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สภาวิชาชีพบัญชีต้องปรับปรุง
มาตรฐานของประเทศไทยเพือ่ใหทั้ดเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ระบบทะเบียนออนไลน์ของ
สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการพัฒนา

อย่างสมบูรณ์เพื่อรองรับจ�านวนสมาชิก
ที่เพิ่มขึ้น ให้เกิดความสะดวกและ

ได้รับความรวดเร็วในการรับบริการ

มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมใหม่ ๆ 
ที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกอยู่เสมอ 

เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาทักษะ  

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
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ปัจจัยเหล่านีเ้ป็นตัวกระตุ้ นให้ผู้ ประกอบ

วิชาชีพบญัชีต้องต่ืนตวั เพ่ือเตรียมพร้อมรับ

กับการ เปลี่ ยนแปลงต่ า ง  ๆ  ท่ี เ กิดขึ น้ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(สภาวิชาชีพบญัชี) ในฐานะหน่วยงานของ

สมาชิกทุกท่านได้สร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสดุมา

สู่วิชาชีพบัญชีของพวกเรา เพ่ือปรับปรุง 

พัฒนา และต่อยอดความส�าเร็จเร่ือยมา 

ตลอดหลายปีมานี ้ คณะกรรมการสภา

วิชาชีพบญัชีในด้านตา่ง ๆ  คณะอนกุรรมการ

และคณะท�างานทกุชดุ ได้ร่วมกนัด�าเนินงาน

อย่างเต็มความสามารถเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยัง่ยืนของวิชาชีพบญัชีไทย ซึง่ผมขอกล่าว

ถึงภาพรวมของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

โดยสรุปดงัต่อไปนี ้

MeSSAGe FRoM tHe

PReSident (นายพิชัย ชุณหวชิร)
นายกสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชปูถมัภ์

. . .ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพื่อนำาสมาชิกทุกท่าน
ก้าวสู่ความเป็นสากล ได้รับการยอมรับ ยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ
อย่างสมบูรณ์ เนื่ องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย
ทั้งจากภายในและภายนอก
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ด้านมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สภาวิชาชีพบัญชีตระหนักอยู่เสมอว่าตราบใดท่ีคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบญัชีระหวา่งประเทศ หรือ International Accounting Standard Board (IASB) 

ยงัมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีตา่ง ๆ ออกมาตลอดเวลา สภาวิชาชีพบญัชีก็ต้อง

น�ามาปรับปรุงมาตรฐานของประเทศไทยเพ่ือให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ขณะนีส้ภาวิชาชีพบญัชีโดยคณะกรรมการ

ก�าหนดมาตรฐานการบญัชี ได้จดัท�าและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(TFRS) มาตรฐานการบญัชี (TAS) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(TFRIC) และการตีความมาตรฐานการบญัชี (SIC) ตาม IFRS Bound Volume 2012 

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศท่ีปรับปรุงนีจ้ะมีผลบงัคบัใช้กบั

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

เป็นต้นไป แต่ส�าหรับ TFRS4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั ซึง่เป็นฉบบัจดัท�าใหม่ ให้ถือ

ปฏิบตั ิ1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ส�าหรับมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินและเกษตรกรรม (TAS 41) 

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างน�ามาตรฐานดังกล่าวมาออกเป็นแนวปฏิบัติให้ได้เลือกใช้ก่อน

ส�าหรับกิจการท่ีพร้อมใช้ โดยคาดวา่จะประกาศให้น�ามาใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ทัง้นีแ้นวปฏิบตัดิงักลา่วจะเป็นเพียงทางเลือกส�าหรับกิจการท่ีมี

ความพร้อมเทา่นัน้ มิได้ถือบงัคบัใช้กบัทกุกิจการดงัเชน่มาตรฐานฉบบัอ่ืน

 

ด้านการบริการสมาชิกและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 » ระบบทะเบียนออนไลน์ของสภาวิชาชีพบญัชีได้มีการพฒันาอย่างสมบูรณ์เพ่ือ

รองรับจ�านวนสมาชิกท่ีเพ่ิมขึน้ ให้เกิดความสะดวกและได้รับความรวดเร็วในการรับ

บริการ ซึง่ขณะนีส้ภาวิชาชีพบญัชีได้มีการน�าระบบทะเบียนออนไลน์มาใช้อยา่งเตม็รูปแบบ 

ประกอบด้วยการตอ่อายสุมาชิกและผู้สอบบญัชี  การตรวจสอบสถานภาพสมาชิกและ

ผู้สอบบญัชี การเปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคลของสมาชิก การตรวจสอบหลกัสตูรและ

การแจ้งชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง (CPD) ของผู้สอบบญัชี การตรวจค้นข้อมลู

ผู้สอบบญัชีของนิตบิคุคล การแจ้งรายช่ือธรุกิจท่ีจะลงลายมือช่ือแสดงความเหน็ตอ่งบ

การเงินของผู้สอบบญัชี การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของผู้สอบบญัชีบน

เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบญัชี การตรวจสอบหลกัสตูรการศึกษาของสถาบนัท่ีสภา

วิชาชีพบญัชีรับรองระหวา่งปี 2549 – 2556 และการสมคัรหลกัสตูรอบรมสมัมนาของ

สภาวิชาชีพบญัชี

 » การให้บริการสมาชิกในสว่นการเป็นผู้ท�าบญัชีด้วยโครงการพฒันาระบบเช่ือมโยง

ข้อมูลระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยให้บริการ ณ จุด

เดียวกนั (Single Point) ส�าหรับผู้ท�าบญัชีใหมท่ี่ต้องสมคัรสมาชิก สามารถด�าเนินการ

สมคัรโดยการโอนเงินเข้าบญัชีสภาวิชาชีพบญัชี พร้อม Scan เอกสารรายละเอียดตาม

แบบท่ีก�าหนดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการให้ความร่วมมือระหวา่งกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า  และสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท�าบัญชีและช่วยลดขัน้ตอน
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ลดระยะเวลาไม่ต้องติดต่อ 2 หน่วยงาน เหลือเพียง 1 หน่วยงานเท่านัน้ ซึง่ระบบ Single 

Point ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งเตรียมการ คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2558

 » การอนมุตัิหน่วยงานผู้จดัการอบรมสมัมนา หลกัสตูรอบรมสมัมนา และการรายงาน

การพฒันาความรู้ตอ่เน่ือง  (Continuing Professional Development : CPD) ของผู้ท�า

บญัชีท่ีดแูลโดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า ก็จะมีการโอนย้ายหน้าท่ีการดแูลดงักลา่วนีม้ารวม

ท่ีสภาวิชาชีพบญัชี โดยทัง้หน่วยงานผู้ จัดอบรมสมัมนา หลกัสูตรอบรมสมัมนา จะต้อง

ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบญัชีทัง้ในส่วนของผู้สอบบญัชีและผู้ท�าบญัชี

เพ่ือสามารถใช้เป็นชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง (CPD) และผู้ท�าบญัชีสามารถแจ้ง

พฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพของผู้ท�าบญัชีท่ีหน้าเวบ็ไซต์กรมพฒันาธรุกิจการค้าตามเดมิ

แตใ่นสว่นของข้อมลูจะมีการเช่ือมไปท่ีเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบญัชี เพ่ือเป็นผู้ดแูลข้อมลู

ตรงสว่นนีต้อ่ไป โดยระบบดงักลา่วนีจ้ะแล้วเสร็จและใช้งานได้ในชว่งไตรมาสท่ี 3 ของปีนี ้

ซึง่เม่ือพร้อมท่ีจะให้บริการ สภาวิชาชีพบญัชีก็จะมีการประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป                        

หลักสูตรอบรมสัมมนา

สภาวิชาชีพบญัชีมีการพฒันาหลกัสูตรอบรมใหม่ ๆ ท่ีตรงกับความต้องการของสมาชิก

อยู่เสมอ เพ่ือเป็นทางเลือกในการพฒันาทกัษะ ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบญัชี และ

ท่ีพิเศษส�าหรับสมาชิกทุกท่านก็คือ การจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาฟรี เช่น หลักสูตร

ค�าอธิบายค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชี ส�าหรับผู้สอบบญัชีปี 2557 และการปรับตวัของผู้สอบบญัชีกบัการควบคมุ

คณุภาพการสอบบญัชี  หลกัสตูรชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  5 ฉบบั และ Update 

TFRS ปัจจบุนัและอนาคต  หลกัสตูรก้าวสู ่AEC อยา่งมัน่ใจ เป็นต้น  และในสว่นของการ

จดัหลกัสตูรอบรมสมัมนาราคาประหยดั หลกัสตูรละไม่เกิน 600 บาท ซึง่ได้แก่ หลกัสตูร

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย  หลกัสตูร

บญัญตัิ 10 ประการของนกับญัชียคุ AEC  หลกัสตูรรู้ใช้ เข้าใจงบการเงิน  หลกัสตูรเจาะลกึ

วิธีปฏิบตัิทางบญัชีด้านรายได้ส�าหรับ NPAEs หลกัสตูรเจาะลกึวิธีปฏิบตัิทางบญัชีด้าน

สนิทรัพย์ส�าหรับ NPAEs หลกัสตูรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการน�าสง่งบการเงิน 

เป็นต้น นอกจากท่ีกลา่วมานีส้ภาวิชาชีพบญัชียงัมีมาตรการปรับลดราคาหลกัสตูรอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติม  เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกทกุท่านได้รับการพฒันาการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพในราคา

ท่ีเป็นธรรม ภายใต้สทิธิประโยชน์ดี ๆ ท่ีสมาชิกทกุทา่นได้รับ ซึง่เป็นท่ีแนน่อนวา่สภาวิชาชีพ

บญัชีจะยงัคงปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรอบรมสมัมนาเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัสมาชิกทกุ

ทา่นอยูเ่สมอ

สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

ใคร่ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาชีพบัญชีร่วมกันด้วยดีเสมอมา สภาวิชาชีพบัญชีจะไม่สามารถก้าวต่อไป

ไดห้ากไมไ่ดรั้บความเช่ือมั่นและการสนบัสนนุจากสมาชิกทกุทา่น เพราะทา้ยที่สดุแลว้

พวกเราทุกคนคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มุ่งหวังจะเห็นการเติบโต เห็นความเจริญ

กา้วหนา้ของวิชาชีพที่เป็นที่รกัย่ิงของพวกเราสามารถกา้วไปขา้งหนา้อยา่งเตม็ภาคภูมิ
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•			ปลดักระทรวงพาณิชย์
•			เลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการ		
					ก�ากบัและสง่เสริมการประกอบ			

					ธรุกิจประกนัภยั

•	 	อธิบดีกรมสรรพากร	
•	 	ผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดิน	
•			ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย
•			เลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการ				
					ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

•			นายกสภาวิชาชีพบญัชี
•			ประธานสภาอตุสาหกรรม
					แหง่ประเทศไทย

•			ประธานสมาคมธนาคารไทย
•			ประธานกรรมการหอการค้าไทย
•			ผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี	2	คน
•			ผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมาย	1	คน
•			อธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้า

สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 6)

นายกสภาวิชาชีพบญัชี

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี		6	ด้าน		6	คน

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี	2	คน	ด้านกฎหมาย	1	คน

กรรมการ	5	คน

1.	ด้านการท�าบญัชี
2.	ด้านการสอบบญัชี
3.	ด้านการบญัชีบริหาร
4.	ด้านการวางระบบบญัชี
5.	ด้านการบญัชีภาษีอากร
6.	ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

แตง่ตัง้	9-15	คน	โดยความเห็นชอบ

ของท่ีประชมุใหญ่สภาวิชาชีพบญัชี

กรรมการจรรยาบรรณต้องไมด่�ารงต�าแหนง่

นายกสภาวิชาชีพบญัชี	หรือกรรมการหรือ

อนกุรรมการอ่ืนตามพระราชบญัญตันีิ ้

คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
(มาตรา 59)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 22)  

    รวม 14 คน

    รวม 17 คน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(มาตรา 32)

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(มาตรา 50)

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
(มาตรา 33)  

โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
P.8

•			ผู้ทรงคณุวฒิุ	7-11	คน
•			ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
					และสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั

•			ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า
•			ผู้แทนกรมสรรพากร
•			ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย
•			ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ
•			ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการ
					ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

    รวม 13-17 คน

    รวม 9-15 คน
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โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

สภาวิชาชีพบัญชีี

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชี 6 ด้าน

ประธานคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

1. เลขาธิการ

2. นายทะเบียน

3. เหรัญญิก

4. ประชาสัมพันธ์

5. พัฒนาวิชาชีพ

1. ด้านการท�าบัญชี

2. ด้านการสอบบัญชี

3. ด้านการบัญชีบริหาร

4. ด้านการวางระบบบัญชี

5. ด้านการบัญชีภาษีอากร

6. ด้านการศึกษา 

    และเทคโนโลยีการบัญชี

โครงสร้างการบริหาร 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ 5 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3 คน

P.9

ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
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1

2

3

4

5

6

7

8

1. นายพิชัย ชุณหวชิร 
    นายกสภาวิชาชีพบญัชี

2. นายสันติ วิลาสศักดานนท์
    อปุนายกคนท่ี 1 และประธานคณะกรรมการ
    วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหาร 
3. นายประสัณห์ เช้ือพานิช
    อปุนายกคนท่ี 2 และประธานคณะกรรมการ

    วิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี   

4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
    กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี 
5. ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ
    กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี 
6. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

    กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมาย 

7. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม

    ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

8. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
    ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี 

คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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159

10

11

12

13

14

9.  นางปริศนา ประหารข้าศึก

       ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการท�าบญัชี 
10. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
       ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบญัชี 
11.  นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ 
       ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีภาษีอากร 
12. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง
       ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษา

       และเทคโนโลยีการบญัชี

13. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 
       กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ 

       ด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี

14. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
       กรรมการและนายทะเบียน

15. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
       กรรมการและประชาสมัพนัธ์ 
16. นางกรรณิการ์ งามโสภี
       กรรมการและเหรัญญิก 

17. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
       กรรมการและเลขาธิการ 

17

16
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คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา

พัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพ
ผู้สอบบัญชี

ผู้อ�านวยการตรวจสอบภายใน

ส่วนอบรม

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

ส่วนเลขานุการ
คณะกรรมการ

ส่วนต่างประเทศ
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

และอบรม

สายงานวิชาการ

ส่วนทะเบียน
และสมาชิกสัมพันธ์

ส่วนทดสอบผู้สอบบัญชี

ส่วนก�ากับดูแล
หน่วยงานการอบรม

ส่วนบุคคล
และบริหารทั่วไป

ส่วนบัญชีและการเงิน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนกฎหมาย

ฝ่ายบริการลูกค้า
และก�ากับดูแล

ฝ่ายการเงิน
และบริหารทั่วไป

สายงานบริหารจัดการ
สายงานนโยบาย
และต่างประเทศ

โครงสร้างองค์กร 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์P.12

ส่วนประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
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สรุปผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

โครงสร้างองค์กร 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

P.13
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ด้านการท�าบัญชี
•	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

ด้านการสอบบัญชี
•	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงาน
    ของสำานักงานสอบบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
•	 คณะทำางานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ด้านการบัญชีบริหาร
•	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการวางระบบบัญชี
•	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
•	 คณะทำางานการแปล International Good Practice Guidance : IGPG

ด้านการบัญชีภาษีอากร
•	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
•	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี
•	 คณะทำางานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES)
•	 คณะทำางานการจัดการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ 
    Thailand Accounting Challenge ครัง้ที่ 2
•	 คณะทำางานออกขอ้สอบ กลั่นกรองขอ้สอบ และตดัสนิผลการแขง่ขัน การแขง่ขัน
    ตอบคำาถามทางบญัชีระดบัประเทศ Thailand Accounting Challenge ครัง้ที่ 2
•	 คณะทำางานจัดทำาวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้าน

การบัญชี
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ด้านจรรยาบรรณ
•	 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
•	 คณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
•	 คณะทำางานร่างหลักกฎบัตร (Charter) การปฏิบัติงานจรรยาบรรณ
•	 คณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ

ด้านมาตรฐานการบัญชี
•	 คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
•	 คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการร่วมเพื่อจัดทำาแนวปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทในตลาดทุน
•	 คณะทำางานศึกษาการนำาข้อกำาหนดของ TAS 41 
    เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติในประเทศไทย
•	 คณะทำางานจัดทำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
    เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
•	 คณะทำางานศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย

คณะอนุกรรมการและคณะท�างานอื่น
•	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
•	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
•	 คณะทำางานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมสัมมนา วิทยากร
    และหลักสูตร
•	 คณะทำางานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)
•	 คณะทำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน
•	 คณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
•	 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 คณะทำางานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้ข้อตกลง
    การสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี
•	 คณะอนุกรรมการประสานการบริหารสำานักงานสาขา
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การสร้างเครือข่ายและการเช่ือมโยง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว.. 
เป็นปัจจัยและแนวทางสำาคัญในการพัฒนาสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพ 
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ และได้รับการยอมรับในระดับสากล

ในช่วงปีที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1.   ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือให้บริการสมาชิกที่ เป็นผู้ทำาบัญชีในการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสภาวิชาชีพ  
บัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในอนาคตจะให้บริการ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) สำาหรับผู้ทำาบัญชีใหม่ที่ต้องสมัครเป็น

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซ่ึงจะช่วยลดขัน้ตอนและระยะเวลาจากการต้อง
ติดต่อ 2 หน่วยงาน เหลือเพียง 1 หน่วยงานเท่านัน้

2.ประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการโอนย้ายการอนุมัติหน่วยงานผู้จัดการอบรมสัมมนาหรือหลักสูตรการอบรมสัมมนา
ของผู้ทำาบัญชี และการรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (Continuing Professional Development: CPD) ของผู้ทำาบัญชีมา

ไว้ที่สภาวิชาชีพบัญชีในอนาคต

3.เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 สภาวิชาชีพบัญชี    
ซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน (Coordinating 

Committee on Services: CCS) เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำาความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement : MRA) ด้านบริการวิชาชีพบัญชี ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 โดย MRA ดังกล่าว จะอำานวยความสะดวก     
ให้นักวิชาชีพบัญชีของไทยในการเคลื่อนย้ายไปทำางานในประเทศอาเซียน และเป็นการเติมเต็มความต้องการนักวิชาชีพบัญชีเฉพาะสาขา   
ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และยกระดับคุณภาพของนักบัญชีไทยต่อไป
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สรุปผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

(คณะกรรมการ) เข้ามาบริหาร

งานสภาวิชาชีพบญัชีตัง้แต่ปลายเดือน มิถนุายน 

2554 หลงัจากได้รับการเลอืกตัง้จากท่ีประชมุใหญ่

สมาชิกสามญั มีการประชมุทกุเดือน เดือนละ 1 ครัง้

คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณะกรรมการวิชาชีพบญัชี

ทัง้ 6 ด้าน คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการ

บญัชี รวมถึงคณะอนุกรรมการและคณะท�างาน

ตา่งๆ เพ่ือด�าเนินการบริหารงานสภาวิชาชีพบญัชี

ให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าท่ี ท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 

7 แห่งพระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีตัง้ไว้

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้พิจารณา

อนุมัติแผนงานและงบประมาณการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการแต่ละด้าน ทัง้ 6 ด้าน รวมทัง้

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี และ

คณะอนกุรรมการด้านพฒันาวิชาชีพ เพ่ือให้คณะ

กรรมการแต่ละคณะด�าเนินงานโครงการ และ

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบวิชาชีพ โดย

ให้มีนกัวิชาการช่วยในแต่ละคณะ  รวมถึงให้ฝ่าย

ตา่งประเทศตดิตามความคืบหน้าของวิชาชีพบญัชี

ทุกด้านในต่างประเทศ เพ่ือสนบัสนุนการด�าเนิน

งานของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน

จัดให้มีการบริหารงานภายในสภาวิชาชีพบัญชี 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีได้อนมุตัิการปรับ

โครงสร้างการบริหารงานเพ่ือความคลอ่งตวัในการ

ปฏิบตังิานมากขึน้  

ให้มีการอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก พัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัซือ้อปุกรณ์

เครือขา่ยให้ทนัสมยัมากขึน้ ท�าให้สมาชิกประหยดั

เวลาในการตดิตอ่

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีนโยบายให้ลดอตัรา         

คา่อบรมสมัมนาทัง้ในสว่นสมาชิกและบคุคลทัว่ไป  

และพยายามกระจายความรู้สูภ่มิูภาคให้มากขึน้

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการ

ด�าเนินงานตามโครงการหรือแผนงานที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของแต่ละคณะ สรุปดงันี ้

1.ด้านการท�าบญัชี   มอบคณะกรรมการวิชาชีพ

บญัชีด้านการท�าบญัชี  เผยแพร่การใช้ระบบงาน 

My GL และ My IC ให้แก่หอการค้าไทย และ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพ่ือน�าไปเผย

แพร่ต่อให้ผู้ประกอบการ SMEs น�าไปใช้งานโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายหลังจากมีการลงนามใน

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหวา่งสภา

วิชาชีพบญัชี และสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.) นอกจากนีย้งั

เป็นสื่อกลาง ผู้ท�าบญัชีในประเดน็การจดัท�าบญัชี

และแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย ตามประกาศของ 

ป.ป.ช.  โดยมีการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้เกิดการ

ตระหนกัและสร้างความเข้าใจเร่ืองประกาศ ป.ป.ช.                          

ผา่นเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบญัชี สื่อสิง่พิมพ์และ

สือ่ออนไลน์ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง จดัอบรมให้ความรู้

เก่ียวกบัการจดัท�าและแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 

ตามประกาศของ ป.ป.ช. และเป็นตัวแทนสภา

วิชาชีพบญัชี เข้าร่วมประชมุกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ  ได้แก่ 

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุริตแหง่ชาต ิ (ป.ป.ช.) กรมพฒันาธรุกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์  และกรมส่งเสริมการส่งออก 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

2.ด้านการสอบบญัชี มอบคณะกรรมการวิชาชีพ

บญัชีด้านการสอบบญัชี เพ่ือศกึษาและตดิตามการ

เปลีย่นแปลงมาตรฐานการสอบบญัชีสากลทัง้ฉบบั

ท่ีมีการปรับปรุงและฉบบัท่ีก�าหนดขึน้มาใหม่



FAP Annual Report 2013 19

ด�าเนินการแปล/จดัท�ามาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐาน

งานสอบทาน มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ มาตรฐาน

งานบริการเก่ียวเน่ือง และแนวปฏิบัติงานสอบบัญชี

ระหว่างประเทศฉบับใหม่ของ IAASB นอกจากนีไ้ด้จัด

ท�าคู่มือมาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานงานสอบทาน 

มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่และ มาตรฐานงานบริการ

เก่ียวเน่ือง และได้เผยแพร่โดยมอบคูมื่อมาตรฐานการสอบ

บญัชี ให้สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ท่ีมีการสอน

วิชาการบญัชีทัว่ประเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัสภา

วิชาชีพบญัชี รวมจ�านวน 125 แหง่ และทบทวนมาตรฐาน

การสอบบญัชี ท่ีประกาศใช้ให้มีความสอดคล้อง และตรง

มาตรฐานการสอบบญัชีระหว่างประเทศภายใต้ IAASB 

Clarity Project  มีการเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจใน

มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัใหมซ่ึง่มีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 

2555 อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการจดัอบรมหลกัสตูร  “TSA ใหม ่

ปี 2555” ในกรุงเทพมหานครและสว่นภมิูภาค ตลอดจนมี

การเผยแพร่ความรู้เร่ืองการจดัท�ารายงานของผู้สอบบญัชี

แบบหกวรรค ซึง่เร่ิมใช้ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีการจดัอบรม

หลกัสตูร “การเขียนรายงานของผู้สอบบญัชีรูปแบบใหม่” 

ทัง้ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และจัดสมัมนา

หลกัสตูรพฒันาวิชาชีพบญัชีสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เตรียมความพร้อมทางด้านการสอบบญัชี รวมถงึจดัอบรม

เชิงปฏิบตักิาร เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความเข้าใจมาตรฐานการ

สอบบญัชี สามารถน�าไปปฏิบตัิใช้ได้อย่างถกูต้อง รวมทัง้

เผยแพร่แนวปฏิบตัแิละตวัอยา่งท่ีเป็นประเดน็ในการปฏิบตัิ

งานสอบบญัชี เชน่ ค�าชีแ้จงเร่ืองรายงานการสอบทานข้อมลู

ทางการเงินระหวา่งกาล สรุปค�าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัการ

จดัท�ารายงานของผู้สอบบญัชี และการเลือกตวัอย่างเพ่ือ

ทดสอบรายละเอียด เป็นต้น 

การมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัพฒันาการ

วิชาชีพสอบบญัชีในระดบัสากล เชน่ การเข้าร่วมประชมุท่ี

จดัโดย IFAC หรือ การแสดงความเห็นตอ่ร่างมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้องกบัวิชาชีพสอบบญัชี อาทิ Consultation paper, 

a Framework for Audit Quality และ Exposure Draft, 

Reporting on Audited Financial Statements: Proposed 

New and Revised International Standards on Auditing 

(ISAs)

การส่งเสริมการควบคุมคุณภาพส�านักงานและตดิตาม

การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สอบบญัชี ดงันี ้

มอบหมายให้คณะอนกุรรมการด้านพฒันาและควบคมุดแูล

ระบบควบคมุคณุภาพงานของส�านกังานสอบบญัชี จดังาน

ชีแ้จง อบรม สมัมนา และ workshop เก่ียวกบัมาตรฐานการ

ควบคมุคณุภาพ ฉบบัท่ี1 (TSQC1) ให้แก่กลุม่ส�านกังาน

สอบบญัชีตลาดทุน กลุ่มส�านกังานสอบบญัชีนอกตลาด

ทนุ และผู้สอบบญัชีอิสระ เพ่ือให้มีความเข้าใจมากขึน้ และ

ให้แนวทางในการปฏิบตัิตาม TSQC1  โดยได้จดัพิมพ์เผย

แพร่คูมื่อการปฏิบตังิานตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ 

ฉบบัท่ี 1 ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชีขนาดกลางและขนาด

เลก็ซึง่อ้างอิงเนือ้หาหลกัจาก Guide to Quality Control for 

Small- and Medium-Sized Practices (Third Edition) โดย

ได้รับอนญุาตให้แปลและเผยแพร่เป็นภาษาไทยจาก Inter-

national Federation of Accountants (IFAC) และแนวทาง

การปฏิบตังิานตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัท่ี 1 

ส�าหรับผู้สอบบญัชีปฏิบตังิานคนเดียว ซึง่ได้น�าความคดิเหน็

จากการจดัโครงการ การมีสว่นร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชี ใน

การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานตาม TSQC1 ส�าหรับ

ผู้สอบบญัชีปฏิบตังิานคนเดียว ท่ีจดัระหวา่งเดือนมิถนุายน

 - กนัยายน 2556  มาประกอบการจดัท�า โปรดดรูายละเอียด

เพ่ิมเตมิเก่ียวกบักิจกรรมด้านการสง่เสริมคณุภาพงานสอบ

บัญชีในรายงานของคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและ

ควบคมุดแูลระบบควบคมุคณุภาพงานของส�านกังานสอบ

บญัชี

3.ด้านการบัญชีบริหาร  สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารจัดงานมอบ

ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ ผ่านการอบรม  3 หลักสูตร 

ได้แก่ ประกาศนียบัตรโครงการอบรม CFO รุ่นท่ี 17  

ประกาศนียบตัรโครงการอบรม Young CFO รุ่นท่ี 2  และ

ประกาศนียบตัรโครงการอบรบ IR  รุ่นท่ี 2 รวมจ�านวนผู้ เข้า

อบรมกวา่ 82 คน โดยจดัในวนัเสาร์ท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2556
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ณ โรงแรม ด ิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ซึง่ภายในงาน

ได้รับเกียรติจาก คณุสนัติ วิลาสศกัดานนท์ อปุนายกสภา

วิชาชีพบญัชี เป็นผู้มอบใบประกาศนียบตัร และในปีท่ีผา่น

มาคณะกรรมการได้มีการพฒันาหลกัสตูรขึน้ใหมจ่�านวน 3 

หลกัสตูร ได้แก่ 

- หลกัสูตร Corporate Finance เพ่ือให้ผู้ สอบบญัชี และ

ผู้ท�าบญัชีมีความเข้าใจท่ีดีทางด้านการเงิน โดยมีการจดัการ

อบรมในปี 2556 จ�านวน 4 รุ่น มีผู้ เข้าอบรมกวา่ 280 คน  

- หลักสูตรตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน เป็นอีก

หลักสูตรหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถ

ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทจากงบการเงิน ซึง่จดั

อบรม 1 รุ่น มีผู้ เข้าอบรมกวา่ 150 คน

-  หลกัสตูร Business Management for Internal Audit มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ภายใน มีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน ความรู้ในหลกัการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทัง้ต้อง

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับ

โดยทัว่ไป ซึง่จดัอบรม 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ�านวน 33 คน

4.ด้านการวางระบบบัญชี มอบคณะกรรมการวิชาชีพ

บญัชีด้านการวางระบบบญัชี ให้จดัอบรมสมัมนาหลกัสตูร 

“การบริหารทางการเงินเพ่ือป้องกันการทุจริตโดยใช้

ระบบบญัชี” ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ สาขา

มหาสารคาม มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 30 คน หลกัสตูร “การ

เรียนรู้ระบบบญัชีต้นทนุอตุสาหกรรม” ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556  ณ  สาขาเชียงใหม ่มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน  154 

คน  หลกัสตูร  “Sustainability Accounting : บทบาทใหม่

ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในยคุ Global Warming”  ในวนั

ท่ี 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี             

มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 38 คน  หลกัสตูร  “COSO 2013 กรอบ

แนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ”  จ�านวน 3 รุ่น 

มีผู้ เข้าอบรมกวา่ 200 คน  หลกัสตูร “เทคนิคพืน้ฐานในการ

พฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชี” มีผู้ เข้าอบรม 53 คน  

หลกัสตูร “ระบบการป้องกนัการทจุริตกบันิติบญัชีศาสตร์  

(Forensic Accounting)” มีผู้ เข้าอบรม 66 คน  

นอกจากการด�าเนินงานด้านการจัดอบรมข้างต้นแล้วยงั  

ร่วมมือด�าเนินโครงการพฒันาบุคลากรด้านวิชาชีพบญัชี    

นกัวางระบบงาน Business System development : BSD 

กบัสถาบนัการศกึษา 2 สถาบนั อยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่

- โครงการความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ซึง่ได้เนินการไปแล้วจ�านวน 

2 รุ่น ดงันี ้รุ่นท่ี 1 จดัในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ – 27 เมษายน 

พ.ศ. 2556 จ�านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 21 คน  รุ่นท่ี 2 จดัวนั

ท่ี 13 กรกฎาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จ�านวนผู้ เข้า

ร่วมโครงการ 19 คน

- โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ซึง่ได้ด�าเนินการไปแล้วจ�านวน 2 รุ่น ดงันี ้ รุ่นท่ี 1 จดัวนัท่ี 

20 กมุภาพนัธ์ – 27 เมษายน พ.ศ. 2556 จ�านวนผู้ เข้าร่วม

โครงการ 39 คน รุ่นท่ี 2 จดัวนัท่ี 2 สงิหาคม - 9 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 จ�านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 33 คน

5.ด้านการบัญชีภาษีอากร  มอบคณะกรรมการวิชาชีพ

บญัชีด้านการบญัชีภาษีอากร ให้จดัอบรมหลกัสตูรอบรม/

สมัมนาทางด้านบญัชีภาษีอากรเพ่ิมเตมิ ดงันี ้

- หลกัสูตร การย่ืนแบบ ส.บช.3 และ ภ.ง.ด.50 เพ่ือไม่ให้

   เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิ

- หลกัสตูร เจาะลกึปัญหาภาษีเงินได้นิตบิคุคล

- หลกัสตูร เจาะลกึภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย 

- หลกัสตูร ทิศทางภาษีกบั AEC

- หลกัสตูร ก้าวทนัภาษีมลูคา่เพ่ิม

- หลกัสตูร เจาะลกึภาษีอากรส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน         

- หลกัสตูร Update ภาษีอากรและบญัชี

- หลกัสตูร ภาษีเงินได้นิติบคุคลส�าหรับกิจการท่ีได้รับการ  

   สง่เสริมการลงทนุ

- หลกัสตูร ภาษีอากรส�าหรับธรุกรรมระหวา่งประเทศ
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6.ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี มอบคณะ

กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ

บญัชีด�าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1.การก�าหนดให้มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบญัชี เป็นผู้แทน

ในการพฒันาหลกัสตูรให้แก่สถาบนัต่าง ๆ  โดยได้แต่งตัง้

ผู้แทนให้กบัสถาบนัการศกึษาท่ีขอผู้แทน จ�านวน 11 สถาบนั 

เพ่ือพฒันาหลกัสตูรตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

สูก่ารปฏิบตัติาม มคอ.1 

2.จดัสมัมนาหลกัสตูรเพ่ือเป็นกรรมการพิจารณาหลกัสตูร

การบญัชี ในวนัเสาร์ท่ี  8 มิถนุายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30  

- 16.30 น. ณ โรงแรมอะริสตัน้ สขุมุวิท 24 โดยมีผู้แทนสภา

วิชาชีพบญัชี เข้าร่วมสมัมนาจ�านวนทัง้สิน้ 32 คน

3.จัดสัมมนาหลักสูตร “Update ทิศทางและประเด็น

ส�าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” จ�านวน 2 

ครัง้ ได้แก่ ครัง้ท่ี 1 จดัสมัมนาร่วมกบัส�านกัวิชาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ระหวา่งวนัท่ี 5-6 สงิหาคม พ.ศ. 

2556 ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มีผู้ เข้าร่วมจ�านวนทัง้สิน้ 48 คน ครัง้ท่ี 2  จัดสัมมนา

ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก วนัท่ี 22 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 

4.การเดินทางไปศึกษาดงูานมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน

ด้านวิชาชีพบญัชีในตา่งประเทศ ผู้แทนจากคณะกรรมการ

วิชาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้เดิน

ทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาชีพบญัชีในปี 2556 จ�านวน 

2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวนัท่ี 24-26 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีก�าหนดการศึกษาดงูาน 3 

แหง่ ได้แก่ 1) Nanyang Technological University 2) 

Institute of Singapore Chartered Accountants: ISCA 3) 

Ernst & Young Singaporeและเขตบริหารพิเศษฮอ่งกงแหง่              

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี 11 – 13 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 โดยมีก�าหนดการศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่ 

1) The University of Hong Kong 

2)  Hong Kong Institute of Certified Public Accountants 

: CPA 3) Ernst & Young HongKong

5.การเผยแพร่ มาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศฉบบัท่ี

6 (ฉบบัปรับปรุง) เร่ือง การพฒันาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก 

– การประเมินความรู้ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ซึง่ได้ด�าเนินการแปลและได้น�าขึน้เวบ็ไซต์เรียบร้อยแล้ว

7.ด้านก�าหนดมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบญัชี 

โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีได้ปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ  2012 Edition of the Bound 

Volume of IFRSs เพ่ือให้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทยมีความเป็นสากลตลอดจนสามารถเปรียบเทียบกนั

ได้ ซึง่ในปีท่ีผา่นมาได้มีการจดัท�าและปรับปรุงประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษา เรียบร้อยแล้ว จ�านวน 31 ฉบบั 

นอกจากนีไ้ด้ด�าเนินการ  “โครงการอบรมมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทกุฉบบัส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชี

ทัว่ประเทศ(Train the trainer)” เพ่ือให้อาจารย์มหาวิทยาลยั

สามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยท่ีจดัท�าขึน้จาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้กับ

ผู้ เรียนได้อย่างถกูต้องในระหวา่งวนัท่ี 1-25 ตลุาคม พ.ศ. 

2556 จ�านวนผู้ เข้าอบรม 63 คน จ�านวน 35 มหาวิทยาลยั  

และจดัอบรมโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TFRS ผลกระทบตอ่กลุม่ธรุกิจอตุสาหกรรม ระหวา่งวนัท่ี 18

พฤศจิกายน ถงึ 9 ธนัวาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-16.30 น. 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชีฯ  มีจ�านวนผู้ เข้าอบรมทัง้สิน้ 

170 คน นอกจากนีย้งัด�าเนินการโครงการอบรมสรุปการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ TFRS ทกุฉบบั : ส�าหรับอาจารย์

ผู้ สอนวิชาบัญชี จ�านวน 4 รุ่นโดยจัดทัง้ในกรุงเทพและ

ตา่งจงัหวดั
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คณะอนกุรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบญัชีได้ด�าเนิน

การตอบข้อหารือเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีแก่หน่วยงาน

ทัง้ภาครัฐและเอกชนตลอดปีท่ีผ่านมา รวมทัง้สิน้จ�านวน 

9 ฉบับ และมีข้อหารือท่ียังค้างอยู่ระหว่างการพิจารณา

อีกจ�านวน 7 ฉบบั

8.ด้านการพฒันาวชิาชีพบญัชี    มอบคณะอนกุรรมการ

ด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี โดยคณะท�างานจดัโครงการ

ทดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย 

Dip-TFR (คณะท�างาน) เพ่ือทดสอบความรู้ของนกับญัชี

ไทยวา่มีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และสามารถ

น�าไปปฏิบตัิได้จริง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการ

รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศท่ี

จะเร่ิมมีบทบาทมากขึน้ในปี พ.ศ. 2558 เม่ือเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

ซึง่ยงัไมมี่หนว่ยงานใดจดัให้มีการทดสอบโครงการดงักลา่ว 

โดยมีการทดสอบครัง้ท่ี 1 ประจ�าปี 2556  เม่ือวนัเสาร์ท่ี       

14 กนัยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร

สภาวิชาชีพบญัชี มีผู้ ผ่านการทดสอบจ�านวน 2 ท่าน คือ 

คุณธนาดล รักษาพล และคุณสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ 

คณะท�างานได้จดัมอบใบประกาศนียบตัรแสดงความยินดี

กบัทัง้ 2 ท่าน เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคาร

สภาวิชาชีพบญัชี นอกจากนี ้ ยงัมีการพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบหนว่ยงานจดัอบรม/สมัมนา และชัว่โมงการพฒันา

ความรู้ต่อเน่ืองส�าหรับผู้ เข้าอบรมทัง้ในและต่างประเทศ 

รวมถงึรับรองหลกัสตูรพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และ

ได้จัดตัง้ส่วนงานก�ากับดูแลผู้ จัดการอบรมเพ่ือตรวจ

สอบประเมินคณุภาพและให้ค�าแนะน�าหน่วยงานผู้จดัการ

อบรม เพ่ือให้การจดัอบรมสมัมนามีคณุภาพ โดยขณะนีไ้ด้

เร่ิมด�าเนินการออกตรวจหน่วยงานผู้จดัการอบรมและให้

ค�าแนะน�าหน่วยงานจ�านวนหนึ่งแล้ว
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องค์ประกอบ
1.นางปริศนา   ประหารข้าศกึ  ประธานกรรมการ

2.นายสกิุจ   วงศ์ถาวราวฒัน์  กรรมการ

3.นายค�านงึ   สาริสระ   กรรมการ

4.นางชาริตา   ลีลายทุธ   กรรมการ

5.นางพรรณี   วรวฒิุจงสถิต  กรรมการ

6.นางสาวมณฑินี  คิว้ไพศาล  กรรมการ

7.นางวทัธยา   พรพิพฒัน์กลุ  กรรมการ

8.นายสมเกียรติ   หิรัญปัณฑาพร  กรรมการ

9.นางสาวศลุีพร   พลาชีวิน   กรรมการ

10.นางสาววิไลวรรณ  กาญจนกนัติ  กรรมการและเลขานกุาร

11.รศ.ดร.กลุภทัรา สโิรดม   ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำาบัญชี

อ�านาจหน้าที่

1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการท�าบญัชี และการประกอบ

วิชาชีพบญัชีโดยรวม

2.ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน    

ด้านการท�าบญัชี

3.สง่เสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบญัชีด้าน

การท�าบญัชี

4.สง่เสริมและให้ความรู้ รวมทัง้เสนอแนะการสร้างประสบ

การณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบญัชี เพ่ือให้สอดคล้องกบั

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน และประสานงานกบัตา่งประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด 

เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพบญัชี ภายใต้

นโยบายของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการท�า

บญัชี  ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ

ต่อสภาวิชาชีพบญัชี

7.กระท�าการอ่ืนใดตามมตท่ีิประชมุใหญ่หรือคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการท�าบญัชีมอบหมาย

นโยบายและเป้าหมาย

1.ส่งเสริมผู้ท�าบญัชีให้ปฏิบตัิตามกรอบจรรยาบรรณและ

มีธรรมาภิบาลในวิชาชีพ และการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง

2.พฒันาและยกระดบัศกัยภาพผู้ท�าบญัชีให้เป็นท่ียอมรับ

และแขง่ขนัได้ในตลาดเสรีภมิูภาคอาเซียน

3.พัฒนาผู้ ท�าบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับ

ความต้องการของแต่ละอตุสาหกรรม
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4.พฒันาศกัยภาพผู้ท�าบญัชีให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของ

มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง

5.เป็นสื่อกลางของผู้ท�าบญัชีในการจดัอบรมและกิจกรรม

ตา่ง ๆ เพ่ือประสานความรู้ สูภ่าคปฏิบตัิ

6.ส่งเสริมให้มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริม

ให้เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

7.ประสานกบัคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ท�าบญัชี

8.ดแูลผู้ท�าบญัชีให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547

แผนงานหลัก

1.พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรม สัมมนาในเชิงลึก 

เน้นภาคปฏิบตัิ และกรณีศกึษา

2.ประสาน/ร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า ส�านักงานบัญชี ผู้ ให้บริการฝึกอบรม ฯลฯ 

ในการพฒันาความรู้และคณุภาพของผู้ท�าบญัชี

3.ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านภาษี

อากรเพ่ือจัดการอบรม/workshop ในประเด็นภาษีท่ีท�า        

ไมถ่กูต้องบอ่ยครัง้

4.ประสานงานกบัคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการวาง

ระบบบญัชีเพ่ือจดัหาและพฒันาระบบสารสนเทศทางบญัชี

ท่ีตรงตามความต้องการของผู้ท�าบญัชี

5.ประสานงานกบัคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพ

บญัชี เพ่ือหาแนวทางในการสง่เสริมจรรยาบรรณของผู้ท�า

บญัชี

6.ส่งเสริมให้ผู้ ท�าบัญชีพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ และ

หมัน่ศกึษาหาความรู้ด้วยตวัเองอยา่งตอ่เน่ืองและสม�่าเสมอ

7.จดัเสวนาหรือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจบุนั

ท่ีอาจกระทบตอ่ผู้ท�าบญัชี

8.ประชุม หารือกับส�านักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี 

เพ่ือร่วมมือกนัพฒันาบริการให้ตรงตามความต้องการของ

สมาชิก

9.รวบรวมประเดน็ค�าถาม ข้อคดิเหน็จากผู้ท�าบญัชี ผา่นทาง

เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี

10.จดัท�าบทความเพ่ือแจ้งขา่วสารด้านการท�าบญัชี ผา่นทาง 

FAP Newsletter

ผลการด�าเนินงาน

1.พฒันาหลักสูตรตามความต้องการของผู้ท�าบญัชีและ

จดัการอบรมสัมมนา จ�านวน 6 หลักสูตร

1) เสวนา เร่ือง “ปัญหาการย่ืนแบบ บช.1”

2) เทคนิคการจดัท�าและย่ืนแบบ  บช.1 ให้ถกูต้องตาม  

    ประกาศ ป.ป.ช.

3) สมัมนาธรุกิจ SMEs เร่ือง “การบญัชีและการวางแผน

    ภาษีส�าหรับธรุกิจทัว่ไป รวมถงึธรุกิจเฉพาะ เชน่ ธรุกิจ      

    โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์”

4) หลกัสตูรประกาศนียบตัร Professional Controller

5) เจาะลึกประเด็น TFRS for NPAEs เปรียบเทียบกับ

    หลกัเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

6) หลกัสตูรแนวปฏิบตักิารบญัชีต้นทนุส�าหรับนกับญัชี

7) หลกัสตูร “ข้อควรระวงัในการปิดบญัชี/จดัท�างบการเงิน

    /ย่ืนภาษี”

2.เป็นส่ือกลางผู้ท�าบัญชีในประเด็นการจัดท�าบัญชี

และแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย ตามประกาศของ ป.ป.ช.

• ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้เกิดการตระหนกัและสร้างความ

เข้าใจเร่ืองประกาศ ป.ป.ช. ผา่นเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพ

บญัชี สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง

• จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัท�าและแสดงบญัชี

รายรับรายจา่ย ตามประกาศของ ป.ป.ช. ท่ีสว่นกลางของ

สภาวิชาชีพบญัชี รวม 4  ครัง้  ได้แก่

หลักสูตร สถานที่ วันอบรม

หลกัสตูรการจดัท�าและ

แสดงบญัชีรายรับราย

จา่ย ตามประกาศของ 

ป.ป.ช.

สภาวิชาชีพบญัชี 

สว่นกลาง 

22 เมษายน พ.ศ. 2556

18 กนัยายน พ.ศ. 2556

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เสวนา เร่ือง ปัญหาการ

ย่ืนแบบ บช.1

สภาวิชาชีพบญัชี 

สว่นกลาง 
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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3.เผยแพร่การใช้ระบบงาน My GL และ My IC ให้แก่

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

4.เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่

• ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ   

   ทจุริตแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.)

• กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

• กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์

5.จดัท�าบทความด้านการท�าบญัชีและเผยแพร่ข่าวสาร

ผ่านทางเวบ็ไซต์สภาวชิาชีพบญัชี และ FAP Newsletter 

ได้แก่

1) สรุปสาระส�าคญัจากการประชมุคณะกรรมการวิชาชีพ

บญัชีด้านการท�าบญัชี

2) การประสานงานกบั ป.ป.ช. ในการปรับปรุงแบบแสดง

รายการรับจา่ยรายโครงการ (บช.1)

3) เผยแพร่เอกสารเก่ียวกบัประกาศ ป.ป.ช. และคูมื่อการ

ปฏิบตัติามประกาศ ป.ป.ช

 ภาพการจดัอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัร
  Professional Controller

ภาพการจดัอบรมหลักสูตรเก่ียวกับประกาศ ป.ป.ช.
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องค์ประกอบ
1.นายประสัณห์  เชือ้พานิช ประธานกรรมการ

2.นางเกลด็นที  สสกิาญจน์ กรรมการ

3.นางสาวจฬุามณี ยอดแสง  กรรมการ

4.นางสาวชวนา  วิวฒัน์พนชาติ กรรมการ

5.นายชยักรณ์  อุน่ปิตพิงษา กรรมการ

6.นายชพูงษ์  สรุชตุกิาล กรรมการ

7.ดร.ดชิพงศ์  พงศ์ภทัรชยั กรรมการ

8.ดร.สมพงษ์  พรอปุถมัภ์ กรรมการ

9.นางสายฝน  อินทร์แก้ว กรรมการ

10.นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง กรรมการ

11.นางอบุลศรี  บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ

12.นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ กรรมการและเลขานกุาร

13.นายณฐัเสกข์  เทพหสัดนิ ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการวชิาชีพบญัชี
ด้านการสอบบัญชี

อ�านาจหน้าที่

1.สง่เสริมความสามคัคีและความเป็นปึกแผน่ในการประกอบ

วิชาชีพบญัชีในด้านการสอบบญัชี และการประกอบวิชาชีพ

โดยรวม

2.ผดงุไว้ซึง่ศกัดิศ์รีแหง่การประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการ

สอบบญัชี

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการสอบบญัชี

4.ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทัง้เสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แหง่การประกอบวิชาชีพบญัชี เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน และประสานงานกบัตา่งประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด 

เพ่ือเป็นเครือขา่ยแหง่การประกอบวิชาชีพ ภายใต้นโยบาย

ของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการสอบ

บญัชี ในการเสนอความเหน็เก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพตอ่

สภาวิชาชีพบญัชี

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมตปิระชมุท่ีประชมุใหญ่หรือคณะ

กรรมการสภาวิชาชีพบญัชี มอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี มอบหมาย

สรุปผลการด�าเนินงาน

1.พิจารณาและปรับปรุงแผนการปฏิบตัิการ (Action Plan 

in Statement of Membership Obligations (SMO)) ของ

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี เพ่ือรายงาน

แผนงานและผลการด�าเนินงานตอ่ IFAC

2. ก�ากบัคณะอนกุรรมการด้านมาตรฐานการสอบบญัชีและ

เทคนิคการสอบบัญชี  เ พ่ือศึกษาและติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการสอบบญัชีสากลทัง้ฉบบัท่ีมี
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การปรับปรุงและฉบบัท่ีก�าหนดขึน้มาใหม่ รวมถึงอนุมัติ

การแปลมาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานงานสอบทาน 

มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ มาตรฐานงานบริการเก่ียว

เน่ือง และแนวปฏิบตัิงานสอบบญัชีระหว่างประเทศฉบบั

ใหมข่อง IAASB

3.จดัท�าคู่มือมาตรฐาน

การสอบบญัชี มาตรฐาน

งานสอบทาน มาตรฐาน

งานท่ีให้ความเช่ือมั่น

และ มาตรฐานงาน

บริการเก่ียวเน่ือง (1 ชดุ 

มี 10 เล่ม) และได้เผย

แ พ ร่ โ ด ย ม อ บ คู่ มื อ

มาตรฐานการสอบบญัชี 

ให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการสอน

วิชาการบัญชีทั่วประเทศและหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องกับ

สภาวิชาชีพบัญชี รวมจ�านวน 125 แห่ง (พิมพ์  2 ครัง้ 

รวม 1,500 ชดุ)

4.ทบทวนและสอบทานมาตรฐานการสอบบญัชี ท่ีประกาศ

ใช้ให้มีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีระหวา่งประเทศภายใต้ IAASB Clarity Project 

5.เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบญัชี

ฉบบัใหม่ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2555 อย่างต่อเน่ือง

โดยมีการจัดอบรมหลักสูตร “TSA ใหม่ ปี 2555” ใน

กรุงเทพมหานครและสว่นภมิูภาค 

6.เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการจดัท�ารายงาน

ของผู้สอบบญัชีแบบหกวรรค ซึง่เร่ิมใช้ในปี พ.ศ. 2555 โดย

มีการจดัอบรมหลกัสตูร “การเขียนรายงานของผู้สอบบญัชี

รูปแบบใหม”่ ทัง้ใน กรุงเทพมหานครและสว่นภมิูภาค และจดั

สมัมนาหลกัสตูรพฒันาวิชาชีพบญัชีสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน-เตรียมความพร้อมทางด้านการสอบบญัชี

7.จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความเข้าใจ

มาตรฐานการสอบบญัชีและน�าไปปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้อง  

โดยแบง่เป็นชว่งการตรวจสอบดงันี ้

- การวางแผนการตรวจสอบ  

- การทดสอบการควบคมุ  

- การตรวจสอบเนือ้หาสาระและการเสร็จสิน้การตรวจสอบ

8.เผยแพร่แนวปฏิบัติและตัวอย่างท่ีเป็นประเด็นในการ

ปฏิบตัิงานสอบบญัชี เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีมีความเข้าใจและ

สามารถน�าไปปฏิบตัิได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ

บญัชี เชน่ ค�าชีแ้จงเร่ืองรายงานการสอบทานข้อมลูทางการ

เงินระหว่างกาล สรุปค�าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัการจดัท�า

รายงานของผู้สอบบญัชี และการเลือกตวัอยา่งเพ่ือทดสอบ

รายละเอียด เป็นต้น 

9.การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับ

พฒันาการวิชาชีพสอบบญัชีในระดบัสากล เชน่ การเข้าร่วม 

ประชุมท่ีจัดโดย IFAC หรือ การแสดงความเห็นต่อร่าง

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพสอบบญัชี อาทิ  Consultation 

paper, a Framework for Audit Quality และ Exposure 

Draft, Reporting on Audited Financial Statements: 

Proposed New and Revised International Standards 

on Auditing (ISAs)

10.การให้ความร่วมมือและชว่ยเหลอืงานด้านการสอบบญัชี

แก่หน่วยงานในประเทศท่ีเก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอเช่น

- ส�านกังานตรวจเงินแผ่นดิน-จดัอบรมและสนบัสนนุเก่ียว

กบัเทคนิคการสอบบญัชี

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย-ให้ความสนบัสนนุด้านวิชาการ

- จดั Focus Group เพ่ือรวบรวมความเหน็ตอ่ร่างรายงาน

แบบใหม ่

11.ออกข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบญัชีวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การ

รายงานและการพิจารณาการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี    

รับอนญุาต พ.ศ. 2556

12.ส่งเสริมการควบคุมคุณภาพส�านักงานและติดตาม     

การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สอบบญัชี ดงันี ้

- การจดังานชีแ้จง อบรม สมัมนา และ workshop เก่ียวกบั

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ให้แก่กลุ่ม  

ส�านักงานสอบบญัชีตลาดทุน กลุ่มส�านักงานสอบบญัชี   

นอกตลาดทนุ และผู้สอบบญัชีอิสระ เพ่ือให้มีความเข้าใจ

มากขึน้ และให้แนวทางในการปฏิบตัติาม TSQC1

- การเผยแพร่คูมื่อการปฏิบตังิานตามมาตรฐานการควบคมุ

คณุภาพ ฉบบัท่ี 1 ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชีขนาดกลาง

และขนาดเลก็ ซึง่อ้างอิงเนือ้หาหลกัจาก Guide to Quality 

Control for Small- and Medium-Sized  Practices (Third 

Edition) เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาระบบควบคมุคณุภาพ

ของส�านกังาน

13. ก�ากบัและตดิตามการปรับปรุงระบบงานบริการสมาชิก

และผู้สอบบญัชี
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องค์ประกอบ
1.นายชาญชัย   ชัยประสิทธ์ิ            ประธานอนุกรรมการ

2.นางสาวจนัทิรา  จนัทราชยัโชติ  อนกุรรมการ

3.ดร.ดชิพงศ์   พงศ์ภทัรชยั  อนกุรรมการ

4.นางธญัลกัษณ์   ศริิบ�ารุงวงศ์  อนกุรรมการ

5.นางสาวปรีณา  ย่ิงชล   อนกุรรมการ

6.นางสาวปัทมิกา  เปาอินทร์  อนกุรรมการ

7.นางสาววชัรี  วชิรธนิต   อนกุรรมการ

8.ดร.สมพงษ์  พรอปุถมัภ์  อนกุรรมการ

9.ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ�านวยชยั  อนกุรรมการ

10.นายจิรณฐั  กลูมงคลรัตน์     อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการด้าน
มาตรฐานการสอบบัญชี
และเทคนิคการสอบบัญชี

อ�านาจหน้าที่

1.ด�าเนินการแปลมาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานงาน

สอบทาน มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ มาตรฐานงาน

บริการเก่ียวเน่ือง และแนวปฏิบตัิงานสอบบญัชีระหว่าง

ประเทศฉบบัใหมท่ี่ก�าหนดโดย The International Auditing 

and Assurances Standards Board (IAASB) ของ 

International Federation of Accountants  (IFAC) และยก

ร่างมาตรฐานเหลา่นีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ในประเทศไทย

2.ปรับปรุงมาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานงานสอบทาน 

มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมั่น มาตรฐานงานบริการ

เก่ียวเน่ือง และแนวปฏิบตังิานสอบบญัชีท่ีได้มีการประกาศ

และมีผลบงัคบัใช้แล้วให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีฉบับ

ล่าสุดท่ีได้มีการปรับปรุงโดย IFAC

3.ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทาง

วิชาชีพสอบบญัชี พร้อมทัง้เผยแพร่ความรู้ให้กบัผู้ปฏิบตัิ

งานสอบบญัชีได้ทราบถึงข้อมลูและพฒันาการในวงการ

สอบบญัชี

4.ก�าหนดแนวปฏิบตัด้ิานการสอบบญัชี เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ให้ผู้ปฏิบตัิงานสอบบญัชีสามารถปฏิบตัิตามข้อก�าหนดท่ี

ส�าคญัของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานสอบบญัชี

5.ตอบค�าถามเก่ียวกบัการปฏิบตังิานสอบบญัชีและเทคนิค

การสอบบญัชี ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานสอบบญัชีได้แนวทาง

ท่ีถกูต้องและสามารถน�าไปปฏิบตัิเพ่ือแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบตังิานสอบบญัชี

6.ด�าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี

ด้านการสอบบญัชีมอบหมาย

7.แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการแทนหรือปฏิบตังิานอ่ืน

ตามท่ีคณะอนกุรรมการด้านมาตรฐานการสอบบญัชีและ

เทคนิคการสอบบัญชี มอบหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

มาตรฐานการสอบบญัชีและเทคนิคการสอบบญัชี
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สรุปผลการด�าเนินงาน

1.ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบ

บญัชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานท่ีให้ความ

เช่ือมัน่ มาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง และค�าอธิบายวิธี

ปฏิบัติงานสอบบัญชีสากลทัง้ฉบับท่ีมีการปรับปรุงและ

ฉบบัท่ีก�าหนดขึน้มาใหม่อย่างใกล้ชิด รวมทัง้ด�าเนินการ

แปลมาตรฐานเหลา่นัน้ ซึง่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวน 4 

ฉบบั ได้แก่ TSA 315 (ปรับปรุง) TSA 610 (ปรับปรุง) TSAE 

3420 และ TAPN 1000

2.จดัท�าคูมื่อในการใช้มาตรฐานการสอบบญัชี เพ่ือการตรวจ

สอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยแปลจาก Guide 

to Using International Standards on Auditing in the 

Audits of Small- and Medium-Sized Entities Volume 1 

ของ IFAC - เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบตังิาน (จดัพิมพ์ 1,000 เลม่)

3.ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงพฒันาการด้านการ

สอบบญัชี ให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพ ทางเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพ

บญัชี อยา่งตอ่เน่ือง ในหวัข้อ

• “ก้าวทนัขา่วชาวออดทิ” 

• ข่าวสารและสาระความรู้ด้านการสอบบญัชีท่ีเผยแพร่   

       โดย IFAC 

4.จดัท�าคู่มือตวัอย่างรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีน�าไปใช้เป็นแนวทางใน

การเขียนรายงาน

5.พฒันาหลกัสตูรอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านการสอบบญัชี 

และ จดัท�าแผนการจดัอบรมเก่ียวกบัการสอบบญัชีประจ�า

ปี พ.ศ.2557

6.ให้บริการตอบค�าถามเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานสอบบญัชี

และเทคนิคการสอบบญัชีแก่สมาชิกทัง้ทางโทรศพัท์และ

ทางอีเมล์
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องค์ประกอบ
1.นางสาวชวนา   ววัิฒน์พนชาต ิ          ประธานกรรมการ

2.นายชยักรณ์  อุน่ปิตพิงษา  อนกุรรมการ

3.นางสาวนงราม   เลาหอารีดลิก  อนกุรรมการ

4.นายศลิป์ชยั  รักษาพล   อนกุรรมการ

5.นายธนากร  ฝักใฝ่ผล   อนกุรรมการ

6.นางสาวจตพุร  สริิกวินกิจ  อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการดูแลงาน
บริการด้านการสอบบัญชี

อ�านาจหน้าที่

1.พิจารณาปรับปรุงงานบริการของสภาวิชาชีพบญัชี ในสว่น

ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการแก่ส�านกังานสอบบญัชี ผู้สอบบญัชี 

รับอนญุาต และผู้ขอขึน้ทะเบียนฝึกหดังานสอบบญัชีเพ่ือให้

เกิดประสทิธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ ผู้ รับบริการ

2.ประสานงานกบัคณะอนกุรรมการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สภาวิชาชีพบญัชี และ/หรือทีมพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาให้บริการ

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี e-services

3.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชีด�าเนินการ

ตามภารกิจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน

การสอบบญัชีมอบหมาย ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานบริการ

ด้านการสอบบญัชี

ผลการด�าเนินงาน

1.เสนอความเห็นและติดตามการปรับปรุงงานบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมลูผู้สอบบญัชีตัง้แต่

ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ขอขึน้ทะเบียนผู้ ฝึกหัดงาน ผู้ เข้ารับการ

ทดสอบ ผู้ขอขึน้ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ ใช้บริการ

ของสภาวิชาชีพบญัชี ได้แก่

• การให้บริการสมาชิกผา่นระบบ e-service

1.1 ระบบที่พฒันาเสร็จเรียบร้อยแล้วและใช้งานแล้ว

 - ทะเบยีนสมาชกิ Online 

ระบบสมาชิกเก็บข้อมูลสมาชิก สมัครสมาชิกได้ทาง

เคาน์เตอร์ และ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูของตวัเอง 

และ ตอ่อายไุด้ทางเวบ็ไซต์

- ทะเบยีน CPA Online

ระบบทะเบียน CPA  สามารถขึน้ทะเบียนได้ทางเคาน์เตอร์ 

และ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูของตวัเอง และ ตอ่อายุ

ได้ทางเวบ็ไซต์

- CPD Online

ระบบ CPD Online ผู้สอบบญัชีสามารถย่ืนชัว่โมง CPD   

ได้ทางเวบ็ไซต์
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- จองอบรมออนไลน์

ระบบจองอบรมออนไลน์ ผู้ เข้าอบรมสามารถเข้าดรูาย

ละเอียดการอบรม และ จองการเข้าอบรมได้ทางเวบ็ไซต์

- CPA แจ้งรายช่ือธุรกจิที่รับรองงบออนไลน์

ใช้ส�าหรับแจ้งรายช่ือธุรกิจท่ี CPA ได้รับรองผ่านทาง 

ออนไลน์

1.2 ระบบที่อยู่ระหว่างการพฒันา

- ระบบงานทดสอบ CPA

ใช้สมคัรทดสอบทางเคาน์เตอร์ และทางออนไลน์ รวมทัง้

ประมวลผลสอบผู้ ท่ีได้สอบส�าเร็จครบถ้วน ความคืบหน้า

ส่วนงานสมคัรการเข้าทดสอบหน้าเคาน์เตอร์ได้พฒันา

เสร็จแล้ว และ ก�าลงัพฒันาในสว่นการรับสมคัร Online 

ซึง่วางแผนว่าจะเสร็จในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 และ

ท�าการทดสอบ ก่อนใช้จริงในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

- ระบบงานทะเบยีนผู้ฝึกหดังาน

ใช้ส�าหรับเก็บข้อมูลการฝึกหัดงาน อยู่ในระหว่างการ

พฒันา ระบบจะแบง่พฒันาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกส�าหรับ

งานหน้าเคาน์เตอร์ก�าหนดวางแผนว่าจะเสร็จในเดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2557 และ ชว่งท่ี 2 ส�าหรับระบบออนไลน์

เพ่ือให้ผู้ ฝึกหดังานสามารถตรวจสอบข้อมลู และ สามารถ

ย่ืนข้อมลูผา่น เวบ็ไซต์ได้ก�าหนดเสร็จใน เดือน มิถนุายน 

พ.ศ. 2557

- ระบบงานสมาชกินิตบุิคคล

ใช้ส�าหรับเก็บข้อมูลสมาชิกนิติบุคคล และข้อมูลหลกั

ประกนั จะเร่ิมพฒันาในเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 และ 

ก�าหนดเสร็จในเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2557

• ให้มีการสง่ขา่วสารตา่ง ๆ  ไปถงึผู้สอบบญัชีโดยตรงผา่น  

อีเมล์ของแต่ละท่าน เช่น การออกข้อบงัคบัฉบบัใหม่ ๆ 

ของสภาวิชาชีพบญัชี 

• ผลกัดนัให้มีขา่วสารอิเลก็ทรอนิกส์ (FAP Newsletter) 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และขา่วสารตา่ง ๆ ทางวิชาชีพอยา่ง  

สม�่าเสมอและทนัตอ่เหตกุารณ์ ทัง้สมาชิก หนว่ยงานการ

ศกึษา ส�านกังานสอบบญัชี และหนว่ยงานธรุกิจตา่ง ๆ

2.ปรับปรุงงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ส�าหรับผู้สอบบญัชีให้

เป็นแบบ one stop service

3.ให้ค�าปรึกษา และแนะน�าแก่ผู้ ท่ีร้องเรียนเก่ียวกบัผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต

4.จัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นในส่วนภูมิภาคเพ่ือ

เป็นข้อมลูในการพิจารณาจดัทดสอบเป็นผู้สอบบญัชีรับ   

อนญุาตในสว่นภมิูภาค

5.ประสานงานกบัคณะกรรมการชดุอ่ืน เก่ียวกบัผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

6.เป็นตวัแทนเข้าร่วมชีแ้จงข้อเทจ็จริงตอ่กรรมการกฤษฎีกา 

ณ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา กรณีท่ีกระทรวง

ศกึษาธิการ ขอหารือ กรณีการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ในสถานศกึษาเอกชน

7.จดัท�าค�าถาม-ค�าตอบ (Q & A) หน้าเว็บไซต์ของสภา

วิชาชีพบญัชี
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องค์ประกอบ
1.นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์   ประธานอนุกรรมการ

2.นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ  อนกุรรมการ

3.นายจิรณฐั  กลูมงคลรัตน์  อนกุรรมการ   

4.นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ  อนกุรรมการ

5.นางสาวชวนา   วิวฒัน์พนชาต ิ  อนกุรรมการ

6.นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ   อนกุรรมการ

7.นายธีรศกัดิ์  ฉัว่ศรีสกลุ   อนกุรรมการ

8.นายพรชยั  กิตตปัิญญางาม  อนกุรรมการ

9.นายโสภณ   เพ่ิมศริิวลัลภ  อนกุรรมการ

10.นางวิภาวี  บณุยประสทิธ์ิ   อนกุรรมการและเลขานกุาร

11.นางปราณี  ภาษีผล   ท่ีปรึกษา

คณะอนุกรรมการดา้นพฒันา
และควบคุมดูแลระบบควบคมุ
คณุภาพงานของสำานกังาน
สอบบัญชี

อ�านาจหน้าที่

1.เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพส�าหรับ

ส�านกังานสอบบญัชีให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพ

2.เป็นตวักลางระดมบคุลากรเพ่ือชว่ยพฒันาระบบควบคมุ

คณุภาพส�านกังานสอบบญัชีขนาดกลางและเล็ก โดยมุ่ง

เน้นการน�าไปปฏิบตัไิด้จริง ทัง้นีต้้องเป็นระบบท่ีเหมาะสม

กบัขนาดและความซบัซ้อนของส�านกังานสอบบญัชี

3.จดัท�าแผนการตรวจเย่ียมเพ่ือให้ค�าแนะน�ากบัส�านกังาน

สอบบญัชีในการพฒันาระบบควบคมุคณุภาพส�านกังาน

สอบบญัชี

4.จดัท�าหลกัเกณฑ์และแนวการตรวจสอบและด�าเนินการ

ตรวจสอบระบบควบคมุคณุภาพส�านกังานสอบบญัชี

5.ประสานงานกบัหนว่ยงานก�ากบัดแูล เพ่ือก�าหนดขอบเขต

งานตรวจสอบและด�าเนินการตรวจสอบระบบควบคุม

คณุภาพส�านกังานสอบบญัชีร่วมกนั

6.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานและผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบ

บญัชี เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือพิจารณาตอ่ไป

7.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียว

กับการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ

ส�านกังานสอบบญัชี

8.แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบแทนได้หรือ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและ

ควบคมุดแูลระบบควบคมุคณุภาพงานของส�านกังานสอบ

บญัชีมอบหมายในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุคณุภาพ

ส�านกังานสอบบญัชี

9.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

มอบหมาย
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สรุปผลการด�าเนินงาน 

คณุภาพงานสอบบญัชีมีความส�าคญัอย่างย่ิงในการสร้าง

ความเช่ือมัน่ตอ่รายงานทางการเงินซึง่มีผู้ลงทนุ ผู้ใช้อยา่ง

กว้างขวาง และสง่ผลตอ่การเจริญเติบโตของตลาดทนุและ

ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  การท�างานของคณะ

อนกุรรมการชดุนี ้จงึมีเป้าหมายหลกัสองเร่ืองคือ ส่งเสริม

ให้การปฏิบตัิงานของส�านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี

มีคณุภาพ และก�ากับดแูลคณุภาพการปฏิบตังิานสอบบญัชี

ของประเทศไทยให้สอดคล้องกบัแนวทางการก�ากบัดแูลท่ี

เป็นสากล และตามภาระผกูพนัท่ีมีตอ่ IFAC ซึง่สามารถ

สรุปการด�าเนินงานตามภารกิจเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงั

กลา่วได้ดงันี ้

1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานของส�านักงานสอบ

บญัชีและผู้สอบบญัชี

ตามท่ีมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC1) มี

ผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 นัน้ ฝ่ายพฒันา

และก�ากบัดแูลคณุภาพผู้สอบบญัชี (ฝ่ายพฒันาและก�ากบั

ดแูล) ซึง่ปฏิบตัิงานภายใต้การดแูลของคณะอนกุรรมการ

ชุดนี ้ ได้ด�าเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

TSQC1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ส�านกังานสอบบญัชี

และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตโดยผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ อยา่ง

ตอ่เน่ืองตลอดปี 2556 ทัง้การจดังานชีแ้จงและอบรมเชิง

ปฏิบตัิการ  การจดัพิมพ์และเผยแพร่หนงัสือเพ่ือส่งเสริม

ความเข้าใจและให้แนวทางการปฏิบตัิงานตาม TSQC1 

แก่ส�านักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก และผู้สอบบญัชี

ปฏิบตังิานคนเดียว  เผยแพร่ขา่วสารใน Newsletter รวมทัง้

ข่าวสารพัฒนาการใหม่ในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของ

สภาวิชาชีพบญัชี เป็นต้น

จากการตอบแบบสอบถามท่ีได้รับจากผู้ เข้าร่วมงานอบรม

สมัมนาต่าง ๆ พบว่า ส�านักงานและผู้สอบบญัชีมีความ

เข้าใจเก่ียวกบั TSQC1 มากขึน้ แตย่งัอาจมีปัญหาในการ

เร่ิมต้นปฏิบตัิ ซึง่มีเหตผุลบางส่วนมาจากการขาดแคลน

ทรัพยากรบคุคล และความกงัวลในเร่ืองต้นทนุท่ีอาจเพ่ิมขึน้

ในขณะท่ีปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีพบส่วนใหญ่คือ 

มาตรฐานทางวิชาชีพท่ีออกใหม่จ�านวนมากและซบัซ้อน

มากขึน้ คา่ธรรมเนียมวิชาชีพท่ีถกูจ�ากดั และความรู้ความ

เข้าใจของผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท�ารายงานทางการเงิน  

นอกจากนัน้ยงัพบว่าส�านกังานขนาดกลางจ�านวนหนึ่งได้

เร่ิมปฏิบตัติาม TSQC1 แล้ว แตย่งัไมท่กุองค์ประกอบ และ

องค์ประกอบท่ียังไม่ได้เ ร่ิมต้นมากท่ีสุดคือ ด้านการ

ติดตามผล ซึง่การด�าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจทัง้แก่

ผู้สอบบญัชีและผู้ เก่ียวข้อง เชน่ ผู้ท�าบญัชี/ผู้ประกอบการ

ในเร่ืองเหลา่นี ้ รวมทัง้การสร้างเครือขา่ยส�าหรับส�านกังาน

สอบบญัชีนอกตลาดทนุเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

สร้างความเข้มแข็ง ก็อยู่ในแผนงานของฝ่ายพฒันาและ

ก�ากบัดแูล ท่ีจะได้ด�าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2557 ตอ่ไป
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กจิกรรม จ�านวน

อบรมการปฏิบตังิานตาม TSQC1 ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชี (ทัง้ในและนอกตลาดทนุ) 
และผู้สอบบญัชี (หลกัสตูร Basic และ Workshop)

7 ครัง้ 
(ผู้ เข้าร่วม 520 คน)

งานชีแ้จงการปฏิบตังิานตาม TSQC1  ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี
3  ครัง้ 

(ผู้ เข้าร่วม 164 คน)

โครงการอาสาสมคัรพฒันาคูมื่อการปฏิบตังิานตาม TSQC 1 ส�าหรับผู้สอบบญัชีอิสระ
ปฏิบตังิานคนเดียว

4 เดือน 
(ผู้ เข้าร่วม 35 คน)

โครงการคลนิิก TSQC1 ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สอบถามและขอค�าแนะน�าในทางปฏิบตัิ
เก่ียวกบั TSQC1 โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย

1 ครัง้

เผยแพร่หนงัสือคูมื่อการปฏิบตังิานตามระบบควบคมุคณุภาพ ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชี
ขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึง่อ้างอิงเนือ้หาหลกัจาก Guide to Quality Control for Small- and 
Medium-Sized Practices (Third Edition) โดยได้รับอนญุาตให้แปลและเผยแพร่เป็นภาษาไทย
จาก International Federation of Accountants (IFAC)

2,000 เลม่

เผยแพร่หนงัสือแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐาน TSQC1 ส�าหรับผู้สอบบญัชีปฏิบตังิานคนเดียว 2,000 เลม่

เผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ใน FAP Newsletter คอลมัน์ Audit Quality Focus ทกุเดือน

2.ส่งเสริมการก�ากับดูแลคุณภาพงานของส�านักงาน

สอบบญัชีและผู้สอบบญัชี

ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้ สอบบัญชีได้เร่ิม

พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ สอบบัญชี และส�านักงานสอบ

บญัชีเพ่ือประโยชน์ในการก�ากบัดแูล และส�าหรับแผนด้าน

การก�ากบัดแูลในปี 2557 จะเร่ิมโครงการการตรวจเย่ียม

ระบบควบคมุคณุภาพของส�านกังานสอบบญัชีโดยสมคัร

ใจเพ่ือประเมินความพร้อมของส�านกังานสอบบญัชี ในการ

ปฏิบตัติาม TSQC1 และการตรวจสอบการปฏิบตังิานของ

ผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาตามระดบัความเสี่ยงจากฐาน

ข้อมูลท่ีได้พฒันาขึน้

นอกจากนัน้ ในเร่ืองการส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแล

คณุภาพงานสอบบญัชีท่ีเป็นสากล คณะอนกุรรมการชดุนี ้

และฝ่ายพฒันาและก�ากบัดแูล ยงัมีบทบาทในการเสนอให้

คณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) 

มีการศกึษาข้อมลู และเป็นตวัแทนของสภาวิชาชีพบญัชี

ในการประชุมคณะอนกุรรมการศึกษาแนวทางการก�ากบั

ดแูลคณุภาพงานสอบบญัชีของประเทศไทย ท่ีแตง่ตัง้โดย 

กกบ. เพ่ือศึกษาการจัดตัง้หน่วยงานเพ่ือให้มีการด�าเนิน

งานท่ีเป็นอิสระในการก�ากับดูแลคุณภาพงานสอบบญัชี

ของประเทศไทยอีกด้วย

ตารางสรุปกจิกรรมด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี 
(1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557)
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คณะอนุกรรมการบริหาร
งานทดสอบการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี

ผลการด�าเนินงาน

1.ก�าหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ�า

ปี 2556 รวม 3 ครัง้ ดงันี ้ ครัง้ท่ี 24 (1/2556)  ครัง้ท่ี 25 (2/2556) และครัง้ท่ี 26 

(3/2556)

2.แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการทดสอบการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการสอบบญัชีเพ่ิมเติม

3.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือเป็นการสนบัสนนุการด�าเนินงานของคณะอนกุรรมการ

บริหารการทดสอบการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการสอบบญัชีในการก�าหนดรายละเอียด

เนือ้หาและเค้าโครงวิชาท่ีต้องทดสอบเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีของผู้ขอขึน้ทะเบียน

เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ประกอบด้วย คณะท�างานวิชาการบญัชี คณะท�างานวิชา

การสอบบญัชี และคณะท�างานวิชากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพ

สอบบญัชี

4.พิจารณาและก�าหนดรายละเอียดเนือ้หาและเค้าโครงของวิชาท่ีต้องทดสอบ

เก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  7  รายวิชา 

5.แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ์ผลการทดสอบ ครัง้ท่ี 24 (1/2556)  

ครัง้ท่ี 25 (2/2556)  และครัง้ท่ี 26 (3/2556)
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วชิาที่ทดสอบ
ครัง้ที่ 24 (1/2556) ครัง้ที่ 25 (2/2556) ครัง้ที่ 26 (3/2556)

ผู้เข้าทดสอบ 
(ราย)

ผู้สอบผ่าน 
(ราย)

ผู้เข้าทดสอบ 
(ราย)

ผู้สอบผ่าน 
(ราย)

ผู้เข้าทดสอบ 
(ราย)

ผู้สอบผ่าน 
(ราย)

1. การบัญชี 1 961 94 1243 27 1091 287

2. การบัญชี 2 518 94 802 140 645 91

3. การสอบบัญชี 1 479 67 531 65 680 109

4. การสอบบัญชี 2 238 47 335 81 436 76

5. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
    ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

435 108 649 198 711 181

6. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
    ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

566 84 899 154 895 47

7. การสอบบญัชีท่ีประมวลผลโดย    
    คอมพิวเตอร์

389 146 390 94 397 91

คณะอนุกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสอบบัญชี

ผลการด�าเนินงาน

1.ด�าเนินการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจ�าปี 2556  รวม 3 ครัง้ ซึง่สรุปผลได้ ดงันี ้

2.มีจ�านวนผู้ผา่นการทดสอบสะสมครบทกุรายวิชา ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ในการทดสอบครัง้ท่ี ครัง้ท่ี 24 (1/2556)  

ครัง้ท่ี 25 (2/2556)  และครัง้ท่ี 26 (3/2556) รวมจ�านวนทัง้สิน้ 208 ราย
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องค์ประกอบ
1.นางสาวชวนา   ววัิฒน์พนชาต ิ          ประธานคณะท�างาน

2.นางอนจิุต  แก้วร่วมวงศ์  คณะท�างาน

3.นายชยักรณ์  อุน่ปิตพิงษา  คณะท�างาน

4.นายชาญชยั  ชยัประสทิธ์ิ  คณะท�างาน

5.นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ  คณะท�างาน

6.นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก  คณะท�างาน

7.นางสาวศิวภรณ์ ถนอมศริิศลิป์  คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

อ�านาจหน้าที่

1.ศึกษาและพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ ขอขึน้

ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

2.วางหลกัเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัขิอง

ผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และเสนอต่อ

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน

การสอบบญัชีมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

จดัให้มีการประชมุเป็นรายเดือน เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง

คณุสมบตัิของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

จากการประชุมท่ีผ่านมาได้มีการพิจารณากลัน่กรองเพ่ือ

เสนอให้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต จ�านวน 

206 ราย 

- ตัง้แตว่นัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2556 ถงึ วนัท่ี 31 สงิหาคม 

พ.ศ. 2556 จ�านวนทัง้สิน้ 87 ราย

- ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถงึ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 จ�านวนทัง้สิน้ 64 ราย

- ตัง้แตว่นัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถงึ วนัท่ี 10 มกราคม 

พ.ศ. 2557 จ�านวนทัง้สิน้ 11 ราย

- ตัง้แตว่นัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึ วนัท่ี 9 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 จ�านวนทัง้สิน้ 44 ราย
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องค์ประกอบ
1.นายสันต ิ            วลิาสศักดานนท์ ประธานกรรมการ

2.นางสาวจิราพร  ขาวสวสัดิ์              กรรมการ

3.นางดนนูาถ              สวุรรณานนท์              กรรมการ

4.นายทวีศกัดิ์  แก้วรัตนปัทมา              กรรมการ

5.นายธนะชยั  สนัตชิยักลู  กรรมการ

6.นางนารี  วงษ์มณี   กรรมการ

7.นางนิสา  จินดาสมบตัเิจริญ  กรรมการ

8.นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  กรรมการ

9.นายพิชิต  ลีละพนัธ์เมธา  กรรมการ

10.นางสาวภทัรลดา สงา่แสง   กรรมการ

11.นางสาวศนัสนีย์ กมัพลานวุตัร  กรรมการ

12.นางสทุธารักษ์  ปัญญา   กรรมการ

13.นายวิโรจน์   สตธิโรปกรณ์  กรรมการ

14.นางวารุณี  ปรีดานนท์  กรรมการและเลขานกุาร

15.รศ.ดร.กลุภทัรา สโิรดม   ท่ีปรึกษา

16.รศ.ดร.พส ุ  เดชะรินทร์  ท่ีปรึกษา

17.ดร.ศรายธุ  แสงจนัทร์  ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร

อ�านาจหน้าที่

1.สง่เสริมความสามคัคีและความเป็นปึกแผน่ในการประกอบ

วิชาชีพบญัชี ในด้านการบญัชีบริหาร และการประกอบ

วิชาชีพโดยรวม 

2.ผดุงไว้ซึ่งศกัดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบญัชีในด้าน

การบญัชีบริหาร 

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการบญัชีบริหาร 

4.สง่เสริมและให้ความรู้ รวมทัง้เสนอแนะการสร้างประสบ

การณ์แหง่การประกอบวิชาชีพบญัชี เพ่ือให้สอดคล้องกบั

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน และประสานงานกบัตา่งประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด 

เพ่ือเป็นเครือขา่ยแหง่การประกอบวิชาชีพ ภายใต้นโยบาย

ของสภาวิชาชีพบญัชี 

6.เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการบญัชี

บริหาร ในการเสนอความเหน็เก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ

ตอ่สภาวิชาชีพบญัชี 

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่หรือ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหารมอบหมาย
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เป้าหมาย
• เผยแพร่การบญัชีบริหารท่ีน�าเสนอข้อมลูเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการตดัสนิใจของผู้บริหาร

• พฒันานกับญัชีบริหารให้เป็นทัง้นกัวิชาการข้ามศาสตร์

และนกัปฏิบตั ิ

• เป็นศนูย์กลาง ให้ค�าปรึกษาด้านบญัชีบริหารแก่ผู้ท�าบญัชี

และผู้ประกอบการ 

สรุปผลการด�าเนินงาน

1.งานมอบใบประกาศนียบตัร 3 หลักสูตร

สภาวิชาชีพบญัชี   จัดงานมอบใบประกาศนียบตัรให้แก่

ผู้ผา่นการอบรม 3 หลกัสตูร ได้แก่ ประกาศนียบตัรโครงการ

อบรม CFO รุ่นท่ี 17 ประกาศนียบัตรโครงการอบรม 

Young CFO รุ่นท่ี 2  และประกาศนียบตัรโครงการอบรบ 

IR  รุ่นท่ี 2 รวมจ�านวนผู้ เข้าอบรมกว่า 82 คน โดยจัดใน

วนัเสาร์ท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม  ด ิเอมเมอรัลด์ 

ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คณุสนัต ิ

วิลาสศักดานนท์ อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบ

ใบประกาศนียบัตรและกล่าวปาฐกถาแสดงความยินดี

แก่ผู้ผา่นการอบรมทกุทา่น

2.หลักสูตรใหม่

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 

(คณะกรรมการ) ได้พฒันาหลักสูตรการอบรมขึน้ใหม่ 

จ�านวน 3 หลักสูตร ดงันี ้

• หลักสูตร Corporate Finance 

คณะกรรมการจัดให้มีการอบรมหลักสูตร Corporate 

Finance ส�าหรับนกับญัชีและผู้สอบบญัชีสร้างความเข้าใจ

ท่ีดีทางด้านการเงิน โดยเฉพาะการคิดมลูค่าปัจจบุนัและ

อนาคตในด้านการประกอบธุรกิจ เพ่ือเลือกแหล่งเงินทนุ

ท่ีเหมาะสมกบัองค์กรและท�าให้สามารถประเมินโครงการ

ลงทุนได้เป็นอย่างดีก่อนการตดัสินใจลงทุนโดยจดัอบรม 

จ�านวน 4 รุ่น ในปี 2556 ดงันี ้

รุ่นท่ี 1 จดัในวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภา

วิชาชีพบญัชี มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 79 คน

รุ่นท่ี 2  จดัในวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภา

วิชาชีพบญัชี  มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 48 คน

รุ่นท่ี 3  จดัในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ อาคาร

สภาวิชาชีพบญัชี  มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 79 คน

รุ่นท่ี 4  จัดในวนัท่ี  22 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ณ อาคาร

