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ทักทายเปิดเล่ม
        สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน  ดิฉันในฐานะ
เหรัญญิกสภาฯ ยินดีที่ได้รับเกียรติมาพูดคุยกับท่าน
ผ่าน FAP Newsletter สือ่ท่ีสมาชกิหลายท่านท�าหนงัสอื
ชื่นชม และขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
ที่ท�าให้สภาฯจัดพิมพ์ต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่ 9 แล้ว 
จากเดิมท่ีก�าหนดพิมพ์เพียง 6 ฉบับ และให้ท่าน
สมาชิกติดตามได้อย่างต่อเน่ืองจากเว็บไซด์ของสภา
เท่านั้น !!
 เผลอแป๊บเดียวปี 2556 ก็ผ่านไป 8 เดือนแล้ว
ในเดือนหน้าก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลต่ออายุสมาชิกอีกแล้ว
ซ่ึงเรียกได้ว ่าเป ็นช่วงที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีกิจ-
กรรมผู้สอบบัญชี งานอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ 
และเป็นช่วงที่สภาฯมีเงินเข้ามามากที่สุด ท่านสมาชิก
ทุกท่านคงอยากทราบว่า เงินเหล่านี้สภาฯ น�าไปใช้
ท�าอะไรบ้าง 
 ขอเรียนว่า ส่วนใหญ่สภาฯ ใช้เงินไปกับการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆท่ีล้วนแต่ส�าคัญต่อ
วิชาชีพบัญชีของเราตามท่ีประธานคณะกรรมการฯ
ในแต่ละด้านได้แจ้งไปแล้วในเล่มที่ผ่าน ๆ มา ไม่ว่า
จะเป็นการจัดท�าและเผยแพร่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐาน
การศึกษาให้ทันกับมาตรฐานสากล   รวมท้ังโครงการ
พัฒนาและควบคุมคุณภาพส�านักงานบัญชีของ
พวกเราเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับสากล ส่วนเงินท่ียังไม่ได้จัดสรรออกไป สภาฯ
ก็มีโครงการน�าเงินไปบริหารเพื่อให้เงินทุกบาททุก
สตางค์ของสมาชิกได้รับประโยชน์สูงท่ีสุด โดยมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุนเพ่ือ
บริหารเงินให ้ ได ้ รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและมี
ความเส่ียงต�่า ทั้งนี้จะรวมถึงการบริหารเงินของ
ส�านักงานสาขาให้ได้ผลตอบแทนในลักษณะเดียว
กับส่วนกลาง นอกจากนี้สภาฯยังมีความต้ังใจจะลด
ค่าอบรมในหลักสูตรพื้นฐานให้มีราคาถูกลง เพื่อ
ตอบแทนท่านสมาชิก ขอให้สมาชิกเช่ือมั่นในความ
ตั้งใจจริงของคณะกรรมการสภาฯ ท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
วิชาชีพบัญชีของพวกเราให้ทัดเทียมประเทศชั้นน�า 
และสามารถรองรับการแข่งขันในระดับสากลได้อย่าง
มืออาชีพ

คุณกรรณิการ์ งามโสภี
เหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สุดท้ายนี้ ดิฉันขอฝากงานประชุมนักบัญชี
ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 19 ท่ีจะจัดในวันท่ี 2-3 ธันวาคม 
2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์  ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบปีก็ว่าได้ ซึ่งสภาฯ
ได้ว่างเว้นการจัดมาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม จึงหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากพวกเราชาว
นักบัญชี  ขอบคุณค่ะ...
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 สวัสดีค่ะ ผู ้อ ่านทุกท่าน FAP Newsletter ด�าเนินมาถึงฉบับท่ี 9 แล้ว

วันเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆ ผู้จัดท�ายังรู้สึกเหมือนว่าฉบับท่ี 1 เพิ่งผ่านไปไม่ก่ีเดือน

เองค่ะ การน�าบทความท่ีมีต่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาชีพบัญชีเช่นน้ีมามอบให้กับ

ผู้อ่านทุกท่านในทุกๆเดือน ต่อให้ท�าถึง 100 เล่ม ยังไงผู้จัดท�าก็สู้ไหวค่ะ!!

 มาพูดถึงเน้ือหาภายในฉบับท่ี 9 กันบ้างดีกว่า ฉบับน้ีผู้จัดท�าได้รับเกียรติ

จากคุณกรรณิการ์ งามโสภี ซึ่งท่านเป็นเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชีฯ มากล่าวเปิด

เล่มทักทายชาว FAP ทุกท่าน ต่อด้วยบทความเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีท่ีน่าสนใจ

มากมาย อาทิเช่น การเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี ซึ่งฉบับน้ีน�าเสนอเป็นตอนท่ี 2 

ต่อจากฉบับท่ีแล้ว หากฉบับท่ีแล้วใครยังไม่ได้อ่านสามารถหาอ่านย้อนหลังได้ในฉบับ

ท่ี 8 จาก www.fap.or.th  จากน้ันมาต่อกันท่ีบทความจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการท�าบัญชี ซึ่งฉบับน้ีส่งบทความเรื่อง การมุ่งสู่นักบัญชีมืออาชีพ (PROFES-

SIONAL CONTROLLER) หากนักบัญชีท่านใดไม่อยากพลาดเคล็ดลับการเป็น

นักบัญชีมืออาชีพ อย่าลืมพลิกไปอ่านนะค่ะ  

 ฉบับน้ีคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชีได้ส่งบทความมาด้วยกันถึง 2 

เรื่อง แว่วมาว่าเหตุท่ีต้องลง 2 เรื่อง เป็นเพราะไม่สามารถคัดเรื่องใดเรื่องหน่ึงออกได้

เลย อาทิ บทความเรื่อง นิติบัญชีศาสตร์ ซึ่งหลายท่านคงยังไม่เคยได้ยินค�าว่า “นิติ

บัญชีศาสตร์” หรือยังสงสัยว่า “นิติบัญชีศาสตร์คืออะไร? ท่ีผ่านมาค�าว่า “นิติ

บัญชีศาสตร์หรือ “Forensic Accounting” ยังไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักหรือแพร่หลายใน

ประเทศไทย หากใครไม่อยากตกแทรนด์ต้องเปิดอ่านนะคะ และหากท่านใดอยากรู้

ว่ามี ”อะไรใหม่ๆ ใน COSO 2013” เล่มน้ีตอบค�าถามท่านได้แน่นอน

 น่ีเป ็นเพียงแค่ น้ี จ้ิมของบทความดีๆท่ีคัดสรรมาให้ผู ้อ ่านทุกท่าน

ภายในเล่มยังมีบทความท่ีน่าสนใจอีกมากมายท่ีรอทุกท่านเปิดอ่าน สุดท้ายผู้จัด

ท�าขอขอบพระคุณผู ้อ ่านทุกท ่านท่ีติดตาม FAP Newsletter ด ้วยดี เสมอมา

หากท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือติชมสามารถส่งมาพูดคุยกับเราได้ท่ี

fapnewsletter@fap.or.th  และพบกันใหม่ในฉบับหน้า...ขอบคุณค่ะ



FAP Activity
กิจกรรมสภาวิชาชีพบัญชีฯ

เพียงแค่กด like faCeBooK 
มีสิทธิ์ลุ ้นรับบัตรฟรี!!

งานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 19
มูลค่า 8,500 บาท

สภาวิชาชีพบัญชีฯ  ขอเชิญสมาชิกทุกท ่านเข ้าร ่วมสนุกใน

แฟนเพจเฟสบุ๊ค “งานประชุมนักบัญชีท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 19” ซึ่งจะ

จัดข้ึนในวันท่ี 2 และ3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง Convention

Centre โรงแรม Centara Grand @Central Word ภายใต้

หัวข้อ 2020s..Where We Are บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า 

ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจและวิชาชีพบัญชีช้ันน�า

ของประเทศไทย   เพียงแค่ท่านกดคลิ๊ก Like         หน้าแฟนเพจ

และติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆท่ีจะอัพเดทผ่านแฟนเพจ

เฟสบุ๊คของงาน  ท่านก็สามารถลุ ้นรับบัตรฟรี!! เข้างานมูลค่า 

8,500 บาท ได้ง่ายๆ 1ใบ กิจกรรมน้ีจะเริ่มให้ท่าน ร่วมสนุก

ต้ังแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป.. 

หากอยากรู้ว่ามีกิจกรรมสนุกๆ
ให้ท่านลุ้นรับบัตรฟรีได้อย่างไร?? 

อย่ารอช้า!!! ไปคลิ๊ก Like ที่แฟนเพจของงาน
เพื่อรอรับกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุกได้เลยค่ะ..

