่หรือวัตถุประสงค์ใหม่มาใช้แทน

7) มีการต่อต้านจากคนในองค์การ 

    ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของคนที่มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

    ท�าให้ไม่อาจน�าแผนไปใช้ได้

การจะป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการน�าแผนไปใช้จะต้อง

พยายามท�าให้คนที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับ

แผนนั้น และที่ส�าคัญจะต้องให้เคร่ืองมือในการวางแผนที่เหมาะ

สมด้วย เคร่ืองมือในการวางแผนมีดังนี้

การพยากรณ์ (forecasting) 

ได้แก่ การมองไปในอนาคตด้วยการก�าหนด

สมมติฐานว่าอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต ข้อจ�ากัด

ของการพยากรณ์ เพราะเป ็นเรื่องของการใช ้ ศิลปะและ

สัญชาตญาณของคนเพื่อการบริหาร แม้ว่าข้ันตอนในการคาด

คะเนจะยุ่งยากซับซ้อนก็ต้องอาศัยข้อมูล การได้มาของข้อมูล

อาจเป็นท้ังข้อมูลท่ีเป็นความจริงหรือข้อมูลท่ีเป็นความเห็นก็จะ

ต้องแปลความหมายของข้อมูลเหล่าน้ัน การแปลความหมาย

หลายอย่างเก่ียวข้องการใช้ดุลพินิจของคน ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูล

ท่ีเป็นความจริงการใช้ดุลพินิจอาจไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าข้อมูล

เป็นความเห็นหรือเกิดจากความน่าจะเป็น (probability) แล้ว

ความเห็นอาจแตกต่างกันหรือเป็นเรื่องเลื่อนลอยและเกิดความ

ผิดพลาดได้

การหาจุดเด่น (benchmarking) 

ความส�าเร็จและความล้มเหลวของการวางแผน

ท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่ึงคือ การใช้มาตรฐานมาวัด

แผนขององค์การ หากผู้วางแผนมีความรู้น้อย

อาจใช้มาตรฐานท่ีไม่ดีนักมาวัด แต่ถ้าผู้วางแผนมีความรู้ความ

เช่ียวชาญก็จะสามารถหามาตรฐานท่ีดีมาเปรียบเทียบ ปกติ

มาตรฐานท่ีใช้วัดมักจะมาจากภายนอกองค์การและมาตรฐาน

ท่ีดีต้องเป็นมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดจากภายนอก วิธีหน่ึงของการ

วางแผนก็คือการหามาตรฐานจากข้างนอกองค์การท่ีดีท่ีสุดมาใช้

เปรียบเทียบหรือเรียกว่าการหาจุดเด่น (benchmarking) ของ

องค์การอ่ืนมาใช้เพื่อท�าให้องค์การของเรามีมาตรฐานสูงข้ึน แต่

ถ้าองค์การของเราท�าข้ึนมาเองยังไม่ดีข้ึนอีกเทียบเท่าองค์การ

อ่ืนก็ให้ซื้อหรือแสวงหาสิ่งน่ันจากองค์การอ่ืนท่ีดีท่ีสุดหรืออย่าง

น้อยก็ดีกว่าองค์การของเราท่ีจะท�าส่ิงน้ันได้

การให้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
(participative planning)

การให้คนทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนมี

ความส�าคัญมาก เพราะคนทุกคนล้วนกระทบต่อ

การวางแผนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง การให้คนมีส่วนร่วมจะท�าให้ได้

ข้อมูลมากข้ึน ท�าให้เกิดความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ใน

การวางแผนก็จะได้แผนท่ีดีและสมบูรณ์ เม่ือมีการน�าแผนไปใช้

คนก็จะมีความผูกพันกันแผน มีความเข้าใจและยอมรับแผนด้วย

เช่นกัน ซึ่งท�าให้แผนด�าเนินต่อไปจนเสร็จ

      การวางแผนที่ดีย่อมขึ้นอยู่กับ “ เครื่องมือที่ใช้ช่วย

ในการวางแผน” ไม่ว่าการวางแผนนั้นจะกระทำาร่วมกัน

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ ่งจัดทำาขึ ้น การเลือกเครื ่องมือ

จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการวางแผนแต่ละเรื่องและ

ตามที่กล่าวมาแล้วว่าการวางแผนมีประโยชน์หลายอย่าง 

ถ้าวางแผนไม่ดีก็อาจทำาให้แผนล้มเหลวได้ 

2.