สภาวิชาชีพบญัชี  มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 76 คน 

• หลักสูตรตรวจสุขภาพกจิการผ่านงบการเงนิ

หลกัสตูรตรวจสขุภาพกิจการผา่นงบการเงินมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือให้สามารถประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท

จากงบการเงินได้ โดยจัดอบรมในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี มีผู้ เข้าอบรม

จ�านวน 158 คน

• หลักสูตร Business Management for Internal Audit 

หลักสูตร Business Management for Internal Audit 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ภายใน  มีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน ความรู้ในหลกัการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทัง้

ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยทัว่ไป  โดยจดัอบรมในวนัพฤหสับดีและวนัศกุร์

ท่ี 7 - 8 และ 14 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (หลกัสตูร 4 วนั) 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 33 คน

3.หลักสูตรเดมิ

นอกจากหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตรข้างต้นที่คณะ

กรรมการได้พัฒนาขึน้แล้ว ยังคงด�าเนินงานจัด

อบรมอย่างต่อเน่ืองในหลักสูตรเดมิ 5 หลักสูตร ดงันี ้

• โครงการประกาศนียบตัร CFO ครัง้ที่ 17

โครงการประกาศนียบตัร CFO  ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ซึ่งได้รับความ

สนบัสนุนเป็นอย่างดีจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จงึได้ด�าเนินการโครงการ

นีอ้ยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือให้ CFO เป็นผู้ ท่ีมีความรอบรู้สามารถ

ปฏิบตังิานผสมผสาน เทคนิคในการบริหารงาน (Integrator)

ในบทบาทของมืออาชีพด้านการเงินและการบญัชี  เพ่ือชว่ย

งานผู้บริหารสงูสดุขององค์กรในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่

ธรุกิจ ผู้ ถือหุ้น และบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องและโครงการนี ้

จะสามารถให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานใน

หน้าท่ีของ CFO ได้เป็นอยา่งดีย่ิง ในขณะเดียวกนัเป็นการ

สร้างเครือขา่ย CFO หรือผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการเป็น CFO 

ขององค์กรตา่ง ๆ ในประเทศได้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะก่อให้

เกิดมูลค่าเพ่ิมทัง้ในระดบัองค์กร กลุ่มธุรกิจ และระดบั

ประเทศโดยจดัอบรมในวนัศกุร์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ถงึวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2556 (หลกัสตูร 8 วนั) ณ ห้อง

บอลรูม โรงแรม S31 ถนนสขุมุวิท 31 และโรงแรมแลนด์มาร์ค 

ถ.สขุมุวิท มีผู้ เข้าอบรม จ�านวน 34 คน 
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• โครงการอบรมประกาศนียบตัร Young CFO รุ่นที่ 2 

(Young CFO Certification Program)

โครงการอบรมประกาศนียบตัร Young CFO เน้นการเสวนา

ระหว่างกลุ่มเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  

เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมุ่งพฒันาผู้บริหารระดบักลางของ

องค์กรต่าง ๆ ในการบริหารงานองค์กร  เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความเหน็ มมุมอง และประสบการณ์รวมถงึการวิเคราะห์

กรณีศกึษาจากตวัอย่างท่ีเกิดขึน้จริงในธุรกิจ รวมถึงมีการ

เข้าเย่ียมชมดงูานในบริษัทชัน้น�า โดยจดัอบรมในวนัศกุร์ท่ี 

7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ณ ห้องอบรม ชัน้ 8 ถนนสขุมุวิท 21 ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี

โดยมีผู้บริหารด้านบญัชีและการเงินขององค์กรต่าง ๆ 

เข้าร่วมอบรมจ�านวน 22 คน

• หลักสูตรงบประมาณเพื่อการวางแผน และท�าก�าไร 

หลกัสตูรนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมความรู้ ความเข้าใจเก่ียว

กบัแนวคิดการจดัท�างบประมาณเพ่ือการวางแผน รวมถึง

วิธีการในการจัดท�างบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธิผล โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้

และประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยน

ความเหน็ในการอบรมหลกัสตูรนี ้ มีการจดัอบรมจ�านวน 3 

รุ่น ดงันี ้

รุ่นท่ี 1  จดัในวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2556  ณ อาคารสภา

วิชาชีพบญัชี  มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 45 คน

รุ่นท่ี 2  จัดในวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ อาคาร

สภาวิชาชีพบญัชี  มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 56 คน

รุ่นท่ี 3  จดัในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ อาคาร

สภาวิชาชีพบญัชี  มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 60 คน

•  โครงการอบรมนักลงทนุสัมพนัธ์มืออาชีพ 

(IR Professional Certification Program) รุ่นที่ 2 โครงการ

อบรมนีก้ลุ่มเป้าหมายคือนักลงทุนสมัพนัธ์  วตัถุประสงค์

เพ่ือสร้างความเข้าใจในเร่ืองกลยทุธ์ขององค์กร สภาวะการ

ลงทนุในตลาดการเงิน ตลาดทนุ และมีทกัษะในการสื่อสาร

เป็นอยา่งดี โดยจดัอบรมในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ถึงวนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

ถนนรัชดาภิเษก มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 28 คน

• หลักสูตร CEO/CFO Conference ครัง้ที่ 2

สภาวิชาชีพบญัชีได้เชิญผู้บริหารระดบัสงูจากองค์กรชัน้น�า

ระดับประเทศเพ่ือร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านการ

ก�าหนดกลยทุธ์ระดบัองค์กรและสร้างความเข้าใจการน�าไป

ปฏิบัติใช้ในรูปแบบองค์กรต่าง ๆ โดยจัดอบรมขึน้ในวัน

พฤหสับดีท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 7 

โรงแรมโซฟิเทล สขุมุวิท 21 มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 148 คน   

4.หลักสูตร In house  มีดงันี ้

คณะกรรมการได้ด�าเนินงานจดัอบรมภายใน (In house) 

แก่บริษัทเอกชน 2 แห่ง ดงันี ้

1.หลกัสตูร Management Accounting for Non-Financial 

Executives ครัง้ท่ี 1 (บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน))  

จดัอบรมในวนัท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม มิราเคลิ

แจ้งวฒันะ มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 25 คน

2.หลกัสตูร Management Accounting for Non-Financial 

Executives ครัง้ท่ี 2 (บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน))  

จัดอบรมในวนัท่ี 9 -11 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ณ ศูนย์ฝึก

อบรมโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี (บมจ.ไออาร์พีซี 

จ.ระยอง) มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน 25 คน

3.หลกัสตูร Management Accounting (บริษัท น�า้ตาล

มิตรผล จ�ากดั) จดัอบรมในวนัท่ี 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2556  ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 2  มีผู้ เข้าอบรม

จ�านวน 40 คน

5.การจัดท�าบทความเพื่อแจ้งข่าวสารด้านการบัญชี

บริหาร ผ่านทาง FAP Newsletter และเว็บไซต์สภา

วชิาชีพบญัชี
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องค์ประกอบ
1.นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี     ประธานกรรมการ

2.นายอนวุฒัน์    จงยินดี     รองประธานกรรมการ

3.รศ.บญุสวาท    พฤกษิกานนท์    กรรมการ

4.รศ.นิพนัธ์    เหน็โชคชยัชนะ     กรรมการ

5.รศ.ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ     กรรมการ

6.นางสาวมนชัญา   ศรีพนัล�า     กรรมการ

7.รศ.ดร.วชันีพร    เศรษฐสกัโก     กรรมการ

8.รศ.วิสาข์    หงษ์ศริิรัตน์  กรรมการ

9.นายศรชยั    วงศ์หิริวตัร  กรรมการ

10.นางสาวสวาสด์ิวดี   อนมุานราชธน     กรรมการ

11.ดร.สวุจัชยั    เมฆะอ�านวยชยั    กรรมการ 

12.นางสวุิมล    กลุาเลศิ   กรรมการ

13.นางกฤษณา    เอ่ียมวรสมบตัิ  กรรมการและเลขานกุาร

14.นางมณีรัตน์    ตริไพรวงษ์  ท่ีปรึกษา

15.นางสาวศิราภรณ์   จฬูเศรษฐ์ภกัดี  ท่ีปรึกษา

16.ดร.วีระ    วีระกลุ      ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี

อ�านาจหน้าที่

1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบญัชี และการ

ประกอบวิชาชีพโดยรวม

2.ผดงุไว้ซึง่ศกัดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบญัชีด้านการ

วางระบบบญัชี

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบญัชี

4.ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทัง้เสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน องค์กรวิชา

ชีพอ่ืน และประสานงานกบัต่างประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด 

เพ่ือเป็นเครือขา่ยแหง่การประกอบวิชาชีพ ภายใต้นโยบาย

ของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตัวแทนของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการวาง

ระบบบญัชี ในการเสนอความเห็นเก่ียวกบัการประกอบ

วิชาชีพตอ่สภาวิชาชีพบญัชี

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่สภา

วิชาชีพบัญชีหรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบ

หมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบญัชีมอบหมาย
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เป้าหมาย
เพ่ือพฒันานกับญัชีและบุคลากรให้มีคณุสมบตัิและความ

สามารถเป็นนกัวางระบบงานท่ีมีความเข้าใจลกัษณะธุรกิจ 

สามารถเลือกระบบปฏิบตัิงานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กบัการด�าเนินงานของธรุกิจได้ โดยมุง่เน้นท่ีวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเป็นหลกั พร้อมทัง้พฒันามาตรฐาน

และแนวปฏิบตัท่ีิดีในการวางระบบงาน

นโยบาย

เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงได้ก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินงานไว้ ดงันี ้

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและ

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) โดยสามารถ

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ 

ตัง้แต่ต้นจนจบได้อย่างเป็นระบบและสามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

2.เพ่ิมขีดความสามารถของนกัวางระบบงานในการสื่อสาร

และการหาข้อเท็จจริงเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์

ออกแบบ หรือน�าระบบงานท่ีตรงตามความต้องการใช้งาน

ของธุรกิจและมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีมาใช้ให้เหมาะ

สมกบัลกัษณะธรุกิจ

3.พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับใช้มาตรฐานและแนว

ปฏิบตัท่ีิดีในการวางระบบงาน

วิสัยทัศน์
เพ่ือพฒันานกับญัชีและผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั

งานวางระบบให้เป็นนักวางระบบงานมืออาชีพในระดับ

สากล

แผนงานหลัก
1.ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการก�าหนดหลักสูตรเพ่ือ

พฒันาบคุลากรด้านวางระบบงาน

2.พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรการวางระบบเฉพาะ

อุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจค้าปลีก และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

3.จดัให้มีการอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหวา่งนกัวางระบบงาน

4.จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้ และให้ค�าปรึกษาในการวาง

ระบบงานนอกสถานท่ี (Information System Clinic) และ

รวบรวมเป็นฐานความรู้เพ่ือพฒันาเป็นตวัอย่างแก่ธุรกิจอ่ืน

ตอ่ไป

5.ร่วมกบัส�านกังานสาขาเพ่ือพฒันาและเผยแพร่องค์ความ

รู้เก่ียวกบัการวางระบบงานท่ีดีและทนัสมยัให้กบันกับญัชี

ผู้บริหาร  ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบังานวางระบบ 

และสถาบนัการศกึษาในภมิูภาค 

6.พฒันาและเผยแพร่มาตรฐานและแนวปฏิบตัิท่ีดีในการ

วางระบบงาน

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบญัชี (คณะ

กรรมการ) ได้ด�าเนินการพฒันาส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปฏิบตัิ

งานทัง้ด้านระบบบญัชี และการควบคมุภายในท่ีดีแก่นกั

บญัชี ผู้สอบบญัชี และผู้บริหารทกุระดบัในทกุอตุสาหกรรม 

เพ่ือให้องค์กรมีระบบงานท่ีนา่เช่ือถือ มีการควบคมุภายใน

อย่างเหมาะสม และสามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ

บญัชีและระบบงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ต่อการน�าไปปฏิบัติ ทัง้นีไ้ด้จัดอบรมสัมมนาในหลักสูตร

ดงัตอ่ไปนี ้

1.การจดัอบรมสัมมนาหลักสูตร “Accounting System Clinic” 

• หลกัสตูร“การบริหารทางการเงินเพ่ือป้องกนัการทจุริต

โดยใช้ระบบบัญชี” โดยการอบรมจัดขึน้ในวันท่ี 20 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ สาขามหาสารคาม วิทยากร

โดยคุณลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี และ คุณศิราภรณ์         

จฬูเศรษฐ์ภกัดี ผู้ เข้าอบรมจ�านวน 30 คน ณ โรงแรม    

ตกัศลิา จ.มหาสารคาม

• หลักสูตรสัมมนา“การ เ รียน รู้ ระบบบัญชี ต้นทุน

อุตสาหกรรม” โดยการอบรมจัดขึ น้ในวัน ท่ี  1     

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ สาขาเชียงใหม ่วิทยากรโดย

รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ ผู้ เข้าอบรมจ�านวน 

154 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

2. การจดัหลักสูตรอบรมที่สภาวชิาชีพบญัชี

• การจดัอบรมสัมมนาหลักสูตร “การวางระบบบญัชี

ต้นทุนอุตสาหกรรม” หลกัสูตรเต็ม 2 วนั โดยมีเนือ้หา

เน้นการบรรยาย 1 วนัและเชิงปฏิบตัิ (WORKSHOP) 

1 วนั ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเลือกสมคัร เตม็หลกัสตูร

2 วนัหรือเลือกสมคัรวนัใดวนัหนึง่ได้ จดัอบรมหลกัสตูรนี ้

จ�านวน 3 รุ่น ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี  ดงันี ้
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รุ่น วันที่จดัอบรม
จ�านวนผู้เข้า

อบรม (คน)

รุ่นที่ 1 หลักสูตรเตม็ 2 วัน 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  30

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 1 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 3

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 2 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 9

รุ่นที่ 2 หลักสูตรเตม็ 2 วัน 14-15 กันยายน พ.ศ. 2556 46

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 1 14 กันยายน พ.ศ. 2556 14

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 2 15 กันยายน พ.ศ. 2556 13

รุ่นที่ 3 หลักสูตรเตม็ 2 วัน 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2556  44

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 1 14  ธันวาคม พ.ศ. 2556 11

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 2 15  ธันวาคม พ.ศ. 2556 20

• การจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “Sustainability 

Accounting : บทบาทใหม่ของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี

ในยุค Global Warming”

จดัอบรมในวนัท่ี 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ณ อาคารสภา

วิชาชีพบัญชี ผู้ เข้าอบรมจ�านวน 38 คน โดยมีเนือ้หา

เป็นการบรรยาย 2 วนัและดงูานสถานท่ีจริง 1 วนั ด้านการ

ผลติและการจดัการสิง่แวดล้อมของโรงงานผลติและแปรรูป

อาหาร บริษัทในเครือเบทาโกร จงัหวดัลพบรีุ

• การจดัอบรมสัมมนาหลักสูตร “COSO 2013 กรอบ

แนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด”

ตามท่ี COSO ได้ปรับปรุงกรอบแนวทางระบบการควบคมุ

ภายในใหม่เม่ือ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จึงได้จดัอบรม

สมัมนาเพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้แก่องค์กรต่างๆ

ในการประยกุต์ใช้ให้ทนัมาตรฐานสากล หลกัสตูรเน้นการ

สมัมนาหลกัสตูร 2 วนั บรรยายทฤษฎีและหลกัการ 1 วนั 

และเชิงปฏิบัติ (WORKSHOP) เน้นผู้ เข้ารับการอบรม

สามารถเลือกสมัครเต็มหลักสูตร 2 วันหรือเลือกเฉพาะ

หลกัสตูรบรรยายภาคทฤษฎีวนัแรกได้ หลกัสตูรนีจ้ดัอบรม 

3 รุ่น ณ โรงแรม อะริสตัน้ สขุมุวิท 24 ดงันี ้

• การจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร  “เทคนิคพืน้ฐานใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่น 2/56” 

ณ อาคารสภาวชิาชีพบญัชี

•   การจัดอบรมหลักสูตร ระบบการป้องกันการทุจริต

กับนิตบิญัชีศาสตร์ 

นิติบญัชีศาสตร์ (Forensic Accounting) เป็นเทคนิคสมยั

ใหม่ในการรวบรวมหลกัฐานทางการเงินและการบญัชีเพ่ือ

ใช้ประโยชน์ในเชิงกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับการตรวจสอบ

ทุจริต  และเม่ือน�ามาพฒันาร่วมกบั Data Mining System 

จนเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือป้องกนัการทจุริต ให้สามารถ

ทราบปัจจยัเสี่ยงของการทจุริตได้ จงึได้จดัอบรมในวนัท่ี 13 

ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี  ผู้ เข้าอบรม

จ�านวน 66 คน 

• การวางระบบงานธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างความ

ส�าเร็จของธุรกจิ

การเรียนรู้การวางระบบค้าปลกีท่ีเป็นมาตรฐานสากล ท�าให้

ทราบถงึระบบธรุกิจท่ีทนัสมยัของผู้น�าธรุกิจ และสามารถน�า

ไปประยกุต์ตอ่ยอดธรุกิจ การสร้างความเข้าใจหลกัการธรุกิจ

ค้าปลกี ระบบบริหารตลอดหว่งโซอ่ปุทาน  กลยทุธ์การจดัการ

สนิค้าเพ่ือสร้างก�าไรแบบยัง่ยืน  และเพ่ือระบปัุจจยัหลกัการ

ส�าคญัของระบบค้าปลีก การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานท่ี

ท�าให้ระบบค้าปลีกประสบความส�าเร็จ  ได้จดัอบรมในวนัท่ี

13-14 มีนาคม พ.ศ. 2557  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

มีเข้าอบรมจ�านวน 31 คน

รุ่น วันที่จดัอบรม
จ�านวนผู้เข้า

อบรม (คน)

รุ่นที่ 1 หลักสูตรเตม็ 2 วัน 20-21 กันยายน พ.ศ. 2556 58

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 1 20  กันยายน พ.ศ. 2556 27

รุ่นที่ 2 หลักสูตรเตม็ 2 วัน 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 49

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 1 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 26

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 2 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 3

รุ่นที่ 3 หลักสูตรเตม็ 2 วัน
30 พฤศจิกายน และ 

15 ธันวาคม พ.ศ. 2556
32

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 1 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 13

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 2 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 9

รุ่น วันที่จัดอบรม
จ�านวนผู้เข้า

อบรม (คน)

รุ่นที่ 1  หลักสูตรเตม็ 2 วัน 28-29 กันยายน พ.ศ. 2556  36

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 1 14  กันยายน  พ.ศ. 2556 6

หลกัสตูรยอ่ยวนัท่ี 2 15  กันยายน  พ.ศ. 2556 11
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3.การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา

คณะกรรมการได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) 

ในโครงการพฒันาบุคลากรด้านวิชาชีพบญัชีนกัวางระบบ

งาน Business System Development : BSD กบัสถาบนั

การศกึษา 2 สถาบนัดงันี ้

1.โครงการความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ซึง่ได้ด�าเนินการไป

แล้วจ�านวน 2 รุ่น ดงันี ้

2.โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

 ซึง่ได้ด�าเนินการไปแล้วจ�านวน 2 รุ่น ดงันี ้

4.การจดัท�าบทความเพื่อแจ้งข่าวสารด้านการวางระบบ

บัญชี ผ่านทาง FAP Newsletter และเว็บไซต์สภา

วิชาชีพบญัชี

รุ่น วันที่จดัอบรม
จ�านวนผู้เข้า
อบรม (คน)

รุ่นท่ี 1 20 กุมภาพันธ์ - 27 เมษายน พ.ศ. 2556  39

รุ่นท่ี 2 13 กรกฎาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 33

รุ่น วันที่จดัอบรม
จ�านวนผู้เข้า
อบรม (คน)

รุ่นท่ี 1 20 กุมภาพันธ์ - 27 เมษายน พ.ศ. 2556 21

รุ่นท่ี 2 2 สิงหาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 19
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องค์ประกอบ
1.ดร.สุวัจชัย  เมฆะอ�านวยชัย  ประธานคณะท�างาน

2.นางกฤษณา  เอ่ียมวรสมบตัิ  คณะท�างาน

3.รศ.นิพนัธ์  เหน็โชคชยัชนะ  คณะท�างาน

4.รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ  คณะท�างาน

5.นางสาวมนชัญา ศรีพนัล�า   คณะท�างาน

6.รศ.วิสาข์  หงษ์ศริิรัตน์  คณะท�างาน

7.นางสาวสวุิมล  กลุาเลศิ   คณะท�างาน

8.นางสาวจิรารัช  พิพฒัน์นราพงศ์  คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานการแปล 
International Good 
Practice Guidance : IGPG

อ�านาจหน้าที่

1 . ด� า เ นินการแปลแนวปฏิบัติ ท่ี ดี ระหว่างประเทศ 

(International Good Practice Guidance : IGPG) 

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ด้านการวางระบบบญัชี

3.ด�าเนินการเผยแพร่ แนวปฏิบตัท่ีิดีฉบบัภาษาไทยท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ

วางระบบบญัชี

4.ด�าเนินการอ่ืนใดก็ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน

การวางระบบบญัชีมอบหมาย

เป้าหมาย

เ พ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่แนวปฏิบัติ ท่ี ดีระหว่าง

ประเทศ (International Good Practice Guidance : 

IGPG) เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการวางระบบงานโดยการแปล

และจดัท�าเป็นฉบบัภาษาไทย

แผนงานหลัก

ด� า เ นิ น ก า ร แ ป ล แ น ว ป ฏิ บัติ ท่ี ดี ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

International Good Practice Guidance : IGPG) 

เ ร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกับการวางระบบงานและการจัดท�า

เป็นฉบับภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ฉบับที่ จะด�าเนินการจัดท�าและเผยแพร่ภายในปี 

2557 จ�านวน 4 เร่ือง

1.Evaluating and Improving Internal Control in  

  Organizations

2.Evaluating and Improving Governance in  

  Organizations

3.Defining and Developing an Effective Code   

  of Conduct for Organizations

4.Evaluating and Improving Internal Costing in 

  Organizations
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องค์ประกอบ
1.นางจนัทมิา  สิริแสงทกัษิณ  ประธานกรรมการ

2.นายชชูาต ิ  รอดทอง   กรรมการ

3.นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์  กรรมการ

4.นางทศันา  ชตูวิิศทุธ์ิ   กรรมการ

5.นางสาวนงราม    เลาหอารีดลิก  กรรมการ

6.นางสาวพรเพญ็  เอือ้ปิยะชาติ  กรรมการ

7.นางสาวเพญ็ศรี  สธีุศานต์   กรรมการ

8.นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  กรรมการ

9.นายสมบรูณ์  วีระวฒิุวงศ์  กรรมการ

10.ดร.สาธิต  ผอ่งธญัญา  กรรมการ

11.นางสาวสชุาดา กรวิทยาศลิป  กรรมการ 

12.นางชลลดา  ฟวูฒันศลิป์  กรรมการและเลขานกุาร

13.นายชมุพร  เสนไสย   ท่ีปรึกษา

14.นางทิพย์ภาพร เกิดผล   ท่ีปรึกษา 

15.นางสาวน�า้ทิพย์  รุ่งโรจน์ดี   ท่ีปรึกษา 

16.ดร.พนิต  ธีรภาพวงศ์  ท่ีปรึกษา 

17.นางสาวเพญ็สขุ สงัฆสบุรรณ์  ท่ีปรึกษา 

18.นายสมพงษ์  ตณัฑพาทย์  ท่ีปรึกษา 

19.นายสาโรช  ทองประค�า  ท่ีปรึกษา

20.นายอมรศกัดิ์  พงศ์พศตุม์  ท่ีปรึกษา  

21.นายอวยพร  ตนัละมยั  ท่ีปรึกษา 

22.ดร.อาทิตย์  ศรัทธาวรสทิธ์  ท่ีปรึกษา

23.นายแอนโทน่ี  วิเศษ โลห์  ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร 

อ�านาจหน้าที่

1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการบญัชีภาษีอากร และการ

ประกอบวิชาชีพโดยรวม 

2.ผดุงไว้ซึ่งศกัดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบญัชีในด้าน

การบญัชีภาษีอากร

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการบญัชีภาษีอากร 

4.ส่งเสริมและให้ความรู้รวมทัง้ เสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน  และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร

อ่ืนใด เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ ภายใต้

นโยบายของสภาวิชาชีพบญัชี 

6.เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการบญัชี

ภาษีอากร ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการประกอบ

วิชาชีพตอ่สภาวิชาชีพบญัชี
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7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมตปิระชมุท่ีประชมุใหญ่หรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีภาษีอากรมอบหมาย

นโยบาย
• ด�าเนินการปรับลดข้อแตกตา่งระหวา่งบญัชีและภาษีอากรให้มากท่ีสดุ

• ศกึษาและเผยแพร่ระบบภาษีอากรของประเทศในกลุม่อาเซียนให้สมาชิกรับทราบ

• ให้บริการในเร่ืองของปัญหาภาษีอากรแก่สมาชิก

• ให้บริการประมวลรัษฎากรออนไลน์และปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัตามสรรพากร

ล�าดับ หลักสูตร วันที่จดั
จ�านวนผู้เข้า

อบรม (คน)

1
การยื่นแบบ ส.บช.3 และ ภ.ง.ด.50 
เพื่อไม่ให้เกดิปัญหาในทางปฏบิตัิ

รุ่นท่ี 1/56  วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2556 55

2 เจาะลึกปัญหาภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
รุ่นท่ี 1/56 วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
รุ่นท่ี 2/56 วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2556

75
81

3 เจาะลึกภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย
รุ่นท่ี 1/56 วนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2556
รุ่นท่ี 2/56 วนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2556

81
102

4 ทิศทางภาษีกับ AEC วนัท่ี 11 มิถนุายน พ.ศ. 2556 104

5 ก้าวทนัภาษีมูลค่าเพิ่ม
รุ่นท่ี 1/56 วนัท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2556
รุ่นท่ี 2/56 วนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2556

53
112

6
เจาะลึกภาษีอากรส�าหรับผล
ประโยชน์พนักงาน 

รุ่นท่ี 1/56 วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2556
รุ่นท่ี 2/56 วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2556

76
107

7 Update ภาษีอากรและบัญชี
รุ่นท่ี 1/56 วนัท่ี 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
รุ่นท่ี 2/56 วนัท่ี 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

38
105

8
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลส�าหรับกจิการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ

รุ่นท่ี 1/56 วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
รุ่นท่ี 2/56 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

71
119

9

ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ

หลักสูตรเต็ม รุ่นท่ี 1/56 วนัท่ี 6-7 สงิหาคม พ.ศ. 2556 46

หลกัสตูรท่ี 1 9

หลกัสตูรท่ี 2 12

หลักสูตรเต็ม รุ่นท่ี 2/56 วนัท่ี 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 67

หลกัสตูรท่ี 1 21

หลกัสตูรท่ี 2 11

10

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี: หลักบญัชี
และภาษีความเหมือนที่แตกต่าง

หลักสูตรเต็ม รุ่นท่ี 1/56 วนัท่ี 16-17 ตลุาคม พ.ศ. 2556 158

หลกัสตูรท่ี 1 40

หลกัสตูรท่ี 2 26

หลักสูตรเต็ม รุ่นท่ี 2/56 วนัท่ี 17-18 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 167

หลกัสตูรท่ี 1 27

หลกัสตูรท่ี 2 38

แผนงานหลัก
1.คณะกรรมการวิชาชีพบญัชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร ได้

ด�าเนินการจัดการอบรมเพ่ือ

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ืองภาษีอากร ประเด็น

ปัญหาภาษีอากรต่าง ๆ โดย

สรุปดงัตาราง

2.อยู่ ระหว่างแต่งตัง้คณะ

ท� า ง า น โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า

กฎหมายภาษีอากรในกลุ่ม

ประเทศประชาคมอาเซียน 

เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายภาษี

อากรของประเทศต่าง ๆ ใน

กลุม่ประเทศ AEC ให้พร้อม

กับการเร่ิมต้นของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนผา่นเวบ็ไซต์

สภาวิชาชีพบญัชี

3.มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 

เร่ือง Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA)  

ผา่นเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี

4.อยูร่ะหวา่งการติดตอ่ข้อมลู

เพ่ือ Link ข้อมูลภาษีจาก 

website บริษัทท่ีปรึกษาภาษี

อากร ทัง้ไทยและตา่งประเทศ 

5.จัดท�าบทความเพ่ือแจ้ง

ขา่วสารด้านการบญัชีภาษีอากร 

ผ่านทาง FAP Newsletter 

และเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี
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องค์ประกอบ
1.รศ.ดร.วรัิช  อภเิมธีธ�ารง  ประธานกรรมการ

2.ดร.เกียรตนิิยม  คณุตสิขุ   กรรมการ

3.ผศ.ดร.ขวญัสกลุ เตง็อ�านวย  กรรมการ

4.ดร.คณิตศร  เทอดเผา่พงศ์  กรรมการ

5.ดร.ฐิตาภรณ์  สนิจรูญศกัดิ์  กรรมการ

6.นางณฐพร  พนัธุ์อดุม  กรรมการ

7.ดร.ณฐัชานนท์  โกมทุพฒิุพงศ์  กรรมการ

8.นางสาวดารารัตน์ สขุแก้ว   กรรมการ

9.รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อตุสาหะวาณิชกิจ กรรมการ 

10.นายวิชยั  กิตตวิิทยากลุ  กรรมการ  

11.ผศ.สมชาย  ศภุธาดา   กรรมการ

12.ผศ.สมใจ  จนัทร์เตม็  กรรมการ

13.นายโสภณ  บณุยรัตพนัธุ์  กรรมการ

14.นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์  กรรมการ

15.ผศ.ดร.เกรียงไกร บญุเลศิอทุยั  กรรมการและเลขานกุาร

16.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ท่ีปรึกษา

17.นางดารินทร์  หยกไพศาล  ท่ีปรึกษา

18.นายสภุทัร  จ�าปาทอง  ท่ีปรึกษา

19.นางอรสา  ภาววิมล   ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี
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อ�านาจหน้าที่

1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการ

บญัชี และการประกอบวิชาชีพโดยรวม

2.ผดงุไว้ซึง่ศกัดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบญัชีด้านการ

ศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

4.ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทัง้เสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แหง่การประกอบวิชาชีพบญัชี เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน และประสานงานกบัตา่งประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด 

เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพภายใต้นโยบาย

ของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตัวแทนของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการ

ศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีในการเสนอความเห็นเก่ียว

กบัการประกอบวิชาชีพตอ่สภาวิชาชีพบญัชี

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่หรือ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

มอบหมาย

นโยบายและเป้าหมาย
- สนับสนุนและร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาเพ่ือพฒันา

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ทกุฝ่ายท่ีใช้ข้อมลูทางการบญัชีเพ่ือการตดัสนิใจ ทัง้นีใ้ห้

ก้าวทนัตอ่ความเปลี่ยนแปลง

• ทางเทคโนโลยี

• ทางเศรษฐกิจ

• การค้าและอตุสาหกรรม

• ตลาดการเงิน

- สร้างกลไกและโอกาสให้คณาจารย์น�าองค์ความรู้มาใช้

ในภาคปฏิบัติจริง เพ่ือน�าประสบการณ์กลับไปพัฒนา

แผนการสอน

แผนงานหลัก

1.จัดประชุมหารือกับตัวแทนคณาจารย์ของสถาบันการ

ศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในการก�าหนด

กรอบหลกัสตูรบญัชีบณัฑิตท่ีเปิดกว้าง เพ่ือการพฒันาให้

ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง

2.จัดการชีแ้จงให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา

การบญัชี

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา (กลุ่ม

อาจารย์ กลุม่นกัศกึษา)

4.จัดอบรมผู้ แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือเป็นกรรมการ

พฒันาหลกัสตูรสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ

ผลการด�าเนินงาน

1.การก�าหนดให้มีผู้แทนจากสภาวชิาชีพบญัชี เพื่อเป็น

ผู้แทนในการพฒันาหลักสูตรให้แก่สถาบนัต่างๆ 

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยี

การบญัชี (คณะกรรมการ) ได้แต่งตัง้ผู้แทนให้กบัสถาบนั

การศึกษาท่ีขอผู้ แทน จ�านวน 19 สถาบัน เพ่ือพัฒนา

หลกัสตูรตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองมาตรฐาน

คณุวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี สูก่ารปฏิบตัิ

ตาม มคอ.1 สถาบนัการศกึษาท่ีประสงค์จะเปิดสอนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี 

ควรด�าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรระดบั

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ

อย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร 

อยา่งน้อย 2 คน กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุหรือผู้ เช่ียวชาญใน

สาขาวิชาการบญัชีจากบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 

และผู้ แทนท่ีได้ รับการแต่งตัง้จากสภาวิชาชีพบัญชี

อย่างน้อย 1 คน เพ่ือด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา

วิชาการบญัชี

2.จัดสัมมนาหลักสูตรเพื่อเป็นกรรมการพิจารณา

หลักสูตรการบญัชี

คณะกรรมการได้จดัสมัมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบญัชี ครัง้ท่ี 

2 เพ่ือให้หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์การ

เป็นผู้ แทนสภาวิชาชีพบญัชี ท�าความเข้าใจร่วมกัน และ

มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเม่ือได้รับแต่งตัง้จากสภาวิชาชีพ

บัญชี ให้เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรแก่สถาบันการ
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เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบุษราคมั ชัน้ 1 โรงแรม

อะริสตัน้ สขุมุวิท 24 โดยมีผู้แทนสภาวิชาชีพบญัชี เข้าร่วม

สมัมนาจ�านวนทัง้สิน้ 32 คน

3.จัดสัมมนาหลักสูตร “Update ทิศทางและประเด็น

ส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ร่วม

กับส�านักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการร่วมกบัส�านกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยั

วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดอบรม

หลกัสตูร “Update ทิศทางและประเดน็ส�าคญัของมาตรฐาน

และรายงานทางการเงิน มาตรฐานการศกึษาสากลด้าน

การบัญชีและการเปิดเสรีอาเซียน ผลกระทบต่อวงการ

วิชาชีพบญัชีในประเทศไทย” ในระหวา่งวนัท่ี 5-6 สงิหาคม

พ.ศ. 2556 ณ ห้องตมุปัง ชัน้ 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั

วลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช เ พ่ือมุ่งพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรด้านการสอนในวิชาการบญัชีใน

ภาคใต้ตอนบน การจัดสัมมนาได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดีโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัมนาจ�านวนทัง้สิน้ 48 คน

4.การเดินทางไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและหน่วย

งานด้านวชิาชีพบญัชีในต่างประเทศ

ตัวแทนคณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน

วิชาชีพบัญชีในปี 2556 จ�านวน 2 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์  ระหว่างวนัท่ี 24 - 26 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 ศกึษาดงูาน 3 แหง่ ได้แก่ 

1) Nanyang Technological University 

2) Institute of Singapore Chartered Accountants: 

ISCA 

3) Ernst & Young Singapore

เขตบริหารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ศกึษาดูงาน 

3 แห่ง ได้แก่ 

1) The University of Hong Kong 

2)  Hong Kong Inst i tu te of  Cert i f ied Publ ic 

Accountants : CPA 

3) Ernst & Young Hong Kong 

เพ่ือให้ทราบถงึบทบาทของหน่วยงานด้านวิชาชีพบญัชีท่ีมี

ตอ่การศกึษาของประเทศ การรองรับการเปิดเสรีประชาคม

อาเซียน การก�ากบัดแูลด้านคณุภาพตา่ง ๆ การศกึษาการ

วดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ การจูงใจให้ผู้ ส�าเร็จการศึกษา

ท�างานในสายวิชาชีพบัญชี ฯลฯ โดยคณะกรรมการ 

ได้พิจารณาแล้วว่าการศึกษาดงูานนีจ้ะท�าให้สภาวิชาชีพ

บญัชีได้รับข้อมลูข่าวสารล่าสดุ ตลอดจนมีโอกาสในการ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมลูและแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับ

พฒันาการด้านการศึกษา เพ่ือน�ามาปรับใช้และพฒันา

สภาวิชาชีพบญัชี รวมทัง้ร่วมรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้

ในปัจจุบนัเก่ียวกับการน�ามาตรฐานการศึกษาไปปฏิบตัิ

พร้อมแนวทางแก้ไข
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5.เผยแพร่มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ

คณะกรรมการ ได้เผยแพร่มาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศ ฉบบัท่ี 6 (ฉบบัปรับปรุง) เร่ือง การพฒันาทาง

วิชาชีพระยะเร่ิมแรก–การประเมินความรู้ความสามารถ

เย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ ท่ีแปลแล้วเสร็จขึน้เว็บไซต์

เรียบร้อยแล้ว 

6.จดัสัมมนาหลักสูตร “Update ทศิทางและประเดน็

ส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ” ร่วมกับ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสาร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวัดพษิณุโลก

คณะกรรมการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

และการสื่อสาร มหาวิทยาลยันเรศวร  จังหวดัพิษณุโลก 

ได้มีการจดัอบรมหลกัสตูร “Update ทิศทางและประเดน็

ส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ในวันท่ี 

22 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง BEC 3303 คณะบริหารธรุกิจ 

เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการ

บญัชีให้กบัอาจารย์ในสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ ในกลุ่ม 9 

จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและบุคลากรในสายวิชาชีพ

บญัชีทัว่ไป รวมถงึนิสติของภาควิชาการบญัชี ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชีและการจัดท�างบการ

เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามข้อก�าหนดใหม่ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ รวมทัง้ต้องการเตรียม

ความพร้อมให้กับผู้ ท่ีอยู่ในสายอาชีพบญัชีและนิสิตของ

ภาควิชาการบัญชีก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 

2558 การจัดสมัมนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมี

ผู้สนใจเข้าร่วมสมัมนาจ�านวนทัง้สิน้ 77 คน
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องค์ประกอบ 
1.ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั  ประธานอนุกรรมการ

2.ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา  อนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.ประวฒัน์ เบญญาศรีสวสัดิ์  อนกุรรมการ

4.ดร.สมชาย  เลศิภิรมย์สขุ  อนกุรรมการ

5.ดร.สนีุย์รัตน์  วฒิุจินดานนท์  อนกุรรมการ

6.นางสาวดารารัตน์ สขุแก้ว   อนกุรรมการและเลขานกุาร

7.นางสาวสาวิตรี  สมบรูณ์จนัทร์  ผู้ชว่ยเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชี

อ�านาจหน้าที่

1.พิจารณากลัน่กรองปริญญา หรือประกาศนียบตัร หรือ

วุฒิอ่ืนเทียบเท่าปริญญาสาขาวิชาการบญัชีของสถาบนั

การศกึษาตา่ง ๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน

การศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี พิจารณารับรองตอ่ไป

2.ด�าเนินการตา่ง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน

การศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีมอบหมาย

แผนงานหลัก
1.การกล่ันกรองหลักสูตรให้แก่สถาบนัการศกึษา 

คณะอนกุรรมการกลัน่กรองปริญญาหรือประกาศนียบตัร

ในวิชาการบญัชี (คณะอนุกรรมการ) ได้ให้การรับรอง

หลกัสตูรแก่สถาบนัการศกึษาในประเทศ จ�านวนรวม 63 

หลกัสตูร จาก 51 สถาบนั ทัง้นี ้ในการรับรองของสภาวิชาชีพ

บญัชี จะแบง่ออกเป็น 2 สว่น 

สว่นท่ี 1 พิจารณารับรองปริญญาตรีในวิชาการบญัชีของ

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการรับสมัครเป็น

สมาชิกสามญัสภาวิชาชีพบญัชี

สว่นท่ี 2 พิจารณาขอขึน้ทะเบียนฝึกหดังานและสมคัรเข้า

รับการทดสอบเพ่ือเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ โดยจะ

ต้องเป็นหลกัสตูรวิชาการบญัชีท่ีเคยศกึษา และสอบผ่าน 

8 รายวิชา คือ การบัญชีขัน้ต้น/ชัน้ต้น และการบัญชี

ขัน้กลาง/ชัน้กลาง 3 รายวิชา  การบญัชีขัน้สูง/ชัน้สูง 2 

รายวิชา  การบัญชีต้นทุน 1 รายวิชา การสอบบัญชี 1 

รายวิชา และการภาษีอากร 1 รายวิชา มีหน่วยกิตอย่าง

น้อยวิชาละ 3 หนว่ยกิต

2.การรับรองวุฒกิารศกึษาเป็นรายบุคคล 

คณะอนกุรรมการ ได้ให้การรับรองวฒิุการศกึษาเป็นราย

บุคคลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวม 16 คน ทัง้นี ้

ในการรับรองของสภาวิชาชีพบญัชี วา่มีคณุสมบตัคิรบเพ่ือ

1) ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ฝึกหดังานเข้ารับการทดสอบเป็น

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้

2) ขอสมคัรเป็นสมาชิกสามญั ของสภาวิชาชีพบญัชีได้
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องค์ประกอบ
1.ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.ขวญัสกลุ เตง็อ�านวย  คณะท�างาน

3.ดร.คณิตศร  เทอดเผา่พงศ์  คณะท�างาน

4.นางณฐพร  พนัธุ์อดุม  คณะท�างาน

5.ดร.ณฐัชานนท์  โกมทุพฒิุพงศ์  คณะท�างาน

6.ผศ.สมชาย  ศภุธาดา   คณะท�างาน

7.นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์  คณะท�างาน

8.นางสาวสาวิตรี  สมบรูณ์จนัทร์  คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานการแปล
มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ (IES)

