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วัสดีครับท่านสมาชิกและเพื่อนนักบัญชีท่ีเคารพทุกท่าน 

ใน FAP Newsletter ฉบับน้ีถึงคิวท่ีคณะพัฒนาวิชาชีพฯ

จะได้มาพูดคุยกับท่านถึงเรื่องราวท้ังหลายแหล่รอบตัวเรา

ท่านท่ีเป็นผู้บริหารหรืออีกนัยหน่ึงบรรดาเจ้าส�านักต่างๆคงจะ

รู ้สึกคล้ายกันว่าในระยะน้ีแต่ละท่านเริ่มรู ้สึกได้ถึงกระแสการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเหมือนลมร้อนท่ามกลางหน้าฝนท่ีพัดมากระทบ

ท�าให้รู้สึกครั่นเน้ือครั่นตัวไปตามๆกัน เริ่มต้ังแต่กระแสการปรับ

เปลี่ยนมาตรฐานในวิชาชีพไม่ว ่าจะเป ็นทางด้านการบัญชี

การสอบบัญชีหรือทางจรรยาบรรณ รวมถึงเรื่องการควบคุม

คุณภาพส�านักงาน ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงท่ีทุกคนมีการบ้านต้องท�า

มากมาย ไหนจะกระแสเรื่องการเปิดเสรีวิชาชีพภายใต้ AEC 

ซึ่งจะต้องกระทบแต่ละท่านบ้างไม่มากก็น้อย ถึงแม้หลายคนจะ

ปากกล้าขาสั่นว่าไม่กลัว จนถึงข้ันประชดว่ามากเรื่องนักก็เลิกท�า 

เราต้องไม่ลืมว ่ากระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีโหมพัดกระหน�่า

ทุกท่านอยู่น้ี แม้จะเป็นกระแสผลักดันภาคบังคับแต่ในขณะ

เดียวกันก็จะเป็นกระแสท่ีผลักดันให้เราหลุดออกจากหล่มท่ี

วิชาชีพน้ีติดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่ีสังคมโดยรวมยังไม่ให้

ความส�าคัญกับวิชาชีพน้ีหรือ การท่ีค่าบริการโดยรวมยังถือว่าต�่า

เม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีระดับการพัฒนาทางธุรกิจท่ี

ไม่ต่างกันมาก 

ยากให้เพื่อนสมาชิกเข ้าใจชัดข้ึนว่าขณะน้ี เราก�าลัง

เผ ชิญพายุอย ่ างน ้อยสองลูก ท่ี สัมผัสได ้ ชัด เจน ช่ือ 

Market- driven process และ Regulatory- based 

approach กล่าวคือกระแสความต้องการของผู ้ใช้บริการ

วิชาชีพ และความจ�าเป็นท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลเข้ามีบทบาท

ส�าคัญในการก�าหนดทิศทาง และเงื่อนไขในการให้บริการทาง

วิชาชีพ ซึ่งในภูมิภาคน้ีมีส�านักงานขนาดกลางและขนาดเล็กเป็น

ผู้เล่นท่ีส�าคัญ บทบาทท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงของคณะพัฒนาวิชาชีพ

นอกจากจะให้ข่าวสารท่ีส�าคัญในวิชาชีพ คือ การปลุกกระแส

ต่ืนตัวและพัฒนาโครงการท่ียกฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพไทย

ให้เท่าเทียมต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ในท่ีน้ี

จะไม่ประชาสัมพันธ์ซ�้าถึงโครงการต่างๆเพราะได้แถลงไปแล้ว

เม่ือคราวประชุมใหญ่เม่ือไม่นานมาน้ีและสมาชิกก็ได้ข่าวสารอยู่

เป็นประจ�าทางเอกสารประชาสัมพันธ์ อยากปิดท้ายค�าทักทาย

น้ีด้วยค�าพูดของวิทยากรท่านหน่ึงในงานฉลองครบ 50 ปีของ 

Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) 

เม่ือต้นเดือนท่ีผ่านมาถึงมุมมองและบทบาทท่ีส�าคัญบทบาทหน่ึง

ขององค์กรวิชาชีพของเขา 

 “ With foreign competition coming in, 
there is a need for ISCA to help SMPs build 
their capacity through mergers and acquisi-
tions or shared services “
 ค�าเสนอแนะน้ีแฝงไว ้ซึ่ งความห่วงกังวลท่ีมีต ่อน�า

นักงานขนาดเล็กท่ีน่าสนใจ เอาไว้โอกาสหน้ามีเวลาค่อยคุยกัน

ต่อถึงเรื่องน้ีถ้ายังมีคนให้คุยด้วย..

ทักทายเปิดเล่ม
ส

อ

คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

กรรมการและประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ        
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EDITOR TALK
สวัสดีค่ะ..ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่เคารพทุกท่าน

 กลับมาพบกับจดหมายข่าว FAP Newsletter กันอีกครั้งในฉบับที่ 8 ประจ�า
เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันส�าคัญของชาติ นั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินีนาถฯ หรือ”วันแม่แห่งชาติ” นั่นเอง.. โดยในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่
12 สิงหาคม ผู้จัดท�าขอให้คุณพ่อคุณแม่ของท่านสมาชิกมีความสุขในวันแม่แห่งชาติ
นะค่ะ   
 กลับมาพูดถึง FAP Newsletter ฉบับท่ี 8 กันบ้างดีกว่า เล่มนี้ได้รับเกียรติ
กล่าวทักทายเปิดเล่มจากคุณ สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีฯ  และต่อด้วยบทความที่
เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อท่านสมาชิกมาเผยแพร่มากมาย อาทิ ประเด็นร้อนจาก
งานเสวนาเรื่อง “ปัญหาการยื่นแบบ บช.1” ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
ผ่านการเรียบเรียงเป็นบทความ เรื่องเล่าจากงานเสวนา “ปัญหาการยื่นแบบ 
บช.1” ต่อด้วยบทความเรือ่ง แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกีย่วกับเครือ่งมือทางการเงิน 
ที่ท่านสมาชิกควรทราบ เนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินออกมาใช้อย่างเป็นทางการ บทความเรื่อง
นี้จะสามารถตอบท่านได้ว่าท่านควรมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร  นอกจากนั้นยังมี
ของฝากจากโครงการอบรม “การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม” ซึ่งมีเนื้อหา
ที่ส�าคัญจากบันทึกความทรงจ�าในโครงการดังกล่าว มาสรุปให้เห็นภาพและเข้าใจ
ง่ายๆ ต่อด้วยบทความเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีด้านบัญชี และไขข้อ
ข้องใจเรื่อง CPD (การพัฒนาความรู้ต่อเนือ่ง)
 จากนั้นต่อด้วยบทความดีๆด้านบัญชีบริหารที่น�ามามอบให้กับท่านผู้อ่าน
ในชื่อเร่ือง “การบัญชีบริหาร เครื่องมือสำาหรับ..ผู้นำาองค์กรยุคใหม่” โดยฉบับนี้
น�าเสนอเป็นตอนที่ 2 ต่อเนืองจากฉบับที่แล้ว และปิดท้ายฉบับที่ 8 กันด้วยบทความ
เรื่อง “การเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี ตามรูปแบบการค้าบริการ”    
 ผู้จัดท�าหวังว่าบทความทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่าน ขอให้ทุก
ท่านมีความสุขและสนุกในการอ่าน หากท่านต้องการเสนอแนะหรือติชม ส่งเข้ามา
พูดคุยกันได้ที่ E-mail:fapnewsletter@fap.or.th

CONTENT

วัตถุประสงค์การจัดท�า : เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการน�า เสนอข ้อมูลข ่าวสาร ท่ี เป ็น
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ
เป็นช่องทางหน่ึงท่ีน�าเสนอข้อมูลความ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ โดยการรวบรวมข้อมูล
ให้ทันต่อปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
เสริมสร้างประโยชน์ในแวดวงบัญชี



ผ ่านพ ้นไปแล ้ว กับงานประชุมใหญ ่

สามัญประจ�าปี 2556 ท่ีจัดข้ึนในวัน

เสาร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งปีน้ีมี

ผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน 

ภายในงานเต็มไปด้วยการแสดงความ

คิดเห็นต่อวาระต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อวิชาชีพบัญชี สภาฯน้อมรับความ

คิดเห็นของทุกท่านและจะผลักดันให้

เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียังขอ

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความสนใจและสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมงานประชุมในครั้งน้ี

FAP Activity

งานประชุมใหญ่
สามัญประจำา

ปี2556

กิจกรรมสภาวิชาชีพบัญชีฯ

เพียงแค่กด Like FACEBOOK 
มีสิทธ์ิลุ้นรับบัตรฟรี!!

งานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศคร้ังที่ 19
มูลค่า 8,500 บาท

สภาวิชาชีพบัญชีฯ  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร ่วมสนุกใน

แฟนเพจเฟสบุ๊ค “งานประชุมนักบัญชีท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 19” ซึ่ง

จะจัดข้ึนในวันท่ี 2 และ3 ธนัวาคม 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  ท่านก็สามารถลุ้นรับบัตรฟรี!! เข้างานมูลค่า 

8,500 บาท ได้ง่ายๆ เดือนละ 2 ใบ กิจกรรมน้ีจะเริ่มให้ท่าน

ร่วมสนุกต้ังแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป.. 

หากอยากรู้ว่ามีกิจกรรมสนุกๆ
ให้ท่านลุ้นรับบัตรฟรีได้อย่างไร?? 

อย่ารอช้า!!! ไปคลิ๊ก Like ท่ีแฟนเพจของงาน
เพ่ือรอรับกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุกได้เลยค่ะ..

“

“FAP Newsletter No.84



เม่ือวันอังคารท่ี 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30-12.00 น. 

ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด�าเนินการจัด

โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) เปิดให้สถาบัน

การศึกษาเข้าเย่ียมชมดูการด�าเนินงานของสภาฯ โดยมีสถาบัน

การศึกษาเข้าร่วม 7 สถาบัน จ�านวนท้ังสิ้น  463 ท่าน  ในครั้งน้ี

ได้รับเกียรติจาก คุณพจน์ วีรศุทธากร นักวิชาการประจ�าสภาวิชา

ชีพบัญชีฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู ้ เ ก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ  โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้

และแนวคิดเก่ียวกับประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชี เพื่อเป็น

แนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคต

“FAP OPEN HOUSE”
โครงการเปิดบ้านสภาฯ

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดงานช้ีแจงเรื่องข้อก�าหนดข้างต้น 

โดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมงาน จ�านวน 2 รุ่น เม่ือวันอังคารท่ี 

16 กรกฏาคม และวันพุธท่ี 24 กรกฎาคม  2556 เวลา 14.00 

– 16.30 น. ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ  มีผู้สอบบัญชีให้ความสนใจ

เข้าร่วมงานน้ีจ�านวนรวมท้ังสิ้นกว่า 1,400 คน

ในงานมีการบรรยายเร่ืองดังต่อไปนี้

• คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ได้สรุปเน้ือหาและความ

ส�าคัญของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1

• คุณประสัณห์ เช้ือพานิช ได้กล่าวถึงท่ีมาของข้อก�าหนด

ฉบับน้ี และยกตัวอย่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ๆ     

ท่ีส�าคัญท่ีผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม พร้อมท้ังช้ีแจงเน้ือหา

ของข้อก�าหนดฯ หลักการและเหตุผล และตอบค�าถามท่ีถาม

บ่อย (FAQ)

• คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี ได้แจ้งให้ทราบเรื่องบริการ on-line 

ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ท้ังท่ีมีให้บริการอยู่ปัจจุบัน และท่ีก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนา รวมท้ังได้แสดงข้ันตอนวิธีการลงทะเบียน 

การแจ้งรายช่ือธุรกิจท่ีผู้สอบบัญชีจะลงนามในปี 2557และการยืนยันผ่านระบบ on-line ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งระบบดังกล่าว

ได้เปิดให้บริการแล้ว ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2556

 ในงาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีซักถามข้อสงสัยและแสดงความเห็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เผยแพร่

เอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งค�าถาม-ค�าตอบเพ่ิมเติมบนเวบไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แล้ว เพ่ือความชัดเจนและเป็นประโยชน์

แก่ผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้เข้าร่วมงานต่อไป

การจัดงานช้ีแจงข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณา

การปฏบิตังิานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พ.ศ. ...
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วัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู ้ท�าบัญชีท่ีรักทุกท่านคะ ส�าหรับ

จดหมายข่าวฉบับน้ี ทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการท�าบัญชี จะขอน�าเสนอ

ประเด็นร ้อนจากงานเสวนาเรื่อง “ปัญหาการย่ืนแบบ บช.1” ท่ีจัดข้ึนในวัน

พฤหัสบดีท่ี 11 กรกฎาคม 2556  ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ท�าบัญชีและผู้ประกอบการ

เป็นอย่างมาก ในการจัดเสวนาน้ีได้มีการเชิญตัวแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและ

น�าส่งแบบ บช.1 ไม่ว่าจะเป็นส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) กรมสรรพากร ตัวแทนผู้ท�าบัญชี และตัวแทนผู้สอบบัญชี/บริษัทท่ีปรึกษาธุรกิจ 

มาร่วมพูดคุย เล่าประสบการณ์การเตรียมความพร้อมและปัญหาท่ีพบ เสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขเพ่ือให้การย่ืนแบบ บช.1 ในปีต่อๆ ไปมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน 

โดยในการเสวนามีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังน้ี

เรื่องเล่าจากงานเสวนา 

    “ปัญหาการยื่นแบบ บช.1”
บทความโดย...

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการท�าบัญชี

ส
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การขยายระยะเวลาการจัดท�าและยื่นแบบ บช.1 
ของสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

การขยายระยะเวลาการจัดท�าและ

ยื่นแบบ บช.1 ของสัญญาซ่ึงมี

มูลค่า 2,000,000 บาท ข้ึนไป

ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2557

 ตามท่ี ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ 

เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าและ

แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ

ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู ่สัญญากับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554” ท่ีมีผล

บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2555 

เป็นต้นไป โดยก�าหนดให้บุคคลหรือ

นิติบุคคลท่ีเป ็นคู ่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐ มีหน้าท่ีต้องจัดท�าและย่ืนบัญชี

รายการรับจ่าย (แบบ บช.1) เป็นราย

สัญญา ส�าหรับสัญญาท่ีมีมูลค่า 5 แสน

บาทข้ึนไป และต่อมาได้แก้ไขประกาศฯ 

อนุโลมให้ใช้มูลค่าสัญญา 2 ล้านบาทใน

ช่วงแรก เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมูลค่า

สัญญาท่ีเข้าข่ายต้องจัดท�าและย่ืนแบบ 

บช.1 แบ่งตามช่วงเวลา ดังน้ี 

 - วันท่ี 1 เมษายน 2555 – 31 

มีนาคม 2556 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 ล้าน

บาทข้ึนไป 

 - วันท่ี 1 เมษายน 2556 เป็นต้น

ไป ใช้กับสัญญามูลค่า 5 แสนบาทข้ึนไป 

 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการท�าบัญชี ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้ท�าบัญชีในการ

ให้ข้อคิดเห็นและแนวทางเพ่ือลดปัญหาใน

ทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ

ป.ป.ช. ให้มีการปรับปรุงประกาศฯ และ

ผลักดันให้มีการขยายระยะเวลาการจัด

ท�าและยื่นแบบ บช.1 ดังกล่าว เม่ือวัน

ท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ป.ป.ช. ได้เผย

แพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การขยาย

ระยะเวลาการบังคับสัญญาซึ่งมี มูลค ่า 

2,000,000 บาทข้ึนไป ถึง วันท่ี  31

ธันวาคม 2557” แล ้ว โดยการแก ้ไข

ดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนการประกาศลงราช

กิจจานุเบกษา และมีผลย้อนหลังส�าหรับ

สัญญาท่ีมีการลงนามในหรือหลังวันท่ี

1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 

   สรุปมูลค่าสัญญาท่ีเข้าข่ายต้องจัด

ท�าและย่ืนแบบ บช.1 แบ่งตามช่วงเวลา 

ดังนี้  

 - วันท่ี 1 เมษายน 2555 – 31 

มีนาคม 2556 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 ล้าน

บาทข้ึนไป 

 - วันท่ี 1 เมษายน 2556 – 31 

ธันวาคม 2557 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 

ล้านบาทข้ึนไป *** ปรับปรุงใหม่ *** 

 - วันท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้น

ไป ใช้กับสัญญามูลค่า 5 แสนบาทข้ึนไป 

ป.ป.ช. อนุญาตให้ยื่นแบบ บช.1 

ที่ไม่มีเลขที่ e-GP ส�าหรับรอบปี 

2555 ผ่านระบบ electronics 

ได้แล้ว

 ในการย่ืนแบบ บช.1 ผ่านระบบ 

electronics  ผู ้มีหน้าท่ีย่ืนแบบ บช.1

จะต้องระบุเลขคุมสัญญา (เลข e-GP) 

ท่ีได้รับมาจากหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคู ่

สัญญา อย่างไรก็ดี ส�าหรับรอบปี 2555 

ซึ่งเป็นปีแรกท่ีมีการย่ืนแบบ บช.1 ยังมี

ปัญหาขัดข้องเกิดข้ึนท�าให้ผู้ประกอบการ

ได้รับเลขท่ี e-GP ของแต่ละรายสัญญา

ไม่ครบถ้วน ท�าให้ไม่สามารถย่ืนแบบ 

บช.1 ผ่านระบบ electronics ได้ เพื่อ

ลดปัญหาดังกล่าว ป.ป.ช. ได้อนุญาตให้

ผู้ประกอบการสามารถย่ืนแบบ บช.1 โดย

ไม่มีเลขท่ี e-GP ส�าหรับรอบปี 2555 

ผ่านระบบ electronicsได้แล้ว 

 โดยการกรอกเลขศูนย์ 12 ตัว 
(000000000000) แทนเลขคุมสัญญา

การปรับปรุงระบบการเช่ือมโยง

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและระบบ

การรับยื่นแบบ บช.1     

จากปัญหาการย่ืนแบบ บช.1 ในปี 2555 

ท่ีผ่านมา ท�าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการย่ืนแบบซึ่งประกอบไปด้วย กรม

สรรพากร กรมบัญชีกลาง และ ป.ป.ช. 

