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เตรียมความพร้อมสู่..AEC
โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

และคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร

AEC คืออะไร? 

ก่อนอื่นคงต้องทำ�คว�มเข้�ใจกันก่อนว่� AEC ย่อม�จ�ก 

ASEAN Economic Community ซึ่งเรียกในภ�ษ�ไทย

ว่� ประช�คมเศรษฐกิจ อ�เซียน โดยในปัจจุบันมีประเทศสม�ชิกทั้งหมด 10 ประเทศ 

ได้แก่ บรูไน กัมพูช� อินโดนีเซีย ล�ว ม�เลเซีย พม่� ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ

เวียดน�ม โดยมีเป้�หม�ยหลักในก�รรวม 10 ประเทศให้เป็นตล�ดและฐ�นผลิตเดียวเพื่อ

ส่งเสริมก�รค้�ก�รลงทุนภ�ยในกลุ่ม AEC เอง และสร้�งอำ�น�จต่อรองท�งก�รค้�ก�ร

ลงทุนกับประเทศนอกกลุ่ม AEC ซึ่งเป็นลักษณะคล้�ยกับก�รรวมกลุ่มของสหภ�พยุโรป 

AEC ในปี 2558

 แน่นอนจ�กก�รรวมตล�ดและฐ�นผลิตให้เป็นหน่ึงเดียวย่อมหม�ยถึงก�รไหล

เวียนเคลื่อนย้�ยไปม�อย่�งเสรี (Free Flow) ของสินค้� บริก�ร และเงินทุน หรือเปรียบ

เทียบง่�ยๆ ว่�เมื่อรวมเป็นประช�คมอ�เซียนได้ ประเทศไทย และอีก 9 ประเทศสม�ชิก

อ�เซียนจะเป็นเสมือนจังหวัดหนึ่งในอ�เซียน เพร�ะฉะนั้นก�รที่จังหวัดไทยจะส่งสินค้�ไป

ข�ยในจังหวัดบรูไน หรือจังหวัดสิงคโปร์จะไปลงทุนในจังหวัดกัมพูช� หรือจังหวัดพม่�จะ

ส่งคนไปทำ�ง�นในจังหวัด เวียดน�ม ก็ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งเสรีเพร�ะทุกคนคือประช�กร

ของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน โดยไม่มีก�รแบ่งแยกประช�กรต�มแต่ละประเทศในกลุ่ม

อ�เซียนอีกต่อไป
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ผลกระทบของ AEC ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 เป็นท่ีทร�บกันดีว่�ประเทศในกลุ่มสม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้หรืออ�เซียน (Association of Southeast Asian Nations; ASEAN)  รวมทั้ง

ประเทศไทยกำ�ลังก้�วเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN Economic 

Community; AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นก�รรวม

กลุ่มกันท�งเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์ในก�รเปิดเสรี

ท�งก�รค้�และพัฒน�เศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภ�คให้มีคว�ม          

เข้มแข็ง เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันกับภูมิภ�คอ่ืนๆ     

ภ�ยใต้แนวคว�มคิดท่ีจะสร้�งฐ�นก�รผลิตและตล�ดร่วม

เดียวกัน (Single Market and Production Base) ให้

เกิดขึ้นในภูมิภ�คก�รมุ่งไปสู่ก�รเป็น AEC ก่อให้เกิดก�ร

เคลื่อนย้�ยของสินค้�และบริก�ร ก�รลงทุน เงินทุน และ

แรงง�นฝีมืออย่�งเสรีในกลุ่มภูมิภ�ค

 วิช�ชีพบัญชีเป็นหน่ึงในเจ็ดวิช�ชีพท่ีอยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่�ด้วยเรื่องก�ร

เคลื่อนย้�ยแรงง�นฝีมือเสรี นั่นหม�ยคว�มว่�เมื่อประเทศไทยก้�วเข้�สู่ก�รเป็น AEC 

ในปี พ.ศ.2558 นักวิช�ชีพบัญชีจ�กประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกลุ่มอ�เซียนจะส�ม�รถ

เข้�ม�ประกอบวิช�ชีพบัญชีในประเทศไทยได้อย่�งเสรี ในท�งกลับกันนักวิช�ชีพบัญชีไทย

ก็ส�ม�รถไปประกอบวิช�ชีพบัญชีในประเทศกลุ่มอ�เซียนได้อย่�งเสรีเช่นกัน ดังน้ัน AEC 

ส่งผลกระทบต่อวิช�ชีพบัญชีในกลุ่มประเทศอ�เซียนอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสภ�วิช�- 

ชีพบัญชีฯได้ตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นในก�รยกระดับคุณภ�พของวิช�ชีพบัญชีไทย จึงได้

ดำ�เนินม�ตรก�รต่�งๆ เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ศักยภ�พของนักวิช�ชีพบัญชีไทยไม่ว่�จะ

เป็นก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ ก�รเพิ่มบทบ�ทของสภ�วิช�ชีพฯในฐ�นะผู้นำ�องค์กรวิช�ชีพ

ระหว่�งประเทศ ก�รจัดตั้งสถ�บันฝึกอบรมวิช�ชีพบัญชีก�รจัดหลักสูตรอบรมด้�นต่�งๆ

ท่ีเก่ียวข้องกับวิช�ชีพบัญชี ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลด้�นวิช�ก�รและก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร

ท�งด้�นบัญชีให้แก่สม�ชิกและบุคคลทั่วไปทร�บ รวมทั้งก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

ด้�นวิช�ชีพบัญชี     
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         ดังนั้น เร�ในฐ�นะผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีจึงต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือกับ

