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ระบบบัญชี MyGL และ MyIC (ตอนที่ 1)

AEC กับ นักบัญชี : พม่า..โอกาสทองในการทำางาน

ความรับผิดชอบของผู้นำาต่อคุณภาพภายในสำานักงาน 

ข้อสังเกตจากการทดสอบประกาศนียบัตร
การรายงานทางการเงินไทยครั้งแรกของสภาวิชาชีพบัญชี หรือโครงการ DipTFR

บทสัมภาษณน์ิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 1

ตารางอบรมสัมมนา  เดือนเมษายน - สิงหาคม 2556

บทบาทและคุณสมบัตขิองนักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ AEC

FAP News Update



 ในปัจจุบันนี้ การดำาเนินธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นอันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการที่ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community; AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจ

ในกลุ่มภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ การมุ่งไปสู่การเป็น AEC ก่อให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในกลุ่มภูมิภาค โดยวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในเจ็ด

วิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ดังนั้น สภาพการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันและการเข้าสู่ 

AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักบัญชีในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 โดยคณะกรรมการ Professional Accountants in Business  (PAIB) ของสมาพันธ์นักบัญชีโลก   (International 

of Federation of Accountants; IFAC) ได้กล่าวถึงบทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีที่จะนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ

อันยั่งยืนไว้ว่า นักบัญชียุคใหม่นอกจากจะมีความรับผิดชอบในการจัดทำางบการเงินแล้วจะต้องเป็นเสมือนหุ้นส่วนที่สามารถ

สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาวได้ด้วย โดยนักบัญชีต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่ามีความรู้ข้ามศาสตร์ และสิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได้

คือ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีกล่าวมา

ข้างต้น คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี ได้ตระหนักถึง

ความจำาเป็นในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือก้าวเข้าสู่

สากล จึงได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของนักบัญชีไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร 

Professional Controller ซึ ่งเป็นหลักสูตรเพื ่อพัฒนาและเพิ ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีระดับสูง เช่น ผู้จัดการด้าน

บัญชีและการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านบัญชีทั้ง

บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร รวมทั้งศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ภาษี กระบวนการทางธุรกิจ การควบคุมภายใน การเงิน และการ

บริหารโครงการ จุดเด่นของหลักสูตรนี้อยู่ที่การผสมผสานระหว่าง

ทฤษฎีและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เข้าร่วมการสัมมนา

สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำา
บัญชี ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมพัฒนาทักษะความรู้ความ
สามารถเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ทำาบัญชีมืออาชีพในระดับสากลและเพื่อ

เป็นการเตรียมพร้อมรองรับ AEC ที่จะมาถึงในปี 2558 ต่อไปค่ะ...   

บทบาทและคุณสมบัตขิองนักบัญชีในการก้าวเข้าสู ่AEC
โดย...คุณปริศนา ประหารข้าศึก

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

ทักทายเปิดเล่ม
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วัตถุประสงคการจัดทำา
  เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่นำาเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยการรวบรวม
ข้อมูลให้ทันต่อปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประโยชน์ในแวดวงบัญชี

สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน 

   ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAP Newsletter ฉบับที่ 4 

ประจำาเดือนเมษายน เดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันปีใหม่

ของไทยและเทศกาลสงกรานต์ หลายๆท่านคงวางแผนไป

เล่นน้ำาสงกรานต์ดับร้อนกันบ้างแล้ว แต่อย่าเที่ยวจนเพลิน             

จนลืมอ่าน FAP Newsletter ฉบับนี้นะค่ะ เพราะเนื้อหา

ภายในเล่มเต็มไปด้วยสาระท่ีให้ประโยชน์แก่วิชาชีพบัญชี

ตลอดเดือนเมษายนแน่นอน  ไม่ว่าจะเป็นบทความเกี่ยว

กับโปรแกรม   MyGL  & MyIC, AEC กับนักบัญชีไทย

หลักสูตรประกาศณียบัตรการรายงานทางการเงินไทย และ

ปิดท้ายกันด้วยหลักสูตรอบรมสัมมนาตั้งแต่เดือน เมษายน -

สิงหาคม พ.ศ. 2556 อีกด้วย นี้ยังเป็นแค่น้ำาจิ้มเท่านั้นค่ะ... 
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ด้านทำาบัญชี ด้านสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร ด้านมาตรฐาน

บัญชี ด้านวางระบบ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึง
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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) และ18.00 – 21.00 น. 
(ร่วมทานอาหารเย็น พร้อมรายการบันเทิง : เฉพาะวันแรก)

  ณ โรงแรม  Centara Grand at Central World
รายละเอียดการจัดงานครั้งใหญ่นี้  จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป เร็วๆนี้!! โปรดติดตาม..

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน..พบกับเว็บไซต์โฉมใหม่
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯได้แล้ววันนี้ที่.. www.fap.or.th
เว็บไซต์ใหม่ของเรานอกจากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่

ให้เข้าใช้ได้ง่ายและมีสีสันสดใสแล้ว ทางด้านเนื้อหาข้อมูล
เรายังคงนำาข่าวสารทางด้านวิชาชีพบัญชีมาอัพเดท

ให้กับทุกท่านอย่างรวดเร็วทันใจแน่นอน เมื่อสมาชิกท่าน
ใดเข้าไปชมเว็บไซต์แล้ว ต้องการติชมส่งมาแนะนำาเรา

ได้ที่..fapnewsletter@fap.or.th
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UPDATE ซักนิด : “สำาหรับผู้ฝึกหัดงาน..การยื่นแบบรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี ไม่ต้องแนบจดหมายรับรองจากลูกค้าแล้วค่ะ”

     “ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำาหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ
ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 6 ทีม ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศการ
แข่งข ันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ  ประจำาปี  2555 
“Thailand Accounting Challenge” ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ทีม  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อมอบถ้วยรางวัล โล่ และ
ประกาศนียบัตร อย่างเป็นทางการจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมท้ัง
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบัน คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นิสิต/นักศึกษา ที่มีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันให้นิสิต/นักศึกษา ประสบ
ความสำาเร็จในการแข่งขัน เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี”

งานมอบรางวัล “Thailand Accounting Challenge”



ระบบบัญชี MyGL และ MyIC (ตอนที่ 1)

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯและผู้ทำาบัญชี

ที่รักทุกท่านคะ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ทางคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี  ขอนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

ระบบบัญชี MyGL และ MyIC ให้ทุกท่านทราบคะ 

ในปัจจุบันน้ีด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความพร้อมในการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

รวมท้ังปริมาณของรายการค้าและความซับซ้อนในการ

ดำาเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำาให้ผู้ประกอบการและ

องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

หรือขนาดย่อม หันมาใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกัน

อย่างแพร่หลาย  ทั้งนี้ เพื่อช่วยทำาให้การจัดทำาบัญชีรวมถึง

การออกงบการเงินมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ใน

การเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสม

กับแต่ละองค์กร จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะ

ขององค์กร ประเภทของรายการค้า ความพร้อมของกำาลังคน 

และเงินทุนของผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีที่ได้รับความนิยม ได้แก่ โปรแกรม SAP 

โปรแกรม Oracle Database และโปรแกรม Express 

อย่างไรก็ดีในการติดต้ังและใช้งานระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีท่ีมีขนาดใหญ่จำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรและ

เงินทุนค่อนข้างสูง ซึ่งทำาให้ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มี

ขนาดกลางหรือขนาดย่อมไม่สามารถใช้ระบบเหล่าน้ีได้

เนื่องจากข้อจำากัดทางด้านต่างๆ  สภาวิชาชีพบัญชีฯ

ได้เล็งเห็นถึงความจำาเป็นในการพัฒนาโปรแกรมระบบ

บัญชีเพื่อองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้ร่วมกับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทยจัดทำาโปรแกรมระบบ

บัญชีทั่วไป (MyGL; General Ledger) และระบบสินค้า

คงเหลือ (MyIC; Inventory Control) โดยมีคุณ มณีรัตน์ 

ติรไพรวงศ์ เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าว 

เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน

ภาพรวมระบบงานของระบบบัญชีท่ัวไป MyGL มีดังน้ี
-  รองรับธุรกิจซื้อมาขายไป การผลิต การให้บริการ    
ของกิจการที่เป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วน
-  ช่วยในการบันทึกบัญชีทั่วไป โดยกำาหนดผังบัญชีพื้น
ฐานไว้แล้ว
-  มี Function ในการตรวจสอบบัญชี และการยกยอด
บัญชีต้นปี
-  สามารถออกรายงานต่างๆ ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชี
แยกประเภท กระดาษทำาการ งบทดลอง งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกำาไรขาดทุน งบต้นทุนขาย และรายงานภาษีซื้อ
และภาษีขาย 

ภาพรวมระบบงานของระบบบัญชีทั่วไป MyIC มีดังน ี้
- ช่วยในการบันทึกการรับ-จ่ายสินค้าคงคลัง และเชื่อม
ต่อกับโปรแกรม MyGL สำาหรับการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
- รองรับธุรกิจซื้อมาขายไป การผลิต ของกิจการที่เป็น
บริษัทและห้างหุ้นส่วน
- มีทะเบียนคุมสินค้า และสามารถคำานวณต้นทุนและ
กำาหนดราคาขายสินค้า
- สามารถออกรายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานซื้อประจำา
วัน รายงานขายประจำาวัน รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 
รายงานสินค้าคงเหลือ
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 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำาบัญชี

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ระบบบัญชี MyGL และ MyIC ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย (สสวท.) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ สสวท. ได้จัดโครงการให้ความรู้และเผยแพร่การใช้งานระบบบัญชี MyGL

และ MyIC ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ สสวท. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 

โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

    ในจดหมายข่าวฉบับหน้าทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชีจะได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ความร่วมมือดังกล่าวระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ สสวท. ให้ทุกท่านทราบโดยละเอียดนะคะ สำาหรับฉบับนี้ 
สวัสดีค่ะ..
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AEC กับ นักบัญชี : พม่า…โอกาสทองในการทำางาน

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร

   คราวก่อนร่ายยาวเกี่ยวกับการเมืองในพม่าและการ
ผ่อนคลายการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตก 
จนถึงโอกาสทองในการลงทุนในพม่า วันนี้ถึงคราวสำาหรับ
โอกาสทองในการทำางานโดยเฉพาะนักบัญชีไทยในพม่าซะที

พม่าขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ

   เมื่อกลางปีที่แล้ว นายเต็งเส่ง ประธานาธิบดีของพม่า 

กล่าวเรียกร้องให้ชาวพม่า ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างแดน เดินทาง

กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน    โดยเฉพาะบรรดาแรงงาน

มีฝีมือ ในจำานวนน้ีรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น หมอ พยาบาล 

วิศวกร  สถาปนิก  นักกฎหมายและนักบัญชี โดยผู้นำาพม่า

ยังรับปากด้วยว่า รัฐบาลของเขาจะจัดหาความช่วยเหลือ

ที่จำาเป็นให้กับบรรดาผู้อพยพเหล่านี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวซึ่ง

ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ ์    “นิวไลต์ออฟเมียนมาร์” 

แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ทางการพม่ากำาลังต้องการแรงงานที่มี

ฝีมือจำานวนมากเพื่อช่วยในการผลักดันการปฏิรูปประเทศ..

แม้แรงงานพม่าที่มีฝีมือจะกลับบ้านเกิดมากมายขนาดไหน 
ก็คงไม่เพียงพอต่อความต้องการสำาหรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของพม่า ดังนั้นไม่แปลกที่อาชีพนักบัญชี ซึ่งเป็นฟัน
เฟืองในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจะขาดแคลนอย่างรุนแรงในพม่า 

ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้....

คนไทยจะเป็นแรงงานในพม่า

  เคยได้ยินกันแต่ “พม่ามาใช้แรงงานในไทย” พูดไป

ใครจะเชื่อว่าอีกหน่อย “ไทยจะไปใช้แรงงานในพม่า” แรงงาน

ในที่นี้ไม่ใช่แรงงานแบกหาม ขนอิฐขนปูน แต่เป็นแรงงานที่มี

ทักษะอย่างนักบัญชี คงเป็นที่ต้องการในพม่าเป็นอย่างมากใน

ช่วงเปิดเสรีอาเซียนจนถึงอีกสิบปีข้างหน้า เนื่องจากไทยเป็น

เพื่อนบ้านกับพม่าและมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ ศาสนา

และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ    

ในพม่า แรงงานไทยถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ดังนั ้น         

นักบัญชีไทยควรเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับโอกาสในการทำางาน

หรือติดต่อธุรกิจในพม่า

นักบัญชีไทยควรเตรียมตัวอย่างไร?

  นอกจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ภาษากลางของ

อาเซียน) ที่ถือเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างมากในการออกไปทำางาน

หรือติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

ความเข้าใจในเศรษฐกิจมหภาคและธุรกิจที่ดำาเนินกิจการ

อยู่ถือเป็นเรื่องสำาคัญเช่นกัน  ซึ่งโดยภาพรวมนักบัญชีไทย       

ค่อนข้างอยู่ในกรอบการทำางานท่ีไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการคิด

วิเคราะห์เมื่อเทียบกับนักบัญชีชาติตะวันตก การคิดวิเคราะห์ 

และรู้ข้ามศาสตร์อื่นเช่น การเงินการลงทุน การบริหารจัดการ

และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับนักบัญชี

ไทยทัดเทียมกับนักบัญชีชาติตะวันตกและเป็นท่ีต้องการ      

ในตลาดแรงงานอาเซียน 
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ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

โดย..คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

  เพื่อนในวงวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่รู้จักคณะกรรมการ

กำาหนดมาตรฐานการบัญชีเพราะคณะกรรมการคณะนี ้

ทำาหน้าท่ีกำาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ท่าน

ถือปฏิบัติ หากท่านเทียบคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบัญชีเป็นพระเอกในซีรีย์เช้าวันสุดสัปดาห์ (หนังจักร ๆ 

วงศ์ ๆ) คณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่ทำาหน้าที่ช่วยพระเอก คือ                   

คณะอนุกรรมการติดตามความก้าวหน้ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ เพราะคณะอนุกรรมการคณะนี้

ช่วยติดตาม IFRS ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ใน FAP Newsletter 

ฉบับน้ีจึงขอแจ้งเพื่อนในวงวิชาชีพบัญชีถึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่าง

มาก คือเรื่อง สัญญาเช่า

 สัญญาเช่าท่ีเพื่อนวิชาชีพบัญชีรู้จักดีแบ่งเป็นสัญญา

เช่าการเงินกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน อย่างไรก็ดี เพื่อนในวง

