
หลักการและเหตุผล

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

อัตราค่าอบรม (รวม VAT) 

1.	 เพื่่�อพื่ัฒนาความรู้้�พื่่�นฐานด้�านการู้บััญชีีนิติิวิทยาให้�แก่ผู้้�เข้�าอบัรู้ม
2.	 เพื่่�อให้�ผู้้� ผู่้านการู้อบัรู้มสามารู้ถนำความรู้้�ที�ได้�รู้ับัไปปรู้ะยุกติ์ในการู้ 
	 ปฏิิบััติิงานได้�อย่างเห้มาะสม
3.	 เพื่่�อให้�ผู้้�เข้�าอบัรู้มพื่ัฒนาตินเองไปส้่การู้เป็นนักบััญชีีนิติิวิทยาที�มีความรู้้� 
	 ความสามารู้ถ	และปฏิิบััติิงานสอด้คล�องติามแนวปฏิิบััติิที�เป็นสากล
4.	 เพื่่�อเป็นส่วนห้น่�งในการู้สนับัสนุนการู้ป้องกันการู้ทุจรู้ิติรู้ะด้ับัองค์กรู้และ 
	 รู้ะด้ับัปรู้ะเทศ	
5.	 เพื่่�อพื่ฒันาทางเลอ่กในการู้ปรู้ะกอบัวิชีาชีพีื่บัญัชีสีำห้รัู้บันักบัญัชีใีนอนาคติ

•	 ผู้้�สอบับััญชีี
•	 นักบััญชีีทั�วไป
•	 ผู้้�ปฏิิบััติิงานในห้น่วยงานที�มีการู้บัังคับัใชี�กฎห้มาย	 เช่ีน	กรู้มสอบัสวน 
	 คด้ีพื่ิเศษ	กรู้มสรู้รู้พื่ากรู้	สำนักงานติำรู้วจแห้่งชีาติิ		เป็นติ�น
•	 ผู้้�ที�มิใช่ีนักบััญชีีแต่ิมีความสนใจ	 เชี่น	 นักกฎห้มาย	ผู้้�ปรู้ะกอบัการู้ทั�วไป 
	 นักลงทุน	อาจารู้ย์	เป็นติ�น

เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร FAC

มีการจัดหลักสูตรอบรม Pre-course

สำาหรับผู้ที่มิใช่นักบัญชีหรือผู้ที่ ไม่มีพื้นฐานทางการบัญชี

เนื้อหาหลักสูตรอบรมได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตร Fundamental Forensic Accounting Program 

ของ AICPA โดยพิจารณาจากบริบทของการประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย

การนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)

• หลักสูตร 12 วัน (รวม Pre-course) จำานวน 72 ชั่วโมง

 นับเป็นด้านบัญชี 58 ชม. ด้านอื่นๆ 14 ชม. 

• หลักสูตร 10 วัน จำานวน 60 ชั่วโมง 

   นับเป็นด้านบัญชี 51 ชม. ด้านอื่นๆ 9 ชม. 

•	 ห้ลักส้ติรู้	12	วัน	สมาชีิก	32,000	บัาท	บัุคคลทั�วไป	35,000	บัาท
•	 ห้ลักส้ติรู้	10	วัน	สมาชีิก	30,000	บัาท	บัุคคลทั�วไป	32,000	บัาท

