สวบช. 5.3

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
133 ถนนสุขมุ วิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สาหรับเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ 0 2685-2500 โทรสาร 0 2685-2502 www.fap.or.th

เลขที่รับ .....................................................
วันที่รับ .....................................................

คาขอแจ้ งรายละเอียดเกีย่ วกับหลักประกัน
เพือ่ ประกันความรับผิดต่ อบุคคลที่สาม

ผูร้ ับ............................................................

เขียนที่ ....................................................................

 กรณี ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่จดทะเบียนครั้งแรก
 กรณี ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่จดทะเบียนอยูก่ ่อนแล้ว

................................................................................
วันที่........... เดือน......................... พ.ศ....................

ข้าพเจ้า ขอแจ้งรายละเอี ยดหลักประกันความรั บผิดต่อบุ คคลที่ สามตามกฎกระทรวงกาหนดหลักประกันความรั บผิดต่อบุ คคลที่ สาม
ของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2553 ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................................................................

2. เลขทะเบียนนิติบุคคล

-  - 

วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรื อวันที่เริ่ มประกอบธุรกิจในประเทศไทย ...................................................................................................................................
3. ประเภทนิติบุคคล

 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 บริ ษทั มหาชนจากัด



ห้างหุ้นส่ วนจากัด

 บริ ษทั จากัด

4. ประเภทของการให้บริ การ (หากให้บริ การมากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)

 ทาบัญชี



สอบบัญชี

 บริ การวิชาชีพบัญชีอื่น โปรดระบุ
 ให้บริ การด้านกฎหมายและ/หรื อภาษี
 วางระบบบัญชี และ/หรื อสารสนเทศ
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................
.....................................
....................................
....................................
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5. รายละเอียดการคานวณการจัดให้มีหลักประกัน
5.1 ข้อมูลงบการเงินปี ล่าสุด




ตัวเลขจากงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรอง โดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
ตัวเลขคาดการณ์ ในกรณี ที่งบการเงินล่าสุดยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรอง โดยผูส้ อบบัญชี (ให้ กรอกข้ อมูลเพิม่ เติม ในข้ อ 5.2)
*ทุน

**รายได้รวมสาหรับค่าบริ การที่ตอ้ งจัดให้มีหลักประกัน
สิ้ นรอบปี บัญชี วันที่............../.................../.............

ทุน
(ช่องที่ 1)

รายได้

ประเภท
ลูกค้า
บริ ษทั จด
จานวนเงิน
ทะเบียน***
(บาท)
ไม่ใช่บริ ษทั
.......................... จดทะเบียน
รวมรายได้
รวม
ทั้งหมด

ช่องที่ (1)

ทาบัญชี (ช่องที่ 2)
จานวน
รายได้
ราย
(บาท)

สอบบัญชี (ช่องที่ 3)
จานวน
รายได้
ราย
(บาท)

ข้าพเจ้าได้ดาเนิ นการจัดให้มีหลักประกันเพื่อประกัน
ความรับผิดต่อบุคคลที่สามแล้วตามกฎกระทรวงฯ เป็ น
จานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 3 และในการแจ้ง
หลักประกันครั้งนี้ จานวนที่มากกว่าในการคิดคานวน
หลักประกัน คือ

 ของทุน ณ วันที่ยนื่ จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ
บัญชี / วันสิ้ นรอบปี บัญชี

 ของรายได้ ณ วันสิ้นสุดรอบปี บัญชี
คิดเป็ นจานวนเงิน.....................................บาท
(ตัวอักษร..........................................................)