ก�รเข้�ม�ประกอบวิช�ชีพของนักบัญชีต่�งช�ติ หรือเตรียมคว�มพร้อมกับโอก�สในก�ร

ไปประกอบวิช�ชีพในประเทศกลุ่มอ�เซียน โดยเร่งพัฒน�ศักยภ�พของตนอย่�งต่อเนื่อง

ให้พร้อมกับก�รเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังใกล้เข้�ม� ไม่ว่�จะเป็นก�รพัฒน�ท�งด้�นทักษะ

ภ�ษ�ต่�งประเทศ คว�มส�ม�รถท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

และทักษะท�งด้�นวิช�ชีพบัญชี รวมถึงจรรย�บรรณและทัศนคติของผู้ประกอบวิช�ชีพ

ด้วย เพื่อให้นักบัญชีไทยส�ม�รถแข่งขันกับนักบัญชีต่�งช�ติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผล

สภาวิชาชีพบัญชีกับ AEC
 วิช�ชีพบัญชีเป็นหน่ึงในส�ข�ท่ีอยู่ระหว่�งก�รเจรจ�ร�ยละเอียดในก�รเปิดเสรี

ในปี 2558 ซึ่งท�งสภ�วิช�ชีพบัญชี เห็นถึงคว�มสำ�คัญในเรื่องดังกล่�วจึงได้จัดตั้ง “คณะ

อนุกรรมก�รก�รศึกษ�และติดต�มผลกระทบของ AEC ต่อวิช�ชีพบัญชี” ขึ้น เพื่อศึกษ�

ผลกระทบจ�กเรื่องดังกล่�ว และจะนำ�ผลก�รศึกษ�ที่ได้เผยแพร่แก่สม�ชิกให้ทร�บโดย

ทั่วถึง รวมทั้งเสนอแนะต่อหน่วยง�นรัฐที่มีหน้�ที่ในก�รเจรจ� อีกทั้งเสนอผลก�รศึกษ�ต่อ

สภ�วิช�ชีพบัญชีเพื่อออกกฎระเบียบ เพื่อเป็นก�รรองรับก�รเปิดเสรีที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ปี

ข้�งหน้�นี้
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โดย..คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

       เพื่อนๆ คงสังเกตเห็นว่�มีก�รเปลี่ยนแปลง   เกี่ยวกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�ง

ก�รเงินของไทยเกิดขึ้นค่อนข้�งม�ก โดยเฉพ�ะในช่วงนี้ส�เหตุสำ�คัญก็เป็นเพร�ะ

ว่�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินของไทยในปัจจุบันนั้น จัดทำ�ขึ้นจ�กม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศซึ่งได้รับก�รปรับปรุงเป็นประจำ�โดยคณะกรรมก�ร

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีระหว่�งประเทศ (IASB) ทั้งที่เป็นก�รปรับปรุงในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่

กระทำ�ในลักษณะของก�รปรับปรุงประจำ�ปี ไปจนกระทั่งถึงก�รปรับปรุงในเรื่องใหญ่ๆ

และสำ�คัญๆ ซึ่งคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นก�รบัญชีระหว่�งประเทศ (IASB) จะจัดทำ�

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศฉบับรวมเล่มออกม�ใหม่    ทุกปี โดย

ฉบับล่�สุด คือ IFRS Bound Volume 2013 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 

2556 เป็นต้นไป เอ�เป็นว่�หลักๆ ตอนนี้ให้เพื่อนๆ ทร�บก่อนว่�ปัจจุบันม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินของไทย(TFRS) จัดทำ�ขึ้นจ�ก IFRS Bound Volume 2009 และอยู่

ระหว่�งก�รปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันต�ม IFRS Bound Volume 2012  ซึ ่งคณะกรรมก�ร

กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชีอยู่ระหว่�งก�รจัดก�รสัมมน�พิจ�รณ์เก่ียวกับร่�งก�ร

ตีคว�มม�ตรฐ�น ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและร่�งม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ฉบับปรับปรุงใหม่ต�ม IFRS Bound Volume 2012 ดังนั้น ก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ม�

เข้�ร่วมก�รสัมมน�พิจ�รณ์เพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจและร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็นเก่ียวกับ

ร่�งก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและร่�งม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร

เงินฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�ร�ยง�นท�งก�รเงิน

ที่เริ ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2557 เป็นต้นไป นอกจ�กน้ีเพื่อน ๆ ส�ม�รถ

ติดต�มข่�วส�รต่�ง ๆ จ�กคณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี เช่น คว�ม

คืบหน้�เกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�นำ� IFRS for SMEs ม�ใช้ในประเทศไทย ได้ที่หน้�เว็บไซต์                                       

http://www.fap.or.th ในหัวข้อข่�วบัญชีแต่ละด้�น โดยเข้�ไปดูร�ยละเอียดได้ที่หัวข้อ

ย่อยด้�นกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี ตลอดจนส�ม�รถศึกษ�ตัวอย่�งเพื่อประกอบคว�ม

เข้�ใจในก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ในหน้�หลักของเว็บไซต์ของ

สภ�วิช�ชีพบัญชีฯได้เช่นกันในหัวข้อตัวอย่�งเพื่อประกอบคว�มเข้�ใจ

ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรฐาน

                 การรายงานทางการเงินของไทย
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 คณะว�งระบบฯ มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อ