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th 

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : training@tfac.or.th

ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th   @tfac.family

โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพ

ด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 2

	 ปัญห้าด้�านการู้ทุจรู้ิติภายในองค์กรู้	 เป็นปัญห้า
สำคัญปรู้ะการู้ห้น่�ง	ที�องค์กรู้ติ่าง	ๆ	ติ�องเผู้ชิีญติั�งแติ่
อด้ีติจนถ่งปัจจุบััน	 ไม่ว่าจะเป็นการู้ยักยอกทรู้ัพื่ย์สิน	
การู้ติกแติง่ติวัเลข้ทางบัญัชี	ีและการู้ทุจรู้ติิโด้ยพื่นักงาน 
และผู้้�บัริู้ห้ารู้รู้ะดั้บัส้ง	 อันเน่�องมาจากการู้ข้าด้รู้ะบับั 
การู้ควบัคุมภายในที�มีปรู้ะสิทธิิผู้ลและปัจจัยอ่�น 
ซึ่่�งปัญห้าดั้งกล่าวได้�ก่อให้�เกิด้ความเสียห้ายที�สรู้�าง 
ผู้ลกรู้ะทบัให้�แก่องค์กรู้จำนวนมาก	 จนอาจนำมา 
ซึ่่�งความล�มเห้ลวข้ององค์กรู้ในที�สุด้	
	 ปัญห้าการู้ทุจรู้ิติภายในองค์กรู้	ยังคงเป็นปัญห้า
ที�ห้ลีกเลี�ยงได้�ยากในปัจจุบััน	และมีแนวโน�มเพื่ิ�มส้งข่้�น 
ในอนาคติ	 องค์กรู้จ่งติ�องกำห้นด้มาติรู้การู้เชิีงรุู้ก 
ในการู้ป้องกันและค�นห้าการู้ทุจริู้ติ	โด้ยมาติรู้การู้ห้น่�ง
ที�องค์กรู้สามารู้ถนำมาใชี�ป้องกันปัญห้าการู้ทุจรู้ิติได้� 
ค่อ	 การู้ติรู้วจสอบัการู้ทุจรู้ิติ	 (Fraud	 auditing) 
เพื่่�อค�นห้าและห้าทางป้องกันการู้ทุจรู้ิติ	 โด้ยถ่อเป็น 
ส่วนห้น่�งข้อง	 “การู้บััญชีีนิติิวิทยา”	 (Forensic 
Accounting)	ซึ่่�งเกี�ยวข้�องกับัการู้ปรู้ะยุกต์ิความรู้้�
ด้�านการู้บััญชีี	การู้เงิน	 เศรู้ษฐศาสติรู้์	สถิติิ	กฎห้มาย	
การู้วิจัย	และเทคนิควิธิีการู้ส่บัสวน	 เพื่่�อเก็บัข้�อม้ล	
ทำการู้วิเครู้าะห์้	และส่�อสารู้สิ�งที�ค�นพื่บัเพื่่�อปรู้ะโยชีน์
ติ่อกรู้ะบัวนการู้ยุติิธิรู้รู้ม	 ถ่อว่าเป็นการู้ติรู้วจสอบั 
เพื่่�อพิื่ส้จน์ห้รู้่อค�นพื่บัห้ลักฐานปรู้ะกอบัข้�อเท็จจรู้ิง 
เกี�ยวกับัการู้ทุจรู้ิติห้รู้่อคดี้ความ	ที�มีลักษณะแติกต่ิาง
จากการู้ติรู้วจสอบับััญชีีโด้ยผู้้�สอบับััญชีีทั�วไป	
	 จากความสำคัญด้ังกล่าว	 สภาวิชีาชีีพื่บััญชี ี
ในพื่รู้ะบัรู้มรู้าชี้ปถัมภ์	จ่งได้�จัด้โครู้งการู้วุฒิบััติรู้ความ
รู้้�ด้�านการู้บััญชีีนิติิวิทยา	 (Forensic	 Accounting 
Certificate:	 FAC)	 เพื่่�อพื่ัฒนาบัุคลากรู้ในด้�านการู้ 
ติรู้วจสอบัการู้ทุจรู้ิติและการู้บััญชีีนิติิวิทยา	ที�มีความรู้้� 
ความสามารู้ถในปฏิิบััติิงานได้�อย่างมีคุณภาพื่และ 
สอด้คล�องติามแนวปฏิิบััติิที� เป็นสากล	 อันจะเป็น
ปรู้ะโยชีน์ติ่อการู้ป้องกันการู้ทุจรู้ิติภายในองค์กรู้	และ
ส่งผู้ลด้ีติ่อรู้ะบับัเศรู้ษฐกิจข้องปรู้ะเทศไทยโด้ยรู้วม

(Forensic Accounting Certificate: FAC)
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หลักสูตร Pre-course สำหรบัผู้ที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านบัญชี จำนวน 2 วัน 

ความรู้พ้ืนฐานด้านบัญชีและภาษี สำหรับผู้ทีไ่ม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านบัญช ี

วันเสาร์ที่ 21  
พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 

• หลักการบัญชีคู่ที่มาจากหลักธรรมชาติ หลักความจริง
ในชีวิต เดบิต และเครดิต และทำให้เกิดงบกำไรขาดทนุ 
งบดุล 

• ความหมายและรปูแบบของข้อมูลทางการบัญชี 
งบดุลและงบกำไรขาดทุน  

• เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) และเกณฑ์คงค้าง (Accrual 
Basis) ตามประมวลรัษฎากร 

• แบบฝึกหัดการบนัทึกรายการบญัชี การทำบัญชีแยก
ประเภท  

• การจัดทำรายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อผา่นการ
บันทึกรายการบัญชี 

• การบันทึกบญัชีและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม   

• การปิดบัญชี เพื่อออกงบกำไรขาดทุน และคำนวณภาษี
เงินได้นติิบุคคล 20%   

• การโอนกำไร (ขาดทุน) ไปงบกำไรสะสมในงบดลุ เพื่อ
ออกงบดุล 

• การนำสง่ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลในปีถัดไป 

• การเกิดหลักบัญชีคู่ เดบิต และเครดิตที่ทำให้เกิดผล
กระทบการบนัทึกการบัญชี ในบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทใน
เครือที่ลงทุน 

• การบันทึกบญัชีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมผา่น
บัญชีเงินกู้ หรือถือหุ้นไขว้กัน 
 

คุณประภารัตน์  ศรีวรพงษ์พันธุ์ 
- คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร

การป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและ

การสนับสนุนการก่อการร้าย  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

 

วันอาทิตย์ที่ 22  
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  
 

• ความแตกต่างระหว่างการบัญชกีารเงิน (Financial 
Accounting) และการบัญชีภาษีอากร (Tax 
Accounting)  

• กฎหมาย บัญชี ภาษีเกี่ยวกับ “สินทรัพย์ดิจทิัล” 
(Digital Assets: Legal / Accounting / Tax) 

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 
- Partner One Law Office 
- คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร
การป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและ
การสนับสนุนการก่อการร้าย  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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กลุ่มเนื้อหา A จำนวน 2 วัน  

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันเสาร์ที่ 28  
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 

1.  ความเข้าในบทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา 

• การทำความเข้าใจถึงการบญัชนีติิวิทยา 

• การทำความเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างผู้ตรวจสอบ
บัญชีและนักบญัชนีิติวิทยา 

• คุณลักษณะ คุณสมบัติแนวความคิด เทคนิค          
ของนักบัญชีนติิวิทยา 

• ความรู้ความชำนาญพื้นฐานของนักบัญชนีิติวิทยา 

• มาตรฐานทางวิชาชีพที่ใช้กับการตรวจสอบ             
ทางนติิวิทยา รวมถึงสิ่งที่มาตรฐานกำหนดให้ปฏบิัติ 

• ตัวอย่างของสถานการณ์ที่นักบญัชีนิติวทิยา  
ต้องปฏิบัติตาม 

• มาตรฐาน และแนวทางการให้บริการ แต่ละประเภท
วิชาชีพของนักบัญชีนิติวทิยา 

• ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น 
 

2. การป้องกันการทุจริต การตรวจสอบ และการตอบสนอง 
     การทุจริต 

• ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการทุจรติ 

• ทบทวนคำจำกัดความของการทจุริตและการแบ่ง
ประเภทของการทุจริตและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

• สาเหตุแห่งการทุจริต : องค์ประกอบของสามเหลี่ยม 
การทุจริต 

• ระบุลักษณะทั่วไปของผู้กระทำการทุจริต              
และแผนการทุจริต 

• ทบทวนเทคนิคทั่วไปที่ใช้เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และ  
สอบทานการทุจริต 

 

คุณสุรศักดิ์  สุธรรมจารุ 
- Partner 
Financial Advisory - Forensics 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ แอดไวเซอรี่ จำกดั 

คุณปัญญารัตน์ ชุติรัตน์มณ ี
- Director  
Financial Advisory - Forensics 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ แอดไวเซอรี่ จำกดั 
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กลุ่มเนื้อหา A จำนวน 2 วัน  