ช่องที่ (2)+(3)

* “ทุน” หมายความว่า ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากัด ทุนชาระแล้วของบริ ษทั มหาชนจากัด ส่ วนลงหุ ้นของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนทุกคนในห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเงินที่ผเู ้ ป็ น
หุ ้นส่ วนหรื อสมาชิกนามาลงหุ ้นในนิติบุคคลอื่น (กรณีที่นิติบุคคลจดทะเบียนครั้ งแรก ให้ กรอกเฉพาะทุน)
** “รายได้” หมายความว่า รายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการให้บริ การด้านทาบัญชี หรื อด้านการสอบบัญชี หรื อให้บริ การวิชาชีพบัญชีดา้ นอื่นตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9
*** ”บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและในที่อื่น ๆ

5.2 ในกรณี ที่ขอ้ มูลในข้อ 5.1 เป็ นตัวเลขคาดการณ์ ให้กรอกข้อมูลเพิม่ เติม ซึ่งเป็ นตัวเลขจากงบการเงินปี ล่าสุดที่ตรวจสอบและรับรอง โดย
ผูส้ อบบัญชีแล้ว
*ทุน

รวม

**รายได้รวมสาหรับค่าบริ การที่ตอ้ งจัดให้มีหลักประกัน

สิ้ นรอบปี บัญชี วันที่............../.................../.............
ทุน
รายได้
ทาบัญชี (ช่องที่ 2)
สอบบัญชี (ช่องที่ 3)
(ช่องที่ 1)
จานวน
รายได้
จานวน
รายได้
ประเภท
ราย
(บาท)
ราย
(บาท)
ลูกค้า
บริ ษทั จด
จานวนเงิน
ทะเบียน***
(บาท)
ไม่ใช่บริ ษทั
.......................... จดทะเบียน
รวมรายได้

ทั้งหมด ช่องที่ (1)

ช่องที่ (2)+(3)

การคานวณการจัดให้มีหลักประกัน

 ของทุน ณ วันที่ยนื่ จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ
บัญชี / วันสิ้ นรอบปี บัญชี

 ของรายได้ ณ วันสิ้นรอบปี บัญชี
คิดเป็ นจานวนเงิน.....................................บาท
(ตัวอักษร..........................................................)

*“ทุน” หมายความว่า ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากัด ทุนชาระแล้วของบริ ษทั มหาชนจากัด ส่ วนลงหุ ้นของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนทุกคนในห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเงินที่ผเู ้ ป็ น
หุ ้นส่ วนหรื อสมาชิกนามาลงหุ ้นในนิติบุคคลอื่น
** “รายได้” หมายความว่า รายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการให้บริ การด้านทาบัญชี หรื อด้านการสอบบัญชี หรื อให้บริ การวิชาชีพบัญชีดา้ นอื่นตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9
*** ”บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและในที่อื่น ๆ
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6. รายละเอียดการจัดให้มีหลักประกัน

มีดงั นี้

 บัญชีเงินฝากประจา  1 ปี ........ ปี

ของธนาคาร ............................................................................ สาขา ...................................................................

ชื่อบัญชี......................................................................................... เลขที่บญั ชี............................................วันที่ครบกาหนด.......................................................
จานวนเงิน ........................................................ บาท (ตัวอักษร......................................................................................................................................................)

 บัตรเงินฝาก ของธนาคาร ................................................................................................................................. สาขา ...................................................................
ชื่อบัญชี......................................................................................... เลขที่บญั ชี............................................วันที่ครบกาหนด.......................................................
จานวนเงิน ........................................................ บาท (ตัวอักษร......................................................................................................................................................)

 พันธบัตรรัฐบาลไทย เลขที่ ................................................................. วันที่............................................... วันที่ครบกาหนด.......................................................
จานวนเงิน ............................................................ บาท (ตัวอักษร..................................................................................................................................................)

 พันธบัตรองค์กรหรื อรัฐวิสาหกิจ ออกโดย....................................................................................... เลขที่.....................................................................................
วันที่....................... วันที่ครบกาหนด ............................ จานวนเงิน ..........................บาท (ตัวอักษร............................................................................................)

 กรมธรรม์ประกันภัย ของบริ ษทั .............................................................. เลขที่ ..........................................วันที่ครบกาหนด.......................................................
จานวนเงิน ............................................................ บาท ( ตัวอักษร...................................................................................................................................................)

