




Vision
“เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง 

และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย 

เป็นสากลและมีจรรยาบรรณ”



สรา้งและพฒันามาตรฐานทางวชิาชีพบัญชี 
เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรบัทัง้ภายในประเทศ และระดบัสากล

พฒันาและสง่เสริมความรูท้างการบัญชีและศาสตร์ 
ที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี 

ใหมี้ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกส�าคญั 

ในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นศนูยร์วมองคค์วามรูด้า้นวชิาชีพบญัชี 
เพื่อใหค้�าปรกึษาแกผู้่ประกอบวิชาชีพบญัชีและผูใ้ช้งบการเงนิ 

เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี ในการรว่มมอื 
กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในประเทศและระดบัสากล 

สง่เสริมและก�ากับผูป้ระกอบวชิาชีพบัญชี 
ใหมี้จรรยาบรรณวชิาชีพเป็นองคก์รวิชาชีพบญัชี 
ที่มรีะบบการจดัการท่ีทนัสมัย และใหบ้ริการ 

อยา่งมืออาชีพ
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ยุทธศ
าสตร

์

พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้มีความรู้ด้านบัญชี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

1
ก�ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพบัญชี 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
ตำมบริบทของประเทศไทย1

22

55
พัฒนาโครงสร้าง 
การบริหารจัดการและ
บุคลากรสภาวิชาชีพบัญชี

ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
รวมทัง้สถาบันการศึกษา เพื่อให้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินได้รับการยอมรับ 44

ส่งเสริมและก�ำกับผู้ประกอบ 
วิชำชีพบัญชีให้ปฏิบัติงำน
อย่ำงมีจรรยำบรรณ33

สารบัญ
P. 6

สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี
P. 8

โครงสร้างตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

P. 9
โครงสร้างคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชี

P. 10
รายนามคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชี

P. 14
สถิติการเข้าร่วมประชุม 

P. 15
โครงสร้างองค์กรสภาวิชาชีพบัญชี 

P. 18
สถิติสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

P. 20
สรุปผลการจัดอบรมสัมมนา

P. 22
ประมวลภาพกิจกรรมที่ส�าคัญ

งบการเงิน
(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

P. 35
ด้านการท�าบัญชี

P. 39
ด้านการสอบบัญชี

P. 48
ด้านการบัญชีบริหาร

P. 52
ด้านการวางระบบบัญชี

P. 55
ด้านการบัญชีภาษีอากร

P. 59
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

P. 65
ด้านมาตรฐานการบัญชี

P. 75
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

P. 79
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

P. 85
ด้านงานต่างประเทศ

P. 87
ด้านอื่น ๆ 

สรุปผลการด�าเนินงาน 

P. 113

ภาคผนวก
มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน

กฎหมาย ข้อก�าหนด และข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน
P. 157

P. 167ข้อมูลติดต่อ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส�านักงานใหญ่ และส�านักงานสาขา 
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เรียน   ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน

 ผมและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้ด�าเนินงานในปีท่ี 2 
ผ่านพ้นอย่างรวดเร็ว โดยยังคงมุ ่งเน้นการขับเคลื่อนสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ (สภาวชิาชีพบญัชีฯ) ให้เป็นองค์กรทีเ่สรมิสร้างและพฒันา
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัยเป็นสากล และมีจรรยาบรรณ 
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง

 ในปี 2561 ที่ผ ่านมา ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สืบเน่ืองมาจากกระแสดิจิทัลที่กระจายไปทุกบริบท
ของสงัคม รวมไปถงึความตืน่ตัวของภาครฐัในเรือ่งของดจิิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ 
(Digital Transformation) จึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภาคธุรกิจ 
ในการเข้าสูด่จิทิลัมากยิง่ขึน้ เมือ่ลกัษณะการท�าธรุกจิเปลีย่นแปลงไป จงึส่งผล 
ให้การบรหิารจดัการด้านบญัชย่ีอมเปล่ียนแปลงตาม ขณะนีส้ภาวชิาชพีบญัชฯี  
จึงต้องเร่ง “ขับเคลื่อนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ 4.0” โดยการศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพบัญชีในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้นักบัญชี 
มคีวามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลาย รวมไปถงึการพฒันาเครือ่งมอืและแนวทาง
มาช่วยอ�านวยความสะดวกในการจดัท�าบญัชเีพ่ือตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ในยุคปัจจุบัน ผมขอใช้โอกาสน้ีกล่าวสรุปถึงภารกิจที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ  
ได้ผลักดันและต่อยอด ดังนี้

  เทคโนโลยีเพื่อบัญชีเดียว

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ เล็งเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของมาตรการ
บัญชีเดียวแก่ผู้ประกอบการ จึงพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการบริหาร
จัดการบัญชี “แอปพลิเคชัน SME สบายใจ” เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ให้สามารถจัดการ
บัญชีของธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน นอกจากนี ้
ภายในแอปพลเิคชนัยงัสอดแทรกข่าวสาร สาระความรูท้างด้านภาษ ีการบรหิาร 
เทคนคิการคดิต้นทนุ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีเพือ่ให้ผูป้ระกอบ 
วิชาชีพบัญชีสามารถใช ้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันในการให ้บริการ 
แก่ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเรว็และเป็นปัจจบุนั โดยขณะนีส้ภาวชิาชีพบญัชฯี
อยูร่ะหว่างการจัดอบรมการใช้งานแอปพลเิคชนัให้แก่ผูป้ระกอบการ ผูท้�าบญัชี 
ผู้สอบบัญชี และบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้ร่วมทดสอบ
การใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ให้เกิดความเสถียรในการใช้งานสูงสุด โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้งาน 
อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2562

  การพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ยังคงด�าเนินการตามพันธกิจหลักในการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ 
ระดบัสากล โดยด�าเนนิการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
(TFRS) ให้ทันภายในเวลา 1 ปีนับจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ระหว่างประเทศ (IFRS) บังคับใช้ นอกจากนี้ ยังประกาศให้ออกมาตรฐาน 

สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิในราชกจิจานเุบกษา 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป 
โดยอนุญาตให้กิจการสามารถน�ามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผล
บังคับใช้ได้ส�าหรับงบการเงินปี 2562 เป็นต้นไป และส�าหรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (TFRS for NPAEs) นั้น ยังคงใช้มาตรฐาน NPAEs  
ฉบับปัจจุบัน ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง

 มาตรฐานการสอบบญัช ียงัคงด�าเนนิตามแผนงานและ
การให้ความเชื่อมั่น (International Auditing and Assurance 
Standards Board - IAASB) ของ IFAC โดยในปี 2561 ได้ประกาศ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณา
กฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” โดยให้ 
ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับรอบบัญชีท่ีเริ่ม 
ในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ส�าหรบัมาตรฐานวชิาชพีบัญชอ่ืีน ๆ  นัน้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ยงัคงตดิตามความคบืหน้าและศกึษาพฒันามาตรฐานวชิาชพีบัญชี
ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง

  การส่งเสริมและก�ากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
     ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  เป ็นอีกหน่ึงเรื่อง ท่ี 
สภาวชิาชพีบญัชฯี ได้ให้ความส�าคญั ซ่ึงสภาวชิาชพีบัญชฯี ได้ออก 
ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2561 
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 
พร้อมกนันี ้ยงัได้ออกประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีเรือ่ง คู่มอืประมวล 
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นแนวทาง 
ให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีใช ้ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการน�า
เนื้อหาสาระท่ีส�าคัญในข้อบังคับ มาจัดท�าให้เข้าใจในรูปแบบ 
อย่างง่ายผ่านคลิปวิดีโอและเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

 ในส่วนของแผนงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ที่ก�าลังด�าเนินการพัฒนาต่อไปคือ การแปลเปรียบเทียบเนื้อหา 
Code of Ethics for Professional Accountants Version 
2018 กับเนื้อหาของ Version 2014 เพื่อให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง และข้อแตกต่าง หากมีการด�าเนินการแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีต่อไป 
ส�าหรับกิจการนอกตลาดทุนต้องให้เวลาในการปรับตัวประมาณ 
2 - 3 ปี แต่ในตลาดทุนส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศให้ใช ้
Code of Ethics VS.2018 ตาม IFAC แล้ว 

  การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 รากฐานของ “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพ” 
ต้องมาจากระบบการศึกษาที่ดี สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงมุ่งพัฒนา
คุณภาพนักบัญชีตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาและ 
กลั่นกรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ตลอดจนจัดโครงการ
เสริมทักษะความรู ้ต ่าง ๆ ให้เแก่คณาจารย์ด้านบัญชีน�าไป 
ต่อยอดให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างบัญชีบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้ 
ให้มีทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต และ 
เมื่อเข้าสู ่ตลาดแรงงานแล้ว ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านการเข้าร่วมโครงการหรือหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพ 
ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดให้มีเนื้อหาการอบรมที่ครอบคลุม 
ทุกแขนงวิชาชีพบัญชีท่ีส�าคัญ อาทิ ด้านมาตรฐานการบัญช ี
การสอบบัญชี การท�าบัญชี การบัญชีบริหาร การบัญชีภาษีอากร 
การวางระบบบัญชี และความรู้ข้ามศาสตร์อื่น ๆ เพื่อรองรับ 
การขยายตัวของธุรกิจท้ังในและนอกตลาดทุน โดยปีที่ผ่านมา 
มีผู ้ เข ้าร ่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กว่า 32,000 คน ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการอบรมหรือกิจกรรม 
ที่ส�าคัญ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้านได้รวบรวมไว้
อย่างละเอียดภายในเล่ม ผมขอให้สมาชิกทุกท่านติดตามอ่าน 
ให้ครบทุกด้านด้วยนะครับ

  การให้บริการสมาชิก  
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้ความส�าคัญที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริการออนไลน์อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือรองรับการให้
บริการสมาชิกอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงควบคู่ไปกับการเพิ่ม
สวัสดิการของสมาชิก ในปัจจุบันนอกจากสมาชิกจะได้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรสัมมนาราคาประหยัด รวมไปถึงได้รับสิทธิในการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในราคาพิเศษแล้ว ในปีนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ได้เพิ่มอีกหนึ่งสวัสดิการนั่นก็คือ สิทธิในการขอสินเชื่อบ้านหรือ 
เงินฝากในโครงการ Life Begins with GHB ร่วมกับ ธอส. 
เพื่อเป ิดโอกาสให้สมาชิกมี ท่ีอยู ่อาศัยเป ็นของตนเองและ 
มีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว

 สดุท้ายนี ้ผมในฐานะนายกสภาวิชาชพีบญัช ีขอขอบคณุ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานทุกท่าน 
ท่ี ได ้ เ สียสละเวลาร ่วมกันผลักดันให ้การด�า เนินงานของ 
สภาวชิาชพีบัญชฯี เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ขอบคณุหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดีในการพัฒนา 
วิชาชีพบัญชี ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทุกคน 
ท่ีได ้ท�างานกันอย่างเต็มท่ี และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือขอขอบคุณ 
สมาชิกทกุท่านทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาสในการบริหารงาน 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว ่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน 
เป็นอย่างดีเช่นนี้สืบไป..
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เรียน   ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน

 ผมและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้ด�าเนินงานในปีที่ 2 
ผ่านพ้นอย่างรวดเร็ว โดยยังคงมุ ่งเน้นการขับเคลื่อนสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ (สภาวชิาชพีบญัชฯี) ให้เป็นองค์กรทีเ่สริมสร้างและพฒันา
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัยเป็นสากล และมีจรรยาบรรณ 
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง

 ในปี 2561 ท่ีผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สืบเนื่องมาจากกระแสดิจิทัลที่กระจายไปทุกบริบท
ของสงัคม รวมไปถงึความตืน่ตัวของภาครฐัในเรือ่งของดจิิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ 
(Digital Transformation) จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ 
ในการเข้าสูด่จิทิลัมากยิง่ขึน้ เมือ่ลกัษณะการท�าธรุกจิเปลีย่นแปลงไป จงึส่งผล 
ให้การบรหิารจดัการด้านบญัชย่ีอมเปลีย่นแปลงตาม ขณะนีส้ภาวชิาชพีบญัชฯี  
จึงต้องเร่ง “ขับเคลื่อนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ 4.0” โดยการศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพบัญชีในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้นักบัญชี 
มคีวามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลาย รวมไปถงึการพฒันาเครือ่งมอืและแนวทาง
มาช่วยอ�านวยความสะดวกในการจดัท�าบญัชีเพ่ือตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ในยุคปัจจุบัน ผมขอใช้โอกาสนี้กล่าวสรุปถึงภารกิจที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ  
ได้ผลักดันและต่อยอด ดังนี้

  เทคโนโลยีเพื่อบัญชีเดียว

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ เล็งเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของมาตรการ
บัญชีเดียวแก่ผู้ประกอบการ จึงพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการบริหาร
จัดการบัญชี “แอปพลิเคชัน SME สบายใจ” เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ให้สามารถจัดการ
บัญชีของธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน นอกจากนี ้
ภายในแอปพลเิคชนัยงัสอดแทรกข่าวสาร สาระความรูท้างด้านภาษี การบรหิาร 
เทคนคิการคดิต้นทนุ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีเพือ่ให้ผูป้ระกอบ 
วิชาชีพบัญชีสามารถใช ้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันในการให ้บริการ 
แก่ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเรว็และเป็นปัจจบุนั โดยขณะนีส้ภาวชิาชพีบญัชฯี
อยูร่ะหว่างการจัดอบรมการใช้งานแอปพลเิคชนัให้แก่ผูป้ระกอบการ ผูท้�าบญัชี 
ผู้สอบบัญชี และบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้ร่วมทดสอบ
การใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ให้เกิดความเสถียรในการใช้งานสูงสุด โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้งาน 
อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2562

  การพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ยังคงด�าเนินการตามพันธกิจหลักในการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีเพื่อให้เป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและ 
ระดบัสากล โดยด�าเนนิการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
(TFRS) ให้ทันภายในเวลา 1 ปีนับจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ระหว่างประเทศ (IFRS) บังคับใช้ นอกจากน้ี ยังประกาศให้ออกมาตรฐาน 
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การรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิในราชกจิจานเุบกษา 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป 
โดยอนุญาตให้กิจการสามารถน�ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ได้ส�าหรับงบการเงินปี 2562 เป็นต้นไป และส�าหรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (TFRS for NPAEs) น้ัน ยังคงใช้มาตรฐาน NPAEs  
ฉบับปัจจุบัน ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง

 มาตรฐานการสอบบญัช ียงัคงด�าเนนิตามแผนงานและ
การให้ความเชื่อมั่น (International Auditing and Assurance 
Standards Board - IAASB) ของ IFAC โดยในปี 2561 ได้ประกาศ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณา
กฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” โดยให้ 
ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับรอบบัญชีท่ีเริ่ม 
ในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ส�าหรับมาตรฐานวชิาชพีบัญชอ่ืีน ๆ  นัน้ สภาวิชาชพีบัญชฯี 
ยงัคงตดิตามความคบืหน้าและศกึษาพฒันามาตรฐานวชิาชพีบัญชี
ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง

  การส่งเสริมและก�ากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
     ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  เป ็นอีกหนึ่ ง เรื่ องที ่
สภาวชิาชพีบญัชฯี ได้ให้ความส�าคญั ซ่ึงสภาวชิาชพีบัญชฯี ได้ออก 
ข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2561 
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 
พร้อมกนันี ้ยงัได้ออกประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีเรือ่ง คู่มอืประมวล 
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นแนวทาง 
ให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีใช ้ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการน�า
เนื้อหาสาระท่ีส�าคัญในข้อบังคับ มาจัดท�าให้เข้าใจในรูปแบบ 
อย่างง่ายผ่านคลิปวิดีโอและเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

 ในส่วนของแผนงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ที่ก�าลังด�าเนินการพัฒนาต่อไปคือ การแปลเปรียบเทียบเนื้อหา 
Code of Ethics for Professional Accountants Version 
2018 กับเนื้อหาของ Version 2014 เพื่อให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง และข้อแตกต่าง หากมีการด�าเนินการแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีต่อไป 
ส�าหรับกิจการนอกตลาดทุนต้องให้เวลาในการปรับตัวประมาณ 
2 - 3 ปี แต่ในตลาดทุนส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศให้ใช ้
Code of Ethics VS.2018 ตาม IFAC แล้ว 

  การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 รากฐานของ “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพ” 
ต้องมาจากระบบการศึกษาที่ดี สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงมุ่งพัฒนา
คุณภาพนักบัญชีตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาและ 
กลั่นกรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ตลอดจนจัดโครงการ
เสริมทักษะความรู ้ต ่าง ๆ ให้เแก่คณาจารย์ด้านบัญชีน�าไป 
ต่อยอดให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างบัญชีบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้ 
ให้มีทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต และ 
เมื่อเข้าสู ่ตลาดแรงงานแล้ว ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านการเข้าร่วมโครงการหรือหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพ 
ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดให้มีเนื้อหาการอบรมที่ครอบคลุม 
ทุกแขนงวิชาชีพบัญชีที่ส�าคัญ อาทิ ด้านมาตรฐานการบัญช ี
การสอบบัญชี การท�าบัญชี การบัญชีบริหาร การบัญชีภาษีอากร 
การวางระบบบัญชี และความรู้ข้ามศาสตร์อื่น ๆ เพื่อรองรับ 
การขยายตัวของธุรกิจทั้งในและนอกตลาดทุน โดยปีที่ผ่านมา 
มีผู ้ เข ้าร ่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กว่า 32,000 คน ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการอบรมหรือกิจกรรม 
ที่ส�าคัญ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้านได้รวบรวมไว้
อย่างละเอียดภายในเล่ม ผมขอให้สมาชิกทุกท่านติดตามอ่าน 
ให้ครบทุกด้านด้วยนะครับ

  การให้บริการสมาชิก  
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้ความส�าคัญที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริการออนไลน์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อรองรับการให้
บริการสมาชิกอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงควบคู่ไปกับการเพ่ิม
สวัสดิการของสมาชิก ในปัจจุบันนอกจากสมาชิกจะได้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรสัมมนาราคาประหยัด รวมไปถึงได้รับสิทธิในการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในราคาพิเศษแล้ว ในปีนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ได้เพิ่มอีกหน่ึงสวัสดิการน่ันก็คือ สิทธิในการขอสินเช่ือบ้านหรือ 
เงินฝากในโครงการ Life Begins with GHB ร่วมกับ ธอส. 
เพื่อเป ิดโอกาสให้สมาชิกมีที่อยู ่อาศัยเป ็นของตนเองและ 
มีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว

 สุดท้ายนี ้ผมในฐานะนายกสภาวิชาชีพบญัช ีขอขอบคณุ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานทุกท่าน 
ที่ ได ้ เ สียสละเวลาร ่วมกันผลักดันให ้การด�า เนินงานของ 
สภาวชิาชพีบัญชฯี เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ขอบคณุหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดีในการพัฒนา 
วิชาชีพบัญชี ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทุกคน 
ที่ได ้ท�างานกันอย่างเต็มที่ และท่ีส�าคัญที่ สุดคือขอขอบคุณ 
สมาชิกทกุท่านทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาสในการบรหิารงาน 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว ่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน 
เป็นอย่างดีเช่นนี้สืบไป..

สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี
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โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
(มาตรา 59)

 » ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 » เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับ 

 และส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั
 » อธิบดีกรมสรรพากร
 » ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 » ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 » เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ 

 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 » นายกสภาวิชาชีพบัญชี
 » ประธานสภาอุตสาหกรรม 

 แห่งประเทศไทย
 » ประธานสมาคมธนาคารไทย
 » ประธานกรรมการหอการค้าไทย
 » ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 2 คน
 » ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน
 » อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รวม
14 คน

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
(มาตรา 22)

คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
(มาตรา 50)

คณะกรรมการ 
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

(มาตรา 33)

คณะกรรมการวชิาชีพบัญชีแตล่ะดา้น 
(มาตรา 32)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 6 ด้าน 6 คน
ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 2 คน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน
กรรมการ 5 คน

1. ด้านการท�าบญัชี
2. ด้านการสอบบญัชี
3. ด้านการบญัชบีริหาร
4. ด้านการวางระบบบญัชี
5. ด้านการบญัชภีาษอีากร
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี

แต่งตั้ง 9 - 15 คน โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการจรรยาบรรณต้องไม่ด�ารง

ต�าแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ
กรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น

ตามพระราชบัญญัตินี้

 » ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 - 11 คน
 » ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 » ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 » ผู้แทนกรมสรรพากร
 » ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
 » ผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 » ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวม
9 - 15 คน

รวม 
13 - 17 คน

รวม
17 คน

รวม
6 คน

สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 6)
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โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

นายกสภาวิชาชีพบัญชี
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชี

 » นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี 
 ด้านการท�าบัญชี

 » นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 
 ด้านการสอบบัญชี

 » นายวรวิทย์ เจนธนากุล 
 ด้านการบัญชีบริหาร

 » นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย  
 ด้านการวางระบบบัญชี

 » นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ 
 ด้านการบัญชีภาษีอากร

 » รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล  
 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 » ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ 
 ด้านบัญชี

 » รองศาสตราจารย ์ดร.ดนชุา คุณพนชิกจิ 
 ด้านบัญชี

 » นายเจษฎา อนุจารี 
 ด้านกฎหมาย

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์

ประธานคณะกรรมการ 
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล

 » นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ 
 เลขาธิการ

 » นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
 นายทะเบียน

 » นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 
 เหรัญญิก

 » นางดารินทร์ หยกไพศาล 
 ประชาสัมพันธ์

 » ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรีชัย อรุณเรอืงศริเิลศิ 
 พัฒนาวิชาชีพบัญชี

กรรมการ
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล
อุปนายกคนที่สอง 
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบัญชีบริหาร

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 
อุปนายกคนที่หนึ่ง 

และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการสอบบัญชี

รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
อุปนายกคนที่สาม 
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการท�าบัญชี

ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

นายเจษฎา อนุจารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล
อุปนายกคนที่สอง 
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบัญชีบริหาร

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 
อุปนายกคนที่หนึ่ง 

และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการสอบบัญชี

รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
อุปนายกคนที่สาม 
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการท�าบัญชี

ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

นายเจษฎา อนุจารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย



นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย 
กรรมการ 
และประธานคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ

และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร

รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล
กรรมการ
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
กรรมการ 

และประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 
กรรมการ
และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
กรรมการและเหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
กรรมการ 
และประธานคณะอนุกรรมการ 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน

นางดารินทร์ หยกไพศาล
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
กรรมการและเลขาธิการ



นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย 
กรรมการ 
และประธานคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ

และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร

รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล
กรรมการ
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
กรรมการ 

และประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 
กรรมการ
และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
กรรมการและเหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
กรรมการ 
และประธานคณะอนุกรรมการ 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน

นางดารินทร์ หยกไพศาล
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
กรรมการและเลขาธิการ



สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
วาระปี 2560-2563

ล�าดบัที่ รายนาม ต�าแหน่ง
รวม

เข้าประชุม
(ครัง้)

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท)

1 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี 13 28,600

2 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 10 18,000

3 นายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 8 14,400

4 นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี 11 19,800

5 ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 8 14,400

6 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 9 16,200

7 นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 7 12,600

8 รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 10 18,000

9 นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการวางระบบบัญชี 13 23,400

10 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบัญชีภาษีอากร 10 18,000

11 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล กรรมการและประธานคณะกรรมการ 
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 7 12,600

12 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ 7 12,600

13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีชัย อรุณเรอืงศริเิลศิ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 12 21,600

14 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก 12 21,600

15 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน 11 19,800

16 นางดารินทร์ หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 10 18,000

17 นางจารุวรรณ เรืองสวสัดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ 12 21,600

                                                                                        รวม 311,200
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15

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ส�านักงานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

คณะอนุกรรมการบริหาร

ผู้อ�านวยการ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ส่วนงานอ�านวยการ

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเลขานุการฝ่ายบริการสมาชิก 

และก�ากับดูแล ฝ่ายบริหารจัดการ ศูนย์อบรมทดสอบ
และประเมินผล

ส่วนงานบัญชี ส่วนงานทะเบียน ส่วนงานจัดการ 

สว่นงานทดสอบ 
และประเมินผลอื่น ๆ 

สว่นงาน 
สื่อสารองคก์ร

ส่วนงานวิชาการ
วิชาชีพด้านอื่น ๆ

ส่วนงาน 
บริการสมาชิก

ส่วนงานการเงิน ส่วนงานก�ากับดูแล
หน่วยงานอบรม

ส่วนงานบุคคล

ส่วนงาน 
ปฏิบัติการอบรม

ส่วนงานวิชาการ
มาตรฐานวิชาชีพ

ส่วนงานเลขานุการ
มาตรฐานวิชาชีพ

ส่วนงานเลขานุการ
วิชาชีพด้านอื่น ๆ

ส่วนงานโครงสร้าง 
เทคโนโลยีและเครือข่าย

ส่วนงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ส่วนงานพัฒนา
หลักสูตรและ 
In-House

ส่วนงานวิศวกรรมระบบ 
อาคารและความปลอดภัย

ฝ่ายกฎหมาย

ส่วนงานกฎหมาย

ส่วนงานทดสอบ
ผู้สอบบัญชี 
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ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าส�านักงาน

2. นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์  ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและก�ากับดูแล

3. นางมาลินี  หาญบุญทรง ผู้จัดการศูนย์อบรมทดสอบและประเมินผล

4. นางรัชนี   ปัญญาประทีป ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

5. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณยิ่งยง หัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

6. นายอุดม   ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

7. นายสายชล  เช้ือทหาร  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

8. นางสาวสุธีรา  หงษ์มณี  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ

9. นางสาวอนงค์  ตันตราภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช�านาญการ
10. นางสาวนิตยา   ภูมิชัยวิจิตร์ ผู้ช�านาญการฝ่ายวิชาการ

รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563

1. นางภูษณา    แจ่มแจ้ง  ผู้อ�านวยการ

1.

2.

3. 4.
5.

6.
7.

8.9.

10.

รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563

ผู้จัดการส่วนงาน/รองหัวหน้าส�านักงาน 

1. นายนิกร  เพ็ชรคล้าย  ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรมระบบอาคารและความปลอดภัย

2. นายบวร  ศะศิงาม  ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย

3. นางพรศรี  บุญเชิด  ผู้จัดการส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี

4. นางสาวพิชญากร  วณิชสุขสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน

5. นางสาวภัทรินทร์  ทัตติ  ผู้จัดการส่วนงานจัดการ

6. นายภาคภูมิ   เทียนแก้ว  ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

7. นางสาววรุณ  พรพิทักษ์ธรรม รองหัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

8. นายวิฑูรย์   ทองมีสี  ผู้จัดการส่วนงานโครงสร้างเทคโนโลยีและเครือข่าย

9. นางสาวสาวิตา  สุวรรณกูล  ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร

10. นางสาวเสาวลี  เสนาการ  ผู้จัดการส่วนงานก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม 

11. นางสาวอภิชญา  ผิวทองดี  ผู้จัดการส่วนงานบุคคล

1.
6.

8.
2.

10.
3.

9.
4.

11.

5.
7.
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ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าส�านักงาน

2. นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์  ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและก�ากับดูแล

3. นางมาลินี  หาญบุญทรง ผู้จัดการศูนย์อบรมทดสอบและประเมินผล

4. นางรัชนี   ปัญญาประทีป ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

5. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณยิ่งยง หัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

6. นายอุดม   ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

7. นายสายชล  เช้ือทหาร  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

8. นางสาวสุธีรา  หงษ์มณี  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ

9. นางสาวอนงค์  ตันตราภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช�านาญการ
10. นางสาวนิตยา   ภูมิชัยวิจิตร์ ผู้ช�านาญการฝ่ายวิชาการ

รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563

1. นางภูษณา    แจ่มแจ้ง  ผู้อ�านวยการ

1.

2.

3. 4.
5.

6.
7.

8.9.

10.

รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563

ผู้จัดการส่วนงาน/รองหัวหน้าส�านักงาน 

1. นายนิกร  เพ็ชรคล้าย  ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรมระบบอาคารและความปลอดภัย

2. นายบวร  ศะศิงาม  ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย

3. นางพรศรี  บุญเชิด  ผู้จัดการส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี

4. นางสาวพิชญากร  วณิชสุขสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน

5. นางสาวภัทรินทร์  ทัตติ  ผู้จัดการส่วนงานจัดการ

6. นายภาคภูมิ   เทียนแก้ว  ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

7. นางสาววรุณ  พรพิทักษ์ธรรม รองหัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

8. นายวิฑูรย์   ทองมีสี  ผู้จัดการส่วนงานโครงสร้างเทคโนโลยีและเครือข่าย

9. นางสาวสาวิตา  สุวรรณกูล  ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร

10. นางสาวเสาวลี  เสนาการ  ผู้จัดการส่วนงานก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม 

11. นางสาวอภิชญา  ผิวทองดี  ผู้จัดการส่วนงานบุคคล

1.
6.

8.
2.

10.
3.

9.
4.

11.

5.
7.
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51,488
55,310

65,853
72,094

76,078

82,062 82,650

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จำนวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2555-2561

สถิติจ�านวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

จ�านวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ประจ�าปี 2555 - 2561

2,978

สมาชิกสมทบ

414

สมาชิกวิสามัญ
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*กาญจนบุรี, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี,
สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, อ่างทอง

กรุงเทพมหานคร
45,661

จังหวัดที่อยู่นอกเหนือ
พื้นที่ปฏิบัติการ*

20,083
สาขาของ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

16,906

จ�านวนสมาชิกแยกตามจังหวัด 
ประจ�าปี 2561
*กาญจนบุรี, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, 
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สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, 
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สถิติจ�านวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
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5
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8

9

10

11

12

สาขาขอนแก่น ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, เลย

สาขาเชียงใหม่ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน

สาขานครราชสีมา ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว

สาขานครสวรรค์ ประกอบด้วยจังหวัด นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

สาขาสงขลา ประกอบด้วยจังหวัด สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี

สาขาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยจังหวัด สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช

สาขาอุบลราชธานีี ประกอบด้วยจังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ

สาขามหาสารคาม ประกอบด้วยจังหวัด มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม

สาขาพิษณุโลก ประกอบด้วยจังหวัด พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

สาขาระยอง ประกอบด้วยจังหวัด ระยอง, จันทบุรี, ตราด

สาขาภูเก็ต ประกอบด้วยจังหวัด ภูเก็ต, กระบี่, พังงา

สาขาชลบุรี ประกอบด้วยจังหวัด ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา 

จำนวนสมาชิกแยกตามสำนักงานสาขา ประจำปี 2561

สาขาขอนแก่น
สาขาชลบุรี

สาขาเชียงใหม่

สาขานครราชสีมา
สาขานครสวรรค์
สาขาพิษณุโลก
สาขาภูเก็ต
สาขามหาสารคาม

สาขาระยอง
สาขาสงขลา
สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขาอุบลราชธานี

1,017

3,773

2,549

1,888

697

728

1,259

494

1,302

1,525

1,145

529

รวมทั้งหมด 16,906 คน

จ�านวนสมาชิกแยกตามส�านักงานสาขา ประจ�าปี 2561

• ได้รับ E-Newsletter ทางอีเมลทุกเดือน
• ส่วนลดค่าอบรมสัมมนา และสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมมนาในราคาประหยัด (399 - 599 บาท) 
• ส่วนลด 10 - 20% ส�าหรับการสั่งซ้ือหนังสือ (สมาชิกราย 1 - 2 ปี ลด 10% / ราย 3 ปีขึ้นไป ลด 20%)
• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ในการประชุมใหญ่ 
• สมาชิกสามารถเข้าร่วม “โครงการ Life Begins with GHB” กับธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 (ติดต่อพนักงานสินเช่ือได้ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  

 หมายเลข 0 2645 9000 กด 9 และ www.ghbank.co.th)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
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สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
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ล�าดับ สาขาการอบรม จ�านวน
หลักสูตร จ�านวนคน รายได้ 

(หน่วยพันบาท)

1 ด้านการท�าบัญชี 8 1,128 3,296

2 ด้านการสอบบัญชี 16 1,871 5,235

3 ด้านการบัญชีบริหาร 8 1,107 7,401

4 ด้านการบัญชีภาษีอากร 12 2,213 6,904

5 ด้านการวางระบบบัญชี 12 830 4,863

6 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 45 12,630 20,089

7 ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 31 7,346 15,966

8 In-House Training 17 1,403 2,550

9 ส�านักงานสาขา 27 3,706 4,478

รวม 176 32,234 70,782

สรุปผลการจัดอบรม/สัมมนา ประจ�าปี 2561
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 : แยกตามด้านวิชาชีพบัญชีและส�านักงานสาขา)
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(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 : แยกตามด้านวิชาชีพบัญชีและส�านักงานสาขา)
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การหารือเพื่อพิจารณากระบวนการ 
เกี่ยวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคาร 
เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
รวมถึงหาแนวทางแก้ไขกระบวนการ 
ส่งหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคาร

      วันที่ 27 มิถุนายน 2561 
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

การเสวนาผนึกก�าลังแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบต่อประชาชนและวิชาชีพ 
เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษาดังกล่าวจะมีผลกระทบท�าให้สภาวิชาชีพ

ไม่สามารถท�าหน้าที่รับรองหลักสูตรและปริญญาได้อีกต่อไป

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2561    ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาการก�าหนดงานในอาชีพ 
และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า อันเนื่องมาจาก 

การค�านึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ 
และวิชาชีพทางบัญชีของคนไทยและความมั่นคง 

ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ 
ซึ่งยังคงอาชีพงานบัญชีเป็นอาชีพที่สงวนตามเดิม

      วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

ประมวลภาพกิจกรรมที่ส�าคัญ
	 ในปี	 2561	สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	 ได้ด�าเนินกิจกรรมส�าคัญ	 เพื่อร่วมผลักดัน 
วิชาชีพบัญชีของไทยให้มีความก้าวหน้าร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	อาทิ	การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาชีพ 
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท�างาน	การเข้าร่วมโครงการต่าง	ๆ 	การท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	รวมไปถงึการมส่ีวนร่วม
แสดงความคดิเหน็และก�าหนดนโยบายในแง่มมุบญัช	ีเพือ่การพฒันาประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคการศกึษา	ดงันี้

กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 95 ปี 
“ธุรกิจไทยใส่ใจหลักธรรมาภิบาล 
สร้างธุรกิจสีขาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

      วันที่ 15 มกราคม 2561
  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมกับ 10 องค์กร 
สมาพันธ์สภาวชิาชพี ย่ืนหนังสอืเสนอความเหน็ 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. 
การอดุมศกึษา และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบ 
บรหิารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  

ต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รับเรื่องแทน     

 วันที่ 27 มีนาคม 2561
  ณ กระทรวงศึกษาธิการ
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การหารือเพื่อพิจารณากระบวนการ 
เกี่ยวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคาร 
เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
รวมถึงหาแนวทางแก้ไขกระบวนการ 
ส่งหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคาร

      วันที่ 27 มิถุนายน 2561 
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

การเสวนาผนึกก�าลังแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบต่อประชาชนและวิชาชีพ 
เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษาดังกล่าวจะมีผลกระทบท�าให้สภาวิชาชีพ

ไม่สามารถท�าหน้าที่รับรองหลักสูตรและปริญญาได้อีกต่อไป

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2561    ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาการก�าหนดงานในอาชีพ 
และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า อันเนื่องมาจาก 

การค�านึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ 
และวิชาชีพทางบัญชีของคนไทยและความมั่นคง 

ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ 
ซึ่งยังคงอาชีพงานบัญชีเป็นอาชีพที่สงวนตามเดิม

      วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
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การร่วมสัมมนาวิชาการ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ครั้งที่ 15 ประจ�าปี 2561 (FPO Symposium 2018) 

เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงนวัตกรรมทางนโยบาย 
และการด�าเนินงานของ สศค. ในฐานะหน่วยงานหลัก 
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทในการวิเคราะห์ 

และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

      วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 ณ โรงแรม ดิแอทธินีโฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ ชูรีคอลเล็คชั่น โฮเทล

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องข้อเสนอปรับปรุง
และแก้ไขประมวลรัษฎากร ซึ่งความเห็นที่ได้ 
จากการสัมมนาจะรวบรวมและประกอบการพิจารณา 
ในการตรากฎหมาย เพือ่ให้การจดัท�าร่างประมวลรษัฎากร 
มีความทันสมัย เป็นธรรมและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

     วันที่ 21 กันยายน 2561
  ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

การร่วมประชุมกับรัฐมนตรี 
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุน 
และพัฒนาการจัดท�าบัญชีชุดเดียว

     วันที่ 3 ตุลาคม 2561
  ณ อาคารบญัชาการ 1 ท�าเนยีบรัฐบาล

การร่วมประชุมกับคณะกรรมการ 
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

     วันที่ 2 ตุลาคม 2561
  ณ โรงแรมดสิุตธาน ี กรุงเทพฯ

การเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมสรรพากร ครบรอบ 103 ปี
โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 
และนางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร 
ให้การต้อนรับ

     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
  ณ กรมสรรพากร
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การร่วมสัมมนาวิชาการ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ครั้งที่ 15 ประจ�าปี 2561 (FPO Symposium 2018) 

เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงนวัตกรรมทางนโยบาย 
และการด�าเนินงานของ สศค. ในฐานะหน่วยงานหลัก 
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทในการวิเคราะห์ 

และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

      วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 ณ โรงแรม ดิแอทธินีโฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ ชูรีคอลเล็คชั่น โฮเทล

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องข้อเสนอปรับปรุง
และแก้ไขประมวลรัษฎากร ซึ่งความเห็นที่ได้ 
จากการสัมมนาจะรวบรวมและประกอบการพิจารณา 
ในการตรากฎหมาย เพือ่ให้การจดัท�าร่างประมวลรษัฎากร 
มีความทันสมัย เป็นธรรมและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

     วันที่ 21 กันยายน 2561
  ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรงุเทพฯ

การร่วมประชุมกับรัฐมนตรี 
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุน 
และพัฒนาการจัดท�าบัญชีชุดเดียว

     วันที่ 3 ตุลาคม 2561
  ณ อาคารบญัชาการ 1 ท�าเนยีบรัฐบาล

การร่วมประชุมกับคณะกรรมการ 
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

     วันที่ 2 ตุลาคม 2561
  ณ โรงแรมดสุติธาน ี กรุงเทพฯ

การเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมสรรพากร ครบรอบ 103 ปี
โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 
และนางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร 
ให้การต้อนรับ

     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
  ณ กรมสรรพากร

การร่วมสัมมนา “อยากรวย อยากรุ่ง 
มุ่งท�าบัญชีเดียว” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ 
 และสร้างแรงจูงใจให้ SMEs เห็นถึงประโยชน์ 

ของการท�าบัญชีเดียว

      วันที่ 4 ตุลาคม 2561
  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว แบงคอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ร่วมการเสวนา “ทางออกของธุรกิจ SMEs 
ในยุคบัญชีเดียว” เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการปรับตัว 
และเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว  
พร้อมทั้งแนะน�า Application SME สบายใจ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ภายในงาน

      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
  ณ ห้อง Convention Hall ชัน้ 22  

      Centara Grand at Central world 

การร่วมเสวนา “การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี” 
ในงาน “สานสัมพันธ์ 4 สมาคม การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561    ณ โรงแรมเอเชยี กรุงเทพฯ
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กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านต่างประเทศ

การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ASEAN 
Federation of Accountants (AFA) 
Strategic Meeting เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ 
การด�าเนินการของ AFA โดยมีเป้าหมายหลัก
ที่จะมุ่งสู่การยกระดับ AFA ให้เป็นที่รู้จักในเวที
ระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทน
องค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียน

      วันที่ 20 มกราคม 2561 
  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน 
(Coordinating Committee 

On Trade In Services : CCS) 

วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2561 
   ณ ประเทศสิงคโปร์

การประชุม ACPACC ครั้งที่ 8 เพื่อด�าเนินการขึ้นทะเบียน
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนและอ�านวยความสะดวก 

ให้นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างาน 
ในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้ตามข้อตกลงยอมรับร่วม 

ของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement 
on Accountancy Services : MRA)

      วันที่ 18 มกราคม 2561  
  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

การประชุม ASEAN Federation of Accountants 
Council Meeting  (AFA Council Meeting) 
ครั้งที่ 126 เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียน และ ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น 
ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชี 
แห่งอาเซียน โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับประสานงาน
ระหว่าง AFA และ ACPACC

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
  ณ ประเทศกัมพูชา
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กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านต่างประเทศ

การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ASEAN 
Federation of Accountants (AFA) 
Strategic Meeting เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ 
การด�าเนินการของ AFA โดยมีเป้าหมายหลัก
ที่จะมุ่งสู่การยกระดับ AFA ให้เป็นที่รู้จักในเวที
ระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทน
องค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียน

      วันที่ 20 มกราคม 2561 
  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน 
(Coordinating Committee 

On Trade In Services : CCS) 

วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2561 
   ณ ประเทศสิงคโปร์

การประชุม ACPACC ครั้งที่ 8 เพื่อด�าเนินการขึ้นทะเบียน
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนและอ�านวยความสะดวก 

ให้นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างาน 
ในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้ตามข้อตกลงยอมรับร่วม 

ของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement 
on Accountancy Services : MRA)

      วันที่ 18 มกราคม 2561  
  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

การประชุม ASEAN Federation of Accountants 
Council Meeting  (AFA Council Meeting) 
ครั้งที่ 126 เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียน และ ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น 
ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชี 
แห่งอาเซียน โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับประสานงาน
ระหว่าง AFA และ ACPACC

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
  ณ ประเทศกัมพูชา

CPA Australia และ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)
เข้าร่วมหารือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อร่วมประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่อวิชาชีพบัญชีในระดับสากล

วันที่ 9 ตุลาคม 2561    ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

การประชุมคณะกรรมการประสานงาน 
ด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 91 

เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการค้า 
ด้านการให้บริการ

     วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2561
  ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ 

การประชุม The 10th Annual AOSSG Meeting 2018 
เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าและที่มาของการปรับปรุง 
ข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างต่อเนือ่ง 
ตลอดจนแนวทางของ IASB ในการปรับปรุงมาตรฐานฯ 
ในอนาคต

     วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 
  ณ เมืองเซ็นโตซ่า ประเทศสิงคโปร์  

การประชุม World Standard-Setters Conference 2018 
เพื่อสรุปภาพรวมกิจกรรมและความคืบหน้าการด�าเนินงาน
ล่าสุด ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(IASB) ตลอดจนมีการน�าเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับ 
กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม่ 
(Conceptual Framework for Financial Reporting)

     วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 
  ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
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พิธีลงนามท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
เพื่อร่วมมือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพบัญชี  
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการ
เชิงวิชาการ และเปิดที่ท�าการส�านักงานสาขาระยอง

      วันที่ 5 เมษายน 2561 
  ณ คณะบริหารธุรกิจ 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการ “Life Begins With GHB” ร่วมกับ ธอส. 
เพือ่เพ่ิมสวสัดิการและส่งเสรมิให้สมาชกิของสภาวชิาชพีบญัชฯี 
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงิน 
เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว

      วันที่ 7 สิงหาคม 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

การลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร และเปิดที่ท�าการ
ส�านักงานสาขาพิษณุโลก

     วันที่ 5 ตุลาคม 2561 
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การสัมมนาพิจารณ์ “รู้ทันมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

กิจกรรมการสัมมนาและโครงการต่าง ๆ
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พิธีลงนามท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เพื่อร่วมมือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพบัญชี  
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการ
เชิงวิชาการ และเปิดที่ท�าการส�านักงานสาขาระยอง

      วันที่ 5 เมษายน 2561 
  ณ คณะบริหารธุรกิจ 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการ “Life Begins With GHB” ร่วมกับ ธอส. 
เพือ่เพ่ิมสวสัดิการและส่งเสรมิให้สมาชกิของสภาวชิาชพีบญัชฯี 
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงิน 
เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว

      วันที่ 7 สิงหาคม 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

การลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร และเปิดที่ท�าการ
ส�านักงานสาขาพิษณุโลก

     วันที่ 5 ตุลาคม 2561 
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การสัมมนาพิจารณ์ “รู้ทันมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

กิจกรรมการสัมมนาและโครงการต่าง ๆ

การสัมมนาครั้งสุดท้าย มาตรฐาน TFRS 9 
“เครื่องมือทางการเงิน” ก่อนประกาศใช้จริง

      วันที่ 20 มีนาคม 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

การจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(Open House) จ�านวน 3 ครั้ง

      ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 18 กันยายน 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ร่วมกับส�านักงาน ก.ล.ต. จัดหลักสูตร Orientation 
Course – CFO Focus On Financial Reporting

      วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561
  ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

การสมัมนารบัฟังประเดน็ส�าคญั 
ในการตรวจสอบบญัชอีย่างมีคุณภาพ 

ส�าหรับผู้สอบบัญชีที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

      วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

การสัมมนาพิจารณ์ (Focus Group) 
ร่างแนวปฏบัิตทิางการบญัชี เรือ่ง เคร่ืองมอืทางการเงนิ

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

คณาจารย์ด้านบัญชีทั่วประเทศ 
เข้าร่วมสมัมนา “การพฒันาหลกัสตูรทางวชิาการบัญชี 
และประเด็นส�าคัญของมาตรฐานทางการบัญชี 
และนักบัญชีในยุคดิจิทัล”

     วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 
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การสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

      วันที่ 29 มิถุนายน 2561  
  ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อาคาร C  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภิเษก 

การร่วมสัมมนา “บัญชีภาษี วางแผนสู่ SME 
มืออาชีพ” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ 
แก่ผู้ประกอบการ SME ถึงประโยชน์ในเรื่อง 
การท�าบัญชีและภาษี ทั้งธุรกิจและบุคคล 
ได้อย่างถูกต้อง

      วันที่ 15 สิงหาคม 2561
  ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

การจัดโครงการ EQCR และ Monitoring 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีได้เรียนรู้ 

ท�าความเข้าใจถงึบทบาทหน้าท่ีและการปฏบิตังิาน 
ที่มีคุณภาพของ EQCR และ Monitoring

      วันที่ 14 - 16 และ 20 - 23 กันยายน 2561
  ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

หลักสูตรคุณภาพส�าหรับผู้บริหารแห่งปี  
“CFO Certification Program” รุ่นที่ 21 

      วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561
  ณ โรงแรมเลอบัว และโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

การเสวนา CPA Conference 2018 “Future Of Audit”  
เพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

ของอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพที่ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ที่อาจเกิดขึ้นให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี

      วันที่ 18 ธันวาคม 2561
  ณ ห้อง Royal Jasmine ชั้น L Jasmine Hotel
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การสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

      วันที่ 29 มิถุนายน 2561  
  ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อาคาร C  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่) ถนนรัชดาภิเษก 

การร่วมสัมมนา “บัญชีภาษี วางแผนสู่ SME 
มืออาชีพ” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ 
แก่ผู้ประกอบการ SME ถึงประโยชน์ในเรื่อง 
การท�าบัญชีและภาษี ทั้งธุรกิจและบุคคล 
ได้อย่างถูกต้อง

      วันที่ 15 สิงหาคม 2561
  ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

การจัดโครงการ EQCR และ Monitoring 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีได้เรียนรู้ 

ท�าความเข้าใจถงึบทบาทหน้าท่ีและการปฏบิตังิาน 
ที่มีคุณภาพของ EQCR และ Monitoring

      วันที่ 14 - 16 และ 20 - 23 กันยายน 2561
  ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

หลักสูตรคุณภาพส�าหรับผู้บริหารแห่งปี  
“CFO Certification Program” รุ่นที่ 21 

      วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561
  ณ โรงแรมเลอบัว และโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

การเสวนา CPA Conference 2018 “Future Of Audit”  
เพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

ของอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพที่ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ที่อาจเกิดขึ้นให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี

      วันที่ 18 ธันวาคม 2561
  ณ ห้อง Royal Jasmine ชั้น L Jasmine Hotel

การร่วมสนับสนุนส�านักงานเขตวัฒนา 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     วันที่ 13 มกราคม 2561 
 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า  

     ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 

กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมอื่น ๆ

การแถลงข่าว เรื่อง การใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)  
และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามในประเด็นต่าง ๆ

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี 
ของการก่อตั้งสภาวิชาชีพบัญชีฯ (23 ตุลาคม วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีฯ) 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561   ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

กิจกรรมน�าสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ท่องเที่ยว 
One Day Trip “พักเรื่องยุ่ง ๆ มุ่งสูดโอโซน”

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  ณ จังหวัดราชบุรี 
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โครงการกจิกรรมเพือ่สงัคมการเปิดรับบริจาค CD/DVD เก่า 
เพื่อมอบให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

     วันที่ 4 ธันวาคม 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

วันที่ 6 ธันวาคม 2561    ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561   ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
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โครงการกจิกรรมเพือ่สงัคมการเปิดรับบริจาค CD/DVD เก่า 
เพื่อมอบให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

     วันที่ 4 ธันวาคม 2561
  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
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สรุปผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

	 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 ได้รับการเลือกตั้ง 
จากที่ประชุมใหญ่สามัญ	โดยได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่	 18	มิถุนายน	2560	 เป็นต้นมา	ภายหลังจาก 
การได้รับเลือกตั้ง	คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนา 
และบริหารงานองค์กรตามวิสัยทัศน์ท่ีได้ก�าหนดข้ึน	 คือ 
ขับเคลื่อนองค์กรสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ให้เป็นมืออาชีพ	ร่วมสมัย 
เป็นสากล	และมจีรรยาบรรณ	โดยได้ด�าเนนิงานภายใต้พนัธกจิ 
ที่ร ่วมกันวางแผนไว้	 คือ	 สร้างและพัฒนามาตรฐานทาง 
วิชาชีพบัญชี	 เพื่อให้เป็นท่ียอมรับท้ังภายในประเทศ	และ
ระดับสากล	พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ให้มีความก้าวหน้า 
ในวชิาชพีบญัช	ี เพือ่เป็นกลไกส�าคญัในการสนบัสนนุเศรษฐกจิ 
ของประเทศ	และพัฒนาให้เป็นศนูย์รวมองค์ความรู	้ด้านวชิาชพีบญัชี 
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การจัดการที่ทันสมัย	และให้บริการอย่างมืออาชีพ
	 การบริหารเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน 
ตามที่ได้ก�าหนดไว้น้ัน	 ได้แบ่งการบริหารออกเป็นด้านต่าง	ๆ	
เพื่อบริหารงานให้ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้อง	และเป็นไป
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ด้านการบญัชภีาษอีากร ด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชี 
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ผลการด�าเนินงานด้านการท�าบัญชี

นโยบายและเป้าหมาย
	 1.	 จัดการอบรมให้ความรู ้ทางบัญชีให้กับผู ้ท�าบัญชี 
และผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค	 โดยสร้างความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภายนอก	เช่น	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กรมสรรพากร	
และหอการค้าจังหวัด	เป็นต้น
	 2.			สนบัสนนุให้มกีารศกึษาทางด้านการบัญชเีพือ่เกษตร
	 3.	จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร ้อมในการเข ้าสู  ่
สายวิชาชีพบัญชีให้กับนิสิตหรือนักศึกษา
	 4.	 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู ้
ด้านการท�าบัญชีแก่สังคม

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	การพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว	ได้แก่
	 1.1	การสนับสนุน	ส่งเสริม	และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ให้มีระบบบัญชีชุดเดียว
ที่ดี	และสะดวกต่อการน�าส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
และกรมสรรพากร
	 1.2	การพิจารณาและก�าหนดแนวทางในการพัฒนาให้
มีการน�าโปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูปมาใช้ในธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม	(SME	สบายใจ)

	 2.	 เข้าร่วมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ	“บริหารบัญชีภาษีดี” 
เมื่อวันที่	 15	สิงหาคม	2561	ในงานการสัมมนาหัวข้อ	“บัญชี
ภาษีวางแผนสู่	SME	มืออาชีพ”	ให้กับธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	ณ	โรงแรมโซฟิเทล	กรุงเทพ	สุขุมวิท	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู ้และความเข้าใจแก่ผู ้ประกอบการ	 SME	 ถึง
ประโยชน์ในเรื่องการท�าบัญชีและภาษี	 ท้ังธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
โดยนายประเสริฐ	หวังรัตนปราณี	ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการท�าบัญชี	ปาฐกถาพิเศษ	หัวข้อ	“บริหารบัญชีภาษีดี 
ธุรกิจโตอย่างยั่งยืน”

	 บรรยายหวัข้อ	บญัชชีดุเดยีวส�าหรบั	SME	ให้กบัธนาคาร
กรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	ทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่	 (สีลม)	
และต่างจังหวัด	โดยมีทีมงานร่วมบรรยายให้ความรู้	แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันกว่า	5	คน	และยังมีธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	ที่ทางทีมงานได้ร่วมบรรยายในลักษณะเดียวกันด้วย

	 3.	 เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2561	สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ร่วมกบัสมาคมนกัศกึษาเก่าพาณชิยศาสตร์และการบญัชี	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	จดัเสวนา	“ทางออกธรุกจิ	SMEs	ในยุคบญัชเีดยีว” 
โดยมวีัตถปุระสงค์เพือ่สรา้งความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ	SME	
ในการปรบัตวัและเตรยีมพร้อมเข้าสูร่ะบบบญัชชุีดเดยีว	พร้อมท้ัง
เป็นการแนะน�า	Application	SME	สบายใจ	ของสภาวชิาชีพบญัชฯี 

ภาพบรรยากาศ การเสวนา “ทางออกธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว” 
ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 22 Centara Grand at Central world  

ซึ่งจัดท�าขึ้นเพื่อให้	 SMEs	สามารถจัดท�าบัญชีและงบการเงิน 
ได้อย่างถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช	ีภายในงานประกอบ
ไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า	700	คน
จัดขึ้น	ณ	ห้อง	Convention	Hall	ชั้น	22	Centara	Grand 
at	Central	world		

“AI ท�ำงำนบนรูปแบบทีก่�ำหนดไว้ (Structure  
Platform) แต่ AI ไม่สำมำรถจะรับมือ (Handle) 

สิง่ทีไ่ม่เป็นไปตำมรูปแบบทีก่�ำหนดไว้ 

(Unstructured Platform) กล่ำวคือ...
AI ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำทีไ่ม่ได้คำดคิดมำก่อน  

แต่นักบัญชีจะต้องมีสิง่เหล่ำนี”้

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการท�าบัญชี

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0
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	 4.	เริ่มตั้งแต่กลางปี	2561	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้จัดท�า 
แผนเตรียมการจัดอบรมการใช ้งานระบบ	 Application 
“SME	สบายใจ”	 ให้แก่ผู้ท�าบัญชี/ผู้สอบบัญชี	ผู้ประกอบการ	
และผู้ที่สนใจทั่วไป	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
ทุกกลุ่มได้ร่วมทดสอบระบบ	Application	“SME	สบายใจ” 
ซึ่งเป็น	Application	ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ	หรอืธุรกจิ	SMEs	สามารถใช้ประโยชน์
จาก	Application	ในการบันทึกบัญชี	และบริหารจัดการบัญชี 
ของธุรกิจให้มีมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วน	ภายในงานมีการ
ทดสอบ	มกีารอธบิายภาพรวมของ	Application	และวธิกีารใช้งาน 
Application	ในขั้นตอนต่าง	ๆ	จากผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์	 โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วม 
การทดสอบได้สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาระบบ	Application	SME	ร่วมกัน

ล�าดับ หลักสูตร
จ�านวนผู้เข้าอบรม 

(คน)	

1. M-Score	ดัชนีชี้วัดงบการเงิน 
และหลักนิติบัญชีศาสตร์		 41

2. การบัญชีและการวางแผนภาษีท่ีถกูต้อง 
ส�าหรับธุรกิจทั่วไป 188

3. ข้อควรระวังในการปิดบัญชี	การจัดท�า
งบการเงินและการยื่นภาษีเงินได้ 201

4.

เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ	
PAEs/NPAEs/SMEs	เปรียบเทียบ 
กับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

263

5. การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร 50

6.
การอบรมเชิงปฏบัิตกิาร	(Workshop)	
ลดต้นทุนการผลติ	เพิม่มลูค่าและความ
ย่ังยืนให้องค์กรด้วย	MFCA	

144

7. การประยกุต์ใช้ต้นทนุมาตรฐานกับบัญชี 
ต้นทุนงานสั่งท�าและบัญชีต้นทุนช่วง 90

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ	:	การบริหาร
ต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน 151

	 5.	 เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการส่งเสริมมาตรการ 
บญัชเีดยีวตามนโยบายของภาครฐั	สภาวชิาชีพบญัชีฯ	จงึผนกึก�าลงั 
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านวิชาชีพบัญชี	 เพื่อเตรียมการ 
ให้มกีารจดัท�าบนัทกึข้อตกลงในการส่งเสรมิธรุกจิเข้าสูร่ะบบบญัชี
ชุดเดียวร่วมกับ	6	หน่วยงาน	ดังนี้

• สภาวิชาชีพบัญชีฯ
• สมาคมส�านักงานบัญชีไทย
• สมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ
• สมาคมส�านักงานบัญชีและกฎหมาย
• สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
• สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

	 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการด�าเนิน
งานธุรกิจให้เข้าสู ่ระบบบัญชีชุดเดียว	 เน้นการสร้างศักยภาพ 
ของส�านักงานบัญชี	ส�านักงานสอบบัญชี	ผู้ท�าบัญชี	ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต	 ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร	 และผู ้ประกอบการให้มี 
ความรู ้ด ้านบัญชีและภาษีอากร	 มีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ 
อันจะส่งผลให้ระบบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ 
หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร	พร้อมเป็นศูนย์กลางข้อมูลผู้ให้บริการ 
ด้านวิชาชีพที่จ�าเป็นแก่การประกอบธุรกิจต่อไป

	 6.ด�าเนินงานด ้านการจัดการอบรมและสัมมนา 
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการท�าบัญชี	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	
2561	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561		ดังนี้

ภาพบรรยากาศการลงนามข้อตกลงในการส่งเสริมธุรกิจ 
เข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว

7.	ธนาคารประชาชน
	 คณะกรรมการวิ ช าชี พบัญชี ด ้ านการท� าบัญช	ี 
(คณะกรรมการฯ)	ได้เข้าร่วมประชุมในการเตรียมการส�าหรับ 
นักบัญชี	และผู้สอบบัญชี	 เพื่อรองรับธุรกรรมธนาคารประชาชน 
ที่ด�าเนินการโดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ดร.กอบศักดิ์ 
ภู ต ระกู ล 	 รั ฐมนตรี ป ระจ� า ส� านั กนายกรั ฐมนตรี 	 และ 
คณะอนุกรรมาธิการฯ	 สภานิติบัญญัติ แห ่ งชาติ 	 โดยม ี
ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ	

8.	TFRS	9	
	 คณะกรรมการฯ	รับเรื่องจากผู้ประกอบการขนาดเล็ก	
และขนาดใหญ่	ตลอดจนสถาบันการเงินท่ีมีปัญหาในการบังคับ
ใช้	TFRS	9	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้สรุปข้อสังเกต	2	ประเด็น 
เพื่อลดผลกระทบในทางปฏิบัติ	ดังนี้
 - 	 How	 to	 	 ความเข ้าใจและความพร ้อมของ 
ผู้ประกอบการ	ผู้ท�าบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ฉบับนี้	ซึ่งผลการพิจารณาศึกษาปรากฏว่า	ถือปฏิบัติยาก	และ 
ขาดความพร้อม	ไม่สามารถด�าเนนิการได้ในปี	2562	เป็นส่วนใหญ่	
 - 	 Impact 	 ผลกระทบจากการน�าข ้อมูลที่ วิจัย 
ในต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้	น�ามาใช้เทียบเคียงตัวเลขที่จะเกิด 
กับประเทศไทย	อาจจะมีผลกระทบต่อกิจการโดยรวมจึงได้ 
มีการเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา	และ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการก�ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี	 (กกบ.)	 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนการใช้ 
ออกไปอีก	 1	 ป ี 	 เป ็นวันที่ 	 1 	 มกราคม	 2563	 และให ้ 
ผศ.	 ดร.ธนวรรธน์	 พลวิชัย	 ศึกษาผลกระทบและรายงาน 
คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	(กกบ.)	ต่อไป

9.	พ.ร.บ.	ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
	 ตัง้แต่ปลายปี		2561	สภาวชิาชพีบญัชฯี	โดยคณะกรรมการฯ 
และคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	 (นายสุพจน	์
สิงห์เสน่ห์)	ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ประกอบด้วย

• สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ได้แก่	 สมาคม
ส�านักงานบัญชีไทย	สมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ	
สมาคมส� านักงานบัญชีและกฎหมาย	 สมาคม 
ผู ้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย	กับ 
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย		
• คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.) 
ได้แก่	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย		สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย
• กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
• ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 เพื่อขับเคลื่อน	 “พระราชบัญญัติยกเว ้นเบี้ยปรับ	
เงินเพิ่มภาษีอากร	และความรับผิดทางอาญา	 เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร	พ.ศ.	
2562”	 และเพื่อให้การนี้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มท่ี	 คณะ
กรรมการวชิาชีพบญัชด้ีานการท�าบญัช	ีคณะกรรมการวชิาชพีบญัชี 
ด้านการสอบบญัชี	4	สมาคมส�านกังานบญัชี	สมาพันธ์เอสเอม็อไีทย
กรมสรรพากร	และกรมพฒันาธรุกจิการค้า	ได้ร่วมกนัในการจดัท�า
คู่มอืการปรบัปรงุบญัชี	เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ	SME	ผูท้�าบญัช	ี
และผู้สอบบัญชี	 ให้เข้าใจในวัตถุประสงค์โดยรวม	และสามารถ
ด�าเนินการได้โดยถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	ดังนี้

• การท�าคู ่มือในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 
เพื่อได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
• จัดทีมงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ร่วมเผยแพร่ 
ความรู ้	 พร้อมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
3	สถาบัน	 (กกร.)	กรมสรรพากร	กระทรวงพาณิชย์ 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน	2562

10.	พ.ร.บ.	Transfer	Pricing		
	 คณะกรรมการฯ	 ได ้รับมอบหมายให ้ เป ็นผู ้แทน 
ในการประชุมพิจารณา	“พ.ร.บ.	มาตรการป้องกันการก�าหนด
ราคาโอนระหว่างบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์
กัน	 (Transfer	Pricing)”	ที่เสนอโดยกรมสรรพากร	กระทรวง 
การคลัง	ต่อ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	ซึ่งได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2561	และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

11.	คู่มือแนวทางการปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 คณะกรรมการฯ	 ได ้รับมอบหมายให ้ เป ็นผู ้แทน 
ในการร่วมจัดท�า	 “คู ่มือแนวทางการปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร		นักสถาปนิก	และบัญชี”	
ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	(ป.ป.ช.)

12.	 การพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ท�าบัญช ี
ของหน่วยงานรัฐ
	 คณะกรรมการฯ	 ได ้รับมอบหมายให ้ เป ็นผู ้แทน 
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ท�าบัญชีของ 
หน่วยงานรัฐ	 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู ้ท�าบัญชีของหน่วยงานรัฐ	 กรมบัญชีกลาง	 
กระทรวงการคลัง
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	 4.	เริ่มตั้งแต่กลางปี	2561	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้จัดท�า 
แผนเตรียมการจัดอบรมการใช ้งานระบบ	 Application 
“SME	สบายใจ”	 ให้แก่ผู้ท�าบัญชี/ผู้สอบบัญชี	 ผู้ประกอบการ	
และผู้ที่สนใจทั่วไป	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
ทุกกลุ่มได้ร่วมทดสอบระบบ	Application	“SME	สบายใจ” 
ซึ่งเป็น	Application	ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ	หรอืธุรกจิ	SMEs	สามารถใช้ประโยชน์
จาก	Application	ในการบันทึกบัญชี	และบริหารจัดการบัญชี 
ของธุรกิจให้มีมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วน	ภายในงานมีการ
ทดสอบ	มกีารอธบิายภาพรวมของ	Application	และวธิกีารใช้งาน 
Application	ในขั้นตอนต่าง	ๆ	จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์	 โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วม 
การทดสอบได้สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาระบบ	Application	SME	ร่วมกัน

ล�าดับ หลักสูตร
จ�านวนผู้เข้าอบรม 

(คน)	

1. M-Score	ดัชนีชี้วัดงบการเงิน 
และหลักนิติบัญชีศาสตร์		 41

2. การบัญชแีละการวางแผนภาษีท่ีถกูต้อง 
ส�าหรับธุรกิจทั่วไป 188

3. ข้อควรระวังในการปิดบัญชี	การจัดท�า
งบการเงินและการยื่นภาษีเงินได้ 201

4.

เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ	
PAEs/NPAEs/SMEs	เปรียบเทียบ 
กับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

263

5. การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร 50

6.
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	(Workshop)	
ลดต้นทุนการผลติ	เพิม่มลูค่าและความ
ยัง่ยนืให้องค์กรด้วย	MFCA	

144

7. การประยกุต์ใช้ต้นทนุมาตรฐานกับบัญชี 
ต้นทุนงานสั่งท�าและบัญชีต้นทุนช่วง 90

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ	:	การบริหาร
ต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน 151

	 5.	 เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการส่งเสริมมาตรการ 
บญัชเีดยีวตามนโยบายของภาครฐั	สภาวชิาชีพบญัชฯี	จงึผนกึก�าลงั 
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านวิชาชีพบัญชี	 เพื่อเตรียมการ 
ให้มกีารจดัท�าบนัทกึข้อตกลงในการส่งเสรมิธรุกจิเข้าสู่ระบบบญัชี
ชุดเดียวร่วมกับ	6	หน่วยงาน	ดังนี้

• สภาวิชาชีพบัญชีฯ
• สมาคมส�านักงานบัญชีไทย
• สมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ
• สมาคมส�านักงานบัญชีและกฎหมาย
• สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
• สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

	 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการด�าเนิน
งานธุรกิจให้เข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว	 เน้นการสร้างศักยภาพ 
ของส�านักงานบัญชี	ส�านักงานสอบบัญชี	ผู้ท�าบัญชี	ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต	 ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร	 และผู ้ประกอบการให้มี 
ความรู ้ด ้านบัญชีและภาษีอากร	มีประสบการณ์ที่ เพียงพอ 
อันจะส่งผลให้ระบบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ 
หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร	พร้อมเป็นศูนย์กลางข้อมูลผู้ให้บริการ 
ด้านวิชาชีพที่จ�าเป็นแก่การประกอบธุรกิจต่อไป

	 6.ด�าเนินงานด ้านการจัดการอบรมและสัมมนา 
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการท�าบัญชี	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	
2561	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561		ดังนี้

ภาพบรรยากาศการลงนามข้อตกลงในการส่งเสริมธุรกิจ 
เข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว

7.	ธนาคารประชาชน
	 คณะกรรมการวิ ช าชี พบัญชี ด ้ านการท� าบัญช	ี 
(คณะกรรมการฯ)	ได้เข้าร่วมประชุมในการเตรียมการส�าหรับ 
นักบัญชี	และผู้สอบบัญชี	 เพื่อรองรับธุรกรรมธนาคารประชาชน 
ที่ด�าเนินการโดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ดร.กอบศักดิ์ 
ภู ต ระกู ล 	 รั ฐมนต รีประจ� าส� านั กนายกรั ฐมนตรี 	 และ 
คณะอนุกรรมา ธิการฯ	 สภานิติบัญญัติแห ่ งชาติ 	 โดยม ี
ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ	

8.	TFRS	9	
	 คณะกรรมการฯ	รับเรื่องจากผู้ประกอบการขนาดเล็ก	
และขนาดใหญ่	ตลอดจนสถาบันการเงินท่ีมีปัญหาในการบังคับ
ใช้	TFRS	9	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้สรุปข้อสังเกต	2	ประเด็น 
เพื่อลดผลกระทบในทางปฏิบัติ	ดังนี้
 - 	 How	 to	 	 ความเข ้าใจและความพร ้อมของ 
ผู้ประกอบการ	ผู้ท�าบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ฉบับนี้	ซึ่งผลการพิจารณาศึกษาปรากฏว่า	ถือปฏิบัติยาก	และ 
ขาดความพร้อม	ไม่สามารถด�าเนนิการได้ในปี	2562	เป็นส่วนใหญ่	
 - 	 Impact 	 ผลกระทบจากการน�าข ้อมูลที่ วิ จัย 
ในต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องน้ี	น�ามาใช้เทียบเคียงตัวเลขท่ีจะเกิด 
กับประเทศไทย	อาจจะมีผลกระทบต่อกิจการโดยรวมจึงได้ 
มีการเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา	และ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการก�ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี	 (กกบ.)	 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนการใช้ 
ออกไปอีก	 1	 ป ี 	 เป ็นวันที่ 	 1 	 มกราคม	 2563	 และให ้ 
ผศ.	 ดร.ธนวรรธน์	 พลวิชัย	 ศึกษาผลกระทบและรายงาน 
คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	(กกบ.)	ต่อไป

9.	พ.ร.บ.	ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
	 ตัง้แต่ปลายปี		2561	สภาวชิาชพีบญัชฯี	โดยคณะกรรมการฯ 
และคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	 (นายสุพจน	์
สิงห์เสน่ห์)	ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ประกอบด้วย

• สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ได้แก่	 สมาคม
ส�านักงานบัญชีไทย	สมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ	
สมาคมส� านักงานบัญชีและกฎหมาย	 สมาคม 
ผู ้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย	กับ 
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย		
• คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.) 
ได้แก่	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย		สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย
• กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
• ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 เพื่อขับเคล่ือน	 “พระราชบัญญัติยกเว ้นเบ้ียปรับ	
เงินเพิ่มภาษีอากร	และความรับผิดทางอาญา	 เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร	พ.ศ.	
2562”	 และเพื่อให้การนี้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่	 คณะ
กรรมการวชิาชีพบญัชด้ีานการท�าบญัช	ีคณะกรรมการวชิาชพีบญัชี 
ด้านการสอบบญัช	ี4	สมาคมส�านกังานบญัช	ีสมาพนัธ์เอสเอม็อไีทย
กรมสรรพากร	และกรมพฒันาธรุกจิการค้า	ได้ร่วมกนัในการจดัท�า
คูม่อืการปรบัปรงุบญัช	ีเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ	SME	ผู้ท�าบญัช	ี
และผู้สอบบัญชี	 ให้เข้าใจในวัตถุประสงค์โดยรวม	และสามารถ
ด�าเนินการได้โดยถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	ดังนี้

• การท�าคู ่มือในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 
เพื่อได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
• จัดทีมงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ร่วมเผยแพร่ 
ความรู ้	 พร้อมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
3	สถาบัน	 (กกร.)	กรมสรรพากร	กระทรวงพาณิชย์ 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน	2562

10.	พ.ร.บ.	Transfer	Pricing		
	 คณะกรรมการฯ	 ได ้รับมอบหมายให ้ เป ็นผู ้แทน 
ในการประชุมพิจารณา	“พ.ร.บ.	มาตรการป้องกันการก�าหนด
ราคาโอนระหว่างบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์
กัน	 (Transfer	Pricing)”	ที่เสนอโดยกรมสรรพากร	กระทรวง 
การคลัง	ต่อ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ซ่ึงได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2561	และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

11.	คู่มือแนวทางการปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 คณะกรรมการฯ	 ได ้รับมอบหมายให ้ เป ็นผู ้แทน 
ในการร่วมจัดท�า	 “คู ่มือแนวทางการปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร		นักสถาปนิก	และบัญชี”	
ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	(ป.ป.ช.)

12.	 การพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้ท�าบัญช ี
ของหน่วยงานรัฐ
	 คณะกรรมการฯ	 ได ้รับมอบหมายให ้ เป ็นผู ้แทน 
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ท�าบัญชีของ 
หน่วยงานรัฐ	 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู ้ท�าบัญชีของหน่วยงานรัฐ	 กรมบัญชีกลาง	 
กระทรวงการคลัง
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นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการสอบบัญชี

“แม้ว่า AI (Artificial Intelligence) จะเข้ามา 
มีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการด้านบัญชี 

เกือบทัง้กระบวนการ แต่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ยังจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวัง
ในการด�าเนินงาน เทคโนโลยีเป็นเพียงเครือ่งมือ

ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกเท่านัน้ แต่การคิดวิเคราะห์
การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 
อย่างไร...ก็ยังคงต้องเป็นคนอยู่ดี”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0 ผลการด�าเนินงานด้านการสอบบัญชี

	 สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	(สภาวชิาชพีบญัชฯี)	ได้มุง่มัน่พฒันาผู้สอบบัญชแีละส�านกังานสอบบญัช	ีและร่วมมอื 
กบัทกุภาคส่วนโดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชเีป็นหลักตามภารกิจของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	
ซึ่งจะสามารถช่วยส่งเสริมผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	อันจะน�าไปสู่การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของการสอบบัญชีให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน	โดยสรุปผลการด�าเนินงานในรอบปี	2561	มีดังต่อไปนี้

ภาพบรรยากาศการประชุม 
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี”

“คณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี” 
“คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี”

 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ความก้าวหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
ด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี	 ศึกษาและติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี	มาตรฐานงานสอบทาน 
มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมั่น	มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง 
และค�าอธิบายวิธีปฏิบัติ งานสอบบัญชีระหว ่ างประเทศ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีและการให้ความเชือ่มัน่
ระหว่างประเทศ	(International	Auditing	and	Assurance	
Standards	 Board	 -	 IAASB)	 ท้ังฉบับท่ีมีการปรับปรุงและ 
ฉบบัทีก่�าหนดขึน้มาใหม่อย่างใกล้ชดิ	รวมทัง้ด�าเนนิการจดัแปลและ 
เผยแพร่มาตรฐานเหล่านั้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถศึกษาและน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

	 ในไตรมาส	1	ของปี	2561	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้ออก
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	12/2561	เรื่อง	ขั้นตอนการจัดท�า
มาตรฐานการสอบบัญชี	 เพื่อเพิ่มคุณภาพในการออกมาตรฐาน
การสอบบัญชี	และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานการสอบบัญช ี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมถึงเป็นมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีมีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน 

ของการพิ จารณาจากข ้ อมู ลที่ ไ ด ้ รั บจากผู ้ ท่ี เ ก่ี ยวข ้ อ ง 
อย่างครบถ้วนและรอบด้าน	พร้อมท้ังได้เผยแพร่มาตรฐาน 
การสอบบัญชีที่มีการปรับปรุง	จ�านวน	1	ฉบับ	ได้แก่	มาตรฐาน 
การสอบบญัช	ีรหัส	250	(ปรบัปรงุ)	“การพจิารณากฎหมายและ 
ข้อบังคบัในการตรวจสอบงบการเงนิ”	โดยให้ถอืปฏบิติักับการตรวจสอบ 
งบการเงนิส�าหรบัรอบบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่15	ธนัวาคม	2561	
เป็นต้นไป	และได้มีการเผยแพร่บทแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรฐาน 
การสอบบญัช	ีรหสั	250	(ปรบัปรงุ)	ในไตรมาส	2	ของปี	2561	

	 ในไตรมาส	2	ของปี	2561	สภาวชิาชพีบญัชีฯ	ได้เผยแพร่
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น	จ�านวน	2	ฉบับ	ได้แก่	มาตรฐาน
งานท่ีให้ความเชื่อมั่น	 รหัส	3402	“รายงานที่ให้ความเชื่อมั่น 
ต่อการควบคมุขององค์กรทีใ่ห้บรกิาร”	และ	รหัส	3420	“งานทีใ่ห้ 
ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 
เสมือนที่รวมอยู ่ในหนังสือชี้ชวน”	 ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าว 
เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและถ้อยค�าบางส่วนให้สอดคล้องกับ 
การปรบัปรงุมาตรฐานงานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่	รหสั	3000	(ปรับปรงุ)



นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการสอบบัญชี

“แม้ว่า AI (Artificial Intelligence) จะเข้ามา 
มีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการด้านบัญชี 

เกือบทัง้กระบวนการ แต่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ยังจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวัง
ในการด�าเนินงาน เทคโนโลยีเป็นเพียงเครือ่งมือ

ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกเท่านัน้ แต่การคิดวิเคราะห์
การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 
อย่างไร...ก็ยังคงต้องเป็นคนอยู่ดี”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0 ผลการด�าเนินงานด้านการสอบบัญชี

	 สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชูปถัมภ์	(สภาวชิาชพีบญัชฯี)	ได้มุง่มัน่พฒันาผู้สอบบัญชแีละส�านกังานสอบบญัช	ีและร่วมมอื 
กบัทกุภาคส่วนโดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็นหลักตามภารกิจของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	
ซึ่งจะสามารถช่วยส่งเสริมผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	อันจะน�าไปสู่การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของการสอบบัญชีให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน	โดยสรุปผลการด�าเนินงานในรอบปี	2561	มีดังต่อไปนี้

ภาพบรรยากาศการประชุม 
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี”

“คณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี” 
“คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี”
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ความก้าวหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
ด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี	ศึกษาและติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี	มาตรฐานงานสอบทาน 
มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น	มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง 
และค�าอ ธิบายวิ ธีปฏิบัติ งานสอบบัญชีระหว ่ างประเทศ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีและการให้ความเชือ่มัน่
ระหว่างประเทศ	(International	Auditing	and	Assurance	
Standards	 Board	 -	 IAASB)	ทั้งฉบับที่มีการปรับปรุงและ 
ฉบบัทีก่�าหนดขึน้มาใหม่อย่างใกล้ชดิ	รวมทัง้ด�าเนนิการจดัแปลและ 
เผยแพร่มาตรฐานเหล่านั้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
สามารถศึกษาและน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

	 ในไตรมาส	1	ของปี	2561	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้ออก
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ที่	12/2561	เรื่อง	 ข้ันตอนการจัดท�า
มาตรฐานการสอบบัญชี	 เพื่อเพิ่มคุณภาพในการออกมาตรฐาน
การสอบบัญชี	และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานการสอบบัญช ี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมถึงเป็นมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่มีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน	โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 

ของการพิ จารณาจากข ้ อมู ลที่ ไ ด ้ รั บจากผู ้ ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง 
อย่างครบถ้วนและรอบด้าน	พร้อมทั้งได้เผยแพร่มาตรฐาน 
การสอบบัญชีที่มีการปรับปรุง	จ�านวน	1	ฉบับ	ได้แก่	มาตรฐาน 
การสอบบญัช	ีรหสั	250	(ปรบัปรงุ)	“การพจิารณากฎหมายและ 
ข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงนิ”	โดยให้ถอืปฏิบติักบัการตรวจสอบ 
งบการเงนิส�าหรบัรอบบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที	่15	ธนัวาคม	2561	
เป็นต้นไป	และได้มีการเผยแพร่บทแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรฐาน 
การสอบบญัช	ีรหสั	250	(ปรบัปรงุ)	ในไตรมาส	2	ของปี	2561	

	 ในไตรมาส	2	ของปี	2561	สภาวชิาชพีบญัชีฯ	ได้เผยแพร่
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น	จ�านวน	2	ฉบับ	ได้แก่	มาตรฐาน
งานที่ให้ความเชื่อมั่น	 รหัส	3402	“รายงานที่ให้ความเชื่อมั่น 
ต่อการควบคุมขององค์กรทีใ่ห้บรกิาร”	และ	รหัส	3420	“งานทีใ่ห้ 
ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 
เสมือนที่รวมอยู ่ในหนังสือชี้ชวน”	 ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าว 
เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและถ้อยค�าบางส่วนให้สอดคล้องกับ 
การปรบัปรงุมาตรฐานงานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่	รหสั	3000	(ปรับปรงุ)
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	 ในไตรมาส	4	ของปี	2561	สภาวชิาชีพบญัชีฯ	ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบญัชี	รหสั	315	(ปรบัปรุง)	“การระบแุละประเมนิ
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	โดยการท�าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” 
โดยมาตรฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบ	แต่ได้ปรับปรุงให้การระบุและประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 
ทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีใช้การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ตลอดกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าว 
ผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม	–	ต้นเดือนพฤศจิกายน	2561

	 ส�าหรับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ	 ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิค 
การสอบบัญชีอยู่ระหว่างการแปลโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและจะประกาศวันที่มีผลบังคับใช้ในปี	2562	ได้แก่	มาตรฐานการสอบบัญชี	
รหัส	540	 (ปรับปรุง)	“การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี	รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง”

	 มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงและคาดว่าจะเผยแพร่ในอนาคตตามแผนปี	2019	-	2021	ของ	IAASB	ได้แก่

การจัดการทดสอบความรู้ของ 
ผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 สภาวชิาชพีบญัชฯี	ได้ด�าเนนิการตามนโยบายในการสร้าง
ผู้สอบบัญชีเพื่อให้รองรับกับการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย	
โดยได้จัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นรายไตรมาสกล่าวคือ	ในเดือน
มนีาคม	กรกฎาคม	และพฤศจกิายน	ของทกุปี	รวมทัง้สิน้	3	ครัง้ต่อปี 
โดยได้มอบหมายให้ผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชี	ด�าเนินการ 
ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง	ๆ 	เพื่อให ้การจัดการ
ทดสอบเป็นไปอย่างรัดกุม	 โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	 โดยม ี
คณะอนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏบิตังิาน
สอบบัญชีในแต่ละด้านวิชา	ประกอบด้วย

	 •	 อนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี

	 •	 อนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี

	 •	 อนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชีท่ีประมวลผล 
โดยคอมพิวเตอร์

	 •	 อนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี

	 ซึ่ งในการจัดการทดสอบแต ่ละคร้ังอนุกรรมการ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
ในแต่ละด้านวิชา	ได้มีการประชุมเพื่อจัดท�าคลังข้อสอบ	ปรับปรุง
ขอบเขต	รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทั้ง	 6	 รายวิชาให้เป็นปัจจุบัน	มีความเหมาะสม	และทันสมัย	
รวมท้ังได ้รับความร ่วมมือจากผู ้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชา 
ท่ีเก่ียวข้อง	ซึ่งเป็นผู้พิจารณาออกข้อสอบและพิจารณาคัดเลือก
ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตในแต่ละครั้ง	 โดยมุ่งเน้นให้เนื้อหาวิชาท่ีใช้สอบนั้น 
สามารถวัดความรู ้ความสามารถของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน 
เ ก่ียวกับการสอบบัญชี 	 ได ้ด� า เนินการตามนโยบายของ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในการเพิ่มจ�านวนผู ้เข ้ารับการทดสอบ 
ให ้มากข้ึน	 จึงด�าเนินโครงการจัดการทดสอบความรู ้ของ 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในภูมิภาค	 เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทีม่ภีมูลิ�าเนา 
ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสในการเข ้ารับการทดสอบความรู ้ 
ของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต	 โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากสาขาสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในแต่ละภูมิภาค 
ด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์บุคลากร	 และสถานท่ีเพ่ือใช้เป ็น 
สนามสอบ	ในเบ้ืองต้นได้ก�าหนดให้เปิดสนามสอบใน	3	ภูมิภาค	
ได้แก่	 ภาคเหนือ	สาขาพิษณุโลก	ภาคใต้	 สาขาสงขลา	และ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	สาขานครราชสมีา	โดยจะเริม่ด�าเนนิการ
จัดการทดสอบในปี	2562

ผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทดสอบ ประจ�าปี 2561 ดังนี้

1. สถิติผู้เข้าสอบและสอบผ่านในแต่ละวิชา (ราย) ในปี 2561

2. สถิติผู้สอบผ่านครบทุกรายวิชา (ราย) ในปี 2556 - 2561

40 TFAC Annual Report 2018



	 ในไตรมาส	4	ของปี	2561	สภาวชิาชพีบญัชฯี	ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบญัชี	รหสั	315	(ปรบัปรุง)	“การระบแุละประเมนิ
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	โดยการท�าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ” 
โดยมาตรฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบ	แต่ได้ปรับปรุงให้การระบุและประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 
ทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีใช้การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
ตลอดกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง	ทั้งนี้	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เปิดรับความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าว 
ผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม	–	ต้นเดือนพฤศจิกายน	2561

	 ส�าหรับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ	 ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิค 
การสอบบัญชีอยู่ระหว่างการแปลโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและจะประกาศวันที่มีผลบังคับใช้ในปี	2562	ได้แก่	มาตรฐานการสอบบัญชี	
รหัส	540	 (ปรับปรุง)	“การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี	รวมถึงประมาณการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง”

	 มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอื่น	ๆ	 ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงและคาดว่าจะเผยแพร่ในอนาคตตามแผนปี	2019	-	2021	ของ	IAASB	ได้แก่

การจัดการทดสอบความรู้ของ 
ผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 สภาวชิาชพีบญัชฯี	ได้ด�าเนนิการตามนโยบายในการสร้าง
ผู้สอบบัญชีเพื่อให้รองรับกับการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย	
โดยได้จัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นรายไตรมาสกล่าวคือ	ในเดือน
มนีาคม	กรกฎาคม	และพฤศจกิายน	ของทกุปี	รวมทัง้ส้ิน	3	ครัง้ต่อปี 
โดยได้มอบหมายให้ผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี	 ด�าเนินการ 
ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง	ๆ 	เพื่อให ้การจัดการ
ทดสอบเป็นไปอย่างรัดกุม	 โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	 โดยม ี
คณะอนกุรรมการผู้ทรงคุณวฒุเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏิบตังิาน
สอบบัญชีในแต่ละด้านวิชา	ประกอบด้วย

	 •	 อนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี

	 •	 อนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี

	 •	 อนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชีท่ีประมวลผล 
โดยคอมพิวเตอร์

	 •	 อนุกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบ 
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี

	 ซึ่ งในการจัดการทดสอบแต ่ละคร้ังอนุกรรมการ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
ในแต่ละด้านวิชา	ได้มีการประชุมเพื่อจัดท�าคลังข้อสอบ	ปรับปรุง
ขอบเขต	รายละเอียดเน้ือหาวิชาท่ีใช้ในการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทั้ง	 6	 รายวิชาให้เป็นปัจจุบัน	มีความเหมาะสม	และทันสมัย	
รวมทั้งได ้รับความร ่วมมือจากผู ้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง	ซึ่งเป็นผู้พิจารณาออกข้อสอบและพิจารณาคัดเลือก
ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตในแต่ละครั้ง	 โดยมุ่งเน้นให้เนื้อหาวิชาท่ีใช้สอบน้ัน 
สามารถวัดความรู ้ความสามารถของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน 
เ ก่ียวกับการสอบบัญชี 	 ได ้ด� า เ นินการตามนโยบายของ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในการเพิ่มจ�านวนผู ้เข ้ารับการทดสอบ 
ให ้มากข้ึน	 จึงด�าเนินโครงการจัดการทดสอบความรู ้ของ 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในภูมิภาค	 เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทีม่ภีมูลิ�าเนา 
ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสในการเข ้ารับการทดสอบความรู ้ 
ของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต	 โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากสาขาสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในแต่ละภูมิภาค 
ด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์บุคลากร	 และสถานที่ เพื่อใช้เป ็น 
สนามสอบ	ในเบื้องต้นได้ก�าหนดให้เปิดสนามสอบใน	3	ภูมิภาค	
ได้แก่	 ภาคเหนือ	สาขาพิษณุโลก	ภาคใต้	 สาขาสงขลา	และ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	สาขานครราชสีมา	โดยจะเริม่ด�าเนนิการ
จัดการทดสอบในปี	2562

ผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการจัดการทดสอบ ประจ�าปี 2561 ดังนี้

1. สถิติผู้เข้าสอบและสอบผ่านในแต่ละวิชา (ราย) ในปี 2561

2. สถิติผู้สอบผ่านครบทุกรายวิชา (ราย) ในปี 2556 - 2561
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พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และอบรมจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรายใหม่

	 ผลการด�าเนนิการคณะท�างานการพจิารณาคณุสมบตัิ 
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับการพิจารณา 
กลั่นกรองคุณสมบัติของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป ็นผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาตโดยวางหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตรวจสอบ
คุณสมบัติท่ีครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
โดยในปี	2561	คณะท�างานการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตได้พจิารณาเหน็ชอบคณุสมบตัิ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จ�านวน	8	ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น	363	คน	และจัดพิธีมอบใบอนุญาตและอบรมให้แก ่
ผูส้อบบญัชีรายใหม่	จ�านวน	2	ครัง้	ซึง่มผู้ีสอบบัญชรีายใหม่เข้าร่วม 
พิธีทั้งสิ้น	244	คน	

	 โดยมีวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิให ้ความรู ้ความเข้าใจ 
ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะหนั ก ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ งหน ้ า ที่ แ ล ะ 
ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีในการปฏิบั ติงานอย ่างมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพซึ่งรวมถึงมาตรฐาน 
ด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	

	 	 	 	 	 	 	 	 	ทั้งนี้	 ในระหว่างปีคณะท�างานฯ	 ได้มีการด�าเนินงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 (1)	 การปรับปรุงแบบค�าขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ในปัจจุบัน	 และ	 (2)	 การรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผ่านแบบส�ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบออนไลน์ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อน�าไปปรับปรุงการให้บริการระบบ
ออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

	 อีกหนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	
คือ	การด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพเข้าใจและ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพและเป็นไปอย่างม ี
คุณภาพ	ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี	 (คณะอนุกรรมการ	TSQC1)	 โดย
ได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี	กล่าวคือ 

การรักษาและด�าเนินการตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
อย่างสม�่าเสมอ	ทั้งในเรื่องของความเป็นอิสระ	การรักษาความลับ	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รวมถึงกระบวนการและขั้นตอน 
การปฏิบัติงานในด้านการดูแลและส่งเสริมคุณภาพงานสอบบัญช	ี
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสมากที่สุด

ภาพบรรยากาศ “พิธีมอบใบอนุญาต 
การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2561” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

	 ในปี	2561	การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพงานสอบบญัชี 
ได้ด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ตามรายละเอียดดังนี้

 		จัดหลักสูตรสัมมนา	หัวข้อ	“รับฟังประเด็นส�าคัญ 
ในการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ”	 ให้แก่ผู้สอบบัญชีอาวุโส 
ที่มีอายุ	 70	ปีขึ้นไป	 โดยเน้ือหาเป็นการปรับปรุงข้อก�าหนด 
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัช	ีและประเดน็ส�าคญัในการตรวจสอบบญัช ี
เพื่อพัฒนาให้ผู ้สอบบัญชีสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีคุณภาพ	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา	จ�านวน	105	คน

 		จดัหลักสตูรสมัมนา	หวัข้อ	“การปฏบิตังิานสอบบญัชี
อย่างมคีณุภาพ”	จ�านวน	2	รุน่	โดยจดัให้แก่ผูส้อบบญัชทีีม่อีาย	ุ50	ปี 
ขึน้ไป	ในหวัข้อการท�าผดิกฎหมายกบัการตรวจสอบบญัช	ีตวัอย่าง
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี	ตัวอย่างกระดาษ
ท�าการและข้อผิดพลาดที่พบในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงินให้กู ้ยืมกรรมการ
และสินค้าคงเหลือ	 เพื่อพัฒนาให้ผู ้สอบบัญชีสามารถน�าไปใช ้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ	 โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนา 
ทั้ง	2	รุ่น	จ�านวนกว่า	650	คน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการสอบบัญชีให้มีคุณภาพ
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โครงการคลินิก TSQC1

 		เปิดโครงการคลินิก	 TSQC1	 เพ่ือเป็นช่องทาง 
ให ้ ผู ้ ป ฏิบั ติ ง านด ้ านการสอบบัญชี เข ้ ามาป รึกษาห รือ 
ขอค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏบิตังิานอย่างมคีณุภาพ	ตามมาตรฐาน 
การควบคุมคุณภาพ	ฉบับที่	 1	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	ซึ่งโครงการ 
จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2557	จนถึงปัจจุบัน

 		แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเก่ียวกับการปฏิบัต ิ
ตามข ้ อก� าหนดสภาวิ ช าชี พบัญชี 	 ว ่ า ด ้ ว ยหลั ก เ กณฑ ์ 
การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญาต	พ.ศ.	2556	 เรื่อง	แจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อ 
ตรวจสอบงบการเงิน	 ยืนยันการลงลายมือชื่อให ้ครบถ้วน 
ผ ่าน	 Newsletter , 	 L ine@,	 Facebook	 และเว็บไซต ์ 
สภาวิชาชีพบัญชี

 		ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดสภาวิชาชพีบญัช	ีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การรายงานและ 
การพจิารณาการปฏบิตังิานของผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต	พ.ศ.	2556	 
เรือ่ง	แจ้งและยนืยนัการลงลายมอืช่ือตรวจสอบงบการเงิน	ให้ครบถ้วน 
(จ�านวน	6,622	คน)

 	 	 เชิญผู้สอบบัญชีเข้ามาให้ถ้อยค�าและน�าส่งเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี	
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พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และอบรมจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรายใหม่

	 ผลการด�าเนนิการคณะท�างานการพจิารณาคณุสมบตั ิ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับการพิจารณา 
กล่ันกรองคุณสมบัติของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป ็นผู ้สอบบัญชี 
รับอนุญาตโดยวางหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตรวจสอบ
คุณสมบัติท่ีครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
โดยในปี	2561	คณะท�างานการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบยีนเป็นผู้สอบบัญชรีบัอนญุาตได้พจิารณาเหน็ชอบคณุสมบตัิ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จ�านวน	8	ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น	363	คน	และจัดพิธีมอบใบอนุญาตและอบรมให้แก ่
ผูส้อบบญัชีรายใหม่	จ�านวน	2	ครัง้	ซึง่มผู้ีสอบบัญชรีายใหม่เข้าร่วม 
พิธีทั้งสิ้น	244	คน	

	 โดยมีวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิให ้ความรู ้ความเข้าใจ 
ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะหนั ก ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ งหน ้ า ที่ แ ล ะ 
ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีในการปฏิบั ติงานอย ่างมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพซึ่งรวมถึงมาตรฐาน 
ด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	

	 	 	 	 	 	 	 	 	ทั้งนี้	 ในระหว่างปีคณะท�างานฯ	 ได้มีการด�าเนินงาน 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 (1)	 การปรับปรุงแบบค�าขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับผู ้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ในปัจจุบัน	 และ	 (2)	 การรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผ่านแบบส�ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบออนไลน์ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อน�าไปปรับปรุงการให้บริการระบบ
ออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

	 อีกหนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	
คือ	การด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพเข้าใจและ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพและเป็นไปอย่างม ี
คุณภาพ	ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี	 (คณะอนุกรรมการ	TSQC1)	 โดย
ได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี	กล่าวคือ 

การรักษาและด�าเนินการตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
อย่างสม�่าเสมอ	ทั้งในเรื่องของความเป็นอิสระ	การรักษาความลับ	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รวมถึงกระบวนการและขั้นตอน 
การปฏิบัติงานในด้านการดูแลและส่งเสริมคุณภาพงานสอบบัญช	ี
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสมากที่สุด

ภาพบรรยากาศ “พิธีมอบใบอนุญาต 
การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2561” 
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	 ในปี	2561	การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพงานสอบบญัชี 
ได้ด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ตามรายละเอียดดังนี้

 		จัดหลักสูตรสัมมนา	หัวข้อ	“รับฟังประเด็นส�าคัญ 
ในการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ”	 ให้แก่ผู้สอบบัญชีอาวุโส 
ที่มีอายุ	 70	ปีขึ้นไป	 โดยเน้ือหาเป็นการปรับปรุงข้อก�าหนด 
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัช	ีและประเดน็ส�าคญัในการตรวจสอบบญัช ี
เพื่อพัฒนาให้ผู ้สอบบัญชีสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีคุณภาพ	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา	จ�านวน	105	คน

