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ได้เวลาเดินหน้า...

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเรากำาลังอยู่

ระหว่างการดำาเนินการเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า	IFRS	version	ล่าสุด	ซึ่งมีแนวโน้มว่าในอนาคตไม่นานเกินรอ	

สภาวิชาชีพฯ	 จะมีการแบ่งการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเราออกเป็น	

3	 ระดับอย่างที่พวกเราทราบกันดี	 	 ได้แก่	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ	 PAEs	

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ	NPAEs	ที่ไม่ใช่	 SMEs	และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสำาหรับกิจการ	 NPAEs	 ที่เป็น	 SMEs	 โดยในขณะนี้	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 อาจจะยังไม่มี

ความชัดเจนเกี่ยวกับคำานิยาม	ที่จะใช้ในการแบ่งกิจการ	NPAEs	เป็น	SMEs	กับ	Non	–	SMEs	แต่

เป็นเรื่องที่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีกำาลังดำาเนินการอยู่และจะประกาศให้มวล

สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกันในเร็ววัน	 เพื่อสมาชิกจะทราบเส้นทางเดินของการทำาบัญชีที่ถูกต้อง

และสอดคล้องกับขนาดของกิจการ	

	 สำาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนข้อ

กำาหนดไปนั้น	 คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานฯ	 ใคร่ขอให้สมาชิกและผู้สนใจติดตามความ

คืบหน้า	 โดยคณะกรรมการติดตามมาตรฐานฯ	 จะได้เผย

แพร่ความรู้ความเข้าใจผ่าน	 website	 ของสภาฯ	 ในรูปของ

บทความเป็นชุดๆ	ไป	พร้อมทั้งดำาเนินการประชาพิจารณ์	และ

จัดฝึกอบรมให้มวลหมู่สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบถึงความ

เปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศที่เกิดขึ้น	 และนำาผลของการประชาพิจารณ์และฝึก

อบรมมาทบทวนถึงความเป็นไปได้ที่จะนำามาตรฐานฯนั้นๆ	

มาใช้	 รวมทั้งคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีเองก็มี

ความดำาริว่าจะจัดทำาตัวอย่างประกอบความเข้าใจให้มากขึ้น

ในข้อกำาหนดใหม่ๆ	ที่ยากต่อการเข้าใจแต่ละเรื่อง	ซึ่งเป็นการ

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อมาตรฐานฯ	 ใหม่ๆ	 ที่จะตามมา	

ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำามาตรฐานฯ	 แต่ละเรื่องไปใช้ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานฯ

โดย....รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี



	 สุดท้ายนี ้	 ในนามของคณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบัญชี	 ใคร่ขอเรียนสมาชิกและผู้สนใจอย่าได้

มองว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนเป็นการเพิ่มภาระ

ให้กับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี	 และเพิ่มความซับซ้อนให้กับ

ระบบบัญชีโดยไม่จำาเป็น	 หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำา

ไปสู่การพัฒนาแวดวงการบัญชีของเราให้ก้าวทันและมีความ

ทัดเทียมสากล	 ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมนักบัญชีเพื่อ

ก้าวสู่	AEC	ที่กำาลังจะมาถึงอันใกล้ครับ.....

รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

EDITOR TALK
สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำา FAP 

Newsletter  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเป็นช่องทางหนึ่งที่นำา

เสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยการรวบรวมข้อมูลให้

ทันต่อปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประโยชน์ใน

แวดวงบัญชี

 สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการด้าน

ทำาบัญชี ด้านสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร ด้านมาตรฐาน

บัญชี ด้านวางระบบ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึง

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี ที่เอื ้อเฟื้อข้อมูล

ภายในเล่ม... ขอบคุณค่ะ
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FAP 
News Update

 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตครั้งที่ 23 (3/2555)  ในครั้งนี้มีผู้สอบผ่านในแต่ละ
รายวิชาดังนี้

 o การบัญชี 1 จำานวน 5 ราย จากผู้เข้าทดสอบ 1,426 ราย
 o การบัญชี 2 จำานวน 102 ราย จากผู้เข้าทดสอบ 913 ราย
 o สอบบัญชี 1 จำานวน 69 ราย จากผู้เข้าทดสอบ 502 ราย
 o สอบบัญชี 2 จำานวน 92 ราย จากผู้เข้าทดสอบ 291 ราย
 o กฏหมาย 1 จำานวน 213 ราย จากผู้เข้าทดสอบ  731 ราย
 o กฏหมาย 2 จำานวน 317 ราย จากผู้เข้าทดสอบ 1,138 ราย
 o คอมพิวเตอร์ จำานวน 39 ราย จากผู้เข้าทดสอบ 376 ราย

 จากผลการทดสอบข้างต้น ทำาให้มีผู้สอบผ่านครบ 7 รายวิชา 
จำานวน 94 ราย สำาหรับรายละเอียดรายชื่อผู้สอบผ่านสามารถดูได้ที่ 
www.fap.or.th

สมาชิกสามารถทำาการต่ออายุ
ได้ทาง Online โดย Download 

ใบแจ้งการชำาระเงิน (Bill Payment) 
ไปชำาระเงินที่ธนาคารตามที่กำาหนด
โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆมาที่

สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

มุมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
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การจัดทำาและแสดงบัญชีรับจ่าย 
ตามประกาศ ป.ป.ช. (ตอนที่ 1)

โดย...คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำาบัญชี

	 สวัสดีปีใหม่	 2556	 แด่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 และผู้ทำาบัญชีทุกท่านค่ะ	 เมื่อปีใหม่เวียน

มาถึง	 เราในฐานะผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	 ต่างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีด้วย

กันทั้งสิ้น	 โดยในปีนี้ผู้ทำาบัญชีให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าข่ายตาม	 ประกาศของสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 เรื่อง	 “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำาและ

แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	

2554”	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 เมษายน	 2555	 เป็นต้นไป	จะต้องจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่ายเป็น

รายสัญญาหรือรายโครงการตาม	 “แบบ	บช.1”	 โดยจะต้องยื่นแบบ	บช.1	พร้อมกับการยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรมดา	 และ/หรือ	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ประจำาปีต่อกรมสรรพากร

ด้วย	 ซึ่งประกาศ	 ป.ป.ช.	 ฉบับนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ทำาบัญชีในวงกว้าง	 โดยผู้ทำา

บัญชีควรศึกษาว่าท่านหรือองค์กรของท่านเข้าข่ายตามประกาศนี้หรือไม่	 หากพบว่าท่านหรือองค์กร

ของท่านเข้าข่าย	 ท่านจะต้องจัดทำาและยื่นแบบ	 บช.1	 ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและตามกำาหนดของ	

ป.ป.ช.	มิฉะนั้น	ท่านจะมีความเสี่ยงในการถูกขึ้นบัญชีรายชื่อ	ซึ่งจะทำาให้ท่านหรือองค์กรของท่านขาด

คุณสมบัติในการเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐได้ค่ะ

	 ประกาศ	 ป.ป.ช.	 ฉบับนี้เป็นการกำาหนดมาตรการ

เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 โดย

ระบุให้บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐ	 มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของ

โครงการต่อสรรพากร	 ในการประเมินว่าท่านหรือองค์กร

ของท่านเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าข่ายหรือไม่	 อันดับ

แรกท่านต้องพิจารณาก่อนว่าคู่สัญญาของท่านเป็นหน่วย

งานของรัฐหรือไม่	 โดยหน่วยงานของรัฐประกอบไปด้วย	

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ที่เป็นการบริหารราชการส่วนกลางรวมถึงสำานักนายกรัฐมนตรี	 ราชการส่วน

ภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หน่วยงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

หน่วยงานอื่นของรัฐ	 ทั้งนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่ดำาเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงิน

อุดหนุนหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ	 หลังจากที่ท่านพิจารณาแล้วว่าท่านเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของ

รัฐท่านจะต้องพิจารณาประเภทของสัญญาและมูลค่าของสัญญาที่เข้าข่ายตามประกาศ	ป.ป.ช.	ฉบับนี้

ด้วย	
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โดยประเภทของสัญญาที่ทำากับหน่วยงานของรัฐที่เข้าข่ายประกอบไปด้วย	 สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหา

พัสดุหรือการพัสดุ	 สัญญาสัมปทาน	 สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย	 สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อ

ดำาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ	 สำาหรับมูลค่าของสัญญาที่เข้าข่าย

สามารถแบ่งตามช่วงเวลาได้ดังนี้

	 1.	วันที่	1	เมษายน	2555	–	31	มีนาคม	2556	ใช้กับสัญญามูลค่า	2	ล้านบาทขึ้นไป

	 2.	วันที่	1	เมษายน	2556	เป็นต้นไป	ใช้กับสัญญามูลค่า	5	ล้านบาทขึ้นไป

	 การจัดทำาบัญชีตามแบบ	 บช.1	 เป็นการจัดทำาตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ	 ป.ป.ช.	 โดยผู้ทำา

บัญชีจะต้องแยกรายการรับจ่ายรายสัญญาหรือรายโครงการออกเป็นเงินสดและธนาคาร	 (Cash	

Flows)	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดทำาแบบ	 บช.1	 นั้นต่างจากการจัดทำาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่

กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 และตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงพาณิชย์	

และตลาดหลักทรัพย์	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในฐานะตัวแทนผู้ทำาบัญชี	 ได้เล็งเห็นถึง							

ผลกระทบของประกาศ	 ป.ป.ช.	 ที่มีต่อผู้ทำาบัญช	ี ไม่ว่าจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดทำา

ข้อมูล	 และการเตรียมระบบงานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลรับจ่ายเงินเป็นรายโครงการหรือรายสัญญา	

สภาวิชาชีพบัญชีฯ	จึงได้เสนอความเห็น	แนวทาง	และข้อเสนอแนะกับ	ป.ป.ช.	พร้อมทั้งเสนอให้มีการ

ปรับปรุงแบบ	 บช.1	 เพื่อให้มีภาระกับผู้ประกอบการและผู้ทำาบัญชีน้อยที่สุด	 โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ					

ได้เสนอให้มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม	บช.1	เป็นดังนี้

	 •	 	 แบบฟอร์มเดิมตามประกาศ	 ป.ป.ช.	 =>	 ให้แสดงรายละเอียดของทั้งสินทรัพย์	 และ

หนี้สิน	กำาไรขาดทุน	และรายละเอียดการรับและจ่ายเงิน	(Cash	flow)	เป็นรายโครงการ	ซึ่งแบบ

ฟอร์มเดิมนี้มีจำานวนถึง	12	หน้า

	 •		แบบฟอร์มที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	เสนอแก้ไข=>	ให้แสดงข้อมูลเป็นยอดสำาหรับปี	และ

ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ	โดยมีรายการเฉพาะรายได้	ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม	(พร้อม

ระบุหลักเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม)	 และกำาไรตามสัญญา	 รวมถึงเสนอให้แยกแบบ

ฟอร์มตามธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำารายงานทางการเงินของธุรกิจที่แตกต่าง	 ได้แก	่

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป	ธุรกิจผลิต	และธุรกิจบริการ

	 •		แบบฟอร์มที่	ป.ป.ช.	ปรับปรุงใหม่	 เหลือเพียง	2	หน้า	=>	ใช้แบบฟอร์มเดียวกันทุก

ประเภทธุรกิจ	 และระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยตรงตามสัญญา	 (ไม่ต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายทาง

อ้อมเป็นรายโครงการ)	แต่เพิ่มเติมให้ระบุแยกจำานวนเงินแต่ละรายการด้วยว่า	รับ/จ่าย	เป็น

	 1.	เงินสด	หรือ

	 2.	ธนาคาร	หรือ

	 3.	ค้างรับ/ค้างจ่าย	หรือ

	 4.	อื่นๆ

	 5.	ยอดรวม
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	 นอกจากนั้น	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	 ด้านการทำาบัญชี	 ร่วมกับ	 ป.ป.ช.	 ได้จัดสัมมนาผู้

ทำาบัญชีและหลักสูตรอบรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับประกาศ	 ป.ป.ช.	 ไม่ว่าจะเป็น	 “สัมมนาผลกระทบต่อผู้

ทำาบัญชีจากประกาศ	 ป.ป.ช.”	 “สรุปประกาศ	 ป.ป.ช.	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม”	 และ	 “เจาะลึกคู่มือการ

ปฏิบัติตามประกาศ	ป.ป.ช.”	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ทำาบัญชีในการจัดทำาและยื่นแบบ	บช.

1	โดยมีการจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี	2554	และตลอดปี	2555	ทั้งในส่วนกลางและ

สาขาต่างจังหวัด	สำาหรับปี	2556	นี้	จะมีการจัดอบรมหลักสูตร	“เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ	

ป.ป.ช.”	ซึ่งหากท่านสนใจจะเข้าร่วมการอบรม	สามารถแสดงความจำานงได้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	โดยมี

รายละเอียดวันและสถานที่การอบรม	ดังนี้

	 1.	วันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์	2556		สาขานครสวรรค์

	 2.	วันพุธที่	27	กุมภาพันธ์	2556		 ส่วนกลาง

	 3.	วันเสาร์ที่	23	มีนาคม	2556	 สาขาขอนแก่น	

	

	

	 ดังนั้น	หากท่านเป็นผู้ทำาบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ	ป.ป.ช.	ดังกล่าว	ซึ่งมีหน้าที่ต้อง

จัดทำาและยื่นแบบ	บช.1	ในเวลาอันใกล้นี้	ท่านจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม	ศึกษา	และ

ทำาความเข้าใจในรายละเอียดการกรอกแบบ	บช.1	ตามประกาศ	ป.ป.ช.	อย่างเร่งด่วนค่ะ	ในจดหมาย

ข่าวฉบับหน้าทางคณะผู้ทำาบัญชีจะได้กล่าวถึงวิธีการและระยะเวลาการย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย	

วิธีการกรอกแบบ	บช.1	ที่ถูกต้อง	การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย	รวมทั้งการขึ้นบัญชีรายชื่อ

ผู้ขาดคุณสมบัติและการสั่งเพิกถอน	ในอันดับต่อไปค่ะ	สวัสดีค่ะ....									
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ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย 

โดย...คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

เพื่อนในวงวิชาชีพบัญชีอ่าน	FAP	Newsletter	ฉบับ

ปฐมฤกษ์ไปเมื่อปลายเดือนธันวาคม	 2555	 คงตื่นเต้น

และแอบแปลกใจเล็กน้อยเม่ือเห็น	FAP	Newsletter	ฉบับน้ี

ภายในระยะเวลาไม่ถึง	1	เดือน	เหตุที่เรากลับมาพบท่าน

ในเวลาอันรวดเร็วเพราะมีข้อมูลท่ีอยากมาเล่าให้เพื่อน

กลุ่มท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำาหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ	 (ท่ีเรียกกันง่าย	 ๆ	

