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	 เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงปีที่ผ่านมา	 สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่

ทั้งหมด	36	ฉบับ	ซึ่งเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีเทียบเท่ามาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ	โดยมาตรฐานใหม่นี้

จะกำาหนดแนวทางวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจนมากขึ้น			โดยเน้นเรื ่องการประเมินความเสี่ยง		การตอบสนองความเสี่ยง

เพ่ือรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี	 และสามารถนำาไปสู่การใช้วิจารณญาณเพ่ือสรุปรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีเหมาะสมได้	

การใช้มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่นี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพการสอบบัญชีไทยให้ทันสากล  

	 ในขณะเดียวกัน	 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในวงกว้าง	จึงได้มีการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ

ในมาตรฐานการสอบบัญชีโดยจัดสัมมนาท้ังในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง	เช่น	หลักสูตร	TSA	ใหม่ปี	2555	และ

หลักสูตรการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่	 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในปีที่ผ่านมา	 รวมทั้ง	 2	 หลักสูตร

ประมาณ		2,700	คน			นับเป็นเรื ่องที่น่ายินดีว่าผู ้สอบบัญชีมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญช	ี

เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน			ในปี 2556 นี้คณะกรรมการฯ ยังคงส่งเสริมเรื่องการจัดอบรมสัมมนา 

โดยจะเน้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ		เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถนำามาตรฐานการสอบบัญชีมาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างถูกต้อง		อาทิเช่น		เรื่องการประเมินความเสี่ยง		การกำาหนดความมีสาระสำาคัญ	

การพิจารณาการทุจริตในงบการเงิน	 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี	 การจัดทำาเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ	

หรือที่คุ้นเคยกันคือกระดาษทำาการ	รวมทั้งการสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเขียนรายงาน

“การพัฒนาคุณภาพสำานักงานเป็นสิ่งสำาคัญ” 
	 นอกจากมาตรฐานการสอบบัญชีที ่ผ ู ้สอบบัญชีต้องนำาไปปฏิบัติ

ในงานตรวจสอบแล้ว	ผู ้สอบบัญชีหรือสำานักงานสอบบัญชีก็ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำานักงานฉบับที่	1	ด้วย	ซึ่งมาตรฐานนี้

เป็นมาตรฐานที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลเช่นกัน	โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ว ันที ่ 	1	มกราคม	2557	ซึ ่งก ็เหลือเวลาที ่จะเตร ียมตัวกันไม่ถ ึงป ี	

การปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เป็นการยกระดับวิชาชีพการสอบบัญชี

เพื่อสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในวิชาชีพต่อสาธารณะ	ทั้งนี้เพื่อให้มี

การพัฒนาการควบคุมคุณภาพงานของสำานักงาน	คณะกรรมการฯ	

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุม

คุณภาพงานของสำานักงานสอบบัญชี	และ	สภาวิชาชีพบัญชีได ้

ตั้งฝ่ายพัฒนาและกำากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี	ขึ้นโดยมีภาระกิจ

ที่จะพัฒนาให้ความรู้	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมสัมมนาในรูปแบบต่างๆ				

อย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้ผู ้ประกอบวิชาชีพมีความตื ่นตัวในเรื ่อง

ความสำาคัญของการควบคุมคุณภาพและสามารถนำาไปปฏิบัติได้	

อีกทั้งมีภาระกิจที่จะส่งเสริมและกำากับดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี	

โดยการออกตรวจเยี่ยมสำานักงานเพื่อให้คำาแนะนำา	และปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพให้ดีขึ้น

	 สุดท้ายนี้..ผมเช่ือว่าผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของไทยให้มีมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC..

โดย..คุณประสัณห์ เชื้อพานิชพัฒนามาตรฐานการสอบบัญชีสู่สากล
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มีข่าวดีมาบอกจ้า...
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ทางสภา

วิชาชีพบัญชีจะมีบริการชำาระเงินค่าบำารุง

สมาชิกและการชำาระเงินค่าธรรมเนียม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบ Online 

ผ่าน Visa Card เพื่อเพิ่มความสะดวกให้

แก่ผู้ใช้บริการทุกๆท่าน

และตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2556 

สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล

ส่วนบุคคลอย่างง่ายดาย โดยผ่านระบบ

โทรศัพท์ เช่น วันที่หมดอายุสถานภาพ

สมาชิกสภาฯ, วันครบกำาหนดชำาระค่า

ธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, จำานวน

ชั่วโมง CPD และวิชาที่สอบผ่านสะสม

สำาหรับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาต

ของผู้สอบบัญชี
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ฝ่ายอบรมสัมมนาฝากมาบอก..
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป.. ผู้ที่สนใจสมัครอบรมสัมมนา

กรุณาส่งใบสมัครอบรมสัมมนาพร้อมแนบหลักฐานการชำาระเงินเท่านั้น

และไม่รับชำาระเงินหน้างานอบรมสัมมนาค่ะ..ขอบคุณค่ะ

ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจาก กกบ. 

หากมีความคืบหน้าเช่นไร ลงมาแจ้งท่านผู้อ่าน 

ใน FAP Newsletter อย่างแน่นอน!!
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เตรียมพบกับ..การประชุมสัมมนาระดับประเทศ..ที่หลายท่านเรียกร้อง...

การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19
“2020s…Where We Are?
 … บทบาทของนักบัญชีในทศวรรษหน้า”

วันจันทร์-วันอังคารที่ 2-3 ธันวาคม 2556 

 09.00 -17.00 น.  (ประชุมวิชาการ) และ

18.00 – 21.00 น. (ร่วมทานอาหารเย็น พร้อมรายการบันเทิง : เฉพาะวันแรก)

  ณ โรงแรม  Centara Grand at Central World

รายละเอียดการจัดงานครั้งใหญ่นี้		จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป	เร็วๆนี้!!	โปรดติดตาม..



การจัดทำาและแสดงบัญชีรับจ่าย ตามประกาศ ป.ป.ช. (ตอนที่ 2)

	 สวัสดีค่ะ	 ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 และผู้ทำาบัญชีที่รักทุกท่านคะ	 ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้วเราได้
พูดคุยกันเกี่ยวกับที่มาที่ไปของประกาศสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	

เรื่อง		“หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา

กับหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 2554”	 รวมทั้งการพิจารณาว่าท่านหรือองค์กรของท่านเป็นผู้เข้าข่ายตามประกาศนี้หรือไม่	

ตลอดจนบทบาทของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในการให้ความเห็น	 แนวทาง	 และข้อเสนอแนะต่อ	 ป.ป.ช.	 เพื่อให้การจัดทำา

บัญชีแสดงรายรับรายจ่าย			หรือ	แบบ	บช.1	มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ทำาบัญชีน้อยที่สุดไปแล้วนั้น	ในจดหมาย

ข่าวฉบับนี้	ทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	ด้านการทำาบัญชี	ขอนำาเสนอหัวข้ออื่นๆ	ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกาศ	ป.ป.ช.	

