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เรียน ท่านสมาชิก

ในปี 2555 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นทำาตามพันธกิจที่ได้ให้ไว้กับท่านสมาชิก โดยงานหลักที่สำาคัญก็ยังคง 

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและกำาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ของมาตรฐานสากลทีเ่ปน็ไปอยา่งรวดเรว็ โดยมเีปา้หมายใหม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงาน 

ทางการเงนิระหวา่งประเทศ (IFRS) ทัง้หมด ในป ี2560 และเครือ่งมอืทางการเงนิคาดวา่สามารถนำามาใชป้ฎบิตัไิด ้ในป ี2559 นอกจากนี ้

คาดว่าจะนำา IFRS for SMEs มาใช้กับกิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียในสาธารณะในปี 2558 เช่นกัน  

ส่วนด้านมาตรฐานการสอบบัญชี ก็จะมีการปรับปรุงตาม TSA ซึ่งจะมีผลในปี 2559

ผมขอเรยีนใหท้ราบวา่ ในชว่งปทีีผ่า่นมาคณะกรรมการวชิาชพีดา้นตา่งๆ รวมทัง้คณะกรรมการและคณะทำางานทัง้หลายกไ็ด้

ร่วมกันทำางานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อพัฒนานักบัญชีเป็นผลสำาเร็จหลายอย่างดังนี้

ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักบัญชี

 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำาบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ 

  ร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.)  

  เผยแพร่โปรแกรมระบบบัญชี MyGL และ MyIC ให้ผู้ประกอบการ SMEs นำาไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น 

  พื้นฐานสำาคัญในการยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการจัดทำารายงานทางการเงินของ SMEs ไทย

 • จัดให้มีการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชี (Thailand Accounting challenge) ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นแนวทาง การสร้าง 

  ผลงานนกัศกึษา ตามมาตรฐานคณุภาพการศกึษา และมเีวทใีนการแสดงออกซึง่ความรู ้ความสามารถดา้นวชิาชพี 

  บัญชี และการทำางานร่วมกันเป็นทีม โดยมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 64 สถาบัน และ 

  ทางสภาวิชาชีพบัญชีก็จะจัดเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้การพัฒนาความรู้ของ นิสิต นักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 • มุ่งพัฒนาให้นักบัญชีมีความรู้ข้ามศาสตร์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การเงิน IT โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรม 

  เกีย่วกบัการบรหิาร การจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบันกับญัชหีลากหลายขึน้ เชน่ หลกัสตูร CFO, Young CFO, CEO/CFO  

  Conference, Corporate Finance, Professional Controller และ IR Professional เพื่อให้นักบัญชี 

  สามารถต่อยอดจากนักบัญชีก้าวข้ามเป็นนักบริหารที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับได้

ด้านการก�ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี

  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการกำากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี โดยได้จัดต้ังฝ่ายพัฒนาและ 

กำากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี ซ่ึงเป็นหน่วยงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา เพื่อเร่งรัดผลักดัน 

การเผยแพรค่วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกัดา้นคณุภาพงาน รวมทัง้กำากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชแีละสำานกังานสอบบญัชี

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัที ่1 (TSQC1) อนัจะส่งผลใหง้านสอบบญัชีมีคุณภาพ ทำาใหเ้กดิความเช่ือม่ันแกผู่ใ้ช ้

และผู้ที่เกี่ยวข้องในรายงานทางการเงิน และวิชาชีพสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับ และช่วยลดความเส่ียงในการที่จะเกิดข้อผิดพลาด 

จากการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ด้านต่างประเทศ 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ปฏิบัติตามพันธะข้อตกลงในฐานะสมาชิกของ IFAC (International Federation of Accoun-

tancy) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา มาตรฐานทางวิชาชีพด้านการสอบบัญชี และมาตรฐานควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน 

สารจากนายก
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารจากนายกฯสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 25552



(นายพิชัย ชุณหวชิร)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารจากนายกฯ

ฉบับภาษาไทยได้รับการยอมรับให้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์์ของ IFAC เป็นครั้งแรก และในช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 IFAC  

ได้จัดการประชุม Compliance Advisory Panel (CAP) ที่กรุงเทพ พร้อมกับการที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน (ASEAN Federation of Accountants Council Meeting) ครั้งที่ 110 ณ ห้องประชุม

อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ด้านการบริการสมาชิกและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถทำาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ ที่ทำาการสภาวิชาชีพบัญชี  

  เช่น การชำาระค่าธรรมเนียม การตรวจสอบสถานภาพ

 • ยกเลิกการใช้จดหมายรับรองการปฎิบัติงานจากลูกค้าเพื่อยื่นชั่วโมงการฝึกหัดงาน

 • ศกึษาและจดัทำาแบบสำารวจความคดิเหน็เพือ่รองรบัการจดัทดสอบความรู ้เปน็ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตในสว่นภมูภิาค

 • ผลักดันให้มีข่าวสารอิเล็คโทรนิค (FAP’s News Letter) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ทางวิชาชีพรวมทั้ง

ปรับปรุง Website สภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้เป็น 2 ภาษา เพื่อรับรองการเปิด AEC 

 สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดทำางบการเงินตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ (TFRS) มรีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย จำานวน 15.4 ล้านบาท เม่ือเปรยีบเทยีบกบั 

ปี 2554 ที่มีรายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่าย 2.2 ล้านบาท

 ผมมีความยินดีท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า ในเดือนธันวาคม 2556 ท่ีจะถึงน้ี สภาวิชาชีพบัญชีฯ  

จะมีการจัดสัมมนานักบัญชีทั่วประเทศ คร้ังที่ 19 ซึ่งเป็นงานสัมมนาใหญ่ระดับประเทศ ซึ่ง 

เว้นจากการจัดมาร่วม 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพบัญชี  

และการพัฒนาให้นักบัญชีมีความรู้ข้ามศาสตร์ ซ่ึงผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานบัญชีควรทราบเพื่อ

เพิ่มพูนศักยภาพของนักบัญชีและสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ  

ทั้งนี้ผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 

 ท้ายที่สุดนี้ ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน  

ใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นในการ 

บรหิารงานสภาวชิาชพีบญัชฯี และหากทา่นมขีอ้เสนอแนะหรอืคำาตชิม ดา้นบรกิารหรอืดา้นอืน่  

ท่านสามารถติดต่อหรือแจ้งข้อมูลให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ตลอดเวลา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 3



โครงสร้างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

โครงสร้างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
(ÁÒµÃÒ 59)

ปลัดกระทรวงพาณิชย

ผูวาการสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

อธิบดีกรมสรรพากร

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี 2 คน

ผูทรงคุณวุฒิดานกฏหมาย 1 คน

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

ประธานสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

ประธานสมาคมธนาคารไทย

ประธานกรรมการหอการคาไทย

(รวม 14 คน)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี (เลือกตั้ง)

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 6 ดาน (เลือกตั้ง) 6 คน

ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี 2 คน ดานกฎหมาย 1 คน

กรรมการ (เลือกตั้ง) 5 คน

(รวม 17 คน)

ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
(ÁÒµÃÒ 6)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
(ÁÒµÃÒ 22)

1. ดานการทำบัญชี

2. ดานการสอบบัญชี

3. ดานการบัญชีบริหาร

4. ดานการวางระบบบัญชี

5. ดานการบัญชีภาษีอากร

6. ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕáµ‹ÅÐ´ŒÒ¹
(ÁÒµÃÒ 32)

ผูทรงคุณวุฒิ 7-11 คน (แตงตั้ง)

ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ผูแทนกรมสรรพากร

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย

ผูแทนสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(รวม 13-17 คน)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
(ÁÒµÃÒ 22)

แตงตั้ง 9-15 คน

โดยความเห็นชอบ

ของที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ไมดำรงตำแหนง

นายกสภาวิชาชีพบัญชี หรือกรรมการ

หรืออนุกรรมการอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัตินี้

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨ÃÃÂÒºÃÃ³
(ÁÒµÃÒ 50)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 25554



โครงสร้างการบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงสร้างการบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ¾.È. 2547

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

¹ÒÂ¡ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨ÃÃÂÒºÃÃ³

1. เลขาธิการ

2. นายทะเบียน

3. เหรัญญิก

4. ประชาสัมพันธ

5. พัฒนาวิชาชีพ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ (àÅ×Í¡µÑé§)
5 ¤¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
´ŒÒ¹¡ÒÃºÑÞªÕ 2 ¤¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ 1 ¤¹

1. ดานการทำบัญชี

2. ดานการสอบบัญชี

3. ดานการบัญชีบริหาร

4. ดานการวางระบบบัญชี

5. ดานการบัญชีภาษีอากร

6. ดานการศึกษา และ

 เทคโนโลยีการบัญชี

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 6 ´ŒÒ¹

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 5



คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. นายพิชัย  ชุณหวชิร
 นายกสภาวิชาชีพบัญชี

2. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์
 อุปนายกคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

3. นายประสัณห์  เชื้อพานิช
 อุปนายกคนที่ 2 และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

4. นางปริศนา  ประหารข้าศึก
 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

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

คณะกรรมการ

1 3 5 4 82976

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 25556



10. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย
 กรรมการและประชาสัมพันธ์

11. นางกรรณิการ์  งามโสภี
 กรรมการและเหรัญญิก

12. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี
 กรรมการและเลขาธิการ

13. นายกมล  จันทิมา
 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

14. รศ.ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์
 ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

15. นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

16. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

17. ศาสตราจารย์สมฤกษ์  กฤษณามระ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

คณะกรรมการ

13 17 16 1411121510

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 7



โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

¨ÃÃÂÒºÃÃ³

¾Ñ²¹ÒáÅÐ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÊÒÂ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¹âÂºÒÂáÅÐ¡ÅÂØ·¸� ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ
áÅÐ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ

¡ÒÃà§Ô¹
áÅÐºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

µ‹Ò§»ÃÐà·È ·ÐàºÕÂ¹áÅÐ
ÊÁÒªÔ¡ÊÑÁ¾Ñ¹¸�

·´ÊÍº¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

ºØ¤¤ÅáÅÐºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

ºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

¡®ËÁÒÂ

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
áÅÐÍºÃÁ 

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
ÇÔªÒ¡ÒÃ

ÍºÃÁ

¼ÙŒª‹ÇÂ/ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÊÒÂ§Ò¹¹âÂºÒÂ
áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÊÒÂ§Ò¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 25558



สรุปผลการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556



ด้านการท�าบัญชี

- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

ด้านการสอบบัญชี

- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของส�านักงานสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

 • คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร

- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการวางระบบบัญชี

- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

- คณะท�างานการแปล International Good Practice Guidance : IGPG

ด้านการบัญชีภาษีอากร

- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการบัญชี

 • คณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ

 • คณะท�างานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES)

ด้านจรรยาบรรณ

- คณะกรรมการจรรยาบรรณ

 • คณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

 • คณะท�างานร่างหลักกฎบัตร (Charter) การปฏิบัติงานจรรยาบรรณ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255510



ด้านมาตรฐานการบัญชี

- คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี

 • คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

 • คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

 • คณะท�างานศึกษาการน�าข้อก�าหนดของ TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติในประเทศไทย

คณะอนุกรรมการและคณะท�างานอื่น

- คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

- คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

 • คณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงิน (DipTFR) 

 • คณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน

- คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ

- คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี

- คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

- คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะอนุกรรมการประสานการบริหารส�านักงานสาขา

- คณะท�างานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้ข้อตกลงการสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

เขา้มาบรหิารงานสภาวชิาชพีบญัชตีัง้แต่

ปลาย เดือน มิถุนายน 2554 หลังจากได้

รบัการเลอืกตัง้จากทีป่ระชมุใหญส่มาชกิ

สามัญ มีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 

1 ครั้ง

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ทั้ง 6 ด้าน คณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบัญชี คณะอนุกรรมการ

และคณะทำางานทั้งสิ้น 415 คน เพื่อ

ดำาเนินการบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี

ให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้

ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ.2547 และวิสัยทัศน์ พันธกิจ

ที่ตั้งไว้ 

คณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ

บัญชีได้พิจารณาอนุมัติแผนงานและ

งบประมาณการดำาเนินงานของคณะ

กรรมการแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน รวมทั้ง

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการ

บัญชี และคณะอนุกรรมการด้านพัฒนา

วชิาชพีบญัช ีเพือ่ใหค้ณะกรรมการแตล่ะ

คณะดำาเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบวิชาชีพ โดย

ใหม้นีกัวชิาการชว่ยในแตล่ะคณะ รวมถงึ

ใหฝ้า่ยตา่งประเทศตดิตามความคบืหนา้

ของวิชาชีพบัญชีทุกด้านในต่างประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน

จัดให้มีการบริหารงานภายใน

สภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภา

วชิาชีพบญัชไีดอ้นุมตักิารปรบัโครงสรา้ง

การบรหิารงานเพือ่ความคล่องตวัในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยให้มีการอำานวย

ความสะดวกแก่สมาชิก พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดซื้อ

อุปกรณ์เครือข่ายให้ทันสมัยมากขึ้น

นอกจากนี้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บัญชีมีนโยบายให้ลดอัตราค่าอบรม

สมัมนาทัง้ในส่วนสมาชิกและบคุคลทัว่ไป

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

ได้ให้ความเห็นชอบในการดำาเนินงาน 

อื่นๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนให้มี 

การดำาเนินงานโครงการหรือแผนงาน 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคณะ 

สรุปดังนี้

1. ด้านการท�าบัญชี มอบคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี 

จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความรว่มมือ (MOU) ระหวา่งสภาวชิาชพี 

บัญชีฯ และ สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.) 

เพื่ อ เผยแพร่ โปรแกรมระบบบัญชี   

My GL และ My IC ใหผู้ป้ระกอบการ SMEs 

นำาไปใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ง 

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs 

จัดทำาบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นับเป็นพื้นฐานสำาคัญในการยกระดับ

คุณภาพและความน่าเชื่อถือของการจัด

ทำารายงานทางการเงินของ SMEs ไทย

2.  ดา้นการสอบบญัช ีมอบคณะ

กรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัช ี

จัดต้ังคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน

การสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี 

เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการสอบบัญชีสากลทั้งฉบับที่

มีการปรับปรุงและฉบับที่กำาหนดขึ้นมา

ใหม ่ทบทวนและสอบทานมาตรฐานการ

สอบบัญชี ที่ประกาศใช้จำานวน 44 ฉบับ  

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ใ ห้ มีความสอดคล้องและตรงตาม

มาตรฐานการสอบบญัชรีะหวา่งประเทศ

ภายใต้ IAASB Clarity Project โดยได้รับ

อนุมัติจาก IFAC แล้วเสร็จ และ IFAC ได้

เผยแพร่ใน website แล้วว่าประเทศไทย

เปน็ประเทศทีใ่ชม้าตรฐานการสอบบญัชี

ระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2012

เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจใน

มาตรฐานการสอบบญัชฉีบบัใหมซ่ึง่มผีล

บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2555 อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการจัดอบรมหลักสูตร “TSA ใหม่ 

ปี 2555” ในกรุงเทพมหานครและส่วน

ภูมิภาค และ มีการจัดอบรมหลักสูตร 

“การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรูป

แบบใหม่” ในเรื่องการจัดทำารายงาน

ของผู้สอบบัญชีแบบหกวรรค ซ่ึงเร่ิมใช้

ในปี พ.ศ. 2555 

3. ด้านการบัญชีบริหาร มอบ

คณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการบญัชี

บรหิาร การสมัมนาครัง้แรกทีร่วมมมุมอง 

ของผู้บริหารระดับสูงกับการ “ก้าวสู่ 

AEC อย่างมืออาชีพ” ในงานสัมมนา  

CEO/CFO Conference ครัง้ที ่1 ซึง่จดัขึน้

เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่13 กนัยายน 2555 ณ 

ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม โรงแรมแลนด์

มาร์ค ถนนสุขุมวิท มีผู้บริหารระดับสูง

เขา้รว่มงานสมัมนากวา่ 280 ทา่น โดยได้

รับเกียรติจาก คุณพิชัย ชุณหวชิร นายก

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กลา่วเปดิงานและปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ 

AEC&CEO/CFO (บทบาทของผู้บริหาร

ในยุคของ AEC)

4.  ด้านการวางระบบบัญชี  

มอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน

การวางระบบบัญชีดำาเนินการพัฒนา

ส่ ง เส ริมความ รู้ทั้ ง ด้ านระบบบัญชี   

การควบคุมภายในที่ดี และสามารถ

นำาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบัญชีและ

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการ

อบรมสัมมนาหลักสูตร “Accounting 

System Cl in ic” ที่  อ.หาดใหญ่  

จ. สงขลา โดยประเด็นหลักในการอบรม 

คือ การบริหารการเงินเพื่อป้องกัน 

การทุจริตโดยใช้ระบบบัญชี โดยเน้นถึง 

การวางระบบบัญชีและการนำ า ไป

ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการของธุรกิจ และการบริหาร

ความเส่ียงในเรื่องทุจริต (Fraud Risk 

Management) และยังมีการจัดอบรม

สัมมนาหลั ก สูตร  “ เตรี ยมความ

พร้อมฝ่าวิกฤต พิชิตการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM”  

หลั กการสั มมนา ในหลั กสู ต รนี้ คื อ  

บทเรยีนจากวกิฤตภยั สูก่ารใชก้ารบรหิาร

ความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business 

Continuous Management : BCM)  

เพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพใน

อนาคต และได้มีการแปลแนวปฎิบัติ 

ที่ดีระหว่างประเทศ (International Good 

Practice Guidance : IGPG) ฉบบัทีเ่กีย่วกบั 

การวางระบบงานเป็นภาษาไทย เพื่อ

ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการวางระบบที่ดี

ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 

ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค หลักการสัมมนา 

ในหลักสูตรนี้คือ บทเรียนจากวิกฤตภัย  

สู่ การใช้การบริหารความต่อ เนื่ อง

ของธุรกิจ (Business Continuous 

Management : BCM) เพื่อรับมืออย่าง

มีประสิทธิภาพในอนาคต เรื่องเล่าจาก 

SCG เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤต พิชิตการ

ดำาเนินธุรกิจ อย่างไม่สะดุดด้วย BCM 

ถอดบทเรียนวิกฤตการณ์ระดับประเทศ 

โตชิบามั่ น ใจรับมือวิ กฤตครั้ ง ใหม่  

ทำาอย่างไร จากการประเมินผลสัมมนา  

ผู้เข้าสัมนาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึง 

ดีมาก เกินกว่า 80% 

5. ด้านการบัญชีภาษีิอากร 

มอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน

การบัญชีภาษีอากร คณะกรรมการฯ  

จัดอบรม เพิ่มเติม หลักสูตรอบรม/

สัมมนาทางด้านบัญชีภาษีอากร ดังนี้

- ก า ร สั ม ม น า ห ลั ก สู ต ร  

การวางแผนภาษีอากร 

-  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร  

กำาไรสุทธิทางบัญชี TFRS และ NPAEs  

กับภาษีที่แตกต่างกัน (4 รุ่น) 

-  หลักสูตร e-Tax Invoice 

- หลักสูตรสิทธิประโยชน์ของ

นักลงทุนไทยตามความตกลงทั่วไป 

วา่ดว้ยภาษศุีลกากรและการคา้ (General 

Agreement on Tariffs and Trade : GATT)

6. ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

เทคโนโลยีการบัญชี  มอบคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา

และเทคโนโลยีการบัญชีสนับสนุนและ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของทุกฝ่ายที่ใช้ข้อมูล

ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ทั้งน้ีให้

ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง

 • ทางเทคโนโลยี

 • ทางเศรษฐกิจ

 • การค้าและอุตสาหกรรม

 • ตลาดการเงิน

ส ร้ า ง ก ล ไ ก แ ล ะ โ อ ก า ส ใ ห้

คณาจารย์นำาองค์ความรู้มาใช้ในภาค

ปฏิบัติจริง เพื่อนำาประสบการณ์กลับไป

พัฒนาแผนการสอน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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7. ด้านมาตรฐานการบัญชี  

มอบคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบญัช ีปรบัปรงุมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินตาม 2012 Edition of the 

Bound Volume of IFRSs

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

ก า ร บั ญ ชี ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ฐ า น 

การรายงานทางการเงิน มาตรฐาน 

การ บัญชี  กา รตี ค วามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และการตีความ

มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของไทยมีความ

เปน็สากลตลอดจนสามารถเปรยีบเทยีบ

กันได้

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบญัชไีดจ้ดัทำาและปรบัปรงุมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน มาตรฐาน 

การ บัญชี  กา รตี ค วามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และการตีความ

มาตรฐานการบัญชี

ร่ า งมาตรฐานการ ร ายงาน

ทางการเงิน ร่างมาตรฐานการบัญชี  

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และร่างการตคีวามมาตรฐาน 

การบัญชีที่อยู่ระหว่างการจัดทำาและ 

ปรบัปรุงใหมใ่หเ้ปน็ไปตาม 2012 Edition 

of the Bound Volume of IFRSs

8. ดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัช ี

มอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน

การพัฒนาวิชาชีพบัญชี แต่งตั้งคณะ

ทำางานจัดทำาโครงการประกาศนียบัตร

การรายงานทางการเงินไทย (Diploma 

in Thai Financial Reporting - DipTFR) 

เพือ่ใหจ้ดัทำาโครงการเพือ่ทดสอบความรู ้

ของนักบัญชีไทยว่ามีความรู้ความเข้าใจ

มากน้อยเพียงใด และสามารถนำาไป

ปฏิบัติได้จริง รวมถึงเตรียมความพร้อม

ในการรองรับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศที่จะเริ่ม 

มีบทบาทมากขึ้นในปี พ.ศ. 2558  

เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community - AEC) 

ซึ่ ง ยั ง ไ ม่ มี ห น่ ว ย ง า น ใ ด จั ด ใ ห้ มี  

การทดสอบ ซึ่งการทดสอบครั้งที่ 1 

ประจำาปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 

ธันวาคม 2555 ณ อาคารสภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ

9. ด้านต่างประเทศ 

• มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมใน

การประชมุสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี

บญัชกีบัองค์กรตา่งๆในตา่งประเทศ เพือ่

ตดิตามความเคลือ่นไหว  รว่มกำาหนด รวม

ทัง้ยกประเดน็ปญัหา และใหค้วามคดิเหน็ 

เกีย่วกบัมาตรฐานวชิาชพีสากล ทีจ่ำาเปน็

อย่างต่อเนื่อง  

• พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น

ชอบ Action Plan ในการปฏิบัติตาม 

IFAC Member Body Compliance 

P rog ram และ S ta temen ts  o f 

Memberships Obligations (SMOs) ใน

วิชาชีพบัญชีแต่ละด้านรวม 7 ด้าน ซึ่ง

เป็นทิศทางในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ของแต่ละประเทศและนำาส่งเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของ IFAC 

• รั บ ท ร าบผลก า รป ร ะ ชุ ม   

IFAC- CAP Meeting เม่ือวนัที ่8-9 เมษายน 

2556 คณะกรรมการ Compliance 

Advisory Panel (CAP)ของ IFAC (มี  

Mr. Jim Dickson เปน็ประธาน) ซึง่มหีนา้

ที่ในการให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่ประเทศ

สมาชกิในการปฏบิตัติาม SMO ของ IFAC  

• รับทราบผลการประชุม  IFAC 

Council Meeting 2012  มีการจัดประชุม

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555  

ณ เมือง Cape Town ประเทศ South 

Africa  มุ่งเน้นในเรื่อง  Integrated 

Thinking and The Integrated Report  

• รั บ ท ร าบผลก า รป ร ะ ชุ ม 

The 109th AFA Council Meeting มี 

การจัดขึ้นที่สำานักงานของ Institute of 

Chartered Accountants in Australia 

ประเทศออสเตรเลยี ในระหวา่งวนัที ่2-3 

พ.ย. 2555 ทีป่ระชมุมกีารหารอืถงึ MRA 

Framework on Accountancy Services 

กันอย่างกว้างขวาง

• รั บ ท ร าบผลก า รป ร ะ ชุ ม 

The 110th AFA Council Meeting เมื่อ

วันที่ 6-7 เมษายน 2556 สภาวิชา

ชีพบัญชีฯได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สหพัน ธ์นั กบัญ ชีอา เซียน (ASEAN 

Federation of Accountants Council 

Mee t i ng )  ครั้ งที่  110  ณ ห้อง

ประชุมอาคารสำานักงานสภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ  

• รับทราบผลการประชุม The 

Fourth Annual AOSSG Meeting และ 

IFRS Conference ระหว่างวันที่ 28 - 30  

พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองกาฐมาณฑุ 

ประ เทศเนปาล โดยมีผู้ แทนจาก 

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ( IASB) เข้าร่วม 

การประชุมครั้งนี้

• รั บ ท ร าบผลก า รป ร ะ ชุ ม

ของคณะกรรมการมาตรฐานการ

ศึกษาระหว่างประเทศ (IAESB) จัดขึ้น 

เมื่อวันที่  24-26 ตุลาคม 2555 ณ  

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย 

คุณชุติมา รชนีกรไกรลาศ เป็นผู้แทน

จากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ

ศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เข้าร่วม

ประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านการท�าบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี

6. ส่งเสรมิให้มีความรูใ้นศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วย

ตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อ

เนื่อง

7. ประสานกับคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้ทำาบัญชี

8. ดูแลผู้ทำาบัญชีให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

แผนงานหลัก

1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการ

อบรม สัมมนาในเชิงลึก เน้นภาคปฏิบัติ 

และกรณีศึกษา

2. ประสาน/ร่วมมือกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า สำานักงานบัญชี ผู ้ให้บริการ 

ฝึกอบรม เป็นต้น 

ในการพฒันาความรูแ้ละคณุภาพ

ของผู้ทำาบัญชี

3. ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ค ณ ะ

กรรมการด้านภาษีอากรเพื่อจัดการ

อบรม/workshop ในประเดน็ภาษทีีท่ำาไม่

ถูกต้องบ่อยครั้ง

4. ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ค ณ ะ

กรรมการด้านการวางระบบบัญชีเพื่อ

จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทาง

บัญชีที่ตรงตามความต้องการของผู้ทำา

บัญชี

อ�านาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 32 และข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 5) เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกหรือ 

การแต่งตั้ง การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการ หรือ

กรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำานาจหน้าที่  และการดำาเนินการอื่นของ 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 6 

นโยบายและเป้าหมาย

1.  ส่งเสริมผู้ทำาบัญชีให้ปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณและมีธรรมาภิบาล 

ในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ทำาบัญชีให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ 

ในตลาดเสรีภูมิภาคอาเซียน

3. พฒันาผูท้ำาบญัชใีห้มคีวามรู ้ความสามารถ ตรงกบัความต้องการของแต่ละ

อุตสาหกรรม

4. พฒันาศกัยภาพผูท้ำาบญัชใีห้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการบญัชี

ที่เกี่ยวข้อง

5. เป็นสือ่กลางของผูท้ำาบญัชใีนการจดัอบรมและกจิกรรมต่างๆ เพือ่ประสาน

ความรู้ สู่ภาคปฏิบัติ

 องค์ประกอบ

1. นางปริศนา  ประหารข้าศึก ประธานกรรมการ 

2. รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม ที่ปรึกษา 

3. นายสุกิจ  วงศ์ถาวราวัฒน์ กรรมการ 

4. นางสาวจันทรา  ว่องศรีอุดมพร กรรมการ 

5. นางชาริตา  ลีลายุทธ กรรมการ 

6. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการ 

7. นางสาวมณฑินี  คิ้วไพศาล กรรมการ 

8. นางวัทธยา  พรพิพัฒน์กุล กรรมการ 

9. นายสมเกียรติ  หิรัญปัณฑาพร กรรมการ 

10. นางสาวศุลีพร  พลาชีวิน กรรมการ 

11. นางสาววิไลวรรณ  กาญจนกันติ กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานประจ�าปี 2555 15



ผลการด�าเนินงานในช่วงปี 2555 – เมษายน 2556

1. พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้ท�าบัญชีและจัดการอบรมสัมมนา 

จ�านวน 6 หลักสูตร

1) สัมมนาผลกระทบต่อผู้ทำาบัญชีเก่ียวกับการจัดทำาและแสดงบัญชีรายรับ 

  รายจ่าย ตามประกาศของ ป.ป.ช.

2) สัมมนาธุรกิจ SMEs เรื่อง “การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจ 

  ทั่วไป”

3) หลักสูตรประกาศนียบัตร Professional Controller (เปิดหลักสูตรในเดือน 

  สิงหาคม 2556)

4) เจาะลึกประเด็น TFRS for NPAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทาง 

  ภาษีสรรพากร

5) การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนด้วยโปรแกรม My GL และ My IC

6) หลักสูตรแนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนสำาหรับนักบัญชี

2. เป็นสื่อกลางผู้ท�าบัญชีในประเด็นการจัดท�าบัญชีและแสดงบัญชีรายรับ 

รายจ่าย ตามประกาศของ ป.ป.ช.

• ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตระหนักและสร้างความเข้าใจเรื่องประกาศ  

  ป.ป.ช. ผ่านเวบ็ไซด์ของสภาวชิาชพีบญัชฯี สือ่สิง่พมิพ์และสือ่ออนไลน์ต่างๆ  

  อย่างต่อเนื่อง

• จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทำาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ตาม 

  ประกาศของ ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางของสภาวิชาชีพบัญชี และสาขาใน 

  ต่างจงัหวดั รวมทัง้จดั In-house ให้บรษิทัและองค์กรต่างๆ รวม 11 ครัง้ ได้แก่

5. ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ค ณ ะ

กรรมการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อหาแนวทาง

ในการส่งเสรมิจรรยาบรรณของผูท้ำาบญัชี

6. ส่งเสริมให้ผู้ทำาบัญชีพัฒนา

ศักยภาพในวิชาชีพ และหมั่นศึกษา

หาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ืองและ

สมำ่าเสมอ

7. จัดเสวนาหรือเผยแพร่ความ

รู ้เ ก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจ

กระทบต่อผู้ทำาบัญชี

8. ประชุม หารือกับสำานักงาน

สาขา สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อร่วมมือกัน

พัฒนาบริการให้ตรงตามความต้องการ

ของสมาชิก

9. รวบรวมประเด็นคำาถาม 

ข้อคดิเหน็จากผูท้ำาบญัช ีผ่านทางเวบ็ไซต์

สภาวิชาชีพบัญชี หรือรวบรวมส่งหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการต่อไป

10. จัดทำ าบทความเพื่ อแจ ้ ง

ข่าวสารด้านการทำาบัญชี ผ่านทาง FAP 

Newsletter
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สถานที่ วันอบรม

สภาวชิาชพีบญัช ีส่วนกลาง วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2555

วนัที ่27 เมษายน 2555

วนัที ่6 ธนัวาคม 2555

วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2556

วนัที ่22 เมษายน 2556

สภาวชิาชพีบญัช ีสาขา จ.สงขลา วนัที ่21 กรกฎาคม 2555

สภาวชิาชพีบญัช ีสาขา จ.มหาสารคาม วนัที ่28 กรกฎาคม 2555

สภาวชิาชพีบญัช ีสาขา จ.ภเูกต็ วนัที ่25 สงิหาคม 2555

สภาวชิาชพีบญัช ีสาขา จ.อบุลราชธานี วนัที ่27 ตลุาคม 2555

In-house สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย วนัที ่19 กนัยายน 2555

In-house บรษิทั การบนิไทย จำากดั (มหาชน) วนัที ่9 พฤศจกิายน 2555

In-house มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย วนัที ่12 พฤศจกิายน 2555

• รวบรวมประเด็นคำาถามที่ 

ได้รับจากการจัดอบรมสัมมนา พร้อม 

ข้อเสนอแนะต่อสำานกังานคณะกรรมการ

ป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้มีการปรับปรุง

ประกาศฯ

3. จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง

สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ สมาคมส่ง

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมไทย (สสวท.) เพือ่เผยแพร่โปรแกรม

ระบบบัญชี My GL และ My IC ให้ผู้

ประกอบการ SMEs นำาไปใช้งานโดยไม่

คดิค่าใช้จ่าย ซึง่การส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบ

การ SMEs จัดทำาบัญชีด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ นับเป็นพ้ืนฐานสำาคัญใน

การยกระดบัคณุภาพและความน่าเชือ่ถอื

ของการจัดทำารายงานทางการเงินของ 

SMEs ไทย

4. เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

เข้าร ่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ 

ได้แก่

• สำ านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.)

• กรมพัฒนา ธุ รกิ จการค ้ า 

กระทรวงพาณิชย์

• กรมส ่ ง เสริมการส ่ งออก 

กระทรวงพาณิชย์

5. จัดท�าบทความด้านการท�าบัญชี

และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แก่

1) ผลกระทบของ AEC ต ่อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

2) การจัดทำาและแสดงบัญชี 

รับจ่าย ตามประกาศ ป.ป.ช.