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ

รับย่ืนแบบ บช.1 โดยขณะน้ีหน่วยงาน

ดังกล่าว อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการ

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อ

ให้สามารถตรวจสอบจ�านวนสัญญาที่ผู ้

ประกอบการต้องย่ืนแบบ บช.1 ได้ รวม

ถึงการพัฒนาระบบรับย่ืนแบบ  บช.1

ให้สามารถรองรับการ Upload ไฟล์

ข้อความ (Text File) เพื่อเป็นการเพิ่ม

ความสะดวกในการย่ืนแบบ   บช.1 

ในระบบออนไลน ์ ได ้ครั้ งละหลายๆ 

สัญญา เช่นเดียวกับระบบการรับย่ืน

ภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร

 น่ีเป็นเพียงตัวอย่างประเด็นท่ี

น่าสนใจท่ีขอหยิบยกมาเล่าให้ได้ทราบ

กัน ส�าหรับท่านท่ีพลาดโอกาสงานเสวนา

ท่ีผ่านมา ขอให้ท่าน ศึกษา ท�าความ

เข้าใจรายละเอียดการกรอกแบบ บช.1 

ติดตามข่าวสารประกาศ ป.ป.ช. อย่าง

ต่อเน่ือง และมีข่าวดีแจ้งให้ทราบว่าคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการท�าบัญชี 

จะจัดหลักสูตรอบรม เรื่อง “เทคนิคการ

จัดท�าและย่ืนแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตาม

ประกาศ ป.ป.ช. รุ่นท่ี 3” เร็วๆ น้ี ท่าน

ที่สนใจสามารถสอบถามได้ท่ีสภาวิชา

ชีพบัญชีฯ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ทาง www.fap.or.th นะคะ ส�าหรับ

จดหมายข่าวฉบับหน้าทางคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชีจะได้น�า

เสนอข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจให้ทุกท่าน

ทราบเป็นอันดับต่อไปนะคะ..สวัสดีค่ะ

1

2

3
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แนวปฏิบัติ
ทางการบญัชเีกีย่วกบั
เครื่องมือทางการเงิน

ขณะน้ีสภาวิชาชีพบัญชีอยู ่ระหว่างการจัดท�าแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน

โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานการเงินระหว่าง

ประเทศ (International Financial Reporting 

Standards หรือ IFRS) ท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 

เพื่อให้กิจการสามารถมีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับเครื่อง

มือทางการเงินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ในระหว่างท่ีประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินออกมาใช้อย่าง

เป็นทางการ

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวประกอบด้วยเน้ือหา 

5 ฉบับ ดังน้ี (1) ฉบับท่ี 39.1 เรื่อง การรับรู้รายการและการวัด

มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (2) ฉบับท่ี 39.2 ตราสารอนุพันธ์ (3) 

ฉบับท่ี 39.3 การบัญชีป้องกันความเส่ียง (4) ฉบับท่ี 32 เรื่อง 

การแสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน และ (5) ฉบับท่ี 

7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งกิจการ

สามารถเลือกใช้แนวปฏิบัติแต่ละฉบับได้ตามความสมัครใจ

 ส�าหรับเน้ือหาของแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องการ

รับรู ้รายการและวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินจะครอบคลุม

เน้ือหาเก่ียวกับการจัดประเภทรายการ การรับรู้และการวัดมูลค่า

ของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ทางการเงิน และการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการ

เงินและหน้ีสินทางการเงิน ซึ่งมีความแตกต่างจากวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การจัดประเภทตามแนวปฏิบัติ

ฉบับน้ีจะก�าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินทุกชนิดต้องจัดประเภท

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน (2) เงินให้สินเช่ือและลูกหน้ี 

ใน

เพื่อให้กิจการสามารถมีวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ
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(3) เงินลงทุนท่ีถือจนครบก�าหนด และ (4) สินทรัพย์ทางการ

เงินเผื่อขาย นอกจากน้ีหน้ีสินทางการเงินเอง ก็ต้องมีการจัด

ประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน ได้แก่ (1) หน้ีสินทางการเงิน

ท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน และ (2) หน้ี

สินทางการเงินอ่ืนท่ีแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย ซึ่งการจัด

ประเภทท่ีแตกต่างกันจะส่งผลให้เกิดการวัดมูลค่าท่ีแตกต่างกัน

ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับท่ี 39.1 ก�าหนดให้สินทรัพย์

ทางการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย และหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วย

มูลค่ายุติธรรม ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินสินเช่ือ

และลูกหน้ีและเงินลงทุนท่ีถือจนครบก�าหนด และหน้ีสินทางการ

เงินอ่ืนท่ีแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย จะวัดมูลค่าในภายหลัง

ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ซึ่งจะรับรู้รายได้ดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก

สินทรัพย์ทางการเงิน และรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียส�าหรับหน้ีสิน

ทางการเงินด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

หมายถึง วิธีค�านวณราคาทุนตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ทางการ

เงินหรือหน้ีสินทางการเงิน และการปันส่วนรายได้ดอกเบ้ียหรือ

ค่าใช้จ ่ายดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวข้องโดยใช้อัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซึ่งเป็นอัตราท่ีใช้ในการคิดลดประมาณการ

เงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไว้ของเครื่องมือ

ทางการเงิน หรือในกรณีท่ีระยะเวลาของมูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินมีอายุสั้นกว่า

 

 นอกจากน้ีส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินให้

สินเช่ือและลูกหน้ี เงินลงทุนท่ีถือจนครบก�าหนด และสินทรัพย์

ทางการเงินเผื่อขาย จะต้องมีการประเมินการด้อยค่าทุกวันท่ี

สิ้นรอบระยะเวลารายงานว่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือกลุ่มของ

สินทรัพย์ทางการเงินมีหลักฐานท่ีชัดเจนในการด้อยค่าหรือไม่

ท้ังน้ีวิธีการประเมินการด้อยค่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) การประเมินด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ 

(การประเมินการด้อยค่าแบบรายตัว) โดยจ�านวนผลขาดทุนจะ

ถูกวัดจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย

ท่ีแท้จริงตามสัญญาเดิมของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน และ (2) 

การประเมินการด้อยค่าของกลุ ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน

(การประเมินการด้อยค่าแบบรายกลุ่ม) โดยสินทรัพย์ทางการเงิน

จะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาจากลักษณะความเส่ียงด้านเครดิตท่ี

เหมือนกัน และค�านวณความน่าจะเป็นของการขาดทุนหรือสถิติ

การขาดทุน โดยประเมินจากประสบการณ์ขาดทุนในอดีตของ

สินทรัพย์ทางการเงินแต่ละกลุ่ม

 ส�าหรับประเด็นของการตัดรายการสินทรัพย์ทางการ

เงินออกจากบัญชี ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับท่ี 39.1 

ก�าหนดให ้  กิจการสามารถตัดรายการได ้ ก็ต ่อเ ม่ือกิจการ

โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์

ทางการเงินให้กับบุคคลอ่ืน และกิจการไม่มีอ�านาจควบคุม

ในสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ซึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่าวจะ

มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเก่ียวกับการตัดรายการสินทรัพย์

ทางการเงิน อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีการตัดรายการสินทรัพย์

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ กิจการอาจเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่องธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ท่ีสภาวิชาชีพ

บัญชีอยู ่ระหว ่างการพิจารณาออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับดังกล่าวเพิ่มเติม

 อย่างไรก็ตาม หากกิจการใดเลือกถือปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติฉบับน้ีแล้ว กิจการจะไม่สามารถถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับท่ี 101 เรื่อง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ มาตรฐาน

การบัญชีฉบับท่ี 104 เรื่อง การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้าง

หน้ีท่ีมีปัญหา และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชี

ส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ดังน้ันในการถือ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฉบับน้ีเป็นครั้งแรกอาจส่งผลให้เกิดผล

แตกต่างระหว่างจ�านวนท่ีเคยรายงานไว้เดิม ซึ่งตามแนวปฏิบัติ

ในช่วงเปลี่ยนแปลงก�าหนดให้กิจการท่ีถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

น้ีจะรับรู้ผลแตกต่างดังกล่าวในก�าไรสะสมต้นงวด

บทความโดย..