3.

การบัญชีบริหาร  เครื่องมือสำาหรับผู้นำาองค์กรยุคใหม่  ( ตอนที่ 4  )

1.



  13

F
A

P
 

N
e

w
s

l
e

t
t

e
r

 
N

o
.

1
0

 
 

w
w

w
.

F
A

P
.

o
r

.
t

h

บทความโดย...

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร

การใช้ภาพ (use of scenario) 

การวางแผนท่ีดีจะต ้องท�าให ้ เห็นภาพหรือฉาก

เหมือนกับของจริงท่ีเกิดข้ึน การใช้ภาพคือการท�าให้

เห็นสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนให้เป็นฉากเป็นรูปร่าง

หรือเรื่องราวต่างๆ เหมือการดูภาพยนตร์หรือละคร ฉากหรือภาพ

จะท�าให้เห็นความแตกต่างของแต่ละสถานการณ์ และเม่ือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เป็นวิธีการท่ีท�าให้

เข้าใจได้ว่าต้องปรับตัวหรือยืดหยุ่นแผนให้เข้ากับสถานการณ์แต่ละ

อย่างจะท�าอย่างไร

การใช้ที่ปรึกษาวางแผน (use of staff planner) 

การวางแผนเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน และต้องอาศัย

ผู ้เช่ียวชาญในการวางแผนโดยเฉพาะ องค์การ

อาจจ้างผู ้ เ ช่ียวชาญวางแผนให้ต้ังคณะท่ีปรึกษาเป็นผู ้วางแผน 

ผู้เช่ียวชาญในการวางแผนจะท�าหน้าท่ีประสานงานหน่วยงานต่างๆ 

ท้ังองค์การ จะด�าเนินข้ันตอนต่างๆ ในการวางแผนโดยการใช้

เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผนจนส�าเร็จ 

ฉบับหน้าเราจะมากล่าวถึง ..
“ ภาระหน้าที่งานในฐานะของผู้บริหารองค์กร “
ในเรื่องการจัดองค์การ (Organizing) 
กันนะค่ะว่ามีประเด็นสำาคัญอะไรบ้างค่ะ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

• เสนาะ  ติเยาว์ . 2543. หลักการบริหาร : การวางแผน.  กรุงเทพ :  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

4.

5.

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมด้านบัญชีบริหาร

หลกัสตูรตรวจสขุภาพกิจการผ่านงบการเงนิ
                  วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556

เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
    ใครเคยป่วยหนักๆ จะรู้ความหมายข้อน้ีดี สุขภาพของคน

ไม่ได้แสดงอาการเสมอไป หลายอย่างกว่าจะแสดงอาการ

คุณก็แทบแย่แล้ว  เขาถึงได้ให้ตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ 

ด้วยเหตุน้ีบริษัทท่ีมองตัวเลขทางการเงินของกิจการเป็นย่อม

ได้เปรียบและสามารถวางแผนหาทางหนีทีไล่ได้ก่อนท่ีจะถึงข้ัน

วิกฤต   ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลในงบการเงินให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  

    สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดอบรมหลักสูตรน้ีข้ึน โดยท่านผู้สนใจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.fap.or.th หรือ

สมัครและสอบถามได้ท่ี เบอร์ 02-6852500 ต่อ 2526 2583 

2555-2560 2575 Email: markeitng@fap.or.th, training@

fap.or.th

หลักสูตร IR Professional 
Certificate Program รุ่นที่ 2

     อย่างท่ีเราทราบกันดีว่า นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ประชา - 

สัมพันธ์ขององค์กร แต่เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรและนักลงทุน 

ซึ่งมีบทบาทท่ีส�าคัญท้ังเป็นตัวแทนของนักลงทุนในการสื่อสาร

กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ดังน้ันนักลงทุนสัมพันธ์จึงมี

ความจ�าเป็นต้องเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กร สภาวะการลงทุนใน

ตลาดการเงนิและตลาดทุน และมีทักษะในการสือ่สารเป็นอย่างดี

     ด้วยเหตุน้ีสภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดอบรมหลักสูตรน้ีข้ึนใน

วันศุกร์และเสาร์ที่ 9/22-23/29-30 พฤศจิกายน 2556 และ 13-

14 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอม

เมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดย ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ใน www.fap.or.th หรือสมัครและสอบถามได้ท่ี 