3) ระบบบญัช ีMy GL และ My IC

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สรุปผลการด�าเนินงาน

1. พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan in 

Statement of Membership Obligations 

(SMO)) ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการสอบบัญชี เพื่อรายงานแผนงาน

และผลการดำาเนินงานต่อ IFAC

2. จั ดตั้ งคณะอนุกรรมการ 

ด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิค

การสอบบัญชี เพื่อศึกษาและติดตาม 

การเปลีย่นแปลงมาตรฐานการสอบบญัชี

สากลทั้งฉบับที่มีการปรับปรุงและฉบับที่

กำาหนดขึน้มาใหม่อย่างใกล้ชิด รวมทัง้อยู่

ระหว่างการดำาเนนิการจดัแปลมาตรฐาน

การสอบบัญชีสากลฉบับใหม่และฉบับ

ปรับปรุง จำานวน 4 ฉบับ

3. ท บ ท ว น แ ล ะ ส อ บ ท า น

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐาน 

งานสอบทาน มาตรฐานงานที่ ให ้ 

ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการ

เกี่ยวเนื่องที่ประกาศใช้จำานวน 44 ฉบับ 

ให ้มีความสอดคล ้องและตรงตาม

มาตรฐานการสอบบญัชรีะหว่างประเทศ

ภายใต้ IAASB Clarity Project โดยได้รับ

อ�านาจหน้าที่

1. ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

ในด้านการสอบบัญชีและการประกอบวิชาชีพโดยรวม

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู ้ รวมทั้งเสนอแนะ การสร้างประสบการณ์แห่ง 

การประกอบวชิาชพีบญัช ีเพือ่ให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืน และองค์กรวิชาชีพอื่น และ

ประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบ

วิชาชีพ ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชี ในการเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี

7. กระทำาการอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน

การสอบบัญชีมอบหมาย

องค์ประกอบ

1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ

2.  นายณัฐเสกข์ ฉิมโฉม ที่ปรึกษา

3. นางเกล็ดนที สสิกาญจน์ กรรมการ

4. นางสาวจุฑามณี ยอดแสง กรรมการ

5. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการ

6. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา กรรมการ

7. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล กรรมการ

8. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการ

9. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ กรรมการ

10. นางสายฝน อินทร์แก้ว กรรมการ

11. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง กรรมการ

12. นางอุบลศรี บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ

13. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการสอบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255518



อนุมัติจาก IFAC แล้วเสร็จ และ IFAC  

ได ้ เผยแพร ่ ใน  webs i t e  แล ้ วว ่ า

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้มาตรฐาน

การสอบบัญชีระหว่างประเทศต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2555

4. เผยแพร่ให้ความรู ้ความเข้าใจ

ในมาตรฐานการสอบบญัชฉีบบัใหม่ซึง่มี

ผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2555 อย่างต่อ

เนื่อง โดยมีการจัดอบรมหลักสูตร “TSA 

ใหม่ ปี 2555” ในกรุงเทพมหานคร 

และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 7 รอบ  

มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 930 คน

5. เผยแพร่ให้ความรู ้ความเข้าใจ

ในเร่ืองการจดัทำารายงานของผูส้อบบญัชี

แบบหกวรรค ซึ่งเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2555 

โดยมีการจัดอบรมหลักสูตร “การเขียน

รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่”  

ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 

รวมทั้งสิ้น 13 รอบ มีผู้เข้ารับการอบรม

ประมาณ 1,700 คน

6. ออกประกาศ และคำาชี้แจง

เกี่ยวกับแนวปฏบิัติและตวัอยา่งรายงาน

ของผู้สอบบัญชี เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สอบ

บัญชีมีความเข้าใจและสามารถนำาไป

ปฏิ บั ติ ไ ด ้  ผ ่ านทาง เว็ บ ไซต ์ ขอ ง 

สภาวิชาชีพบัญชี เช่น ประกาศสภา

วิชาชีพบัญชีที่ 9/2555 เร่ือง รายงาน 

การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่าง

กาล คำาชี้แจง เรื่อง รายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเพื่อแสดงความเห็นต่อ  

งบการเงิน (ตัวเลขเปรียบเทียบ) และ 

คำาชี้แจง เรื่อง รายงานการสอบทาน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

7. เ ผ ย แ พ ร ่ ข ่ า ว ส า ร แ ล ะ

พัฒนาการด้านการสอบบัญชี ให้กับ 

ผู ้ประกอบวิชาชีพ ทางเว็บไซต์สภา

วิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำา 

ในสองลักษณะ คือ

• “ก้าวทันข่าวชาวออดิท” 

เป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับวิชาชีพสอบ

บัญชี งานบริการด้านสอบบัญชีของสภา

วชิาชพีบญัช ีรวมทัง้ให้เนือ้หาสำาคญับาง

เร่ืองของมาตรฐานการสอบบัญชีโดยใช้

ภาษาที่ ง ่ ายต ่อการทำาความเข ้าใจ  

ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

สอบบัญชีได ้ มีความระมัดระวั ง ใน 

การปฏิบัติงานสอบบัญชี และศึกษา 

ในเรื่องนั้นๆ เพิ่มเติม โดย ณ เดือน

เมษายน พ.ศ. 2556  ได้จัดทำาออกมา

แล้วจำานวน 19 ฉบบั เช่น ประเดน็ทีเ่กีย่ว

เนื่องกับการเป ็นผู ้สอบบัญชีป ีแรก  

การพิจารณาการทุจริตโดยการทดสอบ

รายการในสมดุรายวนั ขอบเขตการตรวจ

สอบและวิธีการเลือกตัวอย่าง 

• ข่าวสารและสาระความรู ้

ด้านการสอบบญัชทีีเ่ผยแพร่โดย IFAC 

เช่น แนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินและ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ

องค์กร คำาแนะนำาสำาหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในการจัดการสำานักงาน 

คำาถามคำาตอบเกีย่วกบัการนำา ISQC1 ไป

ใช้ตามลักษณะและขนาดของสำานักงาน

8. ให้บรกิารตอบคำาถามเกีย่วกบั

การปฏิบัติงานสอบบัญชีและเทคนิค 

การสอบบญัชแีก่สมาชกิทัง้ทางโทรศัพท์

และทางอีเมล์

9. การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการวิชาชีพ

สอบบัญชีในระดับสากล เช่น การแสดง

ความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบรายงาน 

ของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ การแสดงความ

เหน็ต่อร่าง  Framework to Audit Quality 

และการส่งผู ้แทนเข้าร่วมการประชุม 

IFAC Small and Medium Practices 

Forum 2012

10. การให ้ความร ่วมมือและ

แนะนำางานด ้ านการสอบบัญชีแก  ่

หน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงาน 

คณะกรรมการส ่ ง เสริ มการลงทุน 

สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินและ สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

11. ร ่ ว ม กั บ คณะก ร รมก า ร

กำาหนดมาตรฐานการบัญชีจัดการอบรม

หลักสูตร “การบัญชีภายหลังวิกฤต 

นำ้าท่วม” และร่วมบรรยายในหัวข้อ 

“แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพในการ

สอบบญัช”ี ในการสมัมนาใหญ่นักบญัชี 

การก้าวสู ่ASEAN Economic Community 

(AEC) ในปี 2558

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 19



6) ดำาเนนิการในเรือ่งต่างๆ ตาม

ที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ

สอบบัญชีมอบหมาย

7) แต ่ งตั้ งคณะทำ างานเพื่ อ

ดำาเนินการแทนหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่

คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสอบบัญช ี

และเทคนิคการสอบบัญชี

ผลการด�าเนินงาน

1. ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี

สากลทั้งฉบับที่มีการปรับปรุงและฉบับที่

กำาหนดขึน้มาใหม่อย่างใกล้ชิด รวมทัง้อยู่

ระหว่างการดำาเนนิการจดัแปลมาตรฐาน

การสอบบัญชีสากลฉบับใหม่และฉบับ

ปรับปรุง จำานวน 4 ฉบับ

2. ปรับปรุงมาตรฐานการสอบ

บัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐาน

งานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ และมาตรฐานงาน

บรกิารเกีย่วเนือ่ง ทีป่ระกาศใช้จำานวน 44 

ฉบับ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สอบบัญชีฉบับล่าสุดที่ได้มีการปรับปรุง

โดย IFAC

3. จั ด ทำ า คู ่ มื อ ใ น ก า ร ใ ช ้

มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อการตรวจ

สอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

4. เผยแพร่ให้ความรู ้ ความ

เข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ

ใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2555 

อย ่างต ่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรม

หลักสูตร “TSA ใหม่ ปี 2555” ใน

อ�านาจหน้าที่

1) ดำาเนนิการแปลมาตรฐานการสอบบญัช ีมาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐาน

งานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง และแนวปฏิบัติงานสอบบัญชี

ระหว่างประเทศฉบับใหม่ที่กำาหนดโดย The International Auditing and Assurances 

Standards Board(IAASB) ของ International Federation of Accountants (IFAC)  

และยกร่างมาตรฐานเหล่าหนี้ให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

2) ปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงาน 

ที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง และแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ได้มี

การประกาศและมผีลบงัคบัใช้แล้วให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง

กับการปฏิบัติงานสอบบัญชีฉบับล่าสุดที่ได้มีการปรับปรุงโดย IFAC

3) ตดิตามข่าวสารการเปลีย่นแปลงและพฒันาการทางวชิาชพีสอบบญัช ีพร้อม

ทัง้เผยแพร่ความรูใ้ห้กบัผูป้ฏบิตังิานสอบบญัชไีด้ทราบถงึข้อมลูและพฒันาการในวงการ

สอบบัญชี

4) กำาหนดแนวปฏิบัติด้านการสอบบัญชี เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน

สอบบญัชสีามารถปฏิบตัติามข้อกำาหนดทีส่ำาคญัของมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัิ

งานสอบบัญชี

5) ตอบคำาถามเกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอบบญัชแีละเทคนคิการสอบบญัชี ทัง้นี้

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้แนวทางที่ถูกต้องและสามารถนำาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

องค์ประกอบ

1. นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์   ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ อนุกรรมการ

3. ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย อนุกรรมการ

4. นางธัญลักษณ์  ศิริบำารุงวงศ์ อนุกรรมการ

5. นางสาวปรีณา ยิ่งชล อนุกรรมการ

6. นางสาวปัทมิกา เปาอินทร์ อนุกรรมการ

7. นางสาววัชรี วชิรธนิต อนุกรรมการ

8. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ อนุกรรมการ

9. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำานวยชัย อนุกรรมการ

10. นายจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์    อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี
และเทคนิคการสอบบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255520



กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

5. จัดเตรียมแผนการจัดอบรม

เกี่ยวกับการสอบบัญชีประจำาปี พ.ศ 

2556

6. ติดตามและเผยแพร่ข่าวสาร

รวมถึงพัฒนาการด้านการสอบบัญชี  

ให้กับผู ้ประกอบวิชาชีพ ทางเว็บไซต ์

สภาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดย 

จัดทำาในสองลักษณะ คือ

• “ก้าวทันข่าวชาวออดิท” 

•  ข่าวสารและสาระความรู้

ด้านการสอบบญัชทีีเ่ผยแพร่โดย IFAC 

7. ให้บริการตอบคำาถามเกี่ยวกับ

การปฏบิตังิานสอบบญัชแีละเทคนคิการ

สอบบญัชแีก่สมาชกิทัง้ทางโทรศพัท์และ

ทางอีเมล์

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 21



คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

องค์ประกอบ

1. นางสาวชวนา   วิวัฒน์พนชาติ       ประธานอนุกรรมการ

2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา อนุกรรมการ

3.  นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก อนุกรรมการ

4.  นายศิลป์ชัย รักษาพล อนุกรรมการ

5. นายธนากร  ฝักใฝ่ผล  อนุกรรมการ

6. นางสาวจตุพร สิริกวินกิจ  อนุกรรมการ

อ�านาจหน้าที่ 

1) พจิารณาปรบัปรงุงานบรกิารของสภาวชิาชพีในส่วนทีเ่กีย่วกบัการให้บรกิาร

แก่สำานักงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานสอบ

บัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

2) ประสานงานกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภา

วชิาชพีบญัช ีฯ และ/หรอืทมีพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่นำาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

มาให้บริการสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (e-services)

3) รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีดำาเนินการตามภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการสภา

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านการ

สอบบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงาน 

1. เสนอความเห็นและติดตามการปรับปรุงงานบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีตั้งแต่ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ฝึกหัด

งาน ผูเ้ข้ารบัการทดสอบ ผูข้อขึน้ทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพ

และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการของสภาวิชาชีพ ได้แก่

• ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถทำาการชำาระค่าธรรมเนียมผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถตรวจสอบสถานะภาพของตนเองผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต

• ปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อให้ง่าย

ต่อการค้นหาข้อมูลและบริการแบบ

ออนไลน์ที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต

• ให้มีการส่งข่าวสารต่างๆ ไป

ถึงผู ้สอบบัญชี โดยตรงผ ่าน Emai l 

Address ของแต่ละท่าน เช่น การออกข้อ

บังคับฉบับใหม่ๆ ของสภาฯ 

• ผลักดันให้มีข ่าวสารอิเล็ก 

โทรนิค (FAP Newsletter) เพื่อเผยแพร่

ความรู ้และข่าวสารต่างๆทางวิชาชีพ

อย่างสมำ่าเสมอและทันต่อเหตุการณ์  

ทัง้สมาชกิ หน่วยงานการศกึษา สำานกังาน

สอบบัญชี และหน่วยงานธุรกิจต่างๆ

2. ปรบัปรงุงานบรกิารด้านอืน่ๆ

• ยกเลกิการใช้จดหมายรบัรอง 

การปฎบิตังิานจากลกูค้าในการยืน่ชัว่โมง

ฝึกหัดงาน

• ปรับปรุงการบริการหน ้า

เคาน์เตอร์สำาหรบัผูส้อบบญัชใีห้เป็นแบบ 

one stop service

• จัดทำาแบบสำารวจความคิด

เหน็เพือ่รองรบัการจดัทดสอบความรูเ้ป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในส่วนภูมิภาค

• ให้มีการส่ง SMS เตือนแจ้ง

เวลาการอบรมสำาหรับผู้สมัครหลักสูตร

อบรมของสภาฯ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแล
ระบบควบคุมคุณภาพงานของส�านักงานสอบบัญชี

องค์ประกอบ

1. นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์  ประธานอนุกรรมการ

2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล อนุกรรมการ

3.  นายจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์ อนุกรรมการ

4.  นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ อนุกรรมการ

5. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ  อนุกรรมการ

6. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์  อนุกรรมการ

7.  นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล  อนุกรรมการ

8.  นายพรชัย กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ

9.  นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ

10. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์  อนกุรรมการและเลขานกุาร

ที่ปรึกษา

1. นางปราณี ภาษีผล

8. แต ่ งตั้ งคณะทำ างานเพื่ อ

ดำาเนินการตรวจสอบแทนได้หรือปฏิบัติ

งานอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการด้าน

พัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุม

คุณภาพงานของสำานักงานสอบบัญชี

มอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมคุณภาพสำานักงานสอบบัญชี

9. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะ

กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

เป้าหมายหลัก 

1. ส่งเสรมิให้การปฏบิตังิานของ

สำานักงานสอบบัญชีและผู ้สอบบัญช ี

มีคุณภาพ สร้างความเช่ือมั่นต่อผู ้ใช้ 

งบการเงิน

2. ส่งเสรมิและกำากบัดแูลคณุภาพ 

การปฏบิตังิานสอบบญัชีของประเทศไทย

ให้สอดคล้องกบัแนวทางการกำากบัดแูลที่

เป็นสากล และตามภาระผูกพันที่มีต่อ 

IFAC

ภารกิจหลัก

1. ส่งเสริม พัฒนา และกำากับ

ดแูลสำานกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี

ให้ปฏบิตังิานอย่างมคีณุภาพ เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

2. สือ่สารให้สาธารณชนมคีวาม

เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิด

ชอบของผู้สอบบัญชีในการให้บริการ

วิชาชีพ รวมถึงความสำาคัญของคุณภาพ

งานสอบบัญชี

3. ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานกำากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ�านาจหน้าที่ 

1. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพสำาหรับสำานักงานสอบบัญช ี

ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ

2. เป็นตวักลางระดมบคุลากรเพือ่ช่วยพฒันาระบบควบคุมคุณภาพสำานกังาน

สอบบัญชีขนาดกลางและเล็ก โดยมุ่งเน้นการนำาไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ต้องเป็นระบบ 

ที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของสำานักงานสอบบัญชี

3. จัดทำาแผนการตรวจเย่ียมเพื่อให้คำาแนะนำากับสำานักงานสอบบัญชีใน 

การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสำานักงานสอบบัญชี

4. จัดทำาหลักเกณฑ์และแนวการตรวจสอบและดำาเนินการตรวจสอบระบบ

ควบคุมคุณภาพสำานักงานสอบบัญชี

5. ประสานงานกับหน่วยงานกำากับดูแล เพื่อกำาหนดขอบเขตงานตรวจสอบ

และดำาเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพสำานักงานสอบบัญชีร่วมกัน

6. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานและผลการตรวจสอบต่อ 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพเพื่อพิจารณาต่อไป

7. ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการสอบบัญชี ในส่วนทีเ่กีย่วกับการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคมุคณุภาพ

สำานักงานสอบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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4. ผลักดันการจัดต้ังหน่วยงาน

เพื่อให้มีการดำาเนินการกำากับดูแลที่เป็น

อิสระ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ที่เป็นอิสระและมีแหล่งเงินทุนสนับสนุน

ชัดเจน เป็นที่ยอมรับตามสากล

แผนการด�าเนินงานหลัก

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

งานของสำานักงานสอบบัญชีและผู้สอบ

บัญชี โดย

 1.1  จัดอบรมการปฏิบั ติ

ตาม TSQC1 หลักสูตรพื้นฐาน 

 1.2  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เชงิลกึเกีย่วกบัการปฏิบตัติาม TSQC1 ใน

แต่ละองค์ประกอบ สำาหรับสำานักงาน

สอบบัญชี และผู้สอบบัญชี

 1.3  จัดอบรมสัมมนาเกี่ยว

กับประเด็นป ัญหาการปฏิบั ติตาม 

TSQC1 สำาหรับสำานักงานสอบบัญชี

ตลาดทุน

 1.4  จดัทำาและเผยแพร่คูม่อื

การปฏบิตังิานตามระบบควบคมุคณุภาพ 

(Quality Control Manual) สำาหรับ

สำานักงานสอบบัญชีขนาดกลางและเล็ก 

และผูส้อบบญัชอีสิระปฏบิตังิานคนเดยีว

2. ส่งเสริมการกำากบัดแูลคณุภาพ 

ของสำานกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชี

3. สร ้ า งความตระหนั กแ ก่

สาธารณะเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่อง

ผู้สอบบัญชี

4. ผลักดันการจัดต้ังหน่วยงาน

เพื่อให้มีการดำาเนินงานที่เป็นอิสระใน

การดูแลคณุภาพของสำานกังานสอบบญัชี

และผู้สอบบัญชี

ผลการด�าเนินงาน 

1. จัดตั้งฝ่ายพัฒนาและกำากับ

ดูแลคุณภาพผู ้ สอบบัญชี ใน เดื อน

มถุินายน 2555 เพือ่ดำาเนนิงานสนบัสนนุ

ให้สอดคล้องตามอำานาจหน้าที่ของ 

คณะอนุกรรมการด ้านพัฒนาและ

ควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงาน

ของสำานักงานสอบบัญชี

2. จัดทำาเป้าหมาย ภารกิจและ

แผนการดำาเนินงานหลัก ซึ่งได้ผ่านมติ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 

และเผยแพร่ใน Website สภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน

การนำาระบบควบคุมคุณภาพสำาหรับ

สำ านักงานสอบบัญชีไปปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) 

วันที่ 20 และ 26-27 มิถุนายน 2555 มี

ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุน

จำานวน 50 คน

4. จัดทำา Quick Win Solution 

ในแต่ละองค์ประกอบของ TSQC1 เผย

แพร่ใน Website สภาวิชาชีพบัญชีฯ ใน

เดือนกันยายน 2555 เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติให้กับสำานักงานสอบบัญชี โดย

เน้ือหาเน้นประเด็นที่เป็นปัญหาในทาง

ปฏิบัติ พร้อมทั้งให้แนวทางตัวอย่าง

เครื่องมือและแบบฟอร์ม

5. จั ด ง า น ก า ร ชี้ แ จ ง เ รื่ อ ง 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี และจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี 

ในวันที่ 15 และ 21 พฤศจิกายน 2555 

และวันที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2556 

สำาหรบักลุม่ผูส้อบบญัชอีสิระ มผีูเ้ข้าร่วม

งานชี้แจงฯ รวมทั้ง 4 วัน จำานวนกว่า  

300 ราย เพื่อให ้ผู ้สอบบัญชีอิสระ

ตระหนกัถงึเรือ่งความสำาคญัของคณุภาพ

งานสอบบัญชี และการเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบัติตาม TSQC1 ที่จะ 

มีผลบังคับใช้ในปี 2557

6. จั ด ง า น ก า ร ชี้ แ จ ง เ รื่ อ ง

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 

สำาหรับสำานักงานสอบบัญชีขนาดกลาง 

ในวันที่ 30 มกราคม 2556 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม

งานชี้แจงฯ ดังกล่าวกว่า 70 คน จากกว่า 

30 สำานักงาน เพื่อให้สำานักงานตระหนัก

ถึงความสำาคัญของคุณภาพงานสอบ

บัญชี และให้สำานักงานเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบัติตาม TSQC1

7. รวบรวมและเผยแพร่รายงาน

ของหน่วยงานกำากับดูแลผู้สอบบัญชีใน

ต่างประเทศใน Website ของสภาวชิาชพี 

บัญชีฯ ซ่ึงเป็นรายงานผลการสอบทาน

คณุภาพงานของสำานกังานสอบบญัชโีดย

หน่วยงานกำากับดูแล โดยได้รวบรวม

ป ัญหาในการปฏิบัติงานในเรื่องซึ่ ง

สำานกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชส่ีวน

ใหญ่ยงัมปัีญหาอยู ่เพือ่เป็นข้อพจิารณา

แก่สำานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี

ในประเทศไทยในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. เข้าเยีย่มสำานกังานสอบบญัชี

ตลาดทนุ เพือ่รบัทราบความคบืหน้าของ

การปฏบิตังิานตาม TSQC1 และรวบรวม

ประเด็นป ัญหาเพื่อนำามาพิจารณา

กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา

คณุภาพสำานกังานสอบบญัชใีห้เหมาะสม

9. ริเริ่มโครงการการมีส่วนร่วม

กบัสภาวชิาชพีบญัชฯี ในการพฒันาคูม่อื

การปฏิบัติงานตาม TSQC1 สำาหรับผู้

สอบบัญชีอิสระปฏิบัติงานคนเดียว โดย

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2556 

และจะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการใน

เดือนพฤษภาคม เพื่อร่วมโครงการใน

เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2556

10. ไ ด ้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก 

International Federation of Accountants 

(IFAC) ให้แปล Guide to Quality Control 

for Small- and Medium-Sized Practices 

(Third Edition) เป็นภาษาไทย ซึ่งคาดว่า

จะนำาออกเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 

2556
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คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

ผลการด�าเนินงาน 

1. กำาหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำาปี 2555 

 รวม 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 21 (1/2555) ครั้งที่ 22 (2/2555) ครั้งที่ 23 (3/2555)

2.  กำาหนดรายละเอยีดเนือ้หาและเค้าโครงของวชิาทีต้่องทดสอบเกีย่วกบัวชิาชพีบญัชขีองผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชี  

 7 รายวิชา

3.   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบ 21 (1/2555) ครั้งที่ 22 (2/2555) ครั้งที่ 23 (3/2555)

คณะอนุกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบััญชี

1. ด�าเนินการทดสอบความรู้ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�าปี 2555 รวม 3 ครั้ง ซึ่งสรุปผล 

ได้ดังนี้

วิชาที่ทดสอบ ครั้งที่ 21 (1/2555) ครั้งที่ 22 (2/2555) ครั้งที่ 23 (3/2555)
ผู้เข้าทดสอบ 

(ราย)
ผู้สอบผ่าน 
(ราย)

ผู้เข้าทดสอบ 
(ราย)

ผู้สอบผ่าน 
(ราย)

ผู้เข้าทดสอบ 
(ราย)

ผู้สอบผ่าน 
(ราย)

 การบัญชี 1 1,013 72 1,349 164 1,426 5

 การบัญชี 2 731 179 791 86 913 102

 การสอบบัญชี 1 609 19 687 204 502 69

 การสอบบัญชี 2 546 297 302 93 291 92

 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ 

 วิชาชีพสอบบัญชี 1

653 103 752 116 731 213

 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ 

 วิชาชีพสอบบัญชี 2

1,109 47 1,168 66 1,138 317

 การสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดย 

 คอมพิวเตอร์

498 152 484 144 376 39

2. มีจำ นวนผู้ผ่านการทดสอบสะสมครบทุกรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กำ หนด ในการทดสอบครั้งที่ 21 (1/2555) 

ครั้งที่ 22 (2/2555) และครั้งที่ 23 (3/2555) รวมจำ นวนทั้งสิ้น 283 ราย
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4. ส่งเสรมิและให้ความรู ้รวมทัง้

เสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่ง 

การประกอบวิชาชีพบัญชี  เพื่อให ้

สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ 

ของประเทศ 

5.  ประสานการทำ า ง านกั บ

วิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กรวิชาชีพ

อื่น และประสานงานกับต่างประเทศ 

หรือองค์กร อื่นใด เพื่อเป็นเครือข่าย 

แห่งการประกอบวชิาชพี ภายใต้นโยบาย

ของสภาวิชาชีพบัญชี 

6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีบริหาร  

ใ น ก า ร เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ 

การประกอบวชิาชีพต่อสภาวชิาชีพบญัชี 

7. กระทำาการอ่ืนใดตามที่มติ

ประชุมที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต ่ งตั้ งคณะทำ างานเพื่ อ

ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการวิชาชีพ

บัญชีด้านการบัญชีบริหารมอบหมาย

สรุปผลการด�าเนินงาน

1. การมอบประกาศนียบัตร 

CFO รุ่นที่14 และรุ่นที่15

เป้าหมาย

❖ เผยแพร่การบัญชีบริหาร ที่นำาเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

 ของผู้บริหาร

❖ พัฒนานักบัญชีบริหาร ให้เป็นทั้งนักวิชาการข้ามศาสตร์และนักปฏิบัติ 

❖ เป็นศนูย์กลาง ให้คำาปรกึษาด้านบญัชบีรหิารแก่ผูท้ำาบญัช ีและผูป้ระกอบการ 

อ�านาจหน้าที่

1. ส่งเสรมิความสามคัคแีละความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวชิาชพีบญัชใีน

ด้านการบัญชีบริหาร และการประกอบวิชาชีพโดยรวม 

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีบริหาร 

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 

องค์ประกอบ

1. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานกรรมการ 

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. นางดนูนาถ สุวรรณานนท์ กรรมการ

12. นายวิโรจน์ สติฤธโรปกรณ์ กรรมการ 

13. นางวารุณี   ปรีดานนท์ กรรมการและเลขานกุาร  

ที่ปรึกษา  

1. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

2. รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์ 

3. ดร.ศรายุธ แสงจันทร์

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการบัญชีบริหาร
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นายสันติ  วิลาสศักดานนท ์ 

ประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัชด้ีาน

การบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้

ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่าน

โครงการอบรม Chief Financial officer 

(CFO) รุ่นที่ 14 และรุ่นที่ 15 ในวันที่  

15 มีนาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท พร้อม

กันนี้ยังมีนายพิชัย ชุณหวชิร นายก 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ นางปราณี ภาษีผล  

ทีป่รกึษาด้านวชิาการ สภาวชิาชพีบญัชฯี 

นางวไิล ฉทัทันต์รัศม ีเลขาธกิาร สภาวชิาชพี 

บัญชีฯ ฯลฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน 

ในครั้งนี้ ซึ่งงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมรับ

ประกาศนียบัตรกว่า 100 คน

2. โครงการประกาศนียบัตร 

CFO ครั้งที่ 16

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก 

ท่านอธิบดี กรมสรรพากร ดร. สาธิต  

รังคสิริ  เป ็นวิทยากรบรรยายให้กับ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ข้าร่วมโครงการอบรม

เพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 16  

ในหวัข้อ Current Tax Issues เมือ่วนัเสาร์

ที ่2 มิถนุายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม S31 

สุขุมวิท ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นับเป็น

ประโยชน ์อย ่างยิ่ งทำาให ้ผู ้ เข ้าร ่วม

โครงการได้ทราบถึงเจตนารมย์ และ

ทิศทางในอนาคตในการออกมาตรการ

ทางภาษีเพื่อรองรับการก้าวสู ่ AEC  

ในปี พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำาหนด 

การอบรมระหว่างวันที่ 21 เมษายน  

ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมี

ผู ้บริหารจากองค์กรต่างๆ เข ้าร ่วม 

การอบรมทั้งสิ้น 28 คน

3. โครงการประกาศนียบัตร 

Young CFO (Young CFO Certification 

Program) ครั้งที่ 1

คุณ สันติ  วิ ล าส ศักดานนท ์ 

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหาร ให้เกียรติเป็น

ประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ

อบรมประกาศนียบัตร Young CFO  

รุ ่นที่ 1 (Young CFO Certification 

Program) เม่ือวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2555 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคาร

สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

ซ่ึงโครงการดังกล่าวมีกำาหนดการอบรม

ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ถึงวันที่  

25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้บริหาร 

ด้านบัญชีและการเงินขององค์กรต่างๆ 

เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 39 คน

4. การจดัอบรมสมัมนา CEO/

CFO Conference ครั้งที่ 1

การสมัมนาครัง้แรกทีร่วมมมุมอง

ของผูบ้รหิารระดบัสงูกบัการ “ก้าวสู ่AEC 

อย่างมืออาชีพ” ในงานสัมมนา CEO/

CFO Conference ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ 

ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม โรงแรมแลนด์

มาร์ค ถนนสุขุมวิท มีผู้บริหารระดับสูง 

เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 280 ท่าน โดย 

ได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย ชุณหวชิร 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงานและปาฐกถา

พเิศษในหวัข้อ AEC&CEO/CFO (บทบาท

ของผู้บริหารในยุคของ AEC)

5. โครงการ IR Professional 

Certification Program เย่ียมชมโรง

กลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2555 สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรม

ราชปูถมัภ์ ได้นำาคณะนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่

เข ้าร ่วมโครงการ IR Professional 

Certification Program เข้าเยี่ยมชม 

โรงกลั่นไทยออยล์ โดยได้รับเกียรต ิ

จากคุณภัทรลดา สง่าแสง ผู้จัดการฝ่าย

วางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ 

และทีมงานของบริษัท ไทยออยล ์ 

จำากัด(มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้า

อบรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีกำาหนด 

การอบรมระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 

ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมี 

ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการ

อบรมทั้งสิ้น 30 คน

6. งานมอบประกาศนียบัตร 

CFO รุ่นที่ 16 Young CFO รุ่นที่ 1 และ 

IR รุ่นที่1

คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสภา

วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้

ใ ห ้ เ กี ย ร ติ เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น ม อ บ

ประกาศนียบัตรแก ่ ผู ้บริหารที่ผ ่าน

โครงการประกาศนยีบตัร Chief Financial 

officer (CFO) รุ ่นที่  16 โครงการ

ประกาศนยีบตัร Young CFO Certification 

Program (Young CFO) รุ่นที่ 1 และ

โครงการนักลงทุนสัมพันธ ์มืออาชีพ 

(Investor Relation Certification Program) 

รุ ่นที่ 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555  

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11  

โดยในโอกาสนี้ท่านนายกสภาวิชาชีพ

บญัชไีด้บรรยายพเิศษในหวัข้อ IR Profile, 

Roles, Responsibilities, Ethics and New 

Perspective ซึ่งงานดังกล่าวมีผู้บริหาร

เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรกว่า 90 คน

7. โครงการประกาศนียบัตร 

CFO รุ่นที่ 17

โครงการอบรมสำาหรับผู้บริหาร

สูงสุดด ้านบัญชีและการเงิน ที่ เป ิด

โ ค ร ง ก า ร อบ รม ไป เ ม่ื อ วั น ศุ ก ร ์ ที่  

29 มนีาคม 2556 ณ ห้องบอลรมู โรงแรม 

S31 ถนนสุขุมวิท 31 โดยช่วงเช้าได้รับ

เกียรติอย่างสูงจากคุณพิชัย ชุณหวชิร 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ ร่วมต้อนรบัผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วม

โครงการ พร้อมบรรยายให้ความรู ้ใน

หัวข้อ Overview : CFO Profile, Roles, 

Responsibilities, Ethics and New 

Perspective 

ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาพูดคุย 

ในบรรยากาศสบายๆ ในหัวข้อ CFO : 

The Business Partner of CEO ซึ่งได้รับ

เกียรติจากผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน คือ 

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธาน

กรรมการ กรรมการบริหารและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร 

จำ ากัด  (มหาชน )  และคุณธนะชัย  

สันตชัิยกลู อดตีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ ๊ป จำากัด 

(มหาชน) ร ่วมเป ็นวิทยากร โดยมี 

คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ นักวิชาการ 

ประจำาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี 

เป็นผู้ดำาเนินการเสวนา

ทั้ ง นี้  โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว มี

กำ า ห น ด ก า ร อ บ ร ม ร ะ ห ว ่ า ง วั น ที่  

29 มนีาคม ถงึวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2556  

โดยมีผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วม

การอบรมทั้งสิ้น 34 คน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255528



2. เพิ่มขีดความสามารถของ 

นักวางระบบงานในการส่ือสารและการ

หาข ้อเท็จจริงเพื่อประโยชน ์ในการ

วิเคราะห์ออกแบบ หรือนำาระบบงานที่

ตรงตามความต้องการใช้งานของธุรกิจ

และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมาใช้

ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถ

ปรับใช้มาตรฐานและแนวปฎิบัติที่ดีใน

การวางระบบงาน

อ�านาจหน้าที่

1. ส่งเสรมิความสามคัคแีละความ

เป็นปึกแผ่นในการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด ้ า น ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บั ญ ชี  แ ล ะ 

การประกอบวิชาชีพโดยรวม

2. ผดุงไว ้ ซ่ึงเกียรติศักดิ์แห ่ง 

การประกอบวิชาชีพบัญชีด ้านการ 

วางระบบบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการวาง

ระบบบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้ง

เสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่ง 

การประกอบวิชาชีพบัญชี  เพื่อให ้

สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ 

ของประเทศ

5. ประสานการทำางานกบัวิชาชพี

บัญชีด้านอ่ืนองค์กรวิชาชีพอื่น และ

ประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์ 

การอื่นใด เพื่อ เป ็นเครือข ่ายแห ่ง 

เป้าหมาย

เพือ่พฒันานกับญัชแีละบคุลากรให้มคีณุสมบตัแิละความสามารถเป็นนกัวางระบบ

งานทีม่คีวามเข้าใจลกัษณะธรุกจิ สามารถเลอืกระบบปฎบิตังิานและเทคโนโลยทีีเ่หมาะ

สมกับการดำาเนินงานของธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป็นหลกั พร้อมทัง้พฒันามาตรฐานและแนวปฎบิตัทิีด่ใีนการวางระบบงาน 

นโยบาย

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานไว้ ดังนี้

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะ และกระบวนการทางธุรกิจ 

(Business Process) โดยสามารถเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ของกระบวนการทางธรุกจิต่างๆ 

ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

องค์ประกอบ

1. นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี    ประธานกรรมการ

2. นายอนุวัฒน์   จงยินดี    รองประธานกรรมการ

3. รศ.นิพันธ์   เห็นโชคชัยชนะ   กรรมการ

4. รศ.บุญสวาท   พฤกษิกานนท์   กรรมการ

5. รศ.วิสาข์   หงษ์ศิริรัตน์ กรรมการ

6. รศ.ดร.พรรณนิภา   รอดวรรณะ    กรรมการ

7. นางสาวมนัชญา   ศรีพันลำา    กรรมการ

8. รศ.ดร.วัชนีพร   เศรษฐสักโก    กรรมการ

9. นายศรชัย   วงศ์หิริวัตร กรรมการ  

10. นางสาวสวาสดิ์วดี   อนุมานราชธน    กรรมการ

11. นางสาวสุวิมล   กุลาเลิศ กรรมการ

12. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำานวยชัย   กรรมการ

13. นางกฤษณา   เอี่ยมวรสมบัติ กรรมการและเลขานุการ 

ที่ปรึกษา  

1. ดร.วีระ   วีระกุล    ที่ปรึกษา

2. นางมณีรัตน์   ติรไพรวงษ์ ที่ปรึกษา

3. นางสาวศิราภรณ์   จูฬเศรษฐ์ภักดี ที่ปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการวางระบบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การประกอบวิชาชีพ ภายใต้นโยบาย 

ของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เป็นตัวแทนของผู ้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี  

ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ

ประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ

7. กระทำาการอ่ืนใดตามที่มติ 

ที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯมอบ

หมาย

8. แต ่ งตั้ งคณะทำ างานเพื่ อ

ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการวิชาชี

พบัญชีฯด้านการวางระบบบัญชีมอบ

หมาย

วิสัยทัศน์

เ พื่ อ พั ฒน านั ก บั ญ ชี แ ล ะ ผู ้

ประกอบวิชาชีพอื่นที่เก่ียวข้องกับงาน

วางระบบให ้ เป ็นนักวางระบบงาน 

มืออาชีพในระดับสากล

แผนงานหลัก

1. ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน

การกำาหนดหลกัสตูรเพือ่พฒันาบคุลากร

ด้านวางระบบงาน

2. พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร

การวางระบบเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น 

ธุรกิจค้าปลีก และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

3. จัดให้มีการอบรมและกิจกรรม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวาง

ระบบงาน

4. จัดให้มีการเผยแพร่ความรู ้ 

และให้คำาปรึกษาในการวางระบบงาน

นอกสถานที่ ( Information System 

Clinic) และรวบรวมเป็นฐานความรู้เพื่อ

พัฒนาเป็นตัวอย่างแก่ธุรกิจอื่นต่อไป

5. ร่วมกับสำานักงานสาขาเพื่อ

พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ

การวางระบบงานที่ดีและทันสมัยให้กับ

นักบัญชี ผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น

ทีเ่กีย่วข้องกบังานวางระบบ และสถาบนั

การศึกษาในภูมิภาค 

6. พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐาน

และแนวปฎิบัติที่ดีในการวางระบบงาน

ผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการวชิาชีพบญัชีฯด้าน

การวางระบบบัญชี ได้ดำาเนินการพัฒนา

ส่งเสริมความรู ้ให้ผู ้ปฏิบัติงานทั้งด้าน

ระบบบัญชี และการควบคุมภายในที่ดี 

แก่นกับญัช ีผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารทกุ

ระดับในทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้องค์กร

มีระบบงานที่น่าเชื่อถือ มีการควบคุม

ภายในอย่างเหมาะสม และสามารถนำา

เทคโนโลยีมาใช้ในระบบบัญชีและระบบ

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการนำาไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้จัด

อบรมสัมมนาในหลักสูตรดังต่อไปนี้

• ก า ร จั ด อ บ ร ม สั ม ม น า

หลกัสตูร “Accounting System Clinic” 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 

2555 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรม

ไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ประเดน็หลกัของการสมัมนาในหลกัสตูร

นี้คือการบริหารการเงินเพื่อป้องกันการ

ทุจริตโดยใช้ระบบบัญชีการวางระบบ

อย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการของ

ธรุกจิ และFraud Risk Management จาก

การประเมนิผลการสมัมนา ผูเ้ข้าสัมมนา

ได้รับประโยชน์อย่างมาก สามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ได้จริง

• ก า ร จั ด อ บ ร ม สั ม ม น า

หลักสตูร “เตรยีมความพร้อมฝ่าวกิฤต 

พิชิตการดำาเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุด

ด้วย BCM”

เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 

ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค จำานวนผูเ้ข้าอบรม 

55 คน หลักการสัมมนาในหลักสูตรนี้คือ 

บทเรยีนจากวกิฤตภยั สูก่ารใช้การบรหิาร 

ความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business 

Continuous Management : BCM) เพื่อ

รับมืออย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

เรือ่งเล่าจาก SCG เตรยีมพร้อมฝ่าวกิฤต 

พชิติการดำาเนนิธรุกจิ อย่างไม่สะดดุด้วย 

BCM ถอดบทเรียนวิกฤตการณ์ระดับ

ประเทศ โตชิบาม่ันใจรับมือวิกฤตครั้ง

ใหม่ทำาอย่างไร จากการประเมินผล

สัมมนา ผู ้ เข ้าสัมนาส ่วนใหญ่เป ็น 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ

มีความพึงพอใจในแต่ละประเด็นตาม

แบบสอบถามอยู ่ในระดับดีถึงดีมาก  

เกินกว่า 80% และเห็นว่าควรเพิ่มเวลา

ในการอบรมให้มากกว่านี้โดยเน้นไปที่
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การแบ ่งป ันประสบการณ์มากกว ่า

บรรยายทฤษฎี

• ก า ร จั ด อ บ ร ม สั ม ม น า

หลักสูตร “การวางระบบบัญชีต้นทุน

ด้านอุตสาหกรรม” 

จัดอบรมเต็มหลักสูตร 2 วัน 

ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2555 ม ี

ผู้สนใจเข้าอบรมดังนี้ 

- เข้าอบรมเต็มหลักสูตร 2 วัน 

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2555 รวม 42 คน

- เข้าอบรมเฉพาะหลกัสตูรที ่1 

วันที่   13 ตุลาคม 2555 รวม 14 คน

- เข้าอบรมเฉพาะหลกัสตูรที ่2 

วันที่   14 ตุลาคม 2555  รวม 13 คน

แผนการด�าเนินงาน

1. พัฒนาหลักสูตรอบรมการ

พัฒนาบุคคลากรทางด้านวางระบบงาน 

(Business System Development : BSD) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำา

2. จดัสมัมนาหลกัสตูรการพฒันา

อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติ

งานและความสามารถในการแข่งขัน

3. จดัสมัมนาหลกัสตูรการพฒันา

ระบบข้อมูลและการจัดทำารายงานเพื่อ

ความยัง่ยนืระดบัพืน้ฐานสำาหรบันกับญัชี

และผู้จัดการระดับปฏิบัติการ

4. จัดสัมมนาหลักสูตรนักบัญชี

กับการบูรณาการข้อมูลด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำาแผนกลยุทธ์ของ

องค์กร

5. จัดสัมมนาเทคนิคพื้นฐานการ

วางระบบบัญชี

6. จัดสัมมนาหลักสูตรการจัดทำา

กลยุทธ์และแผนการเปลี่ยนถ่ายระบบ

สารสนเทศ (Cutover Plan)

7. จัดสัมมนาการประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง Self Control – 

Assessment ของการวางระบบงาน

8. พัฒนาหลักสูตรและการจัด

สัมมนาวางระบบเฉพาะสำาหรับองค์กร/

รัฐวิสาหกิจ ในลักษณะเป็น In-house 

training 

9. พฒันาหลกัสตูรและจดัสมัมนา

การวางระบบบัญชีต้นทุน 

10. พัฒนาเนื้อหาและเผยแพร่

แนวปฎิบัติที่ดีของนักบัญชีต่อองค์กรใน

เรื่อง

10.1 Evaluating and Improving 

Governance in Organization 

10.2 Defining and developing 

an Effective Code of Conduct for 

Organization

10.3 Evaluating and Improving 

Internal Control in Organization

10.4 Evaluating and Improving 

Costing in Organization

11. จัดทำา Checklist ของการ

พัฒนาระบบงานที่มีการควบคุมที่ดีของ 

Business Requirement Control, 

Functioning Control, Programming 

Control และ Technical Control

12. จั ด สั ม ม น า ห ลั ก สู ต ร 

Information system and forensic 

accounting

13. จัด Information System 

Clinic เพือ่ให้คำาปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ

แบบเฉพาะเจาะจง 
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สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

แผนการด�าเนินงาน

 ดำาเนินการแปลและการเผย

แพร่แนวปฏิบัติที่ดีระหว ่างประเทศ 

(International Good Practice Guidance 

: IGPG) ฉบบัทีเ่กีย่วกบัการวางระบบงาน

ฉบบัภาษาไทย และมกีารตพีมิพ์เพือ่เผย

แพร่ดังนี้

ฉบบัทีจ่ะด�าเนนิการเผยแพร่ใน

เดือน มิถุนายน 2556

- Evaluating and Improving 

Governance in Organizations

- Defining and Developing  

an Effective Code of Conduct for  

Organizations

- Evaluating and Improving 

Internal Control in Organizations

ฉบบัทีจ่ะด�าเนนิการเผยแพร่ใน

เดือน พฤศจิกายน 2556

- Evaluating and Improving 

Internal Costing in Organizations

 องค์ประกอบ

1. ดร.สุวัจชัย เมฆะอ�านวยชัย ประธานคณะท�างาน

2. รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ คณะทำางาน

3. รศ.วิสาห์ หงษ์ศิริรัตน์ คณะทำางาน

4. รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ คณะทำางาน

5. นางสาวสุวิมล กุลาเลิศ คณะทำางาน

6. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ คณะทำางาน

7. นางสาวมนัชญา ศรีพันลำา คณะทำางาน

8. นางสาวจิรารัช พิพัฒน์นราพงศ์ คณะทำางานและเลขานกุาร

 เป้าหมาย 

เพือ่ประโยชน์ในการเผยแพร่แนวปฏบิตัทิีด่รีะหว่างประเทศ (International Good 

Practice Guidance : IGPG) ฉบับที่เกี่ยวกับการวางระบบงานโดยการแปลให้เป็นฉบับ

ภาษาไทย  

อ�านาจหน้าที่ 

(1)  ดำาเนนิการแปลแนวปฏบิตัทิีด่รีะหว่างประเทศ (International Good Practice 

Guidance : IGPG) 

(2)   รายงานความคบืหน้าของการดำาเนนิงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการวชิาชพี

บัญชีด้านการวางระบบบัญชี

(3)  ดำาเนนิการเผยแพร่ แนวปฎบิตัทิีด่ฉีบบัภาษาไทยทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

(4)  ดำาเนนิการอืน่ใดกต็ามทีค่ณะกรรมการวชิาชพีบญัชีด้านการวางระบบบญัชี

มอบหมาย

คณะท�างานการแปล 
International Good Practice Guidance : IGPG
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อ�านาจหน้าที่ 

1. ส่งเสรมิความสามคัคแีละความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวชิาชพีบญัชใีน

ด้านการบญัชภีาษอีากร และการประกอบวชิาชพีโดยรวม 

2.  ผดงุไว้ซึง่ศกัดิศ์รแีห่งการประกอบวชิาชพีบญัชใีนด้านการบญัชภีาษอีากร

3.  ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวชิาชีพบญัชีด้านการบญัชีภาษอีากร 

 องค์ประกอบ

1. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการ

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

13. นายชุมพร  เสนไสย  ที่ปรึกษา

14. นางทิพย์ภาพร  เกิดผล  ที่ปรึกษา

15. นางสาวนำ้าทิพย์  รุ่งโรจน์ดี  ที่ปรึกษา

16. ดร.พนิต  ธีรภาพวงศ์  ที่ปรึกษา

18. นายสมพงษ์  ตัณฑพาทย์  ที่ปรึกษา

19. นายสาโรช  ทองประคำา  ที่ปรึกษา

20. นายอมรศักดิ์  พงศ์พศุตม์  ที่ปรึกษา

21. นายอวยพร  ตันละมัย  ที่ปรึกษา

22. ดร.อาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธิ์  ที่ปรึกษา

23. นางสาวเพ็ญสุข  สังฆ์สุบรรณ์  ที่ปรึกษา

24. นายแอนโทนี  โลห์  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร 

4.  ส่งเสรมิและให้ความรู ้รวมทัง้

เสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่งการ

ประกอบวชิาชพีบญัช ี เพือ่ให้สอดคล้อง

กับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

5.  ประสานการทำ า ง านกั บ

วชิาชพีบญัชด้ีานอืน่ และองค์กรวิชาชพี

อืน่ และประสานงานกบัต่างประเทศหรอื

องค์กรอ่ืนใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการ

ประกอบวชิาชพี ภายใต้นโยบายของสภา

วชิาชพีบญัชี 

6.  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบ

วชิาชพีบญัชใีนด้านการบญัชภีาษอีากร ใน

การเสนอความเหน็เกีย่วกบัการประกอบ

วชิาชพีต่อสภาวชิาชพีบญัชี 

7.  กระทำาการอ่ืนใดตามที่มติ

ประชุมที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ

สภาวชิาชพีบญัชมีอบหมาย

8.  แต ่ งตั้ งคณะทำ างานเพื่ อ

ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการวิชาชีพ

บญัชด้ีานการบญัชภีาษอีากรมอบหมาย

นโยบาย 

• ดำาเนนิการปรบัลดข้อแตกต่าง

ระหว่างบญัชแีละภาษอีากรให้มากทีส่ดุ

• ศกึษาและเผยแพร่ระบบภาษี

อากรของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้

สมาชกิรบัทราบ

• ให้บริการในเรื่องของปัญหา

ภาษอีากรแก่สมาชกิ

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการบัญชีภาษีอากร
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• ให้บริการประมวลรัษฎากร

ออนไลน์และปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัตาม

สรรพากร

สรุปผลการด�าเนินงาน 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน

การบญัชภีาษอีากร ได้ดำาเนนิการดงันี้

1. คณะกรรมการฯ ร่วมกบัฝ่าย

อบรม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ จดัอบรมสมัมนาดงันี้

เพิ่มเติมหลักสูตรอบรม/สัมมนา

ทางด้านบญัชภีาษอีากร 

-  การสัมมนา หลักสูตรการ

วางแผนภาษอีากร 

- การปรับปรุงหลักสูตรกำาไร

สทุธทิางบญัช ีTFRS และNPAEs กบัภาษี

ทีแ่ตกต่างกนั

 รุน่ที ่1/55 วนัพธุที ่6 มถินุายน  

 พ.ศ.2555

 รุ ่นที่ 2/55 วันศุกร์ที่ 27  

 กรกฎาคม พ.ศ.2555

 รุ ่นที่ 3/55 วันศุกร์ที่ 12  

 ตลุาคม พ.ศ. 2555

 รุ ่นที่  4/55 วันพุธที่  12  

 ธนัวาคม พ.ศ. 2555

-  หลกัสตูร e-Tax Invoice 

-  หลักสูตรสิทธิประโยชน์ของ

นกัลงทนุไทยตามความตกลงทัว่ไปว่าด้วย

ภาษีศุลกากรและการค ้า (General 

Agreement on Tariffs and Trade: GATT)

2.  ประสานความร่วมมือให้มี

การประชุมระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับ

กรมสรรพากรเดอืนละ 1 ครัง้ เพือ่ทราบ

ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้องกบัการบญัชภีาษี

อากรและหาวธิกีารทีเ่หมาะสมร่วมกนั

3.  ดำาเนินการรวบรวมประเด็น

คำาถามด้านภาษอีากร ส่งให้กรมสรรพากร

ตอบและเผยแพร่ลงเวบ็ไซต์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

แผนการด�าเนินงาน

1. จัดประชุมหารือกับตัวแทน

คณาจารย์ของสถาบันการศึกษา ที่เปิด

สอนหลักสูตรบญัชีบณัฑติในการกำาหนด

กรอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่เปิดกว้าง 

เพือ่การพฒันาให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

2. จัดการช้ีแจงให้ความรู้เกี่ยว

กับการพัฒนาการศึกษาการบัญชี

3. จัดกิจกรรมส ่ ง เสริมและ

พัฒนาด้านการศึกษา (กลุ่มอาจารย์,  

กลุ่มนักศึกษา)

4. จัดอบรมผู้แทนสภาวิชาชีพ

บัญชี เพื่อเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สถาบันการศึกษาต่างๆ

5. ตรวจเ ย่ียมสถานศึกษาที่

ให้การรับรองเพื่อการควบคุมมาตรฐาน

การศึกษาวิชาการบัญชี

อ�านาจหน้าที่ 

1. ส่งเสริมความสามัคคีและ

ความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิชาชพี

บญัชใีนด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีาร

บัญชี และการประกอบวิชาชีพโดยรวม

2. ผดุงไว ้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการ

ประกอบวชิาชพีบญัชด้ีานการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา

และเทคโนโลยีการบัญชี

เป้าหมาย

- สนบัสนนุและร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่พฒันาหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 

 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่ายที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ 

 การตัดสินใจ ทั้งนี้ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง

  •  ทางเทคโนโลยี

  •  ทางเศรษฐกิจ

  •  การค้าและอุตสาหกรรม

  •  ตลาดการเงิน

- สร้างกลไกและโอกาสให้คณาจารย์นำาองค์ความรู้มาใช้ในภาคปฏิบัติจริง 

เพื่อนำาประสบการณ์กลับไปพัฒนาแผนการสอน

องค์ประกอบ

1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำานวย กรรมการ

3. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ กรรมการ

4. นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ กรรมการ

5. นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว กรรมการ

6. รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ กรรมการ

7. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ กรรมการ

8. นายวิชัย กิตติวิทยากุล กรรมการ

9. ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม กรรมการ

10. ผศ.สมชาย ศุภธาดา กรรมการ

11. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ

12. นางณฐพร พันธุ์อุดม กรรมการ

13. ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ กรรมการ

14. ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการและเลขานุการ

15. สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา

16. นางดารินทร์ หยกไพศาล ที่ปรึกษา

17. นางอรสา ภาววิมล ที่ปรึกษา

18. นายสุภัทร จำาปาทอง ที่ปรึกษา

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวม

ทั้งเสนอแนะการสร้างประสบการณ์แห่ง

การประกอบวิชาชีพบัญชี  เพื่อให ้

สอดคล ้องกับความก ้ าวหน ้ าทาง

เศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำ า งานกับ

วิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กรวิชาชีพ

อืน่ และประสานงานกบัต่างประเทศหรอื

องค์กรอื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการ

ประกอบวชิาชพี ภายใต้นโยบายของสภา

วิชาชีพบัญชี

6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี ในด ้านการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชีในการเสนอความ

เหน็เกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีต่อสภา

วิชาชีพบัญชี

7. กระทำาการอ่ืนใดตามที่มติ

ประชมุทีป่ระชมุใหญ่หรอืคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต ่ งตั้ งคณะทำางานเพื่ อ

ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการวิชาชีพ

บัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ

บัญชีมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

1. การก�าหนดให้มผีูแ้ทนจาก

สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อเป็นผู้แทนใน

การพัฒนาหลักสูตรให้แก่ สถาบัน

ต่างๆ 

คณะกรรมการฯ ได้ส่งผู้แทนให้

กับสถาบันการศึกษาที่ขอผู้แทน จำานวน 

13 สถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขา

วิชาการบัญชีสู่การปฏิบัติตาม มคอ.1 

สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน

หรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการบัญชี ควรดำาเนินการแต่ง

ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 

โดยมีกรรมการผู ้รับผิดชอบหลักสูตร 

อย่างน้อย 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู ้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบัญชี

จากบคุคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน และ

ผู ้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชา 

ชีพบัญชีฯ อย่างน้อย 1 คน เพื่อดำาเนิน

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขา

วิชาการบัญชี 

2. จัดสัมมนาแก่คณาจารย์ที่

สอนวิชาการบัญชีของสถาบันการ

ศึกษาในภูมิภาค

คณะกรรมการฯ ได ้จัดงาน

สัมมนาขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 

2555 ณ ห้องออคิด บอลรูม โรงแรมพูล

แมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด

ขอนแก่น เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส ่งเสริมการศึกษา  

เพิ่มเติมความรู้ พัฒนาคณาจารย์ที่สอน

วิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาใน

ภมูภิาค และพฒันาหลกัสตูรทางบญัชใีห้

มีเนือ้หาทนัสมัยสอดคล้องกบัมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา

ศักยภาพให้ความรู ้ผู ้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีทุกด้านให้มีความรู้ ทันสมัยและ 

นำากลับไปใช ้งานได ้จริง อีกทั้งเพื่อ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย ์

ในสถาบันต่างๆ รวมถึงผู ้สนใจทั่วไป  

การจัดสัมมนาได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดีโดยมีผู ้สนใจเข ้าร ่วมสัมมนา

จำานวนทั้งสิ้น 110 คน 

3. ก า ร เข ้ า ร ่ ว ม สั ม ม น า 

 International Education Standards 

(IES) ณ ประเทศอังกฤษ

ตัวแทนกรรมการวิชาชีพด้าน 

การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

ไ ด ้ เ ดิ น ท า ง ไ ป เ ข ้ า ร ่ ว ม สั ม ม น า 

International Education Standards (IES) 

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ณ กรุงลอนดอน  

ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24 – 26 

ตุลาคม 2555 โดยการประชุมครั้งน้ี 

มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน เนื้อหา 

หลกัในการประชมุจะเน้นถงึรายละเอยีด

และการแก ้ ไขมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศ (IES) ฉบับที่ 5 และ 

ฉบับที่ 6
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อ�านาจหน้าที่ 

1. พิจารณากลั่นกรองปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือวุฒิอื่นเทียบเท่า

ปรญิญาสาขาวชิาการบญัชขีองสถาบนัการศกึษาต่างๆ เพือ่เสนอคณะกรรมการวชิาชพี

บัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี พิจารณารับรองต่อไป

2. ดำาเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

 ผลการด�าเนินงาน

1. การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา 

คณะกรรมการฯ ได้ให้การรับรองหลักสูตรแก่สถาบันการศึกษาในประเทศ  

รวม 32 หลักสูตรจาก 30 สถาบัน ทั้งนี้ในการรับรองของสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 พิจารณารับรองปริญญาตรีในวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา  

เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชีฯ

องค์ประกอบ

1. ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานอนุกรรมการ

2. ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข อนุกรรมการ

3. ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา อนุกรรมการ

4. ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ อนุกรรมการ

5. ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ

6. นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว อนกุรรมการและเลขานกุาร

7. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี

ส่วนที ่2 พจิารณาขอข้ึนทะเบยีน

ฝึกหัดงานและสมัครเข้ารับการทดสอบ

เพือ่เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตได้ โดยจะ

ต้องเป็นหลักสูตรวิชาการบัญชีที่เคย

ศึกษา และสอบผ่าน 8 รายวิชา คือ  

การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น และการบัญชีขั้น

กลาง/ชั้นกลาง 3 รายวิชา การบัญชีขั้น

สูง/ชั้นสูง 2 รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 

รายวิชา การสอบบัญชี 1 รายวิชา และ

การภาษีอากร 1 รายวิชา มีหน่วยกิต

อย่างน้อยวิชาละ 3 หน่วยกิต

2. การรับรองวุฒิการศึกษา

เป็นรายบุคคล 

คณะกรรมการฯ ได้ให้การรับรอง

วุฒิการศึกษาเป ็นรายบุคคลทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศรวม 7 คน ทั้งนี้

ในการรับรองของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

 ว่ามีคุณสมบัติครบเพื่อ

1. ขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูฝึ้กหัดงาน

เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตได้

2. ขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 

ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กระตุ ้ น ให ้ เห็นบทบาทสำ าคัญของ

เทคโนโลยีที่มีต่อการประกอบวิชาชีพ

บัญชี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการ

ศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีใน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ

นสิตินกัศกึษามโีอกาสในการแสดงความ

สามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่องาน

บัญชี โดยเป็นแนวทางการสร้างผลงาน

นักศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการ

ศึกษา ให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการ

แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทาง

บัญชี เข้าร ่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่าง

สถาบัน สามารถนำาความรู ้ที่เรียนมา

ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เสริมสร้าง

ความสามคัค ีและการทำางานร่วมกนัเป็น

ทีม โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 

64 สถาบัน 125 ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน 6 

ทีมสุดท้าย เป็นดังนี้

- รางวลัชนะเลศิ ได้แก่  มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได ้แก ่  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได ้แก ่  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

- รางวัลชมเชยอันดับ 3 ได ้แก ่  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี
ผลการด�าเนินงาน

• การจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand 

Accounting Challenge

คณะกรรมการฯ ได้จัดการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand 

Accounting Challenge ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556  

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ

องค์ประกอบ

1. ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานคณะท�างาน

2. ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณะทำางาน

3. ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม คณะทำางาน

4. ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำานวย คณะทำางาน

5. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำางาน

6. นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ คณะทำางาน

7. นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว คณะทำางาน

8. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางานและเลขานกุาร

อ�านาจหน้าที่  

1. วางแผน เตรียมการ และดำาเนินการจัดการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชี

ระดับประเทศ

2. รายงานความคบืหน้าของการดำาเนนิงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการวชิาชพี

บัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

3. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

คณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255538



อ�านาจหน้าที่ 

1. ดำาเนินการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ และเผยแพร่ฉบับ 

ภาษาไทย

2. รายงานความคบืหน้าของการดำาเนนิงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการวชิาชพี

บญัชด้ีานการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชี

3. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและ

เทคโนโลยกีารบญัชมีอบหมาย

องค์ประกอบ

1. ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานคณะท�างาน

2. ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำานวย คณะทำางาน

3. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำางาน

4. นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ คณะทำางาน

5. นางณฐพร พันธุ์อุดม คณะทำางาน

6. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ คณะทำางาน

7. ผศ.สมชาย ศุภธาดา คณะทำางาน

8. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางานและเลขานกุาร

คณะท�างานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES)

ผลการด�าเนินงาน

อยู ่ ระหว ่ างดำ า เนินการแปล

มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศและ

เผยแพร่ฉบบัภาษาไทย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบภายใต้

- พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 หมวด 7 จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีและบทเฉพาะกาลมาตรา 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

องค์ประกอบ

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

ที่ปรึกษา

 นายทวี หนุนภักดี

อ�านาจหน้าที่ 

1. กำากับดูแลความประพฤติ 

และการดำาเนินงานของสมาชิกและ 

ผู้ขึ้นทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบ

วิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพบัญชี ตามที่บัญญัติไว้ใน 

พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547

2. กรรมการจรรยาบรรณเป็น 

เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(มาตรา 56)

3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ  

ข้อกำาหนด และประกาศของสภาวชิาชพี

บญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

4. กำาหนดและปรบัปรงุแนวทาง

การดำาเนินงานของการพิจารณาเรื่อง

จรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วชิาชพีสากล

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายการ 2554-2555

(เม.ย. 54 - 55)

2555-2556

(พ.ค. 55 – เม.ย. 56)

1. เรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างกระบวนการตรวจสอบก่อนรบัเป็นคำากล่าวหา รวม 20 ราย 24 ราย

2. เรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาแต่งตัง้คณะอนกุรรมการสอบสวน 4 ราย 36 ราย

3. เรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาและรอการบงัคบัใช้ ร่างหลกัเกณฑ์

 การพจิารณาและลงโทษจรรยาบรรณของประกอบวชิาชพีบญัชี 

 ด้านผูท้ำาบญัชี 

45 ราย 14 ราย

4. เรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาสอบสวน 13 ราย 11 ราย

5. เรือ่งทีพ่จิารณาแล้วเสรจ็ 33 ราย 28 ราย

ผลการด�าเนินงาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อ�านาจหน้าที่

1. ดำาเนนิการสอบสวนเรือ่งจรรยาบรรณทีไ่ด้รบัมอบหมายและพ้นหน้าทีเ่มือ่เรือ่งถงึทีส่ดุ (เมือ่คณะกรรมการจรรยาบรรณ

อนุมัติและประธานมีคำาสั่งฯ)

2. เรยีกบคุคลทีเ่กีย่วข้องมาให้ถ้อยคำาหรอืชีแ้จงหรอืทำาคำาชีแ้จงเป็นหนงัสอืหรอืส่งบญัช ีทะเบยีน เอกสาร หรอืหลกัฐานใด 

เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา

3. เสนอผลการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณา

4. อนุกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 56)  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

5. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ำาหนดในข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ีเรือ่ง การพจิารณาเกีย่วกบัจรรยาบรรณ (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2549 

และ (ฉบับที่ 21) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554 และข้อกำาหนด

คณะอนุกรรมการสอบสวน
ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

 องค์ประกอบ

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย  ประธาน

2. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  คณะทำางาน

3. นางสาวสมศรี ธัญญชีวี  คณะทำางาน

4. นายอาทิตย์ จินดาพรโสภิต  คณะทำางาน

คณะท�างานร่างกฎบัตร (Charter) การปฏิบัติงานจรรยาบรรณ
ของ กรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

 อ�านาจหน้าที่

1. ศึกษา รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ และกำาหนดแนวทางปฏิบัติงานจรรยาบรรณ 

ของ กรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

2. ยกร่างกฎบตัร (Charter) ด้านจรรยาบรรณของกรรมการจรรยาบรรณ อนกุรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าทีข่องสำานกังาน

คณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 อ�านาจหน้าที่

1. บริหารจัดการ และงานธุรการของสำานักงาน

2. กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนก่อนนำาเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ

3. พิจารณาเสนอการปรับปรุงข้อบังคับ ข้อกำาหนด และแนวปฏิบัติ

4. ประสานงานฝ่ายกฎหมาย ส่วนงานอื่นของสภาวิชาชีพบัญชี และส่วนงานภายนอก

ส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 องค์ประกอบ

1. รศ.ดร.วรศักดิ์   ทุมมานนท์ ประธานกรรมการ

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. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับ กรรมการ

 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 นางสาวนภา   ลิขิตไพบูลย์  

9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ

 นางสาวจุฑามณี   ยอดแสง (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวธัญพร   อธิกุลวริน (ผู้แทนสำารอง) 

10. ผู้แทนกรมสรรพากร  กรรมการ

 คุณวันทณีย์   วัฒนวิสุทธิ์ (ผู้แทนหลัก)

 คุณนพโรจน์   ศรีประเสริฐ (ผู้แทนสำารอง)

 นางสาวพงารัตน์  จินดาพล (ผู้แทนสำารอง) 

11. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ 

 นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ (ผู้แทนหลัก)

 คุณพรสิริ   รุ่งสิริโอภาส (ผู้แทนสำารอง) 

12. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ 

 ดร.สิรินทร์   พันธ์เกษม (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวธันยรัตน์   โชควิริยากร (ผู้แทนสำารอง) 

13. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับ กรรมการ

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 นายธวัชชัย   เกียรติกวานกุล 

14. ผศ.วิภาดา   ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ

15. รศ.อังค์รัตน์   เพรียบจริยวัฒน์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

อ�านาจหน้าที่ 

อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 

๓๓ แห่งพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 

๒๕๔๗ และข้อ ๕ ของข้อบังคับสภา

วชิาชพีบญัช ี(ฉบบัที ่๑๑) เรือ่ง คณุสมบตัิ 

ลกัษณะต้องห้าม การคดัเลอืกและการพ้น

จากตำาแหน่งของกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 

ผลการด�าเนินงาน

• การปรับปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิตาม 2012 Edition of 

the Bound Volume of IFRSs

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบญัชีได้ปรบัปรงุมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การ

ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และการตคีวามมาตรฐานการบญัช ี เพือ่

ให้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ

ไทยมีความเป็นสากลตลอดจนสามารถ

เปรยีบเทยีบกนัได้

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบญัชไีด้จดัทำาและปรบัปรงุมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการ

บัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการ

บญัชแีล้วจำานวน 13 ฉบบั สรปุได้ดงันี้

สรุปผลการด�าเนินงานด้านมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255544



ลำ ดบั ฉบับ/เรื่อง

1. แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการโอนและรบัโอนสนิทรพัย์ทางการเงนิ

2. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่4 เรือ่ง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่

3. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่12 เรือ่ง ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

4. การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

5. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 เรือ่ง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

6. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่1 เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน 

การบรูณะ และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั

7. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 เรือ่ง สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ

และการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

8. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 

29 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง

9. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า

10. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่14 เรือ่ง มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์

พนกังาน-ขอบเขตของสนิทรพัย์ของโครงการผลประโยชน์ข้อกำาหนดของเงนิขัน้ตำา่ทีต้่องสมทบและปฏสิมัพนัธ์ของ

รายการเหล่านี้

11. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรือ่ง สญัญาประกนัภยั

12. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 เรือ่ง การจ่ายสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

13. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 เรือ่ง การโอนสนิทรพัย์จากลกูค้า
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ลำ ดบั ฉบับ/เรื่อง

1. ร่างการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 สิง่จงูใจสญัญาเช่าดำาเนนิงาน

2. ร่างการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27  การประเมนิเนือ้หาของรายการทีเ่กีย่วกบัรปูแบบของกฏหมายตาม

สญัญาเช่า

3. ร่างการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์

4. ร่างมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12  ภาษเีงนิได้ (ปรบัปรงุ 2555)

5. ร่างมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17  สญัญาเช่า (ปรบัปรงุ 2555)

6. ร่างมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24  การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ปรบัปรงุ 2555)

7. ร่างมาตรฐานการการบญัช ีฉบบัที ่1  การนำาเสนองบการเงนิ (ปรบัปรงุ 2555)

8. ร่างมาตรฐานการการบญัช ีฉบบัที ่18 รายได้ (ปรบัปรงุ 2555)

9. ร่างมาตรฐานการการบญัช ีฉบบัที ่19 ผลประโยชน์ของพนกังาน (ปรบัปรงุ 2555)

10. ร่างมาตรฐานการการบญัช ีฉบบัที ่34 งบการเงนิระหว่างกาล (ปรบัปรงุ 2555)

11. ร่างมาตรฐานการการบญัช ีฉบบัที ่27 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ปรบัปรงุ 2555)