อ�านาจหน้าที่

1.ด�าเนินการแปลมาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศ และเผยแพร่ฉบบัภาษาไทย

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี

ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยี

การบญัชีมอบหมาย

แผนงานหลัก 

คณะท�างานฯ ได้แปลมาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศแล้วเสร็จ จ�านวน 1 ฉบบั คือ 

ฉบบัท่ี 6 (ฉบบัปรับปรุง) เร่ือง การพฒันาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก - การประเมินความรู้

ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และก�าลงัด�าเนินการแปล ฉบบัท่ี 1, 5 และ 7
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องค์ประกอบ
1.ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.ขวญัสกลุ เตง็อ�านวย  รองประธานคณะท�างาน

3.นางณฐพร  พนัธุ์อดุม  รองประธานคณะท�างาน

4.ดร.คณิตศร  เทอดเผา่พงศ์  คณะท�างาน

5.ดร.ณฐัชานนท์  โกมทุพฒิุพงศ์  คณะท�างาน

6.นางสาวดารารัตน์ สขุแก้ว   คณะท�างาน

7.ดร.สมชาย  เลศิภิรมย์สขุ  คณะท�างาน

8.ผศ.สมใจ  จนัทร์เตม็  คณะท�างาน

9.นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์  คณะท�างาน

10.นางสาวสาวิตรี สมบรูณ์จนัทร์  คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานการจัดการแข่งขัน
ตอบคำาถามทางบญัชีระดับประเทศ 
Thailand Accounting 
Challenge ครัง้ที่ 2

อ�านาจหน้าที่

1.วางแผน เตรียมการ และด�าเนินการจดัการแขง่ขนัตอบ

ค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยี

การบญัชี

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน

การศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีมอบหมาย

แผนงานหลัก
คณะท�างานการจดัการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบั

ประเทศ Thailand Accounting Challenge ครัง้ท่ี 2 (คณะ

ท�างาน) ได้วางแผน เตรียมการ และด�าเนินการจัดการ

แข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ  “Thailand

Accounting Challenge ครัง้ที่  2 ประจ�าปี 2556” เม่ือ

วนัเสาร์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมและ

กระตุ้ นให้เห็นบทบาทส�าคัญของเทคโนโลยีท่ีมีต่อการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการ

ศึกษา ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรการบญัชีในด้านการประกัน

คณุภาพการศกึษาและนิสตินกัศกึษามีโอกาสในการแสดง

ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ืองานบญัชี โดยเป็น

แนวทางการสร้างผลงานนกัศกึษา ตามมาตรฐานคณุภาพ

การศกึษา
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ให้นิสตินกัศกึษาได้มีเวทีในการแสดงออก ซึง่ความรู้ความ

สามารถทางบญัชี เข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนต่างสถาบนั 

สามารถน�าความรู้ท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตัิได้ 

เสริมสร้างความสามัคคี และการท�างานร่วมกันเป็นทีม 

โดยมีสถาบนัท่ีเข้าร่วมแข่งขันทัง้สิน้ 64 สถาบนั 126 ทีม 

ซึง่ผลการแขง่ขนั 6 ทีมสดุท้าย เป็นดงันี ้

- รางวัลชนะเลิศอันดบั 1  

  ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 1 

  ได้แก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 2  

  ได้แก่  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 3 

  ได้แก่ มหาวิทยาลยับรูพา 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 4 

  ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย   

   หอการค้าไทย



56 FAP Annual Report 2013

องค์ประกอบ
1.นายปกรณ์  เพญ็ภาคกุล       ประธานคณะท�างาน

2.นายณฐัเสกข์  เทพหสัดนิ         ผู้ทรงคณุวฒิุ

3.ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั       คณะท�างาน

4.ผู้แทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ�ากดั        คณะท�างาน

5.ผู้แทนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากดั   คณะท�างาน

6.ผู้แทนจากบริษัท ส�านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั        คณะท�างาน

7.นางสาวสาวิตรี  สมบรูณ์จนัทร์         คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานการออกขอ้สอบ 
กลัน่กรองขอ้สอบและตดัสนิผล
การแข่งขนั การแข่งขันตอบคำาถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ Thailand 
Accounting Challenge ครัง้ที่ 2

อ�านาจหน้าที่

1.วางแผน เตรียมการ และด�าเนินการออกข้อสอบเพ่ือ

ใช้ในการแขง่ขนั

2.พิจารณากลัน่กรองข้อสอบเพ่ือใช้ในการแขง่ขนัแตล่ะรอบ

3.เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในการตดัสินผลการแข่งขนั

4.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน

การศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีมอบหมาย

แผนงานหลัก
คณะท�างานการออกข้อสอบ กลัน่กรองข้อสอบและตดัสนิ

ผลการแข่งขัน (คณะท�างาน) ได้ด�าเนินการออกข้อสอบ 

พิจารณากลัน่กรองข้อสอบ เพ่ือใช้ในการแขง่ขนั และเป็น

กรรมการตดัสินผลการแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบั

ประเทศ “Thailand Accounting Challenge ครัง้ที่ 2 

ประจ�าปี 2556” เม่ือวันเสาร์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เพ่ือให้การแข่งขนัเป็นไปโดยเรียบร้อย
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องค์ประกอบ
1.ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.เกรียงไกร บญุเลศิอทุยั  คณะท�างาน

3.นางดารินทร์  หยกไพศาล  คณะท�างาน

4.รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อตุสาหะวาณิชกิจ คณะท�างาน

5.นายวชัธนพงศ์  ยอดราช   คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานการจัดทำาวิจัย
หัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา
ที่จบการศกึษาทางด้านการบญัชี

อ�านาจหน้าที่

1.ด�าเนินการจัดท�าวิจัยหวัข้อท่ีเก่ียวกับนิสิตนักศึกษาท่ี

จบการศกึษาทางด้านการบญัชี

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยี

บญัชี

3.คณะท�างานนีใ้ห้ปฏิบัติหน้าท่ีตัง้แต่วันท่ีในประกาศนี ้    

มีผลและสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าท่ีตามวาระคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยีบญัชี

แผนงานหลัก

อยู่ระหวา่งด�าเนินการวิจยัหวัข้อท่ีเก่ียวกบันิสิตนกัศกึษาท่ี

จบการศกึษาทางด้านการบญัชี โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยั

เพ่ือศึกษาภาวะการมีงานท�า และการตัดสินใจในการ

ประกอบอาชีพของผู้ส�าเร็จการศกึษาด้านบญัชีของสถาบนั

อดุมศกึษาในประเทศไทย ท่ีประกอบอาชีพด้านบญัชี และ

ไม่ได้ประกอบอาชีพด้านบญัชีเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในการผลติบณัฑิตด้านการบญัชี น�าผลท่ีได้ไปพฒันาระบบ

การผลติบณัฑิตสาขาบญัชีให้ดีขึน้ โดยพิจารณาถงึปัจจยั

ท่ีท�าให้บัณฑิตสาขาบัญชีเลือกท่ีจะประกอบอาชีพด้าน

บัญชี รวมทัง้นโยบายในการจูงใจให้บัณฑิตสาขาบัญชี

มีความต้องการท่ีจะประกอบอาชีพด้านบญัชี และสง่เสริม

เพ่ือให้เกิดการเลือกประกอบอาชีพด้านบญัชีมากย่ิงขึน้ 
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องค์ประกอบ
1.ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม  ประธานกรรมการ

2.นางสาวบบุผา  อนนัตวฒัน์  กรรมการ

3.นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์  กรรมการ

4.นางภทัรียา  เบญจพลชยั  กรรมการ

5.นายมานิต  บญุประกอบ  กรรมการ

6.รศ.วฒันา  ศวิะเกือ้   กรรมการ

7.นายศกุรีย์  แก้วเจริญ  กรรมการ

8.นางสาวสมศรี  ธญัญชีวี   กรรมการ

9.นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ  กรรมการ

10.นางสาวสณีุ  ตัง้ในคณุธรรม  กรรมการ

11.นางสาวสภุา  ปิยะจิตติ  กรรมการ

12.นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต  กรรมการ

13.นายทวี  หนนุภกัดี  ท่ีปรึกษา

14.นายกมล  จนัทิมา   ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ภายใต้

- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมวด 7 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี และบทเฉพาะกาล 

มาตรา 76

- ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 12) เร่ือง การพิจารณา

เก่ียวกบัจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

- ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553

- ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 21) เร่ือง การพิจารณา

เก่ียวกบัจรรยาบรรณ (แก้ไขเพ่ิมเตมิ ครัง้ท่ี 1) พ.ศ. 2554

ดงันี ้

1.ก�ากับดูแลความประพฤติและการด�าเนินงานของ

สมาชิกและผู้ขึน้ทะเบียนอนัเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ

บญัชีให้ถกูต้องตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพบญัชี ตามท่ี

บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547

2.กรรมการจรรยาบรรณเป็นเจ้าหน้าท่ีตามประมวล

กฎหมายอาญา (มาตรา 56)

3.ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

ข้อบงัคบั ข้อก�าหนด และประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

4.ก�าหนดและปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานของการ

พิจารณาเร่ืองจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพสากล

ผลการด�าเนินงาน

รายการ จ�านวน (ราย)

1.เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการตรวจสอบก่อน
รับเป็นค�ากลา่วหา 

18 ราย

2.เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาแตง่ตัง้
คณะอนกุรรมการสอบสวน

17 ราย

3.เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสอบสวน 16 ราย

4.เร่ืองท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 34 ราย
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คณะอนุกรรมการสอบสวน
ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

องค์ประกอบ
กรรมการจรรยาบรรณอยา่งน้อยหนึง่คนและอนกุรรมการอ่ืนซึง่คณะกรรมการจรรยาบรรณ

แตง่ตัง้จาก ผู้ซึง่มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (1) (3) และ (4) 

แหง่พระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 ตามจ�านวนท่ีเหน็สมควร

อ�ำนำจหน้ำที่

1.ด�าเนินการสอบสวนเร่ืองจรรยาบรรณท่ีได้รับมอบหมายและพ้นหน้าท่ีเม่ือเร่ืองถงึท่ีสดุ 

2.เรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือชีแ้จงหรือท�าค�าชีแ้จงเป็นหนงัสือหรือสง่บญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลกัฐานใด 

เพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา

3.เสนอผลการสอบสวน พร้อมทัง้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการจรรยาบรรณเพ่ือพิจารณา

4.อนกุรรมการสอบสวนท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณแตง่ตัง้เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 56) 

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547

5.ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง การพิจารณาเก่ียวกับ

จรรยาบรรณ (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2549 และ (ฉบบัท่ี 21) (แก้ไขเพ่ิมเตมิ ครัง้ท่ี 1) พ.ศ. 2554 และข้อก�าหนด
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คณะท�างานรา่งกฎบตัร (Charter) 
การปฏิบัตงิานจรรยาบรรณของกรรมการจรรยาบรรณ 
อนุกรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

องค์ประกอบ
1.นางภทัรียา	 	 เบญจพลชัย	 	 ประธานคณะท�างาน

2.นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์  คณะท�างาน

3.นางสาวสมศรี  ธญัญชีวี   คณะท�างาน

4.นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต  คณะท�างาน

อ�ำนำจหน้ำที่

1.ศกึษา รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานด้านจรรยาบรรณ และก�าหนดแนวทางปฏิบตังิานจรรยาบรรณ

ของกรรมการจรรยาบรรณ อนกุรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าท่ีส�านกังานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

2.ยกร่างกฎบตัร (Charter) ด้านจรรยาบรรณของกรรมการจรรยาบรรณ อนกุรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าท่ี

ของส�านกังานคณะกรรมการจรรยาบรรณ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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องค์ประกอบ
1.ผศ.ดร.ประวติร   นิลสุวรรณากุล  ประธานอนุกรรมการ

2.ดร.ชยันรินทร์  วีระสถาวณิชย์  รองประธานอนกุรรมการ

3.นางสาวบงกช    อ�่าเสง่ียม  อนกุรรมการ

4.นายวิเชียร    ก่ิงมนตรี   อนกุรรมการ

5.ดร.ศภุมิตร    เตชะมนตรีกลุ  อนกุรรมการ

6.นายสทิธิชยั    จนัทราวดี     อนกุรรมการ

7.นายโสภณ    เพ่ิมศริิวลัลภ  อนกุรรมการ

8.นายธีรพงษ์    แก้วรัตนปัทมา  อนกุรรมการ

9.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า   อนกุรรมการ

    นางสาวอิสริยาศริิ   พยตัตกิลุ       ผู้แทนหลกั 

    นางสาวนงนชุ   สริุยะปกรณ์       ผู้แทนส�ารอง

10.ผู้แทนกรมสรรพากร    อนกุรรมการ

     นางปรมา    วานิชถาวร       ผู้แทนหลกั

     นายสมชาย    รีเจริญ       ผู้แทนส�ารอง 

11.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย   อนกุรรมการ

     นางสาวพรสริิ   รุ่งสริิโอภาส      ผู้แทนหลกั

     นางสาวกมลทิพย์ เหลา่ทรัพย์เพ่ิมพนู   ผู้แทนส�ารอง

12.ผู้แทนตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  อนกุรรมการ

     นายอ�านวย   จิรมหาโภคา       ผู้แทนหลกั   

     นางสาวปริมใจ  เอ่ียมเพชราพงศ์      ผู้แทนส�ารอง

13.ผู้แทนสมาคมส�านกังานบญัชีและกฎหมาย อนกุรรมการ

     นายชวินทร์   ลาภพิทกัษ์พงษ์  อนกุรรมการ 

14.นางสาวชวนา   วิวฒัน์พนชาติ  อนกุรรมการแลเลขานกุาร

15.ศ.สมฤกษ์  กฤษณามระ  ท่ีปรึกษา

คณะอนุกรรมการ
กำาหนดจรรยาบรรณ
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อ�านาจหน้าที่

1.จัดท�าค�าชีแ้จงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณส�าหรับ         

ผู้สอบบญัชีและผู้ท�าบญัชี

2.เผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจข้อบงัคบัจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีและค�าชีแ้จงข้อบงัคบัจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีส�าหรับผู้สอบบญัชี และผู้ท�า

บญัชี

3.ศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลง และพฒันาจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพตา่ง ๆ ภายในประเทศ

4.ศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลง และพฒันาจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบนัระหว่างประเทศ เช่น 

International Federation of Accountants (IFAC)

5.ศึกษาและปรับปรุงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าด้วย

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ให้มีคณุภาพท่ีดี

เสมอและทนัสมยัตามมาตรฐานสากล

6.ท�าการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

(สภาวิชาชีพบญัชี)

7.ด�าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ เก่ียวข้องกบัข้อบงัคบัจรรยาบรรณ

ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

แผนงานหลัก

1.เผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจค�าชีแ้จงข้อบังคับ

จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีส�าหรับผู้ สอบ

บญัชี และผู้ท�าบญัชี โดยจัดการอบรมทัง้ส่วนกลางและ

สว่นภมิูภาค

2.ศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลง และพฒันาจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพตา่ง ๆ ภายในประเทศ

3.ศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลง และพฒันาจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบนัระหว่างประเทศ เช่น 

International Federation of Accountants (IFAC)

4.ศึกษาและปรับปรุงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าด้วย

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ให้มีคณุภาพท่ีดี

เสมอและทนัสมยัตามมาตรฐานสากล

5.ท�าการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี

ผลการด�าเนินงาน

1.จดัท�าค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19)  

เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553  

ซึง่ประกอบด้วย

ส่วนท่ี 1 วตัถปุระสงค์  โครงสร้าง  และหลกัการพืน้ฐาน

ของจรรยาบรรณ

ส่วนท่ี 2 ค�าชีแ้จงข้อบงัคบั จรรยาบรรณ ส�าหรับผู้สอบ

บญัชี

สว่นท่ี 3 ค�าชีแ้จงข้อบงัคบั จรรยาบรรณ ส�าหรับผู้ท�าบญัชี

สว่นท่ี 4 ค�าแปลคู่มือประมวลจรรยาบรรณ ส�าหรับผู้

ประกอบ วิชาชีพบญัชี ท่ีก�าหนดโดยสหพนัธ์นักบญัชี

นานาชาติ

ส่วนท่ี 5 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชีสภาวิชาชีพบญัชีกบัคูมื่อประมวลจรรยาบรรณ

ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี   ท่ีก�าหนดโดยสหพนัธ์

นกับญัชีนานาชาติ

สว่นท่ี 6 อภิธานศพัท์

2.จดัประชมุพิจารณ์เพ่ือชีแ้จงและรวบรวมประเด็นปัญหา

จากผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี เก่ียวกบั ร่างค�าชีแ้จงข้อบงัคบั

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553

3.จดัพิมพ์ค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) 

เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553

4.จัดพิมพ์คู่มือฉบบัพกพา (Booklet) ค�าชีแ้จงข้อบงัคบั

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของ           

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ส�าหรับผู้สอบบญัชี

5.จัดพิมพ์คู่มือฉบบัพกพา (Booklet) ค�าชีแ้จงข้อบงัคบั

สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ส�าหรับผู้ท�าบญัชี

6.จดัสมัมนาในหลกัสตูรค�าอธิบายค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภา

วิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 ร่วมกบั TSQC1 ส�าหรับผู้สอบ

บญัชี และผู้ท�าบญัชี ในวนัท่ี 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2557    

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ จ�านวนผู้ เข้าสัมมนากว่า 

1,000 คน
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องค์ประกอบ
1.รศ.ดร.วรศักดิ์   ทมุมานนท์  ประธานกรรมการ

2.นายณรงค์    พนัตาวงษ์  กรรมการ

3.นางสาวแนง่น้อย   เจริญทวีทรัพย์  กรรมการ

4.ดร.ศภุมิตร    เตชะมนตรีกลุ  กรรมการ

5.นางสาวสมบรูณ์  ศภุศริิภิญโญ  กรรมการ

6.นางสวุิมล    กฤตยาเกียรณ์  กรรมการ

7.นายอวยพร    ตนัละมยั  กรรมการ

8.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั                    

   นางสาวจอมขวญั   จนัทร์ผา   กรรมการ 

9.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า   กรรมการ

   นางสาวจฑุามณี   ยอดแสง   (ผู้แทนหลกั) 

   นางสาวธญัพร     อธิกลุวริน   (ผู้แทนส�ารอง) 

10.ผู้แทนกรมสรรพากร     

     นางวนัทณีย์       วฒันวิสทุธ์ิ  (ผู้แทนหลกั)* 

     นายนพโรจน์      ศรีประเสริฐ  (ผู้แทนส�ารอง)  

     นางสาวพงารัตน์  จินดาพล   (ผู้แทนส�ารอง)* 

11.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 

     นางสาวปรียานชุ   จงึประเสริฐ  (ผู้แทนหลกั) 

     นางสาวพรสริิ  รุ่งสริิโอภาส  (ผู้แทนส�ารอง) 

12.ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ  กรรมการ 

     ดร.สริินทร์    พนัธ์เกษม   (ผู้แทนหลกั) 

     นางธนัยรัตน์  โชควิริยากร   (ผู้แทนส�ารอง) 

13.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์       

     นายธวชัชยั  เกียรตกิวานกลุ  กรรมการ

14.ผศ.วิภาดา   ตนัตปิระภา  กรรมการและเลขานกุาร

15.รศ.ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวฒัน์  ท่ีปรึกษา

16.ศ.สมฤกษ์    กฤษณามระ  ท่ีปรึกษา

*หมายเหต ุ: รายช่ือกรรมการท่ีเข้ารับหน้าท่ีแทนเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

  1.นางลักขณานันท์ ลักษมีธนานันต์

  2.นางสาววราวรรณ กิจวิชา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการกำาหนดมาตรฐาน
การบัญชี
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อ�านาจหน้าที่

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 34 แหง่พระราชบญัญตัิ

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบญัชีมีอ�านาจหน้าท่ีดงันี ้

1.ก�าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น

มาตรฐานในการจัดท�าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการ

บญัชีและกฎหมายอ่ืน โดยจดัท�าขึน้เป็นภาษาไทย ทัง้นี ้

มาตรฐานการบญัชีท่ีคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการ

บัญชี (คณะกรรมการ) ก�าหนดและปรับปรุงเม่ือได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบ

วิชาชีพบญัชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้

บงัคบัใช้ได้

2.เม่ือได้รับแจ้งจากผู้ท�าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท�าบญัชี ผู้ ใช้

ข้อมลูทางการเงิน กรมการประกนัภยั กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กรมสรรพากร ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส�านกังาน

การตรวจเงินแผน่ดนิ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอ่ืนใด ว่ามี

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

ก�าหนดไว้ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานดังกล่าวท�าให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการ 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีต้องด�าเนินการ

ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องและ

ก�าหนด ปรับปรุง หรือพฒันามาตรฐานการบญัชีโดยพลนั

3.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยา่งใดตามท่ีมอบหมายได้

แผนงานหลัก

•  การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี  (คณะกรรมการ)

ได้จัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทย (“มาตรฐาน”) ซึ่งประกอบด้วย   มาตรฐานการ

บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน เพ่ือให้เป็นไปตาม 2012 Edition of the Bound 

Volume of IFRSs ตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2555 โดยมาตรฐาน

ท่ีปรับปรุงถือเป็นฉบบั “ปรับปรุง 2555” ทัง้นี ้ เพ่ือให้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเป็น

สากลตลอดจนสามารถเปรียบเทียบกนัได้  โดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีจัดท�าใหม่และปรับปรุง 2555 

ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เรียบร้อยแล้ว มีจ�านวน

รวมทัง้สิน้ 31 ฉบบั (ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ในรอบการ

ด�าเนินงานปี 2555 จ�านวน 13 ฉบบั และ รอบการด�าเนิน

งานปี 2556 จ�านวน 18 ฉบบั) ซึ่งมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักลา่ว จะมีผลบงัคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ปัจจุบันคณะกรรมการอยู่ระหว่างจัดท�าและปรับปรุง

มาตรฐาน ให้เป็นไปตาม 2013 Edition of the Bound 

Volume of IFRSs ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้

ในปี 2558

• การจดัท�าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับมาตรฐาน

การบญัชี

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีได้มีการเผยแพร่

ขา่วสารด้านการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี เพ่ือให้สมาชิก

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถตดิตามขา่วสารได้ ผา่นทางเวบ็ไซต์

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี) 

และ FAP Newsletter  ข่าวสารท่ีเผยแพร่ เช่น ข่าวสาร

เ ก่ียวกับความคืบหน้าการจัดท� าและปรับปรุง ร่าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ขา่วสารสรุปมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีจดัท�าใหมแ่ละปรับปรุง 2555 ซึง่

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว   ขา่วสารชีแ้จงเก่ียวกบั

การจดัท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเพ่ือ

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าใจการจดัท�าและปรับปรุง รวมถงึ

การน�าไปใช้  (ส�าหรับข่าวอ่ืนสามารถสืบค้นรายละเอียด

ขา่วสารได้ท่ี www.fap.or.th)

• การเข้าร่วมประชุม 

1) การจดั Outreach Meeting ร่วมกบัทีมจดัท�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บญัชีระหวา่งประเทศ (IASB) ในประเดน็เก่ียวกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ผา่นทางการประชมุทางไกล (Video Conference)  

ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2) เข้าร่วมประชมุ  World Standard-setters Meeting  ณ 

ประเทศอังกฤษ โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการ

บญัชี ได้สง่กรรมการเข้าร่วมการประชมุ  IASB MEETING  

WITH  WORLD STANDARD-SETTERS-LONDON ท่ีจดั

โดย International Accounting Standards Board (IASB) 

ณ ประเทศองักฤษ ในวนัท่ี 23 - 24 กนัยายน พ.ศ. 2556 

ซึง่เป็นการประชุมองค์กรวิชาชีพบัญชีทั่วโลก
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• การจดัอบรม (โครงการใหม่)

1)โครงการอบรม TFRS ทกุฉบบั ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชา

บญัชีทัว่ประเทศ (Train the trainer) รุ่นท่ี 1 ในระหวา่งวนัท่ี 

1-25 ตลุาคม  พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี  ซึง่มี

จ� านวนผู้ เ ข้า ร่วมอบรมทัง้สิ น้  63 คน จ�านวน 35 

มหาวิทยาลยั

2)โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS 

ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ระหว่างวันท่ี 18 

พฤศจิกายน ถงึวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-

16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี  ซึ่งมีจ�านวนผู้ เข้า

ร่วมอบรม ทัง้สิน้ 170 คน

3)โครงการอบรมสรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ TFRS 

ทุกฉบับ : ส�าหรับอาจารย์ผู้ สอนวิชาบัญชี ทัง้หมด 4 รุ่น  

ทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั   รวมผู้เข้าร่วมอบรมกวา่ 420 คน 

• การจดัสัมมนาพจิารณ์ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 

การจัด Focus group การจัดอบรมและการเข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี ได้จัดสมัมนา

พิจารณ์ เร่ือง ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั 

Pack5 และ IFRS13 จ�านวน 2 ครัง้

- ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 -

16.30 น. ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวิชยั 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ�านวนผู้ เข้าร่วม

สัมมนากวา่ 300 คน

- ครัง้ท่ี 2  วนัท่ี 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-

16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี  จ�านวนผู้ เข้าร่วม

สัมมนา 91 คน

• งานอ่ืนเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี

การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการร่วมเพ่ือจัดท�าแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีของบริษัทในตลาดทุนโดยมีองค์ประกอบใน

คณะอนุกรรมการ ตามค�าสั่งท่ี 3/2556 ลว.18 ธันวาคม  

พ.ศ. 2556   
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องค์ประกอบ
1.นางสาวจงจติต์  หลีกภยั               ประธานอนุกรรมการ

2.นายณฐัเสกข์   เทพหสัดนิ                  อนกุรรมการ

3.นายศริะ   อินทรก�าธรชยั                 อนกุรรมการ

4.นายวินิจ   ศลิามงคล                                 อนกุรรมการ

5.ผศ.ดร.วิศรุต  ศรีบญุนาค                                 อนกุรรมการ

6.รศ.กอบแก้ว  รัตนอบุล                                 อนกุรรมการ

7.นางวิไล    ฉทัทนัต์รัศมี                                อนกุรรมการ

8.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย                                  อนกุรรมการ

     นางสาวปรียานชุ        จงึประเสริฐ                                        (ผู้แทนหลกั)

     นางสาวยพิุน             เรืองฤทธ์ิ                                           (ผู้แทนส�ารอง) 

9.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.) อนกุรรมการ

     นางเยาวภา  ศรีวฒันศกัดิ์                                     (ผู้แทนหลกั)

     นางสาวญาดา  สขุเกษม                                         (ผู้แทนส�ารอง)

     นางสาววนัทนา  เจียรวชัระมงคล                                 (ผู้แทนส�ารอง) 

10.ผู้แทนส�านกังานตรวจเงินแผน่ดิน                                 อนกุรรมการ

     นางดวงพร  หม่ืนนชุ                                              (ผู้แทนหลกั)

     นางสาวรัชนี              ชลนากิจกลุ                                (ผู้แทนส�ารอง) 

11.ผู้แทนจากกรมสรรพากร                                   อนกุรรมการ

     นายสเุทพ                              พงษ์พิทกัษ์                                          (ผู้แทนหลกั)*

     นางวนัทณีย์                          วฒันวิสทุธ์ิ                                          (ผู้แทนส�ารอง)*

12.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)           อนกุรรมการ

    นายธวชัชยั           เกียรตกิวานกลุ                                อนกุรรมการ

13.ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย                                 อนกุรรมการ

     นายอิศเรศ                            รัตนดลิก ณ ภเูก็ต                                 (ผู้แทนหลกั)**

     นางสาวสภุา                          กิจศรีนภดล                                         (ผู้แทนส�ารอง1)** 

14.ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย                                   อนกุรรมการ

     นายเกรียง                             วงศ์หนองเตย                                       (ผู้แทนหลกั)

     นางสาวสภุา                          กิจศรีนภดล                                          (ผู้แทนส�ารอง)

15.ผู้แทนสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย                                  อนกุรรมการ

     คณุอรดี  รุ่งเรืองโรจน์                                      (ผู้แทนหลกั)

     คณุพรทิพย์  ดาวสงา่                                           (ผู้แทนส�ารอง) 

16.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า                                  อนกุรรมการและเลขานกุาร

     นายทวีป  ชินะประยรู                                       (ผู้แทนหลกั)

     นางสาวอจัฉรา         ศรีสนัต์                                            (ผู้แทนส�ารอง)

    นางสาวธญัพร  อธิกลุวริน                                                        (ผู้แทนส�ารอง) 

17.ศ.หิรัญ   รดีศรี                                 ที่ปรึกษา

คณะอนกุรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานการบัญชี

*รายช่ืออนกุรรมการท่ีเข้ารับหน้าท่ีแทน เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557
1. นางลขัณานนัท์      ลกัษมีธนานนัต์   
2. นายไพศาล            เตชะสมิต           
3. นายนพโรจน์          ศรีประเสริฐ       (ผู้แทนส�ารอง 2)

**รายช่ืออนกุรรมการท่ีเข้ารับหน้าท่ีแทน เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2556
1.นายธานี                 พฒิุพนัธุ์พฤทธ์ิ   
2.นางสาวสภุา           กิจศรีนภดล      (คงเดมิ) 
3.นายพฒันพงศ์        อิทธิผลนิ           (ผู้แทนส�ารอง 2)  
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อ�านาจหน้าที่

1.กลัน่กรองมาตรฐานการบญัชีท่ีคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชีก�าหนดและให้ค�าแนะน�าแนวทางเพ่ือ

ให้กิจการสามารถถือปฏิบตัไิด้อยา่งเหมาะสม และให้เป็น

ท่ียอมรับภายในประเทศและต่างประเทศ ก่อนน�าเสนอ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีและคณะกรรมการก�ากบั

ดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) พิจารณาตอ่ไป

2.ด�าเนินการอ่ืน ๆ ตามกรอบอ�านาจหน้าท่ีในข้อ 1. ตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี และ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) 

แผนงานหลัก

คณะอนกุรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชีได้ประชมุ

เพ่ือพิจารณาสอบทานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชี ท่ีคณะ

กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีจัดท�าและปรับปรุง

ใหมต่าม IFRS Bound Volume 2012 และอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาสอบทานร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อย่างต่อเน่ือง โดยได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน

การบญัชี  ซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว จ�านวน 

22 ฉบบั สรุปได้ดงันี ้

ล�าดับ ฉบบั/เร่ือง

1
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง การน�าเสนองบการเงิน

2
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง งบกระแสเงินสด

3
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง ภาษีเงินได้

4
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง สญัญาเชา่

5
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555)  
เร่ือง รายได้

6
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน

ล�าดับ ฉบบั/เร่ือง

7
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ

8
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกนั

9
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม

10
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง สว่นได้เสียในการร่วมค้า

11
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล

12
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์

13
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

14
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธรุกิจ

16
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 
2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและ
การด�าเนินงานท่ียกเลกิ

17
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สว่นงานด�าเนินงาน

18
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 
17 เร่ือง การจา่ยสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้าของ

19
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า

20
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
สญัญาเชา่ด�าเนินงาน - สิง่จงูใจให้แก่ผู้ เชา่

21
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเชา่ท่ีท�าขึน้ตาม
รูปแบบกฎหมาย

22
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32
 เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์
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ล�าดับ ฉบบั/เร่ือง

1
กรอบแนวคดิส�าหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2557)

2
แนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรับการบนัทกึบญัชี
หุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

3
แนวปฏิบตัทิางการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
เร่ือง การแสดงรายการส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

4
แนวปฏิบตัทิางการบญัชี ฉบบัท่ี 7 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

5
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดง
รายการส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

6
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

นอกจากนีย้งัได้ให้ความเหน็ชอบร่างกรอบแนวคดิส�าหรับการ

รายงานทางการเงินร่างมาตรฐานการบญัชี ร่างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และร่างแนวปฏิบตัทิางการบญัชี 

ท่ีอยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 

และคณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 

(กกบ.) จ�านวน 6 ฉบบั ดงันี ้
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องค์ประกอบ
1.นางอุณากร  พฤฒธิาดา  ประธานอนุกรรมการ 

2.นางสาววราพร  ประภาศริิกลุ  อนกุรรมการ

3.นางวิไล  บรูณกิตตโิสภณ  อนกุรรมการ

4.นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  อนกุรรมการ

5.ดร.สมศกัดิ์  ประถมศรีเมฆ  อนกุรรมการ

6.นางสาวสนิสริิ  ทงัสมบตั ิ  อนกุรรมการ

7.นายกษิต ิ  เกตสุริุยงค์  อนกุรรมการ

8.ดร.ปัญญา  สมัฤทธ์ิประดษิฐ์  อนกุรรมการ

9.ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบลิ   อนกุรรมการ

10.นางพรสริิ  รุ่งสริิโอภาส  อนกุรรมการ

11.ดร.สนัสกฤต  วิจิตรเลขการ  อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนกุรรมการวิชาชีพบญัชี
ดา้นการติดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ

อ�านาจหน้าที่

1.ติดตามความคืบหน้าของร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ รวมถงึการแสดงความคิดเหน็

ต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่อหน่วยงาน

ระหวา่งประเทศ

2.จดัท�าสมัมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหวา่งประเทศ

3.ด�าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชีมอบหมาย

แผนงานหลัก

1.ประชุมเพ่ือหารือประเด็นศึกษาและติดตามความ

เคลื่อนไหวของมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ

2.รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบัญชี เพ่ือพิจารณาด�าเนินงานในส่วนท่ี

เก่ียวข้อง

3.เสนอความคดิเหน็ และให้ข้อคดิเหน็เก่ียวกบัร่างมาตรฐาน 

การบญัชีระหว่างประเทศ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ตอ่ร่างมาตรฐานไปยงั International Accounting Standards 

Board (IASB) และ Asian-Oceanian Standard-Setter 

Group (AOSSG)

3.1 การจดัให้มีการประชมุ Video conference ในประเดน็

เก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งมีหวัข้อหลกัในการ

หารือเก่ียวกับ Impairment และร่างมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เร่ือง Financial 

Instruments : Expected credit losses
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3.2 การจดัสมัมนาเชิงวิชาการเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัร่าง

มาตรฐานการบญัชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน ในหวัข้อ

- Leases

- IFRS 9 Financial Instruments (General Hedge 

Accounting)

- Equity Method : Share of Other Net Asset Changes 

Proposed Amendments to IAS 28

- Clari f icat ion of Acceptable Methods of 

Depreciation 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

3.3 เป็นตวัแทนสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(สภาวิชาชีพบัญชี) ในการแสดงความเห็นเก่ียวกับร่าง

มาตรฐานการบญัชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหวา่งประเทศ (Comment Letter) ไปยงั International 

Accounting Standards Board (IASB) และ  Asian-

Oceanian Standard-Setter Group (AOSSG) จ�านวน 

6 ฉบบั ในหวัข้อ 

- Financial Instruments : Expected credit losses

- Equity Method : Share of Other Net Asset Changes 

Proposed Amendments to IAS 28

- Clarification of Acceptable Methods of Depreciation 

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

- Insurance Contracts

4.เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม The 5th  AOSSG 

Annual Meeting ณ ประเทศศรีลงักา เม่ือวนัท่ี 27-28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

5.เป็นตวัแทนเข้าร่วมการประชมุ 7th  IFRS Policy Forum 

ท่ีเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เม่ือวนัท่ี 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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องค์ประกอบ
1.นางสาวสมบรูณ์ ศุภศริิภญิโญ  ประธานอนุกรรมการ

2.นายจมุพฏ  ไพรรัตนากร  อนกุรรมการ

3.นางสาวเบญจพร ไพรสวุรรณา  อนกุรรมการ

4.ดร.ปัญญา  สมัฤทธ์ิประดษิฐ์  อนกุรรมการ

5.นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ  อนกุรรมการ

6.นางสาววนัดี  ลีวรวฒัน์  อนกุรรมการ

7.นางสาววิไลวรรณ กาญจนกนัติ  อนกุรรมการ

      นางสาวสพุตัรา ชาญสมร 

      นางสาวพชัรมณฑ์ วนานเุวชพงศ์ 

8.ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ�านวยชยั  อนกุรรมการ

9.นายสมเกียรติ  หิรัญปัณฑาพร  อนกุรรมการ

10.ผู้แทนจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า  อนกุรรมการ

      นางสาวถนอมทรัพย์ โสภณศริิกลุ      (ผู้แทนหลกั)      

      นางสาวจริยาธร เฉลมิชวลติ        (ผู้แทนส�ารอง)  

11.ผู้แทนจากกรมสรรพากร   อนกุรรมการ

      นายวชัรินทร์  วงศ์ตระกลูชยั 

12.ผู้แทนจากส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ (สตง.) อนกุรรมการ

      นางชลาลยั                 สขุสถิตย์

13.ผู้แทนจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั   (คปภ.)   

