
FAPActivityจดหมายข่าว
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS NEWSLETTER  No. 07

บทความ
ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ตารางอบรมสัมมนา
กรกฎาคม - สิงหาคม

FAPNewsletter



ทักทายเปิดเล่ม
 สวัสดีครับทุกท่าน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้มีโอกาสกล่าวทักทายทุกท่านผ่าน 

FAP Newsletter  ฉบับนี้  ตอนนี้ก็ผ่านมาคร่ึงปีแล้วนะครับ  และก็เร่ิมเข้าเทศกาลยุ ่งวุ ่นวาย

ของเหล่านักบัญชีอีกแล้ว..

 ปัจจุบันนักบัญชีเป็นที่ต ้องการของตลาดมาก ยิ่งใกล้เข ้าสู ่สังคมอาเซียน (AEC)

ในอีก 2 ปี ข้างหน้า  อาชีพนักบัญชีของเราจะเป็นที่ต ้องการของตลาดเป็นอันดับต้นๆ 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักบัญชีทั่วประเทศให้

ก้าวทันแนวทางสากล จึงมีการจัดตั้งส�านักงานสาขาตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ 

เ พ่ือให ้บริการนักบัญชีในส ่วนภูมิภาคทั้งด ้านวิชาความรู ้ โดยการจัดสัมมนา

เพ่ือให ้ความรู ้ด ้านบัญชีให ้ก ้าวทันโลกสมัยใหม่  ด ้านบริการต่างๆเช ่นการ

ต่ออายุสมาชิก การสมัครสอบและการจัดสนามสอบผู้ที่จะสอบเป็นผู ้สอบ

บัญชีในสาขาจังหวัดใหญ่ของแต่ละภูมิภาคที่เป็นศูนย์รวม และจะพยายาม

ยกสาขาภูมิภาคที่มีศักยภาพให้มีบริการทุกอย่างครบถ้วน เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกแก่นักบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไกลมาถึงกรุงเทพฯ  ส�านักงาน

สาขาของเราได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากมหาวิทยาลัยและ

วิทยาลัยของรัฐในการจัดตั้งส�านักงานสาขา ซ่ึงจะท�าให้เราใกล้

ชิดกับสถานศึกษาเหล่านั้นและสามารถสื่อสารและสร้างความ

สัมพันธ์กับนักศึกษาและอาจารย์ ณ เขตท้องที่สาขาและ

จังหวัดใกล้เคียง  ป ัจจุบันสภาฯ มีสาขาทั่วประเทศมี

จ�านวน 10 สาขา คือ  สงขลา  สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ 

ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต นครสวรรค์ 

อุบลราชธานี มหาสารคาม      

 สุดท ้ายนี้   ผมหวังว ่างานบริการ

ของสาขาจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ทุก

ท่านเป ็นอย่างดี และสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

มีความตั้งใจที่จะพัฒนาส�านักงานสาขา

ให ้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีบริการ

ที่ ค รอบคลุ มม าก ข้ึ น   รวม ถึง 

ถ้ามี โอกาสจะขยายสาขาเพ่ิมข้ึน

ไปอีกครับ... 

คุณพรชัย กิตติปัญญางาม
กรรมการและนายทะเบียน
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P8สารบัญฉบับท่ี 7

Editor Talk
 วัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน  กลับมาพบกับ FAP Newsletter ฉบับที่ 7

ประจ�าเดือนกรกฎาคม  แปลกใจกันไหมค่ะ? ว่าท�าไมรูปแบบของ 

FAP Newsletter ของเราเปลี่ยนไป ไม่ต้องแปลกใจไปค่ะ..ผู้จัดท�า

ปรับรูปเล่มโฉมใหม่ก็เพ่ือเอาใจผู้อ่านทุกท่าน สาเหตุที่ปรับรูปแบบให้เป็นเช่นนี้ 

เพราะเราต้องการให้รูปเล่มดูทันสมัย น่าอ่าน เสมือนว่าท่านได้อ่านนิตยสาร

เล่มหนึ่ง ผู ้จัดท�าหวังว่าผู ้อ่านจะช่ืนชอบรูปแบบนี้กันนะค่ะ

 นอกจากจะปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่แล้ว ข้อมูลข่าวสารที่เราเอามา

เสริฟให้กับทุกท่านอ่าน ยังเป็นข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงวิชาชีพบัญชีที่ท่าน

จ�าเป็นต้องรู ้เช่นเดิม  ท่านผู้สนใจทั้งหลายห้ามพลาดที่จะติดตามและพลิกไป

อ่านภายในเล่มนะค่ะ... ขอบคุณค่ะ

ส

P 4-5   FAP Activity
P 6-7      บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ท�าบัญชีต่อองค์กร

P 8-9      การบัญชีบริหาร เคร่ืองมือส�าหรับผู้น�าองค์กรยุคใหม่ 

P 10        การจัดท�าร่าง MRA ของวิชาชีพบัญชีอาเซียน

P 11       A u d i t Qu a l i t y F o c u s ทรัพยากรบุคคล

P 12        TSQC1 Activity

P 13-15  แนะน� าหลักสูตรอบรมสัมมนา

P 16        ตารางหลักสูตรอบรมสัมมนา  กรกฎาคม-สิงหาคม



FAP Activity

Young CFO 
Certification Program

งานสัมมนา                

“ทิศทางภาษีกับAEC”
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ได้จัด
สัมมนา “ทิศทางภาษีกับ AEC” ในวันอังคาร
ท่ี 11  มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 8.45-16.30 น.                                
ณ  ห้อง Ballroom 1 โรงแรม S31  สุขุมวิท 31                               
เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมใน
ด้านภาษีเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าและ    
การลงทุนใหม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
เนื่องจากภาษีเป็นปัจจัยหน่ึงเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุน  
จากความส�าคัญดังกล่าว ท�าให้มีผู้สนใจเข้าร่วม
สัมมนาเป็นจ�านวนมาก โดยการสัมมนาครั้งนี้                          
ได้รับเกียรติจากคุณพิชัย ชุณหวชิร นายก                                                            
สภาวิชาชีพบัญชีฯ  กล่าวปาฐกถาเปิดงาน 
พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ให้
เกียรติมาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงาน

สภาวิชาชีพบัญชีฯ  นำาคณะผู้บริหารด้านบัญชีและ                                                                        
การเงินท่ีเข้าร่วมโครงการ Young CFO รุ่นท่ี 2 เข้าเย่ียมชม                                                                         
สวนอุตสาหกรรมในเครือสพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556  สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ได้น�าคณะผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม
ประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 2 (Young CFO Certification 
Program) เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีทีมงานของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล ด้ิง 
จ�ากัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
เกี ่ยวกับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จากนั ้นได้เดินทางต่อ
ไปยังโรงงาน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อรับฟัง
บรรยายและเยี่ยมชมฐานการผลิตสินค้า (มาม่า) โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรประจ�าโรงงานให้การบรรยายอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  
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 นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชา

ชีพบัญชีฯ เปิดเผยว่า สภาพแวดล้อมในการ

ด�าเนินธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ธุรกิจจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพ ในการแข่งขันให้พร้อมก้าวสู่เวที

ระดับภูมิภาคและระดับโลก นักบัญชีย่อม

มีบทบาทส�าคัญต่อการน�าเสนอข้อมูลการ

ตัดสินใจต่อผู้บริหาร จ�าเป็นต้องพัฒนา

ตนเองให้เป็นนักวิชาการข้ามศาสตร์และ

มีทักษะการเป็นนักปฏิบัติในเวลาเดียวกัน 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงเตรียมจัดประชุมใหญ่ 

“งานประชุมนักบัญชีท่ัวประเทศ”ข้ึน ภาย

ใต้หัวข้อ “2020s…Where We Are?….

บทบาทของนักบัญชีในทศวรรษหน้า” ในวัน

ท่ี 2-3 ธันวาคมน้ี ณ โรงแรมเซ็นทารา

แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 นายพิชัยกล่าวว ่า “เพื่อให้นัก

ลงทุนท้ังในระดับภูมิภาค และระดับโลกมี

ความเชื่อมั่น ต่อข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ 

นักบัญชีจะต้องตระหนักและมีความรอบรู้

ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ Mega

Trends, FTA/AEC,  Management 

Concept Innovation ต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของธุรกิจ รวมท้ังนักบัญชีจะต้อง

พัฒนาความเป็นมืออาชีพและโอกาสความ

ก้าวหน้าทางวิชาชีพ” การจัดงานคร้ังนี ้

เป็นโอกาสท่ีดีท่ีนักบัญชีท่ัวประเทศจะได้

เพิ่มพูนความรู้ในทุกเร่ืองส�าคัญท่ีผู้บริหาร

และนักบัญชีทุกระดับจ�าเป ็นต ้องทราบ

ส�าหรับทุกการเปล่ียนแปลงในอนาคต และ

แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันด้วย

 นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธาน

คณะอนุกรรมการจัดงานประชุมนักบัญชี

ท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 19 กล่าวเสริมว่า งานประชุม

นักบัญชีท่ัวประเทศน้ีได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

รวมถึงสถาบันการศึกษาท่ีให้ข้อมูลความ

ก้าวหน้าทางวิชาการ และบริษัทขนาดใหญ่

ท่ีมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นท่ี

ยอมรับของนักลงทุน โดยมีวิทยากรท่ีเป็น

ผู ้บริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐมาร่วมเสนอความ

เห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในงานคร้ังนี้

“ในงานท่ีจะมี ข้ึน 2 วันเต็มในวันท่ี 2-3 

ธันวาคม 2556 นี้ นอกจากนักบัญชีจะได้ 

ทราบความก้าวหน้าทางด้านวิชาการแล้วยัง

จะได้รับทราบความคาดหวังต่อบทบาท

นักบัญชีมืออาชีพจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

ส่วนด้วย นอกจากนี้ภายหลังประชุมสัมมนา 

จะมีงานพบปะสังสรรค์ เพื่อส่งเสริมความ

สามัคคี เอกภาพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย

ของนักบัญชีกว่า 1,500 คน จากทุกภาคทั่ว

ประเทศ และน�าไปสู่การเตรียมความพร้อม

การจัดงานในระดับสากลในอนาคตด้วย” 

นายประสัณห์กล่าวในท่ีสุด 

 ผู ้สนใจเข ้าร ่วมงานประชุมนัก

บัญชีท่ัวประเทศ งานใหญ่ท่ีมีบทบาท

ส�าคัญในการผลักดันให้วิชาชีพบัญชีของ

ไทยก้าวไกลไปในระดับสากลท่ีจะจัดปลาย

ปีนี้ สามารถ download ใบลงทะเบียน 

หรือสมัครโดยตรงได้ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-685-2500 ต่อ

หมายเลข 2591 ติดต่อ คุณพัชราพรรณ หรือ

สามารถหาข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ี www.fap.or.th

    ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ฯ               
ร่วมผลักดันธุรกิจไทยแข่งขัน
บน เวทีภู มิ ภ าคและ เวที โลก 
เต รียมพร ้อม เสริมบทบาท
นักบัญชี จัดประชุมนักบัญชี
ทั่วประเทศ 2-3 ธันวาคมนี้
ห วังยกระดับความเป ็นมือ
อาชีพรับความท้าทายปี 2015

“

”

งานแถลงข่าว “การจัดงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่19”
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 บทบาทและความรับผิดชอบ

 ในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็นองค์กรขนาดใด หรือด�าเนินงานอยู ่ใน

อุตสาหกรรมใด จะมีเป้าหมายในการหวังผลก�าไรหรือไม่ผู้ท�าบัญชีต้องเป็นบุคคลท่ีมี

ทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก

และวิเคราะห์รายการ การวัดมูลค่าและการรายงาน การประมาณค่า การจัดท�าข้อมูล 

และการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้

 นอกจากนั้นผู้ท�าบัญชีต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการเข้า