12. ร่างมาตรฐานการการบญัช ีฉบบัที ่28 เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (ปรบัปรงุ 2555)

13. ร่างมาตรฐานการการบญัช ีฉบบัที ่41 เกษตรกรรม

14. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2  การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ (ปรบัปรงุ 2555)

15. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5  สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายและการดำาเนนิงานทีย่กเลกิ

(ปรับปรงุ 2555)

16. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 การรวมธรุกจิ (ปรบัปรงุ 2555)

17. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 ส่วนงานดำาเนนิงาน (ปรบัปรงุ 2555)

18. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 งบการเงนิรวม

19. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่11 การร่วมการงาน

20. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสยีในกจิการอืน่

21. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 การวดัมลูค่ายตุธิรรม

22. ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การชำาระหนีส้นิทางการเงนิด้วยตราสารทนุ

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และร่าง 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใช้ในปัจจบุนัและทีอ่ยูร่ะหว่างการจดัทำาและปรบัปรงุใหม่ให้เป็นไปตาม 2012 และ 2013 

Edition of the Bound Volume of IFRSs จำานวน 22 ฉบบั
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• การจัดท�าและเผยแพร ่ข ้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบัญชี ได ้จัดทำาข ่าวสารเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชแีละเผยแพร่ให้สมาชกิ

ทราบทางเวบ็ไซต์สภาวชิาชพีบญัช ีดงันี้

1) IFRS Foundation ร่วมกับ 

XBRL International ,Inc จะจดัการประชมุ

สัมมนา IFRS Taxonomy Annual 

Convention

2) การพิจารณานำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for 

SMEs) ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

(IASB) มาปฎบิตัใิช้ในประเทศไทย

3) คณะก ร รมก า ร กำ า หนด

มาตรฐานการบัญชรีะหว่างประเทศ (IASB) 

จดัให้มกีารประชมุเพือ่อภปิรายและแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับ

ภาระในการเปิดเผยข้อมลูทีม่ากเกนิไป

4) คณะกรรมการมาตรฐาน 

การบญัชรีะหว่างประเทศ (IASB) เผยแพร่ 

ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกำาหนดของ 

IAS 28 ส่วนทีเ่กีย่วกบัการใช้วธิส่ีวนได้เสยี

สำาหรับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์

สทุธอ่ืิน

5) IASB และ FASB ตกลงทีจ่ะ

ร่วมกันหาแนวทางในการลดความแตก

ต่างเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด

มลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงนิ

6) คณะกรรมการมาตรฐานการ

บญัชรีะหว่างประเทศ (IASB) เผยแพร่ข้อ

เสนอในการแก้ไขเพิม่เตมิภายใต้โครงการ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินประจำาปี (Annual improvements 

project)

7) คณะกรรมการมาตรฐานการ

บัญชีระหว่างประเทศ(IASB) เสนอการ

ปรบัปรงุข้อกำาหนดของ IFRS9 ในส่วนที่

เก่ียวข้องกับการจัดประเภทรายการและ

วดัมลูค่า

8) คณะกรรมการกำากับดูแล 

การประกอบวชิาชพีบญัช ี(กกบ.) พจิารณา

อนุมัติแนวปฏิบัติทางบัญชีและการ

ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

9) คำาถาม-คำาตอบ ประเดน็ทาง

ด้านการบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจโดย

การแลกหุน้

10) IASB เผยแพร่บทแรกของ

เอกสารเพื่อการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ 

เรือ่ง การวดัมลูค่ายตุธิรรม

11) คำาอธิบายเกี่ยวกับประเด็น

หลัก 10 ประการที่มักมีความเข้าใจผิด

เกีย่วกบั IFRS

12) แนวทางในการรบัรูผ้ลขาดทนุ

จากการให้สินเช่ือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(Expected credit loss approach)

13) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน

มาตรฐานการบญัช(ีASAF)จดัการประชมุ

ขึน้เป็นครัง้แรกเพือ่ลงนามในบนัทกึ

14) ทศิทางในการจดัทำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ

15) ตัวอย่างเพื่อประกอบความ

เข้าใจเกี่ยวกับการคำานวณดอกเบ้ียตาม

เกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ฉบับ

ปรบัปรงุ

• คำ าชี้ แจ ง  ตั วอย ่ า ง เพื่ อ

ประกอบความเข้าใจเกีย่วกบัการคำานวณ

ดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทน

ทีแ่ท้จรงิ

- ตัวอย่างที่ 1 การคานวณ

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิกรณอีตัราดอกเบีย้

ไม่เท่ากนัในแต่ละปี

- ตัวอย่างที่ 2 การคานวณ

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิกรณอีตัราดอกเบีย้

ไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียม

ธนาคาร

- ตัวอย่างที่ 3 การคานวณ

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิกรณอีตัราดอกเบีย้

ไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่าย

คนืเงนิต้น

-  ตัวอย่างที่ 4 การคานวณ

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิกรณอีตัราดอกเบีย้

แบบลอยตวัและไม่เท่ากนัในแต่ละปี

• ก า ร จั ด สั มมน าพิ จ า รณ ์ ร ่ า ง

มาตรฐานการบัญชี การจัด Focus 

group การจัดอบรมและการเข้าร่วม

ประชุม

การจัดสัมมนาพิจารณ์(Public 

hearing) และ Focus group

1) จัด สัมมนาหลักสูตรร ่ าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง

ประเทศ (IFRS) จำานวน 2 ฉบบั : ร่าง 

Transitional Guidance Proposed 

Amendment to IFRS 10 และร่าง IFRS 

เรื่อง การรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำากับ

ลูกค้า(Revenue from Contracts with 

Customers) ในวันพฤหัสบดีที่  21 

มิถุนายน 2555 ของคณะอนุกรรมการ

ตดิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ 

2) จัดสัมมนา Focus Group 

หัวข้อ Leases, IFRS 10-Transition 

Guidance และ Revenue from Contracts 

with Customers โดยเน้นกลุม่เป้าหมาย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

หน ่ ว ย ง านกำ า กั บ ดู แ ล  โ ดยคณะ

อนุกรรมการติดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ
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3) การสัมมนาพิจารณ์ (Public 

hearing) เรือ่ง ร่างการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 8 ฉบับ ในวัน

อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 

09:00-17:00 น. ณ อาคารสภาวชิาชพี

บญัชี 

4) การเสวนา เรื่อง ปัญหาใน

ทางปฏบิตัแิละข้อเสนอในการปฏบิตัติาม 

TFRS 8 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2555 เวลา 09:00-12:15 น.  

ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัชี 

5) การสัมมนาพิจารณ์ (Public 

hearing) เร่ือง ร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ 2555 TFRS 4 

(ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง สญัญาประกนัภยั 

ในวนัจนัทร์ที ่ 17 ธนัวาคม 2555 เวลา 

09:00-12:15 น. ณ อาคารสภาวชิาชพี

บญัชี 

6) การสัมมนาพิจารณ์ (Public 

hearing) เรือ่งร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ 2555 (5 ฉบบั) 

ในวนัองัคารที ่ 18 ธนัวาคม 2555 เวลา 

09:00-12:15 น. ณ อาคารสภาวชิาชพี

บญัชี

7) การสัมมนาพิจารณ์ (Public 

hearing) เรือ่งร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ 2555 และร่าง

การตีความมาตรฐานการบัญชี(6 ฉบับ) 

ในวนัอังคารที ่ 21 ธนัวาคม 2555 เวลา 

09:00-12:15 น. ณ อาคารสภาวชิาชพี

บญัชี 

8) การสัมมนาพิจารณ์…ร่าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ปรบัปรุง(รวม 8 ฉบบั) ในวนัพฤหสับดทีี่ 

14 มนีาคม 2556 เวลา 09.00-17.00 น. 

ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัชี

9) การสัมมนาพิจารณ์…ร่าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ปรบัปรงุ(รวม 3 ฉบบั) ในวนัพฤหสับดทีี่ 

19 มนีาคม 2556 เวลา 09.00-12.15 น. 

ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัชี

10) การสัมมนาเชิงวิชาการ/

Knowledge Sharing…ร่างมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

วันพุธที่  27มีนาคม 2556 เวลา  

09.00-17.00 น. ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัชี

11) การประชมุ Focus Group : 

TFRIC4 ,TFRIC12 และ SIC29 ณ อาคาร

สภาวชิาชพีบญัช ีวนัที ่21 มกราคม 2556 

เวลา 09.00-16.30 น.

• จัดท�าหนังสือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิระหว่างประเทศเพือ่เสนอ

ต่อคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ(IASB) จ�านวน 2 ฉบบั

1) หนงัสอืแสดงความคดิเหน็ต่อ

ร่าง Transitional Guidance Proposed 

Amendment to IFRS 10 

2) หนงัสอืแสดงความคดิเหน็ต่อ

ร่าง IFRS เรือ่ง การรบัรูร้ายได้จากสญัญา

ทีท่ำากบัลกูค้า (Revenue from Contracts 

with Customers)

• การประชุม

1) เข้าร่วมประชุม The Fourth 

Annual AOSSG Meeting ที ่Kathmandu, 

Napal ระหว่างวนัที ่ 27-29 พฤศจกิายน 

2555

• งานอืน่เกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชี

1) จัดทำาสรุปวิเคราะห์ความ 

แตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs กบั TFRS  

for NPAE ตลอดจนประเดน็ปัญหาในทาง

ปฏบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้พร้อมแนวทางแก้ไข

2) จัดทำาตัวอย่างเพื่อประกอบ

ความเข้าใจเพิม่เตมิอย่างต่อเนือ่งเผยแพร่

ในเวบ็ไซต์ของสภาวชิาชพีบญัชฯี

3) จัดทำามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเรือ่งเครือ่งมอืทางการเงนิโดย

แบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้กิจการใน

ประเทศไทยถอืปฏบิตัเิป็นบางส่วนได้

4) พิจารณาทิศทางการจัดทำา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย

โดยการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทยให้เป็นปัจจุบันตาม 

2012 Edition of the Bound Volume of 

IFRSs มาถือปฏิบัติ รวมถึงการจัดทำา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย

ให้เป็นปัจจบุนัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิระหว่างประเทศอย่างเตม็รปู

แบบ 

5) การยกร ่างและการอ ่าน

ทบทวนร่าง TFRS for SMEs เพือ่นำาเสนอ

พร้อมรายงานการศกึษา

6) ให้ความเหน็ชอบขัน้ตอนการ

ตอบข้อหารือ และแบบฟอร์มการตอบ

ข้อหารือของคณะอนุกรรมการด้าน

เทคนคิมาตรฐานการบญัชี 

7) จัดตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษา

เกณฑ์ที่ เหมาะสมในการจัดประเภท

กจิการ

8) จัดตั้ งคณะทำางานศึกษา

การนำาข้อกำาหนดของ TAS41 เรื่อง 

เกษตรกรรม มาปฏบิตัใินประเทศไทย

9) จัดตั้ งคณะทำางานจัดทำ า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

เครือ่งมอืทางการเงนิ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255548



 องค์ประกอบ

1. ศาสตราจารย์หิรัญ   รดีศรี ที่ปรึกษา

2. นางสาวจงจิตต์   หลีกภัย ประธานอนุกรรมการ

3. นายณัฐเสกข์  ฉิมโฉม อนุกรรมการ

4. นายศิระ   อินทรกำาธรชัย อนุกรรมการ

5. นายวินิจ   ศิลามงคล อนุกรรมการ

6. ผศ.ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค อนุกรรมการ

7. ผศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล อนุกรรมการ

8. นางวิไล   ฉัททันต์รัศมี อนุกรรมการ

9. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

 นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ (ผู้แทนหลัก)

 นางวิเรขา  สันตะพันธุ์ (ผู้แทนสำารอง) 

10. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

 ประกันภัย  อนุกรรมการ

 นางเยาวภา   ศรีวัฒนศักดิ์ (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวญาดา   สุขเกษม (ผู้แทนสำารอง)

 นางสาววันทนา   เจียรวัชระมงคล (ผู้แทนสำารอง) 

11. ผู้แทนสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ

 นางดวงพร   หมื่นนุช (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวรัชนี   ชลนากิจกุล (ผู้แทนสำารอง) 

12. ผู้แทนจากกรมสรรพากร  อนุกรรมการ

 นายสุเทพ   พงษ์พิทักษ์ (ผู้แทนหลัก)

 นางวันทณีย์   วัฒนวิสุทธิ์ (ผู้แทนสำารอง) 

13. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

 และตลาดหลักทรัพย์  อนุกรรมการ

 นายธวัชชัย   เกียรติกวานกุล 

14. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

 นายอิศเรศ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวสุภา   กิจศรีนภดล (ผู้แทนสำารอง)  

15. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 

 นายเกรียง   วงศ์หนองเตย (ผู้แทนหลัก)

 คุณสุภา   กิจศรีนภดล (ผู้แทนสำารอง) อนุกรรมการ 

16. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

 คุณอรดี   รุ่งเรืองโรจน์ (ผู้แทนหลัก)

 คุณพรทิพย์   ดาวสง่า (ผู้แทนสำารอง) 

17. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนกุรรมการและเลขานกุาร

 นายทวีป  ชินะประยูร (ผู้แทนหลัก)

 นางสาวอัจฉรา ศรีสันต์ (ผู้แทนสำารอง)

 นางสาวธัญพร  อธิกุลวริน (ผู้แทนสำารอง) 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี

อ�านาจหน้าที่ 

1)  กลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี

ที่ คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 

การบัญชีกำาหนด และให้คำาแนะนำา

แนวทางเพือ่ให้กจิการสามารถถอืปฎบิตัิ

ได้อย่างเหมาะสมและให้เป็นที่ยอมรับ

ภายในประเทศและต่างประเทศ ก่อนนำา

เสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญช ี

และคณะกรรมการกำากบัดแูลการประกอบ

วชิาชพีบญัชพีจิารณาต่อไป

2) ดำาเนินการอ่ืนๆ ตามกรอบ

อำานาจหน้าทีใ่นข้อ ๒.๑ ตามทีไ่ด้รบัมอบ

หมายจากคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชี 

และคณะกรรมการกำากบัดแูลการประกอบ

วชิาชพีบญัชี

ผลการด�าเนินงาน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

มาตรฐานการบัญชี ได ้ประชุมเพื่อ

พจิารณาสอบทานมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐาน

การบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีที่

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัชี

จดัทำาและปรบัปรงุใหม่ตาม IFRS Bound 

Volume 2012 และอยู ่ระหว่างการ

พิจารณาสอบทานร่างมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิอย่างต่อเนือ่ง  โดยได้

ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การ

ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วจำานวน 11 ฉบับ 

สรปุได้ดงันี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 49



ลำ ดบั ฉบับ/เรื่อง

1. แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการโอนและรบัโอนสนิทรพัย์ทางการเงนิ

2. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่4 เรือ่ง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่

3. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่12 เรือ่ง ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

4. การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

5. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 เรือ่ง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

6. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่1 เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน 

การบรูณะ และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั

7. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 เรือ่ง สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน 

การบรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

8. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่29 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง

9. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า

10. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่14 เรือ่ง มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์

พนกังาน-ขอบเขตของสนิทรพัย์ของโครงการผลประโยชน์ข้อกำาหนดของเงนิขัน้ตำา่ทีต้่องสมทบและปฏสิมัพนัธ์

ของรายการเหล่านี้

11. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรือ่ง สญัญาประกนัภยั

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255550



ลำ ดบั ฉบับ/เรื่อง

1. การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 เรือ่ง สิง่จงูใจสญัญาเช่าดำาเนนิงาน

2. การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่ 27 เรือ่ง การประเมนิเนือ้หาของรายการทีเ่กีย่วกบัรปูแบบของกฏหมายตาม

สญัญาเช่า

3. การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์

4. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 เรือ่ง การจ่ายสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

5. การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 เรือ่ง การโอนสนิทรพัย์จากลกูค้า

6. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง ภาษเีงนิได้

7. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง สญัญาเช่า

8. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

นอกจากนีย้งัได้ให้ความเหน็ชอบร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ร่างมาตรฐานการบญัช ี ร่างการตคีวามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และร่างการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีอ่ยูร่ะหว่างการนำาเสนอคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีและคณะกรรมการ

ควบการประกอบวชิาชพีบญัช ี(กกบ.) จำานวน 8 ฉบบั
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อ�านาจหน้าที่ 

1. ติดตามความคืบหน้าของร่างมาตรฐานการรารงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ รวมถงึการแสดงความคดิเหน็ต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิต่อหน่วย

งานระหว่างประเทศ

2. จดัทำาสมัมนาพจิารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ

3. ดำาเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี 

มอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

1. ประชมุเพือ่หารอืประเดน็ศกึษา และตดิตามความเคลือ่นไหวของมาตรฐาน

การบญัชรีะหว่างประเทศ

2. รายงานผลการดำาเนนิงานให้คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัช ี เพือ่

พจิารณาดำาเนนิงานในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

3. เสนอความคดิเหน็ และให้ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัร่างมาตรฐานการบญัชรีะหว่าง

ประเทศ (ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานไปยงั IASB และ AOSSG)

3.1 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงาน

องค์ประกอบ

1.  นางอุณากร พฤฒิธาดา ประธานอนุกรรมการ

2.   นางสาววราพร  ประภาศิริกุล อนุกรรมการ

3.   นางวิไล บูรณกิตติโสภณ อนุกรรมการ

4.   นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ อนุกรรมการ

5.   ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ อนุกรรมการ

6.   นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ อนุกรรมการ

7.   นายกษิติ เกตุสุริยงค์ อนุกรรมการ

8.   ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ

9.   ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล อนุกรรมการ

10. นางสาวพรสิริ กังวิวรรธน์ อนุกรรมการ

11. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ

ทางการเงินระหว่างประเทศ ในหัวข้อ 

Transition Guidance – Proposed Amend-

ments to IFRS 10 และ Revenue from 

Contracts for Customers

3.2 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ใน

หวัข้อ 

-   Leases 

- IFRS 9 Financial Instruments 

(General Hedge Accounting)

- Equity Method : Share of 

Other Net Asset Changes Proposed 

Amendments to IAS 28

- Clarification of Acceptable 

Methods of  Deprec ia t ion and 

Amortisation Proposed Amendments to 

IAS 16 and IAS 38

- Acquisition of an Interest in 

a Joint Operation Proposed Amendments 

to IFRS 11

- Sale or Contribution Assets 

between an Investor and its Associate 

or Joint Venture Proposed Amendments 

to IFRS 10 and IAS 28

4. เป ็นตัวแทนเข ้าร ่วมการ

ประชมุ The 4th AOSSG Annual Meeting 

ณ ประเทศเนปาล
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 องค์ประกอบ

1. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ประธานอนุกรรมการ

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. ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

 นางสาวถนอมทรัพย์  โสภณศิริกุล ผู้แทนหลัก

 นางสาวจริยาธร  เฉลิมชวลิต ผู้แทนสำารอง 

11. ผู้แทนจากกรมสรรพากร  อนุกรรมการ

 นายวัชรินทร์  วงศ์ตระกูลชัย 

12. ผู้แทนจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  อนุกรรมการ

 นางชลาลัย สุขสถิตย์

13. ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ อนุกรรมการ

 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 นางสาววันทนา  เจียรวัชระมงคล 

14. นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

 อ�านาจหน้าที่ 

1) รวบรวมข้อเทจ็จรงิและรายละเอยีด เพือ่พจิารณาและจดัทำาร่างหนงัสือตอบ

ข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เสนอต่อนายกสภาวิชาชีพ

บัญชีพิจารณาต่อไป

2) ศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติของการนำามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ 

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้

3) จั ด ทำ า สั ม ม น า พิ จ า ร ณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4) ดำาเนนิการในเรือ่งต่างๆ ตาม

ที่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการ

บัญชีมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน 

• การพิจารณาตอบข้อหารือ

ด้านมาตรฐานการบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค

มาตรฐานการบญัชไีด้เริม่ปฏบิตังิานตาม

คำาสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 

โดยมปีระชมุคณะอนกุรรมการฯ เพือ่แบ่ง

ความรับผิดชอบการตอบข ้อหารือ 

ด้านมาตรฐานการบัญชี รวมทั้ง ร่วมกัน

กำาหนดกระบวนการตอบข้อหารือด้าน

มาตรฐานการบญัช ีเพือ่ตอบข้อหารอืต่อ

สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี บริษัท/

หน่วยงานทีม่หีนงัสอืถงึสภาวชิาชพีบญัชี

เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันคณะอนุกรรมการฯ ได้

พิจารณาตอบข้อหารือด้านมาตรฐาน 

การบัญชีกว่า 20 เรื่อง ได้แก่
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ลำ ดบั ข้อหารือเรื่อง

1. ข้อหารือประเดน็นโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิอดุหนนุ

2. ข้อหารือประเดน็นโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิอดุหนนุ (ฉบบัที ่2)

3. ข้อหารือวธิกีารปฏบิตัติาม ม. 19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังาน 

4. การแสดงรายการผลขาดทนุจากอทุกภยั

5. ข้อปรกึษาวธิกีารบนัทกึบญัชทีีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า ตาม ม. 17 (ปรบัปรงุ 2552) 

6. ข้อหารือแนวปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

 ในประเดน็การรบัรูก้ำาไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัตาม TAS 19 เรือ่ง ผลประโยชน์

ของพนกังาน

7. การจดัทำารายละเอยีดเกีย่วกบัผลประโยชน์ของพนกังาน

8. ข้อหารอืเรือ่งการรบัรูภ้าระหนีส้นิกรณกีารแจกคปูองสมาชกิ

9. ข้อหารอืเกีย่วกบัเรือ่งการบนัทกึบญัชี 

10. ข้อหารอื การใช้อตัราคดิลดในการคำานวณผลประโยชน์พนกังานตาม ม.19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังาน

11. แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชี

12. แนวปฏบิตัทิางบญัชกีรณกีองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานไทย

13. ขอความอนเุคราะห์ทราบความคบืหน้าของเรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณา

14. ข้อหารอืเกีย่วกบัสญัญาเช่าระยะยาว

15. ขอความอนเุคราะห์พจิารณาข้อเสนอให้มรีายการค่าใช้จ่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนรายงานงบการเงนิของ

บริษทัเอกชน และขอเข้าพบเพือ่สมัภาษณ์

16. การพจิารณาตคีวามและวางแนวปฏบิตัสิำาหรบัการรบัรูร้ายได้ตาม ม. 20 

17. ข้อหารอืเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได้ของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่20 เรือ่ง การบญัชสีำาหรบัเงนิอดุหนนุ

จากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล

18. ข้อหารือวธิกีารบนัทกึบญัช ีกรณ ีกสท ให้สมัปทานแก่เอกชนเพือ่ให้บรกิารโทรศำพท์เคลือ่นที่

19. หารอืหลกัการบญัชใีนประเดน็การประนปีระนอมยอมความในฐานะลกูหนีต้ามคำาพพิากษาและการตัง้บญัชี

เจ้าหนีใ้หม่ทีส่วมสทิธแิทนเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิเดมิตามคำาพพิากษานัน้

20. นโยบายการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

21. การพจิารณาเปลีย่นนโยบายการบนัทกึบญัช ีเรือ่ง ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

22. การบนัทกึเงนิลงทนุในงบเฉพาะกจิการ
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อ�านาจหน้าที่ 

1. ศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและน่าเช่ือถือในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ของสนิทรพัย์ชวีภาพ

2. รายงานความคบืหน้าของการดำาเนนิงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบญัชสีภาวชิาชพีบญัชี

 องค์ประกอบ

1. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะท�างาน

2. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข คณะทำางาน

3. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล คณะทำางาน

4. นางสาวบุษราภรณ์ อมรวิกัยกุล คณะทำางาน

5. นางสาวพิณผกา อัครานุพงศ์ คณะทำางาน

6. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ คณะทำางาน

7. อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล คณะทำางาน

8. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ คณะทำางาน

9. นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร คณะทำางาน

10. นายสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ คณะทำางาน

11. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยภรณ์ คณะทำางาน

12. นางสาววันดี ลีวรวัฒน์ คณะทำางานและเลขานกุาร

คณะท�างานศึกษาการน�าข้อก�าหนดของ TAS 41 
เรื่อง เกษตรกรรมมาปฏิบัติในประเทศไทย

3. ดำาเนนิการตามภารกจิอืน่ตาม

ที่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 

การบญัชมีอบหมายในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั

การเผยแพร่แนวทางการวดัมูลค่ายตุธิรรม

ของสินทรัพย์ชีวภาพและผลผลิตทาง 

การเกษตร

4. คณะทำางานนีใ้ห้ปฏิบตัหิน้าที่

ต้ังแต่วันที่ในประกาศนี้มีผล และสิ้นสุด 

การปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีแนวทาง 

การวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์ชวีภาพ 

และผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม 

และน่าเชือ่ถอืได้

 ผลการด�าเนินงาน

อยู ่ ระหว ่างศึกษาแนวทางที่ 

เหมาะสมและน่าเชื่อถือในการวัดมูลค่า

ยตุธิรรมของสนิทรพัย์ชวีภาพ และรายงาน

ความคบืหน้าการดำาเนนิการต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัชี 

สภาวชิาชพี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 55



อ�านาจหน้าที่ 

1. จดัทำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ

2. หาแนวทางทีเ่หมาะสมสำาหรบักจิการในประเทศไทยในการนำาข้อกำาหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาปฏบิตัิ

3. รายงานความคบืหน้าของการดำาเนนิงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบญัชี

 องค์ประกอบ

1. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ประธานคณะท�างาน

2. ผศ.วิภาดา ตันติประภา คณะทำางาน

3. นางสาววันดี ลีวรวัฒน์ คณะทำางาน

4. นางสาวสิริกร เพลินพิศศิริ คณะทำางาน

5. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำานวยชัย คณะทำางาน

6. นายกษิติ เกตุสุริยงค์ คณะทำางาน

7. นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ คณะทำางาน

8. นางสาวรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล คณะทำางาน

9. นางสาววิมลรัตน์ องค์ธนสุข คณะทำางาน

10. ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ คณะทำางาน

11. นางรุศดี กมลศักดิ์กำาจร คณะทำางาน

12. นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา คณะทำางาน

13. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล คณะทำางาน

14. นางสาวภาวิณี บุญจันต๊ะ คณะทำางาน

15. นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ คณะทำางานและเลขานกุาร

คณะท�างานจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

4. ดำาเนนิการตามภารกจิอืน่ตาม

ที่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการ

บญัชมีอบหมายในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการ

จดัทำาและเผยแพร่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ

5. จัดทำาสัมมนาพิจารณ์ร ่าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบั

เครือ่งมอืทางการเงนิ

6. คณะทำางานนีใ้ห้ปฏบิตัหิน้าที่

ต้ังแต่วันที่ในประกาศนี้มีผล และสิ้นสุด

การปฏิบัติหน้าที่ภายในเดือนมิถุนายน 

2557

ผลการด�าเนินงาน

อยู ่ระหว ่างดำาเนินการจัดทำา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

เครือ่งมอืทางการเงนิ รวมทัง้หาแนวทาง

ทีเ่หมาะสมสำาหรบักจิการในประเทศไทย

ในการนำาข้อกำาหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิมาปฏบิตั ิและรายงาน

ความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบญัชี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255556



องค์ประกอบ

1.  ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ ประธานอนุกรรมการ 

2.  ผศ.ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ

3.  นายปกรณ์   เพ็ญภาคกุล อนุกรรมการ

4.  นายกิตติพงษ์   เลิศอนันต์ เลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ�านาจหน้าที่ 

1. สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชีมีรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

การบัญชี

2. สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชีมีระบบการควบคุมภายในตลอดจนระบบการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547

4. พจิารณาคดัเลอืกบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง

สภาวิชาชีพบัญชี และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อ

พิจารณาแต่งตั้ง

5. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน 

ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบแยกตามอำานาจหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีสำาหรับปี 2555 ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานบญัช ีซึง่สภาวชิาชพีบญัชไีด้เลอืกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบั

กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs)

2. ประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี

รบัอนญุาต และผูบ้รหิารงานสภาวชิาชพี

บัญชี สอบทานรวมทั้งให้คำาแนะนำา 

แก่ผูบ้รหิารด้านการบญัชขีองสภาวชิาชพี

บัญชี เกี่ยวกับการดำาเนินงานและระบบ

การควบคุมภายใน และเร ่งรัดให ้ม ี

การสรรหาบุคคลากรสำาหรับหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในของสภาวิชาชีพบัญชี

3. สอบทานแผนงานของคณะ

กรรมการแต่ละด้านของสภาวชิาชพีบญัชี

เพื่อให้สอดคล้องกับอำานาจหน้าที่ของ

สภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

4. พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบ

บญัชปีระจำาปี 2556 โดยพจิารณาผลงาน 

ความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชีและ 

ค ่าตอบแทนที่ เหมาะสม และเสนอ 

ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

สภ า วิ ช า ชี พบัญชี เ พื่ อ นำ า เ สนอที่ 

ประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมรา ชูปภัมภ ์  ประจำ าป ี  

พ.ศ. 2556 เพื่ออนุมัติต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อ�านาจหน้าที่ 

1. ศึกษาและกำาหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เพื่อนำาเสนอ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

2. ประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำางาน

ต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

3. จัดฝึกอบรมในเรื่องที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชี เห็นสมควรทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

4. ให้มีการพัฒนา Template เพ่ือใช้เป็นเอกสารกลางของสภาวิชาชีพบัญชี 

 ให้วิทยากรของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ นำาไปใช้

5. พัฒนาวิทยากรแต่ละวิชาชีพของสภาวิชาชีพบัญชี

6. แต่งตั้งคณะทำางานเพ่ือดำาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

วิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี มอบหมาย

องค์ประกอบ

1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ รองประธานอนุกรรมการ

3. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา อนุกรรมการ

4. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ อนุกรรมการ

5. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล อนุกรรมการ

6. นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ อนุกรรมการ

7. ผศ.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 อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

7. ดำาเนนิการในเรือ่งต่างๆ ตาม

ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มอบ

หมาย

ผลการด�าเนินงาน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หน่วยงานจัดอบรม/สัมมนาและความรู้ 

ต่อเนื่อง (CPD) สำาหรับผู้เข้าอบรมทั้ง 

ในและต่างประเทศ

2. จัดอบรมหลักสูตรเตรียม

ความพร้อมก่อนสอบ CPA

3. รบัรองหลักสูตรพฒันาวชิาชพี

ต่อเนือ่ง

4. แต ่งตั้งคณะทำางานจัดทำา

โครงการประกาศนียบัตรการรายงาน

ทางการเงนิไทย (Diploma in Thai Financial 

Reporting - DipTFR) เพือ่ให้จดัทำาโครงการ

เพื่อทดสอบความรู้ของนักบัญชีไทยว่ามี

ความรูค้วามเข้าใจมากน้อยเพยีงใด และ

สามารถนำาไปปฏบิตัไิด้จรงิ รวมถงึเตรยีม

ความพร้อมในการรองรับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

ทีจ่ะเริม่มบีทบาทมากขึน้ในปี พ.ศ. 2558 

เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(ASEAN Economic Community - AEC) 

ซึง่ยงัไม่มหีน่วยงานใดจดัให้มกีารทดสอบ 

ซึ่งการทดสอบครั้งที่ 1 ประจำาปี 2555  

จดัขึน้เมือ่วนัเสาร์ที ่ 15 ธนัวาคม 2555  

ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัชฯี

5. แต่งตั้งคณะทำางานโครงการ

พัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจ

สอบภายใน เพื่อให้จัดทำาหลักสูตรการ

อบรมด้านการตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น 

เช่น หลักสูตรการตรวจสอบภายในตาม

แนวทาง Integrated Audit ฯลฯ ซึง่จะเปิด

อบรมในปี 2556

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255558



อ�านาจหน้าที่ 

1. ดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการประกาศนียบัตรการ

รายงานทางการเงินไทยตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

2. จัดทำาและปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมในการทดสอบตามราย

ละเอียดของหลักสูตรโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมหลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงานทางการ

เงินไทย โดยผ่านช่องทางต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี

4. ดำาเนินการออกข้อสอบและทำาการตรวจกระดาษคำาตอบตามโครงสร้าง

เนื้อหาที่ครอบคลุมในการทดสอบที่ได้กำาหนด

5. สรุปผลการทดสอบในแต่ละคร้ังและนำาเสนอรายช่ือผู้ที่ผ่านการทดสอบ 

ให้แก่นายกสภาวิชาชีพบัญชีโดยผ่านประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา 

วิชาชีพบัญชี เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ

6. พิจารณาความจำาเป็นในการจัดตั้งหลักสูตรการเตรียมความพร้อม โดย

กำาหนดเนื้อหาและเอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมเสนอแนะวิทยากร 

ที่เหมาะสม

 องค์ประกอบ

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะท�างาน

2. นางสาวสันทนา สิงห์เสน่ห์ คณะทำางาน

3. ผศ.ดร.วชิระ บุญยเนตร คณะทำางาน

4. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร คณะทำางาน

5. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร คณะทำางาน

6. นายธันยพงค์ ปานเจริญ คณะทำางาน

7. นางสาวยุวดี เจียมวัฒนศิริกิจ คณะทำางานและเลขานุการ

8. นางสาวธนิดา ชาญชัยสิทธิ์ คณะทำางานและผูช่้วยเลขานกุาร

คณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

7. รายงานความคืบหน้าของ

การดำาเนินงานโครงการประกาศนียบัตร 

การรายงานทางการเงินไทยต่อที่ประชุม

คณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชพี

บัญชี

8. ดำ า เ นิ น ก า ร ต า ม ที่ ค ณ ะ

อนกุรรมการด้านการพฒันาวชิาชพีบญัชี 

สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

จัดทำาโครงการประกาศนียบัตร 

การรายงานทางการเงินไทย (Diploma in 

Thai Financial Reporting - DipTFR) เพ่ือ

ให้จดัทำาโครงการเพือ่ทดสอบความรูข้อง

นักบัญชีไทยว่ามีความรู้ความเข้าใจมาก

น้อยเพยีงใด และสามารถนำาไปปฏบิตัไิด้

จริง รวมถึงเตรียมความพร้อมในการ

รองรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศทีจ่ะเริม่มบีทบาทมากขึน้