สร้�งบุคล�กรให้มีคุณสมบัติและคว�มส�ม�รถเป็น

นักว�งระบบง�นท่ีมีคว�มเข้�ใจลักษณะธุรกิจและ

ส�ม�รถเลือกระบบปฏิบัติง�นบัญชีท่ีเหม�ะสมกับ

ก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจได้โดยจะดำ�เนินก�รผ่�น

แผนง�นหลักม�กม�ย ซึ่งในปี 2555   ได้ดำ�เนิน

ก�รไปแล้วหล�ยเรื่อง เช่น ก�รจัดสัมมน�เรื่อง     

“ก�รเตรียมพร้อมฝ่�วิกฤตพิชิตก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งไม่สะดุดด้วย BCM” “ก�รว�งระบบ

บัญชีต้นทุนอุตส�หกรรม” และ “ก�รเสวน� Accounting System Clinic” ซึ่งมีก�รจัด

สัมมน�แล้ว 2 ครั้ง ที่เชียงใหม่และสงขล�

        นอกจ�กนี้ ยังได้ลงน�มข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) ในโครงก�รพัฒน�   

บุคคล�กรด้�นวิช�ชีพนักว�งระบบง�น  ร่วมกับ 2 สถ�บันก�รศึกษ�ชื่อดัง คือ คณะ

พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี ม.ธรรมศ�สตร์ และสถ�บันปัญญ�ภิวัฒน์ เพื่อพัฒน� 

“หลักสูตรก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นวิช�ชีพนักว�งระบบง�น” ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น

ที่ค�ดว่�จะเปิดรับสมัครต้นปี 2556 นี้ ผู้ที่สนใจส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดหลักสูตร

ได้เร็วๆ นี้ และในอน�คตคณะกรรมก�รฯ มีแผนที่จะขย�ยโครงก�รคว�มร่วมมือนี้กับ

สถ�บันก�รศึกษ�อื่นต่อไป เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและวิสัยทัศน์ของสภ�วิช�ชีพบัญ

ชีฯ สำ�หรับปี 2556 ที่จะถึงนี้คณะกรรมก�รฯ ด้�นว�งระบบจะมีโครงก�รใหม่ ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ออกม�อีกแน่นอน ไม่ว่�จะเป็นก�รจัดทำ� “แนวปฏิบัติที่ดีสำ�หรับนักบัญชี” ต�ม

แนวท�งของ IFAC หรือโครงก�รสัมมน�ที่น่�สนใจอีกหล�ยหลักสูตร ผู้ที่สนใจด้�นก�ร

ว�งระบบอย่�ลืมติดต�มข่�วส�รท�ง Newsletter ฉบับต่อ ๆ ไปนะคะ

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

การพัฒนาบุคคลากรด้านการวางระบบบัญชี

 FAP Newsletter 8



โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

สวัสดี ช�วออดิท

 ก่อนอื่นพวกเร�ต้องร่วมแสดงยินดีกับก�รคลอด Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์

ที่หล�ยคนตั้งต�รอ ถือเป็นอีกก้�วที่เร�ได้เพิ่มช่องท�งก�รสื่อส�รกันม�กขึ้นอีกหนึ่งช่อง

ท�ง….ในหน่ึงขวบปีท่ีผ่�นม�เพ่ือนช�วออดิทมีก�รต่ืนตัวกันม�กกับก�รเปลี่ยนแปลง

ม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและมีก�รติดต�มข่�วส�รกันอยู่เนือง ๆ บ�งคนก็ได้ข่�วส�ร

ท�งอิเล็กทรอนิคส์ บ�งคนก็ต�มข่�วจ�กเว็บไซต์สภ�วิช�ชีพบัญชีซึ่งมีก�รเคลื่อนไหว

อยู่ตลอดเวล�เหมือนรถไฟฟ้�บีทีเอส โดยนับวันจะมีผู้ติดต�มข่�วจ�กเว็บนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย 

ๆ เรียกได้ว่�กระแสตอบรับแรงจริง ๆ โดยเฉพ�ะ “ก้�วทันข่�วช�วออดิท”ได้คอลัมนิสต์

ขั้นเทพเขียนข่�วและอัพเดทคว�มรู้ให้ช�วออดิท พูดได้ว่�อ่�นแบบเบ� ๆ สบ�ย ๆ แถม

คว�มฮ� แล้วพกเกร็ดคว�มรู้พร้อมข่�วส�รในแวดวงของช�วออดิท… ปล. ถ้�เพื่อนสนใจ 

ห�อ่�นฉบับย้อนหลังทั้ง 15 ฉบับรวมทั้งข่�วส�รอื่น ๆ อีกม�ยม�ยได้ที่เว็บไซต์สภ�ฯ 

(www.fap.or.th)ในหัวข้อข่�วบัญชีด้�นก�รสอบบัญชี

 Newsletter ฉบับนี้ต้องเริ่มที่ง�นบริก�รสม�ชิกด้�นก�รสอบบัญชีซึ่งสภ�ฯมี

ก�รปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รดูแลง�นบริก�รด้�น

ก�รสอบบัญชี ซึ่งมีภ�รกิจในก�รปรับปรุงระบบง�นบริก�รด้�นต่�งๆที่เกี่ยวกับก�รสอบ

บัญชี อ�ทิเช่น ระบบง�นก�รขึ้นทะเบียนฝึกหัดง�น ก�รทดสอบ ก�รขึ้นทะเบียนเป็น       

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต และ ระบบก�รเข้�รับก�รฝึกอบรม (CPD) เป็นต้น ซึ่งได้สอบถ�ม

คว�มคิดเห็นจ�กสม�ชิกทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภ�คโดยได้รับคว�มสนใจและคว�ม