 		จดัหลักสตูรสมัมนา	หวัข้อ	“การปฏบิตังิานสอบบญัชี
อย่างมคีณุภาพ”	จ�านวน	2	รุน่	โดยจดัให้แก่ผูส้อบบญัชทีีม่อีาย	ุ50	ปี 
ขึน้ไป	ในหวัข้อการท�าผดิกฎหมายกบัการตรวจสอบบญัช	ีตวัอย่าง
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี	ตัวอย่างกระดาษ
ท�าการและข้อผิดพลาดท่ีพบในการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงินให้กู ้ยืมกรรมการ
และสินค้าคงเหลือ	 เพื่อพัฒนาให้ผู ้สอบบัญชีสามารถน�าไปใช ้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ	 โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนา 
ทั้ง	2	รุ่น	จ�านวนกว่า	650	คน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการสอบบัญชีให้มีคุณภาพ
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โครงการคลินิก TSQC1

 		เปิดโครงการคลินิก	 TSQC1	 เพื่อเป็นช่องทาง 
ให ้ ผู ้ ป ฏิบั ติ ง านด ้ านการสอบบัญชี เข ้ ามาปรึ กษาหรื อ 
ขอค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏบิตังิานอย่างมคีณุภาพ	ตามมาตรฐาน 
การควบคุมคุณภาพ	ฉบับที่	 1	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	ซึ่งโครงการ 
จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2557	จนถึงปัจจุบัน

 		แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
ตามข ้ อก� าหนดสภาวิ ช าชี พบัญชี 	 ว ่ า ด ้ ว ยหลั ก เ กณฑ ์ 
การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญาต	พ.ศ.	2556	 เรื่อง	แจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อ 
ตรวจสอบงบการเงิน	 ยืนยันการลงลายมือชื่อให ้ครบถ้วน 
ผ ่าน	 Newsletter , 	 L ine@,	 Facebook	 และเว็บไซต ์ 
สภาวิชาชีพบัญชี

 		ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดสภาวิชาชพีบญัช	ีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การรายงานและ 
การพจิารณาการปฏบิตังิานของผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต	พ.ศ.	2556	 
เรือ่ง	แจ้งและยนืยนัการลงลายมือช่ือตรวจสอบงบการเงิน	ให้ครบถ้วน 
(จ�านวน	6,622	คน)

 	 	 เชิญผู้สอบบัญชีเข้ามาให้ถ้อยค�าและน�าส่งเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี	
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชี

	 นอกเหนือจากหลักสูตรอบรมด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ที่ได้ด�าเนินการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีแล้ว 
คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรอบรมใหม่	ๆ	และการออกหนังสือฉบับใหม่เพื่อพัฒนาการสอบบัญชี	 โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชี 
ประจ�าปี	2561	ได้แก่

จัดท�าและจ�าหน่ายหนังสือ “เรื่องส�าคัญ
ในการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

สรุปตามอุตสาหกรรมและหัวข้อที่พบบ่อย 
(พร้อมตัวอย่างของบริษัทในต่างประเทศ)”

จัดสัมมนาหลักสูตร “รู้ประเด็นปรับจับประเด็นเปลี่ยน
ใน TSA 250 (ปรับปรุง)” เพื่อต้องการสื่อสารประเด็น

ส�าคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 250 (ปรับปรุง) จ�านวน 2 รุ่น ในเดือนมิถุนายน 

และเดือนตุลาคม จ�านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
รวมทั้งหมด 420 คน

     จัดสัมมนาหลักสูตร “CPA conference 2018 – Future of Audit” 
เพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี

และเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพที่ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นนี้  
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมสัมมนา 164 คน

FEB

JUN

OCT

DEC

กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ
 
 เพื่อพัฒนาและส ่งเสริมวิชาชีพสอบบัญชีให ้มี 
ความแข็งแกร่งและมีคุณภาพมากขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
งานสอบบัญชี	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกหลายแห่ง	ดังนี้

หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และตัวแทนจากธนาคารสมาชิก
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

 	จัดโครงการร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	โดยจดัสมัมนา	“โครงการ	EQCR 
&	Monitoring	(Certificate	program)”	ณ	โรงแรม	S31	เมือ่วนัท่ี	
14	-	16	และ	20	-	23	กนัยายน	2561	โดยโครงการนีม้วีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีจะมาเป็น	EQCR	และ	Monitoring	ให้กับ	 
Engagement	partner	ของส�านักงานสอบบัญชีขนาดกลาง
และขนาดเล็กหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ต้องการท่ีจะก้าวไปสู ่
ตลาดทนุ	และเป็นการเพิม่จ�านวนงบการเงินของบริษทัในตลาดทนุที่	 
Engagement	partner	สามารถรับตรวจสอบบัญชีได้	 รวมทั้ง 
เป็นการรองรบัการเปลีย่นแปลงข้อก�าหนดเกีย่วกบัการหมนุเวยีน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	Public	 Interest	Entities	จ�านวน	1	รุ่น	
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด	40	คน

 	จัดโครงการร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยจัดท�าโครงการพัฒนา 
ตัวอย่างกระดาษท�าการ	 (e-Working	Papers)	และเครื่องมือ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Audit)	ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครื่องมือส�าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Audit)	 และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์
ส�าหรับส�านักงานสอบบัญชีสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินการ

 	 จัดประชุมหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย	และ
ตัวแทนจากธนาคารสมาชิก	 เพื่อหารือเก่ียวกับประเด็นปัญหา 
รวมถึงแนวทางแก้ไขกระบวนการส่งหนังสือยืนยันยอดข้อมูล
ธนาคาร	จ�านวน	2	ครั้ง	และประชาสัมพันธ์หนังสือจากสมาคม
ธนาคารไทยพร้อมแบบฟอร์มค�าขอหนงัสอืยนืยันยอดธนาคารและ
รายละเอียดติดต่อธนาคารบนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
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กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชี

	 นอกเหนือจากหลักสูตรอบรมด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ที่ได้ด�าเนินการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีแล้ว 
คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรอบรมใหม่	ๆ	และการออกหนังสือฉบับใหม่เพื่อพัฒนาการสอบบัญชี	 โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชี 
ประจ�าปี	2561	ได้แก่

จัดท�าและจ�าหน่ายหนังสือ “เรื่องส�าคัญ
ในการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

สรุปตามอุตสาหกรรมและหัวข้อที่พบบ่อย 
(พร้อมตัวอย่างของบริษัทในต่างประเทศ)”

จัดสัมมนาหลักสูตร “รู้ประเด็นปรับจับประเด็นเปลี่ยน
ใน TSA 250 (ปรับปรุง)” เพื่อต้องการสื่อสารประเด็น

ส�าคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 250 (ปรับปรุง) จ�านวน 2 รุ่น ในเดือนมิถุนายน 

และเดือนตุลาคม จ�านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
รวมทั้งหมด 420 คน

     จัดสัมมนาหลักสูตร “CPA conference 2018 – Future of Audit” 
เพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี

และเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพที่ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นนี้  
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมสัมมนา 164 คน

FEB

JUN

OCT

DEC

กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริมวิชาชีพ
 
 เ พ่ือพัฒนาและส ่งเสริมวิชาชีพสอบบัญชีให ้ มี 
ความแข็งแกร่งและมีคุณภาพมากขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
งานสอบบัญชี	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกหลายแห่ง	ดังนี้

หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และตัวแทนจากธนาคารสมาชิก
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

 	จัดโครงการร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	โดยจดัสมัมนา	“โครงการ	EQCR 
&	Monitoring	(Certificate	program)”	ณ	โรงแรม	S31	เมือ่วนัที่	
14	-	16	และ	20	-	23	กนัยายน	2561	โดยโครงการนีม้วีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะมาเป็น	EQCR	และ	Monitoring	ให้กับ	 
Engagement	partner	ของส�านักงานสอบบัญชีขนาดกลาง
และขนาดเล็กหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ต้องการท่ีจะก้าวไปสู ่
ตลาดทนุ	และเป็นการเพิม่จ�านวนงบการเงนิของบรษิทัในตลาดทนุที่	 
Engagement	partner	สามารถรับตรวจสอบบัญชีได้	 รวมทั้ง 
เป็นการรองรบัการเปลีย่นแปลงข้อก�าหนดเกีย่วกบัการหมนุเวยีน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	Public	 Interest	Entities	จ�านวน	1	รุ่น	
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด	40	คน

 	จัดโครงการร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยจัดท�าโครงการพัฒนา 
ตัวอย่างกระดาษท�าการ	 (e-Working	Papers)	และเครื่องมือ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Audit)	 ซ่ึงโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครื่องมือส�าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Audit)	 และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์
ส�าหรับส�านักงานสอบบัญชีสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินการ

 	 จัดประชุมหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย	และ
ตัวแทนจากธนาคารสมาชิก	 เพื่อหารือเก่ียวกับประเด็นปัญหา 
รวมถึงแนวทางแก้ไขกระบวนการส่งหนังสือยืนยันยอดข้อมูล
ธนาคาร	จ�านวน	2	ครั้ง	และประชาสัมพันธ์หนังสือจากสมาคม
ธนาคารไทยพร้อมแบบฟอร์มค�าขอหนงัสอืยนืยันยอดธนาคารและ
รายละเอียดติดต่อธนาคารบนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
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 		ต้อนรับสมาคมของไต้หวัน	คณะ	Taiwan	Provincial 
Certified	 Public	 Accountant	 (CPA)	 Associat ion 
พร้อมกับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2561	โดยการเข้าเยี่ยมสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการจับคู ่ธุรกิจระหว่าง	
SMP	ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน	สนับสนุนการท�างาน 
ร่วมกับหน่วยงานวิชาชีพท่ีประสบความส�าเร็จในประเทศไทย 
แลกเปลีย่นมมุมองในการบรหิารจดัการวชิาชพีด้านการสอบบญัชี
และขอบเขตการท�างานด้านการสอบบัญชีของประเทศไต้หวัน 
และของประเทศไทย	รวมถึงส�ารวจเรื่องอ่ืน	ๆ	ส�าหรับการสร้าง
ความร่วมมือและการเป็นพันธมิตร

ต้อนรับสมาคมของไต้หวัน คณะ Taiwan Provincial Certified
Public Accountant (CPA) Association

 		ตอบค�าถามส�าหรับการประเมินการก�ากับดูแลที่ดีของ	ACGA	โดยจะจัดท�าการประเมิน	CG-Watch	ทุก	ๆ 	2	ปี	เพื่อประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการของประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคเอเชีย

 	ร่วมเป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมการและคณะท�างานปิดบัญชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล	เพื่อพิจารณา
บริหารเงินกู้จนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ	และสรุปภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล	
รวมถึงก�าหนดแนวทางจัดหาเงินทุนเพื่อช�าระหนี้คืนให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	จ�านวน	2	ครั้ง

การเผยแพร่บทความและส่ิงพิมพ์เชิงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในวิชาชีพ

	 ระหว่างปี	 2561	กรรมการ	อนุกรรมการ	และคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญช ี
ได้เรียบเรียงและเผยแพร่บทความผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

Newsletter และก้าวทันข่าวชาวออดิท

จะท�าอย่างไรเมื่อสังคมคาดหวังต่อบทบาท 
ของผู้สอบบัญชีมากขึ้น

ฉบับที่	65	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	2561

รู้ประเด็นปรับจับประเด็นเปลี่ยนใน	TSA	250 
(ปรับปรุง)

ฉบับที่	67	ประจ�าเดือน	กรกฎาคม	2561

การปรับปรุงมาตรฐาน	ISQC1	ในอนาคตอันใกล้ ฉบับที่	68	ประจ�าเดือน	สิงหาคม	2561

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง	(TSA	315) 
ก�าลังจะเปลี่ยนไป

ฉบับที่	69	ประจ�าเดือน	กันยายน	2561

การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน	 ฉบับที่	70	ประจ�าเดือน	ตุลาคม	2561

ความส�าคัญของประมาณการทางบัญชี	เรื่องใกล้ตัว 
ที่ท่านอาจมองข้าม

ฉบับที่	71	ประจ�าเดือน	พฤศจิกายน	2561

ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
ของผู้สอบบัญชี

ฉบับที่	72	ประจ�าเดือน	ธันวาคม	2561

ข่าวสารด้านการสอบบัญชี www.tfac.or.th  (รวมทัง้ Line@, Facebook)

สมาธิกับนักบัญชี เดือน	มิถุนายน	2561
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 		ต้อนรับสมาคมของไต้หวัน	คณะ	Taiwan	Provincial 
Certified	 Public	 Accountant	 (CPA)	 Associat ion 
พร้อมกับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2561	โดยการเข้าเยี่ยมสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการจับคู ่ธุรกิจระหว่าง	
SMP	ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน	สนับสนุนการท�างาน 
ร่วมกับหน่วยงานวิชาชีพที่ประสบความส�าเร็จในประเทศไทย 
แลกเปล่ียนมมุมองในการบรหิารจดัการวชิาชีพด้านการสอบบญัชี
และขอบเขตการท�างานด้านการสอบบัญชีของประเทศไต้หวัน 
และของประเทศไทย	รวมถึงส�ารวจเรื่องอ่ืน	ๆ	ส�าหรับการสร้าง
ความร่วมมือและการเป็นพันธมิตร

ต้อนรับสมาคมของไต้หวัน คณะ Taiwan Provincial Certified
Public Accountant (CPA) Association

 		ตอบค�าถามส�าหรับการประเมินการก�ากับดูแลที่ดีของ	ACGA	โดยจะจัดท�าการประเมิน	CG-Watch	ทุก	ๆ 	2	ปี	เพื่อประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการของประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคเอเชีย

 	ร่วมเป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมการและคณะท�างานปิดบัญชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล	เพื่อพิจารณา
บริหารเงินกู้จนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ	และสรุปภาระหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล	
รวมถึงก�าหนดแนวทางจัดหาเงินทุนเพื่อช�าระหนี้คืนให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	จ�านวน	2	ครั้ง

การเผยแพร่บทความและสิ่งพิมพ์เชิงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในวิชาชีพ

	 ระหว่างปี	 2561	กรรมการ	อนุกรรมการ	และคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญช ี
ได้เรียบเรียงและเผยแพร่บทความผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

Newsletter และก้าวทันข่าวชาวออดิท

จะท�าอย่างไรเมื่อสังคมคาดหวังต่อบทบาท 
ของผู้สอบบัญชีมากขึ้น

ฉบับที่	65	ประจ�าเดือน	พฤษภาคม	2561

รู้ประเด็นปรับจับประเด็นเปลี่ยนใน	TSA	250 
(ปรับปรุง)

ฉบับที่	67	ประจ�าเดือน	กรกฎาคม	2561

การปรับปรุงมาตรฐาน	ISQC1	ในอนาคตอันใกล้ ฉบับที่	68	ประจ�าเดือน	สิงหาคม	2561

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง	(TSA	315) 
ก�าลังจะเปลี่ยนไป

ฉบับที่	69	ประจ�าเดือน	กันยายน	2561

การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน	 ฉบับที่	70	ประจ�าเดือน	ตุลาคม	2561

ความส�าคัญของประมาณการทางบัญชี	เรื่องใกล้ตัว 
ที่ท่านอาจมองข้าม

ฉบับที่	71	ประจ�าเดือน	พฤศจิกายน	2561

ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
ของผู้สอบบัญชี

ฉบับที่	72	ประจ�าเดือน	ธันวาคม	2561

ข่าวสารด้านการสอบบัญชี www.tfac.or.th  (รวมทัง้ Line@, Facebook)

สมาธิกับนักบัญชี เดือน	มิถุนายน	2561

นายวรวิทย์ เจนธนากุล 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร

“เทคโนโลยีถือเป็นโอกาสเพราะนักบัญชี
สามารถใช้เทคโนโลยี Rapid Process

Automation หรือ Automatic Intelligence
มาช่วยลดภาระการท�างานทีซ่� ้าและใช้เวลามาก 
ท�าให้นักบัญชีมีเวลามากขึน้และสามารถใช้เวลา
ให้กับงานทีม่ีคุณค่า (Value) ต่อองค์กรเพิม่ขึน้”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0



ผลการด�าเนินงานด้านการบัญชีบริหาร 

การพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีบริหาร 

	 สภาวชิาชพีบัญช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	(สภาวชิาชพีบญัชฯี) 
มีความมุ ่งมั่นในการยกระดับนักบัญชีให ้เป ็นเพื่อนคู ่คิดท่ีดีของ 
ผู้บริหารองค์กร	โดยเน้นการเผยแพร่ศาสตร์การบัญชีบริหารที่ถือว่า 
มคีวามส�าคญัอย่างมากต่อการประสบความส�าเรจ็ของธรุกจิ	เพราะเป็น 
กระบวนการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลส�าหรับการวางแผนงานในอนาคต	
อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	
เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กรได้	 รวมถึง 
ผูบ้รหิารสามารถน�าข้อมลูจากบญัชบีริหารใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์
สถานการณ์	การควบคุม	และการประเมินผลภายในองค์กร	อันจะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรซึ่งมีอย่างจ�ากัด
	 คณะกรรมการวิ ช า ชีพบัญ ชีด ้ านการบัญ ชีบ ริหาร 
(คณะกรรมการฯ)	 ได้ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายในการก�าหนด
มาตรฐานวิชาชีพการบัญชีบริหารให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติระดับ
สากล	พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของนักบัญชีบริหารให้เป็นผู้ทันสมัย 
มีแนวคิดใหม่	ๆ	 ในยุคไทยแลนด์	4.0	และปฏิบัติงานภายใต้กรอบ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ	รวมท้ังการประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ตลอดจนสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นส่ือกลางให้ค�าปรึกษา
ด้านการบัญชีบริหารให้กับนักบัญชี	และผู้ประกอบการ	

ภาพบรรยากาศการประชุม 
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร”

	 ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรม 
ด้านการบัญชีบริหารอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

1. หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 
รุ่นที่ 21
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้	ประสบการณ ์
ใหม่	ๆ	ทางด้านการบริหารงานบัญชีและการเงิน	และเพิ่มเติมความรู้ 
ข้ามศาสตร์	 เช่น	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ	 (Design	Thinking) 
เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่	ๆ	การเข้าสังคมและการแต่งกาย	 ให้แก ่
ผู้บริหารขององค์การต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และบริษัทชั้นน�า 
ในประเทศ	 ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง	 CFO 
ในทุกกลุ่มธุรกิจ	หลักสูตรนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่	17,	18,	25	 สิงหาคม 
และ	1,	8,	15,	21,	28	กนัยายน	2561	โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการอบรม	44	คน	

2. หลักสูตร CFO in Practice Certification Program รุ่นที่ 8 
	 หลกัสูตรนีส้ภาวชิาชีพบญัชฯี	ได้จดัอบรมอย่างต่อเนือ่ง	 เพื่อให ้
CFO	หรือผู้บริหารบัญชีการเงินระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้สามารถ
ผสมผสานเทคนคิในการบรหิารงาน	(Integrator)	ในบทบาทของมืออาชีพ 
ด้านการเงินและการบัญชี	 และปฏิบัติงานสนับสนุนผู ้บริหารสูงสุด 
ขององค์กรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ	 ในขณะเดียวกันเป็นการ 

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม
CFO Certification Program รุ่นที่ 21

สร้างเครือข่าย	CFO	หรือผู้ท่ีมีศักยภาพในการเป็น	CFO	ของ
องค์กรต่าง	ๆ 	ในประเทศได้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่จะก่อให้เกดิมลูค่าเพิม่ 
ทั้งในระดับองค์กร	กลุ่มธุรกิจ	และระดับประเทศ	หลักสูตรนี ้
จัดขึ้น	ณ	โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	 (MBK	Center)	 ในระหว่าง 
วนัที	่25	-	26	ตลุาคม	และ	2,	9,	16,	23,	30	พฤศจกิายน	2561	โดยม ี
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม	45	คน

3. หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) : ผู้บริหาร
ทางการบัญชีกับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการ 
ตามโมเดล Thailand 4.0 
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพิ่มบทบาท 
ของนักบัญชีบริหารให้เป็น	Strategic	Partner	ของผู้บริหาร 
ระดับสูง	ท�าให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ 
อันจะน�าไปสู ่การเพิ่มมูลค่า	 สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
ความย่ังยืนขององค์กร	สิ่งแวดล้อมและสังคม	หลักสูตรนี้จัดข้ึน	 
ณ	โรงแรม	S31	รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	24	เมษายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	43	คน
	 วันที่	11	กรกฎาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	20	คน
	 วันที่		1	พฤศจิกายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	19	คน

4. หลักสูตร Corporate Finance 
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ด ี
ทางด้านการเงินให้กับนักบัญชีและผู ้สอบบัญชี	 โดยเฉพาะ 
การคิดมูลค่าปัจจุบันและอนาคตในด้านการประกอบธุรกิจ	 
เพื่อเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับองค์กร	และท�าให้สามารถ
ประเมินโครงการลงทุนได้เป็นอย่างดีก่อนการตัดสินใจลงทุน		
หลักสูตรนี้ จัดขึ้น	ณ	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 สุขุมวิท	 21 
รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	18	มีนาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม		53	คน
	 วันที่	14	กันยายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	117	คน
	 วันที่	22	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม		59	คน

5. หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร 
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการจัดท�างบประมาณเพื่อการวางแผน	 รวมถึง 
วธิกีารในการจัดท�างบประมาณให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	
โดยได้เรยีนเชญิวิทยากรผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
มาร่วมถ่ายทอดความรู้	และแลกเปล่ียนความเห็นในการอบรม

หลักสูตรนี้ 	 หลักสูตรนี้จัดขึ้น	 ณ	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 
สุขุมวิท	21	รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	28	เมษายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	73	คน
	 วันที่	19	สิงหาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	66	คน
	 วันที่	11	พฤศจิกายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	86	คน

6. หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ 
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้บริหารของบริษัท
ส าม า รถน� า ข ้ อ มู ล ท า งบั ญ ชี ก า ร เ งิ น และบัญชี ต ้ นทุ น 
มาท�าการวิเคราะห์	 วางแผน	 ควบคุม	 ประเมิน	 และวัดผล 
การด�าเนินงานในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	หลักสูตรนี้จัดขึ้น	
ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	9	มีนาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	61	คน
	 วันที่	8	กันยายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	55	คน
	 วันที่	1	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	79	คน

7. หลักสูตร ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถประเมินผล 
การด�าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินได้	รวมถึงการวางแผน 
จากการใช้ข้อมลูในงบการเงินให้เกดิประโยชน์กบับรษัิท	หลกัสตูรนี้ 
จัดขึ้น	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	10	สิงหาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	52	คน
	 วันที่	19	ตุลาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	61	คน
	 วันที่	12	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	102	คน

8. หลักสูตร Beyond Treasury Management
	 หลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
การบริหารงานด ้านการเ งินให ้ กับองค ์กร	 เพิ่มขีดความ
สามารถให ้ กับผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านการเงิน	 มีความ
เข้าใจในบทบาท	 Beyond	 Treasury	 และสามารถบริหาร
ทรัพยากรทางการเงินรอบด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ	พร้อม
กับการก ้าวเข ้าสู ่ความเป ็น	 Internat ional	 Treasury	
หลักสูตรนี้ จัดขึ้น	ณ	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 สุขุมวิท	 21 
ในวันที่	20	ตุลาคม	2561	โดยมีจ�านวนผู้เข้าอบรม	72	คน

การเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ด้านการ
บัญชีบริหาร

 คณะกรรมการฯ ได้เผยแพร่บทความเพือ่แจ้งข่าวสาร
และความรู้ด้านการบัญชีบริหาร ผ่านทาง Newsletter และ
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

  นักบัญชียุค 	 4 .0 	 เผยแพร ่ ใน 	 Newslet ter 
สภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	64	เดือนเมษายน	2561
  SROI : 	 อัตราส ่วนช้ีวัดผลการปฏิบัติ งานด ้าน 
ความรับผิดชอบต ่อสิ่ งแวดล ้อมและสั งคม	 เผยแพร ่ใน	 
Newsletter	สภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	65	เดือนพฤษภาคม	2561
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ผลการด�าเนินงานด้านการบัญชีบริหาร 

การพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีบริหาร 

	 สภาวชิาชพีบัญช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	(สภาวชิาชพีบญัชฯี) 
มีความมุ ่งมั่นในการยกระดับนักบัญชีให ้เป ็นเพื่อนคู ่คิดท่ีดีของ 
ผู้บริหารองค์กร	โดยเน้นการเผยแพร่ศาสตร์การบัญชีบริหารที่ถือว่า 
มคีวามส�าคัญอย่างมากต่อการประสบความส�าเรจ็ของธรุกจิ	เพราะเป็น 
กระบวนการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลส�าหรับการวางแผนงานในอนาคต	
อีกทั้งยังเป็นส่ือกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	
เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กรได้	 รวมถึง 
ผูบ้รหิารสามารถน�าข้อมลูจากบญัชบีริหารใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์
สถานการณ์	การควบคุม	และการประเมินผลภายในองค์กร	อันจะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรซึ่งมีอย่างจ�ากัด
	 คณะกรรมการวิ ช า ชีพบัญชี ด ้ านการบัญ ชีบ ริหาร 
(คณะกรรมการฯ)	 ได้ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายในการก�าหนด
มาตรฐานวิชาชีพการบัญชีบริหารให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติระดับ
สากล	พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของนักบัญชีบริหารให้เป็นผู้ทันสมัย 
มีแนวคิดใหม่	ๆ	 ในยุคไทยแลนด์	4.0	และปฏิบัติงานภายใต้กรอบ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ	รวมทั้งการประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ตลอดจนสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นส่ือกลางให้ค�าปรึกษา
ด้านการบัญชีบริหารให้กับนักบัญชี	และผู้ประกอบการ	

ภาพบรรยากาศการประชุม 
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร”

	 ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการได้พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรม 
ด้านการบัญชีบริหารอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

1. หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 
รุ่นที่ 21
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้	ประสบการณ ์
ใหม่	ๆ	ทางด้านการบริหารงานบัญชีและการเงิน	และเพิ่มเติมความรู้ 
ข้ามศาสตร์	 เช่น	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ	 (Design	Thinking) 
เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่	ๆ	การเข้าสังคมและการแต่งกาย	 ให้แก ่
ผู้บริหารขององค์การต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และบริษัทชั้นน�า 
ในประเทศ	 ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง	 CFO 
ในทุกกลุ่มธุรกิจ	หลักสูตรน้ีจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี	17,	18,	25	สิงหาคม 
และ	1,	8,	15,	21,	28	กนัยายน	2561	โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการอบรม	44	คน	

2. หลักสูตร CFO in Practice Certification Program รุ่นที่ 8 
	 หลกัสูตรนีส้ภาวชิาชีพบญัชีฯ	ได้จดัอบรมอย่างต่อเนือ่ง	 เพื่อให้ 
CFO	หรือผู้บริหารบัญชีการเงินระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้สามารถ
ผสมผสานเทคนคิในการบรหิารงาน	(Integrator)	ในบทบาทของมืออาชีพ 
ด้านการเงินและการบัญชี	 และปฏิบัติงานสนับสนุนผู ้บริหารสูงสุด 
ขององค์กรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ	 ในขณะเดียวกันเป็นการ 

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม
CFO Certification Program รุ่นที่ 21

สร้างเครือข่าย	CFO	หรือผู้ที่มีศักยภาพในการเป็น	CFO	ของ
องค์กรต่าง	ๆ 	ในประเทศได้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่จะก่อให้เกดิมลูค่าเพิม่ 
ทั้งในระดับองค์กร	กลุ่มธุรกิจ	และระดับประเทศ	หลักสูตรน้ี 
จัดขึ้น	ณ	โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	 (MBK	Center)	 ในระหว่าง 
วนัที	่25	-	26	ตลุาคม	และ	2,	9,	16,	23,	30	พฤศจกิายน	2561	โดยมี 
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม	45	คน

3. หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) : ผู้บริหาร
ทางการบัญชีกับการเพิ่มมูลค่าและความย่ังยืนของกิจการ 
ตามโมเดล Thailand 4.0 
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพิ่มบทบาท 
ของนักบัญชีบริหารให้เป็น	Strategic	Partner	ของผู้บริหาร 
ระดับสูง	ท�าให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ 
อันจะน�าไปสู ่การเพิ่มมูลค่า	 สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
ความย่ังยืนขององค์กร	สิ่งแวดล้อมและสังคม	หลักสูตรน้ีจัดข้ึน	 
ณ	โรงแรม	S31	รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	24	เมษายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	43	คน
	 วันที่	11	กรกฎาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	20	คน
	 วันที่		1	พฤศจิกายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	19	คน

4. หลักสูตร Corporate Finance 
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ด ี
ทางด้านการเงินให้กับนักบัญชีและผู ้สอบบัญชี	 โดยเฉพาะ 
การคิดมูลค่าปัจจุบันและอนาคตในด้านการประกอบธุรกิจ	 
เพื่อเลือกแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับองค์กร	และท�าให้สามารถ
ประเมินโครงการลงทุนได้เป็นอย่างดีก่อนการตัดสินใจลงทุน		
หลักสูตรนี้ จัดขึ้น	ณ	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 สุขุมวิท	 21 
รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	18	มีนาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม		53	คน
	 วันที่	14	กันยายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	117	คน
	 วันที่	22	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม		59	คน

5. หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร 
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการจัดท�างบประมาณเพื่อการวางแผน	 รวมถึง 
วธิกีารในการจัดท�างบประมาณให้มปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล	
โดยได้เรยีนเชญิวิทยากรผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
มาร่วมถ่ายทอดความรู้	และแลกเปล่ียนความเห็นในการอบรม

หลักสูตรนี้ 	 หลักสูตรนี้จัดขึ้น	 ณ	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 
สุขุมวิท	21	รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	28	เมษายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	73	คน
	 วันที่	19	สิงหาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	66	คน
	 วันที่	11	พฤศจิกายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	86	คน

6. หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ 
	 หลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัท
ส าม า รถน� า ข ้ อ มู ล ท า งบั ญ ชี ก า ร เ งิ น และบัญชี ต ้ นทุ น 
มาท�าการวิเคราะห์	 วางแผน	 ควบคุม	 ประเมิน	 และวัดผล 
การด�าเนินงานในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	หลักสูตรน้ีจัดขึ้น	
ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	9	มีนาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	61	คน
	 วันที่	8	กันยายน	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	55	คน
	 วันที่	1	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	79	คน

7. หลักสูตร ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน
	 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถประเมินผล 
การด�าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินได้	รวมถึงการวางแผน 
จากการใช้ข้อมลูในงบการเงินให้เกดิประโยชน์กบับรษัิท	หลกัสตูรนี้ 
จัดขึ้น	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	สุขุมวิท	21	รวม	3	รุ่น	ดังนี้
	 วันที่	10	สิงหาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	52	คน
	 วันที่	19	ตุลาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	61	คน
	 วันที่	12	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนผู้เข้าอบรม	102	คน

8. หลักสูตร Beyond Treasury Management
	 หลักสูตรนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
การบริหารงานด ้านการเ งินให ้ กับองค ์กร	 เพิ่มขีดความ
สามารถให ้ กับผู ้บริหารที่รับผิดชอบด้านการเงิน	 มีความ
เข้าใจในบทบาท	 Beyond	 Treasury	 และสามารถบริหาร
ทรัพยากรทางการเงินรอบด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ	พร้อม
กับการก ้าวเข ้า สู ่ความเป ็น	 Internat ional	 Treasury	
หลักสูตรน้ีจัดขึ้น	ณ	 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 สุขุมวิท	 21 
ในวันที่	20	ตุลาคม	2561	โดยมีจ�านวนผู้เข้าอบรม	72	คน

การเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ด้านการ
บัญชีบริหาร

 คณะกรรมการฯ ได้เผยแพร่บทความเพือ่แจ้งข่าวสาร
และความรู้ด้านการบัญชีบริหาร ผ่านทาง Newsletter และ
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

  นักบัญชียุค 	 4 .0 	 เผยแพร ่ ใน 	 Newslet ter 
สภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	64	เดือนเมษายน	2561
  SROI : 	 อัตราส ่วนชี้ วัดผลการปฏิบัติ งานด ้าน 
ความรับผิดชอบต ่อสิ่ งแวดล ้อมและสั งคม	 เผยแพร ่ใน	 
Newsletter	สภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	65	เดือนพฤษภาคม	2561
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การจัดท�าเว็บไซต์ Web for CFO  
Certification Program : CFO Corner 

ความร่วมมือกับสถาบันนักบัญชีบริหาร 
(Chartered Institute of Management 
Accountants : CIMA) 

โครงการพัฒนานักบัญชีบริหาร
	 คณะกรรมการฯ	 ได้ริเริ่มให้ด�าเนินการจัดท�า	Web	
for	CFO	 ในช่ือ	CFO	Corner	บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญช	ี 
โดยมวีตัถปุระสงค์ให้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัรวบรวมองค์ความรู้เกีย่วกับ
การบัญชีบริหาร	ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ	CFO	และด้านอื่น	ๆ	 
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู ้ประกอบวิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร	 
และผูส้นใจทัว่ไปสามารถเข้ามาสบืค้นผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว		อกีทัง้ยงัเป็นสือ่กลางเชือ่มโยงระหว่าง
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	และผู้เข้าอบรมหลักสูตร	Chief	Financial	 
Officer	Certification	Program	รวมถึงส่งเสริมการสร้าง	 
Network	 ของผู ้ เข ้าอบรมหลักสูตรของนักบัญชีบริหาร	 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรในหลักสูตร	Chief	
Financial	Officer	Certification	Program	มีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันความรู้ในรูปแบบบทความ	หรือแบ่งปันประสบการณ์
ต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับงานของ	CFO	นอกจากนี้	 ยังมีการแชร์
ลิงก์ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันในพื้นท่ีเว็บไซต์	 
CFO	Corner	อีกด้วย

	 คณะกรรมการฯ	ได้หารอืร่วมกับสถาบนันกับญัชบีรหิาร	 
(Chartered	Institute	of	Management	Accountants	:	CIMA)	 
สหราชอาณาจกัร	ซึง่เป็นองค์กรวชิาชพีบญัชด้ีานการบญัชบีรหิาร 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการ
จัดการทางด้านการเงินในสหราชอาณาจักร	และประเทศอื่น	ๆ	 
ทั่วโลก	โดยมีสมาชิกมากกว่า	229,000	คน	ใน	176	ประเทศ	

	 เมื่อวันที่	14	กันยายน	2561	ได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับ 
การท�าความตกลงและความร่วมมือในการก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินโครงการ	CIMA–TFAC	Strategic	 Partnership	 

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มจ�านวนนักบัญชี
บรหิารในประเทศไทยให้เป็นสมาชกิของ	CIMA	และเป็นทีย่อมรับ
ในระดบัสากล	ซึง่มแีผนการด�าเนนิงานก�าหนดจดัพิธลีงนามบนัทกึ
ความร่วมมอื	(MEMORANDUM	OF	UNDERSTANDING	:	MOU)	
และเริ่มด�าเนินโครงการ	CIMA–TFAC	Strategic	Partnership	
ภายในเดือนมีนาคม	2562

ความร่วมมือกับคณะกรรมการ 
ในด้านอื่น ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

   เป็นผู ้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการในการออก
ข้อสอบการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	6 
ประจ�าปี	 2561	Thailand	Accounting	Challenge	2018 
เมื่อวันเสาร์ที่	27	มกราคม	2561	ที่ผ่านมา	ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 
ทั่วประเทศร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ	150	ทีม	
  เป ็นผู ้แทนเข ้าร ่วมเป ็นกรรมการในการตัดสิน 
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	 (รอบเช้า)	การแข่งขันกรณีศึกษา 
ทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	 2	ประจ�าปี	 2561	Thailand	 
Accounting	Case	Competition	 2018	 เม่ือวันเสาร์ที่	 1	
กนัยายน	2561	ทีผ่่านมา	โดยมนีกัศกึษาสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั 
รวม	135	ทีม	และมีทีมที่ส่งบทวิเคราะห์	รวม	85	ทีม	

	 คณะกรรมการฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของงาน 
ด้านบัญชีบริหาร	และมีแผนงานที่จะด�าเนินโครงการสร้างคุณวุฒิ
นกับญัชบีรหิารโดยการทดสอบความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่�าเป็น 
เพื่ อสร ้ างและยกระดับเส ้นทางวิชาชีพนักบัญชีบริหาร 
ให้เป็นบุคลากรในระดับบริหารด้านการบัญชีบริหารในองค์กร 
ทั้งภาคเอกชน	รัฐวิสาหกิจ	และภาครัฐ	 ให้มีศักยภาพในการ 
คิดวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	 พัฒนาทักษะ 
การคิดเชิงวิพากษ์	ตลอดจนพัฒนาความเข้าใจด้านการปรับใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เพื่อให้นักบัญชีบริหารที่ผ่านการทดสอบ 
ได้มีโอกาสในอาชีพการท�างานท่ีเติบโตเพิ่มขึ้น	 สอดคล้องกับ 
การปรับตัวของโลกธุรกิจสมัยใหม่	ซึ่งในปี	2561	อยู่ระหว่าง 
การศกึษาและก�าหนดขอบเขตรายวชิาทีจ่ะด�าเนนิการจดัทดสอบ	
และคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการจัดการทดสอบได้ในปี	2563

   นักบัญชีบริหาร	กับการเตรียมพร้อม	TFRS	16	
สัญญาเช่า	เผยแพร่ใน	Newsletter	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ฉบับที่	68 
เดือนสิงหาคม	2561
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การจัดท�าเว็บไซต์ Web for CFO  
Certification Program : CFO Corner 

ความร่วมมือกับสถาบันนักบัญชีบริหาร 
(Chartered Institute of Management 
Accountants : CIMA) 

โครงการพัฒนานักบัญชีบริหาร
	 คณะกรรมการฯ	 ได้ริเริ่มให้ด�าเนินการจัดท�า	Web	
for	CFO	 ในช่ือ	CFO	Corner	บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญช	ี 
โดยมวีตัถปุระสงค์ให้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัรวบรวมองค์ความรู้เกีย่วกับ
การบัญชีบริหาร	ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	CFO	และด้านอื่น	ๆ	 
ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร	 
และผูส้นใจทัว่ไปสามารถเข้ามาสบืค้นผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว		อกีทัง้ยงัเป็นสือ่กลางเช่ือมโยงระหว่าง
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	และผู้เข้าอบรมหลักสูตร	Chief	Financial	 
Officer	Certification	Program	รวมถึงส่งเสริมการสร้าง	 
Network	 ของผู ้ เข ้าอบรมหลักสูตรของนักบัญชีบริหาร	 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรในหลักสูตร	Chief	
Financial	Officer	Certification	Program	มีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันความรู้ในรูปแบบบทความ	หรือแบ่งปันประสบการณ์
ต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับงานของ	CFO	นอกจากนี้	 ยังมีการแชร์
ลิงก์ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันในพื้นที่เว็บไซต์	 
CFO	Corner	อีกด้วย

	 คณะกรรมการฯ	ได้หารอืร่วมกับสถาบนันกับญัชบีรหิาร	 
(Chartered	Institute	of	Management	Accountants	:	CIMA)	 
สหราชอาณาจกัร	ซึง่เป็นองค์กรวชิาชีพบญัชด้ีานการบญัชบีรหิาร 
ท่ีใหญ่ที่สุดในโลก	 เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการ
จัดการทางด้านการเงินในสหราชอาณาจักร	และประเทศอื่น	ๆ	 
ทั่วโลก	โดยมีสมาชิกมากกว่า	229,000	คน	ใน	176	ประเทศ	

	 เมื่อวันที่	14	กันยายน	2561	ได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับ 
การท�าความตกลงและความร่วมมือในการก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินโครงการ	CIMA–TFAC	Strategic	 Partnership	 

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มจ�านวนนักบัญชี
บรหิารในประเทศไทยให้เป็นสมาชกิของ	CIMA	และเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล	ซึง่มแีผนการด�าเนนิงานก�าหนดจดัพิธลีงนามบนัทกึ
ความร่วมมอื	(MEMORANDUM	OF	UNDERSTANDING	:	MOU)	
และเริ่มด�าเนินโครงการ	CIMA–TFAC	Strategic	Partnership	
ภายในเดือนมีนาคม	2562

ความร่วมมือกับคณะกรรมการ 
ในด้านอ่ืน ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

   เป็นผู ้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการในการออก
ข้อสอบการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	6 
ประจ�าปี	 2561	Thailand	Accounting	Challenge	2018 
เมื่อวันเสาร์ที่	27	มกราคม	2561	ที่ผ่านมา	ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 
ทั่วประเทศร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ	150	ทีม	
  เป ็นผู ้แทนเข ้าร ่วมเป ็นกรรมการในการตัดสิน 
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	 (รอบเช้า)	การแข่งขันกรณีศึกษา 
ทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	 2	ประจ�าปี	 2561	Thailand	 
Accounting	Case	Competition	 2018	 เมื่อวันเสาร์ที่	 1	
กนัยายน	2561	ทีผ่่านมา	โดยมนีกัศกึษาสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั 
รวม	135	ทีม	และมีทีมที่ส่งบทวิเคราะห์	รวม	85	ทีม	

	 คณะกรรมการฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของงาน 
ด้านบัญชีบริหาร	และมีแผนงานที่จะด�าเนินโครงการสร้างคุณวุฒิ
นกับญัชีบรหิารโดยการทดสอบความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่�าเป็น 
เพื่ อสร ้ างและยกระดับเส ้นทางวิชาชีพนักบัญชีบ ริหาร 
ให้เป็นบุคลากรในระดับบริหารด้านการบัญชีบริหารในองค์กร 
ทั้งภาคเอกชน	รัฐวิสาหกิจ	และภาครัฐ	 ให้มีศักยภาพในการ 
คิดวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	 พัฒนาทักษะ 
การคิดเชิงวิพากษ์	ตลอดจนพัฒนาความเข้าใจด้านการปรับใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เพื่อให้นักบัญชีบริหารที่ผ่านการทดสอบ 
ได้มีโอกาสในอาชีพการท�างานท่ีเติบโตเพิ่มขึ้น	 สอดคล้องกับ 
การปรับตัวของโลกธุรกิจสมัยใหม่	ซึ่งในปี	2561	อยู่ระหว่าง 
การศกึษาและก�าหนดขอบเขตรายวชิาทีจ่ะด�าเนนิการจดัทดสอบ	
และคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการจัดการทดสอบได้ในปี	2563

   นักบัญชีบริหาร	กับการเตรียมพร้อม	TFRS	16	
สัญญาเช่า	เผยแพร่ใน	Newsletter	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ฉบับที่	68 
เดือนสิงหาคม	2561

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี

“ในยุค 4.0 เทคโนโลยีมีส่วนส�ำคัญอย่ำงยิง่
ต่อกำรวำงระบบบัญชี ถือเป็นโอกำสส�ำคัญ

ส�ำหรับนักบัญชีทีอ่ยู่ด้ำนวำงระบบ
เพรำะนอกจำกกำรเรียนรู้และฝึกฝนทักษะแล้ว 

กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 
ทัง้หมดทีม่ีอยู่ก็เป็นสิง่ทีส่�ำคัญเช่นกัน”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0



ผลการด�าเนินงานด้านการวางระบบบัญชี 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญช ี
(คณะกรรมการฯ) ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญในการส ่งเสริมและพัฒนานักบัญชีไทยให ้มีขีดความสามารถและ 
ทักษะใหม่ท่ีจ�าเป็นในยุคดิจิทัล โดยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการวางระบบบัญชีนั้น ผู ้ที่ประกอบวิชาชีพในด้านนี้มีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู ้และพัฒนาทักษะใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทั้งในมิติที่ส่งผลต่อรูปแบบ 
การด�าเนินธุรกิจและมิติท่ีจะน�ามาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเส่ียงและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และการบริหารจัดการความเส่ียงภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม  
และมีประสิทธิผล
 ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินการเพื่อการพัฒนานักบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี  
ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบการ
จัดอบรมในหลักสูตรด้านการวางระบบบัญชีให้ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยได้ด�าเนินการจัดอบรมสัมมนา
ในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่
   COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน 
(ขัน้พืน้ฐาน) จ�านวน 2 รุน่ มผีูเ้ข้าอบรมรวม 82 คน
     COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 
(ขั้น Advance) จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 73 คน
   IT Governance and IT Risk Management 
ยุค 4.0 จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 68 คน
   การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพ้ืนฐาน) จ�านวน 2 รุ่น 
มีผู้เข้าอบรมรวม 85 คน
    การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) จ�านวน 2 รุ่น 
มีผู้เข้าอบรม รวม 82 คน

ภาพบรรยากาศการประชุม “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

การพัฒนาหลักสูตรอบรมและการจัดอบรม 

   การบริหารความเส่ียงเรื่องการทุจริต Fraud Risk 
Management จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 35 คน
    Professional Forensic Accounting จ�านวน 1 รุ่น 
มีผู้เข้าอบรมรวม 24 คน
   การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชันในองค์กร จ�านวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 106 คน
    การวางระบบบญัชต้ีนทนุอุตสาหกรรม  จ�านวน 2 รุน่ 
มีผู้เข้าอบรมรวม 99 คน
   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทางบัญชี จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 81 คน
   XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงิน 
ในโลกยุคดิจิทัล จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 80 คน
   เทคนิคการสร้างระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ
ระบบการบริหารการเงินในยุค Transformation จ�านวน 1 รุ่น  
มีผู้เข้าอบรมรวม 15 คน

 การแปลหนังสือ Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance หรือ COSO ERM 2017 ของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  
ภายใต้ลขิสทิธิท์ีส่ภาวชิาชพีบญัชฯี ได้รบัจาก COSO ซึง่คาดว่าหนงัสอื COSO ERM 
2017 ฉบับภาษาไทยจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จและจ�าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ผู้บริหาร และผู้สนใจได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 โดยหนังสือดังกล่าว
จะให้กรอบโครงสร้างและหลักการในการน�าแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรไปบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการก�ากับดูแลกิจการให้มีคุณค่าได้อย่างยั่งยืน

 เพื่อด�าเนินการจัดอบรมร่วมกันในหลักสูตร “การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางกลไกและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชันทกุรปูแบบภายในองค์กร 
ตามภารกิจหลักของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในกลุ่มภาคเอกชน และสร้างกระแส 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการท่ีจะปฏิเสธการรับ 
และจ่ายสนิบนรวมถงึการทจุรติคอร์รัปชนัในทุกรปูแบบ ซ่ึงการจดัหลกัสตูรอบรมนีจ้ะเป็นแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกันการทุจริต
ในองค์กรรวมถึงขั้นตอนในการผ่านกระบวนการรบัรองต่าง ๆ  ผ่านแบบประเมนิ 71 ข้อ และการจดัตัง้ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มขั้นตอนการจัดท�ากระดาษท�าการ (Working Paper) ตามแบบประเมิน 71 ข้อ ให้แก่บุคลากร 
ท่ีมหีน้าทีป่ฏิบตังิาน ได้แก่ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และผูท่ี้เก่ียวข้องได้เข้าใจในขัน้ตอนของการจดัท�ากระดาษท�าการ 
เพื่อสอบทานให้เกิดความมั่นใจในระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรมากขึ้น

   Mobile Accounting เผยแพร่ใน Newsletter  
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 67 เดือนกรกฎาคม 2561 
   การใช้ประโยชน์ของ Artificial Intelligence (AI)  
ในงานบัญชี เผยแพร่ใน Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 68 
เดือนสิงหาคม 2561 
   การใช้ประโยชน์จาก OCR ในวงการบัญชี เผยแพร่ 
ใน Newsletter สภาวชิาชีพบญัช ีฉบบัท่ี 69 เดือนกนัยายน 2561
   CEO CFO CRO Controller และ C-Level กับ 
การท�าแผนธุรกิจและการบริหารความเสี่ ยง” เผยแพร ่
ใน Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 70 เดือนตุลาคม 2561