เบอร์ 02-6852500 ต่อ 2526 2583 2555-2560 2575 Email: 

markeitng@fap.or.th,training@fap.or.th
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ลืมผมหรือยังครับแฟน.. 
   สวัสดีครับ ชาวออดิท ท่ีหาย

หน้าไปนานน้ีไม่ใช่ว่าเราจะอู้

นะครับ แต่เน่ืองจากช่วงท่ีผ่าน

มามีงานท่ีต ้องเตรียมพร ้อม

เพื่อให้บริการแก่สมาชิกหลาย

อย่าง จึงจ�าใจต้องเหินห่างกัน

ไปบ้าง ไม่ว่ากันนะตัวเอง

 มาในครั้งน้ีจึงมีเรื่องแน่นอก 

(อ่านว่า แน่น-อก ไม่ใช่ แน่-นอก)

ท่ีอยากจะบอกกล่าวแก่เพ่ือนๆ

หลายเรื่องเลยทีเดียว เรื่องแรก

เลยก็คือ ขณะน้ีมาตรฐานการ

สอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม ่

ได ้ จัดพิมพ ์ เป ็นรูปเล ่มอย ่าง

สวยงามเรียบร้อยแล้ว โดยเรา

ได ้ จัดหมวดหมู ่การจัดพิมพ ์

ต ามกลุ ่ ม ข อ งลั กษณะกา ร

ปฏิบัติงานออกเป็น 10 กลุ ่ม 

ซึ่งบ่องตงว่าหากท่านได้ครอบ

ครองหนังสือรวมมาตรฐาน

การสอบบัญชีท่ีจัดพิมพ์น้ีแล้ว

จะท�าให้โต๊ะท�างานหรอืตู้หนังสอื

ของท่านดมีูสง่าราศรข้ึีนมากเลย

ทีเดียว นอกจากน้ีหากท่านโทร

มาภายใน 10 นาทีและสั่งซื้อ

มาตรฐานการสอบบัญชีท้ังชุด 

10 เล่ม ท่านสามารถซื้อได้ใน

ราคาพิเศษ จากราคาเต็ม 1,600 

บาท ลดเหลือ 960 บาท เท่าน้ัน 

และต้องบอกไว้ก่อนว่าใกล้หมด

แล้วนะครับ ช้าหมดอดอ่านครับ

   ผลงานอีกฉบับหน่ึงของคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ

สอบบัญชีท่ีออกมาสดๆ ร้อนๆ 

คือ “คู ่มือในการใช้มาตรฐาน

การสอบบัญชีเพื่ อการตรวจ

สอบกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม” ซึ่งเป็นค�าอธิบาย

เพือ่เสรมิความเข้าใจว่า ในแต่ละ

ข้ันตอนของการปฏิ บั ติ งาน

สอบบัญชีน้ันมีข้อก�าหนดของ

มาตรฐานการสอบบัญชีแต่ละ

ฉบับท่ีเ ก่ียวข ้องอย ่างไรบ ้าง 

ซึ่งเหมาะส�าหรับผู ้สอบบัญชีท่ี

รับงานตรวจสอบกิจการขนาด

เล็กอย่างเป็นข้ันตอน ขณะน้ี

มีจ�าหน่ายแล้วในราคาเล่มละ 

300 บาท เชิญชวนให้ซื้อไป

เก็บเข ้าชุดกับมาตรฐานการ

สอบบัญชีดีนักแล

งานด้าน IT เป็นงานเร่งด่วน

อีกงานหนึ่งที่ เราให้ความ

สำาคัญ ซึ่งถึงตอนนี้ระบบ

งานที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ

พร้อมให้บรกิาร ได้แก่ 

 - ระบบทะเบียนสมาชิกและ

ทะเบียนผู้สอบบัญชี ท่ีจะช่วย

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล

ผ่าน Website ได้ด้วยตัวเอง 

หากพบว ่าไม ่ ถูกต ้องหรือไม ่

เป็นปัจจุบันจะได้แจ้งให้แก้ไขได้ 
   -  ระบบการแจ้งรายช่ือธุรกิจ

ที่ผู้สอบบัญชีจะปฏิบัติงาน โดย

ผู้สอบบัญชีสามารถเข้ามาแจ้ง

รายช่ือธุรกิจท่ีผู ้สอบบัญชีจะ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังแจ้งยืนยัน

