




เป็็นองค์์กรที่่�เสริมสร้างและพััฒนา 
ผู้้้ป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่

ให้้เป็็นมืออาช่พัร่วิมสมัย 
เป็็นสากล และม่จรรยาบรรณ

 ¾ สร้างและพััฒนามาตรฐานที่างวิิชาช่พับัญช ่
 เพัื�อให้้เป็็นที่่�ยอมรับที่ั�งภายใป็ระเที่ศ 
 และระดัับสากล

 ¾ พััฒนาและส่งเสริมค์วิามร้้ที่างการบัญช่และ  
 ศาสตร์ที่่�เก่�ยวิข้องให้้แก่ผู้้้ป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ 
 ให้้ม่ค์วิามก้าวิห้น้าในวิิชาช่พัเพัื�อเป็็นกลไกสำค์ัญ 
 ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของป็ระเที่ศ 

 ¾ เป็็นศ้นย์รวิมองค์์ค์วิามร้้ดั้านวิิชาช่พับัญช่ 
 เพัื�อให้้ค์ำป็รึกษาแก่ผู้้้ป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ 
 และผู้้้ใช้งบการเงิน  

 ¾ เป็็นตัวิแที่นของผู้้้ป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ 
 ในการร่วิมมือกับห้น่วิยงานต่าง ๆ ที่ั�งภายในป็ระเที่ศ 
 และระดัับสากล  

 ¾ ส่งเสริมและก�ากับผู้้้ป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ 
 ให้้ม่จรรยาบรรณวิิชาช่พั เป็็นองค์์กรวิิชาช่พับัญช่ 
 ที่่�ม่ระบบการจัดัการที่่�ที่ันสมัยและให้้บริการ 
 อย่างมืออาช่พั

Mission

Vision



สารบัญ

สารจากนายกสภาวิิชาช่พับัญช่
โค์รงสร้างตามพัระราชบญัญตัวิิิชาชพ่ับญัช ่พั.ศ. 2547
โค์รงสร้างค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่
รายนามค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่
สถิิติการเข้าร่วิมป็ระชุม
โค์รงสร้างองค์์กรสภาวิิชาช่พับัญช่
รายนามผู้้้บริห้ารสภาวิิชาช่พับัญช่
สถิิติสมาชิกสภาวิิชาช่พับัญช่
สรุป็ผู้ลการจัดัอบรมสัมมนา
ป็ระมวิลภาพักิจกรรมที่่�สำค์ัญ

สรุป็ผู้ลการดัำเนินงาน
สรุป็ผู้ลการดัำเนินงานของค์ณะกรรมการ
สภาวิิชาช่พับัญช่
ดั้านการที่ำบัญช่
ดั้านการสอบบัญช่
ดั้านการบัญช่บริห้าร
ดั้านการวิางระบบบัญช่
ดั้านการบัญช่ภาษ่อากร
ดั้านการศึกษาและเที่ค์โนโลย่การบัญช่
ดั้านมาตรฐานการบัญช่
ดั้านจรรยาบรรณวิิชาช่พับัญช่ 
ดั้านการพััฒนาวิิชาช่พับัญช่
ดั้านงานต่างป็ระเที่ศ
ดั้านอื�น ๆ 

สรุป็อบรมสัมมนา

งบการเงิน 
(สำห้รับป็ีสิ�นสุดัวิันที่่� 31 ธัันวิาค์ม พั.ศ. 2562)

ภาค์ผู้นวิก
• รายนามค์ณะกรรมการ ค์ณะอนุกรรมการ 
 และค์ณะที่ำงาน
• กฎห้มาย ข้อก�าห้นดั และข้อบังค์ับที่่�ใช้ในป็ัจจุบัน
• มาตรฐานที่างวิิชาช่พับัญช่ที่่�ใช้ในป็ัจจุบัน

ข้อม้ลติดัต่อ
สำนักงานให้ญ่ และสำนักงานสาขา 

06
09
10
11
15
17
18
20
22
24

34

38
42 
52 
58 
62 
66 
72
78 
82 
90
95

105 

116

164

176



สารบัญ

สารจากนายกสภาวิิชาช่พับัญช่
โค์รงสร้างตามพัระราชบญัญตัวิิิชาชพ่ับญัช ่พั.ศ. 2547
โค์รงสร้างค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่
รายนามค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่
สถิิติการเข้าร่วิมป็ระชุม
โค์รงสร้างองค์์กรสภาวิิชาช่พับัญช่
รายนามผู้้้บริห้ารสภาวิิชาช่พับัญช่
สถิิติสมาชิกสภาวิิชาช่พับัญช่
สรุป็ผู้ลการจัดัอบรมสัมมนา
ป็ระมวิลภาพักิจกรรมที่่�สำค์ัญ

สรุป็ผู้ลการดัำเนินงาน
สรุป็ผู้ลการดัำเนินงานของค์ณะกรรมการ
สภาวิิชาช่พับัญช่
ดั้านการที่ำบัญช่
ดั้านการสอบบัญช่
ดั้านการบัญช่บริห้าร
ดั้านการวิางระบบบัญช่
ดั้านการบัญช่ภาษ่อากร
ดั้านการศึกษาและเที่ค์โนโลย่การบัญช่
ดั้านมาตรฐานการบัญช่
ดั้านจรรยาบรรณวิิชาช่พับัญช่ 
ดั้านการพััฒนาวิิชาช่พับัญช่
ดั้านงานต่างป็ระเที่ศ
ดั้านอื�น ๆ 

สรุป็อบรมสัมมนา

งบการเงิน 
(สำห้รับป็ีสิ�นสุดัวิันที่่� 31 ธัันวิาค์ม พั.ศ. 2562)

ภาค์ผู้นวิก
• รายนามค์ณะกรรมการ ค์ณะอนุกรรมการ 
 และค์ณะที่ำงาน
• กฎห้มาย ข้อก�าห้นดั และข้อบังค์ับที่่�ใช้ในป็ัจจุบัน
• มาตรฐานที่างวิิชาช่พับัญช่ที่่�ใช้ในป็ัจจุบัน

ข้อม้ลติดัต่อ
สำนักงานให้ญ่ และสำนักงานสาขา 

06
09
10
11
15
17
18
20
22
24

34

38
42 
52 
58 
62 
66 
72
78 
82 
90
95

105 

116

164

176



Strategic
ยุที่ธัศาสตร์สภาวิิชาช่พับัญช่

กำห้นดัมาตรฐาน 
วิิชาช่พับัญช่

ให้้เป็็นไป็ตามมาตรฐานสากล
ตามบริบที่ของป็ระเที่ศไที่ย

พััฒนาและเพัิ�มสมรรถินะ
ของผู้้้ป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ 

ให้้ม่ค์วิามร้้ดั้านบัญช่
และศาสตร์ที่่�เก่�ยวิข้อง เพัื�อตอบสนอง 

ค์วิามต้องการของตลาดั

พััฒนาโค์รงสร้าง
การบริห้ารจัดัการ 

และบุค์ลากรสภาวิิชาช่พับัญช่

ส่งเสริมและกำกับ
ผู้้้ป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ 

ให้้ป็ฏิิบัติงานอย่างม่จรรยาบรรณ

ป็ระสานค์วิามร่วิมมือ 
กับภาค์รัฐและเอกชน 
รวิมที่ั�งสถิาบันการศึกษา 

เพัื�อให้้มาตรฐานการรายงานที่างการเงิน
ไดั้รับการยอมรับ 
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“วิิชาช่พับัญช่”
เป็็นวิิชาช่พัที่่�สำค์ัญต่อป็ระเที่ศชาติ

เพัราะ “การบัญช่” เป็ร่ยบเสมือนกระดั้กสันห้ลังของธัุรกิจ 
การบันที่ึกข้อม้ลบัญช่สะที่้อนกิจกรรมของกิจการที่ั�งห้มดั 

“นักบัญช่ยุค์ให้ม่”
ต้องพััฒนาตนเองให้้สามารถิก้าวิล��าข่ดัจำกัดัเดัิม ๆ 

ห้มั�นพััฒนาที่ักษะให้ม่ ๆ 
ให้้พัร้อมต่อการเป็ล่�ยนแป็ลงของธัุรกิจสืบไป็

นายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล
นายกสภาวิิชาชีพบััญชี

สารจากนายกสภาวิิชาช่พับัญช่

เร่ยน ที่่านสมาชิกสภาวิิชาช่พับัญช่ทีุ่กที่่าน

	 ก้้าวเข้้า สู่่� ปีี ท่ี่� 	 3	 อย่�างรวดเร็ว	 ท่ี่�ผมและ 
คณะก้รรมก้ารสู่ภาวิชาช่พบััญช่ได้ร�วมกั้นดำาเนินงาน 
ภาย่ใต้้ก้รอบัวิสัู่ย่ทัี่ศน์และพันธก้ิจท่ี่�จะข้ับัเคล่�อน 
สู่ภาวิชาช่พบััญช่ให้้เป็ีนองค์ก้รท่ี่�เสู่ริมสู่ร้างและพัฒนา 
ผ้่ปีระก้อบัวิชาช่พบััญช่ให้้เปีน็ม่ออาช่พ	ร�วมสู่มัย่	เป็ีนสู่าก้ล
และม่จรรย่าบัรรณ	

	 ในปีี	2562	น้�	 นับว่่าเป็ีนยุุคแห่่งการเปีล้ี่�ยุนแปีลี่ง
อยุ่างมากในทุุกมิติิทัุ�งทุางสัังคม	 เศรษฐกิจ	แลี่ะเทุคโนโลี่ยุ้ 
ซ่ึ่�งเป็ีนผลี่มาจากการพััฒนาเทุคโนโลี่ยุ้สัารสันเทุศแลี่ะ
การปีรับเปีลี่้�ยุนโครงสัร้างเศรษฐกิจโลี่ก	 โดยุคาดการณ์์
ว่่าผ้้ปีระกอบวิ่ชาช้พับัญช้จะได้รับผลี่กระทุบจากการ
เปีล้ี่�ยุนแปีลี่งดังกล่ี่าว่	 ซ่ึ่�ง ผ้้ปีระกอบวิ่ชาช้พับัญช้คว่ร 
เติร้ยุมตัิว่ให้่พัร้อมอยุ้่เสัมอด้ว่ยุการพััฒนาคว่ามร้้แลี่ะทัุกษะ 
ทุางวิ่ชาช้พัให้่ม้คุณ์ภาพัติามมาติรฐานวิ่ชาช้พั	ปีรับมุมมอง 
แลี่ะปีรับคว่ามคิด	 รว่มทัุ�งปีรับบทุบาทุให่้ก้าว่เติิบโติ 
ไปีพัร้อม	ๆ 	กับโลี่กทุ้�เปีล้ี่�ยุนแปีลี่งไปี	ติลี่อดจนในบางสัถานการณ์์ 
อาจต้ิองก้าว่ข้้ามกระบว่นการเดิม	ๆ 	ทุ้�คุ้นเคยุให้่เกิดการเร้ยุนร้้ 
ทัุกษะให่ม่	ๆ	แลี่ะคว่ามร้้อยุ่างรอบด้าน	เพ่ั�อให้่การทุำางาน
ปีระสับผลี่สััมฤทุธิิ์�ติามทุ้�มุ่งห่วั่งไว้่

	 สัภาว่ิชา ช้พับัญช้ ก็ เช่น กันทุ้�ห่ ล้ี่กห่น้ไ ม่ พ้ัน 
คล่ี่�นคว่ามเปีล้ี่�ยุนแปีลี่งแลี่ะต้ิองปีรับตัิว่ให้่พัร้อมรับ 
ยุุคดิจิทัุลี่น้�	 จ่งได้ม้การปีรับเปีล้ี่�ยุนวิ่ธ้ิ์การทุำางานแลี่ะจัดทุำา
โครงการต่ิาง	ๆ	ทุ้�ติอบสันองแก่สัมาชิก	เพ่ั�อให้่สัมาชิกได้รับ 
ปีระโยุชน์มากข่้�น	รว่มไปีถ่งการพััฒนาเจ้าห่น้าทุ้�สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ 
ให้่สัามารถปีฏิิบัติิงานแลี่ะให้่บริการแก่สัมาชิกได้อยุ่างม้
ปีระสิัทุธิิ์ภาพัมากยุิ�งข่้�น	ดังน้�

 การพัฒันาสมาชิกของสภาวิิชาชพ่ับัญช ่สัมาชิก
เป็ีนทุรัพัยุากรบุคคลี่กลุ่ี่มให่ญ่ทุ้�ม้คว่ามสัำาคัญต่ิอวิ่ชาช้พั
บัญช้	แลี่ะสัังคม	 สิั�งสัำาคัญทุ้�เปี็นปีระโยุชน์ต่ิอการผลี่ักดัน
ให้่บุคลี่ากรกลุ่ี่มน้�ข้ับเคล่ี่�อนงานบริการบัญช้ทุ้�ม้คุณ์ภาพัด้ 
ถ้กต้ิอง	แลี่ะทัุนเว่ลี่า	เพ่ั�อรองรับคว่ามต้ิองการข้องผ้้ใช้บริการ
นักบัญช้มากกว่่า	4	ล้ี่านรายุได้โดยุง่ายุ	ค่อ	การสัร้างเคร่�องม่อ 
ทุำางานทุ้�ใช้งานง่ายุ	สัะดว่กรว่ดเร็ว่แลี่ะครบถ้ว่น	 ได้แก่
“Application	SME	สู่บัาย่ใจ”	 ทุ้�ข้ณ์ะน้�อยุ้่ระห่ว่่างการ

ทุดสัอบการใช้งาน	แลี่ะคาดว่่าจะแล้ี่ว่เสัร็จสัมบ้รณ์์ในปีี	2563	
แอปีพัลิี่เคชันน้�จะเป็ีนปีระโยุชน์ต่ิอผ้้ปีระกอบการอยุ่างมาก
โดยุผ้้ปีระกอบการสัามารถป้ีอนข้้อม้ลี่	ซ่ึ่�อ	ข้ายุ	จ่ายุ	แลี่ะรับ 
ผ่านระบบปีฏิิบัติิการบนม่อถ่อ	 (Android)	 แลี่ะระบบ 
จะเช่�อมติ่อข้้อม้ลี่ดังกลี่่าว่ไปียุังระบบบัญช้	ทุำาให่้รายุการ
บัญช้ทุ้�เกิดจากธิ์ุรกรรมการค้าไม่ส้ัญห่ายุ	แลี่ะแสัดงผลี่ 
การดำาเนินงานให้่ผ้้ปีระกอบการสัามารถเร้ยุกด้จากรายุงาน 
ต่ิาง	ๆ	ได้อยุ่างสัะดว่กแลี่ะรว่ดเร็ว่	โดยุนักบัญช้ข้องกิจการ
ทุ้�ใช้แอปีพัลี่ิเคชันน้�จะปีรับเปีลี่้�ยุนบทุบาทุจากเปี็นผ้้บันทุ่ก
รายุการบัญช้เป็ีนผ้้สัอบทุานคว่ามถ้กต้ิองแลี่ะทุำารายุการ
ปีรับปีรุงทุ้�จำาเป็ีนเทุ่านั�น	แลี่ะเน่�องจากข้้อม้ลี่แลี่ะเอกสัาร 
ทุ้�เก้�ยุว่ข้้องในแอปีพัลี่ิเคชันน้�จะถ้กจัดเก็บในระบบคลี่าว่ด์
(Cloud)	 ทุ้�สัามารถเข้้าถ่งข้้อม้ลี่ได้ทุุกทุ้�ทุุกเว่ลี่า	 จ่งทุำาให่้ 
นักบัญช้กลุ่ี่มน้�สัามารถทุำางานได้สัะดว่ก	รว่ดเร็ว่	แลี่ะปีระห่ยุดั
ค่าใช้จ่ายุในการเดินทุางไปีทุ้�ทุำาการข้องผ้้ปีระกอบการ 
อ้กทัุ�งจะเป็ีนปีระโยุชน์ต่ิอการเพิั�มรายุได้ข้องนักบัญช้ 
เพัราะนักบัญช้สัามารถให้่บริการแก่ผ้้ปีระกอบการเป็ีนจำานว่น 
ทุ้�มากข่้�นนั�นเอง

	 สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้พััฒนาห่ลัี่กส้ัติรอบรมให่ม่	ๆ 
ให้่ทัุนกับยุุคปัีจจุบัน	 เพ่ั�อผ้้ปีระกอบว่ิชาช้พับัญช้จะได้นำา
คว่ามร้้ไปีใช้ในการปีฏิิบัติิงาน	 เช่น	 ห่ลัี่กส้ัติรการบัญช้ 
ทุางนิติิวิ่ทุยุาศาสัติร์	แลี่ะโครงการห่ลัี่กส้ัติรวุ่ฒิบัติรผ้้บริห่าร 
ห่น่ว่ยุงานติรว่จสัอบภายุใน	 เป็ีนต้ิน	 แลี่ะห่ลัี่กส้ัติรอ่�น 
อ้กมากมายุทุ้�สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้พััฒนาเพ่ั�อสัมาชิก 
รว่มถ่งห่ลัี่กส้ัติรราคาปีระห่ยัุดให้่สัมาชิกได้เข้้า ร่ว่ม 
การอบรมอยุ่างต่ิอเน่�อง

	 นอกจากน้� 	 สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ไ ด้ ร่ว่มม่อกับ 
Chartered	 Institute	of	Management	Accountants	
(CIMA)	 ซ่ึ่�งเป็ีนองค์กรม่ออาช้พัด้านบัญช้เพ่ั�อการบริห่าร 
ทุ้�ให่ญ่ทุ้�สุัดในโลี่ก	 ในการพััฒนาศักยุภาพัแลี่ะข้้ดคว่าม 
สัามารถข้องสัมาชิกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ภายุใต้ิโครงการ 
“CIMA - TFAC Membership program”	 ซ่ึ่�งได้ 
เปิีดโอกาสัให้่สัมาชิกข้องสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ทุ้�ม้ปีระสับการณ์์ 
ด้านการบริห่ารจัดการรับสิัทุธิิ์พิั เศษในการเข้้าร่ว่ม 
Fast-Track	 โดยุทุดสัอบ	 Strategic	 Case	 Study 



“วิิชาช่พับัญช่”
เป็็นวิิชาช่พัที่่�สำค์ัญต่อป็ระเที่ศชาติ

เพัราะ “การบัญช่” เป็ร่ยบเสมือนกระดั้กสันห้ลังของธัุรกิจ 
การบันที่ึกข้อม้ลบัญช่สะที่้อนกิจกรรมของกิจการที่ั�งห้มดั 

“นักบัญช่ยุค์ให้ม่”
ต้องพััฒนาตนเองให้้สามารถิก้าวิล��าข่ดัจำกัดัเดัิม ๆ 

ห้มั�นพััฒนาที่ักษะให้ม่ ๆ 
ให้้พัร้อมต่อการเป็ล่�ยนแป็ลงของธัุรกิจสืบไป็

นายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล
นายกสภาวิิชาชีพบััญชี

สารจากนายกสภาวิิชาช่พับัญช่

เร่ยน ที่่านสมาชิกสภาวิิชาช่พับัญช่ทีุ่กที่่าน

	 ก้้าวเข้้า สู่่� ปีี ท่ี่� 	 3	 อย่�างรวดเร็ว	 ท่ี่�ผมและ 
คณะก้รรมก้ารสู่ภาวิชาช่พบััญช่ได้ร�วมกั้นดำาเนินงาน 
ภาย่ใต้้ก้รอบัวิ สัู่ย่ทัี่ศน์และพันธก้ิจท่ี่�จะข้ับัเคล่�อน 
สู่ภาวิชาช่พบััญช่ให้้เป็ีนองค์ก้รท่ี่�เสู่ริมสู่ร้างและพัฒนา 
ผ้่ปีระก้อบัวิชาช่พบััญช่ให้้เปีน็ม่ออาช่พ	ร�วมสู่มยั่	เป็ีนสู่าก้ล
และม่จรรย่าบัรรณ	

