การนัับชั่่�วโมง CPD
- สำหรัับผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต (CPA) นัับชั่่�วโมง CPD แบบไม่่เป็็นทางการ
- สำหรัับผู้้�ทำบััญชีี นัับชั่่�วโมง CPD ตามมาตรการช่่วยเหลืือผู้้�ทำบััญชีี

การบััญชีี

* โดยเลืือกประเภทกิิจกรรมที่่� 1 การเข้้าร่่วมอบรมหรืือสััมมนาความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ

ที่่�เกี่่
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจหรืือวิิชาชีีพบััญชีี โดยนัับได้้ตามชั่่�วโมงการเข้้าอบรมหรืือสััมมนาจริิง

ทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์มืืออาชีีพ
วัันที่่� 3, 9 และ 16 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 - 16.30 น.
จััดอบรม Online ผ่่าน Microsoft Teams

หลัักสููตรอบรม Online Virtual Training
อบรมผ่่าน Microsoft Teams

Professional

Forensic
Accounting

เมื่อเกิดการฟ้องร้องในเรื่องการทุจริตทั้งนิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดา สิง่ ทีต่ ้องพิสูจน์ คือ การทุจริตเกิดขึน้ จริงหรือไม่ ใครได้ประโยชน์ ใคร
เสียประโยชน์ และมูลค่าที่เกี่ยวข้องมีจ�ำนวนเท่าไร อยู่ที่ไหนบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ไม่จ�ำกัดเฉพาะฝ่ายที่เสียผลประโยชน์
เท่านั้น ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็ต้องได้รับความยุติธรรมด้วยเช่นกัน กระบวนการศาลจึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะประกันความยุติธรรมของทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี
ความยุติธรรมต้องเกิดจากข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กระบวนการเตรียมข้อมูลจึงต้องมีประสิทธิผล และ
ท�ำให้ผู้ใช้ ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฟ้องร้อง ฝ่ายที่ถูกกล่าวหา ฝ่ายที่พิจารณาตัดสิน หรือฝ่ายอื่นๆ มีความเห็นสอดคล้องต้องกันในฐานข้อมูลดังกล่าว
กระบวนการเตรียมข้อมูลจึงเป็นสิ่งส�ำคัญทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิค และการจัดระเบียบ ผู้จัดเตรียมจึงจ�ำเป็นต้องศึกษาฝึกฝนแนว
การจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับกันอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งการใช้กระบวนการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรม
ของสังคมด้วย

วิทยากรโดย

ก�ำหนดการ

ร้อยต�ำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

Duration

Contents

3 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
9.00-12.15

Introduction
• คำจำกััดความหรืือความหมาย
• ลููกค้้าและการให้้บริิการ
• ลัักษณะนิิสััยและความชำนาญการพััฒนาตนเองในด้้าน Forensic Accounting

13.15-16.30

เล่่าประสบการณ์์จากการปฏิิบััติิงาน
ความท้้าทายของ Forensic Accountingในด้้าน AML-CFT
• ทิิศทางการพััฒนาของ AML-CFT
• บทบาทเชิิงปฏิิบััติิของ Forensic Accounting
• การพััฒนาตนเองเป็็น CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists)

9 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
09.00-12.15

การนำคดีีทุุจริิตขึ้้�นสู่่�กระบวนการศาล
• บทบาทเชิิงกฎหมายของ Forensic Accounting
• หลัักการและเทคนิิคในการเป็็น Expert Witness

13.15-16.30

กรณีีศึึกษา (ภาพยนตร์์ / Clip)

16 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
9.00-12.15

Forensic Accounting in Practice
• ประเภทของการทุุจริิตในองค์์กร โดยเฉพาะประเภทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงบการเงิิน
• บทบาทของ Forensic Accounting ในแง่่มุุมต่่าง ๆ
• กรอบการสืืบสวนเหตุุทุุจริิตในองค์์กร และเทคนิิคต่่าง ๆ ที่่�นัักบััญชีีควรทราบ
• กรณีีศึึกษา และการถอดบทเรีียนเพื่่�อการลดความเสี่่ย� งการทุุจริิตในลัักษณะเดีียวกััน

13.15-16.30

Forensic Analytics
• บทบาทของ Forensic Analytics ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิต
• กระบวนการ Forensic Analytics
• ประเภทและเทคนิิคเบื้้�องต้้นของ Forensic Analytics
• กรณีีศึึกษา และตััวอย่่างของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในงาน Forensic Analytics

สมััครอบรมออนไลน์์ได้้ที่่� www.tfac.or.th

เลขที่่� 133 อาคารสภาวิิชาชีีพบััญชีี ถนนสุุขุุมวิิท 21 (อโศกมนตรีี) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทร. 02 685 2500 ส่่วนปฏิิบััติิการอบรม (ต่่อ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : training@tfac.or.
thส่่วนการเงิิน (ต่่อ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th

California CPA, CIA, CFE&CIFR
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีทีซีแอล จ�ำกัด (มหาชน)

คุณประทักษ์ เอี่ยมศรีชาญชัย

• ผู้้�อำนวยการแผนกตรวจสอบและป้้องกัันทุุจริิต
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

ร้อยต�ำรวจเอกหญิงสุวนีย์ แสวงผล

• อดีีตรองเลขาธิิการคณะกรรมการป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฝ่ายปฏิบัติการ)
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คุณธันวา วาทหงษ์

• Head of Compliance, Risk & Fraud
Ascend Bit Co., Ltd.

ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี / นักบัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน,
นักกฎหมาย, ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลที่ดี

อััตราค่่าอบรม (รวม VAT)
สมาชิกสภาฯ 9,000 บาท
บุคคลทั่วไป 10,000 บาท

สิ่่�งที่่�ผู้้�เข้้าอบรมต้้องเตรีียมในการอบรม Online

1. Computer/ Laptop/ Smart Phone/ Tablet		
2. ไมโครโฟน หููฟััง และกล้้อง
3. มีีโปรแกรม Microsoft Teams

• อีีเมลที่่�ใช้้ลงทะเบีียนเข้้าอบรม ต้้องเป็็นอีีเมลเดีียวกัันกัับที่่�ใช้้ลงทะเบีียน Microsoft Teams
• สามารถเข้้าอบรมได้้เฉพาะผู้้�ลงทะเบีียนเท่่านั้้�น
• หากพบบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ได้้ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมอบรม สภาวิิชาชีีพบััญชีีขอสงวนสิิทธิ์์�
ในการเก็็บค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิม