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการก�าหนดมาตรฐานบัญชี 
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บันทึกความจ�าจากโครงการอบรมการวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม

รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ ข้ันตอน เอกสาร สมุดรายวัน

วัตถุดิบ 1. ซื้อ ใบรับของ ใบก�ากับสินค้า สมุดรายวันซื้อ

2. ใช้ไป ใบเบิกวัตถุดิบ สมุดรายวันการเบิกวัตถุดิบ

เงินเดือนและค่าแรง 3. บันทึกเงินเดือนและค่าแรง บัตรลงเวลา ทะเบียนเงินเดือนและค่าแรง

หรือ (สมุด)ใบส�าคัญรายวันทั่วไป

(Journal Voucher -JV)

ค่าใช้จ่ายการผลิต 4. บันทึกแยกแผนก ใช้ระบบบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยแยก

แต่ละแผนกและแต่ละรายการ

สมุดรายวันการจ่ายเงิน

(สมุด)ใบส�าคัญรายวันทั่วไป

งานระหว่างท�าและสินค้า

ส�าเร็จรูป

5. โอนงานระหว่างท�าที่ท�าเสร็จจาก

แผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่งและโอนสินค้า

ส�าเร็จรูปไปคลังสินค้า

รายงานการผลิต(จากแผนกผลิต)

รายงานต้นทุนการผลิต

ใบรับของเข้าคลัง(ถ้ามี)

สมุดรายวันการจ่ายเงิน

(สมุด)ใบส�าคัญรายวันทั่วไป

6. เมื่อขาย ใบก�ากับภาษี(สินค้า) สมุด)ใบส�าคัญรายวันทั่วไป

งบการเงิน 7. เมื่อสิ้นงวด ปรับปรุงรายการจัดสรร

ขาด / เกิน เข้าบัญชีต้นทุนขาย  มี 2 

ทางเลือก

7.1 ปรับทุกสิ้นเดือน

7.2 ปรับครั้งเดียวเมื่อสิ้นปี

บัญชีแยกประเภท (สมุด)ใบส�าคัญรายวันทั่วไป

 

หมายเหตุ สามารถน�า MyGL และ MyIC โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มาใข้ได้(มีโครงการอบรมต่อเน่ือง)

สวัสดีค่ะ ทุกท่าน

 จาการจัดสัมมนาของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชีในโครงการอบรมการวางระบบบัญชี

ต้นทุนอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม ท่ีผ่านมาซึ่งได้รับความ

สนใจ และมีเสียงตอบรับจากผู้เข้าสัมมนาเป็นอย่างดี วันน้ีจึงขอ

น�าเน้ือหาส�าคัญจากบันทึกความจ�าในโครงการดังกล่าว มาสรุป

ให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายๆ ลองอ่านตารางด้านล่างดูนะคะ

ส�าหรับท่านท่ีพลาดโอกาส เข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าว

ในครั้งท่ีผ่านมา ก็ไม่เป็นไรค่ะ  เพราะปีน้ีทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

จะจัดโครงการน้ีอีก 2 รุ ่น  ในวันท่ี 14-15 กันยายน และ 14-

15 ธันวาคมน้ีนะคะ (อ่านรายละเอียดโครงการได้จาก Web site  

ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ) 

ของฝากจากโครงการอบรม

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม

บทความโดย...

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี
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รายการ ข้ันตอน เอกสาร สมุดรายวัน

วัตถุดิบ 1. ซื้อ ใบรับของ ใบก�ากับสินค้า สมุดรายวันซื้อ

2. ใช้ไป ใบเบิกวัตถุดิบ สมุดรายวันการเบิกวัตถุดิบ

เงินเดือนและค่าแรง 3. บันทึกเงินเดือนและค่าแรง บัตรลงเวลา ทะเบียนเงินเดือนและค่าแรง

4. บันทึกเข้าต้นทุนงาน ใบวิเคราะห์บัตรลงเวลา 

( Time Ticket Analysis – TTA)

(สมุด)ใบส�าคัญรายวันทั่วไป

(Journal Voucher -JV)

ค่าใช้จ่ายการผลิต 5. บันทึกแยกแผนก ใบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิต(Depart-

mental Overhead Analysis Sheet) 

หรือ ใช้ระบบบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย

แยกแต่ละแผนกและแต่ละรายการ

(สมุด)ใบส�าคัญรายวันทั่วไป

6. จัดสรรเข้างาน บัตรต้นทุนงาน สมุดรายวันจัดสรรค่าใช้จ่ายการ

ผลิต (Manufacturing Overhead 

Applied Journal - MOA)

สินค้าส�าเร็จรูป 8. เมื่อโอนงานที่ท�าเสร็จเข้าต้นทุนสินค้า

ส�าเร็จรูป

บัตรต้นทุนงาน

ใบรับของเข้าคลัง(ถ้ามี)

สมุดรายวันงานเสร็จ(Completed 

Jobs Journal - CJJ)

9. เมื่อขาย ใบก�ากับภาษี(สินค้า) สมุดรายวันขาย

งบการเงิน 10. เมื่อสิ้นงวด ปรับปรุงรายการจัดสรร

ขาด / เกิน เข้าบัญชีต้นทุนขาย  มี 2 

ทางเลือก

10.1 ปรับทุกสิ้นเดือน

10.2 ปรับครั้งเดียวเมื่อสิ้นปี

บัญชีแยกประเภท (สมุด)ใบส�าคัญรายวันทั่วไป

เมื่ออ่านแล้ว หากต้องการรายละเอียดหรือศึกษาเพิ่มเติม

อย่าลืมสมัครเข้ารับการอบรมนะคะ..

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
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หลักสูตร ระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติ

บัญชีศาสตร์
 การทุจริตเป็นปัญหาส�าคัญท่ีองค์กรควรแก้ไขอย่าง

เร่งด่วนนิติบัญชีศาสตร์ เป็นเทคนิคในการรวบรวมหลักฐาน

ทางการเงินและการบัญชีเพื่อใช้เป็นประโยชน์

ในเชิงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ

การทุจริต ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด

จัดอบรมในวันอาทิตย์ท่ี 13 ตุลาคม 

2556 เวลา 09.00-16.30 น. 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

หลักสูตร เทคนิคพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี
 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นกระบวน

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน เพื่อช่วยให้ฝ่าย                 

               จัดการสามารถปฎิบัติหน้าที่อันอยู่ในความรับผิด         

ชอบให้ลุล่วงไปด้วยดี ด้วยเหตุน้ี สภาวิชาชีพ

บัญชีฯ จึงจัดอบรมหลกัสตูรน้ีข้ึนในวันเสาร์

และวันอาทิตย์ที่ 28-29 กันยายน 2556

 เ ว ล า  0 9 . 0 0 - 1 6 . 3 0  น . 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.fap.or.th 
หรือสมัครและสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-6852500 ต่อ 2526 2583 2555-2560 2575 

Email: markeitng@fap.or.th, training@fap.or.th



ลาผ่านไปไวเหลือเกิน เผลอๆก็ล่วงเลยมาครึ่งปีแล้ว 

ทางคณะกรรมการด้านการศึกษาฯ ก็ก�าลังมีงานใหญ่

รอเราอยู่คือการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชี

ระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งท่ี 2 

และการจัดสัมมนาในหัวข้อการบัญชีให้แก่คณาจารย์ในภูมิภาค

ต่างๆ 

 เม่ือเดือนท่ีผ่านมาน้ันคณะกรรมการฯ ได้จัดสัมมนา

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในวันเสาร์ท่ี 8 มิถุนายน 2556 เพื่อ

ท�าความเข้าใจในแนวทางและหลักการในการพัฒนาหลักสูตร

การบัญชีให้สถาบันต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี มีผู้เข้าร่วมจ�านวนท้ังสิ้น 32 คน แอบ

กระซิบผ่านจดหมายข่าวว่า สถาบันต่างๆ ท่ีจะพัฒนาหลักสูตร

ใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร อย่าลืมท�าหนังสือมายังสภาวิชาชีพ