	 ในปีี	2562	น้�	 นับว่่าเป็ีนยุุคแห่่งการเปีล้ี่�ยุนแปีลี่ง
อยุ่างมากในทุุกมิติิทัุ�งทุางสัังคม	 เศรษฐกิจ	แลี่ะเทุคโนโลี่ยุ้ 
ซ่ึ่�งเป็ีนผลี่มาจากการพััฒนาเทุคโนโลี่ยุ้สัารสันเทุศแลี่ะ
การปีรับเปีลี่้�ยุนโครงสัร้างเศรษฐกิจโลี่ก	 โดยุคาดการณ์์
ว่่าผ้้ปีระกอบวิ่ชาช้พับัญช้จะได้รับผลี่กระทุบจากการ
เปีล้ี่�ยุนแปีลี่งดังกล่ี่าว่	 ซ่ึ่�ง ผ้้ปีระกอบวิ่ชาช้พับัญช้คว่ร 
เติร้ยุมตัิว่ให้่พัร้อมอยุ้่เสัมอด้ว่ยุการพััฒนาคว่ามร้้แลี่ะทัุกษะ 
ทุางวิ่ชาช้พัให้่ม้คุณ์ภาพัติามมาติรฐานวิ่ชาช้พั	ปีรับมุมมอง 
แลี่ะปีรับคว่ามคิด	 รว่มทัุ�งปีรับบทุบาทุให่้ก้าว่เติิบโติ 
ไปีพัร้อม	ๆ 	กับโลี่กทุ้�เปีล้ี่�ยุนแปีลี่งไปี	ติลี่อดจนในบางสัถานการณ์์ 
อาจต้ิองก้าว่ข้้ามกระบว่นการเดิม	ๆ 	ทุ้�คุ้นเคยุให้่เกิดการเร้ยุนร้้ 
ทัุกษะให่ม่	ๆ	แลี่ะคว่ามร้้อยุ่างรอบด้าน	เพ่ั�อให้่การทุำางาน
ปีระสับผลี่สััมฤทุธิิ์�ติามทุ้�มุ่งห่วั่งไว้่

	 สัภาว่ิชา ช้พับัญช้ ก็ เช่น กันทุ้�ห่ ล้ี่กห่น้ไ ม่ พ้ัน 
คล่ี่�นคว่ามเปีล้ี่�ยุนแปีลี่งแลี่ะต้ิองปีรับตัิว่ให้่พัร้อมรับ 
ยุุคดิจิทัุลี่น้�	 จ่งได้ม้การปีรับเปีล้ี่�ยุนวิ่ธ้ิ์การทุำางานแลี่ะจัดทุำา
โครงการต่ิาง	ๆ	ทุ้�ติอบสันองแก่สัมาชิก	เพ่ั�อให้่สัมาชิกได้รับ 
ปีระโยุชน์มากข่้�น	รว่มไปีถ่งการพััฒนาเจ้าห่น้าทุ้�สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ 
ให้่สัามารถปีฏิิบัติิงานแลี่ะให้่บริการแก่สัมาชิกได้อยุ่างม้
ปีระสิัทุธิิ์ภาพัมากยุิ�งข่้�น	ดังน้�

 การพัฒันาสมาชิกของสภาวิิชาชพ่ับัญช ่สัมาชิก
เป็ีนทุรัพัยุากรบุคคลี่กลุ่ี่มให่ญ่ทุ้�ม้คว่ามสัำาคัญต่ิอวิ่ชาช้พั
บัญช้	แลี่ะสัังคม	 สิั�งสัำาคัญทุ้�เปี็นปีระโยุชน์ต่ิอการผลี่ักดัน
ให้่บุคลี่ากรกลุ่ี่มน้�ข้ับเคล่ี่�อนงานบริการบัญช้ทุ้�ม้คุณ์ภาพัด้ 
ถ้กต้ิอง	แลี่ะทัุนเว่ลี่า	เพ่ั�อรองรับคว่ามต้ิองการข้องผ้้ใช้บริการ
นักบัญช้มากกว่่า	4	ล้ี่านรายุได้โดยุง่ายุ	ค่อ	การสัร้างเคร่�องม่อ 
ทุำางานทุ้�ใช้งานง่ายุ	สัะดว่กรว่ดเร็ว่แลี่ะครบถ้ว่น	 ได้แก่
“Application	SME	สู่บัาย่ใจ”	 ทุ้�ข้ณ์ะน้�อยุ้่ระห่ว่่างการ

ทุดสัอบการใช้งาน	แลี่ะคาดว่่าจะแล้ี่ว่เสัร็จสัมบ้รณ์์ในปีี	2563	
แอปีพัลิี่เคชันน้�จะเป็ีนปีระโยุชน์ต่ิอผ้้ปีระกอบการอยุ่างมาก
โดยุผ้้ปีระกอบการสัามารถป้ีอนข้้อม้ลี่	ซ่ึ่�อ	ข้ายุ	จ่ายุ	แลี่ะรับ 
ผ่านระบบปีฏิิบัติิการบนม่อถ่อ	 (Android)	 แลี่ะระบบ 
จะเช่�อมติ่อข้้อม้ลี่ดังกลี่่าว่ไปียุังระบบบัญช้	ทุำาให่้รายุการ
บัญช้ทุ้�เกิดจากธิ์ุรกรรมการค้าไม่ส้ัญห่ายุ	แลี่ะแสัดงผลี่ 
การดำาเนินงานให้่ผ้้ปีระกอบการสัามารถเร้ยุกด้จากรายุงาน 
ต่ิาง	ๆ	ได้อยุ่างสัะดว่กแลี่ะรว่ดเร็ว่	โดยุนักบัญช้ข้องกิจการ
ทุ้�ใช้แอปีพัลี่ิเคชันน้�จะปีรับเปีลี่้�ยุนบทุบาทุจากเปี็นผ้้บันทุ่ก
รายุการบัญช้เป็ีนผ้้สัอบทุานคว่ามถ้กต้ิองแลี่ะทุำารายุการ
ปีรับปีรุงทุ้�จำาเป็ีนเทุ่านั�น	แลี่ะเน่�องจากข้้อม้ลี่แลี่ะเอกสัาร 
ทุ้�เก้�ยุว่ข้้องในแอปีพัลี่ิเคชันน้�จะถ้กจัดเก็บในระบบคลี่าว่ด์
(Cloud)	 ทุ้�สัามารถเข้้าถ่งข้้อม้ลี่ได้ทุุกทุ้�ทุุกเว่ลี่า	 จ่งทุำาให่้ 
นักบัญช้กลุ่ี่มน้�สัามารถทุำางานได้สัะดว่ก	รว่ดเร็ว่	แลี่ะปีระห่ยุดั
ค่าใช้จ่ายุในการเดินทุางไปีทุ้�ทุำาการข้องผ้้ปีระกอบการ 
อ้กทัุ�งจะเป็ีนปีระโยุชน์ต่ิอการเพิั�มรายุได้ข้องนักบัญช้ 
เพัราะนักบัญช้สัามารถให้่บริการแก่ผ้้ปีระกอบการเป็ีนจำานว่น 
ทุ้�มากข่้�นนั�นเอง

	 สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้พััฒนาห่ลัี่กส้ัติรอบรมให่ม่	ๆ 
ให้่ทัุนกับยุุคปัีจจุบัน	 เพ่ั�อผ้้ปีระกอบว่ิชาช้พับัญช้จะได้นำา
คว่ามร้้ไปีใช้ในการปีฏิิบัติิงาน	 เช่น	 ห่ลัี่กส้ัติรการบัญช้ 
ทุางนิติิวิ่ทุยุาศาสัติร์	แลี่ะโครงการห่ลัี่กส้ัติรวุ่ฒิบัติรผ้้บริห่าร 
ห่น่ว่ยุงานติรว่จสัอบภายุใน	 เป็ีนต้ิน	 แลี่ะห่ลัี่กส้ัติรอ่�น 
อ้กมากมายุทุ้�สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้พััฒนาเพ่ั�อสัมาชิก 
รว่มถ่งห่ลัี่กส้ัติรราคาปีระห่ยัุดให้่สัมาชิกได้เข้้า ร่ว่ม 
การอบรมอยุ่างต่ิอเน่�อง

	 นอกจากน้� 	 สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ไ ด้ ร่ว่มม่อกับ 
Chartered	 Institute	of	Management	Accountants	
(CIMA)	 ซ่ึ่�งเป็ีนองค์กรม่ออาช้พัด้านบัญช้เพ่ั�อการบริห่าร 
ทุ้�ให่ญ่ทุ้�สุัดในโลี่ก	 ในการพััฒนาศักยุภาพัแลี่ะข้้ดคว่าม 
สัามารถข้องสัมาชิกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ภายุใต้ิโครงการ 
“CIMA - TFAC Membership program”	 ซ่ึ่�งได้ 
เปิีดโอกาสัให้่สัมาชิกข้องสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ทุ้�ม้ปีระสับการณ์์ 
ด้านการบริห่ารจัดการรับสิัทุธิิ์พิั เศษในการเข้้าร่ว่ม 
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เพ้ัยุงวิ่ชาเด้ยุว่	 เพ่ั�อรับวุ่ฒิบัติรทุ้�แสัดงถ่งคว่ามเช้�ยุว่ชาญ 
ในด้านการบัญช้บริห่ารแลี่ะการจัดการ	 (CGMA)	แลี่ะยัุงม้ 
อ้กห่น่�งโครงการ	ค่อ	โครงการพััฒนานกับัญช้บริห่าร	(TCMA)	
ซ่ึ่�งจะทุดสัอบเพั่�อว่ดัระดบัคว่ามร้ค้ว่ามสัามารถข้องนกับญัช้ 
ทุ้�ต้ิองการจะเสัริมสัร้างศักยุภาพัด้านบัญช้บริห่ารให้่ก้าว่ไปี 
เป็ีนผ้้บริห่ารระดับส้ังข้องสัายุบัญช้แลี่ะการเงิน	 อันเป็ีน 
การยุกระดับนักบัญช้บริห่ารข้องปีระเทุศไทุยุให้่เป็ีน 
ทุ้�ยุอมรับเช่นเด้ยุว่กันกับผ้้ปีระกอบว่ิชาช้พับัญช้บริห่าร 
ในต่ิางปีระเทุศ
 
	 ถัดมา	 การสร้ า งศ้นย์กลางติดัต่อระห้วิ่ า ง 
ผู้้้ป็ระกอบการและนักบัญช่ 	 โดยุสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ 
ได้สัร้างฐานข้้อม้ลี่การติิดติ่อนักบัญช้	 เพ่ั�อให่้ผ้้ปีระกอบการ 
สัามารถติิดต่ิอส่ั�อสัารกับนักบัญช้ได้โดยุติรง	 อันจะเป็ีน 
การข้ยุายุโอกาสัให้่นักบัญช้สัามารถรับงานจากผ้้ปีระกอบการ 
โดยุติรง	 นอกจากน้�สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้สัร้างช่องทุาง 
การติิดติ่อห่าร่อเก้�ยุว่กับปีัญห่าการใช้มาติรฐานการบัญช้ 
บนเว็่บไซึ่ต์ิสัภาว่ิชาช้พับัญช้เพ่ั�อให่้สัมาชิกเข้้าถ่งข้้อม้ลี่ 
ทุ้�ถ้กต้ิองจากผ้้เช้�ยุว่ชาญได้ห่ลี่ายุช่องทุางข่้�น	 รว่มไปีถ่ง 
การพััฒนาด้านการปีระชาสััมพัันธิ์์ผ่านระบบออนไลี่น ์
อยุ่ า ง เ ต็ิม ร้ปีแบบ	 ไ ม่ ว่่ าจะ เ ป็ีนการ จัดทุำาว่ารสัาร 
สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ออนไลี่น์ทุ้�เป็ีนแห่ล่ี่งข้้อม้ลี่ในการค้นคว้่า 
แลี่ะเผยุแพัร่องค์คว่ามร้้ด้านการบัญช้แลี่ะด้านอ่�น	 ๆ 
ทุ้� เ ก้� ยุว่ ข้้อง	 ใ ห้่แ ก่ ผ้้ปีระกอบว่ิชา ช้พับัญช้	 สัมาชิก 
แลี่ะผ้้ทุ้�สันใจสัามารถนำาไปีปีระยุุกติ์ใช้ให้่เกิดปีระโยุชน์
ต่ิอไปี	ติลี่อดจนการเพิั�มสัำานักงานสัาข้าในสั่ว่นภ้มิภาค 
เพ่ั�อให้่เข้้าถ่งสัมาชิกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้มากข่้�น

 ค์วิามรบัผู้ดิัชอบต่อสงัค์มและให้้ค์วิามร่วิมมือกบั 
ห้น่วิยงานพัันธัมิตร	นับเป็ีนอ้กห่น่�งภารกิจห่ลัี่กข้อง 
สัภาวิ่ชาช้พับัญช้	นอกเห่น่อจากการดำาเนินการเพ่ั�อวิ่ชาช้พั
ในภาพัรว่มแล้ี่ว่	สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้ม้ส่ัว่นร่ว่มกับห่น่ว่ยุงาน 
ทัุ�งภาครัฐแลี่ะเอกชนในการดำาเนินกิจกรรมเพ่ั�อสัังคม 
ในร้ปีแบบต่ิาง	ๆ 	โดยุสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้ส่ังผ้้แทุนเข้้าร่ว่มเป็ีน
คณ์ะทุำางานเพ่ั�อขั้บเคล่ี่�อน	ปีรับปีรุง	แลี่ะพััฒนาการดำาเนิน
งานด้านต่ิาง	ๆ	 ซ่ึ่�งต้ิองอาศัยุองค์คว่ามร้้จากผ้้เช้�ยุว่ชาญ 
ทุางด้านบัญช้	แลี่ะส่ังวิ่ทุยุากรเข้้าร่ว่มบรรยุายุให้่คว่ามร้้ 
ด้านบญัช้สัำาห่รับห่ลี่กัส้ัติรอบรมติา่ง	ๆ 	เช่น	ร่ว่มกบัสัำานักงาน
คณ์ะกรรมการกำากับห่ลี่ักทุรัพัยุ์แลี่ะติลี่าดห่ลี่ักทุรัพัยุ์ 
(ก.ลี่.ติ.)	 จัดโครงการอบรมห่ลัี่กส้ัติร	“EQCR and 
Monitoring”	โดยุม้ว่ัติถุปีระสังค์เพ่ั�อพััฒนาบุคลี่ากร 
ทุ้�จะมาเป็ีน	 EQCR	แลี่ะ	Monitoring	 ให้่แก่สัำานักงาน 
สัอบบัญช้ข้นาดเลี่็กห่ร่อสัำานักงานสัอบบัญช้ทุ้�ต้ิองการ 

ก้าว่ไปีส่้ัติลี่าดทุุน	รว่มถ่งคว่ามร่ว่มม่อกับห่ลี่ายุห่น่ว่ยุงาน
อาทิุ	กรมสัรรพัากร	คณ์ะกรรมการร่ว่มภาคเอกชนร่ว่ม 
3	สัถาบัน	 (กกร.)	5	สัมาคมทุ้�อยุ้่ในแว่ดว่งการบัญช้	แลี่ะ
ภาคการธิ์นาคารข้องเอกชน	ดำาเนินโครงการเสัริมสัร้าง 
องค์คว่ามร้แ้ลี่ะช้�แนะให่ผ้้้ปีระกอบการเข้้าส่้ัระบบบัญช้เด้ยุว่
โดยุกระตุ้ินให้่ผ้้ปีระกอบการแลี่ะปีระชาชนได้ติระห่นัก 
ถ่งคว่ามสัำาคัญแลี่ะปีระโยุชน์ข้องมาติรการบัญช้เด้ยุว่	แลี่ะ
การนำาเทุคโนโลี่ยุ้มาปีระยุุกต์ิใช้กับการจัดทุำาบัญช้	

 การพััฒนาบุค์ลากร	นอกเห่น่อจากการพััฒนา
ศักยุภาพัข้องผ้้ปีระกอบว่ิชาช้พับัญช้แล้ี่ว่	สัภาว่ิชาช้พับัญช้
ยุังให่้คว่ามสัำาคัญด้านการพััฒนาศักยุภาพัข้องบุคลี่ากร 
ในองคก์ร	โดยุมุ่งเน้นการบรหิ่ารงานบคุคลี่ด้ว่ยุห่ลัี่กคุณ์ธิ์รรม
(Merit	System)	สัรา้งระบบงานทุ้�ชัดเจนแลี่ะลี่ดคว่ามซึ่ำ�าซ้ึ่อน 
ให้่แก่บุคลี่ากรทุุกระดับ	 รว่มทัุ�งเสัริมสัร้างคว่ามเป็ีน 
ม่ออาช้พัข้องบุคลี่ากร	 ติลี่อดจนสัร้างข้วั่ญกำาลัี่งใจแก่
บุคลี่ากร	โดยุปัีจจุบันสัภาว่ชิาช้พับัญช้ได้นำาระบบเทุคโนโลี่ยุ้
ทุ้�ทัุนสัมัยุมาใช้ในการบริห่ารงานองค์กรมากข่้�น	 เพ่ั�อให้่ 
การทุำางานข้องทุุกส่ัว่นงานม้คว่ามคล่ี่องตัิว่แลี่ะรว่ดเร็ว่	แลี่ะ
สัามารถส่ังมอบการบริการทุ้�ด้	 ม้คุณ์ภาพัแลี่ะปีระสิัทุธิิ์ภาพั
แก่สัมาชิกข้องสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ต่ิอไปี

	 โดยุสัรุปีการเปีล้ี่�ยุนแปีลี่งทุ้�ได้กล่ี่าว่ข้้างต้ินนั�น 
เพ่ั�อให่้ทุุกทุ่านได้ทุราบว่่าสัภาว่ิชาช้พับัญช้ได้มุ่งเน้นถ่ง 
การพััฒนาด้านติ่าง	 ๆ	 ให้่สัอดคลี่้องกับคว่ามคาดห่ว่ัง 
ข้องสัมาชิก	แลี่ะสัภาว่ิชาช้พับัญช้จะพััฒนาให่้ด้ยุิ�งข้่�นสั่บไปี

	 สุัดทุ้ายุน้�	 วิ่ชาช้พับัญช้ยุังคงเปี็นว่ิชาช้พัทุ้�สัำาคัญ 
ต่ิอปีระเทุศเป็ีนอยุ่างมาก	 เพัราะการบัญช้ก็เปีร้ยุบเสัม่อน
กระด้กสัันห่ลัี่งข้องธุิ์รกิจ	การบนัทุ่กข้้อม้ลี่ทุ้�สัะทุ้อนกิจกรรม
ข้องกิจการทุ้�ทุำามาทัุ�งห่มด	ช่ว่ยุให้่เห็่นภาพัอด้ติแลี่ะสัามารถ
มองเห็่นภาพัในอนาคติข้องธุิ์รกิจได้	 เพัราะฉะนั�นนักบัญช้
ยุุคให่ม่ ต้ิองพััฒนาตินเองให่้สัามารถก้าว่ลี่ำ�า ข้้ดจำากัด 
เดิม	ๆ 	ม้การพััฒนาทัุกษะให่ม่	ๆ 	ให้่พัร้อมต่ิอการเปีล้ี่�ยุนแปีลี่ง 
ข้องธุิ์รกิจ	ผมในฐานะนายุกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้	ข้อข้อบคุณ์
คณ์ะกรรมการ	คณ์ะอนุกรรมการ	แลี่ะคณ์ะทุำางานทุุกคณ์ะ 
ผ้้บ ริห่าร 	 แลี่ะเจ้าห่น้า ทุ้� ทุุกคน	 ทุ้� มุ่ ง มั� นแลี่ะตัิ� ง ใจ
ปีฏิิบัติิงานอยุ่างเต็ิมคว่ามสัามารถเพ่ั�อพััฒนาวิ่ชาช้พั
บัญช้ข้องไทุยุให้่เข้้มแข็้งแลี่ะมั�นคง	 แลี่ะทุ้�สัำาคัญทุ้� สุัด
ค่อ	 ข้อข้อบคุณ์สัมาชิกทุุกทุ่านทุ้�ให้่การสันับสันุนแลี่ะ 
ให้่คว่ามร่ว่มม่อกับสัภาวิ่ชาช้พับัญช้เป็ีนอยุา่งด้มาโดยุติลี่อด
ข้อบคุณ์ครับ

โค์รงสร้างตามพัระราชบัญญัติวิิชาช่พับัญช่ พั.ศ. 2547

ค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่ 
(มาตรา 22)

• นายุกสัภาว่ิชาช้พับัญช้
• ปีระธิ์านคณ์ะกรรมการว่ิชาช้พับัญช้	6	ด้าน	6	คน
• ปีระธิ์านคณ์ะกรรมการกำาห่นดมาติรฐานการบัญช้
• ปีระธิ์านคณ์ะกรรมการจรรยุาบรรณ์
• กรรมการผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านบัญช้	2	คน
• กรรมการผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านกฎห่มายุ	1	คน
• กรรมการ	5	คน
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ค์ณะกรรมการจรรยาบรรณ  
(มาตรา 50)

แต่ิงตัิ�ง	9	-	15	คน	โดยุคว่ามเห็่นชอบ
ข้องทุ้�ปีระชุมให่ญ่สัภาวิ่ชาช้พับัญช้
กรรมการจรรยุาบรรณ์ต้ิองไม่ดำารง