ในปี พ.ศ. 2558 เม่ือเกิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community - AEC) ซึ่งยังไม่มีหน่วยงาน

ใดจดัให้มกีารทดสอบ ซึง่การทดสอบครัง้

ที่ 1 ประจำาปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 

15 ธันวาคม 2555 ณ อาคารสภาวิชา 

ชีพบัญชีฯ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 59



คณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ด้านการตรวจสอบภายใน

อ�านาจหน้าที่ 

1. ดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

2. ปรับปรุงโครงสร้างของโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) ให้มีความเหมาะสมและ 

เป็นที่ยอมรับ

3. จัดทำาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

และตลาดวิชาชีพ

4. ประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิหลกัสตูรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน โดยส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ของสภาวชิาชพีบญัชี

5. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานของโครงการหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ต่อที่ประชุม 

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

6. ดำาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

 ผลการด�าเนินงาน

• เตรียมจัดทำาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น เช่น หลักสูตรการตรวจสอบภายในตามแนวทาง 

Integrated Audit ฯลฯ ซึ่งจะเปิดอบรมในปี 2556

 องค์ประกอบ

1. คุณนันทนา สังขวิจิตร ประธานคณะท�างาน

2. คุณจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย คณะทำางาน

3. ดร.กัญญมน วิทยาภูมิ คณะทำางาน

4. นายธันยพงศ์ ปานเจริญ คณะทำางาน

5. นางสาวยุวดี เจียมวัฒนศิริกิจ คณะทำางานและเลขานกุาร

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255560



องค์ประกอบ

1. ผศ.ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล ประธานอนุกรรมการ

2. ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ รองประธานอนุกรรมการ

3. นางสาวบงกช   อำ่าเสงี่ยม อนุกรรมการ

4. นายวิเชียร   กิ่งมนตรี อนุกรรมการ

5. ดร.ศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล อนุกรรมการ

6. นายสิทธิชัย   จันทราวดี    อนุกรรมการ

7. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ

8. นายธีรพงษ์   แก้วรัตนปัทมา อนุกรรมการ

9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ   

 นางสาวอิสริยาศิริ   พยัตติกุล   ผู้แทนหลัก  

 นางสาวนงนุช   สุริยะปกรณ์   ผู้แทนสำารอง   

10. ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ

 นางปรมา   วานิชถาวร   ผู้แทนหลัก  

 นายสมชาย  รีเจริญ   ผู้แทนสำารอง  

11. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

 นางสาวพรสิริ   กังวิวรรธน์   ผู้แทนหลัก  

 นางสาวกมลทิพย์  เหล่าทรัพย์เพิ่มพูน  ผู้แทนสำารอง

12. ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

 นายอำานวย  จิรมหาโภคา   ผู้แทนหลัก    

 นางสาวปริมใจ  เอี่ยมเพชราพงศ์   ผู้แทนสำารอง  

13. ผู้แทนสมาคมสำานักงานบัญชีและกฎหมาย อนุกรรมการ

 นายชวินทร์  ลาภพิทักษ์พงษ์ 

14. นางสาวชวนา   วิวัฒน์พนชาติ อนกุรรมการและเลขานกุาร

15. ศาสตราจารย์สมฤกษ์   กฤษณามระ ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ

4. ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร

เปล่ียนแปลง และพฒันาจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันระหว่าง

ประเทศ เช่น International Federation of 

Accountants (IFAC)

5. ศึกษาและปรับปรุงข้อบังคับ

สภาวชิาชพีบญัช ีว่าด้วยจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี ให้มคีณุภาพทีด่ี

เสมอและทนัสมยัตามมาตรฐานสากล

6. ทำาการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ของสภาวชิาชพีบญัชี

7. ดำาเนินการในเรื่องต ่างๆ 

เกีย่วข้องกบัข้อบงัคบัจรรยาบรรณตามที่

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบ

หมาย

ผลการด�าเนินงาน 

• จดัทำาการแปล Handbook of 

Code of Ethics for professional accoun-

tants of the International Federation of 

Accountants

• ทำาการแก้ไขปรับปรุงคำาแปล 

ร่างคำาชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

เรือ่ง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพี

บญัช ีจากต้นฉบบัของ IFAC 2012
อ�านาจหน้าที่ 

1. จดัทำาคำาชีแ้จงข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณสำาหรบัผูส้อบบญัชีและผูท้ำาบญัชี

2. เผยแพร่ให้ความรูแ้ละความเข้าใจข้อบงัคบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี

บญัชแีละคำาชีแ้จงข้อบงัคบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชสีำาหรบัผูส้อบบญัชี 

และผูท้ำาบญัชี

3. ศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลง และพฒันาจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วชิาชพีต่างๆ ภายในประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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แผนการด�าเนินงาน

1. เสนอคำาชี้แจงข้อบังคับสภา

วิชาชีพบัญชี เรื่อง จรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำาหรับผู้สอบ

บัญชีและผู ้ทำาบัญชีต่อคณะกรรมการ 

สภาวชิาชพีบัญช ีเพือ่พจิารณาอนมุตัแิละ

ออกเป็นประกาศของสภาวชิาชพีบญัชี

2. เผยแพร่ให้ความรู้และความ

เข้าใจคำาชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวชิาชพีบัญชสีำาหรบัผูส้อบบญัชี 

และผู ้ทำาบัญชี โดยจัดการอบรมทั้ง 

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

3. ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร

เปลีย่นแปลง และพฒันาจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวชิาชพีต่างๆ ภายในประเทศ

4. ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร

เปลีย่นแปลง และพฒันาจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันระหว่าง

ประเทศ เช่น International Federation of 

Accountants (IFAC)

5. ศึกษาและปรับปรุงข้อบังคับ

สภาวชิาชีพบญัชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี ให้มคีณุภาพทีด่ี

เสมอและทนัสมยัตามมาตรฐานสากล

6. ทำาการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์  

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี

ของสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255562



องค์ประกอบ

1.  นายเจษฎา   อนุจารี ประธานอนุกรรมการ

2.  นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อนุกรรมการ

3.  นายวรวุฒิ   ไกรฤทธิ์ อนุกรรมการ

4.  นายศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์ อนุกรรมการ

5.  นางสาววิภาวี บุญประสิทธิ์ อนุกรรมการ

6.  นางกัลยา สุวณิชย์ อนุกรรมการ

7.  นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ

8.  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

9.  นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

อ�านาจหน้าที่ 

1. ดำาเนินการ รวบรวม แก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีตาม 

ที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ทุกฉบับ เพื่อจัดทำาร่างข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่พร้อมบันทึกแสดงหลักการแห่งข้อบังคับ

2. แต่งตั้งคณะทำางานฯ เพื่อทำาการศึกษาพิจารณาเรื่องต่างๆ และรวบรวม 

ข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อคณะอนุกรรมการ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ 

คณะอนุกรรมการมอบหมาย

3. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

วัตถุประสงค์ 

เพื่อดำาเนินการ รวบรวม แก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จำานวน 21 ฉบับ ซึ่งบางฉบับ

เป็นเรื่องเดียวกันแต่เลขฉบับต่างกัน โดยมีความประสงค์ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวและ

แก้ไขเพิม่เตมิโดยรวบรวมข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องหรอืเป็นเรือ่งเดยีวกนัมาไว้เป็นฉบบัเดยีว  

เพื่อจัดทำาข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่ รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสม

ผลการด�าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีได้ประชุมเพื่อพิจารณา

ดำาเนินการ รวบรวม แก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีตามที่กำาหนดใน 

พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 เพือ่จัดทำาข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัใหม่ ดงันี้

1.  ร่างข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ่

สามญัประจ�าปี 2555 แล้ว เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2555 และน�าเสนอคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ประกอบด้วย 

1.1 ร่างข้อบังคับที่อยู่ระหว่าง

การพิจารณาให้ความเห็นชอบของ 

กกบ. ประกอบด้วย

(1)  ร ่างข ้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

ของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต พ.ศ. .... โดย

ยกเ ลิกข ้อบั ง คับสภาวิชาชีพบัญชี  

(ฉบับที่  7,13,15,17,18 และ 20)  

ซึ่ งอนุกรรมการที่กกบ.แต ่งตั้ งมีมต ิ

ให้ปรับปรุงแยกเป็น 2 ฉบับ ดังนี้

-  ร ่างข ้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... 

-  ร ่างข ้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้า

รับการฝึกอบรมหรือเข้าร ่วมประชุม

สมัมนาของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต พ.ศ. 

.... 

(2)  ร ่างข ้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

และคุณสมบัติของผู ้ขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ทำาบัญชี พ.ศ. .... โดยยกเลิกข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 6 ) เรื่อง ผู้ทำา

บัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งอนุกรรมการที่กกบ. 

แต่งตั้งมีมติให้ตัดเรื่องของสมาชิกออก 

ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพ

บญัชดีงักล่าว คณะอนกุรรมการทีแ่ต่งตัง้

โดย กกบ.มมีตใิห้สภาวชิาชพีบญัชนีำาไป 

ปรับปรุงแล้วนำาเสนอ กกบ. อีกครั้ง
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1.2  ร่างข้อบังคับที่ กกบ. ให้

ความเห็นชอบ แล้ว ประกอบด้วย

-  ร ่างข ้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี ว่าด้วยค่าบำารุงสมาชิก และค่า

ธรรมเนียม พ.ศ. .... โดยยกเลิกข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่  3) เรื่อง  

ค่าบำารุงสมาชิก พ.ศ. 2547

1.3  ร่างข้อบังคับที่กกบ. รับ

ทราบแล้ว ประกอบด้วย

-  ร ่างข ้อบังคับสภาวิชาชีพ

บญัช ีว่าด้วยสมาชกิ พ.ศ. .... โดยยกเลกิ

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 2) 

เรื่อง สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก 

พ.ศ. 2547

2.  ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพ

บญัชทีีพ่จิารณาแล้วเสรจ็โดยเสนอต่อ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือ

น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ประกอบ

ด้วย 

-  ร ่างข ้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชี ว ่าด ้วยการประชุมใหญ่และ 

การเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

พ.ศ. .... โดยยกเลกิข้อบงัคบัสภาวชิาชพี

บัญชี (ฉบับที่ 1) เรื่อง วิธีการเสนอ 

และการพิจารณาร่างข้อบังคับ พ.ศ. 

2547 และ (ฉบับที่ 8) เรื่อง การประชุม

ใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่

พิจารณา พ.ศ. 2547

3.  ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพ

บัญชีที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ

ประกอบด้วย 

-  ร ่างข ้อบังคับสภาวิชาชีพ

บญัช ีว่าด้วยจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... โดยยกเลิก 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) 

เรือ่ง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพี

บัญชี พ.ศ. 2553 
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องค์ประกอบ

1.   นายสุพจน์     สิงห์เสน่ห์ ประธานอนุกรรมการ

2.   นายพรชัย  กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ

3.   นางวิไล   ฉัททันต์รัศมี อนุกรรมการ

4.   รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อนุกรรมการ

5.   นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ อนุกรรมการ

6.   ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน อนุกรรมการ

7.   นายบุญเลิศ กมลชนกกุล อนุกรรมการ

8.   ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม  อนุกรรมการ

9.   ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข อนุกรรมการ

10.  นายวิชาติ โลเกศกระวี  อนุกรรมการ

11.  นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

อ�านาจหน้าที่ 

1. ศึกษาผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี และการดำาเนินงานของ 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

2. เสนอแนวทางในการปรบักฏระเบยีบ และมาตรฐานวชิาชพีบญัชเีพือ่รองรบั 

การเปิดตลาดการค้าภายใต้ AEC

3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการจัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ  

AEC เพื่อรองรับการปรับตัวแก่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ ทั้งในส่วนกลาง 

และภูมิภาค

4. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน 

1.  การกระตุ้นให้นักบัญชีให้ความสำาคัญกับการเตรียมรับ AEC ตลอดจน 

เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของ AEC อย่างต่อเนื่อง โดย

   • การสัมมนาในหัวข้อ “ผลกระทบ AEC : ผู้ทำาบัญชี และ 

ผู้สอบบัญชี ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  

 มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำานวน 208 คน

   • การให ้ความรู ้และกระตุ ้นให ้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญช ี

ในต่างจังหวัดให้ความสนใจ เร่ือง AEC โดยการร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา 

ที่จัดโดยสำานักงานสาขาสภาฯอย่างต่อเนื่อง

   • การจัดสัมมนา AEC Seminar Series for Executive “Road 

to.. Business in Myanmar” ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 

2555 เพื่อทำาความเข ้าใจในสภาพ

แวดล ้อมของการจัดตั้ ง ธุ รกิ จและ 

การบริการด้านการบัญชีอย่างชัดเจน

มากขึ้น มีการเข ้าเยี่ยมชมสถาบัน 

วิชาชีพบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในพม่า เช ่น สำานักงานบัญชี/สอบ 

บัญชี บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ 

เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น 

2. การส่งผู ้แทนเข้าร ่วมการ

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน 

ด ้านบริการของอาเซียน (ASEAN 

Coordination Committee on Services: 

CCS ) ซึ่งจัดพร้อมกับการประชุมหน่วย

งานกำ ากับดูแลวิชาชีพบัญชี  ( The 

Professional Regulatory Authorities : 

PRAs of the MRA Framework on 

Accountancy) โดยในการประชุม CCS 

ครั้งที่ 70 และ การประชุม PRA ครั้งที่ 6 

ที่ประเทศไทย โดยกรมเจรจาการค้า 

ต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรม 

Eastin Grand สาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 

4 กรกฏาคม 2555 มคีณุสพุจน์ สงิห์เสน่ห์ 

ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคุณ

วิไล ฉัททันต์รัศมี  คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 

และคุณฉวีรัตน์ ศุภธาดา เป็นผู ้แทน 

สภาวิชาชีพบัญชีฯเข้าประชุมร่วมกับ 

ผูแ้ทนของทกุประเทศในอาเซยีน เนือ้หา

การประชุมเป็นการหารือเพื่อจัดทำา 

ข้อตกลงยอมรบัร่วมกนัด้านวชิาชพีบญัชี 

(MRA) ใหม่ในแนวของวิชาชีพวิศวกรรม

ของอาเซยีนทีม่ข้ีอตกลงร่วมกนัทีช่ดัเจน

กว่ากรอบความตกลงเดมิทีท่กุประเทศได้

ลงนามไว้เมื่อปี 2009 แม้จะไม่เกี่ยวกับ

ใบอนุญาตเข้าทำางาน
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3.   การส่งผู้แทนเข้าประชุมกับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการ

จัดทำาข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ

ภายใต้กรอบการเปิดเสรีในด้านการ

บรกิารทีด้่านวชิาชพีบญัชเีป็น 1ใน 7 ของ

วิชาชีพด้านการบริการ ซ่ึงได้ดำาเนินการ

มาเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากกรอบภาพ

รวมที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนตกลงร่วม

กัน (AEC Blueprint และ ASEAN 

Framework Agreement on Services : 

AFAS) ไปสู่การเจรจาในรายละเอียดใน

การจัดทำาข้อตกลงหรือข้อผูกพันร่วมกัน

เพื่อลดข ้อจำากัดด ้านการค ้าบริการ

ระหว่างกนัมากขึน้ในกลุม่ทีเ่จรจาร่วมกนั 

ซึ่งตามข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ

ชุดที่ 8 ในส่วนของรูปแบบที่ 3 (mode 3 

เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ คือ การเพิ่ม

สัดส่วนหุ้นต่างชาติ) สาขาวิชาชีพบัญชี 

มีส่วนเกี่ยวข้องใน 2 รายการ ได้แก่ 

บริการด้านบัญชีสอบบัญชี และบริการ

ด้านภาษีอากร ได้ผูกพันเฉพาะบริการ 

จัดทำาบัญชีสำาหรับยื่นแบบภาษีให้กับ

บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มของ 

ต่างชาติไว้ที่ร้อยละ 51 ส่วนบริการอื่นๆ

นั้นผูกพันไว้ที่ร้อยละ 49 

4. นอกจากการศึกษา และ 

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและแนวทาง

เพื่อปรับตัวต่อ AEC แก่สมาชิกสภาฯ 

คณะอนุกรรมการฯได้กำาหนดแผนงาน

เพื่อดำาเนินการตามโครงการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อรองรับ AEC ไว้ดังนี้

 •  “ โครงการนั กบัญชี

คุณภาพ” หลักสูตรอัตราประหยัดระยะ

ยาว เช่น 30 วัน พร้อมการทดสอบ 

เพื่อรับประกาศนียบัตร เน้นการอบรม

สมาชกิเป้าหมายทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานบญัชี

ในกิจการขนาดเล็ก ที่จะได้กำาหนดโครง

ร่างหลักสูตร การจัดการด้านการจัดหา

ตลาดงานรองรับ หน่วยงานเครือข่าย 

และเกณฑ์การรับสมัครในรายละเอียด

ต่อไป

 • ก า ร จั ดทำ า ข ้ อ สอบ

สำาหรับการทดสอบผู ้ สอบบัญชีรับ

อนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ จากชุดภาษา

ไทยที่จัดสอบอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มบทบาท

เชงิรกุสำาหรบัประเทศทีเ่ปิดให้คนไทยเข้า

ทดสอบเป็นผู ้สอบได ้ (Reciprocal 

Treatment) โดยการประสานงานกบัคณะ

อนุกรรมการทดสอบเป็นผู้สอบบัญช ี

รบัอนญุาตเพือ่พจิารณาความเหมาะสม 

ต่อไป  
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 ผลการด�าเนินงาน

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเก็บข้อมูลสมาชิก และ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือประโยชน์ในการจัดการบริหารงานภายใน และเพิ่มความ

สะดวกแก่ผูม้าตดิต่อ ทัง้ยงัใช้เป็นข้อมลูสถติใินการวเิคราะห์เกีย่วกบันกับญัชใีนมมุมอง

ต่างๆ

- ในส่วน Hardware ได้ดำาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 

เพื่อใช้พัฒนาระบบ

 o มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Server เพิ่มเติม

 o ตดิตัง้ระบบ Network Security เพือ่ความปลอดภยัในการเข้าถงึ 

 ข้อมูลที่ได้มีเก็บรักษาใน Server

 o ติดตั้ง Access Point สำาหรับใช้งาน Wi-Fi ในพื้นที่สภาวิชาชีพ 

 บัญชีฯ เพื่อความสะดวกในการทำางานที่ต ้องมีการเชื่อม 

 อ�านาจหน้าที่

1. วางแผนและกำาหนดงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กำาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และโปรแกรมจัดการที่เกี่ยวข้อง (Hardware, Network, 

Software)

3. กำาหนดวธิกีาร ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์การพจิารณาไว้ในเอกสารประกวดราคา

4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 

และข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคา และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอได้ตรงตาม 

รายละเอียด และข้อกำาหนดในเอกสารประกวดราคา

5. พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4. 

และรายงานผลการพจิารณาและความเหน็ต่อคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเพือ่อนมัุติ

6. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อควบคุมการดำาเนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ถูกต้องตามรายละเอียดและข้อกำาหนดในสัญญา

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แผนการด�าเนินงานต่อ 

- พฒันาระบบเกีย่วกบัผูฝึ้กหดั

งานเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้

สามารถสมัครสอบ ดผูลสอบสะสม ได้ทาง 

Internet

- พัฒนาระบบการจองการฝึก

อบรมสัมมนา ค้นหาหลักสูตรอบรมที ่

ผู้เข้าอบรมมีความสนใจ และ สามารถ

จองการเข ้าสัมนาการอบรมได ้ทาง 

Internet

- ปรับปรุงระบบการจัดการ

ชั่วโมงที่ผู้สอบบัญชีได้ฝึกอบรมพัฒนา

ความรู้ต่อเนื่องที่มีอยู่แล้ว

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 อนกุรรมการและเลขานกุาร

ต่อเข้าถึง Network 

และสามารถใช ้งาน 

Internet ได้ทุกพื้นที่

ของสภาฯ

- ในส่วนของ Software ได้

พฒันาระบบทะเบยีนสมาชิก และ ระบบ

ทะเบียนผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเพ่ือ 

ใช้ประโยชน์ในงานทะเบียน ได้เพิ่ม 

ช่องทางการต่ออายุสมาชิก ต่ออายุ 

ใบอนุญาติผู ้สอบบัญชี ผ่านทางหน้า  

Web Site ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

เพื่อเพิ่มความสะดวกให ้สมาชิกได ้

เข ้าถึงข ้อมูลของตัวเองแล ้วทำาราย 

การเกี่ยวกับการต่ออายุได้ทาง Internet
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 องค์ประกอบ

1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ประธานอนุกรรมการ

2. นายสุทัศน์ เวชพานิช อนุกรรมการ

3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี อนุกรรมการ

4. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผลการด�าเนินงาน 

ได้ดำาเนินการตรวจรับ Hardware 

ที่ได้จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

ตามแผนที่จะมีการพัฒนาระบบงาน

ต่างๆ 

o มกีารตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์  

Server สำาหรับใช้งานเพิ่มเติม

o ติ ด ตั้ ง ร ะบบ  Ne two r k 

Security เพือ่ความปลอดภยัในการเข้าถงึ

ข้อมูลที่ได้เก็บรักษาใน Server 

o ติดตั้ง Access Point สำาหรับ

ใช้งาน Wi-Fi ในพื้นที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

เพือ่ความสะดวกในการทำางานทีต้่องการ

เช่ือมต่อเข้าถึง Network และสามารถ 

ใช้งาน  Internet ได้ทุกพื้นที่ของสภาฯ

 อ�านาจหน้าที่ 

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา 

ว่าจ้างและขอบเขตแห่งงาน

2. เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

3. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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 คณะอนุกรรมการประสานการบริหารสาขา

  องค์ประกอบ

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 อนกุรรมการและเลขานกุาร

16. นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ

   เป้าหมายหลัก 

1. ประสานงานกับสำานักงาน

สาขาของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เพื่อให้การบริหารงานดำาเนิน

ไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและ 

ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งงานด้านทะเบียน

สมาชิก การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชี 

การแจ้งและการฝึกหัดงานสอบบัญชี  

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพบัญชี

2. ดำาเนินการอื่นตามที่คณะ

กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
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รายนามคณะกรรมการบริหารส�านักงานสาขา

1. ส�านักงานสาขาขอนแก่น

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

ผศ.ดร.ศริลิกัษณ์ ศุทธชัย  ประธาน นางสิริภรณ์ ศักดิ์สุจริต อนุกรรมการ

นางสาวปาริชาต บตุรวงค์ รองประธาน 

และเลขานุการ

นางวรรณี กนกศีชริน อนกุรรมการ

นางสาวธนิดา อุทยาพงษ์ เหรัญญิก นางสาวปรียากร นักร้อง อนุกรรมการ

นางสาวอาริยา ธีรธวัช ประชาสัมพันธ์ นายชินวัฒน์ พบวันดี อนุกรรมการ

นางวิภาพร วีรฤทธิชัย อนุกรรมการ นายธานี วัฒนเสถียร ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐพร พันธุ์งาม อนุกรรมการ นายสุชาติ    สมใจวงษ์ ที่ปรึกษา

นายปวิช       แสนชัยธร อนุกรรมการ นายสุกิจ   สหนุกูล ที่ปรึกษา

นายประเสริฐ วรวัฒนากุล อนุกรรมการ

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 วานิชพงษ์พันธุ์ อนุกรรมการ นางปรียา สุวรรณโชติช่วง ที่ปรึกษา

นางสาวไสว ธนสงวนวงศ์ อนุกรรมการ

2. ส�านักงานสาขาชลบุรี
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ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ประธาน นายยงยุทธ  พลอยทับทิม อนุกรรมการ

ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช รองประธาน รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร ที่ปรึกษา

ผศ.สุทธิดา จันทร์คง เหรัญญิก รศ.อมรา โกไศยกานนท์ ที่ปรึกษา

นางสาวดลยา ไชยวงศ์ เลขานุการ นางสาวอรุณี ธีระสุนทร ที่ปรึกษา

นายเจษฎา เลี่ยมประวัติ ประชาสัมพันธ์ นางปริศนา จิตต์ปรารพ ที่ปรึกษา

ผศ.สุกัญญา คำานวนสกุณี อนุกรรมการ นายณรงค์ คองประเสริฐ ที่ปรึกษา

นางสาวสุปรียา มณีใส อนุกรรมการ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์ อนุกรรมการ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ที่ปรึกษา

นางจันทร์จิรา ม้าลำาพอง อนุกรรมการ นายชาตรี  ตันติวาณิชกิจ ที่ปรึกษา

นางยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์ อนุกรรมการ นายสุรพล วัฒนโยธิน ที่ปรึกษา

นางณิยดา พันธุ์ทอง อนุกรรมการ นางนารีรัตน์ จันทรมังกร ที่ปรึกษา

ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อนุกรรมการ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ที่ปรึกษา

นายขจิต ชัยวิวัธน์ อนุกรรมการ

3. ส�านักงานสาขาเชียงใหม่

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 ปฏิคม ผศ.นงนุช ศรีสัตตบุตร ที่ปรึกษา

นางสุนันท์  สุภา อนุกรรมการ

4. ส�านักงานสาขานครราชสีมา
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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 ปฏิคม นายพิศิษฐ์ ตะเภาน้อย ที่ปรึกษา

นางสาวพัชรีย์ นฤหาย ปฏิคม คณบดี คณะวิทยากรจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ที่ปรึกษา

นางสาวอุษา คงสิบ ปฏิคม

5. ส�านักงานสาขานครสวรรค์

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

นางจันทร์เพ็ญ พรหมจินดา ประธาน นางกิระนุช ศขุสวสัด ิณ อยธุยา 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. ส�านักงานสาขาภูเก็ต
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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

8. ส�านักงานสาขาสงขลา

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

รศ.ดร.ปพฤกษ์ อตุสาหะวาณชิกจิ 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 โทธรรม อนุกรรมการ

อาจารย์รสจรินทร์ กุลศรีสอน ผูช่้วยเลขานกุาร นางสาววัลภา มาลาเพชร อนุกรรมการ

ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ อนุกรรมการ นายจรัลพัฒน์ แซ่ตั้ง อนุกรรมการ

นายพินิจ ตั้งใจ อนุกรรมการ

7. ส�านักงานสาขามหาสารคาม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 73



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 นายไชยกฤต เอื้อกฤดาธิการ อนุกรรมการ

นางสสุภา จุลมุล ปฏิคม นางสาวนุชเนตร ชงเชื้อ อนุกรรมการ

นางอรัญญา ปรางช่วยทิพย์ ประชาสมัพนัธ์ นางสาวยุวดี ทองเสือ ที่ปรึกษา

9. ส�านักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง ชื่อ – สกุล ตำ แหน่ง

นายสมชัย ปรีดาสันติ์ ประธาน ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา อนุกรรมการ

นายสุพร เสถียรเสาวภาคร์ รองประธาน นางสมจิตต์ เทพพิพิธ อนุกรรมการ

นายวิเชียร ตันติศิรินทร์ รองประธาน นายณรงค์ ตั้งยิ่งยง อนุกรรมการ

นางเพ็ญประภา ฐานานุศักดิ์ เลขานุการ นางสาวฐานิดา อุทธา อนุกรรมการ

นางฐานิสร์สุภางค์ บวรวงศ์พิทักษ์ ผูช่้วยเลขานกุาร ผศ.วาสนา กวีนัฏธยานนท์ อนุกรรมการ

ผศ.ประนอม คำาผา เหรัญญิก นายศัลย์ชัย วนะรมย์ ที่ปรึกษา

นางวิจิตราพร เอกไพศาลทรัพย์ ปฎิคม นายบูรณ์ชัย   โภชน์อุดม ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี อนุกรรมการ

10. ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะอนุกรรมการ ได้ประสานงานกบัสำานกังานสาขา ในการพฒันาความรูต่้อเนือ่ง และการให้บรกิารแก่สมาชกิทีอ่ยูใ่นเขตจงัหวดั

ของแต่ละสำานกังานสาขา เช่น การรบัสมคัร ต่ออายสุมาชกิสภาฯ ใบอนญุาตผูส้อบบญัช ีและอืน่ๆ เช่นเดยีวกบัสภาวชิาชพีบญัชี 

ในรอบปีทีผ่่านมาสำานกังานสาขาต่างๆ ได้จัดให้มกีารอบรมและสมัมนาอย่างต่อเนือ่งเช่นเดยีวกบัส่วนกลาง โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ส่งเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์ ในด้านวชิาชพีบญัชใีห้กบัสมาชกิ นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปทีอ่ยูใ่นส่วนภมูภิาค สรปุได้ ดงันี้

วันที่ ชื่อหลักสูตร สาขา

30 มถินุายน 2555 และ

1 กรกฎาคม 2555

การก้าวสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 : 

ท่านพร้อมหรือยัง? และจับประเด็นผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

ขอนแก่น

21 กรกฎาคม 2555 เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. สงขลา

21 กรกฎาคม 2555 การบัญชีประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และเจาะลึกแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

นครราชสีมา

21-22 กรกฎาคม 2555 TSA ใหม่ ปี 2555 เชียงใหม่

28 กรกฎาคม 2555 เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มหาสารคาม

17-18 สงิหาคม 2555 ผลกระทบของ AEC ต่อผู้ทำาและผู้สอบบัญชี และการบริหารทางการเงิน

เพื่อป้องกันการทุจริตโดยใช้ระบบบัญชี 

สงขลา

18 สงิหาคม 2555 งบประมาณเพื่อการวางแผน และทำากำาไร สุราษฎร์ธานี

25 สงิหาคม 2555 เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. ภูเก็ต

25 สงิหาคม 2555 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12) นครสวรรค์

25-26 สงิหาคม 2555 TSA ใหม่ ปี 2555 ขอนแก่น

21-22 กนัยายน 2555 TSA ใหม่ ปี 2555 สงขลา

22 กนัยายน 2555 เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำาหรับกิจการ NPAEs ขอนแก่น

23 กนัยายน 2555 เกณฑ์การคำานวณกำาไรสุทธิทางบัญชี TFRS และ NPAEs กับภาษีที่แตกต่างกัน สุราษฎร์ธานี

27 ตุลาคม 2555 เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. อุบลราชธานี

9 พฤศจิกายน 2555 การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่ (ภาคปฏิบัติ) ชลบุรี

ผลการด�าเนินงาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วันที่ ชื่อหลักสูตร สาขา

17 พฤศจิกายน 2555 เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับธุรกิจ 

NPAEs/SMEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

ภูเก็ต

17 พฤศจกิายน 2555 เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำาหรับกิจการ NPAEs สุราษฎร์ธานี

17-18 พฤศจกิายน 2555 Update ภาษีอากรและบัญชี สงขลา

2 ธนัวาคม 2555 เจาะลึกภาษีอากรสำาหรับผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เชียงใหม่

3 ธันวาคม 2555 เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับธุรกิจ 

NPAEs/SMEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

เชียงใหม่

7 ธันวาคม 2555 Update มาตรฐานการบัญชีของไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ชลบุรี

8 ธันวาคม 2555 Update ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอนแก่น

13 ธันวาคม 2555 การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจทั่วไป ชลบุรี

15 ธันวาคม 2555 การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (พร้อมประเด็นปัญหาและ

วิธีแก้ไข)

นครราชสีมา

15 ธันวาคม 2555 การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มหาสารคาม

22 ธันวาคม 2555 ต้นทุนทางภาษี นโยบายในยุคการแข่งขันที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม นครราชสีมา

15 กุมภาพันธ์ 2556 การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สงขลา

22-23 กมุภาพนัธ์ 2556 การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงิน รูปแบบใหม่ (ภาคปฏิบัติ) เชียงใหม่

23 กุมภาพันธ์ 2556 การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อุบลราชธานี

20 เมษายน 2556 แนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนสำาหรับนักบัญชี ขอนแก่น

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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• การประชุม IFAC Council 

Meet ing 2012  มีการ จัดประชุม 

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ 

เมอืง Cape Town ประเทศ South Africa  

มุ่งเน้นในเรื่อง Integrated Thinking 

and The Integrated Report รวมทั้ง

การตดิตามการพฒันาการ ผลการดำาเนนิ

งานที่ผ่านมา และแผนการดำาเนินงาน 

ในอนาคตของทุกคณะกรรมการของ 

IFAC อาทิ คณะกรรมการมาตรฐาน 

การตรวจสอบระหว่างประเทศ (IAASB) 

คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา

วิชาการบัญชีระหว่างประเทศ (IAESB) 

คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (IESBA) 

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี 

ภาครัฐระหว่างประเทศ (IPSASB) และ 

คณะกรรมการของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ใ นหน ่ ว ย ง านธุ ร กิ จ  ( PA I B 

Committee) เป็นต้น 

ความร่วมมือกับ ASEAN Federation  

 of Accountants (AFA) 

• การประชุม The 109th  

AFA Council Meeting มีการจัดขึ้น 

ที่สำานักงานของ Institute of Chartered 

Accountants in Australia ประเทศ

ออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย.

2555 ที่ประชุมมีการหารือถึง MRA 

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในฐานะสถาบันวิชาชีพบัญชีแห่งเดียวของประเทศ 

ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์นักบัญชีสากล (International Federation of Accountants) 

ได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีกับองค์กรต่างๆ ในต่าง

ประเทศ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว  ร่วมกำาหนด  รวมทั้งยกประเด็นปัญหา และ 

ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสากล  สรุปความร่วมมือและการส่งผู้แทน 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาที่จำาเป็นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 ความร่วมมือกับ IFAC

สภาวิชาชีพบัญชีฯได้จัดทำา Action Plan ที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้อง 

ปฏิบัติตาม IFAC Member Body Compliance Program และ Statements of 

Memberships Obligations (SMOs) ซึง่เป็นทศิทางในการพฒันาวชิาชพีบญัชขีองแต่ละ

ประเทศ โดยการจำาแนกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

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

Action plan ดังกล่าวจัดทำาโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

หลายคณะ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ก่อนส่ง 

ให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ IFAC ต่อไป 

•  การประชุม IFAC-CAP Meeting เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2556  

คณะกรรมการ Compliance Advisory Panel (CAP)ของ IFAC (มี Mr. Jim Dickson เป็น

ประธาน) ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตาม 

SMO ของ IFAC ได้มีการจัดการประชุมที่กรุงเทพ ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ซึ่งสภา

วิชาชีพบัญชีฯโดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

สภาฯที่เกี่ยวข้องคือ รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำารง คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี ดร.ศุภมิตร  

เตชะมนตรีกุล คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ และคุณฉวีรัตน์  

ศุภธาดา ได้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือนำาเสนอภาพรวมบทบาทของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

รวมทัง้แลกเปลีย่นความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิานตามแผนงานภายใต้ SMO ของไทย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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Framework on Accountancy Services 

กันอย่างกว้างขวาง และให้มีการจัดต้ัง

คณะทำางานในเรื่องนี้ต่อไป ซ่ึงคุณวิไล 

ฉัททนัต์รศัม ีผูแ้ทนจากสภาวชิาชพีบญัชี

ได ้ร ่วมเป็นคณะทำางานนี้ด ้วย และ 

ที่ประชุมมีการรับ Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales 

(ICAEW) เข้าเพื่อเป็นสมาชิกสมทบ 

ของ AFA เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย

• การประชมุ The 110th AFA 

Council Meeting เม่ือวนัที ่6-7 เมษายน 

2556 สภาวิชาชีพบัญชีฯได้รับเกียรติ 

เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุคณะกรรมการ

บรหิาร สหพนัธ์นกับญัชอีาเซยีน(ASEAN 

Federation of Accountants Council 

Meeting) ครั้งที่ 110 ณ ห้องประชุม

อาคารสำานักงานสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

โดยมี Mr. Kuy Lim ประธาน AFA คน

ปัจจุบัน และตัวแทนสมาชิก ทั้งสมาชิก

หลัก  สมาชิ กสมทบ และองค ์กร 

ที่เกี่ยวข้องจำานวน 15 องค์กร ได้แก่ 

องค์กรวิชาชีพบัญชีของทุกประเทศ

อาเซียน ACCA CPA-Australia ICAEW 

IFAC และ ธนาคารโลก เข้าร่วมประชุม

ครั้งนี้ เป ็นจำานวนทั้งสิ้น 41 คน ซึ่ง 

สภาวิ ชาชีพ บัญชีฯ  มี  คุณสุพจน ์  

สิงห์เสน่ห์ คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี คุณ

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ และคุณฉวีรัตน์ ศุภ

ธาดา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง

เข้าร่วม workshop ของ MRA (ASEAN 

Mutual Recognition Agreement on 

Accountancy Services) เพือ่ศกึษาความ

เป็นไปได้ในการจัดทำาร่าง MRA ของ

วิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่ AEC รวมทั้งการ

เข้าร่วม workshop เพือ่ทำาความเข้าใจรปู

แบบการรายงานการดำาเนินการตาม 

SMO (Statement of Membership 

Obligations) ของ IFAC ทีม่กีารปรบัปรงุใหม่

 

ความร่วมมือกับ IFRS Foundation  

 และ AOSSG 

การประชุม The Fourth Annual 

AOSSG Mee t i ng  และ  I FRS 

Conference มีการประชุม The Fourth 

Annual AOSSG Meeting และ IFRS 

Conferenceระหว่างวันที่ 28 - 30 

พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองกาฐมาณฑุ 

ประเทศเนปาล ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมประชุม 

ทั้งสิ้น 64 คนจาก 19 ประเทศ จาก

ประเทศสมาชิก AOSSG ที่มีทั้งส้ิน 25 

ประเทศ ร่วมกบัผูแ้ทนจากคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

(IASB) การประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ การประชุมย่อยของกลุ่มคณะ

ทำางาน (Working Group) และการประชมุ

ใหญ่ หลังจากนั้น เป็นการประชุม IFRS 

Conference ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีของประเทศเนปาล 

(Accounting Standards Board of Nepal) 

ในการประชุมครั้งนี้การจัดต้ัง IFRS 

Centre of Excellence for a Developing 

Country (COEDC) โดยศูนย์นำาร่องจะจดั

ต้ังที่ประเทศเนปาล โดยมีวัตถุประสงค์

หลักในการให้ความช่วยเหลือทางด้าน

เทคนคิ ด้านการบรหิารงาน และด้านการ

เงิน เพื่อสร้างศักยภาพให้กับประเทศ

สมาชิกที่ต ้องการการสนับสนุน ซ่ึง

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะ

ทำางานฯ อีกทั้งมีการรับสมาคมผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตของประเทศซี เรีย 

(Associat ion of Syrian Cert ified 

Accountants) เข้าเป็นสมาชิกประเทศ 

ที่ 26 ของ AOSSG มีการจัดตั้งคณะ

กรรมการที่ปรึกษามาตรฐานการบัญชี 

(Accounting Standards Advisory Forum 

- ASAF) ซึง่มบีทบาทในการให้คำาปรกึษา

แก ่ IASB เกี่ยวกับประเด็นป ัญหา 

ด้านเทคนิคที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

กำาหนดมาตรฐาน และให้ข ้อมูลแก่  

IASB เกี่ยวกับประเด็นป ัญหาทาง 

การบัญชีในระดับประเทศและระดับ  

มกีารพจิารณาเกีย่วกบัการเปิดสำานักงาน

สาขาแรกของ IASB ที่กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางใน 

การประสานงานระหว่าง IASB กับ

องค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข ้อง โดยเน้น 

ที่ภูมิภาค Asia - Oceania

• เจ้าหน้าที่ World Bank  

เข้าพบเพ่ือติดตามผลการประเมิน 

CG-AAROSC

คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสภา 

วิชาชีพบัญชีฯ ร่วมกับ คุณประสัณห์  

เชื้อพานิช อุปนายก และประธานคณะ

กรรมการวชิาชพีบญัชด้ีานการสอบบญัชี 

และคุณสุวิมล กฤติยาเกียรณ์ ผู ้แทน 

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการ

บัญชี เลขาธิการ นักวิชาการของทั้งสอง

คณะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ได้

ร่วมต้อนรับ และนำาเสนอสรุปความคืบ

หน้าการดำาเนนิการตามโครงการ Report 

on the Observance of Standards and 

Codes ด้าน Corporate Governance 

(CG-ROSC) ซ่ึงเป ็นข ้อมูลเกี่ยวกับ 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบ

บัญชี รวมทั้งการปฏิบัติ และการควบคุม

ดูแล ซึ่งเป็นส่วนของการประเมินด้าน

มาตรฐานวิชาชีพ ที่ประเทศไทยได้เข้า

ร่วมโครงการ ROSC ด้าน Accounting 

and Auditing (AA-ROSC) รวมทั้งตอบ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ข้อซักถามของ Mr. David Robernett, 

Senior Private Sector Development 

Specialist และคุณรัชฎา อนันตวราศิลป์ 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการเงนิ จากธนาคารโลก 

ในวนัศกุร์ที ่17 กมุภาพนัธ์ 2555 ณ ห้อง

ประชุม อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ

• ค ณ ะ ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี จ า ก

สมาคมผู ้สอบบัญชีญี่ปุ ่นมาศึกษา 

ดูงานสภาวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 คณะ 

ผู้สอบบัญชีจาก Chiyoda Subchapter, 

Tokyo Chapter ของ The Japanese 

Institute of Certified Public Accountant 

: JICPA นำาโดย Mr. Kazuhito Maehara, 

Chairman of BDO Toyo และคณะรวม

จำานวน 26 คน ได้เดนิทางมาศกึษาดงูาน

และแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ 

เรื่อง “Audit Standard in Thailand, 

Quality Control, Training System and 

Accounting System” ทั้งนี้คุณประสัณห์ 

เชื้อพานิช อุปนายกสภาฯ และประธาน

คณะกร รมกา ร วิ ช า ชี พบัญชี ด ้ า น 

การสอบบัญชี พร้อมด้วย คุณแน่งน้อย  

เจรญิทวทีรพัย์ และเลขาธกิาร เป็ตวัแทน 

ให้การต้อนรับ และนำาเสนอสรุปการ

ดำาเนนิการของสภาฯ ด้านการสอบบญัชี 

และมาตรฐานบัญชี และแลกเปลี่ยน

ความเห็นกับคณะของ JICPA ณ ห้อง

ประชุม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ซ่ึง

เนื้อหาการดำาเนินงานของ JICPA โดย

สรุป มีดังนี้

1. JICPA ประกอบด้วยระดับ 

Chapter และ ระดับ Subchapter ซึ่ง 

Chiyoda Subchapter เป็น subchapter 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ Tokyo Chapter มสีมาชกิ

ประกอบด้วยผูส้อบบญัช ีสำานกังานสอบ

บัญชี และสมาชิกวิสามัญ จำานวนราว 

5,500 ราย ที่รวมสำานักงานสอบบัญชี

จำานวน 41 ราย รายได้ส่วนใหญ่มาจาก

ค่าสมาชิกที่จ่ายถึงปีละ USD 700 และ 

1% ของรายได ้การสอบบัญชี จาก

สำานักงานสอบบัญชี

2. มีการใช้มาตรฐานการสอบ

บัญชีตาม Clarity Project แล้วเช่นเดียว

กับไทย มีการเน้นวิธีการตรวจสอบเพื่อ

ป้องกันทุจริตมากขึ้น สืบเนื่องจากกรณี

ทุจริตของบริษัทโอลิมปัสในประเทศ ใน

ส่วนของระบบการสอบทานคณุภาพงาน

สอบบัญชี ได้ดำาเนินงานมามากกว่า 9 ปี

แล้ว ปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลาราว 30 

คนทำาหน้าที่สอบงานคุณภาพสำานักงาน

สอบบัญชีทุก 2-3 ปี สำาหรับการทำาตาม

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพตาม  

ISQC 1 ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นที่มี

ปัญหาในการปฏิบัติตาม

3. จำานวนช่ัวโมงการศึกษาต่อ

เนื่อง (CPE) เป็นไปตามที่ IFAC กำาหนด 

คือ 120 หน่วย/ชั่วโมงใน 3 ปี ทั้งนี้แต่ละ

ปี ต้องไม่ตำ่ากว่า 20 หน่วย กำาหนด 

ให ้ เนื้ อหา เป ็ น เรื่ อ งจรรยาบรรณ 

อย่างน ้อย 2 หน่วย และคุณภาพ 

งานสอบบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วย กรณี

ไม่มีการปฏิบัติตาม จะมีการเผยแพร ่

ชื่อ และถอนจากการเป็นสมาชิก

4. ใ น ก า ร เ ริ่ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ใหม่ เกิดปัญหาผลกระทบในทางปฏิบัติ

สำาหรับลูกค ้ามาก เช ่น ในการคิด 

ค่าเสื่อมราคา กรณีที่มาตรฐานใหม่ 

ไม ่ ให ้ ใช ้วิธีคำ านวณแบบยอดลดลง  

เป็นต้น เนื่องจากเป็นวิธีที่เป็นที่นิยม 

ใช้มาเป็นเวลานานแล้วในการเสียภาษี

การประชุมของคณะกรรมการ 

 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  

 (IAESB) 

การประชุมฯจัดขึ้น เมื่อวันที่  

24-26 ตุลาคม 2555 ณ กรุงลอนดอน 

ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย คุ ณ ชุ ติ ม า  

ร ชนี ก ร ไ ก รลาศ  เป ็ นผู ้ แทนจาก 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด ้านการ

ศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เข้าร่วม

ประชมุในฐานะผูส้งัเกตการณ์ มผีูเ้ข้าร่วม

ประมาณ 50 คน สรุปเ น้ือหาใน 

การประชุม ดังนี้

1. การพิจารณาแผนกลยุทธ์ 

และแผนการทำางานของคณะกรรมการ

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 

ปี 2012 เกี่ยวกับแนวโน้มของการศึกษา

ทีจ่ะเกดิขึน้ เน้นข้อมลูข่าวสารทีจ่ะนำาไป

ย่อยผ่านการทำาวิจัย และได้เป็นความรู้

ใหม่ที่นำาออกมาเผยแพร่ได้ โดยไม่มอง

ข้ามการพัฒนาทักษะควบคู่ไปด้วย   

2. รายละเอียดและการแก้ไข

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 4 และ 5 ซึ่งกำาหนดให้มีผลบังคับ

ใช้ในเดือนกรกฎาคม 2015

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สรุปรายงานการจัดอบรม/สัมมนาประจ�าปี 2555 
(1 พฤษภาคม 2555 - 30 เมษายน 2556) : 
แยกตามด้านวิชาชีพบัญชี

ลำ ดับ หลักสูตรอบรม/สัมมนา
จำ นวน
ครัง้ทีจั่ด

จำ นวน
วันที่จัด

ด้านการท�าบัญชี

1

2

3

4

5

หลักสูตร  TFRS ทุกฉบับปี 2555 : 

หลักสูตรที่ 1 TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์

- แม่บทการบัญชี สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 และต้นทุนการกู้ยืม

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์

 ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก 

- การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการสำารวจและการประเมินค่า

 แหล่งทรัพยากรแร่ 

- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม และ

 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

- การรวมธุรกิจ 

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0.5

6

7

หลักสูตรที่ 2 TFRS เกี่ยวกับหนี้สิน

- ผลประโยชน์พนักงาน และการบัญชีและการรายงานสำาหรับโครงการ

 ผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ

- การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ และประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ และ 

 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

2

2

1

1

8

หลักสูตรที่ 3 TFRS เกี่ยวกับรายได้

- การรับรู้รายได้  สัญญาก่อสร้าง และการตีความเรื่องที่ 15 สัญญาก่อสร้าง 2 1

9

10

11

12

13

หลักสูตรที่ 4 TFRS เกี่ยวกับการน�าเสนองบการเงิน

- การนำาเสนองบการเงิน และการเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

- เหตุการณ์ภายหลังงวดที่รายงาน และ กำาไรต่อหุ้น

- งบการเงินระหว่างกาล และ การเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบุคคล

 รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 และส่วนงานดำาเนินงาน

- งบกระแสเงินสด

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0.5
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ลำ ดับ หลักสูตรอบรม/สัมมนา
จำ นวน
ครัง้ทีจั่ด

จำ นวน
วันที่จัด

ด้านการท�าบัญชี

14

15

16

17

หลักสูตรที่ 5 TFRS เกี่ยวกับอื่นๆ

- สัญญาเช่า 

- การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ 

 ช่วยเหลือจากรัฐบาล และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

- ร่าง เกษตรกรรม และภาษีเงินได้

- ร่าง สัญญาประกันภัย

2

2

2

2

1

1

1

0.5

18

19

หลักสูตรที่ 6 ร่าง TFRS เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

- การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

- การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

2

2

1

0.5

20

21

22

หลักสูตรที่ 7  TFRS ที่จัดขึ้นส�าหรับประเทศไทย

- หนี้สงสัยจะสูญ การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและ

 การตีความเรื่องสินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำาระหนี้

- การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และ การบัญชี

 สำาหรับกิจการที่ดำาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

- การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่

 คล้ายคลึงกัน และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือ

 ทางการเงิน

2

2

1

1

1

1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการบัญชี :

- ประเด็นหลักมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้งหมด

- ผลกระทบของ AEC : ผู้ทำาและผู้สอบบัญชี

- เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. และพัฒนานักบัญชีด้วย

 บัญชีบริหาร

- ร่าง Transitional Guidance Proposed Amendment to IFRS 10 และ

 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำา

 กับลูกค้า

- สารพันปัญหาในการปฏิบัติตาม…TFRS 8

- CEO SEMINAR

- เสวนา ปัญหาในทางปฏิบัติและข้อเสนอในการปฏิบัติ TFRS 8

- สัมมนาพิจารณ์ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 8 ฉบับ

- สัมมนาร่าง TFRS 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (ปรับปรุง 2555)

- บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC

- สัมมนาพิจารณ์ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน : 

 ปรับปรุง 2555 (5 ฉบับ)

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ลำ ดับ หลักสูตรอบรม/สัมมนา
จำ นวน
คร้ังท่ีจัด

จำ นวน
วันที่จัด

ด้านการท�าบัญชี

34

35

36

37

38

39

40

- สัมมนาพิจารณ์ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 (ปรับปรุง 2555) และร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี (รวม 6 ฉบับ)

- การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนด้วยโปรแกรม MyGL และ MyIC

- แนวปฏิบัติงานบัญชี สำาหรับ นักบัญชีระดับปฎิบัติการ

- เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำาหรับกิจการ NPAEs

- การนำาเสนองบการเงินรูปแบบใหม่

- แนวปฏิบัติการบัญชีต้นทุนสำาหรับนักบัญชี

- การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

2

ด้านการสอบบัญชี

41

42

มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรก

- การนำาระบบควบคุมคุณภาพสำาหรับสำานักงานสอบบัญชีฯ (TSQC 1) 

- TSA ใหม่ ปี 2555 

1

4

3

2

43

44

45

46

47

48

49

มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ปัจจุบัน :

- เทคนิคการอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 

- เทคนิคการตรวจสอบบัญชี : วงจรรายได้ ลูกหนี้ และวงจรค่าใช้จ่าย 

 เจ้าหนี้ 

- เทคนิคการตรวจสอบบัญชีตาม Audit Plan 

- เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำาคัญ

- การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่ (ภาคปฏิบัติ)

- การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินรูปแบบใหม่ (ภาคปฏิบัติ)

- การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1

1

1

3

5

2

4

1

2

2

1

1.5

1

1

50

51

52

53

54

55

56

57

เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี : เตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ cpa (ทุกวิชา)

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ cpa (วิชา การบัญชี 1)

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ cpa (วิชา การบัญชี 2)

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ cpa (วิชา การสอบบัญชี 1)

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ cpa (วิชา การสอบบัญชี 2)

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ cpa (วิชา กฎหมายฯ 1)

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ cpa (วิชา กฎหมายฯ 2)

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ cpa (วิชา คอมพิวเตอร์)

1

2

2

2

2

2

2

2

7

2

2

2

2

1.5

1.5

2
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ลำ ดับ หลักสูตรอบรม/สัมมนา
จำ นวน
ครัง้ทีจั่ด

จำ นวน
วันที่จัด

ด้านการตรวจสอบภายใน

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

- กลยุทธ์การบริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

- Audit Committee Seminar

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

- การป้องกันการทุจริตในองค์กร

- บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM

- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน

- เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน

- การจัดทำารายงานการเงินที่น่าเชื่อถือตามกรอบแนวทางของ COSO-ERM

- การประเมนิระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน

- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

1

1

2

2

3

1

2

2

2

2

1

0.5

4

6

1

11

2

1

2

2

 ด้านการบัญชีบริหาร

68

69

70

71

72

73

- โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO 

- ประกาศนียบัตร Young CFO

- CEO/CFO Conference ครั้งที่ 1 ก้าวสู่ AEC อย่างมืออาชีพ

- รุก AEC ด้วยบัญชีบริหาร

- โครงการ IR Professionnal Certification Program

- งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำากำาไร

1

1

1

1

1

2

8

8

1

1

7

1

  ด้านการบัญชีภาษีอากร

74

75

หลักสูตรที่ 1 การบัญชีและภาษีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้

- รายได้ทางบัญชีและภาษีอากร 1

- รายได้ทางบัญชีและภาษีอากร 2

2

2

1

1

76

77

78

79

หลักสูตรที่ 2 การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

- การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ 1

- การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ 2

- การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ 3

- การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สิน และทุน

2

2

2

2

1

1

1

1

80

81

82

หลกัสตูรที ่3 การบญัชแีละภาษเีกีย่วกบัค่าใช้จ่ายทางบญัชแีละภาษอีากร เรือ่งอืน่ๆ 

เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร :

- เจาะลึกภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

- เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

1

1

2

1

1

1
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ลำ ดับ หลักสูตรอบรม/สัมมนา
จำ นวน
ครัง้ทีจั่ด

จำ นวน
วันที่จัด

 ด้านการบัญชีภาษีอากร

83

84

85

86

87

88

- Update ภาษีอากรและบัญชี

- เจาะลึกภาษีอากรสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

- ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม

- เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- เกณฑ์การคำานวณกำาไรสุทธิทางบัญชี TFRS และ NPAEs กับภาษี

 ที่แตกต่างกัน

- ภาษีอากรสำาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ

2

2

2

2

4

2

2

1

1

1

1

2

ด้านการวางระบบบัญชี

89 - เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำาเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM 1 1

IN-HOUSE TRAINING

90

91

92

93

94

95

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ NPAEs 

 (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ)

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (ธนาคารออมสิน)

- เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. 

 (บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน))

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 

 (ชมรมนักบัญชีประกันภัย)

- วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

 (บริษัท อีซี่บาย จำากัด (มหาชน))

- วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

 (ธนาคารออมสิน)

1

1

1

1

1

2

รวมจ�านวนครั้งและวันที่จัดการอบรมสัมมนา 167 160

รวมจ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด (คน) 13,686
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คณะท�างานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้ข้อตกลง
การสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี

องค์ประกอบ

1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี ประธาน

2. ดร.วีรวัฒน์   กาญจนดุล คณะทำางาน

3. นางวิไล   ฉัททันต์รัศมี คณะทำางาน

4. นางสาวโสภาวดี   เลิศมนัสชัย คณะทำางาน

5. นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์ เลขานุการ

อ�านาจหน้าที่

1. ให้ความเห็น คำาแนะนำา ติดตามการดำาเนินงานเพื่ออนุมัติการเบิกจ่าย 

เงนิงบประมาณในขัน้ตอนต่างๆ ตามแผนการพฒันาวชิาชพีบญัชขีองสภาวชิาชพีบญัชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้นำาเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. พจิารณาปรบัแผนงบประมาณตามความจำาเป็นและเหมาะสม ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

ผลการด�าเนินงาน

คณะทำางานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้ข ้อตกลงการสนับสนุน 

เงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 เพื่อพิจารณาให้

ความเหน็ ตดิตามและอนมุตังิบประมาณสนบัสนนุของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

จำานวน 20 ล้านบาท ให้กับสภาวิชาชีพบัญชี และพัฒนาวิชาชีพบัญชีโดยปรับปรุง

มาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีต่างๆ  

อันได้แก่ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน

การสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

การประกันคุณภาพงานบัญชีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำาไปใช้ในการ

เสนอรายงานทางการเงนิอย่างมคีณุภาพ

และเช่ือถือได้ รวมทั้ง การอนุมัติให้เข้า

ร่วมประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้ม

ในการพฒันาวชิาชพีบญัชใีนระดบัสากล 

อีกทั้งนำาไปใช ้กำากับดูแลผู ้ประกอบ

วชิาชพีให้ปฏบิตังิานให้ได้อย่างมีคุณภาพ

ในระดับมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในปี 

2554/2555 คณะทำางานฯ จะพิจารณา

งบประมาณสนับสนุนคงเหลือของ

จำานวนดังกล่าวให้กับสภาวิชาชีพบัญชี

เพือ่การพฒันาวชิาชพีบญัชภีายใต้บนัทกึ

ข ้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณ 

สภาวชิาชพีบญัชรีะหว่าตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยกับสภาวิชาชีพบัญชี

อย่างเหมาะสมต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประมวลกิจกรรมที่ส�าคัญ

การแข่งขัน Thailand Accounting Challenge

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge การแข่งขันตอบคำาถาม 

ทางบญัชรีะดบัประเทศ ครัง้ที ่ 1 โดยจดัข้ึนในวนัที ่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชมุศาสตรจารย์เกยีรตคิณุเกษร ีณรงค์เดช  

การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางบัญชีและเข้าร่วมกิจกรรม 

กับเพื่อนต่างสถาบัน สามารถนำาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เสริมสร้างความสามัคคี และการทำางานร่วมกัน 

เป็นทีม

โครงการ “ทศันศกึษาดงุานด้านบญัชี 
และบริหารจัดการองค์กร“

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ต้อนรับนักศึกษาภาควิชา 

การบัญชีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  

ทีข่อเข้าเยีย่มชมและรบัทราบความเป็นมา 

บทบาทหน้าที่และการบริหารงานของ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ

คณะผูส้อบบญัชจีากสมาคมผูส้อบบญัชญีีปุ่น่เดนิทางมาศกึษาดงูานสภาวชิาชพีบญัชี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU)  
ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
และสมาคมส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ และสมาคมส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทย (สสวท.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำาบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี

ในการจัดทำารายงานการเงินของธุรกิจ ซ่ึงภายในงานสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้

ประชาสัมพันธ์โปรแกรม  MyGL/MyIC เพื่อให้สมาชิกของ สมาคม สสวท. นำาไปใช้งาน

ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซ่ึงงานน้ีนับเป็นอีกบทบาทหน่ึงที่สำาคัญของสภาวิชาชีพบัญชี  

ทีม่ส่ีวนช่วยในการยกระดบัคณุภาพ และความน่าเชือ่ถอืของกระบวนการจดัทำารายงาน

การเงินขององค์กร SMEs ในประเทศไทย

เม่ือวนัที ่8 ตลุาคม 2555 คณะผูส้อบบญัชจีาก Chiyoda Subchapter, Tokyo Chapter 

ของ The Japanese Institute of Certified Public Account : JICPA ได้เดินทางมาที่สำานัก

งานสภาฯ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ เรื่อง “Audit Standard in 

Thailand, Quality Control, Training System and Accounting Systen” ซึ่งคุณประสัณห์ เชื้อพานิช อุปนายกสภาฯ และประธาน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี พร้อมด้วย คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ เลขาธิการ และคุณฉวีรัตน์ ศุภธาดา  

ร่วมให้การต้อนรับ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะกรรมการวชิาชีพบญัชี ด้านการทำาบญัชี เป็นตวัแทนสภาวชิาชพีบญัชี  

ในการเข้าพบ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีณ ตกึสนัตไิมตร ีทำาเนยีบ

รฐับาล พร้อมกบัสมาคมส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.) 

เพือ่รายงานปัญหาอปุสรรคในการพฒันาผูป้ระกอบการ SME ของไทย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ

สัมมนา AEC Seminar Series for  Executive:  Road to… 

Business in Myanmar ในวันที่ 11- 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็น

เวลา 3 วนั 2 คนื ณ เมอืงย่างกุง้ ประเทศพม่า  โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่พาคณะผูบ้รหิารระดบัสงูจากองค์กรเอกชนและรฐัวสิาหกจิ 

เข ้าเยี่ยมชมและเรียนรู ้แนวทางการดำาเนินธุรกิจในพม่า  

พร้อมทำาความเข้าใจในเชิงลึกและทราบข้อเท็จจริงทางการค้า 

การลงทุนในประเทศพม่า

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานเสวนาคร้ังใหญ่แห่งปี “Drive 

Your Organization to Excellence & Sustainability ถอดรหสัการ

ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน” กับหัวข้อ 

“ความสำาคญัของการปรบัเปลีย่นองค์กรในปัจจบุนัและการสร้าง

มาตรฐานระบบงานธุรกิจสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” 

นายกสภาวชิาชีพบญัชีฯ และคณะกรรมการสภาวชิาชพี 

บัญชีฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์นักบัญชี

อาเซยีน (ASEAN Federation of Accountants Council Meeting) 

ครัง้ที ่110 โดยมนีาย Kuy Lim ประธาน AFA คนปัจจบุนั และ

ตวัแทนสมาชกิจาก 10 ประเทศอาเซยีนเข้าร่วมประชมุในครัง้นี้

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมอื (MOU) “พฒันาบคุลากรด้านวชิาชพีนกัวางระบบงาน”  

ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

โดยตระหนักถึงความสำาคัญของวิชาชีพนักวางระบบงาน 

ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำาคัญเป็นอย่างมากในทุกระดับ 

องค์กร

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี 
เพื่อรายงานปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของไทย

จัดโครงการสัมมนา AEC Seminar Series 
for Executive : Road to… Business in Myanma

เข้าร่วมการจัดงานเสวนา Drive Your Organization 
to Excellence & Sustainability เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม The 110th ASEAN 

Federation of Accountants Council Meeting

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
“พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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หญิง

หญิง

ชาย

ชาย

41,673

6,112

9,775

2,606

จ�านวนสมาชิกแยกตามเพศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแยกตามเพศ

สถิติจ�านวนสมาชิก 

แยกตามประเภทสมาชิก

จ�านวนหน่วยงาน

ผู้จัดการอบรมหรือสัมมนา

ที่ไดรับความเห็นชอบ

สมาชิกสามัญ
49,110

95%

81%

2553 144

2554 162

2555 179

70%

19%

30%

สมาชิกวิสามัญ
471

1%
สมาชิกสมทบ

1,867

4%

เอกชน สถาบันการศึกษา อื่นๆ

85 33 26

97 37 28

106 43 30

ข้อมูลสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255588



สรุปข้อบังคับและข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน



ฉบับที่ เรื่อง วันท่ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

 1 วธิกีารเสนอและการพจิารณาร่างข้อบงัคบั พ.ศ. 2547 29 ธนัวาคม 2547

2 สมาชกิและการรบัสมคัรสมาชกิ พ.ศ. 2547 29 ธนัวาคม 2547

3 ค่าบำารงุสมาชกิ พ.ศ. 2547 29 ธนัวาคม 2547

4 คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของนายกสภาวชิาชพีบญัช ีกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิและกรรมการ 

สภาวชิาชพีบญัช ีและหลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกตัง้ พ.ศ. 2547

29 ธนัวาคม 2547

5 คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม การเลอืกตัง้หรอืการแต่งตัง้ การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจาก

ตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการวชิาชพีบญัชแีต่ละด้าน อำานาจหน้าที ่ และ

การดำาเนนิการอืน่ของคณะกรรมการวชิาชพีบญัชแีต่ละด้าน พ.ศ. 2547

29 ธนัวาคม 2547

6 ผูท้ำาบญัช ีพ.ศ. 2547 29 ธนัวาคม 2547

7 การออกใบอนญุาต และค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต พ.ศ. 2547 29 ธนัวาคม 2547

8 การประชมุใหญ่และการเสนอเรือ่งให้ทีป่ระชมุใหญ่พจิารณา พ.ศ. 2547 29 ธนัวาคม 2547

9 คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม การเลอืกตัง้หรอืการแต่งตัง้ การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจาก

ตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการวชิาชพีบญัชแีต่ละด้าน อำานาจหน้าที ่ และ

การดำาเนนิการอืน่ของคณะกรรมการวชิาชพีบญัชแีต่ละด้าน (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) พ.ศ. 2548

1 มนีาคม 2548

10 ระยะเวลาการประกอบวชิาชพีบญัชขีองผูด้ำารงตำาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2548 30 พฤษภาคม 2548

11 คณุสมบตั ิลกัษณะต้องห้าม การคดัเลอืก และการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ในคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญัช ีพ.ศ. 2548

30 พฤษภาคม 2548

12 การพจิารณาเกีย่วกบัจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549 19 มถินุายน 2549

13 หลกัเกณฑ์และวธิกีารฝึกหดังาน การทดสอบเกีย่วกบัวชิาชพีบญัชขีองผูข้อรบัใบอนญุาตเป็น 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต พ.ศ. 2549

19 มถินุายน 2549

14 การปฏิบตัหิน้าที ่อำานาจหน้าที ่และการพ้นจากตำาแหน่งของผูด้ำารงตำาแหน่งอปุนายก เลขาธกิาร 

เหรัญญกิ นายทะเบยีน และตำาแหน่งอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการสภาวชิาชีพกำาหนด พ.ศ. 2549

27 มถินุายน 2549

15 หลกัเกณฑ์ และวธิกีารเกีย่วกบัการเข้ารบัการฝึกอบรมหรอืเข้าร่วมประชมุสมัมนา เพือ่พฒันา

ความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพีของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต พ.ศ. 2550

27 ธนัวาคม 2550

สรุปข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255590



ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี

เรื่อง วันท่ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

- ข้อกำาหนดสภาวชิาชพีบญัช ี เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพจิารณาคณุวฒุกิารศกึษาของผูข้อขึน้ทะเบยีน 

 เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต พ.ศ. 2549

19 มถินุายน 2549

- ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง การกำาหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำานาจหน้าที ่

 ของคณะอนกุรรมการสอบสวนเกีย่วกบัจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

16 พฤศจกิายน 2549

- ข้อกำาหนดสภาวชิาชพีบญัช ี เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารสอบสวนของคณะอนกุรรมการสอบสวน  

 พ.ศ. 2550 

18 มถินุายน 2550 

- ข้อกำาหนดสภาวชิาชพีบญัช ีเรือ่ง ขอบเขตของวชิาทีต้่องทดสอบเกีย่วกบัวชิาชพีบญัชขีอง

 ผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต พ.ศ. 2555

3 พฤษภาคม 2555 

ฉบับที่ เรื่อง วันท่ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

16 คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม การเลอืกตัง้หรอืการแต่งตัง้ การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจาก

ตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการวชิาชีพบญัชีแต่ละด้าน อำานาจหน้าทีแ่ละการ

ดำาเนนิการอืน่ของคณะกรรมการวชิาชพีบญัชแีต่ละด้าน (แก้ไขเพิม่เตมิครัง้ที ่2) พ.ศ. 2550

27 ธนัวาคม 2550

17 การออกใบอนญุาต และค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (แก้ไขเพิม่เตมิครัง้

ที ่1) พ.ศ. 2551

19 มนีาคม 2551

18 หลกัเกณฑ์และวธิกีารฝึกหดังาน การทดสอบเกีย่วกบัวชิาชพีบญัชขีองผูข้อรบัใบอนญุาตเป็น 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (แก้ไขเพิม่เตมิครัง้ที ่1) พ.ศ. 2552

14 ตลุาคม 2552

19 จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2553 3 พฤศจกิายน 2553

20 หลกัเกณฑ์และวธิกีารฝึกหดังาน การทดสอบเกีย่วกบัวชิาชพีบญัชขีองผูข้อรบัใบอนญุาตเป็น 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (แก้ไขเพิม่เตมิครัง้ที ่2) พ.ศ. 2554

30 สงิหาคม 2554

21 การพจิารณาเกีย่วกบัจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิม่เตมิครัง้ที ่1) พ.ศ. 2554 30 สงิหาคม 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 91



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุปมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน

ลำ ดบั ฉบับที่ เรื่อง วันที่ลง

ราชกิจจานุเบกษา

วันถือปฏิบัติ

1. แม่บทการบญัช ี(ปรบัปรงุ 2552) 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

2. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1

(ปรับปรงุ 2552)

 การนำาเสนองบการเงิน 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

3. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่2

(ปรับปรงุ 2552)

สินค้าคงเหลือ 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

4. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7

(ปรับปรงุ 2552)