ว่า	 TFRS	 ชุดเต็ม)	 ได้รับทราบและเตรียมพร้อมให้ทัน

กำาหนดการถือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ปัจจุบันในต่างประเทศ	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับปรับปรุงเนื้อหา

หรือกำาหนดแนวคิดใหม่ไปมากบ้างน้อยบ้าง	และประเทศไทยมีแผนดำาเนินการกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง	ดังนี้	

	 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีแปลงร่าง-เปลี่ยนโฉมไปจนเราต้องเล่าเป็นกลุ่มแรก

คือ	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 27	 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ฉบับที่	 28	 เรื่อง

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และฉบับที่	31	เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า	โดยคณะกรรมการมาตรฐานการ

บัญชีระหว่างประเทศผ่าตัดมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 27	 ออกเป็น	 2	 ร่างเป็นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่	 10	 เรื่องงบการเงินรวม	 (IFRS	 10	 Consolidation)	 ซึ่งให้ความสำาคัญกับกรณีที่

บริษัทใหญ่สามารถใช้อำานาจควบคุมที่เข้มข้นและชัดเจนกว่าเดิม	และปล่อยงบการเงินเฉพาะกิจการที่

ไม่แก้ไขหลักการอย่างเป็นสาระสำาคัญไว้ที่ฉบับที่	27	

ในกรณีการถอนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	ที่เคย

แบ่งส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็น	 3	 ประเภท	 ได้แก่	

สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน	 การดำาเนินงานที่ควบคุม

ร่วมกันและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน	 	 และกำาหนด

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	 11	 เรื่องข้อ

ตกลงร่วม	(IFRS	11	Joint	Arrangement)	ขึ้นใหม่
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ทำาให้เหลือข้อตกลงร่วมเพียง	 2	 ประเภทคือ	 การดำาเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน	 (Joint	 Operation)	

และการร่วมค้า	 (Joint	 Venture)	 และปรับปรุงหลักการบัญชีของการร่วมค้ามารวมกับมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่	 28	 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	 (IAS	 28	 Investments	 in	 Associ-

ates	 and	 Joint	 Ventures)	 โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการ

บันทึกบัญชีพร้อมทั้งยกเลิกวิธีการจัดทำางบการเงินแบบรวมตามสัดส่วนของการร่วมค้า	 รวมถึงการ

พัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 12	 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลของส่วนได้เสียในกิจการ

อื่น	(IFRS	12	Disclosure	of	Interests	in	Other	Entities)		(ชื่อภาษาไทยของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม	 โปรดติดตามชื่อที่ถูกต้องในอนาคต)	 ซึ่ง

กำาหนดให้เปิดเผยดุลยพินิจและข้อสมมติท่ีสำาคัญท่ีกิจการจัดทำาเพื่อกำาหนดลักษณะของส่วนได้เสีย

ในกิจการอีกแห่งหนึ่งหรือข้อตกลงและกำาหนดประเภทของข้อตกลงร่วมที่กิจการมีส่วนได้เสียอยู่	 และ

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	 ข้อตกลงร่วมและบริษัทร่วม	 และกิจการที่ไม่ต้องทำางบการเงิน

รวม	นอกจากนี้	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 13	 เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม	 Fair	Value	

Measurement	 ที่กำาเนิดใหม่เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนวิธีการรับรู้

รายการในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 แต่รวมหลักการวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบใน

งบการเงินมาอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้	 โดยแบ่งมูลค่ายุติธรรมที่ใช้กำาหนดมูลค่า

ของรายการเป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 1)	 รายการที่ใช้มูลค่ายุติธรรมในตลาดซื้อขายคล่อง	 2)	 รายการที่ใช้

ข้อมูลส่วนใหญ่จากตลาดซื้อขายคล่องมากำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้น	 3)	 รายการที่ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่

ของผู้บริหารมากำาหนดมูลค่ายุติธรรม	 คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นว่ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศท่ีกล่าวถึงข้างต้นต้องอาศัยเวลาเตรียมดำาเนินการจึงคาด

ว่าจะให้บริษัทถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ในปี	 2559	 พร้อมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	 (IAS	32,	 IFRS	7,	 IFRS	9)	สัญญาประกันภัย	 (IFRS	4)	

และเกษตรกรรม	(IAS	41)	

	 อนึ่ง	 ในประเด็นมาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	 หลายบริษัทปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศไปเต็มภาคภูมิ	 คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบัญชีอยู่ระหว่างนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ที่แก้ไขปี	2552	มาแยกเป็นส่วนย่อย	ๆ	

เช่น	 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า	 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่อง

มือทางการเงินและจะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้	 เพื่อให้บริษัท

อื่น	 ๆ	 ที่สนใจสามารถนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครื่องมือทางการเงินแยกส่วนต่าง	 ๆ	 เลือกมาปฏิบัติกับรายการค้า

ของกิจการได้ทันทีด้วยความเข้าใจซาบซึ้งและช่วยบริษัทเตรียม

ความพร้อมก่อนท่ีบริษัทจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเรื่องเครื่องมือทางการเงินนี้ทั้งกลุ่มในปี	2559
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มท่ีแก้ไขเน้ือหาและ

ถ้อยคำา	 แต่หลักการไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างเป็นสาระสำาคัญ	 เช่น	 มาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่	 1	 เรื่องการนำาเสนองบ

การเงินและมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	

19	 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน	 โดย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	เรื่องการนำา

เสนองบการเงิน	 แก้ไขโดยกำาหนดหลัก

การว่า	 รายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็น	 2	 ประเภทคือ	 1)	 กลุ่มที่บริษัทสามารถจัดประเภทกลับ

ไปรับรู้เข้ากำาไรหรือขาดทุนได้ในอนาคต	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกัน

ความเสี่ยงกระแสเงินสดกับผลสะสมการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	2)	กลุ่มที่บริษัทห้ามจัดประเภท

กลับไปรับรู้เข้ากำาไรหรือขาดทุน	 ได้แก่	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 กำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิด

ข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้การเปลี่ยนแปลงในกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ซึ่งเทียบได้กับกลุ่มหลักทรัพย์เผื่อขายในปัจจุบันนี้	กำาไรขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหนี้สินในส่วนของความเสี่ยงสินเชื่อ		

ในกรณีมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 19	 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานที่มีการแบ่งส่วนประกอบของ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์เป็นต้นทุนบริการ	 ต้นทุนดอกเบี้ยและ

การวัดมูลค่าใหม่	 Remeasurement	 ซึ่งส่วนนี้รวมถึงกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยและให้รับรู้เข้ากำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเท่านั้น	 แนวคิดของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	 19	 ที่ปรับปรุงนี้ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีขอบเขตและวิธีรับรู้ที่เร็วกว่าและเป็นระบบซึ่งจะรับรู้กำาไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกำาไรหรือขาดทุนอีกต่อไป

	 ในกรณีมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 1	 กิจการในต่างประเทศให้ปฏิบัติตั้งแต่รอบบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่	1	กรกฎาคม	2555	ขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	กิจการในต่างประเทศให้ปฏิบัติ

ตั้งแต่รอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2556	 ดังนั้น	 คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการ

บัญชีจึงคาดว่าจะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีกลุ่ม

น้ีและให้กิจการถือปฏิบัติในรอบบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป	

	 เราจึงขออนุญาตแนะนำาว่า เพื ่อนในวง

วิชาชีพควรหมั่นติดตาม รับการอบรม เพื่อนำาข้อมูล

ที่ได้รับมาเตรียมปรับใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ

ต่อไป
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นักบัญชีไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร 
                                      กับ AEC

โดย...คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร

 เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมให้
นักบัญชีไทยทั่วประเทศสภาวิชาชีพบัญชีฯ  โดย 
“คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามผล 
กระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี” ได้ศึกษา
ผลกระทบจากการเปิดเสรี AEC ต่อวิชาชีพ
บัญชีซึ่งมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้...