ติำาแห่น่งนายุกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้	ห่ร่อ
กรรมการ	ห่ร่ออนุกรรมการอ่�น

ติามพัระราชบัญญัติิน้�
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ค์ณะกรรมการกำห้นดั 
มาตรฐานการบัญช่ (มาตรา 33)

• ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิ	7	-	11	คน
• ผ้้แทุนสัำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับ 
	 แลี่ะส่ังเสัริมการปีระกอบธุิ์รกิจปีระกันภัยุ
• ผ้้แทุนกรมพััฒนาธิ์ุรกิจการค้า
• ผ้้แทุนกรมสัรรพัากร
• ผ้้แทุนธิ์นาคารแห่่งปีระเทุศไทุยุ
• ผ้้แทุนสัำานักงานการติรว่จเงินแผ่นดิน
• ผ้้แทุนสัำานักงานคณ์ะกรรมการ 
	 กำากับห่ลัี่กทุรัพัยุ์แลี่ะติลี่าดห่ลัี่กทุรัพัยุ์
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ค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่แต่ละดั้าน 
(มาตรา 32)

1.	ด้านการทุำาบัญช้
2.	ด้านการสัอบบัญช้
3.	ด้านการบัญช้บริห่าร
4.	ด้านการว่างระบบบัญช้
5.	ด้านการบัญช้ภาษ้อากร
6.	ด้านการศ่กษาแลี่ะเทุคโนโลี่ยุ้การบัญช้

รวิ
ม

6 
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ค์ณะกรรมการกำกับดั้แลการป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ (มาตรา 59)

• ปีลี่ัดกระทุรว่งพัาณ์ิชยุ์
• เลี่ข้าธิ์ิการคณ์ะกรรมการกำากับ 
	 แลี่ะส่ังเสัริมการปีระกอบธุิ์รกิจปีระกันภัยุ
• อธิ์ิบด้กรมสัรรพัากร
• ผ้้ว่่าการติรว่จเงินแผ่นดิน
• ผ้้ว่่าการธิ์นาคารแห่่งปีระเทุศไทุยุ
• เลี่ข้าธิ์ิการสัำานักงานคณ์ะกรรมการ 
	 กำากับห่ลี่ักทุรัพัยุ์แลี่ะติลี่าดห่ลี่ักทุรัพัยุ์

• นายุกสัภาว่ิชาช้พับัญช้
• ปีระธิ์านสัภาอุติสัาห่กรรมแห่่งปีระเทุศไทุยุ
• ปีระธิ์านสัมาคมธิ์นาคารไทุยุ
• ปีระธิ์านกรรมการห่อการค้าไทุยุ
• ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านบัญช้	2	คน
• ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านกฎห่มายุ	1	คน
• อธิ์ิบด้กรมพััฒนาธิ์ุรกิจการค้า
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สภาวิิชาช่พับัญช่ (มาตรา 6)
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เพ้ัยุงวิ่ชาเด้ยุว่	 เพ่ั�อรับวุ่ฒิบัติรทุ้�แสัดงถ่งคว่ามเช้�ยุว่ชาญ 
ในด้านการบัญช้บริห่ารแลี่ะการจัดการ	 (CGMA)	แลี่ะยัุงม้ 
อ้กห่น่�งโครงการ	ค่อ	โครงการพััฒนานกับัญช้บริห่าร	(TCMA)	
ซ่ึ่�งจะทุดสัอบเพั่�อว่ดัระดบัคว่ามร้ค้ว่ามสัามารถข้องนกับญัช้ 
ทุ้�ต้ิองการจะเสัริมสัร้างศักยุภาพัด้านบัญช้บริห่ารให้่ก้าว่ไปี 
เป็ีนผ้้บริห่ารระดับส้ังข้องสัายุบัญช้แลี่ะการเงิน	 อันเป็ีน 
การยุกระดับนักบัญช้บริห่ารข้องปีระเทุศไทุยุให้่เป็ีน 
ทุ้�ยุอมรับเช่นเด้ยุว่กันกับผ้้ปีระกอบว่ิชาช้พับัญช้บริห่าร 
ในต่ิางปีระเทุศ
 
	 ถัดมา	 การสร้ า งศ้นย์กลางติดัต่อระห้วิ่ า ง 
ผู้้้ป็ระกอบการและนักบัญช่ 	 โดยุสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ 
ได้สัร้างฐานข้้อม้ลี่การติิดติ่อนักบัญช้	 เพ่ั�อให่้ผ้้ปีระกอบการ 
สัามารถติิดต่ิอส่ั�อสัารกับนักบัญช้ได้โดยุติรง	 อันจะเป็ีน 
การข้ยุายุโอกาสัให้่นักบัญช้สัามารถรับงานจากผ้้ปีระกอบการ 
โดยุติรง	 นอกจากน้�สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้สัร้างช่องทุาง 
การติิดติ่อห่าร่อเก้�ยุว่กับปีัญห่าการใช้มาติรฐานการบัญช้ 
บนเว็่บไซึ่ต์ิสัภาว่ิชาช้พับัญช้เพ่ั�อให่้สัมาชิกเข้้าถ่งข้้อม้ลี่ 
ทุ้�ถ้กต้ิองจากผ้้เช้�ยุว่ชาญได้ห่ลี่ายุช่องทุางข่้�น	 รว่มไปีถ่ง 
การพััฒนาด้านการปีระชาสััมพัันธิ์์ผ่านระบบออนไลี่น ์
อยุ่ า ง เ ต็ิม ร้ปีแบบ	 ไ ม่ ว่่ าจะ เ ป็ีนการ จัดทุำาว่ารสัาร 
สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ออนไลี่น์ทุ้�เป็ีนแห่ล่ี่งข้้อม้ลี่ในการค้นคว้่า 
แลี่ะเผยุแพัร่องค์คว่ามร้้ด้านการบัญช้แลี่ะด้านอ่�น	 ๆ 
ทุ้� เ ก้� ยุว่ ข้้อง	 ใ ห้่แ ก่ ผ้้ปีระกอบว่ิชา ช้พับัญช้	 สัมาชิก 
แลี่ะผ้้ทุ้�สันใจสัามารถนำาไปีปีระยุุกติ์ใช้ให้่เกิดปีระโยุชน์
ต่ิอไปี	ติลี่อดจนการเพิั�มสัำานักงานสัาข้าในสั่ว่นภ้มิภาค 
เพ่ั�อให้่เข้้าถ่งสัมาชิกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้มากข่้�น

 ค์วิามรบัผู้ดิัชอบต่อสงัค์มและให้้ค์วิามร่วิมมือกบั 
ห้น่วิยงานพัันธัมิตร	นับเป็ีนอ้กห่น่�งภารกิจห่ลัี่กข้อง 
สัภาวิ่ชาช้พับัญช้	นอกเห่น่อจากการดำาเนินการเพ่ั�อวิ่ชาช้พั
ในภาพัรว่มแล้ี่ว่	สัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้ม้ส่ัว่นร่ว่มกับห่น่ว่ยุงาน 
ทัุ�งภาครัฐแลี่ะเอกชนในการดำาเนินกิจกรรมเพ่ั�อสัังคม 
ในร้ปีแบบต่ิาง	ๆ 	โดยุสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ได้ส่ังผ้้แทุนเข้้าร่ว่มเป็ีน
คณ์ะทุำางานเพ่ั�อขั้บเคล่ี่�อน	ปีรับปีรุง	แลี่ะพััฒนาการดำาเนิน
งานด้านต่ิาง	ๆ	 ซ่ึ่�งต้ิองอาศัยุองค์คว่ามร้้จากผ้้เช้�ยุว่ชาญ 
ทุางด้านบัญช้	แลี่ะส่ังวิ่ทุยุากรเข้้าร่ว่มบรรยุายุให้่คว่ามร้้ 
ด้านบญัช้สัำาห่รบัห่ลัี่กส้ัติรอบรมติา่ง	ๆ 	เช่น	ร่ว่มกบัสัำานักงาน
คณ์ะกรรมการกำากับห่ลี่ักทุรัพัยุ์แลี่ะติลี่าดห่ลี่ักทุรัพัยุ์ 
(ก.ลี่.ติ.)	 จัดโครงการอบรมห่ลัี่กส้ัติร	“EQCR and 
Monitoring”	โดยุม้วั่ติถุปีระสังค์เพ่ั�อพััฒนาบุคลี่ากร 
ทุ้�จะมาเป็ีน	 EQCR	แลี่ะ	Monitoring	 ให้่แก่สัำานักงาน 
สัอบบัญช้ข้นาดเลี่็กห่ร่อสัำานักงานสัอบบัญช้ทุ้�ต้ิองการ 

ก้าว่ไปีส่้ัติลี่าดทุุน	รว่มถ่งคว่ามร่ว่มม่อกับห่ลี่ายุห่น่ว่ยุงาน
อาทิุ	กรมสัรรพัากร	คณ์ะกรรมการร่ว่มภาคเอกชนร่ว่ม 
3	สัถาบัน	 (กกร.)	5	สัมาคมทุ้�อยุ้่ในแว่ดว่งการบัญช้	แลี่ะ
ภาคการธิ์นาคารข้องเอกชน	ดำาเนินโครงการเสัริมสัร้าง 
องค์คว่ามร้แ้ลี่ะช้�แนะให่ผ้้้ปีระกอบการเข้้าส่้ัระบบบัญช้เด้ยุว่
โดยุกระตุ้ินให้่ผ้้ปีระกอบการแลี่ะปีระชาชนได้ติระห่นัก 
ถ่งคว่ามสัำาคัญแลี่ะปีระโยุชน์ข้องมาติรการบัญช้เด้ยุว่	แลี่ะ
การนำาเทุคโนโลี่ยุม้าปีระยุุกต์ิใช้กับการจัดทุำาบัญช้	

 การพััฒนาบุค์ลากร	นอกเห่น่อจากการพััฒนา
ศักยุภาพัข้องผ้้ปีระกอบว่ิชาช้พับัญช้แล้ี่ว่	สัภาว่ิชาช้พับัญช้
ยุังให่้คว่ามสัำาคัญด้านการพััฒนาศักยุภาพัข้องบุคลี่ากร 
ในองคก์ร	โดยุมุ่งเน้นการบรหิ่ารงานบคุคลี่ด้ว่ยุห่ลัี่กคุณ์ธิ์รรม
(Merit	System)	สัรา้งระบบงานทุ้�ชัดเจนแลี่ะลี่ดคว่ามซึ่ำ�าซ้ึ่อน 
ให้่แก่บุคลี่ากรทุุกระดับ	 รว่มทัุ�งเสัริมสัร้างคว่ามเป็ีน 
ม่ออาช้พัข้องบุคลี่ากร	 ติลี่อดจนสัร้างข้วั่ญกำาลัี่งใจแก่
บุคลี่ากร	โดยุปัีจจุบันสัภาว่ชิาช้พับัญช้ได้นำาระบบเทุคโนโลี่ยุ้
ทุ้�ทัุนสัมัยุมาใช้ในการบริห่ารงานองค์กรมากข่้�น	 เพ่ั�อให้่ 
การทุำางานข้องทุุกส่ัว่นงานม้คว่ามคล่ี่องตัิว่แลี่ะรว่ดเร็ว่	แลี่ะ
สัามารถส่ังมอบการบริการทุ้�ด้	 ม้คุณ์ภาพัแลี่ะปีระสิัทุธิิ์ภาพั
แก่สัมาชิกข้องสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ต่ิอไปี

	 โดยุสัรุปีการเปีล้ี่�ยุนแปีลี่งทุ้�ได้กล่ี่าว่ข้้างต้ินนั�น 
เพ่ั�อให่้ทุุกทุ่านได้ทุราบว่่าสัภาว่ิชาช้พับัญช้ได้มุ่งเน้นถ่ง 
การพััฒนาด้านติ่าง	 ๆ	 ให้่สัอดคลี่้องกับคว่ามคาดห่ว่ัง 
ข้องสัมาชิก	แลี่ะสัภาว่ิชาช้พับัญช้จะพััฒนาให่้ด้ยุิ�งข้่�นสั่บไปี

	 สุัดทุ้ายุน้�	 วิ่ชาช้พับัญช้ยุังคงเปี็นว่ิชาช้พัทุ้�สัำาคัญ 
ต่ิอปีระเทุศเป็ีนอยุ่างมาก	 เพัราะการบัญช้ก็เปีร้ยุบเสัม่อน
กระด้กสัันห่ลัี่งข้องธุิ์รกิจ	การบันทุ่กข้้อม้ลี่ทุ้�สัะทุ้อนกิจกรรม
ข้องกิจการทุ้�ทุำามาทัุ�งห่มด	ช่ว่ยุให้่เห็่นภาพัอด้ติแลี่ะสัามารถ
มองเห็่นภาพัในอนาคติข้องธุิ์รกิจได้	 เพัราะฉะนั�นนักบัญช้
ยุุคให่ม่ ต้ิองพััฒนาตินเองให่้สัามารถก้าว่ลี่ำ�า ข้้ดจำากัด 
เดิม	ๆ 	ม้การพััฒนาทัุกษะให่ม่	ๆ 	ให้่พัร้อมต่ิอการเปีล้ี่�ยุนแปีลี่ง 
ข้องธุิ์รกิจ	ผมในฐานะนายุกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้	ข้อข้อบคุณ์
คณ์ะกรรมการ	คณ์ะอนุกรรมการ	แลี่ะคณ์ะทุำางานทุุกคณ์ะ 
ผ้้บ ริห่าร 	 แลี่ะเจ้าห่น้า ทุ้� ทุุกคน	 ทุ้� มุ่ ง มั� นแลี่ะตัิ� ง ใจ
ปีฏิิบัติิงานอยุ่างเต็ิมคว่ามสัามารถเพ่ั�อพััฒนาวิ่ชาช้พั
บัญช้ข้องไทุยุให้่เข้้มแข็้งแลี่ะมั�นคง	 แลี่ะทุ้�สัำาคัญทุ้� สุัด
ค่อ	 ข้อข้อบคุณ์สัมาชิกทุุกทุ่านทุ้�ให้่การสันับสันุนแลี่ะ 
ให้่คว่ามร่ว่มม่อกับสัภาวิ่ชาช้พับัญช้เป็ีนอยุา่งด้มาโดยุติลี่อด
ข้อบคุณ์ครับ

โค์รงสร้างตามพัระราชบัญญัติวิิชาช่พับัญช่ พั.ศ. 2547

ค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่ 
(มาตรา 22)

• นายุกสัภาว่ิชาช้พับัญช้
• ปีระธิ์านคณ์ะกรรมการว่ิชาช้พับัญช้	6	ด้าน	6	คน
• ปีระธิ์านคณ์ะกรรมการกำาห่นดมาติรฐานการบัญช้
• ปีระธิ์านคณ์ะกรรมการจรรยุาบรรณ์
• กรรมการผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านบัญช้	2	คน
• กรรมการผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านกฎห่มายุ	1	คน
• กรรมการ	5	คน

รวิ
ม

17
 ค์

น

ค์ณะกรรมการจรรยาบรรณ  
(มาตรา 50)

แต่ิงตัิ�ง	9	-	15	คน	โดยุคว่ามเห็่นชอบ
ข้องทุ้�ปีระชุมให่ญ่สัภาวิ่ชาช้พับัญช้
กรรมการจรรยุาบรรณ์ต้ิองไม่ดำารง

ติำาแห่น่งนายุกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้	ห่ร่อ
กรรมการ	ห่ร่ออนุกรรมการอ่�น

ติามพัระราชบัญญัติิน้�

รวิ
ม

9-
15

 ค์
น

ค์ณะกรรมการกำห้นดั 
มาตรฐานการบัญช่ (มาตรา 33)

• ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิ	7	-	11	คน
• ผ้้แทุนสัำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับ 
	 แลี่ะส่ังเสัริมการปีระกอบธุิ์รกิจปีระกันภัยุ
• ผ้้แทุนกรมพััฒนาธิ์ุรกิจการค้า
• ผ้้แทุนกรมสัรรพัากร
• ผ้้แทุนธิ์นาคารแห่่งปีระเทุศไทุยุ
• ผ้้แทุนสัำานักงานการติรว่จเงินแผ่นดิน
• ผ้้แทุนสัำานักงานคณ์ะกรรมการ 
	 กำากับห่ลัี่กทุรัพัยุ์แลี่ะติลี่าดห่ลัี่กทุรัพัยุ์

รวิ
ม

13
-1

7 
ค์น

ค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่แต่ละดั้าน 
(มาตรา 32)

1.	ด้านการทุำาบัญช้
2.	ด้านการสัอบบัญช้
3.	ด้านการบัญช้บริห่าร
4.	ด้านการว่างระบบบัญช้
5.	ด้านการบัญช้ภาษ้อากร
6.	ด้านการศ่กษาแลี่ะเทุคโนโลี่ยุ้การบัญช้

รวิ
ม

6 
ค์น

ค์ณะกรรมการกำกับดั้แลการป็ระกอบวิิชาช่พับัญช่ (มาตรา 59)

• ปีลี่ัดกระทุรว่งพัาณ์ิชยุ์
• เลี่ข้าธิ์ิการคณ์ะกรรมการกำากับ 
	 แลี่ะส่ังเสัริมการปีระกอบธุิ์รกิจปีระกันภัยุ
• อธิ์ิบด้กรมสัรรพัากร
• ผ้้ว่่าการติรว่จเงินแผ่นดิน
• ผ้้ว่่าการธิ์นาคารแห่่งปีระเทุศไทุยุ
• เลี่ข้าธิ์ิการสัำานักงานคณ์ะกรรมการ 
	 กำากับห่ลี่ักทุรัพัยุ์แลี่ะติลี่าดห่ลี่ักทุรัพัยุ์

• นายุกสัภาว่ิชาช้พับัญช้
• ปีระธิ์านสัภาอุติสัาห่กรรมแห่่งปีระเทุศไทุยุ
• ปีระธิ์านสัมาคมธิ์นาคารไทุยุ
• ปีระธิ์านกรรมการห่อการค้าไทุยุ
• ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านบัญช้	2	คน
• ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านกฎห่มายุ	1	คน
• อธิ์ิบด้กรมพััฒนาธิ์ุรกิจการค้า

รวิ
ม

14
 ค์

น

สภาวิิชาช่พับัญช่ (มาตรา 6)
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โค์รงสร้างค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่

ป็ระธัานค์ณะกรรมการจรรยาบรรณ
• นางสัาว่สัุพััติรา	ธิ์นเสัน้ว่ัฒน์

ป็ระธัานค์ณะกรรมการ
กำห้นดัมาตรฐานการบัญช่

• รองศาสัติราจารยุ์	ดร.สัมชายุ	สัุภัทุรกุลี่

นายกสภาวิิชาช่พับัญช่
• นายุจักรกฤศฏิิ�	พัาราพัันธิ์กุลี่

กรรมการผู้้้ที่รงค์ุณวิุฒิ

 ¾ ศาสู่ต้ราจารย่์สู่มฤก้ษ์	ก้ฤษณามระ 
	 ด้านบัญช้

 ¾ รองศาสู่ต้ราจารย่์	ดร.ดนุชา	คุณพนิชก้ิจ 
	 ด้านบัญช้

 ¾ นาย่เจษฎา	อนุจาร่ 
	 ด้านกฎห่มายุ

ป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่

 ¾ นาย่ปีระเสู่ริฐ	ห้วังรัต้นปีราณ่ 
	 ด้านการทุำาบัญช้

 ¾ นาย่สูุ่พจน์	สู่ิงห้์เสู่น�ห้์ 
	 ด้านการสัอบบัญช้

 ¾ นาย่วรวิที่ย่์	เจนธนากุ้ล 
	 ด้านการบัญช้บริห่าร

 ¾ นางสู่าวพัชรา	ชาต้ิบััญชาชัย่   
	 ด้านการว่างระบบบัญช้

 ¾ นาย่อนันต้์	สู่ิริแสู่งที่ัก้ษิณ 
	 ด้านการบัญช้ภาษ้อากร

 ¾ รองศาสู่ต้ราจารย่์ก้อบัแก้้ว	รัต้นอุบัล  
	 ด้านการศ่กษาแลี่ะเทุคโนโลี่ยุ้การบัญช้

 ¾ นางจารุวรรณ	เร่องสู่วัสู่ดิพงศ์ 
	 เลี่ข้าธิ์ิการ

 ¾ นางสูุ่วิมล	ก้ฤต้ย่าเก้่ย่รณ์ 
	 นายุทุะเบ้ยุน

 ¾ นางสู่าวชวนา	วิวัฒน์พนชาต้ิ 
	 เห่รัญญิก

 ¾ นางดารินที่ร์	ห้ย่ก้ไพศาล 
	 ปีระชาสััมพัันธิ์์

 ¾ ผ้่ช�วย่ศาสู่ต้ราจารย์่	ดร.ธ่รชัย่	อรุณเร่องศิริเลิศ 
	 พััฒนาว่ิชาช้พับัญช้

กรรมการ
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รายนามค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่ วิาระป็ี 2560-2563