“

“FAP Newsletter No.94

สิทธิพิเศษ! เฉพาะสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

 
 

 ท่านสมาชิกสามารถร่วมสนุกกับการต่ออายุสมาชิก

ออนไลน์ หรือต่อใบอนุญาตผู้สอบบัญชีฯ ออนไลน์ ส�าหรับท่านท่ี

เลือกการช�าระเงินต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป โดยผ่าน  www.fap.or.th  

ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ

               
               

      

           • Click บริการออนไลน์

               
              •

 ลงทะเบียนโดยใส่หมายเลขสมาชิก

               
               

 13 หลักและก�าหนดรหัสผ่าน

               
              •

 เลือกระบบสมาชิกและผู้สอบ

  

 ท่านจะได้รับสิทธิชิงรางวัล บัตรเข้าร่วมงานประชุมนัก

บัญชีท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 19  ทันที จ�านวน 2 รางวัล  รางวัลละ 1 ใบ

ส�าหรับการต่ออายุออนไลน์ต้ังแต่ 1 ตค.56 - 15 พย.56 เท่าน้ัน 

จ�ากัด 1 สิทธิต่อสมาชิก 1 ท่าน จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ทาง www.fap.or.th  ในวันที่ 20 พย.56 สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ 0-2685-2500

“หนังสือมาตรฐานการสอบบัญชี” 
มีจ�าหน่ายแล้ว ในราคาพิเศษ ชุดละ 960 บาท(จากราคาเต็ม 1,600 บาท)

  1 ชุด มี 10 เล่ม !!  ท่านสามารถซ้ือได้แล้ววันนี้                           มีจ�านวนจ�ากัด!!



การเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี (ตอนที่ 2)

 “ซาลามัต ดาตัง” หรือสวัสดีในภาษามาเลเซียน ขอเริ่ม

ต้นบทความตอนท่ี 2 น้ี ด้วยภาษาของประเทศท่ีถือว่าเป็นคู่แข่ง

ส�าคัญของไทย บทความตอนท่ีแล้วได้พูดถึงว่าเราจะต้องเตรียม

ตัวรับมืออย่างไรตามรูปแบบการค้าบริการท้ัง 4 รูปแบบ ฉบับน้ี

ขอมาตรวจเช็คความพร้อมของท่าน ในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี 

เพื่อเตรียมรับ/รุกกับโอกาสท่ีดีกว่า

ความพร้อมส�าหรับนักวิชาชีพบัญชี 
เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่...

ความพร ้อมด ้านมาตรฐานการบัญชีและ 

การสอบบัญชีที่เป็นสากล ปฏิเสธไม่ได้ถึงการ

เปลี่ยนแปลงของความเป็นสากล ท่ัวโลกต่าง

เรียกร้องให้วิชาชีพบัญชีอิงกับมาตรฐานสากล

เพื่อความเข้าใจของผู ้ใช้ข้อมูลทางการเงิน  ท�าให้ประเทศไทย

เองก็ได้มีการน�ามาตรฐานสากลมาแปลและมีผลบังคับใช้ไปแล้ว

ซึ่งจากการส�ารวจประเทศต่างๆ ในอาเซียนก็ได้ประกาศยอมรับ

ท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วยเช่นกัน 

ความพร้อมในการศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ 

ภาษีอากร การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องได้น้ัน 

ท่านต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ ประเภทของ

รายการและการเลือกใช้มาตรฐานบัญชีท่ีถูก

ต้องเหมาะสม  เป็นผลให้ท ่านจ�าเป ็นต้องไปศึกษากฎหมาย 

ข้อบังคับ รวมถึงภาษีอากรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 

นอกจากน้ี หากลูกค้าของท่านไปลงทุน หรือตัวท่านเองจะรุกไป

ประเทศอ่ืนๆ ก็จ�าเป็นจะต้องท�าตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมท้ัง

การย่ืนภาษีของประเทศน้ัน การดูแลบริการให้กับลูกค้าของท่าน

ให้สามารถท�าธุรกรรมทางธุรกิจอย่างราบรื่น ไม่โดนการตรวจสอบ 

การกระท�าท่ีผิดกฎหมาย ย่อมเป็นการให้บริการท่ีดีแน่  

ความพร้อมด้านการสื่อสารและการปรับตัว 

นักบัญชีในวันน้ีคงไม่สามารถท�างานคนเดียว

ได้อีกต่อไป จ�าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสาร 

ประสานงานขอข้อมูลสรุปข้อมูลทางการเงิน

เป ็นรายงานเพื่อส ่งให ้ผู ้บริหาร ซึ่ งล ้วนต ้องใช ้การสื่อสาร

ท้ังหมด และเม่ือมีการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน การติดต่อ

คงไม่เพียงแค่คนในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่จะมีคนจากประเทศ

ต่างๆท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ดังน้ัน

ภาษาอังกฤษซึ่งถูกก�าหนดเป็นภาษากลางของอาเซียนจึงมีความ

ส�าคัญ ซึ่งทักษะในการสื่อสารได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน ในการท�างานและการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการมีทักษะ

ในการพูดคุยเจรจาเฉกเช่นคนท้องถ่ินได้ (Small Talks) นอกจาก

น้ี เม่ือมีการท�างานข้ามวัฒนธรรมกัน ก็ควรมีความเข้าใจยอมรับ

และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปได้ อย่างท่ีเขา

ว่ากันว่า “เข้าเมืองตาหล่ิว ต้องหลิ่วตาตาม” ค่ะ

ความพร้อมด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความก ้ าวหน ้ าและการ เปลี่ ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อการจัดการและ

การใช้ข้อมูลทางการบัญชี ไม่ว่าจะช่วยในการ

ประมวลผลข้อมูลจ�านวนมากได้อย่างรวดเร็ว การจัดท�ารายงาน

ทางการเงินให้สะดวกย่ิงข้ึน รวมท้ังการมีระบบอินเตอร์เน็ทท่ีช่วย

ให้การเข้าถึงข้อมูลธุรกิจของนักลงทุนท�าได้สะดวกและรวดเร็ว 

ดังน้ันการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการท�างานร่วมกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นการเพิ่มโอกาสส�าหรับนักบัญชีในการ

ให้บริการด้านบัญชีรูปแบบใหม่ได้

ความพร้อมด้านทัศนคติ จริยธรรม 
นักวิชาชีพบัญชีต้องเปลี่ยนท่าทีจากความไม่

ยืดหยุ่น มองเฉพาะหลักเกณฑ์เพียงอย่างเดียว

และจัดท�าข้อมูลตามก�าหนดเวลา มาเป็นนัก

บัญชีท่ีกระฉับกระเฉง พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง  มีวิสัยทัศน์

กว้างไกลและชัดเจน มีความสามารถท่ีจะพัฒนาและปรับบทบาท

ของตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก โดยเริ่มต้นจากการ

เปล่ียนบทบาทของผู้จัดท�าข้อมูลในอดีตมาเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล 

สะท้อนภาพของการเป็นท่ีปรึกษาแก่ผู้บริหาร นอกจากน้ี ในการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพในประเทศไทย เราเพิ่งเริ่มต้นในการท่ีจะ

เคร่งครัดเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงาน

ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ท่ีให้เขาให้ความ

ส�าคัญเรื่องน้ีมานานมากแล้ว จึงเป็นเรื่องท่ีอยากให้ตระหนักถึง

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

บัญชีด้วย   

 เป ็นไงบ้างคะ  กับการตรวจเช็คความพร้อม

ของตัวท่านเอง มีข้อไหนที่ท่านยังไม่พร้อม ก็สามารถ

ติดตามหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมเหล่านี้ให้กับตัว

ท่านได้จากสภาวิชาชีพบัญช ี เช่น ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การวางแผนการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับใหม่ และติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่ AEC 

ของนักบัญชีไทย รวมท้ังงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ

ครั้งท่ี 19 ท่ีทุกท่านต้องเข้าร่วม แล้วฉบับหน้าเราจะมาพูด

ถึงความน่าสนใจของการรุกไปประเทศต่างๆ ในอาเซียนค่ะ 

ความพร้อมส�าหรับนักวิชาชีพบัญชี บทความโดย..ฝ่ายต่างประเทศ

1.

2.

3.

4.

5.
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การมุ่งสู่นักบัญชีมืออาชีพ 
(Professional Controller)

วัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู ้ท�าบัญชี

ท่ีรักทุกท่านคะ ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับน้ี ทางคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี จะขอน�าเสนอ

ประเด็นส�าคัญท่ีเป ็นเรื่องใกล ้ ตัวนักบัญชีเราทุกท ่านนะคะ 

น่ันก็คือ ท�าอย่างไรเราจึงจะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น

นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Controller) โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงเม่ือประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) ในปี พ.ศ. 

2558 เราในฐานะนักบัญชีจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงยวดใน

การท่ีจะต้องพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิชาชีพบัญชี ทักษะการบริหารงาน ทักษะภาษาต่าง

ประเทศ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ

สามารถในการติดต่อสื่อสาร การเป็นผู้น�า รวมถึงจรรยาบรรณ

และทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย เพื่อท่ีจะท�าให้เรา

สามารถแข่งขันกับนักบัญชีต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ทบาทของนักบัญชีในยุคปัจจุบันได้เปล่ียนไปจากเดิม

เป ็นอย ่ างมาก ท้ัง น้ี เ น่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศท่ีทวีความรุนแรงข้ึน รวมถึงความซับซ้อนในการด�าเนิน

ธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ จึงมีความต้องการให้นักบัญชีของตนเป็น

มากกว่าผู ้จดบันทึกเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ หรือท�าแต่เพียง

หน้าท่ีในการปิดบัญชีและออกงบการเงิน โดยผู้ประกอบการได้

คาดหวังว่านักบัญชีจะเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจขององค์กร 

มีความสามารถในการให้ค�าแนะน�า พร้อมท้ังน�าเสนอข้อมูลท่ี

เก่ียวข้อง สนับสนุนการด�าเนินงานของผู ้บริหารได้เป็นอย่างดี 

  

ในการมุ ่ ง ไปสู ่การ เป ็นนักบัญชีมืออาชีพนั้น
นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่องแล้ว นักบัญชี
จ�าเป็นต้องมีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ
ของตนเองด้วย โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการท�าบัญชี จะขอน�าเสนอเคล็ดลับในการ
บริหารจัดการตนเองเพื่อพัฒนาไปสู ่การเป็นนัก
บัญชีมืออาชีพไว้ 5 ข้อ ดังนี้ค่ะ..

วางแผนเส้นทางอาชีพ 
นักบัญชีควรมีการวางแผนว่าตนเองจะเติบโต

ในสายอาชีพไปในทิศทางใด โดยมีการ

จัดท�าแผนการพัฒนาตนเอง (Personal 

Development Plan) ซึ่งจะช่วยให้นักบัญชีได้พิจารณาเป้า

หมายของตนเองให้ถ ่องแท้ ช ่วยในการพัฒนาและรวบรวม

ความคิด ท�าให้นักบัญชีสามารถบรรลุเป้าหมายในเส้นทางอาชีพได้

การสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย

หากมีโอกาส นักบัญชีควรมีการหมุนเวียน

เปลี่ยนหน ้า ท่ีความรับผิดชอบไปในหน ่วย

งานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อให้ตนเองมีความ

รู ้ ท่ีเก่ียวกับความต้องการของธุรกิจในภาพรวม ท้ังน้ีรวมถึง

การหาประสบการณ์ในการท�างานร ่วมกับชาวต่างชาติซึ่งมี

วัฒนธรรมแตกต่างจากเราด้วย  

การให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรม      
นักบัญชีควรเข้าร ่วมการอบรมสัมมนาอย่าง

สม�่าเสมอและต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการอบรม

ท่ีเก่ียวข้องกับความรู ้ความสามารถทางด้าน

วิชาชีพบัญชี หรือทักษะทางด้านอ่ืนๆ เช่น การติดต่อส่ือสาร และ

การเป็นผู้น�า 

การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ 

นักบัญชีควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารและ

เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อท่ีเราจะได้

ทราบถึงความคาดหวังและความต้องการการ

สนับสนุนจากนักบัญชี ในการท่ีจะท�าให้หน่วยงานน้ันๆ สามารถ

บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

ท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
นักบัญชีควรใช้ประสบการณ์และความรู้ความ

สามารถของตน ในการท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่

ความส�าเร็จอย่างย่ังยืน

1.

2.

3.

4.

5.

บทความโดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการท�าบัญชี

ส

บ
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จากความจ�าเป็นในการพัฒนาตนเองของนักบัญชี 
เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นผู้ท�าบัญชีในยุคปัจจุบัน
และมุ่งไปสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี จึงได้จัด “หลักสูตร
ประกาศนียบัตร Professional Controller” ซึ่งเป็น
หลักสูตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของนักบัญชีระดับสูง โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ความรู ้ทางด ้านบัญชี ท้ังบัญชีการเงินและบัญชี
บริหาร รวมทั้งศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษี 
กระบวนการทางธุรกิจ การควบคุมภายใน การเงิน 
และการบริหารโครงการ เป็นการผสมผสานระหว่าง
ทฤษฎีและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว ่าง
วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ เข ้าร่วมการสัมมนา 
โดยการจัดอบรมหลักสูตร Professional Controller 
รุ่นท่ี 1 ได้จัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งได้
รับการตอบรับจากนักบัญชีเป็นอย่างดี โดยการจัด
อบรมรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้

 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด ้านการท�าบัญชี 
จึงขอเชิญชวนท่านในฐานะผู้ท�าบัญชีมาร่วมพัฒนาทักษะ
ความรู ้ความสามารถให้กับตัวของท่านเอง หากท่าน
สน ใจสมัคร เข ้ าอบรม “หลักสูตรประกาศนี ยบั ตร 
Professional Controller” รุ่นที่ 2 ท่านสามารถสอบถาม
ได ้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรืออ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ทาง www.fap.or.th นะคะ ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับ
หน้าทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชีจะ
ได ้น�าเสนอข้อมูลอื่นๆ ที่น ่าสนใจให ้ทุกท่านทราบเป็น
ล�าดับต่อไปนะคะ .....สวัสดีค่ะ

“

”

ผู้เข้าสัมมนาหลักสูตร Professional Controller รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส�าเร็จการอบรม หลักสูตร 
ประกาศนียบัตร Professional Controller

 เม่ือวันศุกร์ท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 สภาวิชาชีพ

บัญชีฯ ได้จัดพธิมีอบประกาศนียบัตรส�าหรบัผูผ่้านโครงการอบรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตร Professional Controller รุ่นท่ี 1

จ�านวน 49 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชัย  ชุณหวชิร นายก

สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ คุณปริศนา ประหารข้าศึก ประธาน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

เป็นผู้มอประกาศนียบัตร  พร้อมน้ี ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี

ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับประกาศนียบัตร 

และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ภายใน

รุ่นในบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นกันเอง

          จากผลส�าเร็จของโครงการในรุ่นท่ี 1 สภาวิชาชีพบัญชีฯ  

โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี จึงมีก�าหนด

จะจัดรุ่นท่ี 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่านท่ีสนใจ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
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ติบัญชีศาสตร์ คือ ศาสตร์ท่ีมีหลักเกณฑ์ทางการ

บัญชีเพื่อช้ีแจงความผิดอันมีผลมาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึน

หรือคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการโต้แย้งหรือข้อพิพาททาง

กฎหมาย “Forensic” หมายถึง ความเหมาะสมท่ีจะใช้ในช้ันศาล

ทางกฎหมาย ดังน้ัน ความหมายโดยรวมของนิติบัญชีศาสตร์ คือ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการหาเอกสารหรือหลักฐานท่ีมีผลมา

จากคดีความหรือข้อสงสัยท่ีจะเป็นคดีความทางกฎหมายทางการ

ฉ้อฉล ยักยอกหรือการทุจริตทางการเงินและการบัญชี

 “นักนิติบัญชีศาสตร์” (Forensic Accountant) คือ 

บุคคลท่ีท�าการสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานและวิเคราะห์หลัก

ฐานเพื่อสรุปเป็นรายงานในรูปของค�าอธิบาย ตาราง ตัวเลขทาง

บัญชีและการ เ งิ น ท่ี

สามารถสนับสนุนเป็น

หลักฐานในการด�าเนิน

คดีในช้ันศาลได้

นัก นิ ติ บัญ ชีศาสตร ์

นอกจากจะต้องเป็น

นักบัญชีแล้ว การมี

ความรู้ ประสบการณ์ 

ทักษะ ท่ี มีคุณสมบั ติ

ความเป็นผู ้สอบบัญชี

อิ ส ร ะ แ ล ะ / ห รื อ ผู ้

ตรวจสอบภายใน มี

ความรู้ข้ันตอนการท�า

วิจัย รวมท้ังมีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยถือว่ามีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมอย่างย่ิง นอกจากน้ีคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีควรมี คือ ความ

อยากรู ้อยากเห็น ความไม่หว่ันไหวหรือลดละส่ิงท่ีควรติดตาม 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สุขุมรอบคอบ มีการท�างานอย่าง

เป็นข้ันเป็นตอน มีระเบียบวินัย มีความเช่ือม่ัน ท่ีส�าคัญคือมี

วิจารณญาณและจริยธรรมทางวิชาชีพเป็นอย่างดี

ความเป็นมาและความส�าคัญ
 วิวัฒนาการของนิติบัญชีศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาเริ่ม

ต้นในบี พ.ศ. 2485 เม่ือ Maurice E. Peloubet เขียน

บทความเรื่อง “ Forensic Accounting : Its Place in 

Today’s Econony”  เน้นให้เห็นความส�าคัญของนิติบัญชี

ศาสตร์ในสภาวะเศรษฐกิจขณะน้ัน ต่อมาอีก Accounting : 

The Accountant as an Expert Witness “ กล่าวถึง 40 ปีคือ

ปี 2525 Francic C. Dykman เขียนบทความเรื่อง Forensic : 

บทบาทของนักบัญชีในการเป็นพยานท่ีมีความรู ้เย่ียงวิชาชีพ 

ในปีพ.ศ. 2529 The American Institute of Certified Public 

Accountants หรือAICPA ประกาศใช้แนวปฏิบัติในแนวทาง 

6 ด้านของกฎหมาย 

(  P rac t ice  A id 

# 7, out l in ing s i s 

areas of litigation)  