ฉบับดังกล่าวเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ		

	 สำาหรับวิธีการและระยะเวลาการยื่นแบบ	 บช.1	 นั้น	 ประกาศ	 ป.ป.ช.	 กำาหนดให้ยื่นแบบ	 บช.1	 เป็นราย

สัญญาผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นค่ะ	 โดยกำาหนดระยะเวลาการยื่นแบบ	บช.1	 ให้ใช้กำาหนดเดียวกับการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้	ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(มกราคม	–	มีนาคม	ของปีถัดไป)	หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล	

(ภายใน	150	วัน	นับแต่	 วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)	กรณีที่กรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี	

ก็ให้ใช้กำาหนดเวลาที่ขยายนั้นกับแบบ	 บช.1	 ด้วย	 โดยท่านหรือองค์กรของท่านจะต้องยื่นแบบ	 บช.1	 พร้อมกับการยื่น

แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้เท่านั้น	 ท่านไม่สามารถยื่นเฉพาะแบบ	บช.1	 ก่อนการยื่นเสียภาษีได้	 โดยมีข้อแนะนำา

ว่าท่านควรย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการทำางานซ้ำา

ซ้อน	 เพราะหากท่านยื่นเสียภาษีโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม	 (Paper	 Based	Method)	 โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต	

เมื่อท่านจะยื่นแบบ	 บช.1	 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต	 ท่านก็จะต้องกรอกข้อมูลหลักฐานการเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตอีก

ครั้งหนึ่งก่อนการยื่นแบบ	บช.1	นอกจากนั้น	ท่านหรือองค์กรของท่านต้องยื่นแบบ	บช.1	ทุกปีจนกว่าจะสิ้นภาระผูกพัน

ตามสัญญา	หรือระยะเวลาประกันผลงานสิ้นสุดลง

	 การกรอกแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแบบ	 บช.1	 ให้ถูกต้องมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 โดยการยื่นแบบ
มี	 2	กรณี	คือ	 	การยื่นปกติ	 และการยื่นแก้ไข	 	 ในกรณีการยื่นปกติถือเป็นการยื่นตามรอบปีปฏิทินหรือรอบระยะเวลา

บัญชีของแต่ละปี	 ในการกรอกครั้งที่ยื่น	 ให้นับจำานวนครั้งต่อเนื่องไปจนกว่าสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบ	 บช.1	 และ

ให้แยกนับครั้งที่ยื่นของแต่ละสัญญาออกจากกัน	 ในกรณีการยื่นแก้ไขเป็นการแก้ไขแบบ	 บช.1	 ที่เคยยื่นไว้แล้ว	 โดยให้

ระบุครั้งที่ยื่นแก้ไขของสัญญาฉบับนั้น	 โดยให้นับจำานวนครั้งต่อเนื่องไปตามรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีปฏิทินที่ต้องการ

แก้ไข	 และการนับจำานวนครั้งที่แก้ไขให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งที่มีการขอแก้ไขปรับปรุงแบบ	 บช.1	 ที่เคยยื่นปกติไว้																				

ในแต่ละปีออกจากกัน	 และต้องยื่นแก้ไขปรับปรุงรายการรายรับรายจ่าย

ใหม่ทั้งหมด	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น	 ดิฉันจึงขอยกตัวอย่างดังนี้	

สมมติว่าสัญญามีระยะเวลา	3	ปี	การขอแก้ไขเป็นครั ้งที ่	1	สำาหรับ

การยื่นข้อมูลปีที่สองของสัญญา	 จะถือเป็นการยื่นปกติครั้งที่	 2	 และยื่น

แก้ไขครั้งที่	1	แต่หากสัญญามีระยะเวลา	3	ปี	เช่นกันแต่เป็นการขอแก้ไข

ครั้งที่	 3	 สำาหรับการยื่นข้อมูลปีที่หนึ่งของสัญญา	 จะถือเป็นการยื่นปกติ

ครั้งที่	1	และยื่นแก้ไขครั้งที่	3	เป็นต้น	

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำาบัญชี
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การกรอกจำานวนเงินในหน้าที่ 2 ของแบบ บช.1 สำาหรับรายการรายรับโดยตรง

ตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นรายรับจากการขายหรือรายรับจากการให้บริการตาม

สัญญา รวมทั้งการกรอกจำานวนเงินรายจ่ายโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี

เงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่ต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม โดยให้แยกรายละเอียด

ตามรายการที่ปรากฎในแบบ บช.1 ดังนี้ 

	 ช่องเงินสด	กรณีรับหรือจ่ายเป็นเงินสด

	 ช่องธนาคาร	กรณีรับหรือจ่ายเป็นเช็ค	หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือ	

	 โอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร

	 ช่องค้างรับค้างจ่าย	กรณีเป็นรายรับแต่ยังไม่ได้รับเงิน	หรือเป็นรายจ่าย

	 แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

	 ช่องรายการอื่น	กรณีที่ไม่เข้าประเภทใดที่กล่าวมา

โดยเม่ือผู้เข้าข่ายตามประกาศฉบับน้ีได้ย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้	 และแบบ	 บช.1	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว						

เราก็มาถึงข้ันตอนของการตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับ				

รายจ่าย		(บช.1)		กันแล้วค่ะ		กรมสรรพากรจะทำาหน้าที่

ตรวจสอบในเบ้ืองต้นว่าคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐได้ย่ืนแบบ	

บช.1	 ครบถ้วนหรือไม่ตามจำานวนสัญญา	 	 หลังจากนั้น	

ป.ป.ช.	จะทำาการตรวจสอบความถูกต้องของ	แบบ	บช.1	รวมท้ัง

ตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ	 และจัดทำาฐานข้อมูล

การข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ขาดคุณสมบัติและการส่ังเพิกถอนต่อไป	

ซึ่งการที่คู ่สัญญาทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลจะถูกขึ้นบัญชี

รายช่ือน้ันสืบเน่ืองมาจากการแสดงบัญชีไม่ครบตามจำานวน

สัญญาหรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องในสาระสำาคัญค่ะ	ดังนั้น	

เราในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้ทำาบัญชีจึงมีความจำาเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเนื้อหาของประกาศฉบับนี้	 รวมทั้ง

ศึกษาการจัดทำาแบบ	 บช.1	 ที่ถูกต้องตามที่ประกาศ	 ป.ป.ช.	

ระบุไว้	 เพื่อที่ท่านและองค์กรของท่านจะได้ไม่ถูกขึ้นบัญชี

รายช่ือและเสียโอกาสในการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐค่ะ	 อย่าลืมนะคะว่าเวลาในการเตรียมตัวสำาหรับ

ประกาศ	 ป.ป.ช.	 ฉบับนี้เกือบหมดลงแล้ว	 !!!!!	 เนื่องจาก

ท่านต้องยื่นแบบ	 บช.1	 พร้อมกับกำาหนดการยื่นแบบของ

กรมสรรพากรประจำาปี	 2555	 ในเร็วๆ	 นี้แล้ว	 แล้วพบกัน											

ในจดหมายข่าวฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ	
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สวัสดีค่ะ ชาวสมาชิก FAP ทุกท่าน 
กลับมาตามสัญญาของเราที่ได้ทิ้งท้ายไว้ใน News Letter ฉบับก่อนนะคะ
ว่าทางคณะวางระบบฯ จะมีโครงการใหม่ ๆ ออกมาให้สมาชิกได้ติดตามกันตลอดๆๆ...