1. นายจักรกฤศฏิิ์ พัาราพัันธักุล  นายกสภาวิิชาช่พับัญช่

2. นายสุพัจน์ สิงห้์เสน่ห้์  อุป็นายกค์นที่่�ห้นึ�ง และป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่ดั้านการสอบบัญช่ 

3. นายวิรวิิที่ย์ เจนธันากุล  อปุ็นายกค์นที่่�สอง และป็ระธัานค์ณะกรรมการวิชิาชพ่ับญัชด้่ัานการบญัชบ่ริห้าร

4. นายป็ระเสริฐ ห้วัิงรัตนป็ราณ่ อุป็นายกค์นที่่�สาม และป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่ดั้านการที่�าบัญช่

4 2 1 3
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5. ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ   ผู้้้ที่รงค์ุณวิุฒิดั้านบัญช่

6. รองศาสตราจารย์ ดัร.ดันุชา ค์ุณพันิชกิจ  ผู้้้ที่รงค์ุณวิุฒิดั้านบัญช่

7. นายเจษฎา อนุจาร่    ผู้้้ที่รงค์ุณวิุฒิดั้านกฎห้มาย 

8. รองศาสตราจารย์ ดัร.สมชาย สุภัที่รกุล  ป็ระธัานค์ณะกรรมการก�าห้นดัมาตรฐานการบัญช่

9. นางสาวิสุพััตรา ธันเสน่วิัฒน์   ป็ระธัานค์ณะกรรมการจรรยาบรรณ

รายนามค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่ วิาระป็ี 2560-2563

5 6 7 89

10. นางสาวิพััชรา ชาติบัญชาชัย     กรรมการและป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่ 
         ดั้านการวิางระบบบัญช่

11. นายอนันต์ สิริแสงที่ักษิณ      กรรมการและป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่ 
                                                              ดั้านการบัญช่ภาษ่อากร

12. รองศาสตราจารย์กอบแก้วิ รัตนอุบล     กรรมการและป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่ 
         ดั้านการศึกษาและเที่ค์โนโลย่การบัญช่

13. ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดัร.ธั่รชัย อรุณเรืองศิริเลิศ    กรรมการและพััฒนาวิิชาช่พับัญช่

รายนามค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่ วิาระป็ี 2560-2563

11 10 12 13
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5. ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ   ผู้้้ที่รงค์ุณวิุฒิดั้านบัญช่

6. รองศาสตราจารย์ ดัร.ดันุชา ค์ุณพันิชกิจ  ผู้้้ที่รงค์ุณวิุฒิดั้านบัญช่

7. นายเจษฎา อนุจาร่    ผู้้้ที่รงค์ุณวิุฒิดั้านกฎห้มาย 

8. รองศาสตราจารย์ ดัร.สมชาย สุภัที่รกุล  ป็ระธัานค์ณะกรรมการก�าห้นดัมาตรฐานการบัญช่

9. นางสาวิสุพััตรา ธันเสน่วิัฒน์   ป็ระธัานค์ณะกรรมการจรรยาบรรณ
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10. นางสาวิพััชรา ชาติบัญชาชัย     กรรมการและป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่ 
         ดั้านการวิางระบบบัญช่

11. นายอนันต์ สิริแสงที่ักษิณ      กรรมการและป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่ 
                                                              ดั้านการบัญช่ภาษ่อากร

12. รองศาสตราจารย์กอบแก้วิ รัตนอุบล     กรรมการและป็ระธัานค์ณะกรรมการวิิชาช่พับัญช่ 
         ดั้านการศึกษาและเที่ค์โนโลย่การบัญช่

13. ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดัร.ธั่รชัย อรุณเรืองศิริเลิศ    กรรมการและพััฒนาวิิชาช่พับัญช่

รายนามค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่ วิาระป็ี 2560-2563
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14. นางสาวิชวินา วิิวิัฒน์พันชาติ  กรรมการและเห้รัญญิก

15. นางสุวิิมล กฤตยาเก่ยรณ์   กรรมการและนายที่ะเบ่ยน

16. นางดัารินที่ร์ ห้ยกไพัศาล   กรรมการและป็ระชาสัมพัันธั์

17. นางจารุวิรรณ เรืองสวิัสดัิพังศ์  กรรมการและเลขาธัิการ

รายนามค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่ วิาระป็ี 2560-2563

14 15 16 17
ลำาดับัท่ี่� ราย่นาม ต้ำาแห้น�ง

รวม

เข้้าปีระชุม
(ครั�ง)

ค�าเบ่ั�ย่ปีระชุม	
(บัาที่)

1 นายจักรกฤศฏิิ์ พัาราพัันธักุล นายุกสัภาวิ่ชาช้พับัญช้ 12 26,400

2 นายสุพัจน์ สิงห้์เสน่ห้์ อุปีนายุกคนทุ้�ห่น่�งแลี่ะปีระธิ์านคณ์ะกรรมการ
วิ่ชาช้พับัญช้ด้านการสัอบบัญช้	 10 18,000

3 นายวิรวิิที่ย์ เจนธันากุล อุปีนายุกคนทุ้�สัองแลี่ะปีระธิ์านคณ์ะกรรมการ 
วิ่ชาช้พับัญช้ด้านการบัญช้บริห่าร 9 16,200

4 นายป็ระเสริฐ ห้วิังรัตนป็ราณ่ อุปีนายุกคนทุ้�สัามแลี่ะปีระธิ์านคณ์ะกรรมการ
วิ่ชาช้พับัญช้ด้านการทุำาบัญช้ 13 23,400

5 ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านบัญช้ 6 10,800

6 รศ. ดัร.ดันุชา ค์ุณพันิชกิจ ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านบัญช้ 8 14,400

7 นายเจษฎา อนุจาร่ ผ้้ทุรงคุณ์วุ่ฒิด้านกฎห่มายุ 6 10,800

8 รศ. ดัร.สมชาย สุภัที่รกุล ปีระธิ์านคณ์ะกรรมการกำาห่นดมาติรฐานการบัญช้ 3 5,400

9 นางสาวิสุพััตรา ธันเสน่วิัฒน์ ปีระธิ์านคณ์ะกรรมการจรรยุาบรรณ์ 7 12,600

10 นางสาวิพััชรา ชาติบัญชาชัย กรรมการแลี่ะปีระธิ์านคณ์ะกรรมการวิ่ชาช้พับัญช้ 
ด้านการว่างระบบบัญช้ 13 23,400

11 นายอนันต์ สิริแสงที่ักษิณ กรรมการแลี่ะปีระธิ์านคณ์ะกรรมการวิ่ชาช้พับัญช้ 
ด้านการบัญช้ภาษ้อากร 9 16,200

12 รศ.กอบแก้วิ รัตนอุบล กรรมการแลี่ะปีระธิ์านคณ์ะกรรมการวิ่ชาช้พับัญช้ 
ด้านการศ่กษาแลี่ะเทุคโนโลี่ยุ้การบัญช้ 5 9,000

13 ผู้ศ. ดัร.ธั่รชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการแลี่ะพััฒนาวิ่ชาช้พับัญช้ 9 16,200

14 นางสาวิชวินา วิิวิัฒน์พันชาติ กรรมการแลี่ะเห่รัญญิก 10 18,000

15 นางสุวิิมล กฤตยาเก่ยรณ์ กรรมการแลี่ะนายุทุะเบ้ยุน 11 19,800

16 นางดัารินที่ร์ ห้ยกไพัศาล กรรมการแลี่ะปีระชาสััมพัันธ์ิ์ 11 19,800

17 นางจารุวิรรณ เรืองสวัิสดัิพังศ์ กรรมการแลี่ะเลี่ข้าธิิ์การ 12 21,600

                                                                                    รวิม 282,000

สรุป็สถิิติการเข้าป็ระชุม
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ก้้าวล้ำำ�าขีีดจำำก้ัด
แล้ำะความคาดหวัง
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ค์ณะกรรมการสภาวิิชาช่พับัญช่

ค์ณะกรรมการจรรยาบรรณ ค์ณะอนุกรรมการตรวิจสอบ

สำนักงานค์ณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ 

ผู้้้อำนวิยการ

ผู้้้ช่วิยผู้้้อำนวิยการ

ผู้้้ตรวิจสอบภายใน

ส่ัว่นงานอำานว่ยุการ

โค์รงสร้างองค์์กร

ฝ่่ายวิิชาการ

ฝ่่ายบัญช่และการเงิน 

ฝ่า่ยกฎห้มาย

ฝ่่ายเลขานุการ

ศ้นย์อบรมที่ดัสอบ
และป็ระเมินผู้ล

ฝ่่ายบริการสมาชิก 
และกำกับดั้แล

ฝ่่ายบริห้ารจัดัการ

ส่ัว่นงานวิ่ชาการ 
		มาติรฐานวิ่ชาช้พั

ส่ัว่นงานวิ่ชาการ 
		วิ่ชาช้พัด้านอ่�น	ๆ

ส่ัว่นงานบัญช้

ส่ัว่นงานการเงิน

ส่ัว่นงาน 
กฎห่มายุ

ส่ัว่นงาน		 
		เลี่ข้านุการ 

		มาติรฐานวิ่ชาช้พั

ส่ัว่นงาน 
		เลี่ข้านุการ 
		วิ่ชาช้พั 

		ด้านอ่�น	ๆ

ส่ัว่นงาน 
		ปีฏิิบัติิการอบรม

ส่ัว่นงานทุดสัอบ 
		แลี่ะปีระเมินผลี่ 

		อ่�น	ๆ

ส่ัว่นงาน 
		พััฒนาห่ลัี่กส้ัติร 
		แลี่ะ	In-House

ส่ัว่นงานทุะเบ้ยุน

ส่ัว่นงาน 
		กำากับด้แลี่ 

		ห่น่ว่ยุงานอบรม

ส่ัว่นงานทุดสัอบ 
		ผ้้สัอบบัญช้

ส่ัว่นงาน 
		บริการสัมาชิก

ส่ัว่นงานจัดการ

ส่ัว่นงานบุคคลี่

ส่ัว่นงาน 
		ส่ั�อสัารองค์กร

ส่ัว่นงานพััฒนา 
		ระบบสัารสันเทุศ

ส่ัว่นงานโครงสัร้าง 
		เทุคโนโลี่ยุ ้

		แลี่ะเคร่อข่้ายุ

ส่ัว่นงานวิ่ศว่กรรม 
		ระบบอาคาร 

		แลี่ะคว่ามปีลี่อดภัยุ
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รายนามผู้้้บริห้ารสภาวิิชาช่พับัญช่

1. นางภ้ษณา     แจ่มแจ้ง  ผู้้้อ�านวิยการ

รายนามผู้้้จัดัการฝ่่าย

2. นายกิตติพังษ์      เลิศอนันต์  ผู้้้จัดัการฝ่่ายบริการสมาชิกและก�ากับดั้แล

3. นางสาวินิตยา       ภ้มิชัยวิิจิตร์  ผู้้้จัดัการฝ่่ายบัญช่และการเงิน

4. นายอุดัม       ธัน้รัตน์พังศ์  ผู้้้จัดัการฝ่่ายวิิชาการ

5. นางมาลิน่      ห้าญบุญที่รง  ผู้้้จัดัการศ้นย์อบรมที่ดัสอบและป็ระเมินผู้ล

6. นางสาวิรัตนาภรณ์  สุวิรรณยิ�งยง  ห้ัวิห้น้าส�านักงานค์ณะกรรมการจรรยาบรรณ 

รายนามผู้้้ช่วิยผู้้้จัดัการฝ่่าย

7. นายสายชล     เชื�อที่ห้าร  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดัการฝ่่ายกฎห้มาย

8. นางสาวิสุธั่รา     ห้งษ์มณ่  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดัการฝ่่ายเลขานุการ

9. นางสาวิอนงค์์     ตันตราภิรมย์  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดัการฝ่่ายบัญช่และการเงิน 
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2
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3
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4
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รายนามผู้้้บริห้ารสภาวิิชาช่พับัญช่

1. นางภ้ษณา     แจ่มแจ้ง  ผู้้้อ�านวิยการ

รายนามผู้้้จัดัการฝ่่าย

2. นายกิตติพังษ์      เลิศอนันต์  ผู้้้จัดัการฝ่่ายบริการสมาชิกและก�ากับดั้แล

3. นางสาวินิตยา       ภ้มิชัยวิิจิตร์  ผู้้้จัดัการฝ่่ายบัญช่และการเงิน

4. นายอุดัม       ธัน้รัตน์พังศ์  ผู้้้จัดัการฝ่่ายวิิชาการ

5. นางมาลิน่      ห้าญบุญที่รง  ผู้้้จัดัการศ้นย์อบรมที่ดัสอบและป็ระเมินผู้ล

6. นางสาวิรัตนาภรณ์  สุวิรรณยิ�งยง  ห้ัวิห้น้าส�านักงานค์ณะกรรมการจรรยาบรรณ 

รายนามผู้้้ช่วิยผู้้้จัดัการฝ่่าย

7. นายสายชล     เชื�อที่ห้าร  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดัการฝ่่ายกฎห้มาย

8. นางสาวิสุธั่รา     ห้งษ์มณ่  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดัการฝ่่ายเลขานุการ

9. นางสาวิอนงค์์     ตันตราภิรมย์  ผู้้้ช่วิยผู้้้จัดัการฝ่่ายบัญช่และการเงิน 

1

2

6
3

9

5

8
7
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รายนามผู้้้บริห้ารสภาวิิชาช่พับัญช่

รายนามผู้้้จัดัการส่วินงาน 

10. นายนิกร  เพั็ชรค์ล้าย ผู้้้จัดัการส่วินงานวิิศวิกรรมระบบอาค์ารและค์วิามป็ลอดัภัย

11. นางพัรศร่  บุญเชิดั  ผู้้้จัดัการส่วินงานที่ดัสอบผู้้้สอบบัญช่

12. นางสาวิพัิชญากร วิณิชสุขสัมพัันธั์ ผู้้้จัดัการส่วินงานที่ะเบ่ยน

13. นางสาวิภัที่รินที่ร์ ที่ัตติ  ผู้้้จัดัการส่วินงานจัดัการ

14. นายภาค์ภ้มิ   เที่่ยนแก้วิ  ผู้้้จัดัการส่วินงานพััฒนาระบบสารสนเที่ศ

15. นายวิิฑ้รย์   ที่องม่ส่  ผู้้้จัดัการส่วินงานโค์รงสร้างเที่ค์โนโลย่และเค์รือข่าย

16. นายบวิร  ศะศิงาม  ผู้้้จัดัการส่วินงานกฎห้มาย

17. นางสาวิสาวิิตา  สุวิรรณก้ล ผู้้้จัดัการส่วินงานสื�อสารองค์์กร

18. นางสาวิเสาวิล่  เสนาการ  ผู้้้จัดัการส่วินงานก�ากับดั้แลห้น่วิยงานอบรม

19. นางสาวิอภิชญา  ผู้ิวิที่องดั่  ผู้้้จัดัการส่วินงานบุค์ค์ล

20. นางสาวิจุฑารัตน์  สันติพัรรค์ ห้ัวิห้น้าส่วินงานพัิจารณาค์ดั่จรรยาบรรณ ที่่มที่่� 1

21. นางจริยา  วิัชรชลธั่  ห้ัวิห้น้าส่วินงานพัิจารณาค์ดั่จรรยาบรรณ ที่่มที่่� 2
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จำนวนสมาชิกสภาวิชาชÕ¾ºัÞชÕ
ประจำป‚ 2555-2562

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558 ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

51,488

55,310

65,853

72,094 76,078

82,062

82,650

85,597

จำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
ประจำป‚ 2562

01

02
03

สมาชิกสามัÞ

2,938
สมาชิกวิสามัÞ

395

สมาชิกสมทº

82,264

จำนวนสมาชิกแยกตามจังหวัด
ประจำป‚ 2562

17,79846,764

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã สำนักงานสา¢า 13 สา¢า

21,035

¨Ñ§ËÇÑ´·Õ่ÍÂÙ‹¹Í¡àË¹×Í
¾×้¹·Õ่»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

ÍÒ·Ô ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ, ¹¤Ã¹ÒÂ¡, ¹¤Ã»°Á, ¹¹·ºØÃÕ, »·ØÁ¸Ò¹Õ,
»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸�, ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ, à¾ªÃºØÃÕ, ÃÒªºØÃÕ, ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ,

ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ, ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã, ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ, Í‹Ò§·Í§

 ¾ จำ นวนสมาชิกแยกตามประเภท

 ¾ จำ นวนสมาชิกแยกตามจังหวัด

สาขาขอนแกน ประกอบดวยจังหวัด ขอนแกน,
เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี

สาขาชลบุรี ประกอบดวยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี

สาขานครสวรรค ประกอบดวยจังหวัด
กำแพงเพชร, ชัยนาท, นครสวรรค,
ลพบุรี, สิงหบุรี, อุทัยธานี

สาขาพิษณุโลก ประกอบดวยจังหวัด
ตาก, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ,
สุโขทัย, อุตรดิตถ

สาขาภูเก็ต ประกอบดวยจังหวัด
กระบี, พังงา, ภูเก็ต

สาขาระยอง ประกอบดวยจังหวัด
จันทบุรี, ตราด, ระยอง

สาขาสุราษฎรธานี ประกอบดวยจังหวัด ชุมพร,
นครศรีธรรมราช, ระนอง, สุราษฎรธานี

สาขาสุรินทร ประกอบดวยจังหวัด บุรีรัมย,
รอยเอ็ด, สระแกว, สุรินทร

สาขาอุบลราชธานี ประกอบดวยจังหวัด
บึงกาฬ, มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ,
อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี

สาขาสงขลา ประกอบดวยจังหวัด
ตรัง, นราธิวาส, ปตตานี, พัทลุง,
ยะลา, สงขลา, สตูล

สาขามหาสารคาม ประกอบดวยจังหวัด กาฬสินธุ,
นครพนม, มหาสารคาม, สกลนคร

สาขานครราชสีมา ประกอบดวยจังหวัด
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สระบุรี

สาขาเชียงใหม ประกอบดวยจังหวัด เชียงราย,
เชียงใหม, นาน, พะเยา, แพร, แมฮองสอน,
ลำปาง, ลำพูน

สำนักงานสาขา 2559 2560 2561 2562

สาขาขอนแก่น

สาขาชลบุรÕ

สาขาเชÕยงãหม่

ÊÒ¢Ò¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ÊÒ¢Ò¹¤ÃÊÇÃÃ¤�

สาขา¾ิÉ³ุâลก

ÊÒ¢ÒÀÙà¡็µ

ÊÒ¢ÒÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ

สาขาระยอง

สาขาอุบลราช¸านÕ

สาขาสงขลา

ÊÒ¢ÒÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ

ÊÒ¢ÒÊØÃÔ¹·Ã�

833 942 1,017 1,039

3,360 3,610 3,773 3,992

2,263 2,505 2,549 2,706

1,640 1,917 1,888 1,611

586 655 697 761

600 664 728 773

1,123 1,311

396 460 494 398

1,172

1,388 1,536 1,525 1,555

1,289 1,302 1,386

1,223 1,259

1,027 1,125 1,145 1,189

513

437 486 529 564

¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·Ñ้§ 13 ÊÒ¢Ò ·Õ่à¾Ô่Á¢Ö้¹µÑ้§áµ‹»‚ 2559-2562

- - -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

จำนวนสมาชิกแยกตามสำนักงานสาขา
ประจำปี 2559-2562

14,825 ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

16,412

16,906

17,798

 ¾ จำ นวนสมาชิกแยกตามสำ นักงานสาขา 
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จำนวนสมาชิกสภาวิชาชÕ¾ºัÞชÕ
ประจำป‚ 2555-2562

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558 ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

51,488

55,310

65,853

72,094 76,078

82,062

82,650

85,597

จำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
ประจำป‚ 2562

01

02
03

สมาชิกสามัÞ

2,938
สมาชิกวิสามัÞ

395

สมาชิกสมทº

82,264

จำนวนสมาชิกแยกตามจังหวัด
ประจำป‚ 2562

17,79846,764

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã สำนักงานสา¢า 13 สา¢า

21,035

¨Ñ§ËÇÑ´·Õ่ÍÂÙ‹¹Í¡àË¹×Í
¾×้¹·Õ่»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