บัญชีเพื่อขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีท่ีได้รับการแต่งต้ังอย่างน้อย 

1 คนเพื่อเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้วยนะคะ (สามารถดู

รายช่ือได้จากเว็บไซต์ของสภา)

 

    

 

ฉบับน้ี เรามีบทความดีๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษามาฝากด้วย

ค่ะ เขียนโดย รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ และ ผศ.ดร.เกรียง

ไกร บุญเลิศอุทัย เรื่อง “IES2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี

ทางการบัญชี” บทความน้ีสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนา

หลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีของประเทศไทยและประเทศ

ท่ีเป็นสมาชิกของสมาพันธ์สภาวิชาชีพบัญชี ท่ีมุ ่งเน้นการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้เพื่อสะท้อนถึงสมรรถนะทาง

วิชาชีพของนักบัญชีมากกว่าการประเมินความครบถ้วนในสาระ

ของความรู ้ตามมาตรฐานการศึกษาทางการบัญชีสากลฉบับ

ท่ี 2 ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ท้ังน้ี เพื่อให้สถาบันการศึกษา

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และให้ผู ้

สอนได้ปรับตัวในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างนักบัญชี

ในอนาคตท่ีมีสมรรถนะเชิงเทคนิคด้านวิชาชีพ (Technical 

Competence) พร้อมต่อการแข่งขันในการประกอบวิชาชีพ

บัญชีท้ังในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป ผู้อ่านท่าน

ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านบทความเต็มๆ ได้ท่ี http://

cbsreview.acc.chula.ac.th

 สุดท้ายน้ี อย่าลืมเกาะติดความคืบหน้าการจัดการ

แข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand 

Accounting Challenge ครั้งท่ี 2 กันให้ดีนะคะ เราก�าลังจะ

เปิดรับสมัครเร็วๆน้ีแล้วค่ะ 

การพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

เว

บทความโดย...

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

วัสดีค่ะ ท่านผู ้อ่านท่ีรักทุกท่าน ครึ่งปีผ่านไปไวเหมือน

โกหกนะคะ สมาชิกนักบัญชีและผู้สอบบัญชีทุกท่านคง

หายเหน็ดเหน่ือยจากการจัดส่งงบการเงินและพอจะมี

เวลาว่างกันบ้างแล้ว อย่าลืมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความ

รู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกันนะคะ ส�าหรับผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชี

รุ ่นเก๋าก็คงรู ้กันอยู่แล้วว่าต้องท�าอะไรอย่างไรบ้าง แต่ส�าหรับ

ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีรุ่นใหม่ถอดด้ามน้ันอาจจะยังไม่แน่ใจ

ว่าต้องอบรมก่ีช่ัวโมงอย่างไรบ้าง เรามาทบทวนกันพอหอมปาก

หอมคอว่าหลักเกณฑ์ในการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทาง

วิชาชีพส�าหรับผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีมีอะไรกันบ้าง

 ณ ปัจจุบัน 

ก า ร พัฒนาคว าม รู ้

ต ่อเ น่ืองทางวิชาชีพ

ส�าหรับผู ้ท�าบัญชีนั้น

จะต ้อง เป ็นไปตาม

ประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า เรื่อง 

ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และระยะเวลา

ในการพัฒนาความรู ้

ต ่อเ น่ืองทางวิชาชีพ

ของผู ้ท�าบัญชี พ.ศ. 

2547 ซึ่งระบุว ่า ผู ้ท�า

บัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทุกรอบ 

3 ปี โดยในแต่ละรอบต้องมีจ�านวนช่ัวโมงไม่น้อยกว่า 27 ช่ัวโมง 

และต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการบัญชีไม่น้อย

กว่า 18 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ในแต่ละปีผู้ท�าบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนา

ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ส�าหรับการเข้า

รับการพัฒนาความรู ้ต่อเน่ืองน้ันเกิดข้ึนได้จากการเข้าร่วมการ

อบรมสัมมนาในหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ

บัญชีฯหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย 

การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาซึ่งมีการสอนไม่ต�่ากว่าระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางการ

บัญชี การส�าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี 

เป็นต้น  ท้ังน้ี การนับจ�านวนช่ัวโมงทุกรอบระยะเวลาสามปีนับ

ตามปีปฏิทินค่ะ และผู้ท�าบัญชีผู้ท�าบัญชีต้องแจ้งรายละเอียดการ

พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้ท�าบัญชีตามแบบ ส.บช.7

ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้น

ปีปฏิทินของทุกปี

 ในส่วนของผู้สอบบัญชีน้ัน มีรายละเอียดแตกต่างจาก

ผู้ท�าบัญชี โดยการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองของผู้สอบบัญชีจะต้อง

เป็นไปตามประกาศข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 15 เรื่อง 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้า

ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู ้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2550  โดยผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาต

ยังไม่สิ้นผล ต้องมีจ�านวนช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 

12 ช่ัวโมงต่อปี เว้นแต่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก

จะต้องมีจ�านวนช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามสัดส่วน

ของจ�านวนเดือนที่ ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น และต้องมีประเภท

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการบัญชีหรือการ

สอบบัญชีไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งหรืออย่างน ้อย 6 ช่ัวโมง ค่ะ 

แต่ส�าหรับผู้สอบบัญชี

ท่ี ใบอ นุญาตสิ้ นผล

และมีความประสงค์

ขอรับใบอนุญาตเป็น

ผู ้สอบบัญชีใหม่ก็จะ

มีหลักเกณฑ์ในการ

นับ ช่ั ว โ ม ง เพิ่ ม เ ติ ม

ข้ึนไปอีกตามท่ีระบุ

ไ ว ้ ใ น ป ร ะ ก า ศ ข ้ อ

บังคับ ส�าหรับการ

เก็บช่ัวโมงน้ันได้จาก

ก า ร อ บ ร ม สั ม ม น า 

การเป็นวิทยากร การ

เขียนต�าราหรือบทความทางวิชาการเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี การ

เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะท�างานทางวิชาการในสภา

วิชาชีพบัญชี การส�าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม และ

การผ ่านการทดสอบในหลักสูตรวิชาชีพตามท่ีสภาวิชาชีพ

บัญชีก�าหนด เป็นต้น  การแสดงหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อ

เน่ือง ผู้สอบบัญชีท่ีจะต้องแสดงต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้ย่ืน

หลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองภายในสามเดือนก่อนวันเริ่ม

ต้นปีปฏิทิน ซึ่งก็คือระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมของปีท่ีมีการ

พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองน่ันเองค่ะ 

 อย่างไรก็ตาม ในอนาคตน้ัน สภาวิชาชีพบัญชีอาจมี

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับท่ีเ ก่ียวข ้องกับการพัฒนาความรู ้

ต ่อเ น่ืองของผู ้สอบบัญชี ซึ่ งเราคงจะต ้องติดตามกันต ่อไป 

แต่ ณ ปัจจุบันน้ี ผู ้ท�าบัญชีและผู ้สอบบัญชีต้องยึดข้อบังคับดัง

กล่าวในการพัฒนาความรู ้ต ่อเน่ืองค่ะ เม่ือทราบดังน้ีแล้ว..

อย่าลืมหาหลักสูตรท่ีน่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อการท�างานและ

เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ต่อเน่ืองกันด้วยนะคะ 

ส

บทความโดย...
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี
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การบัญชีบริหาร  (ตอนที่2)

  เคร่ืองมือส�าหรับ ผู ้น�าองค์กรยุคใหม่  

บทความโดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร

บับท่ีแล ้วเราได ้รู ้ กันแล ้วนะค ่ะว ่า การเปลี่ยนแปลง 

(Change) ท่ีผู้บริหารองค์กรจ�าเป็นต้องมีสติต้ังรับมีอะไร

บ้างมาฉบับน้ีเราก็จะมาพูดถึงเรื่องภาระหน้าท่ีในฐานะ

ของผู ้บริหารองค์กรกันค่ะ

ภาระหน้าที่ ในฐานะของผู ้บริหารองค์กรประกอบด้วยหน้าที่

ส�าคัญ ดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) 

 2. การจัดองค์การ (Organizing) 

 3. การจัดสรรบุคคลเข้าในต�าแหน่งงาน (Staffing) 

 4. การสั่งการ (Directing) 

 5. การควบคุม (Controlling) 

 6. การตัดสินใจ (Decision Making)

การวางแผน คือ กระบวนการในการก�าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะท�าอย่างไรให้บรรลุ

วัตถุประสงค์นั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ 
การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนโดยการก�าหนดการกระท�าขึ้นล่วงหน้าเพ่ือ
ให้ได้ผลตามที่ก�าหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน 
2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมาย
ปลายทางก็คือจะท�าอะไร วิธีการก็คือจะท�าอย่างไร 