ข้าพเจ้าจะดารงหลักประกันดังกล่าวให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง ข้อ 5
7. ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันในระหว่างรอบปี บัญชี ข้าพเจ้าตกลงแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่
มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎกระทรวงฯข้อ 6 วรรคสอง
8. ข้าพเจ้าได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเงิน ทรัพย์สินที่ใช้เป็ นหลักประกัน และการดารงหลักประกันเพื่อประกันความรับผิด
ต่อบุคคลที่สามตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยถูกต้องและครบถ้วน
9. การชาระค่าแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันฯ
ได้ชาระค่าแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันฯ จานวนเงิน 400 บาท ( สี่ ร้อยบาทถ้วน) โดยได้แนบหลักฐานการชาระเงินมาพร้อมกับ
แบบฟอร์มนี้ ดังนี้
 เงินสด (ชาระ ณ ที่ทาการสภาวิชาชี พบัญชี หรื อที่ทาการสาขาของสภาวิชาชี พบัญชี เท่ านั้น)
 ใบนาฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของ สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี เลขที่บญั ชี 925 - 0 - 03773-7 วันที่…........……….จานวนเงิน…………………..….

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

สาขาอาคารเสริ มมิตร

เลขที่บญั ชี 085 – 0 - 06134-2 วันที่…………..……จานวนเงิน.………………..…..

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอโศก

เลขที่บญั ชี 032 – 4 -59261-6 วันที่………………..จานวนเงิน.……………..……..

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

สาขาย่อยสุ ขมุ วิท 21

เลขที่บญั ชี 611 - 2 - 03377-5 วันที่…………….….จานวนเงิน……………………..

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

สาขาสี่ แยกอโศก

เลขที่บญั ชี 109 – 1 -37261-4 วันที่………………..จานวนเงิน.……………..……..

 แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี (โดยขีดคร่ อมเช็คและขีดฆ่า “หรื อผูถ้ ือ”)
ธนาคาร……………………..………..……….. เลขที่………………………………………....……….... วันที่……….……… จานวนเงิน………..………….…
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10. หลักฐานการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันฯ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)

 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 เดือน
 สาเนาหลักประกัน....................................................................................................................................................................................................................
 สาเนางบการเงินของปี ก่อน
 หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
 อื่นๆ ..........................................................................................................................................................................................................................................
ภายในหกสิ บ วัน นั บ แต่ ว ัน สิ้ น รอบปี บั ญ ชี ทุ ก ปี ข้า พเจ้ าจะจั ด ให้ มี ห ลั ก ประกั น เป็ นจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสามของทุ น
ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี ที่ ผ่านมา หรื อของรายได้รอบปี บัญชี ที่ ผ่านมา แล้วแต่ จ านวนใดจะมากกว่า และแจ้งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับหลักประกัน
ต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆที่ได้ยื่นต่อสภาวิชาชี พบัญชี เป็ นข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และข้าพเจ้ายินดีที่จะแสดงหลักฐานและ
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีในสังกัด รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพสานักงาน และยินยอมให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมาย
จากสภาวิชาชีพบัญชี เข้าเยี่ยมและตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพสานักงาน ตลอดจนเรี ยกข้าพเจ้ามาให้ถอ้ ยคา หรื อ ชี้แจง หรื อ ทาคาชี้แจง
เป็ นหนังสื อ หรื อ ส่ งมอบเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีในสังกัด และระบบควบคุมคุณภาพ
สานักงาน เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1

ลงชื่อ...................................................................................กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/ผูร้ ับมอบอานาจ
(...................................................................................)
ประทับตรา

ลงชื่อ...................................................................................กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
(...................................................................................)

คาเตือน ตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 66 นิติบุคคลใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 11 ต้ องระวางโทษปรั บไม่ เกินสามแสนบาทและปรั บอีกไม่ เกิน
วันละหนึ่งหมืน่ บาทจนกว่ าจะได้ ปฏิบัตใิ ห้ ถูกต้ อง
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