งบกระแสเงินสด 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

5. มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8

(ปรับปรงุ 2552)

นโยบายการบัญชี การ

เปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชี และข้อผิดพลาด

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

6 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10

(ปรับปรงุ 2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะ

เวลารายงาน

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

7 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11

(ปรับปรงุ 2552)

สัญญาก่อสร้าง 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

8 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 ภาษีเงินได้ 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2556

9 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16

(ปรับปรงุ 2552)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

10 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17

(ปรับปรงุ 2552)

สัญญาเช่า 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

11 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18

(ปรับปรงุ 2552)

รายได้ 15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

12 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 ผลประโยชน์พนักงาน 15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

13 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 

20(ปรับปรงุ 2552)

การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย

เหลือจากรัฐบาล

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2556

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 255592



ลำ ดบั ฉบับที่ เรื่อง วันที่ลง

ราชกิจจานุเบกษา

วันถือปฏิบัติ

14 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

(ปรับปรงุ 2552)

ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2556

15 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 

(ปรับปรงุ 2552)

ต้นทุนการกู้ยืม 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

(ปรับปรงุ 2552)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

17 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่26 การบัญชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชน์ภาย

หลังเกษียนอายุ

15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรงุ 2552)

งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรงุ 2552)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

20 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ

รุนแรง

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 

(ปรับปรงุ 2552)

ส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้า 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

22 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 

(ปรับปรงุ 2552)

กำาไรต่อหุ้น 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 

(ปรับปรงุ 2552)

งบการเงินระหว่างกาล 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรงุ 2552)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

25 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรงุ 2552)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่

อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรงุ 2552)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 93



ลำ ดบั ฉบับที่ เรื่อง วันที่ลง

ราชกิจจานุเบกษา

วันถือปฏิบัติ

27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรงุ 2552)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

28 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1 ก.ค. 2532

29 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่103 การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ

ของธนาคาร และสถาบนัการ

เงนิทีค่ล้ายคลงึกนั

1 ม.ค. 2550

30 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่104 การบัญชีสำาหรับการปรับ

โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

1 ต.ค. 2545

31 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่105 การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้และตราสารทุน

1 ม.ค. 2542

32 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 การบัญชีสำาหรับกิจการที่

ดำาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ

ลงทุน

1 ม.ค. 2543

33 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่อง

มือทางการเงิน

1 ม.ค. 2543

34 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่2

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

35 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2552)

การรวมธุรกิจ 15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

36 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่4 

สัญญาประกันภัย 27 มี.ค. 2556 1 ม.ค. 2559

37 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2552)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพื่อขายและการดำาเนินงานที่

ยกเลิก

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

38 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่6

การสำารวจและประเมินค่า

แหล่งทรัพยากรแร่

26 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

39 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่8

ส่วนงานดำาเนินงาน 20 เม.ย. 2555 1 ม.ค. 2556
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ลำ ดบั ฉบับที่ เรื่อง วันที่ลง

ราชกิจจานุเบกษา

วันถือปฏิบัติ

40 มาตรฐานการบัญชีสำ าหรับ

กิ จ ก า รที่ ไ ม ่ มี ส ่ ว น ไ ด ้ เ สี ย

สาธารณะ (TFRS for NPAEs)

6 พ.ค. 2554 1 ม.ค. 2554

ลำ ดบั ฉบับที่ เรื่อง วันที่ลง

ราชกิจจานุเบกษา

วันถือปฏิบัติ

1. การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่1

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่

เกิดขึ้นจากการรื้อ การบูรณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน

27 มี.ค. 2556 1 ม.ค. 2557

ลำ ดบั เรื่อง วันที่ลง

ราชกิจจานุเบกษา

วันถือปฏิบัติ

1 แนวปฏบิตักิารเปิดเผยข้อมลูสาหรบักจิการทีเ่กีย่วข้องกบัรฐับาล 6 พ.ค. 2554 1 ม.ค. 2554

2 การปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นแปลงสำาหรบัผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของ

พนกังาน

6 พ.ค. 2554 1 ม.ค. 2555

3 การบนัทกึบญัชเีมือ่มกีารตรีาคาใหม่ 6 พ.ค. 2554 1 ม.ค. 2554

4 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกบัญชีสำาหรับสินทรัพย์

ประเภทอาคารชดุ

6 พ.ค. 2554 1 ม.ค. 2554

5 แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัย์

ทางการเงนิ

17 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2556

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

การตีความ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ลำ ดบั ฉบับที่ เรื่อง วันที่ลง

ราชกิจจานุเบกษา

วันถือปฏิบัติ

2 การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่4

การประเมินว่าข้อตกลง

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือ

ไม่

17 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2557

3 การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่5

สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทนุ

การรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

27 มี.ค. 2556 1 ม.ค. 2557

4 การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่7

การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิใน

สภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อ

รนุแรง

27 มี.ค. 2556 1 ม.ค. 2557

5 การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่10

งบการเงินระหว่างกาลและ

การด้อยค่า

27 มี.ค. 2556 1 ม.ค. 2557

6 การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่12

ข้อตกลงสัมปทานบริการ 17 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2557

7 การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่13

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 17 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2557

8 การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่15

สัญญาการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์

15 ธ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554

9 การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที ่10

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล–

กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดำาเนินงาน

25 ก.พ. 2554 1 ม.ค. 2556

10 การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที ่21

ภาษีเงินได้ – การได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่

ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคา

ใหม่

25 ก.พ. 2554 1 ม.ค. 2556

11 การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที ่25

ภาษีเงินได้ - กาเปลี่ยนแปลง 

สถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผ้ถือหุ้น

25 ก.พ. 2554 1 ม.ค. 2556

12 การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที ่31

 เรื่อง รายได้-รายการแลก

เปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา

25 ก.พ. 2554 1 ม.ค. 2554

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงาน
ที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง และ แม่บท
ส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

1) มาตรฐานการสอบบญัช ี จำานวน 36 ฉบบั

2) มาตรฐานงานสอบทาน จำานวน 2 ฉบับ

3) มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำานวน 3 ฉบับ

4) มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำานวน 2 ฉบับ

5) แม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 ฉบับ

วันถือปฏิบัติ  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม  2555

ลำ ดบั รหัส ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

1 200 วตัถปุระสงค์โดยรวมของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชี

2 210 ข้อตกลงในการรบังานสอบบญัชี

3 220 การควบคมุคณุภาพการตรวจสอบงบการเงนิ

4 230 เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ

5 240 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัการพจิารณาการทจุรติในการตรวจสอบงบการเงนิ

6 250 การพจิารณากฎหมายและข้อบงัคบัในการตรวจสอบงบการเงนิ

7 260 การสือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูล

8 265 การสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยงัผูมี้หน้าทีใ่นการกำากบัดแูลและผูบ้รหิารของกจิการ

9 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงนิ

10 315 การระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ อนัเป็นสาระสำาคญั 

โดยการทำาความเข้าใจกจิการและสภาพแวดล้อมของกจิการ

11 320 ความมสีาระสำาคญัในการวางแผน และการปฏบิตังิานสอบบญัชี

12 330 วธิกีารปฏบิตัขิองผูส้อบบญัชใีนการตอบสนองต่อความเสีย่งทีไ่ด้ประเมนิไว้

13 402 ข้อพจิารณาในกรณทีีก่จิการใช้บรกิารขององค์กรอืน่
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ลำ ดบั รหัส ชื่อมาตรฐานการสอบบัญชี

14 450 การประเมนิการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิทีพ่บระหว่างการตรวจสอบ

15 500 หลกัฐานการสอบบญัชี

16 501 หลกัฐานการสอบบญัช ี- ข้อพจิารณาเพิม่เตมิเฉพาะรายการ

17 505 การขอคำายนืยนัจากบคุคลภายนอก

18 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชคีรัง้แรก

19 520 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ

20 530 การเลอืกตวัอย่างในการสอบบญัชี

21 540 การตรวจสอบประมาณการทางบญัช ีรวมถงึประมาณการทางบญัชทีีเ่กีย่วกบัมลูค่ายตุธิรรม

และการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

22 550 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

23 560 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ

24 570 การดำาเนนิงานต่อเนือ่ง

25 580 หนงัสอืรบัรอง

26 600 ข้อพจิารณาพเิศษ-การตรวจสอบงบการเงนิของกลุม่กจิการรวมถงึงานของผูส้อบบญัชอีืน่

27 610 การใช้ผลงานของผูต้รวจสอบภายใน

28 620 การใช้ผลงานของผูเ้ชีย่วชาญของผูส้อบบญัชี

29 700 การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงนิ

30 705 การแสดงความเหน็แบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

31 706 วรรคเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์และวรรคเรือ่งอืน่ในรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

32 710 ข้อมลูเปรยีบเทยีบ-ตวัเลขเปรยีบเทยีบและงบการเงนิเปรยีบเทยีบ

33 720 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบบญัชเีกีย่วกบัข้อมลูอืน่ในเอกสารทีร่วมงบการเงนิทีต่รวจสอบแล้ว

34 800 ข้อพจิารณาพเิศษ-การตรวจสอบงบการเงนิทีจ่ดัทำาตามแม่บทเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ

35 805 ข้อพจิารณาพเิศษ-การตรวจสอบงบการเงนิงบใดงบหนึง่และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ

หรอืบญัช ีหรอืรายการในงบการเงนิ

36 810 งานการรายงานต่องบการเงนิอย่างย่อ
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มาตรฐานงานสอบทาน จ�านวน 2 ฉบับ

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จ�านวน 2 ฉบับ

แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 ฉบับ

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จ�านวน 3 ฉบับ

ลำ ดบั รหัส ชื่อมาตรฐานงานสอบทาน

38 2400 งานการสอบทานงบการเงนิ (โดยผูป้ระกอบวชิาชพีซึง่ไม่ใช่ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของกจิการ)

39 2410 การสอบทานข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของกจิการ

ลำ ดบั รหัส ชื่อมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

43 4400 งานการปฏบิตังิานตามวธิกีารทีต่กลงร่วมกนัทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิ

44 4410 งานการรวบรวมข้อมลูทางการเงนิ

ลำ ดบั รหัส แม่บทสำ หรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

45 - แม่บทสำาหรบังานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่

ลำ ดบั รหัส ชื่อมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น

40 3000 งานให้ความเชือ่มัน่นอกเหนอืจากการตรวจสอบหรอืการสอบทานข้อมลูทางการเงนิในอดตี

41 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต

42 3402 รายงานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ต่อการควบคมุขององค์กรทีใ่ห้บรกิาร
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มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
การควบคุมคุณภาพส�าหรับส�านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 
การควบคุมคุณภาพส�าหรับส�านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความ 
เชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

วันถือปฏิบัติ

ให้ใช้บังคับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำาหรับสำานักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน และงานให ้

ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชี สนับสนุนให้นำามาตรฐานการควบคุมภาพดังกล่าวไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

• บทนำาสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ   

• แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ   

• ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อกำาหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี   

• ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี   

• ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ   

• ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ   

• ฉบับที่ 5 เรื่อง ข้อกำาหนดด้านประสบการณ์การทำางานจริง   

• ฉบับที่ 6 เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ   

• ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ   

• ฉบับที่ 8 เรื่อง ข้อกำาหนดด้านสมรรถนะสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี   

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555100



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555



ที่ สวบช. 0972 / 2556      วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี พ.ศ. 2556 
เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. 2556 ในวันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น .(เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ช้ัน 6 
อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ เลขท่ี 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม ดังน้ี

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. 2555 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 วาระที่ 3 รับทราบผลการดำาเนินงาน
 วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 วาระที่ 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
   5.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ได้ผ่านที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ 
    มีการปรับปรุงและแยกเพิ่มเติม จำานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
    - หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชี พ.ศ. ....
    -  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....
    - หลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
     พ.ศ. ....
   5.2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเสนอขอให้พิจารณาฉบับใหม่ จำานวน 1 ฉบับ คือ
    - การประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. ....
 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำาปี พ.ศ. 2556
 วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ 
 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯ กรุณาแจ้ง\ความจำานงในการเข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับ 
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ด้วยระบบออนไลน์ ที่ www.fap.or.th หรือโทรสาร
หมายเลข 0-2685-2502 หรือ 0-2685-2504 

 ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารการประชุม ก่อนการประชุมได้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือดาวน์โหลดที่ www.fap.
or.th  และในวนัประชมุใหญฯ่ ขอใหท้า่นโปรดแสดงบตัรสมาชกิ และบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ของทางราชการ
ในการลงทะเบียนด้วย

 อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ท่านอาจโดยสารรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก (ใช้เส้นทางจุดเชื่อม
ต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อออกด้านประตูติดสยามสมาคม) หรือ โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออก
ประตูหมายเลข 1 ด้านติดกับสยามสมาคม)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี)

เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS 

UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555102
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจ าปี 2555 
วนัเสารที์ ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ณ ศูนยอ์บรมสมัมนา ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
************************ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา ทาํหน้าที่พิธกีรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมใหญ่สามัญคร้ังน้ีมีสมาชิกลงช่ือ
เข้าร่วมประชุมจานวน 342 คนประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 332 คน สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ 10 คน 
ถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ที่กาํหนดว่าเมื่อมีสมาชิก
สามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 200 คนเป็นองค์ประชุม จึงขอเร่ิมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีประจาํปี 
2555 โดยเรียนเชิญนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประธานในที่ประชุมและเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นบนเวท ีเพ่ือดาํเนินการประชุมต่อไป 

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภา
วิชาชีพบัญชีฯ และกล่าวเปิดประชุมและแนะนาํกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีบนเวท ีดังน้ี 
1. นายประสณัห์  เช้ือพานิช อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 
2. ศาตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
3. นางปริศนา ประหารข้าศึก   ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทาํบัญชี 
4. นายลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบัญชี 
5. รศ.ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท ์ ประธานคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชี 
6. นายสพุจน์  สงิห์เสน่ห์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
7. นายพรชัย  กติติปัญญางาม นายทะเบียนและประธานอนุกรรมการบริหารสาํนักงานสาขา 
8. นางกรรณิการ์ งามโสภี  เหรัญญิก 
9. นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี เลขาธกิารและเลขานุการ 
 

นอกจากน้ีประธานที่ประชุมได้แนะนาํศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธ์ อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้มีคุณปูการอย่างย่ิงต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ นางปราณี ภาษีผล ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และนายเจษฎา อนุจารี ประธานคณะอนุกรรมการจัดทําร่างข้อบังคับ 
สภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือร่วมประชุมช้ีแจงกรณีที่มีประเด็นการตีความด้านกฎหมาย หลังจากน้ันได้มอบให้ 
นางวิไล ฉัททนัต์รัศมี เลขาธกิารและเลขานุการ รายงานวิธปีฏบัิติในการประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
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เลขาธกิารและเลขานุการช้ีแจงวิธปีฏบัิติในการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

 มติทีป่ระชุม ให้ถือเสยีงข้างมากของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 
 การออกเสียงเพื่อลงมติ  ใช้วิธีการยกมือโดยขอให้สมาชิกสามัญที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือให้ 

ฝ่ายเลขานุการนับจาํนวนเฉพาะสมาชิกที่ไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียง จาํนวนเสยีงที่เหลือจะถือว่าเหน็ด้วย 
 การเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้กระชับและตรงประเดน็ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ  
 
เอกสารการประชุมในการประชุมวันน้ีใช้เอกสารที่ได้เผยแพร่ให้ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยจะ

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้กาํหนดและแจ้งให้ทราบแล้ว 
 

 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหที้ป่ระชุมทราบ 

 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า นับแต่ได้รับเลือกตั้งให้บริหารงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ วันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2554 ปีที่แล้ว เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทาํงาน รวม 27 ชุด รวมกรรมการทั้งสิ้น 415 คนที่เข้ามาร่วมกันทาํงานตามอาํนาจหน้าที่ที่กาํหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ได้กาํหนดแผนงานที่เน้นการเสริมสร้างความรู้ และยกระดับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีให้เป็นที่ยอมรับมากข้ึนทั้งในประเทศ และระดับสากล ทั้งน้ีวาระแจ้งเพ่ือทราบมีดังต่อไปนี้  

1. การเตรียมตวัรบั AEC ในปี 2015 

 วิชาชีพบัญชีจะมีการบริการและเคล่ือนย้ายนักบัญชี ในทั้ง 10 ประเทศของประชาคมอาเซียน 
อย่างเสรีมากขึ้น 

 ได้จัดให้มีการสัมมนาใหญ่นักบัญชีเพ่ือ พรอ้มกา้วสู่ AEC ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นให้นักบัญชีเหน็ความสาํคัญ และสามารถปรับตัวได้ทนั 

 สภาวิชาชีพบัญชีฯได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกบัการกาํหนด Mutual Recognition 
Arrangements (MRA)ของวิชาชีพบัญชี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศซ่ึงได้หารือร่วมกบั 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวกบัข้อตกลงทางวิชาชีพบัญชีและได้มีการจัดตั้ง 
CCS (the Coordination Committee on Service) ซ่ึงหลายประเทศได้มีการหารือกนั
เพ่ือทาํให้เกดิข้อตกลงร่วมกัน 

 AFA Council meeting ได้มีการหารือกนั ทุกประเทศตื่นตัว และจะมีการเปิดเสรี และ
ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ(IFRS) 

 การเพ่ิมศักยภาพของทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชี ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
วิชาชีพที่เป็นสากลโดย 

 ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(IFRS)มีรศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ ดูแลรับผิดชอบได้มี Road Map การก้าวไปสู่สากลได้โดยใช้ 
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IFRS Bound Volume 2012 ซ่ึงในปีน้ีต่างประเทศเร่ิมใช้แล้ว แต่ในประเทศไทยคาด
ว่าจะเร่ิมใช้ในปี 2559 ซ่ึงเป็นเวลา 4 ปีนับจากน้ี   

 ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี(ISA) คุณประสัณห์ เช้ือพานิช เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ ดูแลรับผิดชอบ ซ่ึงจะเผยแพร่ให้ทราบสิ่งที่เปล่ียนแปลง และจะมีการจัด
สมัมนาเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกนั 

 ด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงาน (ISQC) ของสาํนักงานสอบบัญชีทั้งที่เป็น
สาํนักงาน Big4 ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯได้จัดตั้ง
หน่วยงานกาํกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี มีเจ้าหน้าที่ที่ทาํงานเตม็เวลาและได้เร่ิม
จัดทาํ Training Material วิธปีฏบัิติเพ่ือให้สอดคลัองกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวิธีการทาํงาน วิธีการจัดสาํนักงาน วิธีพิจารณารับ
ลูกค้า ฯลฯ สามารถนาํไปปฏิบัติได้จริง  ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะทยอยปรับปรุงและ
ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสาํนักงานสอบบัญชีต่อไป 

 
2. การควบคุมคุณภาพงานของส านกังานสอบบญัชี 

เหตุผลของการเร่งรัดในการจัดตั้งหน่วยงานกาํกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี(ISQC)เน่ืองจาก
มีความเห็นที่ต่างกันระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับสาํนักงาน ก.ล.ต. เร่ืองอาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานในการควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี โดยปกติสาํนักงาน ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานที่ให้ความ
เหน็ชอบผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นหน่วยงานที่ติดต่อกับหน่วยงานในตลาดทุน 
มีหน้าที่กาํกบัดูแล เป็นผู้กาํหนดกฎเกณฑร์ะเบียบวิธีปฏบัิติต่างๆ จึงต้องการเหน็ถึงคุณภาพของสาํนักงานสอบ
บัญชีที่ดี และสามารถสร้างความเช่ือมั่นต่อต่างประเทศ  อย่างไรกด็ีศาลให้ความเห็นเกี่ยวกับอาํนาจหน้าที่
ดังกล่าวว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตของสํานักงาน ก.ล.ต. กล่าวคือ อํานาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นหน้าที่ 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯต้องจัดทาํ ดังน้ันจึงมีความสอดคล้องกับเร่ืองที่สภาวิชาชีพบัญชีฯกาํลังผลักดันให้มีการ
จัดตั้งหน่วยงาน ISQC  

สาํหรับประเดน็ที่ศาลให้ความเหน็เพ่ิมเติมว่า ผู้สอบบัญชีมี 2 ประเภท คือ ผู้สอบบัญชีทั่วไป  
กับผู้สอบบัญชีที่ มีลักษณะสามารถตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีฯ แจ้งว่า  
ผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีเพียงระดับเดียวเทา่นั้น เพียงแต่ผู้สอบบัญชีคนใดที่มีความพร้อมและตั้งใจ
ที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กส็ามารถเข้าปฏบัิติงานได้โดยผ่านกฎเกณฑข์องหน่วยงาน ก.ล.ต.ได้ 

 
3. การลาออกจากการเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตน้ัน 1.ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 2. ต้องมีคุณสมบัติตาม 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กาํหนด คือ สอบผ่านและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี(CPD)เพ่ือเกบ็ช่ัวโมง
หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้หรือไม่ต่ออายุสมาชิกกจ็ะเป็นเหตุให้ใบอนุญาต 
สิ้นผล สถานะที่แสดงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือ “ขาดต่ออายุ” กรณีที่มีสมาชิกที่เป็นผู้สอบบัญชีบางท่าน
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ประสงค์จะลาออกจากการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ยังเหน็ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
น้ันกอ็าจไม่ต้องเข้ารับการอบรม อย่างไรกต็ามขณะน้ีคณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(กกบ.) 
ได้แจ้งมายังสภาวิชาชีพบัญชีฯว่า กรณีที่ผู้สอบบัญชีประสงค์จะขอคืนใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือขอลาออกจาก
การเป็นผู้สอบบัญชี ได้ให้กรมพัฒนาธุรกจิการค้าแก้ไขฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็น “ขอคืนใบอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  และให้สภาวิชาชีพบัญชีกาํหนดแบบฟอร์มข้ึนเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีที่ประสงค์ลาออก
สามารถแจ้งขอคืนใบอนุญาตได้ 

 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ.2554 เมือ่วนัเสารที์ ่30 เมษายน พ.ศ. 2554 

เลขาธิการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจาํปี 2554 ซ่ึงเอกสารปรากฏรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2554 หน้า 100 ถึงหน้า 116 
และได้เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมน้ีทางเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555 แล้ว และ
ระหว่างน้ันไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  อย่างไรกต็ามหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขประเดน็ใด กส็ามารถ
แจ้งแก้ไขในที่ประชุมได้ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอประเดน็แก้ไขดังต่อไปน้ี 

1. หน้า 106 วาระที่ 5ประเดน็ที่ 2 ขอแก้ไขข้อความจาก “ผู้ให้ฝึกหัดงาน” เป็น “ผู้ให้การ
ฝึกหัดงาน” 

2. หน้า 109 วาระที่ 6 ประเดน็ที่ 2 ข้อ 2) ในตารางคอลัมน์ข้อบังคับใหม่ ให้ข้ึนย่อหน้าใหม่
เป็นวรรคสามโดยเร่ิมต้นประโยคตั้งแต่ “ให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณแจ้งคาํสั่ง
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย”  

3. หน้า 111  ประเดน็ที่ 6 ข้อ 1)  ให้เขียนข้อความ “ตามข้อ 18 ของข้อ 23 วรรคสาม” ให้
ชัดเจน 

4. หน้า 116  ข้อ (2) ให้ข้อสังเกตประโยค “ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศกว่า 
500,000 คน” ไม่แน่ใจว่าจาํนวนตัวเลขดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 

 

มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี พ.ศ.2554 เม่ือวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2554 ภายหลังการแก้ไข 
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วาระที่ 3 รบัทราบผลการด าเนินงานและรบัรองงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  พ.ศ.2554 

1. รบัทราบผลการด าเนินงาน 

ประธานแจ้งผลการดาํเนินการให้ที่ประชุมรับทราบ ดังน้ี 

 รายได้และจาํนวนสมาชิก 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาปรากฎว่ารายได้และจาํนวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนตามลาํดับ ปัจจุบันรายได้ที่

ได้รับจากสมาชิกทั้งประเภทสามัญและวิสามัญ จาํนวนทั้งสิ้นประมาณ 24 ล้านบาทต่อปี จาํนวนสมาชิกมีจาํนวน 
52,563 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ 50,115 คน สมาชิกวิสามัญ 531 คน และสมาชิกสมทบ 1,917 คน ส่วน
ใหญ่สมาชิกเป็นเพศหญิงคิดเป็น 83 เปอร์เซน็ต์ 

 รายได้และจาํนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
จาํนวนผู้สอบบัญชีเพ่ิมขึ้นตามลาํดับเช่นเดียวกัน ปี 2550 มี 6,865 คน ปี 2551 มี 7,211 คน 

และมีจาํนวนเพ่ิมขึ้นในปีต่อๆ มา สาํหรับรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชีปี 2554 มีประมาณ 
8.6 ล้านบาท ค่อนข้างคงที่  การจัดการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่าจาํนวนผู้เข้าทดสอบปี 2554 มี 
10,557 คน ลดลงจากปี 2553 ซ่ึงมี 18,034 คน สาเหตุเน่ืองจากเหตุการณ์นํา้ท่วมเป็นผลทาํให้สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ต้องเล่ือนการทดสอบในคร้ังที่ 3 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 มาสอบในปี 2555 แทน 

 การจัดอบรมสมัมนา 
การจัดอบรมสัมมนาได้ยกเลิกโครงการอบรมไปหลายหลักสูตรโดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย 

ที่เกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม จาํนวนผู้เข้าอบรมในปี 2554 มีจาํนวนประมาณ 16,100 คน เพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อน  
ส่วนรายได้ลดลงสวนทางกับจาํนวนผู้เข้าอบรม สาเหตุเน่ืองจากได้ลดอัตราค่าอบรมลงตามที่สมาชิกได้เคยให้
เสนอความเหน็ไว้  ประธานให้ความเหน็ว่าสาํหรับค่าอบรมของหลักสูตรที่มีความจาํเป็นน้ันควรจะลดลงถึงจุด
ตํ่าสุด หรือจัดอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ซ่ึงได้เร่ิมดาํเนินการไปบ้างแล้วโดยได้แบ่งประเภทของ
หลักสูตรที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากน้ียังมีการแจกคูปองคืนทุนแก่สมาชิกที่สมัครหรือ 
ต่ออายุ เพ่ือกระตุ้นการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพโดยสมาชิกสามารถนาํคูปองที่มีมูลค่าเท่ากับจาํนวนเงินที่จ่าย
เป็นค่าสมาชิกมาใช้ในการอบรมสมัมนาหรือซ้ือหนังสอืที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ จาํหน่ายได้ 
 

2. รบัรองงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

เหรญัญิก แจ้งที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เผยแพร่งบการเงินสาํหรับปีสิ้ นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งน้ี รายละเอียดของงบการเงิน จะปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาํปี หน้า 117 ถึง หน้า 145 และนาํเสนอโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

1) งบรายไดร้ายจ่าย 
 รายได้จากการดาํเนินงานลดลงจากปีก่อน15 ล้านบาท ซ่ึงมาจากรายได้หลักคือ จากการ

อบรมสมัมนาและการทดสอบ 
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 ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 พบว่าเกดิจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพ่ิมข้ึนจาํนวน 3.6 
ล้านบาท ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  

- มีการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้ดีขึ้น 
- International Federation of Accountants(IFAC)เกบ็ค่าสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
- ค่าใช้จ่ายสาํหรับการประชุมในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการเข้าร่วมประชุมใน

ต่างประเทศมากกว่าปี 2553 

 ในปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ทูลเกล้าถวายเงินจากการจัดแข่งขันกอล์ฟและแรลล่ี 
การกุศลรวมทั้งยังได้บริจาคให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือเหตุการณ์นํา้ทว่ม 

 นโยบายบัญชี 

- สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้นาํมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เร่ืองเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาใช้ 
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเอกชนมาเพ่ือจัดหาอาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ แห่งใหม่
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเดิมรับรู้เป็นรายได้ทั้งจาํนวนในปีที่ได้รับเงินอุดหนุน เม่ือนาํมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 20 มาใช้จะทยอยรับรู้รายได้ในแต่ละปีโดยใช้เกณฑ์การรับรู้รายได้ให้สัมพันธ์กับมูลค่าและอายุ
การให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ จึงทาํให้มีรายได้ซ่ึงเกิดจากการทยอยรับรู้ในปี และมีเงินอุดหนุนรอการรับรู้ในปี 
2553 เป็นเงิน 7.6 ล้านและปี 2554 เป็นเงิน 8.3 ล้านบาทได้นาํมาแสดงในงบกาํไรขาดทุนเป็นรายได้ของ 
สภาวิชาชีพบัญชี ฯ 
 - สภาวิชาชีพบัญชีฯมีการแจกคูปองให้สมาชิกที่มาต่ออายุในปลายปี 2554 ซ่ึงเป็น
จาํนวนเท่ากับค่าต่ออายุสมาชิก และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์
พนักงานสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแจกคูปองในปี 2554 ประมาณ7.8 ล้านบาท จากมูลค่าต้นทุนบริการ
รายได้ในปี 2554 ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายเทา่กบั 2.2 ล้านบาท 

 

2) งบแสดงฐานะการเงิน  
 สินทรพัย ์สนิทรัพย์รวม ลดลง 6 ล้านบาท แยกเป็น 

- เงินสดและรายการเทียบเท่ารวมเงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึ้ น 7 ล้านบาท ซ่ึง
ประกอบด้วยคือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากประจํา เงินฝากกระแสรายวัน ทั้งน้ีมี
ดอกเบ้ียรับในอตัราที่สงูข้ึนกว่าปีก่อนด้วย 

- ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นเพ่ิมข้ึน 1.7 ล้านบาท เน่ืองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้
พนักงานกู้ยืมเงินช่วงนํา้ท่วม 

-  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 14 ล้านบาท เกิดจากค่าเสื่อมราคา สิทธิการเช่า 
ประกอบด้วย อาคารที่ทาํการเก่าตึกสมาคมนักบัญชีฯ สามเสน และที่ดินเปล่าที่ซังฮ้ี  
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 หนี้ สิน รายการที่สาํคัญประกอบด้วย 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 14 ล้านบาท ซ่ึงได้ชาํระคืนเรียบร้อย
แล้วในปี 2554 จากการแจกคูปองให้สมาชิกทาํให้มีภาระผูกพันสาํหรับบัตรสิทธิพิเศษ 
ระยะสั้น ที่จะหมดอายุภายใน 1 ปี และภาระผูกพันธ์สาํหรับบัตรสิทธิพิเศษระยะยาว  
ที่จะหมดอายุภายใน 3 ปี จาํนวน 4.8 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท ตามลาํดับ และการนาํ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 มาใช้ทาํให้มี เงินอุดหนุนรอการรับรู้ แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน จาํนวน 170 ล้านบาท 

 เงินทุนสะสม รายการที่สาํคัญประกอบด้วย 

- เงินกองทุนรับโอนจากสมาคมนักบัญชีฯ ณ สิ้นปี 54 เทา่กบั 85.5 ล้านบาท 

- เงินกองทุนทั่วไป ณ สิ้นปี 2554 เทา่กบั 154.9 ล้าน (รวมเงินบริจาคทั่วไป 30.2 ล้าน) 

สมาชิกในทีป่ระชุมมีประเด็นสอบถาม ใหค้วามเห็นและขอ้สงัเกตสรุปดงันี้  

1) ประเด็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 ขอให้ช้ีแจงตัวเลขรายได้จากการอบรมสัมมนาในงบการเงินที่สูงถึง 37 ล้านบาท มี

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 25 ล้านบาท แสดงว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีกาํไร 12 ล้านบาท 
คิดเป็นประมาณร้อยละ30 รวมถึงขอให้ช้ีแจงรายละเอยีดต้นทุนค่าอบรมสมัมนาด้วย 

 ขอให้ช้ีแจงงบการเงิน หน้า 121 ในงบรายได้รายจ่ายรายการรายได้จากการอบรมสมัมนา
ปี 2553 จาํนวน 47 ล้าน ปี2554 น้ีรายได้ค่าอบรมสมัมนาลดลงเหลือ 37 ล้านบาทและ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการทดสอบบัญชีรับอนุญาตปีก่อนมีจาํนวน 12 ล้านบาท  
แต่ปี2554 มีเพียง 7 ล้านบาท  

 ขอให้คาํช้ีแจงว่าเพราะเหตุใดฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
ที่พบว่าได้ถดถอยลงกว่าเดิม ภายหลังจากการมีผู้บริหารทมีใหม่แทนทมีผู้บริหารงานชุด
เดิม ซ่ึงโดยปกติวิสัยผู้บริหารงานทีมใหม่ควรจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้ น 
และได้ยกตัวอย่างบริษัท ไทยอนิเตอร์ ซ่ึงมีกาํไรมากข้ึนหลังจากเปล่ียนผู้บริหารแล้ว  

การช้ีแจง 
สภาวิชาชีพบัญชีฯมีนโยบายลดค่าอบรมสาํหรับหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิกและมีนโยบายที่

จะลดลงจนถึงศูนย์ รวมถึงเกดิเหตุการนํา้ทว่มจึงต้องมีการเล่ือนการจัดอบรมและการจัดทดสอบผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตออกไปจึงทาํให้ผลการดาํเนินงานลดลงจากปีก่อน สาํหรับรายละเอยีดค่าใช้จ่ายอบรมรับพิจารณาต่อไป 
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2) ประเด็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 ขอให้ช้ีแจงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 บรรทัดสุดท้าย ที่ระบุว่า “ได้นัดฟัง
ความเห็นของศาลปกครองกลาง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555” และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจาํนวน 2.5 ล้านบาท ข้อ 19เข้าใจว่าเป็นเร่ืองคาบเกี่ยวกบัข้อ 25  

การช้ีแจง 
คดีน้ีเป็นคดีแพ่งเร่ืองเทคโนโลยีที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีเรียกค่าเสียหายและ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ฟ้องแย้งกลับเพ่ือเรียกค่าเสียหายและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าคดีน้ีน่าจะอยู่ในเขต
อาํนาจของศาลปกครองไม่ใช่เขตอาํนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ดังน้ันในวันนัดที่กาํหนดไว้ในรายงานประจาํปี
น้ันเป็นวันนัดตามกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นัดเพ่ือรอฟังคาํวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง
ก่อน ซ่ึงมีค่าทนายความเป็นรายจ่ายแบบเหมารวมทั้งหมด 

 
3) ประเด็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 

 ขอให้ช้ีแจงรายการ “ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย(บัตรสิทธิพิเศษ)” ในงบการเงิน
จาํนวน 7.6 ล้านบาท ในหน้า 21 โดยในปี 2553  ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

 
การช้ีแจง 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย(บัตรสิทธิเศษ) เพ่ิงจะเกิดข้ึนปีน้ีเป็นปีแรก สาํหรับผู้สมัครสมาชิกและ

ได้รับคืนคูปองเทา่กบัค่าสมาชิกที่จ่าย 

หลังจากที่ประชุมได้รับฟังการ ช้ีแจงในประเด็นความเห็นและข้อสังเกตข้างต้น นายก 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ และพิจารณารับรองงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554  

เลขาธิการได้แจ้งจาํนวนสมาชิกเพ่ิมเติมว่ามีสมาชิกสามัญจาํนวน 455 คน สมาชิกสมทบ 10 คน 
สมาชิกวิสามัญ 1 คน ซ่ึงสมาชิกสามัญเท่าน้ันที่สามารถลงมติได้ โดยขอให้สมาชิกที่ไม่เหน็ชอบงบการเงินใช้
วิธีการยกมือ ไม่มีสมาชิกผู้ใดยกมือ จึงสรุปว่าสมาชิกสามัญทั้งหมดซ่ึงถือเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการ
ดาํเนินงานและรับรองงบการเงินสาํหรับปีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 
มติประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน และรับรองงบการเงินสาํหรับปีสิ้นสดุ ณ วันที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 
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วาระที ่ 4   พจิารณาใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  
     4.1  ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต พ.ศ. .. 
    4.2  ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยสมาชิก พ.ศ. .... 
    4.3  ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้น
   ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชี พ.ศ. .... 
    4.4  ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยค่าบ ารุงสมาชิก และค่าธรรมเนยีม พ.ศ. .... 
 