ปี 2535  มีการจัดต้ัง

The American Coll-

ege of Forensic 

Examiners จนต่อมา

ในปีพ.ศ. 2540 มีการ

ก่อตั้ง The American 

Board of Forensic 

Accountants และ

ในปี พ.ศ. 2543 มี

การจัดพิมพ ์ เผยแพร ่วารสาร  The Journal of Forensic 

Accounting, Auditing, Fraud and Taxation นิติบัญชี

ศาสตร์ค่อนข้างเป็นสาขาใหม่ทางการบัญชี แต่ย่ิงทวีความ

ส�าคัญมากข้ันในปัจจุบันโดยเฉพาะกิจการทางด้านการธนาคาร 

การประกันภัย และแม้แต่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือ ต�ารวจ

นิติบัญชีศาสตร์

นิ

 หลายท่านคงยังไม่เคยได้ยินค�าว่า “น ิต ิบ ัญช ีศาสตร ์” หรือยัง

สงสัยว่า “นิติบัญชีศาสตร์คืออะไร?   ที ่ผ่านมาค�าว่า “นิติบัญชีศาสตร์หรือ 

“Forensic  Accounting”   ยังไม่ค่อยเป็นที ่ร ู ้จ ักหรือแพร่หลายในประเทศไทย  

ดังนั ้นจึงขอน�าเรื ่องนี ้มาเล่าสู ่กันฟังไม่ให้ตกแทรนด์นะคะ

 ขอเริ ่มต้นมาท�าความรู ้จ ักกับความหมายของค�าต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง

และที ่มาที ่ไปของศาสตร์นี ้กันก่อนนะคะ.........

บทความโดย...

รศ.ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี
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 ข้ันตอนของงานนิติบัญชีศาสตร์หลังจากท่ีได้รับมอบ

หมายโดยท่ัวไป มี 6 ข้ันตอน ได้แก่

 1.ตรวจสอบความขัดแย้ง (Perform a conflict 

check) เป็นการตรวจสอบในทันทีท่ีมีการมาร่วมงานด้วยกัน

 2.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Perform an initial 

investigation) การตรวจสอบเบ้ืองต้นเป็นการสังเกตเพื่อหา

ข้อมูลในเบ้ืองต้นเพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบในราย

ละเอียดต่อไป ในการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นเป็นการสร้าง

ความเข้าใจให้ชัดเจนมากข้ึน

 3.พัฒนาแผนการปฏิบัติ (Develop an Action 

Plan) เป็นการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ท่ี

น่าสนใจ และเก่ียวข้อง มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อใช้ในการหาหลักฐาน

 4.รวบรวมหลักฐานที่ เ ก่ียวข ้อง (Obtain the 

Relevant Evidence) หลังจากมีการวางแผนการตรวจสอบแล้ว

ข้ันต่อไปคือการเก็บข้อมูลหลักฐานให้ได้ตามวัตถุประสงค์และ

แนวทางปฏิบัติท่ีได้วางไว้ พยายามหาหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้

มากท่ีสุด

 5.วิเคราะห์ (Perform the Analysis) เม่ือได้หลักฐาน

ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ให้น�ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธการวิเคราะห์ต่างๆ 

เช่น การค�านวณดัชนีช้ีวัดทางการเงิน การสรุปรายการท่ีมีเป็น

จ�านวนมาก การสอบทานสินทรัพย์ การค�านวณมูลค่าปัจจุบัน

เพื่อหาอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน

การวิเคราะห์ เช่น ACL , IDIEA, Data Mining ฐานข้อมูล 

การจัดท�าผังสถิติ กราฟ เป็นต้น

 6.รายงาน (Perform the Report) งานข้ันสุดท้ายคือ

การรายงาน หลังจากท่ีท�าการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานแล้ว 

ผลการวิเคราะห์ถือเป็นหลักฐานท่ีได้ผ่านการประมวลผลแล้ว 

เม่ือมีการตีความ ท่ีสามารถสรุปเห็นเหตุเป็นผลของการตรวจ

สอง โดยการรายงานอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานอ้างอิง

ครบถ้วยและพิสูจน์ได้เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป การ

รายงานควรประกอบด้วย  ลักษณะของการตรวจสอบ ขอบเขต 

วิธีการตรวจสอบ ข้อจ�ากัด สิ่งท่ีพบและข้อสรุปหรือความเห็น 

รายงานอาจมีเอกสารประกอบ ตาราง รูปหรือกราฟเพื่อให้การ

อธิบายชัดเจนย่ิงข้ึน

ขั้นตอนของงานนิติบัญชีศาสตร์

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบทความนี้ 

จะท�าให้ท่านรู้จักและคุ้ยเคยกับค�าว่า 

“นิติบัญชีศาสตร”์ มากข้ึนนะคะ.....

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท�างานของนักนิติบัญชีศาสตร์มักจะขึ้นอยู่กับข้อ

พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับด้วยความรู้ คุณสมบัติและประสบการณ์ของนักนิติบัญชีศาสตร์ 

การท�างานของนักนิติบัญชีศาสตร์ในกรณีใดกรณีหนึ่งควรปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นของ

กระบวนการตรวจสอบ จะท�าให้การท�างานงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถลดต้นทุน

โดยรวมเมื ่อเทียบกับประโยชน์ที ่จะได้รับมากขึ ้น เพราะนักนิติบัญชีศาสตร์สามารถ

ให้บริการในด้านต่างๆได้อย่างทันเวลา เช่น การตรวจสอบเพื่อให้พบการทุจริต การพบ

เนื้อหาที่ท�าให้เกิดความเสียหาย ช่วยให้มีการเจรจาต่อรองและสามารถประเมินความเสีย

หายในเบื้องต้นได้ เป็นต้น 

ประโยชน์จากนิติบัญชีศาสตร์
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อะไรใหม่ๆ ใน COSO 2013  
กรอบแนวทางการควบคุมภายในชุด Update ล่าสุด

          ถึงเวลาแล้วมีนักบัญชีทั้งหลายต้องหันกลับมาศึกษาอย่างจริงจังว่า COSO 2013 มีอะไร ท�าไมองค ์กร
ที่ เ ช่ียวชาญเร่ืองระบบการควบคุมภายในระดับมาตรฐานสากลหรือที่ เ รียกกันคุ ้นๆ ว ่า  COSO จึงประกาศ
ใช้ COSO 2013 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2013 ที่ผ่านมา

มาอย่างสดๆ ร้อน จึงอดไม่ได้ท่ีต้อง Update พวกเรานักบัญชีไม่ให้ตก Trend กับเขา มาตรฐานสากลระดับโลกของ

กรอบแนวทางการควบคุมภายใน ซึ่งเคยมี 5 องค์ประกอบ  ประกาศมาต้ังแต่ปี 1992 ได้ Update โดยคงเป็น 5 องค์

ประกอบเดิม แต่เพ่ิมเติม 17 principle  และเสริมอีก 91 Point of Focus ให้แข็งแรงมากข้ึน  COSO ได้จัดจ�าหน่าย 

เป็นหนังสือถึง  3 เล่ม คือ เน้ือหาและวิธีการประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งนักบัญชีควรซื้อหามาครอบครองไว้ โดยขณะท่ี

ผู ้เขียนก�าลังเขียนบทความน้ีก็พยายามต้ังหน้าต้ังตาอ่านให้เข้าใจท้ังหมดอย่างท่องแท้  เพื่อตาม Trend ของ COSO 2013 

มาตรฐานสากล เรียกว่า 

เขียนไป อ่านไป กันเลยที

เดียว..

 สิ่งท่ีเคยสงสัยกันว่า 

ระบบการควบคุมภายในจะ

มีประสิทธิผลหรือไม ่ต ้อง

ประเมินจากส่ิงใด หลัก

เ ก ณ ฑ ์ ใ ด ป ร ะ ก อ บ บ ้ า ง

จึงมีค�าตอบแล้วท่ี COSO 

2013 ท่ี ให ้แนวทาง ท่ี

ชัด เจนมากจนถึงบางอ ้อ

เลยทีเดียว เพราะได้  91 

Point of Focus  เป็นส่วน

ขยายรายละเอียดของ 17 

Principle  ให้น�าไปพิจารณา

ดูกันเอาเองได้เลย 

 แ ถ ม ยั ง ช้ี แ น ะ วิ ธี

ประเมินอย่างละเอียดไว้ใน

หนังสือเล ่ม  I l lustrative 

Too l s  f o r  A s se s s i ng 

Effectiveness of a System of Internal Control  โดยให้ประเมิน 0P00000000000000000oint of Focus แต่ละชุดว่าสามารถตอบ

โจทย์ว่า แต่ละ Principle น้ัน มีประสิทธิผลหรือไม่ จากน้ันจึงค่อยสรุปผลการประเมินว่า 5 องค์ประกอบมีประสิทธิผลหรือไม่อีกครั้ง 

 

 สิ่งใหม่ใน COSO 2013  ในองค์ประกอบของ Control Environment  เน้นให้องค์กรแสดงออกอย่างชัดเจนถึง