การแปลหนังสือ Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance 
หรือ COSO ERM 2017

ความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเขียนบทความเผยแพร่ใน Newsletter 
สภาวิชาชีพบัญชี
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ผลการด�าเนินงานด้านการวางระบบบัญชี 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญช ี
(คณะกรรมการฯ) ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญในการส ่งเสริมและพัฒนานักบัญชีไทยให ้มีขีดความสามารถและ 
ทักษะใหม่ท่ีจ�าเป็นในยุคดิจิทัล โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชีน้ัน ผู ้ท่ีประกอบวิชาชีพในด้านนี้มีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู ้และพัฒนาทักษะใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทั้งในมิติที่ส่งผลต่อรูปแบบ 
การด�าเนินธุรกิจและมิติท่ีจะน�ามาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และการบริหารจัดการความเส่ียงภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม  
และมีประสิทธิผล
 ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินการเพื่อการพัฒนานักบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี  
ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบการ
จัดอบรมในหลักสูตรด้านการวางระบบบัญชีให้ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยได้ด�าเนินการจัดอบรมสัมมนา
ในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่
   COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน 
(ขัน้พืน้ฐาน) จ�านวน 2 รุน่ มผู้ีเข้าอบรมรวม 82 คน
     COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 
(ขั้น Advance) จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 73 คน
   IT Governance and IT Risk Management 
ยุค 4.0 จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 68 คน
   การบริหารความเส่ียง (ขั้นพ้ืนฐาน) จ�านวน 2 รุ่น 
มีผู้เข้าอบรมรวม 85 คน
    การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) จ�านวน 2 รุ่น 
มีผู้เข้าอบรม รวม 82 คน

ภาพบรรยากาศการประชุม “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

การพัฒนาหลักสูตรอบรมและการจัดอบรม 

   การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต Fraud Risk 
Management จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 35 คน
    Professional Forensic Accounting จ�านวน 1 รุ่น 
มีผู้เข้าอบรมรวม 24 คน
   การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชันในองค์กร จ�านวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 106 คน
    การวางระบบบญัชต้ีนทนุอุตสาหกรรม  จ�านวน 2 รุน่ 
มีผู้เข้าอบรมรวม 99 คน
   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทางบัญชี จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 81 คน
   XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงิน 
ในโลกยุคดิจิทัล จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 80 คน
   เทคนิคการสร้างระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ
ระบบการบริหารการเงินในยุค Transformation จ�านวน 1 รุ่น  
มีผู้เข้าอบรมรวม 15 คน

 การแปลหนังสือ Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance หรือ COSO ERM 2017 ของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  
ภายใต้ลขิสทิธิท์ีส่ภาวชิาชพีบญัชฯี ได้รบัจาก COSO ซึง่คาดว่าหนงัสือ COSO ERM 
2017 ฉบับภาษาไทยจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จและจ�าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ผู้บริหาร และผู้สนใจได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 โดยหนังสือดังกล่าว
จะให้กรอบโครงสร้างและหลักการในการน�าแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรไปบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการก�ากับดูแลกิจการให้มีคุณค่าได้อย่างยั่งยืน

 เพื่อด�าเนินการจัดอบรมร่วมกันในหลักสูตร “การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางกลไกและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชันทกุรปูแบบภายในองค์กร 
ตามภารกิจหลักของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในกลุ่มภาคเอกชน และสร้างกระแส 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการที่จะปฏิเสธการรับ 
และจ่ายสนิบนรวมถงึการทจุรติคอร์รัปชันในทุกรปูแบบ ซ่ึงการจดัหลกัสตูรอบรมนีจ้ะเป็นแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติ
ในองค์กรรวมถึงขั้นตอนในการผ่านกระบวนการรบัรองต่าง ๆ  ผ่านแบบประเมนิ 71 ข้อ และการจดัตัง้ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มข้ันตอนการจัดท�ากระดาษท�าการ (Working Paper) ตามแบบประเมิน 71 ข้อ ให้แก่บุคลากร 
ทีม่หีน้าทีป่ฏบิตังิาน ได้แก่ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และผูที้เ่ก่ียวข้องได้เข้าใจในขัน้ตอนของการจดัท�ากระดาษท�าการ 
เพื่อสอบทานให้เกิดความมั่นใจในระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรมากขึ้น

   Mobile Accounting เผยแพร่ใน Newsletter  
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 67 เดือนกรกฎาคม 2561 
   การใช้ประโยชน์ของ Artificial Intelligence (AI)  
ในงานบัญชี เผยแพร่ใน Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 68 
เดือนสิงหาคม 2561 
   การใช้ประโยชน์จาก OCR ในวงการบัญชี เผยแพร่ 
ใน Newsletter สภาวชิาชีพบญัช ีฉบบัท่ี 69 เดือนกนัยายน 2561
   CEO CFO CRO Controller และ C-Level กับ 
การท�าแผนธุรกิจและการบริหารความเ ส่ียง” เผยแพร ่
ใน Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 70 เดือนตุลาคม 2561

การแปลหนังสือ Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance 
หรือ COSO ERM 2017

ความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเขียนบทความเผยแพร่ใน Newsletter 
สภาวิชาชีพบัญชี
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นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร

“เมือ่ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 

แน่นอนว่า..ย่อมส่งผลถึงแนวทางการตรวจสอบภาษี
และการด�าเนินงานของนักบัญชีเปลีย่นแปลงไป 

นักบัญชีจึงต้องหมั่นเรียนรู้ทีจ่ะใช้เทคโนโลยีรอบ ๆ ตัว 

มาเป็นส่วนหนึง่ของการปฏิบัติงาน 

และพัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัย”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0



นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร

“เมือ่ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 

แน่นอนว่า..ย่อมส่งผลถึงแนวทางการตรวจสอบภาษี
และการด�าเนินงานของนักบัญชีเปลีย่นแปลงไป 

นักบัญชีจึงต้องหมั่นเรียนรู้ทีจ่ะใช้เทคโนโลยีรอบ ๆ ตัว 

มาเป็นส่วนหนึง่ของการปฏิบัติงาน 

และพัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัย”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0 ผลการด�าเนินงานด้านการบัญชีภาษีอากร 

นโยบายและแผนงาน

	 1.	 สนับสนุนวิชาชีพนักบัญชีภาษีอากรที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญ

	 2. 	ส ่ ง เส ริมและให ้ความรู ้ความเข ้ า ใจ 
ทางด้านการบัญชีภาษีอากรและอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง 
แก่สมาชิก

	 3.	 ด�าเนินการปรับลดข้อแตกต่างระหว่าง 
บัญชีและภาษีอากร	 โดยศึกษาแนวทางปฏิบัติ 
ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร

	 4.	ศึกษาและเผยแพร ่ระบบภาษีอากร 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้สมาชิกรับทราบ

	 5.	 ศึกษาปัญหาอุปสรรคการออก	 e-Tax 
Invoice	และประสานกรมสรรพากรหาแนวปฏิบัติ 
ให้แก่นักบัญชี

ผลการด�าเนินงาน
	 1.	การจัดการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีอากรประเด็นปัญหาภาษีอากรต่าง	ๆ	โดยสรุปดังนี้

ล�ำดับ หลักสูตร ระยะเวลำจัด (วัน) จ�ำนวนผู้อบรม (คน)

1
เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล	รุ่น	1																															 1 141 

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล	รุ่น	2	 1 108

2 ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ 2 60

3 ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 146

4 เจาะลึกภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย																																				 1 119

5
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน

1 93

6
“เตรียมรับมือการแก้ไข	พ.ร.บ.	ภาษีอากร	มาตรการป้องกัน 
การก�าหนดราคาโอนระหว่างบริษัท	หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน	(Transfer	Pricing)”	

1 182

7
เตรียมพร้อมรับมือกับภาษีที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	และภาษี 
ลาภลอยฉบับใหม่”	

1 141

8 Update	&	Tax	Planning	ภาษีการรับมรดก	และภาษีการรับให้ 1 70

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
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9
UPDATE	ภาษีอากรและบัญชี	รุ่นที่	1/61 2 107

UPDATE	ภาษีอากรและบัญชี	รุ่นที่	2/61 2 103

10
ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ	รุ่นที่	1/61 2 86

ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ	รุ่นที่	2/61 2 85

11

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีฯ	รุ่น	1/61 2 108 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีฯ	รุ่น	2/61																									 2 129

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีฯ	รุ่น	3/61			 2 133

12

นักบัญชีภาษีอากร	เต็มหลักสูตร 25 23

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 26

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(บรรยายร่วม) 6 23

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 2 30

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4 25

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

2 56

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	อากรแสตมป์,	การตรวจสอบ 
และประเมินภาษี

2 49

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีคนต่างด้าว	ภาษีบริษัท 
ต่างประเทศ	และอนุสัญญาภาษีซ้อน

3 21

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1 30

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีสรรพสามิต 1 25

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีศุลกากร 1 69

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีท้องถิ่น 1 25

ล�ำดับ หลักสูตร ระยะเวลำจัด (วัน) จ�ำนวนผู้อบรม (คน)

ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการนักบัญชีภาษีอากร (25 วัน) 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

25
วัน

หม
วด

 2
 : 

ภา
ษีอ

าก
รต

าม
กฎ

หม
ายอ

ื่ น
      หมวดที ่1 : ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร

ภาษีเงินได้
บุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีอากรส�าหรับ
กิจการที่ได้รับการส่ง

เสริมการลงทุน

อากรแสตมป์, 
การตรวจสอบ
และประเมินภาษี

อากร 
ภาษีคน 
ต่างด้าว 
ภาษีบริษัท 

ต่างประเทศและ
อนุสัญญา 
ภาษีซ้อน

ภาษี
ธุรกิจ
เฉพาะ 

ภาษเีงินได้
หกั ณ ท่ีจ่าย 

ภาษี
สรรพสามิต

ภาษีศุลกากร

ภาษีท้องถิ่น
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9
UPDATE	ภาษีอากรและบัญชี	รุ่นที่	1/61 2 107

UPDATE	ภาษีอากรและบัญชี	รุ่นที่	2/61 2 103

10
ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ	รุ่นที่	1/61 2 86

ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ	รุ่นที่	2/61 2 85
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีฯ	รุ่น	1/61 2 108 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีฯ	รุ่น	2/61																									 2 129

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีฯ	รุ่น	3/61			 2 133

12

นักบัญชีภาษีอากร	เต็มหลักสูตร 25 23

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 26

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(บรรยายร่วม) 6 23

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 2 30

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4 25

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

2 56

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	อากรแสตมป์,	การตรวจสอบ 
และประเมินภาษี

2 49

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีคนต่างด้าว	ภาษีบริษัท 
ต่างประเทศ	และอนุสัญญาภาษีซ้อน

3 21

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1 30

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีสรรพสามิต 1 25

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีศุลกากร 1 69

นักบัญชีภาษีอากร	หัวข้อ	ภาษีท้องถิ่น 1 25

ล�ำดับ หลักสูตร ระยะเวลำจัด (วัน) จ�ำนวนผู้อบรม (คน)

ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการนักบัญชีภาษีอากร (25 วัน) 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

25
วัน

หม
วด

 2
 : 

ภา
ษีอ

าก
รต

าม
กฎ

หม
ายอ

ื่ น
      หมวดที ่1 : ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร

ภาษีเงินได้
บุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีอากรส�าหรับ
กิจการที่ได้รับการส่ง

เสริมการลงทุน

อากรแสตมป์, 
การตรวจสอบ
และประเมินภาษี

อากร 
ภาษีคน 
ต่างด้าว 
ภาษีบริษัท 

ต่างประเทศและ
อนุสัญญา 
ภาษีซ้อน

ภาษี
ธุรกิจ
เฉพาะ 

ภาษเีงนิได้
หกั ณ ที่จา่ย 

ภาษี
สรรพสามิต

ภาษีศุลกากร

ภาษีท้องถิ่น

	 2.	จัดท�าหนังสือหารือกรมสรรพากรประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายและอากรแสตมป์	กรณีโอนขายคะแนนสะสม 
เนื่องจากปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว	 เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย	แต่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	 โดยกรมสรรพากร 
ได้มีหนังสือตอบข้อหารือ	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2561	จึงเป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการปฏิบัติส�าหรับกรณีดังกล่าว	
เพื่อการบัญชีภาษีอากรที่ถูกต้อง

	 3.	 เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนกรมสรรพากร	 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการค�านวณภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล	กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายได้และรายจ่ายจากการเช่าทรัพย์สินรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้
รายได้และรายจ่ายจากการท�าสัญญาเช่าตามหลักการทางบัญชีเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้มีความเหมาะสม

	 4.	จัดท�าบทความเพื่อแจ้งข่าวสารด้านการบัญชีภาษีอากรผ่านทาง	Newsletter	และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	 เพื่อสื่อสาร
ความรู้ด้านการบัญชีภาษีอากร	โดยการจัดท�าบทความวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ	ได้แก่

• การก�าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่สัมพันธ์กัน	Transfer	Pricing	เตรียมรับมืออย่างไรกับรายจ่ายต้องห้าม
• นักบัญชี	(ที่มี)	ภาษี	
• นายจ้างผู้มีลูกจ้างกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา	
• รู้มั้ย..เที่ยวไทยได้รับยกเว้นภาษีนะ
• การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	
• เรื่องบริจาคเรื่องง่ายด้วย	e-Donation	มูลนิธิ	สมาคม	ในแง่มุมภาษีสรรพากร	
• ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการโอนขายคะแนนสะสมระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจต่าง	ๆ	
• สิทธิประโยชน์ภาษี	(เด็ก)	เกิดใหม่
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รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

“ในสภาวการณ์ปัจจุบันทีค่วามเปลีย่นแปลง 

อันเนือ่งมาจากเทคโนโลยีทีม่ีการพัฒนา  

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
จ�าเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วย  

ไม่ใช่เป็นเพียงการเน้นให้นิสิต นักศึกษาเรียนรู้ 
ถึงสิง่ทีม่ีอยู่ในปัจจุบันนีเ้ท่านัน้ แต่ยังต้องสอนหรือ
กระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความเปลีย่นแปลง 

ทีจ่ะเกิดขึน้ เรียนรู้ทีจ่ะรู้เท่าทัน และมีความพร้อม 

ในการเสาะหาความรู้เพือ่ปรับตัว 

ให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงนัน้”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0



รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

“ในสภาวการณ์ปัจจุบันทีค่วามเปลีย่นแปลง 

อันเนือ่งมาจากเทคโนโลยีทีม่ีการพัฒนา  

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
จ�าเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วย  

ไม่ใช่เป็นเพียงการเน้นให้นิสิต นักศึกษาเรียนรู้ 
ถึงสิง่ทีม่ีอยู่ในปัจจุบันนีเ้ท่านัน้ แต่ยังต้องสอนหรือ
กระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความเปลีย่นแปลง 

ทีจ่ะเกิดขึน้ เรียนรู้ทีจ่ะรู้เท่าทัน และมีความพร้อม 

ในการเสาะหาความรู้เพือ่ปรับตัว 

ให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงนัน้”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

นโยบายและเป้าหมาย

 ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี  ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ  ์
(สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนา 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา
ผลิตบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู ้
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน 
ในการตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพบัญชีอย่างสง่างาม อันจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป โดยได้ก�าหนด
นโยบายและเป้าหมาย และแผนการด�าเนินงาน ดังนี้

 สนบัสนนุและร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่พฒันาหลกัสูตรบญัชบีณัฑติท่ีตอบสนองต่อความต้องการของทกุฝ่ายทีใ่ช้ข้อมลู
ทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ ทัง้นี้ ให้ก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ การค้าและอตุสาหกรรม และตลาดการเงนิ 
โดยสร้างกลไกและโอกาสให้คณาจารย์น�าองค์ความรูม้าใช้ในภาคปฏิบตัจิรงิ เพือ่น�าประสบการณ์กลับไปพัฒนาแผนการสอน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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 โดยจะต้องเป็นหลกัสตูรวิชาการบญัชท่ีีเคยศกึษา และสอบผ่าน 
 8 รายวิชา คือ การบัญชีขั้นต้น/ช้ันต้น 1 รายวิชา การบัญชี 
 ขัน้กลาง/ชัน้กลาง 2 รายวชิา การบัญชขีัน้สงู/ชัน้สงู 2 รายวชิา  
 การบัญชีต้นทุน 1 รายวิชา การสอบบัญชี 1 รายวิชา และ 
 การภาษีอากร 1 รายวิชา มีหน่วยกิตอย่างน้อยวิชาละ 
 3 หน่วยกิต

	 2.2	หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัย 
	 	 อนุมัติหลังวันที่	28	กุมภาพันธ์	2560

 พิจารณารับรองปริญญาในวิชาการบัญชีของสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และ
การขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

3.	การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา	 (หลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต	(การบัญชี))

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชีได้พจิารณารบัรองหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาในประเทศ 2 สถาบัน เพื่อประโยชน์ 
ในการสมัครสมาชิกวิสามัญสภาวิชาชีพบัญชี

4.	การรับรองวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ให้การรับรองวุฒิ 
การศึกษาเป็นรายบุคคลว่า มีคุณสมบัติครบเพื่อขอสมัคร 
เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี และขอขึ้นทะเบียน 
ฝึกหัดงานและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ดังนี้

1)	 ผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากสถาบันการศกึษาในประเทศ	จ�านวน 1 คน

2)	ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 จ�านวน 12 คน

 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด ้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได ้ให ้ 
การรับรองวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคลว่า มีคุณสมบัติครบ 
เพื่ อ ขอสมั ค ร เป ็ นสมาชิ กสามัญของสภาวิ ช าชี พบัญชี 
เพียงอย่างเดียว จ�านวน 11 คน ซึ่งเป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษา 
จากสถาบันในต่างประเทศ

	 โดยในปี	2561	คณะกรรมการได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	ดังนี้

	 1.	การก�าหนดให้มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อเป็น 
ผู้แทน	ในการพัฒนาหลักสูตรให้แก่สถาบันต่าง	ๆ	

 สภา วิชาชีพบัญชีฯ  โดยคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้แต่งตั้งผู ้แทน 
ให ้กับสถาบันการศึกษาที่ขอผู ้แทน จ�านวน 26 สถาบัน 
เพื่ อ พัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
สู่การปฏิบัติตาม มคอ.1 สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน 
หรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
ควรด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 
อย ่างน ้อย 5 คน โดยมีกรรมการผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร 
อย ่างน ้อย 2 คน กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้ เช่ียวชาญ 
ในสาขาวิชาการบัญชีจากบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
และผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ อย่างน้อย 
1 คน เ พ่ือด� า เนินการพัฒนาหลักสูตรให ้สอดคล ้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

2.	การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา	 (หลักสูตร 
บัญชีบัณฑิต/	หลักสูตรบริหารธุรกิจ	(การบัญชี))

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชไีด้พจิารณารบัรองหลกัสูตร
ของสถาบนัการศกึษาทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาระหว่าง
ประเทศส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสถาบันการศึกษา 
ในประเทศ 30 สถาบนั จ�านวนรวม 32 หลกัสตูร ทัง้นี ้ในการรบัรอง 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

	 2.1	หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัย	
	 	 อนุมัติก่อนวันที่	28	กุมภาพันธ์	2560

-	 พจิารณารับรองปริญญาในวชิาการบญัชขีองสถาบนัอดุมศกึษา	 
 เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 

-	 พจิารณารับรองปริญญาในวชิาการบญัชขีองสถาบนัอดุมศกึษา	 
 เพือ่ประโยชน์ในการรบัสมคัรเป็นสมาชกิสามญั และการขอขึน้ 
 ทะเบยีนฝึกหดังานและขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต  

ภาพบรรยากาศการอบรม “ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีและคณาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

5.	การจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีและคณาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) ซ่ึงได้ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อให้พัฒนาหลักสูตร 
เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โดยได้จัดสัมมนาหัวข้อ 

จ�านวน

159
ราย

จ�านวน

108
ราย

6.	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา รวม 2 ครั้ง ดังนี้

1)	การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2561	“Thailand	Accounting	Challenge	2018”	 
 เมื่อวันเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561 เวลา 07.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ช้ัน 6 
 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้กลุ่มอาจารย์และ 
 นิสิตนักศึกษา อีกท้ังกระตุ้นให้เห็นบทบาทส�าคัญของการศึกษาด้านบัญชีที่มีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน ์
 ต่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรการบัญชี และท�าให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความรู ้ความสามารถ 
 ด้านบัญชี รวมทั้งเป็นแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก 
 จ�านวน 148 ทีม จาก 83 สถาบัน และมีผลการแข่งขัน ดังนี้

    รางวัลชนะเลิศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1)	การพัฒนาหลักสูตรทางการบัญชี	และ 
	 การพัฒนาหลัก สูตรการบัญชีและ 
	 ประเดน็ส�าคญัของมาตรฐานทางการบญัช ี
	 และนกับัญชใีนยุคดิจทิลั เมือ่วนัศกุร์ที ่18  
 พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ที่ 19  
 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.15 น. ณ ศูนย์อบรม 
 สัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 
 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 มผีูแ้ทนสภาวชิาชีพบญัชีเข้าร่วมการสมัมนารวมทัง้สิน้ 159 คน

2)	การประชุมหารือร่วมกับคณะท�างาน 
	 โครงการเครอืข่ายหลกัสตูรทางการบญัชี 
	 ในประเทศไทย	(Thailand	Accounting	 
	 Program	Network)	 เมื่อวันศุกร ์ที่ 
 19 ตุลาคม  2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์อบรม 
 สัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 
 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

 มีคณาจารย์ด้านการบัญชีเข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 108 คน 
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 โดยจะต้องเป็นหลกัสตูรวิชาการบญัชีท่ีเคยศกึษา และสอบผ่าน 
 8 รายวิชา คือ การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น 1 รายวิชา การบัญชี 
 ขัน้กลาง/ชัน้กลาง 2 รายวชิา การบัญชขีัน้สงู/ชัน้สงู 2 รายวชิา  
 การบัญชีต้นทุน 1 รายวิชา การสอบบัญชี 1 รายวิชา และ 
 การภาษีอากร 1 รายวิชา มีหน่วยกิตอย่างน้อยวิชาละ 
 3 หน่วยกิต

	 2.2	หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัย 
	 	 อนุมัติหลังวันที่	28	กุมภาพันธ์	2560

 พิจารณารับรองปริญญาในวิชาการบัญชีของสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และ
การขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

3.	การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา	 (หลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต	(การบัญชี))

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
ด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชไีด้พจิารณารบัรองหลกัสตูร
ของสถาบันการศึกษาในประเทศ 2 สถาบัน เพื่อประโยชน์ 
ในการสมัครสมาชิกวิสามัญสภาวิชาชีพบัญชี

4.	การรับรองวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ให้การรับรองวุฒิ 
การศึกษาเป็นรายบุคคลว่า มีคุณสมบัติครบเพื่อขอสมัคร 
เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี และขอขึ้นทะเบียน 
ฝึกหัดงานและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ดังนี้

1)	 ผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในประเทศ	จ�านวน 1 คน

2)	ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 จ�านวน 12 คน

 นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด ้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได ้ให ้ 
การรับรองวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคลว่า มีคุณสมบัติครบ 
เพื่ อ ขอสมั ค ร เป ็ นสมา ชิกสามัญของสภา วิชาชี พ บัญชี 
เพียงอย่างเดียว จ�านวน 11 คน ซ่ึงเป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษา 
จากสถาบันในต่างประเทศ

	 โดยในปี	2561	คณะกรรมการได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	ดังนี้

	 1.	การก�าหนดให้มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อเป็น 
ผู้แทน	ในการพัฒนาหลักสูตรให้แก่สถาบันต่าง	ๆ	

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ  โดยคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้แต่งตั้งผู ้แทน 
ให ้กับสถาบันการศึกษาที่ขอผู ้แทน จ�านวน 26 สถาบัน 
เพื่ อพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
สู่การปฏิบัติตาม มคอ.1 สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน 
หรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
ควรด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ 
อย ่างน ้อย 5 คน โดยมีกรรมการผู ้ รับผิดชอบหลักสูตร 
อย ่างน ้อย 2 คน กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้ เช่ียวชาญ 
ในสาขาวิชาการบัญชีจากบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
และผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ อย่างน้อย 
1 คน เพื่ อด� า เนินการพัฒนาหลักสูตรให ้สอดคล ้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

2.	การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา	 (หลักสูตร 
บัญชีบัณฑิต/	หลักสูตรบริหารธุรกิจ	(การบัญชี))

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชีได้พจิารณารบัรองหลักสูตร
ของสถาบนัการศกึษาทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาระหว่าง
ประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสถาบันการศึกษา 
ในประเทศ 30 สถาบนั จ�านวนรวม 32 หลักสูตร ทัง้นี ้ในการรบัรอง 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

	 2.1	หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัย	
	 	 อนุมัติก่อนวันที่	28	กุมภาพันธ์	2560

-	 พจิารณารบัรองปรญิญาในวชิาการบญัชขีองสถาบนัอดุมศกึษา	 
 เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 

-	 พจิารณารบัรองปรญิญาในวชิาการบญัชขีองสถาบนัอดุมศกึษา	 
 เพือ่ประโยชน์ในการรบัสมคัรเป็นสมาชกิสามญั และการขอขึน้ 
 ทะเบยีนฝึกหดังานและขึน้ทะเบยีนเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต  

ภาพบรรยากาศการอบรม “ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีและคณาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

5.	การจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีและคณาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) ซ่ึงได้ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อให้พัฒนาหลักสูตร 
เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โดยได้จัดสัมมนาหัวข้อ 

จ�านวน

159
ราย

จ�านวน

108
ราย

6.	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา รวม 2 ครั้ง ดังนี้

1)	การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2561	“Thailand	Accounting	Challenge	2018”	 
 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 07.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ช้ัน 6 
 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้กลุ่มอาจารย์และ 
 นิสิตนักศึกษา อีกท้ังกระตุ้นให้เห็นบทบาทส�าคัญของการศึกษาด้านบัญชีที่มีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน ์
 ต่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรการบัญชี และท�าให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความรู ้ความสามารถ 
 ด้านบัญชี รวมทั้งเป็นแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก 
 จ�านวน 148 ทีม จาก 83 สถาบัน และมีผลการแข่งขัน ดังนี้

    รางวัลชนะเลิศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1)	การพัฒนาหลักสูตรทางการบัญชี	และ 
	 การพัฒนาหลัก สูตรการบัญชีและ 
	 ประเดน็ส�าคญัของมาตรฐานทางการบญัช ี
	 และนกับัญชใีนยุคดิจทิลั เมือ่วนัศกุร์ที ่18  
 พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ที่ 19  
 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.15 น. ณ ศูนย์อบรม 
 สัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ช้ัน 6 
 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 มผีูแ้ทนสภาวชิาชีพบัญชีเข้าร่วมการสัมมนารวมทัง้สิน้ 159 คน

2)	การประชุมหารือร่วมกับคณะท�างาน 
	 โครงการเครอืข่ายหลกัสตูรทางการบัญชี 
	 ในประเทศไทย	(Thailand	Accounting	 
	 Program	Network)	 เมื่อวันศุกร์ที่ 
 19 ตุลาคม  2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์อบรม 
 สัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 
 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

 มีคณาจารย์ด้านการบัญชีเข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 108 คน 
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รางวัลชนะเลิศ  ทีม Dreamteam
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1 ทีม Adroit Consulting 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2 ทีม อารีโนมามาโน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3 ทีม The Power of 
   the Harmony
   มหาวิทยาลัยรังสิต 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	4 ทีม Five5
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นอกจากนี้ ได้ก�าหนดการจัดงานแข่งขันตอบค�าถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งท่ี 7 ประจ�าปี 2562 “Thailand 
Accounting Challenge 2019” ขึ้นในวันเสาร์ท่ี 26 มกราคม 
2562 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี โดยมีผู้สมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน 141 ทีม จาก 75 สถาบัน

ภาพผู้ชนะเลิศการแข่งขันจากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2561

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพบรรยากาศระหว่างการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชี
ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2561
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

2)	การจัดงานแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ 
	 ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2561	“Thailand	Accounting	Case 
	 Competition	2018” เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 
 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์ 
 เกยีรตคิณุเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา 
 ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทักษะด้านวิชาชีพ 
 และน�าเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
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 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

 นอกจากนี้ ได้ก�าหนดการจัดงานแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2562 “Thailand 
Accounting Case Competition 2019” ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาเกียรติคุณ 
เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพผู้ชนะเลิศจากทีม Dreamteam มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 

“Thailand Accounting Case Competition 2018”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้ง 5 ทีม 
ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

7.	ร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอก

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1)	การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่วพิากษ์	(ร่าง)	มาตรฐานคณุวฒุิ 
	 ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งจัดโดยส�านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน  
 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  
 ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

2)	 เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษา 
 เพือ่เสนอรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ตามก�าหนดการ 
 สรรหาและเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13  
 กันยายน 2561 ถึง 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดโดยส�านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึง 
 วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 ศึกษาธิการก�าหนดการสรรหา

3)	การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษา 
	 สู ่ 	 Education	 2030 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้ เ ก่ียวกับ 
 การพฒันาการศกึษาตามกรอบพฒันาการศกึษาสู ่Education  
 2030 ของประเทศไทย ญี่ปุ่น มาเลเซีย จีน ฮ่องกง และ 
 นวิซแีลนด์ และระดมความคดิเกีย่วกบัการพฒันาการศกึษาไทย 
 สู ่การพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา  
 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อะเวนิว ปิ่นเกล้า  
 กรุงเทพฯ
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รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล
ประธานคณะกรรมการ

ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

“ในยุคที ่AI เริม่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึน้  

งานบางส่วนของนักบัญชีคงถูกทดแทนด้วย AI  
อย่างแน่นอน นักบัญชีจึงต้องพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ทางธุรกิจ รวมทัง้มีความรู้รอบด้าน 
นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชี เพือ่เพิม่คุณค่า 

ของนักบัญชีและเปลีย่นบทบาทของนักบัญชี 

ให้เสมือนเป็นทีป่รึกษาทางธุรกิจ”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0 ผลการด�าเนินงานด้านมาตรฐานการบัญชี

ภาพรวมการด�าเนินงานด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	มีการก�าหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนในเรื่องของการเป็นองค์กร
ชั้นน�าในภูมิภาค	 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ	มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการ	และพร้อมรับการแข่งขันในระดับ
สากล	การก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (“มาตรฐานฯ”)	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	และตามบริบทของประเทศไทย 
เป็นแผนยทุธศาสตร์หนึง่	เพือ่ท�าให้รายงานทางการเงนิของกจิการภายในประเทศไทย	มคุีณภาพ	เชือ่ถอืได้	เป็นไปในรปูแบบและทศิทาง
เดียวกัน	รวมถึงสามารถเปรียบเทียบได้ในระดับสากล

	 สภาวชิาชพีบญัชฯี	โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
การบัญชี	 (คณะกรรมการฯ)	มีการติดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ	 เพื่อก�าหนดทิศทางในการน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ส�าหรับประเทศไทย 
ให้เป็นตาม	 Roadmap	 โดยด�าเนินการบริหารจัดการ	 และ 
สอบทานให้มีการจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ให้ครบถ้วน	และถูกต้อง	สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างประเทศ	รวมทัง้ได้ติดตาม	และผลกัดนัมาตรฐานฯ 
เพื่อให ้ได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับดูแล 
การประกอบวชิาชพีบญัช	ีเพือ่น�าไปสูก่ารประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
และให้บังคับใช้ได้	 ในระหว่างกระบวนการท�างานได้อบรม 
ให้ความรู ้	 และสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน	และมาตรฐานการบัญชี	แก่กลุ่มบุคคลต่าง	ๆ	รวมทั้ง 
หน่วยงานต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ตั้งแต่เริ่มพัฒนาร่างมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน	จนกระทั่งมีการประกาศใช้	และหลังจาก
มาตรฐานฯ	ประกาศใช้ได้ด�าเนินการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง	

	 อย่างไรก็ดี	 ก ่อนการประกาศใช้มาตรฐานฯ	 ได้ม ี
การด�าเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	
ศึกษาผลกระทบ	ประเด็นปัญหา	และข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบ
วชิาชพีบัญช	ีผูใ้ช้ข้อมลูทางการเงนิ	หรือหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	
เพื่อน�าข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	มาพิจารณาด�าเนินการก�าหนด	ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี	หรือหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม	ศึกษา 
ถึงแนวปฏิบัติที่ใช ้ในประเทศอื่น	 รวมทั้งการจัดท�าตัวอย่าง 
ค�าชี้แจงเพ่ิมเติมที่จ�าเป็น	ทั้งนี้	ส�าหรับการด�าเนินงานบางเร่ือง 
ได ้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานภายใต ้ 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีพิจารณาด�าเนินการ
หรอืปฏิบตักิารตามวตัถปุระสงค์เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายได้ทนัเวลา

ภาพบรรยากาศ 
“การประชุมคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี” 
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สากล	การก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (“มาตรฐานฯ”)	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	และตามบริบทของประเทศไทย 
เป็นแผนยทุธศาสตร์หนึง่	เพือ่ท�าให้รายงานทางการเงนิของกจิการภายในประเทศไทย	มคุีณภาพ	เชือ่ถอืได้	เป็นไปในรปูแบบและทศิทาง
เดียวกัน	รวมถึงสามารถเปรียบเทียบได้ในระดับสากล

	 สภาวชิาชพีบญัชฯี	โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
การบัญชี	 (คณะกรรมการฯ)	มีการติดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ	 เพื่อก�าหนดทิศทางในการน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ส�าหรับประเทศไทย 
ให้เป็นตาม	 Roadmap	 โดยด�าเนินการบริหารจัดการ	 และ 
สอบทานให้มีการจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ให้ครบถ้วน	และถูกต้อง	สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างประเทศ	รวมทัง้ได้ติดตาม	และผลกัดนัมาตรฐานฯ 
เพื่อให ้ได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับดูแล 
การประกอบวิชาชพีบญัช	ีเพือ่น�าไปสูก่ารประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
และให้บังคับใช้ได้	 ในระหว่างกระบวนการท�างานได้อบรม 
ให้ความรู ้	 และสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน	และมาตรฐานการบัญชี	แก่กลุ่มบุคคลต่าง	ๆ	รวมทั้ง 
หน่วยงานต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ตั้งแต่เริ่มพัฒนาร่างมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน	จนกระทั่งมีการประกาศใช้	และหลังจาก
มาตรฐานฯ	ประกาศใช้ได้ด�าเนินการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง	

	 อย่างไรก็ดี	 ก ่อนการประกาศใช้มาตรฐานฯ	 ได้มี 
การด�าเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	
ศึกษาผลกระทบ	ประเด็นปัญหา	และข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบ
วชิาชพีบัญช	ีผูใ้ช้ข้อมลูทางการเงนิ	หรือหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	
เพื่อน�าข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	มาพิจารณาด�าเนินการก�าหนด	ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี	หรือหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม	 ศึกษา 
ถึงแนวปฏิบัติที่ใช ้ในประเทศอื่น	 รวมทั้งการจัดท�าตัวอย่าง 
ค�าชี้แจงเพ่ิมเติมที่จ�าเป็น	ทั้งนี้	ส�าหรับการด�าเนินงานบางเรื่อง 
ได ้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานภายใต ้ 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีพิจารณาด�าเนินการ
หรอืปฏบิตักิารตามวตัถปุระสงค์เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายได้ทนัเวลา

ภาพบรรยากาศ 
“การประชุมคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพบรรยากาศ 
“การประชุมคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
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ความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้ก�าหนดทิศทางการน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้ในประเทศไทยให้เป็นไปตาม	Roadmap	เพื่อให้มาตรฐานฯ	แต่ละฉบับมีผลบังคับใช ้
ในประเทศไทยภายหลงั	International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	ประกาศใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	(IFRS)	1	ปี

พ.ศ. 

2562 
(2019)

พ.ศ. 

2563 
(2020)

พ.ศ. 

2566 
(2023)

ปีที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

TFRS 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

TFRS 16
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  

เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย

TAS 32 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

TFRS 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

TFRS 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

 TFRIC 16
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 

เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ

TFRIC 19
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 19 

เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุนTFRS 17
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

เรื่อง สัญญาประกันภัย  

ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
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ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

1. ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยได ้รับการปรับปรุงในป ี 	 2561	 ให ้ เป ็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้น 
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 ซ่ึงเป็นฉบับท่ีปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
ที่สิ้นสุดในวันที่	31	ธันวาคม	2560	(Bound	Volume	2018	Consolidated	without	early	application)	โดยมีผลบังคับใช้ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	53	ฉบับ	โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1.
กลุ่มมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับใหม่

3	ฉบับ

2.
กลุ่มเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอันเนื่อง 
มาจาก	TFRS	9	และ	TFRS	15

22	ฉบับ

3.
กลุ่มเปลี่ยนแปลงหลักการ 
อย่างมีและไม่มีสาระส�าคัญ

4	ฉบับ

4.
กลุ่มเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น	(พ.ศ.)

24	ฉบับ

	 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (TFRS)	ที่อยู่
ระหว่างกระบวนการจัดท�า
1.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	 17	 เรื่อง	 สัญญา 
				ประกันภัย
2.	TFRIC	23	Uncertainty	over	Income	Tax	Treatments	
3.	กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(ฉบับปรับปรุงใหม่)	

2. จัดสัมมนาพิจารณ์/ Focus group เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1.	สัมมนาพิจารณ์	รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า	(TFRS	16)	(ส�าหรับผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงิน	
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์)	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2561		

2.	สัมมนาพิจารณ์	(Focus	group)	ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจ
ประกันภัย	(เฉพาะกลุ่มธุรกิจประกันภัย)	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2561

3.	สัมมนาพิจารณ์	หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	เพื่อศึกษาข้อจ�ากัด	 
และประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2561

4.	สัมมนาพิจารณ์รอบสุดท้าย	 (Final	Countdown	to	TFRS	9	Focus	Group)	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่	 9	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	 (TFRS	9)	ประเด็นปัญหา	ผลกระทบ	และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง	 เมื่อวันที่	 
20	มีนาคม	2561

5.	สัมมนา	Focus	group	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	(TFRS	4)	
เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2561		

6.	สมัมนาพจิารณ์	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่1	เรือ่ง	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 
(TFRS	1)	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2561

ภาพรวมการด�าเนินงานด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
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ภาพการสัมมนา Final Countdown to TFRS 9 Focus Group) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพการสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)  
เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพการสัมมนา รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) (ส�าหรับผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงิน 

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพการสัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อศึกษาข้อจ�ากัด 

และประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

3. ด�าเนนิการจดัโครงการอบรมร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมส่�าหรบัอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชีทัว่ประเทศ 
ได้แก่ TFRS 15 TFRS 16 และ TFRS 9

	 โครงการอบรมส�าหรบัอาจารย์ผูส้อนวชิาบญัชทีัว่ประเทศ	(Train	the	trainer	New	TFRSs	:	TFRS	15	TFRS	16	และ	TFRS	9) 
แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี	โดยแบ่งเป็น	

 หลักสูตรที่	 1	 :	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	 15	 เรื่อง	รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	 (TFRS	15)	จัดขึ้น 
เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	โดย	ผศ.วิภาดา	ตันติประภา	เป็นวิทยากร	

 หลักสูตรที่	2	:	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า	(TFRS	16)	จัดขึ้นเมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2561	
เวลา	09.00	-	16.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	โดย	รศ.	ดร.วรศักดิ์	ทุมมานนท์	เป็นวิทยากร		

 หลกัสตูรท่ี	3	:	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	9	เรือ่ง	เครือ่งมือทางการเงิน	(TFRS	9)	จดัขึน้เมือ่วนัที	่21	ธนัวาคม	
2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	โดย	คุณสมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ	คุณภวิษย์ภัทร	ชินสว่างวัฒนกุล	เป็นวิทยากร 
โดยมีจ�านวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า	327	คน	จาก	57	สถาบัน

ภาพการอบรมโครงการ Train the trainer (New TFRSs) : TFRS 15 TFRS 16 และ TFRS 9
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
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ภาพการสัมมนา Final Countdown to TFRS 9 Focus Group) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพการสัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)  
เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพการสัมมนา รู้ทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) (ส�าหรับผู้ให้สินเชื่อสถาบันการเงิน 

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

ภาพการสัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อศึกษาข้อจ�ากัด 

และประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

3. ด�าเนนิการจัดโครงการอบรมร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมส่�าหรบัอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชีทัว่ประเทศ 
ได้แก่ TFRS 15 TFRS 16 และ TFRS 9

	 โครงการอบรมส�าหรบัอาจารย์ผูส้อนวชิาบญัชทีัว่ประเทศ	(Train	the	trainer	New	TFRSs	:	TFRS	15	TFRS	16	และ	TFRS	9) 
แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี	โดยแบ่งเป็น	

 หลักสูตรที่	 1	 :	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	 15	 เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	 (TFRS	15)	จัดขึ้น 
เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	โดย	ผศ.วิภาดา	ตันติประภา	เป็นวิทยากร	

 หลักสูตรที่	2	:	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า	(TFRS	16)	จัดขึ้นเมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2561	
เวลา	09.00	-	16.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	โดย	รศ.	ดร.วรศักดิ์	ทุมมานนท์	เป็นวิทยากร		

 หลกัสตูรท่ี	3	:	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	9	เรือ่ง	เครือ่งมือทางการเงนิ	(TFRS	9)	จดัขึน้เมือ่วนัที	่21	ธนัวาคม	
2561	เวลา	09.00	-	16.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	โดย	คุณสมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ	คุณภวิษย์ภัทร	ชินสว่างวัฒนกุล	เป็นวิทยากร 
โดยมีจ�านวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า	327	คน	จาก	57	สถาบัน

ภาพการอบรมโครงการ Train the trainer (New TFRSs) : TFRS 15 TFRS 16 และ TFRS 9
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
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4. ศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

	 คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศภายใต้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	ได้จดัท�าหนังสือแสดงความคดิเห็น	
(Comment	letter)	เกีย่วกบัการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	และได้น�าส่งไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่	IASB	และ	AOSSG	จ�านวน	5	ฉบับ	ดังนี้

ล�าดับ หนังสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง
วันที่น�าส่ง 

IASB/AOSSG

1
IFRS	Standards	Exposure	Draft	ED/2017/5 
Accounting	Polices	and	Accounting	Estimates 
Proposed	amendments	to	IAS	8

10	มกราคม	2561

2
IFRS	Standards	Exposure	Draft	ED/2017/6 
Definition	of	Material	Proposed	amendments	 
to	IAS	1	and	IAS	8

10	มกราคม	2561

3
IFRS	Standards	Exposure	Draft	ED/2018/1 
Accounting	Policy	Changes	Proposed	amendments 
to	IAS	8

31	พฤษภาคม	2561

4 IFRS	Practice	Statement	1	Management	Commentary 17	กันยายน	2561

5
IFRS	Standards	Discussion	Paper	DP/2018/1 
Financial	Instruments	with	Characteristics	of	Equity

18	ธันวาคม	2561

5. ตอบค�าถามเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี

	 คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี	ภายใต้การมอบหมายจาก 
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้เปิดช่องทางส�าหรับการส่งค�าถามของสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชีทางอีเมล	academic-tfac@tfac.or.th	ซึ่งเป็นการตอบค�าถามลักษณะ 
เชิงอ้างอิงหลักการจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สมาชิกสามารถประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และเพือ่เสรมิสร้างความรูท้างบญัชีส�าหรบัสมาชกิและบคุคล
ทั่วไปในวงกว้าง	โดยมีการตอบค�าถามเพิ่มเติมตามหมวดหมู่ต่าง	ๆ	ตลอดระยะเวลา	ดังนี้

 » 	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
 » 	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
 » 	ผลประโยชน์ของพนักงาน
 » 	การบันทึกบัญชี	
 » 	การน�ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ

6. จัดท�าบทความและเอกสารวิชาการเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

	 ได้เผยแพร่บทความและเอกสารวชิาการเกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชพีบญัช ี
และ	Newsletter	โดยมีเรื่องที่เผยแพร่ต่อไปนี้

 » ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานกับกฎหมายใหม่ส�าหรับลูกจ้างต่อประมาณการหนี้สิน 
					ผลประโยชน์ของพนักงาน
 » เช็คกฎหมายแรงงานที่ก�าลังมากับผลประโยชน์ของพนักงาน	
 » การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน..หน้าตา..เป็นอย่างไร?	
 » ค�าถาม-ค�าตอบ	การบันทึกบัญชีรายการขายฝากทอง
 » มาแล้วออเจ้าทั้งหลาย..กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 » TFRS	1	คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะ...???
 » มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)	ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 » แหล่งความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

7. การให้ความเห็นต่อข้อหารือของหน่วยงานภายนอก

	 คณะอนกุรรมการด้านเทคนคิมาตรฐานการบญัช	ีภายใต้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช	ีได้เชญิผูแ้ทนจากหน่วยงาน 
ภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อหารือด้านมาตรฐานการบัญชี	และได้พิจารณาให้ความคิดเห็นตามหลักการ 
ของมาตรฐานการบัญชี	จ�านวน	3	เรื่อง	ดังนี้

ล�าดับ ข้อหารือเรื่อง หน่วยงาน

1
ขอความคิดเห็น	กรณีธนาคารร่วมลงทุนในกิจการรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม	(SMEs)	ในสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	20
(หนังสือหารือลงวันที่	16	มีนาคม	2561)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
(หนังสือหารือลงวันที่	11	เมษายน	2561)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3
ขอหารือวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	
(หนังสือหารือลงวันที่	30	เมษายน	2561)

การประปาส่วนภูมิภาค
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6. จัดท�าบทความและเอกสารวิชาการเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

	 ได้เผยแพร่บทความและเอกสารวชิาการเกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิออกสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชพีบญัชี 
และ	Newsletter	โดยมีเรื่องที่เผยแพร่ต่อไปนี้

 » ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานกับกฎหมายใหม่ส�าหรับลูกจ้างต่อประมาณการหนี้สิน 
					ผลประโยชน์ของพนักงาน
 » เช็คกฎหมายแรงงานที่ก�าลังมากับผลประโยชน์ของพนักงาน	
 » การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน..หน้าตา..เป็นอย่างไร?	
 » ค�าถาม-ค�าตอบ	การบันทึกบัญชีรายการขายฝากทอง
 » มาแล้วออเจ้าทั้งหลาย..กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 » TFRS	1	คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะ...???
 » มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)	ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 » แหล่งความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

7. การให้ความเห็นต่อข้อหารือของหน่วยงานภายนอก

	 คณะอนกุรรมการด้านเทคนคิมาตรฐานการบญัช	ีภายใต้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช	ีได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงาน 
ภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อหารือด้านมาตรฐานการบัญชี	และได้พิจารณาให้ความคิดเห็นตามหลักการ 
ของมาตรฐานการบัญชี	จ�านวน	3	เรื่อง	ดังนี้

ล�าดับ ข้อหารือเรื่อง หน่วยงาน

1
ขอความคิดเห็น	กรณีธนาคารร่วมลงทุนในกิจการรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม	(SMEs)	ในสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	20
(หนังสือหารือลงวันที่	16	มีนาคม	2561)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
(หนังสือหารือลงวันที่	11	เมษายน	2561)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3
ขอหารือวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	
(หนังสือหารือลงวันที่	30	เมษายน	2561)

การประปาส่วนภูมิภาค
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8. การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action plan) เพื่อลดผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน–กลุ่มเครื่องมือทางการเงินไปปฏิบัติ

	 คณะท�างานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	ภายใต้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 	 โดยนางสาวสมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ	 เป็นประธาน 
คณะท�างาน	ซึง่คณะท�างานประกอบด้วย	ผูส้อบบญัชจีากส�านกังานสอบบญัช	ีBig	4	(KPMG,	Deloitte,	EY	และ	PWC)		ตลอดจนผูแ้ทน 
จากหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้องร่วมเป็นคณะท�างานฯ	ได้แก่	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านกังาน	ก.ล.ต.	ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
กรมสรรพากร	และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ทั้งนี้	คณะท�างานฯ	ได้พิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะของสถาบันการเงินและความเห็น 
ของผู้สอบบัญชี	 เพื่อหาแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย	รวมถึงมอบหมายคณะท�างานผู้รับผิดชอบ 
แต่ละแผนการปฏิบัติงาน	 (Action	plan)	และกรอบระยะเวลาในการด�าเนินงานแต่ละแผนงาน	 ซ่ึงการด�าเนินงานดังกล่าวอยู ่
ภายใต้แผนการปฏิบัติงานในภารกิจที่	1		การสร้างความรู้ความเข้าใจ	และการช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม	
ของคณะอนุกรรมการศึกษามาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน–กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
ไปปฏิบัติ	ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุม	กกบ.