ร่วมการอบรมสัมมนาทางด้านวิชาชีพบัญชีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ท�าบัญชีต้องท�างาน

ด้วยความถูกต้องแม่นย�า ซ่ือสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นกลาง และมีความน่าเช่ือถือ

โดยต�าแหน่งของผู้ท�าบัญชีในองค์กรต่างๆ มคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไปตามลักษณะ

ของธุรกิจและโครงสร้างองค์กร ดังนี้ ผู้อ�านวยการด้านบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่าย

บัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี และนักบัญชี

 ไม่ว่าผู้ท�าบัญชีจะอยู่ในต�าแหน่งใดก็ตาม ต่างก็มีบทบาทส�าคัญต่อองค์กร

ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางระบบการควบคุมทางการเงินและการ

ด�าเนินงาน การให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์แก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 

การส่งเสริมให้องค์กรมี   กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดีและช่วยผู้บริหารก�าหนด

วิธีการท�างานที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการด�าเนินธุรกิจ โดยสามารถ

สรุปขอบเขตหน้าท่ีงานของผู้ท�าบัญชีได้เป็น 6 ด้าน ดังนี้...

ผู้ท�าบัญชีต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะ ความรู้  

ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดี

ผู้ท�าบัญชีต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

ผู้ท�าบัญชีต้องท�างานด้วยความถูกต้องแม่นย�า 

ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นกลาง 

และมีความน่าเชื่อถือ

“

”

โดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

ของผู ้ท�าบัญชีต่อองค์กร

 สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ และผู้ท�าบัญชีท่ีรักทุกท่านคะ เมือ่กล่าว

ถึงผู้สอบบัญชี บุคคลในวงการธุรกิจต่างก็

ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ

และความส�าคัญของผู ้สอบบัญชีท่ีมีต ่อ

องค์กรได้เป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามผู้ท�า

บัญชีในองค์กรต่างๆ ซึ่งมีบทบาทและความ

ส�าคัญต่อองค์กรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้สอบ

บัญชี กลับถูกมองข้ามหรือไม่ได้รับความ

สนใจเท่าที่ควร 

            ในจดหมายข่าวฉบับนี ้คณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี จึงขอน�าเสนอ

ข้อมูลบทบาทและความส�าคัญของผู้ท�าบัญชี

ในองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยอ้างอิงเอกสาร

เผยแพร่เรื่อง “The Roles and Domain of 

the Professional Accountant in Business” 

ท่ีจัดท�าโดยคณะกรรมการ Professional 

Accountants in Business (PAIB) ของ

สมาพันธ์นักบัญชีโลก (International of 

Federation of Accountants; IFAC) ซึ่งใน

เอกสารดังกล่าวได้ให้ค�านิยามของผู้ท�าบัญชี

และบทบาทของผู้ท�าบัญชีไว้ ดังนี้
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 จากบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ท�าบัญชีท่ีกล่าวมาข้างต้น ท�าให้เรา

ในฐานะผู้ท�าบัญชี จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ท�าบัญชีในยุค

ปัจจุบัน คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ท�าบัญชี จึงได้มีการจัด “หลักสูตรประกาศนียบัตร 

Professional Controller” ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของนักบัญชีระดับสูง เช่น ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม

ความรู้ทางด้านบัญชีท้ังบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร รวมท้ังศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ ภาษี กระบวนการทางธุรกิจ การควบคุมภายใน การเงิน และการบริหารโครงการ

จุดเด ่นของหลักสูตรน้ีอยู ่ ท่ีการผสมผสานระหว ่างทฤษฎีและการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี จึงขอเชิญชวนท่านในฐานะผู้ท�าบัญชี

มาร่วมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพให้กับตัวของท่านเอง หากท่าน

สนใจสมัครเข้าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตร Professional Controller” สามารถ

สอบถามได้ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรืออ่านรายละเอียดเพิม่เติมได้ทาง www.fap.or.th นะคะ

 ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับหน้าทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชีจะ

ได้น�าเสนอข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ทุกท่านทราบเป็นอันดับต่อไปนะคะ .....สวัสดีค่ะ
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 1.  ความสามารถในการท�างานข้ามสายงานระหว่าง 

3 ภาคส่วน คือ รัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงผลก�าไร 

 2. โลกไร้พรมแดน ซึ่งท�าให้ผู้น�าองค์กรธุรกิจรุ่น

ใหม่กลายเป็น global generation  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ระดับโลก 

มีการประสานงาน ร่วมมือและเรียนรู้จากประสบการณ์ในต่างแดน

เพื่อสามารถบริหารและด�าเนินการธุรกิจที่มีความเป็นสากล 

 3. การบริหารองค์กรท่ีมีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์หรือองค์กรที่มีบุคลากรนานาชาติและหลากวัฒนธรรม 

 4. ธุรกิจท่ีมีความยั่งยืนซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นฐานของ

การอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลก�าไร 

 5. ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการส่ือสารไร้สาย การเช่ือม

โยง และการใช้โซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

 6. การเรียนรู้เพิ่มเติมไม่มีท่ีส้ินสุดในรูปแบบต่างๆ

ซ่ึงรวมถึงประสบการณ์ความส�าเร็จและความล้มเหลวจากกรณี

ศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก

โลกใบนี้นับวันยิ่งเปล่ียนแปลงรวดเร็วและไม่อาจคาดคะเน 

แม้แต่ “นอสตราดามุส” ที่ขึ้นชื่อว่าหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็คงไม่

กล้าฟันธง..เป็นแน่ 

 บุญ ชั ย  โ ช ค วัฒน า   ป ร ะ ธ านก ร รมก า รบ ริ ห า ร 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่าประเด็นเร่ือง 

“การเปลี่ยนแปลง” น้ันส�าคัญ เขาเช่ือว่าการจะยืนหยัดได้

ต้องอาศัยการปรับตัวโดยก้าวเดินให้ทันกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง

ไป และหลักใหญ่ใจความของความส�าเร็จก็หนีไม่พ้นตัวผู้น�า

“องค์กรธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก 

จะเติบใหญ่หรือล่มสลายก็เพราะผู้น�า”

 และการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนได้  คือตัวผู้น�าต้องเป็น

คนอยากเปล่ียนแปลงเสียก่อน ดังนั้น โลกธุรกิจในทุกวันนี้ จึงมี

เร่ืองราวหลากหลายประเด็นท่ีผู้น�าองค์กรธุรกิจท่ีเป็นคนรุ่นใหม่จะ

ต้องให้ความส�าคัญ เช่น 

การบัญชีบริหาร
  เคร่ืองมือส�าหรับ ผู ้น�าองค์กรยุคใหม่  

โดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
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ตัวอย่างท่ีกล่าวถึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลง 

(Change) ท่ีท�าให้ผู ้บริหารองค์กรจ�าเป็นต้องมีสติต้ังรับกับ

สถานการณ์ด้วยความสุขุมรอบคอบคอยปรับกระบวนการบริหาร

ให้เหมาะสมโดยภาระหน้าท่ีในงานในฐานะของผู้บริหารองค์กรเพื่อ

ด�าเนินการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายยังคงประกอบด้วยหน้าท่ี

ส�าคัญ ดังนี้ 

ฉบับหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าภาระหน้าท่ีของ

ผู้บริหารองค์กรในรายละเอียดมีอะไรกันบ้าง...

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :

• Cornerstones of Managerial Accounting.(3 Edition).Ohio: 

South-Western Maryanne M. Mowen, Don R. Hansen, 

Dan L. Heitger. (2009).

• หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

  1 .  การวางแผน (P lann ing) 

  5 .  การควบคุม  (Cont ro l l i ng) 

  2 .  การจัดองค ์การ (Organ iz ing) 

  3 .  การจัดสรรบุคคลเข ้ า ในต� าแหน ่งงาน (Staf f ing)

  4 .  การสั่ งการ (D i rect ing) 

  6 .  การตัดสิน ใจ (Dec is ion Mak ing) 

หลักสูตรอบรมสัมมนา   

ด ้านการบัญชีบริหารที่น ่าสนใจ

Corporate Finance

IR Professional 
Certif ication Program 

โครงการอบรม.. .นักลงทุนสัมพันธ ์ มืออาชีพ

 Corporate Finance  เป ็นการจัดการและการ

ตัดสินใจทางการเงินของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทน

ของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการท่ีให้ผลตอบแทน

มากกว่าต้นทุนเงินทุน, การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ,

การจัดหาเงินทุนเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม 

เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท และ ความม่ังคั่งของผู้ถือหุ้น

 ด้วยเหตุน้ี สภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมรา ชูปถัมภ ์ จึ ง จัดหลักสูตร 

Corporate Finance  รุ่นท่ี 1/56 ข้ึน 

ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 

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

 งานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ กลยุทธ์การบริหาร

ท่ีส�าคัญซ่ึงผสมผสานกันระหว่างหลักการทางด้านการเงิน                 

การส่ือสาร การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการกับ

สาระส�าคัญของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู ้ ท่ีต้องการ   โดยมี

จุดประสงค์ท่ีจะเพิ่มมูลค่าของบริษัท และสะท้อนมูลค่าท่ีแท้

จริงของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์ 

 ด้วยเหตุน้ี สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงจัดหลักสูตร 

IR Professional Certif ication 

Program รุ ่นท่ี 2 ข้ึน ในวันท่ี

16-17 ,30-31 สิงหาคม และ 13-14,28 

กันยายน 2556 ( รวม 7 วัน ) 

ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ใน www.fap.or.th หรือสมัครและ
สอบถามได้ที่ เบอร์ 02-6852500 ต่อ 2526 
2583 2555-2560 2575 Email: markeitng@fap.or.th,
training@fap.or.th
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 ส�าหรับวิชาชีพบัญชีได้ลงนาม

ในกรอบข้อตกลงร่วมกัน (ASEAN MRA 

Framework on Accountancy Services)

ไปแล้วเม่ือปี 2009  ซ่ึงกรอบน้ีจะเป็น

แนวทางท่ีจะใช้ในการเจรจาในอนาคต

เก่ียวกับด้านการศึกษา ใบอนุญาตใน

การประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์ และ

กระบวนการให้การยอมรับ ต่อไป

 ขณะนี้ MRA ของการบริการด้าน

การบัญชียังคงอยู่ระหว่างการจัดท�าร่างท่ี

ไม่มีก�าหนดเวลาแล้วเสร็จชัดเจน ซึ่ง MRA 

จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการก�าหนด

คุณสมบัติของการเป็นนักวิชาชีพบัญชี

อาเซียน เช่น จบปริญญาตรีสาขาบัญชี

หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกัน 

มีประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 3 ปี มีการ

พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องตามท่ีก�าหนด 

และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ประเทศของตน  ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น

ในการขอใบรับรองเพื่อข้ึนทะเบียนเป็น

นักวิชาชีพบัญชีอาเซียน (ACPA) จาก

องค์กรวิชาชีพบัญชีในประเทศของตนเอง 

(PRA) เช่น สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นองค์กร

วิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ที่จะเป็นผู้รับ

รองตรวจคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาการออก

ใบรับรองการเป็นนักวิชาชีพบัญชีอาเซียน 

ท่ีจะได้รับความสะดวกในการเดินทาง

เข้าไปประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียน

อ่ืนมากข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม การเข้าไปประกอบ

วิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนนั้น ก็จ�าเป็น

ท่ีจะต้องสมัครเป็นสมาชิกวิชาชีพบัญชี

ในประเทศน้ัน ๆ  พร้อมท้ังปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ กติกาต่างๆภายในของประเทศ

นั้น ๆ เช่นเดียวกับนักบัญชีในประเทศด้วย

 ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าใดในการ

จัดท�าร่าง MRA ของวิชาชีพบัญชี ก็จะได้

น�ามาเสนอให้สมาชิกทราบต่อไป...

