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เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน

ผมในนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี นับเป็นเวลาประมาณ 

หนึ่งปีตั้งแต่ได้รับการเลือกต้ัง ได้วางเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนา เสริมสร้างความรู้และยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นที่

ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับมาตรฐานสากล สร้างสรรค์การทำางานร่วมกันกับหน่วยงานกำากับดูแลในการพัฒนานักบัญชี

ให้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เสริมสร้างทักษะนักบัญชีให้เป็นมืออาชีพและมีแนวคิดทันสมัย รวมทั้งการให้บริการด้วย 

จิตสาธารณะ มีความเข้าใจในวิชาชีพบัญชีตามพันธกิจที่กำาหนด

ในปี 2554 สภาพเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การดำาเนินธุรกิจ สภาวะ

ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีต้อง

มีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในด้าน

การยกระดับทักษะของนักบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากในการกำาหนด

มาตรฐานวชิาชีพใหน้กับญัชีใชเ้ปน็แนวทางใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ สำาหรบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) ให้ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอย่าง

เต็มรูปแบบ (Full IFRS/TFRS) ส่วนกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ให้ใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่ลดความยุ่งยากซับซ้อนจากแนวคิดในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยให้

ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2554 เป็นต้นไป สำาหรับมาตรฐานการสอบบัญชีได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีสากลของ IFAC (ISA) ทั้งหมดแล้ว รวมถึงการพัฒนา 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (IFAC Code of 

Ethics) นอกจากนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้นำามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 

(IES) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้านการบัญชีให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลด้วย

เพื่ อ ให้ ผู้ประกอบวิชา ชีพบัญชีสามารถปรับตั ว เข้า สู่  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงจะมาถึงในปี 2558 

สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ศึกษา รวบรวม และสร้างฐานข้อมูล

อาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาชีพบัญชีเพื่อ

เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ

สารจากนายก
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วิชาชีพบัญชีให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยได้มีการจัดสัมมนาใหญ่ นักบัญชีเพื่อการก้าวสู่ AEC เพื่อกระตุ้นให้

นกับญัชีเหน็ความสำาคญั และมแีผนการให้ความรูใ้นเรือ่งนีอ้ยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในกรงุเทพมหานครและตา่งจงัหวัด ทัง้นีส้ภาวิชาชพีบญัชี

ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน (AFA) รวมทั้งคณะกรรมการประสานงานด้านการบริการ (ASEAN Coordination 

Committee on Service : CCS) อย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องของการบริการสมาชิกซึ่งเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำาคัญมากนั้น ได้มีการเร่งปรับองค์กรในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ การดำาเนินงานภายในให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น 

โดยในอนาคตอันใกล้ สมาชิกจะสามารถทำาธุรกรรมกับสภาวิชาชีพบัญชีผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ

ความรูแ้กส่มาชกิผา่นสือ่อเิลค็ทรอนกิสเ์พือ่ใหร้บัรูข้า่วสารหรอืเชือ่มโยงขอ้มลูวชิาชพีบญัชไีดอ้ยา่งรวดเรว็ ขณะนี ้สภาวชิาชพีบญัช ี

ไดมี้การร่วมมือกบักรมพฒันาธรุกจิการคา้อยา่งใกลช้ดิในการจัดทำาฐานขอ้มูลผูท้ำาบญัชีและผูส้อบบญัชี เพือ่ใหเ้กดิการทำางานรว่มกนั  

ลดการทำางานที่ซ้ำาซ้อน สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่าง

การปรับปรุงและจัดหมวดหมู่ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่มีอยู่ 21 ฉบับ เพื่อให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจและนำาไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งจะ

ทำาใหส้มาชกิไดร้บัความสะดวกมากขึน้ รวมทัง้การศกึษาโครงการเพิม่ศนูยก์ารทดสอบผูส้อบบญัชเีพือ่อำานวยความสะดวกแกส่มาชกิ

ในส่วนภูมิภาค

สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2554 ของสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้จัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)  

มีรายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่าย จำานวน 2.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 11.3 ล้านบาท สาเหตุหลัก

สืบเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยช่วงปลายปี ที่ส่งผลให้ต้องยกเลิกการอบรมต่างๆ ที่ปกติจะมีการอบรมสัมมนาค่อนข้างมาก

ช่วงปลายปี รวมท้ังการต้องเลื่อนการทดสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในช่วงดังกล่าว นอกจากนั้น  

ยงัไดม้โีปรแกรมแจกบตัรสทิธิพเิศษเพือ่คืนทนุใหแ้กส่มาชกิเปน็มูลคา่ถงึประมาณ 14.4 ลา้นบาท ซึง่สภาวชิาชพีบญัชไีดต้ัง้ค่าใช้จ่าย

สง่เสรมิการขายจากการแจกบตัรดงักลา่วเปน็เงนิ 7.6 ล้านบาท อยา่งไรกต็าม สภาวชิาชีพบญัชีไดจ้ดัสัมมนาภายใตโ้ครงการนกับญัชี

ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม เพ่ือระดมเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมอบให้แก่สภากาชาดไทย โดยโครงการดังกล่าว

ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในการเข้าสัมมนาเพื่อร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในการบริจาคเงินครั้งนี้เป็นจำานวนมาก

ผมมีความยินดีที่จะแจ้งสมาชิกทุกท่านว่า ในปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้จ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งกู้มาสำาหรับการซื้อ

ที่ดินและปรับปรุงอาคารสำานักงานปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำาหรับเรื่องอาคารสำานักงานเดิมท่ีสามเสนและท่ีดินเปล่าบริเวณ 

สี่แยกเชิงสะพานซังฮี้นั้น กำาลังอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดกับสถาบันการศึกษาเพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สุดท้ายนี้ ผมในนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำางานตลอดจน

พนักงานทุกคนภายใต้สภาวิชาชีพบัญชี ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนและมีความเช่ือม่ันในคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บัญชีที่จะบริหาร และดำาเนินงานโครงการ กิจกรรม และแผนงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสภาวิชาชีพบัญชีให้ก้าวสู่ระดับ

สากลด้วยความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีโดยรวมต่อไป

 (นายพิชัย ชุณหวชิร)

 นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โครงสร้างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
(มาตรา 59)

สภาวิชาชีพบัญชี
(มาตรา 6)

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
(มาตรา 50)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
(มาตรา 22)

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน
(มาตรา 32)

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี
(มาตรา 33)

•	ปลัดกระทรวงพาณิชย์
•	ผู้ว่าการสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
•	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ
	 กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	อธิบดีกรมสรรพากร
•	เลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
	 และส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั

•	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	2	คน
•	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย	1	คน
•	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
•	นายกสภาวิชาชีพบัญชี
•	ประธานสภาอุตสาหกรรม
	 แห่งประเทศไทย
•	ประธานสมาคมธนาคารไทย
•	ประธานกรรมการหอการค้าไทย

1.	ด้านการทำาบัญชี
2.	ด้านการสอบบัญชี
3.	ด้านการบัญชีบริหาร
4.	ด้านการวางระบบบัญชี
5.	ด้านการบัญชีภาษีอากร
6.	ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

•	ผู้ทรงคุณวุฒิ	7-11	คน	(แต่งตั้ง)
•	ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ
	 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
•	ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
•	ผู้แทนกรมสรรพากร
•	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
•	ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
•	ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 (รวม	13-17	คน)

(รวม 14 คน)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี	(เลือกตั้ง)
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	6	ด้าน	(เลือกตั้ง)	6	คน

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	2	คน	ด้านกฎหมาย	1	คน
กรรมการ	(เลือกตั้ง)	5	คน

(รวม	17	คน)

แต่งตั้ง	9-15	คน
โดยความเห็นชอบ

ของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ไม่ดำารงตำาแหน่ง

นายกสภาวิชาชีพบัญชี	หรือกรรมการ
หรืออนุกรรมการอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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โครงสร้างการบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการก�ากับดแูลการประกอบวิชาชพีบญัชี

สภาวิชาชพีบญัชี

นายกสภาวิชาชพีบญัชี

กรรมการ (เลือกตัง้)
5 คน

กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ
ด้านการบญัช ี2 คน

กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ
ด้านกฎหมาย 1 คน

คณะกรรมการวิชาชพี
ด้านบญัช ี6 ด้าน

คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบญัชี

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

1. เลขาธิการ
2. นายทะเบียน
3. เหรัญญิก
4. ประชาสัมพันธ์
5. พัฒนาวิชาชีพ

1. ด้านการทำาบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านการบัญชีบริหาร
4. ด้านการวางระบบบัญชี
5. ด้านการบัญชีภาษีอากร
6. ด้านการศึกษา และ
 เทคโนโลยีการบัญชี
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คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. นายพิชัย  ชุณหวชิร
 นายกสภาวิชาชีพบัญชี

2. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์
 อุปนายกคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

3. นายประสัณห์  เชื้อพานิช
 อุปนายกคนที่ 2 และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

4. นางปริศนา  ประหารข้าศึก
 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

5. นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี
 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี

6. นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ
 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร

7. รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง
 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

8. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์
 กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

9. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม
 กรรมการและนายทะเบียน

1.

2.
5.

8.9.

4. 7.

6. 3.
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10. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย
 กรรมการและประชาสัมพันธ์

11. นางกรรณิการ์  งามโสภี
 กรรมการและเหรัญญิก

12. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี
 กรรมการและเลขาธิการ

13. นายกมล  จันทิมา
 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

14. รศ.ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์
 ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

15. นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

16. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

17. ศาสตราจารย์สมฤกษ์  กฤษณามระ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

10. 12.

17.

13.
14.15.

11.

16.



โครงสร้างองค์กร

1. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี
 รักษาการผู้อำานวยการ

2. นางภูษณา แจ่มแจ้ง
 ผู้จัดการอาวุโสสายงานวิชาการและเลขานุการ

3. นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา
 ผู้จัดการอาวุโสสายงานนโยบายและต่างประเทศ

4. นายธันยพงค์ ปานเจริญ
 ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

5. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ

1. นางปราณี  ภาษีผล 2. นายเจษฎา  อนุจารี

ที่ปรึกษา

ผู้บริหาร

รายนามที่ปรึกษาและผู้บริหาร
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สรุปผลการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน
ระหว่างมิถุนายน 2554 - เมษายน 2555
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ด้านการท�าบัญชี

-	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

ด้านการสอบบัญชี

-	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำานักงานสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

 • คณะทำางานเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร

-	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

 • คณะอนุกรรมการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ CFO

 • คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการวางระบบบัญชี

-	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร

-	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

-	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการบัญชี

 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
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ด้านจรรยาบรรณ

-	 คณะกรรมการจรรยาบรรณ

 • คณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

 • คณะทำางานร่างหลักเกณฑ์ การพิจารณาและลงโทษจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านมาตรฐานการบัญชี

- คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

 • คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

 • คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการและคณะท�างานอื่น

- คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี

- คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

- คณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ

- คณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี

- คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี

- คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะอนุกรรมการประสานการบริหารสำานักงานสาขา

- คณะทำางานทีป่รกึษาพฒันาวชิาชพีบญัชภีายใต้ข้อตกลงการสนบัสนนุเงนิงบประมาณสภาวชิาชพีบญัชี
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเข้ามาบริหารงาน 

สภาวิชาชีพบัญชีตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2554 หลังจาก 

ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ โดยในช่วง

ระหวา่งวนัที ่22 มถินุายน 2554 - 30 เมษายน 2555 (10 เดอืน) 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชไีดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการ

บัญชี คณะอนุกรรมการ 18 คณะ และคณะทำางาน 2 คณะ 

รวมเป็นจำานวนกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำางานทั้งสิ้น 

415 คน เพื่อดำาเนินการบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็น

ไปตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราช 

บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทีต่ัง้ไว ้ท้ังนีร้วมถงึการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบทีใ่ห้มี 

ฝ่ายตรวจสอบภายในสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้พิจารณาอนุมัติ

แผนงานและงบประมาณการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

แต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน รวมทั้งคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบัญชี และคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

เพ่ือให้คณะกรรมการแต่ละคณะดำาเนินงานโครงการ และ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยให้มี 

นกัวชิาการช่วยงานในแตล่ะคณะ รวมถงึการใหฝ้า่ยตา่งประเทศ 

ติดตามความคืบหน้าของวิชาชีพบัญชีทุกด้านในต่างประเทศ

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

แต่ละด้าน

ในการจัดการบริหารงานภายในสภาวิชาชีพบัญชี  

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้อนุมัติการปรับโครงสร้าง

การบริหารงานเพื่อความคล่องตัวและสอดคล้องกับการ 

ปฏบิตังิาน มากขึน้ และแตง่ตัง้นางวไิล  ฉัททนัตร์ศัม ีเลขาธกิาร 

ทำาหน้าที่รักษาการผู้อำานวยการ โดยตั้งเป้าหมายในการให้

บริการ และอำานวยความสะดวกแก่สมาชิก การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและ

เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้ศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการสมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคล (Corporate Member/

Partnership) พร้อมกับได้อนุมัติโครงการคืนกำาไรสู่สมาชิก 

โดยมีเงื่อนไขว่า

- ให้คืนทุนเป็นคูปองเท่ากับจำานวนเงินค่าสมาชิก 

ที่จ่าย โดยให้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

- ต้องทำาการต่ออายุหรือสมัครสมาชิกในช่วงวันที่  

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

- คูปองใช้เฉพาะการอบรมสัมมนาหรือซื้อหนังสือใน

อตัราปกตโิดยไม่สามารถแลกเปล่ียนเปน็เงินสดและ

ไม่มีการทอนเงินในการใช้สิทธิคูปอง

นอกจากนี้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีนโยบาย 

ให้ลดอัตราค่าอบรมสัมมนาท้ังในส่วนสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 เป็นต้นมา รวมทั้งอนุมัติการจัด

สัมมนาพิเศษภายใต้โครงการ “นักบัญชีรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัย

น้ำาท่วม ปี 2554” ในราคาต้นทุน และอนุมัติวงเงินเพื่อสมทบ

เท่าวงเงินที่ได้รับ และได้บริจาคเงินทั้งหมดจากโครงการนี้เป็น

จำานวนเงนิรวมทัง้สิน้ 475,110 บาท ใหส้ภากาชาดไทยในเดอืน

ธันวาคม 2554

ในส่วนของเงินกู้ยืมเพื่อปรับปรุงอาคารสำานักงาน  

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีอนุมัติการจ่ายเงินคืนเงินกู้ยืม

ระยะยาวคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยก่อนกำาหนดเป็นเงิน 

10,561,532.88 บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย

สามสบิสองบาทแปดสบิแปดสตางค)์ เมือ่วนัที ่31 สิงหาคม 2554  

โดยยังคงมีวงเงินหมุนเวียนให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงสภาวิชาชีพ

บัญชีได้ไถ่ถอนจำานองและรับคืนหลักประกันโฉนดท่ีดิน หมายเลข 

6544 เลขท่ีดิน 2090 หน้าสำารวจ 893 อำาเภอพระโขนง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 628 ตารางวาเป็นท่ีเรียบร้อย ส่วน

สำานักงานสภาวิชาชีพบัญชีเดิมน้ัน คณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บัญชีอนุมัติการต่อสัญญาเช่าช่วงอาคารสำานักงานสามเสน และ

ท่ีดินเปล่าบริเวณเชิงสะพานซังฮ้ี

ในการดูแลพนักงานสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีได้อนุมัติสวัสดิการพนักงานสภาวิชาชีพบัญชี  

ซึ่งได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ค่ารักษา

พยาบาล และชดุเครือ่งแบบพนกังาน รวมถงึ อนมุตักิารปรบัปรงุ

ระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้เหมาะสม

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความเห็นชอบ 

ในการดำาเนินงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนให้มีการ

ดำาเนินงานโครงการหรือแผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

แต่ละคณะ สรุปดังนี้

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
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1.	 ด้านการทำาบัญชี	มอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการทำาบัญชี ศึกษาและเสนอปรับประกาศสำานักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) เร่ือง “การจัดทำาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ

โครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 

ภาครัฐ” เพ่ือให้นำาไปปฏิบัติได้ และอบรมทำาความเข้าใจ และ 

รับฟังความเห็นจากนักบัญชีเป็นครั้งแรกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2.	ด้านการสอบบัญชี	 ให้เน้นการอบรมมาตรฐานการ

สอบบัญชีฉบับใหม่ที่เร่ิมใช้ในปี 2555 เพ่ือนำาไปปฏิบัติงานได้ 

รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

สำานกังานสอบบญัช ี(ISQC 1) และมอบหมายให้ศกึษาความเปน็

ไปไดข้อง Chartered Accountant ทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากสาขาอ่ืน

นอกจากสาขาบญัช ีเพือ่กำาหนดจดุยืนการเจรจาในเวทอีาเซียน

3.	 ด้านการบัญชีบริหาร	 เห็นด้วยกับคณะกรรมการ

วชิาชพีบญัชด้ีานการบญัชบีริหารในการจดัหลกัสตูร Young CFO 

เพิ่มเติมจากการจัดอบรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตร CFO

4.	 ด้านการวางระบบบัญชี	 อนุมัติหลักการและ 

แนวทางดำาเนินการจัดทำาบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)  

สำาหรบัหลกัสตูรการพฒันาบคุลากรดา้นวชิาชีพนกัวางระบบงาน

ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับสถาบันการศึกษา

5.	ด้านการบัญชีภาษีอากร	เห็นชอบให้คณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการภาษีอากร จัดอบรมสัมมนา เรื่อง  

“การบัญชีภายหลังวิกฤตน้ำาท่วม” และ “E-Tax Invoice” รวมทั้ง 

ให้ติดตามเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการ

บัญชี (TFRS) กับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร

6.	 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	 อนุมัติ

การปรับปรุงประกาศเ ก่ียวกับการรับรองปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรในวิชาการบญัชีของสถาบนัการศกึษาตา่งๆ เพือ่ 

ประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณา

คุณสมบัติเพื่อขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

รวมถึงอนุมัติขั้นตอนการรับรองปริญญา

7.	 ด้านมาตรฐานการบัญชี	 นอกจากการกำาหนด 

และศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ  

ยังมอบหมายให้ดำาเนินงานร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการสอบบัญชีในการรายงานความคืบหน้าของการใช้

มาตรฐานวิชาชีพบัญชีกับธนาคารโลกตามโครงการ Report on 

the Observance of Standards and Codes ด้าน Corporate 

Governance (CG-ROSC) 