ล�าดับ แผนด�าเนินการ	(Action	plan) ความคืบหน้า

1

เผยแพร่ตัวอย่างประกอบความเข้าใจเก่ียวกับการค�านวณ	Expected	Credit	
Loss	และตัวอย่าง	Factor	 ในการพิจารณา	Expected	Credit	Loss	ซึ่งเป็น 
การรวบรวมจากแหล่งข้อมลูในต่างประเทศ	โดยต้องม	ีdisclaimer	ว่าเป็นตวัอย่าง
ที่ไม่ได้มาจากประเทศไทย

เผยแพร่แหล่งข้อมูลแล้ว 
เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2561

2

สื่อสารท�าความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง
2.1	การจดัอบรมเตรยีมความพร้อมเพือ่เป็น	Train	the	trainer	โดยความร่วมมอื 

				ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับส�านักงาน	ก.ล.ต.	ให้กับ
กลุ่มที่	1	:	ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์	
กลุ่มที่	2	:	ผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่กลุ่ม	Big	4	ของธุรกิจ	non-bank	
เช่น	ธุรกิจลิสซิ่ง	เช่าซื้อ
กลุ่มที่	3	:	อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้สอนวิชาบัญชี

2.2	การจัดให้มีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
				หลักการ	TFRS	9	ผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

ด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตร	
Train	the	trainer	 

อาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว	 
เมื่อวันที่	7,	8	และ	21	

ธันวาคม	2561

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

3
จัดอบรม/สัมมนาเพื่อกระจายความรู ้เรื่อง	 TFRS	9	 ให้ทั่วถึงแก่ผู ้เกี่ยวข้อง 
ต่อเนื่อง	และชัดเจน	ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ร่วมมือ 
กับสถาบันการศึกษา	สถาบันการเงิน		และธนาคารแห่งประเทศไทย	

จัดอบรม	TFRS	9	Workshop	
ในรุ่นแรก	แล้วเมื่อพฤศจิกายน	
2561	และมีแผนการจัดอบรม
ในปี	2562	อีกจ�านวน	2	รุ่น

4
แปลตัวอย่างจาก	 IFRS	9	Part	B	 โดยเลือกจากตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริบท 
ของประเทศไทย	 รวมถึงเอกสารวิชาการอื่น	 ๆ	 ตามแนวทางของ	 IASB 
Implementation	เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

อยู่ระหว่างด�าเนินการ
คาดว่าจะเผยแพร่

ช่วงไตรมาสที่	2	ปี	2562

5

จัดให้มีนักวิชาการที่คอยตอบค�าถามสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัต ิ
เพื่อความรวดเร็ว

รูปแบบการท�างาน:	
สมาชิกจะต้องท�าการจัดส่งค�าถามมายังอีเมลตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนด*		หรือ 

จดัส่งเป็นหนงัสอืข้อหารอื	โดยหากค�าถามใดท่ีไม่ได้ใช้ดลุยพนิจิมาก	ทางนกัวชิาการ 
จะตอบกลับภายใน	 14	 วัน	 แต่หากค�าถามที่ต้องใช้ดุลยพินิจมาก	 จะเรียน 
น�าเสนอคณะท�างานฯ	และตอบกลับภายใน	1	เดือนนับจากการประชุม

*หมายเหต ุ: แบบฟอร์มทีก่�าหนดนัน้จะมกีารขอข้อมลูของผูท้ีส่อบถาม องค์กร 
ข้อเท็จจริงของปัญหาพร้อมเอกสารประกอบ (หากมี) ค�าถามท่ีต้องการสอบถาม 
และความคิดเห็นเบื้องต้นในการตีความของผู้ที่สอบถาม   

ได้เผยแพร่ช่องทางการส่ง
ค�าถามบนเว็บไซต์ 

สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว 
เมื่อวันที่	27	กันยายน	2561	
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.tfac.or.th/Arti-
cle/Detail/67780

6
รวบรวมแนวปฏิบัติของส�านักงาน	Big	4	ที่มีการเผยแพร่	และแสดงแหล่งข้อมูล
เพื่อการสืบค้นเพิ่มเติม	 ได้แก่	วิธีปฏิบัติงาน	งบการเงินและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน	

เผยแพร่แหล่งข้อมูลแล้ว 
เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2561

7
ตั้งคณะท�างานเพื่อเป็นส่วนกลางในการประสานงานทุกภาคธุรกิจเพื่อท�าหน้าที่
วิเคราะห์เชิงปฏิบัติ	รวบรวมข้อมูล	และน�าปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข

มีการประชุม	4	ครั้ง 
โดยครั้งล่าสุด 

เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2562

8
จัดท�าค�าถาม-ค�าตอบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่ 	 9	 เรื่อง	
เครื่องมือทางการเงินส�าหรับเป ็นแนวทางปฏิบัติ ท่ีสอดคล ้องกับบริบท 
ของประเทศไทย	(Q&A	TFRS	9)

ได้ด�าเนินการจัดท�า 
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
Line@	และ	Facebook 
สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว 

เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2561	

ล�าดับ แผนด�าเนินการ	(Action	plan) ความคืบหน้า
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5

จัดให้มีนักวิชาการท่ีคอยตอบค�าถามสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัต ิ
เพื่อความรวดเร็ว

รูปแบบการท�างาน:	
สมาชิกจะต้องท�าการจัดส่งค�าถามมายังอีเมลตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด*		หรือ 

จดัส่งเป็นหนงัสอืข้อหารอื	โดยหากค�าถามใดทีไ่ม่ได้ใช้ดลุยพนิจิมาก	ทางนกัวชิาการ 
จะตอบกลับภายใน	 14	 วัน	 แต่หากค�าถามที่ต้องใช้ดุลยพินิจมาก	 จะเรียน 
น�าเสนอคณะท�างานฯ	และตอบกลับภายใน	1	เดือนนับจากการประชุม

*หมายเหต ุ: แบบฟอร์มทีก่�าหนดนัน้จะมกีารขอข้อมลูของผูท้ีส่อบถาม องค์กร 
ข้อเท็จจริงของปัญหาพร้อมเอกสารประกอบ (หากมี) ค�าถามท่ีต้องการสอบถาม 
และความคิดเห็นเบื้องต้นในการตีความของผู้ที่สอบถาม   

ได้เผยแพร่ช่องทางการส่ง
ค�าถามบนเว็บไซต์ 

สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว 
เมื่อวันที่	27	กันยายน	2561	
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.tfac.or.th/Arti-
cle/Detail/67780

6
รวบรวมแนวปฏิบัติของส�านักงาน	Big	4	 ท่ีมีการเผยแพร่	และแสดงแหล่งข้อมูล
เพื่อการสืบค้นเพิ่มเติม	 ได้แก่	วิธีปฏิบัติงาน	งบการเงินและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน	

เผยแพร่แหล่งข้อมูลแล้ว 
เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2561

7
ตั้งคณะท�างานเพื่อเป็นส่วนกลางในการประสานงานทุกภาคธุรกิจเพื่อท�าหน้าที่
วิเคราะห์เชิงปฏิบัติ	รวบรวมข้อมูล	และน�าปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข

มีการประชุม	4	ครั้ง 
โดยครั้งล่าสุด 

เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2562

8
จัดท�าค�าถาม-ค�าตอบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่ 	 9	 เรื่อง	
เครื่องมือทางการเงินส�าหรับเป ็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล ้องกับบริบท 
ของประเทศไทย	(Q&A	TFRS	9)

ได้ด�าเนินการจัดท�า 
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
Line@	และ	Facebook 
สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว 

เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2561	

ล�าดับ แผนด�าเนินการ	(Action	plan) ความคืบหน้า
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นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ยุค AI ท�ำให้นักบัญชีต้องปรับตัว
และพัฒนำทักษะกำรท�ำงำนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
แต่นักบัญชีต้องไม่ลืมค�ำว่ำ “จรรยำบรรณ” 

ซ่ึงถือเป็นหลักส�ำคัญขัน้พืน้ฐำน อันเป็นหลักประกัน 

ทีส่ร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัย 

ในกำรประกอบวิชำชีพและกำรด�ำเนินชีวิต

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0 ผลการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ผลการด�าเนินงานด้านการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

	 ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	 2547	คณะกรรมการจรรยาบรรณท�าหน้าที่ในการพิจารณาจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อมีผู้กล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียน 
ไว้กบัสภาวชิาชพีบญัชฯี	ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ	และมหีน้าทีพ่จิารณาจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีห้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	หมวด	7	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	และบทเฉพาะกาล	มาตรา	76
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	12)	เรื่อง	การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	19)	เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	21)	เรื่อง	การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	(แก้ไขเพิ่มเติม	ครั้งที่	1)	พ.ศ.	2554
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2561
• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	 เรื่อง	การก�าหนดองค์ประกอบ	วิธีการแต่งตั้งและอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

	 	 เกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549
• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน	พ.ศ.	2550
• ข ้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	 ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญช ี

	 	 รับอนุญาต	พ.ศ.	2556

	 นอกจากน้ี	ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับท่ี	4)	 เรื่อง	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง	พ.ศ.	2547	คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ยังมีหน้าท่ีประกาศให้มีการเลือกตั้งและก�าหนดวันประชุมใหญ่เพื่อด�าเนินการเลือกตั้ง	เมื่อต้องมีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญช	ี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	และท�าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้งเพื่อท�าหน้าที่ด�าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ” 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
	 1.	พิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้อง 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี	ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
	 2.	กรรมการจรรยาบรรณเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	(มาตรา	56)	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
	 3.	 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	 2547	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนด	 และประกาศของสภาวิชาชีพบัญช ี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
	 4.	ก�าหนดและปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานของการพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากล



นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ยุค AI ท�ำให้นักบัญชีต้องปรับตัว
และพัฒนำทักษะกำรท�ำงำนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
แต่นักบัญชีต้องไม่ลืมค�ำว่ำ “จรรยำบรรณ” 

ซ่ึงถือเป็นหลักส�ำคัญขัน้พืน้ฐำน อันเป็นหลักประกัน 

ทีส่ร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัย 

ในกำรประกอบวิชำชีพและกำรด�ำเนินชีวิต

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0 ผลการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ผลการด�าเนินงานด้านการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

	 ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	 2547	คณะกรรมการจรรยาบรรณท�าหน้าที่ในการพิจารณาจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเม่ือมีผู้กล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียน 
ไว้กบัสภาวชิาชพีบญัชฯี	ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ	และมหีน้าทีพ่จิารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชใีห้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	หมวด	7	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	และบทเฉพาะกาล	มาตรา	76
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	12)	เรื่อง	การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	19)	เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	21)	เรื่อง	การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	(แก้ไขเพิ่มเติม	ครั้งที่	1)	พ.ศ.	2554
• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2561
• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	 เรื่อง	การก�าหนดองค์ประกอบ	วิธีการแต่งตั้งและอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

	 	 เกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549
• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน	พ.ศ.	2550
• ข ้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	 ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญช ี

	 	 รับอนุญาต	พ.ศ.	2556

	 นอกจากน้ี	ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับท่ี	4)	 เรื่อง	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง	พ.ศ.	2547	คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ยังมีหน้าที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งและก�าหนดวันประชุมใหญ่เพื่อด�าเนินการเลือกตั้ง	เมื่อต้องมีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญช	ี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	และท�าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้งเพื่อท�าหน้าที่ด�าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ” 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
	 1.	พิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้อง 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี	ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
	 2.	กรรมการจรรยาบรรณเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	(มาตรา	56)	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
	 3.	 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	 2547	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนด	 และประกาศของสภาวิชาชีพบัญช ี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
	 4.	ก�าหนดและปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานของการพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากล
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	 ค�ากล่าวหาที่คงค้างมาจาก	ปี	2559	-	ปี	2560	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	36	ราย	เมื่อรวมจ�านวนค�ากล่าวหาในปี	2561	อีกจ�านวน	
37	ราย	จึงมีค�ากล่าวหาเพื่อพิจารณาท้ังสิ้น	73	ราย		 โดยในปี	2561	เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณากล่ันกรองค�ากล่าวหา	เรื่องที ่
อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน	และเรื่องที่ได้ด�าเนินการพิจารณาแล้วเสร็จ	มีดังนี้

1. เรื่องที่อยู่ระหว่างกลั่นกรองค�ากล่าวหา 

17
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวน

5
3. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนของคณะอนุกรรมการ

9
4. เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ

42

ราย

ราย

ราย

ราย

73

รวม

ราย

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณในการพิจารณาจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

	 เมื่อผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายได้ยื่นค�ากล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	 โดยระบุข้อเท็จจริงแห่งการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบค�ากล่าวหาการประพฤติผิดในเรื่องดังกล่าวนั้นแล้ว	จ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ในการพิจารณาสอบทาน	 วิเคราะห์	กลั่นกรองค�ากล่าวหาดังกล่าวก่อน	แล้วจึงด�าเนินการสอบสวนในประเด็นความผิดจรรยาบรรณ 
ตามค�ากล่าวหาดงักล่าวอย่างรอบคอบ	เพือ่พจิารณาตดัสนิและหรอืก�าหนดบทลงโทษทีเ่หมาะสมตามกรอบพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี 
พ.ศ.	2547	และหรือในบางกรณีท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่ง	 จะส่งเรื่องให้กับผู้มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปี จ�านวน 
(ราย)

จ�าแนกประเภทผู้ถูกกล่าวหา (ราย)

ผู้สอบบัญชี ผู้ท�าบัญชี อื่น ๆ

2559 38 19 13 6

2560 31 11 13 7

2561 37 12 14 11

รวม 106 42 40 24

	 สถิติค�ากล่าวหาคดีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหรือผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชี	ย้อนหลัง	3	ปี	ระหว่างปี	2559	
ถึงปี	2561	มีดังนี้

สถิติการด�าเนินคดีอาญากับบุคคล 
และนิติบุคคลที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

1. กรณีด�ำเนินคดีทำงอำญำกับบุคคลที่ฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ. วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตำมมำตรำ 44

1.1	กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 
					หลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์

 จ�ำนวน 1  รำย

1.2	กลุ่มที่ด�าเนินการแจ้งความ 
					ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว						

 จ�ำนวน 4  รำย

1.3	กลุ่มที่ศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว  จ�ำนวน 0  รำย

จ�ำนวน

5
รำย

2. กรณีด�ำเนินคดีทำงอำญำกับนิติบุคคลที่ฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ. วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตำมมำตรำ 11 
และ 72 

2.1	กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 
					หลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์

 จ�ำนวน 1  รำย

2.2	กลุ่มที่ด�าเนินการแจ้งความ 
					ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว						

 จ�ำนวน 3  รำย

2.3	กลุ่มที่ศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว  จ�ำนวน 0  รำย

จ�ำนวน

4
รำย

3. กรณีด�ำเนินคดีทำงอำญำกับบุคคลที่ฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ. วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตำมมำตรำ 37 
และ 70

3.1	กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 
					หลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์

 จ�ำนวน 0  รำย

3.2	กลุ่มที่ด�าเนินการแจ้งความ 
					ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว						

 จ�ำนวน 2  รำย

3.3	กลุ่มที่ศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว  จ�ำนวน 0  รำย

จ�ำนวน

2
รำย

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ก�าหนดจรรยาบรรณ

ผลการด�าเนินงาน

1.	แปล	Handbook	of	the	Code	
of	 Ethics	 for	 Professional	
Accountants	2014	
2.	จัดท�าสื่อประกอบการบรรยาย
เกี่ยวกบัจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชี
ของสภาวิชาชพีบญัช	ีเพือ่ให้วทิยากรใช้ประกอบการบรรยายเกีย่วกบั 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	รวมท้ังเผยแพร่ความรู ้
ให้กลุ่มอาจารย์ผู้สอนบัญชีทั่วประเทศ

แผนงานหลักที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน

1.	แปล	Handbook	of	the	Code	of	Ethics	for	Professional 
Accountants	 2018	 เพื่อเปรียบเทียบกับ	Handbook	of 
the	Code	of	Ethics	for	Professional	Accountants	2014	
2.	จัดอบรมข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	ทั้งในส่วน
กลางและภูมิภาค
3.	 ร ่วมเป ็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินทุกฉบับ	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี 
ทั่วประเทศ	ในหัวข้อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
4.	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	
คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี
5.	จดัท�าคลปิวดิโีอสัน้	 (สามนาที)	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจเกีย่วกบั 
ข้อบังคับ
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	 ค�ากล่าวหาที่คงค้างมาจาก	ปี	2559	-	ปี	2560	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	36	ราย	เมื่อรวมจ�านวนค�ากล่าวหาในปี	2561	อีกจ�านวน	
37	ราย	จึงมีค�ากล่าวหาเพื่อพิจารณาทั้งส้ิน	73	ราย		 โดยในปี	2561	เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองค�ากล่าวหา	เรื่องที ่
อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน	และเรื่องที่ได้ด�าเนินการพิจารณาแล้วเสร็จ	มีดังนี้

1. เรื่องที่อยู่ระหว่างกลั่นกรองค�ากล่าวหา 

17
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวน

5
3. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนของคณะอนุกรรมการ

9
4. เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ

42

ราย

ราย

ราย

ราย

73

รวม

ราย

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณในการพิจารณาจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

	 เมื่อผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายได้ยื่นค�ากล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	 โดยระบุข้อเท็จจริงแห่งการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบค�ากล่าวหาการประพฤติผิดในเรื่องดังกล่าวนั้นแล้ว	จ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ในการพิจารณาสอบทาน	วิเคราะห์	กล่ันกรองค�ากล่าวหาดังกล่าวก่อน	แล้วจึงด�าเนินการสอบสวนในประเด็นความผิดจรรยาบรรณ 
ตามค�ากล่าวหาดงักล่าวอย่างรอบคอบ	เพือ่พจิารณาตดัสนิและหรอืก�าหนดบทลงโทษทีเ่หมาะสมตามกรอบพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัชี 
พ.ศ.	2547	และหรือในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่ง	 จะส่งเรื่องให้กับผู้มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปี จ�านวน 
(ราย)

จ�าแนกประเภทผู้ถูกกล่าวหา (ราย)

ผู้สอบบัญชี ผู้ท�าบัญชี อื่น ๆ

2559 38 19 13 6

2560 31 11 13 7

2561 37 12 14 11

รวม 106 42 40 24

	 สถิติค�ากล่าวหาคดีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหรือผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชี	ย้อนหลัง	3	ปี	ระหว่างปี	2559	
ถึงปี	2561	มีดังนี้

สถิติการด�าเนินคดีอาญากับบุคคล 
และนิติบุคคลที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

1. กรณีด�ำเนินคดีทำงอำญำกับบุคคลที่ฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ. วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตำมมำตรำ 44

1.1	กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 
					หลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์

 จ�ำนวน 1  รำย

1.2	กลุ่มที่ด�าเนินการแจ้งความ 
					ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว						

 จ�ำนวน 4  รำย

1.3	กลุ่มที่ศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว  จ�ำนวน 0  รำย

จ�ำนวน

5
รำย

2. กรณีด�ำเนินคดีทำงอำญำกับนิติบุคคลที่ฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ. วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตำมมำตรำ 11 
และ 72 

2.1	กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 
					หลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์

 จ�ำนวน 1  รำย

2.2	กลุ่มที่ด�าเนินการแจ้งความ 
					ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว						

 จ�ำนวน 3  รำย

2.3	กลุ่มที่ศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว  จ�ำนวน 0  รำย

จ�ำนวน

4
รำย

3. กรณีด�ำเนินคดีทำงอำญำกับบุคคลที่ฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ. วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตำมมำตรำ 37 
และ 70

3.1	กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร 
					หลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์

 จ�ำนวน 0  รำย

3.2	กลุ่มที่ด�าเนินการแจ้งความ 
					ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว						

 จ�ำนวน 2  รำย

3.3	กลุ่มที่ศาลได้มีค�าพิพากษาแล้ว  จ�ำนวน 0  รำย

จ�ำนวน

2
รำย

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ก�าหนดจรรยาบรรณ

ผลการด�าเนินงาน

1.	แปล	Handbook	of	the	Code	
of	 Ethics	 for	 Professional	
Accountants	2014	
2.	จัดท�าสื่อประกอบการบรรยาย
เกี่ยวกบัจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชี
ของสภาวิชาชพีบญัช	ีเพ่ือให้วทิยากรใช้ประกอบการบรรยายเกีย่วกบั 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	รวมท้ังเผยแพร่ความรู ้
ให้กลุ่มอาจารย์ผู้สอนบัญชีทั่วประเทศ

แผนงานหลักที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน

1.	แปล	Handbook	of	the	Code	of	Ethics	for	Professional 
Accountants	 2018	 เพื่อเปรียบเทียบกับ	Handbook	of 
the	Code	of	Ethics	for	Professional	Accountants	2014	
2.	จัดอบรมข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	 ท้ังในส่วน
กลางและภูมิภาค
3.	 ร ่วมเป ็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินทุกฉบับ	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี 
ทั่วประเทศ	ในหัวข้อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
4.	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	
คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี
5.	จดัท�าคลปิวดิโีอสัน้	 (สามนาท)ี	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจเกีย่วกบั 
ข้อบังคับ
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ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

“นักบัญชีต้องเปิดใจยอมรับและเข้าใจ
ถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี เมือ่เข้าใจแล้ว

ก็ตัง้เป้าทีจ่ะพัฒนาและเรียนรู้
อย่าไปกลัวเทคโนโลยี 

แต่จงพร้อมทีจ่ะอยู่กับมัน และพัฒนาต่อไป
นีค่ือสิง่ส�าคัญของนักบัญชียุค 4.0”

Driven to 
Smart 

Accountants 4.0 ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

การก�ากับดูแลผู้จัดการอบรม

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมหรือการประชุม
สมัมนา	หลกัสตูร	และวทิยากร	ได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบเป็นหน่วยงานผูจ้ดัการอบรมหรอืการประชมุสมัมนา	หลกัสตูร	และวิทยากร	 
รวมถึงชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ	 (CPD)	ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ท�าบัญชีตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับหรือ
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีส�าหรับผู้เข้าอบรมหรือการประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ	ดังนี้

ล�ำดับที่ ประเภทกิจกรรม จ�ำนวน

1 หน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา 32 หน่วยงำน

2 ประเภทกิจกรรมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ท�าบัญชี
• หลักสูตรการสัมมนาหรือการประชุมสัมมนาในต่างประเทศ
• หลักสูตรส�าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าเดิม	หรือวุฒิเดิมในหลักสูตร 
			หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
• การจัดท�าผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี	โดยเผยแพร่ 
			ต่อสาธารณชนหรือที่ประชุมวิชาการ
• อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน	ซึ่งมีการสอนไม่ต�่ากว่า 
			ระดับอนุปริญญา	หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ทางการบัญชี 
			หรือเทียบเท่า

32
18 

 
9

12

 
รำย 
รำย
 
รำย 
 
รำย

3 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ท�าบัญชี	ดังนี้

• สภาวิชาชีพบัญชีฯ	และสาขาสภาวิชาชีพบัญชีฯ
• ภาครัฐและสถาบันการศึกษาภาครัฐ
• ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาภาคเอกชน

514
223

3,602

 
 
หลักสูตร 
หลักสูตร 
หลักสูตร

4 เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตร	และวิทยากรที่ได้รับรองไปแล้ว 
ของหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

837 หลักสูตร

5 ยกเลิกหลักสูตรและวิทยากรที่ได้รับรองไปแล้วของหน่วยงานผู้จัดการอบรม 
หรือการประชุมสัมมนา

473 หลักสูตร

6 การตรวจสอบประเมินผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา	หลักสูตร	และวิทยากร 48 หลักสูตร
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ถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี เมือ่เข้าใจแล้ว
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	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมหรือการประชุม
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ล�ำดับที่ ประเภทกิจกรรม จ�ำนวน
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473 หลักสูตร

6 การตรวจสอบประเมินผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา	หลักสูตร	และวิทยากร 48 หลักสูตร
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	 โครงการพัฒนาความรู ้ ต ่ อ เนื่ อ ง 
โดยการศึกษาด้วยตนเอง	 (Self-Study	CPD)	
เป ็นการทดสอบความรู ้ เกี่ยวกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบ
สามารถใช้นับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองได ้
โดยในปี	2561	ได้จัดการทดสอบจ�านวน	4	ครั้ง	
ดังนี้

จัดการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง 
(Self-Study CPD)

ครั้งที่ วันที่จัดทดสอบ

จ�ำนวน (คน)

เข้ำทดสอบ ผ่ำน 
กำรทดสอบ

คิดเป็น 
ร้อยละ

1/2561 วันที่	1	เมษายน		2561 126 120 95.23

2/2561 วันที่	9	มิถุนายน	2561 125 120 96.00

3/2561 วันที่	26	สิงหาคม	2561 108 94 87.04

4/2561 วันที่	30	ตุลาคม	2561 118 105 88.98

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	 
(Dip-TFR)		ได้จดัการอบรมและทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงนิไทย	(Dip-TFR)	เพือ่ทดสอบความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินไทยส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	และยกระดับนักบัญชีไทยให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง	ๆ 
ซึ่งผู้เข้าทดสอบสามารถนับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้	 และในปี	2561	 ได้จัดการทดสอบจ�านวน	3	ครั้ง	คือ 
ครั้งที่	10	ครั้งที่	11	และครั้งที่	12	ดังนี้

โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย 
(Dip-TFR)

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม วันที่จัดทดสอบ

จ�ำนวน (คน)

ผู้สมัคร
อบรม

ผู้เข้ำ
ทดสอบ

ผู้ผ่ำนกำร
ทดสอบ

ผู้ไม่ผ่ำน
กำรทดสอบ

10	(1/2561) 12	-	13	พฤษภาคม		2561 26	มิถุนายน	2561 52 21 1 20

11	(2/2561) 3	-	4	สิงหาคม	2561 25	สิงหาคม	2561 40 7 2 5

12	(3/2561) - 25	พฤศจิกายน	2561 - 21 4 17

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 
“โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) ครั้งที่ 10 - 12 ประจ�าปี 2561” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านตรวจสอบภายใน 
ได้ด�าเนนิการพัฒนาหลกัสตูรอบรมหรอืสมัมนา	ในปี	2561	จ�านวนท้ังสิน้	29	หลกัสตูร	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถ	
และทักษะด้านการตรวจสอบภายในให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรต่อไป 
ผลการด�าเนินงานจัดหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายในที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

การพัฒนาหลักสูตรอบรม

	 คณะท�างานฯ	 ได ้จัดอบรมโครงการวุฒิบัตรด ้าน 
การตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit	Certificate	Program/IACP) 
มาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	 ท้ังองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมถงึผูท้ีส่นใจ	ซึง่หลกัสตูรนีจ้ะมกีารสอบเพือ่วดั 
ความรู้ภายหลังส้ินสุดการอบรม	และมีการมอบวุฒิบัตรรับรอง
ความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในหรือวุฒิบัตร	IACP	
ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ก�าหนดไว้

	 ผลการด�าเนนิงานในปี	2561	ทีผ่่านมา	คณะท�างานฯ	ได้
ด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจ�านวน	2	รุ่น	ได้แก่	รุ่นที่	18	
และรุ่นที่	19	สรุปดังนี้

รุ่นที่
จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม 

(คน)
จ�ำนวนผู้ที่สอบผ่ำน 

(คน)

18
เต็มหลักสูตร	(69) 
หลักสูตรย่อย	(36)

13

19
เต็มหลักสูตร	(65)
หลักสูตรย่อย	(64)

38

1. โครงกำรวุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Certificate Program/ IACP) 
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	 โครงการพัฒนาความรู ้ ต ่ อ เนื่ อ ง 
โดยการศึกษาด้วยตนเอง	 (Self-Study	CPD)	
เป ็นการทดสอบความรู ้ เกี่ยวกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	 ซ่ึงผู้ที่ผ่านการทดสอบ
สามารถใช้นับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได ้
โดยในปี	2561	ได้จัดการทดสอบจ�านวน	4	ครั้ง	
ดังนี้

จัดการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง 
(Self-Study CPD)

ครั้งที่ วันที่จัดทดสอบ

จ�ำนวน (คน)

เข้ำทดสอบ ผ่ำน 
กำรทดสอบ

คิดเป็น 
ร้อยละ

1/2561 วันที่	1	เมษายน		2561 126 120 95.23

2/2561 วันที่	9	มิถุนายน	2561 125 120 96.00

3/2561 วันที่	26	สิงหาคม	2561 108 94 87.04

4/2561 วันที่	30	ตุลาคม	2561 118 105 88.98

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	 
(Dip-TFR)		ได้จดัการอบรมและทดสอบโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงนิไทย	(Dip-TFR)	เพือ่ทดสอบความรู้เกีย่วกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินไทยส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	และยกระดับนักบัญชีไทยให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง	ๆ 
ซึ่งผู้เข้าทดสอบสามารถนับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้	 และในปี	2561	 ได้จัดการทดสอบจ�านวน	3	ครั้ง	คือ 
ครั้งที่	10	ครั้งที่	11	และครั้งที่	12	ดังนี้

โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย 
(Dip-TFR)

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม วันที่จัดทดสอบ

จ�ำนวน (คน)

ผู้สมัคร
อบรม

ผู้เข้ำ
ทดสอบ

ผู้ผ่ำนกำร
ทดสอบ

ผู้ไม่ผ่ำน
กำรทดสอบ

10	(1/2561) 12	-	13	พฤษภาคม		2561 26	มิถุนายน	2561 52 21 1 20

11	(2/2561) 3	-	4	สิงหาคม	2561 25	สิงหาคม	2561 40 7 2 5

12	(3/2561) - 25	พฤศจิกายน	2561 - 21 4 17

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 
“โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) ครั้งที่ 10 - 12 ประจ�าปี 2561” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านตรวจสอบภายใน 
ได้ด�าเนนิการพัฒนาหลกัสตูรอบรมหรอืสมัมนา	ในปี	2561	จ�านวนทัง้สิน้	29	หลกัสตูร	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถ	
และทักษะด้านการตรวจสอบภายในให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรต่อไป 
ผลการด�าเนินงานจัดหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายในที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

การพัฒนาหลักสูตรอบรม

	 คณะท�างานฯ	 ได ้จัดอบรมโครงการวุฒิบัตรด ้าน 
การตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit	Certificate	Program/IACP) 
มาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	ทั้งองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมถงึผูท้ีส่นใจ	ซึง่หลกัสตูรนีจ้ะมกีารสอบเพือ่วดั 
ความรู้ภายหลังส้ินสุดการอบรม	และมีการมอบวุฒิบัตรรับรอง
ความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในหรือวุฒิบัตร	IACP	
ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ก�าหนดไว้

	 ผลการด�าเนนิงานในปี	2561	ทีผ่่านมา	คณะท�างานฯ	ได้
ด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจ�านวน	2	รุ่น	ได้แก่	รุ่นที่	18	
และรุ่นที่	19	สรุปดังนี้

รุ่นที่
จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม 

(คน)
จ�ำนวนผู้ที่สอบผ่ำน 

(คน)

18
เต็มหลักสูตร	(69) 
หลักสูตรย่อย	(36)

13

19
เต็มหลักสูตร	(65)
หลักสูตรย่อย	(64)

38
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2. โครงกำรอบรมหลักสูตร CIA Review

	 คณะท�างานฯ	ได้จดัอบรมโครงการนีม้าเป็นระยะเวลา	4	ปี 
	เริม่ตั้งแตป่ี	2558	โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรยีมความพรอ้มให้แก่
ผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจให้สามารถ
สอบผ่านการเป็นผู้ตรวจสอบภายในสากล	(CIA)	เพื่อเพิ่มจ�านวน 
ผู้สอบผ่านการเป็นผู ้ตรวจสอบภายใน	 (CIA)	 ในประเทศไทย 
ให้มากขึ้น	และเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในให้ได้รับการยอมรับในองค์กร
ต่อไป

หลักสูตร จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม (คน)

CIA	Review	Part	1 40

CIA	Review	Part	2 36

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

	 ในปี	 2561	 ท่ีผ่านมา	หน่วยงานท้ังสองได้ประสาน 
ความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบ 
ภายในและด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และทักษะให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน	และผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศของไทย 
ให ้มีศักยภาพสูง	 และเพิ่มจ�านวนผู ้ตรวจสอบภายในและ 
ผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศของไทยให้มากยิ่งข้ึน	
หลักสูตรที่ทั้งสองหน่วยงานจัดร่วมกันตามโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการสรุปได้ดังนี้

ล�ำดับ หลักสูตร
จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม 

(คน)

1
ความรู้พื้นฐานด้านการก�ากับ

ดูแล	IT	ระดับองค์กร
41

2
ความรู้พื้นฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

67

3
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เบื้องต้น	(IT	Fraud)

56

3. หลักสูตรอบรมตำมโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงสภำวิชำชีพบัญชีฯ และสมำคมผู ้ตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสำรสนเทศ ภำคพื้นกรุงเทพฯ 

	 ผลการด�าเนินงานในปี	2561	ที่ผ่านมา	คณะท�างานฯได้
ด�าเนนิการจดัอบรมหลักสูตรดงักล่าวจ�านวน	2	หลักสูตรย่อย	สรปุ
ดังนี้

4. กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน	 
และคณะท�างานเพือ่พฒันาหลกัสตูรวชิาชพีบญัชไีด้จดัการอบรมหลกัสตูรต่าง	ๆ 	เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชท่ีีหลากหลาย 
รวม	45	หลักสูตร	รวมจ�านวนผู้เข้าอบรม	12,630	คน

5. กำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตรกำรป้องกันกำรทุจริต กำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้มีค�าส่ังแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกัน 
การทุจริต	การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย	มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในด้านการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต	การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย	และด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่ให้การรับรองความรู้ด้านการตรวจสอบ 
การทจุริตแก่ผูป้ระกอบวิชาชพีบญัช	ีโดยในปี	2561	คณะท�างานฯ	ร่วมกบัคณะอนกุรรมการบริหารส�านกังานสาขาภายใต้คณะอนกุรรมการ
ประสานงานการบรหิารส�านกังานสาขา	และคณะอนกุรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	ได้ด�าเนนิการเกีย่วกับการพฒันาหลกัสตูร	การป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....	ให้กับส�านักงานสาขาทั้ง	6	แห่ง	สรุปได้ดังนี้

ล�ำดับ ส�ำนักงำนสำขำ วันที่จัด จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม(คน)

1. นครสวรรค์ วันเสาร์ที่	24	กุมภาพันธ์	2561 81

2. เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่	4	มีนาคม	2561 40

3. อุบลราชธานี วันเสาร์ที่	24	มีนาคม	2561 131

4. สุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่	30	มีนาคม	2561 54

5. ขอนแก่น วันเสาร์ที่	21	เมษายน	2561 46

6. ระยอง วันพฤหัสบดีที่	5	เมษายน	2561 70

	 นอกจากน้ี	 คณะท�างานฯ	 ได้พิจารณาแนวทางการจัดท�าหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบการทุจริต 
เพ่ือให้การรับรองความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการตรวจสอบการทุจริต	ในลักษณะ	Certified	Financial	Forensic	 :	CFF 
โดยจะมีการสร้างความร่วมมือกับส�านักงาน	ปปง.	และกรมสรรพากร	 เพื่อให้การรับรองประกาศนียบัตรดังกล่าว	ซึ่งในระยะแรก 
คณะท�างานฯ	เห็นควรพฒันาหลกัสตูรอบรมเพ่ือพฒันาความรูด้้าน	Forensic	Accounting	ให้แก่ผูท้�าบญัชแีละผูส้อบบญัช	ีอนัจะท�าให้
สามารถและพัฒนาไปสู่การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบทุจริตได้ต่อไป

6. จัดตั้งศูนย์ทดสอบด้ำนวิชำชีพบัญชี (Testing Center)  

	 คณะอนุกรรมการด ้ านการพัฒนาวิชาชีพบัญช ี
อยู ่ระหว่างการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวิชาชีพบัญชีที่ม ี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ใน 
การจดัการทดสอบและบรหิารการทดสอบของสภาวชิาชพีบญัชฯี 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	รวมถึงเพื่อทดสอบและรับรองความรู ้
ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง	ๆ	ให้ได้รับ 
การยอมรับจากภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยในปี	 2561 
คณะท�างานฯ	ได้ด�าเนินการคัดเลือกทีมพัฒนาระบบการทดสอบ	
และเหน็ควรด�าเนนิการพฒันาระบบทดสอบในส่วนของ	Software	
ให้แล้วเสร็จก่อน	จึงด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในระยะ
ต่อไป	โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ
ผู้สนใจในปี	2562			
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2. โครงกำรอบรมหลักสูตร CIA Review

	 คณะท�างานฯ	ได้จดัอบรมโครงการนีม้าเป็นระยะเวลา	4	ปี 
	เริม่ตั้งแตป่ี	2558	โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรยีมความพรอ้มให้แก่
ผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจให้สามารถ
สอบผ่านการเป็นผู้ตรวจสอบภายในสากล	(CIA)	เพื่อเพิ่มจ�านวน 
ผู้สอบผ่านการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน	 (CIA)	 ในประเทศไทย 
ให้มากขึ้น	และเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในให้ได้รับการยอมรับในองค์กร
ต่อไป

หลักสูตร จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม (คน)

CIA	Review	Part	1 40

CIA	Review	Part	2 36

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

	 ในปี	 2561	ที่ผ่านมา	หน่วยงานทั้งสองได้ประสาน 
ความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบ 
ภายในและด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และทักษะให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน	และผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศของไทย 
ให ้มีศักยภาพสูง	 และเพิ่มจ�านวนผู ้ตรวจสอบภายในและ 
ผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศของไทยให้มากยิ่งข้ึน	
หลักสูตรที่ทั้งสองหน่วยงานจัดร่วมกันตามโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการสรุปได้ดังนี้

ล�ำดับ หลักสูตร
จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม 

(คน)

1
ความรู้พื้นฐานด้านการก�ากับ

ดูแล	IT	ระดับองค์กร
41

2
ความรู้พื้นฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

67

3
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เบื้องต้น	(IT	Fraud)

56

3. หลักสูตรอบรมตำมโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงสภำวิชำชีพบัญชีฯ และสมำคมผู ้ตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสำรสนเทศ ภำคพื้นกรุงเทพฯ 

	 ผลการด�าเนินงานในปี	2561	ที่ผ่านมา	คณะท�างานฯได้
ด�าเนนิการจดัอบรมหลกัสตูรดงักล่าวจ�านวน	2	หลกัสตูรย่อย	สรปุ
ดังนี้

4. กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน	 
และคณะท�างานเพือ่พัฒนาหลกัสตูรวชิาชพีบญัชีได้จดัการอบรมหลกัสตูรต่าง	ๆ 	เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีห่ลากหลาย 
รวม	45	หลักสูตร	รวมจ�านวนผู้เข้าอบรม	12,630	คน

5. กำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตรกำรป้องกันกำรทุจริต กำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนกำรก่อกำรร้ำย

	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้มีค�าส่ังแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกัน 
การทุจริต	การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย	 มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในด้านการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต	การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย	และด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่ให้การรับรองความรู้ด้านการตรวจสอบ 
การทจุริตแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญช	ีโดยในปี	2561	คณะท�างานฯ	ร่วมกบัคณะอนกุรรมการบริหารส�านกังานสาขาภายใต้คณะอนกุรรมการ
ประสานงานการบรหิารส�านกังานสาขา	และคณะอนกุรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	ได้ด�าเนนิการเกีย่วกับการพฒันาหลกัสตูร	การป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....	ให้กับส�านักงานสาขาทั้ง	6	แห่ง	สรุปได้ดังนี้

ล�ำดับ ส�ำนักงำนสำขำ วันที่จัด จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม(คน)

1. นครสวรรค์ วันเสาร์ที่	24	กุมภาพันธ์	2561 81

2. เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่	4	มีนาคม	2561 40

3. อุบลราชธานี วันเสาร์ที่	24	มีนาคม	2561 131

4. สุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่	30	มีนาคม	2561 54

5. ขอนแก่น วันเสาร์ที่	21	เมษายน	2561 46

6. ระยอง วันพฤหัสบดีที่	5	เมษายน	2561 70

	 นอกจากนี้	 คณะท�างานฯ	 ได้พิจารณาแนวทางการจัดท�าหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบการทุจริต 
เพ่ือให้การรับรองความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการตรวจสอบการทุจริต	ในลักษณะ	Certified	Financial	Forensic	 :	CFF 
โดยจะมีการสร้างความร่วมมือกับส�านักงาน	ปปง.	และกรมสรรพากร	 เพื่อให้การรับรองประกาศนียบัตรดังกล่าว	ซึ่งในระยะแรก 
คณะท�างานฯ	เหน็ควรพฒันาหลกัสตูรอบรมเพ่ือพฒันาความรูด้้าน	Forensic	Accounting	ให้แก่ผูท้�าบญัชแีละผูส้อบบญัช	ีอนัจะท�าให้
สามารถและพัฒนาไปสู่การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบทุจริตได้ต่อไป

6. จัดตั้งศูนย์ทดสอบด้ำนวิชำชีพบัญชี (Testing Center)  

	 คณะอนุกรรมการด ้ านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
อยู ่ระหว่างการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวิชาชีพบัญชีที่ม ี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ใน 
การจดัการทดสอบและบรหิารการทดสอบของสภาวชิาชพีบญัชฯี 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	รวมถึงเพื่อทดสอบและรับรองความรู ้
ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง	ๆ	ให้ได้รับ 
การยอมรับจากภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยในปี	 2561 
คณะท�างานฯ	ได้ด�าเนินการคัดเลือกทีมพัฒนาระบบการทดสอบ	
และเหน็ควรด�าเนนิการพฒันาระบบทดสอบในส่วนของ	Software	
ให้แล้วเสร็จก่อน	จึงด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในระยะ
ต่อไป	โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ
ผู้สนใจในปี	2562			
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7. จัดท�ำวำรสำรสภำวิชำชีพบัญชี (Journal of Federation of Accounting Professions : JFAC)

	 คณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวชิาชพีบัญชไีด้เสนอแผนงานด้านการจดัท�าวารสารสภาวชิาชีพบญัชี	(Journal	of	Federation 
of	Accounting	Professions	:	JFAC)	ในปี	2561	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ผลงานวชิาการและผลงานวจิยัของสมาชกิสภาวชิาชพีบัญชี 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 รวมทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ 
ผลงานวชิาการและผลงานวจิยัระหว่างสภาวชิาชพีบญัชฯี	กบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	โดยในปี	2561	ได้มกีารด�าเนนิงาน 
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	โดยคณะอนุกรรมการฯ	จะเผยแพร่วารสารสภาวิชาชีพบัญชี	ปีที่	1	ฉบับที่	1	(ฉบับปฐมฤกษ์)	ในปี	2562	
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7. จัดท�ำวำรสำรสภำวิชำชีพบัญชี (Journal of Federation of Accounting Professions : JFAC)

	 คณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวชิาชีพบัญชีได้เสนอแผนงานด้านการจดัท�าวารสารสภาวชิาชีพบญัช	ี(Journal	of	Federation 
of	Accounting	Professions	:	JFAC)	ในปี	2561	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ผลงานวชิาการและผลงานวจิยัของสมาชกิสภาวชิาชพีบัญชี 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 รวมทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ 
ผลงานวชิาการและผลงานวจิยัระหว่างสภาวชิาชพีบญัชฯี	กบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	โดยในปี	2561	ได้มกีารด�าเนนิงาน 
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	โดยคณะอนุกรรมการฯ	จะเผยแพร่วารสารสภาวิชาชีพบัญชี	ปีที่	1	ฉบับที่	1	(ฉบับปฐมฤกษ์)	ในปี	2562	

ผลการด�าเนินงานด้านงานต่างประเทศ

การเข้าร่วมประชุมระดับอาเซียน

	 ในปี	2561	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	 ได้ด�าเนินการต่าง	ๆ	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและ 
ผลักดันให้วิชาชีพบัญชีไทยก้าวสู่ความเป็นสากล	มีการแสดงบทบาทในที่ประชุมในระดับนานาชาติ	ยกระดับมาตรฐาน	การน�าความรู ้
ในระดับสากล	และทศิทางบญัชขีองโลกมาเผยแพร่ให้นกับญัชไีทย	โดยในปีทีผ่่านมาสภาวชิาชพีบญัชฯี	ได้เข้าร่วมการประชมุและด�าเนนิ
พันธกิจความร่วมมือต่าง	ๆ	ดังนี้

	 การประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้าน 
วิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน	 (ASEAN	Chartered	Professional	
Accountant	Coordinating	Committee:	ACPACC)	เพื่อหารือ
เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน	 (ASEAN	Mutual 
	 Recognition	Arrangement:	MRA)	 ในสาขาวิชาชีพบัญชี	 
จัดอยู่ภายใต้การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการ
แห่งอาเซยีน	(Coordinating	Committee	on	Trade	in	Services:	
CCS)	ในปี	2561	ที่ผ่านมาได้จัดการประชุม	3	ครั้ง	ดังนี้

	 1.	การประชุม	ACPACC	ครั้งที่	8	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	
เลอ	คองคอร์ด	กรงุเทพฯ	ประเทศไทย	เมือ่วนัที	่18	มกราคม	2561	
การประชมุคร้ังนี	้จดัข้ึนเพือ่ด�าเนนิการขึน้ทะเบยีนนกับญัชีวชิาชีพ
อาเซียน	และการอ�านวยความสะดวกให้นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างานในประเทศอาเซียนอื่น	ๆ	ตาม	MRA	

	 2.	การประชมุ	ACPACC	ครัง้ที	่9	ประเทศสงิคโปร์	เมือ่วนัที ่
23	พฤษภาคม	2561	การประชุมคร้ังนี้มีการปรับปรุง	ACPACC	
เว็บไซต ์ให ้แสดงรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	 (ASEAN	 
Chartered	 Professional	 Accountant:	 ASEAN	CPA) 
เรียงตามล�าดับเลขทะเบียนรวมกันทุกประเทศ	การขอลิขสิทธิ์
เอกสาร	Handbook	on	Liberalisation	of	Professional	
Services	Through	MRA	in	ASEAN	:	Accountancy	Services	
หรือ	 “Handbook”	 ในการปรับปรุงและอัปเดตบนเว็บไซต	์ 
www.ASEANcpa.org	 โดยที่ประเทศไทยน�าเสนอกระบวนการ
ข้ึนทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าว	 (Registered	Foreign	 
Professional	Accountant:	RFPA)	ส�าหรบั	ASEAN	CPA	ต่างด้าว
ที่ประสงค์ขอใบรับรอง	RFPA	เพื่อเข้ามาท�างานในประเทศไทย	
ต้องขึ้นทะเบียนผ่านสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ก่อน	จึงด�าเนินการ 
ขอใบอนุญาตท�างานและการเข้าเมืองต่อไป		