ค�าม่ันสัญญาในเรื่องท่ีจะธ�ารงค์ไว ้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะต้องมีส ่วนประกอบของการกระท�าหลายอย่าง เช ่น ท่าที

การแสดงออกของผู ้บริหารถึงความซื่อสัตย์ การจัดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีดี เป็นต้น รวมท้ังเน้นการแสดงออกของคณะ

กรรมการบริษัท ในความอิสระจากฝ่ายจัดการในการก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยให้มีจ�านวนกรรมการอิสระอย่าง

เพียงพอเหมาะสม

เมื่อ

บทความโดย...คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี
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จุดเด่นที่สุด น่าจะเป็นในองค์ประกอบของ Risk 
Assessment ในเร่ือง การต้องประเมินความเสี่ยง
เชิงทุจริต Fraud Risk Assessment เข้าไปด้วย  
ซ่ึงเพิ่มเติมจากการประเมินความเส่ียงด้านธุรกิจ 
(Bus iness R isk Assessment)  ดังนั้น การ ท่ี
จะมองว่าองค์กรใด ๆ มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผลหรือไม่ จะต้องมองการบรรลุด้านธุรกิจ
ขององค์กร และต้องเป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตด้วย  โดยต้องมีการพิจารณารูปแบบของการ
ทุจริต, ประเมินสามเหลี่ยมของการก่อทุจริต นั่นคือ 
ประเมินแรงกดดันที่เป็นแรงจูงใจ ประเมินโอกาส
ที่ในท�าสิ่งที่ ไม่เหมาะสม รวมทั้งประเมินแนวคิด
เหตุผลที่อาจจะท�าสิ่งที่ไม่เหมาะสม

 เพียงแค่ 3 จุด เน้นๆ ท่ีเพิ่มเติมข้ึน ตามท่ีได้กล่าว

มาแล้ว ก็คงท�าให้นักบัญชีต้องผวาไปตามๆ กัน ในการท่ีจะ

ต้องผวาดข้ึนมาวิเคราะห์เจาะลึกดูแลอย่างเข้มข้นข้ึน เพ่ือผลัก

ดันให้องค์กรมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตาม 

COSO 2013

 จุดเน้นใหม่ ๆ  ยังมีอีก เช่น ในหมวด Control Activities

ยังเน้นให้ดูแลระบบการควบคุมโดยทั่วไปของระบบสารสนเทศ

อีกด้วย แสดงว่า COSO 2013  ก�าลังเน้นให้มองระบบงาน

ธุรกิจเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกันระบบสารสนเทศท่ีใช้ปฏิบัติงาน

ในระยะน้ันๆ ด้วย  ก็ถึงเวลาแล้วท่ีระบบบัญชีต้องดูแลให้ดี

ในเรื่อง Access Authority, การใช้ user id  และ password  

การแบ่งแยกหน้าท่ี  เป็นต้น 

 ผู้เขียนมีเนื้อที่การเขียนน้อย ทั้งๆ ที่ยังมีสิ่งเด็ดๆ ของ

COSO 2013 อีกมากมาย จึงอยากเชิญชวนนักบัญชีทั้งหลาย

ให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง Update ความรู้ของแนวทางระบบการ

ควบคุมภายใน COSO 2013 ซ่ึงสภาวิชาชีพนักบัญชีมีหลักสูตร

นี้เปิดอบรมให้นักบัญชีแล้วค่ะ เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดในเดือน

กันยายนนี้นะคะ  ติดตามเข้าอบรมได้เลยนะคะ..

 โดย ”หลักสูตร COSO  2013  กรอบแนวทาง
ระบบการควบคุมภาย ใน ใหม ่ล ่ าสุด”   จะมีการจัดสัมมนา
ในวันที่  20-21 กันยายน 2556 มีบรรยายภาคทฤษฎี  1 
วั น แ ล ะ W o r k s h o p  1  วั น ส า ม า ร ถ ส มั ค ร ไ ด ้ ที่ ส ภ า วิ ช า
ชีพบัญชีฯ 

“

”

หลักสูตรอบรมสัมมนา  
ด้านการวางระบบบัญชี ที่น่าสนใจ

 จากท่ีได้อ่านบทความมาแล้ว

หากท่านใดสนใจหลักสูตร COSO 

2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุม

ภายในใหม่ล่าสุด จัดข้ึนในวันท่ี 

20-21 กันยายน 2556 มีบรรยาย

ภาคทฤษฎี 1 วันและWorkshop 

1 วัน

หลักสูตร ระบบการป้องกันการทุจริต
กับนิติบัญชีศาสตร์
        คร้ังแรก!!!  ท่ีท่านจะได้พบกับ

ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรม

ของผู ้ท่ีเข้ามาเป็นพนักงานของท่าน

ในองค์กรรวมท้ังสัญญาณอันตราย

ในการทุจริต ด้วยเหตุน้ี สภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัด

หลักสูตร โครงการอบรมระบบ

การป้องกันการทุจริตกับนิติบัญชี

ศาสตร์ จัดข้ึนในวัน อาทิตย์

ท่ี 13 ตุลาคม 2556

การอบรบเชิงปฏิบัติการ (Workshop)   
เทคนคิพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบญัชี
 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นกระบวน

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบด้วย

ข้อมูลทางการเงิน แบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ การบันทึก

ทางการบัญชี รายงาน  ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ 

ท่ีได้น�ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน  เพื่อฝ่าย

จัดการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอันอยู่ใน

ความรับผิดชอบของต้นให้ลุล ่วงไป

ได้ด้วยดี  จัดข้ึนในวันท่ีเสาร์และวัน

อาทิตย์ กันยายน 2556

ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ใน www.fap.or.th 
หรือสมัครและสอบถามได้ท่ีเบอร์ 
02-6852500 ต่อ 2526 2583 2555 2560 2575 
Email: Marketing@fap.or.th,training@fap.or.th
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Audit Quality Focus
การปฏิบัติงาน (ตอนที่1)

 ส�าหรับองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติงานมีเน้ือหา

ครอบคลุมถึงเรื่องท่ีส�านักงาน/ผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติไว้ดังน้ี

 • การวางแผน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน

 • การปรึกษาหารือ

 • ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

 • การสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

 การ ท่ีส� า นักงาน/ผู ้ สอบบัญชีจะปฏิ บั ติ งานให ้ ได ้

คุณภาพอย ่างสม�่าเสมอ จ�าเป ็นต ้องก�าหนดนโยบายและ

วิธีปฏิบัติขององค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้ม่ันใจ

ว ่าส�านักงาน/ผู ้สอบบัญชีมีการปฎิ บัติในเรื่องข ้างต ้นอย ่าง

สม�่าเสมอท้ังองค์กร โดยเริ่มต้ังแต่ก�าหนดบทบาทของผู ้สอบ

บัญชีผู้รับผิดชอบงาน ซึ่งเป็นผู้น�าของกลุ่มผู้ปฎิบัติงานตรวจสอบ

ให้ชัดเจน

       การวางแผน ถือเป็นข้ันตอนส�าคัญท่ีจะก�าหนด

ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ รวมท้ังเป็นการมอบหมาย

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงานแต่ละคนให้เหมาะ

สม ท้ังความรู้ ประสบการณ์ และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ  

และเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นเก่ียวกับความเป็นอิสระและความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงท่ีมีสาระส�าคัญซึ่งได้

พิจารณาไว้ในข้ันตอนการตอบรับงานและคงไว้ซึ่งงาน ยังมี

ความเหมาะสมหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร 

 

        การควบคุมงาน เป็นการติดตามความคืบหน้า

ของงาน และพิจารณาหากมีประเด็นส�าคัญท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

ปฏิบัติงานท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนแผนส�าหรับงานน้ันหรือไม่ และ

งานทุกงานของส�านักงานต้องได้รับการสอบทานผู ้รับผิดชอบ

งานต้องม่ันใจว่ามีการปฎิบัติโดยตามข้ันตอนการสอบทานงานท่ี

ส�าคัญโดยครบถ้วน 

 ส�าหรับฉบับนี้ จะกล่าวถึงองค์ประกอบที่ 5  ของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 

ฉบับที่ 1 (TSQC1) คือ ด้านการปฏิบัติงาน

 1. ความรับผิดชอบของผู้น�าต่อคุณภาพภายในส�านักงาน

 2. ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง 

 3. การตอบรับงานและคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ

 4. ทรัพยากรบุคคล 

 5. การปฏิบัติงาน  (Engagement Performance)

 6. การติดตามผล

          การปรึกษาหารือ ในเรื่องท่ียากและซับซ้อน

กับผู้เช่ียวชาญภายในหรือนอกส�านักงานท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม

เป็นเรื่องจ�าเป็นในบางกรณีรวมถึงอาจมีประเด็นท่ีจะท�าให้เกิด

ความคิดเห็นที่แตกต่าง ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงาน  เช่น 

 • การตีความและวิธีปฏิบัติของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี

 • ความคิดเห็นท่ีแตกต่างซึ่งเกิดจากผลการปฏิบัติงาน 

กับกระบวนการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน

 • ข้อก�าหนดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี  เป็นต้น

 ดังน้ัน การปรึกษาหารือ และความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  

ควรท่ีจะก�าหนดข้ันตอนปฎิบัติ และจัดท�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้

ชัดเจน และเหมาะสม 

 ส�าหรับฉบับนี้ องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน  ยังไม่ได้

กล่าวถึงเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (Engagement 

Quality Control Review - EQCR)   ดังนั้น ฉบับหน้ามาติดตาม

ดูว่า EQCR คืออะไร? มีลักษณะและขอบเขตปฏิบัติงานเป็น

อย่างไรบ้าง  

มีจ�าหน่ายแล้ว!!! คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ส�าหรับส�านักงานขนาดกลาง

และขนาดเล็ก พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มใน CD  
ในราคาเล่มละ 500 บาท ส�าหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

มีส่วนลด   ซึ่งผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชี 
สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม TSQC1 

ได้ทันที ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ

”

“

บทความโดย...ฝ่าย TSQC1
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การเปลี ่ยนแปลง
ของว ิชาช ีพต ่างๆ

 สัปดาห ์ที่ ผ ่ านมานอกเหนือจากข ่ าวการ เมือง ใน
ประ เทศแล ้ว  ข ่ าวทาง ธุร กิจที่ น ่ าสน ใจข ่ าวหนึ่ ง ในต ่ าง
ประเทศคือการที่ Jeff Bezos CEO ของ Amazon
 เข้าไปซื้อกิจการหนังสือพิมพ์ Washington Post ซึ่ง

ถือเป็นสถาบันทางด้านส่ือสารมวลชนท่ีเก่าแก่และน่าเช่ือถือ

แห่งหน่ึงของสหรัฐอเมริกา ณ ขณะน้ีอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าหน้า

หรือรูปโฉมของ Washington Post จะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่

การเข้าซื้อกิจการในครั้งน้ีประกอบกับกระแสการเปล่ียนแปลง

ของปัจจัยต่างๆ ท่ีทวีความรุนแรงและส�าคัญมากข้ึนตลอดเวลา 

ท�าให้เราเริ่มเห็นและตระหนักได้แล้วนะครับว่า วิชาชีพต่างๆ ท่ี

ด�ารงอยู่มานานอย่างม่ันคงอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนไปครับ 

 ท่ีผมหมายถึงวิชาชีพท่ีด�ารงอยู่มาอย่างยาวนานและ

ม่ันคงน้ัน ท่านผู้อ่านลองนึกถึงวิชาชีพต่างๆ อาทิเช่น ครู (ท่ีมี

มาก่อนคริสตกาล) หรือ แพทย์ (ท่ีมีมาก่อนยุคประวัติศาสตร์) 

หรือ นักหนังสือพิมพ์ (ท่ีมีมาต้ังแต่ป ี 1400) หรือ นักบัญชี 

(ท่ีวิชาชีพบัญชีเริ่มมีมาอย่างจริงจังต้ังแต่สมัย Renaissance) 

วิชาชีพต่างๆ เหล่าน้ีถือเป็นวิชาชีพท่ีเก่าแก่และมีมานานเป็น

ร้อยเป็นพันปี ประเด็นส�าคัญคือจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ท่ีก�าลังเกิดข้ึนในปัจจุบันจะท�าให้รูปแบบและการด�าเนิน

งานของวิชาชีพเหล่าน้ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 จริงอยู ่นะครับว ่าการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพต่างๆ 

นั้นคงไม่ได้เป็นไปในลักษณะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ หรือ

เปลี่ยนแปลงในทันที แต่ผมเช่ือว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

หรือ ท่ีเราเรียกว่า Megatrends ย่อมต้องส่งผลต่อผู้ท่ีประกอบ

วิชาชีพต่างๆ เหล่าน้ีไม่มากก็น้อย

 การเปลี่ยนแปลงต ่างๆ ท่ีส�าคัญหรือท่ีเราเรียกว ่า

Megatrends น้ันก็มีหลายส�านักหรือหน่วยงานท่ีออกมา

พยากรณ์กันไว้ครับ ส่วนตัวผมเองท่ีคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อ

การท�างานในวิชาชีพต่างๆ น้ันก็มีหลายประการ อาทิเช ่น 

เรื่ องของเทคโนโลยี ท่ีก� าลั ง เปลี่ ยนแปลงและพลิกโฉมใน

หลายๆ วิชาชีพ การท่ีซี อีโอของ Amazon เข ้ามาซื้อสื่อ

เก่าอย่าง Washington Post น้ัน สาเหตุหน่ึงก็มาจากการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู ้อ่าน ท่ีท�าให้

วงการหนังสือพิมพ์ทรุดตัวและหลายๆ ส�านักต้องปิดตัวหรือ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตัวเองไป

 ผมลองหันมาดูใกล้ๆ ตัวอย่างวิชาชีพบัญชีกันบ้าง

นะครับ ท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เราผลิต

บุคลากรในวิชาชีพบัญชีออกไปปีละไม่ต�่ากว่า 200 คน ส่ิงหน่ึง

ท่ีเราพบคือจากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท�าให้ทักษะใน

วิชาชีพของนักบัญชีรุ ่นใหม่ต้องเปลี่ยนไป ต้ังแต่อดีตมาเรามี

ความเข้าใจว่านักบัญชี ควรจะเป็นผู้ท่ีสามารถอยู่กับตัวเลขได้ 

(อย่างน้อยไม่เห็นตัวเลขเยอะๆ แล้วเป็นลม) มีความละเอียด

รอบคอบ เป็นผู้ท่ีช่างสังเกต อีกท้ังยังควรเป็นผู้ท่ีมีความขยัน 

อดทน และมุ่งม่ัน 

 จริงอยู ่ ท่ีคุณสมบัติต่างๆ ข้างต้นยังคงต้องมีอยู ่ใน

นักบัญชี แต่จาก Megatrends ต่างๆ ท�าให้นักบัญชีในอนาคต

ไม่สามารถท่ีจะเป็นผู ้ ท่ีเพียงแต่รู ้ลึกในวิชาชีพของตนเท่าน้ัน 

(จริงๆ ไม่ใช่แต่เฉพาะนักบัญชีหรอกครับ) แต่ความรู้กว้าง และ

ความสามารถในการผสมผสานระหว่างส่ิงท่ีรู ้ลึกเข้ากับสิ่งท่ีรู ้

กว้างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กลายเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นและส�าคัญ

ส�าหรับทุกวิชาชีพ ท่ีน่าสนใจคือมีกระแสท่ีว่าในอนาคตการท่ีจะ

เช่ียวชาญแต่เฉพาะในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอาจจะไม่เพียงพอแล้ว 

Trans-Disciplinarity หรือความรอบรู้ในหลายๆ วิชาชีพหรือ

ศาสตร์กลายเป็นทักษะท่ีส�าคัญส�าหรับอนาคต

 จากกระแส Megatrends ในเรื่องของการแพร่กระจาย

ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

อย่างรวดเร็ว ก็ท�าให้นักบัญชียุคใหม่ต้องเปลี่ยนไป นักบัญชี 

(รวมท้ังวิชาชีพอ่ืนๆ) จะไม่สามารถอยู่แต่เฉพาะในศาสตร์หรือ

วิชาชีพของตนเองได้ ทักษะในการเรียนรู ้อย่างต่อเน่ืองตลอด

เวลาเป็นสิ่งส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนรู ้ในสิ่งท่ีใหม่

และไม่คุ้นเคย

 จริงๆ ยังมีอีกหลาย Megatrends ท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อวิชาชีพต่างๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Green 

Economy หรือ Emerging New Customers หรือ ความ

ส�าคัญของภาคราชการ หรือความเช่ือมโยงของเศรษฐกิจต่างๆ 

และปัจจุบันองค์กรวิชาชีพต่างๆ ก็ได้หันมาให้ความสนใจต่อ

การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพของตนเองให้พร้อมท่ีจะรองรับ

ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ตัวอย่างเช่น สภาวิชาชีพ

บัญชี ก็ก�าลังจะจัดงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ (ครั้งที่ 19) 

ในเ ร่ือง “2020s Where We Are? บทบาทของนักบัญชี

ในทศวรรษหน ้า”  ในช ่วง

ปลายปีน้ี เพื่อน�าเสนอให้เห็น

ถึงบทบาทของวิชาชีพบัญชี

ในทศวรรษหน้า (ติดตามราย

ละเอียดเพ่ิมเติมได ้ที่  www.

fap.or.th)

โดย...รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

ขอบคุณที่มาจาก.. 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
วันที ่ 13 สิงหาคม 2556
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การบัญชีบริหาร   
เครื่องมือส�าหรับ ผู้น�าองค์กรยุคใหม่  ( ตอนที่ 3 ) 