ภาษีไม่ยอมรู้จักสัญญาเช่าการเงิน จึงอาจเป็นสาเหตุให้เพื่อน

วิชาชีพบัญชีต้องวุ่นวายสับสนกับการบัญชีสัญญาเช่าการเงิน

และภาษีเงินได้ การบัญชีสำาหรับสัญญาเช่ากำาลังเปลี่ยนไป

ตามข้อกำาหนดในร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ือง

สัญญาเช่า ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

 1. ประเด็นการบัญชีของผู้เช่า ร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเรื่องนี้กำาหนดในขณะนี้ว่า สัญญาเช่าทั้งหมด

ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีต้องนำามา

บันทึกบัญชีทั้งหมด ดังนั้น ผู้เช่าจึงต้องรับรู้สินทรัพย์ในรูปของ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ Right-of-use (ROU) ตามสัญญาเช่า

ของผู้เช่าตามเง่ือนไขของสัญญาเช่า และรับรู้หน้ีสินแสดงภาระ

ผูกพันของผู้เช่าที่ต้องจ่ายเงินตามสัญญาเช่า

    2.  ประเด็นสถานการณ์ที ่จำาแนกประเภทสัญญาเช่า 

สถานการณ์หน่ึงในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องสัญญาเช่าที่แสดงว่า สัญญานี้เป็นสัญญาเช่าการเงินคือ 

สินทรัพย์ท่ีเช่ามีลักษณะเฉพาะจนกระท่ังมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวท่ี

สามารถใช้สินทรัพย์น้ันโดยไม่จำาเป็นต้องนำาสินทรัพย์น้ันมา

ดัดแปลงอย่างเป็นสาระสำาคัญ สถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นนิยาม

หน่ึงของสัญญาเช่าตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับใหม่ นิยามอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคือ ผู้เช่ามีอำานาจ

ควบคุมการใช้สินทรัพย์นั้น โดยอำานาจควบคุมนี้เป็นไปตาม

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องรายได้ (ขออภัยที่

จำาเป็นต้องกล่าวพาดพิง เพื่อให้ท่านตกใจว่า การเปลี่ยนแปลง

ยังเกิดขึ้นอีกมากและกระตุ้นว่า ท่านควรเริ่มทำาความเข้าใจ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกบัญชี) กล่าวคือ ลูกค้าสามารถสั่ง

การการใช้งานและได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์น้ัน 

ทั้งนี้ ในตัวอย่างประกอบการพิจารณาแนวคิดการควบคุมนี้ 

การควบคุมโดยสั่งการการใช้งาน ไม่ได้หมายความว่า ลูกค้า

เพียงควบคุมปริมาณและระยะเวลาส่งมอบผลลัพธ์จากการใช้

สินทรัพย์เท่านั้น

 3. ประเด็นวิธีการบัญชีด้านผู้เช่า สาระสำาคัญอยู่ที่วิธีตัด

จำาหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ ROU ในกรณีที่สัดส่วนระยะ

เวลาท่ีผู้เช่าใช้สินทรัพย์น้ันเทียบกับอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจมากกว่าสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำาคัญ กิจการต้องใช้วิธี

ดอกเบี้ยและค่าตัดจำาหน่าย (Interest & Amortization; I&A) 

แต่กรณีสัดส่วนระยะเวลาท่ีผู้เช่าใช้สินทรัพย์ฯน้อยกว่าสัดส่วน

ที่ไม่มีนัยสำาคัญ กิจการต้องใช้วิธีเส้นตรง (Straight-line หรือ 

Single-line Expense; SLE)

   4.   ประเด็นวิธีการบัญชีด้านผู้ให้เช่าน้ัน  มีหลักการท่ีสอดคล้อง

กับวิธีการบัญชีด้านผู้เช่า ได้แก่ กรณีผู ้เช่าใช้สินทรัพย์

มากกว่าอัตราส่วนที่ไม่มีนัยสำาคัญ ผู้ให้เช่ารับรู้สัญญาเช่า

ด้วยวิธีลูกหน้ีและมูลค่าคงเหลือ (Receivable & Residual; R&R) 

แต่กรณีผู้เช่าใช้สินทรัพย์น้อยกว่าอัตราส่วนท่ีไม่มีนัยสำาคัญคือ 

วิธีสัญญาเช่าดำาเนินงานปัจจุบัน (Operating Lease) 

เพื่อนที่อ่านแล้วงง ท่านต้องลำาบากกายในการไปหา
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาอ่านไว้..

ฉบับนี้ขอลาเพียงนี้ สวัสดี
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Audit Quality Focus

ความรับผิดชอบของผู้นำาต่อคุณภาพภายในสำานักงาน  

จากท่ีเกริ่นไว้ในฉบับท่ีแล้วว่าจะนำาเสนอรายละเอียด     

ขององค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ ของ TSQC1 เพื่อเป็นข้อมูลภาพ

กว้างก่อนอื่นขอทบทวนอีกสักครั้งว่า  องค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ 

ของ TSQC1 ประกอบด้วย

   1. ความรับผิดชอบของผู้นำาต่อคุณภาพภายในสำานักงาน 

(Leadership responsibilities for quality within the firm)

   2. ข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

   3. การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและ

งานที่มีลักษณะเฉพาะ

   4. ทรัพยากรบุคคล

   5. การปฏิบัติงาน

   6. การติดตามผล

         สำาหรับฉบับนี้จะขอเริ่มจากองค์ประกอบแรกก่อน    

ซึ่ ง เน้นที่บทบาทและนโยบายของผู้นำาองค์กรเป็นหลัก        

โดยผู้นำาองค์กร หมายถึง ผู้บริหารของสำานักงานสอบบัญชี 
หรือในกรณีผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอิสระ ผู้นำาองค์กร  ก็คือ 
ตัวผู้สอบบัญชี นั่นเอง
        ก่อนที่จะนำา TSQC1 มาปฏิบัติ หัวใจสำาคัญลำาดับแรก

ที่ผู้นำาองค์กรต้องมี คือ “ทัศนคติและพฤติกรรมที่เน้นเรื่อง

คุณภาพ ซึ่งต้องมาก่อนผลประโยชน์เชิงธุรกิจ” ผู้นำาองค์กร

เป็นผู้กำาหนดทิศทางและมีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อวัฒนธรรมของ

ขององค์กร หากผู้นำาเห็นความสำาคัญของคุณภาพงานสอบบัญชี 

จะเป็นแบบอย่างให้บุคลากรในองค์กรประพฤติปฏิบัติตาม

     ผู้นำาองค์กรต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีนโยบาย

และวิธีปฏิบัติ และคู่มือการควบคุมคุณภาพของสำานักงาน 

และดำาเนินการด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายนี้จะสื่อ

ให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความสำาคัญกับเรื่องคุณภาพ

ของงาน หลังจากได้มีการจัดทำานโยบายและวิธีปฏิบัติของ

สำานักงานแล้ว  จะต้องมีการมอบหมายความรับผิดชอบ

ในแต่ละองค์ประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพของ

สำานักงานให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (หากท่านเป็น

ผู้สอบบัญชีอิสระท่ีไม่มีผู้ช่วยหรือเป็นผู้สอบบัญชีคนเดียวใน

สำานักงาน ท่านมีหน้าที่ทั้งหมดในการควบคุมคุณภาพงาน) 