วัตถุประสงค์ในการวางแผน

 1. การวางแผนท�าให้รู ้ทิศทางในการด�าเนินงาน เม่ือผู้

ปฏิบัติงานรู้ทิศทางการท�างานก็สามารถประสานงานกัน รู้ว่าควร

ท�าอะไรและท�าอย่างไรจะได้ผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

 2. การวางแผนท�าให้ลดความไม่แน่นอนลง 

 3. การวางแผนท�าให้ลดความเสียหายการซ�้าซ้อนกันของ

งานที่ท�า เนื่องจากการวางแผนท�าให้รู้ทั้งวิธีการและเป้าหมายของ

งานจึงท�าให้มีความชัดเจนในการท�างาน รู้ว่ากิจการรมใดควรท�า

ก่อนหลังอย่างไร 

 4. การวางแผนท�าให้รู้มาตรฐานในการควบคุม กิจกรรมที่

ส�าคัญของการควบคุมคือมาตรฐานท่ีให้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติ

ที่เกิดขึ้นจริง การวางแผนจึงก�าหนดมาตรฐานได้แน่นอนชัดเจนว่าง

ต้องให้ได้ผลงานอย่างไร

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 

 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหารและพนักงานแยกได้เป็น 2 อย่าง

คือ ควรเน้นอะไรและควรยืดหยุ่นอย่างไร 

(focus and flexible) ท้ังสองอย่าง

จะช่วยสร้างอ�านาจในการแข่งขันขององค์การ ควรเน้นอะไร

น้ันท�าให้องค์การรู ้ว ่าจะท�าอะไรจึงจะดีท่ีสุดต่อลูกค้าและควร

ให้บริหารแก่ลูกค้าอย่างไร ในแง่ของผู้ปฏิบัติงานก็รู ้ว่าควรท�า

อะไร และท�าอย่างไรจึงบรรลุเป้าหมายขององค์การ ควรยืดหยุ่น

อย่างไรก็จะท�าให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถเตรียมรับมือให้เข้ากับ

อนาคตท่ีก�าลังจะเกิดข้ึน ในส่วนของพนักงานก็ท�าให้รู้ว่าควรปรับ

ตัวเองอย่างไรให้เข้ากับโอกาสและอุปสรรคท่ีก�าลังจะเกิดข้ึน

ประโยชน์ของการวางแผน

ฉ

“

”

1.
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การปรับปรุงการปฏิบัติงานอาจสรุปได้ 4 หัวข้อคือ 

• ประการแรกจะมุ่งไปทางไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

• ประการท่ีสอง ควรจะท�าอะไรก่อนหลังจึงจะได้ประโยชน์

สูงสุด

• ประการท่ีสาม จะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรจึงจะก่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

• ประการ ท่ีสี่  จะปรับ ตัวอย ่ างไร จึงจะสอดคล ้อง กับ

สถานการณ์และก่อให้เกิดผลดีท่ีสุด

ปรับปรุงการประสานงานให้ดีข้ึน
 ในองค์การย่อมประกอบด้วยระบบ

ย่อยและกลุ่ม (subsystem and group) 

หลายระบบและหลายกลุ่ม แต่ละระบบ

แต่ละกลุ่มต่างมีเป้าหมายของตัวเองและ

ต่างท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองท้ังน้ัน การท่ีจะไม่ให้

ระบบย่อยและกลุ่มต่างๆ ขัดแย้งกันก็ต้องอาศัยการวางแผนท่ี

ดี การวางแผนได้จัดแยกวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายต่างๆ ของ

ระบบย่อยและกลุ ่มคนออกมาเป็นล�าดับข้ึนของวัตถุประสงค์ 

หรือเป้าหมายลดหลั่นกันลงมาต้ังแต่สูงสุดไปจนถึงต�่าสุด แต่ละ

เป้าหมายต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นของระบบใดกลุ่ม

ใดและต้องอาศัยหน้าท่ีหรือกิจกรรมอย่างของแต่ละระบบ

และแต่ละกลุ่มจึงบรรลุเป้าหมายต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ เม่ือมีการ

วางแผนอย่างดีกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละระบบและแต่ละกลุ่มจะ

สอดรับกันอย่างเหมาะสม โดยเป้าหมายในระดับสูงเป็นเสมือน

จุดหมายปลายทาง (end) และเป้าหมายในแต่ละระดับล่างเป็น

เสมือนวิธีการ (mean)

ปรับปรุงการควบคุมให้ดีข้ึน
 กิจกรรมของการควบคุมก็คือ การ

วัดผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขการ

ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน การวางแผนจะช่วย

ให้การควบคุมมีประสิทธิภาพเพราะการ

วางแผนจะต้องก�าหนดเป้าหมายข้ึนมาก่อน น่ันก็คือ มาตรฐาน

ท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือก�าหนดว่าจะต้องท�าอย่างไร ถ้าผล

การปฏิบัติงานต�่ากว่ามาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องแก้ไข

ท่ีการปฏิบัติงานและมาตรฐานท่ีใช้วัดหรือระบบการควบคุมใหม่ 

ดังน้ัน การวางแผนกับการควบคุมจะต้องท�าหน้าท่ีกันอย่างใกล้

ชิดในฐานะท่ีเป็นกระบวนการบริหาร หากไม่มีระบบการควบคุม

ท่ีดี การวางแผนก็ขาดการติดตามว่างานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

หากไม่มีระบบการวางแผนท่ีดี การควบคุมก็ขาดกรอบการวัดผล

งานว่า ได้มีการปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม่ ดังน้ัน จึงมีเทคนิคการ

บริหารงานอีกอย่างท่ีเช่ือมต่อการวางแผนและการควบคุมเข้า

ด้วยกัน 

ปรับปรุงการบริหารเวลาให้ดีข้ึน
 คนส่วนใหญ่จะประสบกับความยาก

ล�าบากในการใช้เวลาให้เหมาะสมกับ

กิจกรรมท่ีท�าวิธีบริหารเวลาอย่างง่ายๆ 

ก็คือ การก�าหนดตารางเวลาไว้ในสมุด

บันทึกหรือในปฏิทินเพื่อเตือนความจ�าว่าวันไหนจะต้องท�าอะไร 

แต่ก็มีเหตุการณ์เกิดข้ึนบ่อยๆ ท่ีผู้บริหารใช้เวลาไปกับกิจกรรม

หน่ึงมากเกินไปและในอีกกิจกรรมหน่ึงน้อยเกินไป หรือลืมท�า

กิจกรรมบางอย่าง ก็มีการวางแผนก็ท�าให้การใช้เวลาดีกว่าการ

ไม่วางแผนมีการสมดุลของการใช้เวลามากข้ึนและการสูญเสีย

เวลาก็ลดลง 2.

3.

4.

ฉบับหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่ากระบวนการวางแผน

ที่ดีเป็นอย่างไร...

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เสนาะ  ติเยาว์ . 2543. หลักการบริหาร : การวางแผน.  กรุงเทพ :  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

หลักสูตรอบรมสัมมนา   

ด ้านการบัญชีบริหารที่น ่าสนใจ

IR Professional 
Certif ication Program 

โครงการอบรม.. .นักลงทุนสัมพันธ ์มืออาชีพ

	 งานนักลงทุนสัมพันธ ์ 	 คือ	 กลยุทธ ์การบริหาร

ท่ีส�าคัญซ่ึงผสมผสานกันระหว่างหลักการทางด้านการเงิน																	

การส่ือสาร	 การตลาดและการประชาสัมพันธ์	 เพื่อจัดการกับ

สาระส�าคัญของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู ้ ท่ีต้องการ			โดยมี

จุดประสงค์ท่ีจะเพิ่มมูลค่าของบริษัท	 และสะท้อนมูลค่าท่ีแท้

จริงของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย	์

	 ด้วยเหตุนี้	สภาวิชาชีพบัญชี	

ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงจัดหลักสูตร	

IR	Professional	Certif ication	

Program	รุ ่น ท่ี 	2	 ข้ึน	ในวันท่ี

16-17	,30-31	สิงหาคม	และ	13-14,28	

กันยายน	2556	(	รวม	7	วัน	)	
 ท่านผู ้สนใจสามารถดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.fap.or.th 
หรือสมัครและสอบถามได้ท่ี เบอร์ 
02-6852500 ต่อ 2526 2583 2555-2560 2575 
Email: markeitng@fap.or.th, training@fap.or.th
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การเตรียมรับปี 2015 ของนักบัญชี 
ตามรูปแบบการค้าบริการ 