การสอบบัญชีเ ม่ือลงนามใน

รายงานแล้ว โดยเริม่กับงบการเงนิ

ท่ีจะลงลายมือช่ือต้ังแต ่ วันท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น

ไป ดังน้ัน ท่านท่ียังไม่ได้แจ้ง

รายช่ือก็ขอให ้ เข ้ามาด�าเนิน

การภายในสิ้นปีน้ีนะครับ

  - ระบบการยื่นช่ัวโมง CPD 

ในระบบใหม่น้ี นอกจากจะเป็น

การรับแจ้งแล้ว ผู ้สอบบัญชียัง

สามารถตรวจสอบข้อมูลการ

ย่ืน ช่ัว โมงพัฒนาความรู ้ ต ่ อ

เน่ืองย ้อนหลังได ้ด ้วยตัวเอง 

เพื่อให ้แน่ใจว่าในแต่ละปีท่าน

ได้ย่ืนครบจ�านวนตามท่ีก�าหนด

แล้ว

    ก่อนจากกันไปในครั้งน้ี ขอย�้า

เ ตือนให ้ทราบกันอีกครั้ งว ่า

“ก้าวทันข่าวชาวออดิท” ของเรา

ได้คลอดออกมาอีกสองเรื่องแล้ว

น่ันคือ ฉบับท่ี 20 เรื่อง “การ

วางแผนในการตรวจสอบ” และ 

ฉบับท่ี 21 เรื่อง “ความมีสาระ

ส�าคัญในงานสอบบัญชี” ซึ่งท้ัง

สองประเด็นน้ีเป็นเรื่องท่ีเหมาะ

เป ็นอย ่างย่ิงในช ่วงเวลาน้ี ท่ี

ชาวออดิทจะได้ท�าความเข้าใจ

เพิ่มเติม และเตรียมการส�าหรับ

การปฏิบัติงานในปีหน้ากัน โดย

เพื่อน ๆ ท่ีสนใจใคร่รู ้สามารถ 

เข้าไปท่ีเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ

บัญชี ในหัวข้อข่าวบัญชีด้าน

การสอบบัญชี เช ่ น เคยครั บ  

นอกจากน้ี ส�าหรับท่านท่ีมีเวลา

ว่างจากการปฏิบัติงาน ท่านอาจ

สนใจท่ีจะเสรมิสร้างและทบทวน

ความรู ้การตรวจสอบในภาค

ปฏิบัติ ท่านสามารถสมัครเข้า

อบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติจัด

โดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมี 3 

หลักสูตร คือ 1) การวางแผน

การตรวจสอบ 2) การท�าความ

เข้าใจและทดสอบการควบคุม

3) การตรวจสอบเน้ือหาสาระ

และการสรุปผลการตรวจสอบ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน

ส่วนหลักสูตรการอบรมสัมมนา

ครับ...

   ส�าหรับฉบับนี้ขอ “ปาอาลาม” 

ก่อนนะครับ (ฉบับนี้ เป็นภาษา

ตากาล็อกครับ)

ความคืบหน้าของการให้บริการแก่สมาชิกด้านการสอบบัญชี 

บทความโดย..
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการสอบบัญชี

“

“
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ตารางหล ักส ูตรอบรมส ัมมนา
 

เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ต.ค.

2556

ส. 12 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น.

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของ TFRS ทกุฉบบั : ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชี 

(สาขาขอนแก่น) บรรยายโดย :  คณุวราพร  ประภาศิรกุิล 

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

สถานท่ี ห้องหน้าเมือง  ช้ัน 3 โรงแรมเจรญิธานี จ.ขอนแก่น

5.30 0.30 5.30 0.30

ส.-อา. 12-13 ต.ค. 56

09.00-17.00 น

การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย :  คุณสุวิมล กุลาเลิศ 

สมาชิก 5,800 บาท บุคคลทั่วไป 6,800 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

- 12.30 12 30

ส.-อา. 12-ต.ค. ถึง

15-ธ.ค.-56

09.00-17.00 น

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556  รุ่นที่ 2/56 (หลักสูตรเต็ม 19 วัน)

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้

บรรยายโดย : กรรมการคณะกรรมการก�าหนดการบัญชี

                 และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

114 8.30 114 8.30

อา. 13 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น

โครงการอบรมระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติบัญชีศาสตร์ FRAUD DETERRENCE 

SYSTEM WITH FORENSIC ACCOUNTING 

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ/ ดร.พรชัย  นฤดมกุล 

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯถนนสขุุมวิท 21

- 6 - 6

จ.14 และ 21 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 2/56 วิชา การสอบบัญชี 2 (2 วัน) 

บรรยายโดย :  คุณสุพจน์   สิงห์เสน่ห์ 

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

12 0.30 12 0.30

พ.-พฤ.