      นางสาววนัทนา     เจียรวชัระมงคล  อนกุรรมการ

14.นางสาวยวุนชุ             เทพทรงวจัจ  อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิ
มาตรฐานการบญัชี
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อ�านาจหน้าที่

1.รวบรวมข้อเท็จจริงและรายละเอียด  เพ่ือพิจารณาและ

จัดท�าร่างหนังสือตอบข้อหารือท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน เสนอต่อนายกสภาวิชาชีพบญัชี

พิจารณาตอ่ไป

2.ศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติของการน�ามาตรฐานการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ

ท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้

3.จดัท�าสมัมนาพิจารณ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4.ด�าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชีมอบหมาย

แผนงานหลัก

• การพจิารณาตอบข้อหารือด้านมาตรฐานการบญัชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบญัชี (คณะ

อนกุรรมการ) ได้เร่ิมปฏิบตัิงานตามค�าสัง่แต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 

29 กนัยายน พ.ศ.  2554 โดยมีการประชมุคณะอนกุรรมการ

เพ่ือมอบหมายความรับผิดชอบการตอบข้อหารือด้าน

มาตรฐานการบญัชี รวมทัง้ร่วมกันก�าหนดกระบวนการ

ตอบข้อหารือด้านมาตรฐานการบญัชี เพ่ือตอบข้อหารือ

ของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี บริษัท/หน่วยงานท่ีมี

หนงัสือถงึสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภา

วิชาชีพบญัชี) เป็นระยะอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะอนกุรรมการ ได้พิจารณาตอบข้อหารือด้านมาตรฐาน

การบญัชี 13 เร่ือง ได้แก่ 

นอกจากนีย้ังมีข้อหารืออีกหลายเร่ืองท่ีมีความยุ่งยาก    

ซบัซ้อนและอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะอนกุรรมการ

จ�านวน 7 เร่ือง

ล�าดับ ข้อหารือเร่ือง

1. การบนัทกึรับรู้รายได้

2. การปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20

3.
ประเดน็ทางบญัชีกรณีการบนัทกึรับรู้เงินมดัจ�าถงัแก๊ส
เป็นรายได้เพ่ือเสยีภาษีเงินได้นิตบิคุคล

4.
การค�านวณหาต้นทนุของเงินลงทนุประเภท
ตราสารอนพุนัธ์ (สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า)

5.
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศ

6. การบญัชีเก่ียวกบัการร่วมการงาน

7.
วิธีการบนัทกึบญัชีส�าหรับเงินท่ีได้รับจากรัฐบาล
ในการสนบัสนนุการสร้างเข่ือนป้องกนัน�า้ทว่ม

8.
แนวทางในการปฏิบตัท่ีิแตกตา่งจากธนาคารพาณิชย์
ทัว่ไปในเร่ือง การรับรู้รายได้จากเบีย้ปรับ

9.
การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบญัชีของกิจการ
ประเภทโรงแรม

10.
มาตรฐานการบญัชีส�าหรับกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์

11.
การบนัทกึบญัชีของบริษัท การบนิกรุงเทพ จ�ากดั 
(มหาชน)

12.
แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสนิทรัพย์
ทางการเงิน

13.
กรณีบริษัท โรงแรมเอราวณั จ�ากดั (มหาชน) ไมน่�า
คา่บริการ (Service Charge) มาลงบญัชีเป็นรายได้
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องค์ประกอบ
1.รศ.ดร.วรศักดิ์  ทมุมานนท์  ประธานอนุกรรมการ

2.ผศ.วิภาดา  ตนัตปิระภา  อนกุรรมการ

3.นางสาวแนง่น้อย เจริญทวีทรัพย์  อนกุรรมการ

4.นายณฐัเสกข์  เทพหสัดนิ  อนกุรรมการ 

5.นายธวชัชยั  เกียรตกิวานกลุ  อนกุรรมการ 

6.นางสาวจงจิตต์  หลีกภยั   อนกุรรมการ 

7.ดร.สนัติ  กีระนนัทน์  อนกุรรมการ

8.นายมนตรี  ศรไพศาล  อนกุรรมการ 

9.นางสาวสมบรูณ์ ศภุศริิภิญโญ  อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการรว่มเพ่ือจดัทำา
แนวปฏิบติัทางบญัชีของบรษิทั
ในตลาดทนุ

อ�านาจหน้าที่

1.พิจารณาประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของการน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวข้องส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยมาถือปฏิบตัิ

2.จัดท�าแนวปฏิบัติทางบัญชีเพ่ิมเติมในกรณีมีความไม่

ชดัเจนของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

มาตรฐานการบัญชีท่ีเ ก่ียวข้อง  มาใช้ส�าหรับบริษัท

จดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.ปฏิบัติห น้า ท่ี อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก� าหนด

มาตรฐานการบญัชีมอบหมาย

แผนงานหลัก

คณะอนกุรรมการร่วมเพ่ือจดัท�าแนวปฏิบตัิทางบญัชีของ

บริษัทในตลาดทนุ ได้ประชมุเพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหา

ในทางปฏิบตัิของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 ครัง้ เม่ือ   

วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 เพ่ือพิจารณาจดัท�าแนว

ปฏิบตัิทางบญัชีเพ่ิมเติม เน่ืองจากมีความไม่ชัดเจนใน

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�าร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี   

เก่ียวกับการขายกระแสรายได้สุทธิในอนาคต 



FAP Annual Report 2013 75

องค์ประกอบ
1.นางสาวแน่งน้อย   เจริญทวีทรัพย์  ประธานคณะท�างาน

2.รศ.กอบแก้ว   รัตนอบุล   คณะท�างาน

3.ดร.เกียรตนิิยม   คณุตสิขุ   คณะท�างาน

4.นางสาวบษุราภรณ์  อมรวิกยักลุ  คณะท�างาน

5.นางสาวพิณผกา  อคัรนพุงศ์  คณะท�างาน

6.นางสาววิไลวรรณ  กาญจนกนัติ  คณะท�างาน

7.อาจารย์ศนัสนีย์  ศรีวรเดชไพศาล  คณะท�างาน

8.ดร.สนัสกฤต    วิจิตรเลขการ  คณะท�างาน

9.นายสกิุจ   วงศ์ถาวราวฒัน์  คณะท�างาน

10.นางสาวสขุมุาภรณ์  วงศ์อริยภรณ์  คณะท�างาน

11.นางสาวสภุาณี  ศรีสถิตวตัร  คณะท�างาน

12.นางสาววนัดี   ลีวรวฒัน์  คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานศึกษาการนำา
ขอ้กำาหนดของ TAS 41
เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติ
ในประเทศไทย

อ�านาจหน้าที่

1.ศึกษาเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือใน

การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี  สภาวิชาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี)

3.ด�าเนินการตามภารกิจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชีมอบหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

เผยแพร่แนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ชีวภาพ และผลผลิตทางการเกษตร

4.คณะท�างานนีใ้ห้ปฏิบัติหน้าท่ีตัง้แต่วันท่ีในประกาศนี ้

มีผล และสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าท่ีจนกว่าจะมีแนวทางการ

วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ และผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีเหมาะสมและนา่เช่ือถือได้

แผนงานหลัก

• การจดัสัมมนาพจิารณ์ Focus group เร่ือง เกษตรกรรม

คณะท�างานศึกษาการน�าข้อก�าหนดของ TAS 41 เร่ือง 

เกษตรกรรม มาปฏิบตัิในประเทศไทย  โดยคุณแน่งน้อย  

เจริญทวีทรัพย์ เป็นประธาน ได้จดัสมัมนาเพ่ือรับฟังความ

เห็นเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและประเด็นปัญหาในทางปฏิบตัิ

จากกลุ่มบริษัท/หน่วยงานท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ

บงัคบัใช้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

ในวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 

อาคารสภาวิชาชีพบญัชี โดยได้เรียนเชิญ Mr.Buntoro 

Rianto Partner PricewaterhouseCoopers from Indonesia  

วิทยากรผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติตาม 

TAS 41 มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเร่ือง

ดงักลา่วซึง่มีหนว่ยงาน/บริษัท/กรรมการท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม

สมัมนากวา่ 75 คน
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องค์ประกอบ
1.นางสาวสมบรูณ์    ศุภศริิภญิโญ  ประธานคณะท�างาน

2.นายกษิต ิ    เกตสุริุยงค์  คณะท�างาน

3.นางสาวจอมขวญั  จนัทร์ผา   คณะท�างาน

4.นางสาวปรียานชุ  จงึประเสริฐ  คณะท�างาน

5.ดร.ปัญญา     สมัฤทธ์ิประดษิฐ์  คณะท�างาน

6.นางสาวภาวิณี    บญุจนัต๊ะ  คณะท�างาน

7.นางสาวรุ่งรัตน์    รัตนราชชาตกิลุ  คณะท�างาน

8.นางสาวรุศดี    กมลศกัดิ์ก�าจร  คณะท�างาน

9.นางสาววนัดี    ลีวรวฒัน์  คณะท�างาน

10.นางสาววนัทนา    เจียรวชัระมงคล  คณะท�างาน

11.ผศ.วิภาดา     ตนัตปิระภา  คณะท�างาน

12.นางสาววิมลรัตน์    องค์ธนะสขุ  คณะท�างาน

13.นางสาวสริิกร    เพลนิพิศศิริ  คณะท�างาน

14.ดร.สวุจัชยั    เมฆะอ�านวยชยั  คณะท�างาน

15.นางสาวยวุนชุ    เทพทรงวจัจ  คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานจดัทำามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ 
เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ

อ�านาจหน้าที่

1.จดัท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน

2.หาแนวทางท่ีเหมาะสมส�าหรับกิจการในประเทศไทยใน

การน�าข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

มาปฏิบตัิ

3.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี

4.ด�าเนินการตามภารกิจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชีมอบหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดท�าและเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

5.จดัท�าสมัมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

6.คณะท�างานนีใ้ห้ปฏิบตัหิน้าท่ีตัง้แตว่นัท่ีในประกาศนีมี้ผล

และสิน้สดุการปฏิบตัหิน้าท่ีภายในเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2557

ผลการด�าเนินงาน

ได้ด�าเนินการจดัท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน และแนวปฏิบตัิทางบญัชีเก่ียวกับ

เคร่ืองมือทางการเงิน รวมทัง้หาแนวทางท่ีเหมาะสม

ส�าหรับกิจการในประเทศไทยในการน�าข้อก�าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบตั ิ และรายงาน

ความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อ ท่ีประชุมคณะ

กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี 
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องค์ประกอบ
1.นายอฎิฐ์  อภรัิกษ์ตวิงศ์  ประธานคณะท�างาน

2.นางสาวจอมขวญั จนัทร์ผา   รองประธานคณะท�างาน

3.นางสาวธนิตา  อนสุนธ์ิอดสิยั  คณะท�างาน

4.นางสาวชญานิน เกิดผลงาม  คณะท�างาน

5.นางสาวสจิุตรา  เศวตบวร  คณะท�างาน

6.ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ�านวยชยั  คณะท�างาน

7.นางอโนทยั  ลีกิจวฒันะ  คณะท�างาน

8.นางนงลกัษณ์   พุม่น้อย   คณะท�างาน

9.นางสาวฟ้า  มหะนาวานนท์  คณะท�างาน

10.นายจกัรพนัธ์  เหลืองนฤมิตชยั  คณะท�างาน

11.นางสาวสภุาภรณ์ ทิพย์ฝัน้   คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานศึกษามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ  
เรื่อง สญัญาประกันภยั

อ�านาจหน้าที่

1.ศกึษาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญา

ประกนัภยั และผลกระทบท่ีเก่ียวข้องตลอดจนจดัการสมัมนา

พิจารณ์และจดัท�าหนงัสือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัร่าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญาประกนัภยั

2.ศกึษาประเดน็ส�าคญั และรายงานความคืบหน้าของการ

ด�าเนินงานตอ่ท่ีประชมุคณะอนกุรรมการตดิตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะอนกุรรมการตดิตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมอบหมาย 

ทัง้นี ้ ให้คณะท�างานสิน้สดุการปฏิบตัหิน้าท่ีเม่ือได้รายงาน

ผลการด�าเนินการเสร็จสิน้แล้วหรือตามวาระการด�ารง

ต�าแหน่งของคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศตามแตก่รณี

ผลการด�าเนินงาน

1.จดัประชมุเชิงวิชาการกลุม่ยอ่ย (Focus Group) เฉพาะ

กลุ่มผู้ แทนบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจประกันภัยรวมถึงผู้ แทน

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้ แทนจากสมาคมประกัน

ชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 

พ.ศ. 2556 เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและความเห็นต่อ

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

หวัข้อ Insurance Contracts 

2.จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการร่างมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ในหวัข้อ Insurance Contracts ให้กบั

กลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประกันต่าง ๆ เม่ือวันท่ี 18 

กนัยายน พ.ศ. 2556
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องค์ประกอบ
1.ศ.สมฤกษ์  กฤษณามระ  ประธานอนุกรรมการ

2.ผศ.ดร.ประวิตร  นิลสวุรรณากลุ  อนกุรรมการ

3.นายปกรณ์  เพญ็ภาคกลุ  อนกุรรมการ

4.นายกิตตพิงษ์  เลศิอนนัต์  เลขานกุาร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

อ�านาจหน้าที่

1.สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(สภาวิชาชีพบญัชี) มีรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานการบญัชี

2.สอบทานให้สภาวิชาชีพบญัชีมีระบบการควบคมุภายใน

ตลอดจนระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสทิธิผล

3.สอบทานการปฏิบตัิหน้าท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีตามพระ

ราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547

4.พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�า

หน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี และเสนอคา่

ตอบแทนของผู้ สอบบัญชีใ ห้สภาวิชาชีพบัญชี เ พ่ือ

พิจารณาแตง่ตัง้

5.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

มอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบแยก

ตามอ�านาจหน้าท่ีดงันี ้

1.สอบทานงบการเงินของสภาวิชาชีพบญัชีส�าหรับปี 2556 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี ซึง่สภาวิชาชีพบญัชีได้เลือก

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีมีสว่น

ได้เสียสาธารณะ (PAEs)

2.ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผู้บริหารงาน

สภาวิชาชีพบญัชี สอบทานรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริหาร

ด้านการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีเก่ียวกับการด�าเนิน

งานและระบบการควบคมุภายใน และเร่งรัดให้มีการสรร

หาบคุคลากรส�าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในของสภา

วิชาชีพบญัชี ซึง่ในปี 2556 สภาวิชาชีพบญัชีได้ก�าหนด

สว่นงานตรวจสอบภายในขึน้มาและได้มีเจ้าหน้าท่ีประจ�า

สว่นงานซึง่อยูร่ะหวา่งด�าเนินการ

3.สอบทานแผนงานของคณะกรรมการแตล่ะด้านของสภา

วิชาชีพบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าท่ีของสภา

วิชาชีพบญัชี ตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547

4.พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีประจ�าปี 2557 โดย

พิจารณาผลงาน ความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชีและ

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  และเสนอความเห็นต่อท่ีประชมุ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือน�าเสนอท่ีประชมุใหญ่

สามัญสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�า

ปี 2557 เพ่ืออนมุตัิต่อไป
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องค์ประกอบ
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ประธานอนุกรรมการ

2.นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ  รองประธานอนกุรรมการ

3.นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา  อนกุรรมการ

4.นายนิติ  จงึนิจนิรันดร์  อนกุรรมการ

5.นายบญุเลศิ  กมลชนกกลุ  อนกุรรมการ

6.นายพงษ์ศกัดิ์  อชัชะกลุวิสทุธ์ิ  อนกุรรมการ

7.นางสาวรวิภา  เกริกไกวลัธ์  อนกุรรมการ

8.ผศ.ดร.วชิระ  บณุยเนตร  อนกุรรมการ

9.ผศ.ดร.ศลิปพร  ศรีจัน่เพชร  อนกุรรมการ

10.นางสาวสนัทนา สงิห์เสนห์่  อนกุรรมการ

11.นายสาธิต  อไุรเวโรจนากร  อนกุรรมการ

12.นายโสภณ  เพ่ิมศริิวลัลภ  อนกุรรมการ

13.นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ  อนกุรรมการ

14.นางมญัชภุา  สงิห์สขุสวสัดิ์  อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการ
ดา้นการพัฒนาวชิาชีพบญัชี  

อ�านาจหน้าที่

1.ศกึษาและก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการพฒันาวิชาชีพบญัชี 

เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

2.ประสานงานกบัคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และ/

หรือคณะท�างานตา่ง ๆ ของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี) เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ของการพฒันาวิชาชีพบญัชี

3.จดัฝึกอบรมในเร่ืองท่ีคณะอนกุรรมการด้านการพฒันา

วิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี เห็นสมควรทัง้ในกรุงเทพ

มหานคร และตา่งจงัหวดั

4.พฒันาวิทยากรแตล่ะวิชาชีพของสภาวิชาชีพบญัชี

5.แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะอนกุรรมการ

ด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

6.ด�าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บญัชี มอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

1.พิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานจดัอบรม/สมัมนา

และชัว่โมงการพฒันาความรู้ตอ่เน่ือง (CPD) ส�าหรับผู้ เข้า

อบรมทัง้ในและตา่งประเทศ

2.แต่งตัง้คณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จดัการ

อบรมสมัมนา วิทยากร และหลกัสตูรเพ่ือพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบหนว่ยงานผู้จดัการอบรมหรือการสมัมนา วิทยากร 

และหลกัสตูรพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบงัคบั หรือประกาศ

ของสภาวิชาชีพบญัชี

3.จดัตัง้ส่วนงานก�ากบัดแูลผู้จดัการอบรม เพ่ือตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพและให้ค�าแนะน�าต่อหน่วยงานผู้จดัการ

อบรม เพ่ือให้การจดัอบรมสมัมนามีคณุภาพ 

4.จดัอบรมหลกัสตูรเตรียมความพร้อมก่อนสอบ CPA และ

หลกัสตูรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี
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องค์ประกอบ
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ประธานอนุกรรมการ

2.ผู้แทนจากคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี ไมน้่อยกวา่ 2 ทา่น  คณะท�างาน

3.นางสาวยวุดี  เจียมวฒันศิริกิจ  เลขานกุาร

คณะทำางานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรม
สัมมนา วิทยากร และหลักสูตร

อ�านาจหน้าที่

1.พิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานผู้จดัการอบรมหรือการสมัมนา วิทยากรอบรมหรือสมัมนา และหลกัสตูรพฒันา

ความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

2.พิจารณาการให้ความเห็นชอบประเภทการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตต่าง ๆ ตามท่ี

ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบั หรือประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี)

3.องค์ประชมุของคณะท�างานให้เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547

4.กรณีประธานคณะท�างานไมม่า หรือปฏิบตัหิน้าท่ีไมไ่ด้ ให้คณะท�างานท่ีเหลือแตง่ตัง้คณะท�างานหนึง่ทา่นเพ่ือท�าหน้าท่ี

ประธานแทน

5.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

การพิจารณาให้ความเห็นชอบตัง้แต่เดือนเมษายน-มีนาคม พ.ศ. 2557 จ�านวน

1. หน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนา 13 หน่วยงาน

2.
หลกัสตูร วิทยากร ของผู้จดัการอบรมหรือการสมัมนา  จากหนว่ยงานท่ีสภาวิชาชีพบญัชี

ให้การรับรอง 
1,682 หลักสูตร

3.
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีขอใช้การพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพ  ประเภทส�าเร็จการ
ศกึษาในระดบัสงูกวา่วฒิุเดมิ หรือวฒิุเดิมแตใ่นสาขาอ่ืนตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก�าหนด

13 ราย

4.
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีขอใช้การพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพ  ประเภทการอบรม
หรือสมัมนาหลกัสตูรวิชาชีพในตา่งประเทศตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก�าหนด

33 ราย

5.
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีขอใช้การพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพ  ประเภทเขียนหนงัสือ
หรือต�าราทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชีตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก�าหนด

1 ราย

6.
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีขอใช้การพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพ  ประเภทผา่นการ
ทดสอบในหลกัสตูรวิชาชีพตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก�าหนด

2 ราย

7. การเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร วิทยากร ของหนว่ยงานผู้จดัการอบรมหรือการสมัมนา 236 หลักสูตร
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องค์ประกอบ
1.นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.วชิระ  บญุยเนตร  คณะท�างาน

3.ผศ.ดร.ศลิปพร  ศรีจัน่เพชร  คณะท�างาน

4.นายสาธิต  อไุรเวโรจนากร  คณะท�างาน

5.นางสาวสนัทนา  สงิห์เสนห์่  คณะท�างาน

6.นางสาวยวุดี  เจียมวฒันศิริกิจ  คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานโครงการประกาศนยีบตัร
การรายงานทางการเงนิไทย (DipTFR)  

อ�านาจหน้าที่

1.ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงินไทยตามท่ีคณะ

กรรมการสภาวิชาชีพบญัชีให้ความเห็นชอบ

2.จัดท�าและปรับปรุงโครงสร้างเนือ้หาท่ีครอบคลุมใน

การทดสอบตามรายละเอียดของหลักสูตรโครงการ

ประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงินไทย

3.ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมหลกัสตูรประกาศนียบตัรการ

รายงานทางการเงินไทย โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสภา

วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี)

4.ด�าเนินการออกข้อสอบและท�าการตรวจกระดาษค�าตอบ

ตามโครงสร้างเนือ้หาท่ีครอบคลมุในการทดสอบท่ีได้ก�าหนด

5.สรุปผลการทดสอบในแต่ละครัง้และน�าเสนอรายช่ือผู้ ท่ี

ผ่านการทดสอบให้แก่นายกสภาวิชาชีพบัญชีโดยผ่าน

ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

เพ่ือมอบประกาศนียบตัรให้แก่ผู้ ท่ีผา่นการทดสอบ

6.พิจารณาความจ�าเป็นในการจดัตัง้หลกัสตูรการเตรียม

ความพร้อม โดยก�าหนดเนือ้หาและเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรม พร้อมเสนอแนะวิทยากรท่ีเหมาะสม

7.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานโครงการ

ประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงินไทยต่อท่ีประชุม

คณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี

8.ด�าเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

วิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน
1.คณะท�างานโครงการประกาศนียบตัรการรายงานทาง

การเงินไทย (คณะท�างาน) ได้จดัโครงการทดสอบเพ่ือรับ

ประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงินไทย DipTFR เม่ือ

วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ 

อาคารสภาวิชาชีพบญัชีฯ มีผู้ผา่นการทดสอบจ�านวน 2 ทา่น 

คือ คณุธนาดล รักษาพล และ ดร.สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ 

โดยคณะท�างานได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดง

ความยินดีกบัทัง้ 2 ทา่น เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี

2.คณะท�างาน มีแผนงานจัดโครงการทดสอบส�าหรับปี 

2557 ต่อไป เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของ

นักบัญชีไทยเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไทยท่ีเ ก่ียวข้องกับกิจการท่ี มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

และยกระดบัความรู้ของนกับญัชีไทยเก่ียวกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินไทยในปัจจบุนั  
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องค์ประกอบ
1.นางนันทนา  สังขวจิติร  ประธานคณะท�างาน

2.ดร.กญัญมน  วิทยาภมิู  คณะท�างาน

3.นางจนัทร์เพญ็  กสกิิจน�าชยั  คณะท�างาน

4.นายบญุเกียรต ิ  เดชะวรานนท์  คณะท�างาน

5.นายมานิต  พาณิชย์กลุ  คณะท�างาน

6.นางสาวยวุดี  เจียมวฒันศิริกิจ  คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะทำางานโครงการ
พฒันาหลกัสตูรการอบรม
ดา้นการตรวจสอบภายใน 

อ�านาจหน้าที่

1.ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลกัสตูรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ตามท่ีคณะ

กรรมการสภาวิชาชีพบญัชีให้ความเหน็ชอบ

2.ปรับปรุงโครงสร้างของโครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร

ด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) ให้มีความเหมาะสม

และเป็นท่ียอมรับ

3.จดัท�าหลกัสตูรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในเพ่ิมขึน้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม

และตลาดวิชาชีพ

4.ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมหลกัสตูรการอบรมด้านการ

ตรวจสอบภายใน โดยสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี)

5.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานของโครงการ

หลกัสตูรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ตอ่ท่ีประชมุ

คณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี

6.ด�าเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

วิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

1.ในปี 2556 คณะท�างานโครงการพฒันาหลกัสูตรการ

อบรมด้านการตรวจสอบภายใน (คณะท�างาน) ได้พฒันา

และจดัท�าหลกัสตูรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ 

(Integrated Audit) โดยจัดการอบรมทัง้หมด 3 รุ่น

มีผู้ เข้าอบรมรวมทัง้สิน้ 221 ทา่น

2.คณะท�างาน มีแผนงานในปี 2557 จะจัดหลักสูตร 

Integrated Audit แตล่ะระบบงาน เชน่ การตรวจสอบแบบ 

Integrated audit ในระบบจดัซือ้  และปรับปรุงหลกัสตูร

การตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ เป็นต้น
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องค์ประกอบ
1.นายเจษฎา   อนุจารี   ประธานอนุกรรมการ

2.นายสพุจน์  สงิห์เสนห์่              อนกุรรมการ

3.นายวรวฒิุ    ไกรฤทธ์ิ   อนกุรรมการ

4.นายศริิพงษ์  ศภุกิจจานสุรณ์        อนกุรรมการ

5.นางวิภาวี  บณุยประสทิธ์ิ           อนกุรรมการ

6.นางกลัยา  สวุณิชย์   อนกุรรมการ

7.นางสาวชวนา  วิวฒัน์พนชาติ  อนกุรรมการ

8.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า   อนกุรรมการ

9.นางวิไล   ฉทัทนัต์รัศมี  อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการจดัทำา
รา่งข้อบงัคับสภาวิชาชีพบญัชี 

อ�านาจหน้าที่

1.ด�าเนินการ รวบรวม แก้ไขและปรับปรุงข้อบงัคบัของสภา

วิชาชีพบญัชีตามท่ีก�าหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 ทกุฉบบั เพ่ือจดัท�าร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพ

บญัชีฉบบัใหมพ่ร้อมบนัทกึแสดงหลกัการแหง่ข้อบงัคบั

2.แตง่ตัง้คณะท�างาน เพ่ือท�าการศกึษาพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ

และรวบรวมข้อเทจ็จริง  รวมทัง้รายละเอียดเสนอตอ่คณะ

อนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (คณะ

อนกุรรมการ) หรือปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีคณะอนกุรรมการ

มอบหมาย

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

มอบหมาย

วัตถุประสงค์

เพ่ือด�าเนินการ รวบรวม แก้ไขและปรับปรุงข้อบงัคบัของ

สภาวิชาชีพบญัชีตามท่ีก�าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 จ�านวน  21 ฉบบั  โดยมีความประสงค์ท่ี

จะยกเลิกข้อบงัคบัดงักลา่วและแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรวบรวม

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นเร่ืองเดียวกนัมาไว้เป็นฉบบัเดียว 

เพ่ือจัดท�าข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่  รวมทัง้

แก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสม 
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ผลการด�าเนินงาน

1.ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี   และประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษาให้มีผลใช้บงัคบัแล้ว จ�านวน 6 ฉบบั 

ประกอบด้วย

(1) ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี วา่ด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556 

(ยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2)

(2) ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

คุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 

(ยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 7,13,17,18 

และ 20)

(3) ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ และ

วิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสมัมนา

ของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พ.ศ. 2556 (ยกเลกิข้อบงัคบั

สภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 15)

(4) ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

เง่ือนไข และคณุสมบตัิของผู้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท�าบญัชี               

พ.ศ. 2556 (ยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 6)

(5) ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิก

และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556 (ยกเลิกข้อบังคับสภา

วิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3)

(6) ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าด้วยการประชมุใหญ่

และการเสนอเร่ืองให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2556 

(ยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 1 และ 8) 

2.ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ท่ีพิจารณาแล้วเสร็จโดย

เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือน�าเสนอต่อท่ี

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2557 ประกอบด้วย 

(1) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัต ิ

ลกัษณะต้องห้าม การคดัเลือก และการพ้นจากต�าแหนง่

ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบัญชี พ.ศ. .... (ยกเลิกข้อบังคับสภา

วิชาชีพบญัชี  ฉบบัท่ี 11) 

(2) ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  วา่ด้วยระยะเวลาการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

จรรยาบรรณ พ.ศ. .... (ยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

ฉบบัท่ี 10)

3.ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีท่ีปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ  ประกอบด้วย

(1) ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าด้วยจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. .... (ยกเลิกข้อบงัคบั           

สภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19)

(2) ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี วา่ด้วยคณุสมบตัแิละ

ลกัษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบญัชี กรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒิุ และกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี และหลกั

เกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้ พ.ศ. .... (ยกเลิกข้อบังคับ              

สภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 4)

(3) ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี วา่ด้วยคณุสมบตัแิละ

ลกัษณะต้องห้าม การเลือกตัง้หรือการแตง่ตัง้ การด�ารง

ต�าแหนง่ การพ้นจากต�าแหนง่ของประธานคณะกรรมการ

หรือกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน อ�านาจหน้าท่ีและ

การด�าเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีแต่ละ

ด้าน พ.ศ. .... (ยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 

5,9 และ 16)

(4) ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี วา่ด้วยการพิจารณา

เก่ียวกบัจรรยาบรรณ พ.ศ. .... (ยกเลิกข้อบงัคบัสภา

วิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 12 และ 21)

(5) ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าด้วยการปฏิบตัิ

หน้าท่ี อ�านาจหน้าท่ี และการพ้นจากต�าแหนง่ของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งอปุนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน 

และต�าแหนง่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

ก�าหนด พ.ศ. .... (ยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบั

ท่ี 14)
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องค์ประกอบ
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์   ประธานอนุกรรมการ

2.ดร.เกียรตนิิยม  คณุตสิขุ   อนกุรรมการ

3.รศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา  อนกุรรมการ

4.ดร.น่ิมนวล  ผิวทองงาม  อนกุรรมการ

5.นายบญุเลศิ  กมลชนกกลุ  อนกุรรมการ

6.นายพรชยั  กิตตปัิญญางาม  อนกุรรมการ

7.ผศ.ดร.วรรณี  เตโชโยธิน   อนกุรรมการ

8.นายวิชาต ิ  โลเกศกระวี   อนกุรรมการ

9.นางวิไล  ฉทัทนัต์รัศมี  อนกุรรมการ

10.นายศรัณย์  สภุคัศรัณย์  อนกุรรมการ

11.นางสาวจฬุารัตน์ จิตไพศาลวฒันา  เลขานกุาร

คณะอนุกรรมการเตรยีม
ความพร้อมเขา้สู ่AEC  

อ�านาจหน้าที่

1.ศึกษาผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี และการ

ด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(สภาวิชาชีพบญัชี)

2.เสนอแนวทางในการปรับกฎระเบียบ และมาตรฐาน

วิชาชีพบญัชีเพ่ือรองรับการเปิดตลาดการค้าภายใต้ AEC

3.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้การจดัประชมุ อบรม

สมัมนาเก่ียวกับ AEC เพ่ือรองรับการปรับตวัแก่สมาชิก

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ทัง้ในสว่นกลางและภมิูภาค

4.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

มอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

1.การพัฒนาขีดความสามารถแก่นักบัญชีอย่าง       

ต่อเน่ืองและการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ AEC ได้แก่

• การจดัอบรมสมัมนา เชน่ หลกัสตูร “บญัญตั ิ10 ประการ

ของนกับญัชียคุ AEC” หลกัสตูร “พฒันาวิชาชีพบญัชีสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และหลกัสูตรเพ่ือพฒันา

ทกัษะทางภาษาองักฤษ “ติดอาวธุทางภาษาองักฤษเพ่ือ

เข้าสู ่AEC ของนกับญัชีไทย” ซึง่แตล่ะหลกัสตูรมีผู้ เข้าร่วม

อบรมจ�านวนมากและให้การตอบรับอย่างดีให้มีการจัด

อบรมอยา่งตอ่เน่ืองในหลาย ๆ รุ่น

• การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวข้องกบั AEC เช่น ร่าง

ความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน ส�าหรับบริการ

วิชาชีพบญัชี (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

on Accountancy Services : MRA) หลกัเกณฑ์ วิธีการ

และเง่ือนไขของการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ

สมาชิกอาเซียน รวมถงึการค้าบริการระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ
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เชน่ ความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจในภมิูภาค (RCEP) 

FTA ไทย-สหภาพยุโรป และความตกลงหุ้ นส่วนทาง

เศรษฐกิจภาคพืน้แปซฟิิค (TPP) ผา่นทางเวบ็ไซต์ของสภา

วิชาชีพบญัชี  www.fap.or.th ภายใต้หวัข้อ AEC

• การเผยแพร่บทความเก่ียวข้องกบัการเตรียมความพร้อม

เข้าสู ่AEC ผา่นทาง FAP Newsletter ของสภาวิชาชีพบญัชี

อยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ “ AEC กบันกับญัชี : พมา่ ... โอกาส

ทองในการลงทุน” (ฉบบัท่ี 3 และ 4 เดือนมีนาคมและ 

เมษายน พ.ศ. 2556) อุดช่องว่างนักบญัชี เร่งพฒันาคน

ก่อนเปิดเสรี (ฉบบัท่ี 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556) การ

จดัท�าข้อผกูพนัการเปิดตลาดการค้าบริการ สาขาบริการ

วิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 6 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2556) การ 

จดัท�าร่าง MRA ของวิชาชีพบญัชีอาเซียน (ฉบบัท่ี 7 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 )  การเตรียมรับปี 2015 ของ

นักบัญชีตามรูปแบบการค้าบริการ (ฉบับท่ี 8 เดือน

สงิหาคม พ.ศ. 2556) ความพร้อมส�าหรับนกัวิชาชีพบญัชี 

(ฉบบัท่ี 9 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556) เม่ือพร้อมแล้ว จะรุก

ท่ีไหนดี ? (ฉบบัท่ี 10 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2556)  มารู้จกัการ

เปิดเสรีการค้าบริการท่ีประเทศไทยมีความสนใจเข้าร่วม 

(ฉบบัท่ี 12 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556)  ความตกลงยอมรับ

ร่วมของอาเซียนส�าหรับสาขาบริการบญัชี (MRA) (ฉบบั

ท่ี 14 และ 15 เดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม พ.ศ. 2557)  

2.การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานด้านบริการอาเซียน (ASEAN Coordination 

Committee on Services : CCS) ร่วมกับผู้แทนของทกุ

ประเทศในอาเซียน

โดยในการประชมุ CCS ครัง้ท่ี 75 จดัขึน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย โดยกรมเจรจาการค้าตา่งประเทศเป็นเจ้าภาพ

เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2556 การประชมุ CCS ครัง้ท่ี 76 

จดัขึน้ท่ีหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และการประชมุ CCS 

ครัง้ท่ี 77 จดัขึน้ท่ีสาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ เม่ือวนัท่ี 10 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 มีเนือ้หาเก่ียวกบัการจดัท�าข้อตกลง

ยอมรับร่วมกนัด้านวิชาชีพบญัชี (MRA) ซึง่มีความชดัเจน

เก่ียวกบัคณุสมบตัขิองนกับญัชีอาเซียน และลกัษณะการ

ท�างานร่วมกนัระหวา่งนกับญัชีภายในประเทศและนกับญัชี

ตา่งประเทศตามความตกลง MRA นี ้

3.การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ ในการจัดท�าข้อผูกพนัเปิดตลาดการ

ค้าบริการภายใต้กรอบการเปิดเสรีในด้านการบริการ

วิชาชีพบัญชี เช่น ความตกลงหุ้ นส่วนเศรษฐกิจระดับ

ภมิูภาค (RCEP) การค้าบริการภายใต้ FTA ไทย-EU ความ

ตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซฟิิค (TPP)

4.การจดัท�าสัมมนาพจิารณ์  “รับฟังความคดิเหน็เก่ียว

กับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อผูกพันเปิด

ตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของกรอบความตกลงว่าด้วย

บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement 

on Services : AFAS)” 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี

ชัน้ 8 ซึ่งได้ข้อสรุปจากการหารือในวันสัมมนาพิจารณ์

รวมถึงมติในท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู ่ AEC ในกิจกรรมท่ีจะการผกูพนัส�าหรับ 

CPC 862 เฉพาะบริการรับท�าบญัชีส�าหรับย่ืนแบบภาษีให้

กับบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มของต่างชาติเท่านัน้ 

(Book-keeping services, only for tax returns for 

foreign affiliated company) ท่ีร้อยละ 70  และส�าหรับ 

CPC 863 เฉพาะบริการวางแผนและจดัเตรียมภาษีบคุคล

ส�าหรับย่ืนแบบภาษีให้กบับริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุม่

ของต่างชาติเท่านัน้ (Individual tax preparation and 

planning services, only for tax returns for foreign 

affi l iated company) ท่ีร้อยละ 51 ส่วนบริการอ่ืน ๆ 

คงผกูพนัท่ีร้อยละ 49  
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องค์ประกอบ
1.นายประสัณห์  เชือ้พานิช  ประธานอนุกรรมการ

2.นางสาวพรรณี  รุจิตานนท์  อนกุรรมการ

3.นายสมศกัดิ์  พงษ์สวุภาพ  อนกุรรมการ

4.นางสทุธารักษ์  ปัญญา   อนกุรรมการ

5.นางวารุณี  ปรีดานนท์  อนกุรรมการ

6.นางวรางคณา  มสุกิะสงัข์  อนกุรรมการ

คณะอนุกรรมการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ�านาจหน้าที่

1.วางแผนและก�าหนดงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ก�าหนดรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ (TOR) ของอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และโปรแกรม

จดัการท่ีเก่ียวข้อง (Hardware, Network, Software)

3.ก�าหนดวิธีการ ขัน้ตอน และหลกัเกณฑ์การพิจารณาไว้

ในเอกสารประกวดราคา

4.ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ เสนอราคา พิจารณาข้อเสนอ

ด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนของผู้เข้าเสนอราคา และคดัเลอืก

เฉพาะรายท่ีเสนอได้ตรงตามรายละเอียด และข้อก�าหนด

ในเอกสารประกวดราคา

5.พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้ เสนอราคาท่ีผ่านการ

พิจารณาตามข้อ 4. และรายงานผลการพิจารณาและ

ความเห็นต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ืออนมุตัิ

6.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือควบคุมการด�าเนินการติดตัง้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องตามรายละเอียด

และข้อก�าหนดในสญัญา

7.ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน
สภาวิชาชีพบญัชี ได้พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก และผู้เข้ามาตดิตอ่

เพ่ิมเตมิในงานตา่ง ๆ ดงันี ้

- ระบบงานทดสอบ CPA ผู้ขอเข้าทดสอบ CPA สามารถ

ท่ีจะสมคัรเข้าทดสอบได้ผา่นทาง เวบ็ไซต์ด้วยระบบสมคัร

สอบออนไลน์ รวมทัง้ตรวจสอบผลการทดสอบ สถิติการ

สอบท่ีผา่นมาได้ผา่นระบบออนไลน์

- ระบบทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน CPA ออนไลน์ ผู้ ฝึกหดั

งานสามารถท่ีจะแจ้งการฝึกหดังานได้ผ่านระบบออนไลน์

และตรวจสอบชัว่โมงฝึกหดังานท่ีผา่นมาได้

- ระบบการจองการฝึกอบรมสัมมนาออนไลน์ ผู้ ท่ีสนใจ

ท่ีจะเข้าอบรมกับทางสภาวิชาชีพบัญชี สามารถค้นหา

หลกัสตูรอบรม และสัง่จองการเข้าฝึกอบรมสมัมนาได้ทาง

ระบบออนไลน์

แผนการด�าเนินงาน
จดัท�าคลงัข้อมลู (Data Warehouse) เพ่ือเตรียมข้อมลูให้

พร้อมใช้ในการวิเคราะห์ พฒันาและจดัหาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู (Business Intelligence) เพ่ือจดัท�า

เป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับมุมมองใน

การวิเคราะห์ แสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลู เพ่ือประโยชน์

ในการวางแผนกลยทุธ์ด้านตา่ง ๆ  พฒันาบคุลากรในองค์กร

ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมากขึน้ 

ปรับปรุงระบบงานเดิมท่ีได้พัฒนาเสร็จแล้วให้มีความ

สะดวกต่อการใช้งานและสมบูรณ์ย่ิงขึน้ให้เป็นไปตามกฎ

ข้อบงัคบัของสภาวิชาชีพบญัชี ท่ีพฒันาขึน้ทกุปี
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องค์ประกอบ
1.นางสาวชวนา  ววัิฒน์พนชาต ิ   ประธานอนุกรรมการ

2.นายสทุศัน์  เวชพานิช   อนกุรรมการ

3.นางวิไล  ฉทัทนัต์รัศมี   อนกุรรมการ

4.นายกิตตพิงษ์  เลศิอนนัต์   อนกุรรมการ

คณะอนุกรรมการตรวจรับงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ�านาจหน้าที่

1.ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและผลงานของผู้ รับจ้างให้เป็น

ไปตามสญัญาวา่จ้างและขอบเขตแหง่งาน

2.เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ

3.แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือปฏิบตังิานตามท่ีเหน็สมควร

4.ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ผลการด�าเนินงาน

ได้ด�าเนินการตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย Hardware 

ท่ีได้จดัซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในปีท่ีแล้วสามารถใช้งาน

ได้ปกติ

• ตรวจสอบความเรียบร้อยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server 

แมข่า่ย

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ Network Security 

ท่ีใช้ดูแลความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลท่ีได้เก็บ

รักษาใน Server แมข่า่ย

• ตรวจสอบความเรียบร้อย Access Point ส�าหรับใช้

งาน Wi-Fi ในพืน้ท่ีสภาวิชาชีพบญัชี ท่ีใช้งานเช่ือมตอ่

เข้าถงึ Network และสามารถใช้งาน Internet ได้ทกุ

พืน้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี
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องค์ประกอบ
1.ศ.หรัิญ  รดศีรี   ประธาน

2.ดร.วีรวฒัน์  กาญจนดลุ  คณะท�างาน

3.นางกรรณิการ์  งามโสภี   คณะท�างาน

4.นางสาวปริมใจ  เอ่ียมวชัราพงศ์  คณะท�างาน

5.นางสาวอรอมุา  ภูส่าตรา   เลขานกุาร

คณะทำางานที่ปรกึษาพฒันา
วชิาชีพบญัชีภายใตข้้อตกลง
การสนบัสนนุเงินงบประมาณ
สภาวิชาชีพบัญชี

อ�านาจหน้าที่

1.ให้ความเห็น ค�าแนะน�า ติดตามการด�าเนินงานเพ่ือการ

อนมุตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในขัน้ตอนต่าง ๆ  ตาม

แผนการพฒันาวิชาชีพบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี)

2.พิจารณาปรับแผนงบประมาณตามความจ�าเป็นและ

เหมาะสมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ภายใต้ข้อตกลงการ

สนบัสนนุงบประมาณพฒันาวิชาชีพ

ผลการด�าเนินงาน

คณะท�างานท่ีปรึกษาพฒันาวิชาชีพบญัชีภายใต้ข้อตกลง

การสนบัสนนุเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบญัชี (คณะท�างาน) 

แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2552 เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นติดตามและอนุมัติ งบประมาณสนับสนุนของ

ตลาดหลักทรัพย์จ�านวนเงิน 20 ล้านบาท ให้กับสภา

วิชาชีพบญัชี เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยปรับปรุง

มาตรฐานเก่ียวกับวิชาชีพบญัชีตา่ง  ๆ อนัได้แก่ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ

สอบบญัชี ตลอดจนด้านการก�าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ

บญัชี และการประกนัคณุภาพงานสอบบญัชี ให้สอดคล้อง

ตามมาตรฐานสากลในรอบปี 2555 และ 2556 คณะ

ท�างาน ได้มีการประชมุคณะท�างาน จ�านวน 3 ครัง้ เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัสรรเงินงบประมาณตาม

แผนการด�าเนินงานด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชีใน 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบญัชี  ด้านการสอบบญัชี ด้านการ

ประกันคุณภาพงานสอบบัญชี และด้านก�าหนดจรรยา

บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ทัง้นีเ้พ่ือให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานในปัจจุบันของ

คณะกรรมการในแต่ละด้าน
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องค์ประกอบ
1.นายพรชัย     กติตปัิญญางาม  ประธาน

2.นายธีรพงษ์  แก้วรัตนปัทมา  รองประธาน

3.นายชยัยทุธ  เกตเุอม   อนกุรรมการ

4.นางชนิดา  องัศวุิทยา  อนกุรรมการ

5.นายเทวา   ด�าแดง   อนกุรรมการ

6.นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก  อนกุรรมการ

7.นายบญุเลี่ยม   เหลืองนาคทองดี  อนกุรรมการ

8.นายพนา  วิวฒัน์พนชาติ  อนกุรรมการ

9.นายศลิป์ชยั  รักษาพล   อนกุรรมการ

10.ดร.สมชาย   เลศิภิรมย์สขุ  อนกุรรมการ

11.นางสาวสชุาดา กรวิทยาศลิป์  อนกุรรมการ

12.นางสวุนีย์   กิตตปัิญญางาม  อนกุรรมการ

13.นายโสมนสั  ณ บางช้าง   อนกุรรมการ

14.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า   อนกุรรมการ

     นางธารัตน์  ปิตภิมิูสขุสนัต์          (ผู้แทนหลกั)

     นางสาวเรวดี  วชิราภากร  (ผู้แทนส�ารอง)

15.นางสาววชัรา  วารุณประภา  อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการประสาน
การบริหารสาขา

เป้าหมายหลัก

1.ประสานงานกบัส�านกังานสาขาของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี) เพ่ือให้การบริหารงาน

ด�าเนินไปอยา่งคลอ่งตวั มีประสทิธิภาพและทนัตอ่เหตกุารณ์ ทัง้งานด้านทะเบียนสมาชิก การขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท�าบญัชี

การแจ้งและการฝึกหัดงานสอบบัญชี การขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