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบ ต้องมีคุณสมบัติ

และมีประสบการณ์ในองค์ประกอบนั้นๆ   ทั้งด้านปฏิบัติงาน

และการกำากับดูแล   

     เมื ่อมีผู ้ร ับผิดชอบแล้ว  สิ ่งที ่ต้องทำาต่อไปก็คือ  สื ่อสาร

นโยบายและวิธีปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพของสำานักงาน

ให้ทุกคนในสำานักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยสิ่งผู้นำาองค์กร

จะต้องทำาในกระบวนการสื่อสาร คือ

   • ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

   • สื่อสารเรื่องคุณภาพงานในทุก

โอกาสและทุกช่องทางที่สามารถ

ทำาได้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ

   • กำาหนดและชี้แจงเรื่องการ

ประเมินผลงาน รวมทั้ง เรื่องการกำาหนดค่าตอบแทน และการ

เลื่อนตำาแหน่งให้บุคลากรในสำานักงานทราบว่าจะนำาปัจจัย

ด้านคุณภาพของงานมาเป็นส่วนสำาคัญในการพิจารณาด้วย

   • ติดตามผลการปฏิบัติงาน ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย

และวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือไม่

   สรุปได้ว่า การนำาระบบการควบคุมคุณภาพมาใช้  

ต้องเริ่มจากผู้นำาองค์กรเป็นปัจจัยสำาคัญ  และสิ่งที่ผู ้นำา

องค์กรต้องทำา คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อคุณภาพงาน  จัดทำา

นโยบายและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ  มอบหมายความ

รับผิดชอบให้บุคลากรที่เหมาะสมในสำานักงาน และสื่อสาร

ให้ทุกคนในสำานักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง 

?? ถ้าท่านเป็นผู้นำาองค์กร  ท่านเร่ิมทำาแล้วหรือยัง ??

ข่าวประชาสัมพันธ์...
   ฝ่ายพัฒนาและกำากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี   จัดโครงการ

พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานตาม TSQC1   สำาหรับผู้สอบ

บัญชีอิสระปฏิบัติงานคนเดียว     จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบ

วิชาชีพสอบบัญชีมาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือดังกล่าว    

ท่านที ่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ ่มเติมได้หน้าเว็บไซต์

ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือติดต่อฝ่ายพัฒนาและกำากับดูแลฯ    

โทร. 02-685-2553  หรือ อีเมล์.  tsqc1@fap.or.th

โดย..TSQC1
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ข้อสังเกตจากการทดสอบประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

ครั้งแรกของสภาวิชาชีพบัญชี หรือโครงการ DipTFR
โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

       ผ่านไปแล้วสำาหรับการทดสอบ
ประกาศนียบัตรการรายงาน
ทางการเงินไทยครั้งแรกของ
สภาวิชาชีพบัญชี... 
หรือโครงการ DipTFR ที่เคย

กล่าวถึงใน newsletter ฉบับก่อนๆแล้วนะคะ โครงการนี้จัด

ทำาขึ้นเพื่อให้การรับรองและยกระดับฐานะของนักบัญชีไทย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักบัญชีท่ีอยู่ในกิจการท่ีมีส่วนได้เสีย

สาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นการรับรองนักบัญชีไทยเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศที่จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปี พ.ศ. 2558   

เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ค่ะ

   สำาหรับการทดสอบครั้งนี้ ถึงแม้จะมีผู้เข้าทดสอบไม่มากนัก 

แต่ก็พอท่ีจะรวบรวมประเด็นและข้อสังเกตจากผลการทดสอบ

มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะทดสอบในครั้ง

ต่อไปค่ะ 

   การทดสอบแบ่งเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการทดสอบ

ความรู้เก่ียวกับงบการเงินสำาหรับกลุ่มกิจการซึ่งเป็นข้อบังคับ 

โดยกำาหนดให้ผู้เข้าทดสอบจัดทำางบแสดงฐานะการเงินรวม  

ผลการสอบพบว่า มีท้ังผู้เข้าทดสอบท่ีทำาได้และทำาไม่ได้ สำาหรับ

ประเด็นและข้อสังเกตที่ผู้เข้าทดสอบส่วนใหญ่ทำาไม่ได้มีดังนี้

   • ผู้เข้าทดสอบนำาบริษัทร่วมมารวมในการจัดทำางบ

แสดงฐานะการเงินรวม ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่ถูกต้องตาม

มาตรฐานการบัญชี

   • ผู้เข้าทดสอบไม่ได้ทำาการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี้สินในการคำานวณค่าความนิยมหรือค่าความ

นิยมติดลบจากการซึ้อกิจการ นอกจากนี้การคำานวณส่วนได้

เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมไม่ถูกต้อง

   • ผู้เข้าทดสอบไม่ได้คำานึงถึงกำาไรก่อนและหลังการซึ้อกิ

จการในการคำานวณหามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี

ส่วนได้เสียและส่วนแบ่งกำาไรหลังการลงทุน

   • กำาไรขั้นต้นในสินค้าที่ขายให้กับบริษัทย่อยที่ยังไม่เกิดขึ้น

คำานวณและปรับปรุงไม่ถูกต้อง

   • การปรับปรุงบันทึกรายการหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยไม่ถูกต้อง

สำาหรับส่วนที ่สอง เป็นการทดสอบความรู ้เกี ่ยวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอ่ืนๆโดยผู้เข้า

ทดสอบสามารถเลือกที่จะทำา 3 ข้อจากจำานวนทั้งหมด 4 ข้อ

โดยในแต่ละข้อมีคะแนนข้อละ  20  คะแนน  ประเด็นและ

ข้อสังเกตในแต่ละข้อมีดังนี้ค่ะ

สัญญาเช่า

   • ผู้เข้าทดสอบให้เหตุผลสนับสนุนการจัดประเภทเป็น

สัญญาเช่าการเงินไม่ถูกต้อง

   • จัดทำาตารางการคำานวณดอกเบี้ยจ่ายและหนี้สินตาม

สัญญาเช่าไม่ถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำานวณมูลค่าปัจจุบัน

ของค่าเช่าขั้นต่ำา ซึ่งต้องคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า

ปีแรก รวมกับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า และมูลค่าปัจจุบันของ

มูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่ารับประกัน

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

   ผู้เข้าทดสอบบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานไม่ถูกต้อง 

ซึ่งควรต้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีเป็น

ตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจเก่ียวกับการบันทึกบัญชี

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจาก

งาน 
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>> ได้เตรียมตัวสำาหรับการแข่งขันน้ีอย่างไรบ้างค่ะ ฝึกซ้อม    
นานไหม?
การ์ตูน : เวลาเตรียมตัวมีแค่ 1 เดือนเองค่ะ ซึ่งเราทราบว่า