	 ฉบับนี้จะขอพูดถึงเรื่องการพัฒนาวิชาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ	เป็นอย่างมากใน

ปัจจุบันหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า	ขณะนี้ประเทศไทยยังขาดแคลนนักวางระบบมืออาชีพ			ทำาให้ต้องใช้

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก	 	 สภาวิชาชีพบัญชีฯโดยคณะวางระบบจึงได้ทำาข้อตกลงร่วมกัน	

(MOU)	กับสถาบันการศึกษาชั้นนำา	เช่น	สถาบัน	CONC	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		และสถาบันปัญญาภิวัฒน	์

พัฒนาหลักสูตร	“โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบ	(Business	System	Development:	BSD)”	ซึ่งเปิด

รับสมัครแล้วนะคะ	โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวางระบบยุคใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร

ในโลกปัจจุบัน	และสามารถจัดการความรู้หรือระบบข้อมูลขององค์กรต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำาให้งานการ

วางระบบเป็นกุญแจสำาคัญของความสำาเร็จในทุก	ๆ	องค์กรและมีแนวโน้มจะทวีความสำาคำญมากขึ้น

	 “หลายคนอาจจะสงสัยว่านักวางระบบมีหน้าท่ีอะไรในองค์กร	ลองหาคำาตอบจากข้อความท่ีจะกล่าวด้านล่างนะคะ”

“ อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าในธุรกิจหนึ่ง ๆ นั้นจะต้องประกอบด้วย

ระบบงานหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและการขนส่ง การตลาด 

การขาย การบัญชี-การเงิน ทรัพยากรบุคคล และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งทุกระบบต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อให้งาน

บรรลุเป้าหมาย นักวางระบบก็คือบุคคลซึ่งจะเข้าไปทำาหน้าที่กำาหนด

รูปแบบและขั้นตอนของการปฎิบัติงานจริง ที่เป็นการทำางานทั้งหมด

ในองค์กร ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ โปรแกรม เอกสาร บุคคลากร โดยเริ่มจาก

หน่วยงานใดเป็นหน้าที ่ของใคร ต้องจัดทำาเอกสารอะไรบ้าง 

แล้วต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานใดจนกว่างานหนึ่ง ๆ จะเสร็จสิ้น” 

	 การท่ีจะเป็นบุคคลซึ่งสามารถเข้าไปกำาหนดกระบวนการทำางานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้น้ัน	
บุคคลนั้นควรจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักองค์กรและงานที่ต้องทำาทั้งหมดเป็นอย่างดี	นอกจากนั้นยังต้องมีทักษะอื่น	ๆ	ที่จำาเป็น

ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเป็นผู้นำา	ทักษะในการสื่อสาร	ความรู้ความสามารถในการแปลงข้อมูลต่าง	ๆ	ให้เป็นสารสนเทศ

เพื่อการจัดการในองค์กร

เปิดโอกาสให้ตัวเองในการก้าวสู่...การเป็นนักวางระบบมืออาชีพ

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
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ทีนี้ก็พอจะนึกภาพออกแล้วใช่มั้ยคะว่า “นักวางระบบ” 

มีความสำาคัญต่อองค์กรอย่างไร และถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่:

	 อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้าใจการบริหารงาน

	 อยากมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน	IT	และการวางระบบการจัดการความรู้	

	 ต้องการเป็นคนฟังเก่ง	จับประเด็นได้	และพูดได้ประเด็นอีกด้วย

	 ต้องการเจอความท้ายใหม่	ๆ	จากการร่วมวางระบบการทำางานให้บริษัท

	 ต้องการร่วมผลักดันระบบที่คุณวางให้ใช้ทำางานจริง

	 	 	 	

	 นอกจากนี้ผู้ที่สำาเร็จการอบรมจากหลักสูตรทั้งสองสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาระดับปริญญาโท

ในสถาบันดังกล่าวได้อีกด้วยนะคะ น่าสนใจมากเลยใช่มั้ยคะ

“ฟังดูแล้วการจะเป็นนักวางระบบงานให้องค์กรน่ีไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยนะคะ 
                    แต่เช่ือว่าไม่เกินความสามารถของสมาชิก FAP แน่นอนค่ะ”

ใช่เลย!! คุณเหมาะกับโครงการนี้ อย่ารอช้านะคะ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของ	CONC	ได้ท่ี http://www.conc.tbs.tu.ac.th 

และหลักสูตรของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ได้ที่	http://www.pim.ac.th/bsd/
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 คราวที่แล้วทิ้งท้ายกันที่ สิ่งจำาเป็นสำาหรับนักบัญชีในการเข้าไปติดต่องานหรือทำางานในประเทศอื่นๆในกลุ่ม

อาเซียน นั้นคือการเข้าใจความเป็นไปของประเทศนั้นๆ วันนี้มีโอกาสจึงขอนำาเสนอประเทศพม่า ซึ่งปัจจุบันพม่าไม่ใช่แค่

ประเทศที่น่าลงทุนอันดับต้นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนเท่านั้น แต่ถือเป็นประเทศที่น่าลงทุนติดอันดับต้นๆของโลก

พม่ากับอาเซียน

	 ถึงแม้มีการต่อต้านจากชาติตะวันตกสำาหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน	 พม่าก็สามารถเข้าเป็นสมาชิก

อาเซียนได้สำาเร็จในปี	 2540	 ด้วยการสนับสนุนจากประเทศไทยซึ่งถือเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่นอาเซียนในยุคนั้น	 	 การเป็น

สมาชิกอาเซียนของพม่า			ในขณะน้ันมิได้ทำาให้ชาติตะวันตกผ่อนปรนมาตรการคว่ำาบาตรทางเศรฐกิจต่อพม่าแต่อย่างใด	

ดังนั้น	 การค้าการลงทุนของพม่ายังพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นสำาคัญ	 จากข้อมูลการ

ลงทุนในพม่าปี	2554	ประเทศจีนลงทุนในพม่ามากเป็นอันดับหน่ึง	ตามมาด้วยไทยและฮ่องกง(เขตปกครองพิเศษของจีน)

ชัยชนะของซูจี

	 หลังการชนะเลือกต้ังซ่อมอย่างถล่มทลายของ
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(เอ็นแอลดี)	ที่มี

นางออง	 ซาน	 ซูจีเป็นผู้นำา	 ในช่วงต้นเดือนเมษายนปีท่ีผ่านมา	

ถึงแม้จำานวนท่ีน่ังท่ีพรรคเอ็นแอลดีได้รับเพิ่มเติมจากการ

เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ไม่ถึง	5	%	จากที่นั ่งทั้งหมดในรัฐสภาฯ	

แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่านักลงทุนต่างชาติตอบรับชัยชนะของนาง

ซูจีในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก

ชาติตะวันตกผ่อนคลายการคว่ำาบาตรพม่า

หลังเลือกตั้งซ่อม	 ชาติตะวันตกที่เป็นมหาอำานาจทางเศรฐกิจอย่าง	 	 สหรัฐ	 อังกฤษและสหภาพยุโรปประกาศผ่อน
คลายการคว่ำาบาตรพม่า	ทำาให้เราเห็นชาติตะวันตกส่งตัวแทนเข้าไปเดินพาเหรดในพม่าไม่ขาดสาย	อ้างว่าเข้าไปแสดง