ÍÒ·Ô ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ, ¹¤Ã¹ÒÂ¡, ¹¤Ã»°Á, ¹¹·ºØÃÕ, »·ØÁ¸Ò¹Õ,
»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸�, ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ, à¾ªÃºØÃÕ, ÃÒªºØÃÕ, ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ,

ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ, ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã, ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ, Í‹Ò§·Í§

 ¾ จำ นวนสมาชิกแยกตามประเภท

 ¾ จำ นวนสมาชิกแยกตามจังหวัด

สาขาขอนแกน ประกอบดวยจังหวัด ขอนแกน,
เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี

สาขาชลบุรี ประกอบดวยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี

สาขานครสวรรค ประกอบดวยจังหวัด
กำแพงเพชร, ชัยนาท, นครสวรรค,
ลพบุรี, สิงหบุรี, อุทัยธานี

สาขาพิษณุโลก ประกอบดวยจังหวัด
ตาก, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ,
สุโขทัย, อุตรดิตถ

สาขาภูเก็ต ประกอบดวยจังหวัด
กระบี, พังงา, ภูเก็ต

สาขาระยอง ประกอบดวยจังหวัด
จันทบุรี, ตราด, ระยอง

สาขาสุราษฎรธานี ประกอบดวยจังหวัด ชุมพร,
นครศรีธรรมราช, ระนอง, สุราษฎรธานี

สาขาสุรินทร ประกอบดวยจังหวัด บุรีรัมย,
รอยเอ็ด, สระแกว, สุรินทร

สาขาอุบลราชธานี ประกอบดวยจังหวัด
บึงกาฬ, มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ,
อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี

สาขาสงขลา ประกอบดวยจังหวัด
ตรัง, นราธิวาส, ปตตานี, พัทลุง,
ยะลา, สงขลา, สตูล

สาขามหาสารคาม ประกอบดวยจังหวัด กาฬสินธุ,
นครพนม, มหาสารคาม, สกลนคร

สาขานครราชสีมา ประกอบดวยจังหวัด
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สระบุรี

สาขาเชียงใหม ประกอบดวยจังหวัด เชียงราย,
เชียงใหม, นาน, พะเยา, แพร, แมฮองสอน,
ลำปาง, ลำพูน

สำนักงานสาขา 2559 2560 2561 2562

สาขาขอนแก่น

สาขาชลบุรÕ

สาขาเชÕยงãหม่

ÊÒ¢Ò¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ÊÒ¢Ò¹¤ÃÊÇÃÃ¤�

สาขา¾ิÉ³ุâลก

ÊÒ¢ÒÀÙà¡็µ

ÊÒ¢ÒÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ

สาขาระยอง

สาขาอุบลราช¸านÕ

สาขาสงขลา

ÊÒ¢ÒÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ

ÊÒ¢ÒÊØÃÔ¹·Ã�

833 942 1,017 1,039

3,360 3,610 3,773 3,992

2,263 2,505 2,549 2,706

1,640 1,917 1,888 1,611

586 655 697 761

600 664 728 773

1,123 1,311

396 460 494 398

1,172

1,388 1,536 1,525 1,555

1,289 1,302 1,386

1,223 1,259

1,027 1,125 1,145 1,189

513

437 486 529 564

¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·Ñ้§ 13 ÊÒ¢Ò ·Õ่à¾Ô่Á¢Ö้¹µÑ้§áµ‹»‚ 2559-2562

- - -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

จำนวนสมาชิกแยกตามสำนักงานสาขา
ประจำปี 2559-2562

14,825 ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

16,412

16,906

17,798

 ¾ จำ นวนสมาชิกแยกตามสำ นักงานสาขา 
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ลำำ�ดัับ ส�ข�ก�รอบรม จำำ�นวนหลัำกสูตร จำำ�นวนคน ร�ยได้ั
(หน่วยพัันบ�ท)

e-Discount

1 ด้้านการทำำาบััญชีี 5 1,665 1,455 24

2 ด้้านการสอบับััญชีี 18 2,387 4,122 111

3 ด้้านการบััญชีีบัริหาร 9 1,085 9,221 53

4 ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร 15 1,754 6,711 111

5 ด้้านการวางระบับับััญชีี 14 2,254 6,227 55

6 ด้้านการพััฒนาวิชีาชีีพับััญชีี 29 8,041 19,639 420

7
ด้้านมาตรฐานการรายงาน 
ทำางการเงิน

51 13,000 17,728 340

8 In House Training 11 592 2,214 0

9 สำานักงานสาขา 63 5,925 3,861 89

รวม 215 36,703 71,178 1,203

ด้านมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
25%

In House Training
3%

สำนักงานสาขา
5%

ด้านการทำบัญชี
2%

ด้านการสอบบัญชี
6%

ด้านการบัญชีบริหาร
13%

ด้านการบัญชีภาษีอากร
9%

ด้านการวางระบบบัญชี
9%

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
28%

สัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาการอบรมปี2562 (%)
 ¾ สัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาการอบรม ปี 2562 (%)

สรุปผลการจัดอบรม/สัมมนา ปี 2562
(1 มกราคม -31 ธัันวาคม 2562 : แยกตามด้้านวิชาชีพบััญชีและสำำนักงานสำาขา)
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สัดส่วนจำนวนผู้เข้าอบรม
แบ่งตามสาขาการอบรมปี2562 (%)

ด้านมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
35%

In House Training
2%

สำนักงานสาขา
16%ด้านการทำบัญชี

5%

ด้านการสอบบัญชี
6%

ด้านการบัญชีบริหาร
3%

ด้านการบัญชีภาษีอากร
5%

ด้านการวางระบบบัญชี
6%

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
22%

 ¾ สัดส่วนจำ นวนผู้เข้าอบรมแบ่งตามสาขาการอบรม ปี 2562 (%)

สรุปผลการจัดอบรม/สัมมนา ปี 2562
(1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2562 : แยกตามสำำนักงานสำาขา)

ส�ข�
จำำ�นวน 
หลัำกสูตร 

จำำ�นวนคน 
ร�ยได้ั 

(หน่วยพัันบ�ท)
e-Discount

1.สงขลา 7 610 587 0

2. สุราษีฎร์ธานี 5 570 166 4

3. เชีียงใหม่ 12 1,013 984 32

4. ชีลบุัรี 1 23 50 0

5. นครราชีสีมา 4 250 247 0

6. ขอนแก่น 10 1,090 836 20

7. ภูเก็ต 2 299 111 12

8. นครสวรรค์ 2 172 200 0

9. อุบัลราชีธานี 5 731 419 12

10. มหาสารคาม 2 58 0 0

11. ระยอง 4 354 98 8

12. พิัษีณุุโลก 7 397 113 0

13. สุรินทำร์ 2 358 50 0

รวม 63 5,925 3,861 89

สัดส่วนจำนวนผู้เข้าอบรมแบ่งตามสำนักงานสาขาปี 2562 (%)
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สัดส่วนจำนวนผู้เข้าอบรม 

แบ่งตามสำนักงานสาขา ปี 2562 (%)
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การลงนามถวายพระพรหน้าพระรูป สมเด็็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
และพระเจ้าวรวงศ์์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิินัด็ด็ามาตุุ ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร

วัันท่ี่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ณ อาคารสมเด็็จพัระเที่พัรัตน์ โรงพัยาบาลรามาธิ์บด่็ 
และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์

ประมวลภาพกิิจกิรรมลงนามถวายพระพร

การจัด็พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร 
สมเด็็จพระนางเจ้าสุทิิด็า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่�องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วัันท่ี่� 5 มิถุุนายน 2562 ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

การเข้้าทูิลเกล้าฯ ถวายแจกันด็อกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติุ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร และทิรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็้งแรง
วัันท่ี่� 24 เมษายน 2562 ณ อาคารภูมิศิิริมังคลานุสรณ์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์

การจัด็พิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่�องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทิสมเด็็จพระปรเมนทิรรามาธิบดี็ศ์รีสินทิรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู�หัว ครบ 67 พรรษา 

วัันท่ี่� 23 กุรกุฎาคม 2562 ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

การเข้้าทูิลเกล้าฯ ถวายแจกันด็อกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติุ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร และทิรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็้งแรง 
วัันท่ี่� 26 กุรกุฎาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์

การเข้้าถวายแจกันด็อกไม้ และร�วมลงนามถวายพระพร 
สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทิพรัตุนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร

วัันท่ี่� 21 ตุลาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์

การเข้้าถวายแจกันด็อกไม้ และร�วมลงนามถวายพระพร 
สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทิพรัตุนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร

วัันท่ี่� 19 พัฤศิจิกุายน 2562 ณ อาคารอานันที่มหิิด็ล โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์
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การลงนามถวายพระพรหน้าพระรูป สมเด็็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
และพระเจ้าวรวงศ์์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิินัด็ด็ามาตุุ ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร

วัันท่ี่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ณ อาคารสมเด็็จพัระเที่พัรัตน์ โรงพัยาบาลรามาธิ์บด่็ 
และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์

ประมวลภาพกิิจกิรรมลงนามถวายพระพร

การจัด็พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร 
สมเด็็จพระนางเจ้าสุทิิด็า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่�องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วัันท่ี่� 5 มิถุุนายน 2562 ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

การเข้้าทูิลเกล้าฯ ถวายแจกันด็อกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติุ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร และทิรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็้งแรง
วัันท่ี่� 24 เมษายน 2562 ณ อาคารภูมิศิิริมังคลานุสรณ์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์

การจัด็พิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่�องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทิสมเด็็จพระปรเมนทิรรามาธิบดี็ศ์รีสินทิรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู�หัว ครบ 67 พรรษา 

วัันท่ี่� 23 กุรกุฎาคม 2562 ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

การเข้้าทูิลเกล้าฯ ถวายแจกันด็อกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติุ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร และทิรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็้งแรง 
วัันท่ี่� 26 กุรกุฎาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์

การเข้้าถวายแจกันด็อกไม้ และร�วมลงนามถวายพระพร 
สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทิพรัตุนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร

วัันท่ี่� 21 ตุลาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์

การเข้้าถวายแจกันด็อกไม้ และร�วมลงนามถวายพระพร 
สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทิพรัตุนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทิรงหายจากพระอาการประชวร

วัันท่ี่� 19 พัฤศิจิกุายน 2562 ณ อาคารอานันที่มหิิด็ล โรงพัยาบาลจุฬาลงกุรณ์
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สภาวิชาชีพบัญชี จัด็การประชุมสัมมนา 
เร่�อง แนวทิางการจัด็ทิำาหลักสูตุรและการอนุมัติุหลักสูตุรอบรม
วัันท่ี่� 9 มกุราคม 2562 ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21 

6 หน�วยงานบัญชี ผนึกกำาลังส�งเสริมธุรกิจ 
เข้้าสู�ระบบบัญชีเดี็ยวเพ่�อเป็นเคร่�องม่อสำาคัญ 

ในการส�งเสริมให้ธุรกิจสามารถบริหารจัด็การบัญชี 
ให้มีมาตุรฐานและถูกตุ้องครบถ้วน

วัันท่ี่� 30 มกุราคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

ประมวลภาพกิิจกิรรมที่่�สำำคััญ

การจัด็โครงการเปิด็บ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open House)
ครั�งทีิ� 1/2562
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัตะวัินออก วิิทยาเขตจัักรพงษภููวินารถ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัรัตนโกสิินทร์
มหาวิิทยาลััยศรีปทุม
วิิทยาลััยพณิิชยการบางนา 
ครั�งทีิ� 2/2562
วิิทยาลััยเซาธ์์อีสิท์บางกอก
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัตะวัินออก วิิทยาเขตจัันทบุรี
คณิะบริหารธุ์รกิจัเพ่�อสัิงคม มหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ
ครั�งทีิ�  3/2562
มหาวิิทยาลััยราชภัูฏพระนครศรีอยุธ์ยา
มหาวิิทยาลััยธุ์รกิจับัณิฑิิตย์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัพระนคร 

ระหิว่ัางวัันท่ี่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ถึุงวัันท่ี่� 22 สิงหิาคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

นายกสภาวิชาชีพบัญชีกล�าวปาฐกถา 
ภายในงานสัมมนา “SMEs ชั�นดี็เริ�มทีิ�บัญชีเดี็ยว”

วัันท่ี่� 7 ม่นาคม 2562 
ณ โรงแรมสวิัสโซเที่ล เลอ คองคอร์ด็ 

การลงนามบันทึิกข้้อตุกลงร�วมกับ 4 องค์กรภาครัฐและเอกชน
เพ่�อขั้บเคล่�อน SMEs สู�บัญชีเดี็ยว ในการเพิ�มโอกาส 
การทิำาธุรกรรมการเงิน และเพิ�มศั์กยภาพการแข้�งขั้นทิางธุรกิจ
แก�ผู้ประกอบการข้นาด็กลางและข้นาด็ย�อม (SMEs) 
รวมทัิ�งขั้บเคล่�อนเศ์รษฐกิจข้องประเทิศ์ให้เติุบโตุอย�างยั�งย่น

วัันท่ี่� 14 ม่นาคม 2562 ณ ห้ิองพัระอุเที่น กุรมสรรพัากุร

สภาวิชาชีพบัญชีร�วมกับสมาคมผู้ตุรวจสอบ 
และควบคุมระบบสารสนเทิศ์ - ภาคพ่�นกรุงเทิพ (ISACA)

จัด็เสวนา “ความท้ิาทิายข้องผู้ตุรวจสอบ 
กับเทิคโนโลยี AI และ Blockchain”

วัันท่ี่� 15 ม่นาคม 2562 ณ ห้ิอง แกุรนด์็ บอลรูม ชั�น C 
โรงแรม แกุรนด์็ เซ็นเตอร์ พ้ัอยท์ี่ เที่อร์มินอล 21

คณะกรรมการกำาหนด็มาตุรฐานการบัญชี จัด็สัมมนาพิจารณ์ 
“(ร�าง) กรอบแนวคิด็สำาหรับการรายงานทิางการเงินฉบับ
ปรับปรุงใหม� (Conceptual Framework)”

วัันท่ี่� 15 ม่นาคม 2562 ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิชาชีพบัญชีร�วมสัมมนา “มาตุรการส�งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการจัด็ทิำาบัญชีให้สอด็คล้อง 

กับสภาพทีิ�แท้ิจริงข้องกิจการ” ภายใตุ้การบูรณาการ 
ร�วมกันระหว�าง 5 หน�วยงาน

ระหิว่ัางวัันท่ี่� 22 - 30 เมษายน 2562 
ณ ศูินย์กุารประชุมอิมแพัคฟอรั�ม เมืองที่องธ์าน่ จังหิวััด็นนที่บุร่

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้็านการศึ์กษาและเทิคโนโลยี
การบัญชี จัด็โครงการ “พัฒนาทัิกษะการวิเคราะห์
และการนำาเสนอแนวทิางแก้ปัญหากรณีศึ์กษาทิางธุรกิจ” 
ให้แก�คณาจารย์และนักศึ์กษาสาข้าบัญชี

วัันท่ี่� 23 พัฤษภาคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21
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สภาวิชาชีพบัญชี จัด็การประชุมสัมมนา 
เร่�อง แนวทิางการจัด็ทิำาหลักสูตุรและการอนุมัติุหลักสูตุรอบรม
วัันท่ี่� 9 มกุราคม 2562 ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21 

6 หน�วยงานบัญชี ผนึกกำาลังส�งเสริมธุรกิจ 
เข้้าสู�ระบบบัญชีเดี็ยวเพ่�อเป็นเคร่�องม่อสำาคัญ 

ในการส�งเสริมให้ธุรกิจสามารถบริหารจัด็การบัญชี 
ให้มีมาตุรฐานและถูกตุ้องครบถ้วน

วัันท่ี่� 30 มกุราคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

ประมวลภาพกิิจกิรรมที่่�สำำคััญ

การจัด็โครงการเปิด็บ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open House)
ครั�งทีิ� 1/2562
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัตะวัินออก วิิทยาเขตจัักรพงษภููวินารถ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัรัตนโกสิินทร์
มหาวิิทยาลััยศรีปทุม
วิิทยาลััยพณิิชยการบางนา 
ครั�งทีิ� 2/2562
วิิทยาลััยเซาธ์์อีสิท์บางกอก
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัตะวัินออก วิิทยาเขตจัันทบุรี
คณิะบริหารธุ์รกิจัเพ่�อสัิงคม มหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ
ครั�งทีิ�  3/2562
มหาวิิทยาลััยราชภัูฏพระนครศรีอยุธ์ยา
มหาวิิทยาลััยธุ์รกิจับัณิฑิิตย์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัพระนคร 

ระหิว่ัางวัันท่ี่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ถึุงวัันท่ี่� 22 สิงหิาคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

นายกสภาวิชาชีพบัญชีกล�าวปาฐกถา 
ภายในงานสัมมนา “SMEs ชั�นดี็เริ�มทีิ�บัญชีเดี็ยว”

วัันท่ี่� 7 ม่นาคม 2562 
ณ โรงแรมสวิัสโซเที่ล เลอ คองคอร์ด็ 

การลงนามบันทึิกข้้อตุกลงร�วมกับ 4 องค์กรภาครัฐและเอกชน
เพ่�อขั้บเคล่�อน SMEs สู�บัญชีเดี็ยว ในการเพิ�มโอกาส 
การทิำาธุรกรรมการเงิน และเพิ�มศั์กยภาพการแข้�งขั้นทิางธุรกิจ
แก�ผู้ประกอบการข้นาด็กลางและข้นาด็ย�อม (SMEs) 
รวมทัิ�งขั้บเคล่�อนเศ์รษฐกิจข้องประเทิศ์ให้เติุบโตุอย�างยั�งย่น

วัันท่ี่� 14 ม่นาคม 2562 ณ ห้ิองพัระอุเที่น กุรมสรรพัากุร

สภาวิชาชีพบัญชีร�วมกับสมาคมผู้ตุรวจสอบ 
และควบคุมระบบสารสนเทิศ์ - ภาคพ่�นกรุงเทิพ (ISACA)

จัด็เสวนา “ความท้ิาทิายข้องผู้ตุรวจสอบ 
กับเทิคโนโลยี AI และ Blockchain”

วัันท่ี่� 15 ม่นาคม 2562 ณ ห้ิอง แกุรนด์็ บอลรูม ชั�น C 
โรงแรม แกุรนด์็ เซ็นเตอร์ พ้ัอยท์ี่ เที่อร์มินอล 21

คณะกรรมการกำาหนด็มาตุรฐานการบัญชี จัด็สัมมนาพิจารณ์ 
“(ร�าง) กรอบแนวคิด็สำาหรับการรายงานทิางการเงินฉบับ
ปรับปรุงใหม� (Conceptual Framework)”

วัันท่ี่� 15 ม่นาคม 2562 ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิชาชีพบัญชีร�วมสัมมนา “มาตุรการส�งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการจัด็ทิำาบัญชีให้สอด็คล้อง 

กับสภาพทีิ�แท้ิจริงข้องกิจการ” ภายใตุ้การบูรณาการ 
ร�วมกันระหว�าง 5 หน�วยงาน

ระหิว่ัางวัันท่ี่� 22 - 30 เมษายน 2562 
ณ ศูินย์กุารประชุมอิมแพัคฟอรั�ม เมืองที่องธ์าน่ จังหิวััด็นนที่บุร่

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้็านการศึ์กษาและเทิคโนโลยี
การบัญชี จัด็โครงการ “พัฒนาทัิกษะการวิเคราะห์
และการนำาเสนอแนวทิางแก้ปัญหากรณีศึ์กษาทิางธุรกิจ” 
ให้แก�คณาจารย์และนักศึ์กษาสาข้าบัญชี

วัันท่ี่� 23 พัฤษภาคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21
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สภาวิชาชีพบัญชีจัด็หลักสูตุรคุณภาพ 
สำาหรับผู้บริหารด้็านการเงินและบัญชีแห�งปี 
“CFO Certification Program” รุ�นทีิ� 22

ระหิว่ัางวัันท่ี่� 24 พัฤษภาคม 2562 
ถึุงวัันท่ี่� 6 กุรกุฎาคม 2562

ณ โรงแรมเชอราตัน แกุรนด์็ สุขุุมวิัที่  
และโรงแรมบันยันที่ร่ 

การจัด็สัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตุร 
วิชาการบัญชี เพ่�ออัปเด็ตุมาตุรฐานการรายงานทิางการเงิน
และทิิศ์ทิางข้องมาตุรฐานรายงานทิางการบัญชี ปี 2562 – 2563 
และทิิศ์ทิางการจัด็การศึ์กษาด้็านการบัญชี 
ในศ์ตุวรรษทีิ� 21 ให้แก�คณาจารย์จากสถาบันอุด็มศึ์กษา 
และคณาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึ์กษาทัิ�วประเทิศ์

ระหิว่ัางวัันท่ี่� 24 - 25 พัฤษภาคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิชาชีพบัญชีจัด็อบรมสัมมนา 
CFO In Practice รุ�นทีิ� 9

วัันท่ี่� 23 สิงหิาคม 2562 
ณ โรงแรมปทุี่มวััน ปริ�นเซส 

การสัมมนาพิจารณ์ (ร�าง) มาตุรฐานการรายงานทิางการเงิน 
ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ทีิ�มีการปรับปรุง 

และเพิ�มเติุมหลักการ (8 ฉบับ)

วัันท่ี่� 18 มิถุุนายน 2562 
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิชาชีพบัญชีร�วมกับ Chartered Institute 
of Management Accountants (CIMA)
จัด็งานปฐมนิเทิศ์น์ TFAC – CIMA Membership Program

วัันท่ี่� 23 มิถุุนายน 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

สภาวิชาชีพบัญชีนำาสมาชิกร�วมกิจกรรมทิ�องเทีิ�ยวประจำาปี 
One Day Trip ครั�งทีิ� 4 “สิงหาพาแม�(หญิง) เทีิ�ยวอยุธยา”

วัันท่ี่� 16 สิงหิาคม 2562 ณ จังหิวััด็พัระนครศิร่อยุธ์ยา

สภาวิชาชีพบัญชีเข้้าร�วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
กระทิรวงพาณิชย์ ครบรอบ 99 ปี “วันพาณิชย์” ปี 2562

วัันท่ี่� 19 สิงหิาคม 2562 ณ อาคารสำานักุงานปลัด็กุระที่รวังพัาณิชย์

สภาวิชาชีพบัญชีจัด็อบรมสัมมนา 
CFO In Practice รุ�นทีิ� 9

วัันท่ี่� 23 สิงหิาคม 2562 
ณ โรงแรมปทุี่มวััน ปริ�นเซส 

สภาวิชาชีพบัญชีร�วมเป็นหนึ�งในพันธมิตุรงานสัมมนา 
บัญชีภาษี ปี 2562 “ทิิศ์ทิาง แนวโน้ม และมาตุรฐานการบัญชี
ภาษีทีิ�ผู้ประกอบการควรทิราบและมีผลกระทิบ 
ในการด็ำาเนินธุรกิจ” เพ่�อให้ความรู้และสร้างความตุระหนัก 
ให้ผู้ประกอบการ SME ถึงประโยชน์ในเร่�องการทิำาบัญชี 
และภาษีธุรกิจและบุคคลได้็อย�างถูกตุ้อง

วัันท่ี่� 28 สิงหิาคม 2562 
ณ โรงแรมเซ็นที่ารา แกุรนด์็ แอที่ เซ็นที่รัลพัลาซ่า ลาด็พัร้าวั

สภาวิชาชีพบัญชีจัด็อบรม "ความสำาคัญข้อง 
การควบคุมภายในและความท้ิาทิายข้องบริษัทิทีิ�เตุรียมตัุว 

เข้้าจด็ทิะเบียนในตุลาด็หลักทิรัพย์" เพ่�อให้ผู้บริหารตุระหนัก 
ถึงความสำาคัญข้องการควบคุมภายในและพัฒนาผู้ตุรวจสอบ

ภายในข้องบริษัทิทีิ�เตุรียมตัุวเข้้าจด็ทิะเบียนในตุลาด็หลักทิรัพย์ 
ให้มีความรู้ความสามารถเพ่�อนำาไปใช้ประเมินและปรับปรุง 

การควบคุมภายในให้เป็นไปตุามหลักเกณฑ์์ 
ข้องตุลาด็หลักทิรัพย์แห�งประเทิศ์ไทิยทีิ�ได้็กำาหนด็ไว้

ระหิว่ัางวัันท่ี่� 29 - 30 สิงหิาคม 2562 
ณ ห้ิองมรกุต โรงแรมดิ็เอมเมอรัลด์็ รัชด็า
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สภาวิชาชีพบัญชีจัด็หลักสูตุรคุณภาพ 
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และทิิศ์ทิางการจัด็การศึ์กษาด้็านการบัญชี 
ในศ์ตุวรรษทีิ� 21 ให้แก�คณาจารย์จากสถาบันอุด็มศึ์กษา 
และคณาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึ์กษาทัิ�วประเทิศ์
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ข้องตุลาด็หลักทิรัพย์แห�งประเทิศ์ไทิยทีิ�ได้็กำาหนด็ไว้

ระหิว่ัางวัันท่ี่� 29 - 30 สิงหิาคม 2562 
ณ ห้ิองมรกุต โรงแรมดิ็เอมเมอรัลด์็ รัชด็า
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สมาคมนักศึ์กษาเก�าพาณิชยศ์าสตุร์และการบัญชี 
มหาวิทิยาลัยธรรมศ์าสตุร์

มอบเงินสนับสนุน Application SME สบายใจ 
ให้แก�สภาวิชาชีพบัญชี

วัันท่ี่� 27 กัุนยายน 2562 
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

การสัมมนาครั�งยิ�งใหญ�แห�งปี TFAC Conference 2019 
“Future Of Finance – Digital Disruption”

วัันท่ี่� 28 กัุนยายน 2562  
ณ โรงแรมเซ็นที่ารา แกุรนด์็ แอที่ เซ็นที่รัลเวิัลด์็

สภาวิชาชีพบัญชีเข้้าร�วมงาน 
วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 104 ปี 

วัันท่ี่� 30 สิงหิาคม 2562 ณ อาคารกุรมสรรพัากุร

สภาวิชาชีพบัญชี โด็ยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้็านการสอบบัญชีจัด็อบรมสัมมนาหลักสูตุร 
Auditors of The Future : Perspective  
of Stakeholders and Audit Data Analytics 

วัันท่ี่� 30 สิงหิาคม 2562 
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

จัด็ปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 
Enterprise Risk Management Integrating 

with Strategy And Performance

วัันท่ี่� 28 ตุลาคม 2562 
ณ อาคารตลาด็หิลักุที่รัพัย์แห่ิงประเที่ศิไที่ย

สภาวิชาชีพบัญชีจัด็พิธีเจริญพระพุทิธมนต์ุ 
เน่�องในโอกาสครบรอบ 15 ปี 
วันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี
วัันท่ี่� 31 ตุลาคม 2562 
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

การจัด็อบรมการพัฒนาความรู้ความเข้้าใจ 
เกี�ยวกับข้้อบังคับและระเบียบข้องผู้ฝึึกหัด็งานสอบบัญชี

วัันท่ี่� 31 ตุลาคม 2562 
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

การจัด็สัมมนาหลักสูตุร TFRS For NPAEs ในปัจจุบัน 
และรับฟั้งความคิด็เห็น เพ่�อการปรับปรุง TFRS For NPAEs 
ในอนาคตุ : Present And Future

วัันท่ี่� 8 พัฤศิจิกุายน 2562 
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21
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สภาวิชาชีพบัญชี จัด็กิจกรรมแข้�งขั้นเดิ็น - วิ�งการกุศ์ล ชิงถ้วยพระราชทิาน 
สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทิพรัตุนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี 

Bunchee Run 2019 รวมพลคนบัญชี (Run for Charity) 
วัันท่ี่� 17 พัฤศิจิกุายน 2562  ณ กุระที่รวังสาธ์ารณสุขุ จังหิวััด็นนที่บุร่

การจัด็อบรมสัมมนาหลักสูตุร Refreshment  
of The Role And Expectation of A CFO
ระหิว่ัางวัันท่ี่� 27 – 28 พัฤศิจิกุายน 
ณ โรงแรมเชอราตัน แกุรนด์็ สุขุุมวิัที่

การประชุมเชิงปฏิิบัติุการ “แนวทิางการจัด็ทิำาบัญชี 
ข้องสถาบันการเงินประชาชน และการเช่�อมโยงระบบ 

ระหว�างธนาคารผู้ประสานงานกับสถาบันการเงินประชาชน” 
เพ่�อสร้างความความเข้้าใจและเตุรียมพร้อมเกี�ยวกับ 

แนวทิางการจัด็ทิำาบัญชีข้องสถาบันการเงินประชาชน 
และการเช่�อมโยงระบบระหว�างธนาคารผู้ประสานงาน 

กับสถาบันการเงินประชาชน

วัันท่ี่� 28 พัฤศิจิกุายน 2562  
ณ สำานักุงานเศิรษฐกิุจกุารคลัง กุระที่รวังกุารคลัง

สภาวิชาชีพบัญชีเข้้าร�วมงานตุ�อตุ้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทิศ์ไทิย) “Zero Tolerance คนไทิยไม�ทินตุ�อการทุิจริตุ”
เพ่�อแสด็งเจตุนารมณ์ข้องทุิกภาคส�วนทีิ�มุ�งมั�นแก้ไข้ปัญหา 
การทุิจริตุอย�างตุ�อเน่�องและปลุกกระแสสังคมทีิ�ไม�ทินตุ�อการทุิจริตุ

วัันท่ี่� 9 ธั์นวัาคม 2562  
ณ ศูินย์กุารแสด็งสินค้าและกุารประชุมอิมแพ็ัค 
เมืองที่องธ์าน่ จังหิวััด็นนที่บุร่

สภาวิชาชีพบัญชีเข้้ามอบกระเช้าแสด็งความยินดี็ 
ให้แก�คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

เน่�องในโอกาสพิธีเปิด็สำานักงานเภสัชกรรมแห�งใหม�

วัันท่ี่� 16 ธั์นวัาคม 2562 ณ สำานักุงานสภาเภสัชกุรรม 
กุระที่รวังสาธ์ารณสุขุ จังหิวััด็นนที่บุร่

การฝึึกซ้้อมดั็บเพลิงและฝึึกซ้้อมหนีไฟ้ ประจำาปี 2562

วัันท่ี่� 16 ธั์นวัาคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21

การเสวนาเพ่�อแนะนำาโครงการประกาศ์นียบัตุร 
ความรู้ด้็านการบัญชีนิติุวิทิยา 

Forensic Accounting Certificate: FAC

วัันท่ี่� 26 ธั์นวัาคม 2562  
ณ อาคารสภาวิัชาช่พับัญช่ ถุนนสุขุุมวิัที่ 21
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สรุุปการุดำำเนิินิงานิ 
ของคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี ประจำำปี 2562

 คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี วิาระปีี 2560 – 2563 ได้้รับัเลืือกจากทีี่�ปีระชุมใหญ่ 
วิิสามัญสมาชิกเมื�อเดื้อนมิถุุนายน 2560 ให้ที่ำาหน้าทีี่�บัริหารงานสภาวิิชาชีพบััญชีต่่อจาก 
คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีชุด้เดิ้ม ซ่ึ่�งปีระกอบัด้้วิย ผู้้้ที่รงคุณวุิฒิิด้้านการบััญชีแลืะ 
ด้้านกฎหมาย กรรมการทีี่�เป็ีนปีระธานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านต่่าง ๆ รวิม 6 ด้้าน ได้้แก่ 
ด้้านการที่ำาบััญชี ด้้านการสอบับััญชี ด้้านการบััญชีบัริหาร ด้้านการวิางระบับับััญชี 
ด้้านการบััญชีภาษีีอากร ด้้านการศ่ึกษีาแลืะเที่คโนโลืยีการบััญชี ปีระธานคณะกรรมการกำาหนด้ 
มาต่รฐานการบััญชี แลืะปีระธานคณะกรรมการจรรยาบัรรณ รวิมทัี่�งกรรมการทีี่�ได้้รับัการเลืือกตั่�ง 
จากทีี่�ปีระชุมใหญ่ รวิมทัี่�งสิ�น 17 คน 

	 คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีได้้มีการประชุมเป็นประจำำาทุุกเดื้อน	เพื�อวิางแผน	หารือ	
มอบัหมาย	 และติิด้ติามงานของคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 และคณะทุำางานติ่าง	 ๆ 
ให้เป็นไปติามอำานาจำหน้าทีุ�ทีุ�กำาหนด้ไว้ิในมาติรา	7	แห่งพระราชบััญญัติิวิิชาชีพบััญชี	พ.ศ.	2547	
และเพื�อให้บัรรลุวัิติถุุประสงค์	 วิิสัยทัุศน์	 และพันธกิจำทีุ�กำาหนด้ไว้ิ	 อันจำะเกิด้ประโยชน์สูงสุด้ 
ต่ิอวิิชาชีพบััญชี	 สังคม	และประเทุศชาติิ	 โด้ยสรุปภาพรวิมของการด้ำาเนินงานติามพันธกิจำสำาหรับั 
รอบัปี	2562	มีดั้งต่ิอไปนี�

สร้างและพัฒนา
มาตรฐานทางวิ ิชาช ีพบััญชี 
เพ ่ �อให้ ้ เป ็นที �ยอมรับัทั �ง
ภายในประเทศและระดัับัสากล 

 การพัฒินามาต่รฐานสำาหรับัการ 
ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีให้อย่้ในระด้ับัสากลื 
ถืุอเป็ีนพันธกิจหลัืกของสภาวิิชาชีพบััญชี 
เพื�อให้เกิด้ควิามโปีร่งใสเป็ีนทีี่�ยอมรับัใน 
ระด้ับันานาปีระเที่ศึ แลืะสร้างควิามเชื�อมั�น 
ต่่อการใช้บัริการวิิชาชีพ อันจะส่งผู้ลืดี้ต่่อ
เศึรษีฐกิจโด้ยรวิมของปีระเที่ศึ นอกจากนี� 
สภาวิิชาชีพบััญชียังมีหน้าทีี่�แลืะควิามรับัผิู้ด้ชอบั
ในการด้ำาเนินการในฐานะสมาชิกของ IFRS 
Foundation (The International Financial 
Reporting Standards Foundation) แลืะ
สมาพันธ์นักบััญชีโลืก (International 
Federation of Accountants : IFAC) 
ในการพัฒินามาต่รฐานวิิชาชีพบััญชีของไที่ย 
ให้อย่้ในระดั้บัสากลื อันปีระกอบัด้้วิย

1 ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

	 สภาวิิชาชีพบััญชีได้้กำาหนด้ทิุศทุางการนำา
มาติรฐานการรายงานทุางการเงิน	(มาติรฐานฯ) 
มาใช้ในประเทุศไทุยและมี	 Roadmap	 คือ 
มาติรฐานฯ	 แติ่ละฉบัับัจำะมีผลบัังคับัใช ้
ในประเทุศไทุยภายหลังมาติรฐานการรายงาน 
ทุางการเงินระหว่ิางประเทุศ	(IFRS)	มีผลบัังคับั
ใช้แล้วิ	1	ปี	โด้ยในปี	2562	ได้้จัำด้ทุำาและปรับัปรุง
มาติรฐานการรายงานทุางการเงิน	การตีิควิาม
ติามมาติรฐานการ บััญชีและแนวิปฏิิ บัั ติิ 
ทุางการบััญชี	จำานวิน 58 ฉบัับั

		 อย่างไรก็ติาม	 นอกเหนือจำากการ
กำาหนด้มาติรฐานฯ	 ให้เป็นไปติามมาติรฐาน
สากลแล้วิ	สภาวิิชาชีพบััญชี	ได้้ติระหนักถึุงปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิิบััติิติามมาติรฐานฯ	ของ
ทุุกภาคส่วิน	 โด้ยได้้จัำด้สัมมนาพิจำารณ์และ
ประชุมกลุ่มยอ่ย	เพื�อสร้างควิามเข้าใจำและรับัฟััง

ควิามเห็นจำากผู้ทีุ�เกี�ยวิข้องอย่างทัุ�วิถึุง	 เพื�อ
พัฒนามาติรฐานฯ	ให้มคีวิามสอด้คล้องกับับัริบัทุ
ของประเทุศไทุย	อันจำะทุำาให้รายงานทุางการเงิน
ของกิจำการภายในประเทุศมีคุณภาพ	เชื�อถืุอได้้	
และเป็นไปในรูปแบับัและทิุศทุางเดี้ยวิกัน	รวิมถึุง
สามารถุเปรียบัเทีุยบัได้้ในระดั้บัสากล

2) มาตรฐานการสอบับััญชี

	 สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ด้ำาเนินการแปล 
มาติรฐานการสอบับััญชี	มาติรฐานงานสอบัทุาน
มาติรฐานงานทุี � ให้ควิามเชื�อมั�น	มาติรฐาน
งานบัริการเกี�ยวิเนื�อง	และคำาอธิบัายวิิธีปฏิิบััติิงาน
ติรวิจำสอบัระหว่ิางประเทุศ	 และเผยแพร่
มาติรฐานเหล่านั�น	 เพื�อให้ผู้สอบับััญชีและ 
ผู้ทีุ�เกี�ยวิข้องสามารถุศึกษา	และนำาไปใช้ในการ
ปฏิิบััติิงานได้้อย่างเหมาะสม	จำำานวิน	47	ฉบัับั

3) มาตรฐานการศึกษา

 สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ส่งเสริมสถุาบััน 
การศึกษาจัำด้การเรียนการสอนในหลักสูติร
วิิชาการบััญชีให้เป็นไปติามมาติรฐานสากล 
เพื�อสร้างบุัคลากรทีุ�มีคุณภาพเข้าสู่วิิชาชีพบััญชี
ในอนาคติ	โด้ยส่งผู้แทุนเข้าร่วิมการพัฒนาหลักสูติร
ปริญญาติรี	จำานวิน 33 แห่ง	หลักสูติรปริญญาโทุ
จำานวิน 3 แห่ง	และหลักสูติรเทุคโนโลยีบััณฑิิติ
การบััญชี	จำานวิน 19 แห่ง และให้การรับัรอง
หลักสูติรทุางการบััญชีทัุ�งหลักสูติรปริญญาติรี	
ปริญญาโทุ	และเทุคโนโลยีบััณฑิิติ	 (การบััญชี)		
แก่สถุาบัันการศึกษาทัุ�วิประเทุศ	จำานวิน 21 แห่ง
รวิม 21 หลัืกส้ต่ร	และรับัรองคุณวุิฒิการศึกษา
เป็นรายบุัคคล	10 ราย 

4) จำรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

	 สภาวิิชาชีพบััญชีได้้จัำด้ทุำาคู่มือประมวิล
จำรรยาบัรรณของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 
ทีุ� เป็นไปติามมาติรฐานสากลและเผยแพร่ 
บันเว็ิบัไซต์ิสภาวิิชาชีพบััญชี	
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สรุุปการุดำำเนิินิงานิ 
ของคณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี ประจำำปี 2562

 คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชี วิาระปีี 2560 – 2563 ได้้รับัเลืือกจากทีี่�ปีระชุมใหญ่ 
วิิสามัญสมาชิกเมื�อเดื้อนมิถุุนายน 2560 ให้ที่ำาหน้าทีี่�บัริหารงานสภาวิิชาชีพบััญชีต่่อจาก 
คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีชุด้เดิ้ม ซ่ึ่�งปีระกอบัด้้วิย ผู้้้ที่รงคุณวุิฒิิด้้านการบััญชีแลืะ 
ด้้านกฎหมาย กรรมการทีี่�เป็ีนปีระธานคณะกรรมการวิิชาชีพบััญชีด้้านต่่าง ๆ รวิม 6 ด้้าน ได้้แก่ 
ด้้านการที่ำาบััญชี ด้้านการสอบับััญชี ด้้านการบััญชีบัริหาร ด้้านการวิางระบับับััญชี 
ด้้านการบััญชีภาษีีอากร ด้้านการศ่ึกษีาแลืะเที่คโนโลืยีการบััญชี ปีระธานคณะกรรมการกำาหนด้ 
มาต่รฐานการบััญชี แลืะปีระธานคณะกรรมการจรรยาบัรรณ รวิมทัี่�งกรรมการทีี่�ได้้รับัการเลืือกตั่�ง 
จากทีี่�ปีระชุมใหญ่ รวิมทัี่�งสิ�น 17 คน 

	 คณะกรรมการสภาวิิชาชีพบััญชีได้้มีการประชุมเป็นประจำำาทุุกเดื้อน	เพื�อวิางแผน	หารือ	
มอบัหมาย	 และติิด้ติามงานของคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 และคณะทุำางานติ่าง	 ๆ 
ให้เป็นไปติามอำานาจำหน้าทีุ�ทีุ�กำาหนด้ไว้ิในมาติรา	7	แห่งพระราชบััญญัติิวิิชาชีพบััญชี	พ.ศ.	2547	
และเพื�อให้บัรรลุวัิติถุุประสงค์	 วิิสัยทัุศน์	 และพันธกิจำทีุ�กำาหนด้ไว้ิ	 อันจำะเกิด้ประโยชน์สูงสุด้ 
ต่ิอวิิชาชีพบััญชี	 สังคม	และประเทุศชาติิ	 โด้ยสรุปภาพรวิมของการด้ำาเนินงานติามพันธกิจำสำาหรับั 
รอบัปี	2562	มีดั้งต่ิอไปนี�

สร้างและพัฒนา
มาตรฐานทางวิ ิชาช ีพบััญชี 
เพ ่ �อให้ ้ เป ็นที �ยอมรับัทั �ง
ภายในประเทศและระดัับัสากล 

 การพัฒินามาต่รฐานสำาหรับัการ 
ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีให้อย่้ในระด้ับัสากลื 
ถืุอเป็ีนพันธกิจหลัืกของสภาวิิชาชีพบััญชี 
เพื�อให้เกิด้ควิามโปีร่งใสเป็ีนทีี่�ยอมรับัใน 
ระด้ับันานาปีระเที่ศึ แลืะสร้างควิามเชื�อมั�น 
ต่่อการใช้บัริการวิิชาชีพ อันจะส่งผู้ลืดี้ต่่อ
เศึรษีฐกิจโด้ยรวิมของปีระเที่ศึ นอกจากนี� 
สภาวิิชาชีพบััญชียังมีหน้าทีี่�แลืะควิามรับัผิู้ด้ชอบั
ในการด้ำาเนินการในฐานะสมาชิกของ IFRS 
Foundation (The International Financial 
Reporting Standards Foundation) แลืะ
สมาพันธ์นักบััญชีโลืก (International 
Federation of Accountants : IFAC) 
ในการพัฒินามาต่รฐานวิิชาชีพบััญชีของไที่ย 
ให้อย่้ในระดั้บัสากลื อันปีระกอบัด้้วิย

1 ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

	 สภาวิิชาชีพบััญชีได้้กำาหนด้ทิุศทุางการนำา
มาติรฐานการรายงานทุางการเงิน	(มาติรฐานฯ) 
มาใช้ในประเทุศไทุยและมี	 Roadmap	 คือ 
มาติรฐานฯ	 แติ่ละฉบัับัจำะมีผลบัังคับัใช ้
ในประเทุศไทุยภายหลังมาติรฐานการรายงาน 
ทุางการเงินระหว่ิางประเทุศ	(IFRS)	มีผลบัังคับั
ใช้แล้วิ	1	ปี	โด้ยในปี	2562	ได้้จัำด้ทุำาและปรับัปรุง
มาติรฐานการรายงานทุางการเงิน	การตีิควิาม
ติามมาติรฐานการ บััญชีและแนวิปฏิิ บัั ติิ 
ทุางการบััญชี	จำานวิน 58 ฉบัับั

		 อย่างไรก็ติาม	 นอกเหนือจำากการ
กำาหนด้มาติรฐานฯ	 ให้เป็นไปติามมาติรฐาน
สากลแล้วิ	สภาวิิชาชีพบััญชี	ได้้ติระหนักถึุงปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิิบััติิติามมาติรฐานฯ	ของ
ทุุกภาคส่วิน	 โด้ยได้้จัำด้สัมมนาพิจำารณ์และ
ประชุมกลุ่มยอ่ย	เพื�อสร้างควิามเข้าใจำและรับัฟััง

ควิามเห็นจำากผู้ทีุ�เกี�ยวิข้องอย่างทัุ�วิถึุง	 เพื�อ
พัฒนามาติรฐานฯ	ให้มคีวิามสอด้คล้องกับับัริบัทุ
ของประเทุศไทุย	อันจำะทุำาให้รายงานทุางการเงิน
ของกิจำการภายในประเทุศมีคุณภาพ	เชื�อถืุอได้้	
และเป็นไปในรูปแบับัและทิุศทุางเดี้ยวิกัน	รวิมถึุง
สามารถุเปรียบัเทีุยบัได้้ในระดั้บัสากล

2) มาตรฐานการสอบับััญชี

	 สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ด้ำาเนินการแปล 
มาติรฐานการสอบับััญชี	มาติรฐานงานสอบัทุาน
มาติรฐานงานทุี � ให้ควิามเชื�อมั�น	มาติรฐาน
งานบัริการเกี�ยวิเนื�อง	และคำาอธิบัายวิิธีปฏิิบััติิงาน
ติรวิจำสอบัระหว่ิางประเทุศ	 และเผยแพร่
มาติรฐานเหล่านั�น	 เพื�อให้ผู้สอบับััญชีและ 
ผู้ทีุ�เกี�ยวิข้องสามารถุศึกษา	และนำาไปใช้ในการ
ปฏิิบััติิงานได้้อย่างเหมาะสม	จำำานวิน	47	ฉบัับั

3) มาตรฐานการศึกษา

 สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ส่งเสริมสถุาบััน 
การศึกษาจัำด้การเรียนการสอนในหลักสูติร
วิิชาการบััญชีให้เป็นไปติามมาติรฐานสากล 
เพื�อสร้างบุัคลากรทีุ�มีคุณภาพเข้าสู่วิิชาชีพบััญชี
ในอนาคติ	โด้ยส่งผู้แทุนเข้าร่วิมการพัฒนาหลักสูติร
ปริญญาติรี	จำานวิน 33 แห่ง	หลักสูติรปริญญาโทุ
จำานวิน 3 แห่ง	และหลักสูติรเทุคโนโลยีบััณฑิิติ
การบััญชี	จำานวิน 19 แห่ง และให้การรับัรอง
หลักสูติรทุางการบััญชีทัุ�งหลักสูติรปริญญาติรี	
ปริญญาโทุ	และเทุคโนโลยีบััณฑิิติ	 (การบััญชี)		
แก่สถุาบัันการศึกษาทัุ�วิประเทุศ	จำานวิน 21 แห่ง
รวิม 21 หลัืกส้ต่ร	และรับัรองคุณวุิฒิการศึกษา
เป็นรายบุัคคล	10 ราย 

4) จำรรยาบัรรณของผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

	 สภาวิิชาชีพบััญชีได้้จัำด้ทุำาคู่มือประมวิล
จำรรยาบัรรณของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี 
ทีุ� เป็นไปติามมาติรฐานสากลและเผยแพร่ 
บันเว็ิบัไซต์ิสภาวิิชาชีพบััญชี	
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พัฒนาและส่งเสริม
ควิามร้้ทางการบััญชีและศาสตร์ที�เกี�ยวิข้อง 
ให้้แก่ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพ เพ่�อเป็นกลไกสำคัญ 
ในการสนับัสนุนเศรษฐกิจำของประเทศ

 นอกจากภารกิจสำาคัญในการพัฒินามาต่รฐาน 
วิิชาชีพด้้านต่่าง ๆ ให้เป็ีนสากลืแล้ืวิ สภาวิิชาชีพบััญชี 
ได้้ให้เล็ืงเห็นควิามสำาคัญของการเปีลีื�ยนแปีลืงเที่คโนโลืยี 
ทีี่�เป็ีนไปีอย่างรวิด้เร็วิ สภาวิิชาชีพบััญชีจ่งมอบัหมาย 
ให้คณะกรรมการชุด้ต่่าง ๆ เส ริมสร้างศัึกยภาพ 
ของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีทัี่�งในส่วินกลืาง แลืะส่วินภ้มิภาค 
ให้ก้าวิทัี่นต่่อสถุานการณ์ทัี่�ง 13 สาขา โด้ยการพัฒินา 
หลัืกส้ต่รอบัรมในศึาสต่ร์ต่่าง ๆ  เพิ�มเติ่มจากด้้านการบััญชี 
แลืะการสอบับััญชี อาทิี่ โครงการพัฒินานักบััญชีบัริหาร 
ซ่ึ่�งได้้นำาหลัืกส้ต่รของ Chartered Institute of  
Management Accountants (CIMA) มาปีรับัใช้ 
กับัการที่ำางานของปีระเที่ศึไที่ย โครงการนักบััญชีภาษีีอากร 
การจัด้ที่ำาค่้มือข้อแต่กต่่างระหวิ่างหลัืกการด้้านบััญชี 
กับัภาษีีอากร โครงการปีระกาศึนียบััต่รการรายงาน 
ที่างการเงินไที่ย (Dip TFR) โครงการแปีลืหนังสือ  
Enterprise Risk Management -Integrating with 
Strategy and Performance (COSO ERM 2017)  
แลืะจัด้อบัรมหลัืกส้ต่รกระด้าษีที่ำาการเพื�อมาต่รการต่่อต้่าน 
การคอร์รัปีชันในองค์กร เป็ีนต้่น 

	 อย่างไรก็ติาม	เพื�อให้ผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้รับั
การอบัรมควิามรู้ด้้านต่ิาง	ๆ 	อยา่งมีคุณภาพ	สภาวิิชาชีพบััญชี 
จึำงพิจำารณาให้ควิามเห็นชอบัผู้จำัด้การอบัรมหรือการประชุม
สัมมนา	 หลักสูติร	 และวิิทุยากร 18 หน่วิยงาน และ 
ให้ควิามเห็นชอบัหลักสูติร	และวิิทุยากรการอบัรมหรือสัมมนา

เพื�อพัฒนาควิามรู้ ต่ิอเนื�องทุางวิิชาชีพ	 (CPD)	 ของ 
ผู้สอบับััญชีรับัอนุญาติและผู้ทุำาบััญชีติามทีุ�กำาหนด้ไว้ิใน 
ข้อบัังคับัหรือประกาศสภาวิิชาชีพบััญชีสำาหรับัผู้เข้าอบัรม 
หรือสัมมนา	ทัุ�งในและต่ิางประเทุศ	รวิม 4,960 หลัืกส้ต่ร

เป็นศ้นย์รวิมองค์ควิามร้้ 
เกี�ยวิกับัวิิชาชีพบััญชี เพ่�อให้้คำปรึกษา 
แก่ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีและผู้้้ใช้งบัการเงิน

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ด้ำาเนินโครงการให้คำาปรึกษา
ด้้านบััญชีแก่ผู้ประกอบัการขนาด้กลางและขนาด้ย่อม	ด้ำาเนิน 
โครงการคลินิก	TSQC1	และติอบัข้อหารือต่ิาง	ๆ 	โด้ยได้้จัำด้ทุำา 
แ ล ะ เ ผ ย แพ ร่ ป ร ะ เ ด็้ น ถุ า ม - ติ อบั ด้้ า น ม า ติ ร ฐ า น 
การบััญชี	บันเว็ิบัไซต์ิสภาวิิชาชีพบััญชี	 เพื�อให้ผู้ประกอบั 
วิิชา ชีพบััญชีใช้ เ ป็นแนวิทุางในการปฏิิ บัั ติิ งานติาม 
ควิามเหมาะสมและอีกภารกิจำสำาคัญของสภาวิิชาชีพบััญชี 
คือการสนับัสนุนและเสริมสร้างควิามเข้มแข็งให้แก่วิิสาหกิจำ 
ขนาด้กลางและขนาด้ย่อมให้มีการจำัด้ทุำาบััญชีทีุ�ถูุกต้ิอง 
ติามมาติรฐานการบััญชีและสะด้วิกต่ิอการใช้งาน	โด้ยการพัฒนา 
ซอฟัต์ิแวิร์ทุางบััญชี	“แอปีพลิืเคชัน SME สบัายใจ” 
ทีุ� ใ ช้ ง านบันโทุร ศัพ ท์ุ มือ ถืุอ 	 และ จัำด้การอบัรมใ ห้ 
แก่กลุ่มเป้าหมายทัุ�วิประเทุศ	โด้ยคาด้ว่ิาจำะเปิด้การใช้งาน 
แอปพลิเคชันดั้งกล่าวิอย่างเต็ิมรูปแบับัในปี	2563

	 นอกจำากนี�	สภาวิิชาชีพบััญชีได้้จัำด้ทุำาและเผยแพร่
บัทุควิามทุางวิิชาการบััญชแีละศาสติร์อื�นทีุ�เกี�ยวิข้อง	อันเป็น
ประโยชน์ต่ิอผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีผ่านจำด้หมายข่าวิ 
สภาวิิชาชีพบััญชีและวิารสารสภาวิิชาชีพบััญชี
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พัฒนาและส่งเสริม
ควิามร้้ทางการบััญชีและศาสตร์ที�เกี�ยวิข้อง 
ให้้แก่ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพ เพ่�อเป็นกลไกสำคัญ 
ในการสนับัสนุนเศรษฐกิจำของประเทศ

 นอกจากภารกิจสำาคัญในการพัฒินามาต่รฐาน 
วิิชาชีพด้้านต่่าง ๆ ให้เป็ีนสากลืแล้ืวิ สภาวิิชาชีพบััญชี 
ได้้ให้เล็ืงเห็นควิามสำาคัญของการเปีลีื�ยนแปีลืงเที่คโนโลืยี 
ทีี่�เป็ีนไปีอย่างรวิด้เร็วิ สภาวิิชาชีพบััญชีจ่งมอบัหมาย 
ให้คณะกรรมการชุด้ต่่าง ๆ เส ริมสร้างศัึกยภาพ 
ของผู้้้ปีระกอบัวิิชาชีพบััญชีทัี่�งในส่วินกลืาง แลืะส่วินภ้มิภาค 
ให้ก้าวิทัี่นต่่อสถุานการณ์ทัี่�ง 13 สาขา โด้ยการพัฒินา 
หลัืกส้ต่รอบัรมในศึาสต่รต่์่าง ๆ  เพิ�มเติ่มจากด้้านการบััญชี 
แลืะการสอบับััญชี อาทิี่ โครงการพัฒินานักบััญชีบัริหาร 
ซ่ึ่�งได้้นำาหลัืกส้ต่รของ Chartered Institute of  
Management Accountants (CIMA) มาปีรับัใช้ 
กับัการที่ำางานของปีระเที่ศึไที่ย โครงการนักบััญชีภาษีีอากร 
การจัด้ที่ำาค่้มือข้อแต่กต่่างระหวิ่างหลัืกการด้้านบััญชี 
กับัภาษีีอากร โครงการปีระกาศึนียบััต่รการรายงาน 
ที่างการเงินไที่ย (Dip TFR) โครงการแปีลืหนังสือ  
Enterprise Risk Management -Integrating with 
Strategy and Performance (COSO ERM 2017)  
แลืะจัด้อบัรมหลัืกส้ต่รกระด้าษีที่ำาการเพื�อมาต่รการต่่อต้่าน 
การคอร์รัปีชันในองค์กร เป็ีนต้่น 

	 อย่างไรก็ติาม	เพื�อให้ผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีได้้รับั
การอบัรมควิามรู้ด้้านต่ิาง	ๆ 	อยา่งมีคุณภาพ	สภาวิิชาชีพบััญชี 
จึำงพิจำารณาให้ควิามเห็นชอบัผู้จำัด้การอบัรมหรือการประชุม
สัมมนา	 หลักสูติร	 และวิิทุยากร 18 หน่วิยงาน และ 
ให้ควิามเห็นชอบัหลักสูติร	และวิิทุยากรการอบัรมหรือสัมมนา

เพื�อพัฒนาควิามรู้ ต่ิอเนื�องทุางวิิชาชีพ	 (CPD)	 ของ 
ผู้สอบับััญชีรับัอนุญาติและผู้ทุำาบััญชีติามทีุ�กำาหนด้ไว้ิใน 
ข้อบัังคับัหรือประกาศสภาวิิชาชีพบััญชีสำาหรับัผู้เข้าอบัรม 
หรือสัมมนา	ทัุ�งในและต่ิางประเทุศ	รวิม 4,960 หลัืกส้ต่ร

เป็นศ้นย์รวิมองค์ควิามร้้ 
เกี�ยวิกับัวิิชาชีพบััญชี เพ่�อให้้คำปรึกษา 
แก่ผู้้้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีและผู้้้ใช้งบัการเงิน

สภาวิิชาชีพบััญชีได้้ด้ำาเนินโครงการให้คำาปรึกษา
ด้้านบััญชีแก่ผู้ประกอบัการขนาด้กลางและขนาด้ย่อม	ด้ำาเนิน 
โครงการคลินิก	TSQC1	และติอบัข้อหารือต่ิาง	ๆ 	โด้ยได้้จัำด้ทุำา 
แ ล ะ เ ผ ย แพ ร่ ป ร ะ เ ด็้ น ถุ า ม - ติ อบั ด้้ า น ม า ติ ร ฐ า น 
การบััญชี	บันเว็ิบัไซต์ิสภาวิิชาชีพบััญชี	 เพื�อให้ผู้ประกอบั 
วิิชา ชีพบััญชีใช้ เ ป็นแนวิทุางในการปฏิิ บัั ติิ งานติาม 
ควิามเหมาะสมและอีกภารกิจำสำาคัญของสภาวิิชาชีพบััญชี 
คือการสนับัสนุนและเสริมสร้างควิามเข้มแข็งให้แก่วิิสาหกิจำ 
ขนาด้กลางและขนาด้ย่อมให้มีการจำัด้ทุำาบััญชีทีุ�ถูุกต้ิอง 
ติามมาติรฐานการบััญชีและสะด้วิกต่ิอการใช้งาน	โด้ยการพัฒนา 
ซอฟัต์ิแวิร์ทุางบััญชี	“แอปีพลิืเคชัน SME สบัายใจ” 
ทีุ� ใ ช้ ง านบันโทุร ศัพ ท์ุ มือ ถืุอ 	 และ จัำด้การอบัรมใ ห้ 
แก่กลุ่มเป้าหมายทัุ�วิประเทุศ	โด้ยคาด้ว่ิาจำะเปิด้การใช้งาน 
แอปพลิเคชันดั้งกล่าวิอย่างเต็ิมรูปแบับัในปี	2563

	 นอกจำากนี�	สภาวิิชาชีพบััญชีได้้จัำด้ทุำาและเผยแพร่
บัทุควิามทุางวิิชาการบััญชแีละศาสติร์อื�นทีุ�เกี�ยวิข้อง	อันเป็น
ประโยชน์ต่ิอผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชีผ่านจำด้หมายข่าวิ 
สภาวิิชาชีพบััญชีและวิารสารสภาวิิชาชีพบััญชี
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เป็็นตััวแทน
ของผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพบัญชี 
ในการร่วมมือกับหน่วยงานตั่าง ๆ 
ทั้้�งภายในประเทั้ศและระดั้บสากล

	 เน่ื่�องจากการพััฒนื่าวิิชาชพีับััญชีจำาเป็็นื่ต้้องอาศััย
ควิามร่วิมม่อจากหลายภาคส่่วินื่	ส่ภาวิิชาชีพับััญชีจึงได้้ทำำา 
ควิามร่วิมม่อในื่การด้ำาเนิื่นื่การเร่�องต่้าง	ๆ	และเป็็นื่ผู้้้แทำนื่ 
ผู้้้ป็ระกอบัวิิชาชีพับััญชีในื่การแส่ด้งควิามคิด้เห็นื่กับัหน่ื่วิยงานื่
ทีำ�เกี�ยวิข้้องทัำ�งในื่ป็ระเทำศัและต่้างป็ระเทำศัอยา่งต่้อเน่ื่�อง	อาทิำ
ร่วิมกับัส่ำานัื่กงานื่คณะกรรมการกำากับัหลักทำรัพัย์	 และ 
ต้ลาด้หลักทำรัพัย์	 ต้ลาด้หลักทำรัพัย์แห่งป็ระเทำศัไทำย 
กรมพััฒนื่าธุุรกิจการค้า	กรมส่รรพัากร	ส่มาคมส่่งเส่ริม 
ส่ถาบัันื่กรรมการบัริษััทำไทำย	(IOD)	ธุนื่าคารแห่งป็ระเทำศัไทำย 
International	of	Federation	of	Accountants	(IFAC),	
ASEAN	 Federation	 of	 Accountants	 (AFA)	 และ 
Chartered	 Institute	of	Management	Accountants	
(CIMA)	เป็็นื่ต้้นื่

ส่งเสริมและกำก้บ
ผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพบัญชีให�มีจรรยาบรรณ 
วิิชาชีพ เป็นองค์์กรวิิชาชีพบ้ญชี 
ทั้ี�มีระบบการจั้ดัการทั้ี�ทั้้นสม้ย 
และให้้บริการอย่างมืออาชีพ