8.	 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 ได้มอบหมายให้เพิ่ม

และปรับปรงุเนื้อหาหลักสูตรการอบรมสัมมนา การเพิ่มจำานวน

วิทยากร รวมทั้งอนุมัติรูปแบบมาตรฐานเอกสารอบรมสัมมนา

เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของสภาวิชาชีพบัญชี

9.	 ด้านต่างประเทศ	 อนุมัติแผนการดำาเนินงานของ

สภาวิชาชีพบัญชีที่จะดำาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 

ในฐานะสมาชิก (Statement of Membership Obligation : SMO) 

ของ IFAC 

สำาหรับเรื่องคดีการฟ้องร้องการยกเลิกระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในฐานะจำาเลย ที่ มีการเรียกร้องวงเงินความ 

เสียหายในจำานวน 92.7 ล้านบาท ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี 

ได้ฟ้องแย้งเรียกให้ชำาระเงินคืนจำานวน 53.5 ล้านบาท 

และขณะนี้อ ยู่ระหว่างพิจารณาว่าคดีจะอยู่ในอำานาจ

ของศาลใด สำาหรับคดี กับสำานักงาน ก.ล.ต. ในฐานะ

โจทก์เรื่องคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ศาลปกครองชัน้ต้นไดม้คีำาพพิากษายกฟอ้งเมือ่วันที ่29 มนีาคม 

2555 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีมติให้อุทธรณ์ 

คำาพิพากษา โดยได้ย่ืนอุทธรณ์เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2555  

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์14

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

องค์ประกอบ

ที่ปรึกษา

อ�านาจหน้าที่

1.	 นางปริศนา	 ประหารข้าศึก	 ประธาน

2. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร กรรมการ

3. นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการ

4. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการ

5. นางสาวมณฑินี คิ้วไพศาล กรรมการ

6. นางวัทธยา พรพิพัฒน์กุล กรรมการ

7. นางสาวศุลีพร พลาชีวิน กรรมการ

8. นายสมเกียรติ หิรัญปัณฑาพร กรรมการ

9. นายสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ กรรมการ

10. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการและเลขานุการ

 รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

1. สง่เสริมความสามคัคีและความเปน็ปกึแผน่ในการประกอบวชิาชพีบญัชใีนด้านการทำาบญัชี และการประกอบวชิาชพีโดยรวม

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพในด้านการทำาบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการทำาบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพด้านอื่น และองค์กรวิชาชีพอ่ืน และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กรอื่นใด  

เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพในด้านการทำาบัญชี ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพ

บัญชี

7. กระทำาการอื่นใดตามมติประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชีมอบหมาย

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการท�าบัญชี
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แผนงาน ปี 2554-2557

1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมสัมมนาในเชิงลึก 

เน้นภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา

2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ

วางระบบบญัชเีพือ่จดัหาผู้พฒันาระบบสารสนเทศทาง

บัญชีที่ตรงตามความต้องการของผู้ทำาบัญชี (ผู้ใช้งาน)

3. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

วิ ชาชีพ บัญชี  เพื่ อหาแนวทางในการส่ ง เสริ ม

จรรยาบรรณของผู้ทำาบัญชี

4. จัดเสวนาหรือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสถานการณ์

ปัจจุบันที่อาจกระทบต่อผู้ทำาบัญชี

5. ออกแบบเนือ้หาและจดัทำาคูม่อืทีช่่วยในการปฏบิตังิาน

6. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ

บญัชีภาษอีากร เพือ่จดัการอบรม/workshop ในประเดน็

ที่ทำาไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง

7. รวบรวมประเด็นคำาถาม ข้อคิดเห็นจากผู้ทำาบัญชี 

และจัดทำาเป็น FAQ เพื่อตอบปัญหาผ่านทางเว็บไซต์

สภาวิชาชีพบัญชี

8. จัดทำา Accounting Newsletter เพื่อแจ้งข่าวสาร 

ด้านการทำาบัญชีผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

ผลการด�าเนินงาน

1.	 พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมสัมมนา	จำานวน	4	หลักสูตร

1) สัมมนาผลกระทบต่อผู้ทำาบัญชีจากมาตรการปราบปรามคอร์รัปชั่นใหม่ของ ป.ป.ช.

2) FAQ ประเด็นทางบัญชี ภาษี และธุรกิจ กับมหาอุทกภัยปี 2554

3) หลักสูตรแนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนสำาหรับนักบัญชี

4) การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนด้วยโปรแกรม MyGL และ MyIC จำานวน 3 รุ่น

แผนงานเพื่อการพัฒนาผู้ท�าบัญชี

1. ประสาน/ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เช่น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำานักงานบัญชี ผู้ให้บริการ

ฝึกอบรม เป็นต้น ในการพัฒนาความรู้และคุณภาพ

ของผู้ทำาบัญชี

2. ประชุม หารือกับสำานักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี  

เพื่อร่วมมือกันให้บริการกับสมาชิก

3. พฒันาศักยภาพในวชิาชีพของผูท้ำาบญัชี ใหมี้การศกึษา

หาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ

นโยบายและเป้าหมาย

1. ส่งเสริมผู้ทำาบัญชีให้ปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณและ

มีธรรมาภิบาลในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

2. พฒันาและยกระดบัศกัยภาพผูท้ำาบญัชใีหเ้ปน็ทีย่อมรบั

และแข่งขันได้ในตลาดเสรีภูมิภาคอาเซียน

3. พัฒนาผู้ทำาบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับ

ความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม

4. พัฒนาศักยภาพผู้ทำาบัญชีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

5. เปน็สือ่กลางของผู้ทำาบญัชใีนการจดัอบรมและกจิกรรม

ต่างๆ เพื่อประสานความรู้สู่ภาคปฏิบัติ

6. ส่งเสรมิใหมี้ความรูใ้นศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง และสง่เสรมิให้

เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. ประสานกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านอื่น

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำาบัญชี

8. ดูแลผู้ทำาบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547
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2.	 เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา	 ธุรกิจติดปีก	 :	 จุดประกายความคิด	 SMEs	 พลังแห่งการสร้างสรรค์	 360	 องศา 

	 จำานวน	4	ครั้ง

1) ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554

2) ครั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554

3) ครั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554

4) ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554

3.	 ศกึษาข้อมลูและหาแนวทางชว่ยเหลอืผูท้ำาบญัช	ีในประเดน็การจดัทำาบญัชแีละแสดงบญัชรีายรบัรายจา่ย	ตามประกาศ 

	 ของ	ป.ป.ช.

• จัดทำาหนังสือถึง ป.ป.ช. เพื่อชี้แจงผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อประกาศฯ

• พัฒนาและนำาเสนอร่างรูปแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายรายโครงการ ในรูปแบบที่ผู้ทำาบัญชีสามารถปฏิบัติได้ง่ายข้ึน 

แก่ ป.ป.ช.

• จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทำาบัญชี เพื่อรวบรวมเสนอ ป.ป.ช. ปรับปรุงประกาศฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 และ

รวบรวมความเห็นส่ง ป.ป.ช. เพื่อปรับปรุงประกาศฯ

• จดัสมัมนา “สรปุประกาศ ป.ป.ช. ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเตมิและการเตรยีมความพรอ้มของผูท้ำาบญัชใีนการปฏบิตัติามประกาศฯ” 

ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

• จัดสัมมนา “เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555

• ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศ ป.ป.ช. ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

4.	 เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี	เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	เช่น

• สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

• APEC 

• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

• กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

5.	 เผยแพร่ข่าวสาร/สรุปสาระสำาคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี	 ในเว็บไซต์ 

	 สภาวิชาชีพบัญชี	จำานวน	4	ฉบับ

1) สรุปสาระสำาคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี ครั้งที่ 2/2555 

2) ข่าวสารจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี เรื่อง การประสานงานกับ ป.ป.ช. เรื่องการจัดทำาแบบ บช. 1

3) รายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี 

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Accounting Services Initiative
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการ
ด้านพัฒนาและควบคุม 

ดูแลระบบควบคุม 
คุณภาพงานของ 

ส�านักงานสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการ
ดูแลงานบริการ

ด้านการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการ 
บริหารการทดสอบ 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสอบบัญชี

คณะท�างานเฉพาะกิจ
เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน

การสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การสอบบัญชี

นโยบายและเป้าหมาย แผนงาน

• ยกระดับวิชาชีพสอบบัญชีให้สอดคล้องและก้าวทัน

การ เปลี่ ยนแปลงเ พ่ือให้ วิ ชาชีพสอบบัญชี ได้ รับ

การยอมรับในระดับสากล

• เผยแพร่ความรู้และพัฒนาการใหม่ที่มีผลกระทบต่อ

วิชาชีพให้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิผล

• ประสานงานกับผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรกำากับดูแล

และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ

สอบบัญชี

• พิจารณาและผลักดันมาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสอบบัญชีระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

• จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่

โดยมุ่งเน้นการตีความเนื้อหาในมาตรฐานและการนำาไป

ประยุกต์ใช้

• ยกระดับสำานักงานสอบบัญชีให้มีระบบควบคุมคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISQC1

• เผยแพร่แนวความคิดและพัฒนาการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพ โดยมีบทบาทและส่วนร่วมกับองค์กรวิชาชีพ 

ในต่างประเทศ หน่วยงานกำากับดูแล และหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการสอบบัญชี
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

องค์ประกอบ

ที่ปรึกษา

1.	 นายประสัณห์	 เชื้อพานิช	 ประธาน

2. นางเกล็ดนที สสิกาญจน์ กรรมการ

3. นางสาวจุฑามณี ยอดแสง กรรมการ

4. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ กรรมการ

5. นายชัยกรณ์   อุ่นปิติพงษา กรรมการ

6. นายชูพงษ์  สุรชุติกาล กรรมการ

7. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการ

8. ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์ กรรมการ

9. นางสายฝน  อินทร์แก้ว กรรมการ 

10. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง กรรมการ 

11. นางอุบลศรี บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ

12. นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 นายณัฐเสกข์ ฉิมโฉม
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อ�านาจหน้าที่ 

1. ส่ ง เ ส ริ มคว ามสา มั คคี แ ละความ เป็ นปึ ก แผ่ น  

ในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชี  

และการประกอบวิชาชีพโดยรวม

2.  ผดุงไว้ซึ่ งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี  

ในด้านการสอบบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการสอบบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะ การสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และ 

องค์กรวิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศ 

หรือองค์กรอื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบ

วิชาชีพ ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ใ น  

ด้านการสอบบัญชี ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 

การประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี

7. กระทำาการอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ดำาเนนิการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมาย



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

อ�านาจหน้าที่ 

องค์ประกอบ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์20

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแล
ระบบควบคุมคุณภาพงานของส�านักงานสอบบัญชี

1.  เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพสำาหรับ

สำานักงานสอบบัญชีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ

2.  เปน็ตวักลางระดมบคุลากรเพือ่ชว่ยพฒันาระบบควบคุม

คณุภาพสำาหรับสำานักงานสอบบญัชขีนาดกลางและเลก็

โดยมุ่งเน้นการนำาไปปฏิบัติได้จริง ทั้งน้ีต้องเป็นระบบ

ที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของสำานักงาน

สอบบัญชี

3.  จดัทำาแผนการตรวจเยีย่มเพือ่ใหค้ำาแนะนำากบัสำานกังาน

สอบบญัชใีนการพฒันาระบบควบคมุคณุภาพสำานกังาน

สอบบัญชี 

4.  จดัทำาหลกัเกณฑ์และแนวการตรวจสอบและดำาเนนิการ

ตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพสำานักงานสอบบัญชี

5.  ประสานงานกับหน่วยงานกำากับดูแล เพื่อกำาหนด

ขอบเขตงานตรวจสอบและดำาเนินการตรวจสอบระบบ

ควบคุมคุณภาพสำานักงานสอบบัญชีร่วมกัน

6.  รายงานความคืบหน้าของการดำ า เนินงานและ  

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการสอบบัญชี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาต่อไป

7.  ดำ า เ นิ นกา รอื่ น ใ ดตามที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีในส่วน

ที่เก่ียวกับการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุม

คุณภาพสำานักงานสอบบัญชี

8.  แต่งต้ังคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตรวจสอบแทนได้ 

หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการด้านพัฒนา 

และควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของ

สำานักงานสอบบัญชีมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การควบคุมคุณภาพสำานักงานสอบบัญชี

9.  ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

มอบหมาย

ที่ปรึกษา

 นางปราณี ภาษีผล

1.	 นางสาวแน่งน้อย			 เจริญทวีทรัพย์	 	 ประธาน

2. นางจินตนา   เตชะมนตรีกุล  อนุกรรมการ

3. นายจิรณัฐ   กูลมงคลรัตน์  อนุกรรมการ

4. นางสาวจิราวรรณ   ประภาสโนบล  อนุกรรมการ

5. นายเจริญ   ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  อนุกรรมการ

6. นางสาวชวนา   วิวัฒน์พนชาติ  อนุกรรมการ

7. นายชาญชัย   ชัยประสิทธิ์  อนุกรรมการ

8. นายธีรศักดิ์   ฉั่วศรีสกุล  อนุกรรมการ

9. นายพรชัย   กิตติปัญญางาม  อนุกรรมการ

10. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ  อนุกรรมการ

11. นางวิภาวี   บุณยประสิทธิ์  อนุกรรมการและเลขานุการ



อ�านาจหน้าที่ 

องค์ประกอบ

21รายงานประจ�าปี 2554

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

1.  พิจารณาปรับปรุงงานบริการของสภาวิชาชีพบัญชี 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่สำานักงานสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน 

สอบบัญชี เพื่อให้ เ กิดประสิทธิภาพและอำานวย

ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

2.  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ และ/หรือทีมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อนำาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาให้บริการสมาชิก  

สภาวิชาชีพบัญชี (e-services) 

3.  รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

4.  ดำาเนินการตามภารกิจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพ

บัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมาย ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานบริการด้านการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี

1.	 นางสาวชวนา	 วิวัฒน์พนชาติ	 ประธาน

2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา อนุกรรมการ

3. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก อนุกรรมการ

4. นายศิลป์ชัย  รักษาพล อนุกรรมการ

5. นายธนากร ฝักใฝ่ผล อนุกรรมการ

6. นางสาวจตุพร สิริกวินกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์22

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

1.  บริหารจัดการเก่ียวกับการทดสอบการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามที่บัญญัติไว้ในพระราช

บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ ข้อกำาหนด 

และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.  เสนอแนะเพื่อปรับปรุงข้อบังคับ ข้อกำาหนดหรือ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งกระบวนการขั้นตอน 

การทำางาน รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของแต่ละ

วิชาที่ทดสอบให้มีความเหมาะสมแก่คณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชี

3.  แต่ ง ตั้ ง คณะทำ า ง าน เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ต ามที่  

คณะอนุกรรมการมอบหมาย

4.  ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้าน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานสอบบญัช ีไดแ้ก ่ดา้นการบญัชี การปฏบิตังิานสอบบญัชี การสอบบัญชทีีป่ระมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี จำานวน 14 คน



องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

23รายงานประจ�าปี 2554

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
คณะอนุกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบตังิานสอบบญัช ีไดแ้ก ่ดา้นการบญัชี การปฏิบตังิานสอบบญัชี การสอบบญัชีทีป่ระมวลผลโดยคอมพวิเตอรแ์ละกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสอบบญัช ีจำานวน 104 คน ซึง่ไดเ้ชิญมาจากสำานกังานสอบบญัชี หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง มหาวทิยาลยัของรฐั 

และมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นที่ยอมรับของทางราชการ

1. ดำาเนินการทดสอบเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองผล 

การทดสอบเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547 

2. ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเร่ืองที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับ

วิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

3. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทำาการศึกษาพิจารณาเรื่อง

ต่างๆ และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียด

เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชี หรือปฏิบัติงานอ่ืน 

ตามที่คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การสอบบัญชีมอบหมาย

4. ดำาเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

หรอืคณะอนกุรรมการบริหารการทดสอบการปฏบิตังิาน

เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

อ�านาจหน้าที่ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์24

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

1.  จัดทำาเอกสารสัมมนาและจัดการอบรมมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่ประกาศใหม่ทั้ง 51 ฉบับ เพื่อเผยแพร่
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

2.  ทบทวนและสอบทานมาตรฐานการสอบบญัชท่ีีประกาศ
ใช้จำานวน 51 ฉบับดังกล่าว เพ่ือนำาเสนอข้อสังเกตใน
การปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีให้คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีพิจารณาอนุมัติเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 

3.  รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

4.  ดำา เนินการตามภารกิจ อ่ืนตามที่คณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมายในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชี

5.  คณะทำางานนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ในประกาศนี้ 
มีผลและสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ภายในไม่เกินวันที่  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะท�างานเฉพาะกิจ
เพื่อเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชี

องค์ประกอบ

1.	 นายชาญชัย	 ชัยประสิทธิ์	 ประธาน
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ คณะทำางาน
3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ คณะทำางาน
4. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย คณะทำางาน
5. นางธัญลักษณ์ ศิริบำารุงวงศ์ คณะทำางาน
6. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร คณะทำางาน
7. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ คณะทำางาน
8. นางสาวปรีณา ยิ่งชล คณะทำางาน
9. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม คณะทำางาน
10. นางสาวรัญชน์ภาวี แดงน้อย คณะทำางาน
11. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร คณะทำางาน
12. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง คณะทำางาน
13. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ คณะทำางาน
14. นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ คณะทำางาน
15. นางอุบลศรี บุณยรัตพันธุ์ คณะทำางาน
16. นายจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์ คณะทำางานและเลขานุการ



25รายงานประจ�าปี 2554

ผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

1. พิจารณาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการ (Action Plan in Statement of Membership Obligations (SMO)) ของ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพื่อรายงานแผนงานและผลการดำาเนินงานต่อ IFAC 

2. จัดตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อการจัดทำามาตรฐานการสอบบัญชีให้ตรงตาม

มาตรฐานการสอบบญัชภีายใต ้IAASB Clarity Project ของ IFAC ซึง่อยูร่ะหวา่งดำาเนินการเผยแพร ่โดยการประชาสมัพนัธ์

บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี และการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อการจัดจำาหน่ายให้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจ รวมถึง

ผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี

3. เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานสอบบัญชีฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2555 อย่างต่อเนื่อง โดยมี

การอบรมสมัมนาหลกัสตูร “TSA ใหม ่ป ี2555” และหลกัสตูรมาตรฐานอืน่รวมถงึแนวปฏบิตั ิระหวา่งเดอืนพฤศจิกายน – 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

4. เผยแพร่แนวปฏิบัติและตัวอย่างที่เป็นประเด็นในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจและ 

สามารถนำาไปปฏิบัติได้ อาทิ

- คำาชี้แจง เร่ือง รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

- ประกาศสภาวชิาชพีบญัชทีี ่9/2555 เรือ่ง รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาล โดยการแสดงตวัอยา่ง

ของการเขียนรายงาน

- จัดอบรมสัมมนา “การบัญชีภายหลังวิกฤตน้ำาท่วม” และออกแนวปฏิบัติงานสำาหรับผู้สอบบัญชีเนื่องจากผลกระทบ

จากภัยน้ำาท่วม 

5. เผยแพร่รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่ให้กับหน่วยงานกำากับดูแล

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- กรมสรรพากร

- ธนาคารแห่งประเทศไทย

- สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

6. เผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 ทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

- ก้าวทันข่าวชาวออดิท

- มาตรฐานการสอบบัญชีและคู่มือที่ออกโดย IFAC

7. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชีสากล 

 (Redrafted และ Revised) ฉบับใหม่ อย่างใกล้ชิด

8. ศึกษา ติดตาม และให้ความเห็นในเวทีต่างๆ 

 เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์26

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของส�านักงานสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

1. กำาหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำาปี 2554 รวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

• ครั้งที่ 19 (1/2554) ทดสอบวันที่ 6, 12-13, 19-20 และ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2554

• ครั้งที่ 20 (2/2554) ทดสอบวันที่ 2, 9-10, 16-17 และ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

2. กำาหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 21 (1/2555)

3. กำาหนดรายละเอียดเน้ือหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี 

7 รายวิชา

4. แต่งตั้งคณะทำางานวิชาการบัญชี คณะทำางานวิชาการสอบบัญชี คณะทำางานวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

วิชาชีพสอบบัญชี และคณะทำางานวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบ ครั้งที่ 20 (2/2554)

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหา อุปสรรค ใน

การนำาระบบควบคุมคุณภาพ

ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ ช้ ใ น สำ า นั ก ง า น 

ขน าดกล า ง แล ะ ขนาด เ ล็ ก  

เพื่อจัดทำาแนวปฏิบัติสำาหรับ

ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ที่  

เหมาะสม และเผยแพร่ ต่อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

จัดทำาแบบสำารวจความคิดเห็น

ในงานบริการด้านการสอบบัญชีของ

สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อนำามาปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนางานบริการของ

สภาวิชาชีพบัญชี ให้เป็นที่พึงพอใจ

ของสมาชิกและผู้ใช้บริการ



27รายงานประจ�าปี 2554

วิชาที่ทดสอบ
ผู้เข้าทดสอบ
จำ นวน (ราย)

ผู้สอบผ่าน
จำ นวน (ราย)

• การบัญชี 1 2,136 241

• การบัญชี 2 1,437 146

• การสอบบัญชี 1 1,101 293

• การสอบบัญชี 2 985 257

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 1,914 536

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 2,017 289

• การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 967 248

รวมทุกวิชา 10,557 2,010

2. มีจำานวนผู้ผ่านการทดสอบสะสมครบทุกรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ในการทดสอบครั้งที่ 19 (1/2554)  และ 20 

(2/2554)  จำานวนทั้งสิ้น 221 ราย

คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

1. ดำาเนินการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 19 (1/2554) ในช่วงเดือนมีนาคม และ

ครั้งที่ 20 (2/2554) ในช่วงเดือนกรกฎาคม สรุปได้ดังนี้



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์28

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

คณะอนุกรรมการสร้างเสริม
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของ CFO

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร
การอบรม

ด้านการบัญชีบริหาร

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการบัญชีบริหาร



องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

29รายงานประจ�าปี 2554

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

1.	 นายสันติ	 วิลาสศักดานนท์	 ประธาน	

2. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการ 

3. นายทวีศักดิ์  แก้วรัตนปัทมา กรรมการ

4. นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการ

5. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส กรรมการ 

6. นางนิสา   จินดาสมบัติเจริญ  กรรมการ 

7. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา กรรมการ 

8. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง กรรมการ

9. นางสาวศันสนีย์ กัมพลานุวัตร กรรมการ

10. นางสุทธารักษ์  ปัญญา กรรมการ

11. นางสุนันทา  เกียรติศิริกุล กรรมการ 

12. นางวารุณี   ปรีดานนท์ กรรมการและเลขานุการ

1  ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีบริหาร และ

การประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม 

2  ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ด้านการบัญชีบริหาร 

3  ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร 

4  ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

5  ประสานการทำางานกบัวชิาชพีบญัชีดา้นอืน่ และองคก์ร

วชิาชพีอืน่ และประสานงานกบัตา่งประเทศหรอืองค์กร 

อื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ 

ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี 

6 เปน็ตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนดา้นการบญัชี

บริหาร ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบ

วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

7  กระทำาการอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8 แตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ดำาเนนิการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารมอบหมาย

ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

2. รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ 

3. ดร.ศรายุธ แสงจันทร์



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์30

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ CFO

1.	 นางวารุณี	 ปรีดานนท์	 ประธาน	

2.  นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ อนุกรรมการ

3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส อนุกรรมการ

4. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ  อนุกรรมการ

5 นางสาวศันสนีย์ กัมพลานุวัตร อนุกรรมการ

6. นางสุนันทา เกียรติศิริกุล อนุกรรมการ

7. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ อนุกรรมการและเลขานุการ

1. ศึกษาค้นคว้าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ CFO  

ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดบัโลกเพือ่นำา

มาเป็นแนวทางในการพัฒนา CFO ของไทยให้เตรียม

พรอ้มรบัมือกบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิทัง้ในปัจจบุนั

และอนาคต

2. เผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารที่ CFO ควรทราบเพื่อ

สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ CFO 

3. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

4. ดำาเนินการตามภารกิจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพ

บญัชดีา้นการบญัชบีรหิารมอบหมายในสว่นทีเ่กีย่วข้อง

กับการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ CFO

ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม

2. รศ.ดร.พสุ เตชะรินทร์

3. ดร.ศรายุธ แสงจันทร์



องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

31รายงานประจ�าปี 2554

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรม ด้านการบัญชีบริหาร

1.	 นางวารุณี	 ปรีดานนท์	 ประธาน	

2. นายทวีศักดิ์  แก้วรัตนปัทมา อนุกรรมการ

3. นายธนะชัย สันติชัยกูล อนุกรรมการ

4. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส อนุกรรมการ

5. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา อนุกรรมการ

6. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง อนุกรรมการ

7. นางสุทธารักษ์  ปัญญา อนุกรรมการ

8. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ อนุกรรมการและเลขานุการ

1. พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการอบรมการบัญชีบริหาร 

ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ 

ในการนำาบัญชีบริหารไปใช้

2. พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ที่นำาไปใช้ได้ในทาง

ปฏิบตั ิโดยมุง่เน้นการนำาไปใชส้ำาหรับแตล่ะอุตสาหกรรม 

เช่น ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิผลติเหลก็ ธรุกจิการดแูลสขุภาพ

3. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

4. พฒันาเนือ้หาหลักสูตรการอบรม เพือ่ใหน้กับัญชีบรหิาร 

มีความรู้ ท่ีกว้างขวาง และสามารถนำาองค์ความรู้ 

หลายด้านมาผสมผสานกันและนำาไปใช้งานได้จริง

5. พิจารณาจัดทำาเอกสารประกอบการอบรมในแต่ละ

หลักสูตร

6. เสนอแนะวิทยากรที่เหมาะสมในแต่ละหลักสูตร

ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม

2. รศ.ดร.พสุ เตชะรินทร์

3. ดร.ศรายุธ แสงจันทร์
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ผลการด�าเนินงาน

1. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการอบรม Chief Financial officer (CFO) 

รุ่นที่ 14 และ 15

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร CFO สำาหรับรุ่นที่ 16 และ 17 ให้เหมาะสมกับ

ปัจจุบัน

3. เตรียมจัดโครงการ CFO Conference

4. จัดเตรียมร่างหลักสูตร Young CFO สำาหรับผู้บริหารระดับกลาง

5. ร่วมจัดสัมมนาให้แก่ผู้บริหารด้านบัญชีการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารบัญชีและการเงินกับกิจการ

ไฟฟ้า” ที่การไฟฟ้าฯ เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555

• จัดอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบัญชีบริหารเพื่อเผยแพร่ประโยชน์ในการนำาข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหาร

• จัดอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบัญชีบริหารที่นำาไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการนำาไปใช้สำาหรับธุรกิจแต่ละประเภท

• จัดอบรม/สัมมนาเพ่ือให้นักบัญชีบริหารมีความรู้ที่กว้างขวาง และสามารถนำาองค์ความรู้หลายด้านมาผสมผสานกัน 

เพื่อนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

• ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม CFO ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

• จดัใหม้กีารหารอืรว่มกบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ เพือ่ส่งเสรมิใหมี้การศึกษาดา้นบญัชีบริหารเพิม่เตมิ และให้นสิิต/นกัศกึษา

เห็นถึงประโยชน์ในการนำาหลักการบัญชีบริหารไปใช้งานจริงเมื่อจบการศึกษา 

• เผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารที่จะช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ CFO 

• ส่งเสริม ชมรมผู้บริหารด้านการบัญชีและการเงินมืออาชีพ (Thai CFO Club) ให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานด้านการบัญชีบริหาร
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

อ�านาจหน้าที่

ที่ปรึกษา

1. ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการวางระบบบัญชีและการประกอบวิชาชีพ

โดยรวม

2. ผดุงไว้ซึ่งแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการวางระบบบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความ 

ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.  ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่นๆ และองค์กรวิชาชีพอ่ืน และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กรอื่นใด  

เพื่อเป็นเครือข่าย

6. เปน็ตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีในด้านการวางระบบบญัช ีในการเสนอความคดิเห็นเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีตอ่

สภาวิชาชีพบัญชี

7. กระทำาการอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีมอบหมาย

 ดร.วีระ วีระกุล

องค์ประกอบ

1.	 นายลักษณะน้อย	 พึ่งรัศมี	 ประธาน

2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี รองประธาน

3. รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ กรรมการ

4. รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ กรรมการ

5. รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการ

6. นางสาวมนัชญา ศรีพันลำา กรรมการ

7. รศ.วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์ กรรมการ

8. รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก กรรมการ

9. นายศรชัย วงศ์หิริวัตร กรรมการ

10. นางสาวสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน กรรมการ

11. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำานวยชัย กรรมการ

12. นางสุวิมล กุลาเลิศ กรรมการ

13. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการวางระบบบัญชี
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เป้าหมาย

นโยบาย
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เพื่อสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติและความสามารถเป็นนักวางระบบบัญชีที่มีความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และสามารถเลือก

ระบบปฏิบัติงานบัญชีที่เหมาะสมกับการดำาเนินงานของธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเป็นหลัก

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะ และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) โดยสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างเป็นระบบ

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจและมีการควบคุมภายในท่ีดี

3. เลือกใช้เทคโนโลยี / ระบบปฏิบัติงานบัญชี ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ทันสมัย และเหมาะสม 

มาใช้งานได้

4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดทำาคู่มือ และถ่ายทอดระบบงานให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติจริงได้

5. พัฒนาบุคลากรให้มีเทคนิคในการหาข้อเท็จจริงจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ

แผนการด�าเนินงาน

1. สนบัสนนุหนว่ยงานทีม่บีคุลากรซึง่มคีวามสามารถในการวางระบบบญัชใีหร้ว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาในการกำาหนดและ

พัฒนาหลักสูตรการวางระบบงาน

2. สนับสนุนหลักสูตรการวางระบบสำาหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

3. จัดให้มีการอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วางระบบระหว่างนักวางระบบในสาขาต่างๆ 

4. จัดให้มีการเสวนาความรู้ในการวางระบบบัญชี (Accounting System Clinic) โดยเปิดให้สมาชิก หรือผู้สนใจ ส่งคำาถาม

หรือสิ่งที่ต้องการรู้ล่วงหน้า

5. จัดสัมมนา “เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤต พิชิตการดำาเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM” เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเนื้อหาในงานสัมมนาจะเน้นให้ความรู้เพื่อการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น 

ท่านจะยังได้รับฟังประสบการณ์และการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน BCM จากองค์กรธุรกิจชั้นนำา 

6. จัดสัมมนา “การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดทำารายงานเพ่ือความย่ังยืน : ระดับพ้ืนฐานสำาหรับนักบัญชีและผู้จัดการ

ระดบัปฏิบตักิาร” เพือ่เพิม่องคค์วามรูด้้านการบญัชีเพือ่การจดัการส่ิงแวดล้อมและจดัทำารายงานเพือ่ความยัง่ยืนในระดบั

พืน้ฐานใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิานเพือ่สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพและใชใ้นการพฒันาองคก์รใหม้คีวามรบัผดิชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

7. จัดสัมมนา “นักบัญชีกับการบูรณาการข้อมูลด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม เพ่ือจัดทำาแผนกลยุทธ์ขององค์กร” เพื่อใช้ใน

การพฒันาองคก์รให้มคีวามรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้เตบิโตดา้นการทำากำาไรได้อยา่งยัง่ยนื เพิม่องคค์วามรู ้

ด้านการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการจัดทำารายงานเพื่อความย่ังยืนแก่ผู้บริหารเพื่อให้สามารถ

บรหิารงานในระดบัสากลและระดบัประชาคมอาเซยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพิม่ความเชือ่มัน่ในดา้นความรบัผดิชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมให้แก่ คู่ค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ชุมชน ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

8. จัดสัมมนา “Sustainable Development กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความสามารถในการแข่งขัน”  

เพือ่ใช้ในการพฒันาองคก์รใหเ้ตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื เพิม่องคค์วามรูแ้ละเตรยีมความพรอ้มแก่ผูบ้รหิารใหส้ามารถ

ปฏิบัติงานในระดับสากลและระดับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. จัดทำาและเผยแพร่แนวปฏิบัติ (International Good Practice Guidance-IFAC) : `3 หัวข้อ

 -  Evaluating and Improving Costing in Organizations

 -  Evaluating and Improving Internal Control in Organizations

 -  Evaluating and Improving Governance in Organizations
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ผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี ได้ดำาเนินการพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านระบบบัญชี 

และการควบคุมภายในที่ดี แก่นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารทุกระดับในทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้องค์กรมีระบบัญชีที่น่าเชื่อถือ  

มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และสามารถนำาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำาไปปฏิบัติ 

ทั้งนี้ได้จัดอบรมสัมมนาในหลักสูตรดังต่อไปนี้

• จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “Accounting System Clinic” 

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

จงัหวัดเชยีงใหม ่ประเด็นหลกัของการสมัมนาในหลกัสตูรนีคื้อ การบรหิาร

ทางการเงนิเพือ่ปอ้งกนัการทุจรติโดยใชร้ะบบบญัช,ี จะวางระบบอยา่งไร

ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการทางธรุกจิ, Fraud Risk Management มผีูเ้ขา้รว่ม

การสมัมนาทัง้สิน้ 220 คน  จากการประเมนิผลการสมัมนา ผูเ้ขา้สมัมนา 

ได้รับประโยชน์อย่างมาก สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

• การลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) โครงการ

พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน 

ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับ

สถาบันการศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เม่ือ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร 

ถนนสุรวงศ์ 
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

องค์ประกอบ

ที่ปรึกษา

1.	 นางจันทิมา	 สิริแสงทักษิณ	 ประธาน

2. นายชูชาติ รอดทอง กรรมการ

3. นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์ กรรมการ 

4. นางทัศนา ชูติวิศุทธิ์ กรรมการ 

5. นางสาวพรเพ็ญ เอื้อปิยะชาติ กรรมการ 

6. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการ 

7. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ กรรมการ 

8. นายสมบูรณ์   วีระวุฒิวงศ์ กรรมการ 

9. ดร.สาธิต ผ่องธัญญา กรรมการ 

10. นางสาวสุชาดา   กรวิทยาศิลป กรรมการ 

11. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการ

12. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการและเลขานุการ

1. นายชุมพร เสนไสย

2. นางทิพย์ภาพร  เกิดผล

3. นางสาวน้ำาทิพย์   รุ่งโรจน์ดี

4. ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

5. นายสมพงษ์  ตัณฑพาทย์

6. นายสาโรช ทองประคำา

7. นายอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

8. นายอวยพร ตันละมัย

9. ดร.อาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธิ์

10. นางสาวเพ็ญสุข สังฆ์สุบรรณ์

11. นายแอนโทนี โลห์

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการบัญชีภาษีอากร
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นโยบาย

• ดำาเนินการปรับลดข้อแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี

อากรให้มากที่สุด

• ศึกษาและเผยแพร่ระบบภาษีอากรของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนให้สมาชิกรับทราบ

• ให้บริการในเรื่องของปัญหาภาษีอากรแก่สมาชิก

• ให้บริการประมวลรษัฎากรออนไลน์และปรบัปรุงให้เปน็

ปัจจุบันตามสรรพากร

อ�านาจหน้าที่ 

1. ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีภาษีอากร และ

การประกอบวิชาชีพโดยรวม 

2.  ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ด้านการบัญชีภาษีอากร

3.  ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร 

4.  ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

5.  ประสานการทำางานกบัวชิาชพีบญัชีดา้นอืน่ และองคก์ร

วชิาชพีอืน่ และประสานงานกบัตา่งประเทศหรอืองค์กร

อื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ 

ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี 

6.  เปน็ตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนดา้นการบญัชี

ภาษีอากร ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบ

วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

7.  กระทำาการอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8.  แตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ดำาเนนิการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอบรม/สัมมนาทางด้านการ

บัญชีภาษีอากร 

2. เพิ่มเติมหลักสูตรอบรม/สัมมนาทางด้านภาษีใหม่ๆ  

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ร่วมจัดสัมมนา “การบัญชีภายหลังน้ำาท่วม”

4. รวบรวมประเด็นปัญหาพร้อมคำาตอบจากการสัมมนา 

เผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีให้สมาชิกและผู้ที่สนใจทราบ

5. จัดอบรมในเรื่อง “การจัดทำา ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice)”

6. Link ข้อมูลกฏหมายออกใหม่จากกรมสรรพากร เผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

7. รวบรวม link ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน เผยแพร่บนเว็บไซต์

สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา  ทำาความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ AEC



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์38

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี

นโยบายและเป้าหมาย

- สนับสนนุและรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่พฒันาหลกัสตูรบัญชบีณัฑิตทีต่อบสนอง ตอ่ความตอ้งการของทกุฝา่ย

ที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง

• ทางเทคโนโลยี

• ทางเศรษฐกิจ

• การค้าและอุตสาหกรรม

• ตลาดการเงิน

- สร้างกลไกและโอกาสให้คณาจารย์นำาองค์ความรู้มาใช้ในภาคปฏิบัติจริง เพื่อนำาประสบการณ์กลับไปพัฒนา

แผนการสอน

สรุปผลการด�าเนนิงานด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชี
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

องค์ประกอบ

1.	 รศ.ดร.วิรัช		 อภิเมธีธำารง	 ประธาน	

2. ผศ.ดร.ขวัญสกุล  เต็งอำานวย กรรมการ 

3. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ กรรมการ 

4. นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ กรรมการ 

5. นางณฐพร พันธุ์อุดม กรรมการ

6. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ กรรมการ 

7. นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว กรรมการ 

8. รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ กรรมการ 

9. นายวิชัย กิตติวิทยากุล กรรมการ 

10. ผศ.สมชาย ศุภธาดา กรรมการ

11. ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม กรรมการ 

12. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ 

13. ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการและเลขานุการ 

อ�านาจหน้าที่ 

1. ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการศึกษาและเทคโนโลยี

การบัญชีและการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม

2. ผดุงไว้ซึ่งศักด์ิศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน

การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา

และเทคโนโลยีการบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่นๆ องค์กร

วชิาชพีอืน่ และประสานงานกบัตา่งประเทศหรอืองค์กร

อื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ 

ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เปน็ตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีในดา้นการศกึษา

และเทคโนโลยกีารบญัช ีในการเสนอความเหน็เกีย่วกบั

การประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

7. กระทำาการอื่นใดตามที่มติที่ประชุมใหญ่หรือ 

 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินตามที่คณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
มอบหมาย

ที่ปรึกษา

1. นางอรสา ภาววิมล

2. นางดารินทร์ หยกไพศาล



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์40

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี

องค์ประกอบ

1.	 ผศ.ดร.เกรียงไกร	 บุญเลิศอุทัย	 ประธาน

2. นายคมกฤษณ์ สิงห์ใจ อนุกรรมการ

3. นางสาวจุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล อนุกรรมการ

4. ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ

5. นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข อนุกรรมการ

6. นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ 

1. พจิารณากลัน่กรองปรญิญา หรอืประกาศนยีบตัร  หรอื

วฒุอ่ืินเทยีบเทา่ปรญิญาสาขาวชิาการบญัชขีองสถาบนั

การศึกษาต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช ีพจิารณารบัรอง

ต่อไป

2. ดำาเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย
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ผลการด�าเนินงาน

1. จดัทำาขัน้ตอนการรบัรองปรญิญาในวชิาการบญัชเีพือ่ประโยชนใ์น

การสมัครสมาชิกและการขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและสมัครเข้า

ทดสอบเพือ่เปน็ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต โดยหลกัสตูรการศกึษาใน

วชิาการบญัชีจะสอดคลอ้งกับมาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศ 

(IES 2) ของ IFAC และเปน็ไปตามโครงสรา้งหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำาประกาศสภาวิชาชีพ

บัญชีเกี่ยวกับการรับรองปริญญาและการขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว

ใหค้ณะกรรมการสภาวิชาชพีบญัช ีพจิารณา ซึง่ไดย้กเลกิหลกัสตูร

ตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีฉบับเดิม และคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีได้อนุมัติและออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  

ที่ 1/2555 แล้ว

2. จดัประชมุทำาความเข้าใจ หารอืแนวทางและหลกัการในการพัฒนา

หลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ กับผู้แทน 

สภาวิชาชีพบัญชีซึ่งคัดสรรจากผู้มีความรู้ ความชำานาญการ

ดา้นการพฒันาหลกัสตูรดา้นบญัชี เพือ่เปน็คณะกรรมการพฒันา

หลกัสตูรตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ที่ต้องเสนอชื่อจากผู้แทน

สภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อย 1 คน รวมถึงการคัดสรรผู้แทน 

สภาวิชาชีพบัญชีเหล่านั้นให้กับสถาบันการศึกษา



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน
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คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะท�างานร่างหลักเกณฑ์  
การพิจารณาและลงโทษจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
คณะอนุกรรมการสอบสวน

ส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตาม :-

- 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

สรุปผลการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณ
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องค์ประกอบ

ที่ปรึกษา

อ�านาจหน้าที่ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

1.	 นายกมล	 จันทิมา	 ประธาน	

2. ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม กรรมการ

3. นายบุญรอด โบว์เสรีวงศ์ กรรมการ 

4. นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์ กรรมการ 

5. นางภัทรียา  เบญจพลชัย กรรมการ

6. นายมานิต     บุญประกอบ กรรมการ

7. นางวิไล  จ๋วงพานิช กรรมการ 

8. รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ กรรมการ

9. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ กรรมการ 

10. นางสาวสมศรี ธัญญชีวี กรรมการ

11. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการ

12. นางสาวสุณี ตั้งในคุณธรรม กรรมการ

13. นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ กรรมการ

14. นายอาทิตย์ จินดาพรโสภิต กรรมการ

 นายทวี  หนุนภักดี

1. กำากบัดแูลความประพฤตแิละการดำาเนนิงานของสมาชิก

และผูข้ึน้ทะเบยีนอนัเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีบญัชี

ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี ตามที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

2. กรรมการจรรยาบรรณเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา (มาตรา 56)

3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

ขอ้บังคับ ขอ้กำาหนด และประกาศของสภาวชิาชพีบญัช ี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

4. กำาหนดและปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงานของการ

พิจารณาเรื่องจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพสากล



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน
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ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

คณะอนุกรรมการสอบสวน

1.	 ผศ.แน่งน้อย	 ใจอ่อนน้อม	 ประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนาภินันท์ คณะทำางาน
3. นายชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์ คณะทำางาน
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ (ด้านผู้ทำาบัญชี)
4. ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ คณะทำางาน
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ (ด้านผู้สอบบัญชี)
5. นายมนตรี พาณิชกุล คณะทำางาน
6. นายมานิต บุญประกอบ คณะทำางาน
7. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ คณะทำางาน

1. ดำาเนนิการสอบสวนเรือ่งจรรยาบรรณทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
และพ้นหน้าที่เมื่อเรื่องถึงท่ีสุด (เมื่อคณะกรรมการ
อนุมัติและประธานมีคำาสั่งฯ)

2. เรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคำาหรือชี้แจงหรือทำา 
คำาชีแ้จงเปน็หนงัสอืหรอืสง่บญัช ีทะเบยีน เอกสาร หรอื
หลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน

3. เสนอผลการสอบสวน พร้อมทั้ งความเห็นต่อ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณา

4. อนุกรรมการสอบสวนท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
แต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา 
(มาตรา 56) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

5. ปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ำาหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชพีบัญช ี
เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 21) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
พ.ศ. 2554 และข้อกำาหนด

คณะท�างานร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
ลงโทษจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อ�านาจหน้าที่ 

1. มหีนา้ทีศ่กึษา รวบรวมรายละเอยีด แนวทางปฏบิตั ิและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาและลงโทษการประพฤตผิดิจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และข้อกำาหนดจรรยาบรรณตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

2. ยกร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ที่ปรึกษา

 นายณัฐเสกข์ ฉิมโฉม
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ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

อ�านาจหน้าที่ 

1. บริหารจัดการ และงานธุรการของสำานักงาน

2. กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

3. พิจารณาเสนอการปรับปรุงข้อบังคับ ข้อกำาหนด และ

แนวปฏิบัติ

4. ประสานงานฝา่ยกฏหมาย สว่นงานอืน่ของสภาวิชาชพี

บัญชี และส่วนงานภายนอก

ผลการด�าเนินงาน

1. เรื่องที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบก่อนรับเป็นคำากล่าวหา รวม 20 ราย

2. เรื่องที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน รวม 4 ราย

3. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและรอร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ด้านผู้ทำาบัญชี รวม 45 ราย

4. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน รวม 13 ราย

5. เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ รวม 33 ราย 
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค
มาตรฐานการบัญชี

คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

สรุปผลการด�าเนินงานด้านมาตรฐานการบัญชี
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องค์ประกอบ

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

1.	 รศ.ดร.วรศักดิ์	 ทุมมานนท์	 ประธาน

2. นายณรงค์ พันตาวงษ์ กรรมการ

3. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการ

4. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการ

5. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ

6. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์   กรรมการ

7. นายอวยพร ตันละมัย   กรรมการ

8. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ

 นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์  

9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ 

 นางสาวอัจฉรา ศรีสันต์ (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวธัญพร อธิกุลวริน (ผู้แทนสำารอง) 

10. ผู้แทนกรมสรรพากร  กรรมการ 

 นางวันทณีย์ วัฒนวิสุทธิ์ (ผู้แทนหลัก)

 นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ (ผู้แทนสำารอง)

 นางสาวพงารัตน์ จินดาพล (ผู้แทนสำารอง)  

11. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ 

 นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ (ผู้แทนหลัก)

 นางเขมวันต์ ศรีสวัสดิ์ (ผู้แทนสำารอง) 

12. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ 

 นางสิรินทร์ พันธ์เกษม (ผู้แทนหลัก)

 นางธันยรัตน์ โชควิริยากร (ผู้แทนสำารอง) 

13. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กรรมการ

 นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล 

14. ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ของข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๑) เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือกและการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

1.	 นางสาวสมบูรณ์	 ศุภศิริภิญโญ	 ประธาน

2. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร อนุกรรมการ

3. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา อนุกรรมการ

4. ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ 

5. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล อนุกรรมการ 

6. นางสาววันดี ลีวรวัฒน์ อนุกรรมการ 

7. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ อนุกรรมการ

8. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำานวยชัย อนุกรรมการ 

9. นายสมเกียรติ หิรัญปัณฑาพร อนุกรรมการ

10. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

 นางสาวถนอมทรัพย์ โสภณศิริกุล (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวจริยาธร เฉลิมชวลิต (ผู้แทนสำารอง) 

11. ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ

 นายวัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย

12. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  อนุกรรมการ

 นางชลาลัย สุขสถิตย์

13. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อนุกรรมการ

 นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล

14. นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ อนุกรรมการและเลขานุการ

1. รวบรวมข้อเท็จจริงและรายละเอียด เพื่อพิจารณาและ

จดัทำารา่งหนงัสอืตอบขอ้หารอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน เสนอต่อนายกสภาวิชาชีพ

บัญชีพิจารณาต่อไป

2. ศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติของการนำามาตรฐาน

การบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบั

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้

3. จดัทำาสมัมนาพจิารณม์าตรฐานการรายงานทางการเงนิ

4. ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบัญชีมอบหมาย
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ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

1.	 นางอุณากร	 พฤฒิธาดา	 ประธาน	

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ อนุกรรมการ

3. นางสาววราพร  ประภาศิริกุล อนุกรรมการ

4. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ อนุกรรมการ

5. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ อนุกรรมการ

6. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ อนุกรรมการและเลขานุการ

1. ติดตามความคืบหน้าของร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการแสดงความ

คิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ต่อหน่วยงานระหว่างประเทศ

2. จัดทำาสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ

3. ดำาเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบัญชีมอบหมาย

คณะอนกุรรมการตดิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ



สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์50

1. จัดสัมมนาพิจารณ์ (Public hearing) และจัดการประชุมเพื่อขอความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับ 

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน 

เทียบเท่า IFRS Bound Volume 2011 รวม 37 ฉบับ 

1.1 Work stream 1/กลุ่มย่อยที่ 1 

1) IAS 27 (Revise 2011) Separate financial statements

2) IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease

3) IFRIC 12 Service Concession Arrangements

4) IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

5) IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Abilities

6) IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental 

   Rehabilitation Funds

7) IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

8) IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment

9) IFRIC 8 Scope of IFRS 2

10) IFRIC 11 IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions

11) IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements 

   and their Interaction.

1.2 Work stream 1/กลุ่มย่อยที่ 2 

1) IAS 28 (Revise 2011) Interest in associates and joint ventures

2) SIC-15 Operating Leases – Incentives

3) SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease

4) SIC-29 Service Concession Arrangements: Disclosures

5) SIC-32 Intangible Assets – Web Site Costs

6) SIC-7 Introduction of the Euro

7) SIC-12 Consolidation – Special Purpose Entities

8) SIC-13 Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Ventures

9) IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners

10) IFRIC 18 Transfers of assets from customers

11) IFRIC 19 Extinguishing financial liabilities with equity instruments

1.3 Work stream 2/กลุ่มย่อยที่ 1  

1) IFRS 3 Business Combinations (Bound volume 2011)

2) IFRS 8 Operating Segments (Bound volume 2011)

3) IAS 18 Revenue (Bound volume 2011)

1.4 Work stream 2/กลุ่มย่อยที่ 2 

1) IAS 12 Income Tax (Bound volume 2011)

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี



51รายงานประจ�าปี 2554

1.5 Work stream 2 / กลุ่มย่อยที่ 3 

1) IFRS 2 Share-based Payment (Bound volume 2011)

2) IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (Bound volume 2011)

3) IAS 1 Presentation of financial statements (Bound volume 2011)

4) IAS 19 Employee Benefit (Bound volume 2011)

5) IAS 34 Interim financial reports (Bound volume 2011)

1.6 Work stream 2 / กลุ่มย่อยที่ 4 

1) IAS 17 Leases (Bound volume 2011)

2) IAS 24 Related party disclosures (Bound volume 2011)

3) IAS 36 Impairment of assets (Bound volume 2011)

4) IAS 38 Intangible assets (Bound volume 2011) 

1.7 Work stream 3 / กลุ่มย่อยที่ 1 

1) IFRS 4 Insurance (Bound volume 2011)

1.8 Work stream 3 / กลุ่มย่อยที่ 2

1) IFRS 41 Agriculture (Bound volume 2011)

2. การยกร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.1 ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ xx/xxxx เรื่อง การปฎิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

2.2 รา่งประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีฉบบัที ่xx/xxxx เรือ่ง ขอ้กำาหนดเพ่ิมเตมิเกีย่วกับการปฎบิตัติามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

3. การเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

3.1 ข่าวสารจากคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

3.2 ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยน์ของพนักงาน

3.3 IASB และ FASB ตกลงที่จะร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตกต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ของเครื่องมือทางการเงิน

3.4 IFRS Foundation ร่วมกับ XBRL International, Inc จะจัดการประชุมสัมมนา IFRS Taxonomy Annual Convention 2012

4. การจัดทำาตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

5. การตอบคำาถามเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีให้แก่สมาชิกทางอีเมล์
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คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีได้เริ่มปฏิบัติงานตามคำาส่ังแต่งตั้งเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2554 โดยมี 

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือแบ่งความรับผิดชอบการตอบข้อหารือด้านมาตรฐานการบัญชี กว่า 20 เร่ือง รวมท้ัง ร่วมกันกำาหนด

กระบวนการตอบข้อหารือมาตรฐานการบัญชีที่มีหนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชีเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ คณะอนุกรรมการฯ 

ช่วยกันตอบข้อหารือด้านมาตรฐานการบัญชีกว่า 15 เรื่อง 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีแผนงานจัดสัมมนาพิจารณ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดสัมมนา

พิจารณ์การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRIC) และการตีความมาตรฐานการบัญชี (SIC) เพื่อให้ความรู้

ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต่อไป

1. ประชุมเพื่อหารือประเด็นศึกษา และติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

2. รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี เพื่อพิจารณาดำาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอความคิดเห็น และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่อร่างมาตรฐานไปยัง IASB และ AOSSG)

3.1 การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรฐานการบัญชี เรื่อง Revenue from Contracts with Customers

3.2 การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรฐานการบัญชี เรื่อง Transition Guidance – Proposed 

Amendments to IFRS 10
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คณะอนุกรรมการและคณะท�างานอื่น

-	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

-	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานทางบัญชี

-	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

-	 คณอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ

-	 คณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี

-	 คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามผลกระทบของ	AEC	ต่อวิชาชีพบัญชี

-	 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-	 คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-	 คณะอนุกรรมการประสานการบริหารสำานักงานสาขา

-	 คณะทำางานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้ข้อตกลงการสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงาน
คณะอนุกรรมการและคณะท�างานอื่น
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องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1.	 ศาสตราจารย์สมฤกษ์	 กฤษณามระ	 ประธาน	

2. ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ

3. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล อนุกรรมการ

4. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ เลขานุการ

1. สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชีมีรายงานทางการเงินให้

ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2. สอบทานให้สภาวชิาชพีบญัชมีรีะบบการควบคมุภายใน

ตลอดจนระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตาม 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำา

หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อ

พิจารณาแต่งตั้ง

5. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

มอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

1. สอบทานงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีสำาหรับปี 2554 ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้เลือก

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs)

2. สอบทานใหส้ภาวชิาชพีบญัชมีรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม ไดม้กีารสอบทานขัน้ตอนการดำาเนนิงานของสภาวชิาชพี

บัญชีบางส่วนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการดำาเนินงานในแต่ละหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

3. กำาหนดให้มสีายงานตรวจสอบภายในซึง่เปน็หนว่ยงานทีร่ายงานตรงตอ่คณะอนกุรรมการตรวจสอบเพือ่นำาไปสูร่ะบบการ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

4. สอบทานแผนงานของคณะกรรมการแตล่ะดา้นของสภาวชิาชีพบญัชีเพือ่ใหส้อดคล้องกบัอำานาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัิ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำาปี 2555 โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่ เหมาะสม 

และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและนำาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประจำาปี พ.ศ. 2555 เพื่อทราบต่อไป
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องค์ประกอบ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี

1.	 นางสาวจงจิตต์	 หลีกภัย	 ประธาน
2. นายณัฐเสกข์ ฉิมโฉม อนุกรรมการ
3. นายศิระ อินทรกำาธรชัย อนุกรรมการ
4. นายวินิจ ศิลามงคล อนุกรรมการ
5. ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค อนุกรรมการ
6. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล อนุกรรมการ
7. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี อนุกรรมการ
8. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ (ผู้แทนหลัก)
 นางวิเรขา สันตะพันธุ์ (ผู้แทนสำารอง) 
9. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อนุกรรมการ
 นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวญาดา สุขเกษม (ผู้แทนสำารอง)
 นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล (ผู้แทนสำารอง) 
10. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ
 นางดวงพร หมื่นนุช (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล (ผู้แทนสำารอง) 
11. ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ
 นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ (ผู้แทนหลัก)
 นางวันทณีย์ วัฒนวิสุทธิ์ (ผู้แทนสำารอง) 
12. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ
 นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล 
13. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวสุภา กิจศรีนภดล (ผู้แทนสำารอง)  
14. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  อนุกรรมการ
 นายเกรียง วงศ์หนองเตย  
15. ผู้แทนสภาหอการค้าไทย อนุกรรมการ
 นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวพรทิพย์ ดวงสง่า (ผู้แทนสำารอง)
16. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการและเลขานุการ
 นายทวีป ชินะประยูร (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวอัจฉรา ศรีสันต์ (ผู้แทนสำารอง)
 นางสาวธัญพร อธิกุลวริน (ผู้แทนสำารอง)

ที่ปรึกษา

 ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
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อ�านาจหน้าที่ 

1. กล่ันกรองมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบัญชีกำาหนด และให้คำาแนะนำาแนวทาง

เพื่อให้กิจการสามารถถือปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม

และให้เป็นที่ยอมรับภายในประเทศและต่างประเทศ 

ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและ

คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

พิจารณาต่อไป

2.  ดำาเนินการอื่นๆ ตามกรอบอำานาจหน้าที่ในข้อ 1)  

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บญัชี และคณะกรรมการกำากบัดแูลการประกอบวชิาชพี

บัญชี

ผลการด�าเนินงาน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี มีการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีตามที่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบัญชีเสนอ 1 ครั้ง โดยได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติที่ประชุมสรุปดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 2 ฉบับ คือ เรื่อง การปฎิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสำาหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นได้เสียสาธารณะ และ เรือ่ง การปฎบิตัเิพิม่เตมิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่มมี่สว่นได้เสยีสาธารณะ โดยใหค้ณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชปีรบัปรงุแกไ้ขถอ้ยคำา 

ให้เกิดความชัดเจนขึ้น

2. ไม่เห็นชอบการผ่อนปรนตามร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การพิจารณาผ่อนผันผลกระทบจากการวัดมูลค่า

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ให้ความเห็นชอบร่างคำาชี้แจงเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3. ใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีไ่ดล้งประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้ตามทีค่ณะกรรมการ

กำาหนดมาตรฐานการบัญชีนำาเสนอ
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องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

1. ศกึษาและกำาหนดหลกัเกณฑใ์นการพฒันาวิชาชพีบญัช ี

เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

2. ประสานงานกบัคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และ/

หรือคณะทำางานต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

3. จัดฝึกอบรมในเรื่องที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

วิชาชีพบัญชี เห็นสมควรทั้งในกรุงเทพมหานครและ 

ต่างจังหวัด 

4. ให้มีการพัฒนา Template เพื่อใช้เป็นเอกสารกลาง

ของสภาวิชาชีพบัญชี ให้วิทยากรของคณะกรรมการ 

ด้านต่างๆ นำาไปใช้ในการอบรมสัมนา

5. พฒันาวทิยากรแตล่ะวชิาชพีบญัชขีองสภาวชิาชพีบญัชี 

6. แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ ทำ า ง า น เ พื่ อ ดำ า เ นิ น ก า ร ต า ม ที่  

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชา ชีพบัญชี  

มอบหมาย

7. ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชี มอบหมาย

1.	 นายสุพจน์	 สิงห์เสน่ห์	 ประธาน	

2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  รองประธาน

3. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา  อนุกรรมการ 

4. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์  อนุกรรมการ 

5. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล อนุกรรมการ 

6. นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์  อนุกรรมการ 

7. ดร.วชิระ บุณยเนตร  อนุกรรมการ 

8. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อนุกรรมการ

9. นางสาวสันทนา สิงห์เสน่ห์ อนุกรรมการ 

10. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร  อนุกรรมการ 

11. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ 

12. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  อนุกรรมการ 

13. นางสาวรวิภา เกริกไกวัลธ์ อนุกรรมการ 

14. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ อนุกรรมการ และเลขานุการ 
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ผลการด�าเนินงาน

1. จัดทำา Template ของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อใช้ในการอบรมและสัมมนา  

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการอบรม /สัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชี 

3. จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ CPA 

4. ร่วมจัดสัมมนาใหญ่นักบัญชีเพื่อการก้าวสู่ Asean Economic Community 

(AEC) ในปี 2558

5. ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำาระหว่างประเทศเพื่อหาลู่ทางพัฒนาความรู้

ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   

6. จัดหาวิทยากรเพิ่มเติมในทุกหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานจัดอบรม/สัมมนาและความรู้

ต่อเนื่อง (CPD) สำาหรับผู้เข้าอบรมทั้งในและต่างประเทศ

8. จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ร่วมกับคณะกรรมการวิชาชีพด้านอื่นๆ 

ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
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องค์ประกอบ

คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ

1.	 ผศ.ดร.ประวิตร	 นิลสุวรรณากุล	 ประธาน

2. ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ รองประธาน

3. นางสาวบงกช อ่ำาเสงี่ยม อนุกรรมการ

4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี อนุกรรมการ

5. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล อนุกรรมการ

6. นายสิทธิชัย จันทราวดี อนุกรรมการ

7. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ

8. นายธีรพงษ์ แก้วรัตนปัทมา อนุกรรมการ

9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 นางสาวอิสริยาศิริ พยัตติกุล (ผู้แทนหลัก) อนุกรรมการ

 นางสาวนงนุช สุริยะปกรณ์ (ผู้แทนสำารอง) อนุกรรมการ

10. ผู้แทนกรมสรรพากร

 นางศศิวรรณ ชั้นศิริ อนุกรรมการ

11. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

 นางสาวพรสิริ กังวิวรรธน์ (ผู้แทนหลัก) อนุกรรมการ

 นางสาวกมลทิพย์ เหล่าทรัพย์เพิ่มพูน (ผู้แทนสำารอง) อนุกรรมการ

12. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 นายอำานวย จิรมหาโภคา (ผู้แทนหลัก)   อนุกรรมการ

 นางสาวปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์ (ผู้แทนสำารอง) อนุกรรมการ

13. ผู้แทนสมาคมสำานักงานบัญชีและกฎหมาย

 นายชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์ อนุกรรมการ

14. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษา

 ศาสตราจารย์สมฤกษ์  กฤษณามระ
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อ�านาจหน้าที่ 

1. จัดทำาคำาชี้แจงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณสำาหรับ

ผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี

2. เผยแพรใ่หค้วามรูแ้ละความเข้าใจข้อบงัคบัจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและคำาชี้แจงข้อบังคับ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำาหรับ

ผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี

3. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ภายใน

ประเทศ

4. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง และพัฒนา

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบัน

ระหว่างประเทศ เช่น International Federation of 

Accountants (IFAC)

5. ศึกษาและปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ใหมี้คุณภาพทีด่ ี

เสมอและทันสมัยตามมาตรฐานสากล

6. ทำาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี

7. ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ เก่ียวข้องกับข้อบังคับ

จรรยาบรรณตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

มอบหมาย
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• จัดทำาคำาชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชีฉบับสมบูรณ์

• จัดทำาการแปล Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants of the International Federation of Accountants

• จัดสัมมนาพิจารณ์ (Public Hearing) คำาชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี การจัดสัมมนาพิจารณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบและสะท้อนประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

ที่อาจเกิดขึ้นก่อนประกาศเป็นคำาชี้แจงต่อไป การออกคำาช้ีแจงนี้เป็นไปตาม

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

ท่ีมีความสำาคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท้ังผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เป็นอย่างมาก ในการช่วยส่งเสริม พัฒนา และกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งส้ิน 244 คน  

โดยแบง่เปน็กลุม่ผูท้ำาบัญช ีจำานวน 98 คน และกลุม่ผูส้อบบญัช ีจำานวน 146 คน

ผลการด�าเนินงาน

แผนการด�าเนินงานต่อไป

1. เสนอคำาชี้ แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำาหรับ

ผู้ ส อบบัญชี แ ล ะผู้ ทำ า บัญชี ต่ อ คณะก ร รมกา ร 

สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาอนุมัติและออกเป็น

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

2. เผยแพร่ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจข้อบงัคบัจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและคำาชี้แจงข้อบังคับ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำาหรับผู้สอบ

บญัช ีและผูท้ำาบญัช ีโดยจดัการอบรมทัง้สว่นกลางและ

ส่วนภูมิภาค

3. ศึกษาและติดตามการเป ล่ียนแปลงและพัฒนา

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีตา่งๆ  ภายในประเทศ 

4. ศึกษาและติดตามการเป ล่ียนแปลงและพัฒนา

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีของสถาบนัระหวา่ง

ประเทศ เช่น International Federation of Accountants 

(IFAC)

5. ศึกษาและปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย

เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มี

คุณภาพที่ดีเสมอและทันสมัยตามมาตรฐานสากล

6. ทำาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
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คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี

องค์ประกอบ

วัตถุประสงค์

อ�านาจหน้าที่ 

1.	 นายเจษฎา	 อนุจารี	 ประธาน

2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อนุกรรมการ

3. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์ อนุกรรมการ

4. นายศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์ อนุกรรมการ

5. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ อนุกรรมการ

6. นางกัลยา สุวณิชย์ อนุกรรมการ

7. นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล อนุกรรมการ

8. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ

9. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี อนุกรรมการและเลขานุการ

เพื่อดำาเนินการ รวบรวม แก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  

พ.ศ. 2547 จำานวน 21 ฉบบั โดยมคีวามประสงคท์ีจ่ะยกเลกิขอ้บงัคบัดงักลา่วและแกไ้ขเพิม่เตมิโดยรวบรวมขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งหรือ

เป็นเรื่องเดียวกันมาไว้เป็นฉบับเดียว เพื่อจัดทำาข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่ รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสม

1. ดำาเนินการ รวบรวม แก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับของ 

สภาวิชาชีพบัญชีตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547 ทุกฉบับ เพ่ือจัดทำาร่างข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่พร้อมบันทึกแสดงหลักการแห่ง

ข้อบังคับ

2. แต่งตั้งคณะทำางานฯ เพื่อทำาการศึกษาพิจารณาเรื่อง

ต่างๆ และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียด

เสนอต่อคณะอนุกรรมการ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี 

คณะอนุกรรมการมอบหมาย

3. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีได้ประชุมเพื่อพิจารณาดำาเนินการ รวบรวม แก้ไขและปรับปรุง 

ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพ่ือจัดทำาข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่ 

สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

1. ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... โดยยกเลิกข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 7,13,15,17,18 และ 20) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีมาไว้รวมเป็นฉบับเดียวกันเพื่อ

ให้เข้าใจง่ายและปรับไม่ใช้เลขที่เป็นใช้เนื้อหา

2. ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก  พ.ศ. .... โดยยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง สมาชิก

และการรับสมัครสมาชิก พ.ศ. 2547

3. ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชี พ.ศ. ....  

โดยยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 6) เรื่อง ผู้ทำาบัญชี พ.ศ. 2547

4. ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....  โดยยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

(ฉบับที่ 3) เรื่อง ค่าบำารุงสมาชิก พ.ศ. 2547

5. ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... โดยยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการ

ผลการด�าเนินงาน
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามผลกระทบ
ของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี

องค์ประกอบ

1.	 นายสุพจน์		สิงห์เสน่ห์	 ประธาน

2. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ

3. นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล อนุกรรมการ

4. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี อนุกรรมการ

5. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา อนุกรรมการ

6. ดร.นิ่มนวล  ผิวทองงาม อนุกรรมการ  

7. ผศ.ดร.วรรณี  เตโชโยธิน อนุกรรมการ  

8. นายศรัณย์  สุภัคศรัณย์ อนุกรรมการ

9. นางฉวีรัตน์  ศุภธาดา เลขานุการ

10. นางสาวเพชรลดา  ปังศรีอุทัย ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�านาจหน้าที ่

1. ศึกษาผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี และ

การดำาเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

2. เสนอแนวทางในการปรับกฏระเบียบ และมาตรฐาน

วิชาชีพบัญชีเพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าภายใต้ 

AEC

3. เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้การจดัประชมุ อบรม

สมัมนาเกีย่วกบั AEC เพือ่รองรบัการปรบัตวัแก่สมาชกิ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

4. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

มอบหมาย
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เพื่อกระตุ้นให้นักบัญชีรับรู้ และให้ความสำาคัญกับการเตรียมรับหรือใช้ประโยชน์จาก AEC ที่นักบัญชีส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเป็น

เรื่องไกลตัว และไม่ทราบถึงผลกระทบที่ต้องตระหนักและพร้อมรับกับการที่การบริการด้านวิชาชีพบัญชีต้องมีการเปิดการค้าบริการ

มากขึ้นสำาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งประเทศที่เป็นคู่เจรจาอื่น เช่น จีน อินเดีย เกาหลี และออสเตรเลีย  เป็นต้น  

คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำาเนินการดังนี้

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล AEC ที่จำาเป็นสำาหรับนักบัญชีเพื่อเผยแพร่ ทั้งทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นชุดข้อมูลสั้นๆ 

เกี่ยวกับ AEC และทั้งการจัดการสัมมนา

2. จัดการสัมมนาใหญ่หัวข้อ “ การก้าวสู่ ASEAN Economic Community ในปี 2558 : ท่านพร้อมแล้วหรือยัง?” ในวันที่  

23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค ที่มีผู้เข้าสัมมนาจำานวนประมาณ  1,100 คน 

3. เพือ่เสนอผลของการศกึษา และประเดน็สำาคญัในการเตรยีมพรอ้มรบั AEC อยา่งตอ่เนือ่ง คณะอนกุรรมการฯ จึงเหน็ควร

จัดการสัมมนา “ผลกระทบของ AEC : ผู้ทำา และผู้สอบบัญชี” กำาหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร

สภาวิชาชีพบัญชี 

4. จัดทำาโครงการศึกษาเพื่อการเตรียมพร้อมรับ AEC อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงรับและเชิงรุก สรุปเป็น

กิจกรรมและผลงาน ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

กิจกรรม
เดือนที่

1 2 3 4 5 6 7 8

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีของทั้ง 

ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงรุกและเชิงรับ

ของ AEC ที่มีต่อธุรกิจให้บริการด้านบัญชีของไทย

2. เสนอแนวทางปรับกฎระเบียบและมาตรฐานด้านการบัญชีของไทย

รองรับ AEC

3. เสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของ SMP และ ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีต่อ AEC 

4. เสนอแนวทางการปรับองค์กรเพื่อรองรับการดำาเนินงานของสภาฯ 

ต่อ AEC

5. จัดทำารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

6. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางและให้ 

คำาปรกึษาเพือ่ปรบัตวัตอ่ AEC แกส่มาชิกสภาฯทัง้ในสว่นกลางและ

ส่วนภูมิภาค รวม 11 ครั้ง
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบ

1.	นายประสัณห์	 เชื้อพานิช	 ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวพรรณี รุจิตานนท์ อนุกรรมการ

3. นายสมศักดิ์ พงษ์สุวภาพ อนุกรรมการ

4. นางสุทธารักษ์ ปัญญา อนุกรรมการ

5. นางวารุณี ปรีดานนท์ อนุกรรมการ

6. นางวรางคณา มุสิกะสังข์ อนุกรรมการ

7. นายอิศรา  ปัญจบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ 

1. วางแผนและกำาหนดงบประมาณด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2. กำาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และ

โปรแกรมจัดการที่เก่ียวข้อง (Hardware, Network, 

Software)

3. กำาหนดวธิกีาร  ขัน้ตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไว้

ในเอกสารประกวดราคา

4. ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา พจิารณาขอ้เสนอ

ด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคา และ 

คดัเลอืกเฉพาะรายทีเ่สนอไดต้รงตามรายละเอยีด และ

ข้อกำาหนดในเอกสารประกวดราคา

5. พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคาที่ผ่านการ

พิจารณาตามข้อ 4. และรายงานผลการพิจารณาและ

ความเหน็ตอ่คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชเีพ่ืออนุมตัิ

6. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อควบคุมการดำาเนินการติดตั้ง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องตามรายละเอียด

และข้อกำาหนดในสัญญา

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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• ในสว่นของ Software ไดด้ำาเนนิการคดัเลอืกบรษิทัเพือ่เข้ามาพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในสว่นของทะเบยีนสมาชกิ

และผู้สอบบัญชี โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกสามารถเข้ามาดำาเนินการในการทำาธุรกรรมกับสภาวิชาชีพบัญชีได้ด้วยตนเอง

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาในการพัฒนามีกำาหนดการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2555

• ในส่วนของ Hardware ได้ดำาเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนำามาใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าวข้างต้น 

อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับเป็นตัวเก็บฐานข้อมูล (Database Server)  

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำารองข้อมูล (Backup Server) เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชีมีความสมบูรณ์ มีเสถียรภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

จะต้องดำาเนินการดังต่อไปนี้

• พัฒนาในส่วนของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ให้รองรับการใช้งานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและตลอดเวลา ซึง่ในสว่นนีจ้ำาเปน็ตอ้งมกีารออกแบบระบบและจดัหาอปุกรณค์อมพิวเตอรเ์พิม่เตมิเพ่ือมา

เสริมกับสิ่งที่มีอยู่

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการจัดการ อาทิเช่น ระบบบัญชี ระบบควบคุมสินค้า ระบบการจองการ 

ฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำาเนินกิจการของสภาวิชาชีพ

บัญชี ซึ่งในส่วนนี้เป็นแผนที่จะดำาเนินการหลังจากการพัฒนาระบบทะเบียนสมาชิกและผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้นลงแล้ว

แผนการด�าเนินงาน 
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ดำาเนินการตรวจรบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณค์อมพวิเตอร์ ตามทีค่ณะอนกุรรมการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาอนุมัติ

แผนการด�าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบ

1.			นางสาวชวนา	 วิวัฒน์พนชาติ	 ประธานอนุกรรมการ

2.   นายสุทัศน์ เวชพานิช  อนุกรรมการ

3.   นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี อนุกรรมการ

4.   นางกัลยา  สุวณิชย์ อนุกรรมการ

5.   นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์ อนุกรรมการ

6.   นางสาววิพรรษา ดิษสิน เลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ 

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลงานของผู้รับจ้างให้ 

เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างและขอบเขตแห่งงาน

2. เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บัญชีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อยู่ระหว่างการดำาเนินการในการตรวจรับโดยบางส่วนจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2555

ผลการด�าเนินงาน
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องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

1.	 นายพรชัย	 กิตติปัญญางาม	 ประธาน

2. นายธีรพงษ์ แก้วรัตนปัทมา รองประธาน

3. นางชนิดา เกตุเอม อนุกรรมการ

4. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา อนุกรรมการ

5. นายเทวา ดำาแดง อนุกรรมการ

6. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก อนุกรรมการ

7. นายบุญเลี่ยม เหลืองนาคทองดี อนุกรรมการ

8. นายพนา วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ

9. นายศิลป์ชัย รักษาพล อนุกรรมการ

10. นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข อนุกรรมการ

11. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป์ อนุกรรมการ

12. นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ

13. นายโสมนัส ณ บางช้าง อนุกรรมการ

14. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

 นางธารัตน์ ปิติภูมิสุขสันต์ (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวเรวดี วชิราภากร (ผู้แทนสำารอง)

15. นางสาววัชรา วารุณประภา อนุกรรมการและเลขานุการ

16. นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ

1. ประสานงานกับสำานักงานสาขาของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้การบริหารงานดำาเนินไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและ 

ทันต่อเหตุการณ์ ท้ังงานด้านทะเบียนสมาชิก การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชี การแจ้งและการฝึกหัดงานสอบบัญชี 

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

2. ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา
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ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย ประธาน นายประเสริฐ วรวัฒนากุล อนุกรรมการ
นางสาวปาริชาต บุตรวงค์ รองประธาน นางสิริภรณ์ ศักดิ์สุจริต อนุกรรมการ
นางสาววิชชุลดา เวชกูล เลขานุการ นายชินวัฒน์ พบวันดี อนุกรรมการ
นางสาวธนิดา อุทยาพงษ์ เหรัญญิก นางวรรณี กนกศีชริน อนุกรรมการ
นางสาวอาริยา ธีรธวัช ประชาสัมพันธ์ นางสาวปริยากร นักร้อง อนุกรรมการ
นางวิภาพร วีรฤทธิชัย อนุกรรมการ นายธานี วัฒนเสถียร ที่ปรึกษา
นางสาวณัฐพร พันธุ์งาม อนุกรรมการ นายสุชาติ สมใจวงษ์ ที่ปรึกษา
นายปวิช แสนชัยธร อนุกรรมการ นายสุกิจ สหนุกูล ที่ปรึกษา

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ประธาน นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ อนุกรรมการ
ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช รองประธาน นายขจิต ชัยวิวัธน์ อนุกรรมการ
ผศ.สุทธิดา จันทร์คง เหรัญญิก นายยงยุทธ พลอยทับทิม อนุกรรมการ
นางสาววรพรรณ ตระการศิรินนท์ เลขานุการ รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร ที่ปรึกษา
นายเจษฎา เลี่ยมประวัติ ประชาสัมพันธ์ รศ.อมรา โกไศยกานนท์ ที่ปรึกษา
ผศ.สุกัญญา คำานวนสกุณี อนุกรรมการ นางสาวอรุณี ธีระสุนทร ที่ปรึกษา
นางสาวสุปรียา มณีใส อนุกรรมการ นางปริศนา จิตต์ปรารพ ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์ อนุกรรมการ นายณรงค์ คองประเสริฐ ที่ปรึกษา
นางจันทร์จิรา ม้าลำาพอง อนุกรรมการ นางองอาจ กิตติคุณชัย ที่ปรึกษา
นางสาวดลยา ไชยวงศ์ อนุกรรมการ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ที่ปรึกษา
นางยัสมิตกอร์ คาร์นิยอร์ อนุกรรมการ นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ ที่ปรึกษา
นางณิยดา พันธุ์ทอง อนุกรรมการ นายสุรพล วัฒนโยธิน ที่ปรึกษา

นางนารีรัตน์ จันทรมังกร ที่ปรึกษา

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ ประธาน นายชวินโรจน์ ธีรพัชรพร อนุกรรมการ
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ รองประธาน นางสาวนงนุช เจนการประเสริฐ อนุกรรมการ
นางสาวกรวิภา เทียนภาสกร เหรัญญิก นางสาวภรณ์ศิริ ศศิศาสตร์ อนุกรรมการ
อาจารย์ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ ที่ปรึกษา
ดร.อิสราภรณ์ พลนารักษ์ อนุกรรมการ นายเกียรติ ก่อเกียรติ ที่ปรึกษา
นายพงษ์สันต์ วานิชพงษ์พันธ์ อนุกรรมการ นางปรียา สุวรรณโชติช่วง ที่ปรึกษา
นางสาวไสว ธนสงวนวงศ์ อนุกรรมการ

1. สำ นักงานสาขาขอนแก่น

3. สำ นักงานสาขาเชียงใหม่

2. สำ นักงานสาขาชลบุรี

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารส�านักงานสาขา
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ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

รศ.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ประธาน นางปฏิมา ถนิมกาญจน์ อนุกรรมการ
รศ.เลิศลักษณ์ กาญจนวัฒนา รองประธาน นางพร้อมพร ภูวดิน อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย รองประธาน นางสาวชุติมา นาคประสิทธิ์ อนุกรรมการ
นางสาวอัจฉรา ชนากลาง เลขานุการ นางประไพศรี สุภา ที่ปรึกษา
นางพรพิมล อิฐรัตน์ เหรัญญิก ผศ.วิไลวรรณ อัศวกุล ที่ปรึกษา
นางสาวเกศชฎา ธงประชา ประชาสัมพันธ์ นางประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ ที่ปรึกษา
ดร.อุษณา ศรีเกษม ปฎิคม ผศ.นงนุช ศรีสัตตบุตร ที่ปรึกษา
นางสุนันท์ สุภา อนุกรรมการ

4. สำ นักงานสาขานครราชสีมา

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

นางธนพร กุศลธรรมรัตน์ ประธาน ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงค์ อนุกรรมการ
นายณนน มากกมลธรรม รองประธาน นายถาวร พงษ์จินดาทิพย์ อนุกรรมการ
ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ รองประธาน นางสาวจำาเนียร สุขสวรรค์ อนุกรรมการ
นายเอนก เมธเศรษฐ รองประธาน นางจีรวรรณ จันลา อนุกรรมการ
นางอณุภา คุณาสินธาร เลขานุการ นางสาวกันตยา มานนท์ อนุกรรมการ
นายวีราพัชร์ ธารบัวสวรรค์ เหรัญญิก นางจรรยา โพลา อนุกรรมการ
นางสาววรรณิศา กลิ่นชัย ประชาสัมพันธ์ นางแววตา สกุลสรรเสริญ ที่ปรึกษา
นางปราณี เนรมิตร ปฎิคม นายพิศิษฐ์ ตะเภาน้อย ที่ปรึกษา
นางสาวพัชรีย์ นฤหาย ปฎิคม คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ที่ปรึกษา
นางสาวอุษา คงสิบ ปฎิคม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

5. สำ นักงานสาขานครสวรรค์

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

นางจันทร์เพ็ญ พรหมจินดา ประธาน นางกิระนุช ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
นางสาวปฐมพร เจียมจุติกุล รองประธาน นางสาวรัชพันธ์ โภคาพันธ์ อนุกรรมการ
นางสาวจุฬารัตน์ โฆษิตานราพร เลขานุการ นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน อนุกรรมการ
นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์ เหรัญญิก นางสาวพรรณี นฤขัตพิชัย ที่ปรึกษา
นายธนวัฒน์ พึ่งทองคำา ประชาสัมพันธ์ รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
นางวนิดา อธิกิจไพบูลย์ ปฏิคม นางวิมลวรรณ เจริญ ที่ปรึกษา
นายภานุวัฒน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ อนุกรรมการ นายสัญชัย รัตนสงวน ที่ปรึกษา

6. สำ นักงานสาขาภูเก็ต
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ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ ประธาน นางสุชาดา อิฐฎากร อนุกรรมการ
ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์ รองประธาน อาจารย์นภัทร จันทรจตุรภัทร อนุกรรมการ
ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา ประชาสัมพันธ์ อาจารย์มุจรินทร์ แก้วหย่อง อนุกรรมการ
ดร.กัญญมน วิทยาภูมิ เหรัญญิก อาจารย์ผกากรอง บรรดาศักดิ์ อนุกรรมการ
ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์ เลขานุการ อาจารย์อมร โททำา อนุกรรมการ
อาจารย์รสจรินทร์ กุลศรีสอน ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววัลภา มาลาเพชร อนุกรรมการ
ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ อนุกรรมการ นายจรัลพัฒน์ แซ่ตั้ง อนุกรรมการ
นายพินิจ ตั้งใจ อนุกรรมการ

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

นางสุนทรี จันทร์ดียิ่ง ประธาน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ อนุกรรมการ
นางดวงตา ภักดีเศรษฐกุล รองประธาน นายสุนทร ศุภรานนท์ อนุกรรมการ
นางปัทมา อินทรศรี เลขานุการ นายทรงเกียรติ แก้วนุรัชดาสร อนุกรรมการ
นายไชยยงค์ อุดมพงศ์ไพบูลย์ เหรัญญิก นายชำานิ คณาวุฒิ ที่ปรึกษา
นายวิชิต รุจิพัชรกุล ประชาสัมพันธ์ รศ.สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร ที่ปรึกษา
นางสาวปนัดดา อนันตชัยโสภณ อนุกรรมการ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ที่ปรึกษา
นายจงชัย ชินอัครวัฒน์ อนุกรรมการ

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

นางบังอร เลิศไพศาล ประธาน นางสาวสุกัญญา ปัญญา เลขานุการ
พ.ต.มนตรี หมื่นระย้า รองประธาน นางสาววัสยามน รักษ์บำารุง เหรัญญิก
นางวราพร สุทธิจำานงค์ ปฏิคม นางสาวเฉลิมพร บัวพา อนุกรรมการ
นางสาวปิยะรัตน์ ชูจำา ปฏิคม นายไชยกฤต เอื้อกฤดาธิการ อนุกรรมการ
นางอรัญญา ปรางช่วยทิพย์ ประชาสัมพันธ์ นายวัชระ ต่างใจ ที่ปรึกษา

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

นายสมชัย		 ปรีดาสันติ์ ประธาน ผศ.ดร.กิตติมา  จึงสุวดี อนุกรรมการ
นายสุพร  เสถียรเสาวภาคร์ รองประธาน ดร.ฐิตารีย์  ไตรสรณปัญญา อนุกรรมการ
นายวิเชียร  ตันติศิรินทร์ รองประธาน นางสมจิตต์  เทพพิพิธ อนุกรรมการ
นางเพ็ญประภา  ฐานานุศักดิ์ เลขานุการ นายณรงค์   ตั้งยิ่งยง อนุกรรมการ
นางฐานิสร์สุภางค์  บวรวงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวฐานิดา   อุทธา อนุกรรมการ
ผศ.ประนอม   คำาผา เหรัญญิก ผศ.วาสนา  กวีนัฏธยานนท์ อนุกรรมการ
นางวิจิตราพร    เอกไพศาลทรัพย์ ปฎิคม นายศัลย์ชัย  วนะรมย์ ที่ปรึกษา

นายบูรณ์ชัย  โภชน์อุดม ที่ปรึกษา

7. สำ นักงานสาขามหาสารคาม
      หมายเหตุ คำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขามหาสารคาม ที่ ๑๕/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

8. สำ นักงานสาขาสงขลา

9. สำ นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

10. สำ นักงานสาขาอุบลราชธานี
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คณะอนกุรรมการฯ ไดป้ระสานงานกบัสำานกังานสาขา ในการพฒันาความรูต้อ่เนือ่ง และการใหบ้รกิาร แกส่มาชกิทีอ่ยูใ่นเขต

จังหวัดของแต่ละสำานักงานสาขา เช่น การรับสมัคร ต่ออายุสมาชิกสภาฯ ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และอื่นๆ เช่นเดียวกับสภาวิชาชีพ

บัญชีส่วนกลาง 

และในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้มีพิธีเปิดสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำานักงานสาขามหาสารคามอย่างเป็นทางการ 

เป็นสาขาที่ 10 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ในรอบปีท่ีผา่นมาสำานกังานสาขาตา่งๆ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมและสัมมนาอยา่งตอ่เนือ่งเช่นเดยีวกบัส่วนกลาง โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในด้านวิชาชีพบัญชีให้กับสมาชิก นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในส่วนภูมิภาค สรุปได้ ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

วันที่ ชื่อหลักสูตร สาขา

11 มิถุนายน 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(TFRSs for NPAEs)

นครราชสีมา

11 มิถุนายน 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน 
และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์

อุบลราชธานี

25 มิถุนายน 2554 งบประมาณเพื่อการวางแผนและกำาไร ขอนแก่น

25 มิถุนายน 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(TFRSs for NPAEs)

ชลบุรี

25 มิถุนายน 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(TFRSs for NPAEs)

เชียงใหม่

2 กรกฎาคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(TFRSs for NPAEs)

ขอนแก่น

2 กรกฎาคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(TFRSs for NPAEs)

ภูเก็ต

23 กรกฎาคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRSs for NPAEs)

สงขลา

30 กรกฎาคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRSs for NPAEs)

สุราษฎร์ธานี

6 สิงหาคม 2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRSs for NPAEs)

อุบลราชธานี

20 สิงหาคม 2554 Update ภาษีอากร VS การรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร
(พร้อมประเด็นปัญหาที่มักตรวจพบเสมอและวิธีแก้ไข) 

นครราชสีมา

3-4 กันยายน 2554 Update ภาษีอากรและบัญชี สงขลา
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วันที่ ชื่อหลักสูตร สาขา

17 กันยายน 2554 การวางแผนภาษีธุรกิจ SME (UPDATE ใหม่) และปัญหาภาษีสำาหรับการรับรู้รายได้ นครสวรรค์

17 กันยายน 2554 ความเหมือนและความแตกต่างจากการกระทบยอด ภ.พ.30, ภ.ง.ด.53, 
ภ.ง.ด.50 ที่มักถูกประเมินภาษีจากสรรพากร

สุราษฎร์ธานี

1 ตุลาคม 2554 UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งฉบับ นครสวรรค์

18 พฤศจิกายน 2554 การนำาเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
และงบการเงินรูปแบบใหม่

สงขลา

19 พฤศจิกายน 2554 จุดชี้บอกเหตุและวิธีป้องกันการทุจริตในองค์กร สุราษฎร์ธานี

25 พฤศจิกายน 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16, 23 และ 40 ชลบุรี

25 พฤศจิกายน 2554 การบริหารทางเงินเพื่อป้องกันการทุจริตโดยใช้ระบบบัญชี เชียงใหม่

26 พฤศจิกายน 2554 Update ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม เชียงใหม่

3 ธันวาคม 2554 ความแตกต่างของบันทึกบัญชีและภาษีของ NPAEs ขอนแก่น

10 ธันวาคม 2554 เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล ภูเก็ต

10 ธันวาคม 2554 แนวปฏิบัติงานบัญชี สำาหรับ นักบัญชีระดับปฏิบัติการ อุบลราชธานี

20 ธันวาคม 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 ชลบุรี

22 มกราคม 2555 รายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ (พร้อมประเด็นปัญหาและวิธีแก้ไข) นครราชสีมา 

17 มีนาคม 2555 การนำาเสนองบการเงินรูปแบบใหม่ นครสวรรค์

24 มีนาคม 2555 การนำาเสนองบการเงินรูปแบบใหม่ ขอนแก่น 

24 มีนาคม 2555 การนำาเสนองบการเงินรูปแบบใหม่ อุบลราชธานี

1 เมษายน 2555 การจัดทำางบการเงินของ NPAEs เชียงใหม่
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องค์ประกอบ

อ�านาจหน้าที่ 

1.	 ศาสตราจารย์หิรัญ	 รดีศรี	 ประธาน

2. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล คณะทำางาน

3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี คณะทำางาน

4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย คณะทำางาน

5. นางภูษณา แจ่มแจ้ง เลขานุการ

1. ให้ความเห็น คำาแนะนำา ติดตามการดำาเนินงานเพื่อ

อนมัุตกิารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณในขัน้ตอนต่างๆ ตาม

แผนการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ที่ได้

นำาเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. พิจารณาปรับแผนงบประมาณตามความจำาเป็นและ

เหมาะสม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลง

การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาวิชาชีพบัญชี

คณะท�างานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้ข้อตกลง
การสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี

คณะทำางานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้ข้อตกลงการสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี แต่งตั้งเม่ือวันที่  

9 มกราคม 2552 เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ติดตาม และอนุมัติงบประมาณสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน 

20 ล้านบาท ให้กับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีต่างๆ อันได้แก่ มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การประกันคุณภาพงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำา

ไปใช้ในการเสนอรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและเชื่อถือได้ รวมทั้ง การอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศ 

เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้และแนวโนม้ในการพฒันาวชิาชีพบญัชใีนระดบัสากล อีกทัง้นำาไปใชก้ำากบัดแูลผูป้ระกอบวิชาชพีใหป้ฏบิตัิ

งานให้ได้อย่างมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในปี 2554/2555 คณะทำางานฯ จะพิจารณางบประมาณสนับสนุนคงเหลือ

ของจำานวนดังกล่าวให้กับสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้บันทึกข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณสภาวิชาชีพ

บัญชีระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเหมาะสมต่อไป

ผลการด�าเนินงาน
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะสถาบันวิชาชีพบัญชีแห่ง

เดียวของประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์นักบัญชีสากล 

(International Federation of Accountants) ได้เข้าร่วมในการ

ประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีกับองค์กรต่างๆ 

ในต่างประเทศ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมกำาหนด 

รวมทัง้ยกประเดน็ปญัหา และใหค้วามคิดเหน็เกีย่วกบัมาตรฐาน

วิชาชีพสากล สรุปความร่วมมือและการส่งผู้แทนเข้าร่วมการ

ประชุมสัมมนาที่จำาเป็นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ความร่วมมือกับ IFAC

•	สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำา	Action	Plan ที่ประเทศ

สมาชิกทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม IFAC Member Body 

Compliance Program และ Statements of Memberships 

Obligations (SMOs) ที่เป็น SMO 1-7 คือ

SMO 1: Quality Assurance

SMO 2: International Education Standards for 

Professional Accountants and Other 

EDCOM Guidance

SMO 3: International Standards, Related Practice 

Statements and Other Papers Issued 

by the IAASB

SMO 4: IFAC Code of Ethics for Professional 

Accountants

SMO 5: International Public Sector Accounting 

Standards and Other PSC Guidance

SMO 6: Investigation and Discipline

SMO 7: International Financial Reporting 

Standards

ซ่ึง Action plan ของสภาวิชาชีพบัญชี ตาม SMOs ดังกล่าว 

จัดทำาโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้องหลายคณะ 

และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว  

โดยได้ส่งให้ IFAC เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ IFAC อย่างต่อเน่ือง

•	การประชุม	 IFAC	Council	Meeting	 2011 ผู้แทน 

สภาวิชาชีพบัญชี คือคุณประสัณห์ เช้ือพานิช และคุณวิไล 

ฉทัทนัตร์ศัม ีไดเ้ขา้รว่มประชมุ ระหวา่งวนัท่ี 16-17 พฤศจกิายน 

2554 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี สาระสำาคัญของการ

ประชุมดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- การประชุม IFAC Council Meeting ครั้งนี้เน้นเรื่อง 

Accounting for Crisis: Public and Private Sector 

Perspectives

- ที่ประชุมได้กล่าวถึงปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะ 

และสนทนาเกี่ยวกับความโปร่งใสและความน่า

เชื่อถือในการบริหารจัดการด้านการเงินในเรื่อง 

ภัยพิบัติธรรมชาติและการบัญชีภาครัฐ นอกจากนั้น  

คณะกรรมการด้านต่างๆ ของ IFAC ได้มีรายงาน

ดังต่อไปนี้

o International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) รายงานถงึ Standards and Guidance, 