16-17 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/56                          

(หลักสูตรเต็ม 2 วัน) สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 

บรรยายโดย :  รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์/ คุณสาโรช ทองประค�า/ คุณยุวนุช  เทพทรงวัจจ

สมาชิก 3,500 บุคคลท่ัวไป 4,500 (รวม VAT) สถานที ่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

9 4 9 4

พ. 16 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง 1/56 (วันแรก) 

บรรยายโดย :  รศ.ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์/ คุณสาโรช  ทองประค�า 

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21       

3 3.30 3 3.30

พฤ. 17 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง 1/56 (วันที่สอง) 

บรรยายโดย : คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ 

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

6 0.30 6 0.30

ส. 19-ต.ค.-56

09.00-12.00

และ ส. 26 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที ่2/56  

วิชา การกฏหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 1 (1 วันคร่ึง)

บรรยายโดย :  คณุอนุจิต   แก้วร่วมวงศ์/ คณุส�ารวย  แดงด้วง

                   คณุพรนภา  ทรพัย์ดี 

สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

- 9 - 9

ส. 19-ต.ค.-56

13.15-16.30 และ 

อา. 20 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA รุ่นที่ 2/56  

วิชา การกฏหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 (1 วันคร่ึง)

บรรยายโดย :  คุณสุภาพร  บุญแทน/ คุณเกษม   เกียรติเสรีกุล

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

- 9 - 9
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เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ต.ค. 

2556

อ. พฤ.

22 และ 24 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 2/56 วิชา การสอบบัญชี 1 (2 วัน)

บรรยายโดย :  คุณบุญเลิศ   กมลชนกกุล

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

12 0.30 12 0.30

ศ.-ส.

25-26  ต.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1)  (สาขาสงขลา)

บรรยายโดย :  คุณเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/ คุณธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล

ช�าระภายในวันที่ 18 ต.ค. 56 สมาชิก 2,800 บุคคลทั่วไป 3,300 บาท (รวม VAT) 

ช�าระภายหลังวันที่ 18 ต.ค. 56 สมาชิก 3,200 บุคคลทั่วไป 3,700 บาท (รวม VAT) 

สถานท่ี ห้องไข่มุกโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

- 13 12.30 0.30

ศ. 25  ต.ค. 56 

09.00-16.30 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี 

และการใช้ MS Execel อย่างคุ้มค่า (สาขาชลบุรี)

บรรยายโดย :  ดร.สมศักดิ์   ประถมศรีเมฆ

ช�าระภายใน วันที่ 27 ก.ย. 56 เฉพาะสมาชิก 2,300 บาท (รวม VAT)

ช�าระภายหลังวันท่ี 27 ก.ย. 56 สมาชิก 2,500 บาท (รวม VAT) บุคคลท่ัวไป 3,000 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี ห้องคอมพวิเตอร์ 701 ตึก Qs2 ช้ัน 7 คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ม. บูรพา จ.ชลบุรี

- 6 - 6

ส.-อา.

26 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น.

27 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น.

แนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนส�าหรับนักบัญชี รุ่นที่ 3

บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ดวงมณี โกมารทัต/ คุณพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน

                 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ/ คุณสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์

                 คุณณัฎฐินี สักพนาเวศ

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

12 0.30 12 0.30

อา. 27 ต.ค.

และ 3 พ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 2/56  

วิชา การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์  (2 วัน) 

บรรยายโดย :  รองศาสตราจารย์อุษณา  ภัทรมนตรี

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21       

- 12 11.30 0.30

อ. 29 ต.ค. 56 

13.15-16.30 น.

พ. 30 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น

การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่ (ภาคปฏิบัติ)  รุ่นที่ 5/56 

บรรยายโดย :  อาจารย์ณัฐเสกข์  ฉิมโฉม

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

9 0.30 9 0.30

พ. 30 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)  รุ่นที่ 2/56  

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

                  คุณบุญเกียรติ  เดชะวรานนท์

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

สถานท่ี  อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

- 6.30 6 0.30

พ. 30 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น.