ฉบับที ่แล้วเราได้ร ู ้ก ันแล้วนะค่ะว่า วัตถุประสงค์ในการวางแผนและประโยชน์

ของการวางแผน ฉบับนี ้ เราจะมาพูดถึงเรื ่องกระบวนการวางแผน กันค่ะ

บทความโดย..คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร

ผู้ปฏิบัติงาน ในการวางแผนจะต้องก�าหนดไว้อย่าง

ชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานและแต่ละคนจะต้องท�าอะไร

บ้างและท�าอย่างไรให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต และขณะเดียวกันก็ระบุไว ้ด้วยว่าหากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องปรับแผนอย่างไร 

เพราะว ่าการวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันถึง

การกระท�าในอนาคต ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนจึง

มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของงาน ขั้นตอนการ

วางแผนจึงคล้ายกับขั้นตอนการตัดสินใจซึ่งมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์สถานการณ์ 

เช่น  การหาข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

วางแผน การแปลความหมายของข้อมูลท่ีได้ 

และการสรุปผลเก่ียวกับข้อมูลท้ังหมดส�าหรับ

น�ามาใช้ในการตัดสินใจก�าหนดเป็นแผนข้ึนมา การวิเคราะห์จะ

ต้องรวมถึงสถานการณ์ในอดีตสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและรวม

ถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การวิเคราะห์

สถานการณ์จะต้องแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การและ

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ สภาพแวดล้อมภายในเป็น

ปัจจัยท่ีองค์การสามารถควบคุมได้ เช่น ระบบงาน ความรู้ความ

สามารถของคนในองค์การ เงินทุน ปรัชญาการบริหาร เครื่องจักร

อุปกรณ์ท่ีมีอยู่และอ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียท่ีองค์การมี

อยู่ในปัจจุบัน ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยท่ีองค์การ

ควบคุมไม่ได้ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค วิธีการของคู่แข่งขัน 

สภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น การวิเคราห์สถานการณ์

จะท�าให้รู้ว่าปัจจัยภายในองค์การน้ันมีสิ่งใดท่ีดีอยู่แล้วจะส่งเสริม

ให้ดีย่ิงข้ึน สิ่งใดท่ีเป็นข้อเสียจะได้แก้ไขและปรับเปลี่ยนใหม่ 

ส่วนปัจจัยภายนอกท�าให้รู ้ว่าจะวางแผนอย่งไรให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์หรือหาว่าปัจจัยภายนอกดังกล่าวน้ันกระทบต่อการ

วางแผนอย่างไร

การก�าหนดวัตถุประสงค์ของแผน 

ผู้ท�าแผนจะต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้หลายๆ 

วัตถุประสงค์และก�าหนดแผนไว้หลายๆ แผน ข้ันตอนน้ีต้องอาศัย

ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

จากคนหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติ 

และใช้เวลามาก กว่าจะได้วัตถุประสงค์และแผน วัตถุประสงค์

ของแผนเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดเพราะเป็นเสมือนจุดหมายปลาย

ท่ีท่ีจะไปถึง การก�าหนดวัตถุประสงค์ก็จะต้องชัดเจน แน่นอน 

เฉพาะเจาะจง ค่อนข้างสูงและสามารถท�าได้จริง ขณะเดียวกัน

จะต้องก�าหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์น้ัน สอดคล้อง

กับระบบงานและหน่วยงาน ส่วนแผนก็คือ การกระท�าหรือวิธี

การท่ีผู้บริหารต้ังใจท่ีจะน�ามาใช้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ี

ก�าหนดจะต้องก�าหนดไว้หลายๆ แผนแต่ละแผนจะท�าให้ได้ตาม

เป้าหมายอย่างไร จะใช้ทรัพยากรอย่างไร มีอุปสรรคต้องแก้ไข

อย่างไร

การประเมินวัตถุประสงค์และแผน

การประเมินก็คือ การหาคุณค่าของวัตถุประสงค์

แต่ละอย่างและแผนแต่ละแผน แต่ละวัตถุ

ประสงค์และแต่ละแผนย่อมมีท้ังผลดีผลเสีย 

หากสามารถรู ้ข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนก็ย่อมไม่มีปัญหาในการ

ตัดสินใจเลือก แต่ถ้าไม่ชัดเจน ผู้บริหารจะต้องจัดล�าดับความ

ส�าคัญของวัตถุประสงค์และแผน การประเมินอาจท�าในรูปของ

กรรมการหรือทีมพิเศษท่ีจัดต้ังเป็นการเฉพาะท่ีประกอบด้วย

บุคคลท่ีมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ต่างๆ กัน

1.

2.

3.
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การเลือกวัตถุประสงค์และแผน 

หากในช้ันการประเมินได้ด�าเนินการอย่างถูก

ต้องเหมาะสม การเลือกก็ไม่ยากเพราะมีข้อมูล

ต่างๆ พร้อมอยู ่แล ้ว แต่ถ ้าข้ันการประเมิน

ไม่ชัดเจนก็อาจยากท่ีจะตัดสินใจเลือกทางใดทางเลือกหน่ึง

ตามปกติการเลือกแผนใดแผนหน่ึงมักจะอาศัยประสบการณ์เป็น

ส�าคัญ แต่ก็ต้องระมัดระวังว่าดุลพินิจโดยอาศัยประสบการณ์

อย่างเดียวไม่พอ การติดสินใจเลือกจะต้องก�าหนดมาตรการว่าจะ

ใช้วิธีใดระหว่างแผนท่ีดีท่ีสุด หรือแผนท่ีเหมาะสมท่ีสุดท้ังน้ีแล้ว

แต่ข้อมูลท่ีมี

การน�าไปใช้ 

เม่ือเลือกวัตถุประสงค์และแผนแล้ว ผู้บริหาร

จะต้องน�าไปใช้ การเลือกแผนท่ีดีท่ีสุด อาจไม่

ได้ประโยชน์เลยถ้าการน�าไปใช้ไม่เหมาะสม

สิ่งส�าคัญก็คือ ผู ้ใช้แผนจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนและต้องมี

ทรัพยากรอย่างเพียงพอและขณะเดียวกันทุกคนควรมีส่วนร่วม

ในการวางแผนต้ังแต่ต้นด้วย การน�าแผนไปใช้จึงจะประสบผล

ตามต้องการ

การตรวจสอบและควบคุม 

การน�าแผนไปใช้มักจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

มีกระบวนการท่ีแน่นอน และเกิดข้ึนเป็นประจ�า

หากไม่มีการตรวจสอบและควบคุมผลงานท่ีเกิด

ข้ึนจริงอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การตรวจสอบและควบคุม

ท�าให้รู้ว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรบ้าง หรือต้องมีการปรับเปล่ียน

อย่างไร หากสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาด

คะเนล่วงหน้า

ฉบับหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่า  
เครื่องมือในการวางแผน มีอะไรกันบ้าง...

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

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

  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

4.

5.

6.

หล ักส ูตรอบรมส ัมมนา   

ด ้านการบัญชีบริหารที ่น ่าสนใจ

IR Professional 
Certif ication Program 

โครงการอบรม.. .น ักลงท ุนส ัมพ ันธ ์ม ืออาช ีพ

	 งานนักลงทุนสัมพันธ์	คือ	กลยุทธ์การบริหารท่ีส�าคัญ

ซ่ึงผสมผสานกันระหว่างหลักการทางด้านการเงิน	 การส่ือสาร	

การตลาดและการประชาสัมพันธ์	 เพื่อจัดการกับสาระส�าคัญ

ของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ท่ีต้องการ	 	 	 โดยมีจุดประสงค์ท่ี

จะเพิ่มมูลค่าของบริษัท	 และสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทไป

ยังตลาดหลักทรัพย์	

	 ด้วยเหตุนี้	สภาวิชาชีพบัญชี	

ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงจัดหลักสูตร	

IR	Professional	Certification	

Program	รุ ่นท่ี	2	ข้ึน	ในวันท่ี16-17	

,30-31	สิงหาคม	และ	13-14,28	

กันยายน	2556	(	รวม	7	วัน	)	
 ท่านผู ้สนใจสามารถดูราย
ละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน www.fap.or.th 
หรือสมัครและสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-6852500  
ต ่อ 2526 2583 2555-2560 2575 
Email: markeitng@fap.or.th, training@fap.or.th

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

Business Management 
For Internal Audit  
 การตรวจสอบภายในเป ็นเครื่องมือท่ีส�าคัญของ

ฝ่ายบริหารในการควบคุมการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ปัจจัยส�าคัญ

ประการหน่ึงท่ีจะท�าให้งานตรวจสอบภายใประสปความส�าเร็จ 

คือ ผู้บริหารสามารถน�าผลผลิตลองงานตรวจสอบภายในไป

ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่า

เพิ่มละความส�าเร็จแก่องค์กร 

 ด้วยเหตุน้ี สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงจัดหลักสูตร 

Business Management For Internal

Audit  ข้ึน ในวันท่ี 7-8 / 14-15 

พฤศจิกายน 2556 ( รวม 4  วัน ) 

 ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ใน www.fap.or.th หรือสมัคร
และสอบถามได้ท่ี เบอร์ 02-6852500  
ต่อ 2526 258 3 2555-2560 2575  
Email: markeitng@fap.or.th, training@fap.or.th
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ตารางหล ักส ูตรอบรมส ัมมนา
ข้อมูล ณ วันที่  1 กันยายน 2556

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

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ก.ย.