Who will come?
	 คำาถามยอดนิยมอับดับต้นๆ	 คือ	 “ใครจะมาแย่งงานนักบัญชีไทย?”	 คำาตอบคงคาดเดา

ไม่ยาก	 นั้นคือนักบัญชีจากประเทศซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศไทยหรือประเทศที่เจริญกว่า	

ได้แก่	 สิงคโปร์และมาเลเซียรูปแบบการเข้ามาทำางานของนักบัญชีต่างชาติจะเป็นรูปแบบติดสอยห้อย

ตามบริษัทในประเทศของตนที่มาลงทุนในประเทศไทย	 นักบัญชีฟิลิปปินส์อาจเป็นอีกกลุ่มที่มี

โอกาสเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย	ถึงแม้จะไม่ได้มีบริษัทฟิลิปปินส์มาลงทุนในประเทศไทย

มากนักก็ตาม	แต่ด้วยความสามารถในภาษาอังกฤษที่โดยเฉลี่ยมีมากกว่านักบัญชีไทยและค่าตอบแทน

ที่อยู่ในระดับเดียวกันหรืออาจน้อยกว่านักบัญชีไทย	 นักบัญชีฟิลิปปินส์จึงเป็นอีกชาติหนึ่งที่มีโอกาส			

ส่งเข้าประกวดในเวทีประเทศไทยหลังเปิดเสรีอาเซียนในปี	2558
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Where to go?
	 “แล้วนักบัญชีไทยจะไปไหนกันดี?”	คำาตอบคือประเทศที่ด้อยกว่าเรา	 เช่นกลุ่ม	CLMV	

(กัมพูชา	 ลาว	 พม่าและเวียดนาม)	 และอินโดนีเซีย	 โดยช่องทางสำาหรับนักบัญชีไทยที่ง่ายที่สุดคือ

การติดตามนักลงทุนไทยที่ไปลง	 ทุนในประเทศดังกล่าว	 ซึ่งประเทศทั้ง	 5	 ประเทศนับว่ามีนักบัญชี

อยู่อย่างจำากัด	 ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องนำาเข้านักบัญชีที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ	 จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับนักบัญชีไทยที่จะรุก

เข้าไปในประเทศกลุ่มดังกล่าว

How to do?
	 นอกจากทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ	 (ภาษากลางของอาเซียน)ที่ถือเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างมาก	

การเรียนรู้ภาษา	ขนบธรรมเนียมประเพณี	สังคม	ประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	กฎระเบียบข้อบังคับและ

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 ในประเทศที่นักบัญชีไทยเข้าไป

ทำางานหรือติดต่อธุรกิจ	 ถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้งานประสบความสำาเร็จและลดความเสี่ยงที่อาจ

เกิด		จากความแตกต่างในสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี	

โดย...คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

สวัสดี	ชาวออดิท..

	 พบกันอีกครั้งกับ	 FAP’s	 Newsletter	 ซึ่งต่อไปเรามีกำาหนดที่จะพบกันทุกเดือน	 ดังนั้น										

ท่านสมาชิกจะได้รับทราบข่าวสารด้านวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเน่ือง	 ฉับไว	 ทันใจ	 ไม่ตกเทรนด์แน่นอนครับ	

สำาหรับข่าวสารด้านการสอบบัญชีครั ้งนี ้	ขอเริ ่มที ่ประเด็นร้อนต่อเนื ่องจากปี	2555		นั ่นคือ

เรื่องเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		ซึ่งทุกท่านคงทราบกันดีแล้วว่า		การสอบบัญชีสำาหรับ

งบการเงินงวดสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2555	ที่กำาลังมาถึงนี้	เพื่อน	ๆ	ต้องใช้มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่	

และนำาเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีแบบ	6	วรรค	 โดยในปีที่ผ่านมามีการอบรมการเขียนรายงานของ								

ผู้สอบบัญชีแบบใหม่ไปแล้วหลายรุ่น	 แต่ก็ยังคงมีเสียงเรียกร้องขอให้จัดเพิ่มอีก	 เนื่องจากในแต่ละรุ่น

เรารับจำานวนจำากัดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าอบรม

ทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถ

นำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	

	 สำาหรับท่านท่ีพลาดการอบรมในปีก่อน

ไม่ต้องเป็นห่วงครับ	 เพราะว่าปีนี้คณะกรรมการ

ด้านการสอบบัญชี	 มีแผนงานที่จะจัดอบรม					

ในหลักสูตรนี้เพิ่มเติมอยู่แล้ว	 คอยติดตามได้

จากหลักสูตรอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชีครับ	

	

	 คำาถามหนึ่งที่ผู้เข้าอบรมมักจะสอบถามวิทยากรก็คือ	 รายงานต่องบการเงินระหว่างกาล	

จะออกมาในรูปแบบใด	 เนื่องจากที่ผ่านมา	 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินระหว่างกาลก็จะอ้าง

ถึงงบการเงินงวดก่อนด้วย	และเมื่อรายงานของผู้สอบบัญชีแบบ	6	วรรค		เปลี่ยนเป็นแบบแสดง

ความเห ็นต ่องบการเง ินงวดปัจจ ุบ ันเท ่าน ั ้น	 แล ้วรายงานต่องบการเง ินระหว ่างกาล														

จะเปล่ียนไปด้วยหรือไม่	 มาถึงตอนน้ีคำาตอบน้ันชัดเจนแล้วครับ	 เพราะว่าเม่ือวันท่ี	 21	 มกราคม	 2556	

สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้เผยแพร่	“คำาชี้แจง	เรื่องรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”

โดยประเด็นหลักคือ	 ในการนำาเสนอรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่มีงวด

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป	 ให้ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานการสอบทานข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลโดยอ้างถึงงวดปัจจุบันเท่านั้น
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	 คำาช้ีแจงฉบับน้ีมาพร้อมกับตัวอย่างรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
จำานวน	3	ตัวอย่าง		กรณีแรกเป็นรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทมหาชน

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งการแสดงข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่	 34	 เรื่อง	 งบการเงินระหว่างกาล	 และประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์															

และตลาดหลักทรัพย์ที่	กจ.	40/2540	เรื่อง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล				

เกี ่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทที ่ออกหลักทรัพย์	โดยถือว่ากรณีนี ้เป็น

การจัดทำางบการเงินแบบย่อ	ส่วนกรณีที่สอง	เป็นรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ที่ข้อเท็จจริงเหมือนกับกรณีที่	 1	 แต่ผู้สอบบัญชี

งวดปัจจุบันเป็นคนละคนกับผู้สอบบัญชีงวดก่อน	 สำาหรับกรณีท่ีสาม	 เป็นรายงานการสอบทานงบการเงิน

ระหว่างกาลที่งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นแบบสมบูรณ์					เฉกเช่นเดียวกับ

งบการเงินประจำาปี		ตัวอย่างเช่น	การจัดทำางบการเงินระหว่างกาลของกิจการที ่ใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	

อย่าลืม! รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่มีงวดเริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบหกวรรค คือกล่าวถึงงบการเงินงวดปัจจุบันเท่านั้น 

	 เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่อง	 ยังคงวนเวียนอยู่ที่รายงานของผู้สอบบัญชี	 แต่คราวนี้

ขอโกอินเตอร์	 เพื่อนำาข้อมูลมาตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆ	 สมาชิกที่โทรศัพท์เข้ามาถาม									

นักวิชาการจนสายแทบไหม้	 (เนื ่องจากสายโทรศัพท์อยู ่ใกล้กับกระติกน้ ำาร ้อน)	 กับคำาถาม				

ที ่ว ่าจะหาตัวอย่างการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้จากที่ไหน	 วันนี้เรามีคำาตอบ

ให้ท่านแล้วครับ	 โดยเราได้ทำา	 Link	 เชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี	 ไปยังเว็บไซต์

ของ	IFAC	เพื่ออำานวยความสะดวกให้ท่านสมาชิกสามารถดาวน์โหลด	Handbook	of	International	

Quality	Control,	Auditing,	Review,	Other	Assurance,	and	Related	Services	Pronouncements	

2010	 Edition	 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับรวมเล่ม	 ท่ีมีเน้ือหาตรงกันกับมาตรฐานการสอบบัญชี

ของไทยท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน	 เพ่ือให้ท่านได้นำาไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน	 โดยตัวอย่างรายงาน

ภาษาอังกฤษจะอยู่ใน	Part	I	กลุ่มมาตรฐานรหัส	700	ถ้าหากเพื่อน	ๆ	สนใจที่จะดาวน์โหลดมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับภาษาอังกฤษ	 รวมทั้ง	 “คำาชี้แจง	 เรื่องรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาล”	ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสภาฯ	ในหัวข้อข่าวบัญชี

ด้านการสอบบัญชี.....ฉบับนี้ลาไปก่อน	สวัสดีครับ
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Audit Quality Focus 

โดย..ISQC1

	 ฤดูหนาวผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็ว...	
และฤดูร้อนกำาลังกลับมาพร้อมๆกับฤดูแห่งความ		

หฤหรรษาสุดๆ	ของปีของชาวออดิทเลยก็ว ่าได	้

มาแล้ว	มาแล้วครับท่าน	High	Season	ไม่ว่าคุณจะอยู่

ในสำานักสอบบัญชีขนาดเล็กหรือใหญ่	 หรือปฏิบัติคน

เดียวโดยมีผู้ช่วยหรือไม่มีผู้ช่วย	 “งานตรวจสอบงบ

การเงิน”	ไงล่ะครับ	เริ่มแล้ว		แต่ไม่ว่างานสอบบัญชี

จะมากมายขนาดไหน	ปัญหาจิปาถะที่ต้องแก้	เวลาที่

จำากัด	แต่เชื ่อว่าทุกท่านคงไม่ลืมใส่		“คุณภาพ”	

ในงานของเรา....อย่าปล่อยผ่านไปง่ายๆ	 เป็นอันขาด

ล่ะ	สู้	สู้

	

จากที่เปิดตัวไปในฉบับปฐมฤกษ์แล้วว่าตอนนี้

สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 กำาลังเดินหน้าเต็มที่ในการ

เน้นย้ำาเรื่อง	 “คุณภาพ”	 โดยมีการจัดตั้งฝ่าย

พัฒนาและกำากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีข้ึน	

เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติงานของสำานักงานและ

ผู้สอบบัญชีให้มีคุณภาพ	 สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้

ใช้รายงานทางการเงิน	ทางฝ่ายพัฒนาฯได้มีการ

จัดการช้ีแจงเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพสำานักงานมาแล้ว	2	ครั้งในเดือนพฤศจิกายน	2555		ซึ่งได้รับการตอบรับจาก

ผู้สอบบัญชีเป็นจำานวนมาก	ในปี	2556	นี้ทางฝ่ายพัฒนาฯ	มีแผนการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องนี้อีกหลาย

คอร์ส	ทั้งระดับพื้นฐานและเชิงลึก	 ก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านมาร่วมรับฟังคำาชี้แจง	 และร่วม

แสดงความคิดความเห็นท่ีประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสำานักงานสอบบัญชีของพวกเรา	

โปรดติดตามข้อมูลการอบรมสัมมนาได้ทาง	 www.fap.or.th	 นะจ๊ะ	 รีบจอง...ด่วน	 ถ้าช้าเต็ม....อดฟัง

เนื้อหาดีดีนะ
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แหม หลายคนคงคิดว่า ตั้ง 6 ด้าน ทำาไมถึงมากจัง แล้วจะปฏิบัติได้อย่างไร 
จะต้องเตรียมพร้อมอย่างไร เราจะค่อย ๆ ทำาความเข้าใจกันในฉบับต่อๆไปนะจ๊ะ..

หรือถ้ามีปัญหาอะไร สงสัย หรือจะแนะนำา  ติชม ส่งมาคุยกันได้ที่
tsqc1@fap.or.th พบกันฉบับหน้านะครับ

 พูดถึงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำานักงานมาบ่อยครั้ง เรามารู้จักมาตรฐาน
ฉบับนี้กันโดยย่อสักหน่อย มาตรฐานฉบับนี้เค้าเรียกกันสั้นๆ ว่า TSQC1 (Thai Standard on 
Quality Control 1) ซึ่งกำาหนดให้สำานักงานสอบบัญชีรวมถึงผู้สอบบัญชีอิสระทุกคน (แน่นอน
ผู้สอบบัญชีอิสระ อย่าหวังว่าจะหนีรอดจากมาตรฐานฉบับนี้ได้นะ) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 
TSQC1 กันโดยถ้วนหน้า หลักใหญ่ใจความของมาตรฐาน TSQC1 ก็คือ ผู้สอบบัญชีต้อง
กำาหนด “นโยบาย” และ” วิธีปฏิบัติ” สำาหรับระบบการควบคุมคุณภาพซึ่งมีทั้งหมด  6 ด้าน
ด้วยกัน คือ
  1) ความรับผิดชอบของผู้นำาต่อคุณภาพภายในสำานักงาน 
  2) ข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
  3) การตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  4) ทรัพยากรบุคคล
  5) การปฏิบัติงาน และ      
  6) การติดตามผล
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ประกาศนียบัตรการรายงาน
ทางการเงินไทย (DipTFR) (ภาค 2)

โดย..คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

	 สวัสดสีมาชิกทุกท่านค่ะ	 เชื่อว่าปีใหม่ที่ผ่านมาสมาชิกทุกท่านคงพักผ่อนสังสรรค์กันอย่าง
เต็มที่	พร้อมลุยงานในปี	2556	ด้วยความสดใสกันแล้วนะคะ	สืบเนื่องจาก	newsletter	ฉบับที่แล้ว	ได้

มีสมาชิกสนใจสอบถามเรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยหรือท่ีเรียกสั้นๆว่า	

“DipTFR”	ว่าอยากทราบที่มาที่ไปของหลักสูตร	วิธีการสอบ	และประโยชน์ที่ผู้สอบจะได้รับให้ละเอียด

มากยิ่งขึ้น	ดังนั้น	เราจัดให้ในฉบับนี้ค่ะ	

	 หากสมาชิกท่านใดเคยอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในหลักสูตรมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	 (TFRS)	 ทุกฉบับ	 จะพบว่าถึงแม้ว่าจะมีการอบรมหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ	

แต่ก็เป็นเพียงการเข้ารับการอบรม	 ยังไม่มีมาตรการหรือโครงการใดๆ	 ที่จัดทำาขึ้นเพื่อทดสอบความรู้

ของผู้เข้ารับการอบรมว่ามีความรู้ความเข้าใจใน	 TFRS	 มากน้อยเพียงใด	 และสามารถนำาไปปฏิบัติได้