ความยินดีกับนางซูจีที่ชนะการเลือกตั้ง		แต่แท้จริงคือการเข้าไปดูลู่ทางในการลงทุนในพม่า	จะไม่ให้รีบเข้าไปได้อย่างไร

ในเมื่อพม่ามีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์	 ไม่ว่าจะเป็น	น้ำามัน	ก๊าชธรรมชาติ	 อัญมณีและป่าไม้	 และที่สำาคัญพม่าปิด

ประเทศกับชาติตะวันตกมานาน	เปิดประเทศครั้งนี้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคงวิ่งแบบเขย่งก้าวกระโดด	งาน

นี้ใครช้าตกขบวนรถไฟเป็นแน่	 	 ตอนนี้คงพอเห็นภาพสำาหรับโอกาสการค้าการลงทุนในพม่าโดยที่ไม่ต้องรอการเปิดเสรี

อาเซียนในปี			2558	ตอนหน้าจะว่ากันถึงโอกาสสำาหรับนักบัญชีไทยที่พม่าในหัวข้อ “พม่า...โอกาสทองในการทำางาน”

AEC กับนักบัญชี : พม่า…โอกาสทองในการลงทุน

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร

	 ชัยชนะของนางซูจีส่งสัญญาณเป็นนัยอย่างไรต่อนักลงทุนต่างชาติ?			ประการแรกคือการเมืองของพม่า
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	เห็นได้จากการประเมิน	Political	Risk	(ความเสี่ยงทางการเมือง)		จากทุกสำานักที่ปรับให้	Rating	

(การจัดอันดับ)	 ของพม่าดีขึ้นหลังการเลือกตั้งซ่อม	 และประการสำาคัญเป็นการส่งสัญญาณการเปิดประเทศให้กับชาติ

ตะวันตกได้เป็นอย่างดี	 เพราะรัฐบาลทหารพม่ารู้ดีว่าจุดบอดของตัวเองในสายตาชาติตะวันตกคือการปิดเสรีภาพทางการ

เมืองของฝ่ายค้าน	 และการกักตัวนางซูจีมาเป็นเวลานาน	 ดังนั้นการเปิดโอกาสให้นางซูจีและฝ่ายค้านเข้าสู่ระบบ

การเมืองในรัฐสภาฯ	ย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหารพม่าอย่างแน่นอน
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สะบายดี ชาวออดิท

	 ครั้งนี้ขอเกาะกระแส	AEC	ด้วยคำาทักทายเป็น
ภาษาลาว	ซึ่งกระแส	AEC	นี้เป็นประเด็นที่หลายภาคส่วน

กำาลังลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อว่าหากมีการรวมตลาดและ

ฐานผลิตให้เป็นหน่ึงเดียวกันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนแล้ว	 จะส่งผลกระทบในทางดีร้ายประการใด	

แต่อย่างไรก็ตามหากเราร่วมมือร่วมใจช่วยกันยกระดับ

วิชาชีพแล้ว	เราย่อมผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ	ไปได้แน่นอนครับ	Together	We	Can	(จับมือไว้	แล้วไปด้วยกัน...)		

	 สำาหรับในครั้งน้ีขอพูดถึงสิ่งท่ีจะทำาให้วิชาชีพสอบบัญชีของประเทศไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท้ังในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือแม้แต่ในระดับโลก	นั่นก็คือ	การปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่เป็นสากล		โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	ได้เล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องนี้และได้

สอบทานมาตรฐานการสอบบัญชี	 ที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี	 พ.ศ.	 2555	 ให้มีความสอดคล้องตรงตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีภายใต้	IAASB	Clarity	Project	ของ	IFAC	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	และในเว็บไซต์ของ	IFAC	ก็ได้มี

การเผยแพร่ว่าประเทศไทยใช้มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศฉบับปี	2012	ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม			IAASB				ก็ยังคงมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งมีการออก

ร่างมาตรฐานฉบับใหม่ๆ	ออกมาด้วย	ซึ่งเรื ่องนี้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี			ก็มิได้นิ่งนอนใจ	

แต่ได้จัดให้มีคณะทำางานที่จะคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	 รวมทั้งมีนโยบายที่จะจัดแปลและเผยแพร่

มาตรฐานเหล่านั้นให้ทันกับฉบับที่เป็นปัจจุบันของ	IFAC	ให้เร็วที่สุด	เพื่อนๆ	คอยติดตามได้จากข่าวสารที่เราจะ

เผยแพร่ออกมาเป็นระยะๆ	ครับ	

การติดตามความคืบหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ

โดย... คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
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	 อีกเรื่องที่อยากจะบอกกล่าวกันก็คือ	เวลานี้	ไตรภาคของเรื่อง
น่าสนใจสำาหรับชาวออดิทที ่ไม่ใช่		The	Lord	of	the	Rings		ไม่ใช่	

The	Matrix	และไม่ใช่	Jurassic	Park	แต่เป็นไตรภาคของ ก้าวทันข่าว

ชาวออดิท	ในหัวข้อ	“ขอบเขตการตรวจสอบ : วิธีการเลือกตัวอย่าง และ

จำานวนตัวอย่าง”	 ซึ่งเป็นเรื่องที่สำาคัญและจำาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบบัญชี	 	 และมีเนื้อหาค่อนข้างมากจึงต้องแบ่งออกเป็นสามตอน	

โดยตอนแรกจะว่าด้วยเรื่อง	 การกำาหนดขอบเขตการตรวจสอบ	 ซึ่งต้องมี

การประเมินความเสี่ยงที่งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญ	 และกำาหนดประเภทของความเสี่ยงตามผลกระทบว่า

เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญหรือความเสี่ยงปกติ				จากนั้นจึงกำาหนดวิธี

ตอบสนองต่อความเสี่ยง		ซึ่งต้องวางแผนให้เหมาะสมว่าจะตรวจสอบด้วย

วิธีการใดบ้าง		ส่วนตอนที่สอง		เป็นเรื่องเกี่ยวกับ		วิธีการเลือกตัวอย่าง	

ว่าควรจะใช้วิธีเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับการตรวจสอบรายการ

แต่ละประเภทที่ได้ระบุไว้	 โดยอาจพิจารณาจากรูปแบบและลักษณะของ

ข้อมูล	 จำานวนประชากร	 และวัตถุประสงค์เฉพาะของการตรวจ	 เพื่อให้

ได้วิธีที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์	 สำาหรับตอนที่สาม	 จะเป็นเรื่อง										

การกำาหนดจำานวนตัวอย่าง	 ที ่กล่าวถึงปัจจัยต่างๆ	 ที ่เราควรนำามา

ประกอบการพิจารณาเพื่อกำาหนดจำานวนตัวอย่าง	ซึ ่งถ้าหากเพื่อน	ๆ							

ยังไม่ได้รับทราบข่าวสารดังกล่าว	 หรือต้องการที่จะดาวน์โหลดมาเก็บ

ไว้ใช้อ่านประกอบการศึกษามาตรฐานฉบับเต็ม	 ท่านสามารถเข้าไปที่

เว็บไซต์ของสภาฯ	ในหัวข้อข่าวบัญชีด้านการสอบบัญชีเช่นเคยครับ

     สำาหรับฉบับนี้ “ลาก่อน” ครับ (คำาร่ำาลาก็เป็นภาษาลาวนะ ซิบอกให้)