ร่วมมือจ�กสม�ชิกตอบแบบสอบถ�มเป็นจำ�นวนม�กและนำ�ข้อมูลท่ีได้ม�ปรับปรุงง�น

บริก�รด้�นก�รสอบบัญชี ทั้งนี้ เร�ยึดหลักที่ว่�สะดวก รวดเร็ว ได้ดั่งใจหวัง หล�ยคนใช้

บริก�รแล้วเริ่มติดใจ ไม่ว่�จะเป็นเรื่อง ก�รติดต�มสถ�นะสม�ชิกภ�พ สถ�นะใบอนุญ�ต

ผู้สอบบัญชี ก�รยื่น CPD on line ก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมผู้สอบบัญชีผ่�นธน�ค�รโดย

ท่�นส�ม�รถdownload ใบแจ้งชำ�ระเงินได้เอง หรือก�รติดต�มสถ�นะก�รชำ�ระเงิน    

ค�่ธรรมเนียมจ�กเว็บไซต์สภ�ฯ เป็นต้น และในปี 2556 สภ�ฯ ก็มีแผนง�นที่จะให้

การปรับปรุงงานบริการ

               ด้านการสอบบัญชี
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ปรับปรุงง�นบริก�รด้�นต่�งๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�ระบบ IT ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อ

ให้สม�ชิกส�ม�รถใช้บริก�รผ่�นท�ง internet ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พถ้�สม�ชิกมีข้อ

แนะนำ� ก็แจ้งม�ได้ครับ…. 

การให้บริการสมาชิกผ่านทาง Internet (online service) ที่เริ ่มให้บริการแล้ว มีดังนี้
 •ตรวจสอบสถ�นะสม�ชิก และสถ�นะของผู้สอบบัญชี พร้อมกับก�รต่ออ�ยุ

สม�ชิกท�ง Web-site และชำ�ระค่�ธรรมเนียมผ่�นธน�ค�ร

 •เพิ่มช่องท�งก�รยื่น CPD Online สำ�หรับก�รยื่นชั่วโมงพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่อง

ท�งวิช�ชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต (CPD) ท�ง Web-site

 •เผยแพร่หลักสูตรอบรมที่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กสภ�ฯ ท�ง Web-site เพื่อให้

สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบได้ตลอดเวล�

 ก่อนจ�ก...ฝ่�ยเทคนิคก�รสอบบัญชี ฝ�กแจ้งเตือนเพื่อน ๆ ว่�ก�รสอบ

บัญชีสำ�หรับงบก�รเงินงวดสิ้นสุด 31ธันว�คม 2555ที่กำ�ลังม�ถึงนี้ เพื่อน ๆ ต้องใช้

ม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีใหม่ และนำ�เสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีแบบ 6 วรรคซึ่งห�อ่�น

ได้จ�กเว็บไซต์สภ�ฯ และถ้�มีประเด็นคำ�ถ�ม เพื่อนๆ ส�ม�รถสอบถ�มนักวิช�ก�รได้ที่              

auditing@fap.or.th หรือ ท�งโทรศัพท์หม�ยเลข 02 685 2599 ทุกวันอังค�รและวัน

พฤหัสบดี ระหว่�งเวล� 10:00 – 12:00 และ13:00 – 15:00 ครับง�นนี้เรียกว่�จัดเต็ม
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 “คุณภ�พ” ใครๆก็อย�กได้ เช่น ต้องก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดี อย�กได้ก�รศึกษ�

ท่ีมีคุณภ�พ ต้องก�รซื้อสินค้�ที่มีคุณภ�พ (ร�ค�ถูกด้วยก็ดี อิอิ) และต้องก�ร...

ต้องก�ร...คุณภ�พอีกม�กม�ยที่เร�เรียกร้องให้มี “คุณภ�พ” โดยเฉพ�ะในชีวิตของก�ร

ทำ�ง�นของผู้สอบบัญชี ท่�นอ�จคิดว่�ถ้�ลูกค้�จัดทำ�งบก�รเงินอย่�งมีคุณภ�พ ชีวิต

ท่�นก็คงจะสบ�ยขึ้น แต่บ�งทีท่�นอ�จลืมไปหรือเปล่�ว่�ผู้ใช้ผลง�นของท่�นก็อย�กได้

คุณภ�พนี้เหมือนกัน“คุณภ�พของง�นสอบบัญชี”

 “แล้วท่�น”จะปฏิบัติอย่�งไรให้ได้ง�นมีคุณภ�พและมีม�ตรฐ�นอะไรม�

กำ�หนด คำ�ตอบฟันธงสภ�วิช�ชีพบัญชีฯได้ออกม�ตรฐ�นก�รควบคุมคุณภ�พ ฉบับที ่ 1 

เรื่องก�รควบคุมคุณภ�พสำ�หรับสำ�นักง�นท่ีให้บริก�รด้�นก�รตรวจสอบและก�รสอบ

ท�นงบก�รเงินและง�นให้คว�มเชื่อมั ่นอื่นๆ ตลอดจนบริก�รเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นก�ร

ควบคุมคุณภ�พง�นสำ�หรับสำ�นักง�นสอบบัญชีทุกแห่งและผู้สอบบัญชีทุกคน เพื่อให้

สำ�นักง�นและผู้สอบบัญชีมีก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพและอย่�งมีจรรย�บรรณ 

และเพื่อเป็นก�รส่งเสริมและพัฒน�สำ�นักง�นและผู้สอบบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯได้