จริงหรือไม่	 ดังนั้น	 ทางคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 จึงเห็นสมควรจัดตั้งหลักสูตร

โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยหรือ	 DipTFR	 ซึ่งย่อมาจาก	 Diploma	 in	 Thai	

Financial	Reporting	นั่นเองค่ะ	

ทราบที่มาที่ไปกันแล้ว	 มาถึงเรื่องข้อสอบกันบ้าง	 มีสมาชิก

บางท่านถามมาว่า	 ลักษณะข้อสอบเป็นอัตนัยหรือปรนัย	

ระยะเวลานานเท่าใด	 หัวข้ออะไรบ้างท่ีออกสอบ	 ขอเรียนว่า	

ข้อสอบเป็นอัตนัยทั้งหมด	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ใช้เวลารวม	4	ชั่วโมง	

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ	

	 	 	 1.	 ส่วนที่	 1	 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงบการเงินสำาหรับกลุ่ม

กิจการซึ่งเป็นข้อบังคับ	 เนื้อหาครอบคลุมเรื่องงบการเงินรวม	

งบการเงินเฉพาะกิจการ	 การจัดทำากระดาษทำาการสำาหรับงบ

การเงินรวม	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	

และการรวมธุรกิจ	ข้อสอบส่วนนี้มี	1	ข้อค่ะ	

	 	 	 2.	 ส่วนที่	 2	 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไทยในเรื่องอื่นๆ	 โดยอ้างอิงกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินไทยท่ีได้มีการประกาศและมีผลบังคับใช้ใน

ระยะเวลาอันใกล้	 ผู้เข้าทดสอบสามารถเลือกที่จะทำา	 3	 ข้อจาก

จำานวนทั้งหมด	4	ข้อ
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	 ผู้เข้าทดสอบจะต้องได้คะแนนอย่าง

น้อยร้อยละ	 60	 จึงจะผ่านการทดสอบและ

ได้รับประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ	

แต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคะ	ผู้ที่ผ่านการทดสอบ

จะได้รับช่ัวโมงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

ต่อเน่ืองเท่ากับช่ัวโมงบัญชี/การสอบบัญชี	

18	ชั่วโมงในปีท่ีสอบผ่านด้วย	เนื่องจากคณะ

อนุกรรมการฯ	 พิจารณาเห็นว่าเพื่อที่จะสอบ

ผ่านได้นั้น	 ผู้เข้าสอบจำาเป็นต้องใช้เวลาเพื่อ

ทบทวนทำาความเข้าใจเนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยค่อนข้างมาก	 จึงอนุมัติให้

สามารถนับเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ดังที่กล่าวมาแล้วค่ะ	

	 เล่ามาถึงตรงนี้แล้ว	ท่านสมาชิกคงพอมองเห็นว่า	 โครงการนี้มีประโยชน์สำาหรับกลุ่มพนักงาน

บัญชี	ผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ทำางานอยู่ในบริษัทมหาชนที่จำาเป็นต้องใช้มาตรฐาน	TFRS	โดย

หลายท่านอาจจะสำาเร็จการศึกษามานานแล้ว	 และไม่ได้	 update	 มาตรฐานการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	

หรืออาจจะใช้มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการทำางานของท่านเพียงไม่ก่ีฉบับและต้องการจะศึกษาให้

ครอบคลุมถึงมาตรฐาน	 TFRS	 ทั้งหมด	 เผื่อว่าในอนาคตท่านมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทำางานที่

สูงขึ้นและต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ	 TFRS	 การมีประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยจะช่วย

สนับสนุนให้ท่านมีโอกาสที่ดีขึ้นได้ค่ะ	

	 สำาหรับการสอบครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม	2555	ยังมีจำานวนผู้สมัครไม่มากนัก	อาจเนื่องจาก

เป็นโครงการใหม่และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์สู่วงกว้างมากนัก	 จึงถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนสมาชิกผู้

สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยให้	‘แน่น’	มากยิ่งขึ้น	โดยสามารถดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ค่ะ		ในอนาคตหากมีผู้สนใจเข้าทดสอบเพิ่มมาก

ขึ้น	คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	อาจพิจารณาจัดตั้งหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการทดสอบ	และเนื่องจากหลักสูตรนี้มีต้นแบบจากหลักสูตร	Diploma	in	International	Fi-

nancial	 Reporting	 ของ	Association	 of	Chartered	Certified	Accountants	 (ACCA)	 จะ

ช่วยให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบในหลักสูตรของไทยในการเตรียมความพร้อม	 และเข้าทดสอบหลักสูตร

ของ	ACCA	ซึ่งเป็น	 IFRS	 เต็มรูปแบบและเป็นภาษาอังกฤษ	 เป็นการต่อยอดเพื่อพัฒนาความรู้ความ

สามารถของนักบัญชีไทยต่อไปในอนาคตค่ะ

เล่าเรื ่อง DipTFR กันมาสองฉบับแล้ว 
ฉบับหน้าพบกับเรื่องใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ฉบับนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ

 FAP Newsletter 19



มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

โดย..คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา

และเทคโนโลยีการบัญชี

	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านเป็นครั้งที่	2	นะคะ	ตามที่สัญญาไว้จากฉบับปฐมฤกษ์ว่าจะเล่าให้ฟัง
ว่า	 ทำาไม๊	 ทำาไมเราต้องให้สถาบันต่างๆ	 ที่ขอรับรองปริญญาต้องทำาการเปรียบเทียบความสอดคล้อง

ระหว่างหลักสูตรตนเองกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำาหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี	

ฉบับที่	2	(International	Education	Standard	2:	IES2)	ด้วย

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	นั้นเป็น	 1	 ในสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ	

(International	Federation	of	Accountants:	IFAC)	และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของ	IFAC	ตาม

ที่ระบุไว้ในข้อบังคับคือ	 “การพัฒนาและเสริมสร้างวิชาชีพบัญชีทั่วโลกด้วยมาตรฐานที่ประสาน

สอดคล้องกัน	 เพื่อให้บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำาเสมอในการตอบสนองประโยชน์

สาธารณะ”	 ฉะนั้นสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 จึงได้กำาหนดกรอบแนวทางการทำางานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาของไทย

	 จริงๆ	 แล้วมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำาหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีนั้นมี

ทั้งหมด	8	ฉบับด้วยกัน	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้แปลเป็นภาษาไทยและเผยแพร่ทั้งหมดไว้ในหน้าเว็บไซต์

สภาฯ	ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดในการทำาหน้าที่รับรองปริญญาคือ	ฉบับที่	2	ว่าด้วยเรื่อง	เนื้อหา

โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี	 (Content	 of	 Professional	 Accounting	 Education	 Pro-

grams)	ประกอบไปด้วย	3	หมวดใหญ่คือ	1)	หมวดความรู้ทางการบัญชี	การเงิน	และความรู้ทั่วไป	2)	

หมวดความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ	3)	หมวดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	และในแต่ละหมวดจะมี

เนื้อหาและส่วนประกอบที่ลงรายละเอียดต่างๆ	ซึ่งทางเรามีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดและกรอกได้เลย
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	 สิ่งที่ทุกสถาบันต้องทำาก็คือ	ดูรายวิชาที่หลักสูตรของตนเปิดสอนและต้อง

เป็นวิชาบังคับที่นิสิต/นักศึกษาทุกคนต้องเรียนว่าสอดคล้องกับส่วนประกอบข้อไหนใน	IES2	คำาว่า	

“สอดคล้อง”	นั้นไม่จำาเป็นว่าจะต้องใช้ชื่อวิชาเหมือนเป๊ะทุกคำาและไม่จำาเป็นต้องเทียบแค่	1	วิชา	ถ้า

หัวข้อนั้นมีการกล่าวถึงในวิชาไหนก็สามารถนำามาเทียบได้	ขอยกตัวอย่างให้ดู	เช่น	

	 หมวด:	 	 ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ

	 เนื้อหา:		(ค)	ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล	(Corporate	Governance)

ส่วนประกอบ:	 (4)	การเข้าใจถึงบรรษัทภิบาล	(An	understanding	of	the	role	of	the	profes-

sional	accountant	in	corporate)

	 ทางสถาบันไม่จำาเป็นจะต้องมีวิชา

บรรษัทภิบาลโดยตรง	แต่พิจารณาแล้วว่ามี

การสอนเกี่ยวกับเรื่องบรรษัทภิบาลในวิชา

การตรวจสอบและควบคุมภายใน	ซึ่งเป็น

วิชาบังคับก็สามารถระบุวิชาดังกล่าวเปรียบ

เทียบความสอดคล้องได้

	

	 ปัญหาที่พบมากคือ หลายๆ	สถาบันนำาวิชาเอกเลือกมาเปรียบเทียบ	 ซึ่งใน
การพิจารณาทางคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี	 จะไม่ให้

ผ่านแน่นอนและจะออกหนังสือช้ีแจงกลับไปยังทางสถาบันเพื่อแก้ไขรายวิชาดังกล่าวให้เป็นวิชาบังคับ	

แล้วนำาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 

 อ่านแล้วอาจจะงงๆ พอก่อนดีกว่า แต่เชื่อว่าสถาบันที่กำาลังแก้ไขหรือกำาลังทำา IES2 อยู่ อ่าน

แล้วจะต้องร้องอ๋อ แน่นอนค่ะ แอบกระซิบก่อนจากกันว่าช่วงนี้พวกเรากำาลังยุ่งและเครียดได้ที่เลย

สำาหรับการเตรียมจัดการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1 ซึ่งมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 

มกราคม 2556 นี้แล้ว ผลตอบรับจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศดีเยี่ยม สรุปจำานวนทีมแข่งขันรวมทั้ง

สิ้น 125 ทีม เกินความคาดหมายจริงๆ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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	 ผ่านพ้นไปแล้วสำาหรับการแข่งขัน	 Thailand	Accounting	Challenge	การแข่งขัน
ตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	1	โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	จัดขึ้น	ในวันที่	26	มกราคม	พ.ศ.	

2556	ณ	ห้องประชุมศาสตรจารย์เกียรติคุณ	 เกษรี	ณรงค์เดช	 	 โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจาก

นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ใบประกาศเกียรติคุณ	 และทุนการศึกษา	 30,000	 บาท	 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่	 1	 จะได้รับโล่รางวัล	 ใบประกาศเกียรติคุณ	 และทุนการศึกษาจำานวน	 20,000	 บาท	 รางวัล

ชมเชยอันดับที่		1,	2	และ	จะได้รับโล่รางวัล	ใบประกาศเกียรติคุณ	และทุนการศึกษา	5,000	บาท	ตาม

ลำาดับ		ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากรั้วมหาลัยต่างๆ	ถึง	125	ทีม	จาก	64		สถาบันทั่วประเทศ	

จากการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกจาก	 125	 ทีม	 ได้ผู้แข่งขันในรอบรองชนะเลิศจำานวน	 43	 ทีม	 และ

ในรอบชิงชนะเลิศได้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น	6	ทีม	จาก	5	สถาบันได้แก่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำานวน	

2	 ทีม,	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 มหาวิทยาลัยมหิดล,	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	โดยผลการแข่งขันมี	ดังนี้

Accounting	Challenge	ครั้งที่	1

	 •	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประกอบด้วย	

น.ส.ธัญวรัตน์	แจ่มเจริญ	น.ส.ปรารถนา	หนูยิ้ม	น.ส.มรกต	จิรเมตตรัย		

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ประกอบด้วย	

น.ส.กมลชนก	สนสร้อย	น.ส.ขวัญชนก	ไกรกุลชูโชค	นายสรวิศ	นทีรัตนกำาจาย	

	 •	รางวัลชมเชยอันดับที่	1		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ประกอบด้วย	

นายเอกสกุล	มานะกุลอิสสระ	นายคุณัชญ์	สระประเทศ	น.ส.รงรอง	เดชรุ่งโรจน์ปัญญา

	 •	รางวัลชมเชยอันดับที่	2		มหาวิทยาลัยมหิดล	ประกอบด้วย	น.ส.ชวิศา	ครุธรรมตาจาร

ย์	น.ส.อิสราภรณ์	ตระการมณีรัตน์	นายเกรียงไกร	ชวลิตทิพากร	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประกอบด้วย	น.ส.เสาวณีย์	ผดุงศักดิ์วิริยะ	น.ส.รุจพร	จันทร์ศิริโพธา	น.สงจิณห์สุภา	เข้มแข็ง

	 •	รางวัลชมเชยอันดับที่	3		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		ประกอบด้วย	น.ส.สุภา

วดี	พินิจ	น.ส.ศศิกานต์	หาผลดี	นายประวิทย์	พรมโยธา	

FAP Newsletter ฉบับหน้า ห้ามพลาด !!
เตรียมพบกับบทสัมภาษณ์น้องๆคนเก่ง 6 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันครั้งนี้

โดย..คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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Accounting	Challenge	ครั้งที่	1

รายชื่อสถาบันที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 43 ทีม 

•		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	ทั้ง	2	ทีม

•		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยมหิดล	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•		มหาวิทยาลัยแม่โจ้

•		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

•		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

•		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตตรัง

•		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยบูรพา		ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

•		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

•		มหาวิทยาลัยศรีปทุม

•		มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยรังสิต

•		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	

ศูนย์สุพรรณบุรี

•		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยนครพนม

•		วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก	ทั้ง	2	ทีม

•		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

•		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

•		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

•		มหาวิทยาลัยสยาม

•		มหาวิทยาลัยศรีปทุม	วิทยาเขตชลบุรี

Thailand	Accounting	Challenge
การแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	1
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ประมวลภาพ

การแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	1

Thailand	Accounting	Challenge

วันที่	26	มกราคม	2556
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

ก.พ.

2556

ศ.	15	ก.พ.	56	

13.00-16.30	

น.

และ

ส.	16	ก.พ.	56	

09.00-17.00	

น.

การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่	(ภาคปฏิบัติ)	รุ่น

ที่	2/56

บรรยายโดย	:	อาจารย์ณัฐเสกข์	ฉิมโฉม

สมาชิก	4,000	บาท	(รวม	VAT)	

บุคคลทั่วไป	5,000	บาท	(รวม	VAT)

ศ.	22	ก.พ.	56	

13.00-16.30	

น.

และ

ส.	23	ก.พ.	56	

09.00-17.00	

น.

การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม	(ภาคปฏิบัติ)	

(สาขาเชียงใหม่)

บรรยายโดย	:	อาจารย์ณัฐเสกข์	ฉิมโฉม

ชำาระภายใน	31/12/56

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

ชำาระตั้งแต่		01/02/56	เป็นต้นไป

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

อ.

26	ก.พ.	56	

09.00-17.00	

น.

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย	

บรรยายโดย	:		ผศ.วิภาดา	ตันติประภา

																		คุณสุพจน์	สิงห์เสน่ห์

สมาชิก	599	บาท	(รวม	VAT)	

บุคคลทั่วไป	999	บาท	(รวม	VAT)

พ.