IAASB ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ IFAC  มีการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงาน

สอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง และคำาอธิบายการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

อยู่อย่างสม่ำาเสมอและคณะกรรมการวิชาชีพบัญชด้านการสอบบัญชี ก็มีนโยบายที่จะจัดแปลและเผยแพร่มาตรฐาน

เหล่านั้นให้ทันกับฉบับที่เป็นปัจจุบันของ IFAC ให้เร็วที่สุด 
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Audit Quality Focus เดือนแห่งความรัก

	 สวัสดี...เดือนแห่งความรัก	เดือนแห่งการให้	
(giving)	เนื่องจากมีทั้งวันวาเลนไทน์และวันตรุษจีน	ความรัก

เป็นสิ ่งสวยงาม		เป็นความปรารถนาดีและมอบสิ่งดีดีให้กัน	

ในโอกาสนี้			ฝ่ายพัฒนาและกำากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญช	ี

จึงขอมอบความปรารถนาดีท่ีมีประโยชน์ต่อสำานักงานสอบบัญชี

และผู้สอบบัญชีทุกคน		คือ	กุญแจแห่งความสำาเร็จ	ในการบริหาร

สำานักงานและในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้มีคุณภาพ		

กุญแจดอกนี้	คือ	การควบคุมคุณภาพตามข้อกำาหนดของ	TSQC	

1	ดังนั้น	ก่อนที่จะคุยกันถึงรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง	6	ข้อ

ของ	 TSQC1	 ตามที่เกริ่นในฉบับที่แล้วฉบับนี้เราจะมาดูกันก่อน

ว่ากุญแจดอกนี้	(TSQC1)	มีประโยชน์อย่างไร	และเราจะต้อง

เตรียมตัวอย่างไรในการใช้	

	 หากเราใช้กุญแจ	TSQC1	ไขประตูแห่งคุณภาพและได้ปฏิบัติตาม	TSQC1	อย่างต่อเนื่อง	ผลลัพธ์ที่ได้คือ	รายงาน

การแสดงความเห็นการสอบบัญชีที ่ถูกต้อง	 	 	 มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ	 	 	 การใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการตรวจ

สอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือของสำานักงาน	ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้สามารถยกระดับสำานักงานเทียบ

เท่าระดับสากล	เพิ ่มศักยภาพของสำานักงานในการตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก

เพื่อการดำารงอยู่ของสำานักงานได้อย่างยั่งยืน	ซึ่งจะมีความสำาคัญมากเมื่อประเทศไทยเข้าสู่	AEC

สำาหรับการใช้กุญแจ TSQC1 สำานักงานจะต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้...
	 	 	 	 	

	 	 	 	 1.	จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบ	TSQC1	ในภาพรวมและในแต่ละองค์ประกอบ	

																																															โดยศึกษาโครงสร้างสำานักงาน	และกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	

	 	 	 	 2.	กำาหนดแผนงาน	กรอบเวลาและจัดสรรงบประมาณ

	 	 	 	 3.	จัดทำาคู่มือการปฏิบัติตาม	TSQC	1	ซึ่งประกอบด้วย	“นโยบาย”	และ	“วิธีปฏิบัติ”

	 	 	 	 4.	สร้างความรู้	ความเข้าใจ	TSQC1	แก่พนักงานทุกคนในสำานักงาน	เช่น	ผ่านการ

	 	 	 	 				ฝึกอบรม

เมื่อท่านทราบประโยชน์ที่จะได้รับของกุญแจ	TSQC1	ดอกดังกล่าว	และวิธีการเตรียมตัวแล้ว	อย่าลืมมอบหรือบอกต่อกุญแจ
ดอกนี้ให้คนอื่นที่ยังไม่ทราบด้วย	 แล้วฉบับหน้าเราจะมาดูกันว่า	 รายละเอียดทั้ง	 6	 องค์ประกอบของกุญแจ	 TSQC1	 คืออะไร	

และจะปฏิบัติตามได้อย่างไร	?	

																				คำาถาม คำาแนะนำา  ติชม ส่งมาคุยกันได้ที่  tsqc1@fap.or.th พบกันฉบับหน้า ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ Gong Xi Fa Cai

ข่าวด ี คู่มือปฏิบัติงานตาม  TSQC1 สำาหรับสำานักงานขนาดกลาง

และขนาดเล็กใกล้จะแล้วเสร็จ โปรดติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

โดย...TSQC1
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	 สวัสดเีดือนแห่งความรักค่ะทุกท่าน	 เชื่อว่าขณะนี้สมาชิกท่านที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคงกำาลังสนุกสนาน
กับการตรวจสอบงบการเงินอย่างขะมักเขม้นกันนะคะ	เชื่อว่าปีนี้ทุกท่านคงทราบแล้วว่า	มีการเปลี่ยนแปลงรายงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากเดิม	3	วรรค	เป็น	6	วรรค	ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่	21/2555	เรื่อง	มาตรฐานการสอบ

บัญชี	มาตรฐานงานสอบทาน	มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น	มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง	และแม่บทสำาหรับงานที่

ให้ความเชื่อมั่น	ลงวันที่	18	กรกฎาคม	2555	ซึ่งกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่กับการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2555	 ดังนั้น	 จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

ของผู้สอบบัญชีค่ะ

	 ที่กล่าวมาเป็นเพียงสรุปคร่าวๆ	 เท่านั้น	 ยังมีรายละเอียดการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปใน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 หากงบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	 	 ไม่สามารถหา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ	หรือมีความไม่แน่นอนที่สำาคัญ	ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดหลักสูตร

การเขียนรายงาน			การสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่ให้กับสมาชิก	ผู้สอบบัญชีท่ีต้องการเตรียมพร้อมสำาหรับ

การเขียนรายงานแบบใหม่	หากสมาชิกท่านใดสนใจ		ดูรายละเอียดตารางการอบรมได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีค่ะ	

ในฉบับหน้ามาพบกับหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีหลักสูตรอื่นๆ	ที่น่าสนใจนะคะ			

การเปลี่ยนแปลงหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
โดย..คณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

    การเปลี่ยนแปลงรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก 3 วรรค เป็น 6 วรรค มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

    กล่าวโดยสรุป เช่น	
	 1)	ข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนที่กิจการต้องเปิดเผยเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแบบตัวเลขเปรียบเทียบ	(corresponding	

figures)	ตามที่กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส	710	ตามย่อหน้าที่	6ข	ไม่ใช่แบบงบการเงินเปรียบเทียบ	(Comparative	

financial	statements)	ตามย่อหน้าที่	6		ดังนั้น	ผู้สอบบัญชีจึงเสนอรายงานโดยใช้ข้อกำาหนดของมาตรฐานบัญชีรหัส	710	ย่อหน้า

ที่	10-14	ซึ่งกำาหนดวิธีการเสนอรายงานต่องบการเงินที่เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบแบบตัวเลขเปรียบเทียบ	และไม่ใช้ข้อกำาหนดตาม

ย่อหน้าที่	15-19	ซึ่งกำาหนดวิธีที่เปิดเผยข้อมูลแบบงบการเงินเปรียบเทียบ	กล่าวโดยย่อคือ	ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ต่องบการเงินจะอ้างถึงงวดปัจจุบันเท่านั้น	และไม่อ้างอิงถึงตัวเลขเปรียบเทียบ	ยกเว้นแต่กรณีบางกรณีเท่านั้น

	 2)	เพิ่มวรรคความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน	โดยระบุถึงความรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน

และความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกิจการ

	 3)	เพิ่มวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน	มีการระบุการปฎิบัติตามข้อกำาหนด

ด้านจรรยาบรรณเพิ่มขึ้น

	 4)	ระบุขอบเขตการตรวจสอบ	ว่าวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	รวมถึงการพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามควร	แต่ไม่ใช่เพื่อการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ	ซึ่งไม่มีในหน้ารายงานแบบเดิม

	 5)	ระบุในวรรคความเห็นว่า	งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	หรือ

มาตรฐานการรายงานสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	
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	 ทุกท่านคงได้ทราบผลการแข่งขันตอบคำาถามทาง

บัญชีระดับประเทศ	 Thailand	 Accounting	 Challenge	 ครั้งที่	 1	

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ต้องขอปรบมือดังๆแสดงความยินดีอีกครั้งกับ

น้องๆคนเก่งทั้ง	 6	 ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 (2	ทีม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ	

ซึ่งในฉบับนี้เราได้มีบทสัมภาษณ์น้องๆให้ได้อ่านกันด้วย	

	 ต้องบอกว่านอกจากภาพหน้าของงานท่ีเป็นการแข่งขันแล้ว	

ภาพหลังของงานก็สนุกไม่แพ้กันเต็มไปด้วยบรรยากาศประหน่ึงงาน

รวมรุ่นเล็กๆ	 ครูบาอาจารย์และศิษย์ที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้มาพบเจอ

กันในงานนี้	เสียงตอบรับที ่สะท้อนกลับมาของการจัดงานครั ้งนี ้

ก็ดีมาก	หายเหนื่อยค่ะ	อาจจะมีขลุกขลักติดขัดไปบ้างก็ขอน้อมรับ

ทุกคำาติชมไว้เพื่อปรับปรุงการแข่งขันในปีหน้าให้ดีขึ้น	

	 จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันครั้งน้ี

เราไม่ได้มุ่งประเด็นหลักไปที่การแข่งขันอย่างดุเดือด	 แต่สิ่งที่เรา

ต้องการนอกเหนือไปจากนั้นคือ		การพัฒนาด้านความรู้ทางบัญชี

ทั ้งแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษา	 การได้รู ้จักเพื่อนใหม่จากต่าง

สถาบัน		การมีน้ ำาใจนักกีฬารู ้แพ้รู ้ชนะ		และการได้เห็นความรัก

ที่อาจารย์และลูกศิษย์มีต่อกัน	 บางสถาบันมาแต่เช้าพร้อมสรรพ

ไปด้วยข้าวปลาอาหารขนมคาวหวาน	 เหมือนจะมาออกค่ายสัก	 3	 วัน	

อาจารย์บอกว่ากลัวน้องหิว			เรียกหาอะไรจะได้มีพร้อมตลอด

ตอนแข่งขันสังเกตเห็นน้องจากสถาบันหน่ึงหันรีหันขวางเลยเข้าไป

ถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่คะ	 น้องตอบว่ากำาลังมองหาอาจารย์

ท ี ่ปร ึกษาเพื ่อสร ้างขวัญกำาล ังใจ	 ตอนพักกลางวันเห็นน้องๆ

สนุกสนานกับการถ่ายรูปตามป้ายต่างๆ	 และร่วมเล่นเกมกับบูธ

หน้างาน	 น้องบอกว่าไม่เสียใจค่ะที่ตกรอบ	 ปีหน้าเอาใหม่ว่าแล้วก็

ถ่ายรูปต่อ	 น่ารักใช่ไหมคะ	 ต้องขอขอบคุณอาจารย์	 นิสิตนักศึกษา

จากทุกสถาบันการศึกษาที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี	 ขอบคุณทุกการ

สนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ทำาให้การแข่งขันครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี	

	 สุดท้ายนี	้ หากสถาบันการศึกษาใดสนใจให้ทางสภา

วิชาชีพบัญชีฯ	 โดยคณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาฯ	 จัดอบรม

หรือบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการบัญชี	 เพื่อพัฒนาความรู้ความ

สามารถของคณาจารย์ทางด้านวิชาชีพบัญชีให้ทันสมัยและทันการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ			ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุน

ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา

	 จบการแข่งขันครั้งนี้	 ทำาให้เชื่อได้ว่าการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่

และเป็นชัยชนะที่แท้จริงคือการแข่งขันกับตนเองและชนะใจตนเอง	

ทุกท่านว่าจริงไหมคะ	…	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

เก็บตก Thailand Accounting Challenge

โดย..คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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ได้เตรียมตัวสำาหรับการแข่งขันนี้อย่างไรบ้างค่ะ? 

ฝึกซ้อมนานไหม?

	 ทางทีมก็ได้แบ่งหน้าท่ีในการอ่านหนังสือเพื่อ

เตรียมความพร้อมตามความถนัดของแต่ละคน	 โดยใช้

เวลาทบทวนเนื้อหาไปพร้อม	ๆ			กับการสอบกลางภาค

ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา	 และเตรียมความพร้อมมากขึ้น

ในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนการแข่งขันค่ะ	 สำาหรับ

ประเด็นท่ีสำาคัญได้มีการซักถามอาจารย์ในภาควิชาฯ					

ให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดค่ะ	

เคยเข้าแข่งขันทางด้านการบัญชีแบบนี้มาก่อนหรือไม่คะ

	 ไม่เคยค่ะ	แต่ทราบว่าในปีที่แล้วรุ่นพี่ได้ไปแข่งขัน

การตอบปัญหาบัญชีในโอกาสการเปิดสาขาของสภาวิชา

ชีพบัญชีฯ	ที่	ม.	มหาสารคาม	จึงคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ปีนี้

ทางทีมได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ

ก่อนการแข่งขันคาดหวังแค่ไหนกับการแข่งขันครั้งนี้

	 ทางทีมไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ	

เพียงแต่หวังว่าจะทำาให้ได้ดีที่สุดค่ะ	

น้องๆพอจะบอกพี่ได้ไหมว่า อะไรคือเทคนิคที่สำาคัญ

ในการชนะการแข่งขัน?

	 การทำางานเป็นทีม	 และความสามัคคีร่วมมือกัน

ในกลุ่ม	 การเคารพในการตัดสินใจของเพื่อนแม้ในบางข้อ

ที่สมาชิกในทีมมีการเลือกคำาตอบที่แตกต่างกันค่ะ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 

ให้อะไรกับน้องๆบ้างค่ะ?