อนุกรรมการจดัท าร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  ช้ีแจง การแก้ไขข้อบังคับว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ
มีเพ่ือการปรับปรุงใหม่ให้ดีย่ิงขึ้ น และพยายามจะรวมเร่ืองเดียวกันมาไว้ด้วยกัน รวมทั้งเร่ืองของ AEC  ซ่ึง
กาํลังเปิดช่องให้มีนักบัญชีต่างชาติ อนัถือเป็นเหตุผลหลักในการแก้ไขร่างข้อบังคับน้ี 

ปัจจุบันมีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 21 ฉบับ ซ่ึงหลายฉบับเป็นเร่ืองเดียวกัน ทุกคร้ังที่มีการแก้ไข
ข้อบังคับกจ็ะมีเลขที่ฉบับเพ่ิมขึ้น  
 
 1. ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต พ.ศ. .... 
  มีเร่ืองปรับปรุงแก้ไข 6 เร่ือง คือ 

1.1 เง่ือนไขการฝึกหัดงาน 
1.2 รายวิชาที่ทดสอบ 
1.3 การขอรับใบอนุญาต 
1.4 ระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมปีต่อไป 
1.5 จาํนวนช่ัวโมง CPD 
1.6 คุณสมบัติและหลักเกณฑข์องผู้จัดการอบรม 

 
1.1 เงือ่นไขการฝึกหดังาน 
 ผู้ฝึกหัดงาน   

 แก้ไข ให้ผู้ที่ข้ึนทะเบียนฝึกหัดงานมาสมัครสมาชิกภายในสามเดือน นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้
บังคับ 

 ประเภทหน่วยงานที่ฝึกหัดงานและนับช่ัวโมงได้ 
 แก้ไขให้นับจาํนวนช่ัวโมงได้ หากการตรวจสอบน้ันเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป  

 การฝึกหัดงานในต่างประเทศ 
 แก้ไขให้นับช่ัวโมงในช่วงที่บุคคลน้ันไปฝึกหัดงานในต่างประเทศได้ ตามเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ 

 การฝึกหัดงานต่อเน่ือง 
 แก้ไขให้ฝึกหัดงานสามปีสามพันช่ัวโมงให้ครบภายในห้าปี แต่ไม่ต้องต่อเน่ือง  

 การย่ืนรายงานการฝึกหัดงานเดิม 
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 แก้ไขให้ต้องย่ืนภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกาํหนด  
 การแจ้งเปล่ียนผู้ให้การฝึกหัดงาน 

แก้ไขให้กรณีเปล่ียนผู้สอบบัญชีในสาํนักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งเปล่ียน จะแจ้งเปล่ียนเฉพาะกรณี
ย้ายสาํนักงานเทา่นั้น  
 

1.2 รายวิชาทีท่ดสอบ 
 แก้ไขโดยยุบวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ไปรวมกับวิชาสอบบัญชี 1 จะทาํ

ให้เหลือวิชาทดสอบหกรายวิชา 
 

 กรณีสอบวิชาสอบบัญชี 1 หรือวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ไปแล้ว  
ให้ท่านย่ืนสอบวิชาที่ยังไม่ผ่านตามข้อบังคับเดิม หรือสอบตามข้อบังคับใหม่กไ็ด้ กรณียังไม่
ผ่านทั้งสองวิชา ต้องสอบรายวิชาใหม่ที่ยุบรวมเป็นหน่ึงวิชา  

 
1.3 การขอรบัใบอนุญาต 
 แก้ไขให้ผู้สอบผ่านครบและฝึกหัดงานครบแล้วก่อนข้อบังคับน้ีใช้บังคับต้องมาขอรับ

ใบอนุญาตภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ หากไม่มาภายในเวลาหกเดือน
วิชาใดเกนิสี่ปี ต้องสอบวิชาน้ันใหม่  

 
1.4 ระยะเวลาการช าระค่าธรรเนยีม 
 แก้ไขให้ชําระได้ทั้งปี ภายในวันทาํการสุดท้ายหากไม่ย่ืนชําระภายในกาํหนดให้ย่ืนหนังสือ  

แสดงเหตุภายในกาํหนดหน่ึงเดือนนับจากพฤติการณ์น้ันสิ้นสดุลง  
 
1.5  จ านวนชัว่โมง CPD 
 แก้ไขให้เพ่ิมจํานวนช่ัวโมง CPD จากสิบสองช่ัวโมงต่อปี เป็นสิบแปดช่ัวโมงต่อปี ในฐานะที่

สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ และของ IFAC ในสากล
กาํหนดไว้สามปีเทา่กบัหน่ึงร้อยย่ีสบิช่ัวโมง เทา่กบัปีละสี่สบิช่ัวโมง   

 
1.6 กรณีใบอนุญาตส้ินผล 
 แก้ไขให้ปีที่ย่ืนคาํขอต้องย่ืนสบิแปดช่ัวโมงมาด้วยเพราะเป็นเร่ืองที่ต้องย่ืนอยู่แล้ว เม่ือสิ้นปีน้ัน

ไม่ต้องย่ืนจาํนวนช่ัวโมงสาํหรับปีน้ันอกี 
 กาํหนดบทเฉพาะกาลในกรณีใบอนุญาญสิ้นผลตามข้อบังคับเดิม เมื่อข้อบังคับน้ีมีผลบังคับ

ต้องย่ืนปีละสบิแปดช่ัวโมง เน่ืองจากสิบสองช่ัวโมงต่อปีไม่มีแล้ว แต่กาํหนดว่ากรณีใบอนุญาต
สิ้นผล  ตามข้อบังคับเดิมให้ใช้สบิสองช่ัวโมงต่อปีต่อไปอกีหกเดือนนับแต่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555112



 11 

1.7 คุณสมบติัและหลกัเกณฑข์องผูจ้ดัการอบรม 
  

 คุณสมบัติผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสมัมนา ดังน้ี 
- เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภายในที่เป็นต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมหรือการ

ประชุมสมัมนา 
- นิติบุคคลหรือหน่วยงานไม่เคยถูกเพิกถอนความเหน็ชอบมาก่อน 
- ผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันต้องไม่เป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เคยถูกเพิกถอน

การให้ความเหน็ชอบ 
- ผู้ดาํเนินการแทนต้องเป็นสมาชิก  

 การขอความเหน็ชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือสมัมนา  
แก้ไขให้ ต้องขอความเหน็ชอบโดยย่ืนคาํขอพร้อมหลักฐานและชาํระค่าดาํเนินการก่อนอบรม
ไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือน และต้องได้รับความเหน็ชอบก่อนการจัดอบรม 

 การขอความเหน็ชอบหลักสตูรและวิทยากร 
 ต้องย่ืนขอพร้อมหลักฐานและชาํระค่าดาํเนินการให้ครบถ้วนก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่าสบิห้าวัน  

 การเปล่ียนแปลงหลักสตูร 
  แก้ไขให้ย่ืนขอพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่าเจด็วัน 

 การแจ้งรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 
แก้ไขให้หลังจากที่อบรมเสรจ็แล้วต้องย่ืนแจ้งรายช่ือมาให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ภายในเจด็วัน 
 กาํหนดบทเฉพาะกาล ในกรณีเป็นผู้จัดการอบรมหรือสมัมนาอยู่เดิมหรืออยู่ระหว่างขอความ 

เห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมตามข้อบังคับเดิมให้นําข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 15) และประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชี ที่ 77/2551 มาใช้บังคับ และจะต้องดาํเนินการตามข้อบังคับใหม่ภายในหกเดือน นับแต่
ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
 
 2. ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยสมาชิก พ.ศ. .... 
 2.1 ลกัษณะตอ้งหา้มของสมาชิกสามญั 

 กรณีได้รับโทษจรรยาบรรณ   
แก้ไขให้เฉพาะถูกลงโทษจรรยาบรรณเพิกถอนเทา่น้ันที่ต้องพ้นจากสมาชิก  

 การขอสมัครสมาชิกใหม่ กรณีได้รับโทษจรรยาบรรณ 
  แก้ไขโดยต้องได้รับโทษเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หากคณะกรรมการปฏเิสธกม็ีสิทธิย่ืน
คาํขอได้อกีเมื่อพ้นหน่ึงปี นับแต่วันปฏเิสธ หากปฏเิสธอกีจะมาขอสมัครสมาชิกอกีไม่ได้  

 กรณีได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก 
  แก้ไขโดยเพ่ิมนอกจากความผิดสี่กรณี หากเป็นความเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
คณะกรรมการจะพิจารณาเพ่ิมเติมได้ 

 การสมัครสมาชิกใหม่ กรณีได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สดุ 
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 แก้ไขโดยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หากคณะกรรมการปฏเิสธกส็ามารถย่ืนคาํขอได้
อกีเม่ือพ้นหน่ึงปี นับจากวันปฏเิสธ ถ้าคณะกรรมการปฏเิสธคร้ังที่สองผู้น้ันหมดสทิธขิอสมัครสมาชิกอกี 
  
 2.2 เรือ่งอายุ 

 แก้ไขโดยไม่กาํหนดอายุสมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบไว้ 
 

 
 3. ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบติัของผู ้ ข้ึน
ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชี พ.ศ. .... 
  3.1 ลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อข้ึนทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชี 

 กรณีได้รับโทษจรรยาบรรณ 
  แก้ไขโดยต้องได้รับโทษเพิกถอนเทา่น้ัน ที่ต้องพ้นจากผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ทาํบัญชี 

 การขึ้นทะเบียนใหม่กรณีได้รับโทษจรรยาบรรณ 
  แก้ไขโดยต้องได้รับโทษเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหากคณะกรรมการปฏิเสธอีก
สามารถเข้ามาใหม่เม่ือพ้นหน่ึงปีนับแต่วันที่ปฏเิสธ หากปฏเิสธเป็นคร้ังที่สองผู้น้ันหมดสิทธิขอข้ึนทะเบียนอีก
ต่อไป 
 
 4. ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนยีน พ.ศ. .... 

 แก้ไขให้ปรับค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเป็นสองพันบาทต่อปี  
 
สมาชิกในทีป่ระชุมมีประเด็นสอบถามใหค้วามเห็นและขอ้สงัเกตดงันี้  
 

 1) ประเด็นการควบคุมผูส้อบบญัชี 
  1.1) ประเด็นการควบคุมผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินได้คนละสามร้อยรายต่อปี 
ปัจจุบันยกเลิกหรือยัง มูลนิธิ  สมาคม สหกรณ์ สหภาพแรงงาน นิติบุคคลอาคารชุด  สิ่งเหล่าน้ีสภาได้มีการ
ควบคุมผู้สอบบัญชี อย่างไรบ้าง 

การช้ีแจง  

ในเร่ืองสามร้อยราย สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑท์ี่เหมาะสม 
 
 
  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555114



 13 

2) ประเด็นขอเลือ่นการรบัรองขอ้บงัคบั 
2.1) ควรจะลงมติเล่ือนการรับรองข้อบังคับใหม่ไปเป็นการประชุมคราวหน้า และควรจัดทาํ 

คาํช้ีแจงและรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับเก่ากับข้อบังคับใหม่ในประเด็นที่มีการเปล่ียนแปลง 
รวมถึงหลักการและเหตุผลในการเปล่ียนแปลงข้อบังค้บดังกล่าวด้วย 
 

การช้ีแจง 
-ที่ปรึกษากฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเหน็ว่า เป็นสิทธิของสมาชิกในการจะลงมติเป็น

สทิธส่ิวนบุคคลในเม่ือมีสมาชิกเสนอว่าให้เล่ือน ประธานควรหารือในที่ประชุมว่าจะให้เล่ือนหรือไม่ให้เล่ือน  
-สภาวิชาชีพบัญชีฯ เหน็ว่าเป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมีความโปร่งใส

ทุกกระบวนการ จะเหน็ว่านักบัญชีจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นอันดับแรก ดังน้ันจาํเป็นต้องเร่งสร้างประสิทธิภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือเสริมสร้างให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีความเข้มแขง็และดาํรงอยู่ได้ต่อไป ซ่ึงจาก
การเข้าร่วมสมัมนากบัสภาวิชาชีพหลายแห่งในต่างประเทศในระยะเวลาหน่ึงปีที่ผ่านมาจะเหน็ข้อเปรียบเทยีบว่า
นักบัญชีไทยค่อนข้างล้าสมัยกว่านักบัญชีที่อื่นมาก 

 
3) ประเด็นการใชถ้อ้ยค า 

3.1)  ข้อ 11 บทเฉพาะกาล หน้า11 ที่กาํหนดให้ผู้ฝึกหัดงานสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
คาํถาม คือจะให้เป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญ ถ้าเติมคาํว่าสมทบไปเลยได้หรือไม่  

 
  การช้ีแจง 

 หากระบุสมาชิกสมทบ จะมีสมาชิกบางคนที่ เป็นสมาชิกวิสามัญแล้วไปฝึกหัดงาน
เพราะฉะน้ันเม่ือใส่สมทบทาํให้เขามาสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญไม่ได้ ทั้งที่เขามีสิทธิสมัคร
เป็นสมาชิกวิสามัญ เพราะฉะน้ันคาํนี้ ไม่น่าจะเติมเข้าไป  
 

3.2) หน้า 9 เร่ือง ผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา ข้อ 30 (3) นิติบุคคลหรือหน่วยงาน
ตาม (1) และ (2)  ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการให้ความเหน็ชอบการเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
มาก่อน คาํว่า “ก่อน” ไม่มีกาํหนดระยะเวลา และ (4) หน้า 10  ผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือ
หน่วยงานตาม (1) และ (2) ต้องไม่เป็นผู้แทนหรือผู้มีอาํนาจของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาที่ 
ถูกเพิกถอนการให้ความเหน็ชอบมาก่อน  ตามรัฐธรรมนูญการตัดสิทธิบุคคลในการประกอบอาชีพจะตัดสิทธิ
โดยกฏหมายเท่าน้ันตามมาตรา 43 และเท่าที่จาํเป็น และจะกระทบกระเทอืนสาระสาํคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
น้ันมิได้  มีความเหน็ตามกฎหมายว่าข้อบังคับน้ีขัดกบัรัฐธรรมนูญมาตรา 43 ประกอบมาตรา 29  
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การช้ีแจง 
 ในรัฐธรรมนูญมีข้อยกเว้นด้วย ถ้าเป็นการจัดระเบียบของวิชาชีพแต่ละวิชาชีพเพ่ือเป็นการ 

คุ้มครองประโยชน์สาธารณะตรงน้ีได้รับการยกเว้น 
 
 

3.3) ข้อ 18 เร่ืองผู้สอบบัญชี “ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ชําระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กาํหนดในข้อ 14 ให้ถือว่าใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสิ้นผล เว้นแต่จะได้ทาํหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการ
หรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย” กรณีชาํระค่าธรรมเนียมล่าช้าแปดวัน แต่ให้เลขที่ผู้สอบบัญชีใหม่ เหน็ว่า
เลขที่ผู้สอบบัญชีควรเป็นเลขที่ผู้สอบบัญชีเดิม   

 
 

 การช้ีแจง 
ตามหลักกฎหมายเมื่อใบอนุญาตสิ้นผลจะต้องมาขอใหม่ และต้องได้เลขใหม่ด้วย 
 
 

3.4)  ข้อ 5 (5) (ข) ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทาํหรือรับรองคาํว่า “รับรอง” ไม่ตรง
ตามหลักการวิชาชีพเป็นกฎหมายเก่าทั้งน้ีต้องเปล่ียนเป็นคาํว่า “แสดงความเห็นต่อ”  คาํว่า “รับรอง” ใน
พจนานุกรมราชบัณฑติยสถาน แปลว่า รับประกัน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระจะก้าวล่วงรับประกัน
งบการเงินของลูกค้าได้อย่างไร เป็นปัญหาเก่าใช้มาตั้งนานแล้วควรเปล่ียนแปลงแก้ไขใหม่ 

 
 

 การช้ีแจง 
มีทั้งสองคาํ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 “ในกรณีที่มีกฎหมาย

บัญญัติให้มีการสอบบัญชี หรือให้เอกสารใดต้องมีผู้สอบบัญชีลงลายมือช่ือรับรองหรือแสดงความเหน็ ”  
 
 

 นายก เสนอที่ประชุมพิจารณามติ 2 เร่ือง คือ เล่ือนพิจารณาให้ความเหน็ชอบหรือไม่ หากไม่เสนอจะ
พิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไปดังน้ี  
 

1. ขอให้ที่ประชุมลงมติให้เล่ือนหรือไม่เล่ือนการพิจารณาให้ความเหน็ชอบร่างข้อบังคับทั้งสี่ฉบับ
หากมติเสียงข้างมากให้เล่ือนที่ประชุมกจ็ะไม่พิจารณาว่าให้เหน็ชอบหรือไม่เหน็ชอบร่างข้อบังคับ
ต่อไป เลขาธกิารและเลขานุการ ได้แจ้งผลการลงมติให้เล่ือนหรือไม่ให้เล่ือนวาระที่ 4 ว่ามีผู้แสดง
ความประสงค์ที่จะเล่ือน 119  ท่าน ที่เหลือถือว่าไม่เล่ือน 336 ท่าน ในจาํนวนสมาชิกที่มาประชุม
วันน้ี 455 ทา่น จึงถือว่าต้องพิจารณาให้ความเหน็ชอบข้อบังคับทั้งสี่ฉบับต่อไป  

2. ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฯ จากจํานวนสมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุมรวมกับกรรมการที่อยู่บนเวทจีาํนวนสิบคนซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญแต่ไม่ได้ออกเสียงซ่ึงถือว่า
ครบองค์ประชุม การลงมติน้ีเป็นไปตามข้อตกลงเร่ิมแรกซ่ึงสมาชิกเสนอว่า ผู้ไม่ยกมือให้ถือว่าไม่
ออกเสยีงและไม่ต้องนับจาํนวน  เลขาธิการและเลขานุการได้แจ้งผลการนับคะแนนดังน้ี สมาชิกที่
ให้ความเหน็ชอบ 155 ทา่นและไม่เหน็ชอบ  43 ทา่น จึงถือว่าเสยีงข้างมากให้ความเหน็ชอบ 
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มติทีป่ระชุม 

1. ใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีทั้งสีฉ่บบั 
2. มอบหมายใหค้ณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีแกไ้ขถอ้ยค าบางค าที่ไม่ใช่สาระส าคญัของ

เนื้ อหาร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีทั้งสีฉ่บบัได ้
 

วาระที ่5 รบัทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี พ.ศ.2555 

  เลขาธิการ นาํเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงวาระที่5เกี่ยวกับการรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2555 

  อนุกรรมการร่างขอ้บงัคบั แจ้งที่ประชุมทราบว่า หลายปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญใหญ่ประจาํปี
ได้มีมติเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายอนุชาต  ชัยประภา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ซ่ึงนาย
อนุชาตฯ ยินดีรับเป็นผู้สอบบัญชีให้กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยไม่ขอรับค่าตอบแทนการสอบบัญชี ซ่ึงในที่
ประชุมใหญ่คร้ังก่อน มีการเสนอให้มีค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯด้วย  ดังน้ัน ในปีน้ี 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีการออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ที่ 12/2555เพ่ือรับสมัครและเลือกผู้สอบบัญชีเพ่ือทาํการตรวจสอบงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯประจาํปี 
2555 อย่างเปิดเผย คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ทาํหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้พิจารณาแล้วเห็นควรตามที่
คณะอนุกรรมการฯตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรแต่งตั้งนายธีรเดช  พงศ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4752 หรือนางสาววรรณวิษา  งามบัวตอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 ท่านใดท่าน
หน่ึง จากสาํนักงานสอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประจําปี 2555 โดยให้ค่าตอบแทน
จาํนวนเงิน 170,000 บาท 

 
สมาชิก :  ให้ความเห็นว่าไม่ควรนํารายช่ือมาเสนอต่อที่ประชุมรับทราบ แต่ควรเป็นการ

พิจารณาแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีมากกว่า ซ่ึงตามหลักสากลควรจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนแล้วโหวดเลือก
ลงคะแนน แต่คร้ังน้ีเป็นการรับทราบเทา่นั้น ว่าได้มีการเลือกผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แล้ว 

 

ธรรมเนียมปฏบัิติโดยหลักปฏบัิติเร่ืองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตขององค์กรต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสภาทนายความกด็ี บริษัทห้างร้านกด็ีจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มาเพ่ือขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติ ไม่ใช่เพียงแค่เพ่ือรับทราบเท่าน้ัน ดังน้ันจึงเสนอให้มีการโหวตคะแนนลงมติ
ในที่ประชุมด้วย 
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การช้ีแจง 

ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้พิจารณาประเดน็ดังกล่าวจาก พ.ร.บ.วิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 ไม่ได้มีการกล่าวถึงเร่ืองการอนุมัติหรือการรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แต่อย่างไรกต็าม
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการออกหนังสอืเชิญประชุมเป็นวาระเร่ืองรับทราบแล้ว ทั้งน้ีเหน็ว่าในการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีเป็นการตรวจสอบการทาํงานและการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการด้วย ดังน้ันจึงเหน็ควรเป็นเร่ือง
ของการอนุมัติมากกว่า เพียงแต่ได้ออกหนังสือไปก่อนแล้วแต่กไ็ม่ได้ถือเป็นการขัดต่อข้อกฏหมายแต่อย่างใด 
ในทางปฏบัิติกรรมการจึงเหน็ว่าให้มีการเหน็ชอบแทนการรับทราบ 
  

หลังจากที่ประชุมได้รับฟังการช้ีแจงในประเด็นความเห็นและข้อสังเกตข้างต้น เลขาธิการ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอให้ที่ประชุม และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี โดยขอให้ 
ยกมือเฉพาะสมาชิกที่ไม่เหน็ด้วย สมาชิกในที่ประชุมไม่มีผู้ใดยกมือ จึงถือว่าเหน็ชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประจาํปี 2555 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมเหน็ชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประจาํปี 2555 คือ 

1.นายธรีเดช  พงศ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรือ 
2.นางสาววรรณวิษา  งามบัวตอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 
จากสาํนักงานสอบบัญชีธรรมนิติ  โดยให้ค่าตอบแทนจาํนวนเงิน 170,000 บาท  

 

วาระที ่6 เรือ่งอื่นๆ 

ทีป่ระชุมไดม้ีการสอบถาม แสดงความเห็นและขอ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ สรุปไดด้งันี้  
1. ความเหน็เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี กล่าวคือ หนังสือเชิญประชุมที่

แจ้งให้สมาชิกต้องแจ้งความจาํนงเข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ หรือทางโทรสาร มีความเหน็ว่าในฐานะ
สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากไ็ด้และได้รับเป็นใบปลิวแผ่นเดียว
ไม่มีรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม และให้สมาชิกดาวน์โหลดเอกสารจากเวบ็ไซต์ ทาํให้เกิดความไม่
สะดวก สาํหรับสมาชิกที่ไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารมาศึกษาก่อนล่วงหน้าจะมีเวลาน้อยในการอ่านรายละเอียด
เอกสาร  และในการลงทะเบียนซ่ึงมีการติดสติกเกอร์ให้สมาชิกน้ันเหน็ว่าไม่เหมาะสมและเป็นการไม่ให้เกียรติ
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

 

การช้ีแจง 
เร่ืองหนังสอืเชิญประชุมเป็นเพียงเอกสารแผ่นเดียว ด้วยต้องการที่จะลดต้นทุนในการจัดทาํและ

จัดส่งให้ตํ่าลง สาํหรับการติดสติกเกอร์เพ่ือประโยชน์ในการนับจํานวนสมาชิกที่เข้าห้องประชุมซ่ึงเป็น
สาระสาํคัญในการนับจาํนวนองค์ประชุม 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555118
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2. การกาํกบัจากหน่วยงานต่างๆ สอบถามกรรมการในที่ประชุมว่า อกีนานเทา่ใดที่ผู้สอบ 

บัญชีและนักบัญชีจะไม่ต้องอยู่ภายใต้การกาํกบัของหน่วยงานกาํกบัดูแล(Regulator)ต่างๆ  
 

          การช้ีแจง 
ทุกองค์กรต่างทาํหน้าที่ของตัวเอง สภาวิชาชีพบัญชีฯ จาํเป็นต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถของ

หน่วยงานเองว่ามีเพียงพอหรือไม่ หน่วยงานที่จะพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะต้อง
พิจารณาถึงความมีอสิระด้วยเช่นกนั ทั้งน้ีได้ยกตัวอย่างของต่างประเทศที่ได้มีการตั้ง Over sight board ขึ้น โดย
เป็นการรวมผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี/สอบบัญชีและได้เลิกประกอบวิชาชีพน้ันแล้ว อย่างไรกต็าม 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างเร่งดาํเนินการ โดยระยะแรกจะจัดต้ังองค์กรอสิระที่จะดูแลงานโดยเฉพาะ 

 
3. การเปิด Facebook เสนอแนะให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ เปิด Facebook ในนามของสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ เองซ่ึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเสนอข้อมูลทุกข่าวสารที่ต้องการแจ้งสมาชิก และเป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง 

 

การช้ีแจง 
เหน็ว่าเป็นเร่ืองที่ดีจึงขอรับข้อเสนอไว้ 
 
4. การเผยแพร่ผลงานลงในเวบ็ไซด์ สมาชิกควรได้เหน็ความสาํคัญของรายงานผลการ 

ดาํเนินงาน ซ่ึงควรเผยแพร่ผลงานในเวบ็ไซด์ โดยมีประเดน็สอบถามเพ่ิมเติมดังน้ี 

- สรุปผลการดําเนินงานด้านการทาํบัญชีของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทาํบัญชี  
หน้า 15  หัวข้อแผนงานปี 2554-2557 ข้อ 5.ที่ระบุว่า ออกแบบเน้ือหาและจัดทาํคู่มือที่ช่วยในการปฏบัิติงาน 
เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และผู้ทาํบัญชีทั้งหลาย จึงได้สอบถามว่าแผนงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใด 
และมีรูปแบบเป็นอย่างไร และในข้อ 7. ที่ระบุว่า รวบรวมประเดน็คาํถาม ข้อคิดเหน็จากผู้ทาํบัญชี จะจัดทาํเป็น 
FAQ เพ่ือตอบปัญหาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ เน่ืองจากไม่ปรากฎอยู่ในผลการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการชุดน้ี แต่ไปปรากฎอยู่ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร  แต่อย่างไรกต็าม
เห็นด้วยอย่างย่ิงกับแผนงานดังกล่าวเพราะจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในการได้รับทราบถึงข้อมูลที่ได้มีการ
ซักถาม และเหน็ด้วยหากสภาวิชาชีพบัญชีฯ มี Facebook  

- สรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร หน้า 37  
ข้อ 4. รวบรวมประเดน็ปัญหาพร้อมคาํตอบจากการสัมมนาเผยแพร่บนเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯให้สมาชิก
และผู้สนใจทราบ ได้มีการเผยแพร่ไว้ในจุดใดในเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ  

- สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการสอบสวน หน้า 45 ข้อ 5. เร่ืองที่พิจารณาแล้วเสร็จ
รวม 33 รายไม่มีรายละเอียดความผิด ผลดี ผลเสีย และบทลงโทษต่อผู้ที่ถูกร้อง และเหน็ว่าควรแจ้งให้สมาชิก
ผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะที่ต้องปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพทราบด้วย 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 119
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 สมาชิกบางท่านให้ความเหน็เกียวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้านัน จะต้อง
พิจารณาถึงข้อดีข้อเสยีว่าเป็นประโยชน์อย่างไร เหน็ว่าเป็นประโยชน์ในเรืองเกียวกับการจัดการ การเตรียมการ
ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่คงไม่ได้สงวนสทิธิสาํหรับสมาชิกทีไม่ได้แจ้งล่วงหน้ามาแต่อย่างใด 

 

การชี แจง 
ประธาน:  ขอบคุณสมาชิก สาํหรับข้อคิดเห็น ส่วนว่าผลการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการ

สอบสวนว่าได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ แล้วว่ามีความผิดและมีการลงโทษอย่างไรบ้าง  
 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
ลงชือ            ประธานทีประชุม 

(นายพิชัย ชุณหวชิร) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

 
 

ลงชือ      
(นางวิไล ฉัททนัต์รัศมี) 
เลขาธกิารและเลขานุการ 

สภาวิชาชีพบัญชี 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555120



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 121



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555122



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 123



1

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555124



2

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 125
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555126



4

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 127



5

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555128
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 129
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555130
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 131
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555132
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555134



12

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 135



13

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555136



14

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 137



15

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555138



16

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 139



17

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555140



18

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 141



19

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555142



20

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 143



21

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555144



22

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 145



23

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555146



24

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 147



25

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555148



ข้อมูลสถานที่ตั้งส�านักงาน และส�านักงานสาขา 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



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

  ส่วนงานจรรยาบรรณ 02-6852587-9, 02-6852516

  ส่วนงานพัฒนาและกำ กับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี 02-6852553

  ส่วนงานทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ กด 1 หรือ 02-6852524-25, 02-6852529-30

  ส่วนงานประชาสัมพันธ์ กด 3 หรือ 02-6852572

  ส่วนงานทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กด 4 หรือ 02-6852580, 02-6852581

  ส่วนงานอบรม กด 5 หรือ 02-6852555-59, 02-6852575

  ส่วนงานบัญชีและการเงิน กด 6 หรือ 02-6852541, 02-6852544

  ส่วนงานเลขานุการและวิชาการ กด 7 หรือ 02-6852568-70, 02-6852576, 78-79

  ส่วนงานบุคคลและบริหารทั่วไป กด 8 หรือ 02-6852545, 02-6852549-51

  ส่วนงานกฎหมาย กด 9 หรือ 02-6852520

  ส่วนงานนโยบายและต่างประเทศ 02-6852591 

  ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-6852535 

  Operator กด 0

ข้อมูลสถานที่ตั้งส�านักงาน และส�านักงานสาขา 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555150



ส�านักงานสาขาขอนแก่น

ประธานสาขา :  ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย

พื้นที่ปฏิบัติการ :  ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย

  หนองบัวลำาภู เลย

สถานที่ตั้ง :  คณะวิทยาการจัดการ

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น ถนนมติรภาพ 

  อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 043-347742

โทรสาร : 043-347742

ส�านักงานสาขาชลบุรี

ประธานสาขา :  ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

พื้นที่ปฏิบัติการ :  ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง 

  ฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้ง :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยับรูพา อาคาร 60 พรรษา

  มหาราชินี 2 ชั้น 9 ห้อง 913

   ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง

  จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 038-394363

โทรสาร : 038-745900 ต่อ 2371

ส�านักงานสาขาเชียงใหม่

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

ส�านักงานสาขานครราชสีมา

ประธานสาขา :  รศ.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์

พื้นที่ปฏิบัติการ :  นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์

  ปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้ว 

สถานที่ตั้ง :  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

  เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  744 ถนนสุรนารายณ์ 

  ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 

  จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-233000 ต่อ 3630

โทรสาร : 044-258546

ส�านักงานสาขานครสวรรค์

ประธานสาขา :  นางธนพร กุศลธรรมรัตน์

พื้นที่ปฏิบัติการ  :  นครสวรรค์ พิษณุโลก อุทัยธานี 

  พิจิตร กำาแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ 

  สุโขทัย อุตรดิตถ์ ลพบุรี ชัยนาท 

  สิงห์บุรี

สถานที่ตั้ง  :  89/11 ถนนมาตุลี ตำาบลปากนำ้าโพ 

  อำาเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-226402

โทรสาร : 056-228466

ส�านักงานสาขาภูเก็ต

ประธานสาขา  :  นางจันทร์เพ็ญ พรหมจินดา

พื้นที่ปฏิบัติการ :  ภูเก็ต กระบี่ พังงา

สถานที่ตั้ง :  26/227 หมู่ 9 ถนนศักดิเดช 

  ตำาบลวิชิต อำาเภอเมือง 

  จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-526563

โทรสาร : 076-526563

ส�านักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555 151



สำ นักงานสาขามหาสารคาม

ประธานสาขา : รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ

พื้นที่ปฏิบัติการ :  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 

  นครพนม สกลนคร

สถานที่ตั้ง  :  คณะการบัญชีและการจัดการ 

  อาคาร 2 (เขตพื้นที่ในเมือง) 

  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 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 จงัหวดัสงขลา 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

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจ�าปี 2555152