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันอาทิตย์ที่ 29  
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 
 
 
 

 
 

3. การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในงานการบัญชีนิติวิทยา 

• การทำความเข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีต่อ             
การปฏิบัติงานการบัญชนีิติวิทยา  

• กระบวนการวนิิจฉัยบทบาทของเทคโนโลยีต่อองค์กร  
เช่น กระบวนการและวิธีการจัดเก็บข้อมูล  
การพิจารณาข้อมูลทีไ่ด้มาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
และสมมติฐานในการปฏิบัตงิานการบัญชนีิติวิทยา  
รวมถึงการนำเทคโนโลยทีี่จำเปน็มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  
 

4. หนังสือตอบรับงานนิติวิทยา 

• ระบุขั้นตอนเบื้องตน้และข้อควรพิจารณาสำหรับการ
ตอบรับงานและการวางแผนเชิงรุก 

• ระบุกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปัจจัย            
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

• เข้าใจขอบเขตการปฏิบัติงานตามที่ลูกค้าต้องการ 

• ระบุขั้นตอนในการปฏิบัตงิานตามหนังสือตอบรับงาน 
 

คุณพันธ์ศักดิ์  เสตเสถียร 
- Risk Consulting Partner 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์  
คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
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กลุ่มเนื้อหา B จำนวน 2 วัน 

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันเสาร์ที่ 11  
มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 

5. แนวทางการตรวจสอบทางนิติวิทยา การทุจริต 
ในงบการเงินและการยักยอกสนิทรัพย์ 

• การทุจริตทางการเงนิประเภทตา่งๆ 

• ลักษณะของการทุจริตในงบการเงิน และแผนการ
ทุจริตในงบการเงนิที่พบบ่อยที่สดุ 

• สัญญาณบอกเหตุความเสี่ยงการทุจริต (Red Flag)  
ในงบการเงินและการตรวจสอบการทุจริตในงบ
การเงิน 

• กรณีศึกษาในการตรวจสอบการทุจริตในงบการเงนิ 

• กรณีการยักยอกทรัพย์สิน และรูปแบบของการ
ยักยอกทรัพย์สินที่พบบ่อยที่สุด 

• สัญญาณบอกเหตุความเสี่ยงการทุจริต (Red Flag)  
ในการยักยอกทรัพย์สิน และการตรวจสอบการ
ยักยอกทรัพย์สิน 

• กรณีศึกษาในการตรวจสอบการยักยอกทรัพย์สิน 
 

คุณสุรศักดิ์  สุธรรมจารุ 
- Partner 
Financial Advisory - Forensics 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ แอดไวเซอรี่ จำกดั 

คุณปัญญารัตน์ ชุติรัตน์มณ ี
- Director  
Financial Advisory - Forensics 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ แอดไวเซอรี่ จำกดั 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 12  
มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 – 12.15 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 

6. เทคนิคการสืบสวน  การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิผล     
และเทคนิคการสัมภาษณ์ทั่วไป 

• การสัมภาษณ์ตามมาตรฐานวชิาชีพ     

• แนวทาง เทคนิค กรรมวิธีที่นักบัญชนีิติวิทยาควร
ปฏิบัติเพื่อให้การสัมภาษณ์เกิดประสิทธผิล 

• แนวทางเฉพาะทีน่ักบัญชีนิติวทิยาควรนำไป             
ทำการสบืสวนทุจริต   

• อภิปรายถึงเทคนิคการสืบสวน 7 ประการ   

• สามเหลี่ยมการทุจริต และหลุมพรางในการสบืสวน     

• อธิบายกระบวนการวิเคราะห์รวมทั้งการตามร่องรอย 
เงินสดและทรัพย์สนิ 

 

คุณประทักษ์  เอี่ยมศรีชาญชัย 
- ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบ 
และป้องกันทุจริต 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล  
เซอร์วิสเซส จำกดั 
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กลุ่มเนื้อหา C จำนวน 2 วัน 

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันอาทิตย์ที่ 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  
 

8. ความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย 

• ภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย และ          
การกำกับดูแลในบริบททีน่ักบัญชีนิติวิทยาปฏิบัติงาน   