วิชาชีพบญัชี

2.ด�าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย



FAP Annual Report 2013 91

สำานักงานสาขา

ขอนแก่น

1.ผศ.ดร. ศิริลกัษณ์   ศทุธชยั  ประธานอนกุรรมการ

2.นางสาวปาริชาติ บตุรวงค์  รองประธานอนกุรรมการและเลขานกุาร

3.นางวิภาพร  วีรฤทธิชยั อนกุรรมการ

4.นางวรรณี  กนกศีชริน อนกุรรมการ

5.นางสาวณฐัพร               พนัธุ์งาม  อนกุรรมการ

6.นายปวิช  แสนชยัธร อนกุรรมการ

7.นายประเสริฐ   วรวฒันากลุ อนกุรรมการ

8.นางสริิภรณ์  ศกัดิ์สจุริต อนกุรรมการ

9.นางสาวปรียากร นกัร้อง  อนกุรรมการ

10.นายชินวฒัน์  พบวนัดี  อนกุรรมการ

11.นางสาวธนิดา  อทุยาพงษ์ เหรัญญิก

12.นางสาวอาริยา ธีระวชั  ประชาสมัพนัธ์

13.นายธานี  วฒันเสถียร ท่ีปรึกษา

14.นายสชุาติ  สมใจวงษ์ ท่ีปรึกษา

รายนามคณะกรรมการบริหารส�านักงานสาขา

1.ดร.ศริดา  จารุตกานนท์  ประธานอนกุรรมการ

2.ดร.สมศกัดิ์  ประถมศรีเมฆ  รองประธานอนกุรรมการ

3.ดร.อิสราภรณ์  พลนารักษ์  อนกุรรมการ

4.นายพงษ์สนัต์  วงนิชพงษ์พนัธุ์  อนกุรรมการ

5.นางสาวไสว  ธนสงวนวงศ์  อนกุรรมการ

6.นายชวินโรจน์  ธีรพชัรพร  อนกุรรมการ

7.นางสาวนงนชุ  เจนการประเสริฐ  อนกุรรมการ

8.นางสาวภรณ์ศริิ ศศศิาสตร์  อนกุรรมการ 

9.นางสาวกรวิภา              เทียนภาสกร  เหรัญญิก

10.อาจารย์ศริิวรรณ ภิญโญสริิพนัธุ์  ประชาสมัพนัธ์

11.ผศ.พชันี  นนทศกัดิ์  ท่ีปรึกษา

12.นายเกียรติ  ก่อเกียรติ  ท่ีปรึกษา

13.นางปรียา  สวุรรณโชตชิว่ง  ท่ีปรึกษา

สำานักงานสาขา

ชลบุรี
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สำานักงานสาขา

เชียงใหม่

1.รศ.บญุสวาท  พฤกษิกานนท์  ประธานอนกุรรมการ

2.ดร.นฤนาถ  ศราภยัวานิช  รองประธานอนกุรรมการ

3.ดร.กรวีร์  ชยัอมรไพศาล  อนกุรรมการ

4.นางสาวสปุรียา              มณีใส   อนกุรรมการ

5.รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสทิธ์ิ  อนกุรรมการ

6.นางยสัมีตกอร์  คาร์นิยอร์  อนกุรรมการ

7.นางณิยดา  พนัธุ์ทอง   อนกุรรมการ

8.ดร.อรรถพงศ์  พีระเชือ้   อนกุรรมการ

9.นายขจิต  ชยัวิวธัน์   อนกุรรมการ

10.นายยงยทุธ  พลอยทบัทิม  อนกุรรมการ

11.นายจกักฤษณ์              ตนัตพิงศ์  อนกุรรมการ

12.ผศ.สทุธิดา  จนัทร์คง   เหรัญญิก

13.นายเจษฎา   เลี่ยมประวตัิ  ประชาสมัพนัธ์

14.ดร.ชยัยศ  สมัฤทธ์ิสกลุ  เลขานกุาร

15.นางจนัทร์จิรา              ม้าล�าพอง  เลขานกุาร

16.รศ.ชศูรี  เทีย้ศิริเพชร  ท่ีปรึกษา 

17.รศ.อมรา  โกไศยกานนท์  ท่ีปรึกษา

18.นางสาวอรุณี  ธีระสนุทร  ท่ีปรึกษา

19.นางปริศนา  จิตต์ปรารพ  ท่ีปรึกษา

20.นายณรงค์  คองประเสริฐ  ท่ีปรึกษา

21.ดร.องอาจ  กิตตคิณุชยั  ท่ีปรึกษา

22.ดร.ณรงค์   ตนานวุฒัน์  ท่ีปรึกษา

23.นายชาตรี  วนัตวิาณิชกิจ  ท่ีปรึกษา

24.นายสรุพล  วฒันโยธิน  ท่ีปรึกษา

25.นางนารีรัตน์  จนัทรมงักร  ท่ีปรึกษา

26.รศ.ดร.สริิวฒิุ  บรูณพิร   ท่ีปรึกษา
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1.นางธนพร  กศุลธรรมรัตน์  ประธานอนกุรรมการ

2.นายณนน  มากกมลธรรม  รองประธานอนกุรรมการ

3.ผศ.มนตรี  ไชยานกุลูกิตติ  รองประธานอนกุรรมการ

4.นายเอนก  เมธเศรษฐ  รองประธานอนกุรรมการ

5.ผศ.นิตยา  ชนินทยทุธวงค์  อนกุรรมการ

6.นายถาวร  พงษ์จินดาทิพย์  อนกุรรมการ

7.นางสาวจ�าเนียร สขุสวรรค์  อนกุรรมการ

8.นางจีรวรรณ  จนัลา   อนกุรรมการ

9.นางสาวกนัตยา  มานนท์   อนกุรรมการ

10.นางจรรยา  โพลา   อนกุรรมการ

11.นายวีราพชัร์  ธารบวัสวรรค์  เหรัญญิก

12.นางปราณี  เนรมิตร   ปฏิคม

13.นางสาวพชัรีย์              นฤหาย   ปฏิคม

14.นางสาวอษุา  คงสบิ   ปฏิคม

15.นางสาววรรณิศา กลิน่ชยั   ประชาสมัพนัธ์

16.นางอณภุา  คณุาสนิธาร  เลขานกุาร

17.นางแววตา  สกลุสรรเสริญ  ท่ีปรึกษา

18.นายพิศษิฐ์  ตะเภาน้อย  ท่ีปรึกษา

19.คณะบดี คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาราชภฎันครสวรรค์   ท่ีปรึกษา

สำานักงานสาขา

นครสวรรค์

สำานักงานสาขา

นครราชสีมา

1.รศ.สวุฒันา  ตุ้งสวสัดิ์   ประธานอนกุรรมการ

2.รศ.เลศิลกัษณ์  กาญจนวฒันา  รองประธานอนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.สมใจ  บญุหม่ืนไวย  เลขานกุาร

4.นางสนุนัท์  สภุา   อนกุรรมการ 

5.นางปฏิมา  ถนิมกาญจน์  อนกุรรมการ

6.นางพร้อมพร  ภวูดนิ   อนกุรรมการ

7.นางสาวชตุิมา  นาคประสทิธ์ิ  อนกุรรมการ

8.นางพรพิมล  อิฐรัตน์   เหรัญญิก

9.ดร.อษุณา  แจ้งคล้อย  ปฏิคม

10.นางสาวเกศชฎา ธงประชา  ประชาสมัพนัธ์

11.ผศ.พลานชุ  คงคา   เลขานกุาร

12.นางประไพศรี              สภุา   ท่ีปรึกษา

13.ผศ.วิไลวรรณ              อศัวกลุ   ท่ีปรึกษา

14.นางประกายมาศ กิริวฒันศกัดิ์  ท่ีปรึกษา

15.ผศ.นงนชุ  ศรีสตัตบตุร  ท่ีปรึกษา

สำานักงานสาขา

เชียงใหม่

1.รศ.บญุสวาท  พฤกษิกานนท์  ประธานอนกุรรมการ

2.ดร.นฤนาถ  ศราภยัวานิช  รองประธานอนกุรรมการ

3.ดร.กรวีร์  ชยัอมรไพศาล  อนกุรรมการ

4.นางสาวสปุรียา              มณีใส   อนกุรรมการ

5.รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสทิธ์ิ  อนกุรรมการ

6.นางยสัมีตกอร์  คาร์นิยอร์  อนกุรรมการ

7.นางณิยดา  พนัธุ์ทอง   อนกุรรมการ

8.ดร.อรรถพงศ์  พีระเชือ้   อนกุรรมการ

9.นายขจิต  ชยัวิวธัน์   อนกุรรมการ

10.นายยงยทุธ  พลอยทบัทิม  อนกุรรมการ

11.นายจกักฤษณ์              ตนัตพิงศ์  อนกุรรมการ

12.ผศ.สทุธิดา  จนัทร์คง   เหรัญญิก

13.นายเจษฎา   เลี่ยมประวตัิ  ประชาสมัพนัธ์

14.ดร.ชยัยศ  สมัฤทธ์ิสกลุ  เลขานกุาร

15.นางจนัทร์จิรา              ม้าล�าพอง  เลขานกุาร

16.รศ.ชศูรี  เทีย้ศิริเพชร  ท่ีปรึกษา 

17.รศ.อมรา  โกไศยกานนท์  ท่ีปรึกษา

18.นางสาวอรุณี  ธีระสนุทร  ท่ีปรึกษา

19.นางปริศนา  จิตต์ปรารพ  ท่ีปรึกษา

20.นายณรงค์  คองประเสริฐ  ท่ีปรึกษา

21.ดร.องอาจ  กิตตคิณุชยั  ท่ีปรึกษา

22.ดร.ณรงค์   ตนานวุฒัน์  ท่ีปรึกษา

23.นายชาตรี  วนัตวิาณิชกิจ  ท่ีปรึกษา

24.นายสรุพล  วฒันโยธิน  ท่ีปรึกษา

25.นางนารีรัตน์  จนัทรมงักร  ท่ีปรึกษา

26.รศ.ดร.สริิวฒิุ  บรูณพิร   ท่ีปรึกษา
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1.รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อตุสาหะวาณิชกิจ ประธานอนกุรรมการ

2.ดร.อคัรเดช  ฉวีรักษ์   รองประธานอนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.ญาณินท์ ตัง้ภิญโญพฒิุคณุ  อนกุรรมการ

4.นายพินิจ  ตัง้ใจ   อนกุรรมการ

5.นางสชุาดา  อิฐฎากร   อนกุรรมการ

6.อาจารย์นภทัร  จนัทรจตพุรภทัร  อนกุรรมการ

7.อาจารย์มจุรินทร์ แก้วหยอ่ง  อนกุรรมการ

8.อาจารย์ผกากรอง บรรดาศกัดิ์  อนกุรรมการ

9.อาจารย์อมร  โทธรรม   อนกุรรมการ

10.นางสาววลัภา              มาลาเพชร  อนกุรรมการ

11.นายจรัลพฒัน์              แซต่ัง้   อนกรรมการ

12.ดร.กญัญมน  วิทยาภมิู  เหรัญญิก

13.ดร.ไพรัช  พรพนัธ์เดชวิทยา  ประชาสมัพนัธ์

14.ดร.ศรีรุ่งรัตน์  สดุสมบรูณ์  เลขานกุาร

15.อาจารย์รสจรินทร์ กลุศรีสอน  ผู้ชว่ยเลขานกุาร

สำานักงานสาขา

มหาสารคาม

สำานักงานสาขา

ภูเก็ต

1.นางจนัทร์เพญ็              พรหมจินดา  ประธานอนกุรรมการ

2.นางสาวปฐมพร              เจียมจตุกิลุ  รองประธานอนกุรรมการ

3.นายภานวุฒัน์  อรุณทิพย์ไพฑรูย์  อนกุรรมการ

4.นางกิระนชุ  ศขุสวสัดิ์ ณ อยธุยา อนกุรรมการ

5.นางสาววรัชพนัธ์ โภคาพนัธ์  อนกุรรมการ

6.นางสาวนสุรา  ฟองศรีสนิ  อนกุรรมการ

7.นางสาวพรรณี  นฤขตัพิชยั  อนกุรรมการ

8.นางสกุญัญา   พฤฒิพนัธ์  เหรัญญิก

9.นางวนิดา  อธิกิจไพบลูย์  ปฏิคม

10.นายธนวฒัน์  พึง่ทองค�า  ประชาสมัพนัธ์

11.นางสาวจฬุารัตน์ โฆษิตานราพร  เลขานกุาร 

12.รศ.มนสั  ชยัสวสัดิ์   ท่ีปรึกษา

13.นางวิมลวรรณ              เจริญ   ท่ีปรึกษา

14.นายสญัชยั  รัตนสงวน  ท่ีปรึกษา
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1.นายสมชยั  ปรีดาสนัติ์  ประธาน

2.นายสพุร  เสถียรเสาวภาคร์  รองประธาน

3.นายวิเชียร                     ตนัตศิริินทร์                 รองประธาน

4.ผศ.ดร.กิตตมิา              จงึสวุดี   อนกุรรมการ

5.ดร.ฐิตารีย์  ไตรสรณปัญญา  อนกุรรมการ

6.นางสมจิตต์  เทพพิพิธ   อนกุรรมการ

7.นายณรงค์  ตัง้ย่ิงยง   อนกุรรมการ

8.นางสาวฐานิดา              อทุธา   อนกุรรมการ

9.ผศ.วาสนา  กวีนฏัธยานนท์  อนกุรรมการ

10.ผศ.ประนอม  ค�าผา   เหรัญญิก

11.นางวิจิตราพร              เอกไพศาลทรัพย์  ปฏิคม

12.นางเพญ็ประภา ฐานานศุกัดิ์  เลขานกุาร

13.นางฐานิสร์สภุางค์  บวรวงศ์พิทกัษ์  ผู้ชว่ยเลขานกุาร

14.นายศลัย์ชยั  วนะรมย์   ท่ีปรึกษา

15.นายบรูณ์ชยั  โภชน์อดุม  ท่ีปรึกษา

สำานักงานสาขา

อุบลราชธานี

สำานักงานสาขา

สุราษฏร์ธานี

1.นางบงัอร  เลศิไพศาล  ประธานอนกุรรมการ

2.พ.ต.มนตรี  หม่ืนระย้า  รองประธานอนกุรรมการคนท่ี 1

3.นางพยอม  ลาภเบญจพร  รองประธานอนกุรรมการคนท่ี 2

4.นางสาววสัยามน รักษ์บ�ารุง  อนกุรรมการ

5.นางสาวนชุเนตร ชงเชือ้   อนกุรรมการ 

6.นางวราพร  สทุธิจ�านง  ปฏิคม

7.นางสสภุา  จลุมลู   ปฏิคม

8.นางอรัญญา  ปรางชว่ยทิพย์  ประชาสมัพนัธ์

9.นางสาวสกุญัญา  ปัญญา   เลขานกุาร

ผลการด�าเนินงาน

คณะอนุกรรมการประสานการบริหารสาขา (คณะอนุกรรมการ)  ได้ประสานงานกับส�านักงานสาขาในการพฒันา

ความรู้ตอ่เน่ือง และการให้บริการแก่สมาชิกท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัของแตล่ะส�านกังานสาขา เชน่ การรับสมคัร ตอ่อายสุมาชิก

สภาวิชาชีพบญัชี ใบอนญุาตผู้สอบบญัชี และอ่ืน ๆ เชน่เดียวกบัสภาวิชาชีพบญัชีสว่นกลาง

ในรอบปีท่ีผ่านมาส�านักงานสาขาต่าง ๆ ได้จัดให้มีการอบรมและสมัมนาอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับส่วนกลาง โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ ในด้านวิชาชีพบญัชีให้กบัสมาชิก นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปท่ีอยู่ใน

สว่นภมิูภาค สรุปได้ ดงันี ้
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สรุปการจัดอบรมสัมมนาของส�านักงานสาขา ของสภาวิชาชีพบัญชี

วันที่ ช่ือหลักสูตร สาขา

21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สงขลา

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เจาะลกึประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธรุกิจ NPAEs/SME 
เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษี

ขอนแก่น

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การบญัชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธรุกิจทัว่ไป เชียงใหม่

20 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 การบริหารทางการเงินเพ่ือป้องกนัการทจุริตโดยใช้ระบบบญัชี มหาสารคาม

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้บริหาร สุราษฎร์ธานี

27 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
เจาะลกึประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธรุกิจ NPAEs/SME 
เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

นครราชสีมา

17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ประเดน็ปัญหาท่ีนา่สนใจเก่ียวกบั NPAEs นครสวรรค์

18 สิงหาคม  พ.ศ. 2556 เจาะลกึภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย ชลบุรี

24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 Update ภาษีอากรและบญัชี สงขลา

31  สิงหาคม พ.ศ. 2556 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ชลบุรี

21 กันยายน พ.ศ. 2556 ประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทัง้หมด อุบลราชธานี

1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 TFRS for NPAEs ประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ชลบุรี

5  ตุลาคม พ.ศ. 2556
การบญัชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธรุกิจโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ 
ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์

ขอนแก่น

12 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ TFRS ทกุฉบบั : ส�าหรับอาจารย์
ผู้สอนวิชาบญัชี รุ่นท่ี 1

ขอนแก่น
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วันที่ ช่ือหลักสูตร สาขา

25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สมัมนาเชิงปฏิบตักิารทกัษะท่ีชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างานของนกับญัชี 
และการใช้ Microsoft Excel อยา่งคุ้มคา่

ชลบุรี

25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) สงขลา

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การเรียนรู้ระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม เชียงใหม่

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 Update ภาษีตามหลกัเกณฑ์ใหมท่ี่ใช้ในปี 2557 เชียงใหม่

13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
การวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือท�าความเข้าใจและเพ่ือการตดัสนิใจ
ท่ีดีขึน้

ชลบุรี

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ระยะยาว สุราษฎร์ธานี

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ TFRS ทกุฉบบั : ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชี 
รุ่นท่ี 5

เชียงใหม่

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การบญัชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธรุกิจทัว่ไป อุบลราชธานี

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 บญัญตัิ 10 ประการของนกับญัชียคุ AEC สงขลา

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัท่ี 1 (TSQC1) ขอนแก่น

7  ธันวาคม พ.ศ. 2556 Update ภาษีตามหลกัเกณฑ์ใหมท่ี่ใช้ในปี 2557 นครสวรรค์

14  ธันวาคม พ.ศ. 2556 การบญัชีภาษีเงินได้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได้ (Income Tax) ชลบุรี

21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 การปิดบญัชีเพ่ือจดัท�างบการเงินส�าหรับ NPAEs นครราชสีมา

21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตรวจสขุภาพกิจการผา่นงบการเงิน ภูเก็ต
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ในฐานะองค์กรวิชาชีพบญัชีของประเทศ
และเป็นสมาชิกของสมาพันธ์นักบัญชีสากล (International Federation of Accountants - IFAC)
ไดเ้ข้ารว่มการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพบญัชีกบัองค์กรตา่ง ๆ ในตา่งประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมกำาหนดและให้ความคิดเห็น รวมทั้งยกประเด็นปัญหาเก่ียวกับ
มาตรฐานวิชาชีพสากล สรุปความร่วมมือ และการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ในระหว่างปีมีดังนี้

P.98
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.ความร่วมมือกับ IFAC

• การประชุม  IFAC Council Meeting 2013  

มีการจดัประชมุเม่ือวนัท่ี 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

โดยมีผู้ แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่  คุณวิไล

ฉทัทนัต์รัศมี กรรมการและเลขาธิการสภาวิชาชีพบญัชี

และคณุชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ กรรมการและเลขานกุาร

ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 

เข้าร่วมการประชมุสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร มุง่เน้นในเร่ือง

“The Next Steps of Integrated Report and 

Key Developments of Auditor Reporting”  ซึง่เป็น

การติดตามพัฒนาการของการรายงานการสอบ

บัญชีแบบบูรณาการ รวมทัง้เป็นการรายงานผล

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา และการน�าเสนอแผนการ

ด�าเนินงานในอนาคตของแต่ละคณะกรรมการของ 

IFAC  อาทิ คณะกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบ

ระหวา่งประเทศ (IAASB)  คณะกรรมการมาตรฐาน

การศึกษาวิชาการบัญชีระหว่างประเทศ (IAESB) 

คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ระหว่างประเทศ (IESBA)  คณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ (IPSASB) และ

คณะกรรมการของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในหนว่ยงาน

ธุรกิจ (PAIB Committee)  เป็นต้น 

2.ความร่วมมือกับ ASEAN Federat ion of

Accountants (AFA) 

• การประชุม  The 111th AFA Council Meeting

      และ Singapore Accountancy Convention 2013 

ระหวา่งวนัท่ี 30 มิถนุายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ประเทศสงิคโปร์  โดยคณุสพุจน์  สงิห์เสนห์่ คณุวิไล 

ฉทัทนัต์รัศมี คณุศรัณย์  สภุคัศรัณย์  และคณุกฤติยา

อธิวิทวสั  เป็นตวัแทนจากประเทศไทยในการเข้าร่วม

ประชมุ ประกอบด้วยงาน 111th AFA Council Meeting

ซึง่เป็นการประชมุประจ�าไตรมาสระหวา่งสมาชิกเก่ียวกบั

การเพ่ิมศกัยภาพและความพฒันาเป็นมืออาชีพของ

นักวิชาชีพบญัชี เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และงาน Singapore Accountancy

Convention 2013  จดัโดย Institute of Singapore

Chartered Accountants (ISCA) ถือเป็นการจดั

สัมมนานักบัญชีครัง้ย่ิงใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ 

เพราะเป็นการเฉลิมฉลอง 50 ปีของ ISCA ด้วย โดย

ภาพรวมของงานต้องการให้ผู้ เข้าสมัมนาได้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ทิศทางการเติบโต และบทบาทของ

วิชาชีพบญัชีท่ีส�าคญัต่อการพฒันาประเทศสิงคโปร์

สูก่ารเป็นผู้น�าทางด้านบญัชีระดบัสากล

นอกเหนือจากการจดังานข้างต้น ได้มีการจดัประชมุ 

AFA Council Meeting อีกอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีผู้แทน

จากสภาวิชาชีพบญัชีเข้าร่วมประชมุ ได้แก่ คณุสพุจน์  

สิงห์เสน่ห์  คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี และคุณศรัณย์  

สภุคัศรัณย์ ดงันี ้

• การประชุม The 112th AFA Council Meeting 

จดัขึน้ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 ณ กรุง

บนัดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
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• การประชุม The 113th AFA Council Meeting จดั

ขึน้ในวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ กรุง

พนมเปญ ประเทศกัมพชูา 

• การประชุม The 114th AFA Council Meeting 

     จัดขึน้ระหว่างวันที่  24-25 มกราคม พ.ศ. 2557    

     ณ เมืองเซบ ูประเทศฟิลิปปินส์

ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน   สภาวิชาชีพบญัชีมีบทบาท

ส�าคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือแนวทาง

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพบัญชีเพ่ือเตรียมความ

พร้อมเข้าสู ่AEC อีกทัง้ยงัถือเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศสมาชิกตา่ง ๆ เพ่ือความร่วมมือกนัในการ

ยกระดบัวิชาชีพบญัชี ให้สอดคล้องและก้าวไปในแนวทาง

เดียวกนั

3. ความร่วมมือกับ IFRS Foundation และ Asian-

Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG)

• การประชุม 7th IFRS Policy Forum 

คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหว่างประเทศ  โดยนางอุณากร พฤฒิธาดาและ

ดร.สนัสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชมุ 

ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในระหวา่งวนัท่ี 4 - 6 มิถนุายน พ.ศ. 2556 เป็นการประชมุ

เก่ียวกบั Exposure Draft เร่ือง Financial Instruments : 

Expected credit losses ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐาน

ฉบบั IFRS 9 เร่ือง Impairment หรือสว่นสญูเสียของ เคร่ือง

มือทางการเงิน และเป็นการประชุมหารือของกลุ่มคณะ

กรรมการก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินในแถบ

เอเชีย-โอเชียเนีย (AOSSG)  ในเร่ืองปัญหาเก่ียวกับ 

Exposure Draft ดงักลา่วด้วย 

• การประชุม World Standard-Setters Meeting 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี  โดย ผศ.วิภาดา

ตนัตปิระภา และนางสาวสมบรูณ์ ศภุศริิภิญโญเป็นผู้แทน

เข้าร่วมการประชมุ ในวนัท่ี 23-24 กนัยายน พ.ศ. 2556 จดั

โดย The International Accounting Standard Board 

(IASB) ประจ�าปี 2013  ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

การประชุมครัง้นีมี้ขึน้เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบ

เก่ียวกบัแนวโน้มการพฒันามาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหวา่งประเทศ การก�าหนดและการบงัคบัใช้ พร้อมกบั

ได้มีโอกาสทราบถึงทิศทางในการพัฒนาตลอดจนความ

ก้าวหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ และท่ีมาของการปรับปรุงข้อก�าหนดของ IFRSs 

อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ทราบถงึแนวทางของ IASB ในการ

ปรับปรุง IFRSs ในอนาคตเพ่ือให้สามารถก�าหนดแนวทาง

ท่ีเหมาะสมส�าหรับการน�า IFRSs มาใช้ในประเทศไทย 

• การประชุม the 5th Annual AOSSG

คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหวา่งประเทศ โดย ดร.สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ และ

ดร.สนัสกฤต วิจิตรเลขการ  เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชมุ

ของ AOSSG ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 26 – 28 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 ณ กรุงโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา โดยสมาคม

นกับญัชีรับอนญุาตของประเทศศรีลงักาเป็นเจ้าภาพ ซึง่มี

ผู้ แทนของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเข้าร่วมจากประเทศตา่ง ๆ รวมถงึคณะกรรมการ

ก�าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

(IASB) 

ด้วยการประชุมในครัง้นีมุ้่งเน้นการหารือเร่ืองกิจกรรม

ท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลเร่ืองราคา (Rate-Regulated

Activities) และการรับข้อเสนอแนะจาก IASB ให้พฒันา

เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  นอกจากนี ้ ได้มี

การประชมุเก่ียวกบัร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (IFRS for SMEs) เพ่ือให้ประเทศสมาชิกแสดง

ความคดิเหน็ตอ่ร่าง และชีแ้จงถงึความแตกตา่งของการใช้

มาตรฐาน  IFRS for SMEs ฉบบัปี ค.ศ. 2009
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จ�านวนหลักสูตร จ�านวนวันอบรม

80 312

สรุปรายงานการจัดอบรม/สัมมนาประจ�าปี 2556
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556) : แยกตามด้านวิชาชีพบัญชี

ด้านการท�าบัญชี

24% 25% 9% 12% 14% 11%

ด้านการสอบบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการบัญชีภาษีอากร

ด้านการวางระบบบัญชี

ด้านตรวจสอบภายใน

in HoUSe tRAininG

อัตราส่วนการจัดหลักสูตรอบรมตามด้านวิชาชีพบัญชี  ปี 2556

ด้านการท�าบัญชี

24% 12% 11%

ด้านการสอบบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการบัญชีภาษีอากร

ด้านการวางระบบบัญชี

ด้านตรวจสอบภายใน

อัตราส่วนแผนการจัดหลักสูตรอบรมตามด้านวิชาชีพบัญชี  ปี 2557

10% 10%17% 16%

in HoUSe tRAininG

5%

แผนภาพแสดงจำานวนครั้งที่จัดอบรม และจำานวนผู้เข้ารับการอบรมตามด้านวิชาชีพบัญชี ปี 2556

P.101
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ล�าดับ ด้านการท�าบัญชี จ�านวน
วันอบรม จ�านวนครัง้

1 เทคนิคการจดัท�าและย่ืนแบบ บช.1 ให้ถกูต้องตามประกาศ ป.ป.ช.  1  4 

2 เสวนา เร่ือง ปัญหาการย่ืนแบบ บช.1  0.5  1 

3 แนวปฏิบตักิารบญัชีต้นทนุส�าหรับนกับญัชี  2  2 

4 การบญัชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธรุกิจทัว่ไป  1  4 

5 ประกาศนียบตัร Professional Controller  7  2 

6
การสมัมนาพิจารณ์...ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง 2555 

(รวม 8 ฉบบั)
 1  1 

7
การสมัมนาพิจารณ์...ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง 2555 

(รวม 3 ฉบบั)
 0.5  1 

8
การสมัมนาเชิงวิชาการ/Knowledge Sharing…ร่างมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ 
 1  1 

9 ประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs  1  5 

10 TFRS ทกุฉบบัปี 2556  19  2 

11 ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบบั  1  1 

12 TFRS ทกุฉบบัปี 2556 ส�าหรับอาจารย์  1  4 

13 TFRS ผลกระทบตอ่กลุม่ธรุกิจอตุสาหกรรม  1  1 

14
สนทนาภาษาบญัชี ปีท่ี 1 พฒันาวิชาชีพบญัชีสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เตรียมความพร้อมไปกบัสภาวิชาชีพบญัชี
 1  1 

15 ตดิอาวธุภาษาองักฤษเพ่ือเข้าสู ่AEC ของนกับญัชีไทย  1.5  2 

16 ภาพรวมมาตรฐานรายงานการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชีไทย  1  4 

17 บญัญตัิ 10 ประการของนกับญัชียคุ AEC  1  4 

18 การปิดบญัชีเพ่ือจดัท�างบการเงิน NPAEs  1  5 

19 รู้ใช้ เข้าใจงบการเงิน   1  3 

รวม
 43.5  48 

 19   หลักสูตร 
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ล�าดับ ด้านการสอบบัญชี จ�านวน
วันอบรม จ�านวนครัง้

1 การเขียนรายงานการสอบบญัชีตอ่งบการเงินรูปแบบใหม ่(ภาคปฏิบตั)ิ  1.5  6 

2 การเขียนรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  1  1 

3 การวางแผนการตรวจสอบตาม TSA ใหม ่(ภาคปฏิบตั)ิ  2  2 

4 การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคมุภายใน TSA ใหม ่(ภาคปฏิบตั)ิ  2  3 

5 การตรวจสอบเนือ้หาสาระและสรุปผลการตรวจสอบตาม TSA  ใหม ่(ภาคปฏิบตั)ิ  2  3 

6 สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบญัชีใหม่  2  2 

7
IAPN 1000 : Special Considerations in Auditing Financial Instruments 

(วิธีปฏิบตังิานตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงิน)
 1  1 

8 TSQC 1 Workshop แบบเจาะลกึ  1  1 

9 TSQC 1 การปฏิบตัิตามมาตรฐาน  2  2 

10 TSQC 1 Workshop  2  1 

11 TSQC 1 ส�าหรับผู้สอบบญัชีอิสระ  1  2 

12 เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  วิชาการบญัชี 1  3  2 

13 เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  วิชาการบญัชี 2  2  2 

14 เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  วิชาการสอบบญัชี 1  2  2 

15 เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  วิชาการสอบบญัชี 2  2  2 

16 เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  วิชากฎหมาย 1  1.5  2 

17 เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  วิชากฎหมาย 2  1.5  2 

18 เตรียมพร้อมก่อนสอบ CPA  วิชาคอมพิวเตอร์  2  2 

19 เทคนิคการตรวจสอบบญัชีท่ีส�าคญั  1  3 

20 เทคนิคการตรวจสอบบญัชี : วงจรรายได้ ลกูหนี ้และวงจรคา่ใช้จา่ย เจ้าหนี ้  2  1 

รวม
 34.5  42

 20  หลักสูตร 
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ล�าดับ ด้านการบัญชีบริหาร จ�านวน
วันอบรม จ�านวนครัง้

1 งบประมาณเพ่ือการวางแผนและท�าก�าไร  1  3 

2 Corporate Finance   1  4 

3 ตรวจสขุภาพกิจการผา่นงบการเงิน  1  1 

4 CEO/CFO Conference  1  1 

5 IR  Professional Certification Program  7  1 

6 โครงการอบรมประกาศนียบตัร Young CFO  8  1 

7 โครงการอบรมเพ่ือรับประกาศนียบตัร  CFO  8  1 

รวม
 27  12

 7 หลักสูตร 

ล�าดับ ด้านการบัญชีภาษีอากร จ�านวน
วันอบรม จ�านวนครัง้

1 การย่ืนแบบส.บช.3 และภ.ง.ด.50 เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิ  1  1 

2 เจาะลกึปัญหาภาษีเงินได้นิตบิคุคล  1  2 

3 เจาะลกึภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย  1  2 

4 เจาะลกึภาษีอากรส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน  1  2 

5 ก้าวทนัภาษีมลูคา่เพ่ิม  1  2 

6 Update ภาษีอากรและบญัชี  2  2 

7 ภาษีอากรส�าหรับธรุกรรมระหวา่งประเทศ      2  2 

8 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี: หลกับญัชีและภาษีอากรความเหมือนท่ีแตกตา่ง  2  2 

9 ภาษีเงินได้นิติบคุคลส�าหรับกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ  1  2 

10 ทิศทางภาษีกบั AEC  1  1 

รวม
 13  18

 10 หลักสูตร 
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ล�าดับ ด้านการวางระบบบัญชี จ�านวน
วันอบรม จ�านวนครัง้

1 การวางระบบบญัชีต้นทนุอตุสาหกรรม  2  3 

2
Sustainability Accounting กบับทบาทใหมข่องผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในยคุ 

Global Warming
 3  1 

3 เทคนิคพืน้ฐานในการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชี  1  2 

4 ระบบการป้องกนัการทจุริตกบันิตบิญัชีศาสตร์  1  1 

5 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ  2  3 

รวม
 9  10 

5 หลักสูตร 

ล�าดับ ด้านตรวจสอบภายใน จ�านวน
วันอบรม จ�านวนครัง้

1 การป้องกนัการทจุริตในองค์กร  6  1 

2 โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการตรวจสอบภายใน  11  2 

3 การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบงาน  2  2 

4 การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กรแนว COSO-ERM  1  1 

5 การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ (Integrated Audit)  1  3 

6
การจดัท�ารายงานการเงินท่ีนา่เช่ือถือตามกรอบงานการควบคมุภายใน  

COSO-ERM
 2  1 

7 เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน  2  1 

8 การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  4  1 

9 วิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน  2  2 

10 Business Management for Internal Audit   4  1 

รวม
 35  15 

 10 หลักสูตร 
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ล�าดับ in HoUSe tRAininG จ�านวน
วันอบรม จ�านวนครัง้

1

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หลกัสตูร มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1    เร่ือง การน�าเสนองบการเงิน 

              มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17  เร่ือง สญัญาเชา่

              มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27  เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน  

                                                                   เฉพาะกิจการ

 1  1 

2

บริษัท ซัมมทิ โอโตซีท จ�ากัด

หลกัสตูร Update ทิศทางกฎหมายภาษีอากร และมาตรฐานบญัชีใหมเ่พ่ือใช้ใน

การปฏิบตังิานปี 2556

 1 1 

3
บริษัท ไออาร์พซีี จ�ากัด (มหาชน)

หลกัสตูร Management Accounting for Non-Financial Executives  
 3  2 

4

บริษัท สยามพวิรรธน์ จ�ากัด

หลกัสตูร ประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทัง้หมด 

To Understand  All  TFRS  of  NPAEs 

 1  1 

5
บริษัท บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (ช่อง 3)

หลกัสตูร บญัญตั ิ10 ประการของนกับญัชียคุ AEC 
 1  1

6
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)/บริษัท ยูเรกา ดไีซน์ จ�ากัด (มหาชน) 

หลกัสตูร  การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กรแนว COSO-ERM 
 1  2 

7
บริษัท สยามพวิรรธน์ จ�ากัด

หลกัสตูร  เจาะประเดน็ TFRS for NPAEs
 1  1 

8
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 

หลกัสตูร ภาษีธรุกิจขายบ้าน อาคารชดุ อสงัหาริมทรัพย์
 1  1 

9
บริษัท น�า้ตาลมติรผล จ�ากัด 

หลกัสตูร Management Accounting 
 1  1 

รวม
 11  11

 9 หลักสูตร 
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ประมวลกิจกรรม
ที่ส�าคัญ
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งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

สภาวิชาชีพบญัชี จดังานประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 ในวนัเสาร์ท่ี 29 มิถนุายน 

พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี มีผู้ตอบรับเข้าร่วมประชมุกวา่ 400 คน ภายใน

งานเต็มไปด้วยการแสดงความคิดเห็นต่อวาระต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพบญัชี 

outreach Meeting ร่วมกับ iASB ที่ UK 

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง ศปว.    

ชัน้ 6 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสติ จตจุกัร ผู้แทนจาก

คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ            

สภาวิชาชีพบญัชีได้เข้าร่วม Outreach Meeting ร่วมกบั IASB ท่ี UK ในเร่ืองเก่ียวกบั

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ในหวัข้อเก่ียวกบั

การด้อยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินและร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน : ผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดจากการให้สนิเช่ือ ผา่นการ

ประชุมทางไกล (Video Conference)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ tSQC1 แบบเจาะลึก ด้าน Monitoring และ 
eQCR ส�าหรับส�านักงานสอบบัญชีตลาดทุน

สภาวิชาชีพบญัชีจดังานสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร TSQC1 แบบเจาะลกึ ด้าน Monitoring

และ EQCR ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชีตลาดทนุ ในวนัท่ี 10 มิถนุายน พ.ศ. 2556 

เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21       

การจดังานสมัมนาดงักล่าวมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ เข้าสมัมนามีการแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็ในประเดน็ปัญหาการปฏิบตังิานด้านตดิตามผล และด้านการสอบทานการ

ควบคมุคณุภาพงาน (EQCR) พร้อมน�าเสนอแนวปฏิบตั ิตลอดจนเพ่ือให้ผู้ เข้ารับ

การสมัมนามีความเข้าใจและสามารถปฏิบตัติามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ

ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม
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โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP open House)

เม่ือวนัองัคารท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30-12.00 น. สภาวิชาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภาวิชาชีพบญัชี) จดัโครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) 

เพ่ือเปิดให้สถาบันการศึกษาเข้าเย่ียมชมดูการด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี 

และมุ่งเน้นให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวคิดเก่ียวกับประสบการณ์

วิชาชีพทางด้านบญัชี เพ่ือเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบญัชีในอนาคต

การจดังานช้ีแจงขอ้ก�าหนดสภาวชิาชีพบญัชีวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารรายงาน
และการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ...