จัดตั้งหน่วยง�นที่รับผิดชอบง�นด้�นคุณภ�พง�นสอบบัญชีขึ้น คือ ฝ่�ยพัฒน�และกำ�กับ

ดูแลคุณภ�พผู้สอบบัญชี  หน่วยง�นนี้มีผู้ปฎิบัติง�นเต็มเวล�และพร้อมที่จะให้ข้อมูลตอบ 

คำ�ถ�มต่�งๆเพื่อช่วยให้ท่�นปฎิบัติง�นอย่�งมีคุณภ�พ ที่ผ่�นม�นอกจ�กก�รดำ�เนิน

ก�รสัมมน�เชิงปฎิบัติก�รให้กับกลุ่มผู้สอบบัญชีตล�ดทุนแล้ว ยังมีผลง�นที่ได้มีก�รเผย

แพร่บนเว็บไซต์ของสภ�วิช�ชีพบัญชีฯแล้ว ได้แก่ Quick Win Solutions และสรุปข้อ

สังเกตจ�กร�ยง�นก�รสอบท�นต�มม�ตรฐ�นก�รควบคุมคุณภ�พ (ISQC1) ของหน่วย

ง�นกำ�กับดูแลในต่�งประเทศ สำ�หรับผู้ที่สงสัยหรือมีคำ�ถ�มม�กม�ยในสมองว่�เร�ควร

จะต้องเตรียมตัวอย่�งไรให้ส�ม�รถปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นดังกล่�วได้ ขอให้ท่�นติดต�ม

ข่�วส�รจ�ก www.fap.or.th และควรจะเข้�ร่วมสัมมน�เชิงปฎิบัติก�รซึ่งจะจัดขึ้นให้

ท่�นได้เห็นของจริงในปีหน้� หรือท่�นส�ม�รถยิง (คำ�ถ�ม) ม�ที่  tsqc1@ fap.or.th   

อย่�เก็บไว้ในใจล่ะ เดี๋ยวสุขภ�พจะแย่ (ไม่มีคุณภ�พ) นะ....จะบอกให้.........

ลืมย้ำาเรื่องสำาคัญไป...!!
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 

จะมีผลบังคับตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 นี้แล้วนะ!!

คุณภาพงานสอบบัญชีเป็นเรื่องสำาคัญ เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่สนใจไม่ได้แล้ว!!

โดย..TSQC 1
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โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการการศึกษาและเทคโนโลยี

ใกล้สิ้นปีแล้ว... สภาวิชาชีพบัญชีฯของเราก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านในทุกๆ ด้าน และต้องถือเป็นโอกาสดี

ที่เราได้มาพบปะกันในรูปแบบใหม่..
 ในส่วนของคณะกรรมก�รวิช�ชีพบัญชีด้�นก�รศึกษ�และเทคโนโลยีก�รบัญชี

นั้น หล�ยๆ สถ�บันคงคุ้นเคยกับพวกเร�ดี (และอ�จจะแอบบ่นในใจว่�ทำ�ไมนะหลักสูตร

ถึงยังไม่ผ่�นก�รรับรองสักที) ขออนุญ�ตใช้โอก�สในจดหม�ยข่�วฉบับแรกนี้ในก�รบอก

กล่�วเล่�สู่กันฟังในก�รพิจ�รณ�หลักสูตรของแต่ละสถ�บันเพื่อรับรองปริญญ�ฯนั้นจะ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1) รับรองเพื่อประโยชน์ในก�รรับสมัครเป็นสม�ชิกส�มัญสภ�วิช�ชีพบัญชีฯ 

 2) เป็นก�รพิจ�รณ�ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดง�นและสมัครเข้�รับก�รทดสอบ

     เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตได้

 ต้องขอบอกว่�เงื่อนไขต่�งๆ ที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�เกือบทุกหลักสูตรของ

ทุกสถ�บันผ่�นฉลุย ไม่ว่�จะเป็นชื่อปริญญ� โครงสร้�งหลักสูตร สกอ.รับทร�บแล้ว 

ขอบเขตเนื้อห�  8 ร�ยวิช� จะติดขัดอยู่เรื่องเดียวคือ ก�รเปรียบเทียบคว�มสอดคล้อง

ของหลักสูตรกับม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ระหว่�งประเทศสำ�หรับผู้ประกอบก�รวิช�ชีพบัญชี 

(IES2) ซึ่งร�ยวิช�ทั้งหมดที่จะนำ�ม�เทียบกับ IES2 ได้นั้น จะต้องเป็นวิช�บังคับที่นิสิต/

นักศึกษ�ในหลักสูตรทุกคนต้องศึกษ� จะเทียบกับวิช�เอกเลือกไม่ได้ ส่งผลให้ท�งสภ�ฯ 

ต้องออกหนังสือชี้แจงข้อปรับปรุง/ข้อเสนอแนะไปยังสถ�บัน ส่งกันไปส่งกันม�เลยอ�จจะ

ล่�ช้�ไปบ้�ง ขออภัยม� ณ ที่นี้ด้วย สุดท้�ยนี้ ขอประช�สัมพันธ์สักเล็กน้อย สถ�บันไหน

ท่ียังไม่ได้ตัดสินใจส่งนิสิต/นักศึกษ�เข้�ร่วมแข่งขันตอบคำ�ถ�มท�งบัญชีระดับประเทศ 

ThailandAccounting Challenge ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเส�ร์ที่ 26 มกร�คม 2556 

อ�ค�รสภ�วิช�ชีพบัญชีฯ ฉบับหน้�จะเล่�เรื่องม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ระหว่�งประเทศให้ฟัง

ดีกว่� ว่�ทำ�ไมเร�ต้องเอ�หลักสูตรเร�ไปเทียบคว�มสอดคล้องกับ IES2 ด้วย เจอกันใหม่ปี