• พื้นฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

• การแก้ไขข้อพิพาท  กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

• ระเบียบวิธปีฏิบัติและกฎของหลักฐานในแตล่ะ
สภาพแวดล้อมการบงัคับใช้กฎหมาย     

• ศึกษากฎหมาย แนวทางการทำงาน และหน่วยงานอ่ืน    
ที่เก่ียวข้องกับการทำงานของนกับัญชีนิตวิิทยา 

คุณประยุทธ นีระพล 
- อดีตผู้พิพากษาศาลแพ่ง 

   กรุงเทพใต้ 

- ผู้พิพากษาศาลอาญา 

   กรุงเทพใต้ 

- ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ 

  ครอบครัวกลาง  

- ผู้พิพากษาศาลแขวง 

  พระนครเหนือ 

- ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุร ี

- อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมาย 

   ให้แก่บุคคลที่เตรียมสอบ 

   เนติบัณฑิต 
-  อัยการผู้ช่วย  

-  ผู้ช่วยผู้พิพากษา 

 

 

กลุ่มเนื้อหา B จำนวน 2 วัน 

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันอาทิตย์ที่ 12  
มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา 13.15 – 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 

7. สินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset)  

• กฎหมายและภาษี (Legal & Tax) เก่ียวกับสินทรัพย์
ดิจิทัล (Digital Asset) เงินคริปโต (Crypto 
Currency) โทเคน (Token) เหรียญ (Coin) 

• ความท้าทายต่อการปฏบิัติตามกฎหมายและภาษี 
(Legal & Tax Compliance) ความเป็นไปได้ของการ
หลีกเลี่ยงภาษีและการป้องกัน (Tax Avoidance 
Opportunity & Prevention) 

 

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 
- Partner One Law Office 
- คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร 
การป้องกันการทุจริตการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนการก่อการร้าย  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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กลุ่มเนื้อหา C จำนวน 2 วัน 

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันอาทิตย์ที่ 3  
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 

9. การแยกแยะและการรวบรวมข้อมูล 

• ปัญหาของคดีด้านการบัญชีในกระบวนการยุตธิรรม 

• กฏหมายที่เก่ียวข้องกับคดีด้านการบัญช ี

• การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อตรวจจับประเดน็ 
ความผิดปกติของตัวเลข   

• การตรวจสอบเอกสารทางการบญัชีที่เก่ียวข้อง 

• การวิเคราะห์ประเด็นความผิดตามกฎหมายที่เก่ียวกับ
คดีด้านการบัญช ี

• การเตรียมคำให้การและเอกสารประกอบทางการบัญชี
เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นความผิดตามกฎหมาย 
ตัวอย่างคดีด้านบัญชี  
 

คุณประภารัตน์  ศรีวรพงษ์พันธ์ 
- คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร

การป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและ

การสนับสนุนการก่อการร้าย  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

 
 

กลุ่มเนื้อหา D จำนวน 2 วัน 

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันเสาร์ที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 
 
 
 
 

 
 

10. การล้มละลาย (Bankruptcy) การมีหนี้สินล้นพ้นตัว  
 (Insolvency) การปรบัโครงสร้างหนี้ Debt Restructuring) 
 

• หนี้สินลน้พ้นตัวสู่การล้มละลาย...ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ 
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง (Stakeholder) 

• การปรับโครงสรา้งหนี้ (Debt Restructuring) 

• การฟื้นฟูกิจการ (Rehabilitation) 

• Asset Warehousing "การพักชำระหนี้" ตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• REIT Buyback "กองรีทซื้อคืน" ตามเกณฑ์สำนักงาน 
กลต. และกฎหมายหลักทรัพย์ 

 

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 
- Partner One Law Office 
- คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร
การป้องกันการทุจริตการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนการก่อการร้าย  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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กลุ่มเนื้อหา D จำนวน 2 วัน 

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันอาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

11. ความเสียหายทางการเงินส่วนบุคคล  
(Personal Finance Loss) 