ต้องแข่งขันก่อนปีใหม่นิดเดียวเอง  และอย่างที่ทราบว่าช่วง

นั้นมีกีฬามหาลัย และมีไปเที่ยวกันด้วย เราก็หอบ Sheet ไป

เที่ยวด้วยค่ะ

อุ๋ย :  ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ทำาให้เวลา

เตรียมตัวน้อยมากครับ ซึ่งตอนไปเที่ยวผมก็เตรียมหนังสือไป

อ่านเหมือนกัน แต่ก็ไม่ค่อยได้อ่าน บวกกับเหลือเวลาน้อยใน

การเตรียมตัว จึงรู้สึกกดดันนิดหนึ่งครับ

บิว : ก็เหมือนกับที่เพื่อนๆบอกค่ะ คือมีเวลาอ่านน้อยมาก 

ประมาณไม่ถึง 1 เดือน  ซึ่งก่อนที่จะแข่งเราก็ติวกันเข้มกัน

มากโดยแบ่งว่าใครจะเน้นส่วนไหนตามความถนัด

>> เคยเข้าแข่งขันทางด้านการบัญชีแบบนี้มาก่อนหรือไม่คะ
การ์ตูน : ไม่เคยเข้าแข่งขันแบบนี้มาก่อนค่ะ

อุ๋ย :  ไม่เคยเหมือนกันครับ และก็ไม่คิดว่าจะได้เข้าแข่งขันใน

ครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์ที่เลือกเราครับ

บิว : ไม่เคยเช่นกันค่ะ

>> ก่อนการแข่งขันคาดหวังแค่ไหน? กับการแข่งขันครั้งนี้

การ์ตูน : พอทราบว่าได้เป็นตัวแทน ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก

ค่ะ แต่เนื่องจากเห็นอาจารย์ติวให้เราและได้เห็นเพื่อนๆตั้งใจ 

เลยเริ่มคิดว่าอยากทำาอะไรเพื่อตอบแทนอาจารย์ ตอบแทน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้าง จึงเป็นแรงผลักดันอย่าหนึ่งให้

มีความตั้งใจมากขึ้น  และคาดหวังว่าตัวเองจะต้องนำารางวัล

กลับมาให้ทางมหาวิทยาลัยบ้าง

อุ๋ย :  ตอนทราบว่ามีผู้แข่งขันทั่วประเทศ คิดว่าผ่านเข้ารอบ

แรกได้ก็พอใจแล้วครับ แต่พอมาเห็นอาจารย์ที่ทุ่มเทซ้อมให้ ก็

คิดว่าต้องชนะให้ได้ครับ

บิว : พอทราบว่ามี 125 ทีม คาดหวังว่าเข้ารอบก็พอใจแล้วค่ะ

>> น้องๆพอจะบอกพี่ได้ไหมว่า อะไรคือเทคนิคที่สำาคัญในการ
ชนะการแข่งขัน?
การ์ตูน : การ์ตูนขอเป็นตัวแทนตอบคำาถามนี้นะค่ะเพราะคำา

ตอบของเรา 3 คน จะคล้ายๆ กัน การ์ตูนคิดว่าทีมเวิร์คสำาคัญ

มากค่ะ การแข่งขันครั้งนี้ต้องช่วยกันคิดภายในเวลาสั้นๆ ต้อง

อาศัยความไว้ใจและเชื่อใจซึ่งกันละกัน เพราะเรา 3 คนจะมี 

ความถนัดต่างกัน หากว่าอีกคนฟันธงว่าตอบข้อนี้ อีกคนก็จะ

สนับสนุนคำาตอบ

บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับรู้รายได้ 

   • ผู้เข้าทดสอบไม่ได้วิเคราะห์หรืออ้างอิงวิธีการบัญชีที่

เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

   • บริษัทขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้าคืนสินค้าได้ ซึ่งค่า

ขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนและส่วนที่ยังไม่ทราบแน่นอนว่าจะ

มีการรับคืนสินค้าหรือไม่นั้น ต้องไม่รวมเป็น “รายได้” บริษัท

จึงต้องปรับปรุงลดรายได้และต้นทุนที่บันทึกไว้แล้วด้วยจำานวน

เงินของค่าขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนนั้น แต่ผู้เข้าทดสอบ

ปรับปรุงรายการเพื่อบันทึกค่าขายส่วนที่เป็นสินค้ารับคืนนั้น

เป็น “ประมาณการหนี้สิน” 

   • บริษัทขายสินค้าโดยมีสัญญาจะให้บริการหลังการขาย 

บริษัทจึงต้องบันทึกจำานวนเงินที่สามารถระบุได้ของบริการ

หลังการขายดังกล่าวเป็น “รายได้รอการตัดบัญชี” และทยอย

รับรู้เป็น “รายได้” ตลอดระยะเวลาที่มีการให้บริการ แต่ผู้เข้า

ทดสอบวิเคราะห์ว่าเป็น “ประมาณการหนี้สิน” 

   • มีสินทรัพย์เข้าเกณฑ์ที่จะจัดประเภทใหม่เป็น “สินทรัพย์

ที่ถือไว้เพื่อขาย” ณ วันที่ในงบการเงิน แต่ผู้เข้าทดสอบ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงว่าเป็นการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือเป็น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

   • ในการคำานวณมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่

สินทรัพย์เข้าเกณฑ์การจัดประเภทใหม่ ผู้เข้าทดสอบไม่ได  ้

คำานวนค่าเสื่อมราคาของอาคารตั้งแต่วันเริ่มรอบระยะเวลา

บัญชีจนถึงวันนั้น

กำาไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

   • ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจในหลักการการกำาไรต่อหุ้นขั้น    

พื้นฐาน และกำาไรต่อหุ้นปรับลด 

   • ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

การแก้ไขข้อผิดพลาด และการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ที่ใช้ ว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะต้องปรับปรุงย้อนหลังหรือ

เปลี่ยนแปลงทันที ทำาให้การจัดทำางบกำาไรขาดทุน และ      

งบแสดงฐานะการเงินไม่ถูกต้องด้วย

  • ผู้เข้าสอบไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง เช่นไม่ได้ระบุว่า

เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี หรือ

เปลี่ยนแปลงประมาณการ และไม่ได้เปิดเผยถึงผลกระทบ     

ที่เกิดขึ้น

ได้ทราบอย่างนี้กันแล้ว หวังว่าผู้สนใจเข้าสอบในครั้งหน้าจะ
นำาข้อมูลนี้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการสอบต่อนะ
คะ นอกจากนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบได้จาก
เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีได้ด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 
สวัสดีค่ะ..

Thailand Acoounting Challenge ครั้งที่ 1



น.ส.กมลชนก สนสร้อย ชื่อเล่น การ์ตูน (ขวา)นายสรวิศ นทีรัตนกำาจาย ช่ือเล่น อุ๋ย (กลาง)
น.ส.ขวัญชนก ไกรกุลชูโชค ชื่อเล่น บิว (ซ้าย)

>> รางวัลรรองชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Accounting 
Challenge ให้อะไรกับน้องๆบ้างค่ะ?
การ์ตูน : รางวัลนี้ให้มิตรภาพค่ะ ซึ่งตอนแรกเราไม่ค่อย

สนิทกันค่ะ แต่พอได้มาอยู่ด้วยกันและใช้เวลาร่วมกัน อยู่ใน

สถานการณ์ที่กดดันร่วมกัน จึงทำาให้สนิทกันมากขึ้น และที่

สำาคัญทำาให้เราได้เห็นมุมมองหนึ่งของอาจารย์ อารย์ทุกคน

ที่มาติวใส่ใจพวกเรามากค่ะ

อุ๋ย :  ได้ทำาชื่อเสียงให้กับคณะ และได้ประสบการณ์ด้วยครับ

บิว : ได้ความภาคภูมิใจมากค่ะ

>> แล้วน้องๆวางเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร    
เช่น ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา..
การ์ตูน : การ์ตูนอยากจะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ได้ 