27	ก.พ.	56	

08.45-16.30	

น.

ทคนิคการจัดทำาและยื่นแบบ	บช.1	ให้ถูกต้องตามประกาศ	ป.ป.ช.	

บรรยายโดย	:		คุณวิโรจน์	ฆ้องวงศ์

																		คุณวิไลวรรณ	กาญจนกันติ

																		คุณสุกิจ	วงศ์ถาวราวัฒน์

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

ตารางอบรมสัมมนา 
 มกราคม - มีนาคม  พ.ศ. 2556

SEMINAR
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

มี.ค.

2556

ศ.	1	มี.ค.	56	

13.00-16.30	

น.

และ

ส.	2	มี.ค.	56	

09.00-17.00	

น.

การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่	(ภาคปฏิบัติ)รุ่น

ที่	3/56	

				บรรยายโดย	:	อาจารย์ณัฐเสกข์	ฉิมโฉม

สมาชิก	4,000	บาท	(รวม	VAT)

บุคคลทั่วไป	5,000	บาท	(รวม	VAT)

	 ส.

2	และ	9	มี.ค.	

56	

09.00-17.00	

น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย

คอมพิวเตอร์)

บรรยายโดย	:		คุณปิยะพัชร์	อัศวจินดากรณ์

สมาชิก	2,300	บาท	(รวม	VAT)

บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)

อ.และ	ศ.

5	และ	8	มี.ค.	

56	

09.00-17.00	

น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การสอบบัญชี	1)

บรรยายโดย	:		คุณบุญเลิศ	กมลชนกกุล	

สมาชิก	2,300	บาท		(รวม	VAT)

บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)

พ.

6	และ	13	มี.ค.	

56	

09.00-17.00	

น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การบัญชี	2)

บรรยายโดย	:		รศ.นิพันธ์	เห็นโชคชัยชนะ

สมาชิก	2,300	บาท	(รวม	VAT)

บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)

จ.-	อ.

11-12	มี.ค.	56	

09.00-17.00	

น.

เตรียมพร้อมก่อนสอบ	CPA	(วิชา	การสอบบัญชี	2)

บรรยายโดย	:		คุณสุพจน์	สิงห์เสน่ห์

สมาชิก	2,300	บาท		(รวม	VAT)

บุคคลทั่วไป	2,500	บาท	(รวม	VAT)
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มี.ค.

2556

ส.-อา.

9-10,	16-17	

และ,	

23-24	มี.ค.	56

09.00-17.00	

น.

การป้องกันการทุจริตในองค์กรรุ่นที่	6	(หลักสูตร	6	วัน)

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย	1	วันได้

บรรยายโดย	:	คุณจิราภรณ์	จันทรโมลี

																	คุณพรรณี		วรวุฒิจงสถิต

																	ดร.พรสิริ	ปุณเกษม

																	คุณศิวะรักษ์	พินิจารมณ์

																	คุณประทักษ		์เอี่ยมศรีชาญชัย

																	รศ.ดร.พรรณนิภา	รอดวรรณะ

																	คุณวรพงษ์	สุธานนท์

																	คุณสุวิมล		กุลาเลิศ

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

ส.	9	มี.ค.56	

09.00-17.00	

น.

การป้องกันการทุจริตในองค์กรรุ่นที่	6	(วันที่	1)

เรื่องการกำากับดูแลด้านการทุจริต

บรรยายโดย	:	นายศิวะรักษ์	พินิจารมณ์

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

อา.10	มี.	ค.56	

09.00-17.00	

น.

การป้องกันการทุจริตในองค์กรรุ่นที่	6	(วันที่	2)

เรื่องสัญญาณบอกเหตุการทุจริตจากข้อมูลทางการเงิน

บรรยายโดย	:	นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต

																		นางสุวิมล		กุลาเลิศ

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

ส.	16	มี.ค	56	

09.00-17.00	

น.

การป้องกันการทุจริตในองค์กรรุ่นที่	6	(วันที่	3)

เรื่องเทคนิคการประเมินความน่าจะเป็นของการเกิดทุจริตและเครื่องมือ

ทางการประเมิน

บรรยายโดย	:	นายศิวะ	รักษ์พินิจารมณ์

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

ศ.	15	มี.ค.	56

09.00-17.00	

น.

การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(หลักสูตร	1	วัน)		รุ่นที่	1/56

บรรยายโดย	:

	 ผศ.ดร.สมพงษ์	พรอุปถัมภ์

										ดร.ดิชพงศ์	พงศ์ภัทรชัย

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

เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

มี.ค.

2556

อา.

17	มี.ค	56	

09.00-17.00	น.

การป้องกันการทุจริตในองค์กรรุ่นที่	6	(วันที่	4)

เรื่องแนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในระบบงาน		

แนวทางการควบคุมการรับ-จ่ายเงินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ตรวจสอบระบบงาน

บรรยายโดย	:	 ดร.พรสิริ	ปุณเกษม

																							นายวรพงษ์	สุธานนท์

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

ส.

23	มี.ค.56	

09.00-17.00	น.

การป้องกันการทุจริตในองค์กรรุ่นที่	6	(วันที่	5)

เรื่องหลักการและแนวการปฏิบัติทางการบัญชี

บรรยายโดย	:	รศ.ดร.พรรณนิภา	รอดวรรณะ

																	นายวรพงษ์	สุธานนท์

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

อา.

24	มี.ค.56	

09.00-17.00	น.

การป้องกันการทุจริตในองค์กรรุ่นที่	6	(วันที่	6)

เรื่องวิธีการสอบสวนการทุจริตและการรายงานผลการสอบสวน

บรรยายโดย	:	นางจิราภรณ์	จันทรโมลี

																		นายประทักษ์	เอื่ยมศรีชาญชัย

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

อ.

26	มี.ค.	56	

09.00-16.30	น.

การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจทั่วไป	รุ่นที่	1/56	

บรรยายโดย	:		คุณพรรณี	วรวุฒิจงสถิต

สมาชิก	1,800	บาท	บุคคลทั่วไป	2,300	บาท	(รวม	VAT)
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร

มี.ค.

2556

ระหว่างวันที่	29	

มี.ค.	ถึง

วันที่	25	พ.ค.56	

09.00-16.00	น.

โครงการเพื่อรับประกาศนียบัตร	CFO	รุ่นที่	17

(เลื่อนจากปี	2555)

(อบรมเฉพาะวันศุกร์และเสาร์)

บรรยายโดย	 คุณพิชัย	ชุณหวชิร

																							ดร.สาธิต	รังคสิริ

																							ศาสตราจารย์ธวัช	ภูษิตโภยไคย

																							คุณธนะชัย	สันติชัยกูล											

																							คุณไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร

																							คุณจิรยง	อนุมานราชธน

																							คุณเชาวลิต	เอกบุตร

																							คุณวารุณี	ปรีดานนท์

																							คุณวิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล

																							คุณวีระวงค์	จิตต์มิตรภาพ

																							ดร.ศรายุธ	แสงจันทร์

																							ดร.สมจินต์	ศรไพศาล

																							คุณสุชาดา	อิทธิจารุกุล

																							คุณสุวภา	เจริญยิ่ง

																							คุณโสภณ	บุณยรัตพันธุ์

																							คุณศรัณย์	สุภัคศรัณย์

สมาชิก		53,500	บาท	บุคคลทั่วไป	58,850	บาท	(รวมVAT)

	 	

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
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2685-2500  โทรสาร 0-2685-2501

Website: www.fap.or.th  E-mail: fap@fap.or.th