• ล้มละลาย...ล้มบนฟูก...ล้มแล้วฟื้น 

• จำหน่ายจา่ยโอนทรัพย์สนิ...โกงเจ้าหนี้ 

• หย่าร้าง...หนี้เจ้าหนี้ 

• กรณีศึกษา Case Study คดีความที่ศาลยอมรับ/ไม่
ยอมรับ...เพิกถอนการฉ้อฉล 

• บทบาทของนักบัญชีนติิวิทยาในการทำงานเก่ียวกับ 
"ความเสียหายทางการเงินจัดตั้ง" (Strategic Financial 
Loss) 
 

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 
- Partner One Law Office 
- คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร
การป้องกันการทุจริตการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนการก่อการร้าย  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

กลุ่มเนื้อหา E จำนวน 2 วัน 

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันเสาร์ที่ 2  
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  
 

 
 
 

 
 

12. ความเสียหายทางเศรษฐกิจของธุรกิจ 

• ภาพรวมของวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์และ 
หาจำนวนความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
กรณีเกิดการทุจริต 

• บทบาทของนักบัญชีนติิวิทยาเชงิวิชาชีพและ 
เชิงกฎหมายในการเรียกร้องความเสียหาย 

• การฟ้องเรียกค่าเสียหายของ Aluminum Recovery 
Corp v. Manufacturing Aluminum, Inc. (ARC)  
ต่อ MAI โดยใช้การเปรียบเทียบกับ Cost Scenario  
3 แบบ รวมทั้งวิธีการคำนวณค่าเสียหายของ ARC 

13. ความเสียหายทางเศรษฐกิจของบุคคล: กรณีศึกษาและ 
     การวิเคราะห์ 

• การฝึกทักษะของนักบัญชีนิติวทิยา จากกรณีศึกษาการ
คำนวณความเสียหายทางเศรษฐกิจของบุคคล โดยใช้
ทฤษฎีและวิธีการคำนวณความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลในรูปแบบต่างๆ 
 

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ 
California CPA, CIA,  
CFE & CIFR 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 
- คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร
การป้องกันการทุจริตการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนการก่อการร้าย  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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กลุ่มเน้ือหา E จำนวน 2 วัน 

กำหนดการอบรม หัวข้อ วิทยากร 

วันเสาร์ที่ 9  
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 – 12.15 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 9  
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.15 – 16.30 น. 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
กรุงเทพ รัชดา  
 

14. บทบาทของผู้สอบบัญชีเกีย่วกับความเสียหายทาง 
     เศรษฐกิจของบุคคล 

• การทำความเข้าใจการใช้มาตรฐานวชิาชีพที่เก่ียวข้อง
กับการคำนวณความเสียหายทางเศรษฐกิจของบุคคล 
และประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

• การศึกษาภาพรวมของทรัพย์สนิทางปัญญา 4 แบบ 
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิด 

• กฎหมายที่เก่ียวข้องและแนวทางในการคำนวณ 
ความเสียหายกับทรัพยส์ินทางปญัญาในแต่ละแบบ 

15. การประเมินมูลค่าในคดีความ 

• ภาพรวมของกระบวนการและข้อพิจารณาในการ 
เร่ิมงานประเมินมูลค่าเพื่อประโยชน์ในคดีความ 

• แนวทางและวิธสีำหรับการประเมินมูลค่า    

• เรียนรู้การพัฒนากรอบพืน้ฐานสำหรับการเตรียม
คำให้การและพยานหลักฐานในชั้นศาล 

 
16. ข้อกำหนดในการรายงานและการจัดทำรายงานที่ยั่งยืน 
 

• ทบทวนข้อกำหนดการรายงานสำหรับพยานผู้เชีย่วชาญ 

• ระบุมาตรฐานทางวชิาชีพที่เก่ียวข้องที่ใช้ในรายงาน
ประเภทต่างๆ และวิธีที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด
ข้อกำหนดการรายงานเหลา่นัน้ 

 

คุณภัทตินันท์ ภัทรานวัช 
- ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย  
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผศ.สมชาย  ศุภธาดา 
ประธานคณะทำงานศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรการป้องกันการทุจริตการฟอก

เงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

วันเสาร์ที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
อาคารสภาวชิาชีพบัญชี 
 

• ทดสอบ 
 

 