การจัดท�าร่าง MRA 
ของวิชาชีพบัญชีอาเซียน

FAP : Federation of Accounting Professions

ACPA : ASEAN Chartered Professional 

Accountant

ACPAR  : ASEAN Chartered Professional  

Accountant Register

MC : Monitoring Committee

PRA : Professional Regulatory Authority

RFPA : Registered Foreign Professional  

Accountant

ACPACC : ASEAN Chartered Professional 

Accountant Coordinating Committee

วัสดีค่ะ พบกันอีกคร้ังต่อจากฉบับท่ีแล้วท่ีได้เขียนถึงการให้บริการรูปแบบท่ี 3 การจัดต้ังธุรกิจ (Mode 3 Commercial 

Presence) ไปแล้ว ฉบับนี้เราจะมาเข้าสู่การให้บริการรูปแบบที่ 4 ซึ่งเป็นการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode 4 Movement 

of Natural Persons)  ผ่านการจัดท�าข้อตกลงร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ หรือท่ีเรียกว่า ขอตกลงยอมรับร่วมกัน 

(Mutual Recognition Agreement : MRA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพหรือแรงงาน

มีฝีมือ และเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลการปฏิบัติในภูมิภาคอาเซียน

ส

แผนภาพร่างความตกลง
ยอมรับร่วมกัน (MRA)

โดย.. ฝ่ายต่างประเทศ
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          ส� านักงานต ้องก� าหนดนโยบายการประเ มิินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีเกณฑ์ในการประเมินผลอย่างชัดเจน 

รวมท้ังก�าหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ที่รวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพงานด้วย  เช่น  ความรู้ทางวิชาชีพและ

เชิงเทคนิค ความสามารถในการส่ือสาร การฝึกอบรมตามเกณฑ์

ที่ส�านักงานก�าหนด การปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมคุณภาพ

ของส�านักงาน เป็นต้น ส�านักงานต้องสื่อสารและท�าความเข้าใจกับ

พนักงานทุกคนเร่ืองของจรรยาบรรณในเร่ืองความเป็นอิสระ

การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ

ของลูกค้า

 สุดท้ายส�านักงานจ�าเป็นต้องมีแนวทางด�าเนินการด้าน

การรักษาระเบียบวินัยของส�านักงานเพื่อให้ม่ันใจว่าบุคลากรใน

ส�านักงานปฏิบัติตามนโยบายของส�านักงาน รวมท้ังนโยบายการ

ควบคุมคุณภาพ

 ทรัพยากรบุคคล ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน

สอบบัญชีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

งานสอบบัญชี 

 ส�าหรับฉบับนี้ จะกล่าวถึงองค์ประกอบที่ 4  ของมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) คือ ทรัพยากรบุคคล
    1. ความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงาน

    2. ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

    3. การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า 

       และงานที่มีลักษณะเฉพาะ

    4. ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

    5. การปฏิบัติงาน

    6. การติดตามผล

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรบุคคลถือเป็นกุญแจส�าคัญ

สู่ความส�าเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�านักงานสอบบัญชี

บุคลากรจะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆ ของส�านักงาน

เพื่อให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพก็

เช่นเดียวกัน  การท่ีจะท�าให้การควบคุมคุณภาพของส�านักงาน

เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดจ�าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

 ส�านักงานต้องวางแผนก�าลังคนให้สัมพันธ์กับปริมาณงาน

ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เป็น 

peak period   โดยต้องมีการประเมินก�าลังคนให้เป็นปัจจุบัน

อยู ่ เสมอ ในกรณีมีการรับพนักงานใหม่ ส�านักงานต้องมี

กระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิผล โดยจะต้องระบุคุณสมบัติของ

ผู้สมัครแต่ละต�าแหน่งให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร

และการคัดเลือก ซ่ึงในการคัดเลือก  จะต้องมีกระบวนการท่ี

เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน มีการสอบถามประวัติ ประสบการณ์ 

ความสามารถ และความคาดหวังของผู้สมัคร เพื่อให้แน่ใจว่า

ส�านักงานจะได้บุคลากรท่ีตรงกับความต้องการ

 ส�านกังานต้องมข้ีอก�าหนดในการมอบหมายงาน  โดยค�านึง

ถึงความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากรและความ

ต่อเนื่องในงาน (แต่ต้องค�านึงถึงความเสี่ยงจากความคุ้นเคยด้วย) 

และส�านักงานจะต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณภาระงาน (Workload 

Analysis) ของบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุก

คนมีปริมาณงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้

ตามที่ก�าหนด

Quality is not an act, 
it is a habit – Aristotle

A u d i t 
Q u a l i t y 
F o c u s      
ทรัพยากรบุคคล

 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 จะมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ท่านมีความพร้อมในการน�ามา

ปฎิบัติใช้หรือไม่  หากท่านต้องการตัวอย่างการน�ามาใช้ปฏิบัติจริง  

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเชิญชวนให้ท่านเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เน้นวิธีปฏิบัติงานตามมาตรฐาน TSQC1 แบบเจาะลึกส�าหรับ

ส�านักงานสอบบัญชี (หลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรม TSQC1 

มาก่อนหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติตาม   TSQC1  มาแล้ว)  

ในวันที่  10-11 กรกฎาคม 2556  ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ   (พิเศษ.......