หน้� ขอสวัสดีปีใหม่ สุขสมหวังถ้วนหน้�ต้อนรับปีมะเส็ง

การรับรองปริญญาวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา
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 ใกล้ปล�ยปีเข้�ม�แล้ว..สม�ชิกสภ�วิช�ชีพบัญชีฯ ทุกท่�นอย่�มัวแต่ทำ�ง�น

กันเพลินจนลืมแสดงตนต่ออ�ยุสม�ชิกและต่ออ�ยุใบอนุญ�ตผู้สอบบัญชีภ�ยในส้ินเดือน

ธันว�คมนะคะ และนอกจ�กก�รต่ออ�ยุ แล้วอีกสิ่งหนึ่งที ่ข�ดไม่ได้สำ�หรับสม�ชิก

ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีคือก�รย่ืนช่ัวโมงอบรมเพ่ือพัฒน�คว�มรู้ต่อเน่ืองหรือท่ีเร�เรียกกัน

อย่�งง่�ยๆว่�เก็บชั่วโมง CPA นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปต�มข้อบังคับสภ�วิช�ชีพบัญชี

ฉบับที่ 15 ที่กำ�หนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตต้องเข้�รับก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องท�ง

วิช�ชีพจำ�นวน 12 ชั่วโมงต่อปี โดยมีเนื้อห�เกี่ยวกับก�รบัญชีหรือสอบบัญชีไม่น้อยกว่� 

6 ช่ัวโมง ต�มที่ทุกท่�นคุ้นเคยกันดีค่ะคว�มเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปีหน้�ที่กำ�ลังจะ

ม�ถึง คือ สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ  อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ให้มีก�รเพิ่มชั่วโมงก�รอบรม

เพื่อพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต โดยปรับจำ�นวนชั่วโมงก�รอบรม

เพ่ิมข้ึนจ�ก  12 ชั่วโมงเป็น 18 ชั่วโมงต่อปี วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถของผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รบัญชีและม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีท่ี

เปลี่ยนแปลงไป อย่�งต่อเนื่องและเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รเข้�สู่ AEC นอกจ�ก

นี้ ต้องขอบอกว่�ในหล�ยๆ ประเทศนั้นกำ�หนดให้เก็บชั่วโมงม�กกว่�ประเทศไทย เช่น

ประเทศออสเตรเลีย และม�เลเซียนั้นกำ�หนดให้ผู้สอบบัญชีรับ อนุญ�ตเก็บช่ัวโมงข้ันต่ำ�ถึง 

20 ช่ัวโมงต่อปี และภ�ยใน 3 ปีต้องเก็บชั่วโมงทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำ�กว่� 120 ชั่วโมงเชียว

ค่ะ ส่วนก�รเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจะมีร�ยละเอียดอย่�งไร จะเร่ิมมีผลบังคับใช้เม่ือ

ใด และจะมีผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตอย่�งไร เร�จะร�ยง�นคว�มคืบหน้�

ให้ท่�นทร�บต่อไป ขอให้อดใจรอติดต�มนะคะ 

   นอกจ�กนี ้  สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ ยังมีโครงก�รอีกหล�ยโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�ร

ดำ�เนินก�ร เช่น ก�รพัฒน�หลักสูตรอบรมใหม่ๆ ที่ตรงกับคว�มต้องก�รของสม�ชิก

ก�รจัดส�ยง�นเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รจัดอบรมโดยหน่วยง�นหรือสถ�บันต่�งๆ มีคุณภ�พ       

ก�รปรับปรุงหลักสูตรประก�ศนียบัตรด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในให้สอดคล้องกับ

ม�ตรฐ�นส�กลม�กยิ่งขึ้น เป็นต้น ทั้งนี ้เพื ่อให้วิช�ชีพบัญชีไทยมีคว�มเข้มแข็งและ

พร้อมที่จะรองรับก�รเข้�ม�ของ AEC ซึ่งสม�ชิกทุกท่�นส�ม�รถติดต�มข่�วส�รข้อมูลได้

ใน newsletter ฉบับต่อไปค่ะ 

การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองในปี 2556
โดย..คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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       ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�นักบัญชีทุกท่�นคงรู้สึกได้ว่�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีหรือ

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินของไทยได้มีก�รปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือออก

ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับม�ตรฐ�นก�รบัญชีหรือม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ระหว่�งประเทศ จนหล�ยคนระบ�ยคว�มในใจว่�ต้องปรับตัวกันขน�นใหญ่เลยทีเดียว 

ใช่ไหมคะ  ด้วยเหตุผลดังกล่�ว คณะอนุกรรมก�รด้�นก�รพัฒน�วิช�ชีพบัญชี สภ�วิช�ชี

พบัญชีฯ จึงได้จัดตั้งโครงก�รประก�ศนียบัตรก�รร�ยง�นท�งก�รเงินไทย มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักบัญชีไทยมีคว�มเข้�ใจในม�ตรฐ�นก�รบัญชีหรือม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินโดยเฉพ�ะในกิจก�รที่มีส่วนได้เสียส�ธ�รณะค่ะ หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินไทยหรือที่เรียกสั้นๆว่� “DipTFR” เป็นก�รทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ของนักบัญชีไทยเก่ียวกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินไทยท่ีเก่ียวข้องกับกิจก�รท่ีมี

ส่วนได้เสียส�ธ�รณะ  โดยลักษณะก�รทดสอบจะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยโดยใช้เวล�

ทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง โดยอ้�งอิงกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินไทยที่ได้มีก�รประก�ศ

และมีผลบังคับใช้แล้วหรือจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวล�อันใกล้   ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติ

สำ�เร็จปริญญ�ตรีด้�นก�รบัญชี และมีประสบก�รณ์ก�รปฏิบัติง�นด้�นบัญชีม�ไม่น้อย

กว่�หนึ่งปีค่ะ  สำ�หรับเกณฑ์ก�รผ่�นก�รทดสอบนั้น ผู้เข้�ทดสอบต้องได้คะแนนอย่�ง

น้อยร้อยละ 60 จึงจะผ่�นก�รทดสอบ ทั้งนี้ ก�รจัดทดสอบจะจัดให้มีก�รทดสอบปีละ

สองครั้ง คือเดือนมิถุน�ยนและเดือนธันว�คมของทุกปี โดยก�รทดสอบครั้งแรกจะเริ่มขึ้น

ในเดือนธันว�คม 2555 และที่สำ�คัญผู้เข้�ทดสอบที่ผ่�นก�รทดสอบจะได้รับชั่วโมงก�ร

อบรมเพื่อพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องเท่�กับ 18 ชั่วโมงด้วยค่ะ น่�สนใจม�กใช่มั้ยคะ ได้ทั้ง

ประก�ศนียบัตร ได้ทั้งชั่วโมงก�รอบรม ได้ทั้งคว�มรู้ครบเครื่องเลยทีเดียว  ห�กท่�นใด

สนใจจะยกระดับคว�มรู้ตนเอง ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสภ�วิช�

ชีพบัญชีฯ ได้ค่ะ นอกจ�กนี้  ยังมีโครงก�รอีกหล�ยโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร 

เช่น ก�รพัฒน�หลักสูตรอบรมใหม่ ๆ ที่ตรงกับคว�มต้องก�รของสม�ชิก ก�รจัดส�ย

ง�นกำ�กับดูแลผู้ประกอบวิช�ชีพด้�นสถ�บันก�รจัดอบรม เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รจัดอบรม

โดยหน่วยง�นหรือสถ�บันต่�งๆ มีคุณภ�พ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้วิช�ชีพบัญชีไทยมีคว�มเข้ม

แข็งและพร้อมที่จะรองรับก�รเข้�ม�ของ AEC ซึ่งสม�ชิกทุกท่�นส�ม�รถติดต�มข่�วส�ร

ข้อมูลได้ใน newsletter ฉบับต่อไปนะคะ

หลักสูตรประกาศนียบัตร
การรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)
โดย..คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

ม.ค.

2556

ศ. 18 ม.ค. 56 

13.00-16.30 น.

และ

ส. 19 ม.ค. 56 

09.00-17.00 น.

ก�รเขียนร�ยง�นก�รสอบบัญชีต่องบก�รเงินรูปแบบใหม่ 

(ภ�คปฏิบัติ) รุ่นที่ 1/56

บรรย�ยโดย : อ�จ�รย์ณัฐเสกข์ ฉิมโฉม

สม�ชิก 4,000 บ�ท (รวม VAT)

บุคคลทั่วไป 5,000 บ�ท  (รวม VAT)

ก.พ.

2556

ศ. 15 ก.พ. 56 

13.00-16.30 น.

และ

ส. 16 ก.พ. 56 

09.00-17.00 น.

ก�รเขียนร�ยง�นก�รสอบบัญชีต่องบก�รเงินรูปแบบใหม่ 

(ภ�คปฏิบัติ) รุ่นที่ 2/56

บรรย�ยโดย : อ�จ�รย์ณัฐเสกข์ ฉิมโฉม

สม�ชิก 4,000 บ�ท (รวม VAT) 

บุคคลทั่วไป 5,000 บ�ท (รวม VAT)

ศ. 22 ก.พ. 56 

13.00-16.30 น.

และ

ส. 23 ก.พ. 56 

09.00-17.00 น.

ก�รเขียนร�ยง�นก�รสอบบัญชีต่องบก�รเงินรูปแบบใหม 

(ภ�คปฏิบัติ) (ส�ข�เชียงใหม่)

บรรย�ยโดย : อ�จ�รย์ณัฐเสกข์ ฉิมโฉม

ชำ�ระภ�ยใน 31/12/56

สม�ชิก 3,500 บ�ท   บุคคลทั่วไป 4,500 บ�ท (รวม VAT)

ชำ�ระตั้งแต่  01/02/56 เป็นต้นไป

สม�ชิก 4,000 บ�ท  บุคคลทั่วไป 5,000 บ�ท (รวม VAT)

มี.ค.

2556

ศ. 1 มี.ค. 56 

13.00-16.30 น.

และ

ส. 2 มี.ค. 56 

09.00-17.00 น.

ก�รเขียนร�ยง�นก�รสอบบัญชีต่องบก�รเงินรูปแบบใหม่ 

(ภ�คปฏิบัติ)รุ่นที่ 3/56 

บรรย�ยโดย : อ�จ�รย์ณัฐเสกข์ ฉิมโฉม

สม�ชิก 4,000 บ�ท (รวม VAT)

บุคคลทั่วไป 5,000 บ�ท (รวม VAT)

ตารางอบรมสัมมนา มกราคม - มีนาคม  พ.ศ. 2556
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

มี.ค.

2556

ส.-อ�.

9-10, 16-17 

และ, 

23-24 มี.ค. 56

09.00-17.00 น.

ก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กรรุ่นที่ 6 (หลักสูตร 6 วัน)

ส�ม�รถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้

บรรย�ยโดย : คุณจิร�ภรณ์ จันทรโมลี

                 คุณพรรณี  วรวุฒิจงสถิต

                 ดร.พรสิริ ปุณเกษม

                 คุณศิวะรักษ์ พินิจ�รมณ์

                 คุณประทักษ  ์เอี่ยมศรีช�ญชัย

                 รศ.ดร.พรรณนิภ� รอดวรรณะ

                 คุณวรพงษ์ สุธ�นนท์

                 คุณสุวิมล  กุล�เลิศ

สม�ชิก  9,500 บ�ท บุคคลทั่วไป 10,500 บ�ท (รวม VAT)

ส.

9 มี.ค.56 

09.00-17.00 น.

ก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กรรุ่นที่ 6 (วันที่ 1)

เรื่องก�รกำ�กับดูแลด้�นก�รทุจริต

บรรย�ยโดย : น�ยศิวะรักษ์ พินิจ�รมณ์

สม�ชิก 1,800 บ�ท บุคคลทั่วไป 2,300 บ�ท (รวม VAT)

อ�.

10 มี. ค.56 

09.00-17.00 น.

ก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กรรุ่นที่ 6 (วันที่ 2)

เรื่องสัญญ�ณบอกเหตุก�รทุจริตจ�กข้อมูลท�งก�รเงิน

บรรย�ยโดย : น�งพรรณี วรวุฒิจงสถิต

                  น�งสุวิมล  กุล�เลิศ

สม�ชิก 1,800 บ�ท  บุคคลทั่วไป 2,300 บ�ท (รวม VAT)

ส.

16 มี.ค 56 

09.00-17.00 น.

ก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กรรุ่นที่ 6 (วันที่ 3)

เรื่องเทคนิคก�รประเมินคว�มน่�จะเป็นของก�รเกิดทุจริต

และเครื่องมือท�งก�รประเมิน

บรรย�ยโดย : น�ยศิวะ รักษ์พินิจ�รมณ์

สม�ชิก 1,800 บ�ท  บุคคลทั่วไป 2,300 บ�ท (รวม VAT)
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

มี.ค.

2556

อ�.

17 มี.ค 56 

09.00-17.00 น.

ก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กรรุ่นที่ 6 (วันที่ 4)

เรื่องแนวท�งก�รควบคุมภ�ยในที่ดีเพื่อป้องกันก�รทุจริต

ในระบบง�น  แนวท�งก�รควบคุมก�รรับ-จ่�ยเงินโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในก�รตรวจสอบระบบง�น

บรรย�ยโดย : ดร.พรสิริ ปุณเกษม

                       น�ยวรพงษ์ สุธ�นนท์

สม�ชิก 1,800 บ�ท บุคคลทั่วไป 2,300 บ�ท (รวม VAT)

ส.

23 มี.ค.56 

09.00-17.00 น.

ก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กรรุ่นที่ 6 (วันที่ 5)

เรื่องหลักก�รและแนวก�รปฏิบัติท�งก�รบัญชี

บรรย�ยโดย : รศ.ดร.พรรณนิภ� รอดวรรณะ

                 น�ยวรพงษ์ สุธ�นนท์

สม�ชิก 1,800 บ�ท บุคคลทั่วไป 2,300 บ�ท (รวม VAT)

อ�.

24 มี.ค.56 

09.00-17.00 น.

ก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กรรุ่นที่ 6 (วันที่ 6)

เรื่องวิธีก�รสอบสวนก�รทุจริตและก�รร�ยง�นผลก�ร

สอบสวน

บรรย�ยโดย : น�งจิร�ภรณ์ จันทรโมลี

                  น�ยประทักษ์ เอื่ยมศรีช�ญชัย

สม�ชิก 1,800 บ�ท บุคคลทั่วไป 2,300 บ�ท (รวม VAT)

ระหว่�งวันที่ 29 

มี.ค. ถึง

วันที่ 25 พ.ค.56 

09.00-16.00 น.

โครงก�รเพื่อรับประก�ศนียบัตร CFO รุ่นที่ 17

(เลื่อนจ�กปี 2555)

(อบรมเฉพ�ะวันศุกร์และเส�ร์)

บรรย คุณพิชัย ชุณหวชิร

                       ดร.ส�ธิต รังคสิริ

                       ศ�สตร�จ�รย์ธวัช ภูษิตโภยไคย

                       คุณธนะชัย สันติชัยกูล (ต่อหน้�หลัง)
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เดือน วัน/เวลา หลักสูตร/วิทยากร

คุณไขศรี เนื่องสิกข�เพียร

คุณจิรยง อนุม�นร�ชธน

คุณเช�วลิต เอกบุตร

คุณว�รุณี ปรีด�นนท์

คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

คุณวีระวงค์ จิตต์มิตรภ�พ

ดร.ศร�ยุธ แสงจันทร์

ดร.สมจินต์ ศรไพศ�ล

คุณสุช�ด� อิทธิจ�รุกุล

คุณสุวภ� เจริญยิ่ง

คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์

คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์

สม�ชิก  53,500 บ�ท บุคคลทั่วไป 58,850 บ�ท (รวมVAT)
  

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

โทรศัพท์ 0-2685-2500  ต่อ 2526 2583 2572-5

โทรส�ร 0-2685-2503 , 0-2685-2539

Dawnload ใบสมัครได้ที่ : www.fap.or.th  

E-mail : marketing@fap.or.th

สถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดิน : MRT สถ�นีสุขุมวิท ท�งออก 1 

สถ�นีรถไฟฟ้� : BTS สถ�นีอโศก ท�งออก 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