	 3.	การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพ
บัญชีแห่งอาเซียนครั้งที่	10	ประเทศเมียนมาร์	การประชุมครั้งน้ี 
มีการปรับปรุง	ACPACC	เว็บไซต์	โดยการจัดรายชื่อ	ASEAN	CPA	
เรียงตามล�าดับของประเทศ	และการจัดท�าข้อมูล	ของประเทศ

อาเซียน	โดยใช้ข้อมูลจาก	Handbook	โดยให้ระบุวันที่ปรับปรุง
ล่าสุดลงในเว็บไซต์	

	 ในปี	 2561	 มีการอนุมัติรายชื่อ	 ASEAN	 CPA	 
จ�านวน	2,256	ราย	ซึง่ประเทศไทยได้รบัการขึน้ทะเบยีน	จ�านวน	
472	ราย	

 

	 การประชุม	ASEAN	Federation	of	Accountants:	AFA	
Council	Meeting	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ในฐานะสมาชิกของ	AFA	
ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับองค์กรวิชาชีพบัญชีอื่น	ๆ 	ในภูมิภาค 
อาเซียน	 และมีสมาชิกสมทบจากองค์กรวิชาชีพบัญชีชั้นน�า 
ระดับโลก	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันผลักดันและพัฒนา
วชิาชีพบญัชี	ซึง่การเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้เป็นการพบปะและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของหน่วยงานวิชาชีพบัญชี 
จากประเทศต่าง	ๆ 	ในอาเซยีน	เพือ่สร้างความร่วมมอือย่างต่อเนือ่ง 
โดยในระหว่างปี	 2561	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้เข้าร่วมประชุม	 
1	ครั้ง	ได้แก่

	 1.	การประชุม	AFA	Council	Meeting	ครั้งที่	 126	 
ณ	ประเทศกัมพูชา	เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2561	ได้มีการพูดถึง
การจัดท�า	AFA	Connect	เพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล	
ข่าวสารในภมูภิาคอาเซียนเกีย่วกบัวิชาชพีบญัช	ีและใช้เป็นช่องทาง 

การประชุม ACPACC ครั้งที่ 9 ณ ประเทศเมียนมาร์
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ความร่วมมือ/ ให้การต้อนรับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

	 1.	 เมื่อวันที่	 20	มกราคม	2561	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 
เป็นเจ้าภาพจดังานประชมุ	ASEAN	Federation	of	Accountants	
(AFA)	Strategic	Meeting		ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	
กรุงเทพฯ	ร่วมกับผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิก
อาเซยีนอืน่	ๆ 	อกี	9	ประเทศ	การประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้เพือ่พจิารณา
แผนกลยุทธ์	 การด�าเนินการของ	AFA	 ในอีก	2-3	ปีข้างหน้า 
โดยมีเป้าหมายหลกัทีจ่ะมุ่งสู่การยกระดบั	AFA	ให้เป็นทีรู้่จักในเวที
ระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทนองค์กรวิชาชีพบัญชี
ของประเทศสมาชิกอาเซียน	นอกจากนี้	ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนา
วิชาชีพบัญชีในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

	 2.	 	 เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2561	 ผศ.	 ดร.ธีรชัย 
อรณุเรอืงศิรเิลิศ	ประธานคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวชิาชพีบญัชี	
ดร.สวุจัชยั	เมฆะอ�านวยชยั	กรรมการในคณะกรรมการวชิาชพีบญัชี 
ด้านการบญัชีบรหิาร	พร้อมผู้แทนจากสภาวชิาชีพบญัชีฯ	ให้การต้อนรบั 
Ms.	 Ginny	 Lim	หัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
Mr.	Edmund	Liaw	ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ	และ	Mr.	Jack	
Ong	นกัวชิาการด้านพฒันาธรุกจิ	จาก	Chartered	Instituted	of	
Management	Accountant	(CIMA)	ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี
ด้านบัญชีบริหารขนาดใหญ่	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียน 
มมุมองเกีย่วกบัการยกระดบันกับญัชี	ผ่านโปรแกรมการศึกษาและ
การทดสอบต่าง	ๆ	การสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับ 
การจัดท�าหลักสูตรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อสนับสนุน 
นักบัญชีบริหารให้มีมาตรฐานระดับสากล		

	 3.	เมือ่วันที	่27	กนัยายน	2561	นายชาญชยั	ชยัประสทิธิ์	
ประธานคณะอนกุรรมการด้านงานต่างประเทศ	ดร.พเยยี	เสงีย่มวบิลู 
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการด้านงานต่างประเทศ	และดร.จุฬารตัน์ 
จิตไพศาลวัฒนา	นักวิชาการอาวุโส	ให้การต้อนรับ	Ms.	Lauren	
Peng	หวัหน้าของกลุ่มเอเชยีใหม่	และ	Ms.	Yvonne	Lim	ผู้จดัการ
ของกลุ่มเอเชียใหม่	จาก	Association	of	Chartered	Certified 
Accountants	 (ACCA)	 ซ่ึงเป็นองค์กรวิชาชีพทางด้านบัญชี 
จากประเทศอังกฤษ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยน 
มมุมองเก่ียวกบัการยกระดบันกับญัชขีองไทยและประเทศในกลุม่
ทวปีเอเชีย	ความร่วมมอืกนัในอนาคตเกีย่วกบัการจัดสัมมนาเกีย่วกบั 
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่	และเทรนด์
ของเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ที่อาจเข้ามาเปล่ียนรูปแบบการท�าบัญชี
ของประเทศไทย	

ในการประชาสัมพันธ์	 ASEAN	CPA	และให้ความร่วมมือกับ	
ACPACC	อ�านวยความสะดวกให้	ASEAN	CPA	ในภูมิภาคอาเซียน
สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างานระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น	

การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 126 ณ ประเทศกัมพูชา   

การประชุม AFA Strategic Meeting ณ ประเทศไทย

ผลการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ 

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	 ได้มุ ่งเน้นและให้ความส�าคัญต่อการบริหารงานภายใน
องค์กร	และด�าเนินงานภายใต้กรอบนโยบายที่ก�าหนดตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี 
โดยท�าหน้าที่	พิจารณากลั่นกรอง	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์	 การก�าหนดนโยบาย	กลยุทธ์	 เป้าหมาย	แผนงาน	และงบประมาณ 
ประจ�าปีตลอดจน	เสนอแนะนโยบายเกีย่วกบัการให้บรกิารต่าง	ๆ 	การจดัอบรมการประชาสัมพนัธ์	และเรือ่งทีม่ภีาระผกูพนัหรอืมผีลกระทบ 
ต่อพนักงานสภาวิชาชีพบัญชี	หรือสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ	ซึ่งในปี	2561 
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งหมด	จ�านวน	10	ครั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
	 ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

	 1.	สอบทานงบการเงนิของสภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชูปถมัภ์	(สภาวชิาชพีบญัชฯี)	ส�าหรบัปี	2561	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชี	ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(PAEs)	และผู้สอบบัญชี
ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
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ความร่วมมือ/ ให้การต้อนรับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

	 1.	 เมื่อวันที่	 20	มกราคม	2561	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 
เป็นเจ้าภาพจดังานประชมุ	ASEAN	Federation	of	Accountants	
(AFA)	Strategic	Meeting		ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	
กรุงเทพฯ	ร่วมกับผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิก
อาเซยีนอืน่	ๆ 	อกี	9	ประเทศ	การประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้เพือ่พจิารณา
แผนกลยุทธ์	 การด�าเนินการของ	AFA	 ในอีก	2-3	ปีข้างหน้า 
โดยมีเป้าหมายหลกัทีจ่ะมุ่งสู่การยกระดบั	AFA	ให้เป็นทีรู้่จักในเวที
ระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทนองค์กรวิชาชีพบัญชี
ของประเทศสมาชิกอาเซียน	นอกจากนี้	ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนา
วิชาชีพบัญชีในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

	 2.	 	 เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2561	 ผศ.	 ดร.ธีรชัย 
อรณุเรอืงศริเิลศิ	ประธานคณะอนกุรรมการด้านการพัฒนาวิชาชพีบญัชี	
ดร.สวุจัชัย	เมฆะอ�านวยชยั	กรรมการในคณะกรรมการวชิาชพีบญัชี 
ด้านการบญัชีบรหิาร	พร้อมผูแ้ทนจากสภาวชิาชพีบญัชีฯ	ให้การต้อนรบั 
Ms.	 Ginny	 Lim	หัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
Mr.	Edmund	Liaw	ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ	และ	Mr.	Jack	
Ong	นกัวชิาการด้านพฒันาธรุกจิ	จาก	Chartered	Instituted	of	
Management	Accountant	(CIMA)	ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี
ด้านบัญชีบริหารขนาดใหญ่	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน 
มมุมองเกีย่วกบัการยกระดบันกับญัช	ีผ่านโปรแกรมการศกึษาและ
การทดสอบต่าง	ๆ	การสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับ 
การจัดท�าหลักสูตรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อสนับสนุน 
นักบัญชีบริหารให้มีมาตรฐานระดับสากล		

	 3.	เมือ่วันที	่27	กนัยายน	2561	นายชาญชยั	ชยัประสทิธิ์	
ประธานคณะอนกุรรมการด้านงานต่างประเทศ	ดร.พเยยี	เสงีย่มวบิลู 
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการด้านงานต่างประเทศ	และดร.จุฬารตัน์ 
จิตไพศาลวัฒนา	นักวิชาการอาวุโส	ให้การต้อนรับ	Ms.	Lauren	
Peng	หวัหน้าของกลุม่เอเชยีใหม่	และ	Ms.	Yvonne	Lim	ผูจ้ดัการ
ของกลุ่มเอเชียใหม่	จาก	Association	of	Chartered	Certified 
Accountants	 (ACCA)	 ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพทางด้านบัญชี 
จากประเทศอังกฤษ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยน 
มมุมองเก่ียวกบัการยกระดบันกับญัชีของไทยและประเทศในกลุม่
ทวปีเอเชยี	ความร่วมมอืกนัในอนาคตเกีย่วกบัการจัดสมัมนาเกีย่วกบั 
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่	และเทรนด์
ของเทคโนโลยีใหม่	ๆ	 ท่ีอาจเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการท�าบัญชี
ของประเทศไทย	

ในการประชาสัมพันธ์	 ASEAN	CPA	และให้ความร่วมมือกับ	
ACPACC	อ�านวยความสะดวกให้	ASEAN	CPA	ในภูมิภาคอาเซียน
สามารถเคลื่อนย้ายไปท�างานระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น	

การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 126 ณ ประเทศกัมพูชา   

การประชุม AFA Strategic Meeting ณ ประเทศไทย

ผลการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ 

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	 ได้มุ ่งเน้นและให้ความส�าคัญต่อการบริหารงานภายใน
องค์กร	และด�าเนินงานภายใต้กรอบนโยบายที่ก�าหนดตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี 
โดยท�าหน้าที่	พิจารณากลั่นกรอง	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์	 การก�าหนดนโยบาย	กลยุทธ์	 เป้าหมาย	แผนงาน	และงบประมาณ 
ประจ�าปีตลอดจน	เสนอแนะนโยบายเกีย่วกบัการให้บรกิารต่าง	ๆ 	การจดัอบรมการประชาสัมพนัธ์	และเรือ่งทีม่ภีาระผกูพนัหรอืมผีลกระทบ 
ต่อพนักงานสภาวิชาชีพบัญชี	หรือสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ	ซึ่งในปี	2561 
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งหมด	จ�านวน	10	ครั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
	 ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

	 1.	สอบทานงบการเงนิของสภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชูปถมัภ์	(สภาวชิาชพีบญัชฯี)	ส�าหรบัปี	2561	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชี	ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(PAEs)	และผู้สอบบัญชี
ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
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คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพ 
บญัชฯี)	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการข้อมลู
ข่าวสารต่าง	ๆ	ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ	พ.ศ.	2540	โดยจะท�าให้เกิดมาตรฐานการบริหารและ
จดัการข้อมลูข่าวสารต่าง	ๆ 	ทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่สภาวชิาชีพบญัชฯี	 
สมาชิก	และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	ซึ่งในปี	 2561	ที่ผ่านมา 
มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	ดังนี้

อยู่ระหว่างพิจารณา
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ 

สภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
สภาวิชาชีพบัญชี

อยู่ระหว่างการน�าเสนอร่างระเบียบ 
สภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ของสภาวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	.... 
ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา

	 2.	 ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและขอบเขตงาน
ของผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่เข้าตรวจสอบระบบการควบคมุ
ภายในของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	และน�าเสนอคณะกรรมการ 
สภาวิชาชพีบญัชีเพ่ืออนมุติั	ซึง่คณะกรรมการสภาวิชาชพีบญัช ี
ได้อนุมัติแล้ว	ทั้งนี้	ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการด�าเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ	โดยมข้ีอเสนอแนะ 
การปรับปรุงแก้ไขให้มีการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความ 
คบืหน้าการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะเป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว

	 3.	ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	และ 
ผู้บริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี	สอบทานการด�าเนินงาน
ของสภาวิชาชีพบัญชี	 และให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้บริหาร
งานสภาวิชาชีพบัญชี 	 ในด ้านการบัญชี	 ระบบการ
ควบคุมภายใน	และประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ

	 4 . 	ประชุมร ่ วมกับผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาต 
เหรัญญิก	และผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี	รวมท้ังประชุม 
กบัผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต	โดยไม่มีผูบ้รหิารสภาวิชาชีพบญัชี 
เข ้าร ่วมการประชุมดังกล ่าว	 เ ก่ียวกับการสอบทาน 

การด�าเนนิงานของสภาวชิาชพีบญัชฯี	ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี
ในการปฏิบัติงาน	และความร่วมมือของฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน

	 5.	พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2562	โดยพจิารณา
ผลงาน	ความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ของผู ้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เหมาะสม	และเสนอ 
ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อน�าเสนอ 
ที่ประชุมใหญ่สามัญ	สภาวิชาชีพบัญชีฯ

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	รวมถึงกฎเกณฑ์อ่ืน	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน	 เพื่อประโยชน์แก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	สมาชิก	และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	ซึ่งในปี	2561	ที่ผ่านมามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงาน	ดังนี้

1. ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นและมีผลใช้บังคับแล้ว
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ด�ำเนินกำรเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนต่ำงประเทศ

ร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน 

นักบัญชีวิชาชีพที่เป็นคนต่างด้าวภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี 

(Registered Foreign Professional Accountant หรือ RFPA) และการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกัน 
ระหว่างนักบัญชีไทยกับนักบัญชีวิชาชีพที่เป็นคนต่างด้าว พ.ศ. ....

3. อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
									 3.1	 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้ง	พ.ศ.	....	(โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	4)
									 3.2	ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	การเลือกต้ัง 
หรอืการแต่งตัง้	การด�ารงต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการวชิาชพี
บญัชีของแต่ละด้าน	อ�านาจหน้าท่ีและการด�าเนนิการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชขีองแต่ละด้าน 
พ.ศ.	....	(โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	5	และ16)
	 3.3	ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่	อ�านาจหน้าที่	และการพ้นจาก
ต�าแหน่งของผู้ด�ารงต�าแหน่ง	อุปนายก	เลขาธิการ	เหรัญญิก	นายทะเบียน	และต�าแหน่งอื่น	ๆ	ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด	พ.ศ.	....	(โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	14)
	 3.4	ร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติกรณีได้รับหมายศาล	พ.ศ.	....
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คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพ 
บญัชฯี)	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการข้อมลู
ข่าวสารต่าง	ๆ	ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ	พ.ศ.	2540	โดยจะท�าให้เกิดมาตรฐานการบริหารและ
จดัการข้อมลูข่าวสารต่าง	ๆ 	ทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่สภาวชิาชพีบญัชฯี	 
สมาชิก	และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	 ซ่ึงในปี	 2561	ที่ผ่านมา 
มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	ดังนี้

อยู่ระหว่างพิจารณา
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ 

สภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
สภาวิชาชีพบัญชี

อยู่ระหว่างการน�าเสนอร่างระเบียบ 
สภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ของสภาวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	.... 
ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา

	 2.	 ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและขอบเขตงาน
ของผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่เข้าตรวจสอบระบบการควบคมุ
ภายในของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	และน�าเสนอคณะกรรมการ 
สภาวิชาชพีบญัชีเพือ่อนมุติั	ซึง่คณะกรรมการสภาวิชาชพีบญัช ี
ได้อนุมัติแล้ว	ทั้งนี้	ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการด�าเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ	โดยมข้ีอเสนอแนะ 
การปรับปรุงแก้ไขให้มีการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความ 
คบืหน้าการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะเป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว

	 3.	ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	และ 
ผู้บริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี	 สอบทานการด�าเนินงาน
ของสภาวิชาชีพบัญชี	 และให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้บริหาร
งานสภาวิชาชีพบัญชี 	 ในด ้านการบัญชี	 ระบบการ
ควบคุมภายใน	และประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ

	 4 . 	ประชุมร ่ วมกับผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาต 
เหรัญญิก	และผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี	รวมทั้งประชุม 
กบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	โดยไม่มีผูบ้รหิารสภาวิชาชีพบญัช ี
เข ้าร ่วมการประชุมดังกล ่าว	 เ ก่ียวกับการสอบทาน 

การด�าเนนิงานของสภาวชิาชพีบญัชฯี	ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี
ในการปฏิบัติงาน	และความร่วมมือของฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน

	 5.	พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2562	โดยพิจารณา
ผลงาน	ความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ของผู ้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เหมาะสม	และเสนอ 
ความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อน�าเสนอ 
ที่ประชุมใหญ่สามัญ	สภาวิชาชีพบัญชีฯ

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)

คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	รวมถึงกฎเกณฑ์อ่ืน	ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน	 เพื่อประโยชน์แก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	สมาชิก	และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	ซึ่งในปี	2561	ที่ผ่านมามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงาน	ดังนี้

1. ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นและมีผลใช้บังคับแล้ว
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ด�ำเนินกำรเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนต่ำงประเทศ

ร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน 

นักบัญชีวิชาชีพที่เป็นคนต่างด้าวภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี 

(Registered Foreign Professional Accountant หรือ RFPA) และการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกัน 
ระหว่างนักบัญชีไทยกับนักบัญชีวิชาชีพที่เป็นคนต่างด้าว พ.ศ. ....

3. อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
									 3.1	 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้ง	พ.ศ.	....	(โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	4)
									 3.2	ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	การเลือกต้ัง 
หรือการแต่งตัง้	การด�ารงต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการวชิาชีพ
บญัชีของแต่ละด้าน	อ�านาจหน้าทีแ่ละการด�าเนนิการอืน่ของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชขีองแต่ละด้าน 
พ.ศ.	....	(โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	5	และ16)
	 3.3	ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่	อ�านาจหน้าที่	และการพ้นจาก
ต�าแหน่งของผู้ด�ารงต�าแหน่ง	อุปนายก	เลขาธิการ	เหรัญญิก	นายทะเบียน	และต�าแหน่งอื่น	ๆ	ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด	พ.ศ.	....	(โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	14)
	 3.4	ร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติกรณีได้รับหมายศาล	พ.ศ.	....
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คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์

	 ในปี	 2561	สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรม 
ราชปูถมัภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	 โดยคณะอนุกรรมการ
ด ้านงานประชาสัมพันธ ์ 	 (คณะอนุกรรมการฯ)	 
มีภารกิจส�าคัญมุ่งสู ่การเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิชาชีพบัญชี	 จึงจัดประชุมหารือเพื่อกลั่นกรอง 
เสนอแนะ	 และก� ากับดูแลข ้อมูลข ่ าวสารของ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อให้ผู้รับข่าวสารสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	 รวมไปถึง 
การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีทั้ง	6	ด้าน	ควบคู่ไปกับ
การด�าเนินกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง	ๆ	เพื่อการมีส่วนร่วม
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี	ตามเป้าหมายหลักของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ดังนี้

ภาพคณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์
วาระปี 2560 - 2563

• กำรจัดท�ำข้อมูลข่ำวสำรและบทควำม 

	 ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	คณะอนุกรรมการฯ	จึงรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารความเคล่ือนไหวและจัดท�าบทความต่าง	ๆ	 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง	ๆ	ได้แก่	จดหมายข่าว	Newsletter,	E-Newsletter,	เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี,	Social	Media	(Facebook,	Line@,	
YouTube)	เป็นต้น	นอกจากนั้น	ยังได้จัดท�าบทความและบทสัมภาษณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	อาทิ	บทความเส้นทางผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต	บทความหมั่นพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวสู่นักบัญชีแห่งโลกอนาคต	บทความบทบาทนักบัญชีในยุค	Digital	Transformation 
และสมัภาษณ์พเิศษ	Executive	Class	เพือ่ผูบ้รหิารแห่งปี	“CFO	Certification	Program”	ฯลฯ	ตลอดจนการจดัท�าข่าวแจกส่ือมวลชน	
(Press	Release)	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

• กำรเพิ่มรูปแบบและช่องทำงกำรสื่อสำร

	 เพื่อความทันสมัยและช่วยอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในหลากหลายช่องทาง	 ในปีที่ผ ่านมา 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้เพิ่มรูปแบบช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้เคร่ืองมือ	Broadcast	Facebook	Live	เพื่อส่งภาพบรรยากาศ
ของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นไปยังผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ในทันที	 อีกทั้ง	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ยังประชาสัมพันธ์การจัดท�าเว็บบอร์ด 
แสดงความคิดเห็น	 (Two-way	Communication)	อาทิ	การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน	และการลดค่าบ�ารุงสมาชิก 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถสื่อสารกลับมายังสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้

	 นอกจากนั้น	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ยังได้จัดกิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	เพื่อให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าบริการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	รวมไปถึงการตอบข้อสงสัยต่าง	ๆ	ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่สนใจทั่วไป

• กำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์

	 ในปีที่ผ่านมา	นอกจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ	จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการสื่อสารแล้ว	การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง 
ที่ให้ความส�าคัญ	จึงด�าเนินการจัดโครงการ	One	Day	Trip	“พักเรื่องยุ่ง	ๆ	มุ่งสูดโอโซน”	 เพื่อน�าสมาชิกท่องเที่ยวและท�ากิจกรรม 
ร่วมกับเพื่อนในวิชาชีพ	การจัดกิจกรรม	CSR	“ชวนชาวบัญชีร่วมบริจาค	CD	เก่า”	เพื่อให้สมาชิกและสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้ท�ากิจกรรม
การกศุลร่วมกนั	โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี	สามารถรวบรวม	CD	เก่าได้กว่า	2	ตนั	และน�าไปส่งมอบให้แก่สมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหว	
นอกจากนั้น	ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริจาคและส่งมอบสิ่งของให้แก่เด็ก	ๆ	เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	เป็นต้น
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คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์

	 ในปี	 2561	สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรม 
ราชปูถมัภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	 โดยคณะอนุกรรมการ
ด ้านงานประชาสัมพันธ ์ 	 (คณะอนุกรรมการฯ)	 
มีภารกิจส�าคัญมุ่งสู ่การเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิชาชีพบัญชี	 จึงจัดประชุมหารือเพื่อกลั่นกรอง 
เสนอแนะ	 และก� ากับดูแลข ้อ มูลข ่ าวสารของ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อให้ผู้รับข่าวสารสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	 รวมไปถึง 
การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีทั้ง	6	ด้าน	ควบคู่ไปกับ
การด�าเนินกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง	ๆ	เพื่อการมีส่วนร่วม
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี	ตามเป้าหมายหลักของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ดังนี้

ภาพคณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์
วาระปี 2560 - 2563

• กำรจัดท�ำข้อมูลข่ำวสำรและบทควำม 

	 ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	คณะอนุกรรมการฯ	จึงรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารความเคล่ือนไหวและจัดท�าบทความต่าง	ๆ	 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง	ๆ	ได้แก่	จดหมายข่าว	Newsletter,	E-Newsletter,	เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี,	Social	Media	(Facebook,	Line@,	
YouTube)	เป็นต้น	นอกจากนั้น	ยังได้จัดท�าบทความและบทสัมภาษณ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	อาทิ	บทความเส้นทางผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต	บทความหมั่นพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวสู่นักบัญชีแห่งโลกอนาคต	บทความบทบาทนักบัญชีในยุค	Digital	Transformation 
และสัมภาษณ์พเิศษ	Executive	Class	เพือ่ผู้บรหิารแห่งปี	“CFO	Certification	Program”	ฯลฯ	ตลอดจนการจดัท�าข่าวแจกสือ่มวลชน	
(Press	Release)	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

• กำรเพิ่มรูปแบบและช่องทำงกำรสื่อสำร

	 เพื่อความทันสมัยและช่วยอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในหลากหลายช่องทาง	 ในปีที่ผ ่านมา 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้เพิ่มรูปแบบช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้เคร่ืองมือ	Broadcast	Facebook	Live	เพื่อส่งภาพบรรยากาศ
ของกิจกรรมที่จัดขึ้นไปยังผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ในทันที	 อีกทั้ง	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ยังประชาสัมพันธ์การจัดท�าเว็บบอร์ด 
แสดงความคิดเห็น	 (Two-way	Communication)	อาทิ	การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน	และการลดค่าบ�ารุงสมาชิก 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถสื่อสารกลับมายังสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้

	 นอกจากนั้น	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ยังได้จัดกิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	เพื่อให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าบริการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	รวมไปถึงการตอบข้อสงสัยต่าง	ๆ	ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่สนใจทั่วไป

• กำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์

	 ในปีที่ผ่านมา	นอกจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ	จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการสื่อสารแล้ว	การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง 
ที่ให้ความส�าคัญ	จึงด�าเนินการจัดโครงการ	One	Day	Trip	“พักเรื่องยุ่ง	ๆ	 มุ่งสูดโอโซน”	 เพื่อน�าสมาชิกท่องเที่ยวและท�ากิจกรรม 
ร่วมกับเพื่อนในวิชาชีพ	การจัดกิจกรรม	CSR	“ชวนชาวบัญชีร่วมบริจาค	CD	เก่า”	เพื่อให้สมาชิกและสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้ท�ากิจกรรม
การกศุลร่วมกนั	โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี	สามารถรวบรวม	CD	เก่าได้กว่า	2	ตนั	และน�าไปส่งมอบให้แก่สมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหว	
นอกจากนั้น	ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริจาคและส่งมอบสิ่งของให้แก่เด็ก	ๆ	เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	เป็นต้น
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• กำรจัดกำรแถลงข่ำว

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้จัดแถลงข่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีเพื่อสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย ่างมี 
ประสิทธภิาพ	ยกตัวอย่างเช่น	การแถลงข่าวในด้านมาตรฐานบญัชี	
หัวข้อ	“IFRS9	ส่งผลกระทบต่อ	SME	จริงหรือ”	ในด้านการศึกษา	
หัวข้อ	“กรณีมาตรา	48	แห่งร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชน	 เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างไร”	การแถลงข่าว	“มาตรการส่งเสริมการจัดท�า 
บัญชีเดียว”	 และการให ้สัมภาษณ์รายการข ่าวโดยนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี	ช่องกรุงเทพธุรกิจ	หัวข้อ	Start-Up	SME	“ไม่มี
ความรูเ้รือ่งบญัชกีส็ามารถท�าบญัชไีด้”	และช่อง	Money	Chanel	
ในหัวข้อ	“เจาะประเด็นบัญชีเดียว	ทางออกธุรกิจ	SME	ยุค	4.0” 
สืบเนื่องจากการที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได ้จัดท�าโปรแกรม 
ทางบญัชี	เพือ่เปิดโอกาสให้สือ่มวลชนได้สอบถามและตอบข้อสงสัย 
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง	ๆ

• กำรปรับเปลี่ยนอักษรย่อและกำรเพิ่มเติมตรำสัญลักษณ์ TFAC

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้มีปรับเปลี่ยนอักษรย่อภาษาอังกฤษของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
จากค�าว่า	 FAP	 เป็นค�าว่า	 TFAC	 (ที-แฟ็ค)	 โดยย่อมาจากค�าว่า	 “Thailand	Federation 
of	Accounting	Professions”	ซึ่งได้เพิ่มเติมค�าว่า	Thailand	เข้าไปในชื่อภาษาอังกฤษ	เพื่อให้
สามารถสื่อถึงแหล่งก�าเนิดสภาวิชาชีพบัญชีฯ	นั่นคือ	“ประเทศไทย”	ได้อย่างชัดเจนโดยค�าย่อ 
มีความหมายและค�าแปลในภาพรวม	ดังนี้

 •	ตัวอักษร	T	ย่อมาจาก	อักษรตัวแรกของค�าว่า	Thailand	แปลว่า	ประเทศไทย
 •	ตัวอักษร	F	ย่อมาจาก	อักษรตัวแรกของค�าว่า	Federation	แปลว่า	สภา,	สหพันธ์
 •	ตัวอักษร	AC	ย่อมาจาก	อักษรสองตัวแรกของค�าว่า	Accounting	Professions 
	 	 	แปลว่า	วิชาชีพบัญชี,	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

	 เมื่อรวมกันแล้วจึงปรากฏเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษค�าใหม่ว่า	“TFAC”	นอกจากนั้น	
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้ก�าหนดให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ	(โลโก้)	 เพิ่มเติม	 เพื่อความ
เหมาะสมและความชัดเจนในการด�าเนินกิจกรรมในด้านต่างประเทศ

• กำรจัดท�ำวีดิทัศน์แนะน�ำสภำวิชำชีพบัญชี

	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศอย่างแพร่หลาย	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 จึงได้จัดท�าวีดิทัศน์มัลติมีเดียแนะน�าสภาวิชาชีพบัญชีในรูปแบบภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ	เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานบริการของสภาวิชาชีพบัญชีในโอกาสส�าคัญต่าง	ๆ	

• กำรจัดกิจกรรมครบรอบ 14 ปี สภำวิชำชีพบัญชี

	 ในปี	 2561	 เป็นปีครบรอบการสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีฯ	14	ปี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	จึงจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	อาทิ	การสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	
และอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี	เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	การจัดกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สภาวิชาชีพบัญชีฯ	14	ปี	เพื่อให้
สมาชิกได้ร่วมสนุกตอบค�าถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก	เป็นต้น

92 TFAC Annual Report 2018



• กำรจัดกำรแถลงข่ำว

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้จัดแถลงข่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีเพื่อสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย ่างมี 
ประสิทธภิาพ	ยกตัวอย่างเช่น	การแถลงข่าวในด้านมาตรฐานบญัชี	
หัวข้อ	“IFRS9	ส่งผลกระทบต่อ	SME	จริงหรือ”	ในด้านการศึกษา	
หัวข้อ	“กรณีมาตรา	48	แห่งร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชน	 เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างไร”	การแถลงข่าว	“มาตรการส่งเสริมการจัดท�า 
บัญชีเดียว”	 และการให ้ สัมภาษณ์รายการข ่าวโดยนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี	ช่องกรุงเทพธุรกิจ	หัวข้อ	Start-Up	SME	“ไม่มี
ความรูเ้รือ่งบญัชีกส็ามารถท�าบญัชีได้”	และช่อง	Money	Chanel	
ในหัวข้อ	“เจาะประเด็นบัญชีเดียว	ทางออกธุรกิจ	SME	ยุค	4.0” 
สืบเน่ืองจากการที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได ้จัดท�าโปรแกรม 
ทางบญัชี	เพือ่เปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้สอบถามและตอบข้อสงสัย 
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง	ๆ

• กำรปรับเปลี่ยนอักษรย่อและกำรเพิ่มเติมตรำสัญลักษณ์ TFAC

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้มีปรับเปลี่ยนอักษรย่อภาษาอังกฤษของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
จากค�าว่า	 FAP	 เป็นค�าว่า	 TFAC	 (ที-แฟ็ค)	 โดยย่อมาจากค�าว่า	 “Thailand	Federation 
of	Accounting	Professions”	ซึ่งได้เพิ่มเติมค�าว่า	Thailand	เข้าไปในชื่อภาษาอังกฤษ	เพื่อให้
สามารถสื่อถึงแหล่งก�าเนิดสภาวิชาชีพบัญชีฯ	นั่นคือ	“ประเทศไทย”	ได้อย่างชัดเจนโดยค�าย่อ 
มีความหมายและค�าแปลในภาพรวม	ดังนี้

 •	ตัวอักษร	T	ย่อมาจาก	อักษรตัวแรกของค�าว่า	Thailand	แปลว่า	ประเทศไทย
 •	ตัวอักษร	F	ย่อมาจาก	อักษรตัวแรกของค�าว่า	Federation	แปลว่า	สภา,	สหพันธ์
 •	ตัวอักษร	AC	ย่อมาจาก	อักษรสองตัวแรกของค�าว่า	Accounting	Professions 
	 	 	แปลว่า	วิชาชีพบัญชี,	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

	 เม่ือรวมกันแล้วจึงปรากฏเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษค�าใหม่ว่า	“TFAC”	นอกจากนั้น	
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้ก�าหนดให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ	(โลโก้)	 เพิ่มเติม	 เพื่อความ
เหมาะสมและความชัดเจนในการด�าเนินกิจกรรมในด้านต่างประเทศ

• กำรจัดท�ำวีดิทัศน์แนะน�ำสภำวิชำชีพบัญชี

	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ได้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศอย่างแพร่หลาย	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	จึงได้จัดท�าวีดิทัศน์มัลติมีเดียแนะน�าสภาวิชาชีพบัญชีในรูปแบบภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ	เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานบริการของสภาวิชาชีพบัญชีในโอกาสส�าคัญต่าง	ๆ	

• กำรจัดกิจกรรมครบรอบ 14 ปี สภำวิชำชีพบัญชี

	 ในปี	 2561	 เป็นปีครบรอบการสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีฯ	14	ปี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	จึงจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	อาทิ	การสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	
และอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี	เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	การจัดกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สภาวิชาชีพบัญชีฯ	14	ปี	เพื่อให้
สมาชิกได้ร่วมสนุกตอบค�าถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก	เป็นต้น

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลงานทะเบียน

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	 ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของงานบริการ 
สมาชิก	 โดยเฉพาะด้านงานทะเบียนสมาชิกและผู ้สอบบัญชีให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	 โดยได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการควบคุมก�า กับดูแลงานทะเบียน	 เพื่อท�าหน ้าที่ควบคุมก�ากับดูแลการปฏิบัติ งานของส ่วนทะเบียน 
โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 กลั่นกรองค�าร ้องขอต่าง	 ๆ	 รวมถึงการก�าหนดกรอบพิจารณาค�าร ้องขอที่เกี่ยวกับสมาชิก 
ผู ้ฝึกหัดงาน	ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต	 และนิติบุคคล	ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	และงานอื่นที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียน	 เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนมีความชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	 ในปี	 2561	 คณะอนุกรรมการควบคุม
ก�ากับดูแลงานทะเบียนได้มีการพิจารณาค�าร ้องขอต่าง	 ๆ	 พร้อมหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จ�าเป็นที่เ ก่ียวกับสมาชิก 
ผู้ฝึกหัดงาน	และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยสรุปผลการด�าเนินงาน	ดังต่อไปน้ี

การพิจารณาหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จ�าเป็น	และค�าร้องขอต่าง	ๆ	ของผู้ฝึกหัดงาน 
สอบบัญชี	จ�านวนหนึ่งพันกว่าราย	เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ส�าเร็จทางด้านการบัญชี 
เข้าสู่วิชาชีพของการสอบบัญชีมากขึ้น	และควรค�านึงถึงความเหมาะสมหรือหลักเกณฑ์
การปฏิบัติที่ถูกต้อง

การพิจารณาหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จ�าเป็น	และค�าร้องขอต่าง	ๆ 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จ�านวนสามร้อยกว่าราย

การพิจารณาแนวทางการจัดเก็บเอกสาร	และการท�าลายเอกสารของส่วนทะเบียน 
ด้วยนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ในการจัดเก็บเอกสารให้มีประโยชน์เพื่อใช้เป็น 
หลักฐานอ้างอิงในอนาคตได้	รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	กฎ	ระเบียบ	
ข้อบังคับต่าง	ๆ	เป็นเครื่องมือในการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ลดเอกสาร
ของสมาชิกให้น้อยลงตามล�าดับ

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ได้แก ่
การช�าระค่าบ�ารงุสมาชกิ	ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตฯ	การยืน่ชัว่โมงการพฒันาความรูต่้อเนือ่ง 
ทางวิชาชีพ	เป็นต้น	โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	เช่น	ใบแจ้งช�าระเงิน	(Bill	Payment)	Bomb	mail	ส่งหนังสือให้
ส�านักงานสอบบัญชีทางไปรษณีย์	เว็บไซต์	Facebook	Line	และ	Newsletter 
เพื่อมิให้สถานภาพของสมาชิก	หรือใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสิ้นสุดลง

การวางแผนการจัดท�าหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมส�าหรับผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี 
ในปี	2562	เพื่อให้ผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง	ๆ	ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	มากยิ่งขึ้น	
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คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพ 
บัญชีฯ)	 ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในส่วนภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
ส�านักงานสาขาได้ประสานงานกับส�านักงานสาขาในการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่อง	และการให้บริการแก่สมาชิกท่ีอยู่ในเขตจังหวัด
ของแต่ละส�านักงานสาขาในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	การจดัอบรมและสมัมนาอย่างต่อเนือ่งตลอดปี	2561	
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์
ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับสมาชิก	 นักศึกษา	 และบุคคลทั่วไป 
ในส่วนภูมิภาค	ได้แก่

สำขำ
สงขลำ

หลักสูตร วันที่อบรม

บัญชีบริหารเพื่อการวางแผน
และตัดสินใจ

30	มิถุนายน	
2561

การสอบทานกระบวนการจัดท�า
และติดตามการด�าเนินการ 
ตามแผนกลยุทธ์

25	สิงหาคม	
2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
และแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12

22	กันยายน	
2561

80	ประเด็นทุจริตที่องค์กร 
ต้องรู้เท่าทัน

24	พฤศจิกายน	
2561

UPDATE	ภาษีอากรและบัญชี
14-15	กรกฎาคม	

2561

สำขำ 
สุรำษฎร์ 
ธำนี

หลักสูตร วันที่อบรม

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

30	มีนาคม 
2561

Update	Trend	of	TFRSs	
พร้อมเจาะลึกการบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ถาวร

6	กรกฎาคม	
2561

Update	Trend	of	TFRSs	
พร้อมเจาะลึกการบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ถาวร

30	พฤศจิกายน	
2561

สำขำ
เชียงใหม่

หลักสูตร วันที่อบรม

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

4	มีนาคม 
2561

ยื่น	ภ.ง.ด.	50	อย่างไร 
ให้ไร้ปัญหา

27	เมษายน	
2561

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี 
และการจัดท�างบการเงิน

28	เมษายน	
2561

ประเภทของการทุจริต 
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
มีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมาย
และวิธีป้องกันการทุจริต

20	กรกฎาคม	
2561

การยื่นประมาณการอย่างไร 
ให้ไร้ปัญหาพร้อม	Update	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

21	กรกฎาคม	
2561

สรุปสาระส�าคัญของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ 
:	TFRS	15	และ	ร่าง	TFRS	16

10	พฤศจิกายน	
2561

สรุปสาระความส�าคัญ 
และประเด็นปัญหาของ 
TFRS	for	NPAEs

29	กันยายน	
2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มระบบ
11	พฤศจิกายน	

2561

สำขำ
นคร 

รำชสีมำ

หลักสูตร วันที่อบรม

Update	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีส�าหรับกิจการ	BOI	และ
ประเด็นปัญหาที่ต้องระมัดระวัง

6	ตุลาคม 
2561

สรุปมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับรายได้
ส�าหรับ	NPAEs	และ	PAEs

22	ธันวาคม	
2561

Update	Trend	of	TFRSs	
พร้อมเจาะลึกหลักการรับรู้ 
รายได้	แบบใหม่	(TFRS	15)

23	ธันวาคม	
2561

สำขำ 
ขอนแก่น

หลักสูตร วันที่อบรม

จับประเด็นส�าคัญในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐาน
ใหม่

17	มีนาคม 
2561

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

21	เมษายน	
2561

Update	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	 
&	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

9	มิถุนายน	
2561

การวางแผนภาษีธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และ 
ธุรกิจโรงแรม

18	สิงหาคม	
2561

Update	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	15	และ	
"ร่าง"	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	16	,	9

6	ตุลาคม 
2561

Update	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
15	ธันวาคม	

2561

สำขำ
ภูเก็ต

หลักสูตร วันที่อบรม

Update	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม

27	ตุลาคม 
2561

สรุปสาระส�าคัญของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่	:	TFRS	12	และ	TFRS	16

17	พฤศจิกายน	
2561

สำขำ
นคร

สวรรค์

หลักสูตร วันที่อบรม

รวมประเด็นการบันทึกบัญชี 
ลูกหนี้	สินค้าคงเหลือ	ที่ดิน	
อาคาร	และอุปกรณ์ 
การค�านวณผลประโยชน์พนกังาน

21	เมษายน	
2561

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

24	กุมภาพันธ์	
2561

ท�าบัญชีอย่างไร	ให้เป็น 
บัญชีชุดเดียว

27	ตุลาคม 
2561

สำขำ 
อุบล

รำชธำนี

หลักสูตร วันที่อบรม

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

24	มีนาคม 
2561

รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ส�าคัญและ
เข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี

9	มิถุนายน	
2561

การจัดท�างบการเงินและ 
ปิดบัญชี	พร้อมหลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้ 
จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

27	ตุลาคม 
2561

สำขำ
พิษณุโลก

หลักสูตร วันที่อบรม

กฎหมายฟอกเงินและบัญชี 
ชุดเดียว	:	เรื่องด่วนที่ผู้บริหาร
และนักบัญชีต้องรู้

5	ตุลาคม
2561

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี 
การท�างบการเงิน	และภาพรวม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

1	ธันวาคม 
2561
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คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพ 
บัญชีฯ)	 ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในส่วนภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
ส�านักงานสาขาได้ประสานงานกับส�านักงานสาขาในการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่อง	และการให้บริการแก่สมาชิกที่อยู่ในเขตจังหวัด
ของแต่ละส�านักงานสาขาในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	การจดัอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนือ่งตลอดปี	2561	
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์
ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับสมาชิก	 นักศึกษา	 และบุคคลทั่วไป 
ในส่วนภูมิภาค	ได้แก่

สำขำ
สงขลำ

หลักสูตร วันที่อบรม

บัญชีบริหารเพื่อการวางแผน
และตัดสินใจ

30	มิถุนายน	
2561

การสอบทานกระบวนการจัดท�า
และติดตามการด�าเนินการ 
ตามแผนกลยุทธ์

25	สิงหาคม	
2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
และแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12

22	กันยายน	
2561

80	ประเด็นทุจริตที่องค์กร 
ต้องรู้เท่าทัน

24	พฤศจิกายน	
2561

UPDATE	ภาษีอากรและบัญชี
14-15	กรกฎาคม	

2561

สำขำ 
สุรำษฎร์ 
ธำนี

หลักสูตร วันที่อบรม

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

30	มีนาคม 
2561

Update	Trend	of	TFRSs	
พร้อมเจาะลึกการบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ถาวร

6	กรกฎาคม	
2561

Update	Trend	of	TFRSs	
พร้อมเจาะลึกการบัญชีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ถาวร

30	พฤศจิกายน	
2561

สำขำ
เชียงใหม่

หลักสูตร วันที่อบรม

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

4	มีนาคม 
2561

ยื่น	ภ.ง.ด.	50	อย่างไร 
ให้ไร้ปัญหา

27	เมษายน	
2561

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี 
และการจัดท�างบการเงิน

28	เมษายน	
2561

ประเภทของการทุจริต 
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
มีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมาย
และวิธีป้องกันการทุจริต

20	กรกฎาคม	
2561

การยื่นประมาณการอย่างไร 
ให้ไร้ปัญหาพร้อม	Update	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

21	กรกฎาคม	
2561

สรุปสาระส�าคัญของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ 
:	TFRS	15	และ	ร่าง	TFRS	16

10	พฤศจิกายน	
2561

สรุปสาระความส�าคัญ 
และประเด็นปัญหาของ 
TFRS	for	NPAEs

29	กันยายน	
2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มระบบ
11	พฤศจิกายน	

2561

สำขำ
นคร 

รำชสีมำ

หลักสูตร วันที่อบรม

Update	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีส�าหรับกิจการ	BOI	และ
ประเด็นปัญหาที่ต้องระมัดระวัง

6	ตุลาคม 
2561

สรุปมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับรายได้
ส�าหรับ	NPAEs	และ	PAEs

22	ธันวาคม	
2561

Update	Trend	of	TFRSs	
พร้อมเจาะลึกหลักการรับรู้ 
รายได้	แบบใหม่	(TFRS	15)

23	ธันวาคม	
2561

สำขำ 
ขอนแก่น

หลักสูตร วันที่อบรม

จับประเด็นส�าคัญในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐาน
ใหม่

17	มีนาคม 
2561

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

21	เมษายน	
2561

Update	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	 
&	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

9	มิถุนายน	
2561

การวางแผนภาษีธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และ 
ธุรกิจโรงแรม

18	สิงหาคม	
2561

Update	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	15	และ	
"ร่าง"	มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	16	,	9

6	ตุลาคม 
2561

Update	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
15	ธันวาคม	

2561

สำขำ
ภูเก็ต

หลักสูตร วันที่อบรม

Update	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม

27	ตุลาคม 
2561

สรุปสาระส�าคัญของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่	:	TFRS	12	และ	TFRS	16

17	พฤศจิกายน	
2561

สำขำ
นคร

สวรรค์

หลักสูตร วันที่อบรม

รวมประเด็นการบันทึกบัญชี 
ลูกหนี้	สินค้าคงเหลือ	ที่ดิน	
อาคาร	และอุปกรณ์ 
การค�านวณผลประโยชน์พนกังาน

21	เมษายน	
2561

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

24	กุมภาพันธ์	
2561

ท�าบัญชีอย่างไร	ให้เป็น 
บัญชีชุดเดียว

27	ตุลาคม 
2561

สำขำ 
อุบล

รำชธำนี

หลักสูตร วันที่อบรม

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

24	มีนาคม 
2561

รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ส�าคัญและ
เข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี

9	มิถุนายน	
2561

การจัดท�างบการเงินและ 
ปิดบัญชี	พร้อมหลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้ 
จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

27	ตุลาคม 
2561

สำขำ
พิษณุโลก

หลักสูตร วันที่อบรม

กฎหมายฟอกเงินและบัญชี 
ชุดเดียว	:	เรื่องด่วนที่ผู้บริหาร
และนักบัญชีต้องรู้

5	ตุลาคม
2561

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี 
การท�างบการเงิน	และภาพรวม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

1	ธันวาคม 
2561
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สำขำ
ระยอง

หลักสูตร วันที่อบรม

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

5	เมษายน 
2561

	 ในปี	2561	คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
ส�านักงานสาขา	คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญช	ี
และคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	ได้ร่วมกันด�าเนินการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร	 การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย	 และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว ่าด้วย 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....	ให้กับส�านักงาน
สาขาทั้ง	6	แห่ง	สรุปได้ดังนี้

	 2.	 การประสานงานด้านงานทะเบียนสมาชิกและ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เช่น	การรับสมัครและต่ออายุสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชี	 การต่ออายุใบอนุญาตผู ้สอบบัญชี	 และ 
การสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีกรณีสมัครใหม่	เป็นต้น

	 3.	 การจ�าหน่ายหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
เช่น	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 มาตรฐานการบัญชี	
มาตรฐานการสอบบัญชี	 และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
งานสอบบัญชี	เป็นต้น

ล�าดับ ส�านักงาน
สาขา วันที่จัด จ�านวนผู้เข้า

อบรม	(คน)

1 นครสวรรค์ 24	กุมภาพันธ์	
2561

81

2 เชียงใหม่ 4	มีนาคม
2561

40

3 อุบลราชธานี 24	มีนาคม
2561

131

4 สรุาษฎรธ์านี 30	มีนาคม
2561

54

5 ขอนแก่น 21	เมษายน
2561

46

6 ระยอง 5	เมษายน	
2561

70

	 นอกจากนี้	 ส�านักงานสาขาเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการประจ�าปี	2561	โดยการเชิญชวนนักศึกษาสาขา 
การบัญชีร่วมส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน	5	นาที	 ในหัวข้อ	
“จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”	ความยาวไม่เกิน 
5	นาที	 เพื่อชิงเงินทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า	 15,000	บาท 
พร ้อมโล ่รางวัลและใบเกียรติ บัตรลงนามโดยท ่านนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี	 ร่วมกับ	ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ส�านักงานสาขาเชียงใหม่	และได้รับเกียรติจาก	นางปราณี	ภาษีผล	
(ประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	สภาวชิาชีพบญัช)ี, 
คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
บริหารส�านักงานสาขาเชียงใหม่	ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน 
ผลงานคลิปวิดีโอ		มีทีมนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น	
16	ทีม		ผลการประกวดแข่งขัน	ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีม	มช.1	จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ทีม	ENJOY	จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	(เชียงใหม่)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 ได้แก่	ทีม	มช.2	จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• รางวัลชมเชยอันดับ	 1	 ได้แก่	 ทีม	 ความฝันของ 
เด็กหญิงไอติม	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• รางวัลชมเชยอันดับ	2	 ได้แก่	 ทีม	ความรักท�าให ้
คนตาบอด	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

	 และเมือ่วนัท่ี	10	พฤศจกิายน	2561	สภาวชิาชพีบญัชีฯ 
ส�านักงานสาขาเชียงใหม่	จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษา	โล่รางวัล 
และใบเกียรติบัตร	 ให ้กับนักศึกษาที่ ได ้รับรางวัลประกวด 
คลิปวิดีโอ	“จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”	ประจ�า
ปี	 2561	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รศ.บุญสวาท	พฤกษิกานนท์	
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารส�านักงานสาขาเชียงใหม่	และ 
ผศ.	ดร.สนัสกฤต	วจิติรเลขการ	เป็นผูม้อบรางวลัให้กบัทมีนกัศกึษา
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัล ในกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 
จัดท�าคลิปวิดีโอ หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

ภาพบรรยากาศ การอบรม “การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....”

วันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศ การอบรม “การจัดท�า
งบการเงินและปิดบัญชี พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบับที่ 15  เรื่อง รายได้ 
จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า”

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง  
จังหวัดอุบลราชธานี

	 4.	การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
เพื่อจัดตั้งส�านักงานสาขาเพิ่มเติม	จ�านวน	2	แห่ง

	 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้มีแนวคิดในการที่จะเพิ่ม
จ�านวนสาขาให้ครอบคลุมมากขึ้น	 เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่าง
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาค	 สนับสนุนการด�าเนินงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 และสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในการ
บริการและเผยแพร่ข่าวสารของวิชาชีพบัญชีสู ่สมาชิก	 และ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ัวไป	 จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคกับ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ดังนี้

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	วิทยาเขต
ระยอง	กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อจัดตั้งส�านักงานสาขาระยอง	
โดยจดัตัง้	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	
วิทยาเขตระยอง	 เลขท่ี	 19	 หมู ่ที่ 	 11	 ต�าบลหนองละลอก 
อ�าเภอบ้านค่าย	จังหวัดระยอง	21120	และเปิดส�านักงานสาขา
อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี	 5	 เมษายน	2561	ซึ่งวันดังกล่าว 
ได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกที่สนใจ

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร	กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ	จัดตั้งส�านักงานสาขา
พิษณุโลก	 เพื่อให้เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
ในภูมิภาค	โดยจัดตั้ง	ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 เลขที่	99	หมู่	9	
ต�าบลท่าโพธิ์	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	65000	และ 
เปิดส�านักงานสาขาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2561 
ซึ่งวันดังกล่าวได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกที่สนใจ

ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
และพิธีเปิดส�านักงานสาขาระยอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
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สำขำ
ระยอง

หลักสูตร วันที่อบรม

การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย	และ 
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....

5	เมษายน 
2561

	 ในปี	2561	คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
ส�านักงานสาขา	คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญช	ี
และคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	ได้ร่วมกันด�าเนินการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร	 การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย	 และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว ่าด้วย 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	....	ให้กับส�านักงาน
สาขาทั้ง	6	แห่ง	สรุปได้ดังนี้

	 2.	 การประสานงานด้านงานทะเบียนสมาชิกและ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เช่น	การรับสมัครและต่ออายุสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชี	 การต่ออายุใบอนุญาตผู ้สอบบัญชี	 และ 
การสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีกรณีสมัครใหม่	เป็นต้น

	 3.	 การจ�าหน่ายหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
เช่น	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 มาตรฐานการบัญชี	
มาตรฐานการสอบบัญชี	 และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
งานสอบบัญชี	เป็นต้น

ล�าดับ ส�านักงาน
สาขา วันที่จัด จ�านวนผู้เข้า

อบรม	(คน)

1 นครสวรรค์ 24	กุมภาพันธ์	
2561

81

2 เชียงใหม่ 4	มีนาคม
2561

40

3 อุบลราชธานี 24	มีนาคม
2561

131

4 สรุาษฎรธ์านี 30	มีนาคม
2561

54

5 ขอนแก่น 21	เมษายน
2561

46

6 ระยอง 5	เมษายน	
2561

70

	 นอกจากนี้	 ส�านักงานสาขาเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการประจ�าปี	2561	โดยการเชิญชวนนักศึกษาสาขา 
การบัญชีร่วมส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน	5	นาที	 ในหัวข้อ	
“จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”	ความยาวไม่เกิน 
5	นาที	 เพื่อชิงเงินทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า	 15,000	บาท 
พร ้อมโล ่รางวัลและใบเกียรติ บัตรลงนามโดยท ่านนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี	 ร่วมกับ	ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ส�านักงานสาขาเชียงใหม่	และได้รับเกียรติจาก	นางปราณี	ภาษีผล	
(ประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	สภาวชิาชพีบญัช)ี, 
คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
บริหารส�านักงานสาขาเชียงใหม่	ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน 
ผลงานคลิปวิดีโอ		มีทีมนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น	
16	ทีม		ผลการประกวดแข่งขัน	ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีม	มช.1	จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ทีม	ENJOY	จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	(เชียงใหม่)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 ได้แก่	ทีม	มช.2	จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• รางวัลชมเชยอันดับ	 1	 ได้แก่	 ทีม	 ความฝันของ 
เด็กหญิงไอติม	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• รางวัลชมเชยอันดับ	2	 ได้แก่	 ทีม	ความรักท�าให ้
คนตาบอด	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

	 และเมือ่วนัท่ี	10	พฤศจกิายน	2561	สภาวชิาชพีบญัชีฯ 
ส�านักงานสาขาเชียงใหม่	จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษา	โล่รางวัล 
และใบเกียรติบัตร	 ให ้กับนักศึกษาที่ ได ้รับรางวัลประกวด 
คลิปวิดีโอ	“จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”	ประจ�า
ปี	 2561	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รศ.บุญสวาท	พฤกษิกานนท์	
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารส�านักงานสาขาเชียงใหม่	และ 
ผศ.	ดร.สนัสกฤต	วจิติรเลขการ	เป็นผูม้อบรางวลัให้กบัทมีนกัศกึษา
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัล ในกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 
จัดท�าคลิปวิดีโอ หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

ภาพบรรยากาศ การอบรม “การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....”

วันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศ การอบรม “การจัดท�า
งบการเงินและปิดบัญชี พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบับที่ 15  เรื่อง รายได้ 
จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า”

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง  
จังหวัดอุบลราชธานี

	 4.	การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
เพื่อจัดตั้งส�านักงานสาขาเพิ่มเติม	จ�านวน	2	แห่ง

	 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้มีแนวคิดในการที่จะเพิ่ม
จ�านวนสาขาให้ครอบคลุมมากขึ้น	 เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่าง
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาค	 สนับสนุนการด�าเนินงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 และสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ในการ
บริการและเผยแพร่ข่าวสารของวิชาชีพบัญชีสู ่สมาชิก	 และ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ัวไป	 จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคกับ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ	ดังนี้

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	วิทยาเขต
ระยอง	กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เพื่อจัดตั้งส�านักงานสาขาระยอง	
โดยจดัตัง้	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	
วิทยาเขตระยอง	 เลขท่ี	 19	 หมู ่ที่ 	 11	 ต�าบลหนองละลอก 
อ�าเภอบ้านค่าย	จังหวัดระยอง	21120	และเปิดส�านักงานสาขา
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 5	 เมษายน	2561	ซึ่งวันดังกล่าว 
ได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกที่สนใจ

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร	กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ	จัดตั้งส�านักงานสาขา
พิษณุโลก	 เพื่อให้เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
ในภูมิภาค	โดยจัดตั้ง	ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 เลขที่	99	หมู่	9	
ต�าบลท่าโพธิ์	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	65000	และ 
เปิดส�านักงานสาขาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2561 
ซึ่งวันดังกล่าวได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกที่สนใจ

ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
และพิธีเปิดส�านักงานสาขาระยอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
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ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

และพิธีเปิดส�านักงานสาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
   

ภาพบรรยากาศ การอบรม "กฎหมายฟอกเงินและบัญชีชุดเดียว 
: เรื่องด่วนที่ผู้บริหารและนักบัญชีต้องรู้"

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-310 อาคารปราบไตรจักร 2 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขาสภาวิชาชีพบัญชี
ร่วมกับผู้บริหารส�านักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ประจ�าปี 2561  วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
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คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)	มีนโยบายการลงทุน	และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร 
การลงทุนไว้	ดังนี้

*กรณีที่อาจมีการลงทุนนอกเหนือจากนโยบายที่ระบุไว้ ให้น�าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาอนุมัติ

	 คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนได้มีการจัดประชุม	
5	 ครั้ง	 เพื่อพิจารณาการลงทุนที่ให ้ดอกผลสูงที่สุดภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนและแนวปฏิบัติการลงทุนที่อนุมัต ิ
โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	ทั้งเรื่องเพดานเงินลงทุน	
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 รวมทั้งพิจารณาถึงความจ�าเป็น 
ด้านสภาพคล่องในช่วงเวลาต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	ความเส่ียง 
ในการลงทุน	 ระยะเวลาของการลงทุน	 กระแสเงินสดของ 
สภาวชิาชพีบญัชีฯ	และภาวะอตัราดอกเบีย้ของตลาดเงิน	

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ	พันธบัตรรัฐบาล 
หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
	 สถาบันการเงินที่เป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ที่มี 
ความม่ันคงทางการเงินรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งขึ้นภายใต ้การดูแลของ
กระทรวงการคลัง
	ยอดเงินฝากแห่งละไม่เกิน	50	ล้านบาท

ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน	
	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์
	ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการจัดอันดับที่ได้รับ 
		ใบอนุญาตจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	ในระดับ	A	ขึ้นไป
	กรอบการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนแต่ละรายไม่เกิน 
		30	ล้านบาท

ลงทุนเป็นสกุลเงินบาท 
ลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว

	 ในปี	2561	ส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้	พันธบัตร	
และเงินฝากที่ครบก�าหนด	ได้มีการน�าไปลงทุนใหม่	 โดยค�านึงถึง
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมในช่วงเวลาน้ัน	ส่วนกระแสเงินสด
ที่เหลือจากเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี	2562	
ได้น�าไปลงทุนระยะกลางและระยะสั้นตามกรอบการลงทุน 
ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ไว้
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คณะอนุกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 สภาวชิาชพีบญัชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(สภาวชิาชพีบัญชฯี)	ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาสนับสนุนการท�างานด้านต่าง	ๆ	ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงได้แต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(คณะอนุกรรมการฯ)	โดยมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาและก�าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
และการให้บรกิารแก่สมาชิกได้อย่างมปีระสิทธผิล	และพร้อมเชือ่มโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ซึง่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการในโครงการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วย 
การพัสดุ	พ.ศ.	2557

	 ทั้งนี้	 โครงการต่าง	ๆ	 ท่ีพิจารณา	 ได้ค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและต่อยอดการให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ให้ดีขึ้น 
เพื่อสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพ 
บัญชีฯ)	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(คณะอนุกรรมการฯ)	โดยมีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน	และผลงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา
ว่าจ้างและขอบเขตแห่งงาน	 ท่ีได้จัดซ้ือจัดจ้างตามมติของ 
คณะอนุกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	เพือ่ให้เกดิความถกูต้อง	โปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้าง	ให้
เป็นไปตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2557

	 โดยในปี	2561	คณะอนุกรรมการฯ	ได้มีการพิจารณา
ตรวจรับงานโครงการ	 ได ้แก ่	 โครงการบ�ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	และโครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ส�าหรับบันทึกภาพและเสียง 
ในปี	2562	ยังมีแผนตรวจรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง	เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย
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คณะอนุกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชูปถมัภ์	(สภาวชิาชพีบัญชฯี)	ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาสนับสนุนการท�างานด้านต่าง	ๆ	ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(คณะอนุกรรมการฯ)	โดยมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาและก�าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	ให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
และการให้บรกิารแก่สมาชิกได้อย่างมปีระสิทธผิล	และพร้อมเชือ่มโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ซ่ึงสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพันธกจิ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการในโครงการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วย 
การพัสดุ	พ.ศ.	2557

	 ทั้งนี้	 โครงการต่าง	ๆ	ที่พิจารณา	 ได้ค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและต่อยอดการให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ให้ดีขึ้น 
เพื่อสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพ 
บัญชีฯ)	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(คณะอนุกรรมการฯ)	โดยมีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน	และผลงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา
ว่าจ้างและขอบเขตแห่งงาน	ที่ได ้จัดซื้อจัดจ้างตามมติของ 
คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	เพือ่ให้เกดิความถกูต้อง	โปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้าง	ให้
เป็นไปตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2557

	 โดยในปี	2561	คณะอนุกรรมการฯ	ได้มีการพิจารณา
ตรวจรับงานโครงการ	 ได ้แก ่	 โครงการบ�ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	และโครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ส�าหรับบันทึกภาพและเสียง 
ในปี	2562	ยังมีแผนตรวจรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง	เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย

คณะอนุกรรมการดูแลการบริหารงบประมาณสนับสนุน 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยรวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ	จึงได้มอบงบประมาณ
สนับสนนุสภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	(สภาวชิาชพีบญัชีฯ)	
ในการพัฒนางานด้านต่าง	ๆ	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	จึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการดูแลการบริหารงบประมาณสนับสนุนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2561		
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็น	ติดตามและอนุมัต ิ
งบประมาณสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่ให้การสนับสนุน	 โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชีรวม	4	ด้าน	ได้แก่	มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานสอบบัญชี 
การประกันคุณภาพงานสอบบัญชี	และการก�าหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	สามารถด�าเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเงินทุน 
ที่ได้รับ	ซึ่งในปี	2561	มีการประชุมจ�านวน	1	ครั้ง	เพื่อพิจารณา 
ให้ความเหน็ชอบการจดัสรรเงนิงบประมาณตามแผนการด�าเนนิงาน 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านต่าง	 ๆ	 ให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล ้ อ งกับแผนการด� า เนิ น งานในป ั จจุบั นของ 
คณะกรรมการในแต่ละด้าน

คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

	 สภาวิชาชพีบญัชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(สภาวชิาชีพบญัชฯี) 
มีความมุ ่ งมั่ นที่ จะพัฒนาปรับปรุ งกฎหมายที่ เ ก่ี ยวข ้อง
กับวิชาชีพบัญชีคือพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547 
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน	
รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนการที่จะปรับปรุงกฎหมาย
พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 โดยขอความร่วมมือ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง	 ๆ	 สามารถเสนอประเด็นและ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือร่วมกนัปรบัปรงุกฎหมายดงักล่าวได้	คณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชี	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในเร่ืองน้ี	 จึงได  ้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการบัญชี	
พ.ศ.	2543	และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	เมื่อวันที่ 
26	 กันยายน	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล 

ความคิดเห็นจากสมาชิก	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	คณะกรรมการ	
และคณะอนุกรรมการ	 เก่ียวกับประเด็นการปรับปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547		เพื่อน�าเสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
รวมไปถึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องให้ส่งเอกสารข้อมูลความคิดเห็น	หรือการอื่น 
ทีจ่�าเป็น	เพือ่ประโยชน์แก่การด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมายดงักล่าว 
ซึ่งในปี	2561	ที่ผ่านมาได้มีการประชุมทั้งหมด	3	ครั้ง	และขณะนี้ 
ความคบืหน้าอยูร่ะหว่างรวบรวมข้อมลูศกึษาโครงสร้างการก�ากับ
ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีของต่างประเทศและ 
ในประเทศเพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการปรับปรุงกฎหมาย
ต่อไป
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ศูนย์อบรม ทดสอบและประเมินผล
Training Testing & Assessment Center

ที่ตัง้ส�ำนกังำน เลขท่ี 133 อาคารสภาวิชาชีพบญัชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

training@tfac.or.th 
in-house@tfac.or.th

02 685 2500  
ต่อ 2572, 2509 และ 2555-2559

• ด้านการท�าบัญชี
• ด้านการสอบบัญชี
• ด้านการบัญชีบริหาร
• ด้านการบัญชีภาษีอากร
• ด้านการวางระบบบัญชี
• ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
• ด้านมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงิน

ให้บริการทางวิชาการ
จัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร 

(In-House Training) 

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ตามความต้องการและสภาพปัญหา
ที่แท้จริงขององค์กร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่สังกัดเดียวกัน 
และหน่วยงานที่สังกัดเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างดี 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ 

ในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร

การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ 
และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
ในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลประหยัดกว่า 
เมื่อเทียบกับการส่งบุคคลากรไปอบรมภายนอก 
เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการประสานงาน 

ค่าเดินทาง และค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถ
หักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

Download แบบฟอร์มเข้าร่วม In-House Training
ได้ที่ http://bit.ly/2GshFN7

ที่ตัง้ส�ำนกังำน เลขท่ี 133 อาคารสภาวิชาชีพบญัชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

in-house@tfac.or.th 02 685-2572, 2509
และ 02 555-2559

In-House Training
บริการอบรมภายในองค์กร
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ให้บริการทางวิชาการ
จัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร 

(In-House Training) 

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ตามความต้องการและสภาพปัญหา
ที่แท้จริงขององค์กร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่สังกัดเดียวกัน 
และหน่วยงานที่สังกัดเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างดี 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ 

ในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร

การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ 
และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
ในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลประหยัดกว่า 
เมื่อเทียบกับการส่งบุคคลากรไปอบรมภายนอก 
เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการประสานงาน 

ค่าเดินทาง และค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถ
หักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

Download แบบฟอร์มเข้าร่วม In-House Training
ได้ที่ http://bit.ly/2GshFN7

ที่ตัง้ส�ำนกังำน เลขท่ี 133 อาคารสภาวิชาชีพบญัชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

in-house@tfac.or.th 02 685-2572, 2509
และ 02 555-2559

In-House Training
บริการอบรมภายในองค์กร
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ที่ตัง้ส�ำนกังำน เลขท่ี 133 อาคารสภาวิชาชีพบญัชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

In-House Training
บริการอบรมภายในองค์กร

ด้ำนกำรท�ำบัญชี 8 หลักสูตร

สรุปกำรจัดอบรม/สัมมนำ

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย MFCA 

2
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า 
และความยั่งยืน

3
ข้อควรระวงัในการปิดบัญช ีการจัดท�างบการเงนิและการยืน่ภาษี
เงนิได้

4
เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส�าหรับธุรกิจ PAEs/NPAEs/SMEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ 
ทางภาษีสรรพากร

5 M-Score ดัชนีชี้วัดงบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์

6 การบญัชต้ีนทนุทางการเกษตร

7 การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องส�าหรับธุรกิจทั่วไป

8
การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชีต้นทุนงานสั่งท�า 
และบัญชีต้นทุนช่วง

ล�ำดับ หลักสูตร

1 จับประเด็นส�าคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่

2 Audit Assistant Training

3
Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชี 
เชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)

4
การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบ 
เมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

5
แนวปฏิบัติตาม TSQC 1 ส�าหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงาน 
คนเดียว (Workshop)

6 แนวปฏบิตั ิTSQC 1 ส�าหรบัส�านกังานสอบบญัช ี(Workshop)

7 เทคนิคการท�างบการเงินรองรับการตรวจสอบบัญชี

ด้ำนกำรสอบบัญชี 16 หลักสูตร

ล�ำดับ หลักสูตร

8
โครงการ "พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
(EQCR) และผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของส�านักงาน 
สอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน" (Certificate Program)

9 เตรียมงบการเงินรับผู้สอบบัญชีตลาดทุน

10 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)

11 การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน (ภาคปฏิบัติ)

12 ก้าวทันมาตรฐาน รู้ทันกฎหมาย รุ่นที่ 1 - TSA 250

13 การวางแผนการตรวจสอบ (ภาคปฏิบัติ) 

14 การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ (ภาคปฏิบัติ)

15 CPA Conference 2018 - Future of Audit

16 การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

ด้ำนกำรบัญชีบริหำร 8 หลักสูตร

ล�ำดับ หลักสูตร

1 Corporate Finance 

2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop): ผู้บริหารทางการบัญชี 
กับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล 
Thailand 4.0 

3 งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร 

4 บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

5 ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

6 Chief Financial Officer Certification Program 

7 Beyond Treasury Management

8 CFO in Practice : Certification Program
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In-House Training
บริการอบรมภายในองค์กร

ด้ำนกำรท�ำบัญชี 8 หลักสูตร

สรุปกำรจัดอบรม/สัมมนำ

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย MFCA 

2
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า 
และความยั่งยืน

3
ข้อควรระวงัในการปิดบัญช ีการจัดท�างบการเงนิและการยืน่ภาษี
เงนิได้

4
เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส�าหรับธุรกิจ PAEs/NPAEs/SMEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ 
ทางภาษีสรรพากร

5 M-Score ดัชนีชี้วัดงบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์

6 การบญัชต้ีนทนุทางการเกษตร

7 การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องส�าหรับธุรกิจทั่วไป

8
การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชีต้นทุนงานสั่งท�า 
และบัญชีต้นทุนช่วง

ล�ำดับ หลักสูตร

1 จับประเด็นส�าคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่

2 Audit Assistant Training

3
Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชี 
เชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)

4
การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบ 
เมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล

5
แนวปฏิบัติตาม TSQC 1 ส�าหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงาน 
คนเดียว (Workshop)

6 แนวปฏบิตั ิTSQC 1 ส�าหรบัส�านกังานสอบบญัช ี(Workshop)

7 เทคนิคการท�างบการเงินรองรับการตรวจสอบบัญชี

ด้ำนกำรสอบบัญชี 16 หลักสูตร

ล�ำดับ หลักสูตร

8
โครงการ "พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
(EQCR) และผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของส�านักงาน 
สอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน" (Certificate Program)

9 เตรียมงบการเงินรับผู้สอบบัญชีตลาดทุน

10 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)

11 การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน (ภาคปฏิบัติ)

12 ก้าวทันมาตรฐาน รู้ทันกฎหมาย รุ่นที่ 1 - TSA 250

13 การวางแผนการตรวจสอบ (ภาคปฏิบัติ) 

14 การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ (ภาคปฏิบัติ)

15 CPA Conference 2018 - Future of Audit

16 การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

ด้ำนกำรบัญชีบริหำร 8 หลักสูตร

ล�ำดับ หลักสูตร

1 Corporate Finance 

2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop): ผู้บริหารทางการบัญชี 
กับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล 
Thailand 4.0 

3 งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร 

4 บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

5 ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

6 Chief Financial Officer Certification Program 

7 Beyond Treasury Management

8 CFO in Practice : Certification Program
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ด้ำนกำรบัญชีภำษีอำกร 12 หลักสูตร

ล�ำดับ หลักสูตร

1 เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

2 ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ

3 ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี : หลกับญัชแีละภาษีอากรความเหมอืนทีแ่ตกต่าง

4 ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม

5 เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

6
เตรียมรับมือการแก้ไข พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตรการป้องกัน
การก�าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) 

7 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

8 Update ภาษีอากรและบัญชี

9 ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ

10 เตรียมพร้อมรบัมอืกบัภาษีทีด่นิ สิง่ปลกูสร้าง และภาษลีาภลอยฉบับใหม่

11 Update & Tax Planning ภาษกีารรับมรดก และภาษีการรบัให้

12 นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรเต็ม 25 วัน)

ล�ำดับ หลักสูตร

1 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้นพื้นฐาน) 

2 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (ขัน้ Advance) 

3 IT Governance and IT Risk Management ยคุ 4.0 

4 การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) 

5 การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) 

6 การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต Fraud Risk Management 

7 Professional Forensic Accounting 

8 การจัดท�ากระดาษท�าการเพือ่มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัในองค์กร 

9 การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม 

10 เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 

11 XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล

12
เทคนิคการสร้างระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
และระบบการบริหารการเงินในยุค Transformation 

ด้ำนกำรวำงระบบบัญชี 12 หลักสูตร

ล�ำดับ หลักสูตร

1 การป้องกันการทุจริตในองค์กร (หลักสูตรเต็ม)

2
เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะ NPAEs 

3 Integrated Reporting 

4
รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส�าคัญ 
และเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี 

5 ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน 

6 โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

7 โครงการวฒุบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน (หลกัสตูรเตม็)

8 การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี 

9 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ 

10 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ 

11 IT Audit for Non IT Auditors 

12 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  

13 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ 

14 โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review

15 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

16
การสอบทานกระบวนการจัดท�าและติดตามการด�าเนินการ 
ตามแผนกลยุทธ์ 

17
การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายใน 
ที่เป็นสากล 

18 Financial Statements Review for Internal Auditors  

19 Data Analytics for Internal Auditor  

20 การตรวจสอบการก�ากับดูแลกิจการ 

21 ความรู้พื้นฐานด้านการก�ากับดูแล IT ระดับองค์กร 

22 ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

23 การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

24
Analytical Thinking in the Internal Audit Process 
(การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) 

25 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน 

26 Communication Skill for Internal Auditor 

ด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพบัญชี 45 หลักสูตร
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ด้ำนกำรบัญชีภำษีอำกร 12 หลักสูตร

ล�ำดับ หลักสูตร

1 เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

2 ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ

3 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี: หลกับญัชแีละภาษีอากรความเหมอืนทีแ่ตกต่าง

4 ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม

5 เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

6
เตรียมรับมือการแก้ไข พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตรการป้องกัน
การก�าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) 

7 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

8 Update ภาษีอากรและบัญชี

9 ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ

10 เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัภาษีทีด่นิ ส่ิงปลูกสร้าง และภาษลีาภลอยฉบับใหม่

11 Update & Tax Planning ภาษกีารรับมรดก และภาษีการรบัให้

12 นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรเต็ม 25 วัน)

ล�ำดับ หลักสูตร

1 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้นพื้นฐาน) 

2 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (ขัน้ Advance) 

3 IT Governance and IT Risk Management ยคุ 4.0 

4 การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) 

5 การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) 

6 การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต Fraud Risk Management 

7 Professional Forensic Accounting 

8 การจัดท�ากระดาษท�าการเพือ่มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัในองค์กร 

9 การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม 

10 เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 

11 XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล

12
เทคนิคการสร้างระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
และระบบการบริหารการเงินในยุค Transformation 

ด้ำนกำรวำงระบบบัญชี 12 หลักสูตร

ล�ำดับ หลักสูตร

1 การป้องกันการทุจริตในองค์กร (หลักสูตรเต็ม)

2
เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะ NPAEs 

3 Integrated Reporting 

4
รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส�าคัญ 
และเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี 

5 ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน 

6 โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

7 โครงการวฒุบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน (หลกัสตูรเตม็)

8 การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี 

9 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ 

10 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ 

11 IT Audit for Non IT Auditors 

12 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  

13 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ 

14 โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review

15 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

16
การสอบทานกระบวนการจัดท�าและติดตามการด�าเนินการ 
ตามแผนกลยุทธ์ 

17
การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายใน 
ที่เป็นสากล 

18 Financial Statements Review for Internal Auditors  

19 Data Analytics for Internal Auditor  

20 การตรวจสอบการก�ากับดูแลกิจการ 

21 ความรู้พื้นฐานด้านการก�ากับดูแล IT ระดับองค์กร 

22 ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

23 การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

24
Analytical Thinking in the Internal Audit Process 
(การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) 

25 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน 

26 Communication Skill for Internal Auditor 

ด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพบัญชี 45 หลักสูตร
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ล�ำดับ หลักสูตร

27
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลส�าหรับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IPPF) 

28
แนวทางการควบคุมภายในส�าหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

29
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล (CAAT)     

30 Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING

31 Refreshment of the Role and Expectation of A CFO

32
Orientation Course For Chief Accountants Focusing 
on Financial Reporting (สมุห์บัญชี)    

33 ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย 

34 เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ NPAEs

35
ทบทวนการค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า 
(Refreshment job Order Costing) 

36
ทบทวนการค�านวณต้นทุนช่วงการผลิต  
(Refreshment Process Costing) 

37
ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ 
(Refreshment Responsibility Accounting)

38
ทบทวนพื้นฐานของงบการเงินและหลักการวิเคราะห์งบการเงิน 
(Review of basic understanding and analysis of financial 
statements)

39 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการน�าส่งงบการเงิน (e-Filing)

40 สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ส�าหรับ NPAEs 

41 บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2016) 

42 เรื่องง่าย ๆ สไตล์งบการเงิน

43 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

44 ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย 

45 เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน 

ล�ำดับ หลักสูตร

1 TFRS ทุกฉบับปี 2561 (หลักสูตรเต็ม)

2
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส�าคัญของ TFRS 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

3
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง (2561) 
ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

4 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

5 Case Study For Pack 5 & Fair Value 

6 Financial Model 1 - Fudamentals of Finance

7 Financial Model 2 - Feasibility Study

8 ท�าความเข้าใจTFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC 19

9 การจัดท�างบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

10 การจดัท�างบกระแสเงินสดเชงิปฏบิตักิาร (Workshop)

11
การจดัท�างบการเงนิรวมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ส�าหรบัสมาชกิ 
และบคุคลท่ัวไป 

12 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแบบพื้นฐาน 

13 ผลประโยชน์พนักงานแบบพื้นฐาน 

14
การรวมธุรกิจและการจัดท�างบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ส�าหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป  

15
รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ส�าหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป   

16 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 ส�าหรับธุรกิจทั่วไป 

17 ท�าความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 

18
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคต 
ที่จะน�ามาใช้ในปี 2562 และ 2563

19
สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
TFRS 16  ส�าหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป

20 สรุปความเข้าใจ และประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด 

21
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม   

22
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) ส�าหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบัน 
ทางการเงิน (เต็มหลักสูตร 2 วันครึ่ง)

23
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) ส�าหรับกลุ่มสถาบันการเงิน 
(เต็มหลักสูตร 3 วัน)

ด้ำนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 31 หลักสูตร
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ล�ำดับ หลักสูตร

27
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลส�าหรับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IPPF) 

28
แนวทางการควบคุมภายในส�าหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

29
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล (CAAT)     

30 Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING

31 Refreshment of the Role and Expectation of A CFO

32
Orientation Course For Chief Accountants Focusing 
on Financial Reporting (สมุห์บัญชี)    

33 ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย 

34 เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ NPAEs

35
ทบทวนการค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า 
(Refreshment job Order Costing) 

36
ทบทวนการค�านวณต้นทุนช่วงการผลิต  
(Refreshment Process Costing) 

37
ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ 
(Refreshment Responsibility Accounting)

38
ทบทวนพื้นฐานของงบการเงินและหลักการวิเคราะห์งบการเงิน 
(Review of basic understanding and analysis of financial 
statements)

39 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการน�าส่งงบการเงิน (e-Filing)

40 สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ส�าหรับ NPAEs 

41 บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2016) 

42 เรื่องง่าย ๆ สไตล์งบการเงิน

43 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

44 ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย 

45 เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน 

ล�ำดับ หลักสูตร

1 TFRS ทุกฉบับปี 2561 (หลักสูตรเต็ม)

2
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส�าคัญของ TFRS 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

3
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง (2561) 
ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

4 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

5 Case Study For Pack 5 & Fair Value 

6 Financial Model 1 - Fudamentals of Finance

7 Financial Model 2 - Feasibility Study

8 ท�าความเข้าใจTFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC 19

9 การจัดท�างบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

10 การจดัท�างบกระแสเงินสดเชงิปฏบิตักิาร (Workshop)

11
การจดัท�างบการเงนิรวมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ส�าหรบัสมาชิก 
และบคุคลท่ัวไป 

12 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแบบพื้นฐาน 

13 ผลประโยชน์พนักงานแบบพื้นฐาน 

14
การรวมธุรกิจและการจัดท�างบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ส�าหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป  

15
รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ส�าหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป   

16 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 ส�าหรับธุรกิจทั่วไป 

17 ท�าความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 

18
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคต 
ที่จะน�ามาใช้ในปี 2562 และ 2563

19
สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
TFRS 16  ส�าหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป

20 สรุปความเข้าใจ และประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด 

21
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม   

22
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) ส�าหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบัน 
ทางการเงิน (เต็มหลักสูตร 2 วันครึ่ง)

23
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) ส�าหรับกลุ่มสถาบันการเงิน 
(เต็มหลักสูตร 3 วัน)

ด้ำนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 31 หลักสูตร
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ล�ำดับ หลักสูตร

24
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) หลักสูตร 2.1 การด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต

25
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) หลักสูตร 2.2  Workshop  
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อลิสซิ่ง 
และ Consumer finance

26
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 
ส�าหรับนักวิเคราะห์ในอนาคต

27
พื้นฐาน TFRS 9 (Fundamentalof TFRS 9) ส�าหรับกลุ่ม 
สถาบันการเงิน และไม่ใช่สถาบันทางการเงิน

28
ท�าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่1 (TFRS 1) 
: มาตรฐานทีมี่ข้อยกเว้นในการเปล่ียนมาใช้ TFRS เป็นครัง้แรก

29 จาก TAS 18 สู่ TFRS 15 (bridge over troubled water)

30 Pack 5 & Fair Value

31 Train the Trainer

ล�ำดับ หลักสูตร

1 Risk Management

2 Accounting for IT1&2

3 Financial Model 1

4 ร่าง TFRS 15

5 COSO 2017 New Version of Risk Management

6 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS 16

7 COSO 2013 กรอบการควบคุมภายใน

8 การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017

9 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�าหรับธุรกิจทั่วไป

10 Maintaining the Certified Fraud Examiner Credential 2018

11
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามแบบ COSO  
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง

12
เจาะลึกประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ  
(TFRS for NPAEs) และ Update ภาษีอากรและบัญชี

13 IFRS Fixed Assete (TAS 16)

14 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS 9

15 IFRS Revenue Recognition (IFRS 15) & Expense Accrual (TAS 37)

16
เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ 
NPAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

17 ปรับปรุงบัญชีน�าสู่การท�าบัญชีชุดเดียว

In House Training 17 หลักสูตร

สาขาเชียงใหม่

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

2 ยื่น ภ.ง.ด. 50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา

3 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี และการจัดท�างบการเงิน

4 ประเภทของการทุจริตที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมาย และวิธีป้องกันการทุจริต                       

5 การยื่นประมาณการอย่างไรให้ไร้ปัญหาพร้อม Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล

6 สรุปสาระส�าคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs

7 สรุปสาระส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 15 และ ร่าง TFRS 16
สาขาอุบลราชธานี

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

2 รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส�าคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี

3
การจัดท�างบการเงินและปิดบัญชีพร้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

สาขาสงขลา

ล�ำดับ หลักสูตร

1 บัญชีบริหารเพื่อการวางแผน และตัดสินใจ

2 Update ภาษีอากร และบัญชี 

3 การสอบทานกระบวนการจัดท�า และติดตามการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

4 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

5 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน 

สาขาสุราษฎร์ธานี

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

2 Update Trend of TFRSs พร้อมเจาะลึกการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

ส�ำนักงำนสำขำ
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ล�ำดับ หลักสูตร

24
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) หลักสูตร 2.1 การด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต

25
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) หลักสูตร 2.2  Workshop  
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อลิสซิ่ง 
และ Consumer finance

26
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 
ส�าหรับนักวิเคราะห์ในอนาคต

27
พื้นฐาน TFRS 9 (Fundamentalof TFRS 9) ส�าหรับกลุ่ม 
สถาบันการเงิน และไม่ใช่สถาบันทางการเงิน

28
ท�าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่1 (TFRS 1) 
: มาตรฐานทีมี่ข้อยกเว้นในการเปล่ียนมาใช้ TFRS เป็นครัง้แรก

29 จาก TAS 18 สู่ TFRS 15 (bridge over troubled water)

30 Pack 5 & Fair Value

31 Train the Trainer

ล�ำดับ หลักสูตร

1 Risk Management

2 Accounting for IT1&2

3 Financial Model 1

4 ร่าง TFRS 15

5 COSO 2017 New Version of Risk Management

6 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS 16

7 COSO 2013 กรอบการควบคุมภายใน

8 การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017

9 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�าหรับธุรกิจทั่วไป

10 Maintaining the Certified Fraud Examiner Credential 2018

11
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามแบบ COSO  
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง

12
เจาะลึกประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ  
(TFRS for NPAEs) และ Update ภาษีอากรและบัญชี

13 IFRS Fixed Assete (TAS 16)

14 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS 9

15 IFRS Revenue Recognition (IFRS 15) & Expense Accrual (TAS 37)

16
เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ 
NPAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

17 ปรับปรุงบัญชีน�าสู่การท�าบัญชีชุดเดียว

In House Training 17 หลักสูตร

สาขาเชียงใหม่

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

2 ยื่น ภ.ง.ด. 50 อย่างไรให้ไร้ปัญหา

3 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี และการจัดท�างบการเงิน

4 ประเภทของการทุจริตที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมาย และวิธีป้องกันการทุจริต                       

5 การยื่นประมาณการอย่างไรให้ไร้ปัญหาพร้อม Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล

6 สรุปสาระส�าคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs

7 สรุปสาระส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 15 และ ร่าง TFRS 16
สาขาอุบลราชธานี

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

2 รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส�าคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี

3
การจัดท�างบการเงินและปิดบัญชีพร้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

สาขาสงขลา

ล�ำดับ หลักสูตร

1 บัญชีบริหารเพื่อการวางแผน และตัดสินใจ

2 Update ภาษีอากร และบัญชี 

3 การสอบทานกระบวนการจัดท�า และติดตามการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

4 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

5 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน 

สาขาสุราษฎร์ธานี

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

2 Update Trend of TFRSs พร้อมเจาะลึกการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

ส�ำนักงำนสำขำ
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สาขานครราชสีมา

ล�ำดับ หลักสูตร

1 Update Trend of TFRSs พร้อมเจาะลึกหลักการรับรู้รายได้  แบบใหม่ (TFRS 15) 

2 Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีส�าหรับกิจการ BOI และประเด็นปัญหาที่ต้องระมัดระวัง

3 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ NPAEs และ PAEs

สาขาขอนแก่น

ล�ำดับ หลักสูตร

1 จับประเด็นส�าคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่

2 การวางแผนภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม

3 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 และ "ร่าง" มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16, 9

4 Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล

5
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

6 Update ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สาขาภูเก็ต

ล�ำดับ หลักสูตร

1 Update ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

2 สรุปสาระส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 15 และ ร่าง TFRS 16

สาขานครสวรรค์

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

2
รวมประเด็นการบันทึกบัญชีลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การค�านวณผลประโยชน์
พนักงาน

3 ท�าบัญชีอย่างไรให้เป็นบัญชีชุดเดียว

สาขาระยอง

ล�ำดับ หลักสูตร

1
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....

สาขาพิษณุโลก

ล�ำดับ หลักสูตร

1 กฎหมายฟอกเงินและบัญชีชุดเดียว : เรื่องด่วนที่ผู้บริหารและนักบัญชีต้องรู้

2 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี และการจัดท�างบการเงิน และภาพรวมมาตรฐานรายงานทางการเงิน
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งบการเงิน
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

งบการเงิน 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก
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ด้านการท�าบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
• คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบในการบังคับใช้มาตรฐาน 
	 การรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	 
	 (TFRS	9)
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว
• คณะท�างานกลุ่มย่อย	(Back)	เพื่อพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว
• คณะท�างานกลุ่มย่อย	(Front)	เพื่อพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว
• คณะท�างานกลุม่ย่อย	(Intersect)	เพือ่พฒันาระบบบญัชีชุดเดยีว
 
ด้านการสอบบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
• คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิค 
	 การสอบบัญชี
• คณะท�างานเพ่ือพิจารณาข้อมลูเชงิคณุภาพเกีย่วกบัเรือ่งส�าคญั 
	 ที่ตรวจสอบ	(KAM)
• คณะท�างานเพื่อพิจารณากระบวนการเก่ียวกับหนังสือ 
	 ยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ	Automation
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
• คณะท�างานเพ่ือจัดท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส�าหรับ 

 การตรวจสอบและการควบคมุคณุภาพงานของส�านกังานสอบบญัชี
• คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
	 การสอบบัญชี
• คณะอนกุรรมการผูท้รงคณุวุฒเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏบิตังิาน 
	 สอบบญัชีด้านวชิากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบวชิาชีพ 
	 สอบบัญชี
• คณะอนกุรรมการผูท้รงคณุวุฒเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏบิตังิาน 
	 สอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี
• คณะอนกุรรมการผูท้รงคณุวุฒเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏบิตังิาน 
	 สอบบญัชด้ีานวิชาการสอบบญัชีทีป่ระมวลผลโดยคอมพวิเตอร์
• คณะอนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุเิก่ียวกับการทดสอบการปฏบิตังิาน 
	 สอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี
• คณะท�างานการพิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอขึ้นทะเบียน 
	 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ด้านการบัญชีบริหาร
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
• คณะท�างานโครงการพัฒนานักบัญชีบริหาร

รายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน 
วาระปี 2560 - 2563

ด้านการวางระบบบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
• คณะท�างานการแปลและอ่านทบทวน	COSO	ERM	2017

ด้านการบัญชีภาษีอากร
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
• คณะท�างานโครงการศึกษาการเป ็นผู ้ประกอบวิชาชีพ 
	 ด้านการบัญชีภาษีอากร
• คณะท�างานจัดท�าสรุปความแตกต่างหลักการด้านบัญช ี
	 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกบัหลกัเกณฑ์ด้านภาษี 
	 ตามประมวลรัษฎากร

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลย ี
	 การบัญชี
• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
	 ในวิชาการบัญชี
• คณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับ 
	 ประเทศ	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2561	
• คณะท�างานออกข้อสอบ	กลั่นกรองข้อสอบ	และตัดสินผล 
	 การแข่งขัน	การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	 
	 ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2561
• คณะท�างานจัดการแข่งขันกรณีทางบัญชีระดับประเทศ 
	 ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2561
• คณะท�างานจัดท�ากรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	2 
	 ประจ�าปี	2561	
• คณะทา�งานโครงการเครือข ่ายหลักสูตรทางการบัญช ี
	 ในประเทศไทย	(Thailand	Accounting	Program	Network)
ด้านมาตรฐานการบัญชี
• คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
• คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

Scan QR Code 
หรือ http://bit.ly/2VsmNdf 

เพื่อ Download 
รายนามคณะกรรมการ 

อนุกรรมการ	และคณะท�างาน
วาระปี	2560-2563

• คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงินระหว่างประเทศ
• คณะอนุกรรมการร่วมเพื่อจัดท�าแนวปฏิบัติทางบัญชีของ 
	 บริษัทในตลาดทุน
• คณะท�างานตดิตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงิน	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
• คณะท�างานศึกษาการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้
• คณะท�างานจัดท� ามาตรฐานการายงานทางการเ งิน 
	 เรือ่ง	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใช้เป็นครัง้แรก
• คณะท�างานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช ้
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย
• คณะท�างานสอบทานการแปลร่างมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงิน
• คณะท�างานทบทวนแนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรบัการบนัทึก 
	 บัญชีสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
• คณะท�างานสนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมและแนวทางแก้ไข 
	 ปัญหาจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่เครือ่งมอื 
	 ทางการเงิน
• คณะท�างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องเคร่ืองมือทางการเงิน 
	 (TFRS	9	Workshop)

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
• คณะกรรมการจรรยาบรรณ
• คณะอนุกรรมการสอบสวน
• คณะอนุกรรมการพิจารณาค�าอุทธรณ์ของผู้กล่าวหา
• คณะท�างานกลั่นกรองค�ากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน
• คณะท�างานปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณ		
• คณะท�างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษ 
	 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
• คณะท�างานพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษ 
	 ผู ้สอบบัญชีที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยไม่ปฏิบัติตาม 
	 ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงาน 
	 และการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 
	 พ.ศ.	2556
• คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
• คณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู ้จัดการอบรม 
	 หรือการประชุมสัมมนา	หลักสูตร	และวิทยากร

• คณะท�างานโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงนิ 
	 ไทย	(Dip	TFR)
• คณะท�างานโครงการพฒันาหลกัสตูรการอบรมด้านการตรวจสอบ 
	 ภายใน
• คณะท�างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี
• คณะท�างานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต	 
	 การฟอกเงิน	และการสนับสนุนการก่อการร้าย
• คณะท�างานจัดตั้งศูนย์ทดสอบวิชาชีพบัญชี
• คณะท�างานปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการอบรม 
	 หรือประชุมสัมมนา	หลักสูตรและวิทยากรของผู้สอบบัญช ี
	 และผู้ท�าบัญชี

ด้านต่างประเทศ
• คณะกรรมการก�ากับดูแล	(Monitoring	Committee)
• คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

ด้านอื่น ๆ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
• คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา 
	 สภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการดูแลการบริหารงบประมาณสนับสนุน 
	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการบัญช ี
	 พ.ศ.	2543	และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
• คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์
• คณะอนุกรรมการควบคุมก�ากับดูแลงานทะเบียน
• คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
• คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของสภาวิชาชีพบัญชี	
• คณะอนุกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
	 สารสนเทศ	สภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการตรวจรับงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
	 สารสนเทศ	สภาวิชาชีพบัญชี
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ด้านการท�าบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
• คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบในการบังคับใช้มาตรฐาน 
	 การรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	 
	 (TFRS	9)
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว
• คณะท�างานกลุ่มย่อย	(Back)	เพื่อพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว
• คณะท�างานกลุ่มย่อย	(Front)	เพื่อพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว
• คณะท�างานกลุม่ย่อย	(Intersect)	เพือ่พฒันาระบบบญัชชีดุเดยีว
 
ด้านการสอบบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
• คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิค 
	 การสอบบัญชี
• คณะท�างานเพือ่พจิารณาข้อมลูเชงิคณุภาพเกีย่วกบัเรือ่งส�าคญั 
	 ที่ตรวจสอบ	(KAM)
• คณะท�างานเพื่อพิจารณากระบวนการเกี่ยวกับหนังสือ 
	 ยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ	Automation
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
• คณะท�างานเพ่ือจัดท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส�าหรับ 