หลักสูตรนี้ แจกคู่มือการปฏิบัติงานตาม TSQC1 ส�าหรับส�านักงาน

สอบบัญชีขนาดกลางและเล็ก)

 ส�าหรับท่านผู ้สนใจหลักสูตรดังกล่าวสามารถดูราย

ละเอียดที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีหรือโทร. 02-685-2500 

ต่อ 2526, 2583 หรือ E-mail : marketing@fap.or.th

“ ”

โดย.. TSQC1
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TSQC1
Thai Standard on Quality Control

Activity
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ส

การมีส่วนร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ในโครงการพัฒนาคู่มือการปฎิบัติงาน
ตาม TSQC 1 ส�าหรับผู้สอบบัญชีอิสระ
ปฏิบัติงานคนเดียว

ภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแล

คณุภาพผู้สอบบัญชี ได้ริเร่ิมโครงการการมีส่วนร่วม

กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ  ในการพัฒนาคู่มือการปฎิบัติ

งานตาม TSQC 1  ส�าหรับผู้สอบบัญชีอิสระปฏิบัติงาน

คนเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และพัฒนาคู่มือ

การปฏิบัติงานตาม TSQC1 รวมท้ังก�าหนดเคร่ืองมือ 

แบบฟอร ์มท่ีใช ้ช ่วยในการปฎิบัติงานส�าหรับผู ้สอบ

บัญชีอิสระปฏิบัติงานคนเดียว ให้สอดคล้องและเหมาะสม

กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  โดยมี

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการน้ีจากท่ัวประเทศจ�านวนมาก  และ

ทางคณะกรรมการคดัเลือกโครงการฯ  ได้คดัเลือกผู้เข้าร่วม

โครงการท้ังส้ินจ�านวน 35  ท่าน   

 วันเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสท่ี 20 มิถุนายน 

2556  ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับเกียรติจากคุณแน่งน้อย

เจริญทวีทรัพย์ ประธานอนุกรรมการด้านพัฒนาและ

ควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของส�านักงาน

สอบบัญชี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  พร้อมกล่าวถึง

วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ  และสรุปภาพรวมของ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  ฉบับท่ี 1   ในช่วงเช้า 

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมดได้ร่วมกันท�า 

Workshop คร้ังท่ี 1 พร้อมอภิปรายและแสดงความ

คิดเห็นในช่วงบ่าย                 

 โครงการฯ จะด�าเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน ซึ่งก�าหนดสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2556



CEO/CFO Conference ค ร้ังที่  2 
“Corporate Strategy for CEO/CFO”

วันพฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท (BTS : สถานีนานา)

แนะน� าหลักสูตรอบรมสัมมนา

ขอเชิญ...ท่านผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

CEO/CFO และผู ้ที่สนใจร่วมงานสัมมนา…

กลยุทธ์ระดับองค์กรเปรียบเสมือนเป็นทิศทางขององค์กร

ในการก้าวเดินไปในอนาคต การไม่มีกลยุทธ์ในระดับองค์กรอาจเปรียบได้กับ

เ รือที่ ไ ม ่ มี ทิ ศทาง ในการ เดิ น  หั นซ ้ ายที ขวาที 

กว่าจะไปถึงเป้าหมาย อาจต้องใช้เวลานานกว่าการมีทิศทางท่ีแน่นอน 

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญนี้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรช้ันน�าระดับประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสปการณ์และแสดงวิสัยทัศน์ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร

และสร้างความเข้าใจเพื่อน�าไปปฏิบัติใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
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แนะน�าหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบบัญชี  
ส�าหรับผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 

และคณาจารย์ผู้สอนวิชาสอบบัญชี  3 หลักสูตร ดังนี้

• การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายในตาม TSA ใหม่ (ภาคปฏิบัติ) 
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

•การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบตาม TSA ใหม่ (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

• การวางแผนการตรวจสอบตาม TSA ใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ค่าอบรม : หลักสูตร 2 วัน  (รวม VAT) 

สมาชิกสภาฯ 4,000 บาท บุคคลท่ัวไป 4,500  บาท

พิเศษ!!  ลงทะเบียนท้ัง 3 หลักสูตร (6 วัน)  

สมาชิกสภาฯ 11,000 บาท บุคคลท่ัวไป 12,000  บาท

ส�าหรับท่านผู้สนใจหลักสูตรดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดที่  www.fap.or.th

หรือโทร. 02-685-2500 ต่อ 2555-2559, 2575  E-mail : marketing@fap.or.th, training@fap.or.th

แนะน� าหลักสูตรอบรมสัมมนา

เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของ Controller รวมถึงเตรียมความพร้อมให้ผู้ท่ีจะก้าวเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง 

Controller อันจะน�าไปสู่การบริการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสร้างเครือข่าย Controller 

ในอนาคต ทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงจัดหลักสูตร  Professional controller โดยคณะ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิข้ึน

เพื่อ
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ตารางหลักสูตรอบรมสัมมนา
ข้อมูล ณ วันที่ 10  กรกฎาคม 2556

หมายเหตุ ก�าหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.fap.or.th

 

เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ก.ค. 

2556

พ. 17 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)

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

                   คุณบุญเกียรติ  เดชะวรานนท์

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

- 6.30 6 0.30

ศ. 19 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

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

เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และ การเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบุคคลและ

กิจการที่เก่ียวข้องกัน

บรรยายโดย :  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์/ คุณวันดี  ลีวรวัฒน์

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

6 0.30 6 0.30

ศ. 19 ก.ค. 56 

09.00-16.30 น.

การอบรมสัมมนาธุรกิจ SMEs เร่ือง “การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจ

ทั่วไป”  (สาขาเชียงใหม่)

บรรยายโดย :  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ช�าระภายในวันที่ 12 ก.ค. 56

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

ช�าระตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.56

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

3 3 3 3

ส. 20 ก.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การบริหารทางการเงินเพ่ือป้องกันการทุจริตโดยใช้ระบบบัญชี   

(สาขามหาสารคาม)

บรรยายโดย :   คุณลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี/ คุณอนุวัฒน์  จงยินดี

                    คุณศิราภรณ์  จูฬเศรษฐภักดี

ช�าระภายในวันที่ 30 มิ.ย. 56 

สมาชิก 1,605 บาท บุคคลทั่วไป 1,819 บาท (รวม VAT) 

ช�าระภายในวันที่ 1-15 ก.ค.56

สมาชิก 1,819 บาท บุคคลทั่วไป 2,140 บาท (รวม VAT) 

รอ

อนุมัติ

รอ

อนุมัติ

รอ

อนุมัติ

รอ

อนุมัติ

ศ. 26 ก.ค. 56

09.00-17.00 น.