สวัสดีค่ะ  จากสองฉบับท่ีแล้วท่ีได้พูดถึงแนวทางการเคล่ือนย้าย
ของสาขาวิชาชีพบัญชี  ท้ังในรูปแบบขององค์กร และรูปแบบ
บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถสร้างโอกาส และอุปสรรคต่อเราชาว
วิชาชีพบัญชี ข้ึนอยู่กับความพร้อมของท่าน!
 กระแสค�าถามก็ยังคงวนเวียนไม่พ้นค�าถามเช่น ว่าพอ

ปี 2015 แล้ว ประเทศไทยจะเปล่ียนไปอย่างไร?   นักวิชาชีพบัญชี

อย่างเราๆ ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง? แม้ ณ วันน้ีจะ

ไม่มีใครรู้ชัด ว่าเงินลงทุนจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่ม

ข้ึนมากน้อยอย่างไร  แต่ก็คาดได้ว่า สภาพการลงทุน  ตลาดหรือ

โอกาสทางการค้า การบริการ รวมถึงการแข่งขันจะต้องสูงข้ึน

กว่าในวันน้ี  จากการท่ีรัฐบาลต้องโชว์ผลงานของประเทศไทยว่า

ไทยได้มีการผ่อนปรนกฎ ระเบียบให้ง่าย และเอ้ือต่อการค้าการ

บริการ และการลงทุน  ตามข้อตกลงท่ีทุกประเทศในอาเซียนได้

ท�าไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่า

เป็นประเทศท่ีน่าอยู่ในอันดับต้นๆ  จึงไม่แปลกใจท่ีหลายประเทศ

เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ต่างจะมารุมจีบเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

 แล้วเราจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้าง? ในมุมมอง

ของผู ้เขียนเอง ขอยกบางประเด็นในการเตรียมรับมือต่อการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ตามรูปแบบการ

ค้าบริการ ดังน้ี

 1. ปริมาณและคุณภาพของนักวิชาชีพบัญชี (รูปแบบท่ี 

4 การเคลื่อนย้ายคน) จ�านวนนักวิชาชีพบัญชีไทย ในการปฏิบัติ

งานท้ังด้านการท�าบัญชีและการสอบบัญชีในไทยท่ีเป็นสมาชิกกับ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปัจจุบันมีประมาณ 5 หม่ืนคน ซึ่งเม่ือเทียบ

กับสมาชิกองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศอ่ืนในอาเซียนถือว่าสูง

กว่าประเทศอ่ืนๆ กล่าวคือ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ แต่ละ

ประเทศประมาณ 2 หม่ืนกว่าๆราย และอินโดนีเซีย ประมาณ

หม่ืนกว่าราย 

 ในเรื่องความเข้าใจมาตรฐานวิชาชีพสากล ( IFRS )  

ทุกประเทศต่างประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากล ส่วนการ

น�าไปปฏิบัติจริง ข้ึนอยู ่ กับความซับซ ้อนของธุรกิจในแต ่ละ

ประเทศ  ซึ่งนักบัญชีไทยส่วนใหญ่จะสามารถติดตามหรือเข้าใจ

เน้ือหาของมาตรฐานสากลตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้ท�าการเผย

แพร่และท�าความเข้าใจมานานแล้วอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตาม

มาตรฐานสากลท่ีเราน�ามาใช้กันภายในประเทศได้มีการแปลมา

เป็นภาษาไทย  ในขณะท่ีพม่าเอง เพิ่งท�าการเปิดประเทศให้มีการ

ลงทุนจากต่างชาติเข้ามา ก็รับเอามาตรฐานบัญชีท่ีเป็นสากลโดย

ไม่ต้องมีการแปล ดังน้ันการให้บริการกับประเทศอ่ืนท่ีใช้ภาษา

อังกฤษเป็นสื่อกลาง ที่ต้องมีการแปลมาและแปลกลับ  และจากการ

วัดคุณภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของไทยติดท่ีอันดับเกือบรั้งท้าย  

จึงต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาให้มากข้ึน

 2. การจัดต้ังส�านักงานบริการวิชาชีพบัญชี (รูปแบบท่ี 3 

การจัดต้ังธรุกิจ) จะต้ังรบัอย่างไรกับการเข้ามาของส�านักงานบรกิาร

ด้านวิชาชีพบัญชีจากต่างประเทศ ท่ีเริ่มมีความต่ืนตัวมากข้ึน 

และไม่เป็นเพียงแค่จาก 10 ประเทศในอาเซียนเท่าน้ัน แต่หมาย

รวมถึงประเทศอ่ืนๆในโลก เช่นสหรัฐอเมริกา เข้ามาจดทะเบียน

จัดต้ังท่ีสิงคโปร์ก็ถือเป็นส�านักงานสัญชาติสิงคโปร์ท่ีพร้อมเข้ามา

แข่งขันในอาเซียนแน่นอน เม่ือจ�านวนส�านักงาน หรือการแข่งขัน

สูงข้ึน ก็ย่อมกระทบหรือมีการแบ่งเค้กจากส�านักงานบริการ

ขนาดกลางและเล็กๆอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แนวทางหน่ึงในดังน้ัน

การต้ังรับของส�านักงานไทย คือการรวมตัวกัน สร้างจุดแข็งของ

ความเป็นส�านักงานบริการวิชาชีพบัญชีท่ีมีเครือข่ายมากข้ึน และ

ช่วยกันเสริมความเข้มแข็งในบริหาร คุณภาพของงาน ช่ือเสียง 

และจ�านวนพนักงานท่ีพร้อมให้บริการ  ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ

พร้อมให้การสนับสนุนในการได้ให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการ

ควบคุมคุณภาพ (ISQC 1) แก่ส�านักงานสอบบัญชีและผู ้สอบ

บัญชี  การจัดท�าคู ่มือเพื่อสะดวกต่อการยกระดับการประกอบ

วิชาชีพตรวจสอบบัญชีของไทยให้ได้มาตรฐานสากล  รวมท้ังการ

รับรองหรือการตรวจสอบคุณภาพส�านักงานสอบบัญชี 

 การให้บริการวิชาชีพแบบข้ามพรมแดน (รูปแบบท่ี 1

และ 2 การให้บริการในต่างประเทศ) ด้วยความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้การให้บริการวิชาชีพบัญชีสามารถ

ออกไปสู่นอกประเทศ (Outsource งานบัญชีไปยังต่างประเทศ)

ท�าได้อย่างสะดวกและกว้างขวางข้ึน ซึ่งเป็นการขยายตลาดใน

เชิงรุก  ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการให้บริการแบบน้ีในประเทศไทย

ยังคงน้อยอยู่ แต่อนาคตน่าจะมีมากข้ึนเม่ือมีนักวิชาชีพบัญชี

ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้มาตรฐานบัญชีสากลเพียงพอ

ในอัตราค่าบริการท่ีถูกกว่าประเทศเจริญท่ีมีความพร้อมกว่า  

ซึ่งปัจจุบัน อินเดียมีการรับงานท�าบัญชีจากประเทศต่างๆในโลก

ไปท�าโดยพนักงานท�าบัญชีอินเดีย ณ ประเทศอินเดีย เม่ือท�าเสร็จ

แล้วก็จะส่งงานกลับไปให้บริษัทเหล่าน้ันผ่านทางอินเตอร์เน็ท  

หรือไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมีการเดินทางเข้าไปในประเทศน้ัน

ท่านเห็นและมีการเตรยีมพร้อมในรปูแบบการบรกิารน้ี หรอืไม่ อย่างไร? 

 ฉบับหน้าเราจะมาพูดกันต่อถึงการรุกเพ่ือความอยู่รอด 

และเพ่ิมรายได้ของท่านจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ต่อไป อย่างไรก็ตามก่อนที่จะถึงฉบับหน้าก็อยากให้ทุกท่านเพ่ิม

ศักยภาพ หรือลับคมมีด ของท่านให้พร้อม ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชี

ก็ได้เตรียมหลักสูตรมากมายให้ท่านส�ารวจ เช่น มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทุกฉบับ  ภาษีอากร ส�าหรับธุรกรรมระหว่าง

ประเทศ  ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่ AEC ของนักบัญชี

ไทย และสนทนาภาษาบัญชี ที่จัดเป็นซีร่ีย์ต่อเนื่อง รวมทั้งงาน

ประชุมนักบัญชีทั่วประเทศคร้ังที่ 19 ที่ทุกท่านต้องเข้าร่วม!

  

บทความโดย..ฝ่ายต่างประเทศ
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เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

ส.ค.

2556

อา. 18 ส.ค. 56

09.00-12.15 น.

TFRS ทกุฉบบั ปี 2556 รุ่นที ่1/56 (หลกัสตูรย่อยที ่602)

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ

บรรยายโดย : คณุวิเรขา สนัตะพนัธุ์ 

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

3 - 3 -

อา. 18 ส.ค. 56

09.00-16.30 น.

เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (สาขาชลบุรี)

บรรยายโดย : คุณสาโรช ทองประค�า

ช�าระภายในวันท่ี 5 ส.ค. 56 สมาชิก 1,600 บาท บุคคลท่ัวไป -

ช�าระภายในวันท่ี 5 ส.ค. 56 สมาชิก 1,800 บาท บุคคลท่ัวไป 2,000 บาท (รวม VAT)

- 6 - 6

อ.-พ. 20-21 ส.ค.56

09.00-16.30 น.

การวางแผนการตรวจสอบ ตาม TSA ใหม่ (ภาคปฎิบัติ) รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย : คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์/ คุณจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์

ลงทะเบียนท้ัง 3 หลักสูตร (หลักสูตร 6) ท่านสามารถเลือกรุ่นท่ีจะเข้าอบรมได้

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

หลักสูตร 2 วัน สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม VAT)

11.30 0.30 11.30 0.30

ศ. 23-ส.ค.-56

09.00-17.00 น.

สนทนาภาษาบัญชี ปีที่ 1 “พัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

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

บรรยายโดย : คุณประสัณห์ เช่ือพานิช/ ผศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์

                 คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

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

4.30 2 4.30 2

ศ.-ส. 23-24 ส.ค.56

09.00-17.00 น. และ 

30-ส.ค.-56 09.00-12.15

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

หลักสูตรที่ 7 TFRS ที่จัดข้ึนส�าหรับประเทศไทย 

บรรยายโดย : คุณมนตรี คงเครือพันธุ์/ ผศ.วิภาดา ตันติประภา

                 ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข/ คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ

                 คุณสินสิริ ทังสมบัติ

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

15 1 15 1

ศ. 23-ส.ค.-56

09.00-17.00 น.

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

เร่ือง หนี้สงสัยจะสูญ การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

และการตีความเร่ืองสินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพ่ือช�าระหนี้

บรรยายโดย : คุณมนตรี คงเครือพันธุ์/ ผศ.วิภาดา ตันติประภา

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

6 0.30 6 0.30

ส. 24-ส.ค.-56

09.00-17.00 น.

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

เร่ือง  การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

         และ การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

บรรยายโดย : ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข/ คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ

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

6 0.30 6 0.30

ส.24 ส.ค. 56

09.00-17.00 น.

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 3 ฉบบั (TFRIC 4 , TFRIC 12 , TFRIC 13)

บรรยายโดย : คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์/ คุณวันดี ลีวรวัฒน์

สมาชิก 1,800  บาท บุคคลทั่วไป 2,200 บาท (รวม VAT)
6 0.30 6 0.30

ส.-อา. 24 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น. 

25 ส.ค. 56

 09.00-17.00 น.

แนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนส�าหรับนักบัญชี รุ่นที่ 2

บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ดวงมณี โกมารทัต/ คุณพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน

                 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

                 คุณสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์/ คุณณัฎฐินี สักพนาเวศ

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

12 0.30 12 0.30

ตารางหลักสูตรอบรมสัมมนา
ข้อมูล ณ วันที่  1 สิงหาคม 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

อ.-พ.

27-28 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น.

การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน ตาม TSA ใหม่ รุ่นที่ 1/56\ 

บรรยายโดย : คุณชูพงษ์ สุรชุติกาล/ คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ

ลงทะเบียน ทั้ง 3 หลักสูตร (หลักสูตร 6) ท่านสามารถเลือกรุ่นที่จะเข้าอบรมได้

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

หลักสูตร 2 วัน สมาชิก 4,000  บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม VAT) 

11.30 0.30 11.30 11.30

พ.-พฤ.

28-29 ส.ค. 56 

09.00-17.00 น.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1)  รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย : คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์/ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

                 คุณเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ/ คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ

                 คุณจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์/ คุณธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล 

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

- 13 10 3

ศ. 30-ส.ค.-56

09.00-12.15 น.

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

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึง

กัน และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  

บรรยายโดย : คุณสินสิริ ทังสมบัติ           

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

3 - 3 -

ศ.-ส.

30-31 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น.

สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ New!

บรรยายโดย : คุณสายฝน อินแก้ว/ คุณชูพงษ์ สุรชุติกาล

คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/ คุณจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์ 

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

11.30 0.30 11.30 0.30

ส. 31 ส.ค. 56 

09.00-16.30 น

ภาษีเงินได้นิิติบุคคล ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (สาขาชลบุรี)

บรรยายโดย : คุณอมรา จริตพจน์/ คุณสมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์

ช�าระภายในวันที่ 9 ส.ค. 56

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

ช�าระตั้งหลังวันที่ 9 ส.ค. 56

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

- 6 - 6

ก.ย.

2556

พฤ. 5 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

CEO/CFO CONFERENCE ครั้งที่ 2 New!

บรรยายโดย :  คุณพิชัย ชุณหวชิร/ คุณสหัส ประทักษ์นุกูล

                  คุณอธิคม เติบศิริ/ ดร.ศรายุธ แสงจันทร์

                  คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์

สมาชิก 3,210 บาท บุคคลทั่วไป 3,745 บาท (รวม VAT) 

- 6 - 6

ส. 7 ก.ย. 56 

09.00-16.30

ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย : คุณชุมพร เสนไสย

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

- 6 - 6

ส. 7 ก.ย. 56

09.00-16.30 น..

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย : รศ.อุษณา ภัทรมนตรี

สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม VAT) 

- 6 - 6

พ.-พฤ.

11-12 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน ตาม TSA ใหม่ (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 2

บรรยายโดย : คุณชูพงษ์ สุรชุติกาล/ คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ

ลงทะเบียนทั้ง 3 หลักสูตร (หลักสูตร 6) ท่านสามารถเลือกรุ่นที่จะเข้าอบรมได้

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

หลักสูตร 2 วัน สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม VAT) 

11.30 0.30 11.30 0.30

ส. 14 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย : คุณชุมพร เสนไสย

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

- 6 - 6

ส.-อา.14-15 ก.ย. 56 

09.00-17.00 น.

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/56

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ 

บรรยายโดย : รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

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

12 1 12 1
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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)
6 0.30 6 0.30

ส.-อา. 21-22, 28-29 

ก.ย. และ 5-6, 12-13,

19-20 ,26-27 ต.ค. 56

09.00-17.00 น.

โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 

(หลักสูตรเต็ม 19 วัน) รุ่นที่ 9/56

สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้

บรรยายโดย : รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ 

                 คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต/ ดร.พรสิริ ปุณเกษม

                 คุณวันชัย พิทักษ์กรณ์/ คุณวิภาวรรณ ประมูลความดี

                 คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์/ คุณสุวิมล กุลาเลิศ

                 คุณอ�านวย อุทัยรังษ๊

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

- 71 33 38

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 บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม VAT)
4.30 2 4.30 2

อ. 24 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 3/56

บรรยายโดย : คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม VAT)
3 3 3 3

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) ท่านสามารถเลือกรุ่นที่จะเข้าอบรมได้

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

หลักสูตร 2 วัน สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (รวม VAT) 

11.30 0.30 11.30 0.30

ส.-อา.  28-29 ก.ย. 56

09.00-16.30 น.

เทคนิคพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บรรยายโดย : ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (รวม VAT)
11.30 30 5.30 6.30

 

เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

CPD

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

พ. 18 ก.ย. 56 

09.00-16.30 น.

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

บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ และ วิทยากรจากคณะกรรมการวิชาชีพ       

                 บัญชีด้านท�าบัญชี

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

- 6 - 6

พฤ. 19 ก.ย. 56 

13.15-16.30 น.

การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่ (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 4

บรรยายโดย : อาจารย์ณัฐเสกข์ ฉิมโฉม

สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม VAT) 
9 0.30 9 0.30

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)

6 0.30 6 0.30

ส. 21 และ 28 ก.ย. 56

09.00-17.00 น.

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1/56

บรรยายโดย : คุณสุวิมล กุลาเลิศ

สมาชิก 5,800 บาท บุคคลทั่วไป 6,800 บาท (รวม VAT)
- 12 - 12

อา. 15 ก.ย. 56 

09.00-17.00 น.

Corporate Finance รุ่นที่ 2/56

บรรยายโดย : คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 

สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม VAT) 
- 6.30 3 3.30

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่..	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

โทรศัพท์ 0-2685-2500  ต่อ 2526 2583 2572-5 โทรสาร 0-2685-2503 , 0-2685-2539

Dawnload ใบสมัครได้ท่ี : 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 ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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