ถ้าเราสอบได้เหมือนเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับตัวเองค่ะ 

เป้าหมายก็จะชัดเจนมากขึ้น และก็คิดอยากจะเรียนต่อด้วยค่ะ

อุ๋ย :  เป้าหมายอาจจะยังไม่ชัดเจนตอนนี้คับ แต่อยากจะ

ทำางานด้านสอบบัญชี เพราะงานนี้จะทำาให้เราเห็นหลายๆ

ด้านของภาคธุรกิจ และอาจจะทำาให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบ

อะไรด้วยครับ ซึ่งผมคิดว่าอาชีพนี้เปิดโอกาสให้เราได้เห็น

อะไรมากขึ้นครับ

Thailand Acoounting ChallengeThailand Acoounting Challenge
ครั้งที่ 1

บิว : อยากเป็นผู้สอบบัญชีเช่นกันค่ะ ซึ่งก่อนอื่นจะต้องสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ได้ บิวคิดว่าการทำางานสอบบัญชี

จะทำาให้เราได้มองเห็นภาพธุรกิจชัดเจนมากขึ้น และทำาให้เรา

รู้ว่าเราชอบแนวทางไหน จากนั้นจะไปศึกษาธุรกิจด้านนั้นให้

ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

>> ในการเปิดประเทศ (AEC) อีก 3 ปีข้างหน้า น้องๆจะมี
การเตรียมรับอย่างไร?
การ์ตูน : อยากจะเตรียมตัวเองเรื่องภาษาอังกฤษค่ะ เพราะ

อังกฤษเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องใช้คุยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็น

สมาชิก AEC และถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนภาษาที่ 3 ไว้ติดตัว

ด้วยค่ะ

อุ๋ย :  ผมคิดว่าต้องเตรียมเรื่องภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน 

และต้องเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน

ด้วย เช่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม  เพราะการรวม AEC 

เหมือนเป็นการแข่งขันไปในตัว เราต้องพัฒนาตัวเองสม่ำาเสมอ

ด้วยครับ

บิว : บิวเตรียมตัวในเรื่องภาษาเช่นกันค่ะ ซึ่งต้องฝึกฝนพูด

อ่านเขียนให้มากขึ้น นอกจากนี้อยากจะเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม 

เพราะเป็นภาษาสำาคัญที่รองจากภาษาอังกฤษค่ะ

>> ก่อนจาก อยากให้น้องๆฝากอะไรถึงเพื่อนๆ น้องๆที่เรียน
ด้านบัญชี ซักนิด!
อุ๋ย :  อยากฝากถึงน้องๆที่เรียนด้านบัญชีอยู่ หรือกำาลังเลือก

ที่่จะเรียนบัญชี พี่อุ๋ยอยากบอกว่าน้องๆเลือกถูกแล้วที่เรียน

ทางด้านนี้ เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำาคัญมาก และได้รับการ

ยอมรับจากทุกๆประเทศ รวมถึงมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา

ประเทศด้วยครับ

บิว : พี่อยากจะฝากถึงน้องๆที่เรียนบัญชี พี่เชื่อว่าน้องๆจะ

เป็นแรงสำาคัญในการพัฒนาประเทศแน่นอน เพราะทุกๆภาค

ธุรกิจ จำาเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางด้านบัญชีเข้ามาพัฒนาธุรกิจ 

ดังนั้นพี่อยากให้น้องๆนำาความรู้ทางด้านบัญชีมาประยุกต์ใช้

ให้ถูกต้องต่อไปค่ะ

การ์ตูน : อยากขอเสริมนิดนึงค่ะ การ์ตูนไม่อยากให้ผู้ที่เรียน

บัญชีตีกรอบตัวเอง บางคนอาจจะคิดว่าอาชีพนักบัญชีเป็น

อาชีพที่ทำางานเกี่ยวกับด้านบัญชีอย่างเดียว แต่ว่าในความ

หมายของการ์ตูนคิดว่าอาชีพนี้สามารถต่อยอดและให้อะไร

เยอะกับผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ที่สำาคัญอาชีพนี้เป็นพื้นฐานสำาคัญ

ของธุรกิจด้วยค่ะ
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>>ได้เตรียมตัวสำาหรับการแข่งขันนี้อย่างไรบ้างค่ะ ฝึกซ้อมนาน
ไหม?
นิค : ทราบว่าจะแข่งจริงๆก็คือ ช่วงก่อนปีใหม่  ช่วงนั้นที่จุฬา

มีแข่งปิดกีฬามหาลัยด้วย ซึ่งคิดว่าน่าจะมีเวลาอ่าน แต่จริงๆ

แล้วไม่มีเวลาเลย เพราะติดไปเที่ยวช่วงปีใหม่กันด้วย จึงทำาให้

มีเวลาแค่ช่วงท้ายๆ ซึ่งเหลือเวลาซ้อมกันน้อยมากครับ

โอ๊ะ : มีเวลาซ้อมประมาณ 1 เดือนครับ ซึ่งอาจารย์ให้เอกสาร

พวกเรามาเยอะมาก พวกเราก็ค่อยๆทยอยอ่าน  และ  1 

อาทิตย์ก่อนที่จะแข่ง ตอนนั้นโอ๊ะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับ 

เน้นติวอย่างเดียว ซึ่งก็พยายามไม่กดดันตัวเอง

เมย์ : ตอนแรกเมย์ลืมความรู้ที่เรียนมาไปหมดแล้วค่ะ โชคดี

ที่อาจารย์ที่เชี่ยวชาญแต่ละวิชามาติวให้ อาทิตย์หนึ่งจะติว 2 

ครั้งค่ะ ซึ่งจากการติวทำาให้เรารื้อฟื้นความทรงจำาที่เคยเรียนมา

ได้ดีมากค่ะ ติวเสร็จเราก็กลับไปทวนกันเองด้วยค่ะ

>>เคยเข้าแข่งขันทางด้านการบัญชีแบบนี้มาก่อนหรือไม่คะ?
นิค : ไม่เคยแข่งเลยครับ และไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้มา 

แข่ง TAC

โอ๊ะ :  เคยแข่งทางด้านภาษี ตอนปี 4 เทอม 1 และก็ได้ท่ี 5 ครับ 

เมย์ : สำาหรับเมย์ไม่เคยค่ะ

 บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> ก่อนการแข่งขันคาดหวังแค่ไหนกับการแข่งขันครั้งนี้
นิค : ตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยคับ แต่พอได้มาติวกับ

เพื่อนๆ ก็เริ่มมีหวังบ้าง อย่างที่รู้ว่าเขาจำากัดได้มหาวิทลัย

ละ 2 ทีม ซึ่งนิคก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นด้วย จากตรงนี้ทำาให้

คาดหวังว่าจะได้เข้ารอบท้ายๆด้วย

โอ๊ะ : คาดหวังว่าจะเข้ารอบชิง 1 ใน 5 ซึ่งมันมีตั้ง 125 

ทีม ที่ลงแข่ง โอ๊ะคิดอาจจะเป็นไปได้ยาก ซึ่งตอนแข่ง

โอ๊ะก็คิดว่าต้องทำาให้ดีที่สุดครับ ซึ่งพอได้เข้ารอบชิงก็

ดีใจมากคับ

เมย์ : สำาหรับเมย์ ก่อนแข่งขันไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบ 1 

ใน 3  และไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวแทนด้วยค่ะ พอผ่าน

เข้ารอบมาแล้ว และได้รับการติวจากอาจารย์ก็อยาก

เข้ารอบลึกๆ ซึ่งก็สมหวัง ดีใจมากค่ะ

>>น้องๆพอจะบอกพี่ได้ไหมว่า อะไรคือเทคนิคที่
สำาคัญในการชนะการแข่งขัน?