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

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด และ 

งบกระแสเงินสด

บรรยายโดย :  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์/ คุณวันดี  ลีวรวัฒน์ 

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

6 0.30 6 0.30

พฤ., ศ.,ส.

27 ก.ค. 2-3 

ส.ค.

09.00-17.00 น.

และ 15 ส.ค. 56

09.00-12.15 น.

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

หลักสูตรที่ 5 TFRS เก่ียวกับอื่นๆ

บรรยายโดย :   ผศ.วิภาดา  ตันติประภา/ คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์

                   คุณวันดี  ลีวรวัฒน์/ คุณยุวนุช  เทพทรงวัจจ

                   คุณนงลักษณ์  พุ่มน้อย

สมาชิก 6,100 บาท บุคคลทั่วไป 7,000 บาท (รวม VAT) 

21 1.30 21 1.30

ส. 27 ก.ค.  56

09.00-17.00 น.

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

เร่ือง สัญญาเช่า 

บรรยายโดย :  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

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

6 0.30 6 0.30
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เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ก.ค. 

2556

ส.-อา.

27-28 ก.ค. 56

09.00-16.30 น.

การจัดท�ารายงานการเงินที่น่าเช่ือถือตามกรอบแนวทาง COSO-ERM รุ่นที่ 1/56 

บรรยายโดย :   คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต/ รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

                    ดร.พรสิริ ปุณเกษม/ คุณสุวิมล กุลาเลิศ

                    คุณอนุวัฒน์ จงยินดี/ รศ.อุษณา ภัทรมนตรี

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

12 - 12 -

ส.ค.

2556

พฤ. 1 ส.ค.  56

09.00-17.00 น.

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย  

รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย :  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา/ คุณสุพจน์   สิงห์เสน่ห์

สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)

6 0.30 6 0.30

ศ.-ส.

2-30 ส.ค. 56 

09.00-16.00 น.

ประกาศนียบัตร Professional Controller 

บรรยายโดย : คุณปริศนา ประหารข้าศึก/ รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

                 รศ.ดวงมณี โกมารทัต/ ผศ.สมชาย ศุภธาดา

                 อาจารย์ธนเดช มหโภไคย/ คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

                 คุณสาโรช ทองประค�า/ คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาศ

                 คุณสุวิมล กุลาเลิศ/ คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

                 คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ/ คุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล

                 คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์

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

14 22.30 14 22.30

ศ. 2 ส.ค. 56

09.00-17.00 น.

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

เร่ือง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความช่วย

เหลือจากรัฐบาล และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ

บรรยายโดย : ผศ.วิภาดา ตันติประภา/ คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

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

6 0.30 6 0.30

ส. 3 ส.ค. 56

09.00-17.00 น.

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

เร่ือง ร่าง เกษตรกรรม และภาษีเงินได้

บรรยายโดย : คุณวันดี ลีวรวัฒน์/ คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ

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

6 0.30 6 0.30

ส.-อา.

3-4 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น

เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน

บรรยายโดย : รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ/ คุณสุวิมล กุลาเลิศ

สมาชิก 4,000  บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม VAT)
- 12 - 12

อ.-พ.

6-7 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น. 

ภาษีอากร ส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ  รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)

บรรยายโดย :  คุณธนภณ  แก้วสถิตย์/ ดร.พนิต  ธีรภาพวงศ์

                  คุณศรีวรรณ  พัวพันธุ์  เลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้

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

- 12 - 12

อ. 6 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น. 

ภาษีอากร ส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ  รุ่นที่ 1/56  (วันแรก)

หัวข้อ  ภาษีเงินได้ของธุรกรรมระหว่างประเทศ หลักการอ�านวยสิทธิประโยชน์ของ

อนุสัญญาภาษีซ้อน  และปัญหาที่พบบ่อยและการวางแผนภาษี

บรรยายโดย :  คุณธนภณ  แก้วสถิตย์                       

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

- 6 - 6

พ. 7 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น. 

ภาษีอากร ส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ  รุ่นที่ 1/56  (วันที่สอง)

หัวข้อ  ก�าหนดราคาโอน และปัญหาในทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาที่เก่ียวกับภาษีอากร

ระหว่างประเทศ   บรรยายโดย :  ดร.พนิต  ธีรภาพวงศ์/ คุณศรีวรรณ  พัวพันธุ์

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

- 6 - 6

FAP Newsletter No.7 17



 

เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ส.ค.

2556

พ. 14 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น. 

การปิดบัญชีเพ่ือจัดท�างบการเงินส�าหรับ NPAEs  รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย :   คุณพจน์   วีรศุทธากร              

สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)
6.30 0.30 6.30 0.30

พฤ. 15 ส.ค. 56

09.00-12.15 น.

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

เร่ือง สัญญาประกันภัย

บรรยายโดย :  คุณนงลักษณ์   พุ่มน้อย

สมาชิก 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,300 บาท (รวม VAT)

3 - 3 -

ศ.-ส.

16-17 ,30-31 

ส.ค. และ

13-14 , 28 

ก.ย.  56

09.00-16.00น.   

IR Professional Certification Program รุ่นที่ 2

บรรยายโดย :  คุณพิชัย   ชุณหวชิร/ คุณสันติ   วิลาสศักดานนท์

                   คุณกอบบุญ   ศรีชัย/ คุณจิรยง   อนุมานราชธน

                   คุณณิชชา   จิรเมธธนกิจ/ คุณภัทรลดา   สง่าแสง

                   ดร.ศรายุธ  แสงจันทร์/ ดร.วิศิษฐ์   องค์พิพัฒนกุล

                   คุณศรัณย์   สุภัคศรัณย์

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

3 27.30 3 27.30

ศ. 16 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 2/56

To Understand All TFRS for NPAEs

บรรยายโดย :  รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

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

6 0.30 6 0.30

ส.-อา.