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของ TFRS ทกุฉบบั : ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชี 

บรรยายโดย :  รศ.ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท์

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

5.30 0.30 5.30 0.30

พฤ.-ศ. 31 ต.ค.

และ 1 พ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

เทคนิคการตรวจสอบบัญชี : วงจรรายได้ ลูกหนี้ และวงจรค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้

บรรยายโดย :  ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข/ คุณสุดวิณ  ปัญญาวงศ์ขันติ

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

12 0.30 12 0.30

พฤ. 31 ต.ค 56 

09.00-17.00 น.

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 3/56

บรรยายโดย :  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา/ คุณสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

สมาชิก 599 บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT) 

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

6 0.30 6 0.30
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ตารางหล ักส ูตรอบรมส ัมมนา
 

เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

พ.ย.

2556

ศ. 1-พ.ย.-56

09.00-17.00 น.

ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน  

บรรยายโดย :  ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ/ คุณจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา

                   คุณพรนภา  ทรัพย์ดี

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

สถานท่ี  อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

6 0.30 6 0.30

ระหว่างวันที่

1-29 พ.ย. 56

09.00-16.00 น. 

หลกัสตูร Professional Controller รุน่ที ่2  

บรรยายโดย : คณุปรศินา  ประหารข้าศึก/ ผศ.วิภาดา  ตันติประภา/ รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสกัโก

                  ผศ.สมชาย  ศุภธาดา/ อาจารย์ธนเดช  มหโภไคย/ คณุพรรณ ี วรวุฒจิงสถิต

                  คณุสาโรช  ทองประค�า/ คณุธีรนาถ  รจิุเมธาภาส/ คณุศิราภรณ์  จูฬเศรษฐภกัดี

                  คณุสรุยุทธ  ทวีกุลวัฒน์/ คณุวิไลวรรณ  กาญจนกันติ/คณุวัทธยา  พรพพิฒัน์กุล

                  คณุสกิุจ  วงศ์ถาวราวัฒน์

สมาชิก 24,000 บาท บุคคลทั่วไป 28,000 บาท (รวม VAT) สถานท่ี โรงแรม S31 สขุุมวิท 31

14 22.30 14 22.30

ศ. 1-พ.ย.-56

09.00-17.00 น.

การเรียนรู้ระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม (สาขาเชียงใหม่)

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

ช�าระภายใน วันที่ 18 ต.ค. 56 สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 1,800 บาท (รวม VAT)

ช�าระภายหลังวันที่ 18 ต.ค. 56 สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,100 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6 0.30 6 0.30

ส.-อา.

2-3 พ.ย. 56

09.00-16.30 น.

การจัดท�ารายงานการเงินที่น่าเช่ือถือตามกรอบแนวทาง COSO-ERM  รุ่นที่ 2/56 

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)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

12 - 12 -

ส. 2-พ.ย.-56

09.00-16.30 น.

Update ภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในปี 2557 (สาขาเชียงใหม่)

บรรยายโดย :  คุณสุรพล  วัฒนโยธิน

ช�าระภายใน วันที่ 18 ต.ค. 56 สมาชิก 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม VAT)

ช�าระภายหลงัวันท่ี 18 ต.ค. 56 สมาชิก 1,500 บาท บุคคลท่ัวไป 1,800 บาท (รวม VAT) 

สถานท่ี ห้องทิพย์พมิาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

- 6 - 6

ส. 2-พ.ย.-56

09.00-16.30 น.

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของ TFRS ทกุฉบบั :ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชี (สาขาภเูก็ต)

บรรยายโดย :  คุณสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ

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

สถานท่ี ห้องคอนเฟอร์เร้นซ์ ช้ัน 12 โรงแรมเพร์ิล   จ.ภเูก็ต

5.30 0.30 5.30 0.30

อ.-พ.

5-6 พ.ย. 56 

09.00-16.30 น. 

ภาษีอากร ส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ  รุ่นที่ 2/56  (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 

บรรยายโดย :  คุณธนภณ  แก้วสถิตย์/ ดร.พนิต  ธีรภาพวงศ์/ คุณศรีวรรณ  พัวพันธุ์

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

- 12 - 12

ระหว่างวันที่ 7-8 และ 

14-15 พ.ย. 56 

09.00-16.00 น.

หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit  

บรรยายโดย :  คุณศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ CIA, CFE

                  คุณวารุณี  ปรีดานนท์ CIA, CCSA, CPA, CFE,CRMA

                  ผศ.สมชาย  ศุภธาดา/ คุณศรัณย์  สุภัคศรัณย์ CPA

สมาชิก 12,000 บาท บุคคลทั่วไป 15,000 บาท (รวม VAT)       

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21       

- 22 11 11

ศ.-ส.

8-9 พ.ย. 56

09.00-17.00 น.

การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนด้วยโปรแกรม MyGL และ MyIC   รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา   รอดวรรณะ/ คุณมณีรัตน์   ติรไพรวงศ์ 

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

สถานท่ี ส�านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 4

          อาคารอเนกประสงค์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6 6.30 12 0.30
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เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

พ.ย.

2556

ส.-อา.

9-10 พ.ย. 56

09.00-16.30 น.

COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)           

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 

บรรยายโดย :  รศ.อุษณา  ภัทรมนตรี CPA/ คุณสุวิมล   กุลาเลิศ CPA, CIA, CRMA

สมาชิก 5,500 บาท บุคคลทั่วไป 6,500 บาท (รวม VAT)   

สถานท่ี  ห้องมรกต ชั้น 2โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

- 12 11.30 0.30

ศ.-ส.

9 , 22-23, 

29-30 พ.ย. และ

13-14 ธ.ค. 56

09.00-16.00 น. 

IR Professional Certification Program  รุ่นที ่2                          

บรรยายโดย :  คณุพชัิย   ชุณหวชิร/ คณุสนัติ   วิลาสศักดานนท์/ คณุกอบบุญ   ศรชัีย

                   คณุจิรยง อนุมานราชธน/คณุไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล/ คณุภทัรลดา   สง่าแสง     

                   ดร.ศรายุธ  แสงจันทร์/ดร.วิศิษฐ์   องค์พพิฒันกุล/ คณุศรณัย์   สภุคัศรณัย์

สมาชิก 29,960 บาท บุคคลทั่วไป 32,100 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด์ ถนนรชัดาภเิษก

2.45 24.45 3 25

อา. 10 พ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

Corporate Finance  รุ่นที่ 3/56 

บรรยายโดย :  คุณศรัณย์  สุภัคศรัณย์

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

- 6.30 3 3.30

พ. 13 พ.ย. 56 

09.00-16.30 น. 

การปิดบัญชีเพ่ือจัดท�างบการเงินส�าหรับ NPAEs  รุ่นที่ 4/56

บรรยายโดย :  คุณพจน์  วีรศุทธากร

สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

6 0.30 6 0.30

พ. 13 พ.ย. 56 

09.00-17.00 น. 

การวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือท�าความเข้าใจและเพ่ือการตัดสินใจที่ดีข้ึน (สาขาชลบุรี)

บรรยายโดย :  ดร.สมศักดิ์   ประถมศรีเมฆ

ช�าระภายใน วันที่ 18 ต.ค. 56 เฉพาะสมาชิก 1,400 บาท (รวม VAT)

ช�าระภายหลงัวันท่ี 18 ต.ค. 56 สมาชิก 1,600 บาท บุคคลท่ัวไป 1,800 บาท (รวม VAT) 

สถานท่ี ห้องเทา-ทอง 2 โรงแรม เทา-ทอง มหาวิทยาลยับูรพา จ.ชลบุรี

5.30 1 6 0.30

พฤ.14 พ.ย. 56 

09.00-16.30 น.

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของ TFRS ทกุฉบบั : ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชี  

บรรยายโดย :  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสขุุมวิท 21

5.30 0.30 5.30 0.30

ศ. 15 พ.ย. 56 

09.00-16.30 น.

 

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ TFRS ทุกฉบับ :ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี (สาขาเชียงใหม่) 

บรรยายโดย :  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

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

สถานท่ี ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

5.30 0.30 5.30 0.30

ส. 16 พ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 4/56 

To Understand All TFRS for NPAEs

บรรยายโดย :  รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21       

6 0.30 6 0.30

ส. 16  พ.ย.56

09.00-17.00 น.

บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC  (สาขาสงขลา)

บรรยายโดย :  คุณศรัณย์  สุภัคศรัณย์

ช�าระภายใน วันท่ี 1 พ.ย. 56 สมาชิก 499 บาท บุคคลท่ัวไป 699 บาท (รวม VAT) 

ช�าระภายหลงัวันท่ี 1 พ.ย. 56 สมาชิก 899 บาท บุคคลท่ัวไป 1,099 บาท (รวม VAT)   

สถานท่ี ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์

6 0.30 6 0.30

ส. 16 และ 23 พ.ย.56

09.00-17.00 น.