เม่ือวนัองัคารท่ี 16 กรกฏาคม และวนัพธุท่ี 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 สภาวิชาชีพบญัชี

จดังานชีแ้จงเร่ืองข้อก�าหนดข้างต้น ผู้สอบบญัชีให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ�านวนกวา่ 

1,400 คน โดยในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีซกัถามข้อสงสยัและแสดงความเหน็

ในเร่ืองตา่ง ๆ และเผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยาย รวมทัง้ค�าถาม-ค�าตอบเพ่ิม

เตมิบนเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบญัชี เพ่ือความชดัเจนและเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบญัชี

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านการบริการของอาเซียน 
(CCS) ครัง้ที่ 75

เม่ือวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท ประเทศไทย  

สภาวิชาขีพบญัชี ได้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการประสานงานด้านการบริการ

ของอาเซียน (CCS) ครัง้ท่ี 75 โดยมีวตัถปุระสงค์สรุปร่างความตกลงร่วมกนัของสาขา

วิชาชีพบญัชี (MRA) ซึง่มีสาระส�าคญัในเร่ืองของการให้ความร่วมมือ ในการอ�านวย

ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศสมาชิก 

Ceo/CFo Conference ครัง้ที่ 2 “Corporate Strategy for Ceo/CFo”

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 สภาวิชาชีพบญัชี จดังานสมัมนา   

CEO/CFO Conference ครัง้ท่ี 2 “Corporate Strategy for CEO/CFO” ณ ห้อง

บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมโซฟิเทล สขุมุวิท โดยได้รับเกียรตจิากผู้บริหารระดบัสงูจาก

องค์กรชัน้น�าระดบัประเทศ มาร่วมแบง่ปันประสบการณ์ทางด้านการก�าหนดกลยทุธ์

ระดบัองค์กร และสร้างความเข้าใจการน�าไปปฏิบตัใิช้ในองค์กรตา่ง ๆ 
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ท�าบุญครบรอบวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี

วนัท่ี 23 ตลุาคม ของทุกปี ตรงกบัวนัครบรอบการสถาปนาสภาวิชาชีพบญัชี

เน่ืองในโอกาสนี ้คณุพิชยั ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบญัชี ได้ก�าหนดให้วนัท่ี 21 

ตลุาคม พ.ศ. 2556 เป็นฤกษ์งามยามดีส�าหรับจดังานท�าบญุครบรอบขึน้ โดยมีคณะ

กรรมการสภาวิชาชีพบญัชีและผู้ทรงคณุวฒิุในสายงานวิชาชีพบญัชีให้เกียรติมา

ร่วมงานหลายท่าน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีสภาวิชาชีพบญัชี

สัมภาษณ์พิเศษนายกสภาวิชาชีพบัญชี  “เปิดกลยุทธ์การบริหาร 
รับมือการแข่งขันในทศวรรษหน้า” 

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้อง Exhibition ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เวลา 13.00-15.00 น. คณุพิชยั ชณุหวชิร นายกสภาวิชาชีพบญัชี ได้

ให้สมัภาษณ์พิเศษในหวัข้อ “เปิดกลยทุธ์การบริหาร รับมือการแขง่ขนัในทศวรรษหน้า” 

กับทีมข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทศัน์กรุงเทพธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นการ

เตรียมพร้อมให้นกับญัชีของไทยส�าหรับการปรับตวัในอนาคต 

โครงการอบรม tFRS ทุกฉบับ ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่ว
ประเทศ (train the trainer) 

ปัจจุบนัมาตรฐานรายงานทางการเงินไทยได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัตาม 

2012 Edition of Bound Volume of IFRS (Blue Book) ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้หลงั  

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบญัชี เห็นความส�าคญัดงักล่าว จึงจัด

โครงการอบรม TFRS ทุกฉบบั ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชีทัว่ประเทศ ระหว่าง

วนัท่ี 1 - 25 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี  โดยมีวตัถุประสงค์  

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองดงักล่าวให้แก่อาจารย์

มหาวิทยาลยัผู้สอนวิชาบญัชีทัว่ประเทศ

แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนใหม่

เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ตวัแทนคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 

ได้เข้าพบเพ่ือมอบชอ่ดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกบั คณุผอ่งพรรณ เจียรวริิยะพนัธ์ 

ในโอกาสท่ีทา่นได้รับการแตง่ตัง้เป็นอธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คนใหม ่เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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การบรรยายเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีส�าหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อย และระบบ XBRL ของประเทศญี่ปุ่น

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชัน้ 7 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบญัชีส่งผู้ แทนเข้าร่วมบรรยายเร่ืองการปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการบญัชีส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และระบบ XBRL 

ของประเทศญ่ีปุ่ น ร่วมกบั ผอ.ชยัณรงค์ โชไชย ผู้แทนจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า และ 

Dr.Teruyuki Kawasaki Dr.Takashi Sakamoto Ms.Etsuko Eimoto และ Mr.Hirohito 

Uchizono ผู้แทนจาก TKC National Federation ประเทศญ่ีปุ่ น

มอบหนังสือให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบญัชีได้จดัท�าคู่มือมาตรฐานการสอบบญัชี และคู่มือการปฏิบตัิงานตาม

มาตรฐานการควบคมุคณุภาพ ฉบบัท่ี 1 ส�าหรับส�านกังานขนาดกลางและเล็ก เพ่ือ

เป็นการเผยแพร่และเสริมสร้างความเข้าใจการปฏิบตัิตามมาตรฐานการสอบบญัชี

และมาตรฐานการควบคมุคณุภาพให้กว้างขวางมากขึน้   และได้มอบคู่มือทัง้สอง

เร่ืองดงักล่าวให้แก่สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาท่ีมีการสอนวิชาการบญัชีทัว่

ประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัสภาวิชาชีพบญัชี

มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบโครงการ dip-tFR

จากการจดัโครงการทดสอบเพ่ือรับประกาศนียบตัรรายงานทางการเงินไทย หรือ Dip 

- TFR มีผู้ผา่นการทดสอบครัง้นี ้2 ทา่น คือ คณุสมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ และคณุธนาดล 

รักษาพล สภาวิชาชีพบญัชี จงึจดังานมอบใบประกาศนียบตัรและแสดงความยินดี

กบัทัง้ 2 ทา่น ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี
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สถิติจ�านวนสมาชิก 
แยกตาม

ประเภทสมาชิก

จ�านวนสมาชิก
แยกตามเพศ

จ�านวนสมาชิก
แยกตามเพศ

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
แยกตามเพศ

สมาชิกสามัญ 

96%
53,089

สมาชิกสมทบ 

3%
1,790

สมาชิกวิสามัญ 

1%
431

17%
ชาย 9,155

83%
หญิง 46,155

30%
ชาย 2,694

70%
หญิง 6,391

ข้อมูลสมาชิกP.112

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557
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83%
หญิง 46,155

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

(ฉบบัท่ี 4) เร่ือง คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบญัชี กรรมการผู้ทรง

คณุวฒิุ และกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี และหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้ พ.ศ. 2547
29 ธันวาคม 2547

(ฉบบัท่ี 5) เร่ือง คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม การเลือกตัง้หรือการแตง่ตัง้ การด�ารง

ต�าแหนง่ การพ้นจากต�าแหนง่ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน 

อ�านาจหน้าท่ี และการด�าเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 2547

(ฉบบัท่ี 9) เร่ือง คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม การเลือกตัง้หรือการแตง่ตัง้ การด�ารง

ต�าแหนง่ การพ้นจากต�าแหนง่ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน 

อ�านาจหน้าท่ี และการด�าเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน (ฉบบัแก้ไขเพ่ิม

เตมิ) พ.ศ. 2548

1 มีนาคม 2548

(ฉบบัท่ี 10) เร่ือง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบญัชีของผู้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการจรรยา

บรรณ พ.ศ. 2548
30 พฤษภาคม 2548

(ฉบบัท่ี 11 ) เร่ือง คณุสมบตั ิลกัษณะต้องห้าม การคดัเลือก และการพ้นจากต�าแหนง่ของ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี พ.ศ. 2548
30 พฤษภาคม 2548

(ฉบบัท่ี 12) เร่ือง การพิจารณาเก่ียวกบัจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549 19 มิถุนายน 2549

(ฉบบัท่ี 14) เร่ือง การปฏิบตัหิน้าท่ี อ�านาจหน้าท่ี และการพ้นจากต�าแหนง่ของผู้ด�ารงต�าแหนง่

อปุนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และต�าแหนง่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภา

วิชาชีพก�าหนด พ.ศ. 2549

27  มิถุนายน 2549

(ฉบบัท่ี 16) เร่ือง คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม การเลือกตัง้หรือการแตง่ตัง้ การด�ารง

ต�าแหนง่ การพ้นจากต�าแหนง่ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน  

อ�านาจหน้าท่ีและการด�าเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน (แก้ไขเพ่ิมเตมิ

ครัง้ท่ี 2) พ.ศ. 2550

27 ธันวาคม 2550

(ฉบบัท่ี 19) เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 3 พฤศจิกายน 2553

(ฉบบัท่ี 21) เร่ือง การพิจารณาเก่ียวกบัจรรยาบรรณ (แก้ไขเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1) พ.ศ. 2554 30 สิงหาคม 2554

วา่ด้วยการประชมุใหญ่และการเสนอเร่ืองให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2556 6 พฤศจิกายน 2556

วา่ด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556 27 ธันวาคม 2556

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคณุสมบตัขิองผู้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท�าบญัชี พ.ศ. 2556 27 ธันวาคม 2556

สรุปข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีP.113
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ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

เร่ือง การก�าหนดองค์ประกอบ วิธีการแตง่ตัง้และอ�านาจ

หน้าท่ีของคณะอนกุรรมการสอบสวนเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 

พ.ศ. 2549

16 พฤศจิกายน 2549

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนกุรรมการ

สอบสวน พ.ศ. 2550 
18 มิถุนายน 2550

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบตัิ

งานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พ.ศ. 2556
17 ธันวาคม 2556

สรุปข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ต่อ) วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

พ.ศ. 2556
27 ธันวาคม 2556

วา่ด้วยคา่บ�ารุงสมาชิกและคา่ธรรมเนียม พ.ศ. 2556 27 ธันวาคม 2556

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้า

ร่วมประชมุสมัมนาของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พ.ศ. 2556
27 ธันวาคม 2556
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สรุปมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ�านวน 18 ฉบับ ปรับปรุงตาม   
ตาม 2012 edition of the Bound Volume of iFRSs

ล�าดับ เรื่อง

1 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน�าเสนองบการเงิน

2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด

3 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้

4 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเชา่

5 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้

6 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน

7
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราตา่งประเทศ

8 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

9 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม

10 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สว่นได้เสียในการร่วมค้า

11 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล

12 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์

13 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

15 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธรุกิจ

16 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาประกนัภยั

17
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย

และการด�าเนินงานท่ียกเลกิ

18 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สว่นงานด�าเนินงาน

P.115
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มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ�านวน 14 ฉบับ สอดคล้องตาม 2012 
edition of the Bound Volume of iFRSs

ล�าดับ เรื่อง

1 แมบ่ทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)

2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ

3
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชี และข้อผิดพลาด

4 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

5 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง

6 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

7
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง การบญัชีส�าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิด

เผยข้อมลูเก่ียวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล

8 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  ต้นทนุการกู้ ยืม

9 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ภายหลงัเกษียนอายุ

10 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

11 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

12 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ก�าไรตอ่หุ้น

13 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส�ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่

มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเลขระบุฉบับเท่านัน้  

และเป็นมาตรฐานไทยที่ถือปฎิบัติเดิม จ�านวน 6 ฉบับ

ล�าดับ เรื่อง

1 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101  เร่ือง หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู

2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103  เร่ือง  การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของธนาคาร และสถาบนัการเงินท่ีคล้ายคลงึกนั

3 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา

4 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส�าหรับเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ

5 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินธรุกิจเฉพาะด้านการลงทนุ

6 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ�านวน 17 ฉบับ 

ล�าดับ เรื่อง

1
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความชว่ยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบั กิจกรรมด�าเนินงาน 

2 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาเชา่ด�าเนินงาน-สิง่จงูใจให้แก่ผู้ เชา่

3 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเนือ้หาสญัญาเชา่ท่ีท�าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย

4
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผู้ ถือหุ้น

5 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ

6 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

7 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์

8
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากการ

รือ้ถอน การบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั

9 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเชา่หรือไม่

10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน 

การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

11
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

12 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่

13 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

14 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า

15 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

16 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจา่ยสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้าของ

17 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี

ล�าดับ เรื่อง

1 แนวปฏิบตัทิางการบญัชี เร่ือง การโอนและการรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน  

2 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรับการบนัทกึบญัชีส�าหรับสนิทรัพย์ประเภทอาคารชดุ

3 แนวปฏิบตักิารเปิดเผยข้อมลูส�าหรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐบาล

4 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรับการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั

5 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีเก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืนของกิจการ
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มาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานงานสอบทาน 
มาตรฐานงานที่ใหค้วามเช่ือมัน่ มาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่อง 
และแมบ่ทส�าหรบังานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ 

ล�าดับ รหัส เรื่อง

มาตรฐานสอบบัญชี จ�านวน 36 ฉบับ

1 200
วตัถปุระสงค์โดยรวมของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชี

2 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบญัชี

3 220 การควบคมุคณุภาพการตรวจสอบงบการเงิน

4 230 เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ

5 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัการพิจารณาการทจุริตในการตรวจสอบงบการเงิน

6 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบงัคบัในการตรวจสอบงบการเงิน

7 260 การสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูล

8 265 การสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในไปยงัผู้มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลและผู้บริหารของกิจการ

9 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

10 315*
การระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริง อนัเป็นสาระส�าคญั 

โดยการท�าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ (ปรับปรุง)

11 320 ความมีสาระส�าคญัในการวางแผน และการปฏิบตังิานสอบบญัชี

12 330 วิธีการปฏิบตัขิองผู้สอบบญัชีในการตอบสนองตอ่ความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้

13 402 ข้อพิจารณาในกรณีท่ีกิจการใช้บริการขององค์กรอ่ืน

14 450 การประเมินการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ

15 500 หลกัฐานการสอบบญัชี

1) มาตรฐานการสอบบญัชี  จ�านวน 36 ฉบบั  

2) มาตรฐานงานสอบทาน จ�านวน 2 ฉบบั  

3) มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ จ�านวน 4 ฉบบั  

4) มาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง จ�านวน 2 ฉบบั  

5) แมบ่ทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ 1 ฉบบั

6) ค�าอธิบายวิธีปฏิบตัิงานตรวจสอบ 1 ฉบบั 
  

วันถอืปฏบิตั ิ ให้ถือปฏิบตัิกบัการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับรอบบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
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ล�าดับ รหัส เรื่อง

16 501 หลกัฐานการสอบบญัชี - ข้อพิจารณาเพ่ิมเตมิเฉพาะรายการ

17 505 การขอค�ายืนยนัจากบคุคลภายนอก

18 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชีครัง้แรก

19 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

20 530 การเลือกตวัอยา่งในการสอบบญัชี

21 540
การตรวจสอบประมาณการทางบญัชี รวมถงึประมาณการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัมลูคา่ยตุธิรรม

และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

22 550 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

23 560 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน

24 570 การด�าเนินงานตอ่เน่ือง

25 580 หนงัสือรับรอง

26 600 ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินรวมถงึงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน

27 610* การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ปรับปรุง)

28 620 การใช้ผลงานของผู้ เช่ียวชาญของผู้สอบบญัชี

29 700 การแสดงความเหน็และการรายงานตอ่งบการเงิน

30 705 การแสดงความเหน็แบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

31 706 วรรคเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์และวรรคเร่ืองอ่ืนในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

32 710 รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตอ่ข้อมลูเปรียบเทียบ

33 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัข้อมลูอ่ืนในเอกสารท่ีรวมงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว

34 800 ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินท่ีจดัท�าตามแมบ่ทเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ

35 805
ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึง่และการตรวจสอบเฉพาะ 

สว่นประกอบหรือบญัชี หรือรายการในงบการเงิน

36 810 งานการรายงานตอ่งบการเงินอยา่งยอ่

มาตรฐานงานสอบทาน จ�านวน 2 ฉบับ

37 2400 งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึง่ไมใ่ชผู่้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ)

38 2410 การสอบทานข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ

* ให้ถือปฏิบตักิบัการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับรอบบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2557
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ล�าดับ รหัส เรื่อง

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น จ�านวน 4 ฉบับ

39 3000 งานให้ความเช่ือมัน่นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมลูทางการเงินในอดีต

40 3400 การตรวจสอบข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต

41 3402 รายงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ตอ่การควบคมุขององค์กรท่ีให้บริการ

42 3420** งานท่ีให้ความเช่ือมัน่เพ่ือรายงานตอ่การรวบรวมข้อมลูทางการเงินเสมือนท่ีรวมอยูใ่นหนงัสือชีช้วน

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จ�านวน 2 ฉบับ

43 4400 งานการปฏิบตังิานตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนัท่ีเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงิน

44 4410 งานการรวบรวมข้อมลูทางการเงิน

แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น จ�านวน 1 ฉบับ

45
FRAME

WORK
แมบ่ทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือมัน่

ค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จ�านวน 1 ฉบับ

46 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงิน

** ถือปฏิบตัิกบัรายงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ ลงวนัท่ีในหรือหลงัวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 และการน�ามาใช้ก่อนวนัท่ี

ดงักลา่วสามารถท�าได้
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มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
การควบคุมคุณภาพส�าหรับส�านักงานที่ให้บริการ
ด้านการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน 
และงานให้ความเช่ือมั่นอื่นตลอดจนบริการ
เกี่ยวเนื่อง

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพส�าหรับ
ส�านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน
และงานให้ความเช่ือมั่นอื่น ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

วันถอืปฏบิตั ิ ให้ถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

บทน�าสูม่าตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศ   

แมบ่ทการศกึษาระหวา่งประเทศ   

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง ข้อก�าหนดเพ่ือเข้าสูโ่ปรแกรมการศกึษาทางวิชาชีพบญัชี   

ฉบบัท่ี 2 เร่ือง เนือ้หาของโปรแกรมการศกึษาทางวิชาชีพบญัชี   

ฉบบัท่ี 3 เร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพ   

ฉบบัท่ี 4 เร่ือง คา่นิยม จรรยาบรรณ และทศันคตทิางวิชาชีพ   

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง ข้อก�าหนดด้านประสบการณ์การท�างานจริง   

ฉบบัท่ี 6 (ฉบบัปรับปรุง) เร่ือง การพฒันาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก-การประเมินความรู้

ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การพฒันาทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีอยา่งตอ่เน่ือง  

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ข้อก�าหนดด้านสมรรถนะส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบญัชี   

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 



FAP Annual Report 2013 123

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557  

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556
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สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชปูถัมภ์  
            FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS 
                   UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING 

 
ท่ี สวบช. 0735/2557     วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจ าปี 2557 
เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญั
สภาวชิาชีพบญัชีประจ าปี 2557 ในวนัเสาร์ที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ
เกษรี ณรงค์เดช ช้ัน 6 อาคารสภาวชิาชีพบัญชี เลขที ่133 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556  เมือ่วนัเสาร์ที ่29 มถุินายน พ.ศ. 2556 
ข้อมูลประกอบ  สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(สภาวิชาชีพบญัชี) ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2556 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
(www.fap.or.th) เพื่อใหส้มาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาเป็นการล่วงหนา้แลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้อง
ครบถว้นตรงตามมติท่ีประชุมแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตส์ภาวชิาชีพบญัชี 

วาระที ่3 รายงานผลการด าเนินงานเพือ่ทราบ 
ข้อมูลประกอบ  สภาวชิาชีพบญัชี ไดส้รุปผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวชิาชีพบญัชีแต่ 
ละดา้นในรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสภาวชิาชีพบญัชี ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

วาระที ่4 พจิารณารับรองงบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ข้อมูลประกอบ  สภาวิชาชีพบญัชี ได้จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2557 รับรองงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามท่ีได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์สภา
วชิาชีพบญัชีแลว้ และมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของสภาวชิาชีพบญัชีปี 2556 โดยสรุป ดงัน้ี 
 

                                                                                                                                                                  (พนับาท) 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 

รวมรายได ้ 106,739 
รวมค่าใชจ่้าย 97,302 
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 9,437 
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ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
รวมสินทรัพย ์ 527,769 
รวมหน้ีสิน 262,549 
เงินทุนสะสม  265,220 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสภาวิชาชีพบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4752  ซ่ึงสงักดับริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  

วาระที ่5 พจิารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคบัสภาวชิาชีพบัญชีจ านวน 2 ฉบับ  
5.1 ร่างขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี วา่ดว้ยคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งหา้ม การคดัเลือกและการพน้จากต าแหน่ง  
      ของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี พ.ศ. .... 
5.2 ร่างขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี วา่ดว้ยระยะเวลาการประกอบวชิาชีพบญัชีของผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ 
      จรรยาบรรณ พ.ศ. .... 
ข้อมูลประกอบ  คณะอนุกรรมการจดัท าร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ไดป้รับแกไ้ขร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี
จ านวน 2  ฉบบั โดยสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ข ดงัน้ี 
5.1 ร่างข้อบังคบัสภาวชิาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัต ิลกัษณะต้องห้าม การคดัเลอืกและการพ้นจากต าแหน่ง  
       ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี พ.ศ. .... 
                    1)  แก้ไขปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ดงัน้ี 
          1.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโทท่ีเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีหรือเทียบเท่า (เดิมจ ากัดเฉพาะ
ปริญญาโททางดา้นการบญัชีหรือเทียบเท่า เท่านั้น) 
                         1.2  ห้ามเฉพาะการรับโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (3) และ (4) ของพรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547
เท่านั้น (เดิมรวมถึงการถูกเพิกถอนตามกฎหมายอ่ืนดว้ย) 
      2)  ยกเลิก “ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ืองคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม ...” แกไ้ขโดยเปล่ียน
ช่ือเป็น “ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี วา่ดว้ยคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม ...” โดยเน้ือหาอ่ืนๆ คงเดิม ยกเวน้การแกไ้ข
ขอ้ 1.1 และ 1.2 ขา้งตน้ 
 5.2 ร่างข้อบังคบัสภาวชิาชีพบญัชี ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวชิาชีพบัญชีของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
       จรรยาบรรณ พ.ศ. .... 
ยกเลิก “ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 10 เร่ืองระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบญัชี...” แกไ้ขโดยเปล่ียนช่ือเป็น 
“ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญ ชี  ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญ ชี ...”  โดย เน้ื อหาอ่ืนๆ  คงเดิม 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบร่างขอ้บงัคบัทั้ง 2 ฉบบั เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบ  

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 
ข้อมูลประกอบ   คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็น  
ผูต้รวจสอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บญัชีพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 190,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 10,000 บาท ตามค่าใชจ่้าย
และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

(พนับาท) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง    
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 จาก บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

2)  ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 190,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

วาระที ่7 พจิารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการทีค่รบวาระ 
ข้อมูลประกอบ 
1. พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มาตรา 50 ก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ จ านวนไม่น้อยกว่า  

9 คนแต่ไม่เกิน 15 คน  ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สภาวชิาชีพ
บญัชีจากบุคคลซ่ึงมีความเท่ียงธรรมและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ และมาตรา 51 ก าหนดให้กรรมการ
จรรยาบรรณมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกนัไม่ได ้ 

2. ปัจจุบนักรรมการจรรยาบรรณมีทั้งส้ิน 12 คน ซ่ึงในวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 น้ี  มีกรรมการจรรยาบรรณ 9 คน  
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง คือ 

 2.1 นางสาวสุภา      ปิยะจิตติ  กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 2 วาระ) 
 2.2 นางสาวบุบผา    อนนัตวฒัน์   กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.3 นางภทัรียา         เบญจพลชยั กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.4 นายมานิต          บุญประกอบ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.5 รศ.วฒันา           ศิวะเก้ือ  กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.6 นางสาวสมศรี    ธญัญชีว ี  กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.7 นายสุคนธ์          กาญจนหตัถกิจ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.8 นางสาวสุณี        ตั้งในคุณธรรม กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.9 นายอาทิตย ์        จินดาพรโสภิต กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
3. คณะอนุกรรมการสรรหาได้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนสมาชิกให้เขา้รับการสรรหาผ่านทางเว็บไซต ์
สภาวิชาชีพบญัชี และด าเนินการพิจารณาตามคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตลอดจนความเหมาะสมในการ
ด ารงต าแหน่งแลว้ จึงขอเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเพ่ือน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 จ านวน 10 คน (โดยมีคุณสมบติัตามท่ีไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพ
บญัชีแลว้) ประกอบดว้ย 

 3.1 นางสาวบุบผา  อนนัตวฒัน์   ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.2 นางภทัรียา         เบญจพลชยั ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.3 รศ.วฒันา           ศิวะเก้ือ            ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.4 นายสุคนธ์         กาญจนหตัถกิจ ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.5 นางสาวสุณี       ตั้งในคุณธรรม ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.6 นายอาทิตย ์       จินดาพรโสภิต ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.7 นายนเรศร์    จนัทร์สุริยะเขต ใหด้ ารงต าแหน่ง วาระท่ี 1 
 3.8 นางพนูทรัพย ์   สกณีุ  ใหด้ ารงต าแหน่ง วาระท่ี 1 
 3.9 นางสาวสุพตัรา  ธนเสนีวฒัน์ ใหด้ ารงต าแหน่ง วาระท่ี 1 
 3.10  นายมานิตย ์    เลิศสาครศิริ ใหด้ ารงต าแหน่ง วาระท่ี 1 
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หนา้ 4/ 4 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ และใหเ้สนอ
ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือบุคคลจ านวน 10 คนขา้งตน้ ประกอบดว้ย
กรรมการ 6 คน ให้ด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี  2 และกรรมการ 4 คน ให้ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 1 เพื่อเป็น
กรรมการจรรยาบรรณประจ าปี 2557 โดยใหเ้ร่ิมด ารงต าแหน่งในวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

วาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
      

สภาวิชาชีพบญัชี ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาแจง้ความจ านงในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 
ภายในวนัศุกร์ที ่9 พฤษภาคม พ.ศ.  2557 ทางระบบออนไลน์ท่ี www.fap.or.th และในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 ขอให้
ท่านโปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใด  ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย
ประกอบการลงทะเบียนด้วย  

ทั้งน้ี สภาวิชาชีพบญัชี จะเผยแพร่รายงานประจ าปี 2556 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ก่อนวนัประชุม และจะมอบ Thumb drive ซ่ึงประกอบดว้ยไฟล์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่
สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมในวนัประชุม   

อน่ึง เพ่ือความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก (ใช้เส้นทาง
จุดเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อออกด้านประตูติดสยามสมาคม) หรือ โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (ลงสถานีสุขุมวิท  
ใชท้างออกประตูหมายเลข 1 ดา้นติดกบัสยามสมาคม) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขา้ร่วมการประชุมในวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

   
(นางวไิล  ฉทัทนัตรั์ศมี) 

เลขาธิการ 
สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
 
 
 

 
 

  

หมายเหตุ  หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีให้ถือเป็นหนงัสือเชิญประชุมสมาชิกสามญัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภท์ัว่ประเทศ 
                 (รวมทั้งกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมทางไปรษณีย)์   
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจ าปี 2556 
วนัเสารที์ ่29 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

ณ ศูนยอ์บรมสมัมนา ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบญัชี 
************************ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา ท าหน้าที่พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมใหญ่สามัญคร้ังน้ีมีสมาชิก 
ลงช่ือเข้าร่วมประชุมจ านวน 282 คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 275 คน สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ  
7 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ที่ก  าหนดว่าเมื่อมี
สมาชิกสามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 200 คนเป็นองค์ประชุม จึงขอเร่ิมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์(สภาวิชาชีพบัญชี) ประจ าปี 2556 โดยเรียนเชิญนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพ
บัญชี ประธานในที่ประชุมและเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นบนเวท ีเพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป 

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะน ากรรมการสภาวิชาชีพบัญชีบนเวท ีดังน้ี 
1.  ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  
2.  ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี 

3.  นายสนัติ วิลาสศักดานนท์ อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร 
4.  นางปริศนา ประหารข้าศึก   กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี 
5.  นายลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวาง

ระบบบัญชี 
6.  นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ

บัญชี 
7.  นายพรชัย  กติติปัญญางาม กรรมการและนายทะเบียน 
8.  นางกรรณิการ์ งามโสภี  กรรมการและเหรัญญิก 
9.  นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี  กรรมการและเลขาธกิาร 

10.  นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์   ผู้อ านวยการ 
 

นอกจากน้ีประธานที่ประชุมได้แนะน าศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และศาสตราจารย์ธวัช ภษิูตโภยไคย 
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(สมาคมนักบัญชี) ผู้มีคุณูปการอย่างย่ิง
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี  นางปราณี ภาษีผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  และนายเจษฎา อนุจารี 
ประธานคณะอนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือร่วมประชุมช้ีแจงกรณีที่มีประเดน็การตีความ
ด้านกฎหมาย หลังจากน้ันได้มอบให้ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ท าหน้าที่เลขานุการ  
การประชุม รายงานวิธปีฏบัิติในการประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
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เลขานุการ การประชุมช้ีแจงวิธปีฏบัิติในการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

 ในกรณีทีมี่การออกเสียงเพือ่ลงมติ จะใช้วิธีการยกมือ โดยจะขอให้สมาชิกที่ ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
ยกมือขึ้น ให้ฝ่ายเลขานุการนับจ านวน   จ านวนเสยีงที่เหลือจะถือว่าเหน็ด้วย 

  มติที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 
 ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้ทา่นสมาชิกเสนอความเหน็ หรือถามให้กระชับและ 

ตรงประเดน็ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  
 

การประชุมจะด าเนิน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารการประชุม ที่ได้เผยแพร่ให้
ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหที้ป่ระชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้สมาชิกทราบว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เหน็ควรให้มีการจัดงานประชุมนักบัญชี
ทั่วประเทศคร้ังที่ 19 เพ่ือเพ่ิมพูนและแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่นักบัญชีต้องทราบ  นับเป็นการจัด
งานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศคร้ังแรก ที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงได้มีการจัดคร้ังสุดท้ายในปี 2546 หรือ 
10 ปี ที่แล้วโดยสมาคมนักบัญชี 

   ก าหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์@
เซ็นทรัลเวิร์ล ในคร้ังน้ีจะเป็นการประชุมภายใต้หัวข้อ “2020s Where We Are.. บทบาทของนักบัญชีใน
ทศวรรษหน้า”  โดยรูปแบบการจัดงานจะประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการจ านวน 2 วัน  บริเวณรอบงานจะ
มีซุ้มนิทรรศการของบริษัทช้ันน า  ในช่วงค ่าหลังการประชุมวันแรก จะจัดงานเล้ียงอาหารเยน็พร้อมรายการ
บันเทงิบนเวที  เพ่ือให้นักบัญชีได้พบปะ สังสรรค์กัน  ได้จัดแถลงข่าวคร้ังแรก เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่
ผ่านมา 

 
ส าหรับเน้ือหาภายใต้ค าว่า  Where we are...  เป็นการถามว่าเราจะไปไหน  เร่ิมจากจะมีคนที่เกี่ยวข้อง

กับเราจ านวนมากที่ก าลังจับตาดูอยู่  และประเด็นที่จับตาดูกค็ือความเช่ือมั่น  วิชาชีพบัญชีถ้าขาดซ่ึงความ
เช่ือมั่นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ    ผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  ชาวต่างประเทศ อาจารย์ใน
สถานศึกษาแล้ว  จะเป็นนักบัญชีที่ดีไม่ได้  จากการท างานภายใต้การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น 
สิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปและเหน็ได้ชัดเจน  คือ การเข้าสู่ ASEAN Economic Community(AEC)   ดังน้ัน
วิธีท างานจึงต้องเปล่ียนไป  ส่วนเร่ือง  Mega Trend ใหม่ ๆ ในประเทศไทย เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ  AEC และ
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน รวมทั้งเร่ืองโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน(Infrastructure)  ที่เกี่ยวเน่ือง
กับระบบการขนส่ง(Logistic) การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปทั้งระดับประเทศและระดับโลก  ดังน้ันจึงเหน็ว่าระดับ
มืออาชีพเทา่น้ันที่จะท าได้   
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ปัจจุบันตลาดทุนเคล่ือนไหวเรว็มาก  ดังน้ันการท าบัญชี บันทึกบัญชีต้องควบคู่กับความเข้าใจในเร่ือง  
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)  ซ่ึงจะไปเกี่ยวพันกบัตราสารทางการเงิน  เกี่ยวข้องกับภาษี  และไม่ใช่เพียงเฉพาะ
ภาษีที่อยู่ในประเทศเท่าน้ัน จะต้องมีความเข้าใจภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย  ความรู้ต่างๆต้องมีการปรับ
ตลอดเวลา  และทันทีที่ประเทศเปิดรับ AEC  สภาวิชาชีพบัญชีต้องท าอย่างไรเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(SME) ของประเทศไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขัน  อีกด้านหน่ึงคือเร่ืองความย่ังยืนของสิ่งที่
สภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมช่วยเหลือผลักดัน ซ่ึงความย่ังยืนเหล่าน้ัน จะเกิดจากการที่สภาวิชาชีพบัญชี กับผู้ท า
บัญชีจะต้องมีการเปิดเผยที่เพียงพอ  ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  ต้องมีการท าวิจัยมากขึ้ น  และใช้ข้อมูลจาก
การท าวิจัยเหล่าน้ัน เพ่ือจะมองภาพในอนาคต  และท้ายที่สุดเมื่อยังอยู่ในภาคธุรกิจย่อมต้องเกี่ยวข้องกับเร่ือง
การวัดมูลค่า  ดังน้ันเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือที่จะก้าวข้ามศาสตร์   สภาวิชาชีพบัญชี จะใช้โอกาสในการ
สัมมนางานประชุมนักบัญ ชีทั่ วประเทศ เพ่ือให้ ข้อมูลเพ่ิมเติมหัวข้อต่างๆ  กับสมาชิกได้ รับทราบ  
จึงขอเรียนเชิญทา่นสมาชิกเข้าร่วมงานนักบัญชีทั่วประเทศในคร้ังน้ี 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
 
 
วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ.2555 เมือ่วนัเสารที์ ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2555  ซ่ึงเอกสารปรากฏรายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปี 2555 หน้า 103 ถึงหน้า 120 และได้
เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมน้ีทางเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 แล้ว และระหว่างน้ัน
มีสมาชิกขอแก้ไข  หน้า 106 โดยขอตัดข้อ 3 และข้อ 4 เน่ืองจากเหน็ว่าข้อความเดิมมีความชัดเจนอยู่แล้ว 

อย่างไรกต็ามหากสมาชิกทา่นใดประสงค์จะขอแก้ไขประเดน็ใด กส็ามารถแจ้งแก้ไขในที่ประชุมได้ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอประเดน็แก้ไขดังต่อไปน้ี 

(1) หน้า 103  แก้ไขนามสกุลศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธ์ เป็น เลาหะพันธุ ์และขอโทษต่อ 
ทา่นอาจารย์ด้วย 

(2) หน้า 106 วาระที่ 3 บรรทดัที่ 2 แก้ไขจาก  “...น้ันกอ็าจไม่ต้องเข้ารับการอบรม...” เป็น “..
น้ันกไ็ม่ต้องเข้ารับการอบรม..”  

(3) หน้า 107  วาระที่ 3  ข้อ 2. แก้ไขจาก “ส าหรับปีสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554”
เป็น “ส าหรับปีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554” 

(4) สารจากนายก บรรทดัแรก จากค าว่า “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี” เป็น “คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชี” 
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มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ.2555 เม่ือวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 ภายหลังการแก้ไข 

วาระที ่3  รบัทราบผลการด าเนนิงาน 

 

 ประธานแจ้งผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด้านต่างๆให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี  

3.1 ด้านการสอบบัญชี 

ปัจจุบันมีผู้สอบบัญชีที่ข้ึนทะเบียนทั้งสิ้น 11,469 ราย และยังคงสถานะผู้สอบบัญชีอยู่ 
8,754 ราย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมีการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับ
งานสอบบัญชีให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล โดยมีการจัดอบรมสัมมนา  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ออกค าช้ีแจงเกี่ยวกับแนวปฎิบัติและตัวอย่างต่างๆ อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งเผยแพร่บทความที่
เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ และจดหมายข่าว(Newsletter) จัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏบัิติงาน  รวมถึงการปรับปรุงเร่ืองระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ให้กบัทา่นสมาชิกและผู้ใช้บริการให้มีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 
 

3.2 ด้านมาตรฐานการบัญชี 
จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ

ตีความมาตรฐานการบัญชี ให้เป็นไปตาม 2012 Edition of the Bound Volume of IFRSs 
เพ่ือให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเป็นสากล สามารถเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศได้ อีกทั้งยังจัดสัมมนาส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม(Focus Group) เพ่ือรับฟังความ
คิดเหน็ในกลุ่มธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง และให้บริการตอบ ข้อหารือแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน 

จัดท าโครงการ Train the trainer : TFRS เพ่ืออบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แก่คณาจารย์ที่สอนวิชาบัญชีจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่ วประเทศเพ่ือให้ก้าวทันกับการ
เปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน โดยโครงการน้ีไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด 

 

  3.3 ด้านการท าบัญชี 
พัฒนาศักยภาพทางด้านการท าบัญชีเพ่ือให้ก้าวหน้าทนักับสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง

ไป และร่วมมือกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกบังานทางด้านบัญชี เช่น กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กรม
ส่งเสริมการส่งออก โดยเฉพาะมีการลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัสมาคม
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(สสวท) เพ่ือเผยแพร่โปรแกรมบัญชี  My 
GL/My IC ให้กบัธุรกจิ SME  เพ่ือยกระดับธุรกจิ SME สามารถท าบัญชีได้มาตรฐานมากขึ้น 
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ยกระดับจรรยาบรรณของผู้ท าบัญชี  โดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) จัดอบรมสัมมนาผู้ท าบัญชีเกี่ยวกับการย่ืนแบบ บช.1
ของธุรกิจที่มีการท าธุรกรรมกับภาครัฐ และเป็นตัวแทนในการเจรจากับ ปปช. ถึงกรณีที่ต้อง
จัดท าแบบ บช. 1 เพ่ิมวงเงินของสัญญา จาก 0.5 ล้านบาทเป็น 2 ล้านบาท เพ่ือลดภาระของ
ผู้ท าบัญชีในการจัดท าแบบ 

 
  3.4 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

  จัดให้มีการแข่งขันตอบค าถามทางบัญชี (Thailand Accounting Challenge) เพ่ือเป็น
แนวทาง การสร้างผลงานนักศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และมีเวทใีนการแสดงออก
ซ่ึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชีและการท างานร่วมกนัเป็นทมี 

จัดอบรมผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษา
ต่างๆ พัฒนาหลักสูตรทางบัญชีให้มีเน้ือหาทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ 
 

  3.5 ด้านบัญชีภาษีอากร 
  มุ่งมั่นเพ่ือลดช่องว่างระหว่างหลักการบัญชีภาษีอากรกับหลักการบัญชี เพ่ือลดภาระ
ของผู้ประกอบธุรกิจและจัดอบรมความแตกต่างด้านภาษีในกลุ่มประเทศ AEC เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  
3.6  ด้านวางระบบบัญชี 

พัฒนาบุคลากรด้านการวางระบบงาน Business Process Development  ซ่ึงเป็นคร้ัง
แรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง โดยร่วมกับ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงได้จัดแล้ว 2 รุ่น และจะจัดต่อเน่ืองต่อไป 

จัดอบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปฏบัิติงานทั้งด้านวางระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในที่ดีแก่นักบัญชี ผู้สอบบัญชี เจ้าของธุรกจิ SME   

    

3.7 ด้านบัญชีบริหาร 

 จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาให้นักบัญชีมีความรู้ข้ามศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างาน และการวางแผน 
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3.8 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

จัดท าโครงการ Diploma in Thai Financial  Reporting เป็นการทดสอบความรู้ TFRS  

ผู้สอบผ่านการทดสอบน้ีสามารถท างานด้านบัญชีได้ทั่วโลก  ซ่ึงทางส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เหน็ชอบกบัโครงการน้ีเช่นกนั 

จัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC  และจัดอบรมหลักสูตรที่
จ าเป็นในราคาประหยัดเพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงการอบรมและการเรียนรู้ ได้มากขึ้น 

อนุมัติช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองให้กับสถาบันและหน่วยงานต่างๆที่จัดการ
อบรมสมัมนา 

 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบผลการด าเนินงาน 
 
วาระที4่    พิจารณารบัรองงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 

 

     เหรัญญิก แจ้งที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชี ได้เผยแพร่งบการเงินส าหรับปีสิ้ นสุด วันที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งน้ี รายละเอยีดของงบการเงินจะปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
หน้า 121 ถึง หน้า 148 และน าเสนอโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

 4.1 งบรายได้รายจ่าย 
 รายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 8.2 ล้านบาท จากรายได้ค่าอบรมที่เพ่ิมข้ึน 6.7 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้ นในอัตรา 18%  รายได้จากการบริการสมาชิก 1.6 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนในอัตรา 4% สรุป
โดยรวมรายได้รับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 10.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในอตัรา 10% 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพ่ิมขึ้น 4.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในอัตรา 18% ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับรายได้ค่าอบรมที่เพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 3.9 ล้านบาท ลดลงในอตัรา 9% 
เน่ืองจากในปี 2555  ไม่มีค่าใช้จ่ายในทางนิติกรรม และค่าใช้จ่ายในการบริหารอาคารลดลง  
สรุปโดยรวมค่าใช้จ่ายลดลง 7.4 ล้านบาท ลดลงในอัตรา 7%  และในปี 2555 ผลการ
ด าเนินงานสุทธิ สภาวิชาชีพบัญชี มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 15.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 
2554 สภาวิชาชีพบัญชี มีรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนประมาณ 17.6 ล้านบาท  

  4.2 งบแสดงฐานะการเงิน 

 สนิทรัพย์     สนิทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน 27.2 ล้านบาท แบ่งเป็น 
-  เงินสดและรายการเทียบเท่ารวมเงินลงทุนช่ัวคราว และเงินลงทุนระยะยาวเพ่ิมขึ้ น 45.0 

ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากประจ า เงินฝากกระแสรายวัน ทั้งน้ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียรับสงูขึ้นกว่าปีก่อน 
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- ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นลดลง 1.0 ล้านบาท เน่ืองจากมีการรับคืนกู้ยืมเงินช่วงน า้ท่วมจาก
พนักงาน 

-  ที่ ดิน  อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 16.8 ล้านบาท เกิดจากค่าเสื่ อมราคา สิทธิการเช่า 
ประกอบด้วย อาคารที่ท  าการเก่าสมาคมนักบัญชี สามเสน และที่ดินเปล่าที่ซังฮ้ี 

 หนี้ สิน    หน้ีสนิรวมเพ่ิมข้ึน 11.8 ล้านบาทแบ่งเป็น  
- รายได้รับล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน 25.5 ล้านบาท 
- เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ลดลง 8.5 ล้านบาท  
- ภาระผูกพันระยะยาวบัตรสทิธพิิเศษ ลดลง 5.2 ล้านบาท  

 เงินทุนสะสม รายการที่ส าคัญประกอบด้วย 

  -   เงินกองทุนรับโอนจากสมาคมนักบัญชี วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีจ านวน 85.5 ล้านบาท 

-   เงินกองทุนทั่วไป วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ านวน 170.3 ล้านบาท (รวมเงินบริจาคทั่วไป 
30.2 ล้านบาท) 

 
มติประชุม รับรองงบการเงินส าหรับปีสิ้นสดุ  วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 
 

วาระที ่5  พจิารณาใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

 5.1 ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัทีไ่ดผ้่านที่ประชุมใหญ่เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2555  
 

นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห์ อนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ช้ีแจงการแก้ไขร่างข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี ทีไ่ดม้ีการน าเสนอ ดังน้ี 
 

ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ปี 2555  มีจ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย 

  1) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ..... คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี(กกบ.) รับทราบแล้ว  
  2) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิก และค่าธรรมเนียม พ.ศ..... กกบ. ให้ความ
เหน็ชอบแล้ว 
  3) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพ บัญ ชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบัติของ                  
ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. ....  กกบ. มีมติขอให้ปรับปรุงเน้ือหา 

 4) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....   
   กกบ. ขอให้ปรับปรุงเน้ือหาและขอให้แยกออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกเป็นเร่ืองหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอกีฉบับเป็นเร่ืองหลักเกณฑก์ารอบรมสมัมนา 
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ส ำหรับร่ำงข้อบังคับ 2 ฉบับที่ให้มีกำรปรับปรุงเน้ือหำ สรุปได้ดังน้ี 
 1. ร่างข้อบงัคับสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้น
ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชี พ.ศ. ....   
 กกบ. ขอให้ปรับปรุงเน้ือหำ ดังน้ี 
 1) ให้ตดัเร่ืองผู้ท ำบัญชีที่เป็นสมำชิกออก  
 เน่ืองจำกสมำชิกสำมำรถเป็นผู้ท ำบัญชีได้ตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 อยู่แล้ว 
 2) ระยะเวลำในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสมำชิก  
  ร่างเดิม  ก ำหนดให้ช ำระภำยในวันท ำกำรสดุท้ำยของปี  
  ร่างใหม่ มีกำรปรับปรุงให้ช ำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกถึงวันท ำกำรสุดท้ำยของปี เว้นแต่ช ำระ
ผ่ำนธนำคำรหรืออินเตอร์เน็ตจะช ำระได้ถึงวันสิ้ นสุดของปี เพ่ือเป็นกำรยืดหยุ่นเร่ืองกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
สมำชิก  
 