2556

อา. 15 ก.ย. 56 

09.00-17.00 น.

Corporate Finance  รุ่นท่ี 2/56 

บรรยายโดย :  คุณศรัณย์  สุภัคศรัณย์

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

สถานที่ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

- 6.30 3 3.30

พ. 18 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

เทคนิคการจัดท�าและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.  รุ่นที่ 3/56

บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ 

                 และวิทยากรจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านท�าบัญชี

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

- 6 - 6

พฤ. 19 ก.ย. 56 

13.15-16.30 น.

ศ. 20 ก.ย. 56 

09.00-17.00 น.

การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่ (ภาคปฏิบัติ) รุ่น4/56 

บรรยายโดย : อาจารย์ณัฐเสกข์  ฉิมโฉม

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

9 0.30 9 0.30

ระหว่างวันที่

20,26-27 ก.ย. 56 

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  รุ่นที่ 2/56 วิชา การบัญชี 1 (3 วัน)

บรรยายโดย :  คุณพจนัคร   ปักษี/ คุณไพศาล   บุญศิริสุขะพงษ์

                  คุณวันดี   ลีวรวัฒน์

สมาชิก 3,400 บาท บุคคลท่ัวไป 3,600 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

18 0.30 18 0.30

ศ.-ส. 20-21 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด 

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 

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

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

สถานท่ี ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

- 12 - 12

ศ. 20 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด  (วันแรก)

หัวข้อ  บรรยายภาคทฤษฎี

บรรยายโดย :  รศ.อุษณา  ภัทรมนตรี CPA                       

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

สถานท่ี ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

- 6 - 6

ส. 21 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด  (วันที่สอง)

หัวข้อ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

บรรยายโดย :  คุณสุวิมล  กุลาเลิศ CPA, CIA, CRMA                    

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

สถานท่ี ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

- 6 - 6

ส. 21 ก.ย. 56 

09.00-17.00 น.

เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่ส�าคัญ รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย :  คุณบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

6 0.30 6 0.30

ส.21 ก.ย. 56

09.00-17.00 น.

บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC  รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย :  คุณศรัณย์   สุภัคศรัณย์

สมาชิก 599  บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

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.ย.

2556

ส.-อา.

21-22, 28-29 ก.ย.

และ5-6, 12-13

19-20 ,26 ต.ค. 

และ 2 พ.ย. 56

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพ่ือรบัวุฒบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน (หลกัเตม็ 11 วัน) รุ่นที ่9/56

บรรยายโดย :  สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 

บรรยายโดย :  รศ.ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ/ คุณพรรณี  วรวุฒิจงสถิต

                  ดร.พรสิริ  ปุณเกษม/ คุณวันชัย  พิทักษ์กรณ์

                  คุณวิภาวรรณ  ประมูลความดี/ คุณศิวะรักษ์  พินิจารมณ์

                  คุณสุวิมล  กุลาเลิศ/ คุณอ�านวย  อุทัยรังษี

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

- 71 33 38

อา. และ ส.

22 และ 28 ก.ย. 56

09.00-17.00 น.

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน  รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย : คุณสุวิมล กุลาเลิศ

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

- 2 - 12

อา. 22 ก.ย. 56

09.00-17.00 น.

งบประมาณเพ่ือการวางแผน และท�าก�าไร  รุ่นที่ 2/56                  

บรรยายโดย : ผศ.สมชาย ศุภธาดา

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

4 0.30 4 0.30

อ. 24 ก.ย. 56

09.00-16.30 น.

การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจทั่วไปรุ่นที่ 3/56 

บรรยายโดย :  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

3 3 3 3

พ. 25 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

รู้ใช้ เข้าใจงบการเงิน 

บรรยายโดย :  คุณจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา/ คุณพรนภา  ทรัพย์ดี

สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

6 0.30 6 0.30

พฤ.-ศ.

26-27 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

การวางแผนการตรวจสอบ ตาม TSA ใหม่ (ภาคปฎิบัติ)   รุ่นที่ 3/56

บรรยายโดย :  คุณชาญชัย   ชัยประสิทธิ์/ คุณจิรณัฐ   กูลมงคลรัตน์

ลงทะเบียนทั้ง 3 หลักสูตร (หลักสูตร 6 วัน) ท่านสามารถเลือกรุ่นที่จะเข้าอบรมได้ 

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

หลักสูตร 2 วัน 

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

11.30 0.30 11.30 0.30

ส.-อา.

28-29 ก.ย. 56

09.00-16.30 น.

เทคนิคพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้

บรรยายโดย :   รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ               

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

11.30 0.30 11 1

จ.-อ. 30 ก.ย และ 

1 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA   รุ่นที่ 2/56  วิชา การบัญชี2 (2 วัน)

บรรยายโดย :  รศ.นิพันธ์   เห็นโชคชัยชนะ

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

12 0.30 12 0.30

ต.ค.

2556

อ. 1 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น.

TFRS for NPAEs “ประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (สาขาชลบุรี)

บรรยายโดย :  ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ

ช�าระภายในวันที่ 6 ก.ย. 56    สมาชิก     -   บาท บุคคลทั่วไป 1,400 บาท (รวม VAT)

ช�าระภายหลัง วันที่ 9 ส.ค. 56 สมาชิก 1,600 บาท บุคคลทั่วไป 1,800 บาท (รวม VAT)

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

6 0.30 6 0.30

ทุกวันพฤหัสบดีที่

3, 10, 17, 24

และ31 ต.ค. 56 

18.00-20.00 น.

ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทยรุ่น 2/56

บรรยายโดย :   คุณจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา

สมาชิก 1,600  บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

- - - -
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เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ต.ค.

2556

ระหว่างวันที่

1-25 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น.

โครงการอบรม TFRS ทกุฉบบั ส�าหรับอาจารย์ผู้สอบวิชาบญัชีทัว่ประเทศ (Train the trainer)

บรรยายโดย :  บรรยายโดย :  คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี, คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

ฟรี !! เฉพาะอารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ในมหาวิทยลัยทุกระดับ

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

120 0.30 120 0.30

ส.-อา.

5-6 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น.

เทคนิคการตรวจสอบบัญชี สินทรัพย์และหนี้สิน : ข้ันต้น

บรรยายโดย :  คุณธนวรรณ  ธรรมนูญรักษ์/ คุณสุภาภรณ์  กิตติทนนท์ชัย

                  คุณปัญญาพร  ไวท์ยางกูร

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

12 0.30 12 0.30

ส. 5 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น.

การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจโรงแรม,อพาร์ทเม้นท์, ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์  (สาขาขอนแก่น)

บรรยายโดย : ผศ.สมชาย ศุภธาดา

ช�าระภายในวันที่ 23 ก.ย. 56 สมาชิก 1,300 บาท บุคคลทั่วไป 1,700 บาท (รวม VAT) 

ช�าระภายหลังวันที่ 9 ส.ค. 56 สมาชิก 1,700 บาท บุคคลทั่วไป 2,100 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี ห้องหน้าเมือง ช้ัน 3 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ

จ. 7 ต.ค. 56

09.00-17.00 น.

ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด รุ่นทีี่ 3/56

บรรยายโดย :  ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

6 0.30 6 0.30

พ. 9 ต.ค. 56

09.00-16.30 น.

เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รุ่นทีี่ 2/56

บรรยายโดย :   คุณสาโรช ทองประค�า

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

- 6 - 6

พ. 9 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การปิดบัญชีเพ่ือจัดท�างบการเงินส�าหรับ NPAEs รุ่นที่ 3/56

บรรยายโดย :   คุณพจน์  วีรศุทธากร 

สมาชิก  599 บาท บุคคลทั่วไป  999 บาท (รวม VAT)

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

6 0.30 6 0.30

ส. 12 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ TFRS ทุกฉบับ : ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี

บรรยายโดย :    คุณวราพร  ประภาศิริกุล               

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

สถานท่ี ห้องหน้าเมือง ช้ัน 3 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

5.30 0.30 5.30 0.30

ส.-อา.

12-13 ต.ค. 56 

09.00-17.00 น

การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน รุ่นที่ 2

บรรยายโดย :  คุณสุวิมล กุลาเลิศ

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

12 0.30 12 0.30

ส.-อา. 12-ต.ค. ถึง

15 ธ.ค. 56

09.00-17.00 น.

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

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้

บรรยายโดย : กรรมการคณะกรรมการก�าหนดการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21

114 8.30 114 8.30

อา. 13 ต.ค. 56 

09.00-16.30 น

โครงการอบรมระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติบัญชีศาสตร์  

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

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

สถานท่ี อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
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สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..	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



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

สิง่ตพิีมพ์
 จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

 ไม่มารับตามก�าหนด

 ไม่มีเลขท่ีบ้านตามท่ีจ่าหน้า

 ไม่ยอมรับ

 ไม่มีผู้รับตามท่ีจ่าหน้า

 เลิกกิจการ

 ย้าย ไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่

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

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