	 สร้างโอกาส		และประสบการณ์ให้กับพวกเรา

ในการประกอบวิชาชีพทางบัญชีค่ะ	 รวมทั้งรู้สึกภูมิใจที่

สามารถทำาให้ภาควิชาบัญชี	 คณะบริหารธุรกิจมหา-

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น	

INTERVIEW
  ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ 
   Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

แล้วน้องๆวางเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร 

เช่น ด้านอาชีพ หรือศึกษาต่อ?

	 หลังจากจบการศึกษาต้ังใจว่าจะเข้าทำางานเป็น

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำา	ในขณะ

เดียวกันก็สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ได้ภายใน	

3	 ปี	 หลังจากนั้นจะศึกษาต่อปริญญาโทที่เหมาะสมกับ

สายงานของตน	 เพื่อที่จะนำาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท	 รวมทั้งยังสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ท่ีเรียนมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน

และคนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ	

ในการเปิดประเทศ (AEC)อีก 3 ปีข้างหน้า น้องๆจะมี

การเตรียมรับอย่างไร?

	 ทางกลุ่มเห็นว่าคงต้องมีการเตรียมความพร้อม

ด้านภาษาอังกฤษ	 เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่มีความ

สำาคัญมากในการติดต่อสื่อสาร	 รวมทั้งยังสามารถช่วย

สร้างความสัมพันธ์กับคนในภูมิภาคอาเซี่ยนได้อีกด้วย	
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ก่อนจาก อยากให้น้องๆฝากอะไรถึงเพื่อนๆ น้องๆที่

เรียนด้านบัญชซักนิด

	 แม้บัญชีจะเป็นเรื่องท่ียากและต้องศึกษาอย่างต่อ

เนื่อง	 แต่หากน้อง	 ๆ	 คนใดที่ต้องการประสบความสำาเร็จ

ด้านบัญชีก็คงไม่ยากเกินความสามารถค่ะ	 นอกจากนี้

ต้องการให้น้อง	 ๆ	 รักในสิ่งที่เรากำาลังเรียนอยู่	 เพราะเมื่อ

เรารักในวิชาชีพน้ีจะทำาให้เราสามารถทำามันออกมาได้ดี

ค่ะ	

ถามน้องๆแล้วมาถามอาจารย์กันบ้างดีกว่า?

ทำาไมอาจารย์ถึงเลือกน้องๆ ทั้ง 3 คนเป็นตัวแทนใน

การแข่งขันครั้งนี้ค่ะ?

	 เริ่มต้นได้เปิดโอกาสให้นิสิตทุกคนสมัครเข้าร่วม

การแข่งขัน	 แต่เนื่องจากเป็นนิสิตชั้นปีที่	 4	 จึงมีเนื้อหาที่

ต้องเรียน	 และงานที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างมากนิสิต

ส่วนใหญ่จึงเกรงว่าจะเตรียมตัวไม่ทัน	โดยนิสิตกลุ่มดังกล่าว

น้ีได้เรียนเน้ือหาในวิชาประเด็นการรายงานทางการเงิน	

ซึ่งเป็นรายวิชาที่ภาควิชาฯ	เปิดใหม่	โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยว

เนื่องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความ

มาตรฐานฉบับใหม่	 ๆ	 ที่จะมีผลบังคับใช้	 และประเด็นที่

เป็นที ่วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบัน	จึงน่าจะช่วยให้นิสิต

ไม่ต้องเตรียมตัวมากนักในการทบทวนเน้ือหาบัญชี

ทั้งหมด	 ประกอบกับอาจารย์ในภาควิชาฯ	 ได้แนะนำาว่า

นิสิตกลุ่มนี้มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้	 จึงได้ส่ง

นิสิตกลุ่มนี้เข้าร่วมการแข่งขันครับ		

สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดถึง น้องๆทั้ง 3 คนที่ชนะ

การแข่ง ครั้งนี้?

	 อาจารย์ต้องขอขอบคุณนิสิตท่ีเสียสละเวลาใน

การเตรียมตัวอ่านหนังสือ	 และทบทวนเนื้อหาต่าง	 ๆ		

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และสามารถสร้างชื่อ

เสียงให้กับภาควิชาฯได้และคงต้องขอบคุณสำาหรับทีม															

ม.เกษตรศาสตร์อีกหนึ ่งทีม	 ที ่ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบ

สุดท้ายแต่ก็มีส่วนร่วมในการเก็บตัวร่วมกันมาครับ	 และก็

ต้องขอให้นิสิตประสบความสำาเร็จในการประกอบวิชาชีพ

ด้านบัญชีต่อไป

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.ธัญวรัตน์ แจ่มเจริญ 

น.ส.ปรารถนา หนูยิ้ม 

น.ส.มรกต จิรเมตตรัย  

นาย ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ฉบับหน้าพบกับทีมที่ได้ที่ 2 และ ที่ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

มี.ค.

2556

ศ.	1	มี.ค.	56	13.00-16.30	น.

และ	

ส.	2	มี.ค.	56	09.00-17.00	น.

การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่	(ภาคปฏิบัติ)	รุ่นที่	2/56

บรรยายโดย	:	อาจารย์ณัฐเสกข์	ฉิมโฉม

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

ส.	2	และ	9	มี.ค.	56	

09.00-17.00	น.

	(2	วัน)

เตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์)

บรรยายโดย	:	คุณปิยะพัชร์	อัศวจินดากรณ์

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

อ.และ	ศ.	5	และ	8	มี.ค.	56	

09.00-17.00	น.

(2	วัน)

เตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การสอบบัญชี	1)

บรรยายโดย	:		คุณบุญเลิศ	กมลชนกกุล	

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

พ.	6	และ	13	มี.ค.	56	

09.00-17.00	น.	(2	วัน)	

เตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การบัญชี	2)

บรรยายโดย	:		รศ.นิพันธ์	เห็นโชคชัยชนะ

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

ส.-อา.	9-10,	16-17	

และ	23-24	มี.ค.	56

09.00-17.00	น.

การป้องกันการทุจริตในองค์กร	รุ่นที่	6	(หลักสูตร	6	วัน)	

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย	1	วันได้

บรรยายโดย	:		คุณจิราภรณ์	จันทรโมลี

																		คุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต

																		ดร.พรสิริ	ปุณเกษม

																		คุณศิวะรักษ์	พินิจารมณ์

																		คุณประทักษ์	เอี่ยมศรีชาญชัย

																		รศ.ดร.พรรณนิภา	รอดวรรณะ

																		คุณวรพงษ์	สุธานนท์

																		คุณสุวิมล	กุลาเลิศ	

สมาชิก	9,500	บาท			บุคคลทั่วไป	10,500		บาท	(รวม	VAT)

จ.-	อ.	11-12	มี.ค.	56	

09.00-17.00	น.	(2	วัน)

เเตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การสอบบัญชี	2)

บรรยายโดย	:		คุณสุพจน์	สิงห์เสน่ห์

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

พฤ.	14	มี.ค.	56	

09.00-17.00	น.

การสัมมนาพิจารณ์...ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ปรับปรุง	2555	(รวม	8	ฉบับ)

บรรยายโดย	:		ดร.ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล

																			คุณวราพร	ประภาศิริกุล

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

ศ.	15	มี.ค.	56	

09.00-17.00	น.

การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(หลักสูตร	1	วัน)		รุ่นที่	1/56

บรรยายโดย	:		ผศ.ดร.สมพงษ์	พรอุปถัมภ์

																		ดร.ดิชพงศ์	พงศ์ภัทรชัย

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

ส.	16	มี.ค	56	

09.00-17.00	น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การบัญชี	2)

บรรยายโดย	:		รศ.นิพันธ์	เห็นโชคชัยชนะ

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

 

มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556Seminar ตารางอบรมสัมมนา
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

มี.ค.

2556

อ.	19	มี.ค.	56	

09.00-12.15	น.

การสัมมนาพิจารณ์..ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับปรับปรุง	2555	(รวม	3	ฉบับ)

บรรยายโดย	:	คุณแน่งน้อย	เจริญทวีทรัพย์

สมาชิก	800	บาท	(รวม	VAT)	บุคคลทั่วไป	1,100	บาท	(รวม	VAT)

อ.	26	มี.ค.	56	

09.00-16.30	น.

การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจทั่วไป	รุ่นที่	1/56

บรรยายโดย	:	คุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต

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

พ.	27	มี.ค.	56	

09.00-17.00	น.

การสัมมนาเชิงวิชาการ...ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

บรรยายโดย	:		คุณอุณากร	พฤติธาดา

																		ดร.สันสกฤต	วิจิตรเลขการ

																		ดร.สมศักดิ์	ประถมศรีเมฆ

																		ผศ.ดร.อรพรรณ	ยลระบิล

																		คุณวิไล	บูรณกิตติโสภณ

																		คุณชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ

																		คุณกษิติ	เกตุสุริยงค์

																		คุณยุวนุช	เทพทรงวัจจ

สมาชิก	1,300	บาท			บุคคลทั่วไป	1,500	บาท	(รวม	VAT)

ระหว่างวันที่	29	มี.ค.

ถึง	วันที่	1	มิ.ย.56	

09.00-16.00	น.

โครงการเพื่อรับประกาศนียบัตร	CFO	รุ่นที่	17			(เลื่อนจากปี	2555)

(อบรมเฉพาะวันศุกร์	และเสาร์)

บรรยายโดย	:		คุณพิชัย	ชุณหวชิร

																		ดร.สาธิต	รังคสิริ

																		ศาสตราจารย์ธวัช	ภูษิตโภยไคย

																		คุณธนะชัย	สันติชัยกูล

																		คุณไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร

																		คุณจิรยง	อนุมานราชธน

																		คุณเชาวลิต	เอกบุตร	

																		คุณวารุณี	ปรีดานนท์

																		คุณวิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล

																		คุณวีระวงค์	จิตต์มิตรภาพ

																		ดร.ศรายุธ	แสงจันทร์

																		ดร.สมจินต์	ศรไพศาล

																		คุณสุชาดา	อิทธิจารุกุล	

																		คุณสุวภา	เจริญยิ่ง

																		คุณโสภณ	บุณยรัตพันธุ์

																		คุณศรัณย์	สุภัคศรัณย์	ะ

สมาชิก	53,500	บาท			บุคคลทั่วไป	58,850	บาท	(รวม	VAT)

เม.ย.

2556

24	ส.-อา.

27-28	เม.ย.	56	

09.00-17.00	น.

การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ	COSO-ERM	ของแต่ละระบบงาน	รุ่นทีี่	1/56

บรรยายโดย	:		คุณสุวิมล	กุลาเลิศ

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

ส.	27	เม.ย.	56	

09.00-16.30	น.

การยื่นแบบ	ส.บช.	3	และ	ภ.ง.ด.	50	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ	

บรรยายโดย	:		คุณชัยณรงค์	โชไชย

คุณสมศักดิ์	อนันทวัฒน์

สมาชิก	1,300	บาท			บุคคลทั่วไป	1,500	บาท	(รวม	VAT)
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

พ.ค.

2556

26	ส.

11	พ.ค.	56	

09.00-16.30	น.

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล		รุ่นที่	1/56	

บรรยายโดย	:	คุณชุมพร	เสนไสย

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

	ส.-อา.	

18-19,25-26	พ.ค.

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

22-23	มิ.ย.	56	

09.00-17.00	น.

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน	รุ่นที่	8	(หลักสูตรเต็ม	11วัน)

Internal	Auditing	Certificate	Program	(IACP)	สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย	1	วันได้

บรรยายโดย	:	รองศาสตราจารย์	ดร.พรรณนิภา	รอดวรรณะ

																	คุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต

																	ดร.พรสิริ	ปุณเกษม

																	คุณวันชัย	พิทักษ์กรณ์

																	คุณวิภาวรรณ	ประมูลความดี

																	ดร.เยาวลักษณ์	ชาติบัญชาชัย

																	คุณศิวะรักษ์	พินิจารมณ์

																	คุณสุวิมล	กุลาเลิศ

																	คุณอำานวย	อุทัยรังษี	

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

มิ.ย.

2556

ส.	8	มิ.ย.	56	

09.00-16.30	น.

	ก้าวทันภาษีมูลค่าเพ่ิม		รุ่นท่ี	1/56	

บรรยายโดย	:		คุณชุมพร	เสนไสย

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

อา.

16	มิ.ย.	56	

09.00-17.00	น.

	งบประมาณเพื่อการวางแผน	และทำากำาไร		รุ่นที่	1/56

บรรยายโดย	:		รผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	ศุภธาดา

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

อ.	25	มิ.ย.	56	

09.00-16.30	น.

การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจทั่วไป	รุ่นที่	2/56

บรรยายโดย	:		คุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต

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

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์		ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)

โทรศัพท์	0-2685-2500		ต่อ	2526	2583	2572-5

โทรสาร	0-2685-2503	,	0-2685-2539

Dawnload	ใบสมัครได้ที่	:	www.fap.or.th		

E-mail	:	marketing@fap.or.th

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน	:	MRT	สถานีสุขุมวิท	ทางออก	1	

สถานีรถไฟฟ้า	:	BTS	สถานีอโศก	ทางออก	3

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป..

กรุณาส่งใบสมัครอบรมสัมมนาพร้อมแนบหลักฐานการชำาระเงินเท่านั้น

ไม่รับชำาระเงินหน้างานอบรมสัมมนา
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หากท่านต้องการอ่าน FAP Newsletter ย้อนหลัง

สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ www.fap.or.th

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่	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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนุญาตพเิศษท่ี	209/2552
ปณศ.(พ)	พระโขนง	10110

สิง่ตพิีมพ์
	จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

	ไม่มารับตามกำาหนด

	ไม่มีเลขที่บ้านตามท่ีจ่าหน้า

	ไม่ยอมรับ

	ไม่มีผู้รับตามท่ีจ่าหน้า

	เลิกกิจการ

	ย้าย	ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

FAP Newsletter ฉบับที่ 3

ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯจะจัดทำาในรูปเล่มแค่เพียง 6 ฉบับ

หากสมาชิกท่านใดต้องการรับ FAP Newsletter ฉบับต่อๆ ไป

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