 การตรวจสอบและการควบคมุคณุภาพงานของส�านกังานสอบบญัชี
• คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
	 การสอบบัญชี
• คณะอนกุรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏิบตังิาน 
	 สอบบญัชีด้านวชิากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบวชิาชีพ 
	 สอบบัญชี
• คณะอนกุรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏิบตังิาน 
	 สอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี
• คณะอนกุรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏิบตังิาน 
	 สอบบญัชด้ีานวิชาการสอบบัญชทีีป่ระมวลผลโดยคอมพวิเตอร์
• คณะอนกุรรมการผู้ทรงคุณวฒุเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏบิตังิาน 
	 สอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี
• คณะท�างานการพิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอขึ้นทะเบียน 
	 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ด้านการบัญชีบริหาร
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
• คณะท�างานโครงการพัฒนานักบัญชีบริหาร

รายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน 
วาระปี 2560 - 2563

ด้านการวางระบบบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
• คณะท�างานการแปลและอ่านทบทวน	COSO	ERM	2017

ด้านการบัญชีภาษีอากร
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
• คณะท�างานโครงการศึกษาการเป ็นผู ้ประกอบวิชาชีพ 
	 ด้านการบัญชีภาษีอากร
• คณะท�างานจัดท�าสรุปความแตกต่างหลักการด้านบัญช ี
	 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกบัหลกัเกณฑ์ด้านภาษี 
	 ตามประมวลรัษฎากร

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลย ี
	 การบัญชี
• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
	 ในวิชาการบัญชี
• คณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับ 
	 ประเทศ	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2561	
• คณะท�างานออกข้อสอบ	กลั่นกรองข้อสอบ	และตัดสินผล 
	 การแข่งขัน	การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	 
	 ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2561
• คณะท�างานจัดการแข่งขันกรณีทางบัญชีระดับประเทศ 
	 ครั้งที่	2	ประจ�าปี	2561
• คณะท�างานจัดท�ากรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที่	2 
	 ประจ�าปี	2561	
• คณะทา�งานโครงการเครือข ่ายหลักสูตรทางการบัญช ี
	 ในประเทศไทย	(Thailand	Accounting	Program	Network)
ด้านมาตรฐานการบัญชี
• คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
• คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

Scan QR Code 
หรือ http://bit.ly/2VsmNdf 

เพื่อ Download 
รายนามคณะกรรมการ 

อนุกรรมการ	และคณะท�างาน
วาระปี	2560-2563

• คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงินระหว่างประเทศ
• คณะอนุกรรมการร่วมเพื่อจัดท�าแนวปฏิบัติทางบัญชีของ 
	 บริษัทในตลาดทุน
• คณะท�างานตดิตามและศกึษาผลกระทบมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงิน	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
• คณะท�างานศึกษาการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้
• คณะท�างานจัดท� ามาตรฐานการายงานทางการเงิน 
	 เรือ่ง	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใช้เป็นครัง้แรก
• คณะท�างานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช ้
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย
• คณะท�างานสอบทานการแปลร่างมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงิน
• คณะท�างานทบทวนแนวปฏบิตัทิางการบญัชสี�าหรบัการบนัทกึ 
	 บัญชีสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
• คณะท�างานสนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมและแนวทางแก้ไข 
	 ปัญหาจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่เครือ่งมอื 
	 ทางการเงิน
• คณะท�างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องเคร่ืองมือทางการเงิน 
	 (TFRS	9	Workshop)

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
• คณะกรรมการจรรยาบรรณ
• คณะอนุกรรมการสอบสวน
• คณะอนุกรรมการพิจารณาค�าอุทธรณ์ของผู้กล่าวหา
• คณะท�างานกลั่นกรองค�ากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน
• คณะท�างานปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณ		
• คณะท�างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษ 
	 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
• คณะท�างานพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษ 
	 ผู ้สอบบัญชีที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยไม่ปฏิบัติตาม 
	 ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงาน 
	 และการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 
	 พ.ศ.	2556
• คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
• คณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู ้จัดการอบรม 
	 หรือการประชุมสัมมนา	หลักสูตร	และวิทยากร

• คณะท�างานโครงการประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงนิ 
	 ไทย	(Dip	TFR)
• คณะท�างานโครงการพฒันาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบ 
	 ภายใน
• คณะท�างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี
• คณะท�างานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต	 
	 การฟอกเงิน	และการสนับสนุนการก่อการร้าย
• คณะท�างานจัดตั้งศูนย์ทดสอบวิชาชีพบัญชี
• คณะท�างานปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการอบรม 
	 หรือประชุมสัมมนา	หลักสูตรและวิทยากรของผู้สอบบัญช ี
	 และผู้ท�าบัญชี

ด้านต่างประเทศ
• คณะกรรมการก�ากับดูแล	(Monitoring	Committee)
• คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

ด้านอื่น ๆ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
• คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา 
	 สภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการดูแลการบริหารงบประมาณสนับสนุน 
	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการบัญช ี
	 พ.ศ.	2543	และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
• คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์
• คณะอนุกรรมการควบคุมก�ากับดูแลงานทะเบียน
• คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
• คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของสภาวิชาชีพบัญชี	
• คณะอนุกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
	 สารสนเทศ	สภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการตรวจรับงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
	 สารสนเทศ	สภาวิชาชีพบัญชี
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สรุปกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี
• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2547

• กฎกระทรวงก�าหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553  

 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2553

• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี มีดังนี้

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับที่ 4) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 
2547

(ฉบับที่ 5) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่ง 
การพ้นจากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการ 
หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อ�านาจหน้าที่ 
และการด�าเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
แต่ละด้าน พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 
2547

(ฉบับที่ 12) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
พ.ศ. 2549

19  มิถุนายน 
2549

(ฉบับที่ 14) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อ�านาจหน้าที่ 
และการพ้นจากต�าแหน่งของผู้ด�ารงต�าแหน่งอุปนายก 
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และต�าแหน่งอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก�าหนด พ.ศ. 2549

27  มิถุนายน 
2549

(ฉบับที่ 16) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่งการพ้น
จากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อ�านาจหน้าที่ และการด�าเนิน
การอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2550

27  ธันวาคม 
2550

(ฉบับที่ 21) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554

30 สิงหาคม 
2554

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2556 

6 พฤศจิกายน 
2556

ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556
27 ธันวาคม 

2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติ 
ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชี พ.ศ. 2556

27 ธันวาคม 
2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต พ.ศ. 2556 

27 ธันวาคม 
2556

ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556 
27 ธันวาคม 

2556

ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557

17 กรกฎาคม 
2557

ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก 
และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ีพ.ศ. 2557

17 กรกฎาคม 
2557

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พ.ศ. 2559

2 กันยายน 
2559

ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2561

27 พฤศจิกายน 
2561

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

27 พฤศจิกายน 
2561

• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรื่อง การก�าหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

16 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550 18 มิถุนายน 2550

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 17 ธันวาคม 2556
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สรุปกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี
• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2547

• กฎกระทรวงก�าหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553  

 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2553

• ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี มีดังนี้

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับที่ 4) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 
2547

(ฉบับที่ 5) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่ง 
การพ้นจากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการ 
หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อ�านาจหน้าที่ 
และการด�าเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
แต่ละด้าน พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 
2547

(ฉบับที่ 12) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
พ.ศ. 2549

19  มิถุนายน 
2549

(ฉบับที่ 14) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อ�านาจหน้าที่ 
และการพ้นจากต�าแหน่งของผู้ด�ารงต�าแหน่งอุปนายก 
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และต�าแหน่งอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก�าหนด พ.ศ. 2549

27  มิถุนายน 
2549

(ฉบับที่ 16) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่งการพ้น
จากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อ�านาจหน้าที่ และการด�าเนิน
การอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2550

27  ธันวาคม 
2550

(ฉบับที่ 21) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554

30 สิงหาคม 
2554

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2556 

6 พฤศจิกายน 
2556

ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556
27 ธันวาคม 

2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติ 
ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชี พ.ศ. 2556

27 ธันวาคม 
2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต พ.ศ. 2556 

27 ธันวาคม 
2556

ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556 
27 ธันวาคม 

2556

ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557

17 กรกฎาคม 
2557

ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก 
และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ีพ.ศ. 2557

17 กรกฎาคม 
2557

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พ.ศ. 2559

2 กันยายน 
2559

ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2561

27 พฤศจิกายน 
2561

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

27 พฤศจิกายน 
2561

• ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรื่อง การก�าหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

16 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550 18 มิถุนายน 2550

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 17 ธันวาคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับปรับปรุง	
2561	 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินระหว่างประเทศท่ีสิ้นสุดในวันที่	31	ธันวาคม	2560 
(Bound	Volume	2018	Consolidated	without	 early 
application)	จ�านวน		54		ฉบับ	

	 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี	 2561 
มีจ�านวน	4	ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระส�าคัญ	คือ	มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 	 28	 เรื่ อง 	 เงินลงทุนในบริษัทร ่วมและ 
การร่วมค้า	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 2 
เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	 4	 เรื่อง	สัญญาประกันภัย	ส่วนมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น	ๆ	 เป็นการปรับปรุงถ้อยค�า 
และการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
(ปรับปรุงการอ้างอิงปี	พ.ศ.)	 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างเป็น
สาระส�าคัญแต่อย่างใด

1 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2558)	

2
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน	

3
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	สินค้าคงเหลือ	

4
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	งบกระแสเงินสด	

5
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2561)	 
เรื่อง	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด	

6
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	 
เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	

7
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2561)	 
เรื่อง	ภาษีเงินได้

8
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2561)	 
เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

9
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2561)	 
เรื่อง	สัญญาเช่า	

10
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2561)	 
เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

11
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

12
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ

13
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม

14
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2561) 
เร่ือง	การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	

15
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
เมื่อออกจากงาน	

16
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

17
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

18
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561) 
เร่ือง	การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง	

19
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	ก�าไรต่อหุ้น	

20
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล	

21
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์

22
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ 
ที่อาจเกิดขึ้น	

23
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

24
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	

25
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2561) 
เรื่อง	เกษตรกรรม

26
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	

27
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การรวมธุรกิจ	

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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28
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	สัญญาประกันภัย	

29
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน
ที่ยกเลิก	

30
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การส�ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	

31
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน	

32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	งบการเงินรวม	

33
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การร่วมการงาน

34
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	

35
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2561)		
เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความ

38
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล		-		กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

39
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

40
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

41
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย

42
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่

36
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1	 
เรือ่ง	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก

37
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15 
เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

43
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์

44
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น 
จากการร้ือถอน	การบรูณะ	และหนีส้นิท่ีมลีกัษณะคล้ายคลึงกนั

45
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่

46
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน 
การรื้อถอน	การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

47

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561) 
เร่ือง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งินเฟ้อรุนแรง

48
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า

49
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ

50

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	14	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผล
ประโยชน์	ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้	ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

51
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	17	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด 
ให้เจ้าของ

52
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	20	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส�าหรับเหมืองผิวดิน

53
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	21	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง		เงินที่น�าส่งรัฐ

54
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	22 
เรื่อง	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ 
หรือจ่ายล่วงหน้า

การตีความ ฉบับใหม่

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
(Financial	 instrument)	 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดขึ้น 
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
ฉบับปรับปรุงปี 2561 (IFRS Bound Volume 2018) 
โดยจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 
หลังวันที่	 1	มกราคม	2563	ทั้งนี้อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวัน 
ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไปเท่านั้น

1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	 
เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน

2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	 
เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

3
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	 
เรื่อง	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	 
เรื่อง	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 
ต่างประเทศ

5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	19	 
เรื่อง	การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ	(NPAEs)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

1
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	101 
เรื่อง	หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	(ฉบับที่	11	เดิม)

2
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	103	 
เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร 
และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน	(ฉบับที่	27	เดิม)

3
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	104		(ปรับปรุง	2559)	 
เรื่อง	การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

4
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	105	(ปรับปรุง	2559) 
เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

5
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	106	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับกิจการ 
ที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน	(ฉบับที่	42	เดิม)

6
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	107	(ปรับปรุง	2559) 
เรือ่ง	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมอืทางการเงนิ

7
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
เรื่องที่	9	สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช�าระหนี้

มาตรฐานการบัญชีไทย

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

1
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับธุรกิจประกันภัยในการก�าหนด
ให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

2
แนวปฏิบตัทิางการบญัชสี�าหรบัการตัดรายการสนิทรพัย์ 
ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิ

3
แนวปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการ 
ของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

4
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล	
(STOCK	DIVIDEND)

5
แนวปฏิบตัทิางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสนิทรพัย์
ทางการเงนิ

6
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีส�าหรับ
สินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

7
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับกิจการที่เกี่ยวข้อง 
กับรัฐบาล

8
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจภายใต้ 
การควบคุมเดียวกัน

9 แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ

10 แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
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28
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	สัญญาประกันภัย	

29
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน
ที่ยกเลิก	

30
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การส�ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	

31
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน	

32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	งบการเงินรวม	

33
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การร่วมการงาน

34
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	

35
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2561)		
เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความ

38
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล		-		กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

39
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

40
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

41
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย

42
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่

36
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1	 
เร่ือง	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก

37
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15 
เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

43
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์

44
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น 
จากการรือ้ถอน	การบรูณะ	และหนีสิ้นท่ีมลีกัษณะคล้ายคลึงกนั

45
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่

46
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน 
การรื้อถอน	การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

47

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2561) 
เรือ่ง	การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง

48
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า

49
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ

50

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	14	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผล
ประโยชน์	ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้	ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2561)	
เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

51
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	17	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด 
ให้เจ้าของ

52
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	20	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส�าหรับเหมืองผิวดิน

53
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	21	
(ปรับปรุง	2561)	เรื่อง		เงินที่น�าส่งรัฐ

54
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	22 
เรื่อง	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ 
หรือจ่ายล่วงหน้า

การตีความ ฉบับใหม่

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
(Financial	 instrument)	 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดขึ้น 
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
ฉบับปรับปรุงปี 2561 (IFRS Bound Volume 2018) 
โดยจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ 
หลังวันที่	 1	มกราคม	2563	 ท้ังน้ีอนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวัน 
ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไปเท่านั้น

1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	 
เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน

2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	 
เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

3
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	 
เรื่อง	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	 
เรื่อง	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 
ต่างประเทศ

5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	19	 
เรื่อง	การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ	(NPAEs)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

1
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	101 
เรื่อง	หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	(ฉบับที่	11	เดิม)

2
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	103	 
เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร 
และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน	(ฉบับที่	27	เดิม)

3
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	104		(ปรับปรุง	2559)	 
เรื่อง	การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

4
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	105	(ปรับปรุง	2559) 
เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

5
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	106	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับกิจการ 
ที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน	(ฉบับที่	42	เดิม)

6
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	107	(ปรับปรุง	2559) 
เร่ือง	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมอืทางการเงนิ

7
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
เรื่องที่	9	สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช�าระหนี้

มาตรฐานการบัญชีไทย

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

1
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับธุรกิจประกันภัยในการก�าหนด
ให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

2
แนวปฏิบตัทิางการบญัชสี�าหรับการตัดรายการสนิทรัพย์ 
ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน

3
แนวปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการ 
ของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

4
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล	
(STOCK	DIVIDEND)

5
แนวปฏิบตัทิางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสนิทรัพย์
ทางการเงิน

6
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีส�าหรับ
สินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

7
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับกิจการที่เกี่ยวข้อง 
กับรัฐบาล

8
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจภายใต้ 
การควบคุมเดียวกัน

9 แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ

10 แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
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มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2015)

 » ฉบับท่ี 1 (ฉบับปรับปรงุ) เรือ่ง	ข้อก�าหนดในการเข้าสูห่ลกัสตูร 
	 วิชาชีพทางการบัญชี
 » ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะ 

	 เริ่มแรก	–	ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค
 » ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะ 

	 เริ่มแรก	–	ทักษะทางวิชาชีพ
 » ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะ 

	 เริ่มแรก	-	การประเมินความรู้	ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบ 
	 วิชาชีพ
 » ฉบับที่ 7 (ฉบับร่างใหม่) 	เรื่อง	 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 

	 ทางวิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี

1.	 บทน�าสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
2.	 แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ
3.	 ฉบับที่	 1	 เรื่อง	 ข้อก�าหนดเพื่อเข้าสู ่โปรแกรมการศึกษา 
	 ทางวิชาชีพบัญชี
4.	 ฉบบัที	่2	เรือ่ง	เนือ้หาของโปรแกรมการศกึษาทางวชิาชพีบญัชี
5.	 ฉบับที่	3	เรื่อง	ทักษะทางวิชาชีพ
6.	 ฉบับที่	4	เรื่อง	ค่านิยม	จรรยาบรรณ	และทัศนคติทางวิชาชีพ
7.	 ฉบับที่	5	เรื่อง	ข้อก�าหนดด้านประสบการณ์การท�างานจริง
8.	 ฉบับที่	6	เรื่อง	การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ
9.	 ฉบับที่	7	 เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ 
	 โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
10.	ฉบับที่	8	 เรื่อง	ข้อก�าหนดด้านสมรรถนะส�าหรับผู้ประกอบ 
	 วิชาชีพสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี 
มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น
 

และค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ

	 มาตรฐานการสอบบญัช	ีมาตรฐานงานสอบทาน	มาตรฐานงาน
ที่ให้ความเชื่อม่ัน	มาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง	แม่บทส�าหรับ
งานที่ให้ความเชื่อม่ัน	และค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(“มาตรฐานการสอบบัญชี”)	แปลมาจากมาตรฐานการสอบบัญช ี
ระหว่างประเทศของ	 the	 International	 Federation	of	 
Accountants	(IFAC)	

 ปัจจุบันมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเผยแพร่และบังคับใช้อยู่
ส�าหรับปี 2561 มีดังต่อไปนี้

1.	 มาตรฐานการสอบบัญชี		 	 จ�านวน	37	ฉบับ	
2.	 มาตรฐานงานสอบทาน		 	 จ�านวน	2	ฉบับ	
3.	 มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น		 จ�านวน	4	ฉบับ
4.	 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง		 จ�านวน	2	ฉบับ
5.	 แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น		จ�านวน	1	ฉบับ
6.	 ค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ	 จ�านวน	1	ฉบับ

มาตรฐานการสอบบัญชี ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1 200

วัตถุประสงค์โดยรวม 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

1	มกราคม	
2555

2 2102 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
1	มกราคม	

2555

3 2202 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
งบการเงิน

1	มกราคม	
2555

4 230 เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ
1	มกราคม	

2555

5 2402

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต 
ในการตรวจสอบงบการเงิน

1	มกราคม	
2555

6
250 

(ปรับปรุง)
การพิจารณากฎหมายและข้อบงัคับ 
ในการตรวจสอบงบการเงิน

15	ธันวาคม	
2561

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

7
2602 

(ปรับปรุง)
การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ 
ในการก�ากับดูแล

31	ธันวาคม	
2559

8 265

การสื่อสารข้อบกพร่องของ 
การควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ 
ในการก�ากับดูแลและผู้บริหาร 
ของกิจการ

1	มกราคม	
2555

9 300
การวางแผนการตรวจสอบ 
งบการเงิน

1	มกราคม	
2555

10
315	

(ปรับปรุง)

การระบุและประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	
โดยการท�าความเข้าใจกิจการ 
และสภาพแวดล้อมของกิจการ	

1	มกราคม	
2557

11 320
ความมีสาระส�าคัญในการวางแผน
และการปฏิบัติงานสอบบัญชี

1	มกราคม	
2555

12 330
วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชี 
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
ที่ได้ประเมินไว้

1	มกราคม	
2555

13 402
ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการ 
ใช้บริการขององค์กรอื่น

1	มกราคม	
2555

14 4502

การประเมินการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่าง
การตรวจสอบ

1	มกราคม	
2555

15 5002 หลักฐานการสอบบัญชี
1	มกราคม	

2555

16 501
หลักฐานการสอบบัญชี	–	 
ข้อพจิารณาเพิม่เติมเฉพาะรายการ

1	มกราคม	
2555

17 505
การขอค�ายืนยันจากบุคคล
ภายนอก

1	มกราคม	
2555

18 510
การตรวจสอบยอดยกมา 
ในการสอบบัญชีครั้งแรก

1	มกราคม	
2555

19 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
1	มกราคม	

2555

20 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
1	มกราคม	

2555

21 540

การตรวจสอบประมาณการ 
ทางบัญชี	รวมถึงประมาณการ 
ทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1	มกราคม	
2555

22 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1	มกราคม	

2555

23 560
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ 
ในงบการเงิน

1	มกราคม	
2555

24
570	

(ปรับปรุง)
การด�าเนินงานต่อเนื่อง

31	ธันวาคม	
2559

25 580 หนังสือรับรอง
1	มกราคม	

2555

26 600
ข้อพจิารณาพเิศษ	–	การตรวจสอบ 
งบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึง
งานของผู้สอบบัญชีอื่น

1	มกราคม	
2555

27
610	

(ปรับปรุง)
การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน	

1	มกราคม	
2557

28 620
การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ 
ของผู้สอบบัญชี

1	มกราคม	
2555

29
700	

(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นและ 
การรายงานต่องบการเงิน

31	ธันวาคม	
2559

30 701
การส่ือสารเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ 
ในรายงานของผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต

31	ธันวาคม	
2559

31
705	

(ปรับปรุง)

การแสดงความเห็นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31	ธันวาคม	
2559

32
706	

(ปรับปรุง)

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และ
วรรคเรื่องอื่นในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31	ธันวาคม	
2559

33 710
ข้อมูลเปรียบเทียบ	-	ตัวเลข 
เปรียบเทยีบและงบการเงินเปรียบเทยีบ

1	มกราคม	
2555

34
720	

(ปรับปรุง)
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับข้อมูลอื่น

31	ธันวาคม	
2559

35
800	

(ปรับปรุง)

ข้อพจิารณาพเิศษ	–	การตรวจสอบ 
งบการเงินที่จัดท�าตามแม่บท 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

31	ธันวาคม	
2559

36
805	

(ปรับปรุง)

ข้อพจิารณาพเิศษ	–	การตรวจสอบ 
งบการเงินงบใดงบหนึ่ง 
และการตรวจสอบเฉพาะส่วน
ประกอบ	หรือบัญชี	หรือรายการ
ในงบการเงิน

31	ธันวาคม	
2559

37
810	

(ปรับปรุง)
งานการรายงานต่องบการเงิน
อย่างย่อ

31	ธันวาคม	
2559
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มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2015)

 » ฉบบัที ่1 (ฉบับปรับปรงุ) เรือ่ง	ข้อก�าหนดในการเข้าสูห่ลกัสตูร 
	 วิชาชีพทางการบัญชี
 » ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะ 

	 เริ่มแรก	–	ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค
 » ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะ 

	 เริ่มแรก	–	ทักษะทางวิชาชีพ
 » ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง)	เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะ 

	 เริ่มแรก	-	การประเมินความรู้	ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ 
	 วิชาชีพ
 » ฉบับที่ 7 (ฉบับร่างใหม่) 	เรื่อง	 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 

	 ทางวิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี

1.	 บทน�าสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
2.	 แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ
3.	 ฉบับที่	 1	 เรื่อง	 ข้อก�าหนดเพื่อเข้าสู ่โปรแกรมการศึกษา 
	 ทางวิชาชีพบัญชี
4.	 ฉบบัที	่2	เรือ่ง	เนือ้หาของโปรแกรมการศกึษาทางวชิาชพีบญัชี
5.	 ฉบับที่	3	เรื่อง	ทักษะทางวิชาชีพ
6.	 ฉบับที่	4	เรื่อง	ค่านิยม	จรรยาบรรณ	และทัศนคติทางวิชาชีพ
7.	 ฉบับที่	5	เรื่อง	ข้อก�าหนดด้านประสบการณ์การท�างานจริง
8.	 ฉบับที่	6	เรื่อง	การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ
9.	 ฉบับที่	7	 เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ 
	 โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
10.	ฉบับที่	8	 เรื่อง	ข้อก�าหนดด้านสมรรถนะส�าหรับผู้ประกอบ 
	 วิชาชีพสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี 
มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น
 

และค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ

	 มาตรฐานการสอบบญัช	ีมาตรฐานงานสอบทาน	มาตรฐานงาน
ที่ให้ความเชื่อม่ัน	มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง	แม่บทส�าหรับ
งานที่ให้ความเช่ือม่ัน	และค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(“มาตรฐานการสอบบัญชี”)	แปลมาจากมาตรฐานการสอบบัญช ี
ระหว่างประเทศของ	 the	 International	 Federation	of	 
Accountants	(IFAC)	

 ปัจจุบันมาตรฐานการสอบบัญชีที่เผยแพร่และบังคับใช้อยู่
ส�าหรับปี 2561 มีดังต่อไปนี้

1.	 มาตรฐานการสอบบัญชี		 	 จ�านวน	37	ฉบับ	
2.	 มาตรฐานงานสอบทาน		 	 จ�านวน	2	ฉบับ	
3.	 มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น		 จ�านวน	4	ฉบับ
4.	 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง		 จ�านวน	2	ฉบับ
5.	 แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น		จ�านวน	1	ฉบับ
6.	 ค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ	 จ�านวน	1	ฉบับ

มาตรฐานการสอบบัญชี ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1 200

วัตถุประสงค์โดยรวม 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

1	มกราคม	
2555

2 2102 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
1	มกราคม	

2555

3 2202 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
งบการเงิน

1	มกราคม	
2555

4 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ
1	มกราคม	

2555

5 2402

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต 
ในการตรวจสอบงบการเงิน

1	มกราคม	
2555

6
250 

(ปรับปรุง)
การพจิารณากฎหมายและข้อบงัคับ 
ในการตรวจสอบงบการเงิน

15	ธันวาคม	
2561

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

7
2602 

(ปรับปรุง)
การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ 
ในการก�ากับดูแล

31	ธันวาคม	
2559

8 265

การสื่อสารข้อบกพร่องของ 
การควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ 
ในการก�ากับดูแลและผู้บริหาร 
ของกิจการ

1	มกราคม	
2555

9 300
การวางแผนการตรวจสอบ 
งบการเงิน

1	มกราคม	
2555

10
315	

(ปรับปรุง)

การระบุและประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	
โดยการท�าความเข้าใจกิจการ 
และสภาพแวดล้อมของกิจการ	

1	มกราคม	
2557

11 320
ความมีสาระส�าคัญในการวางแผน
และการปฏิบัติงานสอบบัญชี

1	มกราคม	
2555

12 330
วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชี 
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
ที่ได้ประเมินไว้

1	มกราคม	
2555

13 402
ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการ 
ใช้บริการขององค์กรอื่น

1	มกราคม	
2555

14 4502

การประเมินการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่าง
การตรวจสอบ

1	มกราคม	
2555

15 5002 หลักฐานการสอบบัญชี
1	มกราคม	

2555

16 501
หลักฐานการสอบบัญชี	–	 
ข้อพจิารณาเพิม่เตมิเฉพาะรายการ

1	มกราคม	
2555

17 505
การขอค�ายืนยันจากบุคคล
ภายนอก

1	มกราคม	
2555

18 510
การตรวจสอบยอดยกมา 
ในการสอบบัญชีครั้งแรก

1	มกราคม	
2555

19 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
1	มกราคม	

2555

20 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
1	มกราคม	

2555

21 540

การตรวจสอบประมาณการ 
ทางบัญชี	รวมถึงประมาณการ 
ทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1	มกราคม	
2555

22 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1	มกราคม	

2555

23 560
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ 
ในงบการเงิน

1	มกราคม	
2555

24
570	

(ปรับปรุง)
การด�าเนินงานต่อเนื่อง

31	ธันวาคม	
2559

25 580 หนังสือรับรอง
1	มกราคม	

2555

26 600
ข้อพิจารณาพิเศษ	–	การตรวจสอบ 
งบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึง
งานของผู้สอบบัญชีอื่น

1	มกราคม	
2555

27
610	

(ปรับปรุง)
การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน	

1	มกราคม	
2557

28 620
การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ 
ของผู้สอบบัญชี

1	มกราคม	
2555

29
700	

(ปรับปรุง)
การแสดงความเห็นและ 
การรายงานต่องบการเงิน

31	ธันวาคม	
2559

30 701
การสือ่สารเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ 
ในรายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต

31	ธันวาคม	
2559

31
705	

(ปรับปรุง)

การแสดงความเห็นแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31	ธันวาคม	
2559

32
706	

(ปรับปรุง)

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และ
วรรคเรื่องอื่นในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31	ธันวาคม	
2559

33 710
ข้อมูลเปรียบเทียบ	-	ตัวเลข 
เปรยีบเทยีบและงบการเงนิเปรยีบเทยีบ

1	มกราคม	
2555

34
720	

(ปรับปรุง)
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับข้อมูลอื่น

31	ธันวาคม	
2559

35
800	

(ปรับปรุง)

ข้อพิจารณาพิเศษ	–	การตรวจสอบ 
งบการเงินที่จัดท�าตามแม่บท 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

31	ธันวาคม	
2559

36
805	

(ปรับปรุง)

ข้อพิจารณาพิเศษ	–	การตรวจสอบ 
งบการเงินงบใดงบหนึ่ง 
และการตรวจสอบเฉพาะส่วน
ประกอบ	หรือบัญชี	หรือรายการ
ในงบการเงิน

31	ธันวาคม	
2559

37
810	

(ปรับปรุง)
งานการรายงานต่องบการเงิน
อย่างย่อ

31	ธันวาคม	
2559

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ
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มาตรฐานงานสอบทาน

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1
24002 

(ปรับปรุง)

งานการสอบทานงบการเงิน	 
(โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)	

1	มกราคม	
2559

2 2410
การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต 
ของกิจการ

1	มกราคม	
2555

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1
30002 

(ปรับปรุง)

งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือ
จากการตรวจสอบหรอืการสอบทาน 
ข้อมูลทางการเงินในอดีต

1	กรกฎาคม	
2559

2 3400
การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน 
ที่เกี่ยวกับอนาคต

1	มกราคม	
2555

3 34021, 2 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อ 
การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

1	มกราคม	
2555

4 34201

งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงาน
ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
เสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน

30	มิถุนายน	
2557

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1 4400
งานการปฏิบัติงานตามวิธีการ
ที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงิน

1	มกราคม	
2555

2
44102 

(ปรับปรุง)
งานการรวบรวมข้อมูล

1	มกราคม	
2559

แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1
FRAMEWORK 

(ปรับปรุง)
แม่บทส�าหรับงานที่ให้ 
ความเชื่อมั่น

1	กรกฎาคม	
2559

ค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1 1000
ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบ 
เครื่องมือทางการเงิน

2557

	 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของไทย	แปลมาจากมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพระหว่างประเทศของ	 the	 International	
Federation	of	Accountants	(IFAC)	ปัจจบุนัเผยแพร่อยูจ่�านวน	
1	ฉบับ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	1	มกราคม	2557	ซึ่งเป็นฉบับ
ปรับปรุงล่าสุด

ล�าดับ ชื่อมาตรฐาน

1
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ	ฉบับที่	1	การควบคุมคุณภาพ
ส�าหรับส�านกังานทีใ่ห้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทาน
งบการเงิน	และงานให้ความเชือ่ม่ันอ่ืนตลอดจนบริการเกีย่วเน่ือง2

1 ปรับปรุงตามบทแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อม่ัน  
  รหัส 3000
2 ปรับปรุงตามบทแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250      

  (ปรับปรุง)

          

สถานท่ีตั้งและข้อมูลการติดต่อ
ส�านักงานใหญ่ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ตัง้ส�านกังาน เลขท่ี 133 
อาคารสภาวชิาชีพบญัชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์02 685 2500
โทรสาร 02 685 2501

www.tfac.or.th   

tfac@tfac.or.th

https://www.facebook.com/tfac.family

@tfac.family 

ส่วนงานทะเบียน

 ต่อ 2524 - 25, 2529 - 30,  
          2532

 tfacmember@tfac.or.th

ส่วนงานก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม

 ต่อ 2511, 2531, 2561, 2574,  
          2584

 cpd@tfac.or.th

ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี

 ต่อ 2580, 2581  cpaexam@tfac.or.th

ส่วนงานบริการสมาชิก (Call Center)

 ต่อ 2500, 2502  tfac_service@tfac.or.th

ส่วนงานปฏิบัติการอบรม

 ต่อ 2509, 2555 - 60, 2572  training@tfac.or.th

ส่วนงานอ�านวยการ

 ต่อ 2519, 2503  general-admin@tfac.or.th

ส่วนงานสื่อสารองค์กร

 ต่อ 2514, 2567  pr@tfac.or.th

ส่วนงานบัญชี

 ต่อ 2541 - 2542  tfac-account@tfac.or.th

ส่วนงานการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ากับภาษี)

 ต่อ 2523, 2544  finance@tfac.or.th

ส่วนงานจัดการ

 ต่อ 2549 - 50, 2552, 2575  administration@tfac.or.th

ส่วนงานวิศวกรรมระบบอาคารและความปลอดภัย

 ต่อ 2512, 2521  tfac-engineering@tfac.or.th

ส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 ต่อ 2564, 2566  it@tfac.or.th

ส่วนงานโครงสร้างเทคโนโลยีและเครือข่าย

 ต่อ 2528, 2535  it@tfac.or.th

ส่วนงานบุคคล

 ต่อ 2545, 2527  hr@tfac.or.th

ส่วนงานกฎหมาย

 ต่อ 2520, 2586  law@tfac.or.th

ส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

 ต่อ 2516, 2585, 2587 - 89

ด้านมาตรฐานการบัญชี

 ต่อ 2533, 2536, 2571  academic-tfac@tfac.or.th

ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี

 ต่อ 2553, 2563, 2598  auditing@tfac.or.th

ด้านพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี

 ต่อ 2553, 2563, 2598  tsqc1@tfac.or.th

ด้านงานต่างประเทศ 

 ต่อ 2573  foreign-affairs@tfac.or.th

ส่วนงานเลขานุการมาตรฐานวิชาชีพ

 ต่อ 2562, 2565, 2592, 2570

ส่วนงานเลขานุการ (วิชาชีพด้านอื่น ๆ) 

 ต่อ 2568, 2569, 2573, 2577, 2578, 2579

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายเลขานุการ

166 TFAC Annual Report 2018



มาตรฐานงานสอบทาน

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1
24002 

(ปรับปรุง)

งานการสอบทานงบการเงิน	 
(โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)	

1	มกราคม	
2559

2 2410
การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
ของกิจการ

1	มกราคม	
2555

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1
30002 

(ปรับปรุง)

งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือ
จากการตรวจสอบหรือการสอบทาน 
ข้อมูลทางการเงินในอดีต

1	กรกฎาคม	
2559

2 3400
การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน 
ที่เกี่ยวกับอนาคต

1	มกราคม	
2555

3 34021, 2 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อ 
การควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

1	มกราคม	
2555

4 34201

งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงาน
ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
เสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน

30	มิถุนายน	
2557

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1 4400
งานการปฏิบัติงานตามวิธีการ
ที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงิน

1	มกราคม	
2555

2
44102 

(ปรับปรุง)
งานการรวบรวมข้อมูล

1	มกราคม	
2559

แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1
FRAMEWORK 

(ปรับปรุง)
แม่บทส�าหรับงานที่ให้ 
ความเชื่อมั่น

1	กรกฎาคม	
2559

ค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ

ล�าดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันถือปฏิบัติ

1 1000
ข้อพจิารณาเฉพาะในการตรวจสอบ 
เครื่องมือทางการเงิน

2557

	 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของไทย	แปลมาจากมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพระหว่างประเทศของ	 the	 International	
Federation	of	Accountants	(IFAC)	ปัจจบุนัเผยแพร่อยูจ่�านวน	
1	ฉบับ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	1	มกราคม	2557	 ซ่ึงเป็นฉบับ
ปรับปรุงล่าสุด

ล�าดับ ชื่อมาตรฐาน

1
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ	ฉบับที่	1	การควบคุมคุณภาพ
ส�าหรับส�านกังานท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทาน
งบการเงนิ	และงานให้ความเชือ่ม่ันอืน่ตลอดจนบรกิารเกีย่วเน่ือง2

1 ปรับปรุงตามบทแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานท่ีให้ความเชื่อมั่น  
  รหัส 3000
2 ปรับปรุงตามบทแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250      

  (ปรับปรุง)

          

สถานท่ีตั้งและข้อมูลการติดต่อ
ส�านักงานใหญ่ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ตัง้ส�านักงาน เลขท่ี 133 
อาคารสภาวชิาชีพบญัชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์02 685 2500
โทรสาร 02 685 2501

www.tfac.or.th   

tfac@tfac.or.th

https://www.facebook.com/tfac.family

@tfac.family 

ส่วนงานทะเบียน

 ต่อ 2524 - 25, 2529 - 30,  
          2532

 tfacmember@tfac.or.th

ส่วนงานก�ากับดูแลหน่วยงานอบรม

 ต่อ 2511, 2531, 2561, 2574,  
          2584

 cpd@tfac.or.th

ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี

 ต่อ 2580, 2581  cpaexam@tfac.or.th

ส่วนงานบริการสมาชิก (Call Center)

 ต่อ 2500, 2502  tfac_service@tfac.or.th

ส่วนงานปฏิบัติการอบรม

 ต่อ 2509, 2555 - 60, 2572  training@tfac.or.th

ส่วนงานอ�านวยการ

 ต่อ 2519, 2503  general-admin@tfac.or.th

ส่วนงานสื่อสารองค์กร

 ต่อ 2514, 2567  pr@tfac.or.th

ส่วนงานบัญชี

 ต่อ 2541 - 2542  tfac-account@tfac.or.th

ส่วนงานการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ากับภาษี)

 ต่อ 2523, 2544  finance@tfac.or.th

ส่วนงานจัดการ

 ต่อ 2549 - 50, 2552, 2575  administration@tfac.or.th

ส่วนงานวิศวกรรมระบบอาคารและความปลอดภัย

 ต่อ 2512, 2521  tfac-engineering@tfac.or.th

ส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 ต่อ 2564, 2566  it@tfac.or.th

ส่วนงานโครงสร้างเทคโนโลยีและเครือข่าย

 ต่อ 2528, 2535  it@tfac.or.th

ส่วนงานบุคคล

 ต่อ 2545, 2527  hr@tfac.or.th

ส่วนงานกฎหมาย

 ต่อ 2520, 2586  law@tfac.or.th

ส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

 ต่อ 2516, 2585, 2587 - 89

ด้านมาตรฐานการบัญชี

 ต่อ 2533, 2536, 2571  academic-tfac@tfac.or.th

ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี

 ต่อ 2553, 2563, 2598  auditing@tfac.or.th

ด้านพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี

 ต่อ 2553, 2563, 2598  tsqc1@tfac.or.th

ด้านงานต่างประเทศ 

 ต่อ 2573  foreign-affairs@tfac.or.th

ส่วนงานเลขานุการมาตรฐานวิชาชีพ

 ต่อ 2562, 2565, 2592, 2570

ส่วนงานเลขานุการ (วิชาชีพด้านอื่น ๆ) 

 ต่อ 2568, 2569, 2573, 2577, 2578, 2579

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายเลขานุการ
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สถานท่ีตั้งและข้อมูลการติดต่อส�านักงานสาขา 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ศุทธชัย

ที่ตั้ง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Email khonkean@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 043 347 742, โทรสาร 043 347 742, มือถือ 081 965 2281
และ 092 263 9694

พื้นที่ปฏิบัติการ ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวล�าภู, เลย

ส�ำนักงำนสำขำ
ขอนแก่น 

ประธาน นางสาวศิรดา  จารุตกานนท์

ที่ตั้ง
ห้อง BBS101 (B) อาคารเฉลมิพระเกยีรติ คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว 
มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20131

Email 
Website

chonburi@tfac.or.th Chonburi001@outlook.co.th  
www.fapchonburi.buu.ac.th

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 038 394 363, มือถือ 092 892 9009

พื้นที่ปฏิบัติการ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

ประธาน รองศาสตราจารย์บุญสวาท  พฤกษิกานนท์

ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Email 
Website

chiangmai@tfac.or.th, fap.chaingmai@gmail.com
www.fapchiangmai.com

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 053 944 922, โทรสาร 053 892 686
มือถือ 087 178 4514 และ 081 882 6780

พื้นที่ปฏิบัติการ เชียงใหม่, ล�าพูน, ล�าปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน

ประธาน รองศาสตราจารย์สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์

ที่ตั้ง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Email khorat@tfac.or.th, kedchada@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 044 233 000 ต่อ 3610-3616, โทรสาร 044 233 076,  
มือถือ 082 422 2956

พื้นที่ปฏิบัติการ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว

ส�ำนักงำนสำขำ
ชลบุรี

ส�ำนักงำนสำขำ
เชียงใหม่

ส�ำนักงำนสำขำ
นครรำชสีมำ

ประธาน นางธนพร กุศลธรรมรัตน์

ที่ตั้ง เลขที่ 89/11 ถ.มาตุลี ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Email nakornsawan@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 056 226 402, โทรสาร 056 228 466
มือถือ 083 954 1495, และ 081 379 0296

พื้นที่ปฏิบัติการ นครสวรรค์, อุทัยธานี, ก�าแพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

ที่ตั้ง
ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Email songkhla@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 074 558 912, โทรสาร 074 558 851
มือถือ 062 968 4075, 086 268 4075 และ081 969 1551

พื้นที่ปฏิบัติการ สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี

ประธาน นางสาวกัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล

ที่ตั้ง
อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

Email surattanee@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 077 913 369, มือถือ 093 549 5541 และ 086 000 1608 

พื้นที่ปฏิบัติการ สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช

ประธาน นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์

ที่ตั้ง 26/227 หมู่ที่ 9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Email phuket@tfac.or.th, yapromjinda@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ มือถือ 081 892 8747 และ 082 484 9113 

พื้นที่ปฏิบัติการ ภูเก็ต, กระบี่, พังงา

ส�ำนักงำนสำขำ
นครสวรรค์

ส�ำนักงำนสำขำ
สงขลำ

ส�ำนักงำนสำขำ
สุรำษฎร์ธำนี

ส�ำนักงำนสำขำ
ภูเก็ต
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สถานท่ีตั้งและข้อมูลการติดต่อส�านักงานสาขา 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ศุทธชัย

ที่ตั้ง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Email khonkean@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 043 347 742, โทรสาร 043 347 742, มือถือ 081 965 2281
และ 092 263 9694

พื้นที่ปฏิบัติการ ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวล�าภู, เลย

ส�ำนักงำนสำขำ
ขอนแก่น 

ประธาน นางสาวศิรดา  จารุตกานนท์

ที่ตั้ง
ห้อง BBS101 (B) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว 
มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20131

Email 
Website

chonburi@tfac.or.th Chonburi001@outlook.co.th  
www.fapchonburi.buu.ac.th

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 038 394 363, มือถือ 092 892 9009

พื้นที่ปฏิบัติการ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

ประธาน รองศาสตราจารย์บุญสวาท  พฤกษิกานนท์

ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Email 
Website

chiangmai@tfac.or.th, fap.chaingmai@gmail.com
www.fapchiangmai.com

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 053 944 922, โทรสาร 053 892 686
มือถือ 087 178 4514 และ 081 882 6780

พื้นที่ปฏิบัติการ เชียงใหม่, ล�าพูน, ล�าปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน

ประธาน รองศาสตราจารย์สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์

ที่ตั้ง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Email khorat@tfac.or.th, kedchada@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 044 233 000 ต่อ 3610-3616, โทรสาร 044 233 076,  
มือถือ 082 422 2956

พื้นที่ปฏิบัติการ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว

ส�ำนักงำนสำขำ
ชลบุรี

ส�ำนักงำนสำขำ
เชียงใหม่

ส�ำนักงำนสำขำ
นครรำชสีมำ

ประธาน นางธนพร กุศลธรรมรัตน์

ที่ตั้ง เลขที่ 89/11 ถ.มาตุลี ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Email nakornsawan@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 056 226 402, โทรสาร 056 228 466
มือถือ 083 954 1495, และ 081 379 0296

พื้นที่ปฏิบัติการ นครสวรรค์, อุทัยธานี, ก�าแพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

ที่ตั้ง
ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Email songkhla@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 074 558 912, โทรสาร 074 558 851
มือถือ 062 968 4075, 086 268 4075 และ081 969 1551

พื้นที่ปฏิบัติการ สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี

ประธาน นางสาวกัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล

ที่ตั้ง
อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

Email surattanee@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 077 913 369, มือถือ 093 549 5541 และ 086 000 1608 

พื้นที่ปฏิบัติการ สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช

ประธาน นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์

ที่ตั้ง 26/227 หมู่ที่ 9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Email phuket@tfac.or.th, yapromjinda@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ มือถือ 081 892 8747 และ 082 484 9113 

พื้นที่ปฏิบัติการ ภูเก็ต, กระบี่, พังงา

ส�ำนักงำนสำขำ
นครสวรรค์

ส�ำนักงำนสำขำ
สงขลำ

ส�ำนักงำนสำขำ
สุรำษฎร์ธำนี

ส�ำนักงำนสำขำ
ภูเก็ต
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ประธาน นายสมชัย  ปรีดาสันติ์

ที่ตั้ง
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000

Email ubon@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์  045 209 040, โทรสาร  045 209 040 มอืถือ 081 321 6066

พื้นที่ปฏิบัติการ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อ�านาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ

ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

ที่ตั้ง
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Email mahasarakham@tfac.or.th, Seerungrat.s@acc.msu.ac.th

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 043 754 333 ต่อ 3444, โทรสาร 043 754 425 
มือถือ 086 234 6932, 085 855 6926 และ 061 646 5791 

พื้นที่ปฏิบัติการ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา

ที่ตั้ง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วทิยาเขตระยอง 19 หมู ่11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

Email rayong@tfac.or.th, focusaudit@gmail.com

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 038 627 021 มือถือ 081 910 9994 และ 081 574 8353

พื้นที่ปฏิบัติการ ระยอง, จันทบุรี, ตราด

ประธาน ดร.ศิรัตน์  สนชัย

ที่ตั้ง
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Email phitsanulok@tfac.or.th, fap.phitsanulok@gmail.com

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 055 964 941 โทรสาร  055 964 800 
มือถือ 089 707 6539 และ 081 532 1166

พื้นที่ปฏิบัติการ พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

ส�ำนักงำนสำขำ
อุบลรำชธำนี

ส�ำนักงำนสำขำ
มหำสำรคำม

ส�ำนักงำนสำขำ
ระยอง

ส�ำนักงำนสำขำ
พิษณุโลก
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ประธาน นายสมชัย  ปรีดาสันติ์

ที่ตั้ง
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000

Email ubon@tfac.or.th

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์  045 209 040, โทรสาร  045 209 040 มอืถอื 081 321 6066

พื้นที่ปฏิบัติการ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อ�านาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ

ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

ที่ตั้ง
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Email mahasarakham@tfac.or.th, Seerungrat.s@acc.msu.ac.th

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 043 754 333 ต่อ 3444, โทรสาร 043 754 425 
มือถือ 086 234 6932, 085 855 6926 และ 061 646 5791 

พื้นที่ปฏิบัติการ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา

ที่ตั้ง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วทิยาเขตระยอง 19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

Email rayong@tfac.or.th, focusaudit@gmail.com

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 038 627 021 มือถือ 081 910 9994 และ 081 574 8353

พื้นที่ปฏิบัติการ ระยอง, จันทบุรี, ตราด

ประธาน ดร.ศิรัตน์  สนชัย

ที่ตั้ง
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Email phitsanulok@tfac.or.th, fap.phitsanulok@gmail.com

เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 055 964 941 โทรสาร  055 964 800 
มือถือ 089 707 6539 และ 081 532 1166

พื้นที่ปฏิบัติการ พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

ส�ำนักงำนสำขำ
อุบลรำชธำนี

ส�ำนักงำนสำขำ
มหำสำรคำม

ส�ำนักงำนสำขำ
ระยอง

ส�ำนักงำนสำขำ
พิษณุโลก