	 คณะกรรมการส่ภาวิิชาชีพับััญชีได้้ต้ระหนื่ักถึง 
ควิามส่ำาคัญข้องการส่่งเส่ริมและกำากับัผู้้้ป็ระกอบัวิิชาชีพั
บััญชีให้มีจรรยาบัรรณวิิชาชีพั	 เพ่ั�อให้ผู้้้ป็ระกอบัวิิชาชีพั 
บััญชีได้้รับัควิามเช่�อถ่อและเช่�อมั�นื่จากผู้้ใ้ช้บัริการทำางวิิชาชพีั
โด้ยคณะกรรมการจรรยาบัรรณได้้ทำำาหน้ื่าทีำ�พิัจารณา 
จรรยาบัรรณข้องผู้้ป้็ระกอบัวิิชาชพีับััญชีเม่�อมีผู้้้กล่าวิหาหร่อ
ป็รากฏต่้อคณะกรรมการจรรยาบัรรณ	 และจัด้ให้มี 
การอบัรมข้้อบัังคับัส่ภาวิิชาชีพับััญชีว่ิาด้้วิยจรรยาบัรรณข้อง
ผู้้้ป็ระกอบัวิิชาชีพับััญชี	 พั.ศั.	 2561	 เพ่ั�อส่ร้างควิามร้้ 
ควิามเข้้าใจในื่ข้้อบัังคับัดั้งกล่าวิทัำ�งในื่ส่่วินื่กลางและส่่วินื่
ภ้มิภาค	และป็ระชาสั่มพัันื่ธ์ุผู่้านื่บัทำควิาม	รวิมถึงให้กำาหนื่ด้
ไว้ิเป็็นื่หัวิข้้อหนึื่�งในื่ทุำกหลักส้่ต้รอบัรมข้องการพััฒนื่าควิามร้้ 
ต่้อเน่ื่�องทำางวิิชาชีพั	ต้ลอด้จนื่จดั้การอบัรมใหค้วิามร้้เกี�ยวิกับั
จรรยาบัรรณวิิชาชีพัแก่ผู้้้ส่อบับััญชีรับัอนืุ่ญาต้รายใหม่ 
การป็ฏิบััติ้หน้ื่าทีำ�อย่างมีป็ระสิ่ทำธิุภาพัและได้้รับัการยอมรับั 
จากส่าธุารณชนื่

	 นื่อกจากการด้ำาเนิื่นื่งานื่ข้้างต้้นื่แล้วิ	ส่ภาวิิชาชีพับััญชี
ได้้ให้ควิามส่ำาคัญด้้านื่การให้บัริการทีำ�ดี้แก่ส่มาชิก	โด้ยเร่งพััฒนื่า
ระบับัเทำคโนื่โลยีส่ารส่นื่เทำศัและการจัด้การฐานื่ข้้อม้ล 
ผู้้้ป็ระกอบัวิิชาชีพับััญชีทัำ�งรายบุัคคลและนิื่ติ้บุัคคลให้เป็็นื่ 
ปั็จจุบัันื่และถ้กต้้อง	เพ่ั�อให้ส่มาชิกและผู้้้ส่นื่ใจทัำ�วิไป็ส่ามารถ
ทำำาธุุรกรรมและส่่บัค้นื่ข้้อม้ลทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัวิิชาชีพับััญชี 
ได้้ส่ะด้วิกและรวิด้เร็วิยิ�งขึ้�นื่	 อาทำิ	 ระบับัการต้รวิจส่อบั 
ส่ถานื่ภาพัข้องผู้้้ส่อบับััญชีรับัอนุื่ญาต้	การชำาระค่าส่มาชิก 
หร่อค่าอบัรมผู่้านื่ระบับัออนื่ไลน์ื่	 การเพิั�ม ช่องทำาง 
การป็ระชาส่มัพัันื่ธ์ุข้้อม้ลข่้าวิส่ารทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัวิิชาชีพับััญชี
ผู่้านื่	Social	Media	และเส่ริมส่ร้างควิามสั่มพัันื่ธ์ุทีำ�ดี้ระหว่ิาง
ส่ภาวิิชาชีพับััญชีและผู้้้ป็ระกอบัวิิชาชีพับััญชี	โด้ยจัด้กิจกรรม
เดิ้นื่วิิ�งการกุศัล	Bunchee	Run	2019	รวิมพัลคนื่บััญชี	(Run	
for	Charity)	 เม่�อวัินื่ทีำ�	 17	พัฤศัจิกายนื่	2562	และจัด้ 
โครงการ	One	Day	Trip	เป็็นื่ต้้นื่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 นื่อกจากนีื่�	 ส่ภาวิิชาชีพับััญชียังให้ควิามส่ำาคัญ 
ด้้านื่การพััฒนื่าบุัคลากรข้ององค์กรให้มีศัักยภาพัพัร้อม 
ส่นัื่บัส่นุื่นื่ภารกิจต่้าง	ๆ	ข้องส่ภาวิิชาชีพับััญชีให้ส่ำาเร็จลุล่วิง
ด้้วิยดี้	 โด้ยกำาหนื่ด้ให้บุัคลากรข้ององค์กรต้้องเข้้ารับัการ 
ฝึึกอบัรมในื่หัวิข้้อทีำ�เหมาะส่มกับัภาระงานื่อยา่งน้ื่อยปีีละ 12 
ช่ั่�วโมง และป็รบััป็รุงขั้�นื่ต้อนื่การป็ฏบัิัติ้งานื่ใหมี้ป็ระสิ่ทำธิุภาพั
มากขึ้�นื่อย่างส่มำ�าเส่มอ	

	 ทัำ� ง นีื่� 	 ร ายละ เ อียด้ผู้ลการด้ำา เ นิื่นื่งานื่ข้อง 
ส่ภาวิิชาชีพับััญชีดั้งกล่าวิข้้างต้้นื่	ป็ระกอบัด้้วิยผู้ลการด้ำาเนิื่นื่
งานื่ข้องคณะกรรมการ	คณะอนุื่กรรมการ	และคณะทำำางานื่
ชุด้ต่้าง	ๆ	ดั้งนีื่�

4

5
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เร่ื่�อง ฉบ่ับัท่ี่�

ส่รุป็ส่าระส่ำาคัญจากการเส่วินื่า	CPA	Conference	2018	 
Future	of	Audit

ฉบัับัทีำ�	75		ป็ระจำาเด่้อนื่มีนื่าคม	2562

มาต้รฐานื่การส่อบับััญชีในื่อนื่าคต้อันื่ใกล้ ฉบัับัทีำ�	76	ป็ระจำาเด่้อนื่เมษัายนื่	2562

คุณพัร้อมหร่อยัง...	กับัการต้รวิจส่อบัรายได้้ภายใต้้	TFRS	15? ฉบัับัทีำ�	77	ป็ระจำาเด่้อนื่พัฤษัภาคม	2562

การวิิเคราะห์กลุ่มข้้อม้ลข้นื่าด้ใหญ่กับัการต้รวิจส่อบัในื่ปั็จจุบัันื่ ฉบัับัทีำ�	78	ป็ระจำาเด่้อนื่มิถุนื่ายนื่	2562

วิิธีุแจ้งย่นื่ยันื่การลงลายม่อช่�อ ฉบัับัทีำ�	79	ป็ระจำาเด่้อนื่กรกฎาคม	2562

เค้าจะมากันื่แล้วิอ่านื่กันื่หร่อยัง..ISQM2 ฉบัับัทีำ�	79	ป็ระจำาเด่้อนื่กรกฎาคม	2562

ควิามเสี่�ยงในื่การป็ระเมินื่ควิามเสี่�ยง ฉบัับัทีำ�	80	ป็ระจำาเด่้อนื่สิ่งหาคม	2562

การส่อบับััญชีกับัการทุำจริต้ ฉบัับัทีำ�	81	ป็ระจำาเด่้อนื่กันื่ยายนื่	2562

ผู้ลกระทำบัข้องพัระราชบััญญัติ้คุ้มครองข้้อม้ลส่่วินื่บุัคคล 
พั.ศั.	2562	ต่้อส่ำานัื่กส่อบับััญชี

ฉบัับัทีำ�	83	ป็ระจำาเด่้อนื่พัฤศัจิกายนื่	2562

ข้้อควิรพิัจารณาในื่การเล่อกตั้วิอย่าง	(Sample	Size) 
การสั่งเกต้การณ์ต้รวิจนัื่บัสิ่นื่ค้าคงเหล่อกรณีทีำ�มีส่ถานื่ทีำ�จัด้เก็บัสิ่นื่ค้า 
จำานื่วินื่หลายแห่ง

ฉบัับัทีำ�	83	ป็ระจำาเด่้อนื่พัฤศัจิกายนื่	2562

หลักการและตั้วิอย่างแนื่วิทำางการต้รวิจส่อบัป็ระมาณการทำางบััญชี 
ทีำ�เกี�ยวิข้้องกับัการด้้อยค่าข้องเคร่�องม่อทำางการเงินื่ต้าม	TFRS	9

ฉบัับัทีำ�	84	ป็ระจำาเด่้อนื่ธัุนื่วิาคม	2562
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พั.ศั.	2566	
(2023)
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ลำ�ด่ับั Comment letters
ว่นท่ี่�นำ�ส่่ง 

IASB/AOSSG

1.

Comment	Letter:	IFRS	Standards	Exposure	
Draft	ED/2018/2	Onerous	Contracts	—	 
Cost	of	Fulfilling	a	Contract	Proposed	
amendments	to	IAS	37

12	มีนื่าคม
	2562

2.

Comment	Letter:	IFRS	Standards	Exposure	
Draft	ED/2019/1	-	Interest	Rate	Benchmark	
Reform	Proposed	amendments	to	IFRS	9	
and	IAS	39

10	กรกฎาคม
	2562

3.
Comment	Letter:	IFRS	Standards	 
Exposure	Draft	ED/2019/2	 
annual-improvements-2018-2020

10	กรกฎาคม
	2562

4.
Comment	Letter:	IFRS	Standards	Exposure	
Draft	ED/2019/3	reference	to	 
the	conceptual	framework	IFRS	3

10	กรกฎาคม
	2562

5.
Comment	Letter	:	IFRS	Standards	Exposure	
Draft	ED/2019/4	Amendments	to	IFRS	17

19	กันื่ยายนื่
	2562

6.

Comment	Letter:	IFRS	Standards	Exposure	
Draft	ED/2019/5	Deferred	tax	related	to	
assets	and	liabilities	arising	from	a	Single	
Transaction	IAS	12

17	ตุ้ลาคม
	2562

7.
Comment	Letter:	IFRS	Standards	Exposure	
Draft	ED/2019/6	Disclosure	of	Accounting	
Policies	IAS	1	and	IFRS	Practice	Statement	2

17	ตุ้ลาคม
	2562
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ลำ�ด่ับั ข้้อห�ร่ื่อเร่ื่�อง

1. ข้อหาร่อผู้้้อนุื่มัติ้งบัการเงินื่	(หนัื่งส่่อหาร่อลงวัินื่ทีำ�	13	กุมภาพัันื่ธ์ุ	2562)

2.
แนื่วิทำางการป็ฏิบััติ้ส่ำาหรับัมาต้รฐานื่การบััญชี	ฉบัับัทีำ�	19	กรณีป็รับัเงินื่ชด้เชย 
จาก	300	วัินื่	เป็็นื่	400	วัินื่	(หนัื่งส่่อหาร่อลงวัินื่ทีำ�	28	กุมภาพัันื่ธ์ุ	2562)

3.
ข้อควิามอนุื่เคราะห์คิด้คำานื่วิณด้อกเบีั�ยต้ามแถลงการณ์มาต้รฐานื่การบััญชี	(หนัื่งส่่อหาร่อ
ลงวัินื่ทีำ�	21	มีนื่าคม	2562)

4.
ข้อหาร่อแนื่วิทำางป็ฏิบััติ้ข้องมาต้รฐานื่การรายงานื่ทำางการเงินื่	ฉบัับัทีำ�	15 
เร่�อง	รายได้้จากสั่ญญาทีำ�ทำำากับัล้กค้า	(หนัื่งส่่อหาร่อลงวัินื่ทีำ�	7	มิถุนื่ายนื่	2562)

5.
ข้อหาร่อวิิธีุการรับัร้้รายได้้จากการออกและเส่นื่อข้ายโทำเคนื่ดิ้จิทัำล	(หนัื่งส่่อหาร่อ 
ลงวัินื่ทีำ�	28	มิถุนื่ายนื่	2562)

6.
การหาร่อป็ระเด็้นื่การบัันื่ทึำกบััญชี	กรณีข้ยายสั่มป็ทำานื่ทำางพิัเศัษัเน่ื่�องจากผู้ลข้อง 
ข้้อพิัพัาทำ	(หนัื่งส่่อหาร่อลงวัินื่ทีำ�	11	กรกฎาคม	2562)

7.
ข้อหาร่อการบัันื่ทึำกรับัร้้รายได้้ต้ามมาต้รฐานื่การบััญชีทีำ�เกี�ยวิข้้อง	(หนัื่งส่่อหาร่อลงวัินื่ทีำ�
	19	กรกฎาคม	2562)

8.
พิัจารณาข้้อหาร่อเร่�องป็ระเด็้นื่ผู้ลกระทำบัจากการบัังคับัใช้มาต้รฐานื่การรายงานื่ 
ทำางการเงินื่	ฉบัับัทีำ�	16	เร่�อง	สั่ญญาเช่า	(หนัื่งส่่อหาร่อลงวัินื่ทีำ�	3	กันื่ยายนื่	2562)

9.

ข้อควิามอนุื่เคราะห์ให้ควิามเห็นื่การรับัร้้รายการต้ามมาต้รฐานื่การบััญชี	ฉบัับัทีำ�	16 
รายการต้้นื่ทุำนื่ทีำ�เกิด้ขึ้�นื่จริงจากการจ้างเหมาร่�อถอนื่	ข้นื่ย้าย	ติ้ด้ตั้�งพัร้อมอุป็กรณ์ 
และทำด้ส่อบัป็ระสิ่ทำธิุภาพัเคร่�องจักรเดิ้ม	ณ	โรงงานื่ผู้ลิต้ยาส้่บัแห่งใหม่ข้องการยาส้่บั 
แห่งป็ระเทำศัไทำย	(หนัื่งส่่อหาร่อลงวัินื่ทีำ�	30	กันื่ยายนื่	2562)

10.
ข้อหาร่อในื่ควิามเข้้าใจเกี�ยวิกับัหนีื่�สิ่นื่ต้ามสั่ญญาเช่าต้ามมาต้รฐานื่การรายงานื่ 
ทำางการเงินื่	ฉบัับัทีำ�	16	เร่�องสั่ญญาเช่า	(หนัื่งส่่อหาร่อลงวัินื่ทีำ�	14	พัฤศัจิกายนื่	2562)
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ปีี จำำ�นวน (รื่�ย)
จำำ�แนกปีรื่ะเภที่ผู้้้ถู้กกล่�วห� (รื่�ย)

ผู้้้ส่อบับ่ัญช่ั่ ผู้้้ที่ำ�บ่ัญช่ั่ อ่�นๆ

2560 31 11 13 7

2561 37 12 14 11

2562 68 33 21 14

รื่วม 136 56 48 32
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1. กรื่ณ่ีดัำ�เนินคด่ัที่�งอ�ญ�ก่บับุัคคลท่ี่�ฝ่่�ฝื่น พ.รื่.บั.วิชั่�ช่ั่พบ่ัญช่ั่ พ.ศ. 2547 ต�มม�ตรื่� 44
จำำ�นวน 4 รื่�ย

1.1	กลุ่มทีำ�อย้่ระหว่ิางรวิบัรวิมเอกส่ารหลักฐานื่เพ่ั�อแจ้งควิามร้องทุำกข์้ จำานื่วินื่			0			ราย	

1.2	กลุ่มทีำ�ด้ำาเนิื่นื่การแจ้งควิามร้องทุำกข์้ต่้อพันัื่กงานื่ส่อบัส่วินื่แล้วิ จำานื่วินื่			3			ราย

1.3	กลุ่มทีำ�ศัาลได้้มีคำาพิัพัากษัาแล้วิ จำานื่วินื่			1			ราย	

2. กรื่ณ่ีดัำ�เนินคด่ัที่�งอ�ญ�ก่บันิติบุัคคลท่ี่�ฝ่่�ฝื่น พ.รื่.บั.วิชั่�ช่ั่พบ่ัญช่ั่ พ.ศ. 2547 ต�มม�ตรื่� 11 และ 72 
    จำำ�นวน 2 รื่�ย

2.1	กลุ่มทีำ�อย้่ระหว่ิางรวิบัรวิมเอกส่ารหลักฐานื่เพ่ั�อแจ้งควิามร้องทุำกข์้ จำานื่วินื่			0			ราย	

2.2	กลุ่มทีำ�ด้ำาเนิื่นื่การแจ้งควิามร้องทุำกข์้ต่้อพันัื่กงานื่ส่อบัส่วินื่แล้วิ จำานื่วินื่			0				ราย

2.3	กลุ่มทีำ�ศัาลได้้มีคำาพิัพัากษัาแล้วิ จำานื่วินื่			2				ราย	

3. กรื่ณ่ีดัำ�เนินคด่ัที่�งอ�ญ�ก่บับุัคคลท่ี่�ฝ่่�ฝื่น พ.รื่.บั.วิชั่�ช่ั่พบ่ัญช่ั่ พ.ศ. 2547 ต�มม�ตรื่� 37 และ 70      
    จำำ�นวน 3 รื่�ย

3.1	กลุ่มทีำ�อย้่ระหว่ิางรวิบัรวิมเอกส่ารหลักฐานื่เพ่ั�อแจ้งควิามร้องทุำกข์้ จำานื่วินื่			2				ราย	

3.2	กลุ่มทีำ�ด้ำาเนิื่นื่การแจ้งควิามร้องทุำกข์้ต่้อพันัื่กงานื่ส่อบัส่วินื่แล้วิ จำานื่วินื่			1			ราย

3.3	กลุ่มทีำ�ศัาลได้้มีคำาพิัพัากษัาแล้วิ จำานื่วินื่			0			ราย	

83รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



      
  

      

      
      

 

84 TFAC Annual Report 2019



85รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



คร่ื่�งท่ี่� ว่นท่ี่�จ่ำดัอบัรื่ม ว่นท่ี่�จ่ำดัที่ดัส่อบั
จำำ�นวน (รื่�ย)

ผู้้้ส่ม่ครื่
อบัรื่ม

ผู้้้เข้้� 
ที่ดัส่อบั

ผู้้้ผู่้�น 
ก�รื่ที่ดัส่อบั

ผู้้้ไม่ผู่้�น 
ก�รื่ที่ดัส่อบั

13	(1/2562) 17-18	พัฤษัภาคม		2562 25	พัฤษัภาคม	2562 32 21 2 19

14	(2/2562) - 25	สิ่งหาคม	2562 - 14 2 12

15	(3/2562) 9-10	พัฤศัจิกายนื่	2562 23	พัฤศัจิกายนื่	2562 33 13 5 8

คร่ื่�งท่ี่� ว่นท่ี่�จ่ำดัที่ดัส่อบั

จำำ�นวน (รื่�ย)

เข้้�ที่ดัส่อบั ผู่้�นก�รื่ 
ที่ดัส่อบั

1/2562 วัินื่ทีำ�	23	มีนื่าคม	2562 98 85

2/2562 วัินื่ทีำ�	22	มิถุนื่ายนื่	2562 131 131

3/2562 วัินื่ทีำ�	31	สิ่งหาคม	2562 129 99

4/2562 วัินื่ทีำ�	26	ตุ้ลาคม	2562 95 83

รื่วม 453 398

86 TFAC Annual Report 2019



87รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



88 TFAC Annual Report 2019



89รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



90 TFAC Annual Report 2019



91รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



92 TFAC Annual Report 2019



93รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



94 TFAC Annual Report 2019



95รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



96 TFAC Annual Report 2019



97รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



 

98 TFAC Annual Report 2019



99รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



100 TFAC Annual Report 2019



101รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



102 TFAC Annual Report 2019



 

                                         

 

  

103รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



104 TFAC Annual Report 2019



 ¾  
 ¾  

 

 ¾  
 

 

 ¾  

 ¾ 
 ¾  

 ¾  

105รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



106 TFAC Annual Report 2019



107รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



108 TFAC Annual Report 2019



109รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



110 TFAC Annual Report 2019



111รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



112 TFAC Annual Report 2019



113รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



114 TFAC Annual Report 2019



115รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



116 TFAC Annual Report 2019



117รายงานประจำ ปีสภาวิชาชีพบัญชี 2562



118 TFAC Annual Report 2019



งบการเงิน
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สภาวิิชาชีพบััญชี ในพระบัรมราชูปถััมภ์

งบัการเงิน

และ

รายงานของผู้สอบับััญชีรับัอนุญาต

ส�าหรับัปีสิ้นสุด วิันที่ 31 ธันวิาคม 2562
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