17-18 และ

24-25 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณบุญเกียรติ  เดชะวรานนท์/ คุณจักรพงษ์  วงศ์วัน

                   คุณปิยะพัชร์  อัศวจินดากรณ์/ คุณมานิต  พาณิชย์กุล

                   คุณวรางคณา  มุสิกะสังข์/ คุณวันชัย  พิทักษ์กรณ์

                   คุณอ�านวย  อุทัยรังษี

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

- 24 - 24

ส.-อา.

17-ส.ค.-56

09.00-17.00 น.

18-ส.ค.-56

09.00-12.15

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

หลักสูตรที่ 6 TFRS เก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน

บรรยายโดย :   คุณวิเรขา  สันตะพันธ์ุ           

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

9 0.30 9 0.30

ส. 17-ส.ค.-56

09.00-17.00 น.

 

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 601)

เร่ือง ร่าง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

บรรยายโดย :  คุณวิเรขา  สันตะพันธ์ุ 

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

6 0.30 6 0.30

อา.

18-ส.ค.-56

09.00-12.15 น.

 

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 602)

เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

บรรยายโดย :  คุณวิเรขา  สันตะพันธ์ุ                       

สมาชิก 1,000  บาท บุคคลทั่วไป 1,300 บาท (รวม VAT)

3 - 3 -

อ.-พ.

20-21 ส.ค.56

09.00-16.30 น.

การวางแผนการตรวจสอบ ตาม TSA ใหม่ (ภาคปฎิบัติ)   รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย :  คุณชาญชัย   ชัยประสิทธิ์/ คุณจิรณัฐ   กูลมงคลรัตน์

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

ลงทะเบียน ทั้ง 3 หลักสูตร (หลักสูตร 6) ท่านสามารถเลือกรุ่นที่จะเข้าอบรมได ้

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

หลักสูตร 2 วัน 

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

11.30 0.30 11.30 0.30
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เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ส.ค.

2556

ศ. 23-ส.ค.-56

09.00-17.00 น.

 

สนทนาภาษาบัญชี ปีที่ 1 “พัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

คร้ังที่ 2/56  เตรียมความพร้อมทางด้านการสอบบัญชี (เลื่อนจากวันที่ 4 มิ.ย. 56)

บรรยายโดย :  คุณประสัณห์  เชื่อพานิช/  ผศ.ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์

                  คุณแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์            

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

4.30 2 4.30 2

ศ.-ส.

23-24 ส.ค.56

09.00-17.00 น.

และ 

30-ส.ค.-56

09.00-12.15

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

หลักสูตรที่ 7 TFRS ที่จัดข้ึนส�าหรับประเทศไทย 

บรรยายโดย :   คุณมนตรี   คงเครือพันธุ์/  ผศ.วิภาดา   ตันติประภา

                   ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข/ คุณยุวนุช  เทพทรงวัจจ

                   คุณสินสิริ   ทังสมบัติ

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

15 1 15 1

ศ. 23-ส.ค.-56

09.00-17.00 น.

ITFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 701)

เร่ือง หนี้สงสัยจะสูญ การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

และการตีความเร่ืองสินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพ่ือช�าระหนี้ 

บรรยายโดย :   คุณมนตรี   คงเครือพันธุ์/ ผศ.วิภาดา   ตันติประภา

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

6 0.30 6 0.30

ส. 24-ส.ค.-56

09.00-17.00 น.

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556   รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 702)

เร่ือง  การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

         และ การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

บรรยายโดย :   ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข/ คุณยุวนุช  เทพทรงวัจจ

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

6 0.30 6 0.30

ส.-อา.

24 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น.

25 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

แนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนส�าหรับนักบัญชี รุ่นที่ 2

บรรยายโดย :  รองศาสตราจารย์ดวงมณี โกมารทัต/ คุณพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน

                   รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

                   คุณสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์/ คุณณัฎฐินี สักพนาเวศ

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

12 30 12 30

อ.-พ.

27-28 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น.

การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน ตาม TSA ใหม่ รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย :  คุณชูพงษ์   สุรชุติกาล/ คุณจันทิรา   จันทราชัยโชติ

ลงทะเบียน ทั้ง 3 หลักสูตร (หลักสูตร 6) ท่านสามารถเลือกรุ่นที่จะเข้าอบรมได้

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

หลักสูตร 2 วัน

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

11.30 0.30 11.30 11.30

พ.-พฤ.

28-29 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1)  รุ่นที่ 2/56 

บรรยายโดย :     คุณแน่งน้อย   เจริญทวีทรัพย์/ คุณโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ

                     คุณเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/ คุณชวนา  วิวัฒน์พนชาติ

                     คุณจิรณัฐ  กูลมงคลรัตน์/ คุณธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล

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

- 13 10 3

ศ. 30-ส.ค.-56

09.00-12.15 น.

 

TFRS ทุกฉบับ ปี 2556  รุ่นที่ 1/56  (หลักสูตรย่อยที่ 703)

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึง

กัน และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

บรรยายโดย :   คุณสินสิริ   ทังสมบัติ                    

สมาชิก 1,000  บาท บุคคลทั่วไป 1,300 บาท (รวม VAT)

3 - 3 -

ศ.-ส.

30-31 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น.

สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่  

บรรยายโดย :  คุณสายฝน  อินแก้ว/ คุณชูพงษ์  สุรชุติกาล

                   คุณสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง/ คุณจิรณัฐ  กูลมงคลรัตน์

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

11.30 0.30 11.30 0.30
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
เลขท่ี 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   โทรศัพท์ 02-685-2500 ต่อ 2526, 2583, 2555-2560, 2572-2574
โทรสาร 02-685-2503, 02-685-2539, 02-685-2512  (สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3)  (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)
Website : www.fap.or.th E-mail: marketing@fap.or.th

สิง่ตพิีมพ์
 จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

 ไม่มารับตามก�าหนด

 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