เมย์ : เราจะทำางานเป็นทีมค่ะ โดยแบ่งว่าใครถนัดเรื่องไหน 

ใครได้คำาถามส่วนที่ตัวเองถนัดก็จะทำาข้อนั้น และทุกคนก็ช่วย

กันทำาและมาเช็คดูว่าคำาตอบถูกไหมค่ะ หากเหมือนกันก็จะ

กดตอบทันทีโดยไม่ลังเลค่ะ

นิค : สิ่งสำาคัญที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ 

คือ ส่วนผสมของทีมที่ลงตัวครับ ซึ่งภายในทีมแต่ละคน จะมี

ความถนัดแต่ละด้าน  ซึ่งตอนติวเราจะให้แต่ละคนเน้นติวใน

แต่ละด้านที่เราถนัดครับ

โอ๊ะ :  ก็ต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำาเสมอ ควบคู่กับการอ่านหนังสือ 

และพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำาคัญต้องควบคุมความตื่นเต้นด้วย 

ซึ่งถ้าข้อสอบข้อไหนมีคำานวนด้วย เราก็ต้องตั้งสติให้ดีครับ

>> รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Accounting Chal-
lenge ให้อะไรกับน้องๆบ้างค่ะ?
เม : ให้มิตรภาพค่ะ ซึ่งตอนแรกเราไม่สนิทกันและไม่ค่อยได้

คุยกัน แต่พอมาแข่งขันทำาให้เราได้รู้จักกันมากขึ้น  

โอ๊ะ :  ให้มิตรภาพอย่างที่เมย์บอกครับ และก็ได้ทบทวนความรู้

ตลอดที่เราเรียนมา 4 ปีด้วย นอกจากนั้นยังได้สนิทกับเพื่อนๆ

และอาจารย์  โดยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของอาจารย์ที่มาติวให้  

ซึ่งท่านน่ารัก ใจดีและเป็นกันเองมาก ซึ่งต่างจากที่เราเรียน

เลคเชอร์ในห้อง

นิค : นอกจากมิตรภาพ ทำาให้ผมเห็นอีกด้านของอาจารย์ 

ซึ่งทำาให้ผมประทับใจอาจารย์มากขึ้นครับ เพราะเมื่อก่อน

อาจารย์แต่ละท่านจะดูซีเรียสเคร่งขรึมมาก แต่พอได้มา

นายเอกสกุล มานะกุลอิสสระ  ชื่อเล่น นิค(ซ้าย) 

นายคุณัชญ์ สระประเทศ ชื่อเล่น โอ๊ะ (ขวา)

น.ส.รงรอง เดชรุ่งโรจน์ปัญญา ชื่อเล่น เมย์ (กลาง)

Thailand Acoounting Challenge ครั้งที่ 1



แข่งขันอาจารย์ทุกคนเป็นกันเองและใส่ใจพวกเรามาก หากไม่

ได้เข้าแข่งขันครั้งนี้เราคงไม่ได้เห็นอาจารย์ในมุมนี้ครับ

>>แล้วน้องๆวางเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร เช่น 
ด้านอาชีพ..
นิค : ผมตั้งใจว่าจะประกอบธุรกิจส่วนตัวครับ แต่ยังไม่รู้ว่าจะ

ทำาอะไร แต่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำาแน่นอนครับ

โอ๊ะ :  ในช่วง 5 ปีแรก คงทำางานในด้านผู้สอบบัญชีไปก่อน

ครับ พอถึงจุดๆหนึ่งที่เราทำางานและมีประสบการณ์แล้ว เรา

อาจจะรู้ว่าเราอยากทำาอะไรต่อ อาจจะเรียนต่อหรือประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวก็ได้ครับ

เมย์ : เมย์ตั้งใจที่จะทำางานใน Big 4 เพื่อเก็บชั่วโมง และสอบ 

CPA ให้ได้ค่ะ หลังจากนั้นก็วางแผนที่จะไปเรียนต่อด้าน

ไฟแนนซ์ค่ะ

>> ในการเปิดประเทศ (AEC) อีก 3 ปีข้างหน้า น้องๆจะมี
การเตรียมรับอย่างไร?
นิค : ผมคิดว่า ถึงแม้จะเปิดหรือไม่เปิด AEC เราก็ต้องเตรียมตัว

เองให้ดีที่สุด เพื่อรับกับโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคต ถ้าเกิดตัว

เราพร้อมอยู่เสมอวันหนึ่งโอกาสมันเข้ามาเราก็สามารถคว้ามัน

ได้เลยครับ

โอ๊ะ :  ฝึกภาษาอังกฤษครับ เพราะในอาเซียนเราจะใช้ภาษา

อังกฤษส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้อยากจะเปิดสำานักงานสอบบัญชี

ที่ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดครับ และก็อยากฝึกเขียน อ่าน พูด

ภาษาลาวด้วยครับ ซึ่งการรู้ภาษาที่ 3 ไว้ อาจจะเปิดลู่ทางใน

การประกอบอาชีพในอนาคตที่ดีครับ

เมย์ : ต้องเตรียมทางด้านภาษา ต้องให้ภาษาเราแข็งแรงขึ้น 

เพราะแต่ละประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน

การสื่อสารค่ะ นอกจากนั้นยังมีความคิดที่จะเปิดสำานักงาน

บัญชี ถ้าเป็นไปได้อยากจะไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้านค่ะ

>> ก่อนจาก อยากให้น้องๆฝากอะไรถึงเพื่อนๆ น้องๆที่เรียน
ด้านบัญชี ซักนิด?
นิค : พี่อยากจะฝากน้องๆที่เรียนบัญชี การเรียนด้านบัญชี 

ไม่ว่าน้องๆจะไปทำางานอะไร พี่ว่าเรียนบัญชีรู้ไว้มีประโยชน์

แน่นอนครับ เพราะอนาคตในการทำางาน อย่างน้อยต้อง

เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ต้องมีเรื่องบัญชีและเรื่องงบการเงินเข้า

มาเกี่ยวข้อง ถ้าน้องรู้ไว้ยังไงน้องได้เปรียบแน่นอนครับ

โอ๊ะ :  ฝากสำาหรับเพื่อนๆและน้องๆ ที่อยากเป็นผู้สอบบัญชี

แบบพี่ ต้องหมั่นทบทวนความรู้บัญชีไว้ และติดตามมาตรฐาน

ที่ออกใหม่ๆ นอกเหนือจากที่อาจารย์สอนในห้อง ซึ่งมันจะ

ช่วยรื้อฟื้นความทรงจำาและง่ายต่อการสอบ เป็นผู้สอบบัญชี

รับอณุญาต เพราะด้านบัญชีมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ต้อง

หมั่นติดตามข่าวสารตลอดนะครับ

>> ทำาไมอาจารย์ถึงเลือกน้องๆ ทั้ง 3 คนเป็นตัวแทนในการ

แข่งขันครั้งนี้ค่ะ?

ทางภาควิชาจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกครับ โดยจะเลือกคน

ที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาแข่งขัน ทางภาควิชาจึงจัดการแข่งขัน

เล็กๆ ให้ลองทดสอบดูกันภายในห้องเรียน ว่าใครที่พร้อมและ

เหมาะสมที่สุดจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันครับ นอกจากผล

คะแนนแล้วยังมองที่ความตั้งใจของเด็กๆด้วยครับ 

>> สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดถึง น้องๆทั้ง 3 คนที่ได้รับ

รางวัลรองชนะการแข่งขันครั้งนี้?

สิ่งสำาคัญที่สุดของรางวัลที่ได้มา เป็นรางวัลที่มอบให้ทั้ง 6 คน 

เป็นรางวัลแด่ความพยายามทุ่มเทฝึกซ้อมกันมา และอย่างที่

บอกไปว่าการแข่งขันครั้งนี้ เราไม่ได้บังคับให้ทั้ง 6 คนลงแข่ง 

แต่พวกเขายินดีที่จะเข้ามาแข่งขัน ผมจึงคิดว่านี่เป็นรางวัล

ที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอด ทางคณาจารย์ และทุกๆคนใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจในเด็กทั้ง 6 คนนี้

มากครับ..

อ.นัฐวุฒิ สุวรรณยั่งยืน อาจารย์ที่ปรึกษา

จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังคำาตอบของทั้ง 2 ทีมแล้ว ผู้จัดทำาไม่แปลกใจเลยว่า..
ทำาไมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงคว้าไปถึง 2 รางวัล

ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอปรบมือให้กับความสำาเร็จของ

ทั้งสองทีมอีกครั้งค่ะ..
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

เม.ย.

2556 

จ. 22 เม.ย. 56 

08.45-16.30 น.

เทคนิคการจัดทำาและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. รุ่นที่ 2

บรรยายโดย : คุณปริศนา ประหารข้าศึก  /  คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์

                 คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ / คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์

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

ส. 27 เม.ย. 56 

09.00-16.30 น.

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

บรรยายโดย : คุณศุลีพร  พลาชีวิน / คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์

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

อ. 30 เม.ย. 56 

09.00-17.00 น.

บัญญัติ 10  ประการของนักบัญชียุค AEC  รุ่นท่ี 1/56 

บรรยายโดย :  คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์

สมาชิก 599 บาท   บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)

พ.ค.

2556

ศ. 3 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การปิดบัญชีเพื่อจัดทำางบการเงินสำาหรับ NPAEs

บรรยายโดย :  คุณพจน์ วีรศุทธากร

สมาชิก 599 บาท   บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)

ส. 11 พ.ค. 56 

09.00-16.30 น.

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล  รุ่นที่ 1/56 

บรรยายโดย :  คุณชุมพร เสนไสย

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

พฤ. 16 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

สนทนาภาษาบัญชี ปีที่ 1 “พัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

ครั้งที่ 1/56   เตรียมพร้อมไปกับสภาวิชาชีพบัญชี

บรรยายโดย :  คุณพิชัย ชุณหวชิร / คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

                  คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ / คุณสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์

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

ส.-อา. 11-12 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน 

รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณสุวิมล กุลาเลิศ

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

ส. 18 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/56

To Understand All TFRS for NPAEs

บรรยายโดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สมาชิก 1,500บาท   บุคคลทั่วไป 2,000 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

 
เมษายน - สิงหาคม พ.ศ. 2556 Seminarตารางอบรมสัมมนา



เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

พ.ค.

2556 

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)

ส.-อา. 18-19 พ.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม  รุ่นที่ 1/56

        สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้
บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

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

มิ.ย.

2556

ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 

ถึงวันที่ 20 ก.ค. 56

09.00-16.00 น.

โครงการอบรมเพ่ือรับประกาศนียบัตร Young CFO  รุ่นท่ี 2  

(Young CFO Certification Program) (อบรมเฉพาะวันศุกร์ และเสาร์)
บรรยายโดย :  คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ / คุณปริศนา ประหารข้าศึก

                  คุณภัทรลดา สง่าแสง / รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

                  คุณวารุณี ปรีดานนท์ / ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์

                  คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล / ผศ.สมชาย ศุภธาดา

                  คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 

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

ส. 8 มิ.ย. 56 

09.00-16.30 น.

ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม  รุ่นที่ 1/56 

บรรยายโดย :  คุณชุมพร เสนไสย

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

อา. 16 มิ.ย. 56 

09.00-17.00 น.

งบประมาณเพื่อการวางแผน และทำากำาไร  รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

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

พ. 19 มิ.ย. 56 

09.00-16.30 น.

เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณสาโรช ทองประคำา

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)

ก.ค.

2556

พ. 10 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

เจาะลึกภาษีอากร สำาหรับผลประโยชน์พนักงาน  รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณสาโรช ทองประคำา

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

ส. 13 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM  รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี

สมาชิก 2,500 บาท   บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม VAT)
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

ก.ค.

2556 

ศ. 19 ก.ค. 56 

09.00-16.30 น.

การอบรมสัมมนาธุรกิจ SMEs เรื่อง “การบัญชีและการวางแผนภาษี

สำาหรับธุรกิจทั่วไป” (สาขาเชียงใหม่)  

บรรยายโดย : คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ชำาระภายใน วันที่ 12 ก.ค. 56
สมาชิก 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท (รวม VAT)

ชำาระตั้งแต่ วันที่ 13 ก.ค.56
สมาชิก 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม VAT)

ส.-อา. 27-28 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

การจัดทำารายงานการเงินที่น่าเชื่อถือตามกรอบแนวทาง COSO-ERM  รุ่นที่ 1/56  

บรรยายโดย : คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต / รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

                 ดร.พรสิริ ปุณเกษม / คุณสุวิมล กุลาเลิศ

                 คุณอนุวัฒน์ จงยินดี / รศ.อุษณา ภัทรมนตรี

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

ส.ค. 

2556

ศ.-ส. 2-30 ส.ค. 56 

09.00-16.00 น.

ประกาศนียบัตร Professional Controller

บรรยายโดย :  คุณปริศนา ประหารข้าศึก / รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

                  รศ.ดวงมณี โกมารทัต / ผศ.สมชาย ศุภธาดา

                  อาจารย์ธนเดช มหโภไคย / คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

                  คุณสาโรช ทองประคำา / คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาศ

                  คุณสุวิมล กุลาเลิศ / คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

                  คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ / คุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล

                  คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์

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

ศ. 16 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด  รุ่นที่ 2/56

To Understand All TFRS for NPAEs

บรรยายโดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สมาชิก 1,500 บาท   บุคคลทั่วไป 2,000 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



หากท่านต้องการอ่าน FAP Newsletter ย้อนหลัง

สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ www.fap.or.th

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

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

สิง่ตพิีมพ์
 จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

 ไม่มารับตามกำาหนด

 ไม่มีเลขที่บ้านตามท่ีจ่าหน้า

 ไม่ยอมรับ

 ไม่มีผู้รับตามท่ีจ่าหน้า

 เลิกกิจการ

 ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

FAP Newsletter ฉบับที่ 4

ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯจะจัดทำาในรูปเล่มแค่เพียง 6 ฉบับ

หากสมาชิกท่านใดต้องการรับ FAP Newsletter ฉบับต่อๆ ไป

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