Adoption and Implementation, Project Update, 

Strategy and Work Plan 2012- 2014

o International Accounting Education Standards 

Board (IAESB) ได้รายงานเกี่ยวกับ Standards and 

Guidance, Adoption and Implementation, 4th 

Quarter Update and 2012 Projects in Progress 

and Research Program

o International Ethics Standards Board of 

Accountants (IESBA) รายงานเกี่ยวกับ Strategy 

and Work Plan 2011 – 2012, Conflicts of Interest, 

Responding to a Suspected Illegal Act, Breach of 

an Independence Requirement of the Code
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o International Public Sector Accounting Standards 

Board (IPSASB) รายงานในท่ีประชมุว่า ประเทศไทย

และมาเลเซียมีการ Adoption of Accrual IPSASs 

แล้ว

•	การประชุม	Small	and	Medium	Practices	Forum	

2012 จัดประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

สภาวิชาชพีบญัช ีได้มอบหมายให ้นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ

กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเป็นผู้แทนเข้าร่วม

ประชุม การประชุมในครั้งนี้เน้นเกี่ยวกับการปรับกฎเกณฑ์และ

มาตรฐานให้เหมาะสมกับ SMEs และ SMPs ช่วยเหลือ SMPs 

ในการแนะแนวทางไขวค่วา้หาโอกาสและความทา้ทายทางธรุกจิ 

รวมทั้งให้คำาปรึกษาในการพัฒนา SMPs

ความร่วมมือกับ ASEAN Federation of 

Accountants (AFA) 

• วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2554 มีการประชุม The 

105th AFA Council Meeting ท่ีกรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า โดย

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี นายสุพจน์ 

สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี  

นายพจน์ วีรศุทธากร นักวิชาการด้านการสอบบัญชี และ  

นางพิมพ์ใจ วีรศุทธากร นักวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี  

เป็นผู้แทนของสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศไทยเน่ืองจากทำาใหไ้ดร้บัทราบถงึการเตรยีมความพรอ้ม

ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในการเปิดเสรีของวิชาชีพ

บญัชตีามเจตนารมย์ของการสรา้งประชาคมอาเซยีนในป ี2558 

ภายใตก้ฎบตัรอาเซยีน ซึง่คณะกรรมการบรหิารสหพันธน์กับญัชี

อาเซียนให้ความสำาคัญกับความพร้อมของนักบัญชีในประเทศ

ของตนคอ่นขา้งมาก และในเดอืนพฤศจกิายน 2554 Malaysian 

Institute of Accountants (MIA) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

MIA-AFA 2011 ขึน้ทีก่รงุกัวลาลมัเปอร ์ภายใตแ้นวคดิ Converge, 

Transform, Sustain : Towards World Class Excellence โดย

มหีวัขอ้ทีน่า่สนใจหลายประเดน็ อาท ิการรวมกนัเปน็หน่ึงเดยีว

ของตลาดทุนอาเซียนและผลกระทบต่ออาเซียนและประชาคม

เศรษฐกิจโลก วิกฤตการณ์หนี้สิน ความยั่งยืนและการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการตระหนักและรับรู้ถึงความสำาคัญ

ของการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี ตลอดจนการร่วมมือกัน

เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูลและพัฒนาไปพร้อมกัน ทั้งนี้ การ

ร่วมมือกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนดังกล่าวทำาให้เกิด

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การเตรียมนักบัญชีไทยให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่

ที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

• วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 มีการประชุม The 106th 

AFA Council Meeting และระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 

2555 เป็นการสัมมนา AFA Conference ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้มอบหมายให้  



ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์78

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ นักวิชาการด้านบัญชีบริหาร เป็นผู้แทน

เข้าร่วมประชุม 

สำาหรับการประชุม The 106th ASEAN Federation of 

Accountants Council Meeting ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

ที่ประชุมรับทราบสถานะการเงินและผลดำาเนินงานของ AFA 

และหารือถึงความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีวิชาชีพบัญชีในกลุ่ม

อาเซยีนซึง่ยงัไม่ไดข้อ้สรปุ มีการเสนอใหจั้ดต้ังหนว่ยงานสำาหรบั

ออกใบอนุญาต ASEAN CPA ซึ่งจะได้หารือรายละเอียดและ

กรอบการทำางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป

ในการสมัมนา AFA Conference ในวนัที ่2-3 พฤศจกิายน 

2554 วันแรกเป็นการสัมมนาเก่ียวกับการรวมตัวของตลาดทุน 

ในกลุม่อาเซยีน ผลกระทบจากวกิฤตหินีที้ก่ระทบอาเซยีน IFRS 

adoption ความรับผิดชอบต่อสังคม การรวมกิจการเพื่อการ

เติบโตอย่างยั่งยืน และวันที่สอง เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการ

เงิน และ Green Money รวมทั้งอุปสรรคในการเปิดการค้าเสรี

• วันที่ 16-17 มีนาคม 2555 มีการประชุม The 107th 

AFA Council Meeting ณ เมอืงเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา ผูแ้ทน 

สภาวชิาชพีบัญชทีีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้ประชมุคอื นายสพุจน ์

สิงห์เสน่ห์ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี และนายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 

สรุปการประชุมได้ดังนี้ 

- ประธาน AFA เสนอเร่ืองที่เคยหารือในการประชุม 

AFA ครั้งที่ 105 และ 106 เกี่ยวกับการจัดตั้ง 

AFA Advisory Committee ในการให้ 

คำาปรึกษาด้านต่างๆ แก่ AFA แต่

เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการ

จดัตัง้ AFA Advisory Committee อย่าง

ถาวร จะสง่ผลตอ่งบประมาณ AFA เปน็

อย่างมาก จึงเสนอให้มีการจัดตั้งเป็น

ลักษณะครั้งคราวตามความต้องการ 

คำาปรึกษาในแต่ละเรื่อง

- ที่ประชุมมีเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้ง 

MRA Committee ภายใต้ AFA เพื่อ

ตดิตามสถานะ และข้อจำากัดของ MRA 

ในแต่ละประเทศสมาชิก

การประชุม ASEAN Coordination Committee on 

Services (CCS)

ในวันที่ 13-16 มีนาคม 2555 มีการประชุม CCS 

ครั้งท่ี 68 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ซึ่งนายสุพจน์ 

สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ

บัญชี และประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามผล 

กระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี 

เขา้ร่วมประชมุในครัง้นี ้โดยเปน็การประชมุหนว่ยงานกำากับดูแล

วิชาชีพบัญชี (Professional Regulatory Authorities of the MRA 

Framework on Accountancy) ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และ

เปน็การประชุมคณะทำางานรายสาขา (Sectoral Working Group) 

ในวนัที ่14-15 มนีาคม 2555 เนือ้หาการประชมุโดยสรปุเกีย่วกบั

ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มกนัดา้นวิชาชพีบญัช ี(MRA) ซึง่นกับญัชบีาง

ส่วนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าทำางานในประเทศอื่นๆ 

อยู่แล้วโดยไม่ต้องผ่านกลไก MRA แต่ข้อจำากัดหลักในการ

เคลื่อนย้ายคือการที่รัฐสมาชิกยังไม่ให้ความอิสระในการปฏิบัติ

งานสำาหรับนักบัญชีต่างประเทศ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำาเนิน

การให้คำาปรึกษาทั่วทั้งภูมิภาคหากเป็นไปได้ รวมทั้งการรับรอง

นักบัญชีอาเซียนและการปฏิบัติที่เป็นอิสระ โดยสิงคโปร์รับทำา

ข้อเสนอเบื้องต้นสำาหรับแนวคิดนี้ และให้มีการแสดงความคิด

เหน็กอ่นนำาเขา้ทีป่ระชมุครัง้ตอ่ไป นอกจากนีป้ระเทศสมาชิกยงั

ไดร้บัการสนบัสนนุในการศึกษากลไกการดำาเนนิงานของ MRAs 
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อื่นๆ และให้ประเทศสมาชิกส่งความต้องการจากการทำา MRA 

เสนอในที่ประชุมต่อไป

การประชุม Meet the Experts

การประชุม Meet the Experts 2011 (คร้ังท่ี 3) ระหว่าง 

วันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  

ซ่ึงสภา วิชา ชีพ บัญชี  ไ ด้มอบหมายนางสาวสมบูร ณ์  

ศุภศิริภิญโญ กรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีและ

ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี และ 

นางสาววันดี  ลีวรวัฒน์ อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการ

บัญชีเข้าร่วมประชุม ท้ังน้ีท่ีประชุมได้กล่าวถึงพัฒนาการล่าสุด

ของ IASB, FASB และกฎเกณฑ์ต่างๆของยุโรป เช่น พัฒนาการ

ด้านการบัญชีและรายงานงบการเงิน European Standard Setting 

and IFRS, Economic Outlook และ Regulatory Developments

ความร่วมมือกับ AOSSG

AOSSG ( Asian-Oceanian Standard-Setters Group) 

คือ กลุ่มของผู้กำาหนดมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับ

ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

สมาชิกผู้ก่อตั้ง วัตถุประสงค์ของ AOSSG คือส่งเสริมการ

ยอมรับมาตรฐาน IFRSs ในภูมิภาค ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ที่ 

สอดคล้องกันของ IFRSs ประสานงานการจัดกิจกรรมทาง

ด้านเทคนิคของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และ

ประสานงานกับรัฐบาลและหน่วยงานกำากับดูแลและองค์กร

ระดบัภมูภิาคและระหวา่งประเทศอืน่ๆ ในการปรบัปรงุคณุภาพ

ของรายงานทางการเงิน

ในการประชุม AOSSG ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-

24 พฤศจิกายน 2554 ที่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งนางอุณากร พฤฒิธาดา ประธาน 

คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ และ ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ อนุกรรมการ

ติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

เข้าร่วมประชุม

การประชุม ISAR

การประชุม Intergovernmental Working Group 

of Experts on International Standards of Accounting 

and Reporting (ISAR) สมัยที่ 28 ซ่ึงจัดขึ้น ณ สำานักงาน

สหประชาชาติ นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 11-14 

ตุลาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ส่ง 

ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการใน 

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการ

บัญชีเข้าร่วมประชุม มีประเทศสมาชิก

เข้าร่วมประชุมจำานวน 40 ประเทศ และ

มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 145 คน 

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจาก

ประเทศต่างๆ แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพ่ือนำาไปส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดทำาบัญชีและการรายงาน

ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

โดยในการประชุมคร้ังนี้ เป็นการเข้า 

รว่มทำา Technical Accounting Workshop 

ในเรื่องเกี่ยวกับ IFRS implementation, 
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Accounting for SMEs, Corporate Governance Disclosure, 

CSR/Environmental Reporting, Auditing (ISAs) and IPSAS

ความร่วมมือกับ APEC

ในวนัที ่12-13 กนัยายน 2554 เอเปคเป็นเจา้ภาพจดัการ

ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ APEC Accounting 

Services Initiative ณ เมอืงซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งนางปริศนา ประหารข้าศึก ประธานคณะ

กรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการทำาบญัช ีนางสาวสพุตัรา ชาญสมร 

ผูช้ว่ยเลขานกุารในคณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการทำาบญัช ี

และนางพมิพใ์จ วรีศทุธากร นกัวชิาการดา้นมาตรฐานการบญัชี 

เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็เรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้ริการทางบญัช ี

เพื่อสร้างแนวทางของกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับนักบัญชีชาวต่างชาติซึ่งมีประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ส่วนได้เสียสาธารณะ 

(Public Interest) ความโปร่งใส (Transparency) ความสม่ำาเสมอ 

(Consistency) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge 

Transfer) ตลอดจนสมาชิกภาพขององค์กรวิชาชีพด้านบัญชี 

รวมทั้งกรอบเจรจาอื่นๆ เช่น MOU หรือ MRA ที่อาจมี

ขึ้นในอนาคต โดยที่แนวทางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันประเทศ 

สมาชิกเอเปค นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังช่วยสร้าง 

ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการเปิดเสรีการบริการสาขาวิชาชีพ

บัญชี รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่าง

ประเทศ
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สรุปรายงานการจัดอบรม/สัมมนา
มิถุนายน 2554 - เมษายน 2555
แยกตามด้านวิชาชีพบัญชี

ลำ ดับ ด้านวิชาชีพบัญชี/หลักสูตร จำ นวน
คร้ังท่ีจัด

จำ นวน
วันที่จัด

ด้านการทำาบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรก

1 - ประเด็นหลักมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด 8 1

หลักสูตร		TFRS	ทุกฉบับปี	2554	:

หลักสูตรที่	1	TFRS	เกี่ยวกับสินทรัพย์

2 - แม่บทการบัญชี สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม 2 1

3 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

2 1

4 - การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการสำารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2 1

5 - งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม และสว่นไดเ้สยีในการ
ร่วมค้า

2 1

6 - การรวมธุรกิจ  2 0.5

หลักสูตรที่	2	TFRS	เกี่ยวกับหนี้สิน

7 - ผลประโยชน์พนักงาน และการบัญชีและการรายงานสำาหรับโครงการผลประโยชน์
ตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ

2 1

8 - การจา่ยโดยใช้หุน้เปน็เกณฑ ์และประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ และสินทรพัย์
ที่อาจเกิดขึ้น

2 1

หลักสูตรที่	3	TFRS	เกี่ยวกับรายได้

9 - การรับรู้รายได้  สัญญาก่อสร้าง และการตีความเรื่องที่ 15 สัญญาก่อสร้าง 2 1

หลักสูตรที่	4	TFRS	เกี่ยวกับการนำาเสนองบการเงิน

10 - การนำาเสนองบการเงิน และการเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน 2 1

11 - เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และกำาไรต่อหุ้น 2 1

12 - งบการเงนิระหวา่งกาล และการเปดิเผยขอ้มลูของรายการระหวา่งบคุคล รายการระหวา่ง
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2 1

13 - นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาดและ รา่ง สว่น
งานดำาเนินงาน

2 1

14 - งบกระเสเงินสด 2 0.5
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ลำ ดับ ด้านวิชาชีพบัญชี/หลักสูตร จำ นวน
คร้ังท่ีจัด

จำ นวน
วันที่จัด

หลักสูตรที่	5	TFRS	เกี่ยวกับอื่นๆ

15 - สัญญาเช่า 2 1

16 - การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล และ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2 1

17 - ร่าง เกษตรกรรม และภาษีเงินได้ 2 1

18 - ร่าง สัญญาประกันภัย 2 0.5

หลักสูตรที่	6	ร่าง	TFRS	เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

19 - การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน  2 1

20 - การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน  2 0.5

หลักสูตรที่	7	TFRS	ที่จัดขึ้นสำาหรับประเทศไทย

21 - หนี้สงสัยจะสูญ การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา และการตีความเรื่อง

สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำาระหนี้ี้ 

2 1 

22 - การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และการบัญชีสำาหรับกิจการที่

ดำาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

2 1 

23 - การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน และการ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

2 1 

เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการบัญชี	:

24 - สารพันปัญหาในการปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1 1 

25 - มาตรฐานใหม่ TFRS 8 : ส่วนงานดำาเนินงาน 1 1

26 - การจัดทำารายงานการเงินที่น่าเชื่อถือตามกรอบแนวทาง COSO-ERM 2 2 

27 - แนวปฏิบัติงานบัญชีสำาหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ 2 1 

28 - การนำาเสนองบการเงินรูปแบบใหม่่ 2 1

29 - การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนด้วยโปรแกรม MyGL และ MyIC (ปรับปรุงใหม่) รุ่นท่ี 1-2 2 2 

30 - เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี NPAEs รุ่นที่ 2 1 1 

31 - ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  รุ่นที่ 2 1 1 

32 - แนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนสำาหรับนักบัญชี รุ่นที่ 4 1 2 

33 - ผลกระทบต่อผู้ทำาบัญชีจากมาตรการปราบปรามคอร์รับชันใหม่ของ ป.ป.ช 3 1 

34 - การเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 1 1

35 - การบัญชีภายหลังวิกฤตน้ำาท่วม 1 1

36 - การบัญชีภายหลังวิกฤตน้ำาท่วม รุ่นที่ 2 1 1

37 - เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1 1

38 - รู้อะไร? จากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2 1
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ลำ ดับ ด้านวิชาชีพบัญชี/หลักสูตร จำ นวน
คร้ังท่ีจัด

จำ นวน
วันที่จัด

39 - การบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน: ผลกระทบและการเตรียมพร้อม 1 1

40 - FAQ กับประเด็นทางบัญชี ภาษี และธุรกิจกับมหาอุทกภัย ปี 2554 1 1

41 - ทำาความเข้าใจ และหารือในการพัฒนาหลักสูตรการบัญชีให้กับสถาบันการศึกษา และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ( NPAEs)

1 1

ด้านการสอบบัญชี

สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรก

42 - TSA ใหม่ปี 2555 2 4 

43 - แนวปฏิบัติงานสอบบัญชีและมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นใหม่ 1 1 

มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ปัจจุบัน	:

44 - การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร-ขั้นพื้นฐาน 1 5 

45 - การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร-ขั้นกลาง 1 5 

46 - การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ: ภาคปฏิบัติ 2 1.5

47 - การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินขั้นต้น 1 2 

48 - เทคนิคการตรวจสอบบัญชีวงจรรายได้ ลูกหนี้ และวงจรค่าใช้จ่ายเจ้าหนี้ 1 2

49 - เทคนิคการตรวจสอบบัญชีตาม Audit Plan 1 2 

50 - เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำาคัญ 2 1

เรื่องอื่นๆ	เกี่ยวกับการสอบบัญชี	:

 เตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

51 - วิชาการบัญชี 1 2 6 

52 - วิชาการบัญชี 2 2 5 

53 - วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 2 2.5 

54 - วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 1 4 

55 - วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 1 6

 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำาหรับผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชี

56 ผู้ทำาบัญชี 1 1

57 ผู้สอบบัญชี 1 1

58 - เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ CPA 1 1 

59 - เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 1 และ 2  

วิชาการสอบบัญชี 1 1 0.5

วิชาการสอบบัญชี 2 1 0.5 

60 - ประเดน็ความเคลือ่นไหวของ TFRs และ TSA ใหม ่(โครงการนกับญัชีรว่มใจชว่ยผูป้ระสบ

ภัยน้ำาท่วม)

1 1 



สรุปรายงานการจัดอบรม/สัมมนา
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ลำ ดับ ด้านวิชาชีพบัญชี/หลักสูตร จำ นวน
คร้ังท่ีจัด