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย :  คุณสุวิมล กุลาเลิศ

สมาชิก 5,800 บาท บุคคลทั่วไป 6,800 บาท (รวม VAT)       

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21      

- 12 - 12
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ตารางหล ักส ูตรอบรมส ัมมนา
 

เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

พ.ย.

2556

อา. 17 พ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

งบประมาณเพื่อการวางแผน และท�าก�าไร  รุ่นที่ 3/56                   

บรรยายโดย :  ผศ.สมชาย ศุภธาดา

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21     

4.30 2 4.30 2

ระหว่างวันที่ 

18 พ.ย ถึง 9 ธ.ค. 56

09.00-17.00 น.

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ : TFRS ผลกระทบต่อกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 1 วัน)

บรรยายโดย :  คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค

มาตรฐานการบัญชี คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ

และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21     

6 0.30 6 0.30

ระหว่างวันที่ 

18 พ.ย ถึง 9 ธ.ค. 56

09.00-12.15 น. และ 

13.15-17.00 น.

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ : TFRS ผลกระทบต่อกลุม่ธุรกิจอุตสาหกรรม (หลกัสตูรคร่ึงวัน)  

บรรยายโดย :  คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค

มาตรฐานการบัญชี คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ

และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21     

3 - 3 -

จ. 18 พ.ย  56

09.00-16.30 น.

แนวปฏิบัติตาม TSQC1  (ส�าหรับผู้สอบที่ปฎิบัติงานคนเดียว)

บรรยายโดย :  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21   
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พฤ. 21 พ.ย. 56 

09.00-17.00 น

รู้ใช้ เข้าใจงบการเงิน  รุ่นที่ 2/56 

บรรยายโดย :  คุณจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา/ คุณพรนภา  ทรัพย์ดี

สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)       

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21   

6 0.30 6 0.30

ส.-อา.

23-24 พ.ย. 56

09.00-16.30 น.

Update ภาษีอากรและบัญชี  รุ่นที่ 2/56

 (* นับช่ัวโมงส�าหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ได้ 12 ช่ัวโมง)
บรรยายโดย : คุณสมศักดิ์   อนันทวัฒน์/ ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21   
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ส. 23-พ.ย.-56

09.00-16.30 น.

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) (สาขาขอนแก่น)

บรรยายโดย :  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์/ คุณพรชัย  กิตติปัญญางาม

ช�าระภายในวันที่15 พ.ย. 56 สมาชิก 1,300 บาท บุคคลทั่วไป 1,700 บาท (รวม VAT)  

ช�าระหลังวันที่15 พ.ย. 56 สมาชิก 1,700 บาท บุคคลทั่วไป 2,100 บาท (รวม VAT)  

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ

ส. 23 พ.ย. 56

09.00-16.30 น.

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รุ่นที่ 2/56

บรรยาย : คุณอมรา จริตพจน์/ คุณสมบูรณ์ วีระวุฒวงศ์

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21   
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สมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่.. 
โทรศัพท์ 0-2685-2500  ต่อ 2526 2583 2572-5 โทรสาร 0-2685-2503
Dawnload ใบสมัครได้ท่ี : www.fap.or.th  E-mail : marketing@fap.or.th
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT สถานีสุขุมวิท ทางออก 1 สถานีรถไฟฟ้า : BTS สถานีอโศก ทางออก 3

ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2556
หมายเหตุ ก�าหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.fap.or.th



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขท่ี 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   โทรศัพท์ 02-685-2500 โทรสาร 02-685-2501
(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3)  (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)
Website : www.fap.or.th E-mail: marketing@fap.or.th

สิง่ตพิีมพ์
 จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

 ไม่มารับตามก�าหนด

 ไม่มีเลขท่ีบ้านตามท่ีจ่าหน้า

 ไม่ยอมรับ

 ไม่มีผู้รับตามท่ีจ่าหน้า

 เลิกกิจการ

 ย้าย ไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษท่ี 209/2552
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

หากท่านต้องการอ่าน FAP Newsletter ย้อนหลัง
สามารถหาอ่านได้ ท่ี เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ www.fap.or.th