 2. ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
พ.ศ. ....   
  กกบ. ขอให้ปรับปรุงเน้ือหำ และให้แยกเป็น 2 ฉบับ  ดังน้ี 
 ฉบับที่  1 ร่ำงข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญ ชี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญ ชี                  
รับอนุญำต พ.ศ. .... เน้ือหำเกอืบทั้งหมดยังคงเดิม เว้นแต่ 
 1) กรณีผู้ให้กำรฝึกหัดงำนถูกพักใช้ใบอนุญำต 
   ร่างเดิม ต้องแจ้งเปล่ียนผู้ให้กำรฝึกหัดงำน 
                      ร่างใหม่ ปรับปรุงให้สิทธิผู้ฝึกหัดงำนแจ้งเปล่ียนผู้ให้กำรฝึกหัดงำนหรือไม่กไ็ด้  หำกไม่แจ้ง
เปล่ียนจะไม่สำมำรถนับช่ัวโมงกำรฝึกหัดงำนระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำตได้ 
 2) ระยะเวลำในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมผู้สอบบบัญชีรับอนุญำต 
   ร่างเดิม ก ำหนดให้ช ำระภำยในวันท ำกำรสดุท้ำยของปี 

            ร่างใหม่ มีกำรปรับปรุงให้ช ำระถึงวันท ำกำรสุดท้ำยของปี เว้นแต่ช ำระผ่ำนธนำคำรหรือ
อนิเตอร์เนต็จะช ำระได้ถึงวันสิ้นสดุของปี เพ่ือเป็นกำรยืดหยุ่นเร่ืองกำรช ำระค่ำธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
   
 ฉบบัที่ 2  ร่ำงข้อบังคับสภำวิชำชีพบัญชี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือเข้ำร่วม
ประชุมสมัมนำของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต พ.ศ. .... เน้ือหำเกอืบทั้งหมดยังคงเดิม เว้นแต่ 
 1) ลักษณะต้องห้ำมของผู้จัดกำรอบรม 
      ร่างเดิม  ผู้จัดกำรอบรมต้องไม่เคยถูกเพิกถอนควำมเหน็ชอบมำก่อน 
                 ร่างใหม่  มีกำรปรับปรุงเพ่ือไม่ให้ผู้จัดกำรอบรมต้องถูกตัดสทิธติลอดไป หำกเวลำถูกเพิกถอน
พ้นจำก 3 ปี แล้ว ให้ถือว่ำไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
 2) แก้ไขระยะเวลำยื่นขอควำมเหน็ชอบหลักสตูรและวิทยำกร 
       ร่างเดิม  ผู้จัดกำรอบรมต้องย่ืนขอควำมเหน็ชอบไม่น้อยกว่ำ 15 วัน  
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       ร่างใหม่  ปรับปรุงให้ย่ืนขอความเหน็ชอบไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 
  สรุปคือร่างข้อบังคับเดิมทั้ง 2 ฉบับ กกบ.ขอให้ปรับปรุงเน้ือหาและแยกเพ่ิมเติมเป็น 3 ฉบับ
น้ัน สภาวิชาชีพบัญชี ไม่ได้แก้ไขในสาระส าคัญเพียงปรับปรุงให้ยืดหยุ่นขึ้นเพ่ือให้สิทธิแก่สมาชิกและผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี จึงขอให้พิจารณาให้ความเหน็ชอบอกีคร้ังตามที่ กกบ. เสนอให้ปรับปรุง 
  
 ทั้งนี้  สมาชิกในทีป่ระชุมมีประเด็นสอบถามใหค้วามเห็นและขอ้สงัเกต ดงันี้  
 1. ประเด็นเรือ่งผูข้ึ้นทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชี 
  สมาชิกในที่ประชุม:  ให้ความเหน็ดังน้ี 
  .ข้อ 5.1 ผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกจิการค้าแล้วจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ
บัญชี อกีหรือไม่ จากเดิมกรมพัฒนาธุรกจิการค้าไม่เกบ็ค่าธรรมเนียม สภาวิชาชีพบัญชีจะเกบ็หรือไม่ 
        .ข้อ 5 วรรค 2 ที่ก  าหนดว่าผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีที่ไม่มีสัญชาติไทย “ต้องมีความรู้” 
จะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ 
    .ข้อ 6 กล่าวถึงเฉพาะเร่ืองวุฒิการศึกษาเทา่นั้น ไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองประสบการณ์ 
  .ข้อ 8 วรรคแรก จัดให้มีบัตรประจ าตัว เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร 
        .ประเดน็อื่นซ่ึงเป็นข้อสงัเกตในเร่ือง การควบคุมผู้ท าบัญชี ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
บัญญัติมาตรการการควบคุมไว้ในหมวด 6  ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีควบคุมผู้ท าบัญชี โดยปัจจุบัพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชีบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 9 ปี ประกอบกบัมีการออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 แล้ว และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบโดยทั่วกันว่ามี
การคอรัปช่ันเกิดขึ้ นในประเทศไทย ดังน้ันจึงควรได้เวลาแล้วที่ผู้ท  าบัญชีต้องถูกควบคุมคุณภาพเพ่ือลดภาระ
ของผู้สอบบัญชี                     
 การช้ีแจง 
 นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห์ : ประเดน็ดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองที่มีการแก้ไข ซ่ึงได้ผ่านความเหน็ชอบจากสมาชิก
ในประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2555 แล้ว โดยไม่ได้มีการแก้ไข 
 ประธาน: แจ้งว่าจะพยายามศึกษาต่อไปว่าจะควบคุมผู้ท าบัญชีอย่างไร หากข้อบังคับไหนไม่ชัดเจนจะ
น ามาแก้ไขใหม่อกีคร้ัง 
 นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: การเป็นผู้ท าบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้น้ัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้มีประกาศก าหนดให้บุคคลที่จะเป็นผู้ท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพ
เป็นผู้ท าบัญชี  และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  บุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกหรือขึ้ น
ทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีกบัสภาวิชาชีพบัญชี ก่อน จึงจะไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้  
ทั้งน้ีในส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ไม่ต้องขึ้ นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีอีก 
เพราะกฎหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 
 ส่วนค่าธรรมเนียมสมาชิก สภาวิชาชีพบัญชี ยังคงเกบ็เหมือนเดิม คือ กรณีผู้ขึ้นทะเบียนจบปริญญาตรี
ปีละ 500 บาท ต ่ากว่าปริญญาตรีปีละ 300 บาท 
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2. ประเด็นเรือ่งผูส้อบบญัชี 

 สมาชิกในที่ประชุม:  การเขียนเพ่ืออ้างถึงมาตราของแม่บทเพ่ือความง่ายต่อการยกร่าง เห็นว่าไม่
จ าเป็นต้องอ้าง “แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ” เพราะในอารัมภบทได้อ้างองิไว้แล้ว  
            กรณีเกี่ยวกับการลงลายมือช่ือ 300 รายของผู้สอบบัญชีอยู่ในส่วนใดของร่างข้อบังคับ เดิมสมัยที่เป็น
สมาคมนักบัญชี มีจ านวน 180 รายต่อปี แต่เมื่อเข้าสู่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  
(ก.บช.) แล้ว ได้ปรับเป็น 300 รายต่อปี 
 การช้ีแจง 
 นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: เร่ืองการเขียนร่างข้อบังคับจะรับไปพิจารณาในการยกร่างข้อบังคับต่อไป 
            ประธาน: สภาวิชาชีพบัญชี อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจ านวนรายที่เหมาะสมในการลงลายมือช่ือคือ
จ านวนเทา่ใด 
3. ประเด็นเรือ่งชัว่โมงการพฒันาความรูต่้อเนือ่ง 
            สมาชิกในที่ประชุม:  การเขียนกรณีอ้างถึง 7.1 โดยไม่ต้องเขียนค าว่า “ข้อ” ส าหรับข้อ 9.3 การสิ้น
ผลตามมาตรา 41  ใช้เวลากี่ปี 3 ปี หรือ 4 ปี 
              การช้ีแจง 
              นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: ประเดน็ดังกล่าวน้ีไม่ใช่เร่ืองที่มีการเสนอให้แก้ไข ซ่ึงได้ผ่านความเหน็ชอบ
จากสมาชิกในประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีประจ าปี 2555 แล้ว  

 

 
มติทีป่ระชุม   ให้ความเหน็ชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ได้ผ่านที่ประชุมใหญ่เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 

2555  ซ่ึงได้มีการปรับปรุงและแยกเพ่ิมเติมจ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
        (1)หลักเกณฑ ์วิธกีาร เง่ือนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. .... 
        (2)หลักเกณฑแ์ละคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... 

    (3)หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสมัมนาของผู้สอบบัญชีรับ  
        อนุญาต  พ.ศ. .... 

 
วาระ 5.2     ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีเสนอขอใหพ้จิารณาฉบบัใหม่ 1 ฉบบั คือ 
       การประชุมใหญ่และการเสนอเรือ่งใหที้ป่ระชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. .... 
 

 นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: น าเสนอที่ประชุมดังน้ี 
  ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับน้ี เป็นร่างข้อบังคับฉบับใหม่ที่ขอให้สมาชิกสามัญเห็นชอบ คือ  
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. .... 
 เดิมมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 และ 8 ซ่ึงเป็นเร่ืองเดียวกัน จึงยกเลิก 2 ฉบับเดิม 
แล้วยกร่างใหม่ โดยมีสาระส าคัญที่แก้ไขปรับปรุง 4 เร่ือง คือ 
 (1) การแสดงหลักฐานบัตรสมาชิกหรือบัตรประชาชนของสมาชิก 
 (2) การประชุม 
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 (3) การน าเร่ืองที่สมาชิกเสนอบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
 (4) การลงมติ 
 

 1. การแสดงหลกัฐานบตัรสมาชิกหรือบตัรประชาชนของสมาชิก มีดงันี้  
 1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมใหญ่  
 ฉบบัเดิม ให้แสดงหลักฐานต้นฉบับทั้ง 2 อย่าง   
 ร่างใหม่  ให้แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง 

1.2 กรณีสมาชิกสามัญเข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ และกรณีสมาชิกสามัญรับรองให้เสนอเร่ือง
บรรจุเป็นวาระการประชุม  

       ฉบบัเดิม ไม่ได้ระบุให้แนบหลักฐาน   
  ร่างใหม่  ให้แนบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง เพ่ือให้เกิดความ

รอบคอบ 
 2. การประชุม 
 2.1 กรณีองค์ประชุมไม่ครบและกรณีประธานในที่ประชุม  
 ฉบบัเดิม ไม่ได้ระบุเร่ืองดังกล่าวไว้ แต่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
 ร่างใหม่  น าเร่ืองดังกล่าวมาก าหนดไว้ในร่างข้อบังคับน้ีด้วย เพ่ือง่ายต่อการใช้งาน โดย 
 กรณีองค์ประชุมไม่ครบ เมื่อพ้นเวลา 30 นาที หากเป็นกรณีเรียกประชุมเพราะสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุม ให้งดการประชุม หรือกรณีคณะกรรมการเรียกประชุมให้เล่ือนการประชุม แล้วแต่กรณี 
 กรณีประธานในที่ประชุม คือนายกสภาวิชาชีพบัญชี หากปฏบัิติหน้าที่ไม่ได้ให้อุปนายกแทน 
หากอุปนายกปฏบัิติหน้าที่ไม่ได้ให้สมาชิกสามัญที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ปฎิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี 
 2.2 ผู้จัดท ารายงานการประชุม  
                        ฉบบัเดิม นายกสภาวิชาชีพบัญชี  
                        ร่างใหม่   ให้เลขาธกิารสภาวิชาชีพบัญชี 
 3. การน าเรือ่งทีส่มาชิกเสนอบรรจุในระเบยีบวาระการประชุม   
 3.1 กรณีไม่ใช่ร่างข้อบังคับ  
 ฉบบัเดิม ไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่าให้น าเข้าวาระเมื่อใด  
 ร่างใหม่  ให้น าเข้าวาระการประชุมคร้ังต่อไป หรือคณะกรรมการเห็นควรตั้งอนุกรรมการ
กล่ันกรองก่อนกไ็ด้ เมื่อพิจารณาเสรจ็แล้วให้น าเข้าวาระการประชุมคร้ังต่อไป 
 3.2 กรณีเป็นร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี   
  ฉบบัเดิม ตั้งกรรมการเพ่ือกล่ันกรอง  
  ร่างใหม่  เปล่ียนเป็นตั้งอนุกรรมการเพ่ือกล่ันกรองแทน เป็นการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
 4. การลงมติ 
  ฉบบัเดิม   ใช้วิธยีกมือ   
  ร่างใหม่     ใช้วิธียกมือ หรือ ใช้บัตรลงคะแนน หรือ วิธีการอื่นใดตามที่ประธานเหน็ควร              
ทั้งน้ีการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิธปีฏบัิติของสภาวิชาชีพอื่น ๆ 
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 ทั้งน้ี สมาชิกในที่ประชุมมีประเดน็สอบถามให้ความเหน็และข้อสังเกต ดังน้ี 
 

    - ข้อ18 วรรค 2 มีค าว่า “คราวต่อไป” 2 ค า คราวต่อไป ค าแรก หมายถึงการประชุมคร้ังน้ี 
ควรมีการเขียนใหม่ 

  - ข้อ 11 กรณีองค์ประชุมไม่ครบ และคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมให้เล่ือนการประชุม
ออกไป และให้นายกสภาวิชาชีพบัญชีเรียกประชุมอีกคร้ังภายใน 30 วัน และในการประชุมคร้ังน้ีให้องค์ประชุม
ประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มาประชุม กรณีน้ีควรนับองค์ประชุมให้ครบ 200 เหมือนเดิม 
   -ข้อ 16 ประธานมีอ านาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เล่ือนการ
ประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามที่เหน็สมควร โดยก่อนด าเนินการดังกล่าวให้ประธานควรขอมติที่ประชุมก่อน 
   -ข้อ 18 คราวต่อไปควรเป็นปีหน้า 
   -ข้อ 21 การเสนอร่างข้อบังคับต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
   -ข้อ 22 กรณีที่ประชุมอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ขัดกบัหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบังคับน้ันได้ อาจท าให้สมาชิกไม่ทราบว่าแก้ไขเพ่ิมเติม
อะไรบ้าง 
 

 การช้ีแจง 
 ประธาน: เน่ืองจากยังไม่มีการประชุมจึงต้องระบุว่าให้น าเข้าที่ประชุมคราวต่อไป 
 นายเจษฎา  อนุจารี : คราวต่อไปทั้ง 2 ค าน้ี ถือว่าความหมายเดียวกัน และตามข้อ 22 อาจหมายถึง 
มอบอ านาจหรือไม่มอบอ านาจกไ็ด้ จึงไม่จ าเป็นต้องแก้ไขข้อความตามข้อ 22 ดังกล่าว 
 ประธาน : ให้นายเจษฎา อนุจารี ประธานคณะอนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี                        
รับข้อเสนอของสมาชิกไปพิจารณา แล้วประกาศร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี
เพ่ือให้สมาชิกรับทราบ  
 
มติทีป่ระชุม   ให้ความเหน็ชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเสนอขอให้พิจารณาฉบับใหม่ 1 ฉบับ คือ 
  การประชุมใหญ่และการเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. .... 
 
วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี พ.ศ.2556 
 

เลขานุการ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 6 เกี่ยวกับการให้ความเหน็ชอบแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2556 

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของสภา
วิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2556 ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
รวมทั้งมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี  และเหน็ควรน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบ ดังน้ี 
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 1.แต่งตั้งนายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 หรือนางสาว 

วันนิษา  งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 ส านักงานสอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2556 

 2.ให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2556 เป็นเงินจ านวนเงิน 180,000 บาท (หน่ึงแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

มติทีป่ระชุม 1. เหน็ชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2556 คือ  
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4752 หรือ 
นางสาววันนิษา  งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 6838  
ส านักงานสอบบัญชีธรรมนิติ 

 2. เห็นชอบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงิน 180,000 บาท  
   (หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 

วาระที่7       พิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการเก่าที่
ครบวาระ 
เลขานุการ น าเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงวาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเหน็ชอบบุคคล

เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการเก่าที่ครบวาระ 
 

1. สรุปความเป็นมา 
1.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ

จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งโดยความ
เหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีจากบุคคลผู้ซ่ึงมีความเที่ยงธรรมและมีความซ่ือสตัย์สจุริต
เป็นที่ประจักษ์ และมาตรา ๕๑ ก าหนดให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
๓ ปี แต่ด ารงต าแหน่งเกนิ ๒ วาระติดต่อกนัไม่ได้ 

1.2 ปัจจุบันคณะกรรมการจรรยาบรรณมีจ านวนทั้งสิ้น 14 คน ได้แก่ 
1) นายกมล     จันทมิา  ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
2) นายบุญรอด    โบว์เสรีวงศ์ กรรมการจรรยาบรรณ  
3) นายศุกรีย์     แก้วเจริญ กรรมการจรรยาบรรณ  
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม กรรมการจรรยาบรรณ  
5) นางวิไล     จ๋วงพานิช กรรมการจรรยาบรรณ 
6) นางสาวสภุา   ปิยะจิตติ กรรมการจรรยาบรรณ 
7) รองศาสตราจารย์วัฒนา ศิวะเกื้อ  กรรมการจรรยาบรรณ 
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8) นางสาวสมศรี  ธญัญชีวี  กรรมการจรรยาบรรณ 
9) นายมานิต   บุญประกอบ กรรมการจรรยาบรรณ 
10) นายสคุนธ ์   กาญจนหัตถกจิ กรรมการจรรยาบรรณ 
11) นางภัทรียา   เบญจพลชัย กรรมการจรรยาบรรณ 
12) นายอาทติย์   จินดาพรโสภิต กรรมการจรรยาบรรณ 
13) นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์ กรรมการจรรยาบรรณ 
14) นางสาวสณุี   ตั้งในคุณธรรม กรรมการจรรยาบรรณ 

1.3 ในปี 2556 มีกรรมการจรรยาบรรณที่จะพ้นต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ดังน้ี 
1) นายกมล     จันทมิา   (ด ารงต าแหน่งครบ 2 วาระ) 
2) นายบุญรอด   โบว์เสรีวงศ์  (ด ารงต าแหน่งครบ 2 วาระ) 
3) นายศุกรีย์   แก้วเจริญ  (ด ารงต าแหน่งครบ 1 วาระ) 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม (ด ารงต าแหน่งครบ 1 วาระ) 

 
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดไว้ว่า 

“ให้กรรมการจรรยาบรรณซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏบัิติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการจรรยาบรรณ
ใหม่จะเข้ารับหน้าที่” 

1.4 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จึงมีค าสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 2/2556 เร่ือง   
     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ให้   

               ความเหน็ชอบเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประจ าปี 2556 โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี  
(1)  ดร. มารวย    ผดุงสทิธิ์ ประธานอนุกรรมการ 
(2)  นางฤดี   จิวาลักษณ์ อนุกรรมการ 
(3)  นายเจษฎา อนุจารี  อนุกรรมการ 
(4)  นายปกรณ์ เพญ็ภาคกุล อนุกรรมการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2552 ในการก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร 
สรรหา ตลอดจนคัดเลือกบุคคลผู้ซ่ึงมีความเที่ยงธรรมและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๐) เร่ือง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
จรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

2. ผลการด าเนนิการ 
คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ได้ด าเนินการสรรหาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก 

ให้เข้ารับการสรรหาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี โดยได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตลอดจนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแล้ว มีมติเสนอรายช่ือบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเป็นกรรมการจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภา
วิชาชีพบัญชี ประจ าปี 2556 พิจารณาให้ความเหน็ชอบ ดังน้ี 
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 1) นายศุกรีย์         แก้วเจริญ   ให้ด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระที่ 2 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม   ให้ด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระที่ 2  
 3) นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์   ให้ด ารงต าแหน่งวาระที่ 1 
 
3.ขอ้กฎหมาย 

3.1 พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๕๐ “ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ  มีจ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน  
ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี แต่งตั้งโดยความเหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี จากผู้ซ่ึงมีความเที่ยง
ธรรมและมีความซ่ือสตัย์สจุริตเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นสมาชิกสามัญ 
(๒) ประกอบวิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ก  าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
(๓) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(๔)  ไม่ด ารงต าแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตาม 

  พระราชบัญญัติน้ี  

ในกรณีที่เป็นการสมควรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ได้วินิจฉัยเร่ืองเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีมาตรฐานเดียวกัน ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีหน้าที่ดูแลเร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งผู้แทนของตน เพ่ือเป็นกรรมการ
จรรยาบรรณตามวรรคหน่ึงได้ ในกรณีน้ีไม่ให้น าความในวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) มาใช้บังคับ  

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณด้วยกันคนหน่ึง เป็นประธานกรรมการ 
และจะให้มีผู้ด ารงต าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณก าหนดกไ็ด้”  

มาตรา ๕๑ “ให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกนิสองวาระติดต่อกนัไม่ได้  

ให้กรรมการจรรยาบรรณ ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏบัิติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการ
จรรยาบรรณใหม่จะเข้ารับหน้าที่”  

 

3.2 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัที่ ๑๐)  เรื่อง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบญัชีของ 
 ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ขอ้ ๓ “ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณต้องประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหน่ึงด้านใด 
หรือหลายด้านรวมกนัมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี” 

 
สมาชิกในทีป่ระชุมใหค้วามเห็นและขอ้สงัเกตดงันี้  
1. ประเดน็การลงมติให้ความเหน็ชอบขอให้ลงมติทลีะทา่น 
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     ค ำช้ีแจง  ตกลงให้มีกำรลงมติให้ควำมเหน็ชอบทลีะทำ่น 
  
 2. ประเดน็ข้อสงัเกตเกี่ยวกบัวัยวุฒิและประสบกำรณ์ 

 กรรมกำรจรรยำบรรณควรจะเป็นผู้ที่ มีประสบกำรณ์มำก เช่น คุณศุกรีย์  แก้วเจริญ  
เคยเป็นผู้จัดกำรในตลำดหลักทรัพย์และต ำแหน่งอื่นหลำยต ำแหน่ง นอกจำกน้ียังเป็นที่ปรึกษำหลำย
แห่ง มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน และเป็นผู้บริหำรที่ดี เพรำะกรรมกำรจรรยำบรรณต้อง
พิจำรณำหลำยเร่ืองด้วยกนั  ส ำหรับคุณประวิทย์  วิวรรณธนำนุตร์ มีอำยุน้อย และมีประสบกำรณ์เป็น
อนุกรรมกำรสอบสวน สภำวิชำชีพบัญชี ประสบกำรณ์ในบริษัทเอกชน อำจมีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
สอบบัญชีกับบริษัท เคพีเอม็จี ออดิท(ประเทศไทย) จ ำกัด ระยะเวลำ 2 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ยังไม่มีประสบกำรณ์ด้ำนอื่นๆ  ซ่ึงผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณ ควรจะค่อนข้ำงอำวุโส  มีประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งในด้ำนบริหำรงำนทั้งในด้ำนกำรบัญชี 
และด้ำนกำรสอบบัญชี   

ค ำช้ีแจง  ส ำหรับประวัติของคุณประวิทย์  วิวรรณธนำนุตร์  ในปี 2530-2543 อยู่ที่บริษัท ส ำนักงำน 
พีท มำร์วิค สุธี จ ำกัด 13 ปี และ ในปี 2544-2546 อยู่ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท 
(ประเทศไทย) จ ำกัด อีก 3 ปี หลังจำกน้ันออกมำร่วมงำนบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ำกัด 
จนถึงปัจจุบัน และในปี 2549-2556 เป็นคณะอนุกรรมกำรสอบสวนอยู่แล้ว ซ่ึงมรีะยะเวลำ
กำรท ำงำนให้กับสภำวิชำชีพบัญชีในฐำนะคณะอนุกรรมกำรสอบสวน ประมำณ 5-6 ปี  
และขอเรียนช้ีแจงประเดน็ข้อสงัเกตเกี่ยวกบัวัยวุฒิและประสบกำรณ์ใน 2 ประเดน็ ดังน้ี 

1. ประเด็นกำรมีส่วนได้เสีย(Conflict of Interest) คณะอนุกรรมกำรสรรหำบุคคลที่
เหมำะสมเหน็ว่ำสำมำรถท ำได้ เพรำะว่ำในกรณีที่มีเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับตัวเองกมี็ประกำศ
ชัดเจนว่ำจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกบักำรพิจำรณำเร่ืองน้ันๆ 

2. ประเด็นด้ำนอำวุโสและประสบกำรณ์ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นอนุกรรมกำร
ตรวจสอบหลำยปี และผ่ำนกำรตรวจสอบมำแล้วหลำยกรณี มีควำมเข้ำใจในวิธีกำร
ตรวจสอบ เป็นผู้มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในสดัส่วนที่สำมำรถยอมรับได้ 

 
มติทีป่ระชุม    ให้ควำมเหน็ชอบบุคคลตำมรำยช่ือดังน้ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรจรรยำบรรณ แทนกรรมกำรที่

ครบวำระ 
 1) นำยศุกรีย์            แก้วเจริญ    ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองเป็นวำระที่ 2 
 2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม    ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองเป็นวำระที่ 2  
 3) นำยประวิทย์     วิวรรณธนำนุตร์    ให้ด ำรงต ำแหน่งวำระที่ 1 
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วาระที ่8   เรือ่งอื่นๆ(ถา้มี) 

สมาชิกในทีป่ระชุมมีขอ้ซกัถามดงันี้  
 

1. สมาชิกในที่ประชุม: การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศที่ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวถึงเกี่ยวกับการ
คิดค่าอบรมค่าสัมมนา 7,500  บาท  มีความเหน็ว่าแพงไป ราคาไม่ควรเกิน 6,000 บาท น่าจะเหมาะสม
กว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้มากอยู่แล้ว เพ่ือสมาชิกสามารถเข้าร่วมงานจ านวนมากขึ้น 
 

     การช้ีแจง  การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ  ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ  7,800  บาทต่อท่าน  
ค่าบัตร ช าระภายในวันที่ก  าหนด(Early  Bird) ราคา  7,500  บาทต่อท่าน โดยมีเหตุผล
หลักของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง คือ ค่าสถานที่ เน่ืองจากอยู่ใจกลางเมือง คือ ที่โรงแรมเซน็
ทาราแกรนด์@เซน็ทรัลเวิร์ล และมีงานเล้ียงอาหารเยน็ รวมถึงมีกิจกรรมบันเทงิช่วงเยน็ของ
วันแรก มีการแสดงคอนเสิร์ต ซ่ึงราคา Early Bird ก็ยังต ่ากว่าค่าใช้จ่ายต่อท่าน ซ่ึงสภา
วิชาชีพบัญชี พยายามขอสนับสนุนจากผู้สนับสนุนการจัดงานน้ี ดังน้ันจึงขอเชิญสมาชิกทุก
ทา่นมาร่วมงานคร้ังน้ีด้วย   

 
2.   สมาชิกในที่ประชุม: มีข้อสงสัยว่าการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกคร้ังที่ผ่านมา เคยมีการจัดให้มี

ช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ส าหรับผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีให้กับผู้เข้าประชุม แต่การประชุม
คร้ังน้ีไม่มีช่ัวโมง จึงมีความเหน็ว่าน่าจะจัดให้มเีหมือนเดิม เพราะเหตุใดจึงเปล่ียนไป? 
การช้ีแจง    เร่ืองของช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ปีน้ีไม่ใช่ปีแรกที่ไม่มีช่ัวโมงการพัฒนาความรู้

ต่อเน่ือง  โดยในปีก่อนกเ็ช่นเดียวกัน ซ่ึงมีเหตุผลหลัก คือ การจัดให้มีการนับช่ัวโมงการ
พัฒนาความรู้ต่อเน่ือง  จะมีเวลาระบุเป็นช่วงเวลา 11.00 น.-12.30 น. ซ่ึงการประชุม
ใหญ่สามัญยังด าเนินการประชุมยังไม่แล้วเสร็จ จึงอาจท าให้เกิดการถกเถียงกันระหว่าง
สมาชิกที่ ต้องการนับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ว่าให้เร่ิมนับช่ัวโมงการอบรม
ช่วงเวลาใด และเพ่ือให้การประชุมใหญ่มีการเปิดรับการอภิปรายอย่างเตม็ที่ เพราะฉะน้ัน
กรณีของการจัดให้มีการนับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองจึงต้องงดไป 

 
3. สมาชิกในที่ประชุม:  ที่ท  าการสมาคมนักบัญชีเก่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ท าประโยชน์อะไรบ้าง อย่างไร  

และมีการดูแลสถานที่  อย่างไรบ้าง  และปัจจุบันเป็นอย่างไร 

การช้ีแจง   ส านักงานสมาคมนักบัญชี (ที่สามเสน) อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันศึกษาแห่งหน่ึง  
และในขณะเดียวกันมีการเปล่ียนผู้บริหารของสถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพบัญชี จะรีบเร่ง
ติดตาม เช่ือว่าน่าจะมีความคืบหน้า และหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในการประชุม
คร้ังต่อไป 
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4.   สมาชิกในที่ประชุม : อภิปรายว่า ในข้อบังคับ(ฉบับที่ 19) เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ค านิยามค าสุดท้ายว่า “ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี” สมาชิก
มีความเหน็ส่วนตัวสรุปได้ 5 ประการดังต่อไปนี้  
ประการที่ 1. นักบัญชีเสมือน “นักมายากล” จากการกล่าวขององค์ปาฐกในการประชุมนักบัญชีทั่ว
ประเทศคร้ังที่ 1 ในเดือนมกราคม พ.ศ.2509 ซ่ึงมีนายบุญชู โรจนเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจัดการประชุม องค์ปาฐก คือ ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ 
ซ่ึงขณะน้ันด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประการที่  2 . ประมาณ  พ .ศ .2520  คณะกรรมการสมาคมนัก บัญ ชี  ได้มี มติ เรียน เชิญ  
ศ.ดร.เสริม วินิจฉัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น “สมาชิกกิตติมศักดิ์” แต่ได้รับการ
ปฏเิสธ 
ประการที่ 3. ประมาณ พ.ศ.2530 ซ่ึงศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรีเป็นนายกสมาคมนักบัญชี ได้จัด
ท่องเที่ยวภาคอีสาน ปรากฎว่า มีผู้สอบบัญชีรายหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานีร้องเรียนต่อคุณหญิงว่า 
เขาได้รับการข่มขู่ให้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีจากผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัด ด้วยการวางปืนบน
โตะ๊บังคับให้ลงนาม 
ประการที่ 4. ตัวข้าพเจ้าเองแม้จะเข้ามาเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ตลอดจนต าแหน่ง
อื่นๆ อกีมากตั้งแต่ปี 2520 ของสมาคมนักบัญชี จนถึงปี 2554 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมเวลา 34 ปี  
ในโอกาสที่ ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนของประธานคณะกรรมการด้านการบัญชีภาษีอากรและประธาน
อนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงใน
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ประธานในที่ประชุมเรียกขานเฉพาะช่ือข้าพเจ้า เป็นการปราม 
กรณีที่อภิปรายในสิ่งที่อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจ โดยไม่มีค าว่า “คุณ” น าหน้าแต่อย่างใด 
ประการที่ 5. ประมาณ พ.ศ. 2530  อันเป็นปีแรกที่ก  าหนดให้ผู้สอบบัญชีลงนามได้ไม่เกิน 300 ราย 
ปีน้ัน Guinness Book of World Records ต้องบันทึกไว้ว่า ผู้สอบบัญชีเพียง 3 คนลงนาม 120,000 
กว่าราย ขณะน้ันทั้งระบบมีงบการเงิน 200,000 กว่าราย ผู้สอบบัญชีเพียง 3 คนลงนามประมาณ
คร่ึงหน่ึงของจ านวนงบการเงินทั้งระบบ เป็นความเสื่อมเสยีอย่างย่ิงในวิชาชีพ   
 

การช้ีแจง      โดยภาพรวมแล้ว ทุกวิชาชีพย่อมมีเร่ืองการสั่นคลอนความน่าเช่ือถือ ดังน้ันจึงต้องมีการ
ก ากบัควบคุมดูแล  อาจกล่าวได้ว่าวิชาชีพน้ีทุกประเทศล้วนมีปัญหา ควรจะมีการก ากับ
และการควบคุมคุณภาพ  ซ่ึงขณะน้ีมีสมาชิกในวิชาชีพบัญชีเป็นจ านวนมากอาจไม่
สามารถขอให้ทุกคนปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้ แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจาก
เกียรติยศของวิชาชีพบัญชีแล้ว จะต้องมีการก ากับดูแลควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงส าหรับนัก
บัญชี ได้ถูกก าหนดไว้ว่าให้มีการก ากับดูแลคุณภาพ และมีจรรยาบรรณของผู้ท าบัญชี  
ส่วนผู้สอบบัญชีกไ็ด้ก าหนดจ านวนรายที่สามารถลงนามไว้ 300 ราย  
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5.  สมาชิกในที่ประชุม: ในฐานะที่เป็นสภาวิชาชีพบัญชี ต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณชนให้รับทราบว่าหลักการ
ที่ถูกต้องคืออะไร ตวัอย่างเช่น ผลขาดทุนโครงการของรัฐบาล   

ค าช้ีแจง      เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เร่ือง การวัดก าไรขาดทุนซ่ึงมีหลายวิธี  หากจะช้ีแจงในเร่ืองที่
หน่วยงานรัฐไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน อาจไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็น ก าไรขาดทุน หรือเป็น
เร่ืองการชดเชย หรือเป็นการปันส่วนงบประมาณของประเทศ ฯลฯ ดังน้ัน เหน็ว่าในเร่ืองน้ี 
หากมีการร้องขอจากภาคส่วนต่างๆ สภาวิชาชีพบัญชีมีความยินดีให้ความร่วมมือ   
นอกจากน้ันเร่ือง “ราคากลาง”  ที่คาดหวังว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะมีหลักเกณฑ์ช่วยก าหนด
ขึ้นเน่ืองจากประสบปัญหาการขาดราคากลาง  ซ่ึงควรมีการออกกฎเกณฑใ์ห้ชัดเจนในเร่ือง
การวัดมูลค่า รวมถึงก าหนดขอบเขตและวิธีการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมา ดังน้ัน “ราคา
กลาง” ในที่น้ีอาจไม่ได้หมายถึง ราคาต้นทุน แต่อาจหมายถึง “ราคาตลาด” ซ่ึงมีโอกาส
ถูกหรือแพงกว่าราคาต้นทุนกไ็ด้ ในกรณีตัวอย่างดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชียินดีร่วมมือให้
ค าช้ีแจงหากได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน 

 

6.  สมาชิกในที่ประชุม:  สภาวิชาชีพบัญชี ควรให้มีการจัดอบรมด้านศิลปะด้านอื่นๆ บ้างเช่น การน าเสนอ 
การท างานร่วมกนั ฯลฯ แทนที่จะเป็นวิชาชีพเฉพาะศาสตร์ อยากให้มีศิลป์ด้วย เพ่ือที่จะต้อนรับการ
ท างานยุคใหม่ และ AEC 

 ค าช้ีแจง   บทบาทสมัยใหม่ของนักบัญชี  จะต้องมี 
1. ต้องมีความเข้าใจในธุรกจิน้ัน 
2. ต้องเข้าใจเร่ืองคน ว่าคนต้องท างานอย่างไรในสถานการณ์น้ันๆ  และจะเพ่ิมตรรกวิภาค

ศาสตร์ที่ส าคัญให้เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ สภาวิชาชีพบัญชี มีโครงการที่จะ
ด าเนินการ แต่ขณะน้ียังขาดบุคคลากร 

 

7.   สมาชิกในที่ประชุม: สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะเป็นผู้ควบคุมผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี ต้องการทราบว่า
สภาวิชาชีพบัญชี มีการควบคุมคุณภาพอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาบัญชีหรือไม่ อย่างไร หากเร่ิมตั้งแต่
ก ารควบ คุม คุณ ภ าพ ของอาจ าร ย์ ผู้ สอน บัญ ชี  ต้ั งแ ต่ ต้ น จะ ช่ วยท าให้ นั ก ศึ กษ าบัญ ชีที่ 
จบการศึกษาแล้วมีคุณภาพ 

 ค าช้ีแจง  การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในภาคของข้อมูลเชิงทฤษฎี  
ดังน้ันค าถามที่ว่าอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีเป็นอย่างไร  จึงขอเรียนว่าโดยทั่วไปก่อนหน้าน้ี
อาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการเก่งมาก เพราะอาจารย์ที่สอนนักศึกษาจะเน้นให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที แต่ส าหรับทุกวันน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาวิชาชีพบัญชี  
จึงได้มกีารจัดโครงการ Train the Trainer ขึ้นเพ่ือส่งเสริมอาจารย์สอนบัญชี ในมหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม        รับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
 

 
ลงช่ือ พชิยั  ชณุหวชริ                  ประธานที่ประชุม        

                      (นายพิชัย ชุณหวชิร) 
                      นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

 
   ลงช่ือ     วไล          นตรั์ศ            เลขานุการที่ประชุม

  
                  (นางวิไล ฉัททนัต์รัศมี) 
                 กรรมการและเลขาธกิาร 
                    สภาวิชาชีพบัญชี 
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบการเงิน

และ

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ส�าหรบัปีส้ินสุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2556



































































FAP Annual Report 2013 181

ข้อมูลสถานที่ตัง้ส�านักงาน 
และส�านักงานสาขา

P.181
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สว่นงานจรรยาบรรณ	 	 	 02-6852587	-	9,	02-6852516

สว่นงานพฒันาและก�ากบัดแูลคณุภาพผู้สอบบญัชี	 02-6852553,	02-6852565	

สว่นงานทะเบียนและสมาชิกสมัพนัธ์	 02-6852524	-	25,	02-6852529	-	32

สว่นงานประชาสมัพนัธ์	 	 	 02-6852567,	02-6852586

สว่นงานทดสอบเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	 02-6852580	-	81

สว่นงานอบรม	 	 	 	 02-6852509,	02-6852555	-	60	

	 	 	 	 	 02-6852572

สว่นงานบญัชีและการเงิน	 	 	 02-6852541	-	42,	02-6852544

สว่นงานสนบัสนนุวิชาการ	 	 	 02-6852562,	02-6852568	-	70	

	 	 	 	 	 02-685-2576	-	79,	02-6852591

สว่นงานบคุคลและบริหารทัว่ไป	 	 02-6852545,	02-6852549	-	52

สว่นงานกฎหมาย		 	 	 02-6852520

สว่นงานนโยบายและตา่งประเทศ	 	 02-6852573

สว่นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 02-6852528,	02-6852535	

	 	 	 	 	 02-6852564,	02-6852566

สว่นงานวิชาการ	 	 	 	 02-6852533,	02-6852536

	 	 	 	 	 02-6852573,	02-6852592

สว่นงานก�ากบัดแูลผู้จดัการอบรม	 	 02-6852511,	02-6852561	

	 	 	 	 	 02-6852574,	02-6852584

Operator	 	 	 	 กด	0

133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

Tel. 02-685-2500  
Fax. 02-685-2501

fap@fap.or.th  
www.fap.or.th

ส�านักงานใหญ่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ส�านักงานสงขลา

ประธานสาขา : คุณสุนทรี  จันทร์ดียิ่ง
พื้นที่ปฏิบัติการ  : สงขลา ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี
สถานที่ตัง้ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์  : 074-445175
โทรสาร  : 074-558851

ส�านักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

ประธานสาขา : คุณบังอร  เลิศไพศาล
พื้นที่ปฏิบัติการ  : สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
สถานที่ตัง้ : ส�านักงานบังอรและเพื่อน 18/9 ถ.ราษฎร์บ�ารุง อ.เมือง
   จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  : 077-222979
โทรสาร  : 077-222978

ส�านักงานสาขาเชียงใหม่

ประธานสาขา : รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์
พื้นที่ปฏิบัติการ  : เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง พะเยา เชียงราย      
   แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน
สถานที่ตัง้ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 1
   239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  : 053-944922
โทรสาร  : 053-893032
	

ส�านักงานสาขา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ส�านักงานสาขานครราชสีมา

ประธานสาขา : รศ.สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์

พื้นที่ปฏิบัติการ  : นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ปราจีนบุรี  สระบุรี  
   สระแก้ว
สถานที่ตัง้ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ 
   744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  : 044-233000 , 044-242978-9 ต่อ 3612-16
โทรสาร  : 044-233076

ส�านักงานสาขาขอนแก่น

ประธานสาขา : ดร.ศิริลักษณ์  ศุทธชัย
พื้นที่ปฏิบัติการ  : ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล�าภู เลย
สถานที่ตัง้ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  : 043-347742
โทรสาร  : 043-347742

ส�านักงานสาขาภูเก็ต

ประธานสาขา : คุณจันทร์เพ็ญ  พรหมจินดา
พื้นที่ปฏิบัติการ  : ภูเก็ต กระบี่ พังงา
สถานที่ตัง้ : 26/227 ม.9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์  : 076-243155-6
โทรสาร  : 076-243155-6

ส�านักงานสาขาชลบุรี

ประธานสาขา : ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์
พื้นที่ปฏิบัติการ  : ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา
สถานที่ตัง้ : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ช้ัน 9 ห้อง 913
    169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์  : 038-394363
โทรสาร  : 039-394363
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ส�านักงานสาขานครสวรรค์

ประธานสาขา : คุณธนพร กุศลธรรมรัตน์
พื้นที่ปฏิบัติการ  : นครสวรรค์ พิษณุโลก อุทัยธานี พิจิตร ก�าแพงเพชร  
   ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี
สถานที่ตัง้ : 89/11 ถ.มาตุลี ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง
   จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  : 056-226402 , 056-312560-1
โทรสาร  : 056-228466 

ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี

ประธานสาขา : คุณสมชัย  ปรีดาสันติ์

พื้นที่ปฏิบัติการ  : อุบลราชธานี ศรีสระเกษ ยโสธร อ�านาจเจริญ  
   มุกดาหาร บึงกาฬ
สถานที่ตัง้ : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์  : 045-209040
โทรสาร  : 045-209050

ส�านักงานสาขามหาสารคาม

ประธานสาขา : รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ
พื้นที่ปฏิบัติการ  : มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ สกลนคร นครพนม
สถานที่ตัง้ : คณะการบัญชีและการจัดการ อาคาร 2 
   เขตพื้นที่ในเมือง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
   ต.ตลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์  : 043-712825
โทรสาร  : 043-712825
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