จำ นวน
วันที่จัด

ด้านการตรวจสอบภายใน

61 - การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM 2 1 

62 - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 2 11 

63 - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 2 4 

64 - การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน 2 2 

65 - วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 2 2 

66 - การป้องกันการทุจริตในองค์กร 1 6 

67 - เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน 1 1 

ด้านการบัญชีบริหาร

68 - โครงการเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 15 1 10 

69 - งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำากำาไร รุ่นที่ 4-5 2 1 

ด้านการบัญชีภาษีอากร

การบัญชีกับภาษีอากร	:		

	หลักสูตรที่	1	รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

70 - รายได้ทางบัญชีและภาษีอากร 1 2 1 

71 - รายได้ทางบัญชีและภาษีอากร 2 2 1 

หลักสูตรที่	2	การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์	หนี้สิน	และทุน

72 - การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ 1 2 1 

73 - การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ 2 2 1 

74 - การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ 3 2 1 

75 - การบัญชีและภาษีอการเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สิน และทุน 2 1 

หลักสูตรที่	3	การบัญชีและภาษีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษีอากร   

76 - ภาษีอากรสำาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ 2 2 

77 - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ :ปัญหาในทางปฎิบัติด้านภาษีอากร 2 1 

78 - เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 1 

79 - เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 2 1

80 - ก้าวทัน...ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 1

81 - Update ภาษีอากรและบัญชี 2 2

82 - เกณฑ์การคำานวณกำาไรสุทธิทางบัญชี TFRS และ NPAEs กับ ภาษีที่แตกต่างกัน 3 1

83 - เจาะลึกภาษีอากร สำาหรับผลประโยชน์พนักงาน 2 1

84 - การจัดทำา ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Tax invoice)

1 0.5
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ลำ ดับ ด้านวิชาชีพบัญชี/หลักสูตร จำ นวน
คร้ังท่ีจัด

จำ นวน
วันที่จัด

85 - การยื่นแบบ ส.บช.3 และ ภ.ง.ด.50 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 1 1

ด้านการวางระบบบัญชี

86 - การเลือกและการใช้ซอฟท์แวร์ทางการบัญชี 1 1

รวมจำานวนครั้งและวันที่จัดการอบรมสัมมนา 150	 153

รวมจำานวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด	(คน) 14,269
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นายกสภาวชิาชพีบญัช ีในฐานะตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชพี

บัญชี ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

ให้แก่สภากาชาดไทย จำานวน 475,110 บาท โดยเป็นการ

ระดมเงนิจากการสมัมนาภายใตโ้ครงการนกับญัชรีว่มใจชว่ย 

ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม หลักสูตร ประเด็นความเคลื่อนไหวของ 

TFRSs และ TSA ใหม่ และจากการร่วมสบทบทุนอีกจำานวน

หนึ่งของสภาวิชาชีพบัญชี (29 ธันวาคม 2554)

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ

คณะ เข้าเยี่ยมชมสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เพื่อขอทราบความเป็นมา และแนวทางการดำาเนินงานของ

สภาวิชาชีพบัญชี (8 มีนาคม 2555)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าพบ  

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวง

พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการกำากับดูแลการประกอบ

วิชาชีพบัญชี (กกบ.) เพื่อรับนโยบาย

การดำาเนินการพัฒนาวิชาชีพบัญชี  

ณ กระทรวงพาณิชย์ (1 กรกฎาคม 

2554)

ประมวลกิจกรรมที่ส�าคัญ



รายงานประจ�าปี 2554 87

นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมหารือและขอ 

คำาแนะนำาแนวทางการดำาเนินงานบริหาร

สภาวิชาชีพบัญชี กับอดีตนายกสมาคม

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง 

ประเทศไทย และอดีตนายกสภาวิชาชีพ

บัญชี (3 มีนาคม 2555)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ต้อนรับนักศึกษา ภาควิชาการบัญชีจาก

สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ขอเข้าเยี่ยมชมและ

รับทราบความเป็นมาและการบริหารงานของ

สภาวิชาชีพบัญชี

ประมวลกิจกรรมที่ส�าคัญ

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ ร่วมแสดง

ความยินดีกับสภาสถาปนิก เนื่องในโอกาส 

วันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 12 ปี  

(7 กุมภาพันธ์ 2555)



ข้อมูลสมาชิก
สรุปข้อบังคับและข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน
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จ�านวนสมาชิกแยกตามประเภท

สถิติจ�านวนสมาชิก แยกตามประเภทสมาชิก

จ�านวนหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติ

จ�านวนสมาชิกแยกตามเพศ

2551 2552 2553 2554

เอกชน
สถาบันการศึกษา
อื่นๆ
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ประเภทสมาชิก จำ นวน

สมาชิกสามัญ 50,115

สมาชิกวิสามัญ 531

สมาชิกสมทบ 1,917

รวม 52,563

ชาย
8,682

หญิง
43,881

สมาชิกสามัญ
50,115

สมาชิกสมทบ
1,917

สมาชิกวิสามัญ
531
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ฉบับที่ เรื่อง วันท่ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

1 วิธีการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ พ.ศ. 2547 29 ธันวาคม 2547

2 สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก พ.ศ. 2547 29 ธันวาคม 2547

3 ค่าบำารุงสมาชิก พ.ศ. 2547 29 ธันวาคม 2547

4 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 2547

5 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง
ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำานาจหน้าที่ และการดำาเนินการ
อื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 2547

6 ผู้ทำาบัญชี พ.ศ. 2547 29 ธันวาคม 2547

7 การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2547 29 ธันวาคม 2547

8 การประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2547 29 ธันวาคม 2547

9 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง
ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำานาจหน้าที่ และการดำาเนินการ
อื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2548

1 มีนาคม 2548

10 ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2548 30 พฤษภาคม 2548

11 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 
คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี พ.ศ. 2548

30 พฤษภาคม 2548

12 การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549 19 มิถุนายน 2549

13 หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549

19 มิถุนายน 2549

14 การปฏิบัติหน้าที่ อำานาจหน้าที่ และการพ้นจากตำาแหน่งของผู้ดำารงตำาแหน่งอุปนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และตำาแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำาหนด พ.ศ. 2549

27 มิถุนายน 2549

15 หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2550

27 ธันวาคม 2550

16 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง
ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำานาจหน้าท่ีและการดำาเนินการอ่ืน
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2550

27 ธันวาคม 2550

17 การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
พ.ศ. 2551

19 มีนาคม 2551

18 หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552

14 ตุลาคม 2552

19 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 3 พฤศจิกายน 2553

20 หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2554

30 สิงหาคม 2554

21 การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554 30 สิงหาคม 2554

สรุปข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
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เรื่อง วันท่ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549

19 มิถุนายน 2549

ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การกำาหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำานาจหน้าที่ 
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

16 พฤศจิกายน 2549

ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550 18 มิถุนายน 2550 

ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี
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สรุปมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน

1) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินปัจจุบัน มี 30 ฉบับ คือ

ที่ เรื่อง วันที่ลงราชกิจจา วันถือปฎิบัติ

1. แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 26 พ.ค. 2553 ใช้ทันทีที่ลงใน

ราชกิจจา

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลัง 

รอบระยะเวลารายงาน 

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

8. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนก - 1 ม.ค. 2537

ตามส่วนงาน (IFRS 8 ประกาศใช้ จึงยกเลิก)

9. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

10. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า  26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

11. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้  15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

12. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

13. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

14. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

15. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

16. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

17. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

18. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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2) มาตรฐานการบัญชีไทยปัจจุบันมี 6 ฉบับ คือ

ที่ เรื่อง วันที่ลงราชกิจจา วันถือปฎิบัติ

19. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

20. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำาไรต่อหุ้น 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

21. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

22. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ 

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

23. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

24. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

25. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

26. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

27. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม

ธุรกิจ

15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

28. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

29. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำารวจและประเมินค่า

แหล่งทรัพยากรแร่

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

30. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(NPAEs)

6 พ.ค. 2554 1 ม.ค. 2554

ที่ เรื่อง วันถือปฎิบัติ

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1 ก.ค. 2532

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร 

และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน 

1 ม.ค. 2550

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)

1 ต.ค. 2545

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 1 ม.ค. 2542

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 1 ม.ค. 2543

6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 1 ม.ค. 2543
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3) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2556 มี 4 ฉบับ คือ

4) การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มี 5 ฉบับ คือ

ที่ เรื่อง วันที่ลงราชกิจจา วันถือปฎิบัติ

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2556

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2556

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2556

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน 20 เม.ย. 2555 1 ม.ค. 2556

ที่ เรื่อง วันที่ลงราชกิจจา วันถือปฎิบัติ

1. การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-

กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

25 ก.พ. 2554 1 ม.ค. 2556

2. การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้-การได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

25 ก.พ. 2554 1 ม.ค. 2556

3. การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลง

สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

25 ก.พ. 2554 1 ม.ค. 2556

4. การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับบริการโฆษณา

25 ก.พ. 2554 1 ม.ค. 2554

5. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญา 

การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554
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1) มาตรฐานการสอบบัญชี จ�านวน 36 ฉบับ 
2) มาตรฐานงานสอบทาน จ�านวน 2 ฉบับ
3) มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จ�านวน 3 ฉบับ
4) มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จ�านวน 2 ฉบับ
5) แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 ฉบับ
 วันถือปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชี จ�านวน 36 ฉบับ 

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น 
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง และแม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

ที่ รหัส ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

1. รหัส 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

2. รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

3. รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

4. รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

5. รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน

6. รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน

7. รหัส 260 การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล

8. รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและผู้บริหารของกิจการ

9. รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

10. รหัส 315 การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ  

โดยการทำาความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

11. รหัส 320 ความมีสาระสำาคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี

12. รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

13. รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น

14. รหัส 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ

15. รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี

16. รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ

17. รหัส 505 การขอคำายืนยันจากบุคคลภายนอก

18. รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก

19. รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

20. รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

21. รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

22. รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

23. รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

24. รหัส 570 การดำาเนินงานต่อเนื่อง

25. รหัส 580 หนังสือรับรอง
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์96

ที่ รหัส ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

26. รหัส 600 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น

27. รหัส 610 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

28. รหัส 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี

29. รหัส 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

30. รหัส 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31. รหัส 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

32. รหัส 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ

33. รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

34. รหัส 800 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำาตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

35. รหัส 805 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ  

หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน

36. รหัส 810 งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ

ที่ รหัส ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

1. รหัส 2400 งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)

2. รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ

ที่ รหัส ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

1. รหัส 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต

2. รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต

3. รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

ที่ รหัส ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

1. รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

2. รหัส 4410 งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

ที่ รหัส ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

1. FRAMEWORK แม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

มาตรฐานงานสอบทาน จ�านวน 2 ฉบับ

แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 ฉบับ

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จ�านวน 3 ฉบับ

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จ�านวน 2 ฉบับ
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• บทน�าสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

• แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ

• ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อก�าหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

• ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

• ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ

• ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ

• ฉบับที่ 5 เรื่อง ข้อก�าหนดด้านประสบการณ์การท�างานจริง

• ฉบับที่ 6 เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ

• ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• ฉบับที่ 8 เรื่อง ข้อก�าหนดด้านสมรรถนะส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
(International Education Standard - IES)

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (ISQC1)
การควบคุมคุณภาพส�าหรับส�านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
การควบคมุคณุภาพสำ หรับสำ นกังานท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงนิ และงานให้ความเชือ่มัน่
อื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

วันถือปฏิบัติ  

ให้ใช้บังคับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำาหรับสำานักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้

ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี สนับสนุนให้นำามาตรฐานการควบคุมคุณภาพดังกล่าว ไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
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ที่ สวบช.1320/2555 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี พ.ศ. 2555

เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. 2555 ในวันเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 09.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00น.) ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช ช้ัน 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขท่ี 

133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. 2554 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำาเนินงานและพิจารณารับรองงบการเงินสำาหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วาระที่ 4 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

 4.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....

 4.2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. ....

 4.3 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน

  เป็นผู้ทำาบัญชี พ.ศ. ....

 4.4 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำารุงสมาชิก และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำาปี พ.ศ. 2555 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 สภาวชิาชพีบญัชฯี ขอความรว่มมอืทา่นสมาชกิฯ กรณุาแจง้ความจำานงในการเข้ารว่มประชมุตามแบบตอบรบัเข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่สามัญฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ด้วยระบบออนไลน์ ที่ www.fap.or.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2685-2502 

หรือ 0-2685-2504 

 ท้ังน้ี ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารการประชุม ก่อนการประชุมได้ที่สภาวิชาชีพบัญชี หรือดาวน์โหลดที่   

www.fap.or.th  และในวนัประชมุใหญฯ่ ขอใหท้า่นโปรดแสดงบัตรสมาชกิ และบัตรประจำาตวัประชาชนหรอืบัตรอืน่ของทางราชการ

ในการลงทะเบียนด้วย

 อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ท่านอาจโดยสารรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก(ใช้เส้นทางจุดเชื่อม

ต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อออกด้านประตูติดสยามสมาคม) หรือ โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT(ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกประตู

หมายเลข 1 ด้านติดกับสยามสมาคม)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี)

เลขาธิการ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS
UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์100



101รายงานประจ�าปี 2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์102



103รายงานประจ�าปี 2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์104



105รายงานประจ�าปี 2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์106



107รายงานประจ�าปี 2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์108



109รายงานประจ�าปี 2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์110



111รายงานประจ�าปี 2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์112



113รายงานประจ�าปี 2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์114



115รายงานประจ�าปี 2554



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์116



117รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์118



119รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์120



121รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์122



123รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์124



125รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์126



127รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์128



129รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์130



131รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์132



133รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์134



135รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์136



137รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์138



139รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์140



141รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์142



143รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์144



145รายงานประจ�าปี 2554



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์146

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.fap.or.th  Email : fap@fap.or.th

โทรศัพท์ 02-6852500  โทรสาร 02-6852501

  ทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ กด 1 หรือ 02-6852524, 02-6852534

  ตลาดและประชาสัมพันธ์ กด 3 หรือ 02-6852574, 02-6852575

  ฝ่ายทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กด 4 หรือ 02-6852580, 02-6852581

  อบรม กด 5 หรือ 02-6852555, 02-6852557

  บัญชีและการเงิน กด 6 หรือ 02-6852544, 02-6852545

  เลขานุการการประชุม/วิชาการ กด 7 หรือ 02-6852577, 02-6852578

  บุคคลและจัดการ กด 8 หรือ 02-6852549, 02-6852551

  กฎหมาย กด 9 หรือ 02-6852520

  นโยบายและต่างประเทศ 02-6852519, 02-6852554

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 02-6852563

  Operator กด 0

ข้อมูลสถานที่ตั้งส�านักงาน และส�านักงานสาขา 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สำ นักงานสาขาขอนแก่น

ประธานสาขา :  ดร.ศิริลักษณ ์ ศุทธชัย

พื้นที่ปฏิบัติการ :  ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, 

หนองบัวลำาภู, เลย

สถานที่ตั้ง :  คณะวิทยาการจัดการ

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ 

อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 043-347742

โทรสาร : 043-347742

สำ นักงานสาขาชลบุรี

ประธานสาขา :  ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

พื้นที่ปฏิบัติการ :  ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด, ระยอง, 

ฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้ง :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร 60 พรรษา

มหาราชินี 2 ชั้น 9 ห้อง 913  

ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง  

จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 038-394363

โทรสาร : 038-745900 ต่อ 2371

สำ นักงานสาขาเชียงใหม่

ประธานสาขา :  รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์

พื้นที่ปฏิบัติการ :  เชียงใหม่, ลำาพูน, ลำาปาง, พะเยา, 

เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน

สถานที่ตั้ง :  อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ

  อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-944922

โทรสาร : 053-893032

สำ นักงานสาขานครราชสีมา

ประธานสาขา :  รศ.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์

พื้นที่ปฏิบัติการ :  นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, 

ปราจีนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว 

สถานที่ตั้ง :  คณะบริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

744 ถนนสุรนารายณ์ ตำาบลในเมือง 

อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 3630

โทรสาร : 044-258546

สำ นักงานสาขานครสวรรค์

ประธานสาขา :  นางธนพร กุศลธรรมรัตน์

พื้นที่ปฏิบัติการ :  นครสวรรค์, พิษณุโลก, อุทัยธานี, พิจิตร, 

กำาแพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, 

อุตรดิตถ์, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

สถานที่ตั้ง  :  89/11 ถนนมาตุลี ตำาบลปากน้ำาโพ 

อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-226402

โทรสาร : 056-228466

สำ นักงานสาขาภูเก็ต

ประธานสาขา  :  นางจันทร์เพ็ญ พรมหจินดา

พื้นที่ปฏิบัติการ :  ภูเก็ต, กระบี่, พังงา

สถานที่ตั้ง :  26/227 หมู่ 9 ถนนศักดิเดช ตำาบลวิชิต 

อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-526563

โทรสาร : 076-526563

สำ นักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี
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สำ นักงานสาขามหาสารคาม

ประธานสาขา : รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวิณิชกิจ

พื้นที่ปฏิบัติการ :  มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, 

นครพนม, สกลนคร

สถานที่ตั้ง  :  คณะการบัญชีและการจัดการ  

อาคาร 2 (เขตพื้นที่ในเมือง)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลตลาด 

อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-712825

โทรสาร : 043-712825

สำ นักงานสาขาสงขลา

ประธานสาขา : นางสุนทรี จันทร์ดียิ่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ :  สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, 

ตรัง, ปัตตานี

สถานที่ตั้ง :  คณะวิทยาการจัดการ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำาบลคอหงส์  

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ : 074-445175

โทรสาร : 074-558851

สำ นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

ประธานสาขา :  นางบังอร เลิศไพศาล

พื้นที่ปฏิบัติการ :  สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, 

นครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้ง  :  สำานักงานบังอรและเพื่อน

  18/9 ถนนราษฎร์บำารุง อำาเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-222979

โทรสาร : 077-222978

สำ นักงานสาขาอุบลราชธานี

ประธานสาขา :  นายสมชัย ปรีดาสันติ์ 

พื้นที่ปฏิบัติการ :  อุบลราชธานี, ศรีสระเกษ, ยโสธร 

อำานาจเจริญ, มุกดาหาร

สถานที่ตั้ง :  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ถนนราชธานี ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-209040

โทรสาร : 045-209050





www.fap.or.th
ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�

ÍÒ¤ÒÃÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 133 ¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ· 21 (ÍâÈ¡)
á¢Ç§¤ÅÍ§àµÂàË¹×Í à¢µÇÑ²¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110
â·ÃÈÑ¾·� 0-2685-2500 â·ÃÊÒÃ 0-2685-2501

E-mail: fap@fap.or.th


